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  چکیده
سـایت، و بـر    این مقاله پس از ارائـۀ مختـصري از تاریخچـۀ رسـانۀ نـوین، بـر تعیـین اهـداف وب                 
محتـوا،  . داردبازدیدکنندگان، کاربران، نیازهاي اطالعاتی، محیط فنی و آمـوختن از دیگـران تاکیـد               

سایت ازجمله طول صفحه، عـرض صـفحه و مـتن الگـوي       ساختار، نگارش صفحات وب، طرح کلی وب      
هـا،   صفحه، نویسنده صفحه، سازوکار بازخورد، تصاویر، کاوش، موتورهـاي جـستجو، فراپیونـدها، قـاب          

  .اند آزمون کیفیت، و قابلیت استفاده، موارد دیگري هستند که در این نوشته تشریح شده
  ها، ارتباطات  کتابخانه سایت وب: ها کلیدواژه

  مقدمه
 امروزه نقطۀ آغـازین تمـاس مـشتري بـا یـک شـرکت،       (Radosevich, 1997)» رادوسویچ«بنا بر نظر 

» اسـتوور «. کنـد  هـاي دیجیتـالی نیـز صـدق مـی      ایـن امـر در مـورد کتابخانـه    . سایت آن شرکت است اغلب وب 
(Stover, 1996)حتـی  (که عموماً این اعتقاد وجود دارد که حضور در شبکۀ جهانی وب سازد   خاطرنشان می

اي که زمـانی بـراي انتـشار و توزیـع صـفحاتی          بنابراین، مؤسسه . بهتر از غیبت است   ) اگر حضوري ضعیف باشد   
صورت چاپی و در حجم محدود حتی براي افراد محدودي از جامعۀ محلی دچار تردید و درنگ بود، اکنون               به

 بـه شـدت در مقابـل    (Falsigno, 1995)» فالسینو«. دارد جهان ارسال می ولی را براي مشاهدة کل چنین محص
اگر جرأت چاپ چیـزي را نداریـد، از انتـشار آن بـر روي     «: دارد دهد و اظهار می     چنین عملی واکنش نشان می    

خواهیـد   اگـر مـی  «: دگویـ   نیز با این عقیـده موافـق اسـت و مـی           (Lynch,1997)» لینچ«وب نیز اجتناب کنید،     
سـایت را طبـق    دهیـد دقیـق و قابـل اعتمـاد اسـت، بایـد وب       کاربران خود را متقاعد سازید که آنچـه ارائـه مـی         

استانداردهاي ویرایش و طراحی، به همان دقتی طراحی کنید که هر نوع دیگـر از ارتبـاط مـشترك را طراحـی           
  .»کردید می

گـذاري فرامتنـی    سایت بـه سـمت زبـان نـشانه     ر ایجاد وبهاي گذشته بیشترین توجه د هرحال،در سال  به
» ال ام تـی  اچ«هاي آموزشی بسیار دربارة  اي که اکنون صدها کتاب، و دوره   معطوف گشت، به گونه   » ال  ام  تی  اچ«

                                                
1 . Jola Prinsen, "Professional Communication via Your Library Web Site", An Overview of the 
Literarure. 

  )ع(قدس رضوي و دانشگاه امام رضا رساني كتابخانه آستان كارشناس ارشد كتابداري و اطالع. ۲
Radad@imamreza.org.ir 

mailto:Radad@imamreza.org.ir


توان یک نویسنده خوب شـد، اسـتفادة    پرداز نمی طور که صرفاً با کاربرد یک واژه     اما درست همان  . وجود دارد 
متـون  . گـردد   نظـر کیفـی نمـی    سـایت خـوب از نقطـه    نیز الزاماً منجر به ایجاد یـک وب » ال ام تی  اچ«تخصصی از   

مقالۀ حاضر یک مطالعۀ گزینشی در بـاب نکـات   . گویند موجود بر روي وب و کاغذ، به ما آنچه را که باید می        
اي اسـتفاده شـده    اي کتابخانهه شدن مفاهیم، از بعضی نمونه باشد و براي روشن سایت می مفید در ایجاد یک وب   

» ال ام تـی  اچ«این مقاله یـک دسـتنامۀ   . دهم براي مطالعۀ بیشتر، در انتها شما را به متون پیشنهادي ارجاع می  . است
دهاي     نیست، گرچه در پاره    تعریف اصطالحاتی که به کار خواهـد رفـت   . اشاره شده» ال ام تی اچ«اي مواقع به کُ

  :به قرار زیر است
  سایت؛  یا صفحۀ نمایه، نقطۀ شروع یا باالترین سطح وب4صفحۀ بدرقه : 3ازینصفحۀ آغ

  . بر روي وب5پیوندي اي از صفحات درون مجموعه: سایت وب

  تاریخچۀ رسانۀ نوین
ها را متـشکل    تاریخچۀ رسانه6ها در فرهنگ قیاسی،  در بررسی رسانه(VanDriel, 1998)» ون درایل«

سپس، دستاوردهاي رسانۀ موجود به رسانۀ    .  مقابل یک رسانۀ جدید مقاومت شود      ابتدا در : از سه مشخصه یافت   
فـرد خـود را گـسترش داد، مـورد      بـه  هاي منحصر که ویژگی رسانۀ جدید تنها پس از این. گردد جدید منتقل می  
 پنجـاه،  در اوایـل دهـۀ  : دهـد  هایی از ظهور فـیلم و تلویزیـون ارائـه مـی       مثال» ون درایل «. گیرد  پذیرش قرار می  
هایی رادیویی بـه همـراه یـک عکـس      هاي اولیه تلویزیون، پخش شد؛ پخش ي زیانباز تصور می     تلویزیون وسیله 

: تاریخ بار دیگر تکرار شـد  . هاي رسانۀ تلویزیون مورد استفاده قرار گرفت        اندکی پس از آن تمامی قابلیت     . بود
هاي وب که هنوز هم تا حد زیـادي   د، اما اولین نمایشآمیزي فراگیر ش    اینترنت در اوایل دهۀ نود به طور مبالغه       

بـراي شـبکۀ جهـانی وب دو    » ون درایـل «.  نبودنـد  شـده  خورند، چیزي جز متون کاغـذي دیجیتـالی   به چشم می 
 در 7شـده  اي، یا به عبارت دیگر ارتباط دیجیتـالی  کارکرد انتقال و کارکرد رسانه: شود کارکرد متفاوت قائل می 

  8 .جیتالمقابل ارتباط دی
  شده ارتباط دیجیتالی: استفاده ازوب براي انتقال

شـده قـرار    ما در حال حاضر در یک مرحلۀ سنتی، یعنی مرحلـۀ ارتبـاط دیجیتـالی          » ون درایل «بنا به نظر    
کنیم، ولی هدف ما، همچنـان چـاپ مـتن و     پرداز براي نوشتن متون خود استفاده می        اگرچه از یک واژه   . داریم

اي بر روي  گونه متون اغلب به: کند این نکته دربارة شبکۀ جهانی وب نیز صدق می . کاغذ است خواندن از روي    
گونه متون مناسب خواندن از روي صفحۀ وب نیستند،  این. اند شوند که گویی متون نوشتاري بوده       وب ظاهر می  

وظیفـۀ انتقـال را برعهـده    در این حالـت، وب  . بلکه باید حتماً چاپ گردند و آنگاه از روي کاغذ خوانده شوند      
  :اند از گونه متون عبارت نمونۀ این. داشته است

  10  یا مشابه آلمانی آن؛9»پروژة گوتنبرگ«نظیر (هاي کاغذي  هاي الکترونیکی کتاب ـ نسخه1
  ؛) در زمینه علم اقتصاد12»دیگري« و 11»گري فایلز«نظیر (هاي الکترونیکی مقاالت تحقیقی  نسخه. 2

                                                
3 . hom page 
4 . welcome page 
5 . interlinked 
6 . Analog culture 
7 . Digitalized communication 
8 . Digital communication 
9 . Project Gutenberg, http://promo.net/pg/ 
10 . Project Laurens Js Coster, http://www.dds.nl/~ljcoster 
11 . Grey Files, http://greywww.kub.nl:2080/greyfiles/ 
12 . Degree, http://cwis.kub.nl/~dbi/degree/ 
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  ).نظیر انتشارات تجاري(رونیکی مجالت کاغذي هاي الکت نسخه. 3
  :ها هاي دیگر در کتابخانه یا نمونه

  13 ؛)مثالً در کتابخانۀ دانشگاه تیلبورگ(شده  آوري سیاهۀ الکترونیکی مواد فراهم. 4
  14؛»ویلزابریستویث«مثال در دانشگاه (هاي الکترونیکی  مشی مقررات و خط. 5
  15؛»الفبرو« در کتابخانۀ دانشگاه مثالً(گزارش ساالنۀ الکترونیکی . 6
  16؛)»دمونفورت«مثالً در دانشگاه (هاي الکترونیکی مواد مطالعاتی  نسخه. 7
 راهنمـاي دانـشگاه   17،»ساوث بنـک «مثل راهنماي کتابخانۀ حقوق دانشگاه (بروشورهاي الکترونیکی   . 8

 اطالعـاتی کتابخانـۀ دانـشگاه     جـزوه و صـفحات  19 راهنماي کتابخانۀ دانـشکدة اقتـصاد لنـدن،      18،  »ساوث بنک «
  20).»الفبرو«

کننـدگان اطالعـات،    کننـدگان اطالعـات معتقدنـد اسـتفاده     دارد تا زمانی که تولیـد      بیان می » ون درایل «
خوانند، هیچ ایرادي بر استفاده از شبکه جهـانی وب بـراي ایـن منظـور      اطالعات را از روي صفحۀ نمایشگر نمی   

دهید، باید اطمینان حاصل کنید که آن  اً این قبیل اطالعات را بر روي وب قرار میبنابراین، اگر واقع. وارد نیست
بـه نظـر   . اطالعات زیر براي چاپ اسـت : ـ مثالً در باالي مدرك درج کنید گیرد  اطالعات مورد استفاده قرار می    

