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درباره مانیسفت
وب فارسی از ابتدا به صورت کودکی یتیم رشد کرده است و آشفتگیهای بسیاری در آن پیداست .از
آنجایی که هیچ نهاد رسمیای به صورت تخصصی به محتوای وب فارسی نظارت نمیکند ،فرهنگ
وب فارسی به صورت ناخودآگاه از وبسایتهای پربازدید تبعیت میکند که بسیاری از آنها دغدغهی
فرهنگ فارسی و فرهنگ وب را ندارند.
جامعههای کاربری غیررسمی تحت وب که در زمینهی فرهنگسازی در وب و پاالیش مطالب وب
فعال هستند ،بسیار اندک بوده و تاثیرگذاری ناچیزی در این حوزه دارند .بنابراین وب فارسی به سرعت
در حال تبدیل شدن به یک آشفتگی غیرقابل کنترل است.
رشد فزایندهی شبکههای اجتماعی و فرومهای عمومی با مطالب تخصصی و یا با عنوان تخصصی و بدون
نظارت درست و مستمر باعث به وجود آمدن وبسایتهایی شده است که تولید فرهنگهای نازیبایی
در وب نمودهاند .فرهنگهایی مانند استفاده از عبارات سخیف و خیابانی حتی در جوامع مجازی
تخصصی ،استفاده از فینگلیش ،استفاده از لغات غیرفارسی و ناضروری و  ...از تبعات این رشد ناخودآگاه
و بدون کنترل بوده است.
در طول سالهای توسعهی وب در جهان ،گونهای از وبسایتها در وب جهانی شکل گرفتهاند که با
نام وبسایتهای پرسش و پاسخ (یه به صورت مخفف در وب جهانی  )Q&Aشناخته میشوند .هدف
این سیستمها دسترسی سریع و مطمئن یک کاربر به دادهی مورد نظرش با استفاده از مطالبی است که
کاربران متخصص به اشتراک میگذارند.
نقطهی شروع یک مطلب در وبسایت پرسش و پاسخ یک پرسش معتبر و نسخهی پایان آن یک
پاسخ درست است .برای رسیدن به این هدف مطلوب حاشیهها و مطالب اضافی در وبسایتهای
پرسش و پاسخ نامطلوب تلقی شده و به شدت منع میشوند.
این رویکرد باعث شده است که وبسایتهای پرسش و پاسخ به عنوان یکی از معتبرترین و کاراترین
روشهای دسترسی به دادههای درست دیده شوند .در حقیقت وبسایتهای پرسش و پاسخ نمونهی

زیبای یک وبسایت اطالعاتی در فضای وب است .موفقترین نمونهی این وبسایتها مجموعهی
 stackexchangeاست.
در سالهای اخیر در ایران نیز وبسایتهای پرسش و پاسخ به تبع موفقیت وبسایتهای پرسش و
پاسخ در وب جهانی شروع به رشد و معرفی خود نمودهاند .اما با تاسف بسیار در حال پیمودن همان
مسیر نامطلوب انواع سیستمهای تخصصی مشابه در ایران هستند.
وبسایت پرسش و پاسخ فارسی با هدف جلوگیری از تبدیل شدن یکی از موفقترین تجربههای وب
جهانی به یک تجربهی ناموفق در وب فارسی پا به عرصهی استانداردسازی وبسایتهای پرسش و
پاسخ گذاشته است.
وبسایت پرسش و پاسخ فارسی در گام اول اقدام به تهیهی سند حاضر به عنوان «مانیفست وبسایت
پرسش و پاسخ فارسی» نموده است .سپس جهت آزمایش و بررسی کاربرد این سند ،وبسایتهای
پرسش و پاسخ رایگان فارسی را پشتیبانی میکند که در آنهای سعی میشود موارد این مانیفست
رعایت شوند.

از مدیران وبسایتهای پرسش و پاسخ دعوت میشود با پیوستن به این حرکت ،در پایهگذاری اولین
مانیفست استانداردسازی وب تخصصی همراه شوند.

وبسایت پرسش و پاسخ فارسی
info@qanet.ir

حامیان
پرسش و پاسخ فارسی
ایلی ،پرسش و پاسخ کامپیوتر

تعریفها
وب سایت پرسش و پاسخ :یک سیستم اشتراک دانش مبتنی بر پرسش است که هر مطلب آن در
اطراف یک پرسش معتبر طرح شده شکل میگیرد.
هدف وبسایت پرسش و پاسخ :دسترسی سریع به پاسخ درست و مطمئن برای یک پرسش معتبر
طرح شده است.
مانیفست وبسایت پرسش و پاسخ :سند حاضر که تعاریف ،اصول کلی و نقشهی راه وبسایتهای
پرسش و پاسخ فارسی را مشخص میکند.
پرسش :یک پرسش هستهی اصلی یک مطلب وبسایت پرسش و پاسخ است که همهی موارد دیگر
یک مطلب در اطراف آن شکل میگیرد .یک پرسش در حقیقت نقطهی شروع یک مطلب در وبسایت
پرسش و پاسخ است که حاوی یک مسالهی قابل حل است.
پاسخ :یک پاسخ ،اصلیترین قسمت یک مطلب پس از پرسش است .هر پاسخ به یک پرسش طرح
شده وابسته است .یک پاسخ معتبر حداقل قسمتی از مسالهی طرح شده در پرسش را حل میکند.
پاسخ برگزیده :پاسخی است که مسالهی طرح شده در پرسش را به طور کامل حل میکند .تصمیمگیری
در مورد حل کامل مسالهی طرح شده بسته به سیاست وبسایت پرسش و پاسخ ممکن است در اختیار
طراح پرسش یا مدیر وبسایت یا  ...باشد.
پرسش بدون پاسخ :پرسشی است که هنوز هیچ پاسخی برای آن ارائه نشده است.
پرسش بدون پاسخ برگزیده :پرسشی است که هنوز هیچ پاسخ برگزیدهای برای آن ارائه نشده است.
پرسش باز :پرسشی است که امکان ویرایش آن یا افزودن و ویرایش مطلب جدید وابسته به آن موجود
است.
پرسش بسته :پرسشی است که به دلیل نامعتبر بودن قفل میشود .به این معنی که امکان ویرایش
پرسش یا مطالب وابسته مانند پاسخ یا دیدگاه وجود ندارد.

دیدگاه :دیدگاه مطلبی حاشیهای است که به بیان نکتهای در مورد یک پرسش یا پاسخ میپردازد.
بنابراین دیدگاه وابسته به پرسش یا پاسخ خواهد بود.
پرسش نامعتبر :پرسشی که بر مبنای قوانین این مانیفست و قوانین خاص وبسایت پرسش و پاسخ
نامعتبر تلقی شود.
پرسش معتبر :هر پرسش که نامعتبر نباشد.
پرسش نامطلوب :پرسش معتبری که بر مبنای قوانین این مانیفست و قوانین خاص وبسایت پرسش
و پاسخ نامطلوب تلقی شود.
پرسش مطلوب :هر پرسش معتبر که نامطلوب نباشد.
پاسخ نامعتبر :پاسخی که بر مبنای قوانین این مانیفست و قوانین خاص وبسایت پرسش و پاسخ نامعتبر
تلقی شود.
پاسخ معتبر :هر پاسخ که نامعتبر نباشد.
پاسخ نامطلوب :پاسخ معتبری که بر مبنای قوانین این مانیفست و قوانین خاص وبسایت پرسش و
پاسخ نامطلوب تلقی شود.
پاسخ مطلوب :هر پاسخ معتبر که نامطلوب نباشد.
شاخه :ابزار کالسیک دستهبندی مطالب میباشد .شاخهها به صورت سلسلهمراتبی (درختی) مرتب
میشوند .هر پرسش میتواند حداکثر به یک شاخه وابسته باشد .هر شاخه میتواند به چند پرسش
وابسته باشد.
تگ :ابزار دسته بندی مطالب است .تگها هیچ نسبت سلسلهمراتبی با یکدیگر ندارند .هر پرسش
میتواند به چند تگ وابسته باشد و هر تگ میتواند به چند پرسش وابسته باشد.

