Evaluating the Architecture of Ketabak Website from an Information
Architecture Perspective
Parinaz Babaei
Ph.D. Candidate in Library and Information Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
E-mail: parinazb1@gmail.com.
Amir Hossein Seddighi
*Corresponding author, Assistant Professor, Iranian Research Institute for Information Science
and Technology (IranDoc), Tehran, Iran. E-mail: Seddighi@irandoc.ac.ir

Abstract
Objective: This paper aimed to do a comparative evaluation of Ketabak website
architecture based on the main components of information architecture.
Methodology: Content analysis and evaluation were used. The content analysis
approach was adopted to identify the context, content and user, and a checklist-based
evaluation tool was used to analyze the status of Ketabak website architecture.
Findings: The mission of the site is to 1) promote reading among children and
adolescents and 2) help to select the right reading materials. The main users of the
website are fathers, mothers, educators, teachers, librarians, and anyone interested in
promoting reading. The content of the website is published to fulfill its mission and
goals. According to the analysis of checklists, the scores obtained for each of the
organization, labeling, navigation and search systems were 25, 32, 51, and 20,
respectively. These scores are rated very good, good, very good, and poor. The
organization structure was the main weaknesses of the website in the organization
system. In the labeling system, the naming of labels and fonts are often ambiguous and
confuse the user at first exposure to the website. Other major flaws were in navigation
labeling. Half of the navigation labels are in the footer instead of in the navigation bar.
The major disadvantage of Ketabak website in navigation system is the lack of a local
navigation. Another major weakness of the website is the lack of an alphabetic index in
the navigation bar. This website has a lot of information that can be indexed. Other
disadvantages of the navigation system are the lack of mega-menu image, the poor
design on smartphones, the lack of effective guides in different parts of the site and the
lack of automatic customization and personalization capabilities. In addition, the
website did not receive a good rating in the search system. The website uses a machine
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aided indexing system and the user cannot directly enter what is in their mind as a
query. It can only enter keywords indexed in the search engine. Lack of capabilities
such as ranking algorithms, advanced search capabilities, and storage of search results
are other weaknesses of the search system.
Conclusion: Based on the results, the alphabetical organization scheme of the website
needs to be expanded. The geographical organization scheme needs to change
dramatically. The website's main navigation system must be equipped with a local
navigation system. A number of disadvantages of different navigation systems need to
be addressed. The website search system is weak. One way to strengthen the search
system is to use the natural language processing in indexing. Adding an autosuggest to
the website's search system is also one of the ways to improve the search system
performance.
Keywords: Information Architecture, Website Evaluation, Organization, Labeling,
Navigation.
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چکیده
هدف :هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تطبیقی معماری وبگاه کتابک بر اساس مؤلفههای اصلی معماری اطالعات است.
روش پژوهش :از روش تحلیل محتوا و ارزیابی استفاده شد .شیوه تحلیل محتوا به منظور شناخت بافتت ،محتتوا و کتاربر و روش ارزیتابی
مبتنی بر ابزار سیاهه وارسی برای تحلیل وضعیت معماری وبگاه کتابک به کار رفت.
یافتهها :مأموریت وبگاه شامل  )1ترویج کتابخوانی میان کودکان و نوجوانان و  )2کمک به انتخاب مواد خواندنی مناسب .کاربران اصلی وبگاه
پدران ،مادران ،مربیان ،آموزگاران ،کتابداران و هر کسی که به ترویج کتابخوانی عالقهمند باشتد هستتند .محتتوای وبگتاه در راستتای تحقت
مأموریت و اهداف وبگاه منتشر میشود .بر اساس تحلیل سیاهههای وارسی ،امتیازهای به دست آمده برای هر یک از سیستمهای سازماندهی،
برچسبزنی ،پیمایش و جستجو به ترتیب  21 ،22 ،22و  22امتیاز بود .این امتیازها به ترتیب خیلی خوب ،خوب ،خیلی خوب ،و ضعیف ارزیتابی
میشوند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج به دست آمده ،طرح سازماندهی الفبایی وبگاه نیاز به گسترش دارد .طرح سازماندهی جغرافیایی بایتد تغییترات
اساسی پیدا کند .سیستم پیمایش اصلی وبگاه باید به سیستم پیمایش محلی مجهز شود .تعدادی از نقاط ضعف سیستمهتای پیمتایش مختلتف
باید برطرف شود .سیستم جستجوی وبگاه ضعیف است .یکی از راهکارهتای تقویتت سیستتم جستتجو استتفاده از پتردازش زبتان طبیعتی در
نمایهسازی است .همچنین اضافهکردن سیستم پیشنهاددهنده به سیستم جستجوی وبگاه از جمله روشهایی است که متیتتوان بتا کمتک آن
عملکرد سیستم جستجو را بهبود بخشید.
کلیدواژهها :معماری اطالعات ،ارزیابی وبگاه ،سازماندهی ،برچسبزنی ،پیمایش.
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مقدمه

امروزه وبگاههای بیشماری با کاربردهای گونااگو در اااف الات اس هدا

«ایا کاربردهاا را مایتاوا در

عرصه های مخ لف اج ماعی ،علمی ،آموزشی ،رسانهای ،تجاری ،اداری و دیگر زم هها مشاه ه کارد صااتا
وب پ ش از هر چ ز یک رسانهان و اطالعرسانی نخد

رساتس آ هااساس» (زنا یا  ،ا تای و ادا زاده،

 )7931اما آیا ای وبگاهها وظایف خود را به خوبی انجام میده ؟ برای پاسخ به ای پرسش ن ااز باه ارزیاابی
وبگاه ااداس میشود ارزیابی وبگاهها از دی ملماری اطالعا رویکرد همهجانباه ای اساس کاه چراار بخاش
اساسی ملماری یک وبگاه را بررسی میک

ملماری اطالعا یک رش ه علمی و اراهای اسس که بر یااا

و

قابل درک کرد اطالعا م مرکز اسس اتب ه بر سر تلریف ملماری اطالعا توااا جملای وجاود نا ارد و از
ای ماروم چرار تلریف زیر ارائه ش ه اسس (روزنا ل  ،مورویل و آرانگو:)5172 ،7
 طراای ساخ اری مت طهای اطالعاتی مش رک
 ها اازایاای (ترک اای) س دا هااای سااازما دهاای ،برچداایزناای ،جدا جو و پ مااایش در
اکوس د های ا زیکی ،دیج اتی و ترک بی
 ه ر و عل تجربهها و متصوال اطالعاتی برای پش بانی از کاربردپاییری ،قابل اس یااا

و

ارم
 رش ه و اوزه عملی نوظرور که بر اصوف ج ی طرااای و ملمااری بارای ا اای دیج ااف
تمرکز دارد
ع اصر ملماری اطالعا شامل موارد زیر اسس )7 :س دا هاای ساازما دهای :یل ای ایا کاه چگوناه
اطالعا را دس هب ی ک

؛  )5س د های برچدیزنی :چگونه اطالعاا را نشاا دها ؛  )9س دا هاای

پ مایش :چگونه اطالعا را پ مایش یا در م ا اطالعا ارکس ک

(برای مثاف ،کل ک کرد طای سااخ ار

سلدله مراتبی)؛ و  )4س د های جد جو :چگونه اطالعا را جد جو ک

اتب ه میتوا گاس که هر یاک از

چرار ع صر پ شگا ه مؤتاههایی را در بر میگ رن و هر یک از ای مؤتاهها میتوان
ارزیابی وبگاه باش

مل اری برای سا جش و

(روزِناِل  ،مورویل و آرانگو)5172 ،

یک ملماری اطالعا خوب و مؤثر بای م ا سه ج به مر بااس سازما  ،کااربر و مت اوا ارتباار برقارار
ک

طراای ملمای اطالعا خوب به وس له ای سه زم ه مشخص میشود و ای زم هها ما را به اها ااما

میرسان کاربرا در نگرش ،ابلاد جمل سش اخ ی و روا شا اخ ی ،وظاایف و ن ازهاای اطالعااتی ،را ارهاای

1. Rosenfeld, Morville & Arango
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جد جوی اطالعا و سایر زم هها مای توان ا م اااو باشا

مت اوا در ک ا اس ،روزآما ی ،اع باار ،ارزش

اس راتژیک و هزی ه و سایر اِتِما ها میتوانا م اااو باشا باااس ساازما مایتوانا بار مب اای مرموریاس،
چش ان از ،اه اف ،خطمشیهای سازمانی ،م زا تمرکز یا اس قالف یا سایر زم هها م اااو باشا ترک بای از
ای م غ رها از یک مت ط اطالعاتی به مت ط اطالعاتی دیگر تااو میک  ،یا ا ی در یک متا ط اطالعااتی
ه ای م غ رها در طوف زما ارق میک

(روزِناِل  ،مورویل و آرانگو)5172 ،

با توجه به آنچه گا ه ش در ای پژوهش قص داری به ارزیابی وبگاه ک ابک ،7وابدا ه باه شاورای ک ااب
کودک بپردازی شورای ک اب کودک از جملاه ساازما هاا ی ماردم نرااد اساس کاه مارموری ش ملهاوف باه
الات س های ک ابخوانی در م ا کودکا و نوجوانا ایرا زم

اسس ک ابک همچ

باه الات اسهاای تارویج

ک ابخوانی و ملرای ک اب میپردازد تا راه ما و یاوری باش برای هر آ کس که با کودکا و نوجوانا سروکار
دارد؛ از پ ر و مادر گرا ه تا مربی و ملل و ک اب ار در ای پژوهش اب ا با تتل ل بااس ،کااربر و مت اوایی کاه
سازما ارائه میده  ،به ش اخ ی از مرموریس ،چش ان از ،اه اف و رساتسها ،مت اوا و گاروههاای مخاطای آ
دسس پ ا می ک