تویلر«   .یه کردنیز ته) اف دي مانند پی(هاي جایگزینی  توان قالب  حتی می(Detweiler, 1996)» دِ
  ارتباط دیجیتال: استفاده از وب به عنوان رسانۀ ارتباطی

هاي چاپی و بروشـورهاي گالسـه فـرق دارد     وب یک رسانۀ جدید و کامل است و با تلویزیون، روزنامه  
شدة هر یـک از   سازي سایت خوب بدون محتواي بهینه  معتقد است ایجاد یک وب(Nielsen, 1997)» نیلسن«

هاي سینمایی، تنها با قراردادن دوربین در بهترین جایگاه صـحنۀ     مثالً فیلم  .پذیر نیست   می امکان هاي قدی   این رسانه 
خواهید از وب به عنـوان یـک رسـانۀ ارتبـاطی اسـتفاده       اگر می. آیند تئاتر و فیلمبرداري از یک نمایشنامه پدید نمی 

ارمندان خود بخواهیـد محتـواي وب را بـه    آوردن محتواي مناسب براي وب آن است که از ک       کنید، تنها راه فراهم   
خواهید متون چاپی خود را نیز حفظ کنید، بایـد از دو تـیم بـراي ایجـاد دو      اگر می. صورت جداگانه تهیه کننـد  

خورشـید، یـک   «نمونۀ خوب یک ارتباط دیجیتالی واقعی صـفحۀ  » ون درایل«به نظر . دسته محتوا استفاده کنید   
  .دباش  می21»اي بازدید چندرسانه
  :در کتابخانه نیز استفاده کرد) تر(توان به روشی دیجیتالی از وب می

هـا را تکمیـل    هاي تقاضاي مدارك، آن شده را تفکیک کنید و با افزودن فرم  آوري  سیاهۀ مواد فراهم  . 1
  .نمایید

 22»اینگـرام داگ «اي که  گونه به(ها را  شدة کتابخانه، آن هاي آموزشی الفبایی جاي قراردادن دستنامه   به. 2
  .عمل کرد به قطعات مختلف تفکیک کنید

                                                
13 . http://www.lse.ac.uk/blpes/accessions.shtml 
14 . Wales Aberystwyth, http://www.aber.ac.uk/~infolib/libmenu.libregs.htm 
15 . Loughborough, http://info.lut.ac.uk/library/annrep.html 
16 . Demontfort, http://www.library.dmu.ac.uk/studypacks/main.htm 
17 . Southbank, http://www.sbu.ac.uk/~llr/libraryguide.html 
18 . http://www.sbu.ac.uk/lis/helpsheets.html 
19 . http://www.lse.ac.uk/blpes/guides/ 
20 . Lughborough Pilkington, http://info.lut.ac.uk/library/publications.html 
21 . http://www.astro.uva.nl/michielb/od95 
22 . Doug Ingram 
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http://www.astro.uva.nl/michielb/od95


  سایت قبل از طراحی و ایجاد وب
  سایت  تعیین اهداف وب

» هلـر «. آمیـز دانـست   توان اغـراق    تأکید بر اهمیت وجود هدف در هنگام طراحی صفحۀ آغازین را نمی           
(Heller, 1996)نیلسن«. سایت ممکن است بیش از یک هدف داشته باشد افزایدکه یک وب  می «(Nielsen, 

سازد که ناآگاهی از آنچه یک سایت باید بدان دست یابد، یکـی از ده اشـتباه اصـلی در        خاطرنشان می  (1997
سایت تأکید دارند،  تقریباً تمامی کارشناسان در این زمینه بر اهمیت تعیین اهداف یک وب       . مدیریت وب است  

 (Clyde, 1996 & Levine, 1996) .باشـند  ایت مـی کنندة شکل و محتواي س زیرا این اهداف تاحدي تعیین
بنـدي   آورید، زمانی موفقتر خواهید بود که نوعی طبقـه   را در سایت خود فراهم می      23اي از پیوندها    اگر مجموعه 

از سوي دیگر، اگر سعی دارید خدمات یا محصوالتی را به فروش برسانید، الزم        . در اقالم موردنظر اعمال کنید    
کننـدة سـایت شـما را مجبـور بـه       هر آنچه که در طراحی، بازدیـد . طور اجمالی معرفی کنید  بهاست آن اقالم را   
  . نماید، موجب سرگشتگی و ناامیدي وي خواهد شد24جستجو یا کاوش

.  تربیــت، آمــوزش، و ارجــاع  تــدریس،25مــرور،: پــنج هــدف عمــده را مــشخص کــرده اســت » لیــنچ«
بـه کـاربران ایـن امکـان را     ) باشـند  اي از ایـن قبیـل مـی    تابخانههاي ک سایت که اغلب وب (هاي مرجع       سایت  وب
اند چاپ، یا در رایانۀ  خواهند بیابند و آنچه را یافته دهند که به سرعت سایت را بازدید کنند و آنچه را که می می

اله گویی و اط هاي مرجع زیاده هاي آموزشی، درسی، و تربیتی، در سایت برخالف سایت.  کنند26خود بارگذاري
محتـوا و سـاختار منوهـا بایـد بـه      . باشـند   مـی 27در کار نیست و بنابراین الگوهاي استفاده در مجمـوع، غیرخطـی      

هاي چاپ، آسان و  ها و گزینه اي دقیق سازماندهی شوند که جستجو و بازیابی سریع، بارگذاري سریع فایل    گونه
  .بدون زحمت باشند

مــوارد زیــر را » کالیــد«. ســایت وجــود دارد جــاد وبدالیــل زیــادي بــراي اقــدام یــک کتابخانــه بــه ای
  :شمارد برمی

  کتابخانه در اینترنت،) معرفی(ـ امکان حضور 
  کنندگان بالفعل و بالقوه، ـ ارائۀ اطالعات دربارة کتابخانه و خدمات آن براي استفاده

  است،ـ ارائۀ اطالعات جامعۀ محلی یا اطالعاتی دربارة سازمانی که کتابخانه جزئی از آن 
  هاي خاصی از مردم، آوري اطالعات تخصصی براي گروه ـ فراهم

پذیري اطالعات مفید براي  ـ هدایت کاربران کتابخانه به سمت و سوي منابع مفید در اینترنت و دسترس              
  مشتریان،

 و 29هـاي فـشرده   ها، لوح  کتابخانه یا دیگر پایگاه   28آوري امکان اتصال به فهرست پیوستۀ عمومی        ـ فراهم 
  ها، رستفه

  .اي براي تماس با کارکنان کتابخانه آوري وسیله ـ فراهم

                                                
23 . Links 
24 . Navigate 
25 . Browsing 
26 . Download 
27 . Non-linear 
28 . opac (online public access catalog) 
29 . CD-ROMs 



  کنندگان سایت کردن بازید مشخص
بـه  . استفاده هستند ها غیرقابل سایت گوید که در هنگام نیاز به اطالعات مفید، اغلب وب           می» رادوسویچ«

ف و تفکـرات تجـاري و   سایت خود را بیشتر بـا اهـدا   ها وب شرکت: نظر وي یکی از مشکالت، سوء نیت است  
کنـد کـه سـایت را آنگونـه کـه          حتی تاکید می  » نیلسن«. کنند تا برآوردن نیازهاي مشتریانشان      بازاري ایجاد می  

ون «. مسئولین مافوق شما دوست دارند ایجاد نکنید، زیرا آنان بازدیدکننـدگان نهـایی و مـوردنظر شـما نیـستند             
سایت، همواره کاربران    در طول فرایند طراحی و ایجاد وبکند که  توصیه می(Van Brakel, 1995)» براکل

  :بنابراین، حداقل باید سؤالهاي زیر را از خود بپرسید. بالقوه مدنظر قرار گیرند
  کاربران سایت چه کسانی هستند. 1
اي در وهلـۀ اول   هـاي دانـشگاهی و دانـشکده       معتقد است که کاربران صفحۀ آغازین کتابخانه      » استوور«
. باشـند  ن و دانشجویان دانشگاه یا دانشکده و در مرحلۀ بعد، دیگر اعضاي جامعۀ وسیعتر دانـشگاهی مـی        کارکنا

المللـی تفـاوت قائـل شـده و معتقـد            مبتدیان، کاربران متخصص، و کاربران بین      30 سواران وب،   میان موج » لینچ«
متفرقه در هنگام مواجهه با منوهـاي  مثالً کاربران مبتدي و     . ها رویکردي جداگانه دارند     است که هر یک از آن     

 و 32مراتبـی،   هـاي سلـسله    نقـشه 31 شوند؛ آنان بیشترین بهره را از صفحات مجمـل،    متنی پیچیده، دچار هراس می    
کنند محل ذخیرة اطالعـات بـر روي سـایت را       برند که به ذهن کمک می        می 33هایی  تصاویر گرافیکی و شمایل   

تراکم و گوناگون که تنها دو تا شش گزینـه را   به منوهاي گرافیکی کمکاربران دائمی و متخصص نسبت   . بیابد
 34حوصله هستند و بیشتر تمایل دارند از منوهاي متنی که به سرعت ذخیره گذارند، کم در آن واحد در اختیار می

کنـد   ینیز توصیه م» هلر«. سایت شما چه کسانی هستند باید از خود بپرسید مخاطب وب. شوند، استفاده کنند  می
مـشتریان قبلـی احتمـاالً بـه دنبـال      . اند یا جدید هستند از خود بپرسید آیا بازدیدکنندگان سایت شما از قبل بوده  

مشتریان جدید ممکن است به اطالعات . اطالعات خاص، خدمات پشتیبانی، سفارش محصوالت، و غیره هستند
خواهیـد نیازهـاي هـر دو گـروه را       ما مـی  ش. عمومی در خصوص اهداف و محصوالت سازمان نیاز داشته باشند         

اگـر داراي  . هـاي مختلـف کـاربران داشـته باشـید      هاي مختلفـی بـراي گـروه    حال، حوزه فراهم آورید و در عین 
  .هایی از سایت شما باید چندزبانه باشد المللی هستید، قسمت مشتریان بین

  نیازهاي اطالعاتی کاربران چیست. 2
به » رادوسویچ«. کند، نیازهاي اطالعاتی کاربران است ۀ شما را تعیین میآنچه که محتواي سایت کتابخان   