نشانهها
قانون سخت .قوانین و قواعدی که با این نشانه عالمتگذاری شدهاند ،باید در وبسایتهای پرسش
و پاسخ منطبق بر مانیفست رعایت شوند .رعایت نکردن این قواعد برای وبسایت پرسش و پاسخ
امتیاز منفی به همراه دارد.
قانون منعطف .قوانین و قواعدی که با این نشانه عالمتگذاری شدهاند وابسته به سیاست وبسایت
پرسش و پاسخ هستند و در صورتی که در سیاست وبسایت پرسش و پاسخ موجود نباشند ،رعایت
نکردن آنها از نظر مانیفست بدون اشکال است .اما در صورتی که در سیاست وبسایت پرسش و
پاسخ این قواعد وجود داشته باشد ،رعایت نکردن آنها امتیاز منفی به همراه دارد.
استاندارد مثبت .قوانین و قواعدی که با این نشانه عالمتگذاری شدهاند ،به صورت پیشنهاد هستند.
رعایت کردن این موارد در وبسایتهای پرسش و پاسخ امتیاز مثبت به همراه دارد.
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جالل جابری مدیر وبسایت «پرسش و پاسخ فارسی»
آروین فیروزی مدیر وبسایت «ایلی ،پرسش و پاسخ کامپیوتر»

فهرست مطالب
آ -محتوای عمومی51 ...............................................................................................
آ -5-متن ساده 51 ...............................................................................................
آ -5-5-مطالب توهینآمیز ،غیراخالقی یا تهدیدآمیز51 ............................................... :
آ -۲-5-اطالعات مخرب51 ................................................................................ :
آ -۳-5-اطالعات شخصی51 ............................................................................... :
آ -۴-5-احساسات و نظرات شخصی و خصوصی51 .................................................... :
آ -1-5-تبلیغات51 .......................................................................................... :
آ -۶-5-فارسینویسی5۶ .................................................................................... :
آ -۷-5-روشنی متن5۶ ...................................................................................... :
آ -۸-5-استفاده از زبان فارسی استاندارد5۷ ............................................................. :
آ -۹-5-استفادهی افراطی از عالئم5۷ ..................................................................... :
آ -5۱-5-استفاده از متون ناضروری5۸ ................................................................... :
آ -55-5-استفاده از کوتاهنویسیها5۸ ..................................................................... :
آ -5۲-5-ویرایش توسط کاربر دیگر5۸ .................................................................. :
آ -۲-تصویر و صدا 5۸ ...........................................................................................
آ -5-۲-تصویر و صدای ضروری5۹ .......................................................................:
آ -۳-کد برنامه ۲۱ ...............................................................................................
آ -5-۳-کد برنامهی ضروری۲۱ ........................................................................... :
آ -5-۳-کد کامل ناضروری۲۱ .............................................................................:

آ -۳-فرمول ریاضی ۲۱ ..........................................................................................
آ -5-۳-فرمول ضروری۲۱ ................................................................................. :
آ -۲-۳-ابزار نمایش فرمول۲۱ ............................................................................. :
ب -محتوای خاص ۲5 ..............................................................................................
ب -5-پرسش ۲5 ................................................................................................
ب -5-5-طرح مسالهی قابل حل۲5 ...................................................................... :
ب -۲-5-مرتبط بودن با موضوع وبسایت پرسش و پاسخ۲5 ....................................... :
ب -۳-5-پرسش تکراری۲5 ................................................................................:
ب -۴-5-پرسش با پاسخ مشخص۲۲ ..................................................................... :
ب -1-5-طرح پرسش با اطالعات کافی۲۳ .............................................................. :
ب -۶-5-سوء استفاده از وبسایت پرسش و پاسخ۲۳ ................................................. :
ب -۷-5-طرح پرسشهای بسیار ساده۲۴ ............................................................... :
ب -۸-5-حذف پرسش۲۴ ................................................................................. :
ب -۹-5-پرسش بدون انتها۲۴ ............................................................................ :
ب -۲-پاسخ ۲۴ ...................................................................................................
ب -5-۲-حل قسمتی از مساله۲۴ ......................................................................... :
ب -۲-۲-طرح مطالب حاشیهای۲1 ....................................................................... :
ب -۳-۲-طرح مطالب در مورد مطالب دیگر۲1 ........................................................ :
ب -۴-۲-پاسخ تکراری۲۶ .................................................................................. :
ب -1-۲-پاسخ مستند۲۶ ................................................................................... :

ب -۶-۲-ارجاع به مطالب وبسایت۲۶ .................................................................. :
ب -۷-۲-استفاده از مثال۲۶ ................................................................................ :
ب -۸-۲-پاسخ به همهی حاالت۲۶ ....................................................................... :
ب -۹-۲-پاسخ به پرسش خود۲۷ ......................................................................... :
ب -5۱-۲-حذف پاسخ۲۷ .................................................................................. :
ب -55-۲-کپی کردن بدون اجازه۲۷ ..................................................................... :
ب -۳-دیدگاه ۲۷ .................................................................................................
ب -5-۳-ذکر جزئیات۲۷ ...................................................................................:
ب -۲-۳-دیدگاههای طوالنی۲۷ ............................................................................:
ب -۳-۳-درخواست تکمیل پاسخ۲۷ ...................................................................... :
ج -ابزارهای کمکی محتوا ۲۸ ......................................................................................
ج -5-شاخه ۲۸ ...................................................................................................
ج -5-5-پرسش بدون شاخه۲۸ ........................................................................... :
ج -5-5-پرسش با چند شاخه۲۸ .......................................................................... :
ج -۲-تگ ۲۸ .....................................................................................................
ج -5-۲-استفاده از تگ برای پرسش۲۸ .................................................................. :
ج -۲-۲-استفاده از تگ برای پاسخ۲۸ .................................................................... :
ج -۳-۲-استفاده از تگ برای دیدگاه۲۸ .................................................................. :
ج -۴-۲-پرسش بدون تگ۲۸ .............................................................................. :
ج -1-۲-پاسخ بدون تگ۲۹ ................................................................................ :

ج -۶-۲-محدودیت تعداد تگ۲۹ ......................................................................... :
د -امتیازدهی و رتبهبندی ۳۱ ......................................................................................
د -5-امتیازات مطالب۳۱ ...................................................................................... :
د -5-5-امتیاز مثبت برای پرسش۳۱ ..................................................................... :
د -۲-5-محدودیت امتیاز مثبت برای پرسش۳۱ ....................................................... :
د -۳-5-امتیاز منفی برای پرسش۳۱ ...................................................................... :
د -۴-5-محدودیت امتیاز منفی برای پرسش۳۱ ........................................................ :
د -1-5-امتیاز مثبت برای پاسخ۳۱ ....................................................................... :
د -۶-5-محدودیت امتیاز مثبت برای پاسخ۳5 .......................................................... :
د -۷-5-امتیاز منفی برای پاسخ۳5 ........................................................................ :
د -۸-5-محدودیت امتیاز منفی برای پاسخ۳5 ........................................................... :
د -۹-5-امتیاز مثبت برای دیدگاه۳5 ..................................................................... :
د -5۱-5-محدودیت امتیاز مثبت برای دیدگاه۳5 ...................................................... :
د -55-5-امتیاز منفی برای دیدگاه۳5 .....................................................................:
د -5۲-5-محدودیت امتیاز منفی برای دیدگاه۳5 ....................................................... :
د -۲-امتیازات کاربران۳5 ..................................................................................... :
د -5-۲-امتیاز مثبت پرسش برای کاربر۳5 .............................................................. :
د -۲-۲-امتیاز منفی پرسش برای کاربر۳5 ............................................................... :
د -۳-۲-امتیاز مثبت پاسخ برای کاربر۳۲ ................................................................ :
د -۴-۲-امتیاز منفی پاسخ برای کاربر۳۲ ................................................................. :