پس از دس ابی باه ایا شا اخس ،باه ارزیاابی ع اصار ملمااری اطالعاا باا اسا ااده از

س اهههای وارسی میپردازی
پژوهش ااضر درص د پاسخ به پرسشهای زیر اسس
 وضل س ملماری وبگاه ک ابک از م ظر ملماری اطالعا چگونه اسس؟
 وبگاه ک ابک چه بااس ،مت وا و کاربرانی دارد؟
 وضل س س د های سازما دهی ،برچدیزنی ،پ مایش و جد جوی اطالعا وبگاه ک اباک از م ظار
ملماری اطالعا چگونه اسس؟

پیشینه پژوهش

در ای بخش به تتل ل پژوهشهایی میپاردازی کاه ه اشاا ارزیاابی وبگااه اساس در ایارا پاژوهشهاای
م ل دی در ای زم ه انجام ش ه اساس بارای مثااف ،شاررابی اراهاانی ،شاکا ه ،کاازرانی و اماامی ()7931
بر اساس مق اس وب م کواف  75وبگاه اارسی دیابس را مورد ارزیاابی و رتباهب ا ی قارار دادنا آ هاا بارای
جمعآوری دادهها از س اهه وارسی و برای تتل ل از آمار توص ای اس ااده کردن ن ایج ایا مهاتلاه نشاا داد
که وبگاههای مورد بررسی از نظر شاخصهای مت وای اطالعا  ،طراای و پ ون ها در ا م وسط قرار دارنا و

1. www.ketabak.org
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از نظر شاخصهای اع بار مهاتی ،دس رسپییری و قابل س اسا ااده ،پشا بانی از کااربر و مترماانگی در اا
پای تر از م وسط هد
م را ری و غاوری ( )7931وبگاه  45نشریه تخصصی و علمی اارسی در اوزه مهاتلا ایرانش اسای را
با اس ااده از س اهه وارسی متق ساخ ه مورد بررسی قرار دادن ب ا بر ن ایج ایا پاژوهش ،وبگااههاای ماورد
بررسی تواند

در شاخص ارتباطا ام از  23/25درص  ،در شاخص ش وه دس رسی ام از  99/9درصا  ،در

شاخص مت وای قابل دس رس ام ااز  17/32درصا  ،در شااخص مشخصاا نشار ام ااز  13/12درصا  ،در
شاخص مدئوت س ام از  77/77درص و در شاخص ان شار به موقع ام از 57/32درص را کدی ک
اس ادزاده مرربانی و متم ی اس انی ( )7937بر اساس ابزار دبل و ک و ای تای و باا اسا ااده از ناه مل اار
مت وا ،عملکرد ،روزآم بود  ،پ ون ها ،گراا ک ،اع بار ،دام ه ،ساخ ار و اس ااده از ابربرچدیهاا باه ارزیاابی و
رتبهب ی  41وبگاه ا راس و های ورزشی در ایرا پرداخ

طب یاا ههای ایا مهاتلاه ،وبگااههاای ماورد

بررسی در ویژگیهایی نظ ر سروتس جد جو ،نقشه قابلار  ،ج وفهاا ،تصااویر ،پ ونا هاای ب رونای و وجاود
نمایه ،عملکرد ضل ای داش
جلاری بر ام و اص اای ( )7937برای ش اسایی و تل

تاااو هاا در پورتاافهاای نرااد ک ابخاناههاای

عمومی کشور و سازما اره گی ه ری شررداری تررا از ابزار پرسشا امه و مل ارهاای ارزیاابی پورتااف براره
گرا

مهاب ن ایج ای مهاتله در پورتاف نراد ک ابخانههای عمومی مؤتاه پ مایش ب ش ری کاارایی و مؤتااه

اع بار اطالعا کم ری کارایی را دارد؛ از سوی دیگر در پورتااف ساازما اره گای ه اری شاررداری ترارا ،
ک ا س اطالعا ب ش ری کارایی و اع بار اطالعا کم ری کارایی را دارد
دوالنی ( )7937ترث ر ک ا س طراای وبگاه بانکها بر روی عملکرد مش ریا را بررسی کرد پاژوهش وی
از نوع همبد گی بود و به ای ن جه رس
اع ماد و وااداری ترث ر مد ق

که ک ا س طراای وبگاه بر تی برد مش ریا از وبگاهها ،رضایس،

و مل ادار دارد

نلم ی انارکی ،س ا و نجا بخش ( )7937وبگاههای اوزه طی ایرانی -اسالمی را با اس ااده از مق ااس
وب م کوآف ارزیابی و رتبهب ی کردن ای پژوهش به صور پ مایشای -توصا ای انجاام و در آ دادههاای
 14وبگاه اوزه طی ایرانی -اسالمی با اس ااده از س اهه وارسی گاردآوری و بررسای شا ب اا بار یاا اههاای
پژوهش ،ای وبگاهها از نظر شاخصهای مت وای اطالعا و اع بار مهاتای در اا م وساط ،از نظار شااخص
طراای ،دس رسپییری و قابل س اس ااده در ا ندب اً خوب ،از نظر شاخص پ ون ها در اا تقریبااً خاوب ،از
نظر شاخص پش بانی از کاربر در ا م وسط و از نظر شاخص مترمانگی در ا ندب اً ضل ف ارزیابی ش ن
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باباتتوائجی ،هراتیزاده و طاهری تهای ( )7932وبگاه وزار بر اشاس ،درماا و آماوزش پزشاکی را از
دی گاه کاربرا و با اس ااده از پرسش امه متق ساخ ه ارزیابی کردن ن ایج ای پژوهش نشا داد کاه م ازا
رضایس کاربرا از ما ا باود وبگااه  ،5/24از صاتس و اع باار  ،9/77از راهباری م اسای  ،9/52از دام اه و
مت وای م اسی  ،9/74از راه مای م اسی بازدی ک

گا  ،9/17از وجود ابزارهای م اسی جدا جو  5/23و از

طراای ،کاربرپد ی و رابطها و برو دادهای م اسی  5/34اسس
زابلی ده وی و نوروزی ( )7932با اس ااده از روش وب ک او ای ام باه ارزیاابی  71وبگااه ک ابخاناههاای
مرکزی دانشگاههای برتر مادر وابد ه به وزار علاوم ،تتق قاا و ا ااوری پرداخ ا ایا پاژوهش باا روش
پ مایشی  -توص ای انجام و دادههای آ با کمک س اهه وارسی گردآوری ش یاا ههاای ایا پاژوهش نشاا
داد که وبگاههای مورد مهاتله از تتاظ شاخص قابل س اطم ا با م انگ

 ،1/32شاخص کاارایی باا م اانگ

 1/37و شاخص قابل س عملکرد با م انگ

 1/25در وضل س بد ار مهلوب و از نظر شاخص قابل س اس ااده باا

 1/11در وضل س مهلوب هد

به عالوه  21درص ای وبگاه هاا در وضال س بدا ار مهلاوب و 51

م انگ

درص دیگر در وضل س مهلوب ارزیابی ش ن
غریبه ن ازی ،کامرا  ،و غائبی ( )7932وبگاههای دانشگاههای دوت ی زیار نظار وزار علاوم ،تتق قاا و
ا اوری را با روش وب ک و ای ام ارزیابی کردن پژوهش آ ها با ترک بی از روش پ ماایش توصا ای و تک اک
دتای انجام ش گردآوری دادههای آ ها با اس ااده از س اهه وارسی تر ه شا ه در روش وب ک او ای ام انجاام
گراس آ ها تل اد  711وبگاه را بررسی کردن یاا ههای پژوهش آ ها نشا داد که م انگ
 4مل ار روش وب ک و ای ام به ترت ی زیر بود :مل ارهای قابل س اطم ا با م انگ
 ،1/77و قابل س عملکرد با م انگ

کدی ش ه برای

 ،1/71کارایی با م اانگ

 1/75در وضع مهلوب و مل ار قابل س اس اادهپییری باا م اانگ

 1/23در

وضع م وسط قرار دارن
مان ا  ،سررابی و شادمرری ( )7939شاخصها و عوامل مؤثر در ارزیابی وبگاه را از تتق قا انجاام شا ه
طی سافهای  7332تا  5177اس خراج کردن آ ها از آزمو آن روپی شاانو بارای ش اساایی شااخصهاای
پرتکرار اس ااده کرده و یک م ف مارومی شامل شش عامل کل ا ی ک ا اس اطالعاا  ،ظااهر وبگااه ،قابل اس
کاربری ،پش بانی مش ریا  ،ک ا س و اع بار سازما و ویژگیهای ا ی را برای ارزیابی وبگاهها ارائاه کاردهانا
در مراله آخر م ف پ ش رادی آ ها طب نظر خبرگا ارزیابی ش ه اسس
علی ب گ ،جمش ی اورک ،ااجی زی اتلاب ی ی و پاشازاده ( )7931وبگااههاای ک ابخاناههاای مرکازی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور را با اس ااده از روش وب ک و ای ام ارزیابی کردن در ایا پاژوهش دادههاای
 54وبگاه با کمک س اهه وارسی گردآوری ش و مورد بررسی قارار گرااس ن اایج ایا مهاتلاه نشاا داد کاه
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 1/25در ا بد ار مهلوب ،از نظار شااخص

 1/74در ا مهلوب ،و از نظر شاخصهای قابل س اس ااده و قابل س عملکارد باه ترت ای باا

 1/25و  1/21در ا م وسط قرار دارن
در مهاتله دیگری ام یپور ( )7931با اس ااده از س اهه وارسی متقا سااخ ه باه ارزیاابی  47وبگااه

