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Based on Green Web Components

NASTINFO

K.Gooran Orimi 1 | M.Ghiasi2
S. Tahmasebi Limooni3

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 Iranwere 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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هــدف :شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف وبســایتهای کتابخانههــای دیجیتــال ای ـران بــر اســاس
شــاخصهای وب ســبز.

روش 59 :وبســایت کتابخانــه دیجیتالــی بــا بهرهگیــری از ســیاهه وارســی محقــق ســاخته بــه روش
وبســنجی ارزیابــی شــده اســت .روایــی پرسشــنامه بــر اســاس نظــر متخصصــان و پایایــی آن بــا
آزمــون آلفــای کرونبــاخ ( )0 /861تأییــد شــد .ارزیابــی بــا اســتفاده از  5ابـزار آنالیــن ،و تجزیهوتحلیــل
دادههــا بــا اســتفاده از آمــار توصیفــی و اســتنباطی (آزمونهــای دوجمل ـهای و کایاســکو ر) انجــام
شــد.
یافتههــا :در مراح ـل ایجــاد ( )P=0/005وکاربــری ( )P=0/030بیــن وبســایتها تفــاوت معن ـیدار
وجــود داشــت .در مرحلــه تجزیهوتحلیــل بــه دلیــل رعایــت نشــدن شــاخصهای برنامهریــزی در
همــۀ آنهــا آزمــون ممکــن نشــد .بیــن وبســایتهای مــورد بررســی از نظــر رعایــت ســه مرحلــه
اصلــی وب ســبز تفــاوت معنـیدار ( )P=0/001وجــود دارد زیـرا  % 44/1در ســطح خــوب و  % 39در
ســطح متوســط ق ـرار داشــتند.
نتیجهگیــری :وضعیــت مراحــل وب ســبز در وبســایتهای کتابخانههــای دیجیتالــی ایــران خــوب
اســت .امــا وضعیــت رعایــت شــاخصهای برنامهریــزی در مرحلــه تجزیهوتحلیــل و رابــط کاربــر
گرافیکــی در مرحلــه کاربــری دقــت جــدی مدیــران و طراحــان وبســایتها را میطلبــد.
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مقدمه
پيدايــش كتابخانههــاي ديجيتالــي در اوايــل دهــه  1990امــکان دســتيابي بــه منابــع
ـبكههاي پيوســته بــا ســهولت و ســرعت بیشــتری ،فراهــم
علمــي را از طريــق شـ

كتابخانههــاي ديجيتالــي
جعفريفــر()1398بــرای توســعه
کــرد .نــوروزي و


توجــه بــه دو بعــد را الزم دانســتهاند)1 :توســعه افقــي يــا كمــي كــهنيازمنــد
ـرمايهاي اســت؛ )2بعــد كيفــي کــه بــه
ـاختهاي كارآمــد و هزين ههــاي سـ
زيرسـ


اهــداف و وظایــفآنهــا در تأميــن نيازهــاي كاربــران مربــوط میشــود .اســتفاده از
1
ف ـنآوري وب ســبز
ميتوانــد تكميــل كننــدهبُعــد نخســت باشــد.

2
میکنــد بــراي
فــنآوري اطالعــات را ملــزم
فنــاوری اطالعــات ســبز صنعت


کاهــش خســارات محیطزیســتی بــه طراحــی ،تولیــد و ســاخت کامپیوترهــا،
ســرورها و ابزارهــاي جانبــی کارآمدتــر و مؤثرتــر بپــردازد( .)Chou, 2013رشــد
پیوســته اینترنــت و نیــز نرمافزارهــای کاربــردی تحــت وب موجــب رشــد ســریع
مراکــز داده و افزایــش در مصــرف انــرژی شــدهاند(رادفر و ظهرابــی.)1395 ،
وب ســبز هنــر توســعه ،طراحــی ،نگهــداری ،مدیریــت و اســتفاده از وبســایت
را بهگونــهای توصیــف میکنــد کــه مصــرف انــرژی بــه صــورت مســتقیم و
غیرمســتقیم در چرخــه عمــر وبســایت کاهــش یابــد .وب ســبز بــا هــدف کاهــش
انتشــار گاز دیاکســیدکربن و نجــات محیطزیســت ،بــر افزایــش ســرعت،افزایــش
تــوان ذخیرهســازی و افزایــش دسترســی رابــط گرافیکــی کاربــری توجــه دارد ،و
بــا توســعه وبســایتها در ســه مرحلــه تجزیهوتحلیــل ،ایجــاد و کاربــری بــه
میتواننــد
کاهــش مصــرف انــرژی کمــک میکنــد .کتابخانههــای دیجیتــال نیــز

از آن بــرای کاهــش آلودگــی و اســتفاده نابجــا از انــرژی اســتفاده کننــد تــا ســرعت
دسترســی ،کاهــش زمــان دانلــود و آپلــود ،اثربخشــی بیشــتر رابــط کاربــر و رابــط
جســتجو رضایــت کاربــران را افزایــش دهنــد.