کننـد آغـاز    کند از ده پرسشی که کاربران به عنوان اولین گـام مطـرح مـی    طراحان و مجریان سایت پیشنهاد می  
امـور و نیازهـاي احتمـالی بازدیدکننـدگان یـک سـایت           » هلـر «. ها پاسـخ بدهنـد      نمایند و در سایت خود به آن      

زمـانی کـه تمـامی کارهـاي مهـم را      ). »محتـوا «نیز نگاه کنید به بخـش  (دهد   وار ارائه می    اي را فهرست    کتابخانه
مـثالً صـفحۀ   . هاي کلیدي را انتخاب کنید و در اولین سطح سایت قرار دهیـد           توانید گزینه   مشخص کردید، می  

 ـ دانـشجویان، محققـان و اعـضاي       کـاربران  سه راهنما براي سه گروه35علوم سیاسی و اقتصادي کتابخانۀ بریتانیا
  .دهد دانشگاهی ـ ارائه می

                                                
30 . Web Surfers 
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35 . http://www.les.ac.uk/blpes/guides/ 
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   چگونه است36محیط فنی کاربران از لحاظ سرعت اتصال و مرورگرها. 3
پرواضح است که اگر کاربران شما به شبکه دسترسی نداشته باشـند، شـبکۀ جهـانی وب رسـانۀ مناسـبی                 

خوب است بدانید کـاربران  : گوید  می(Strain, 1996)» استرین «(Isaacs, 1996). براي کتابخانۀ شما نیست
اگر جامعۀ کاربران شما از . ها چقدر است کنند و سرعت ارتباط اینترنتی آن شما از چه مرورگرهایی استفاده می  
هـا اسـتفاده    کنند، در این صورت یا نباید از روزآمدترین طرح    استفاده می  37مرورگرهاي قدیمی یا مبتنی بر متن     

اگر سرعت اتـصال  . هاي مختلف صفحات را براي مرورگرهاي مختلف طراحی کنید ، یا اینکه باید نسخه    نمایید
بخشی از کاربران شما کند باشد، باید استفاده از تصاویر را محدود کنید یا صفحات اختیاري و جایگزین فراهم 

 38بـر روي مرورگـر گرافیکـی   نیز باید بدانید که اگـر در هنگـام دسترسـی، حالـت بارگـذاري تـصاویر               . آورید
نیز تأکید دارنـد کـه بایـد براسـاس پـشتیبانی        » فالسینیو«و  » هلر«. خاموش باشد، صفحه چگونه ظاهر خواهد شد      

  .گیرد تصمیم بگیرید ترین مرورگري که مورد استفادة مشترك کاربران قرار می دست پایین
  ریزي بودجه براي طراحی و روزآمدسازي برنامه

اي، باید تلفیقـی از دیـدگاه هنرمندانـه و تجربـی طراحـی بـه همـراه         سایت کتابخانه   در طراحی یک وب   
 Mc)» مـک آدامـز  «و » فالـسینیو «، »انـدرو «.  به عمـل آورد 39تخصص اطالعاتی و محتوایی کارمندان کتابخانه

Adams, 1995)همگی بر صالحیت کتابداران در این امر تاکید دارند .  
کـردن   عتقد است یکی از ده اشتباه اصـلی در مـدیریت وب، فرامـوش    م(Nielsen, 1997,5,4)نیلسن 

توانید سایت خود را روزآمد نگهدارید، وقت خود  اگر نمی«: گوید نیز می» فالسینیو«. بودجۀ روزآمدسازي است
به عنوان یک شاخص، . کنند نیز این مطلب را تأیید می» ون هیسویک«و » کالید«. »را براي ایجاد آن تلف نکنید

 درصـد آن بایـد بـه عنـوان     50سایت باید تقریباً برابر با هزینۀ ایجاد آن باشـد و    بودجۀ ساالنۀ روزآمدسازي وب   
هایی کـه   هاي جدید یا سایت هاي جاري حتی براي سایت     پرواضح است هزینه  . حداقل مطلق درنظر گرفته شود    
کند بازسـازي کلـی     همچنین برآورد می»نیلسن«. شود، بیشتر است ها روزآمد می به صورت روزانه اطالعات آن    

تنها روزآمدسازي مستمر نیست که نیاز به بودجه خواهد داشـت، بلکـه      . بار موردنیاز است    نیز حداقل سالی یک   
مطمئنـاً کـار بیـشتري را    ) ها حالت تعاملی دارد مثالً به خاطر وجود پست الکترونیکی یا فرم(سایت شما  اگر وب 

ریزي بودجه، این امر را نیز باید به خاطر داشـته   در هنگام برنامه» ون هیسویک«بر نظر  بنا. نیز ایجاب خواهد کرد   
  .باشید

  آموختن از دیگران

هاي تقریباً مشابه با آنچه مدنظر شما است، نقطـۀ   معتقدند که بررسی سایت» فالسینیو«و  » کالید«،  »اندرو«
ها را تعیین کنید و در طراحی سـایت   یگر سایتتوانید نقاط قوت یاضعف د شروع خوبی است؛ از این طریق می  

اي دربـردارد، فـراهم    هایی دربارة آنچه که صفحۀ آغازین یک سایت کتابخانه و نیز ایده. خود مدنظر قرار دهید 
  .آورد می

  محتوا
. »باشـد   محتوا پادشاه است و مهمترین جنبۀ صفحۀآغازین یک سایت می         «: سازد  خاطرنشان می » استوور«

. قد است باید یک طرح فشردة اولیه از اطالعاتی کـه سـایت شـما دربـر خواهـد داشـت، تهیـه کنیـد           معت» لینچ«

                                                
36 . browsers 
37 . Text-based browsers 
38 . Graphical browser 
39 . Andrew 



هـاي   هاي کتابخانه چهل صفحۀ آغازین سایت» استوور«. تأکید دارند » محدودکردن«نویسندگان مختلف بر هنر     
فحات، گـرایش  گیرد که نقص مشترك تمـامی ایـن صـ      کند و نتیجه می     اي را بررسی می     دانشگاهی و دانشکده  

توان انجام داد ایـن اسـت    یکی از کارهایی که می . باشد  طلبانه از پیوندها به لحاظ تعداد می        ها به استفادة جاه     آن
هـایی کـه توسـط     مـن از داده . که میان نیازهاي احتمالی کاربران سایت کتابخانه و محتـوا ارتبـاط برقـرار کنیـد     

اي خود استفاده کرده و جـدول زیـر را تهیـه     سایت کتابخانه  در وب تهیه شده است  » فالسینیو«و  » هلر«،  »کالید«
  :ام نموده

  محتوا  نیاز

  ـ یافتن یک نشریۀ خاص
  ـ یافتن متون در یک موضوع خاص

هـاي   ـ  پیونـد بـا فهرسـت پیوسـتۀ کتابخانـه، پایگـاه         
هاي فشرده، که در صورت امکان        کتابشناختی، لوح 

  .به صورت موضوعی سیاهه شده باشند
  هاي تماس با کارمندان کتابخانه شیوهـ 

  ـ سیاهۀ منابع منتخب اینترنت
  موتورهاي جستجوي اینترنت/ ـ ابزار

هـا و   کتـاب (هاي کتابخانـه      ـ آگاهی از تازه   
  شده آوري ـ سیاهۀ منابع تازه فراهم  )نشریات

ــا -  ســفارش فتــوکپی مقالــه یــک نــشریه، ی
  درخواست یا رزرو یک کتاب

ــت  - ــال یــــک درخواســ ــت  ارســ  امانــ
  اي کتابخانه بین

  ـ پیگیري یک سفارش یا رزرو مدرك 

 بـین    هـایی بـراي تحویـل مـدرك یـا امانـت             ـ  فـرم   
  اي کتابخانه
  هاي تماس با کارمندان کتابخانه ـ شیوه
  گر ـ شمار

  ـ نقشۀ کتابخانه همراه با تسهیالت مطالعه  ـ مطالعه در کتابخانه

 فتـوکپی همـراه بـا نقـشۀ        ـ  متنـی دربـاره تـسهیالت         ـ خدمات فتوکپی
  اند هاي زیراکس تعبیه شده جاهایی که ماشین

  ـ ساعات کار و برنامۀ کتابخانه  ـ بازدید از کتابخانه

  هاي براي متون تحقیق  ـ فرم  ـ درخواست متون تحقیق
  هاي تماس با کارکنان کتابخانه ـ شیوه

ـ کسب اطـالع از مشخـصات یـک پایگـاه           
  اطالعاتی خاص

  ایشی یک پایگاه اطالعاتـ اجراي نم

  ها و راهنماهاي پایگاه اطالعات ـ دستنامه
  40پیوسته ها به صورت هاي آموزش پایگاه ـ دوره

هـاي آمـوزش    هـایی بـراي درخواسـت دوره    ــ  فـرم  
  ها پایگاه
  هاي تماس با کارکنان کتابخانه ـ شیوه

  ـ شمارگر

  ـ تماس با مسئول یک بخش خاص
  ـ تماس با کارمندي خاص

  ش از یک شخص مرتبطـ پرس

  ـ فهرست اسامی کارمندان به تفکیک بخش
  ـ فهرست الفبایی کارمندان کتابخانه

  هاي تماس با کارکنان کتابخانه ـ شیوه
  ـ شمارگر

                                                
40 . on-line 



  41ـ پشتیبانی فنی
  ها یا راهنماي پایگاه اطالعات ـ دستنامه
  هاي تماس با کارکنان کتابخانه ـ شیوه

  ـ شمارگر

ــازخورد   ــۀ بـ ــان ارائـ ــ امکـ ــورد 42ــ  در مـ
  محصوالت و خدمات

  هاي تماس با کارکنان کتابخانه ـ شیوه
  ـ شمارگر

  ـ فرم نظرخواهی
  ـ نقشۀ کتابخانه  ها ـ یافتن کتاب یا نشریه در میان قفسه

 دقیـق ایـن منـابع     هر دو در رابطه با ایجاد پیوند به منابع اینترنت، بر اهمیت انتخـاب        » فالسینیو«و  » کالید«
:  باشید و از منظرکتابخانه به آن بنگرید خاطر داشته در این راستا باید هم اهداف و هم مشتریان را به. تأکید دارند

