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Purpose: Determining strong and weak points of Iranian digital 
library websites based on the 
components of the green web.
Method:   All 59 active digital library websites in Iran     were surveyed 
using a checklist consisting of three phases. Validity of the checklist 
was confirmed by web design and information science experts. Its 
reliability was confirmed based on Cronbach’s alpha test   (0.861  ).  
Website evaluation was performed using 5 online tools. Data 
analysis was performed using descriptive and inferential statistics   
(binomial and chi-square tests  ) .
Findings: There was a statically significant difference among 
websites in regard to the Create   (P = 0.005  )   and User   (P = 0.030  )   
phases. In the Analysis phase, planning checking the sub-index was 
not possible. Overall, we found significant difference   (p = 0.001  )   
among websites in the three main phases of green web, so that 
44.1% were at good level and 39.1% were at moderate levels.
Conclusion: The state of green web indexes in Iranian digital library 
websites is good. However, the processes of Planning in the Analysis 
phase and Graphical user interface in the User phase require further 
attention by webmasters and designers.
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ارزیابی وب سایت های کتابخانه های دیجیتال ایران
 براساس شاخص های وب سبز

کبری گوران اوریمی 1
میترا قیاسی2

صفیه طهماسبی لیمونی3

ــر اســاس  ــران ب ــال ای ــوت و ضعــف وب ســایت های کتابخانه هــای دیجیت ــاط ق ــایی نق هــدف: شناس

های وب ســبز. 
 
شــاخص

روش:     59 وب ســایت کتابخانــه دیجیتالــی بــا بهره گیــری از ســیاهه وارســی محقــق ســاخته بــه روش 

ــا  ــی آن   ب ــان و پایای ــر متخصص ــاس نظ ــر اس ــنامه ب ــی پرسش ــت.   روای ــده اس ــی ش ــنجی ارزیاب وب س

آزمــون آلفــای کرونبــاخ )861/ 0  (   تأییــد شــد. ارزیابــی بــا اســتفاده از 5 ابــزار آنالیــن، و تجزیه وتحلیــل 

ــه ای و کای اســکور  (   انجــام  ــار توصیفــی و اســتنباطی )آزمون هــای دوجمل ــا اســتفاده از آم داده هــا ب

شــد.   

یافته هــا: در مراحــل   ایجــاد   )P=0/005  (   وکاربــری   )P=0/030  (   بیــن وب ســایت ها تفــاوت معنــی دار 

ــزی در  ــاخص های برنامه ری ــدن ش ــت نش ــل رعای ــه دلی ــل ب ــه تجزیه وتحلی ــت. در مرحل ــود داش وج

ــه  ــه مرحل ــت س ــر رعای ــی از نظ ــورد بررس ــایت های م ــن وب س ــد. بی ــن نش ــون ممک ــا آزم ــۀ آنه هم

اصلــی وب ســبز تفــاوت معنــی دار   )P=0/001  (   وجــود دارد زیــرا 44/1 % در ســطح خــوب و 39 % در   

ســطح متوســط قــرار داشــتند. 

ــوب  ــران خ ــی ای ــای دیجیتال ــایت های کتابخانه ه ــبز در وب س ــل وب س ــت مراح ــری: وضعی نتیجه گی

ــر  ــط کارب ــل و راب ــه تجزیه وتحلی ــزی در مرحل ــاخص های برنامه ری ــت   ش ــت رعای ــا وضعی ــت. ام اس

ــد. ــایت ها را می طلب ــان وب س ــران و طراح ــدی مدی ــت ج ــری دق ــه کارب ــی در مرحل گرافیک
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مقدمه 
پيدايــش كتابخانه هــاي ديجيتالــي در اوايــل دهــه 1990 امــکان دســتيابي بــه منابــع 
ــا ســهولت و ســرعت بيشــتری، فراهــم  ــق شــبکه هاي پيوســته ب علمــي را از طري
كــرد. نــوروزي و جعفري فــر  )1398  (   بــرای توســعه كتابخانه هــاي ديجيتالــي 
ــد  ــه   نيازمن ــي ك ــا كم ــي ي ــعه افق ــته  اند: 1  (   توس ــد را الزم دانس ــه دو بع ــه ب توج
ــه  ــه ب ــي ك ــد كيف ــاي ســرمايه اي اســت؛ 2  (   بع ــد و هزينه  ه زيرســاخت هاي كارآم
اهــداف و وظايــف   آنهــا در تأميــن نيازهــاي كاربــران مربــوط می شــود. اســتفاده از 

ــد نخســت باشــد. ــده   بُع ــل كنن ــد تکمي ــن آوري وب ســبز1 مي توان ف
ــراي  ــد ب ــزم می كن ــات را مل ــن آوري اطالع ــبز    2صنعت   ف ــات س ــاوری اطالع     فن
ــا،  ــاخت كامپيوتره ــد و س ــی، تولي ــه طراح ــتی ب ــارات محيط زيس ــش خس كاه
ــردازد  )Chou, 2013( . رشــد  ــر بپ ــر و مؤثرت ــی كارآمدت ــاي جانب ســرورها و ابزاره
پيوســته اينترنــت و نيــز نرم افزارهــای كاربــردی تحــت وب موجــب رشــد ســريع 
مراكــز داده و افزايــش در مصــرف انــرژی شــده اند)رادفر و ظهرابــی، 1395(. 
ــت و اســتفاده از وب ســايت  ــداری، مديري ــر توســعه، طراحــی، نگه وب ســبز هن
ــتقيم و  ــورت مس ــه ص ــرژی ب ــرف ان ــه مص ــد ك ــف می كن ــه ای توصي را به گون
غيرمســتقيم در چرخــه عمــر وب ســايت كاهــش يابــد. وب ســبز بــا هــدف كاهــش 
انتشــار گاز دی اكســيدكربن و نجــات محيط زيســت، بــر افزايــش ســرعت،   افزايــش 
تــوان ذخيره ســازی و افزايــش دسترســی رابــط گرافيکــی كاربــری توجــه دارد، و 
ــه  ــری ب ــاد و كارب ــل، ايج ــه تجزيه وتحلي ــه مرحل ــايت ها در س ــعه وب س ــا توس ب
ــد  ــز می توانن ــال ني ــای ديجيت ــد. كتابخانه ه ــک می كن ــرژی كم ــرف ان ــش مص كاه
از آن بــرای كاهــش آلودگــی و اســتفاده نابجــا از انــرژی اســتفاده كننــد تــا ســرعت 
دسترســی، كاهــش زمــان دانلــود و آپلــود، اثربخشــی بيشــتر رابــط كاربــر و رابــط 