پیشینۀ پژوهش

1. Green Web
2. Green IT
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پژوهشهــای انجامشــده در مــورد کتابخانههــای دیجیتــال
در دهــه جــاری

ســایتهای ســبز در
نشــاندهنده وجــود شــکاف مطالعاتــی در خصــوص وب

کتابخانههــای دیجیتــال اســت .نــوروزي و جعفريفــر ( )1398موفــق شــدند
شناســاييکنند،
كتابخانههــاي ديجيتالــي ايــران را
 64مؤلفــه مؤثــر بــر توســعه


كتابخانههــاي
كــه از بيــن آنهــا «اســتفاده از متخصصــان علــم اطالعــات آشــنا بــا
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ارزیابیوبسایتهایکتابخانههایدیجیتال
ایران براساس شاخصهای وب سبز

مهمتريــن شــاخص معرفــي شــد.
ديجيتالــي» بــه عنــوان

گلینیمقــدم
دو پژوهــش علیپورحافظــی ،رمضانــی و مؤمنــی( )1396و طاهــری،

پرداختهانــد.
و جعفــری( )1397نیــز بــا رویکــرد كيفــي بــه بررســي مقــاالت

پژوهشهــای ایرانــی در موضــوع
مقایســه ایــن دو پژوهــش کیفــی نشــان داد رشــد

ـایتهای ســبز بــرای
کتابخانههــای دیجیتــال ،بــدون توجــه بــه موضــوع وب سـ


کتابخانههــای دیجیتــال صــورت پذیرفتــه و ایــن امــر مؤیــد لــزوم پرداختــن بــه

ایــن موضــوع اســت.
نقشــه ترسیمشــده از ذینفعــان کتابخانههــای دیجیتــال توســط رجبعلــی بگلــو،
فتاحــی و پریــرخ( )1398مشــخص نمــود ،الزم اســت طراحــان نرمافزارهــای
کتابخانــه دیجیتــال ،در طراحــی وب ســایت کتابخانــه دیجیتــال بــه ذینفعــان
ميتــوان گفــت كــه طراحــي وب
توجــه نماینــد .بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش

کتابخانههــای دیجیتــال ميتوانــد در زمــره پيامدهــاي
ســایتهای ســبز بــرای


روانــي– اجتماعــي بــوده و احســاس راحتــي اســتفاده از نظــام ،همچنیــن کاهــش
مصــرف انــرژی و کمــک بــه حفاظــت محیــط زیســتی را بــراي كاربــران بــه همــراه
داشــته باشــد.
پژوهشهــاي
از ديگــر پژوهشهــاي انجامشــده در ايــن دهــه ميتــوان بــه

امانالهــی نیــک ،علیپورحافظــی و مطلبــی()1393؛ پاپــی و ابــاذری ()1393؛

میرزایــی و ترکیانتبــار ( ،)1395رحیمــی ،ســلیمانی و هاشــمیان ( )1396و حکیمــی
و گیلــوری ( )1394بــا موضــوع ســنجش وضعيــت كتابخانــه ديجيتــال اشــاره
پژوهشهــا ،کتابخانههــای دیجیتــال از نظــر عملکــردی
كــرد .براســاس ایــن

ضعیــف بــوده و از اســتانداردها پیــروی نمــی کننــد .بازطراحــی رابــط کاربــر و
توجــه بــه ســرعت دانلــود در کتابخانــه دیجیتــال از دیگــر مــواردی اســت کــه در
پژوهشهــای انجامشــده بــرآن تأکیــد شــده اســت (بیرانونــد و خاصــه ،1395

داســتانی ،عطــاردی بیمرغــی.)1395 ،
كتابخانههــاي ديجيتــال بــوده
در مطالعــات خارجــی نيــز تمركــز بــر ارزيابــي

كتابخانههــاي ديجيتــال دانشــگاهي انجــام شــده اســت.
و اكثــر مطالعــات بــر روی

پژوهشهــا نشــان داده كــه توجــه بــه عواملــي همچــون كارايــي،
نتايــج ايــن

اثــر بخشــي ،رضايــت و يادگيــري كاربــران ،كيفيــت نظــام كتابخانــه ،ســهولت
رفتارهــا و اختالفــات فــردي بــر توســعه
اســتفاده ،وضعيــت ناوبــري نظــام و البتــه

كتابخانههــاي ديجيتــال مؤثــر اســت (& Garibay, Gutiérrez, & Figueroa, 2010; Joo

 (Lee, 2011; Khan & Qutab, 2016; Rahman & Mohezar, 2020بازیابــی بهینــه از
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دادههــای
بهینهســازی موتورجســتجو ( )Onaifo & Rasmussen, 2013و
طریــق


پیونــدی ( )Raza, Mahmood & Warraich, 2018از دیگــر مباحــث مــورد توجــه
اپلیکیشــنهای
در دهــه اخیــر بــوده اســت .بــا روی کار آمــدن و گســترش

کتابخانههــای دیجیتــال بــر روی موبایــل نیــز رو
موبایلــی ،توجــه بــه توســعه