د -1-۲-امتیاز مثبت دیدگاه برای کاربر۳۲ .............................................................. :
د -۶-۲-امتیاز منفی دیدگاه برای کاربر۳۲ ............................................................... :
د -۳-عناوین۳۲ .................................................................................................. :
د -5-۳-سادهفهم بودن عنوان۳۲ .......................................................................... :
د -5-۳-مفید بودن عنوان۳۲ ............................................................................... :
ه -نقشها ۳۴ .........................................................................................................
ه -5-قواعد عمومی نقشها۳۴ ................................................................................. :
ه -5-5-تعریف صریح نقش۳۴ ............................................................................ :
ه -۲-5-اعطای موقت نقش۳۴ ............................................................................. :
ه -۳-5-امکان حذف نقش توسط مدیریت۳۴ ........................................................... :
ه -۴-5-تعیین دقیق قوانین استفاده از نقش۳۴ ...........................................................:
ه -۲-نقشهای مدیریت مطالب۳1 ........................................................................... :
ه -5-۲-جلوگیری از تغییرات زیاد مطالب۳1 ............................................................ :
ه -۲-۲-امکان اعتراض به تغییر مطلب۳1 ............................................................... :
ه -۳-۲-تعیین دلیل اعمال نقش در مطلب۳1 ........................................................... :
ه -۳-نقشهای مدیریت کاربران۳1 .......................................................................... :
ه -5-۳-محدود کردن نقش۳1 ............................................................................. :
پیوستها ۳۶ ..........................................................................................................
جداول ۳۶ ..........................................................................................................
جدول  ،5کوتاهنوشتها ۳۶ ....................................................................................

جدول  ،۲عناوین۳۶ ............................................................................................
جدول  ،۳نقشها ۳۹ ...........................................................................................

آ -محتوای عمومی
آ -۱-متن ساده
توضیح :متن ساده ،به متنی گفته میشود که در آن تصویر ،ویدئو ،فرمول و موارد این چنین استفاده
نشده باشد .متن ساده معموالً بخشهای توضیحی یک پرسش ،پاسخ یا دیدگاه را در بر دارد.
آ -۱-۱-مطالب توهینآمیز ،غیراخالقی یا تهدیدآمیز :هرگونه مطلب توهینآمیز و غیراخالقی و ورود
به حریم خصوصی افراد نامطلوب است .همچنین هر گونه مطلب تهدیدآمیز نامطلوب است.
آ -۲-۱-اطالعات مخرب :قرار دادن اطالعات مخرب و توصیههای خطرناک ،مانند آموزش ساخت
مواد انفجاری ،افزودن لینک به وبسایت حاوی ویروس یا نرمافزار مخرب و مشابه آن نامطلوب است.
تبصره :در وبسایتهایی که موضوع اصلی یکی از این موارد خاص است (مانند ساخت مواد انفجاری)
و کاربر با آگاهی از مطالب وبسایت پرسش و پاسخ از مطالب وبسایت استفاده میکند ،اطالعات
وابسته هرچند مخرب تلقی میشوند اما نامطلوب تلقی نمیشوند.
آ -۳-۱-اطالعات شخصی :قرار دادن اطالعات شخصی خود یا دیگری مانند شماره تلفن و ایمیل ،در
مطالب وبسایت پرسش و پاسخ نامطلوب است.
آ -۴-۱-احساسات و نظرات شخصی و خصوصی :وبسایت پرسش و پاسخ مکانی برای بیان
احساسات و نظرات شخصی نیست .بنابراین محتوای شامل این موارد نامطلوب تلقی میشود.
آ -۵-۱-تبلیغات :استفاده از تبلیغ برند ،محصول یا هر مورد مشابه در مطالب وبسایت پرسش و
پاسخ نامطلوب است.
تبصره :در وبسایتهای پرسش و پاسخ خاص تبلیغات میتواند آزاد باشد .به عنوان مثال در وبسایت
پرسش و پاسخ مربوط به انواع گوشی موبایل ممکن است سیاست مدیریت وبسایت مبتنی بر مجاز
بودن تبلیغات باشد.

آ -۶-۱-فارسینویسی :در سیستم پرسش و پاسخ فارسی متن فارسی باید با حروف فارسی نوشته
شود.
مثال (استفاده از فینگلیش)
کاربرد نادرست.porsesh man in ast :
کاربرد درست :پرسش من این است.
مثال (استفاده از کنایهها و عبارات زبان خیابانی)
کاربرد نادرست :این پرسش خیلی خفنه ،جوابش طوالنیه.
کاربرد درست :این پرسش سختیه ،جوابش طوالنیه.
مثال (استفاده از کلمات انگلیسی که معادل روشن فارسی دارند)
کاربرد نادرست :این ادعای شما اگزجره است.
کاربرد درست :این ادعای شما اغراق است.
تبصره :در مواردی که کاربرد از حوزهی زبان فارسی خارج میشود ،میتوان از فارسینویسی صرف نظر
کرد .مثالً پرسش در مورد یک اصطالح زبان فرانسه است که برای نشان دادن تلفظ آن میتوان از
حروف التین استفاده کرد.
آ -۷-۱-روشنی متن :متن باید روشن و شفاف موضوع خویش را بیان کند .استفاده از عناوینی مانند
«در بعضی حاالت»« ،در حالتهای خاص»« ،گاهی»« ،میتوان گفت» و  ...از روشنی مطلب بیان شده
میکاهد و نامطلوب تلقی میشود.
تبصره :استفاده از موارد مبهم مانند «در حالتهای خاص» ،میتواند با توضیح بیشتر به صورت «در
حالتهای خاص زیر» مطلوب باشد.
مثال

کاربرد نادرست:
در میکروسافت ورد استفاده از فرم جستجوی پیشرفته در بعضی از حاالت کمک میکند.
کاربرد درست:
در میکروسافت ورد استفاده از فرم جستجوی پیشرفته در حاالت زیر کمک میکند:
 جستجوی عبارات منظم
 جستجو در قسمت خاصی از صفحه
 جستجوی موارد با حساسیت نسبت به بزرگی و کوچکی حروف
... 
آ -۸-۱-استفاده از زبان فارسی استاندارد :در فارسی استاندارد ،قواعدی وجود دارند که در وب
فارسی کمتر رعایت میشوند.
مثال (استفاده از نیمفاصله)
کاربرد نادرست  :5پرسش ها ،پاسخ ها
کاربرد نادرست  :5پرسشها ،پاسخها
کاربرد درست :پرسشها ،پاسخها
مثال (جدانویسی)
کاربرد نادرست :سرهمبندی
کاربرد درست :سرهمبندی
آ -۹-۱-استفادهی افراطی از عالئم :استفادهی افراطی از عالئم به صورتی که در فرومها و چترومها
مورد استفاده قرار میگیرد ،مطلوب نیست.
مثال

کاربرد نادرست :چطوری میشه در ورد جستجو انجام داد؟!؟!؟!
کاربرد درست :چطوری میشه در ورد جستجو انجام داد؟
آ -۱۱-۱-استفاده از متون ناضروری :متونی مانند احوالپرسی و  ...که در فرومها و چترومها معمول
هستند ،از روشنی مطالب یک وبسایت پرسش و پاسخ میکاهد و مطلوب نیست.
مثال
کاربر د نادرست :این جوابت خیلی خوب بود .قربونت بشم واسه جواب دادنت عزیزم .فقط یک حالت
خاصش رو نگفتی ...
کاربرد درست :جوابت خیلی خوب بود .فقط یک حالت خاص دیگه مونده ...
آ -۱۱-۱-استفاده از کوتاهنویسیها :استفاده از موارد کوتاهنویسی میتواند همزمان موجب خوندن
سریعتر یک متن برای یک کاربر یا سردرگمی یک کاربر دیگر شود .میتوان از بعضی کوتاهنویسیها
استفاده کرد .جدول  5تعدادی از کوتاهنویسیهای معمول را نشان میدهد.
مثال (اگفگر به معنی اگر و فقط اگر)
کاربرد درست :این موضوع درست است اگفگر شما در حال استفاده از جومال باشید.
آ -۱۲-۱-ویرایش توسط کاربر دیگر :در هنگام ویرایش مطلب یک کاربر توسط کاربر دیگر دقت
شود که مطلب بیان شده توسط کاربر اولیه تغییر نکند .ویرایش توسط کاربر دیگر تنها به بیان روشنتر
طرح مطلب یا ویرایش دستوری فارسی میپردازد .در صورت ابهام در معنای مطلب یا اطالعات ناکافی
یا موارد مشابه از کاربر اولیه درخواست شود مطلب را ویرایش و تکمیل نماید.