ــران را افزايــش دهنــد. جســتجو رضايــت كارب

پیشینۀ پژوهش
در دهــه جــاری پژوهش هــای انجام شــده در مــورد كتابخانه هــای ديجيتــال 
ــبز در  ــايت های س ــوص وب س ــی در خص ــکاف مطالعات ــود ش ــان دهنده وج نش
ــدند  ــق ش ــر )1398( موف ــوروزي و جعفري ف ــت. ن ــال اس ــای ديجيت كتابخانه ه
ــايي  كنند،  ــران را شناس ــي اي ــاي ديجيتال ــعه كتابخانه ه ــر توس ــر ب ــه مؤث 64 مؤلف
ــا كتابخانه هــاي  كــه از بيــن آنهــا »اســتفاده از متخصصــان علــم اطالعــات آشــنا ب

1. Green Web
2. Green IT
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ــد.  ــي ش ــاخص معرف ــن ش ــوان مهم تري ــه عن ــي« ب ديجيتال
     دو پژوهــش عليپور حافظــی، رمضانــی و مؤمنــی)1396( و طاهــری، گلينی  مقــدم 
ــد.  ــاالت پرداخته ان ــي مق ــه بررس ــي ب ــرد كيف ــا رويک ــز ب ــری)1397( ني و جعف
مقايســه ايــن دو پژوهــش كيفــی نشــان داد رشــد پژوهش هــای ايرانــی در موضــوع 
ــرای  ــبز ب ــايت های س ــه موضــوع وب س ــدون توجــه ب ــال، ب ــای ديجيت كتابخانه ه
ــه  ــن ب ــزوم پرداخت ــد ل ــر مؤي ــن ام ــه و اي ــال صــورت پذيرفت كتابخانه هــای ديجيت

ايــن موضــوع اســت. 
     نقشــه ترسيم شــده از ذينفعــان كتابخانه هــای ديجيتــال توســط رجبعلــی بگلــو، 
ــای  ــان نرم افزاره ــت طراح ــود، الزم اس ــخص نم ــرخ)1398( مش ــی و پري فتاح
ــان  ــه ذی نفع ــال ب ــه ديجيت ــايت كتابخان ــی وب س ــال، در طراح ــه ديجيت كتابخان
ــه طراحــي وب  ــوان گفــت ك ــج پژوهــش مي ت ــه نتاي ــا توجــه ب ــد. ب توجــه نماين
ــاي  ــره پيامده ــد در زم ــال مي توان ــای ديجيت ــرای كتابخانه ه ــبز ب ــايت های س س
روانــي– اجتماعــي بــوده و احســاس راحتــي اســتفاده از نظــام، همچنيــن كاهــش 
مصــرف انــرژی و كمــک بــه حفاظــت محيــط زيســتی را بــراي كاربــران بــه همــراه 

داشــته باشــد.
ــاي  ــه پژوهش ه ــوان ب ــه مي ت ــن ده ــده در اي ــاي انجام ش ــر پژوهش ه      از ديگ
امان الهــی نيــک، عليپورحافظــی و مطلبــی)1393(؛ پاپــی و ابــاذری )1393(؛ 
ميرزايــی و تركيان تبــار )1395(، رحيمــی، ســليمانی و هاشــميان )1396( و حکيمــی 
ــاره  ــال اش ــه ديجيت ــت كتابخان ــنجش وضعي ــوع س ــا موض ــوری )1394( ب و گيل
ــردی  ــر عملک ــال از نظ ــای ديجيت ــا، كتابخانه ه ــن پژوهش ه ــاس اي ــرد. براس ك
ــر و  ــط كارب ــد. بازطراحــی راب ــی كنن ــروی نم ــتانداردها پي ــوده و از اس ــف ب ضعي
توجــه بــه ســرعت دانلــود در كتابخانــه ديجيتــال از ديگــر مــواردی اســت كــه در 
ــه 1395،  ــد و خاص ــت )بيرانون ــده اس ــد ش ــرآن تأكي ــده ب ــای انجام ش پژوهش ه

ــی، 1395(.  ــاردی بيمرغ ــتانی، عط داس
     در مطالعــات خارجــی نيــز تمركــز بــر ارزيابــي كتابخانه هــاي ديجيتــال بــوده 
و اكثــر مطالعــات بــر روی كتابخانه هــاي ديجيتــال دانشــگاهي انجــام شــده اســت. 
ــي،  ــون كاراي ــي همچ ــه عوامل ــه ب ــه توج ــان داده ك ــا نش ــن پژوهش ه ــج اي نتاي
ــهولت  ــه، س ــام كتابخان ــت نظ ــران، كيفي ــري كارب ــت و يادگي ــي، رضاي ــر بخش اث
اســتفاده، وضعيــت ناوبــري نظــام و البتــه رفتار هــا و اختالفــات فــردي بــر توســعه 
 Garibay, Gutiérrez, & Figueroa, 2010; Joo &( ــت ــر اس ــال مؤث ــاي ديجيت كتابخانه ه
Lee, 2011; Khan & Qutab, 2016; Rahman & Mohezar, 2020( بازيابــی بهينــه از 
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طريــق بهينه ســازی موتورجســتجو )Onaifo & Rasmussen, 2013( و داده هــای 
ــه  ــورد توج ــث م ــر مباح ــدی )Raza, Mahmood & Warraich, 2018( از ديگ پيون
در دهــه اخيــر بــوده اســت. بــا روی كار آمــدن و گســترش اپليکيشــن های 
ــز رو  ــل ني ــر روی موباي ــال ب ــای ديجيت ــعه كتابخانه ه ــه توس ــه ب ــی، توج موبايل
ــه رشــد اســت، اگرچــه پژوهــش )Zha, Zhang,Yan & Wang )2015 نشــان داد  ب
ــه اســتفاده از اپليکيشــن های  ــال را ب ــران اســتفاده از كتابخانه هــای ديجيت ــه كارب ك
ــد. عــدم ســازگاری  ــه دليــل ســهولت اســتفاده ترجيــح می دهن ــل ب مبتنــی برموباي
كتابخانه هــای ديجيتــال بــا اســتانداردها در پژوهــش )Inal )2018 بــرروی كتابخانــه 
ملــی ديجيتــال تركيــه نيــز تأييــد شــده اســت. يکــی از مــوارد اســتاندارد كــه توجــه 
بــه آن در پژوهش هــای متعــدد توصيــه شــده اســت، استاندارد ســازی رابــط كاربــر 

