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Abstract 
Designing green websites using green user interface components improves 

their energy expenditure efficiency. This research aim to identify the 

strengths and weaknesses of the Iranian digital libraries’ websites according 

to the UI Green metric criteria. This applied study adopted a webometrics 

approach. Our research population was 59 digital libraries’ websites. Our 

tool was a researcher-made checklist. Experts certified its validity. Its 

reliability was confirmed using Cronbach’s Alpha test (alpha=0.758). 

Websites were evaluated both by two online tool and by website advisors 

and designers. We analyzed data using descriptive and inferential statistics 

(binomial and chi-squared tests). Our results showed a significant difference 

in user interface design between the studied websites (P=0.030). Most 

websites(28.8%) are middle-level. Academic (25.8%) and non-academic 

digital libraries (28.6%) are at a good level. Ranking the Iranian digital 

libraries showed that the digital libraries of Payame Noor University(by 

Ertebatat Payme Mashregh Engineering Co.), Fatemeh Masumah Holy 

Shrine (by Pars Azarakhsh), Astan Quds Razavi (by Astan Quds Razavi 
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Holy Shrine) are in the excellent level by scoring the total 25 points. Two 

digital libraries, the digital library of Iran University of Medical Sciences (by 

Yekta Web Afzar Shargh Co.) and Mashhad University of Medical Sciences 

(by Pars Azarakhsh Co.), are in the last place in complying with the intended 

components by scoring 7. Iranian digital libraries have an above-average 

status in using the green user interface. Furthermore, the green user interface 

components of academic and non-academic digital library websites were in 

good level. 

Keywords: Green User Interface, Graphic User Interface, Green Web, 

Digital Libraries, Webometrics. 
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 یها کتابخانه تیسا وبسبز در  یکاربر رابط تیوضع مطالعه

 رانیا تالیجید
  

  یمیگوران اور یکبر
واحد بابل، دانشگاه  ،یشناس گروه علم اطالعات و دانش ،یدکتر یدانشجو

  رانیبابل، ا ،یآزاد اسالم
 

   یاسیق ترایم
واحد بابل، دانشگاه آزاد  ،یشناس گروه علم اطالعات و دانش ار،یاستاد

  رانیبابل، ا ،یاسالم
 

   یمونیل یطهماسب هیصف
واحد بابل، دانشگاه آزاد  ،یشناس گروه علم اطالعات و دانش ار،یاستاد

  رانیبابل، ا ،یاسالم
 

  چکیده
را در  یمصرف انرژ یکارآمد ،رابط کاربر سبز یها سبز با توجه به مؤلفه یها تیسا وب یطراح

 یها تیسا ضعف وب و قوت نقاط ییشناسا پژوهش حاضر باهدف رو نی. ازابخشد یبهبود م ها تیسا وب

از نوع  پژوهش .رفتیسبز انجام پذ یرابط کاربر یها شاخص اساسبر  رانیا تالیجید یها کتابخانه

. بود یتالیجید کتابخانه تیسا وب 95 شامل یآمار جامعه. دیگرد انجام یسنج بوده و به روش وب یکاربرد

 آزمون توسط آن ییایپا و شد دییتأ متخصصان توسط آن ییروا که بود ساخته محقق یوارس اههیس ابزار،

 و مشاوران نظر و نیآنال ابزار 2 از استفاده با ها تیسا وب یابیارز. دیگرد دییتأ( 589/0) کرونباخ یآلفا

 یها آزمون) - یاستنباط و یفیتوص آمار از استفاده با ها داده لیوتحل هیتجز. شد انجام تیسا وب طراحان

 یطراح ازنظر یموردبررس یها تیسا وبپژوهش  یها افتهیاساس  بر. شد انجاماسکور(  یو کا یا دوجمله

 قرار متوسط سطح در%( 8/28) تعداد نیشتریب و دارند داریمعن تفاوت گریکدی با( P=030/0) یکاربر رابط

%( در 6/28) یردانشگاهیغ تالیجید یها کتابخانه زین و%( 8/29) یدانشگاه تالیجید یها کتابخانه. دارند

: کتابخانه که داد نشان رانیا تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب یبند تیاولوسطح خوب قرار دارند. 

آستانه مقدس  تالیجیمشرق(، کتابخانه د امیارتباطات پ ینور )محصول شرکت مهندس امیدانشگاه پ یتالیجید

)محصول آستان قدس  یآستان قدس رضو تالیجیحضرت معصومه )محصول پارس آذرخش( و کتابخانه د
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دانشگاه  یتالیجیکتابخانه د یها تیسا وب دوو  یدر سطح عال 29کامل  ازیبا امت یحرم مطهر( همگ یرضو

مشهد  یدانشگاه علوم پزشک تالیجیافزار شرق( و کتابخانه د وب کتای)محصول  رانیا یعلوم پزشک

 قرار دارند. موردنظر یها مؤلفه تیدر رتبه آخر ازنظر رعا 5 ازی)محصول شرکت پارس آذرخش( با امت

 نیهمچن .است باال به متوسط رانیا یتالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب در سبز یکاربر رابط تیوضع

 در یردانشگاهیغ و یدانشگاه تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب سبز یکاربر رابط یها مؤلفه تیوضع

 .دارد قرار یخوب سطح

 تال،یجید یها وب سبز، کتابخانه ،یکیسبز، رابط کاربر گراف یرابط کاربر :ها واژهکلید

  .یسنج وب
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 مقدمه 

1سبز اطالعات یفناور
. است یاطالعات یها ستمیس رشته در دیجد یپژوهش حوزه کی 

 یداریپا به یابیدست یبرا سبز اطالعات یفناور یاجرا ضرورت بر یمختلف مطالعات

 یفناور به دنیرس یبرا جامع طرح کی 2008)) 2سنیموروگ. است شده انجام ستیز طیمح

 :داد ارائه ریز ریمس چهار شامل سبز اطالعات

 و یاطالعات یها ستمیس گرید و ها انهیرا یانرژ مصرف کاهش :سبز استفاده .1

 .طیمح با سازگار روش به ها آن از استفاده

 حداقل با محصوالت از مجدد یمهندس و یهماهنگ ،یدسترس :سبز یدسترس .2

 .یانرژ

 سرورها ها، انهیرا ط،یمح با سازگار یاجزا و کارآمد یانرژ یطراح :سبز یطراح .3

 .کننده خنک زاتیتجه و

 با مرتبط یها ستمیرسیز گرید و ها انهیرا ،یکیالکترون قطعات ساخت :سبز دیتول .4

 .طیمح بر ریتأث حداقل

کمک  ستیز طیمح یداریبه پا تواند یم شده یشاخص معرف چهارو  پژوهش نیا 

 دکنندگانیتول و طراحان کاربران، مانند اطالعات، یفناور نفعانیذ همه که داد نشانکند و 