آ -۲-تصویر و صدا
توضیح :تصویر و صدا ،گاهی به عنوان مطلب اصلی و گاهی به عنوان مطلب کمکی در اختیار مطلب
اصلی قرار میگیرند .استفادهی مناسب از این موارد به فهم سریعتر و بهتر مطلب کمک میکند.

آ -۱-۲-تصویر و صدای ضروری :در یک مطلب ممکن است استفاده از تصویر ضروری باشد .در این
صورت قرار ندادن تصویر و صدا نادرست است.
مثال
کاربرد نادرست :یک نقاشی کشیدم .میخواستم ببینم استفاده از رنگها به جا بوده؟ من از رنگهای
سرد استفاده کردم و یک دریا و یک ماه و ...
کاربرد درست  :5من نقاشی زیر رو کشیدم .استفاده از رنگها در نقاشی من درست بوده؟

کاربرد درست  :۲من یک نقاشی کشیدم .استفاده از رنگها در نقاشی من درست بوده؟ نقاشی روی
آدرس زیر روی وب هست.
http://samplepath
مثال
کاربرد نادرست :یک موسیقی شنیدم که خوانندهش صدای بمی داشت ،پاپ بود  ...این خوانندهش رو
کسی میشناسه؟
کاربرد درست :کسی خوانندهی این موسیقی رو میشناسه؟
http://samplepath

آ -۳-کد برنامه
توضیح :کد برنامه شکل خاصی از محتوی است که در وبسایتهای مرتبط با برنامهنویسی در مطالب
قرار میگیرد .برای درج کدهای برنامهنویسی نیاز به رعایت شکل مرتب و خوشخوان است زیرا فهم
کدهای برنامه معموالً سخت است.
آ -۱-۳-کد برنامهی ضروری :در مواقعی که مطلب در مورد یک کد برنامه است آن کد نیز باید
در مطلب آورده شود.
آ -۱-۳-کد کامل ناضروری :هنگامی که کد برنامه طوالنی است و مطلب در مورد یک قسمت از
کد برنامه است که میتواند به صورت مجزا آورده شود ،باید از آوردن کد کامل برنامه خودداری شود.

آ -۳-فرمول ریاضی
توضیح :در کاربردهای فنی و علمی که استفاده از فرمولهای ریاضی ضروری است یا به فهم سریع تر
و بهتر مطلب کمک میکند ،استفاده از فرمول توصیه میشود.
آ -۱-۳-فرمول ضروری :در مواقعی که مطلب در مورد یک فرمول یا رابطهی علمی است آن فرمول
نیز باید در مطلب آورده شود.
آ -۲-۳-ابزار نمایش فرمول :در وبسایت پرسش و پاسخی که فرمولها نقش اصلی را دارند ،مانند
وبسایت پرسش و پاسخی که در مورد مسائل ریاضیات است استفاده از ابزار نمایش فرمول به صورت
ریاضی توصیه میشود.

ب -محتوای خاص
ب -۱-پرسش
توضیح :برای پرسش عالوه بر قوانین متن ساده قوانین مخصوصی وجود دارد.
ب -۱-۱-طرح مسالهی قابل حل :پرسش باید حاوی یک مسالهی قابل حل باشد .پرسشی که
مسالهای برای حل نداشته باشد ،یا پرسشی که مسالهی طرح شده در آن از لحاظ نظری یا عملی حل
مشخص ندارد ،یک پرسش معتبر تلقی نمیشود.
مثال (بدون مساله)
کاربرد نادرست :بهترین کامپایلر زبان  C++کامپایلر  gnuاست.
مثال (مسالهی بدون پاسخ نظری)
کاربرد نادرست :اگر اوباما رییسجمهور نمیشد آمریکا وارد جنگ با سوریه میشد؟
مثال (مسالهی بدون پاسخ عملی)
کاربرد نادرست :آیا بشقاب پرندهها وجود دارند؟
کاربرد درست :آیا شواهد علمی برای وجود بشقاب پرنده وجود دارد؟
ب -۲-۱-مرتبط بودن با موضوع وبسایت پرسش و پاسخ :وبسایتهای پرسش و پاسخ میتوانند
عمومی باشند مانند  yahoo answersیا تخصصی باشند مانند  .stackoverflowطرح پرسشهای
نامربوط در وبسایت پرسش و پاسخ تخصصی اشتباه است.
ب -۳-۱-پرسش تکراری :پرسش تکراری نامعتبر تلقی میشود .یک پرسش تکراری است وقتی
مسالهی طرح شده در آن در پرسش قدیمیتر مشابهای تکرار شده باشد.
تبصره :یک پرسش تکراری در صورتی که حاوی مسالهای تکراری با رویکردی جدید باشد میتواند به
عنوان پرسش جدید تلقی شود.

مثال (رویکرد جدید)
پرسش قدیمی :از بین ویرایشگرهای واژهپرداز سورس باز کدام یک برای طراحی پایاننامهی دانشگاهی
استانداردتر است؟
کاربردنادرست :برای استاندارد بودن از کدام واژهپرداز سورس باز برای طراحی پایاننامه استفاده
کنیم؟
کاربرد درست :کدام واژهپرداز سورس باز برای طراحی پایاننامهی استاندارد سریعتر است؟
ب -۴-۱-پرسش با پاسخ مشخص :پرسش باید حاوی پاسخ روشن و مشخص باشد .پرسشهایی
مانند نظرسنجی ،پرسشهای کیفی که بستگی به شرایط یا نظر پاسخدهنده دارد و  ...معتبر نیستند.
مثال (نظرسنجی)
کاربرد نادرست :کدام کتاب برای آموزش برنامهنویسی بهتر است؟
کاربرد درست :برای آموزش برنامهنویسی چه کتابهایی متن ساده دارند؟
مثال (بستگی به شرایط)
کاربرد نادرست :برای سفر کردن از چه اتوموبیلی استفاده کنیم؟
کاربرد درست :کدام اتوموبیلها در طی مسیر طوالنی دچار خرابی کمتری هستند؟
مثال (بستگی به نظر پاسخ دهنده)
کاربرد نادرست :کدام نقاش سبک باروک از همه ماهرتر بوده است؟
تبصره :گاهی استفاده از عباراتی مبهم میتواند یا عبارات روشن جایگزین شود تا پرسش پاسخ صریح
داشته باشد.
مثال

کاربرد نادرست :برای تبدیل رشته به عدد در  C++چه روشی بهتر است؟
کاربرد درست :برای تبدیل رشته به عدد در  C++کدام روش کاراتر است؟
تبصره :طرح بعضی پرسشها با پاسخ غیرقطعی ممکن است .پرسشهایی که با داشتن پاسخ غیرقطعی
موجب ایجاد پاسخهای قطعی میشوند که به قسمتی از پرسش پاسخ میدهند و در مجموع اطالعات
پاسخها مسالهی طرح شده را به سمت حل شدن پیش میبرد.
مثال
کاربرد درست :کدام موتور جستجوی اینترنت اهمیت بیشتری به کلیدواژهها میدهد؟
ب -۵-۱-طرح پرسش با اطالعات کافی :پرسش حاوی یک مساله برای پاسخ است .برای حل
مسالهی طرح شده ،به دادههایی نیاز است .این دادهها باید حداقل به مقداری باشند که پاسخ بر مبنای
آن دادهها قابل ارائه باشد.
مثال
کاربرد نادرست :من در حال حل مسالهی کوتاهترین مسیر هستم .چه الگوریتمهایی تا به حال برای این
مساله پیدا شده است؟
کاربرد درست :من در حال حل مسالهی کوتاهترین مسیر برای گرافهای جهتدار بدون وزن هستم
به صورتی که در مقالهی  ...بیان شده است .الگوریتمهای  ...را تا به حال دیدهام .چه الگوریتمهایی
دیگری تا به حال برای این مساله پیدا شده است؟
ب -۶-۱-سوء استفاده از وبسایت پرسش و پاسخ :پرسشهایی که وظیفهی طراح را به دوش
سیستم پرسش و پاسخ بیاندازند سوء استفاده از وبسایت پرسش و پاسخ تلقی میشوند .مواردی مانند
تکلیف درسی ،پروژهی دانشجویی ،پروژهی کاری و  ...باید توسط طراح انجام شوند و در صورت داشتن
پرسش در قسمتی جزئی ،اقدام به طرح پرسش شود.
مثال