 .)Liu & Su, 2018( ــط جســتجو اســت و راب
ــن  )Pandicumar & kabila   )2013  مراحــل طراحــی  وب ســايت های ســبز را   از اي

ــته اند:  ــرار دانس ق
مرحله تجزيه وتحليل با شاخص های درخواست1 و برنامه ريزی.- 1
محتــوا5، - 2 طراحــی4،  توســعه3،  ايجــاد   2بــا   شــاخص های  مرحلــه 

. آماده ســازی6 
مرحلــه   كاربــری7 بــا   شــاخص رابــط كاربــری. ايــن مرحلــه بــا طراحــی - 3

ــا  ــرژی ايف ــرف ان ــی در مص ــش مهم ــی   8نق ــر گرافيک ــط كارب ــب راب مناس
ــاز دارد.  ــاوت ني ــرژی متف ــه ان ــرل آن ب ــگ و كنت ــر رن ــرا ه ــد زي می كن

ــران  ــال اي ــای ديجيت ــايت های كتابخانه ه ــيده ايم وب س ــش   پرس ــن   پژوه      در اي
ــن  ــا چــه حــد موازي ــری   ت ــل، ايجــاد، و كارب ــه وتحلي ــه گانۀ تجزي در مراحــل س

 محيط زيســتی را رعايــت كرده  انــد. 

1. Requirement
2. Development phase
3. Develop
4. Design
5. Content
6. Setup
7. Usage Phase
8. Graphical user interface(GUI)
9. http://www.dlim.ir/Digital/
NewsManagement/Simple/34
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روش شناسی
ــع  ــال شــهرداری اصفهــان1 و يــک منب ــه ديجيت ــا اســتفاده از     وب ســايت كتابخان    ب
ــال  ــايت فع ــی، 1393( 59 وب س ــی و مطلب ــک، علی  پور حافظ ــر )امان  الهی  ني ديگ
ــی  ــاختن سياهه  وارس ــم. در س ــائی كردي ــور شناس ــی را در كش ــه ديجيتال كتابخان
ــرای  ــبز   از )Pandicumar & kabilan, 2013  ( و ب ــاری وب س ــل معم ــرای مراح ب
مؤلفه هــای بهينه ســازی   از   SEO2 اســتفاده كرديــم. بــرای ســنجش مراحــل و 
ــف ليکــرت  ــز طي ــر( و ني ــی و خي ــه  ای )بل ــف دو گزين شــاخص های مربوطــه طي
بــا درصــد متناســب بــا وضعيــت ســنجش در هــر يــک از ابزارهــای آناليــن را بــه 
ــوب )81-100(،  ــامل خيلی خ ــتفاده ش ــورد اس ــف م ــطح بندي طي ــم. س كار گرفتي
خــوب )80-61(، متوســط )60-41(، ضعيــف )40-21(، خيلی ضعيــف)0-20( 
بــود. ســنجش روايــی محتوايــی بــا آزمون هــایCVI    و CVR انجــام   شــد. براســاس 
آن امتيــاز مؤلفــه سياهه  وارســی در CVR از 0/49 ودر CVI از 0/72 بزرگ تــر بــود. 
ــز  ــی ســياهه   ني ــرای بررســی پاياي ــد شــد. ب ــی تأيي ــی محتواي ــب رواي ــن ترتي بدي
ــاخ در  ــزان آلفای كرونب ــم. مي ــتفاده  كردي ــم 30 اس ــا حج ــه ب ــه اولي ــک نمون از ي
مجمــوع برابــر بــا 0/861 به دســت آمــد كــه نشــان از پايايــی مناســب ابــزار بــود. 
بــرای تجزيــه و تحليــل داده هــا از آمــار توصيفــی )جــدول فراوانــی و   ميانگيــن( و 
 SPSS22 ــزار ــکور( ، از نرم اف ــه ای   و كای  اس ــای دوجمل ــتنباطی )آزمون  ه ــار اس آم
ــه منظــور ســنجش فنــی وب ســايت ها از ابزارهــاي آناليــن  اســتفاده شــد. ب
ــی  ــی )1395( و امت ــتانی و عطاردی بيمرغ ــط داس ــده   توس ــنجی، معرفی ش وب س
و عليپــور)1395( بهــره برديــم. چــون ابــزار واحــد بــرای ســنجش همــۀ مراحــل 
ــرای تعييــن وضعيــت هريــک  ــر ب و شــاخص  ها   وجــود نداشــت، از ابزارهــای زي

اســتفاده كرديــم:
 The Green Web Foundation4و    Gtmetrix3: 1. مرحله تجزيه وتحليل

 Developers7 و Seobility6 ،Dotcom-tools5 ، Gtmetrix :2. مرحله ايجاد
 Developers و    Gtmetrix: 3. مرحله كاربری

ــا  ــتند.   ب ــايت هس ــا چک س ــز ي ــاال دارای بخــش آنالي ــای ب ــک از ابزاره ــر ي     ه
ــای  ــک از مولفه ه ــل هري ــج تحلي ــر، نتاي ــورد نظ ــايت م ــردن آدرس وب س وارد ك
مراحــل ســه گانه در جــدول و نمــودار ارائــه می شــود. از ايــن نتايــج بــرای تعييــن 