 یداریپا یاجرا دنبال به ،یفناور نوع نیا شناختن تیرسمبه  با دیبا افزار، سخت و افزار نرم

 .باشند ستیز طیمح

در  3النیکاب و کوماریپاند سبز، اطالعات یفناور حوزه یها پژوهش ریمس ادامه در

 و دیتول ندیفرآ یبرا را یاز معمار یسبز سبک ییها تیسا وب جادی، جهت ا2013سال 

و  ستیز طیکه به حفاظت مح ییها تیسبز ارائه نمودند؛ وب سا یها تیسا وب توسعه

 .ندینماکمک  یکاهش مصرف انرژ

 سه در ،یمصرف انرژ ازنظرشده  یساز نهیبهسبز و  ییها تیسا وب یطراح مراحل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Green IT 

2. Murugesan 

3. Pandikumar & Kabilan 
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 :شد یمعرفو کاربران  طراحانبه  آنانتوسط  مرحله

 تیو رعا 3یزیر و برنامه 2درخواست یها شاخص با: 1لیوتحل هیتجز مرحله .1

4ماتیدر تنظ Caching تیآن؛ قابل یها مؤلفه
HTTP،  یساز فشردهاستفاده از HTTP، 

استفاده از  کند، یم یزبانیرا م تیسا که وب یا مرکز داده ریپذ دیتجد یاستفاده از انرژ

 .ها تیسا وب یو سرور مجاز یپردازش ابر دیجد یفناور

وب  کاربرد( 5یساز آماده ،8محتوا ،5یطراح ،6)توسعه شاخص 4 با: 9جادیا مرحله  .2

زمان اجرا  طیمح کند، یوب را به وجود آورده، محتوا را خلق م یرا گسترش داده و طراح

آن؛  یها مؤلفه تیو با رعا شود یاجرا م یروش کامالً مواز کیو در  کند یم میرا تنظ

طرح جدول به طرح بدون جدول  لیتبد ،10کاربر سرور سمت از یها یکار خراب

(
11

CSS)، 12دامنه ) یها نام یجستجو
DNS)، یرضروریغ یها درخواستاز  یریجلوگ 

HTTP ،کوچک کردن  و رهیذخAjax
 یها درخواستحداقل  ه،یاول شیزمان نما ،13

HTTP،  به حداقل رساندنJavaScript،  یساز نهیبهکم کردن و CSS، یها لیفا جادیا 

اندازه و  رییتغ لوگو،و  یکیعناصر گراف یساز نهیبه ،14یخارج CSS و پتیجاوا اسکر

 .شنیمیو ان لمیف یساز نهیبه ها، عکس یساز نهیبه ر،یتصاو یساز نهیبه

 شتریاست که ب یبانیو پشت ینگهدار تیفعال کی یطورکل به: 19یکاربر مرحله .3

 تیسا وب جادیا مرحله از پس. ردیگ یرا در برم جادیشامل هر چهار شاخص مرحله ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Analyse phase 

2. Requirement 

3. planning 

4. Hyper Text Transfer Protocol 

5. Development phase 

6. Develop 

7. Design 

8. Content 

9. Setup 

10. Server Side Sniffing 

11. Cascading Style Sheets 

12. Domain Name System 

13.  Asynchronous JavaScript And XML 

14. External CSS 

15. Usage Phase 
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 .شود یم یکاربر مرحله وارد و شود یم یانداز راه

 
 (3413 الن،یکاب و کوماری)پاند سبز وب یمعمار یالگو. 1 شکل

1کاربر رابط بخش انه،یرا و انسان نیب تعامل در بخش نیتر مهم
 یبخش کاربر رابط و است 

 ینیع و یذهن ریتأث نیبنابرا پردازد، یم آن با تعامل به کاربر که است یاطالعات گاهیپا از

 شناخت ،یاطالعات گاهیپا از بتواند کاربر که شود یم سبب و گذارد یم کاربر بر یفراوان

 یها یژگیو به توجه رو نیازا .کند استفاده آن از ستهیشا نحو به و آورد دست به یدرست

 شود، یم باعث مناسب کاربر رابط کی رایز است، یضرور و الزم یطراح زمان در آن

 عملکرد در ییبسزا ریتأث و بشناسند بهتر یاطالعات یها گاهیپا در را خود ریمس کاربران

 یها یژگیو تک تک به کاربر رابط یطراح زمان در دیبا نیبنابرا؛ داشت خواهد کاربران

 رابط یطراحمهم  نقش به توجه با(. 1359 پور، یو عل ی)امت شود توجه آن در ازیموردن

 یها مؤلفهبه آن داشته باشد.  یشتریتوجه ب دیطراح با ،یدر مصرف انرژ 2یکیگراف کاربر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. User Interface 

2. Graphical user interface(GUI) 
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 به( 2013) النیو کاب کوماریپاند دگاهیاز د ها تیسا وب سبز یکیگراف کاربر رابط یابیارز

 است: ریز شرح

 لیفا از ایآ که: لوگوها و یکیگراف عناصر یساز نهیبه GIF
PNG ای 1

2
 در 

 .دارد شتریب یانرژ کاهش واضح و صاف PNG با ریتصاو چون شده استفاده ها تیسا وب

 مرتبط با  یها بخشنشان دادن تنها  یبرا عکسها: محتوا  عکس یساز نهیبه

 درخواست رهیذخ یبرا ریتصاو بیترک کسل،یپ قیبه ابعاد دق ریاندازه تصاو رییتغ ر،یتصو

HTTP کی جادیو ا usemap ای CSS sprite، 3یبرا نهیزم پس کردن محو
JPEG،  استفاده

 ریبا تصاو JPEG و GIF ینیگزیجا ر،یمرزها در تصاو هیتعب یجا به CSS نهیزم پس ایاز مرز 

PNG، در  ریاندازه تصو نییتعHTML
 عرض و ارتفاع. یها یژگیوبا  4

 مدت زانیم لم،یف سرعت زانیم ن،یآنال لمیف یریقرارگ: شنیمیان و لمیف یساز نهیبه 

 .لمیف پخش

 ها تیسا وب یرو بر ها لمیف یساز فشرده 

 تیسا وب یها رنگ یساز نهیبه 

 روشن یها رنگ از استفاده 

 کاهش به رهیت رنگ که یطور به ها تیسا وب در رهیت یها رنگ از استفاده 

 اهیس رنگ و است کمتر دیسف رنگ ییجو صرفه و دینما یم یاریبس کمک یانرژ مصرف

 .است تر صرفه به مقرون رهیت و

 مشخص یکدها با ها رنگ یساز نهیبه یبرا یکیگراف یها پالت. 