ک ابخانههای دانشگاههای علوم پزشاکی کشاور از نظار مت اوای صااته اصالی ،جدا جو و امکاناا کااربرا
پرداخس مهاب ن ایج به دسس آم ه دی ه ش که ای وبگاهها از نظر مت وای صاته اصلی در سهح ضال ف ،از
نظر جد جو در سهح خوب و از نظر امکانا کاربرا در سهح م وسط قرار دارن به عالوه ت راا در اا ود 47
درص از مل ارهای ارزیابی در طراای وبگاههای ک ابخانههای دانشگاههای مورد بررسی رعایس ش ه اسس
باقریندی ( )7931وبگاههای ش لی اارسی را بررسی و رتبهب ی کرده اسس روش او ارزیابانه باود و باا
اس ااده از ابزار س اهه وارسی متق ساخ ه و بر اساس مل ارهای س لبرگ ،اس ام آر تی و اکشا ااور هلاس
انجام گراس تا برتری وبگاهها را در ای اوزه مشاخص ک ا  12وبگااه در موضاوع تشا ع شا اخ ه شا کاه
اطالعا ای وبگاهها در مقایده با س اهه وارسی ارزیابی ش یاا هها نشا داد که م زا مهابقس ای وبگااههاا
با س اهه وارسی  21/71درص اسس که دس رسی به مهاتی با  711درص ب ش ری و روزآم ساازی باا 59/72
درص کم ری مهابقس را با س اهه وارسی داش هان
پ ش ه پژوهش از سه نظر موضوعی ،روشی و باا ی قابل تتل ل و دسا هب ا ی اساس از نظار موضاوعی
مهاتلا انجام ش ه در پ ش ه پژوهش ،ب ش ر بر ارزیابی مجموعهای از وبگاهها باه م ظاور رتباهب ا ی آ هاا
م مرکز بوده ان و کم ر به صور عم
تتل لهای عم
وضل ش ما

یک وبگاه خاص را مورد بررسی و ارزیابی قارار دادهانا اااف آ کاه

با ش اسایی ضلفها و قو های یک وبگاه ه میتوان ا بارای طراااا آ وبگااه در برباود
باش

و ه میتوان

به ع وا ره مونی برای طراای دیگر وبگاهها مورد اس ااده قارار گ رنا

ب ابرای می توا با توجه به آنچه گا ه ش پژوهش ااضر را که به صور تخصصی باه تتل ال و ارزیاابی یاک
وبگاه میپردازد بااهم س و ارزشم

داندس

از نظر روش ،رویکردهای گوناگونی شامل وب ک و ای ام ،وب م کوآف ،دب لو ک و ای تی ،آن روپی شاانو
و همبد گی در پ ش ه پژوهش مورد اشاره قرار گا هان به عالوه ب ش ر ای روشهاا از ابازار سا اهه وارسای
برای ارزیابی وبگاه برره گرا ه ان که از ای نظر با پژوهش ااضر دارای اش راک هد

باا ایا اااف رویکارد

م ااوتی در ای پژوهش برای ارزیابی وبگاه در پ ش گرا ه ش ه اسس ای رویکرد که از روش تتل ال مت اوا و
ارزیابی اس ااده میک

مب ی بر ملماری اطالعا اسس ملماری اطالعا یک رویکرد نو برای ارزیابی نه ت راا

ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطالعات
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وبگاهها ،بلکه همه انواع س د های اطالعاتی اسس در ای راس ا از چرار س اهه وارسی بارای ارزیاابی ع اصار
ملماری اطالعا کمک گرا ه میشود
از نظر بااس ،میتوا مشاه ه کرد که عم تاً هر رویکرد برای ارزیابی بااس خاصی در پ ش ه پاژوهش باه
کار گرا ه ش ه اسس به ع وا مثاف روش وب ک و ای ام ب ش ر برای ارزیابی وبگاه ک ابخانههاا ماورد اسا ااده
قرار گرا ه اسس و مق اس وب م کوآف ن ز برای ارزیابی وبگاههای اوزه سالمس کاربرد دارد از سوی دیگار در
سایر پژوهشها م اسی با هر بااس مهاتلاتی نوعاً از س اهه وارسی متق ساخ ه اس ااده ش ه اسس
یاا ههای به دسس آم ه از پژوهشهای مورد اشااره در پ شا ه پاژوهش شاامل ارزیاابی وضال س اللای
وبگاهها ،رتبهب ی وبگاهها ،شاخصهای کل ی ارزیابی وبگاهها و اثربخشی ک ا س طراای وبگااه بار واااداری
مش ری میشود در ااتی که پژوهش ااضر به دنباف ارزیابی یک وبگاه بارای کشاف نقاار قاو و ضالف آ
اسس از ای رو در ای پژوهش از روش تتل ل مت وا برای ش اسایی بااس ،مخاطی و مت وای وبگااه و از روش
ارزیابی و ابزار س اهه وارسی برای بررسی چرار س د

سازما دهی ،برچدیزنی ،پ مایش و جدا جوی وبگااه

اس ااده میشود

روششناسی پژوهش

در پژوهش ااضر از روش تتل ل مت وای ک ای برای بررسی عم
ش همچ

سه مل ار باااس ،مت اوا و کااربر اسا ااده

از روش ارزش ابی برای ارزیابی قابل سها و عملکردهای وبگاه از دی چرار مؤتاه اساسی ملمااری

اطالعا اس ااده ش تتل ل مت وا با مهاتله و تتل ل سهر به سهر م و برای دسا ابی باه شا اخس عم ا
ندبس به ابلاد گوناگو مت وا همراه اسس روش ارزیابی به کمک س اهههای وارسی (چرار س اهه) باه م ظاور
ارزش ابی وبگاه صور گراس ای س اهه ها به صور مجزا به ارزیابی س د های سازما دهی ،برچدایزنای،
پ مایش ،و جد جو میپردازن و برگرا ه از مهاتله در دساس ان شاار صا یقی هدا

در اداماه و بار اسااس

مشاه ا پژوهشگر ای س اههها تکم ل و به پاسخهای بله و خ ر ام از داده ش هر س د

ج اگاناه ام ااز

میگ رد و ام از دریاا ی با ام از ای هآف مقایده میشود در هار سا اهه وارسای برخای از پرساشهاا ج باه
توص ای داش

که بر اساس سه مل ار بااس ،مت وا و کاربر به آ ها پاسخ داده ش

س اهه وارسی سازما دهی از دو بخش طرح سازما دهی و ساخ ار سازما دهای تشاک ل مایشاود ایا
س اهه شامل  72سؤاف توص ای و  91سؤاف ااوی ام از اسس شکل  7موضوعا اصلی را نشا میدها کاه
در س اهه وارسی سازما دهی مورد توجه قرار میگ رن

19

کتابداری و اطالعرسانی ،9911 ،دوره  ،29شماره 2
الفبایی
تاریخی

دقی

جغرافیایی
موضوعی

طرح
سازماندهی

مخاطب محور
وظیفه محور

مبهم

استعاره محور

ترکیبی

چارت سازمانی

سلسلهمراتبی

سیاهۀ وارسی
سازماندهی

پایگاه داده
ابرمتن

ساختار
سازماندهی

ردهبندی
اجتماعی
ترکیبی

شکل  .9موضوعات اصلی در سیاهه وارسی سازماندهی

در س اهه وارسی برچدیزنی تل اد  74پرسش مهرح میشود که از ای تل اد  1پرساش آ توصا ای و
بق ه آ ها دارای ام از هد

شکل  5موضوعا اصلی را نشا میده که در سا اهه وارسای برچدایزنای

مورد توجه قرار میگ رن مواردی که در ای س اهه وارسی مهرح میشون شامل واضاح باود برچدایهاا و
مرتبط بود اقالم اطالعاتی با ه  ،اس ااده از انواع برچدیها در س د

برچدایزنای (شاامل برچدایهاای

سلدله مراتبی ،نمایه ای ،پ مایشی ،مصاور و بااا ی) و پرساشهاایی کلای در زم اه نتاوه طرااای س دا
برچدیزنی اسس
تخصصی
بافتی
سلسلهمراتبی
ترتیبی

متنی

نوع برچسب

مصور

پیمایشی

هماهنگی

نمایهای

شناسایی
جامعیت

ویژگیهای
برچسب

سیاهۀ
وارسی
برچسبزنی

طراحی

شکل  .2موضوعات اصلی در سیاهه وارسی برچسبزنی
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س اهه وارسی پ مایش شامل پرسشهایی در زم ه س د
رویکردهای پ شرا ه پ مایشی و رویکرد عمومی ندبس به س د
اصلی شامل س د

پ ماایش اصالی ،س دا

پ ماایش کمکای،

پ مایش وبگاه مایشاود س دا

پ مایش سراسری ،متلی و باا ی میشاود س دا

پ ماایش

پ ماایش کمکای دربرگ رنا ه نقشاه

وبگاه ،نمایه و راه مای آموزشی اسس رویکردهای پ شرا ه پ مایش ن ز شامل قابل س شخصیسازی خودکاار و
ساارشیسازی می شود جملاً ای س اهه شامل  22پرسش می شاود کاه از ایا تلا اد  71پرساش توصا ای
هد

شکل  9موضوعا اصلی را نشا میده که در س اهه وارسی پ مایش مورد توجه قرار میگ رن
نوار پیمایش
اصلی
کالن منو

سراسری

پانویس ضخیم

محلی

سیستم پیمایش
اصلی

بافتی
نقشه وبگاه
نمایه الفبایی

راهنما

سیستم پیمایش
کمکی

سیاهه وارسی
پیمایش

طراحی
شخصیسازی
سفارشیسازی

مصورسازی

رویکردهای
پیشرفته

پیمایش
اجتماعی

شکل  .9موضوعات اصلی در سیاهه وارسی پیمایش

در نرایس س اهه وارسی س د
 47پرسش ااوی ام از هد
سد

جد جو شامل  42پرسش میشود که از ای تل اد  5پرسش توصا ای و

در ای س اهه رابط جد جو ،قابل سهای س دا

جدا جوی وبگااه از جملاه

جد جوی ساده و پ شرا ه آ و ن ز ن ایج جد جو مورد ارزیابی قارار مایگ رنا شاکل  4موضاوعا

اصلی را نشا میده که در س اهه وارسی جد جو مورد توجه قرار میگ رن
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پردازش
پرسمان
فضای
جستجو
جستجوی
پیشرفته

رابط جستجو
امکانات
جستجو

سیاهۀ وارسی
جستجو

نمایش
مرتبسازی

نتایج جستجو

ذخیره

شکل  .9موضوعات اصلی در سیاهه وارسی جستجو

یافتههای پژوهش

در ای بخش اب ا یاا ه های به دسس آم ه از تتل ل بااس ،مت وا و کاربر و سپس ارزیابی تتل لی سا اهههاای
وارسی خواه آم