ــم.  ــتفاده كردي ــايت ها اس ــت وب س وضعي

1. http://www.dlim.ir/Digital/
NewsManagement/Simple/34
2. Search Engine 
Optimization   , https://bit.ly/
seo-2018-book
3. https://gtmetrix.com/
4.https://www.
thegreenwebfoundation.org
5. https://www.dotcom-tools.
com
6. https://www.seobility.net/
en/seocheck/
7. https://developers.google.
com/web/tools/chrome-
devtools
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یافته ها
مرحله تجزیه وتحلیل

جدول 1. شاخص درخواست

سطح معناداریبلیخیرفراوانی/درصدمؤلفه

 HTTP 1 در تنظیامتCaching    قابلیت
3920فراوانی

0/018
66/133/9درصد

 2 HTTP فرشده سازی
1742فراوانی

0/002
28/871/2درصد

 Caching جــدول 1 نشــان   می دهــد 66/1% از وب ســايت ها فاقــد قابليــت
  HTTP ــازی ــتفاده از فشرده س ــت   اس ــات     HTTP و 71/2% دارای     قابلي در تنظيم
ــای  ــت مؤلفه ه ــدم رعاي ــت و ع ــن رعاي ــه بي ــد ك ــان   می ده ــن نش ــد. اي بودن

ــود دارد. ــی  دار وج ــاوت معن ــت تف ــاخص درخواس ش
جدول 2. وضعیت شاخص برنامه ریزی

داریبلیخیرفراوانی/درصدمؤلفه
 
سطح معنی 

استفاده مرکز داده  ای میزبان وب سایت از انرژی  های 

تجدید پذیر

59فراوانی
0

-
-100درصد

پردازش ابری و رسور مجازی
59فراوانی

0

-

-100درصد

ــايت ها  ــک از وب س ــزی در هيچ ي ــای برنامه ري ــد مؤلفه ه ــان می ده ــدول 2 نش ج
ــال نشــده بود. اعم

مرحله دوم:   ایجاد   
1. توسعه

 1 . قابلیت ذخیره سازی به روش 
موثر جهت صرفه جویی در زمان 
بازدیدکنندگان و نیز کاهش بار 

ترافیک سایت
 2  . استفاده از فرمت های مختلف 

فشرده سازی
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جدول 3. وضعیت مؤلفه های توسعه

ــه يــک نســبت از مؤلفه هــای   مربــوط      جــدول3 نشــان   می دهــد وب ســايت ها ب
ــا 94/9% از نظــر كاهــش و بهينه ســازی  ــد. ام ــره نمی برن ــه شــاخص توســعه به ب
ــه حداقــل رســاندن  ــا ب ــی 20/3% از نظــر  كاهــش ي CSS خيلی خــوب هســتند ول

ــد. زمــان اوليــه نمايــش وضــع خيلی  ضعيــف دارن
جدول 4. آزمون دوجمله ای مؤلفه های توسعه

مؤلفه
فراوانی

/درصد
بلیخیر

سطح 

معنی داری

کش کردن 3Ajax و کاهش درخواست ها 

برای جلوگیری از درخواست های 

HTTP غیررضوری

2336فراوانی

0/117
3961درصد

HTTP کاهش درخواست های
2237فراوانی

0/067
37/362/7درصد

مطابــق بــا جــدول 4 بيــن وب ســايت ها از نظــر رعايــت مؤلفه هــای مــورد بررســی 

مؤلفه
فراوانی

/درصد
خوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

خیلی خوب
سکور

 
آماره  کای

سطح 

معنی داری

کاهش یا 

حداقل 
  
به

رساندن

زمان اولیه 

منایش

12711236فراوانی

15/4920/004

20/311/918/63910/2درصد

بهینه سازی   

جاوا 

اسکریپت1 

638438فراوانی
73/9660/001

10/25/113/66/864/4درصد

بهینه سازی   
2CSS

101156فراوانی
153/8140/001

1/71/794/9--1/7درصد

طراحی 

بهینه 

وب سایت 

برای 

منایش در 

موتورهای 

جستجو

0435181فراوانی

73/7970/001

6/859/330/51/7--درصد

 1. JavaScript= 
یــک زبــان برنامه نویســی وبــی اســت و بــه صفحــه 
وب ویژگــی پویایــی و تحــرک را می افزایــد و باعــث 

تقویــت تعامــالت می شــود. 
 2. Cascaded Style Sheet= 
ــان برنامه نویســی وبــی اســت کــه امــکان  یــک زب
ــت روی  ــورت یکنواخ ــه ص ــرات را ب ــال تغیی اعم
ــر  ــی آورد. اگ ــم م ــات فراه ــه ای از صفح مجموع
ــتفاده  ــا CSS  اس ــا JavaScript ب HTML ی
ــدازه  ــدی ان ــا 60 درص ــره 40 ت ــث ذخی ــود ، باع ش
داده هــا شــده و ســرعت بازگــذاری صفحــات بیشــتر 

ــود.  می ش
3. AJAX (Asynchronous JavaScript 
and XML) cacheable=
ترکیبــی از XML وجــاوا اســکریپت اســت و راهــی 
ــذاری  ــا بارگ ــا و ب ــریع و پوی ــاد وب س ــرای ایج ب
بخشــی از صفحــه بــه جــای همــه آن باعــث 

فزایــش ســرعت وب ســایت می شــود.
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تفــاوت معنــی دار وجــود نــدارد. امتيــاز به كارگيــری مؤلفه هــای منــدرج در 
جــدول در وب ســايت های مــورد بررســی نزديــک بــه هــم اســت. 62/7% كاهــش 
درخواســت های HTTP و 61% نيــز كش  كــردن Ajax و كاهــش درخواســت ها 
ــد.  ــت كرده ان ــروری HTTP را رعاي ــت های غيرض ــری از درخواس ــرای جلوگي ب