 است یکاربر رابط بز،رابط کاربر س کیکه  افتیدر توان یتوجه به عناصر فوق م با

را کاهش داده و  یژخواهد توانست، مصرف انر خود یطراح در عناصر نیا داشتن با که

کل  یبرا چه وکاربر خاص  یمناسب، چه برا یطیمح ستیز طیشرا یفراهم آور ریدر مس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Graphic Interchange Format 

2. Portable Network Graphics 

3. Joint Photographic Experts Group 

4. Hypertext Markup Language 
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 ها، تیسا وب یابیارز به توجه ل،یدل نیهم بهحرکت کند.  ها تیسا مند از وب جامعه بهره

 یخاص تیاهم از ها تیسا وب طراحان و متخصصان نیب در کاربر، رابط یابیارز بخصوص

 .است برخوردار

 و ها شاخص با ها آن مطابقت زانیم سنجش قیطر از معموالً ها تیسا وب یابیارز

 ها آن یبند رتبه و یازدهیامت به موارد، شتریب در و ردیپذ یم صورت جیرا یالگوها

رابط  تیوضع یابیپژوهش حاضر باهدف ارز رو نی(. ازا1352 پور، یمانی)سل انجامد یم

رابط کاربر سبز  یها مؤلفه تیازنظر رعا رانیا تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب یکاربر

 است. رفتهیانجام پذ

 یچاپ منابع یسینو فهرست و یساز آماده سفارش، اشتراک، یها نهیهز شیافزا

 به یابیدست یبرا را تالیجید یها کتابخانه مانند یگرید یها روش ها کتابخانه شده موجب

 است آنان یفن جنبه ،ییها کتابخانه نیچن یها جنبه نیتر مهم از یکی. نندیبرگز اطالعات

از وجوه  یکیو  دارد آنان خدمات از کاربران بهتر چه هر یریگ بهره در یمهم نقش که

 مناسب است. یرابط کاربر ،یگرید تیسا وبمانند هر  تالیجید یها در کتابخانه یفن

قادر خواهند بود با  یجیتالد یها گرفت که طراحان کتابخانه یجهنت ینچن توان یپس م

 تیریمد ستمیس مثلث راستایسبز در  یرابط کاربر یدر نظر گرفتن ملزومات طراح

و  یجهت کاهش مصرف انرژ در تیسا و وب یا جامع کتابخانه ستمیس تال،یجیکتابخانه د

گام  تالیجید یها مند از کتابخانه جامعه بهره یبرا یو جسم یطیمح طیشرا یساز نهیبه

 تالیجید یها کتابخانه عنوان به ها آناز  توان یم جادیکه در صورت ا ییها بردارند. کتابخانه

 سبز نام برد.

 یکاربر رابط سبز یتوضع بررسیپژوهش حاضر  مسئله گفته، شیپ مطالب به توجه با

 یها پرسشمسئله،  نیحل ا منظور به. است رانیا تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وبدر 

 مطرح شدند: ریز

با  یموردبررس یها تیسا وبرابط کاربر  یها مؤلفهاز  کیانطباق هر  زانیم -

 چقدراست؟عناصر رابط کاربر سبز 
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با رابط کاربر سبز  یموردبررس یها تیسا وبرابط کاربر در  یانطباق کل زانیم -

 چگونه است؟

ازنظر  رانیا تالیجید یها کتابخانه یها تیسا مسئله نقاط قوت و ضعف وب نیبا حل ا 

 یساز نهیرهگذر امکان به نیو از ا دهیگرد مشخصسبز  یرابط کاربر یها مؤلفه تیرعا

با  یطیمح ستیز یها مؤلفه تیرعا ازنظر یموردبررس تالیجید یها کتابخانه تیسا وب

 ییرا جهت آشنا طیشرا زیو ن دیآ یمفراهم  موردنظر یها کتابخانه تیسا وب یبازطراح

رابط کاربر سبز  یدر طراح ادشدهیموارد  تیرعا منظور به تالیجید یها طراحان کتابخانه

 .آورد یفراهم م

 پژوهش نهیشیپ

کتابخانه  ،یرابط کاربر ت،یسا وب: یها دواژهیکلپژوهش با  نیا یها نهیشیپ یبررس در

 یابیارز کاربر،رابط  یابیرابط کاربر، ارز یطراح تال،یجیکتابخانه د یمعمار تال،یجید

 آمد: دست به ریپژوهش به شرح ز نیاسناد با موضوع ا نیتر مرتبط تال،یجیکتابخانه د

 کاربران انتظارات یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش1385زاده ) و حسن انیزند ،یدیمج

فهم بودن  قابل تینشان دادند که اولو« یدانشگاه تالیجید کتابخانه کاربر رابط صفحه از

و روشن بودن  شینما صفحه یها یژگیاصطالحات مورداستفاده در صفحه رابط کاربر، و

 نیصفحات رابط کاربر ب یریکاربردپذ یارهایعنوان مع به یو راهبر تیهدا یعملکردها

 وجود دارد. یتوافق کل انیدانشجو

 مجدد یمهندس یالگو ارائه»با عنوان  ی( در پژوهش1350) ییمهرطبا یو نق یطاهر

 و قاتیتحق موسسه تالیجید کتابخانه افزار نرم یبررس و جادیا در اطالعات یفناور بر یمبتن

 کتابخانه افزار نرم یو بررس شیمایبا پ که یطور پرداختند. به« رانیا اطالعات یفناور

 کتابخانه در مجدد یمهندس تیفعال حوزه 4 در رانیا اطالعات یفناور موسسه تالیجید

 بوده، یارتباط یها شبکه و یطراح ،یکاربر کارکنان، و کاربر عملکرد: شامل که تالیجید

 .دادند ارائه تالیجید یها کتابخانه یبرا ییالگو

 کاربران انتظار مورد یها تیاولو»با عنوان  ی( در پژوهش1354) یدستجرد و ینوروز
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 یمل کتابخانه و اسناد سازمان: موردمطالعه یتالیجید کتابخانه کاربر رابط صفحه از