تحلیل بافت

ک ابک ،نراد مد قل و غ ران ااعی اسس که عم ه الات ش در زم ه ترویج ک ابخوانی در م ا کودکا و
نوجوانا ایرا و همدایگا آ اسس نقش ک ابک آ اسس که راه مایی باش برای ان خاب ک ابهای م اسی
به ای ترت ی مرموریسهای ک ابک عبارت

از )7 :مروج ک ابخوانی بود و  )5آگاهیرسانی در عرصه ادب ا

کودکا از دیگر مرموریس های ک ابک کمک به گد رش اره گ خوان

 ،ش اسایی مواد خوان نی ارزشم

در

انواع ارمسها و ن ز ان شار آثار اره گی به م ظور توانم سازی جامله ایرا و همدایگانش اسس

تحلیل محتوا

وبگاه ک ابک مهاتی زیادی دارد بر اساس نوع نوش ه میتوا مهاتی وبگااه را باه مقااال  ،یادداشاسهاا،
تجرب ا  ،گزارشها ،مصاابهها و نظایر آ تقد ب ی کرد ای وبگاه به طور عم ه دربرگ رنا ه ملراای آثاار
ادبی در اوزه ادب ا کودکا و نوجوانا اسس باه گوناهای کاه اقداام ادب اا را در خاود جاای داده اساس
داس ا ها ،اشلار ،الالییها ،شلرها ،بازیها در انواع مخ لف و در ای وبگاه ملرای ش هان و ما
آم ه اسس

آ هاا ن از

ارزیابی معماری وبگاه کتابک از منظر معماری اطالعات
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دستهبندی کتابها بر اساس ژانر

ک ابهای زیادی از ادب ا کودکا در ژانرهاای مخ لاف در ایا وبگااه ملراای شا هانا یاک نموناه از
دس هب ی ک ابها بر اساس ژانر (موضوع) در ج وف  7آم ه اسس
جدول .9دستهبندی کتابها بر اساس ژانر داستانی
ژانر داستانی 
ردیف 
داستانهای تخیلی
9
داستانهای فانتزی
2

ژانر داستانی 
ردیف 
 99داستانهای فرهنگی
 99داستانهای جنگ و صلح

9

داستانهای واقعگرا (واقعی)

92

داستانهای تاریخی

9

داستانهای فراواقعگرا (فراواقعی)

99

داستانهای زیست محیطی

9

داستانهای طنزآمیز

99

داستانهای هنری

9

داستانهای معمایی

99

داستانهای اطالعات عمومی

8

داستانهای پلیسی

99

داستانهای مهارتی (فردی ،اجتماعی ،ارتباطی)

7

داستانهای تربیتی

98

داستانهای ماجراجویی

1

داستانهای اجتماعی

97

داستانهای کهن فارسی

تحلیل کاربر

مخاطبا اصلی وبگاه بزرگداال هدا

پا را و ماادرا  ،آموزگاارا و مرب اا  ،ک ابا را و مروجاا

ک ابخوانی از مخاطبا اصلی آ به شمار میآی

تحلیل سیاهههای وارسی

در ادامه به تجزیه و تتل ل س اهههای وارسی در زم ه س د های سازما دهی ،برچدیزنی ،پ مایش و
جد جو میپردازی

سیستم سازماندهی

بر اساس تجزیه و تتل لهای صور گرا ه ،ام از کدی ش ه از س دا

ساازما دهای اطالعاا وبگااه

ک ابک در مجموع  52ام از بوده اسس که ای م زا ام از از  99ام از ای هآتی اسس که وبگاه میتواندا ه در
بخش سازما دهی کدی ک

ای ام از را خ لی خوب ارزیابی میک

از دیا گاه طارح ساازما دهای72 ،

ام از (از  52ام از ای ه آف) و ساخ ار سازما دهی  1ام از (از  2ام از) را به دسس آورد
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در ای بخش اب ا انواع طرحهای سازما دهی وبگاه ک ابک ملرای و مهابقس آ طرحها با بااس ،کااربر و
مت وا به ع وا سه رک اصلی ملمااری اطالعاا تجزیاه و تتل ال مایشاود ساپس نوباس باه سااخ ارهای
سازما دهی اطالعا وبگاه و تتل ل آ ها میرس

طرح سازماندهی الفبایی

از آنجا که مرموریس وبگاه ملرای آثار ادبی ملل مخ لف اسس و بدا اری از ایا آثاار ادبای دارای ع اوا ،
نوید ه ،تصویرگر ،ناشر ،م رج و موضوع هد

 ،دس هب ی اتابایی هر یک از ای اارادادههاا مایتوانا باه

بازیابی سریعتر مت واها ب جام ب ابرای  ،از ای نظر طرح سازما دهی اتابایی با بااس وبگاه همخوانی دارد با
وجود ای  ،کاربرا تمایل دارن که بر اساس موضوع به دنباف ک اب یا هر مت وای دیگری بگردن ؛ اما اگار ناام
آثار ادبی را ب ان

اررسس اتابایی به ناع آ ها خواه ش کاربر اگار ب انا دنبااف چاه ع اوا ک اابی اساس

می توان به ای اررسس مراجله ک

وگرنه ای اررسس برای اکثر کاربرا بیاس ااده باقی مایمانا ب اابرای ،

طرح سازما دهی اتابایی موجود با ن از کاربر همخوانی ن ارد از آنجا که وبگاه به ملرای آثار ادبی میپاردازد و
هر یک از آثار ع وا دارن  ،ب ابرای ن از به یک دس هب ی اتابایی دارن ب ابرای  ،طرح سازما دهی اتابایی باا
مت وای وبگاه همخوانی دارد طرح سازما دهی اتابایی تمامی مت واهای وبگاه را پوشش نمیده الزم اساس
که در ای زم ه بازنگری شود

طرح سازماندهی تاریخی

از آنجا که بااس وبگاه به گونهای اسس که مهاتی آ ن از باه روزآما ساازی دارد و نوآما شا

یکای از

اس راتژیهای اصلی ای وبگاه اسس ،ب ابرای  ،طرح سازما دهی تاریخی با بااس وبگااه ک اباک همخاوانی دارد
کاربرا ن ز ان ظار دارن تا مهاتی مورد ن از خود را بر اساس تاریخ نشر در وبگااه مشااه ه ک ا از آنجاا کاه
وبگاه ک ابک در صاته اصلی خود تازهها را م شر مایک ا و در آرشا و ماهاناه مهاتای را بار اسااس تااریخ
دس هب ی کرده اسس؛ ب ابرای  ،با ن از کاربر همخوانی دارد مت وای وبگاه دائماً روزآم و مهاتی ج یا ی باه
آ اضااه میشود و ای ایجاد آرش وی از نوش ههای ک ابک را ضاروری مایساازد پاس ،طارح ساازما دهای
تاریخی با مت وا همخوانی دارد
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999

طرح سازماندهی جغرافیایی

وبگاه ک ابک برای ش اسان

آثار ادبی ملل گوناگو به طرح سازما دهی دیگری ه ن ااز دارد باا وجاود

ملرای مکا ها ی جغراا ایی م ل د ،ای طرح چ ا در تتق اه اف و مرموریس وبگاه موا ن دس ب اابرای ،
ن از به بازنگری در طرح سازما دهی جغراا ایی به ش

ااداس میشود از آنجا کاه شا اخس آثاار ادبای در

گرو سازما دهی جغراا ایی ای آثار اسس ،دس ه ب ا ی آثاار ادبای باه تارت ای و ترجماه کااای ن داس بلکاه
میبایدس نوع دیگری از دس هب ی را در وبگاه ایجاد کرد برای مثاف ،ادب اا انگل دای ،ارانداوی ،ای ات اایی،
آتمانی ،دانمارکی و سایر کشورها ب ابرای  ،طرح سازما دهی جغراا ایی اللی با ن از کاربر همخوانی ن ارد اگار
طرح سازما دهی جغراا ایی با نقشه همراه بود میتواندس کاربر را بر ر و سریعتر راه مایی ک

و باه اها اف

وبگاه در زم ه ش اخس آثار ااخر ادبی نائل آی طرح سازما دهی جغراا ایی ،اما با مت اوای وبگااه همخاوانی
دارد

طرح سازماندهی موضوعی

مرموریس وبگاه کمک به ترویج ک ابخوانی م ا کودکا و نوجوانا و گزی ش مواد خوان نی م اسی بارای
آ ها سس از ای نظر دام ه پوشش موضوعی با بااس وبگاه مهابقس دارد مخاطبا وبگااه بزرگدااال هدا
ن ازهای آ ها دس ابی به اطالعاتی اسس که با آ ک ابخوانی را م ا کودکا و نوجوانا ترویج ده ا و ماواد
م اسی خوان نی را برای آ ها ان خاب ک
آ مواجه شود ای وبگاه برآورده میک

آنچه که مخاطی ان ظار دارد که در ای وبگاه بخوان یاا بلا ها باا
پس با ن ازها و ان ظارا کاربر همخوانی دارد آنچه که در ایا وبگااه

ارائه ش ه اسس شامل مهاتبی در اوزه ترویج ک ابخوانی و آثار ادب ا کودک و نوجوا اساس؛ ب اابرای  ،طارح
سازما دهی موضوعی موردنظر با مت وا همخوانی دارد

طرح سازماندهی وظیفهمحور

ه ف از وبگاه ک ابک ترویج ک ابخوانی م ا کودکا و نوجوانا اسس یکی از نگرشهای ک ابک ها ایا
بود که «کودکا برای ای که ب ش ر بخوان