2. طراحی

جدول 5. وضعیت مولفه های   طراحی

مؤلفه
فراوانی

/درصد
خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

آماره 

کای اسکور

سطح 

معنی داری

 CSS طرح

)بدون 

جدول( 

به جای 

طرح جدول

974431فراوانی

56/8310/001

15/311/96/86/852/5درصد

بهینه سازی 

عنارص 

گرافیکی و 
لوگوها1

1588820فراوانی

10/2370/037
25/413/613/613/633/9درصد

تگ گذاری 

مناسب

46131323فراوانی
18/8810/001

6/810/2222239درصد

ALT      و 

توضیحات 

برای 

تصاویر

756812فراوانی

18/1860/003
11/98/510/213/620/3درصد

ــی   دار  ــاوت معن ــاخص های طراحــی تف ــايت ها ش ــن وب س ــاس جــدول 5 بي براس
ــای  ــدول( به ج ــدون ج ــرح CSS )ب ــتفاده از ط ــه اس ــود دارد. در 52/5% گزين وج
ــد و 25/4% در بهينه ســازی عناصــر  ــت كرده  ان ــی خــوب رعاي طــرح جــدول خيل

ــد.  ــف بودن ــا خيلی  ضعي ــی و لوگوه گرافيک
1. لوگو از عکس یا نمودار کوچک تر است. 

بهینه سازی روشی برای به حداقل رساندن 
پاسخ های HTTP  است.
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جدول 6. آزمون دوجمله ای مرحله طراحی

مؤلفه
فراوانی

/درصد
 داربلیخیر

 
سطح معنی 

فایل های    CSSو جاوا اسکریپت 
اکسرتنال1

590فراوانی
--

--100درصد

ایجاد صفحه 404 سفارشی 
158فراوانی

0/001
1/798/3درصد

طبــق جــدول    6بيــن وب ســايت ها در رعايــت مؤلفــه ايجــاد صفحــه 404 
سفارشــی تفــاوت معنــی دار وجــود دارد. 98/3% آن را رعايــت كرده  انــد. امــا هيــچ 

ــتند. ــترنال نداش ــکريپت اكس ــاوا اس ــای   CSS و ج ــک فايل ه ي

3. محتوا
جدول 7.     وضعیت مؤلفه های محتوا

مؤلفه
فراوانی

/درصد
خیلی ضعیفخوبمتوسطضعیفخیلی  ضعیف

مقدار آماره 

کای اسکور

سطح 

معنی  دار

تغییر اندازه 

و بهینه سازی 

تصاویر 

1222537فراوانی

98/3220/001

20/33/43/48/562/7درصد

بهینه سازی 
عکس ها2

13116820فراوانی

21/4410/001
2218/610/213/633/9درصد

بهینه سازی 

فیلم  ها و 

انیمیشن ها

000454فراوانی

90/1360/001
6/891/5------درصد

محتوا

1981724فراوانی

26/6780/001
1/715/313/628/840/7درصد

ــاوت  ــوا   تف ــای محت ــت مؤلفه ه ــر رعاي ــايت ها از نظ ــدول 7 در وب س ــق ج طب
ــورد  ــک نســبت از مؤلفه هــای م ــه ي ــی وب ســايت ها ب ــی  دار وجــود دارد. يعن معن

ــد  ــکل External باش ــه ش ــل ب ــی فای 1. وقت
ــود و  ــایت می ش ــرعت س ــازی س ــب بهینه س موج
ــای  ــر فایل ه ــز دارد. اگ ــدن را نی ــت کش ش قابلی
 External و جــاوا اســکریپت بــه شــکل CSS
اســتفاده شــوند هــم باعــث کاهــش حجــم اســناد 
کش شــدن  بــا  هــم  و  می شــوند   HTML
ــدی  ــای بع ــت ها در بازدیده ــداد درخواس ــان تع آن

ــد. ــش می یاب کاه
از  بزرگ تــر  کــه  بهینه ســازی عکــس  بــا   .2
لوگــو هســتند حجــم فایــل بــا تکنیک هایــی 
ــب  ــس، ترکی ــدن عک ــدازه، بری ــر ان ــد تغیی مانن
تصاویــر، جایگزینــی GIF بــا PNG   هــا و... 
موجــب کاهــش حجــم و کاهــش مصــرف انــرژی 

ند  می شــو
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ــدازه و  ــر ان ــه تغيي ــايت ها مؤلف ــن 62/7% از وب س ــد. همچني ــره نمی برن ــر به نظ
ــی22   %    ــد   ول ــت كرده  ان ــوب رعاي ــايت   را خيلی خ ــر وب س ــازی تصاوي بهينه س

ــت.  ــده اس ــت ش ــف رعاي ــطح خيلی ضعي ــا در س ــازی عکس ه بهينه س

4. آماده سازی
جدول 8. وضعیت مؤلفه های آماده سازی

مؤلفه
فراوانی

/درصد
  داربلیخیر

 
سطح معنی

استفاده از شناسایی و ردیابی اختالالت از 

سمت رسور

059فراوانی
--

100--درصد

رعایت کاهش جستجو DNS 1 در میزبانی 

وب بین دو   تا چهار میزبان مجزا

158فراوانی
0/001

1/798/3درصد

رعایت ایجاد ریدایرکت برای انتقال از 

 wwwبه بدونwww  2  یا بلعکس در 

وب سایت

4514فراوانی
0/001

76/323/7درصد

      براســاس جــدول 8 در وب ســايت ها از نظــر رعايــت شــاخص های آماده  ســازی     
تفــاوت معنــی  دار اســت. همــه وب ســايت ها مولفــه شناســايی و رديابــی اختــالالت 
ــرای انتقــال  ــد. امــا 76/3 % ايجــاد ريدايركــت ب ســمت ســرور را رعايــت كرده  ان

از www بــه بــدون www يــا برعکــس را رعايــت نکرده  انــد. 
مرحله سوم: کاربری

جدول 9. وضعیت مؤلفه های رابط کاربرگرافیکی

ــورد بررســی  ــای م ــت مؤلفه ه ــر رعاي ــايت ها از نظ براســاس جــدول 9 در وب س