 تیاولو ت،یاهم شاخص اساس بر که داد نشان ها افتهیپرداختند « رانیا یاسالم یجمهور

 در. گرفت تعلق 51/3 نیانگیم با مختلف یها وهیش به جستجو امکان به خدمات، ازنظر اول

 ستمیس از استفاده از بعد کار امکان ادامه کاربر، رابط صفحه یکل یها یژگیو مورد

 یتمام ،کاربران دگاهید از .است بوده نخست تیاولو در 53/3 نیانگیم با یکمک

 و ادیز حد در یتالیجیکتابخانه د کاربر رابط صفحه و خدمات در موردمطالعه یها شاخص

 یها ستمیرسیز در یمل کتابخانه یتالیجید کتابخانه که است بهتر و دارند تیاهم ادیز یلیخ

 .دینما یشتریب استفاده محور کاربر کردیرو از خود کاربر رابط صفحه و خدمات به مربوط

 یساختار و ییمحتوا لیتحل»با عنوان  ی( در پژوهش1359و خاصه ) رانوندیراستا ب نیا در

 جامع یها دانشگاه یها با کتابخانه سهیمقا و نور امیپ دانشگاه تالیجید کتابخانه تیسا وب

کتابخانه  ،ییمحتوا یساختار یها یژگیکه ازنظر شمول و دندیرس جهینت نیبه ا« رانیا

 ازدهمیو در رتبه  ستیبرخوردار ن یچندان مناسب تینور از وضع امیدانشگاه پ تالیجید

نور  امیدانشگاه پ تالیجیرابط کاربر، کتابخانه د یدر طراح نیقرار دارد. همچن ستیل

رابط  یدر طراح هیاصول اول طور نیکاربران و هم یازهایو ن ها تیبه قابل یاندازه کاف به

نور  امیدانشگاه پ تالیجیبخانه درابط کاربر کتا یکاربر توجه نشده است؛ و لزوم بازطراح

 محسوس است.

 عملکرد و سرعت سنجش»با عنوان  ی( در پژوهش1359) یمرغیب یو عطارد یداستان

 45 تعداد یابیارزبه  «کسیمتر یت یج با رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه یها تیسا وب

 نشان جینتا. پرداختند کسیمتر یت یج ابزار با رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه تیسا وب

 در دانلود سرعت ازلحاظ رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه یها تیسا وب درصد 55 که داد

 ،یابیارز مورد تیسا وب 45 نیب از و دارند قرار فیضع یلیخ یحت و فیضع تیوضع

 یها شاخص اساس بر رجندیب یپزشک علوم دانشگاه تیسا وب دانلود زمان عملکرد

 یها تیسا در پژوهش وب که یطور به .است داشته قرار A رتبه در کسیمتر یت یج

 یضرور ندارند، را ازیموردن و الزم سرعت یپزشک علوم یعال آموزش مراکز و ها دانشگاه
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 دانلود سرعت بر رگذاریتأث عوامل شناخت با تیسا وب طراحان و رانیمد تا است

پژوهش  نیا .ندینما یزیر برنامه خود یها تیسا وب یفیک ارتقاء یبرا ها، تیسا وب

 یفیک ارتقاء جهت را پژوهش دو هر توان یم و است( 1355) یبابائراستا با پژوهش  هم

و توجه به  ها تیسا وب دانلود سرعت بر طراحان و رانیمد توجه و ها تیسا وب

 سبز یتیسا وب برداشتن رگذاریتأث عوامل از که پرسرعت نترنتیا و یفن یها رساختیز

 .دانست دیمف است

 تیبسا و تیوضع تیفیک یابیارز»با عنوان  یا مقاله در( 1358) پور عباس و یاسعد

« )سئو (کاوش یموتورها یساز نهیبه یها شاخص اساس بر رانیا یسراسر یها روزنامه

 تیرعا لحاظ به رانیا یسراسر روزنامه تیبسا و 110 ینشان داد با بررس جیپرداختند. نتا

 یها شاخص دسته نمرات نیانگیم سئو، تیامن و یبارگذار سرعت ،یعموم یها شاخص

 به نسبت سئو، یعموم یها شاخص و بوده متفاوت معنادار یصورت به باهم فوق

 .برخوردارند یشتریب تیاهم از تیامن و یبارگذار سرعت یها شاخص

و  یبگلو، فتاح یتوسط رجبعل تالیجید یها کتابخانه نفعانیاز ذ شده مینقشه ترس در

کردند و الزم  یبوده معرف نفعانیذ موردتوجهعامل را که  5 یپژوهش در (1358) رخیپر

به  تالیجیکتابخانه د تیسا وب یدر طراح تال،یجیدکتابخانه  یافزارها است طراحان نرم

 یسبز برا یها تیسا وب یگفت که طراح توان یم ج،ینتا نی. با توجه به اندیها توجه نما آن

 یبوده و احساس راحت یاجتماع –یروان یامدهایدر زمره پ تواند یم تالیجید یها کتابخانه

 یرا برا یستیز طیو کمک به حفاظت مح یکاهش مصرف انرژ نیاستفاده از نظام، همچن

 کاربران به همراه داشته باشد.

 تیسا وب یریکاربردپذ» ی( در پژوهش1400خاصه و دانش ) ،یجسر ،یلیسه

قراردادند.  یرا موردبررس« رانیا در یپزشک علوم برتر یها دانشگاه یها کتابخانه یلیموبا

 یلیموبا تیسا وب یریکاربردپذ زانیم ازلحاظ که است آن از یحاک ها داده یبررس

برتر  یها رتبه تهران و رجندیب کرمان، یپزشک علوم یها دانشگاه دانشگاه، یها کتابخانه

 در کاربر به کمک ستم،یس تیرؤ تیوضع داد نشان پژوهش یها مؤلفه یابیارزرادارند. 
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 دئالیا تیدر وضع بیبه ترت یمستندساز و ییراهنما و خطاها جبران و صیتشخ ،ییشناسا

 به کاربر یآزاد و کنترل و ستمیس ییکارا و یریپذ انعطاف خطا، از یریشگیپ یها و مؤلفه

 و یریکاربردپذ و طراحان رانیمد است یو ضرور داشتند قرار ینامناسب تیوضع در بیترت

 .دهند ارتقا را یلیموبا یها تیسا وب یاثربخش

1گلدن و نائومان وهان،یکرن،  ک،ید زین یخارج مطالعات در
 ی( در پژوهش2012) 