و از خوان

تی ببرن ن از دارن تا پا را  ،ماادرا  ،آموزگاارا ،

مرب ا و ک اب ارا آگاهتری داش ه باش » (وبگاه ک ابک ،درباره ما ،بخش اقوق مادی و مل اوی )7اماا طارح
سازما دهی وظ اهمتور وبگاه چ ا در تتق اه اف وبگاه موا ن دس؛ ب ابرای  ،باا باااس وبگااه همخاوانی
ن ارد از آنجا که مرموریس وبگاه آشا ایی گاروههاای مخ لاف باا الات اسهاای تارویج ک اابخوانی و آگااهی از
1. https://ketabak.org/content/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
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نقشهایشا اسس ،یک طرح سازما دهی وظ اهمتور مؤثر میتوان به کاربرا در تشوی کودکا و نوجواناا
به مهاتله کمک ک ؛ اما ای طرح در ااف ااضر ان ظارا کاربرا را برآورده نمیک ا اگرچاه مت اوا دربااره
راه مای ترویج خوان

اسس؛ وتی برچدی اصلی اقالم اطالعاتی به آ اشاره نمیک

ب ش ر مت واهای وبگااه

از نوع آگاهی کاربر از نقشها و وظایف و پ ش رادهایی به اوسس اما در وبگاه دسا هب ا ی م اسابی از ملراای
نقشها و وظایف کاربر وجود ن ارد ای اشکاف در دس هب ی مت واسس و به نظر میرسا کاه بارای مواق اس
طرح سازما دهی وظ اهمتور میبایدس تغ را اساسی صور بگ رد
طرح سازماندهی مخاطبمحور

مخاطبا اصلی وبگاه بزرگداال هد
ترویج ک ابخوانی در م ا آ ها هد

کدانی که سروکارشا با کودکا و نوجوانا اساس و باه دنبااف

اگرچه دس هب ی وبگاه از گاروه مخاطای ضالفهاایی دارد کاه بایا

اصالح شود؛ اما طرح سازما دهی مخاطی متور با بااس وبگااه مهابقاس دارد مت اوای وبگااه بارای و دربااره
کودکا و نوجوانا اسس تمام اطالعاتی که وبگاه ارائه میک

برای ارتقای آگاهی بزرگداالنی اسس که با ایا

گروهها سروکار دارن ب ابرای  ،طرح سازما دهی مخاطیمتور وبگاه با مت وا همخوانی دارد
ساختار سلسله مراتبی

ساخ ار سازما دهی اطالعا وبگاه از نوع سلدله مراتبی اسس چارا کاه در م اا مت واهاای آ رواباط
وات  -ارزن (درخ ی) برقرار اسس اگر ساخ ار سلدله مراتبی نباش  ،مت وا ساریع و آساا باه کااربر م قال
نمیشود و همواره او در کشف اطالعا مورد ن ازش با شکدس مواجه خواه ش
ساختار سازماندهی پایگاه داده

ای وبگاه ساخ ار سازما دهی از نوع پایگاه داده رابههای ه دارد از آنجا که بخشهای مارتبط از طریا
کل واژهها و ارادادهها با ه در ارتبار هد

اگر ا ی نوع سااخ ار در وبگااه وجاود ن اشا ه باشا  ،قهلا ًا باا

مشکالتی مواجه خواه ش برای نمونه ،بخش ملرای ک اب ،بخشی اساس کاه شا ی اً از سااخ ار پایگااه داده
رابههای اس ااده کرده اسس اگر اس ااده نمیکرد ک ابهای ه موضوع به ها مارتبط نمایشا ن و مخاطای
برای دس رسی به آ ها با چاتش ج ی رو به رو بود
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ساختار سازماندهی ابرمتن

وبگاه ک ابک از ساخ ار سازما دهی ابرم
با ه پ ون ایجاد ک

ه اس ااده کرده اسس؛ به ای خاطر که ب

صاتا مارتبط

برای مثاف ،اگر در ملرای یک ک اب ،نوید ه آ ه ملراای شا ه باشا  ،درو ما

ملرای آ ک اب پ ون هایی به سایر آثار نوید ه ب اورد که کاربر اگر تمایل داشس ت ک آنرا باز ک

و بخوانا

از ای پ ون ها در مواقع ضروری اس ااده ش ه اسس و وجاودش در وبگااه الزم اساس؛ زیارا کااربر را باه ساوی
مت واهای مرتبط ره مو میک

و اگر نباش  ،س د

مرور و تورق اطالعا مخ ل میشود

در مجموع ،ساخ ار ترک بی م اسی ای وبگاه اسس از آنجا که ای وبگاه مت واهای اراوانی دارد که م اا
آ ها روابهی از قب ل سلدله مراتبی (اع و اخص) و رابههای وجود دارد و تل ادی از مت واها ن ز در صااتا
مخ لف وبگاه با یک یگر در ارتباط

و اگر ای ساخ ارها نباش

وبگااه نمایتوانا در ارائاه اطالعاا خاود باه

مخاطی موا عمل ک
سیستم برچسبزنی

ام از وبگاه در س د
میک

برچدیزنی از  42ام از ای هآف 95 ،ام ااز اساس ایا ام ااز را خاوب ارزیاابی

وبگاه  7ام از برای واضح بود برچدیها و مرتبط بود اقالم اطالعاتی با ه (از جماع  71ام ااز)،

 9ام از برای برچدیزنی سلدله مراتبی (از جمع  7ام از) و  1ام از برای برچدیهای پ مایشی (از جماع 3
ام از) به دسس آورد و از  2ام از برچدیزنی مصور و  7ام از برچدیهای باا ی همه ام از را گرااس از 72
ام از کل طراای س د

برچدیزنی ه  3ام از دریااس کرد

برچسبهای بافتی

برچدیهای باا ی در برخی از صاتا ملرای ک اب وجود دارد به ان ازه کاای ها توضا تا پ راماو
ای برچدیها آورده ش ه اسس ب ابرای  ،ای نوع از برچدیها بر غ ای وبگاه اازودهان
برچسبهای سلسلهمراتبی

به جز روابط خهی م ا مت واها ،ارتباطاا سلدالهمراتبای ها با

آ هاا وجاود دارد در بدا اری از

صاتا وبگاه بل از اازود مت وا ،ج وتی به ع وا راه ما دی ه میشود که در آ مشاخص شا ه اساس هار
مت وایی م لل به ک ام دس ه یا گروه از برچدیهاسس ای به کاربر کمک میک
پ اک

ای اتگو ،از سلدلهمراتی موجود در نوار پ مایش اس ااده میک

تا مد ر خاود را در وبگااه

در ای ناوار مهاتای و مت واهاایی
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آ ها رابهه اع و اخص وجاود دارد ،درج شا ه اساس برچدایهاای

سلدله مراتبی ه در نوار پ مایش ،ه در پاورقی و ه درو صاتا مخ لف وبگاه به غ ای آ کمک میک

برچسبهای پیمایشی

برخی از برچدیهای پ مایشی در نوار پ مایش اصلی آم هان  ،مان
از ای برچدیها در م وی پ مایش اصلی ن د

خانه ،درباره ما ،تماس با ما تلا ادی

؛ مثالً نقشه سایس به جای آ که در م اوی پ ماایش اصالی

باش در پاورقی آم ه ،یا «پرسشهاای رایاج» باه جاای م اوی اصالی ،در پااورقی آما ه اساس اتب اه بخاش
پرسشهای رایج ب و مت واسس و ای یک ضلف به نظر میرس ؛ ب اابرای  ،اگار مت اوایی بارای ایا بخاش
پ شب ی نش ه اسس ،بر ر اسس که ایف شود
جایگاه برچدی «جد جو» ه در م وی پ مایش اصلی اسس ،ای در ااتی اساس کاه کاادر جدا جو در
ااش ه سمس چپ صاته آم ه اسس اقالم اطالعااتی برچدای «دربااره ماا» در پااورقی هدا
پ مایش اصلی زیرم وهای آ ن ام ه ان همچ

؛ اماا در ناوار

ای برچدی در سمس چپ ای ناوار آما ه ،کاه بر ار اساس

جایگاه آ به سمس راسس م قل شود
برچسبهای نمایهای

اغلی صاتا وبگاه ک ابک کل واژه دارن کل واژهها در یک ج وف به اس راه ماا و در ان راای مت اوا
آم ه اسس که در آ اب ا دس ه یا رده اصلی که مت وا به آ تلل میگ رد آم ه و پ ونا باه آ بخاشهاا یاا
مت واها را ایجاد کرده اسس همچ
شمار میآی

کل واژههایی ن ز در ای ج وف میآی کاه برچدایهاای نمایاهای باه

شکل  2ج وف توص ف ش ه را نشا میده

شکل  .9انواع برچسبها و کلیدواژههای مرتبط با محتوا
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که نمایهسااز باه مت اوای

واژه دس هها نشا ده ه سرع وا اصلی اسس کل واژهها اصهالااتی هد

صاتا وبگاه داده اسس م بع جایی اسس که مت وا از آ ها گرا ه شا ه اساس ایا ناوع راه ماهاا در اغلای
صاتا وبگاه تورق (مرور) وبگاه را رااستر کردهان هر چ
را در س د

وبگاه از ای کل واژهها اس ااده کرده؛ اماا آ هاا

جد جویش به کار نگرا ه اسس پ ش راد ما ای اسس که ای کل واژهها در جد جوی پ شارا ه

و در صاته ن ایج جد جو برای دس هب ی و مت ود کرد جد جوها اازوده شود
برچسبهای مصور

وبگاه از برچدیهای مصور اس ااده کرده اسس ای برچدیها برای راه مای کارگاهها و ملرای ک اابهاا
به کار گرا ه ش ه اسس برچدیهای مصور به گونهای طراای ش هان که ه بازنمو مت وا باش  ،و ه ایا
که جیاب هد

و مخاطی را به خود جیب میک

در ن جاه ،برچدایهاای مصاور باا باااس ،مخاطای و

مت واهای وبگاه همخوانی دارن شکل  7نمونهای از برچدیهای مصور وبگاه را نشا میده

شکل  .9نمونهای از برچسبهای مصور در وبگاه کتابک

هما طور که شکل اوق نشا میده در دس ا بچهها توازمی دی ه میشود که ابزار کار آ کارگاه اساس
مثالً برای راه مای اجرای کارگاه ه ر قل مو و بوم را نشا میده یا برای اجرای کارگااه پاژوهش هرهبا