بــه رشــد اســت ،اگرچــه پژوهــش ) Zha, Zhang,Yan & Wang (2015نشــان داد
ـنهای
کتابخانههــای دیجیتــال را بــه اســتفاده از اپلیکیشـ
کــه کاربــران اســتفاده از


میدهنــد .عــدم ســازگاری
مبتنــی برموبایــل بــه دلیــل ســهولت اســتفاده ترجیــح

کتابخانههــای دیجیتــال بــا اســتانداردها در پژوهــش ) Inal (2018بــرروی کتابخانــه
ملــی دیجیتــال ترکیــه نیــز تأییــد شــده اســت .یکــی از مــوارد اســتاندارد کــه توجــه
بــه آن در پژوهشهــای متعــدد توصیــه شــده اســت،
استانداردســازی رابــط کاربــر

و رابــط جســتجو اســت (.)Liu & Su, 2018
ـایتهای ســبز رااز ایــن
) Pandicumar & kabila (2013مراحــل طراحــیوبسـ

قــرار دانســتهاند:
شاخصهای درخواست 1و برنامهریزی.
1 -1مرحله تجزیهوتحلیل با

5
4
3
شــاخصهای توســعه  ،طراحــی  ،محتــوا ،
2 -2مرحلــه ایجــاد 2بــا

آمادهســازی. 6

3 -3مرحلــهکاربــری 7بــاشــاخص رابــط کاربــری .ایــن مرحلــه بــا طراحــی
مناســب رابــط کاربــر گرافیکــی8نقــش مهمــی در مصــرف انــرژی ایفــا
میکنــد زیــرا هــر رنــگ و کنتــرل آن بــه انــرژی متفــاوت نیــاز دارد.
در ایــنپژوهــشپرســیدهایم وبســایتهای کتابخانههــای دیجیتــال ایــران
در مراحــل ســهگانۀ تجزیــه وتحلیــل ،ایجــاد ،و کاربــریتــا چــه حــد موازیــن
محیطزیســتی را رعایــت کردهانــد.

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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روششناسی

بــا اســتفاده ازوبســایت کتابخانــه دیجیتــال شــهرداری اصفهــان 1و یــک منبــع
وبســايت فعــال
دیگــر (امانالهینیــک ،علیپورحافظــی و مطلبــی59 )1393 ،

کتابخانــه دیجیتالــی را در کشــور شناســائی کردیــم .در ســاختن سیاههوارســی
بــرای مراحــل معمــاری وب ســبزاز ) )Pandicumar & kabilan, 2013و بــرای
مؤلفههــای بهینهســازیاز  SEO2اســتفاده کردیــم .بــرای ســنجش مراحــل و
ـهای (بلــی و خیــر) و نیــز طیــف لیکــرت
ـاخصهای مربوطــه طيــف دو گزینـ
شـ


بــا درصــد متناســب بــا وضعیــت ســنجش در هــر یــک از ابزارهــای آنالیــن را بــه
کار گرفتیــم.
ســطحبندي طيــف مــورد اســتفاده شــامل خیلیخــوب (،)81-100

خــوب ( ،)61-80متوســط ( ،)41-60ضعیــف ( ،)21-40خیلیضعیــف()0-20
آزمونهــای CVIو  CVRانجــامشــد .براســاس
بــود .ســنجش روایــی محتوایــی بــا

آن امتیــاز مؤلفــه سیاه هوارســی در  CVRاز  0/49ودر  CVIاز  0/72بزرگتــر بــود.
بدیــن ترتیــب روایــی محتوایــی تأییــد شــد .بــرای بررســی پایایــی ســیاههنیــز
آلفایكرونبــاخ در
از یــک نمونــه اوليــه بــا حجــم  30اســتفاد ه کردیــم .میــزان

مجمــوع برابــر بــا  0/861بهدســت آمــد کــه نشــان از پایایــی مناســب ابــزار بــود.
بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی (جــدول فراوانــی ومیانگیــن) و
آمــار اســتنباطی (آزمونهــای دوجملــهایو کایاســکور)  ،از نرمافــزار SPSS22
ســايتها از ابزارهــاي آناليــن
وب
اســتفاده شــد .بــه منظــور ســنجش فنــی


وبســنجی ،معرفیشــدهتوســط داســتانی و عطاردیبیمرغــی ( )1395و امتــی
و علیپــور( )1395بهــره بردیــم .چــون ابــزار واحــد بــرای ســنجش همــۀ مراحــل
صهاوجــود نداشــت ،از ابزارهــای زیــر بــرای تعییــن وضعیــت هریــک
و شــاخ

اســتفاده کردیــم:
 .1مرحله تجزیهوتحلیل  Gtmetrix3:وThe Green Web Foundation4
 .2مرحله ایجاد Seobility6 ،Dotcom-tools5 ، Gtmetrix :و Developers7
 .3مرحله کاربری  Gtmetrix:و Developers
هــر یــک از ابزارهــای بــاال دارای بخــش آنالیــز یــا چکســایت هســتند.بــا
وارد کــردن آدرس وبســایت مــورد نظــر ،نتایــج تحلیــل هریــک از مولفههــای
مراحــل سـهگانه در جــدول و نمــودار ارائــه میشــود .از ایــن نتایــج بــرای تعییــن
وضعیــت وبســایتها اســتفاده کردیــم.