سبز  یفناور نیب زیتما حیتشر به« ها افتهی و یریگ اندازه: ها تیسا وب سبز یمهندس»با عنوان 

 دند،یرس جهینت نیپرداختند و به ا یانرژ یکارآمد ریاطالعات سبز در تأث یو فناور

مصرف  کاهش دردر سمت سرور  ها تیسا وب خصوص بهافزار و  بهبود نرم یچگونگ

 در شبکه کیتراف کاهش جهت یتوجه قابل شنهاداتیپ نیهمچن. کند یم کمک یانرژ

 .نمودند ارائه ریکاهش اندازه تصاو نیهمچن ،یساز فشردهو  یساز رهیذخ یفناور

 ها کتابخانه یمحتوا تیقابل شیافزا»با عنوان  ی( در پژوهش2013) 2راسموسن و فویانا

 )سئو( جستجو موتور یساز نهیبه دهیپد یبررسبه « جستجو موتور یساز نهیبه با وب در

 نی؛ و به اپرداختند وب درها  کتابخانه یتالیجید یمحتوا افتنی بهبود یبرا یزمیمکانعنوان  به

 یها تیسا وب یبند رتبه یچگونگ در خاص یها تیسا وب یها یژگیو که دندیرس جهینت

 تعداد و کتابخانه تیسا وب شهرت ژه،یو . بهدارد ریتأث جستجو یموتورها توسطها  کتابخانه

 یژگی)و 3ها ی.آر.پیاس.ا در آن رتبه شیافزا باعث جستجو موتور شده هینما وب صفحات

 آن یتالیجید یمحتوا افتنی نیهمچن( و جستجو موتور جهینت صفحات درها  آن یدارید

 .شود یم

 یها توجه به توسعه کتابخانه ،یلیموبا یها شنیکیکار آمدن و گسترش اپل یبارو

 4وانگ و انی ژانگ، ژا پژوهش اگرچهرو به رشد است،  زین لیموبا یبر رو تالیجید

 یها شنیکیاپل ازرا به استفاده  تالیجید یها ( نشان داد که کاربران استفاده از کتابخانه2019)

 یها کتابخانه ی. عدم سازگاردهند یم حیسهولت استفاده ترج لیدل به لیموبا بر یمبتن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Dick, Kern, Johann, Naumann, Gülden 

2. Onaifo & Rasmussen 

3. SERP 

4. Zha,Zhang,Yan, Wang 
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 زین هیترک تالیجید یکتابخانه مل یرو بر( 2018) 1نالیا پژوهشبا استانداردها در  تالیجید

 شده هیمتعدد توص یها توجه به آن در پژوهش کهاز موارد استاندارد  یکیاست.  دشدهییتأ

 (.2018 ،2)لئو و سو است جستجو رابطرابط کاربر و  یاست، استانداردساز

3توال و مورا لوجان امتئوس،یکارس لو،یتروج فرماندزالمان، ل،یگ
 در( 2018) 

 به« افزار نرم بودن درست بر مؤثر عوامل یبررس: سبز افزار نرم ریتأث» عنوان با یپژوهش

 از پژوهش در. پرداختند انیدانشجو یریادگی ندیفرا بر یمبتن سیتدر دیجد یها روش

 آموزان دانش نیتمر نمرات و یزیر برنامه صحت ینیب شیپ یبرا یکاو داده یها روش

 حدود در ناتیتمر نمرات و برنامه صحت ینیب شیپ دند،یرس جهینت نیا به و کردند استفاده

 و ها داده بودن دسترس در نمرات ینیب شیپ در دقت نیهمچن و است شده حاصل دقت% 54

 و زمان بازده و یریگ میتصم یها درخت یبند طبقه. است بوده تر راحت ها آن یبند طبقه

 سبز، یافزارها نرم توسعه با و شدند ییشناسا ینیب شیپ یرهایمتغ نیتر مهم عنوان به حافظه،

 .دهد یم سوق حیصح یافزارها نرم یاجرا سمت به را سانینو برنامه

 با یدولت یگردشگر یها تیسا وب یابیارز»عنوان  با یپژوهش در (2015) 4اسیو

 یابزارها از استفاده باپرداخت. « جستجو یموتورها یساز نهیبه یابزارها از استفاده

 دولت یگردشگر یها تیسا وب یا سهیمقا یبررس به سئو جستجو یموتورها یساز نهیبه

 گردشگران تعداد یدولت یها تیسا وب انتخاب اریمع. پردازد یم هند التیا پنج و هند

 حالت سپس و شود یم داده یفرد رتبه ابتدا سئو، ابزار هر از استفاده با. است یخارج

 نشان جهینت. شود داده یگردشگر تیسا وب شش به یینها رتبه تا شود یم گرفته یبند رتبه

9هند دولت تیسا وب که دهد یم
 .دارد قرار چهارم رتبه در 

طراح  کیعنوان  به« داریپا وب یطراح آموزش»با عنوان  ی( در پژوهش2020) ونیدو

 انینشان داد مرب پژوهشپرداخت.  انیمرب یبرا داریوب پا تیبه آموزش و اهم ت،یسا وب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Inal 

2. Liu & Su 

3. Gil, Fernández-Alemán, Trujillo, García-Mateos, Luján-Mora and Toval 
4. Vyas 

5. www.tourism.gov.in 
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 ریتأث یها را به بررس آن ان،یبه دانشجو یفن یها آموزش مهارت نیدر ح توانند یچگونه م

پژوهش نشان داد از  جیکنند. نتا قیتشو زین دیجد یا رسانه یها یفناور یطیمح ستیز

حوزه رسانه اغلب  انیاز آموزش رسانه است، مرب یرسانه جزء مهم دیکه تول یآنجائ

 .کنند یخود محول م انیها را به دانشجو آن ای کنند یم جادیوب خودشان را ا یها پروژه

 مدت نیانگیم و پرش نرخ یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش2021) نهینقش و یطاووس

 باپرداختند و « یهمبستگ لیتحل: رانیا یها دانشگاه کتابخانه یها تیسا وب در دیبازد

 نرخ دادند نشان )سئو( گوگل یجستجو موتور یساز نهیبه دگاهید از مهم عامل دو یبررس

 عالمه دانشگاه یمرکز کتابخانه یها تیسا وب در بیترت به یا کتابخانه تیسا وب از پرش

 مدت نیانگیم( نیبهتر) نیشتریب. شد مشاهده النیگ دانشگاه تالیجید کتابخانه و ییطباطبا