و

ش شه آزمایشگاهی را نشا میده
سیستم پیمایش

وبگاه ک ابک  27ام از (از جمع  17ام از ای هآف) را دریااس کرد س د
نوع س د

پ مایش سراسری و باا ی اسس س د

پ مایش اصلی وبگاه شاامل دو

پ مایش سراسری ای وبگاه انواع گونااگونی دارد )7:ناوار

پ مایش اصلی  )5نوار کال م و (مگا م و) و  )9پانویس ضخ
ام از وبگاه برای س د

پ مایش سراسری  7ام از (از جمع  7ام از) ،نوار پ مایش اصالی  2ام ااز (از

جمع  71ام از) ،کال م و  2ام از (از جمع  7ام از) ،پانویس ضخ
ای ترت ی ام از س د

 5ام از (از جمع  5ام ااز) اساس باه

پ مایش سراسری وبگاه ک ابک  57ام از (از جمع  54ام از ای هآف) ش ای ام ااز
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وبگاه  1ام از س د
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پ ماایش متلای را باه خااطر ن اشا ش از دساس داد

پ مایش باا ی وبگاه  1ام از (از جمع  71ام از) اسس س د

پ ماایش کمکای وبگااه شاامل

نقشه وبگاه و راه ماهاسس ام ازا آ ها به ترت ی  4و ( 1از جمع  4و  3ام ااز ایا هآف) اساس از آنجاا کاه
وبگاه نمایه ن ارد 1 ،ام از نمایه اتابایی را ه از دسس داد وبگاه قابل س شخصیساازی نا ارد و  7ام ااز را از
دسس داد در بخش ساارشیسازی وبگاه  9ام از الزم را به دسس ن اورد از نظر ویژگیهاای عماومی س دا
پ مایش از  3ام از ای ه آف  2ام از را باه دساس آورده اساس در اداماه باه تتل ال ویژگایهاای هار یاک از
س د های پ مایش میپردازی
سیستم پیمایش سراسری

وبگاه ک ابک دارای س د
وجود دارد ای س د

پ مایش سراسری اسس از آنجا کاه ایا ناوع س دا

در تماام صااتا آ

به شکل نوار پ مایش در باالی صااته وبگااه دیا ه مایشاود و توگاوی وبگااه امکاا

دس رسی به صاته اصلی را اراه میک

سد

پ مایش اصلی در وبگاه ک ابک به کاربر نشا میدها کاه

در کجا قرار گرا ه اسس زمانی که کاربر بر روی یک برچدی یا اقالم اطالعاتی هیل آ قرار میگ ارد ،دور ناام
آ برچدی یک مد ه ل قرمز روش قرار میگ رد ایا نشاا مایدها کاه کااربر در متا وده مهاتای آ
برچدی قرار دارد زمانی ه که کاربر یک قل اطالعاتی را ان خاب میک

و به صااته مارتبط باا آ ها ایس

میشود ،در زیر نوار پ مایش و باالی ه ر صاته یک کادر مد ه ل شاکل ظااهر مایشاود کاه در داخال آ
سلدلهمراتی اطالعا را نشا میده (شکل )1

شکل  .8سیستم نوار پیمایش و نحوه نمایش موقعیت کاربر

سد

پ مایش سراسری شامل نوار پ مایش اصلی ،کال م و و پانویس ضخ

هر یک تجزیه و تتل ل میشود

میشود در ادامه ویژگای
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نوارپیمایشاصلی .وبگاه ک ابک دارای نوار پ مایش اصلی در باالی صاته اسس ایا ناوار از ناوع مگاا
م و اسس و در همه صاتا وبگاه به صور یک سس و یک واخس آم ه اسس
کالنمنو .س د

پ مایش اصلی در ک ابک از نوع کال م و اسس و از یک تا سه سهح از سلدالهمراتای

اطالعا را نشا می ده با وجود ای  ،مگا م وی به کار را ه در وبگاه تصویر ن ارد شاکل  2بخشای از کاال
م و در وبگاه ک ابک را به تصویر میکش

شکل  .7بخشی از کالن منو در وبگاه کتابک

هما طور که در شکل  2مشاه ه میک
اسس همچ

 ،اونس ع وا کارگاهها پررنگ و دس هب ا ی زیار آ هاا ناازک

زیر بخشها ااتس تورا گی دارن اتب ه ای مگا م و در تماام برچدایهاا ایا گوناه یک ساس

ن دس مثال در زیر برچدی ترویج خوان

ایراداتی در زم ه اونس نگارش دی ه میشاود کاه ن ااز باه اصاالح

دارن اما در اغلی زیرم وها یک س ی و هماه گی دی ه میشود همچ
نرا ه که پ ش راد میشود که در ب

ا اهای خاتی ای دس هب یها چ

ه چ شکلی در نوار مگا م او باه کاار
شکل در ک اار آ هاا اضاااه شاود

شکلهایی که نشا ده ه ماه س مت وای هر دس هب ی باش
پانویسضخیم .در وبگاه از پانویس ضخ

ه اس ااده ش ه اسس در پانویس اطالعا و بخشهای مر

وبگاه در دس هب ی ج ی آم ه اسس شکل  3پانویس ضخ

ای وبگاه را نشا میده

998

کتابداری و اطالعرسانی ،9911 ،دوره  ،29شماره 2

شکل  .1پانویس ضخیم وبگاه کتابک

سیستم پیمایش محلی

پ مایش متلی ن ارد نوار پ مایش متلی در ک ار مت واهای اصالی وبگااه مایتوانا

وبگاه ک ابک س د

کاربر را بر ر و سریعتر راه مایی ک
و بر اساس آ تصم

کاربر بای در تمام صاتاتی که میرود ای نوار پ مایش متلای را بب ا

بگ رد به چه صاتهای برود

سیستم پیمایش بافتی

وبگاه ک ابک س د
موضوع صاته ک ونی هد

کاربر را به صاتاتی ره مو میک

پ مایش باا ی دارد ای س د

کاه مارتبط باا

در ااش ه سمس چپ تلا ادی از صااتا وبگااه کاادر «نوشا ههاای مارتبط»

میآی که کاربر را به سمس نوش ههایی با موضوعا مرتبط ه ایس میک
وبگاه س د

پ مایش سراسری و باا ی دارد ،اما س د

سراسری و باا ی کمک زیادی به کاربر در مرور و یاا
ای وبگاه یک ضلف اساسی اسس یک س د
م وی پ مایش متلی بد ار سودم

پ ماایش متلای نا ارد س دا هاای پ ماایش

مت واها میک  ،اما نبود س دا

پ ماایش متلای در

پ مایش متلی برای دس هب یهای مخ لف موضوعا در قاتی

اسس از آنجا که کاربر میخواه دس رسی سریع به همه مت واهاا داشا ه

باش ؛ ب ابرای پ ش راد میشود که س د

پ مایش متلی به صاتا مخ لف وبگاه اازوده شود

سیستم پیمایش کمکی

سد

پ مایش کمکی یک وبگاه شامل نقشه وبگاه ،نمایه اتابایی و راه ماها میشود در ادامه به توصا ف

هر یک میپردازی
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نقشه وبگاه

نقشه وبگاه ک ابک بر اساس اطالعا مگا م وی وبگاه ایجاد شا ه اساس ب اابرای باه کااربر دیا کلای از
مت وای وبگاه میده وجود نقشه وبگاه بر غ ای آ میاازای و از آنجا که اج گدا ردهای از مهاتای درو
وبگاه ن از به ایجاد سهوح مخ لای از سلدلهمراتی دارد؛ به هم
میک

خاطر ،نقشه وبگااه کماک زیاادی باه کااربر

تا مت واها را به راا ی جد جو ک
نمایه الفبایی

در ااف ااضر ،وبگاه ک ابک نمایه اتابایی ن ارد اما داش

آ میتواندس به ارزش وبگاه ب ازای اطالعا

بد اری در آ وبگا ه م شر ش ه اسس که اگر نمایه اتابایی وجود داشس به بازیابی ساریعتار اطالعاا کماک
میکرد نبود نمایه م جر به پ چ گی مت ط اطالعاتی وبگاه و سردرگمی مخاطی میشود
راهنما

وبگاه راه ماهای آموزشی مخ لف را برای آموزش کاربرا در زم ه ترویج خوان
ارائه میک

همچ

م ا کودکا و نوجوا

بخش ملرای ک اب دارد که کاربر را در زم اه ک اابهاای م اسای کاودک ،نوجاوا و

بزرگداف راه مایی میک

در صاته اصلی هر یاک از برچدایهاای ناوار پ ماایش دسا هب ا ی مخ لاای از

مت واهای آ بخش یا بخشهای مرتبط با آ دی ه میشود که نقش اررسس مهاتای را بارای آ بخاش ایااا
میک
ب ای

ای اررسسها در صاته اصلی ن ام هان ؛ اگر ای اررسسها در همکرد شون و در صاته اصالی وبگااه
ارزش ب ش ری ندبس به تازههای اخبار خواه

داشس صاته اصلی وبگاه بای به کاربر بگویا کاه ایا

وبگاه چه چ زی دارد ،به او گام به گام آموزش دها کاه بایا از کجاا شاروع ک ا و کجاا دنبااف هار یاک از
مت واهای دتخواهش بگردد؛ ب ابرای  ،وجود راه ما ،آ ه در صاته خانگی بر ارزش وبگاه خواه اازود
قابلیت شخصیسازی

وبگاه ک ابک امکا شخصیسازی تمایال کاربر را نا ارد اگار ایا امکاا بارای کااربر ااراه مایشا ،
میتواندس به اطالعا مورد ن ازش با راا ی ب ش ری دسس پ ا ا ک ا باه ایا صاور کاه وبگااه عالیا و
ن ازهای کاربر را در یک زم ه موضوعی هخ ره میکرد و به کاربر مهاتبی را پ ش راد مایداد کاه ممکا باود
مورد عالقه او باش
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سیستم جستجو