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/chromedevtools
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یافتهها

مرحله تجزیهوتحلیل

جدول  .1شاخص درخواست

مؤلفه
قابلیت  1Cachingدر تنظیامت HTTP
فرشدهسازی HTTP

2

سطح معناداری

فراوانی/درصد

خیر

بلی

فراوانی

39

20

درصد

66/1

33/9

فراوانی

17

42

درصد

28/8

71/2

0/018
0/002

ســایتها فاقــد قابلیــت
جــدول  1نشــان میدهــد  %66/1از وب

در تنظیمــات  HTTPو  %71/2دارایقابلیــتاســتفاده از فشردهســازی HTTP
بودنــد .ایــن نشــان میدهــد کــه بیــن رعایــت و عــدم رعایــت مؤلفههــای
معنــیدار وجــود دارد.
شــاخص درخواســت تفــاوت

Caching

جدول  .2وضعیت شاخص برنامهریزی

مؤلفه

فراوانی/درصد

خیر

استفاده مرکز دادهای میزبان وبسایت از انرژیهای
تجدید پذیر

فراوانی
درصد

59
100

فراوانی

59

درصد

100

پردازش ابری و رسور مجازی

 . 1قابلیت ذخیرهسازی به روش

موثر جهت صرفهجویی در زمان
بازدیدکنندگان و نیز کاهش بار
ترافیک سایت

 . 2استفاده از فرمتهای مختلف

0

0
-

-

ســایتها
برنامهریــزی در هیچیــک از وب
جــدول  2نشــان میدهــد مؤلفههــای


اعمــال نشــده بود.
مرحله دوم:ایجاد
 .1توسعه

فشردهسازی

30

بلی سطح معن یداری
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جدول  .3وضعیت مؤلفههای توسعه

مؤلفه

کاهش یا
بهحداقل

رساندن
زمان اولیه
منایش
بهینهسازی
جاوا
1
اسکریپت
بهینهسازی
2
CSS
طراحی
بهینه
وبسایت
برای
منایش در
موتورهای
جستجو

خیلیخوب

فراوانی
/درصد

خیلیضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

فراوانی

12

7

11

23

6

درصد

20/3

11/9

18/6

39

10/2

فراوانی

6

3

8

4

38

درصد

10/2

5/1

13/6

6/8

64/4

فراوانی

1

0

1

1

56

درصد

1/7

--

1/7

1/7

94/9

فراوانی

0

4

35

18

1

درصد

--

6/8

59/3

30/5

1/7

کایسکور
آماره


سطح
معنیداری

15/492

0/004

73/966

0/001

153/814

0/001

73/797

0/001

=1. JavaScript

مؤلفههــایمربــوط
ـایتها بــه یــک نســبت از
وبسـ
جــدول 3نشــان میدهــد



بهینهســازی
نمیبرنــد .امــا  %94/9از نظــر کاهــش و
بــه شــاخص توســعه بهــره


 CSSخیلیخــوب هســتند ولــی  %20/3از نظــر کاهــش یــا بــه حداقــل رســاندن
خیلیضعیــف دارنــد.
زمــان اولیــه نمایــش وضــع

مؤلفههای توسعه
جدول  .4آزمون دوجملهای


مؤلفه
کشکردن  3Ajaxو کاهش درخواستها
برای جلوگیری از درخواستهای
غیررضوری HTTP
کاهش درخواستهای HTTP

یــک زبــان برنامهنویســی وبــی اســت و بــه صفحــه
وب ویژگــی پویایــی و تحــرک را میافزایــد و باعــث

تقویــت تعامــات میشــود.

=2. Cascaded Style Sheet
یــک زبــان برنامهنویســی وبــی اســت کــه امــکان
اعمــال تغییــرات را بــه صــورت یکنواخــت روی

مجموعــهای از صفحــات فراهــم مــیآورد .اگــر

فراوانی
/درصد

خیر

بلی

فراوانی

23

36

درصد

39

61

فراوانی
درصد

22
37/3

37
62/7

سطح
معنیداری
0/117

 HTMLیــا  JavaScriptبــا  CSSاســتفاده

شــود  ،باعــث ذخیــره  40تــا  60درصــدی انــدازه

دادههــا شــده و ســرعت بازگــذاری صفحــات بیشــتر

میشــود.
3. AJAX (Asynchronous JavaScript
=and XML) cacheable
ترکیبــی از  XMLوجــاوا اســکریپت اســت و راهــی

0/067

ـایتها از نظــر رعایــت مؤلفههــای مــورد بررســی
مطابــق بــا جــدول  4بیــن وبسـ