ــه   ــا سیاســت مجموع ــع ب ــن منب ــا ای ــاهنگی  آی ــما هم ــا    دارد؟ توصــیه شــده  ســازي ش ــدها ب ــه پیون اســت اینگون
اي  شـرکت رایانـه  . ته باشـد شودـ هماهنگی داشـ      مشابه منابعی که براي کتابخانه خریداري می       ـ   گزینش  مشی  خط
اي از پیوندها به صفحات دیگر اسـت اجتنـاب کنیـد،     کند از ایجاد صفحاتی که تنها مجموعه   توصیه می  43»اپل«

رسانی، ارزش  هاي منطقی یا ارائۀ توضیحات اطالع که از طریق سازماندهی این پیوندها به صورت گروه مگر این
  . فهرست منابع اینترنتی این مطلب را باید به خاطر سپرددر هنگام ایجاد. اي فراهم آورید افزوده

مـسیر  . کند فضاي جالبی براي کـسانی کـه فقـط بازدیدکننـده هـستند، پدیـد آوریـد                  پیشنهاد می » هلر«
بازدیدي در سایت براي خوانندگان مهیا شود تا از طریق آن سازمان، محـصوالت و خـدمات کتابخانـه نمـایش           

هایی باشد که بازدیدکنندگانی که براي اولـین بـار بـه     سایت باید داراي ویژگی  وب.داده شوند و معرفی گردند   
براي این منظور موارد » کالید«. کنند به مطالعۀ سایت راغب شوند تا باز هم به سراغ آن بیایند          سایت مراجعه می  
، و اقـالم ترغیبـی و   )نترنتپیوند به دیگر منابع ای(اطالعات ساده و مفید، خدمات رایگان : کند زیر را توصیه می  

دارد کـه افـراد    وي همچنین اظهـار مـی  ). هاي آموزشگاهی و عمومی   در کتابخانه (انگیزشی نظیر مسابقه یا بازي      
ها  شوند که بدانند همواره مورد جدیدي در انتظار آن زمانی ترغیب به استفادة مستمر از صفحات یک سایت می    

تواننـد در آن شـرکت نماینـد،     هایی که کاربران کتابخانه می    فعالیت این موارد جدید ممکن است اخبار،     . است
  .باشد ... فهرست منابع تازه رسیده، نقد و معرفی کتاب توسط کارکنان کتابخانه، و 

  ساختار
  بندي اطالعات دسته

از خود بپرسید کاربر شـما بـه دنبـال چـه     . بندي اطالعات باید براساس نیازهاي کاربران باشد        روش دسته 
فهرست الفبایی متون ممکـن  . چیزي است یا چه نیازهایی دارد؛ آنگاه برپایۀ آن، ساختار سایت خود را بنا کنید          

. زعم کتابداران منطقی باشد، ولی شاید کاربران تـرجیح دهنـد فهرسـت براسـاس موضـوع مرتـب شـود        است به 
در ابتـدا منـابع   . دهـد  رائـه مـی  گزارشی از طراحی مجدد یک صفحۀ وب حاوي معرفی منـابع اینترنـت ا     » اندرو«

. هـا بـر اسـاس موضـوع شـد       مرتب شده بودنـد، امـا پـس از طراحـی مجـدد ترتیـب آن        44براساس نوع دسترسی  
کنیـد، از یـک طـرح     بنـدي مـی   هاي دیگر طبقـه   کند اگر اقالم را براساس موضوع یا جنبه         توصیه می » ایزاکس«

                                                
41 . Technical support 
42 . Feedback 
43 . Apple Computer 
44 . Gopher, Telnet, FTP 



سایتی که انعکاسـی از  » نیلسن«به نظر . کاري نشوید به دوبارهبندي استاندارد مناسب استفاده کنید تا مجبور        طبقه
ساختار سایت باید از طریق . آید چارت سازمانی شما باشد یکی از ده اشتباه اصلی مدیریت سایت به حساب می        

  .اموري که کاربران از سایت انتظار دارند، تعیین شود
ار فشردن دکمۀ موشواره از صـفحۀ آغـازین       کند که اطالعات نباید بیش از دو ب         توصیه می » رادوسویچ«

هرگز نباید بیش از ) »واقعی«اطالعات  (گوید که محتوا       می 45»نیل دو موس  «از قول   » استوور«. فاصله داشته باشد  
  .کند را توصیه می» کمتر از چند بار فشردن دکمۀ موشواره«نیز » هلر«. سه سطح دورتر از صفحۀ آغازین باشد

  46یاب یکنواخت منبع

هرقـدر  .  پیچیده اجتناب نمایند  47مراتبی  کند از راهنماهاي سلسله     به طراحان سایت پیشنهاد می    » السینیوف«
فوق پیوندها نیـز از طریـق   . تر خواهند بود تر سازماندهی شوند، قوي  وب یکدست و مسطح48هاي دهنده  سرویس

هاي راهنمـاي فایـل    فاده از درختوارهو دلیل دیگر است(شوند  مسیرهاي کوتاهتر، آسانتر پشتیبانی و نگهداري می  
ها ببرند،  ها، پی به ساختار آن یاب از آنجا که کاربران سعی دارند از طریق رمزگشایی منبع      ).  است 49یک سطحی 

کنندة ماهیـت فـضاي    هاي قابل خواندن، و درواقع منعکس هاي یکنواخت باید حاوي راهنما و نام فایل         یاب  منبع
اي از وب را تایپ کننـد،   وه بر آن، گاهی اوقات الزم است که کاربران نشانی صفحهعال. ها باشند  اطالعاتی آن 

مثالً ( تایپی را کاهش دهید  هاي خاص، احتمال اشتباه    پس سعی کنید با استفاده از اسامی مختصر و بدون نویسه          
  ). را تایپ کنند~دانند چگونه نویسه  بعضی از افراد نمی

  العاتبندي اط هایی براي دسته روش
هاي گرافیکی ماننـد   گردد در هنگام تعیین ساختار سایت، ابتدا طرح کلی آن به صورت فرم            پیشنهاد می 

گـرفتن در   آرایـی بـراي ایـده    استفاده از روش برگه  .  تهیه شود  50برداري از صفحه    برگه یا نسخه    استفاده از کارت  
ــۀ   ــا، در مقال ــسن«ســاختار منوه ــ. توضــیح داده شــده» نیل ــی شــرکت   اد وبدر هنگــام ایج ــان «ســایت داخل س

رسانی ممکن را که از طریـق سیـستم قابـل ارائـه       نویسندگان صفحات وب ابتدا خدمات اطالع     51»مایکروسیستم
هاي یادداشت کوچک نوشته و از کاربران خواسـته   نام هر یک از این خدمات بر روي برگه       . بود، تعیین نمودند  

آنگاه از آنان خواسته شد براي هر یک از . هاي مختلف مرتب کنند ها را براساس مشابهتشان در ستون شد کارت
  .ها نامی انتخاب کنند ستون

  نگارش صفحات وب
این راهنماها شامل سازماندهی دقیق . نگارش براي نوشتن صفحات وب نیز مناسب است     راهنماهاي آیین 

گان، استفاده از عناوین، محـدودکردن  هاي قابل فهم براي بازدیدکنند  بندي  اطالعات، استفاده از واژگان و طبقه     
  .(Morke, 1997) باشد آوري حجم کافی اطالعات می هر پاراگراف به یک موضوع اصلی، و فراهم

سایت و نگارش بر روي کاغذ همان تفاوت میان خواندن از روي صفحۀ   وجه تمایز نگارش بر روي وب   
 25ن اسـت کـه خوانـدن از روي صـفحۀ نمایـشگر      مهمترین فرق ایـ . باشد نمایشگر و خواندن از روي کاغذ می  

                                                
45 . Neil deMause 
46 . URLs (Unified Resource Locators) 
47 . Hierarchical directories 
48 . Servers 
49 . Falt-File directory trees 
50 . Screen-dumps 
51 . Sun Microsystem 



همراه با همکار خود دریافت که مردم به ندرت کلمه بـه      » نیلسن«. درصد کندتر از خواندن از روي کاغذ است       
کنند و کلمات و جمالت خاصی را  خوانند؛ در عوض، صفحه کاغذ را با دقت مرور می کلمۀ صفحۀ وب را می  

 درصد کاربران مورد آزمایش، اغلـب هـر صـفحۀ جدیـد را         79ها،    س تحقیق آن  براسا. گزینند  از میان آن برمی   
اینگونـه اظهـار   » ون درایل« و 52»بورچرز«. خوانند کلمۀ مطلب را می به  درصد آنان کلمه16کنند و تنها      مرور می 

نـان  بایـد اطمی : شـود  اگر یک صفحه از جذابیت کافی برخوردار نباشد، به سـرعت کنـار گذاشـته مـی      : کنند  می
  توان این کار را انجام داد؟ اما چگونه می. گیرند حاصل کنید که صفحات شما مورد استفاده قرار می

کننـدگان انجـام دادنـد تـا دریابنـد چگونـه             چندین تحقیق دربارة استفاده   » مورك«و همکارش   » نیلسن«
 مرور سریع و هدفمندي قرار تأثیر عواملی نظیر تعداد کلمات، قابلیت قابلیت استفادة یک متن بر روي وب تحت 

 درصـد  58آنان دریافتند که استفاده از نصف تعداد کلمات یک متن، قابلیـت اسـتفادة آن مـتن را تـا           . گیرد  می
 47باشد قابلیـت اسـتفاده را تـا     که استفاده از یک طرح کلی که به سرعت قابل مرور می     دهد، در حالی    ارتقا می 

کـه در آن از جمـالت   (» بازاریـابی «بـه جـاي زبـان    » طـرف  بـی «ز زبـان  حتـی اسـتفاده ا    . دهد  درصد افزایش می  
 درصـد قابلیـت   27) شـود  هاي ساده اسـتفاده مـی   گویی به جاي بیان واقعیت    آمیز، ادعاهاي ذهنی، و گزافه      اغراق