کاربرد نادرست :این مسالهی ریاضی چطور حل میشود؟ ...
کاربرد درست :این مسالهی ریاضی را میتوان با فرمول الگرانژ حل کرد؟
ب -۷-۱-طرح پرسشهای بسیار ساده :پرسشهایی که پاسخ آن به راحتی در کتابها یا با یک
جستجوی ساده در اینترنت یافت میشوند ،هرچند به عنوان پرسش معتبر تلقی شوند اما مطلوب
وبسایتهای پرسش و پاسخ نیستند.
تبصره :یک وبسایت پرسش و پاسخ ممکن است به دلیل عالقه به جامعیت مطالب از طرح پرسشهای
ساده استقبال کند .این مورد بستگی به قوانین وبسایت پرسش و پاسخ دارد.
ب -۸-۱-حذف پرسش :حذف پرسش پس از دریافت پاسخ یا دیدگاه از کاربران دیگر یک عمل
نامطلوب تلقی میشود .زیرا باعث سردرگمی کاربران و حذف ناخواستهی مطالب دیگران میگردد .به
جای حذف پرسش اقدام به ویرایش آن یا در صورت عدم تمایل اقدام به بستن آن به عنوان پرسش
نامعتبر نمایید.
ب -۹-۱-پرسش بدون انتها :پرسشی که هیچ پاسخی به تمامی مسالهی طرح شده در آن را حل
نکند ،پرسش بدون انتها نامیده میشود .پرسش بدون انتها یک پرسش نامعتبر و طرح چنین پرسشی
در وبسایت پرسش و پاسخ نامطلوب است.
مثال
کاربرد نادرست :در صورتی که آب در  ۹۱درجه به جوش میآمد تکنولوژی ما چطور میشد؟

ب -۲-پاسخ
توضیح :برای پاسخ عالوه بر قوانین متن ساده قوانین مخصوصی وجود دارد.
ب -۱-۲-حل قسمتی از مساله :هر پاسخ باید قسمتی از مسالهی طرح شده در پرسش را حل کند.
پاسخی که هیچ کمکی به حل مساله نکند یا مساله را اشتباه حل کند ،نامعتبر تلقی میشود.
مثال (بدون حل)

پرسش :کدام شهرهای ایران آرامگاه شاعران قدیمی را دارد؟
کاربرد نادرست :فکر میکنم اکثر شهرهای ایران داشته باشن.
مثال (با حل نادرست)
پرسش :انتخابات مجلس خبرگان هر چند سال یک بار برگزار میشود؟
کاربرد نادرست :مثل ریاست جمهوری هر  ۴سال یک بار.
ب -۲-۲-طرح مطالب حاشیهای :هر پاسخ باید به روشنی در مورد پرسش طرح شده مطلب را طرح
کند .در پاسخ باید از مطالب حاشیهای پرهیز شود .طرح مطالب حاشیهای پاسخ را نامعتبر نمیسازد اما
پاسخ نامطلوب تلقی میشود.
مثال
کاربرد نادرست :هرچند پرسش شما زیاد درست نیست ،اما باید پاسخ داده شود .پاسخ پرسش شما ...
کاربرد نادرست :من اطالعات زیادی راجع به این قضیه ندارم و تازه شروع به خوندن کردم اما ...
ب -۳-۲-طرح مطالب در مورد مطالب دیگر :در پاسخ خود از طرح مطلب در مورد پاسخ دیگران
خودداری کنید .این کار را با دیدگاه انجام دهید .پاسخی که مطالبی راجع به پاسخی دیگر در آن وجود
داشته باشد نامطلوب تلقی میشود.
تبصره :اشاره به پاسخ دیگران در پاسخ در مواردی که ضروری است پاسخ نامطلوب تولید نمیکند.
برای مثال اشاره به اینکه این پاسخ تکمیل پاسخ دیگری است یا عالوه بر موارد پاسخ دیگری ،این
موارد نیز وجود دارد.
مثال
کاربرد نادرست :پاسخ کاربر  ...پاسخ خوبی است .پاسخ من این است که ...

کاربرد درست :در پاسخ کاربر  ...به نکتهی  ...اشاره شده که میتوان عالوه بر آن دو نکتهی زیر را در
نظر گرفت ...
ب -۴-۲-پاسخ تکراری :پاسخ تکراری یک پاسخ نامعتبر نیست اما با توجه به قوانین مخصوص
وبسایت پرسش و پاسخ ممکن است نامطلوب تلقی شود.
ب -۵-۲-پاسخ مستند :استفاده از استناد به مطالب علمی و استاندارد کیفیت پاسخ را افزایش میدهد.
مثال
کاربرد درست :با توجه به نسخهی استاندارد  C++11نوع دادهی  intحداقل  ۲بایت است.
ب -۶-۲-ارجاع به مطالب وبسایت :ارجاع حل قسمتی از پرسش به پاسخ دیگری در وبسایت
پرسش و پاسخ ،مطلوب است و از تکرار مطالب جلوگیری میکند.
مثال
کاربرد درست :قسمت اول پرسش در [آدرس پرسش در وبسایت] پاسخ داده شده است و قسمت
دوم هم به این صورت پاسخ داده میشود... :
ب -۷-۲-استفاده از مثال :استفاده از مثال کیفیت پاسخ را باال میبرد.
مثال
پرسش :آیا میتوان از مقدار  intبه جای  charدر انتساب استفاده کرد؟
کاربرد درست :این کار ممکن است اما استفاده از  intبه جای  charممکن است کار درستی نباشد.
مثالً در مورد ; char x = valueممکن است  valueمقداری خارج از مقدار پشتیبانی  charباشد.
ب -۸-۲-پاسخ به همهی حاالت :در صورتی که به قسمتی از پرسش پاسخ میدهید که میتواند به
چند حالت تقسیم شود ،به هر قسمت جداگانه پاسخ دهید.

ب -۹-۲-پاسخ به پرسش خود :امکان پاسخ به پرسش خود به سیاست وبسایت پرسش و پاسخ
بستگی دارد .اما در این مانیفست این کار نامطلوب تلقی نمیشود.
ب -۱۱-۲-حذف پاسخ :حذف پاسخ پس از دریافت دیدگاه از کاربران دیگر یک عمل نامطلوب
تلقی میشود .زیرا باعث سردرگمی کاربران و حذف ناخواستهی مطالب دیگران میگردد .در صورت
نادرست بودن پاسخ ،به جای حذف اقدام به ویرایش آن یا بیان اشکاالت توسط دیدگاه و درج رای
منفی برای مشخص شدن نادرستی پرسش نمایید.
ب -۱۱-۲-کپی کردن بدون اجازه :استفادهی بدون مجوز از مطالبی که حق انتشار آن محفوظ است
یک رفتار نامطلوب در پاسخهاست.

ب -۳-دیدگاه
توضیح :برای دیدگاه عالوه بر قوانین متن ساده قوانین مخصوصی وجود دارد.
ب -۱-۳-ذکر جزئیات :دیدگاه برای ذکر جزئیات در مورد پرسش یا پاسخ کاربرد دارد .بنابراین
جزئیاتی که در پرسش یا پاسخ مغفول مانده در دیدگاه یادآوری کنید.
مثال
پرسش :مسالههای علمی یک میلیون دالری کدام هستند؟
پاسخ :مسالههای یک میلیون دالری  ...هستند.
کاربرد درست دیدگاه :البته از این مسالهها  ...و  ...حل شدهاند.
ب -۲-۳-دیدگاههای طوالنی :دیدگاههای طوالنی نامطلوب تلقی میشوند .در صورتی که یک دیدگاه
مطالب زیادی دارد ،می توان آن را به چند دیدگاه تقسیم کرد یا با تغییران آن را به عنوان پاسخ ارائه
کرد.
ب -۳-۳-درخواست تکمیل پاسخ :از دیدگاه برای درخواست تکمیل دادههای مطرح شده در پرسش
استفاده کنید.