بــرای ایجــاد وب ســریع و پویــا و بــا بارگــذاری

بخشــی از صفحــه بــه جــای همــه آن باعــث
فزایــش ســرعت وبســایت میشــود.
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مؤلفههــای منــدرج در
تفــاوت معنــیدار وجــود نــدارد .امتیــاز بهکارگیــری

ـایتهای مــورد بررســی نزدیــک بــه هــم اســت %62/7 .کاهــش
وبسـ
جــدول در


کشکــردن  Ajaxو کاهــش درخواســتها
درخواســتهای  HTTPو  %61نیــز


کردهانــد.
رعایــت
را
HTTP
غیرضــروری
های
ت
درخواســ
از
جلوگیــری
بــرای

 .2طراحی
جدول  .5وضعیت مولفههایطراحی

مؤلفه

طرح CSS
(بدون
جدول)
بهجای
طرح جدول
بهینهسازی
عنارص
گرافیکی و
1
لوگوها
تگگذاری
مناسب

  ALTو
توضیحات
برای
تصاویر

فراوانی
/درصد

خیلیضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

خیلیخوب

فراوانی

9

7

4

4

31

درصد

15/3

11/9

6/8

6/8

52/5

فراوانی

15

8

8

8

20

درصد

25/4

13/6

13/6

13/6

33/9

فراوانی

4

6

13

13

23

درصد

6/8

10/2

22

22

39

فراوانی

7

5

6

8

12

درصد

11/9

8/5

10/2

13/6

20/3

آماره
کایاسکور

56/831

سطح
معنیداری

0/001

10/237

0/037

18/881

0/001

18/186

0/003

معنــیدار
شــاخصهای طراحــی تفــاوت
براســاس جــدول  5بیــن وبســایتها


وجــود دارد .در  %52/5گزینــه اســتفاده از طــرح ( CSSبــدون جــدول) بهجــای
کردهانــد و  %25/4در بهینهســازی عناصــر
طــرح جــدول خیلــی خــوب رعایــت

خیلیضعیــف بودنــد.
گرافیکــی و لوگوهــا

 .1لوگو از عکس یا نمودار کوچکتر است.

بهینهسازی روشی برای بهحداقلرساندن

پاسخهای  HTTPاست.
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جدول  .6آزمون دوجملهای مرحله طراحی

مؤلفه
فایلهای CSSو جاوا اسکریپت
1
اکسرتنال
ایجاد صفحه  404سفارشی

فراوانی
/درصد

خیر

بلی

فراوانی

59

0

درصد

100

--

فراوانی

1

58

درصد

1/7

98/3

سطح معن یدار
-0/001

طبــق جــدول 6بیــن وبســایتها در رعایــت مؤلفــه ایجــاد صفحــه 404
ـیدار وجــود دارد %98/3 .آن را رعایــت کرد هانــد .امــا هیــچ
سفارشــی تفــاوت معنـ

یــک فایلهــای  CSSو جــاوا اســکریپت اکســترنال نداشــتند.
 .3محتوا

مؤلفه

تغییر اندازه
و بهینهسازی
تصاویر
بهینهسازی
2
عکسها
بهینهسازی
فیلمها و
انیمیشنها
محتوا

مؤلفههای محتوا
جدول .7وضعیت

فراوانی
/درصد

خیلیضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

خیلیضعیف

فراوانی

12

2

2

5

37

درصد

20/3

3/4

3/4

8/5

62/7

فراوانی

13

11

6

8

20

درصد

22

18/6

10/2

13/6

33/9

فراوانی

0

0

0

4

54

درصد

--

--

--

6/8

91/5

فراوانی

1

9

8

17

24

درصد

1/7

15/3

13/6

28/8

40/7

مقدار آماره
کایاسکور

سطح
معنیدار

98/322

0/001

21/441

0/001

 .1وقتــی فایــل بــه شــکل  Externalباشــد
موجــب بهینهســازی ســرعت ســایت میشــود و
قابلیــت کششــدن را نیــز دارد .اگــر فایلهــای

 CSSو جــاوا اســکریپت بــه شــکل External

90/136

0/001

26/678

0/001

اســتفاده شــوند هــم باعــث کاهــش حجــم اســناد
 HTMLمیشــوند و هــم بــا کششــدن

آنــان تعــداد درخواســتها در بازدیدهــای بعــدی
کاهــش مییابــد.

 .2بــا بهینهســازی عکــس کــه بزرگتــر از

لوگــو هســتند حجــم فایــل بــا تکنیکهایــی

مؤلفههــای محتــواتفــاوت
طبــق جــدول  7در وبســایتها از نظــر رعایــت

مؤلفههــای مــورد
ـیدار وجــود دارد .یعنــی وبســایتها بــه یــک نســبت از
معنـ



ماننــد تغییــر انــدازه ،بریــدن عکــس ،ترکیــب

تصاویــر ،جایگزینــی  GIFبــا PNGهــا و...