مؤلفه
فراوانی

/درصد
ضعیفخیر

 
خوبخوبمتوسطضعیفخیلی

 
خیلی

مقدار 

آماره 

اسکور
 
کای

سطح 

  دار
 
معنی

رعایت 

فرشده سازی 

فیلم  ها

43000214فراوانی
45/1860/001

3/423/7------72/9درصد

طراحی 

بهینه 

وب سایت 

جهت منایش 

در موبایل

فراوانی
13

2011915

30/1860/001
2233/91/71/715/325/4درصد

1. Domain Name System=
ــایت ها  ــه س ــان ب ــی آس ــبب دسترس  س
می شــود. بــدون ایــن نظــام، بــرای ورود 
ــام ســایت،  ــه جــای ن ــه هــر ســایت ب ب
ــده ای  ــای IP پیچی ــت آدرس ه می بایس

ــرد. را وارد ک
ــری  ــر کارب ــه اگ ــی ک ــن معن ــه ای  2 . ب
ــدون WWW وارد  ــایت را ب آدرس س
 WWW کــرد مســتقیم بــه آدرس

ریدایرکــت می شــود و برعکــس
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ــان  ــاخص  ها يکس ــن ش ــت اي ــطح رعاي ــی س ــود دارد، يعن ــی  دار وج ــاوت معن تف
نيســت. همچنيــن7  /23% وب ســايت ها در ســطح خيلی خــوب مؤلفــه فشرده ســازی 
فيلم  هــا   را   رعايــت كرده  انــد و رعايــت مولفــه طراحــی بهينــه وب ســايت ها بــرای 

ــود.  نمايــش در موبايــل   )33/9%( در ســطح خيلی  ضعيــف ب

جدول10. آزمون دوجمله ای رابط کاربر گرافیکی

مؤلفه
فراوانی

/درصد
  داربلیخیر

 
سطح معنی

رعایت بهینه سازی رنگ  ها1
158فراوانی

0/001
1/798/3درصد

استفاده از رنگ های روشن 
059فراوانی

--
100--درصد

استفاده از رنگ های تیره جهت کاهش مرصف انرژی
563فراوانی

0/001
94/95/1درصد

رعایت استفاده از   پالت  های رنگی2برای توسعه رابط کاربری 

گرافیکی جهت کاهش انرژی مرصفی

563فراوانی
0/001

94/95/1درصد

رعایت طراحی وب سایت جهت منایش در سایر پلتفرم  ها و 

اندازه   های منایشی به صورت واکنش گرا

3227فراوانی
0/603

54/245/8درصد

به روزرسانی مرورگر کاربری با آخرین نسخه
590فراوانی

--
1000

    براســاس جــدول 10 تمامــی وب ســايت ها   از مؤلفــه رنگ هــای روشــن اســتفاده   
و   تنهــا )5/1 %( از رنگ هــای تيــره اســتفاده می  كننــد. اســتفاده از پالت  هــای 
رنگــی بــرای   ســاختن رابــط كاربــری گرافيکــی بــا هــدف كاهــش انــرژی مصرفــی 

ــود. ــت نمی  ش ــايت ها رعاي در )94/9%( وب س

کاهــش  در  بهینه ســازی رنگ هــا  تاثیــر   .1
مصــرف انــرژی، هزینــه و تــالش بــرای کاهش 
ــه  ــا ب ــا رنگ ه ــا ب ــرژی مانیتوره ــرف ان مص
ــدت  ــه ش ــاز ب ــن نی ــگ روش ــه رن ــوری ک ط
بیشــتر انــرژی را در نمایــش دارد. رنــگ ســفید 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــگ مشــکی مق ــر و رن گران ت
اســت چــون مشــکی و رنــگ تیــره میــزان وات 
ــرف  ــر مص ــای دیگ ــه رنگ ه ــبت ب ــر نس کمت

می کنــد. 
ــن وات هســتند  ــا کمتری ــگ ب ــای رن 2. پالت ه
ــوردی،  ــی، الج ــبز چمن ــره، س ــی تی ــد آب مانن
G-pal- )آبــی خاکســتری، زیتونــی ، ســیاه .. 
بــا هــم  ette(ترکیــب رنگ هــای مشــابه 
هســتند کــه 2 تــا 3 وات انــرژی کمتــر مصــرف 

ــد. می کنن
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وضعیت سبز وب سایت های کتابخانه های دیجیتال ایران 
جدول 11. وضعیت مراحل وب سبز در کتابخانه های دیجیتال ایران

ــدن  ــبب رعايت نش ــه س ــل ب ــه و تحلي ــه تجزي ــدول 11 در مرحل ــاس ج      براس
ــا  ــدارد. ام ــکان مقايســه وجــود ن ــايت ها، ام ــه وب س ــزی در هم ــای برنامه ري مولفه ه
در مراحــل ايجــاد و كاربــری تفــاوت معنــی  دار وجــود دارد. در مرحلــه ايجــاد اكثــر 
ــر  ــری اكث ــه كارب ــد. در مرحل ــرار دارن ــت خــوب ق وب ســايت ها )45/8%(   در وضعي
وب ســايت ها بــا 28/8% و 27/1% در شــرايط متوســط و خــوب قــرار دارنــد. در كل 
بيــن وب ســايت ها از نظــر رعايــت مراحــل   پياده ســازی وب ســبز تفــاوت معنــی دار 
وجــود دارد و اكثــر وب ســايت های كتابخانه هــای ديجيتــال )44/1%( در شــرايط 

خــوب و 39% در شــرايط متوســط قــرار دارنــد. 

نتیجه گیری
بــر پايــۀ يافته هــا نقــاط قــوت و ضعــف وب ســايت كتابخانه هــای ديجيتــال ايــران را 

ــوان چنيــن برشــمرد: می  ت
     ســه مرحلــه تجزيــه و تحليــل، ايجــاد و كاربــری مشــخص كــرد كــه عمــده ضعــف 
ــزی  ــه برنامه ري ــه ب ــن مرحل ــت در اي ــل اس ــه و تحلي ــه تجزي ــا در مرحل كتابخانه  ه
ــرژی   برگشــت ناپذير    ــر موجــب مصــرف ان ــن ام ــده اســت. اي ــی ش ــاًل بی  توجه كام
می شــود. لــزوم توجــه بــه كاهــش مصــرف ايــن نــوع انــرژی بســيار اهميــت دارد. 