ج -ابزارهای کمکی محتوا
ج -۱-شاخه
توضیح :استفاده از شاخه برای وبسایتهایی مناسب است که مطالب قابلیت قرار گرفتن در یک دسته
را دارند .ترجیح این قرار گرفتن باید نسبت به شاخههای دیگر بیشتر باشد.
ج -۱-۱-پرسش بدون شاخه :در وبسایتهای پرسش و پاسخ که از دستهبندی شاخه برای مرتب
کردن پرسشهای خود استفاده میکنند ،میتوان پرسش بدون شاخه را مجاز شمرد یا غیر مجاز .این
مورد به سیاست وبسایت پرسش و پاسخ مربوط است.
ج -۱-۱-پرسش با چند شاخه :در وبسایتهای پرسش و پاسخ استفاده از چند شاخه برای یک
پرسش نامطلوب است.

ج -۲-تگ
توضیح :استفاده از تگ برای وبسایتهایی مناسب است که مطالب قابلیت قرار گرفتن در چند دسته را
دارند.
ج -۱-۲-استفاده از تگ برای پرسش :تگها در وبسایت پرسش و پاسخ به صورت پیشفرض
باید وابسته به پرسش باشند.
ج -۲-۲-استفاده از تگ برای پاسخ :استفاده از تگ برای پاسخ به صورت مجزا از تگهای پرسش،
میتواند توسط سیاست وبسایت پرسش و پاسخ دنبال شود.
ج -۳-۲-استفاده از تگ برای دیدگاه :استفاده از تگ برای دیدگاه نامطلوب تلقی میشود.
ج -۴-۲-پرسش بدون تگ :طرح پرسشهای بدون تگ ،در وبسایتهایی که از تگ استفاده
میکنند ،نامطلوب است.

ج -۵-۲-پاسخ بدون تگ :در وبسایتهای پرسش و پاسخ که از تگ برای پاسخ استفاده میکنند،
پاسخ بدون تگ نامطلوب نیست.
ج -۶-۲-محدودیت تعداد تگ :مجاز بودن تگهای نامحدود وابسته به یک پرسش ،در وبسایت
پرسش و پاسخ نامطلوب است.

د -امتیازدهی و رتبهبندی
در وبسایتهای پرسش و پاسخ ،اعتبار مطالب وابسته به  )5ارجاعات علمی و استاندارد )۲ ،امتیازاتی
که آن مطلب از کاربران دیگر دریافت کرده و  )۳سابقهی ارسالکنندهی مطلب میباشد .بنابراین یک
راهبرد موفق در وبسایتهای پرسش و پاسخ طراحی یک سیستم کارامد است که با اعطای امتیاز به
مطالب و کاربران ،معیاری مناسب برای اعتبار مطالب ایجاد میکند.

د -۱-امتیازات مطالب:
توضیح :اعطای امتیازات به مطالب یکی از روشهایی است که توسط آن کیفیت مطلب توسط مخاطبان
اندازهگیری میشود .این اندازهگیری هرچند علمی نیست ،اما تجربه نشان داده است که در غیاب
معیارهای دقیق ،با مدیریت مناسب معیار مناسبی برای تشخیص کیفیت مطالب است.
د -۱-۱-امتیاز مثبت برای پرسش :امکان امتیاز مثبت به پرسش یک امکان اساسی در سیستم
امتیازدهی وبسایت پرسش و پاسخ است .با استفاده از این امتیازات پرسشهای مفید و پرکاربرد
معرفی میشود.
د -۲-۱-محدودیت امتیاز مثبت برای پرسش :قرار دادن محدودیت برای امتیاز مثبت به پرسش
(تعیین حداکثر امتیاز مثبتی که یک پرسش میتواند دریافت کند) نامطلوب است.
د -۳-۱-امتیاز منفی برای پرسش :امکان امتیاز منفی به پرسش یک امکان است که بدون حذف
پرسش ،نامطلوب بودن آن را به مخاطبان نشان میدهد .بنابراین توصیه میشود.
د -۴-۱-محدودیت امتیاز منفی برای پرسش :قرار دادن محدودیت برای امتیاز منفی به پرسش یک
امکان مطلوب است ،زیرا پس از این که یک پرسش تعدادی امتیاز منفی دریافت کرد ،میتوان در مورد
حذف آن تصمیم گرفت .امتیاز منفی بسیار زیاد به یک پرسش موجب دلسردی طراح میشود.
د -۵-۱-امتیاز مثبت برای پاسخ :امتیاز مثبت برای پاسخ اساسیترین نیاز یک سیستم امتیازدهی به
مطالی در وبسایت پرسش و پاسخ است .زیرا هدف اصلی وبسایت پرسش و پاسخ یافتن بهترین
پاسخ برای پرسش معتبر است.

د -۶-۱-محدودیت امتیاز مثبت برای پاسخ :قرار دادن محدودیت برای امتیاز مثبت به پاسخ (تعیین
حداکثر امتیاز مثبتی که یک پاسخ میتواند دریافت کند) نامطلوب است.
د -۷-۱-امتیاز منفی برای پاسخ :امکان امتیاز منفی به پاسخ یک امکان است که بدون حذف پاسخ،
نامطلوب بودن آن را به مخاطبان نشان میدهد .بنابراین توصیه میشود.
د -۸-۱-محدودیت امتیاز منفی برای پاسخ :قرار دادن محدودیت برای امتیاز منفی به پاسخ یک
امکان مطلوب است .امتیاز منفی بسیار زیاد به یک پاسخ موجب دلسردی پاسخدهنده میشود.
د -۹-۱-امتیاز مثبت برای دیدگاه :امکان امتیاز مثبت به دیدگاه بر مبنای سیاست وبسایت پرسش
و پاسخ میتواند مطلوب تلقی شود.
د -۱۱-۱-محدودیت امتیاز مثبت برای دیدگاه :محدودیت امتیاز مثبت به دیدگاه بر مبنای سیاست
وبسایت پرسش و پاسخ میتواند مطلوب تلقی شود.
د -۱۱-۱-امتیاز منفی برای دیدگاه :امکان امتیاز منفی به دیدگاه بر مبنای سیاست وبسایت پرسش
و پاسخ میتواند مطلوب تلقی شود .از نظر مانیفست این یک عمل نامطلوب تلقی میشود.
د -۱۲-۱-محدودیت امتیاز منفی برای دیدگاه :محدودیت امتیاز منفی به دیدگاه مطلوب تلقی
میشود.

د -۲-امتیازات کاربران:
توضیح :امتیازات کاربری ،یک معیار کلی برای قضاوت در مورد میزان قابل اعتماد بودن ارسالهای
یک کاربر است.
د -۱-۲-امتیاز مثبت پرسش برای کاربر :منظور شدن امتیاز مثبت به طراح پرسش ،به ازای هر
امتیاز مثبت به پرسش مطلوب است.
د -۲-۲-امتیاز منفی پرسش برای کاربر :منظور شدن امتیاز منفی به طراح پرسش ،به ازای هر امتیاز
منفی به پرسش به سیاست وبسایت پرسش و پاسخ وابسته است.

د -۳-۲-امتیاز مثبت پاسخ برای کاربر :منظور شدن امتیاز مثبت به ارائهدهندهی پاسخ ،به ازای هر
امتیاز مثبت به پاسخ مطلوب است.
د -۴-۲-امتیاز منفی پاسخ برای کاربر :منظور شدن امتیاز منفی به ارائهدهندهی پاسخ ،به ازای هر
امتیاز منفی به پاسخ به سیاست وبسایت پرسش و پاسخ وابسته است.
د -۵-۲-امتیاز مثبت دیدگاه برای کاربر :منظور شدن امتیاز مثبت به ارائهدهندهی دیدگاه ،به ازای
هر امتیاز مثبت به دیدگاه مطلوب به سیاست وبسایت پرسش و پاسخ وابسته است.
د -۶-۲-امتیاز منفی دیدگاه برای کاربر :منظور شدن امتیاز منفی به ارائهدهندهی دیدگاه ،به ازای
هر امتیاز منفی به دیدگاه نامطلوب است.