ام از کل وبگاه برای س د
 79ام از س د

جد جو  51ام از (از جمع  49ام از ای ه آف) اسس ای  51ام ااز ااصال

جد جوی وبگاه (از جمع  92ام از) و  1ام ااز س دا

ام از) اسس ب ابرای  ،ام ازی که وبگاه ک ابک برای س د

جدا جوی پ شارا ه (از جماع 2

جد جوی خود دریااس میک ا چ ا ا مهلاوب

ن دس و ن از به تغ ر اساسی دارد یک سری از قابل سها در س اهه وارسی س د
وبگاه ک ابک دارای آنرا بود ،عملکردش بر ر میش در ادامه همخوانی س د
کاربر شرح میده

و سپس ویژگیهای س د

جد جو آم ه اسس که اگار

جدا جو را باا باااس ،مت اوا و

جد جوی وبگاه و قابل سهای آنرا توص ف میک

مطابقت سیستم جستجو با بافت ،کاربر و محتوا

از جمله رساتسهای وبگاه ک ابک کمک به دس رسپییر کرد مواد خوان نی ارزن ه اسس یکای از راههاای
دس رسی به م ابع اطالعاتی جد جو اسس مخاطی از طری جد جو ،اطالعا موردن ازش را کشاف و باه هار
مت وایی که بخواه دس رسی پ ا میک

ب ابرای س د

جد جو با بااس وبگااه مهابقاس دارد ایا وبگااه

ب ش ر ج به آموزشی دارد و قص آ ملرای ک ابهای م اسی برای کودک و نوجوا اسس کاربرا ه ب شا ر
تمایل دارن تا مت واها را جد جو ک
به ا ی زیاد اسس که اگر س د

ب ابرای ای س د

با ان ظارا کاربر همخوانی دارد مت واهای وبگاه

جد جو در ک ار پ مایش نباش  ،وبگاه نمیتوان موا باش از سوی دیگار،

به خاطر روزآم ی دائ مت وا ،یک س د

جد جوی مؤثر برای بازیابی اطالعا ضروری اسس

ویژگیهای سیستم جستجوی وبگاه

وبگاه یک موتور جد جو دارد که مد قل از موتور جد جوی گوگل اسس اتب ه س دا
ام از مهلوبی را از دی گاه رویکردهای پ شرا ه س د
اصالح پرسما جد جو ،ایف کلما توقف ،یاا

جدا جوی وبگااه

جد جو به دسس ن اورد زیارا ایا س دا

قاادر باه

کلما با ریشه مشابه ،جدا جوی مل اایی ،بازیاابی ن اایج

مورد ان ظار در صور تغ ر ساخ ار نتوی پرسما  ،جد جوی ارادادهها نظ ر کل واژههاا ن داس و از قابل اس
تکم ل و پ ش راد خودکار بیبرره اسس
رابط کاربر در س د
هرهب

ترس

جد جوی وبگاه سااده اساس یاک جلباه جدا جو و دکماهای کاه روی آ شاکل

ش ه و کلمه جد جویی که در پس زم ه کادر جد جو وارد ش ه اسس ،ااکی از ساادگی راباط

کاربر جد جو اسس س د
م اسی با س د

نمایهسازی وبگاه از پردازش زبا طب لی پشا بانی نمایک ا پرساما هاا بایا

نمایهسازی وبگاه باش ای مدئله تالش و وقس زیادی را میطلب کاربرا اغلی ،ا ی اگار
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ک اب ار ه باش  ،تمایل دارن که به متض ورود پرسما به ن ایج مورد نظر خود دسس پ ا ک

اگار کااربر

از قبل با مت وای وبگاه آش ا باش میتوان تا ا ودی پرسما درسس را به کار بب ا د ،اماا اگار اقاط بخواها
تصادای کل واژهای را ان خاب ک
باش در س د

اگر ن ان که س د

نمایهسازی وبگاه چگونه اسس ،نمیتوان خ لای مواا

جد جو ،کاربر اگر مرتکی اش باه ش  ،وبگاه توا اصالح کلمه نادرسس را نا ارد و ت راا باه او

گزارش میده که در ان خاب کلما دقس الزم را داش ه باش
سیستم جستجوی پیشرفته

جد جوی تلب ه ش ه در وبگاه ن از به جد جوی پ شرا ه دارد ه ف ای وبگاه راه مایی کااربرا

سد

برای ترویج ک ابخوانی م ا کودکا و نوجوانا و ان خاب مواد خوان نی م اسی اسس ای وبگاه مایبایداس در
کشف م ابع اطالعاتی مؤثر به م ظور شکلگ ری عاد به خوان
که در س د

از کودکی کمک ک

ب ابرای  ،عالوه بر ایا

پ مایش اصلی وبگاه میبایدس نشانههایی از راه مای کاربر برای تتق ای ه ف باش  ،س د

جد جوی وبگاه ن ز بای چ

باش کاربرا ای وبگاه به ویژه ک اب ارا ن از به بررسای دق ا تاری در وبگااه

برای ان خاب مواد خوان نی م اسی دارن همچ

آ ها به راه ماها و مهاتبی ن از دارن که ب وانا عااد باه

مهاتله را در م ا گروههای س ی کودک و نوجوا نرادی ه و آ ها را با ادب ا کودکا آش اتر ک ا از ساوی
دیگر ،از آنجا که مهاتی وبگاه اج بد ار زیادی دارن و انواع مت واها در ایا وبگااه م شار و مرتبااً روزآما
میشود ،ب ابرای ن از به س د

جد جوی پ شرا ه در ایا وبگااه اادااس مایشاود و س دا

جدا جوی

پ شرا ه با بااس ،مخاطی و مت وای وبگاه همخوا اسس
ویژگیهای سیستم جستجوی پیشرفته

اگر کاربر بخواه جد جوی خود را در هما صاته ن ایج جد جو متا ودتر ک ا  ،مایتوانا بار روی دکماه
جد جوی پ شرا ه کل ک ک
م

باش

و یا نباش

و با اس ااده از کادرهای تلب ه ش ه برای ورود عبار هاایی کاه ا ماا بایا در

و ان خاب ا اهای جد جو ن ایج مت ودتری برایش بازیابی خواه ش بای توجه کارد

که تمامی ای موارد به پرسما اوت ه کاربر اازوده خواه ش که کمی باا عملکارد ماورد ان ظاار از جدا جوی
پ شرا ه ااصله دارد
سد

جد جوی پ شرا ه بخش دیگری ه دارد که کاربر میتوان جد جو مب ی بر ا ل را انجام ده ؛

مثالً اگر بخواه رکوردهایی را بازیابی ک

که در آ واژه «ش ر» اقاط در بخاش ملراای ک ااب آما ه باشا ،

جلبه ک ار آ را عالمس میزن و روی دکمه جد جو کل ک میک
کل واژه «ش ر» در م ا مت واهای بخش ملرای ک اب آم ه باش

و در نرایس رکوردهایی بازیابی میشود که
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جد جو در بخش س د

عملکرد س د
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جد جوی پ شرا ه بر ر از س د

بازیابی اگر کاربر رکوردی را بازیابی نکرد به کمک س د
ا اهای جد جو را دق قاً مشخص ک

تغ ر ده ؛ همچ

جد جوی سااده اساس در

جد جوی پ شرا ه میتوان دوباره پرسما خاود را
و بارها و بارها چ

کااری را انجاام دها تاا باه

مواق س دسس پ ا ک

وضعیت کنونی وبگاه کتابک از دیدگاه معماری اطالعات

ام ازا وبگاه برای س د های سازما دهی ،برچدیزنی ،پ مایش ،و جد جو باه ترت ای  27 ،95 ،52و 51
ام از اسس که با مقایده ای ام ازا از جمع ام ازا ای هآف (بر ری ام از) کاه باه ترت ای  17 ،42 ،99و
 49ام از اسس ،در مییاب

جد جو ن اش ه اسس س دا

که وبگاه عملکرد م اسبی در س د

جدا جو باه

خاطر ضلفهایی که دارد ن واندس ام از الزم را بگ رد ام ازا س د هاای دیگار در اا م وساط و خاوب
هد

؛ ب ابرای اگر طرااا وبگاه به راع ضلفهای آ بپردازن  ،عملکرد وبگاه میتوان بربود پ ا ک

بحث و نتیجهگیری

پژوهش ااضر از م ظر ملماری اطالعا به ارزیابی وبگاه ک ابک پرداخس در ای راس ا از روش تتل ل مت وا
برای بررسی عم

بااس ،مت وا و کاربر اس ااده ش و سپس با اس ااده از چرار س اهه وارسی وضل س چرار

ع صر ملماری اطالعا

شامل س د

سازما دهی ،برچدیزنی ،پ مایش و جد جو ارزیابی ش ن ایج ای

ارزیابی ااکی از وضل س ضل ف در س د

جد جوی ای

وبگاه و وضل س م وسط رو به باال در سایر

س د هاسس
ای ضلف در س د

جد جو با ن ایج به دسس آم ه در دو مهاتله (اس ادزاده مرربانی و متم ی اس انی،

 )7937و (باباتتوائجی ،هراتیزاده ،و طاهری تهای )7932 ،همخوانی دارد اس ادزاده مرربانی و متم ی
اس انی ( )7937در ارزیابی وبگاههای مورد مهاتلهشا به ای ن جه رس ن که ای وبگاهها از نظر جد جو
عملکرد ضل ای دارن باباتتوائجی ،هراتیزاده ،و طاهری تهای ( )7932ن ز م زا رضایس کاربرا از ابزار
جد جو در وبگاه مورد مهاتله خود را در مقایده با ابلاد دیگر پای

گزارش کردن

در مقایده با پژوهشهایی که در پ ش ه بررسی ش ن  ،با ای که اغلی آ ها از س اهه وارسی برای ارزیابی
وبگاه اس ااده کرده بودن ؛ اما ه چ ک ام ملماری اطالعا
ارزیابی وبگاهها پرداخ