ــری باوجــود كمبودهــا و كاســتی  ها در شــرايط متوســط و  مرحله هــای ايجــاد و كارب
خــوب قــرار دارنــد. امــا شــاخص رابــط كاربرگرافيکــی در ايــن مرحلــه بــه بازنگــری 

               وضعیت 

مراحل 

ضعیفضعیف متوسطخوب خیلی خوب 
 
خیلی 

مقدار آماره 

اسکور
 
کای

سطح 

داری
 
معنی

درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد 

ــه  ــه تجزی مرحل

و تحلیــل
------------------------

10/6100/005--------813/62745/82440/7مرحله ایجاد

35/11627/11728/813221016/910/7460/030مرحله کاربری

کل 
58/52644/1233958/5----26/0850/001
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جدول 12. نقاط قوت و ضعف وب سایت های مورد بررسی

%در1/82%و8/88هابااسایتدروضعیتخوبقراردارند.درمرحلهکاربریاکثروب %(8/54)هایتساوب
ساازیوبسا تاوااو پیاده هاازنظررعایتمراحلسایتشرایطمتوسطوخوبقراردارند.درکلبینوب

%درشارایط93درشارایطخاوبو%(1/55هایدیجیتاا )هایکتابخانهسایتداروجودداردواکثروبمعنی
متوسطقراردارند.



-
-

-

-
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ــده  ــه نش ــه آن توج ــوط ب ــای مرب ــاير مؤلفه ه ــه س ــی، ب ــز يک ــرا ج ــاز دارد؛ زي ني
ــد. ــد كرده ان ــن را تأيي ــز اي ــد و خاصــه ) 1395( ني اســت. بيرانون

اهميــت و تأثيــر وب ســايت های ســبز بــر محيط زيســت، نظــارت مديــران و 
طراحــان وب ســايت های كتابخانه هــای ديجيتــال را بــر رعايــت شــاخص های وب 
ــی  ــای امان اله ــج   پژوهش ه ــا نتاي ــش ب ــن پژوه ــج اي ــد. نتاي ــبز ضــروری می دان س
نيــک، عليپورحافظــی و مطلبــی)1393(؛ ميرزايــی و تركيان تبــار ) 1395(، رحيمــی، 
ــت  ــر رعاي ــی ب ــوری)1394( مبن ــی و گيل ــميان )1396( و حکيم ــليمانی و هاش س
ــا  نشــدن اســتانداردها در وب ســايت های مــورد بررســی آنــان مغايــرت دارد امــا ب
ــودن وب ســايت های  ــاد ب ــل اعتم ــر قاب ــی ب ــاذری )1393( مبن ــی و اب پژوهــش پاپ

ــت دارد. ــر اصــول طراحــی مطابق ــران از نظ ــای اي كتابخانه ه
ــش  ــا افزاي ــتند. ب ــوب نيس ــرايط خيلی خ ــايت ها در ش ــک از وب س ــچ ي ــه هي  البت
ــد19،  ــاری كووي ــری بيم ــان همه گي ــژه در زم ــازی، به وي ــات مج ــزون   خدم روزاف
ــه  ــه ب ــی، توج ــه ای ديجيتال ــع كتابخان ــتفاده از مناب ــات مرجــع مجــازی و اس خدم
ــن  ــت دارد. اي ــبز اهمي ــر وب س ــی ب ــايت های مبتن ــا و وب س ــی نرم افزاره طراح
ــا، اســتفاده  ــع، كاهــش دانلوده ــه مناب ــش ســرعت دسترســی ب توجــه ســبب افزاي
از فايل هــای تصويــری )اسکن شــده( منابــع، اســتفاده بهينــه از كتابخانه هــای 
ــود  ــازی می ش ــات بهينه س ــر خدم ــل و ديگ ــی های موباي ــر روی گوش ــال ب ديجيت
ــن  ــد. اي ــال   می انجام ــای ديجيت ــايت های كتابخانه ه ــت وب س ــود كيفي ــه بهب و ب
ــه  ــد. ب ــک می كنن ــتی كم ــط زيس ــت محي ــران   و حفاظ ــت كارب ــه رضاي ــا ب تدبيره
ايــن منظــور راهکارهــای ممکــن در قالــب پيشــنهاد بــه تفکيــک هــر مرحلــه و بــا 

ــود:  ــنهاد   می ش ــدول 12 پيش ــدرج در ج ــف من ــاط ضع ــه نق ــه ب توج
در مرحله تجزيه و تحليل

در . 1  HTTP تنظيمــات  قابليــت   Caching در  از  اســتفاده  بــه  توجــه 
طراحــی. حــال  در  و  موجــود  وب ســايت های 

داده . 2 مراكــز  اســتفاده  شــامل  برنامه ريــزی  مولفه هــای  به كار گرفتــن 
نيــز  و  تجديد پذيــر  انرژی هــای  از  ديجيتــال  كتابخانه هــای  ميزبــان 
افــزودن فناوری هــای پــردازش ابــری و ســرور مجــازی بــه وب ســايت ها 

ــی. ــال طراح ــود و در ح موج
در مرحله ايجاد

افزايــش ســرعت بارگــذاری اوليــه از طريــق   بــه كارگيــری Caching بــرای . 1
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ذخيــره جســتجوها و صفحــات مــورد اســتفاده و نيــز اســتفاده از قابليــت 
ــد آن. ــا فاق فشرده ســازی HTTP در وب ســايت های در حــال طراحــی ي

برنامه نويســی جــاوا . 2 زبان هــای  قابليت هــای  از  اســتفاده حداكثــری 
ــه  ــار HTML ب ــی( در كن ــی   و خارج ــم از داخل ــکريپت و CSS )اع اس
منظــور بــاال بــردن ســطح ديــداری و پويايــی نظــام و بــه تَبَــع آن كمــک 
بــه فشرده ســازی داده هــا و در نهايــت ذخيــره فضــای بيشــتر بــه منظــور 

ــه توســعه وب ســايت. كمــک ب
در طراحــی وب ســايت كتابخانه هــای ديجيتــال   ريدايركــت بــرای انتقــال . 3

از نشــانی ها بــا WWW و برعکــس حتمــا پوشــش داده شــود.
ــای . 4 ــش كتابخانه ه ــت نماي ــايت ها جه ــازی وب س ــه بهينه س ــان ب طراح

ديجيتــال از طريــق موبايــل توجــه كننــد.