موجــب کاهــش حجــم و کاهــش مصــرف انــرژی
میشــو ند
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نظــر بهــره نمیبرنــد .همچنیــن  %62/7از وبســایتها مؤلفــه تغییــر انــدازه و
خیلیخــوب رعایــت کرد هانــدولــی%22
بهینهســازی تصاویــر وبســایترا

عکسهــا در ســطح خیلیضعیــف رعایــت شــده اســت.
بهینهســازی

 .4آمادهسازی

مؤلفههای آمادهسازی
جدول  .8وضعیت


مؤلفه
استفاده از شناسایی و ردیابی اختالالت از
سمت رسور
رعایت کاهش جستجو  1 DNSدر میزبانی
وب بین دو تا چهار میزبان مجزا
رعایت ایجاد ریدایرکت برای انتقال از
wwwبه بدون www2یا بلعکس در
وبسایت

فراوانی
/درصد
فراوانی
درصد

خیر

بلی

معنیدار
سطح


0
--

59
100

--

فراوانی

1

58

درصد

1/7

98/3

فراوانی

45

14

درصد

76/3

23/7

0/001
0/001

ـاخصهای آماد هسـ 
ـازی
ـایتها از نظــر رعایــت شـ
براســاس جــدول  8در وبسـ


ـایتها مولفــه شناســایی و ردیابــی اختــاالت
یدار اســت .همــه وبسـ
تفــاوت معنـ


ســمت ســرور را رعایــت کرد هانــد .امــا  % 76/3ایجــاد ریدایرکــت بــرای انتقــال
از  wwwبــه بــدون  wwwیــا برعکــس را رعایــت نکرد هانــد.
مرحله سوم :کاربری
مؤلفههای رابط کاربرگرافیکی
جدول  .9وضعیت


مؤلفه

=1. Domain Name System
ســبب دسترســی آســان بــه ســایتها
میشــود .بــدون ایــن نظــام ،بــرای ورود
بــه هــر ســایت بــه جــای نــام ســایت،
میبایســت آدرسهــای  IPپیچیــدهای
را وارد کــرد.
 . 2بــه ایــن معنــی کــه اگــر کاربــری
آدرس ســایت را بــدون  WWWوارد
کــرد مســتقیم بــه آدرس WWW
ریدایرکــت میشــود و برعکــس

34

رعایت
فرشدهسازی
فیلمها
طراحی
بهینه
وبسایت
جهت منایش
در موبایل

فراوانی
/درصد

خیر

خیلیضعیف


ضعیف

متوسط

خوب

خیلیخوب


فراوانی

43

0

0

0

2

14

درصد

72/9

--

--

--

3/4

23/7

20

1

1

9

15

33/9

1/7

1/7

15/3

25/4

فراوانی
درصد

13
22

مقدار
آماره
کایاسکور


سطح
معنیدار


45/186

0/001

30/186

0/001

مؤلفههــای مــورد بررســی
ـایتها از نظــر رعایــت
وبسـ
براســاس جــدول  9در




فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 4زمستان )1399

ارزیابیوبسایتهایکتابخانههایدیجیتال
ایران براساس شاخصهای وب سبز

شــاخصها یکســان
معنــیدار وجــود دارد ،یعنــی ســطح رعایــت ایــن
تفــاوت


خیلیخــوب مؤلفــه فشردهســازی
نیســت .همچنیــن %23/7وبســایتها در ســطح

ـایتها بــرای
فیلمهــارارعایــت کرد هانــد و رعایــت مولفــه طراحــی بهینــه وبسـ

یضعیــف بــود.
نمایــش در موبایــل( )%33/9در ســطح خیل

جدول .10آزمون دوجملهای رابط کاربر گرافیکی

مؤلفه
رعایت بهینهسازی رنگها

1

استفاده از رنگهای روشن
استفاده از رنگهای تیره جهت کاهش مرصف انرژی
رعایت استفاده از پالتهای رنگی2برای توسعه رابط کاربری
گرافیکی جهت کاهش انرژی مرصفی
رعایت طراحی وبسایت جهت منایش در سایر پلتفرمها و
اندازههای منایشی بهصورت واکنشگرا
بهروزرسانی مرورگر کاربری با آخرین نسخه

فراوانی
/درصد

خیر

فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی

58
1
98/3 1/7
59
0
100
-3
56
5/1 94/9
3
56

درصد

94/9

5/1

فراوانی
درصد
فراوانی

27
32
45/8 54/2
0
59
0
100

بلی

معنیدار
سطح

0/001
-0/001
0/001
0/603
--

براســاس جــدول  10تمامــی وبســایتهااز مؤلفــه رنگهــای روشــن اسـ 
ـتفاده
میکننــد .اســتفاده از پالتهــای
وتنهــا ( )% 5/1از رنگهــای تیــره اســتفاده

رنگــی بــرایســاختن رابــط کاربــری گرافیکــی بــا هــدف کاهــش انــرژی مصرفــی
وب
در ()%94/9
ســایتها رعایــت نمیشــود.