د -۳-عناوین:
توضیح :عناوین یکی دیگر از معیارهای قضاوت در مورد کیفیت مطالب ارسال شده توسط یک کاربر
است .توسط عناوین مفید بودن مطالب ارسالی یک کاربر (و همچنین فعالیتهای جانبی یک کاربر مانند
امتیازدهی به مطالب دیگران ،ویرایش مطالب ارسالی دیگران و  )...در زمینههای خاص معرفی میشود.
در جدول  ۲تعدادی عنوان پیشنهادی برای وبسایتهای پرسش و پاسخ معرفی شده است.
د -۱-۳-سادهفهم بودن عنوان :تعریف یک عنوان باید تاحدی ساده باشد که مخاطبان به سادگی
معنای آن را درک کنند.
کاربرد نادرست« :پرسش خوب» ،پرسشی است که تعداد پاسخهای آن به تعداد نمایشهای آن بیشتر
از متوسط تعداد باسخها به تعداد نمایشهای پاسخهای  1پرسش اول همان شاخه باشد.
کاربرد درست« :پرسش خوب» پرسشی است که بیشتر از  1نمایش یا بیشتر از  ۲پاسخ داشته باشد.
د -۱-۳-مفید بودن عنوان :تعریف یک عنوان در وبسایت پرسش و پاسخ باید مفید باشد.
کاربرد نادرست :تعریف عنوان «کاربر منطقی» برای کاربری که مجموع امتیازهای مثبت پرسشهای
طرح شده توسط وی از مجموع امتیازهای منفی پاسخهای ارائه شده توسط وی بیشتر باشد!

کاربرد درست :تعریف عنوان «پرسشگر خبره» برای کاربری که متوسط امتیازهای مثبت پرسشهای
طرح شده توسط وی از  1بیشتر باشد.

ه -نقشها
در وبسایتهای پرسش و پاسخ گاهی قسمتی از دسترسیها و امکانات مدیریتی به کاربران واگذار
میشود .اما این کار نه به صورت مستقیم بلکه غیرمستقیم صورت میگیرد .این کار با استفاده از نقشها
صورت میگیرد.
برای هر نقش تعدادی دسترسی و امکانات مدیریتی تعریف میشود و کاربران به نسبت امتیازات یا
عناوین یا موارد دیگر ،آن نقشها را دریافت میکنند.
به عنوان مثال ویرایشگر میتواند یک نقش مدیریتی باشد که میتواند تمام مطالب وبسایت
(پرسشها ،پاسخها و دیدگاهها) را ویرایش نماید .کاربری که دو عنوان پرسشگر و ویرایشگر را
دریافت نماید نقش ویرایشگر را دریافت میکند.
جدول  ۳تعدادی از نقشهای پیشنهادی را ارائه میکند.

ه -۱-قواعد عمومی نقشها:
ه -۱-۱-تعریف صریح نقش :نقش باید به صورت صریح تعریف شده ودقیقاً مشخص کند چه
دسترسی و امکانی به کاربر اعطا میکند.
ه -۲-۱-اعطای موقت نقش :اعطای موقت نقش میتواند مدیریت نقشها را آسانتر نماید .بنابراین
یک امتیاز مثبت محسوب میشود.
ه -۳-۱-امکان حذف نقش توسط مدیریت :امکان حذف یک نقش از یک کاربر باید توسط مدیریت
وبسایت پرسش و پاسخ ممکن باشد.
ه -۴-۱-تعیین دقیق قوانین استفاده از نقش :برای استفاده از دسترسیها و امکانات هر نقش باید
قوانینی وجود داشته باشد.

ه -۲-نقشهای مدیریت مطالب:
ه -۱-۲-جلوگیری از تغییرات زیاد مطالب :استفاده از نقشهای مدیریت مطالب توسط کاربران
مختلف ممکن است موجب تغییرات بسیار زیاد روی یک مطلب شود .برای جلوگیری از این کار باید
روشی در وبسایت پرسش و پاسخ وجود داشته باشد.
ه -۲-۲-امکان اعتراض به تغییر مطلب :قرار دادن امکان اعتراض با تغییر مطلب برای کاربر
ارسالکننده یک مولفهی مثبت برای وبسایت پرسش و پاسخ است.
ه -۳-۲-تعیین دلیل اعمال نقش در مطلب :هنگامی که یک کاربر با استفاده از نقش خود یک مطلب
را تغییر میدهد ،قرار دادن توضیح علت این کار میتواند بسیار مفید و آزمونده باشد.

ه -۳-نقشهای مدیریت کاربران:
ه -۱-۳-محدود کردن نقش :از آنجا که نقشهای مدیریت کاربران به یک کاربر دسترسی به انجام
اعمالی برای یک کاربر دیگر را میدهد ،نامحدود بودن میزان بعضی از انواع این نقش نامطلوب است.

پیوستها
جداول
جدول  ،۱کوتاهنوشتها
کوتاهنویسی
اگفگر

موارد استفاده

شکل کامل

استفاده از قضایای دوشرطی علمی

اگر و فقط اگر

جدول  ،۲عناوین
عنوان
پرسش امتیازدار

موضوعیت

فرمول
تعریف عنوان بر مبنای امتیاز

کاربری که پرسشهای امتیازدار مثبت دارد،

مثبت یا منفی کسب شده.

مسائل مهم را بهتر تشخیص میدهد .کاربری که
پرسشهای امتیازدار منفی دارد ،مسائل مهم را
تشخیص نمیدهد یا قادر به طرح درست مساٌل
نیست.
مثالها

پرسش خوب

پرسشی که  ۲امتیاز مثبت دریافت کرده است.

پرسش عالی

پرسشی که  1امتیاز مثبت دریافت کرده است.

پرسش فوقالعاده

پرسشی که  5۱امتیاز مثبت دریافت کرده است.

پرسش نسبتاً بد

پرسشی که  5امتیاز منفی دریافت کرده است.

پرسش بد

پرسشی که  ۲امتیاز منفی دریافت کرده است.

پرسش بسیار بد

پرسشی که  1امتیاز منفی دریافت کرده است.

پاسخ امتیازدار

تعریف عنوان بر مبنای امتیاز

کاربری که پاسخهای امتیازدار مثبت دارد،

مثبت یا منفی کسب شده.

پاسخهای بهتری به پرسشها میدهد .کاربری
که پاسخهای امتیازدار منفی دارد ،پاسخهای
نادرست و نامناسب میدهد.
مثالها

پاسخ خوب

پاسخی که  5امتیاز مثبت دریافت کرده است.

پاسخ عالی

پاسخی که  ۲امتیاز مثبت دریافت کرده است.

پاسخ فوقالعاده

پاسخی که  1امتیاز مثبت دریافت کرده است.

پاسخ نسبتاً بد

پاسخی که  5امتیاز منفی دریافت کرده است.

پاسخ بد

پاسخی که  ۲امتیاز منفی دریافت کرده است.

پاسخ بسیار بد

پاسخی که  1امتیاز منفی دریافت کرده است.

محبوبیت پرسش

پرسشی که  nبازدید داشته

کاربری که پرسشهای محبوب دارد ،مسائل

است.

عمومی را بهتر تشخیص میدهد .کاربری که
پرسشهای بدون بازدید زیادی دارد در طرح
مسائل خاص (و شاید بدون کاربرد) تبحر دارد.
مثالها

پرسش آشنا

پرسشی که  5۱بازدید داشته است.

پرسش معروف

پرسشی که  ۲۱بازدید داشته است.

پرسش محبوب

پرسشی که  1۱بازدید داشته است.

پرسش تنها

پرسشی که در اولین هفته کمتر از  5۱بازدید داشته است.

پرسش متروک

پرسشی که در اولین هفته کمتر از  1بازدید داشته است.

پرسش نادر

پرسشی که در اولین هفته کمتر از  ۲بازدید داشته است.