 درصـد  127ترکیب این سه شیوة نگارش خـود باعـث افـزایش قابلیـت اسـتفاده تـا              . دهد  استفاده را افزایش می   
را مجـدداً بـر اسـاس    » سـان «سـایت شـرکت    اي که بعداً انجام شـد صـفحات زیـادي از وب            در پروژه . دگرد  می

هـا را بـه    کـردن مطالـب، قابـل مـرور و هدفمنـدکردن صـفحات، آن             عالوه بر فـشرده   . راهکارهاي خود نوشتند  
 صـفحات اولیـه بـه    تر از اهمیت  براي انتقال مطالب کم53صفحات بیشتري تفکیک کردند و از پیوندهاي فرامتنی  

 درصد بیشتر از صفحات اولیه مـورد اسـتفاده قـرار         159  صفحات بازنویسی شده  . صفحات ثانویه استفاده کردند   
  .گرفتند
  :سایت درنظر داشت معتقدند باید موارد زیر را در مورد متون وب» نیلسن«و » مورك«

کوتاه کنید که تعداد کلمات بـه  زبان را محدود سازید و اطالعات مفصل را به قدري  : فشردگی مطالب 
  .نصف نگارش رسمی یا کمتر، تقلیل یابد

هاي   فهرست54 شده، گذاري ها را در قالب مطالب نشانه فهرست مندرجات و خالصۀ قسمت: قابلیت مرور
هـا، عنـاوین معنـادار،     شده، متون داراي حروف برجسته و رنگی براي مـشخص کـردن کلیـدواژه            گذاري  شماره

آغاز پاراگراف با یک نتیجۀ کوتاه و ارائـۀ مهمتـرین    (55»هرم معکوس«شیوة ي کوتاه، و استفاده از  ها  پاراگراف
  .ارائه کنید) اطالعات در ابتداي پاراگراف

هاي بازاري از قبیل توصیفات، شعارها، و ادعاهایی را کـه بـه واقعیـت نزدیـک                 مشخصه: گرایی  واقعیت
  .نیستند، حذف کنید

. ارائـه کنیـد  » یـک ایـده در یـک پـاراگراف    «دارند که باید اطالعات را با اصل     آنان همچنین اظهار می   
چندین مورد از » لوین«و » ون هیسویک«، »اي اپل رایانه«شرکت » بورچرز«، »ون بارکل«، »لینچ«دیگران نیز نظیر 

تفادة بجـا و  کاربران معموالً یـک شـیوة نگـارش غیررسـمی و حتـی اسـ      . اند موارد پیشنهادي فوق را تأیید کرده     
 گـردآوري شـده   56»جوتا دجنـر «فهرستی از کلمات خطرناك را که توسط » لوین«. پسندند عاقالنه از طنز را می   

کلمات این فهرست یا باید در مدارك موجود بر روي وب مورد اسـتفاده قـرار نگیرنـد، یـا در               . بود منتشر کرد  

                                                
52 . Borchers 
53 . Hypertext Links 
54 . Bulleted 
55 . Inverse pyramid 
56 . Jutta Degener 



 بایـد حتمـاً از   57»دت وایلـر «و » اي اپـل  رایانـه  «بـر اسـاس نظـر شـرکت    . ها باید بـسیار دقـت کـرد    استفاده از آن  
ها آشنا است و آن اصطالحات را به صورت یکنواخت در کل سـایت      اصطالحاتی استفاده کرد که کاربر با آن      

  .به کار برد
ها دال بر این مطلب است که مدارك رسـمی را بایـد مجـدداً سـازماندهی، و بـه طـور کامـل          تمامی این 

اگـر هنـوز در حـال    . اسـتفاده نکنیـد  » دردست ساخت«معتقدند هرگز از عبارت    » لوین« و   »هلر«. بازنویسی کرد 
را بـر روي وب قـرار ندهیـد، یـا      اي تر آن است که آن گردآوري عناصر اساسی سایت خود هستید، شیوة حرفه     

دردسـت  «اگـر منظورتـان از عبـارت    . منظـور آگهـی در مـورد آن اسـتفاده کنیـد      به» زودي به«که از عبارت      این
باشد، بهتـر اسـت خواننـدگان خـود را از      می» کند  محتواي این سایت به دفعات تغییر می      «همان عبارت   » ساخت

برنامۀ روزآمدکردن سایت خود مطلع سازید تا بدانند چه زمانی براي دریافت اطالعـات جدیـد بـه سـایت شـما       
  .مراجعه کنند

  58طرح کلی
سـازد، اخـتالف کنتـرل بـین طـراح       ت سایت را دشـوار مـی    آنچه که طراحی صفحا    59»استرین«بنابه نظر   

کند، ولی هیچ کنترلی بـه طـرز عملکـرد     طراح، ساختار منطقی صفحه را تعریف می   . باشد  صفحه و مرورگر می   
تواند محتوا و ساختار  مثالً طراح صفحه می. کند نیز این مطلب را تایید می» دت وایلر «. این ساختار منطقی ندارد   

امـا ایـن   . را تعریـف کنـد  ...) ها، اقـالم مـورد تاکیـد، و          ها، پاراگراف   ها، لیست   مثالً عنوان (حه  منطقی یک صف  
توانـد فونـت و انـدازه را بـه سـلیقه       ـ حتی کاربر می  کند مرورگر است که فونت و اندازة واقعی متن را تعیین می   

مهمتـرین اصـل،   . بیند، کنترلی داشته باشد تواند بر آنچه که کاربر درواقع می بنابراین طراح نمی . خود تغییر دهد  
باید مشخص باشد، زیرا طرح کلی و نمادهاي ثابـت  » حال و هوا «یک مفهوم رایج و ثابت یا یک        .  است 60ثبات

در عـین  . کننـد  نمایند و کاربران نیز از یک طرح کلی واحد اسـتقبال مـی   به شناسایی منبع آن صفحه کمک می     
ر غرق اصالت صفحات وب نـشویم کـه اسـتانداردهاي ویراسـتاري و طراحـی              دهد آنقد   هشدار می » لینچ«حال  

  .گرافیکی را کنار بگذاریم
  طول صفحه

. کننـد   رجوع می61 درصد خوانندگان وب به سمت پایین صفحات طوماري10کمتر از  » نیلسن«بنابر نظر   
که عناصر اصـلی   زمانیکنند، خصوصاً  اگر صفحات وب بسیار طوالنی باشند، خوانندگان جهت خود را گم می  

سایت در هنگام حرکت در طول صفحات طویل، از صفحۀ  کاوش مانند پیوندهاي مربوط به دیگر صفحات وب
هاي خود دریافت که کاربران صفحات طومـاري را مـرور            در آخرین بررسی  » نیلسن«. شوند  نمایشگر ناپدید می  

اگرچه کماکان این اعتقاد وجود دارد کـه  . دکنند تا نسبت به صفحات طویل وب تجربۀ بیشتري کسب کنن          می
دهند، ولی بحث  و جدل علیه صفحات طوماري بـه شـدت قبـل     صفحات طوماري قابلیت استفاده را کاهش می   

  .نیست
این . هاي کاوش در باالي صفحه باشند   کند تمام محتواي اصلی و گزینه       توصیه می » نیلسن«با وجود این    

متخصـصین  . کند سایت صدق می ن، صفحات منو یا کاوش، و سطح اول وب  امر بویژه در مورد صفحات آغازی     

                                                
57 . Detweiler 
58 . Layout 
59 . Strain 
60 . Consistency 
61 . Scroll 



کند که استفاده از صفحات  همچنین تاکید می» لینچ«. معتقدند که این اطالعات باید محدود به یک صفحه باشد
  .داراي گرافیک خیلی بزرگ را محدود نمایید

آل وجـود    عام بر سر اندازة ایـده ها است و هیچگونه توافق     طول مطالب سایر صفحات بسته به هدف آن       
. کند که اکثر صفحات نباید از یک صفحه و نیم متن تجاوز کنند      به عنوان یک معیار پیشنهاد می     » لوین«. ندارد

  .با دو تا سه صفحه موافق است» لینچ«. کنند حداکثر سه صفحه را توصیه می» نیلسن«و » وایلر دت«
که چاپ یا بارگـذاري   اتی را نیز به صورت طولی بخوانند، یا این   دهند صفح   با این حال کاربران ترجیح می     

توان پیوندي به یک فایـل   همچنین می . در این موارد، استفاده از صفحات بلند و طوماري مناسب خواهد بود           . کنند
شده که خواننـده قـادر بـه چـاپ یـا        اي طراحی گونه اي به صفحه صورت تک جداگانه فراهم آورد که متن کامل به     

  .هاي کتابخانه است نمونۀ چنین صفحاتی سیاهۀ نشریات یا تازه. ذخیرة کل اطالعات در یک مرحله باشد
  عرض صفحه و متن

ها بـراي کـاربرانی    بیشتر صفحات نمایشگرها داراي شکل افقی هستند تا عمودي، و خواندن از روي آن         
هـاي سـنتی بـا     تر شدن بـه انـدازة رسـانه    براي نزدیک. اند، دشوار است ردهکه به خواندن متون کاغذي عادت ک      

هاي سـمت راسـت و چـپ صـفحه را بـدون       یا اینکه حاشیه: استفاده از نمایشگرهاي افقی دو گزینه وجود دارد    
بر نظر به هر حال، بنا. چندین پنجره در طرح کلی استفاده نمود/  که از چندین ستون استفاده باقی گذاشت، یا این

ها باید بسیار  معتقدند در استفاده از ستون» لنتز«و » ون درایل«. بخش نیستند هر دو گزینه کامالً رضایت» بورچرز«
  .دقت کرد

  الگوي صفحه
گوید که صفحات شبکۀ جهانی وب با صفحات کتاب و دیگر مـدارك از یـک نظـر تفـاوت       می» لینچ«

اي به یک صفحۀ  هیچ مقدمه دهند که بی ه کاربران این امکان را میکه پیوندهاي فرامتنی ب    عمده دارند و آن این    
ایـن معمـوالً   . تـر باشـند   بنابراین باید صفحات وب از صفحات یک کتاب مـستقل       . واحد در وب دسترسی یابند    