 .1تاثیــر بهینهســازی رنگهــا در کاهــش
مصــرف انــرژی ،هزینــه و تــاش بــرای کاهش

مصــرف انــرژی مانیتورهــا بــا رنگهــا بــه

طــوری کــه رنــگ روشــن نیــاز بــه شــدت
بیشــتر انــرژی را در نمایــش دارد .رنــگ ســفید
گرانتــر و رنــگ مشــکی مقــرون بــه صرفــه

اســت چــون مشــکی و رنــگ تیــره میــزان وات

کمتــر نســبت بــه رنگهــای دیگــر مصــرف

میکنــد.

 .2پالتهــای رنــگ بــا کمتریــن وات هســتند
ماننــد آبــی تیــره ،ســبز چمنــی ،الجــوردی،

آبـ�ی خاکسـ�تری ،زیتونـ�ی  ،سـ�یاه G-pal�( (..

)etteترکیــب رنگهــای مشــابه بــا هــم

هســتند کــه  2تــا  3وات انــرژی کمتــر مصــرف
میکننــد.
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وضعیت سبز وبسایتهای کتابخانههای دیجیتال ایران

کتابخانههای دیجیتال ایران
جدول  .11وضعیت مراحل وب سبز در




وضعیت

خیلیخوب

متوسط

خوب

خیلیضعیف

ضعیف

مقدار آماره
کایاسکور


مراحل

مرحلــه تجزیــه
و تحلیــل

درصد

تعداد

درصد

تعداد

--

--

--

--

تعداد

--

درصد

تعداد

درصد

تعداد

سطح
معنیداری


درصد

--

--

--

--

--

--

--

مرحله ایجاد

8

13/6

27

45/8

24

40/7

--

--

--

--

10/610

0/005

مرحله کاربری
کل

16/9

10/746

0/030

--

26/085

0/001

3

5/1

16

27/1

17

28/8

13

22

5

8/5

26

44/1

23

39

5

8/5

10
--

براســاس جــدول  11در مرحلــه تجزیــه و تحلیــل بــه ســبب رعایتنشــدن
برنامهریــزی در همــه وبســایتها ،امــکان مقایســه وجــود نــدارد .امــا
مولفههــای


ـیدار وجــود دارد .در مرحلــه ایجــاد اکثــر
ـ
معن
ـاوت
ـ
تف
ـری
ـ
کارب
و
ـاد
ـ
ایج
ـل
ـ
مراح
در

ـایتها ()%45/8در وضعیــت خــوب قــرار دارنــد .در مرحلــه کاربــری اکثــر
وبسـ

ـایتها بــا  %28/8و  %27/1در شــرایط متوســط و خــوب قــرار دارنــد .در کل
وبسـ


ـیدار
پیادهســازی وب ســبز تفــاوت معنـ
ـایتها از نظــر رعایــت مراحــل
وبسـ
بیــن




کتابخانههــای دیجیتــال ( )%44/1در شــرایط
ســایتهای
وب
وجــود دارد و اکثــر



خــوب و  %39در شــرایط متوســط قــرار دارنــد.

نتیجهگیری

کتابخانههــای دیجیتــال ایــران را
وبســایت
بــر پایــۀ یافتههــا نقــاط قــوت و ضعــف


یتــوان چنیــن برشــمرد:
م

ســه مرحلــه تجزیــه و تحلیــل ،ایجــاد و کاربــری مشــخص کــرد کــه عمــده ضعــف
کتابخانههــا در مرحلــه تجزیــه و تحلیــل اســت در ایــن مرحلــه بــه برنامهریــزی

کامــ ً
یتوجهــی شــده اســت .ایــن امــر موجــب مصــرف انــرژیبرگشــتناپذیر
اب

میشــود .لــزوم توجــه بــه کاهــش مصــرف ایــن نــوع انــرژی بســیار اهمیــت دارد.
یها در شــرایط متوســط و
مرحلههــای ایجــاد و کاربــری باوجــود کمبودهــا و کاســت

خــوب قــرار دارنــد .امــا شــاخص رابــط کاربرگرافیکــی در ایــن مرحلــه بــه بازنگــری

36

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 4زمستان )1399

وبسایتها( )%54/8دروضعیتخوبقراردارند.درمرحلهکاربریاکثروبسایتهاباا%88/8و%82/1در

شرایطمتوسطوخوبقراردارند.درکلبینوبسایتهاازنظررعایتمراحل پیادهساازیوبسا تاوااو 
ارزیابیوبسایتهایکتابخانههایدیجیتال
%درشارایطبراساس شاخصهای وب سبز
ایران
معنیداروجودداردواکثروبسایتهایکتابخانههایدیجیتاا ()%55/1درشارایطخاوبو93
متوسطقراردارند .