 دانشگاه و اصفهان یصنعت دانشگاه تالیجید کتابخانه یها تیسا وب در بیترت به دیبازد

 مدت نیانگیم و درصد 100 تا 13 نیب یپژوهش جامعه یاعضا پرش نرخ. شد مشاهده تهران

 از رانیا یدانشگاه یها کتابخانه یها تیسا وب و است شده دهید هیثان 300 تا 0 از دیبازد

. اند شده دهید یفیضع سطح در گذارند، یم ریتأث گوگل یسئو بر که یدوعامل دگاهید

 تیسا وب 42 در دیبازد مدت نیانگیم و پرش نرخ نیب یدار یمعن معکوس یهمبستگ

 .آمد دست به 6/0 مقدار با رانیا یدولت یها دانشگاه کتابخانه

 در کاربران مشارکت شیافزا»با عنوان  ی( به پژوهش2021) 1مرزوق و عثمان شومان،

 سطوح یابیارز پژوهش نیپرداختند. ا« لیموبا افزوده تیواقع از استفاده با یمعمار یطراح

 نیادر  و است 2.آری.اام لیموبا افزوده تیواقع افتهی توسعه برنامه قیطر از کاربر یریدرگ

 یابیارز از پس و مصر در ایتانیبر کتابخانه ساختمان کننده شرکت 33بامطالعه  برنامه

 و کاربران مشارکت شیبرافزا یمثبت ریتأث .آریام.ا که داد نشان کاربران یها نامه پرسش

 یها نیگزیجا تا دهد یم اجازه کاربران به نیهمچن. دارد یطراح یها پروژه بهتر درک

 و تعامل کاربران آن در که یسنت مشارکت یکردهایرو با سهیمقا در را یمتفاوت یطراح

 .کنند دیتول دهند، یم نشان خود از ینییپا یطراح درک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Shouman, Othman & Marzouk 

2. MAR 



 1041زمستان |  33شمارة  | نهم سال  | ییمعنا یها دانش و نظام یابیباز یفصلنامه علم  | 114

 در یرنگ شینما و یعاطف یروانشناس»با عنوان  یپژوهش( 2022) 1یال و چانگ کوا،

 یبررس یبرا وب صفحات یبصر یطراحپرداختند و ادراکات « یتعامل تیسا وب یطراح

 یبرا یرنگ شینما و یبصر یطراح نیتر مناسب نییتع و کاربران یشناخت روان عوامل

 و Html، CCS بر یمبتن یها برنامه از مطالعه نی. اگرفت قرار یموردبررس وب صفحات

JavaScript  جینتا .کردند استفاده یشناخت روان یها شیآزما با ییها تیسا وب جادیا یبرا 

 به لیما یآب ،یسلطنت یآب یتعامل وب صفحات یبرا ها رنگ نیتر مناسب داد نشان

 .شد یمعرف تیسا وب طراحان و محققان یبرا مرجع عنوان بهو  بودند رهیت یآب و یخاکستر

 یسبز برا یدر حوزه رابط کاربر یخأل پژوهش دیشده مؤ مطرح پژوهش یها نهیشیپ

بدون  تال،یجید یها کتابخانه یها تیسا وب موضوعتوجه به  وهستند  تالیجید یها کتابخانه

 موضوع است. نیلزوم پرداختن به ا یموضوع سبز بودن رابط کاربر گرفتن نظر در

 روش

 هیکل یشده است. جامعه آمار انجام یسنج و با روش وب یحاضر از نوع کاربرد پژوهش

ابتدا با رجوع به  یآمار عهجام نیی. جهت تعاست رانیا تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب

 حوزه نیدر ا توانند یکه م یمنابع نیینسبت به تع یاطالعات یها گاهیخبرگان و جستجو در پا

: کتابخانه یها دواژهیاز کل یاطالعات یها گاهیکننده باشند اقدام شد. در جستجو پا کمک

+ فهرست، تالیجید یها + آدرس، کتابخانهتالیجید کتابخانه ،+ فهرست تالیجید

 یها و کتابخانه فهرست+  رانیا+  تالیجید کتابخانه ،+ آدرس تالیجید یها کتابخانه

 + فهرست استفاده شد.رانی+ اتالیجید

 یها یو با توجه به همپوشان دیگرد سهیمقا گریکدی باآمده  دست سپس منابع به 

 یشهردار تالیجید کتابخانه تیسا وب» شامل منبع دومنابع، پژوهشگران به  نیموجود ب

اطالعات  یحاو که(« 1353) یو مطلب یپورحافظ یعل ک،ین یاله امان»و « (1358) اصفهان

 اریمنابع در اخت گریاطالعات را نسبت به د نیتر بوده و کامل رانیا تالیجید یها کتابخانه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kuo, Chang & Lai 
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 ازموجود  یها فهرست ریسا سهیو مقا یبررس با. سپس مجدداً افتندیدست  داد، یقرار م

دو منبع  نیا با یهمپوشان یدارا رابطه نیا درکه  دیمشخص گرد تالیجید یها کتابخانه

 یها انتخاب فهرست کتابخانه هیعنوان پا دو منبع به نیاطالعات ا لیدل نیبودند به هم

 4تعداد  نیشدند که از ا ییشناسا تیسا وب 63 ومورداستفاده قرار گرفت  رانیا تالیجید

پژوهش حذف شدند.  ندیاز فرا جهیاز دسترس خارج بودند و درنت یابیمورد در بازه ارز

 .گرفت قرار یابیارز مورد و شد انتخاب یبه روش سرشمار تیسا وب 95 تیدرنها

استخراج مراحل  ازساخت آن  یمحقق ساخته بود که برا یوارس اههیس پژوهش ابزار

 یساز نهیبه یها ( و مؤلفه2013) النیو کاب کوماریپاند سبز مندرج در پژوهش وب یمعمار

 .شد استفادهزمان انجام پژوهش  در( 2018سئو ) اههیس یها تیسا وب

 زین( و ریو خ ی)بل یا نهیدوگز فیمربوطه از ط یها مراحل و شاخص سنجش یبرا 

استفاده  نیآنال یابزارها از کی هر در سنجش تیوضع با متناسب درصد با کرتیل فیط

(، 61-80(، خوب )81-100خوب ) یلیشامل خ مورداستفاده فیط یبند . سطحدیگرد

با  ییمحتوا ییروا سنجش( بود. 0-20) فیضع یلی(، خ21-40) فی(، ضع41-60متوسط )