مرحله   كاربری:
كتابخانه هــای . 1 گرافيکــی   وب ســايت های  كاربــر  رابــط  طراحــی  در 

ــعه  ــرای توس ــره   ب ــای تي ــژه رنگ ه ــه وي ــای رنگــی ب مجــازی از پالت ه
ــی اســتفاده  ــرژی مصرف ــه منظــور كاهــش ان ــری گرافيکــی ب ــط كارب راب

ــد.  نماين
ــا در ديگــر . 2 ــوان از آنه ــه بت ــه  ای باشــد ك ــه گون طراحــی وب ســايت ها ب

ــرا و      ــی واكنش  گ ــای نمايش ــه اندازه  ه ــز   ب ــرد و ني ــتفاده ك ــا اس پلتفرم   ه
ــا توجــه شــود.  ــری حتم ــر كارب ــز به روز  رســانی مرورگ ني
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مآخذ
ــای  ــی كتابخانه ه ــوش)1393( . ارزياب ــی، داري ــدی؛ مطلب ــی، مه ــد؛ عليپورحافظ ــک، حمي ــی ني امان اله
ــر اســاس پروتــکل ديجــی كــوال. فصلنامــه مطالعــات  ــران ب ــی مؤسســه های پژوهشــی اي ديجيتال

ــداری و ســازماندهی ا طالعــات. 25)3(.  ملــی كتاب
ــتفاده و  ــت اس ــری، قابلي ــط كارب ــی راب ــم در طراح ــر مه ــرم )1395(. عناص ــور، اك ــه؛ عليپ ــی، اله امت
مســائل فنــی پايگاه هــا در فاصلــه ســال های 93 تــا 95. اطــالع رســانی پزشــکی نويــن. 1; 2 )2(، 

   http://jmis.hums.ac.ir/article-1-86-fa.htmlاز بازيابی5آذرمــاه1398،   .72- 59
بيرانونــد، علــی؛ خاصــه، علی اكبــر)1395(.   تحليــل محتوايــي و ســاختاري وب ســايت كتابخانــه 
ــه  ــران. فصلنام ــع اي ــگاه های جام ــای دانش ــا كتابخانه ه ــه ب ــور و مقايس ــام ن ــگاه پي ــال دانش ديجيت

مديريــت اطالعــات و دانش شناســی. 3)4(، 68-51 .
ــان  ــی مشــترک مي ــرخ، مهــری )1398(. ارزش آفرين ــو، رضــا؛ فتاحــی، رحمــت اهلل؛ پري ــی بگل رجبعل
ــنامه  ــران. پژوهش ــال اي ــه ديجيت ــای كتابخان ــرم افزاره ــان( ن ــداران و طراح ــران، كتاب ذينفعان)كارب

ــات. 35)1(، 290-261.  ــت اطالع ــردازش و مديري پ
پاپــي، زينــب؛ ابــاذري، زهــرا )1393(. ارزيابــي و ب ســايت كتابخانه هــاي ملــي كشــورهاي آســيايي بــا 

اســتفاده ازWQET . مطالعــات ملــي كتابــداري و ســازماندهي اطالعــات، 25)3(، 7-.23
رادفر، رضا؛ ظهرابی، مسعود)1395(. مديريت فناوری اطالعات سبز.تهران : علمی و فرهنگی.

ــه  ــات كتابخان ــی خدم ــا )1396(. ارزياب ــميان، عليرض ــا؛ هاش ــليمانی، محمدرض ــا؛ س ــی، عليرض رحيم
 .Digiqual ــدل ــتفاده از م ــا اس ــران ب ــدگاه كارب ــان از دي ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــال دانش ديجيت

ــالمت. 15)1(، 49-46.  ــات س ــت اطالع مديري
حکيمــی، هوشــنگ؛ گيلــوری، عبــاس )1396(. ارزيابــی كيفــی وبگاه هــای ســازمان های جهــاد 
كشــاورزی كشــور براســاس شــاخص های فائــو. مطالعــات ملــي كتابــداري و ســازماندهي 

.163-176  ،)1(28 اطالعــات. 
ــايت های  ــرد وب س ــی، عليرضــا )1395(. ســنجش ســرعت و عملک ــاردی بيمرغ ــم؛ عط ــتانی، ميث داس
دانشــگاه   های علــوم پزشــکی ايــران بــا جــی تــی متريکــس. مجلــه علــم ســنجي كاســپين. )1(،-7

http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-94-fa.html  13. بازيابی5آذرمــاه1398، از
طاهــری، پرويــن؛ گلينــی مقــدم، گلنســا؛ جعفــری، حســن )1397(. كتابخانــه ديجيتال در وب آو ســاينس: 
تحليــل مقاله هــای علمــی جهــان بــا تأكيــد بــر جايــگاه ايــران. نشــريه علم ســنجی كاســپين. 1)5(، 

 .28-38
علی پــور حافظــی، مهــدی؛ رمضانــی، هــادی؛ مؤمنــی، عصمــت )1396(. ترســيم نقشــه دانــش حــوزه 
كتابخانه هــای ديجيتالــی در ايــران: تحليــل هــم رخــدادی واژگان. پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت 

اطالعــات. 33 )2(، 453-486.
ــال انســتيتو  ــه ديجيت ــی كتابخان ــای فن ــی جنبه  ه ــار، منصــور)1395(. ارزياب ــه؛ تركيان تب ــی، فرزان ميرزاي
پاســتور ايــران بــا اســتفاده ازابــزار ديجی  كــوال ازديــدگاه كاربــران. فصلنامــه مطالعــات دانش شناســی . 

.101-120،)9(3
ــال 2017:  ــان در س ــران وجه ــرژی اي ــای ان ــرف حامل ه ــد و مص ــی.)1397(.   تولي ــيد تق ــی، س نعيم
ــران  ــادن اي ــی مع ــری/ تحليل ــايت خب ــهريور1398 از وب س ــی28    ش ــده. بازياب ــه آين ــی ب نگاه

   http://madan24.com    :.وجهــان
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