سایتهای مورد بررسی
جدول  .12نقاط قوت و ضعف وب


-

-
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مؤلفههــای مربــوط بــه آن توجــه نشــده
نیــاز دارد؛ زیــرا جــز یکــی ،بــه ســایر

اســت .بیرانونــد و خاصــه ( )1395نیــز ایــن را تأییــد کردهانــد.
اهمیــت و تأثیــر وبســایتهای ســبز بــر محیطزیســت ،نظــارت مدیــران و
طراحــان وبســایتهای کتابخانههــای دیجیتــال را بــر رعایــت شــاخصهای وب
پژوهشهــای امانالهــی
ســبز ضــروری میدانــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج

نیــک ،علیپورحافظــی و مطلبــی()1393؛ میرزایــی و ترکیانتبــار ( ،)1395رحیمــی،
ســلیمانی و هاشــمیان ( )1396و حکیمــی و گیلــوری( )1394مبنــی بــر رعایــت
ـایتهای مــورد بررســی آنــان مغایــرت دارد امــا بــا
وبسـ
نشــدن اســتانداردها در


پژوهــش پاپــی و ابــاذری ( )1393مبنــی بــر قابــل اعتمــاد بــودن وبسـ
ـایتهای

کتابخانههــای ایــران از نظــر اصــول طراحــی مطابقــت دارد.

خیلیخــوب نیســتند .بــا افزایــش
شــرایط
در
ها
ســایت
ب
و
از
یــک
هیــچ
البتــه


روزافــزونخدمــات مجــازی ،بهویــژه در زمــان همهگیــری بیمــاری کوویــد،19
خدمــات مرجــع مجــازی و اســتفاده از منابــع کتابخانــهای دیجیتالــی ،توجــه بــه
وبســایتهای مبتنــی بــر وب ســبز اهمیــت دارد .ایــن
نرمافزارهــا و
طراحــی


توجــه ســبب افزایــش ســرعت دسترســی بــه منابــع ،کاهــش دانلودهــا ،اســتفاده
فایلهــای تصویــری (اسکنشــده) منابــع ،اســتفاده بهینــه از کتابخانههــای
از

گوشــیهای موبایــل و دیگــر خدمــات بهینهســازی میشــود
دیجیتــال بــر روی

کتابخانههــای دیجیتــال میانجامــد .ایــن
ســایتهای
و بــه بهبــود کیفیــت وب


تدبیرهــا بــه رضایــت کاربــرانو حفاظــت محیــط زیســتی کمــک میکننــد .بــه
ایــن منظــور راهکارهــای ممکــن در قالــب پیشــنهاد بــه تفکیــک هــر مرحلــه و بــا
توجــه بــه نقــاط ضعــف منــدرج در جــدول  12پیشــنهاد میشــود:
در مرحله تجزیه و تحلیل
1 .1توجــه بــه اســتفاده از قابلیــت  Cachingدر تنظیمــات  HTTPدر
ســایتهای موجــود و در حــال طراحــی.
وب

برنامهریــزی شــامل اســتفاده مراکــز داده
مولفههــای
2 .2بهکارگرفتــن


انرژیهــای تجدیدپذیــر و نیــز
کتابخانههــای دیجیتــال از
میزبــان


ـایتها
افــزودن فناوریهــای پــردازش ابــری و ســرور مجــازی بــه وبسـ

موجــود و در حــال طراحــی.
در مرحله ایجاد
1 .1افزایــش ســرعت بارگــذاری اولیــه از طریــقبــه کارگیــری  Cachingبــرای
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.2

.3
.4

ذخیــره جســتجوها و صفحــات مــورد اســتفاده و نیــز اســتفاده از قابلیــت
ـایتهای در حــال طراحــی یــا فاقــد آن.
فشردهســازی  HTTPدر وبسـ


برنامهنویســی جــاوا
زبانهــای
قابلیتهــای
2اســتفاده حداکثــری از



اســکریپت و ( CSSاعــم از داخلــیو خارجــی) در کنــار  HTMLبــه
منظــور بــاال بــردن ســطح دیــداری و پویایــی نظــام و بــه تَبَــع آن کمــک
دادههــا و در نهایــت ذخیــره فضــای بیشــتر بــه منظــور
فشردهســازی
بــه


کمــک بــه توســعه وبســایت.
کتابخانههــای دیجیتــال ریدایرکــت بــرای انتقــال
وبســایت
3در طراحــی


از نشــانیها بــا  WWWو برعکــس حتمــا پوشــش داده شــود.
کتابخانههــای
ســایتها جهــت نمایــش
وب
4طراحــان بــه بهینهســازی



دیجیتــال از طریــق موبایــل توجــه کننــد.

مرحلهکاربری:
کتابخانههــای
ســایتهای
وب
1 .1در طراحــی رابــط کاربــر گرافیکــی



رنگهــای تیــرهبــرای توســعه
پالتهــای رنگــی بــه ویــژه
مجــازی از


رابــط کاربــری گرافیکــی بــه منظــور کاهــش انــرژی مصرفــی اســتفاده
نماینــد.
ـهای باشــد کــه بتــوان از آنهــا در دیگــر
ـایتها بــه گونـ
2 .2طراحــی وبسـ


واکنشگــرا و
اندازههــای نمایشــی
پلتفرمهــا اســتفاده کــرد و نیــزبــه


روزرســانی مرورگــر کاربــری حتمــا توجــه شــود.
نیــز به
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