بدان معنا است که سرصفحه یا پاورقی صـفحات وب در مقایـسه بـا صـفحات مجـالت کـه اغلـب بـه صـورت                   
  .کنند د، اطالعات بیشتري ارائه شون فتوکپی تهیه می

  :اند از عناصر اساسی یک مدرك عبارت
   نویسندة صفحۀ وب،:چه کسی. 1
   یک عنوان واضح،:چه چیزي .2
   تاریخ آخرین بار که صفحۀ وب روزآمد شده،:چه وقت .3
  . محل ارسال صفحه:کجا. 4
ازمانی نویسنده و تـاریخ بـازنگري را   دارد اگر به طور مستمر عنوان، نویسنده، عناوین س        اظهار می » لینچ«

بیان کنید و حداقل در هر صفحه یک پیوند به صفحۀ آغـازین فـراهم آوریـد، تقریبـاً نـود درصـد راه را بـراي                 
  .اید سایت خود طی کرده ـ فهم براي خوانندگان وب  کاربر62آوردن یک واسطۀ فراهم

  نویسنده: چه کسی. 1
پست الکترونیکی نویسندة صفحه را در هر صفحه از سایت خود بیان فراموش نکنید نام، نشانی، یا نشانی 

 33 انجام داد، دریافـت کـه تنهـا    1996در تحقیقی که در سال » کالید«. شود اغلب این مورد فراموش می   . کنید
  کتابخانۀ آموزشگاهی مورد تحقیق، نشانی خود را در   50 کتابخانه از    14 کتابخانۀ عمومی و فقط      50کتابخانه از   
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  .ها حتی فراموش کرده بودند نام خود را ذکر کنند بعضی از کتابخانه. صفحات گنجانده بودند
بـسیاري از صـاحبنظران بـر اهمیـت یـک سـازوکار بـازخورد بـر روي                : 63سـازوکارهاي بـازخورد   . 1ـ1

. دبعضی از آنان حتی معتقدند که باید در همۀ صـفحات چنـین سـازوکاري فـراهم باشـ     . سایت تاکید دارند  وب
کنـد تـا بـا فـراهم آوردن فرصـت اظهـارنظر بـراي کـاربران و ارائـۀ              وجود یک سازوکار بازخورد کمـک مـی       

کند تا از تخـصص   بازخورد همچنین کمک می. سایت خود مطمئن باشید   پیشنهادها، از مفیدبودن صفحات وب    
رونیکـی قابـل اتـصال    ترین سازوکار بـازخورد، وجـود یـک نـشانی پـست الکت         ساده. کاربران خود بهره بگیرید   

این کار باید طوري انجـام پـذیرد   . توان از فرم پاسخگویی یا ترکیبی از هردو استفاده نمود        باشد همچنین می    می
تـوان نـسبت بـه انتـشار بازخوردهـا و       البتـه مـی  . که روشن باشد شما مجبور به پاسـخگویی بـه بـازخورد نیـستید     

  .اقتضا تصمیم گرفتسایت، بنا به  پیشنهادهاي کاربران بر روي وب
  عنوان یک صفحه: چه چیز. 2

چند کـار  ) شود تعریف می» ال  ام  تی  اچ« در زبان    <TITLE>xxx</TITLE>که با کد    (عنوان صفحه   
  :دهد انجام می

  کند، ـ توجه خواننده را به خود جلب می
  دهد، ـ اولین قسمتی است که مرورگر در هنگام بازکردن صفحه، نمایش می

   یک مرورگر خواهد شد،64گذاري ـ متن، نشانه
  .کنند سازي می ـ موتورهاي جستجو آن را نمایه

کند عنوان صفحه دربردارندة نام  توصیه می» لینچ«. بنابراین، عنوان باید توصیفی، قابل فهم، و بامعنا باشد      
  .سایت باشد  شرکت، سازمان یا وب

  تاریخ: چه وقت. 3
شد، تاریخ آخرین روزآمدسازي اطالعـات بایـد مـشخص         با  سایت داراي اطالعات روزآمد می      اگر وب 

رسد که سـایت، روزآمـد و    گردد، از تاریخ قدیمی چنین به نظر می اگر سایت به طور مرتب روزآمد نمی     . شود
در این صورت باید یکی از کارهاي زیـر  ). هر چند ممکن است اطالعات، هنوز معتبر باشد   (شود    نگهداري نمی 
  :را انجام داد

   حذف شود؛ـ تاریخ
  ـ مرتباً تاریخ جدید درج گردد؛
  .»معتبر است......... تا تاریخ «: ـ تاریخ به این صورت ارائه شود

  65وابستگی سازمانی: کجا. 4

گویند باید به خواننده بگویید از کجا یـا جـزو           می» کالید«و  » دت وایلر «،  »اي اپل   رایانه«شرکت  » لینچ«
، حـداقل در صـفحات اصـلی    66»صـفحۀ آغـازین  «یـاب    کـه یـک منبـع   یک راه آن اسـت    . کدام سازمان هستید  

  .سایت خود، ثبت کنید وب
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  67تصاویر
  :گویند سایت می از مزایاي تصاویر در وب» لوین«و » کالید«، »مارتین«

  کنند؛ ـ تصاویر، بخش بزرگی از اطالعات را به سرعت منتقل می
   است؛ـ گاهی اوقات تصویر گرافیکی تنها راه انتقال یک مفهوم

  شوند؛ ـ تصاویر بیش از متن به خاطر سپرده می
  ـ تصاویر جذاب هستند؛
  .دهند هاي زبانی و فرهنگی را کاهش می ـ تصاویر محدودیت

 ,Dreze)درز . دهنـد  با این حال همه توافق دارند که تصاویر، سرعت انتقـال یـک صـفحه را کـاهش مـی     
ر اثربخـشی یـک سـایت را مـورد بررسـی قـرار داد و تعـداد         در یک مطالعه، میـزان تـأثیر انـدازة تـصویر د         (1997

ها نشان داد کـه تـصاویر بـزرگ، بـر      یافته. شده در سایت را توضیح داد یافته و مدت زمان صرف     صفحات دسترسی 
نظر کاربران، سرعت سه برابر ظاهر  دریافت که از نقطه» نیلسن«. یافته تأثیر منفی داشته است تعداد صفحات دسترسی 

گوید بررسی عوامل انسانی نشان داده است که صـفحات وب بـراي اسـتفادة           وي می .  داراي اهمیت است   صفحات
مدت زمان ده ثانیه براي بارگذاري، نوعی محـدودیت  . مطلوب، نباید بیشتر از یک ثانیه براي بارگذاري وقت ببرند  

براین طراحـان سـایت بایـد زمـان     بنـا . شـود  به حساب آمده و در این هنگام، توجه کـاربران از سـایت منحـرف مـی     
  .بارگذاري را به حداقل برسانند

  :اند در مورد تصاویر، موارد زیر مطرح شده
  ؛)بویژه در صفحۀ آغازین(ـ تعداد تصاویر را محدود کنید 

  ؛)نظیر نقشۀ کتابخانه(رسانی و کارکردي را دربردارند  ـ اطمینان حاصل کنید که تصاویر، بعد اطالع
   تصاویر را کوچک کنید؛ـ همواره حجم

  کنید؛  براي پیوند به یک صفحۀ مجزا با تصویر بزرگ استفاده 68ـ از تصاویر بندانگشتی
  ها استفادة مجدد نمایید؛ ـ به جاي آن که خوانندگان را مجبور به بارگذاري مجدد تصاویر کنید، از آن

کنند، متن جـایگزین   انتخاب میرا » عدم نمایش تصاویر«ـ براي کسانی که در مرورگرهاي خود گزینه        
  آورید؛ فراهم» فقط متن«، یا حتی حالت )»ال ام تی اچ« در ALTبرچسب (

که متنظر  رسان است که کاربر بدون آن ـ اطمینان حاصل کنید که اطالعات متنی، آنقدر گویا و آگاهی    
اطالعات متنـی مـورد اسـتفاده    تصاویر فقط باید در جهت تکمیل (تواند به کار خود ادامه دهد   تصاویر باشد می  

  ؛)ها قرار گیرند و نه به جاي آن
  ).اندازه بایتی تصاویر را نمایش دهید(تصویر بزرگ است، به اطالع کاربر برسانید ) حجم(ـ اگر اندازة 

شدن زمان دسترسـی بـه    هاي استفاده از فناوري موجود براي کوتاه روش» اي اپل رایانه«و شرکت  » لوین«
  .دهند ئه میمحتوا را ارا

  گرافیک ساده
 هـا،  هاي جدول، نشانه ، حاشیه»ال ام تی اچ«، گرافیک ساده نظیر خطوط افقی »وایلر  دت«و  » هلر«بنا بر نظر    

 70زمان بارگذاري این قبیل فرامین صفحه. کنند هایی را ایجاد می هاي متن جلوه   هاي زمینه، و رنگ      متن، رنگ  69
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  .تاثیر نسبتاً عمیقی بر صفحه داشته باشدخیلی کمتر از تصاویر است و چه بسا 
  71هاي تصویري نقشه

گویـد کـه    مـی » نیلـسن «با این حـال  . هاي تصویري بزرگ اجتناب کرد      کند از نقشه    توصیه می » رادوسویچ«
 موجـب شـدند، امـا در    1994هاي تـصویري بـزرگ، مـشکالت نامحـدود قابلیـت اسـتفاده را در سـال                   گرچه نقشه 

هـاي   کنیـد، بایـد روش   اگـر از نقـشۀ تـصویري اسـتفاده مـی       . اند  ت کمتري به همراه داشته    هاي اخیر، مشکال    بررسی
هـایی   دریافت که در صفحات آغازین متعلق به تعداد کمی از کتابخانـه      » استوور«. دیگر کاوش را نیز فراهم آورید     

 جـدول منـدرجات متنـی     به جاي یا به عنـوان مکمـل    72 هاي طرح بیتی،    که وي مورد بررسی قرار داده، از گرافیک       
. باشـد  دهی قابل توجه مـی  به نظر وي این ابزار گرافیکی نیازمند افزایش پهناي باند با کمترین بهره  . استفاده شده بود  