را تتاظ نکرده بودن و از زاویههای دیگری به

پژوهش غریبه ن ازی ،کامرا و غائبی ( )7932به ارزیابی وبگاهها با روش پ مایش

توص ای و تک ک دتای پرداخ ه بود آ ها وضل س وبگاههای وزار

علوم از نظر قابل س اطم ا  ،کارایی،
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قابل س عملکرد و اس اادهپییر ی را بررسی کردن و به ای ن جه رس ن که سه قابل س اوف در وضع مهلوب و
آخری قابل س در وضع م وسط قرار دارد
پژوهش باقری ندی ( )7931که به روش ارزیابانه و با ابزار س اهه وارسی مب ی بر یک م ف انجام گراس به
بررسی و رتبهب ی وبگاههای ش له پرداخس و ن ایج او ااکی از آ اسس که  12وبگاه ش لی از نظر دس رسی
به اطالعا ب ش ری و از نظر روزآم سازی کم ری مهابقس را با س اهه وارسی مورد نظر دارد
بخش گد ردهای از پژوهش ااضر ن ز مب ی بر س اهه وارسی انجام گراس تتل ل ای س اههها بر اساس
تتل ل مت وا و با در نظر گرا
نوعاً پژوهشهای پ ش

سه ع صر مر بااس ،مت وا و کاربر وبگاه انجام ش ای در ااتی اسس که

به ای سه مؤتاه اساسی در طراای وبگاه کم ر توجه داش

دوالنی ( ) 7937در پژوهش خود به کاربرا توجه کرده و به بررسی ک ا س طراای وبگاههای بانکها بر
عملکرد مش ریا پرداخ ه اسس او در پژوهش خود از روش همبد گی اس ااده کرد و به ای ن جه رس
ک ا س طراای وبگاهها بر تی برد مش ریا از وبگاهها ،رضایس ،اع ماد و وااداری ترث ر مد ق

که

و مل یدار

دارد ای مهاتله مد ق ماً کاربرا را م نظر قرار د اده که یکی از ع اصر مر در ملماری اطالعا اسس و در
ارزیابی انجام ش ه در ای پژوهش ن ز به کار گرا ه ش
بر اساس یاا ه های به دسس آم ه از ای پژوهش ،وبگاه ک ابک ضلفهایی را در بخشهای مخ لف دارد ای
ضلفها را میتوا ای گونه دس هب ی کرد
 سد

سازما دهی :ضلفهای وبگاه در طرحهای سازما دهی ب ش ر از ساخ ار سازما دهی بود از

جمله میتوا به جامع نبود طرح سازما دهی اتابایی ،اشکاف در پ ادهسازی طرح سازما دهی
تاریخی ،نام اسی بود طرح سازما دهی جغراا ایی ،طرح سازما دهی وظ اهمتور ناکارآم و وجود
اشکاال جزئی در طرح سازما دهی مخاطیمتور اشاره کرد
 سد

برچدیزنی :نامگیاری برچدیها و اقالم اطالعاتی در خ لی از موارد مبر اسس و کاربر را

در مواجره اوف با وبگاه سردرگ می ک

به هم

خاطر ،ای وبگاه بای تغ ر نام برچدیها را در

دس ور کار خود قرار ده برای مثاف برچدیهایی مثل «شخص س» و «نراد» ن از به تغ ر نام دارن
اشکاف عم ه دیگر در برچدیهای پ مایشی وبگاه بود ن می از برچدیهای پ مایشی به جای آ که
در نوار پ مایش آم ه باش  ،در پاورقی هد
در س د
 سد

ضلف دیگر وبگاه ای بود که از برچدیهای نمایهای

جد جو اس ااده نکرده اسس که اگر اس ااده میکرد عملکرد جد جو را بربود میبخش
پ مایش :اشکاف عم ه وبگاه ک ابک در ای بخش ای بود که س د

ای وبگاه ن از دارد که به ای نوع از س د

پ مایش متلی ن اشس

مجرز شود برای ای که مرور اج وس لی از اطالعا
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یکی دیگر از ضلفهای اصلی وبگاه را میتوا به ن اش

پ مایش اشاره کرد ای وبگاه اطالعا بد اری دارد که قابل س نمایه ش
سد

پ مایش میتوا به نبود تصویر در مگا م و ،ضل ف بود ای

نمایه اتابایی در نوار
دارد از دیگر ضلفهای
سد

در گوشیهای

هوشم  ،مخای کرد راه ماهای م اسی و اثرگیار در بخشهای مخ لف وبگاه و ن اش

قابل س

شخصیسازی خودکار و امکا ساارشی سازی در وبگاه اشاره کرد
 سد
مرم ری
سد

جد جو :وبگاه ک ابک ن واندس ام از خوبی را از ای س د
کاس یهای آ ن اش

پردازش زبا طب لی ه گام نمایهسازی اسس در واقع

نمایه سازی از نوع ماش ی (خودکار) اسس و کاربر نمیتوان آنچه را که در هه ش اسس

مد ق ماً به ع وا پرسما وارد ک
نمایه ش هان

نبود س د

رتبه ب ی ،امکانا
سد

سد

دریااس ک ؛ چرا که یکی از

ت را کل واژههایی را میتوان وارد ک

پ ش رادده ه به کاربر و ن اش

که در س د

جد جو

قابل سهایی همچو اتگوری های

م اسی برای جد جوی پ شرا ه و هخ ره ن ایج جد جو از دیگر عوامل ضلف

جد جو اسس

راهکارهایی را میتوا برای راع هر یک از ای ضلفها ارائه داد که در ادامه به اخ صار آ ها را توض ح
میده
سیستمسازماندهی .تر ه اررس ی اتابایی از همه نامهایی که قابل س اتابایی ش



در وبگاه را

دارن ؛ برای مثاف نام اشخاص ،ناشرا  ،مکا های جغراا ایی ،و موارد مشابه آ در طرح سازما دهی
تاریخی وبگاه که تاریخها به صور م الدی درج ش ه بود الزم اسس که به تاریخهای شمدی تب یل
شون

بخش آرش و ک ابک از آنجا که ب و مت واسس بر ر اسس ایف شود طرح سازما دهی

جغراا ایی اللی در ااف ااضر م اسی ن دس پ ش راد میشود که نقشهای از کشورهای جرا در
صاته اوف درج شود و در آ نام کشورها به همراه نام سازما های اثرگیار در اوزه کودک و نوجوا
در ای نقشه با ب ا نشانی دق
اسس در هم
پوشش نمیده

ای سازما ها ب ای همچ

نام شخص سهای اثرگیار ه بر ر

نقشه آورده شود طرح سازما دهی وظ اهمتور وبگاه در ااف ااضر تمام مت واها را
پ ش راد میشود بر اساس مت واهایی که به نقشها ،ره مودها ،پ ش رادا

و

وظایف گروههای خاص میپردازد به زیر گروههای مخاطبا وبگاه م قل شود ایرادی که طرح
سازما دهی مخاطیمتور داشس ،دس ه ب ی گروه کودکا با ن از ویژه ه ردیف با سه گروه
بزرگداف بود که دس هب ی م اسبی ن دس بر ر اسس که ای
خانواده قرار ده

گروه از کودکا را در زیر گروه

درباره ساخ ار سازما دهی ،در بخش ساخ ار سلدله مراتبی بر ر اسس که اقالم
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اطالعاتی تکراری در سلدلهمراتی ایف و یا در اقالم اطالعاتی دیگر ادغام شون

مثالً دو قل

اطالعاتی «جایزهها در ایرا » و «جایزهها در خارج» را می توا در یک قل اطالعاتی دیگر با نام
«جوایز ادبی کودک و نوجوا » ادغام کرد
سیستمبرچسبزنی .برای راع ابرام برچدیهایی مثل «شخص س» و «نراد» میتوا ای نامها را


پ ش راد داد« :ااراد ترث رگیار در اوزه کودک و نوجوا » به جای «شخص س» و «سازما های الاف
در اوزه کودک و نوجوا » به جای «نراد» درباره برچدیهای پ مایشی پ ش راد آندس که
برچدیهایی مثل نقشه سایس ،پرسشهای رایج و جد جو به نوار پ مایش اصلی م قل شون
وبالگ ک ابک و اروشگاه ک اب از نوار پ مایش برداش ه شود بخش پرسشهای رایج در ااف ااضر
ب و مت واسس که میبایدس م

م اسبی در آ اضااه شود برچدی «درباره ما» به همراه

زیرم وهای آ بر ر اسس به سمس راسس نوار پ مایش م قل شود به طور مؤک توص ه میشود از
برچدیهای نمایهای در مت ود کرد ن ایج جد جو اس ااده شود
 سیستم پیمایش اوت

و مرم ری

اق ام در بربود عملکرد س د

پ مایش اازود

سد

پ مایش متلی اسس اق ام مر بل ی اازود نمایه اتابایی برای مت وای وبگاه اسس تا در ک ار نقشه
وبگاه ب وان اطالعا

را سریعتر و مؤثرتر برای کاربرا بازیابی ک

پ مایش اصلی در قاتی گوشیهای هوشم
 سیستم جستجو س د

الات س دیگری اسس که میبایدس انجام گ رد

جد جوی وبگاه در ارزیابی ع اصر ملماری اطالعا

پ ش راد میشود که پردازش زبا طب لی در س د
پرسما  ،اازود س د

جد جوی مب ی بر ا ل در س د

ضل فتری

بود

نمایهسازی وبگاه به کار گرا ه شود تا کاربر

ب وان پرسمانی که در هه ش میگیرد در قاتی ن از اطالعاتی مهرح ک
تصت ح خودکار اش باها

اازود امکانا

س د های

همچ

پ ش رادده ه به س د

امکاناتی از قب ل
جد جو ،امکانا

جد جوی ساده و پ شرا ه ،دس هب ی کرد ن ایج جد جو و

رتبه ب ی جد جو بر اساس متبوب س و ربط از دی گاه کاربرا میتوان به تقویس س د

جد جوی

وبگاه م جر شود
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