پرسش دارای

پاسخی که  nپاسخ دریافت

کاربری که پاسخهای پذیرفته دارد ،از اعتبار

پاسخ

کرده است.

بیشتری برخوردار است.

پرسش مورد توجه پرسشی که  5پاسخ دریافت کرده است.
پرسش مهم

پرسشی که  ۲پاسخ دریافت کرده است.

پرسش بسیار مهم پرسشی که  1پاسخ دریافت کرده است.
پرسش کم اهمیت پرسشی که در اولین روز هیچ پاسخی دریافت نکرده است.
پرسش بی اهمیت

پرسشی که در دو روز اول هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

پرسش زباله

پرسشی که در هفتهی اول هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

پاسخ انتخاب شده کاربری که  nپاسخ وی انتخاب کاربری که پاسخهای انتخاب شده دارد ،در حل
شده است.

مسائل مطرح شده دقیق است.

معلم

کاربری که بیشتر از  1۱درصد از پاسخهایش انتخاب شده است.

استاد

کاربری که بیشتر از  ۶۱درصد از پاسخهایش انتخاب شده است.

دانشمند

کاربری که بیشتر از  ۷1درصد از پاسخهایش انتخاب شده است.

متخصص ناوارد

کاربری که کمتر از  ۲۱درصد از پاسخهایش انتخاب شده است.

متخصص کمدقت کاربری که کمتر از  5۱درصد از پاسخهایش انتخاب شده است.
متخصص بیدقت

کاربری که کمتر از  1درصد از پاسخهایش انتخاب شده است.

کمتوجه

کاربری که برای کمتر از  ۲۱درصد پرسشهایش پاسخ انتخاب کرده است.

بیتوجه

کاربری که برای کمتر از  5۱درصد پرسشهایش پاسخ انتخاب کرده است.

قدرنشناس

کاربری که برای کمتر از  1درصد پرسشهایش پاسخ انتخاب کرده است.

پرسندگی

کاربری که  nپرسش طرح

کاربری که پرسشهای زیادی طرح میکند،

کرده است.

دارای دانش گستردهای در حوزهی پرسشهای
طرح شده است.

پرسنده

کاربری که  5۱پرسش طرح کرده است.

پرسشگر

کاربری که  ۲۱پرسش طرح کرده است.

محقق

کاربری که  1۱پرسش طرح کرده است.

پاسخ دهندگی

کاربری که  nپاسخ داده است.

پاسخدهنده

کاربری که  5۱پاسخ ارائه کرده است.

مساله حل کن

کاربری که  ۲۱پاسخ ارائه کرده است.

خردمند

کاربری که  1۱پاسخ ارائه کرده است.

ویرایشگری

کاربری که  nمطلب را ویرایش کاربری با تعداد زیاد ویرایش ،کاربری است که

کاربری که پاسخهای زیادی ارائه میکند ،دارای
دانش عمیقی در حوزهی پرسش طرح شده است.

کرده است.

به درستی و مناسب بودن مطالب اهمیت
میدهد.

ویرایشگر

کاربری که  5۱مطلب را ویرایش کرده است.

سردبیر

کاربری که  ۲۱مطلب را ویرایش کرده است.

انقالبی

کاربری که  1۱مطلب را ویرایش کرده است.

دیدگاه گذاری

کاربری که  nدیدگاه طرح

کاربری که دیدگاههای زیادی مطرح میکند،

کرده است.

کاربری است که به بحث در مورد مطالب
عالقهمند است.

دیدگاهگذار

کاربری که  5۱دیدگاه نهاده است.

حاشیه نویس

کاربرای که  ۲۱دیدگاه نهاده است.

مفسر

کاربری که  1۱دیدگاه نهاده است.

خوانندگی

کاربری که  nمطلب را خوانده

کاربری که پرسشهای زیادی را خوانده است،

است.

کاربری است که به دانستن عالقهمند است.

خواننده

کاربری که  ۳۱پرسش را مطالعه کرده است.

خوانندهی مشتاق

کاربری که  ۷۱پرسش را مطالعه کرده است.

خوانندهی حرفهای کاربری که  51۱پرسش را مطالعه کرده است.

جدول  ،۳نقشها
نقش
مدیریت پرسش

موضوعیت

توضیح
مدیریت پرسش شامل تایید

یکی از قسمتهای اصلی مدیریت مطالب

پرسش ،مخفی کردن پرسش،

وبسایت مدیریت پرسشهاست .این کار برای

بستن و باز کردن پرسش و ...

افزایش کیفیت پرسشها انجام میشود.

است.
مثالها
تاییدکنندهی

در وبسایتی که برای نمایش پرسش به تایید نیاز است ،این نقش میتواند یک

پرسش

پرسش طرح شده را تایید یا رد کند.

ویرایشگر

نقشی که میتواند پرسش دیگران را ویرایش کند.

پرسش
مسدودکنندهی

نقشی که میتواند یک پرسش را مسدود کند (به عنوان پرسش بسته)

پرسش
بازکنندهی پرسش نقشی که میتواند یک پرسش بسته شده را باز کند.
مخفیکنندهی

نقشی که میتواند یک پرسش را برای تصمیمات بعدی مخفی کند.

پرسش
نمایش دهندهی
پرسش

نقشی که میتواند یک پرسش مخفی شده را نمایش دهد.

حذفکنندهی

نقشی که میتواند یک پرسش را به طور کامل از وبسایت حذف کند.

پرسش
مدیریت پاسخ

مدیریت پاسخ شامل تایید

یکی از قسمتهای مدیریت مطالب وبسایت

پاسخ ،مخفی کردن پاسخ،

مدیریت پاسخهاست .این کار برای افزایش

انتخاب پاسخ و  ...است.

کیفیت پاسخها و حذف و مشخص کردن موارد
نادرست انجام میشود.
مثالها

تاییدکنندهی

در وبسایتی که برای نمایش پاسخ به تایید نیاز است ،این نقش میتواند یک

پاسخ

پاسخ طرح شده را تایید یا رد کند.

ویرایشگر پاسخ

نقشی که میتواند پاسخ دیگران را ویرایش کند.

انتخابگر پاسخ

نقشی که میتواند برای پرسش دیگران بهترین پاسخ را انتخاب کند.

مخفیکنندهی

نقشی که میتواند یک پاسخ را برای تصمیمات بعدی مخفی کند.

پاسخ
نمایش دهندهی

نقشی که میتواند یک پاسخ مخفی شده را نمایش دهد.

پاسخ
مدیریت دیدگاه

مدیریت دیدگاه شامل تایید

با اینکه دیدگاهها تاحدودی حاشیهای محسوب

دیدگاه ،مخفی کردن دیدگاه،

میشوند اما حجم زیاد دیدگاهها معموالً مدیریت

نمایش دیدگاه و  ...است.

آنها را مهم میسازد.
مثالها

تاییدکنندهی

در وبسایتی که برای نمایش دیدگها به تایید نیاز است ،این نقش میتواند یک

دیدگاه

دیدگاه طرح شده را تایید یا رد کند.

ویرایشگر

نقشی که میتواند دیدگاه دیگران را ویرایش کند.

دیدگاه
مخفیکنندهی

نقشی که میتواند یک دیدگاه را برای تصمیمات بعدی مخفی کند.

دیدگاه
نمایش دهندهی
دیدگاه

نقشی که میتواند یک دیدگاه مخفی شده را نمایش دهد.

مدیریت کاربران

مدیریت کاربران شامل مسدود مطالب وبسایت پرسش و پاسخ توسط کاربران
کردن و فعال کردن یک کاربر ،تامین میشود .بنابراین مدیریت مستقیم کاربران
اعطای امتیاز جایزه و  ...است.

گاهی روش موثرتری برای مدیریت مطالب
وبسایت است.

مسدودکنندهی

نقشی که میتواند یک کاربر را مسدود کند.

کاربر
فعال کنندهی

نقشی که میتواند یک کاربر مسدود شده را فعال کند.

کاربر
بازرس کاربر

نقشی که میتواند فهرست کامل فعالیتهای کاربر را مشاهده کند.