نقشۀ سـایت دانـشگاه   . دهد هایی را براي کسانی که تمایل به استفاده از نقشۀ تصویري دارند، ارائه می           روش» لوین«
  .ۀ آن است نمون73»آبریستویث«ولز در 

  تصاویر متحرك
نیـز توصـیه   » نیلـسن «. گرداننـد  گوید که کاربران از تصاویر متحرك الینقطع، روي مـی     می» رادوسویچ«

 نیـز  74زن کنند هرگز استفاده نـشود و تـصاویر چـشمک    کند از عناصر صفحه که به طور الینقطع حرکت می         می
  .مضر هستند

  75ها دکمه
ها بایـد شـکلی    گیرد که دکمه چنین نتیجه می ) 77قانون اجمال  (76تاز اصول روانشناسی گشتال   » بورچرز«

اگـر  . کند در عین حال، اگر آن شکل بیش از اندازه ساده باشد کاربر با آن ارتباط برقرار نمی  . ساده داشته باشند  
 78»نقـانون تـواز  «. اي داشته باشد، کاربر ممکن است معنا و عملکرد ارتبـاطی آن را از خـاطر ببـرد       شکل پیچیده 

 بـه  79»قانون تجربـه «و باالخره . هاي فشاري در یک ردیف و تماماً در یک اندازه باشند کند که دکمه    ایجاب می 
تـوان آن دکمـه را فـشرد و اگـر سـایه       آموزد که اگر سایۀ یک دکمه زیر آن باشد بدان معنا است که می        ما می 

. تابـد   به تجربۀ طبیعی ما، نـور معمـوالً از بـاال مـی    بنا. که دکمه قبالً فشرده شده است      باالي دکمه باشد یعنی این    
» سـان مایکروسیـستمز  «به کاربران شـرکت  . دهد روشی را براي آزمون قابلیت درك یک نماد ارائه می       » نیلسن«

ها خواستند بگویند به نظر ایـشان هـر نمـاد چـه چیـزي را معرفـی        نمادهاي بدون برچسب را نشان دادند و از آن        
.  این آزمون، بعضی از نمادها به کلی کنار گذاشته شدند و بعضی دیگر مجدداً طراحی شـدند          بر اساس . کند  می

  .هاي بسیاري را درباب آزمون طراحی دکمه دربردارد مقالۀ فوق توصیه
  رنگ

  :هایی به شرح زیر ارائه شده درباره رنگ، توصیه
  ها با احتیاط استفاده کنید؛ ـ از رنگ
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  ده را محدود کنید؛هاي مورد استفا ـ تعداد رنگ
  هاي مورد استفاده کارکرد مورد انتظار را دارند؛ ـ اطمینان حاصل کنید که رنگ

هاي گرم براي بیان عمل و از رنگ روشن به منظور تأکید استفاده کنید؛ رنگ آبـی یـا سـفید                ـ از رنگ  
  .بهترین رنگ براي زمینه هستند

  نی نیستند؛بی هاي واقعی رنگ در مرورگرها قابل پیش ـ قابلیت
   درصد از مردان در اروپا و آمریکاي شمالی دچار کوررنگی هستند؛8ـ 

  .سازد هاي متضاد مانند آبی در قرمز استفاده نکنید، زیرا این عمل، دقت را دشوار می ـ از طیف
  زمینه

 حالت کند که از زمینۀ سفید یا خاکستري خیلی روشن استفاده شود؛ با این حال بهترین توصیه می» لینچ«
 به زمان بیشتري براي بارگذاري 80 صفحات داراي الگوي زمینه،. تضاد و خوانابودن حروف نیز باید فراهم گردد  

هـا بـا    کـه طراحـی آن   شوند، مگر ایـن   الگوهاي زمینه همچنین موجب دشواري خواندن صفحات می       . نیاز دارند 
اي کافی در طراحی گرافیکی ندارید،  کند اگر تجربه و تخصص حرفه وي توصیه می. دقت صورت گرفته باشد

در تحقیق خود بعضی شواهد تجربی مبنـی بـر تـاثیر زمینـه در          » درز«. از تصاویر و الگوهاي زمینه اجتناب کنید      
زمینۀ ساده، زمینـۀ سـبز و زمینـۀ    : سه نوع زمینه مورد آزمایش قرار گرفت  . کند  اثربخشی یک سایت را ارائه می     

شـده در   یافتـه و زمـان سـپري    زمینۀ سبز، اثر منفی بر تعداد صـفحات دسترسـی         مشخص گردید که     81.موزائیکی
شده داشـته   یافته، ولی تاثیر منفی بر زمان سپري      زمینۀ موزائیکی تاثیر مثبتی بر تعداد صفحات دست       . سایت دارد 

  .است

  کاوش
ینان حاصـل کنیـد   بنابراین اطم.  خارج شدن شدن یعنی از صحنه   شدن یا گیج    گم» ون درایل «نظر    از نقطه 

 در 82گویـد کـه مهمتـرین مـشکل واسـطه      مـی » لیـنچ «. کند که امکانات کاوش در سایت شما به خوبی عمل می  
این بدان معنا است که . اطالعی از این نکته است که در کجاي بدنۀ اطالعات محلی قرار دارید   ها، بی   سایت  وب

  :ره موارد زیر توصیه شدهدر این با. سایت ارتباط دارد کاوش به شدت با ساختار وب
  ي کلیدي؛83ها کردن مفاهیم و گره براي مشخص) اشکال گرافیکی برجسته(ـ عالئم بصري 

  ها و کاهش تشابهات؛ براي تمایز بین گره... ، و )ي توصیفی(ها ـ تصاویر، سرعنوان
سـابقه، تاریخچـۀ   هـاي   سازي براي کاربران با استفاده از ابزاري نظیر نمودارهـاي اجمـالی، سـیاهه          ـ زمینه 
  ؛) مراجعه کنید84»آبریست ویث«براي مثال به نقشۀ سایت کتابخانۀ دانشگاه (هاي سایت  کلی، نقشه

  ـ پیوندهاي داخلی در صفحات طوالنی؛
هاي استاندارد مرورگر براي این  دکمه(ـ نمادهاي کاوش که به کاربر امکان دهند در سایت کاوش کند 

  ؛)دهند به باالترین الیۀ سایت رجوع کند به کاربر این امکان را نمیمنظور کافی نیست، زیرا مثالً 
  ـ امکانات کاوش در سرصفحه یا پاورقی باید قابل تشخیص باشد؛

                                                
80 . Background pattern 
81 . Tiled background 
82 . Interface 
83 . Nodes 
84 . http://www.aber.ac.uk/~infolib/mapmenu/index.html 
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  ؛)صفحات بدون پیوند به دیگر صفحات (86 یا ابتر85»بست بن«ـ نبودن صفحۀ 
  ـ در هر صفحه یک پیوند براي مراجعه به صفحۀ آغازین سایت؛

  ).هاي سابقه  و سیاهه87 نظیر رجوع به صفحۀ قبل و بعد،(ي بازگشت از مسیر انحرافی ـ امکاناتی برا
و پیوندها اجتنـاب  » بعد«یا » قبل» «رجوع به«هاي  گوید که باید از دکمه در تکمیل مورد آخر می » لوین«

رجـوع  « عباراتی نظیـر  به جاي آن از. ها بر این فرض استوارند که افراد با ساختار شما آشنا هستند  کرد، زیرا این  
  .استفاده کنید» کیفیت: 5به بخش 

  موتورهاي جستجو
، »لوین«. سایت وسیع است، باید در صفحۀ آغازین یک موتور جستجو قرار داد اگر وب » استوور«به نظر   

نیز معتقدند باید براي کاربران امکان جستجو را به عنوان یک خدمت فـراهم      » مورك«و  » اي اپل   رایانه«شرکت  
 صفحه باید عناصر جـستجو  200هاي داراي بیش از     گوید به عنوان یک معیار، سایت       صراحتاً می » نیلسن«. وردآ

 و فقـط حـدود   88ارائه شده، نیمی از کاربران، جستجوگرا   » سان«بنابر تحقیقی که از سوي شرکت       . را دارا باشند  
ه سایت مستقیماً به سمت دکمۀ جستجو کاربران جستجوگرا در هنگام ورود ب.  هستند89یک پنجم آنان پیوندگرا

کننـد کـه ناامیدانـه در سـایت سـرگردان       کاربران پیوندگرا تنها زمانی از فرمـان جـستجو اسـتفاده مـی        . روند  می
این همچنین بدان معنا است که جستجو باید در هـر صـفحه، بـه سـادگی قابـل دسترسـی باشـد، زیـرا                 . شوند  می

 90 اي، کند به جاي جستجوي دامنـه  توصیه می» نیلسن«.  سرگردانی شوندکاربران در هر زمانی ممکن است دچار     
 نیز بایـد اجتنـاب کـرد و بـه      92استفاده شود؛ از جستجوي بولی    ) جستجو در کل سایت    (91از جستجوي سراسري  

سـازند   دهد که مشخص مـی  هایی را گزارش می   یافته» رادوسویچ«. ارجاع داد » جستجوي پیشرفته «صفحۀ ثانویه   
با این حال . کنند که به کاربران کمک کنند آنان را گیج و ناامید می رهاي جستجوي پیوسته بیش از آنکه موتو

هـا دسترسـی نداشـته باشـند، دچـار       اند و اگـر کـاربران بـه آن      اي فراگیر شده    موتورهاي جستجو به طور فزاینده    
  .شوند تشویش می

  فراپیوندها
  :اند  در باب فراپیوندها پیشنهادهاي زیر ارائه شده.»اند کننده پیوندها گیج«: گوید می» لینچ«

  ـ فقط پیوندهاي جالب و برجسته را در پیکرة اصلی متن قرار دهید؛
کـه قابـل دسترسـی     جایی تر، توضیحی، معترضه یا پاورقی را در پایین مدرك ـ  ـ تمامی پیوندهاي جزئی

  بندي کنید؛ باشد اما تداخل ایجاد نکند ـ قرار دهید و دسته
ــ زیـاد    ـ خصوصاً در آغاز متن خـود  شوند ـ آگاه باشید از فراپیوندهایی که به خارج از سایت متصل می          