 ییایپا یبررس یبرا. دیگرد دیتائ تر( بزرگ 52/0از  CVIو در  45/0از  CVR) یها آزمون

 11درمجموع  کرونباخ یآلفا زانیشده است. م استفاده 30با حجم  هینمونه اول کیاز  اههیس

مناسب ابزار  ییایآمد که نشان از پا دستبه  589/0برابر با  یکیگراف یشاخص رابط کاربر

آمار  و( نیانگیم و یفراوان جدول) یفیها از آمار توص داده لیوتحل هیبود. جهت تجز

استفاده شد.  SPSS22افزار  توسط نرم ،(اسکور یکا و یا دوجمله یها )آزمون یاستنباط

 توسط شده یمعرف ،یسنجوب نیآنال یابزارها از ها تیسا وب یمنظور سنجش فن به

 یجابزار  دواز  پژوهشگران. دیگرد استفاده( 1359) پور یعل و یامت ( و2014) 1دهاریاسر

 عناصر یساز نهیبه تیها و رعا عکس یساز نهیبه تیرعا یها مؤلفهجهت  2کسیمتر یت

 شیجهت نما تیسا وب نهیبه یطراح یها مؤلفه یبرا 3دوولوپرز از و لوگوها و یکیگراف

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sreedhar 

2. Gtmetrix 

3. Developers 
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 یشینما یزهایها و سا پلتفرم ریدر سا شیجهت نما تیسا وب یطراح تیو رعا لیدر موبا

خصوص  در و کرده استفادهسبز  یرابط کاربر تیوضع نییتع در ،صورت واکنش گرا به

فراهم نبود، ازنظر مشاوران  نیآنال یافزارها نرم قیکه امکان سنجش از طر ییها مؤلفه

و  یبررس یبراابزارها  نیبهتر ازشده،  برده نام یابزارها. دیاستفاده گرد ت،یسا وب یطراح

 ای تیسا زیآنال عنوان به یبخش یداراو  تیسا وب کی یساز نهیبهو  ییکارا زانیم شیافزا

 لیمربوط به تحل جینتا موردنظر، تیسا وبآدرس  واردکردنهستند که با  تیچک سا

ارائه  یدر جدول و نمودار یموردبررس گانه سهمربوط به مراحل  یها مؤلفهاز  کیهر

 استفاده نمودند. موردنظر یها تیسا وب تیوضع نییجهت تع جینتا نیو محققان از ا شد یم

 ها افتهی

رابط کاربر  یها مؤلفه ازنظر یکیگراف کاربررابط  یبه بررس مربوط یها افتهی بخش نیا در

 :شود یم رائهاسبز  یکیگراف

 تیجهت سنجش وضع ،یمربوط به رابط کاربر یا نهیگز 6 یها مؤلفه 

اند و در  کرده تیسبز را رعا یکیگرافرابط کاربر  یها که مؤلفه ییها تیسا وب

و درصد مربوطه آن درنظرگرفته شده  کرتیل فیدر ط« یبل»وجود دارد با  ها تیسا وب

ها وجود  مؤلفه نیکه اصالً ا ییها تیسا در وب« ریخ» ی( برا0صفر ) ازیامت نیهمچناست. 

 یرابط کاربر تیدهنده وضع نشان 2و  1 یها جدولشده است.  نداشته باشد در نظر گرفته

 هستند.

 یمربوط به رابط کاربر یا نهیگز 6 یها / درصد مؤلفهیفراوان عیتوز. 1 جدول

 مؤلفه فیرد
 یفراوان

 /درصد
 ریخ

 یبل

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 یلیخ

 فیضع
 خوب متوسط فیضع

 یلیخ

 خوب

1 

 تیرعا

 یساز نهیبه

 ها عکس

 20 8 6 11 13 1 یفراوان

14/3 699/1 
 5/33 6/13 2/10 6/18 22 5/1 درصد

 650/0 89/4 94 4 0 0 0 1 یفراوان تیرعا 2
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 مؤلفه فیرد
 یفراوان

 /درصد
 ریخ

 یبل

 نیانگیم
 انحراف

 اریمع
 یلیخ

 فیضع
 خوب متوسط فیضع

 یلیخ

 خوب

 ها لمیف یساز نهیبه

 ها شنیمیو ان
 9/51 8/6 -- -- -- 5/1 درصد

3 

 تیرعا

 یساز فشرده

 یبرا ها لمیف

 تیسا وب

 14 2 0 0 0 43 یفراوان

32/1 153/2 

 5/23 4/3 -- -- -- 5/52 درصد

4 

 تیرعا

 یساز نهیبه

 و یکیعناصرگراف

 لوگوها

 20 8 8 8 19 0 یفراوان

15/3 631/1 

 5/33 6/13 6/13 6/13 4/29 - درصد

9 

 نهیبه یطراح

جهت  تیسا وب

 لیدر موبا شینما

 19 5 1 1 20 13 یفراوان
31/2 028/2 

 4/29 3/19 5/1 5/1 5/33 22 درصد

درصد  نیشتریکه ب شود یمشخص م یدرصد فراوان ریو مقاد 1جدول  یها توجه به داده با

را « ها شنیمیو ان ها لمیف یساز نهیبه»خوب مؤلفه  یلیخ تیدر وضع ها تیسا %( وب9/51)

 نهیبه یطراح»در مؤلفه  ها تیسا %( وب5/33درصد ) نیشتریب نیاند. همچن کرده تیرعا

%( 5/52) زیو ن کردند تیرعا فیضع یلیخ تیوضع در« لیموبا در شینما جهت تیسا وب

 هستند.« تیسا وب یبرا ها لمیف یساز فشرده تیرعا»فاقد مؤلفه  ها، تیسا وب

 یمربوط به رابط کاربر یا نهیگز 3 یها / درصد مؤلفهیفراوان عیتوز. 3 جدول

 مؤلفه فیرد
 یفراوان

 /درصد
 یبل ریخ

 جمع

 کل

 تیسا ها در وب رنگ یساز نهیبه تیرعا 1
 95 98 1 یفراوان

 100 3/58 5/1 درصد

 تیسا روشن در وب یها از رنگ استفاده 2
 95 95 0 یفراوان

 100 100 -- درصد
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 مؤلفه فیرد
 یفراوان