  دادن و دورشدن کاربران وجود دارد؛ استفاده نکنید، زیرا خطر ازدست
انتظـار از مقـصد پیونـد را     فهمی را به کار برید که به کاربر مفهوم قابـل      ـ پیوندهاي روشن و گویا و قابل      

  ؛)ترند تا پیوندهاي کوتاه و گنگ کاربران در استفاده از پیوندهاي متنی طوالنی و توضیحی موفق. (ئه دهندارا
بایـد بـه   (اجتنـاب ورزیـد   » اینجا کلیـک کنیـد  «ـ پیوندها را باید در دل متن بگنجانید و از عباراتی نظیر      

  ). وجود ندارداي پیوند را در موضوع و متن جاي دهید که گویی هیچگونه پیوندي گونه
                                                

85 . Dead-ends 
86 . Orphan pages 
87 . Backward-and forward-tracking 
88 . Search-dominant 
89 . Link-dominant 
90 . Scoped search 
91 . Global search 
92 . Boolean search 



هـا اسـتفاده    دهند کـه قـبالً از آن   ها تغییر کرده و نشان می آن) رنگ(پیوندهایی که ظاهر   : رنگ فراپیوندها 
کننـد از   توصیه می» لوین«و » اي اپل   رایانه«، شرکت   »نیلسن«. دهند  شده، درصد احتماالت و تصادف را کاهش می       

اگر بـر ایـن امـر اعتقـاد داریـد کـه       . کم ظاهر پیوند را تغییر ندهید  هاي استاندارد پیوند استفاده کنید، یا دست        رنگ
هاي کـاوش بـوده و در اغلـب مرورگرهـا      شده یکی از معدود کمک   ) دنبال(آگاهی از پیوندهایی که قبالً استفاده       

. ار اسـت یکنواختی در سـایت، کلیـد کـ   . هاي پراکنده در این رابطه استفاده کنید     باشند، نباید از رنگ     استاندارد می 
  . است93»مانتفورد«در سایت دانشگاه » توسعۀ یادگیري«نمونۀ آن، صفحۀ آغازین بخش 

در متون مربوطه، توافق عمـوم بـر اسـتفاده از تعـداد کـم پیونـدها در           » استوور«به نظر   : تعداد فراپیوندها 
گویـد طبـق مطالعـات     می» لینچ«. باشد و تعداد سه تا نه پیوند، دامنۀ تعداد پیوند مطلوب است صفحۀ آغازین می  

، کاربران به منوهایی تمایل دارند که حداقل پنج تا هفت پیوند را شامل شوند؛ بـا وجـود ایـن،            94مربوط به رابط  
وي جـدول زیـر را   . دهند هاي منوهاي ساده ترجیح می  تعداد کم صفحات مملو از پیوندها را بر تعداد زیاد الیه          

  :ها نیاز ندارند دادن تعداد زیاد گزینه به سطوح زیاد منوها براي پوششدهد که  براي اثبات این نظر ارائه می

  شدة منو تعداد اقالم سیاهه
  

5  7  8  10  

1  5  7  8  10  

2  25  49  64  100  
تعداد 

منوهاي 
  95تودرتو

3  125  343  512  1000  

  98»هات وب« و فناوري 97»جاوا اسکریپت«هاي 96 قاب
 از طریق شعار و تظـاهر بـه اسـتفاده از آخـرین فنـاوري وب، بـه       کند کاربران خود را توصیه می » نیلسن«

تـرین و پویـاترین    انگـار را جـذب کنیـد، امـا فعـال      سایت خود جلب نکنید؛ ممکن است تعداد معـدودي سـاده   
ها  به دالیل مختلف قاب» نیلسن«و هم » رادوسویچ«با این حال هم     . باشند  کاربران بیشتر در پی محتواي مفید می      

گوید که مرورگر براي هر قاب و محتوایی که در آن گنجانده شـده، بایـد       می» رادوسویچ«. کنند  ه نمی را توصی 
 انجام دهد، که این امـر منجـر بـه افـزایش مـدت زمـان بارگـذاري یـک صـفحه               99»پی  تی  تی  اچ«یک فراخوانی   

اربر خواهد شد، شدن ک کردن یک صفحه توسط یک قاب، باعث گیج      معتقد است که دونیم   » نیلسن«. گردد  می
گـذاري   توان صفحه را نـشان  در نتیجه نمی. کنند ها الگوي کاربري اصلی یک صفحۀ وب را نقض می          زیرا قاب 

بعـضی شـواهد تجربـی را    » درز«. گردد کردن صفحات دشوار می آیند، و چاپ  کار نمی  کرد، نشانی صفحات به   
 براسـاس آن، اسـتفاده از قـاب بـر تعـداد صـفحات         دهد که   ها بر اثربخشی یک سایت ارائه می        دربارة تاثیر قاب  

ها با  نویسندگان صفحات وب معتقدند این امر متأثر از این حقیقت است که قاب. یافته، تاثیر مثبت دارد دسترسی
استفاده از قاب . شوند شده می آوردن موثر پیوندها به صفحات، موجب افزایش در تعداد صفحات مشاهده        فراهم

ها ممکـن   توان بدین صورت توضیح داد که قاب این امر را می. گذارد ه در سایت اثر منفی می  شد  بر زمان سپري  
است سهولت بیشتري در کاوش یک سایت فراهم آورند، اما تمایل بازدیدکننـده آن اسـت کـه بـراي ارضـاي           

                                                
93 . http://www.dmu.ac.uk/support/learning_development/ 
94 . Interface 
95 . Nested menus 
96 . Frames 
97 . Java script 
98 . Hot web 
99 . http (hypertext transfer protocol) 
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 رسـید کـه   در همین تحقیق به نظـر . نیازهاي اطالعاتی و کنجکاوي خود، زمان کمتري را در سایت سپري کند        
این امر احتماالً ناشی از آن است که باوجود ظـاهر      . بر اثربخشی سایت تاثیر منفی زیادي دارد      » جاوا«استفاده از   
  .شود ها می گونه صفحات، وقت زیادي صرف بارگذاري آن جذاب این

  آزمون کیفیت و قابلیت استفاده
  :کیفیت مطلوب دارند پیشنهادهایی براي دسترسی به» اي اپل رایانه«و شرکت » لوین«

  هاي مختلف آزمایش کنید؛   عامل سایت خود را با مرورگرهاي مختلف و بر روي سیستم ـ وب
  ؛) وجود دارند100»اسپایدر مام«سازوکارهاي خودکاري براي این امر نظیر  (ـ  هر پیوندي را امتحان کنید 

  را کنترل کنید؛» ال ام تی اچ« زبان 101ـ دستور
پـرداز   دهـد، از یـک واژه   این کار را انجـام نمـی  » ال ام تی اچ«اگر ویراستار (ترل کنید  ـ امالي خود را کن    

  ؛)استفاده کنید
  .دقت زیادي داشته باشید» ال ام تی اچ« در مدارك 102ها ـ در هنگام استفاده از مبدل

از تـاریخ  بـا اسـتفاده   . کنـد   را براي تسهیل کنترل منظم توصیه می103ها استفاده از ابر برچسب » آیزاکس«
هـاي پـست الکترونیکـی ارائـه شـده در فیلـد        شـوند کـه بـراي نـشانی     هاي اخطار خودکار تولید مـی       انقضا، پیام 
درنظـر گرفتـه اسـت کـه پـس از      » سـیاهۀ کنتـرل  «وي همچنین یـک  . شوند   یک مدرك، ارسال می    104ابرشناسۀ
  .توان از آن استفاده نمود می» ال ام تی اچ«کردن مدارك  آماده

 بنـا  105ها اغلب تصمیمات طراحی خود را برپایۀ قوانین طراحی حس مشترك    شرکت» رادوسویچ«به نظر   
تنها راه اطمینان از قابلیت استفادة یک سایت، آزمایش آن . گیرند کنند و آزمون قابلیت استفاده را نادیده می می

چنـد راهکـار   » سـویچ رادو«. انـد  توسط کاربرانی است کـه هیچگونـه دخـالتی در طراحـی و ایجـاد آن نداشـته               
ارائـه  ) یـک شـرکت آمریکـایی متخـصص در آزمـایش قابلیـت اسـتفاده         (» وود   انـد الك    کنستانتین«ازشرکت  

بـار،   هاي کاربران باشید، زیـرا تنهـا یـک    العمل به نظر کارشناسان این شرکت باید به دنبال اولین عکس         . کند  می
ایـن شـرکت،   . پـرده سـخن بگوینـد    تـشویق کنیـد بـی   کاربران را . هاي آغازین را درخواهید یافت    العمل  عکس

کننـده بایـد از    فـرد بررسـی  «: دارد سایت را نیز از توضیح یا توجیه طراحی خود برحـذر مـی        ایجادکنندگان وب 
نویسان سریعاً درصدد توضیح  یابد، طراحان و برنامه که کاربر به چیزي دست نمی کاربر حمایت کند، زیرا زمانی

معتقدنـد اگـر کـاربران    » هلـر «و » استوور«. »شود کند و ساکت می     کاربر احساس حماقت می   آیند و آنگاه      برمی
  .کنندگان نیز باید داراي چنین صفحه نمایشی باشند  اینچ هستند، آزمایش14داراي صفحۀ نمایش 

 گوید بهترین می» نیلسن«. کنند سایت، مواردي را گزارش می در مطالعات کاربردي وب  » نیلسن«و  » لنتز«
هایی که باید تغییر کنند، از طریق تماشاي چهار یا پنج کاربري بـه        نگرش کلی به طراحی سایت خود و قسمت       

بـا یـک یـا دو روز    . کننـد  آید که به طور واقعی از سایت شما براي انجام کارهـاي خـود اسـتفاده مـی      دست می 
  .شود، به دست خواهید آورد  شما میمشاهدة کاربران، یک لیست بلندباال از تغییراتی که موجب بهبود طراحی 

                                                
100 .Mom spider 
101 . Syntax 
102 . Conuerters 
103 . Meta tags 
104 . Meta name 
105 . Common-sense 
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