 /درصد
 یبل ریخ

 جمع

 کل

 یجهت کاهش مصرف انرژ تیسا در وب رهیت یها از رنگ استفاده 3
 95 3 96 یفراوان

 100 1/9 5/54 درصد

4 
جهت  یکیگراف یتوسعه رابط کاربر یبرا یرنگ یها پالت از استفاده تیرعا

 یمصرف یانرژ نیکمتر

 95 3 96 یفراوان

 100 1/9 5/54 درصد

9 
 یزهایها و سا پلتفرم ریدر سا شیجهت نما تیسا وب یطراح تیرعا

 صورت واکنش گرا به یشینما

 95 25 32 یفراوان

 100 8/49 2/94 درصد

 نسخه نیآخر با یکاربر مرورگر یروزرسان به 6
 95 0 95 یفراوان

 100 -- 100 درصد

 تنهااستفاده نموده و « روشن یها رنگ»مؤلفه  از ها تیسا وب یتمام 2جدول  اساس بر

 یها پالت»استفاده از  نی. همچنکنند یاستفاده م رهیت یها از رنگ ها تیسا %( از وب1/9)

%( 5/54در )« یمصرف یجهت کاهش انرژ یکیگراف یتوسعه رابط کاربر یبرا یرنگ

 .شود ینم تیرعا ها تیسا وب

 رانیا تالیجید یها کتابخانه یها تیسا سبز وب یرابط کاربر یکل تیوضع

 و یا نهه یگز 6 یها مؤلفه توسط یموردبررس یها تیسا سبز وب یرابط کاربر یکل تیوضع

 یهها  مؤلفه ازاتیامت جمع با و است شده تیوضع نییتع یکیگراف کاربر رابط در یا نهیگز 2

 .است آمده دست به آن به مربوط

 رابطمربوط به  یا نهیگز 6 یها مؤلفه تیوضع یبررس یبرا اسکور یآزمون کا یها افتهی. 3 جدول

 یکاربر

 مؤلفه
 یفراوان

 /درصد
 ریخ

 یبل
آماره  مقدار

 اسکور یکا

 درجه

 یآزاد

 سطح

 یمعنادار
 یلیخ

 فیضع
 خوب متوسط فیضع

 یلیخ

 خوب

 یساز نهیبه تیرعا

 ها عکس

 20 8 6 11 13 1 یفراوان
441/21 9 001/0 

 5/33 6/13 2/10 6/18 22 5/1 درصد

 یساز نهیبه تیرعا

 ها شنیمیو ان ها لمیف

 94 4 0 0 0 1 یفراوان
136/50 2 001/0 

 9/51 8/6 -- -- -- 5/1 درصد
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 مؤلفه
 یفراوان

 /درصد
 ریخ

 یبل
آماره  مقدار

 اسکور یکا

 درجه

 یآزاد

 سطح

 یمعنادار
 یلیخ

 فیضع
 خوب متوسط فیضع

 یلیخ

 خوب

 یساز فشرده تیرعا

 تیسا وب یبرا ها لمیف

 14 2 0 0 0 43 یفراوان
186/49 2 001/0 

 5/23 4/3 -- -- -- 5/52 درصد

 یساز نهیبه تیرعا

 و یکیگراف عناصر

 لوگوها

 20 8 8 8 19 0 یفراوان

235/10 4 035/0 
 5/33 6/13 6/13 6/13 4/29 - درصد

 نهیبه یطراح

جهت  تیسا وب

 لیدر موبا شینما

 19 5 1 1 20 13 یفراوان

186/30 9 001/0 
 4/29 3/19 5/1 5/1 5/33 22 درصد

تر از مقدار  موارد کوچک یدر تمام اسکور یآزمون کا یسطح معنادار 3توجه به جدول  با

 یههها تیسهها وب یفراوانهه نیکههه بهه داد نشههان% 59 نههانیاطم سههطح در نیبنههابرااسههت؛  09/0

 .دارد وجود یمعنادار تفاوت ها مؤلفه همهدر  تالیجید یها کتابخانه

مربوط به رابط  یا نهیگز 3 یها مؤلفه تیوضع یبررس یبرا یا دوجمله آزمون یها افتهی. 0 جدول

 یکاربر

 مؤلفه
 یفراوان

 /درصد
 یبل ریخ

 سطح
 یمعنادار

 تیسا ها در وب رنگ یساز نهیبه تیرعا
 98 1 یفراوان

001/0 
 3/58 5/1 درصد

 تیسا روشن در وب یها از رنگ استفاده
 95 0 یفراوان

-- 
 100 -- درصد

 یجهت کاهش مصرف انرژ تیسا در وب رهیت یها از رنگ استفاده
 3 96 یفراوان

001/0 
 1/9 5/54 درصد

 یکیگراف یتوسعه رابط کاربر یبرا یرنگ یها پالت از استفاده تیرعا
 یمصرف یانرژ نیجهت کمتر

 3 96 یفراوان
001/0 

 1/9 5/54 درصد
 یزهایها و سا پلتفرم ریدر سا شیجهت نما تیسا وب یطراح تیرعا

 صورت واکنش گرا به یشینما

 25 32 یفراوان
603/0 

 8/49 2/94 درصد

 نسخه نیآخر با یکاربر مرورگر یروزرسان به
 0 95 یفراوان

-- 
 -- 100 درصد
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 یهها  تیسا نشان داد نسبت وب 59/0 نانیدر سطح اطم ها افتهی، 4جدول  یها توجه به داده با

از  اسهتفاده  ت،یسها  وبدر  هها  رنهگ  یسهاز  نهیبه تیرعاها  که در آن یتالیجید یها کتابخانه

توسهعه رابهط    یبهرا  یرنگ یها استفاده از پالت ،یجهت کاهش مصرف انرژ رهیت یها رنگ

 در کهه  یهها  تیسها  بو در شود یم تیرعا یمصرف یانرژ نیجهت کمتر یکیگراف یکاربر

 یطراحه  تیه رعا»نسبت  ی. ولدارد وجود یمعنادار تفاوت شود، ینم تیرعا مورد نیا ها آن

« گهرا  صهورت واکهنش   بهه  یشه ینما یزهایهها و سها   پلتفهرم  ریدر سها  شیجهت نما تیسا وب

 و نهدارد  وجهود  یمعنهادار  تفهاوت  شهود،  ینمه  تیمورد رعا نیها ا که در آن یها تیسا وب

 .است کسانی تیوضع

روشههن در  یههها رنههگ»از  یموردبررسهه یههها تیسهها وب یدر تمههام نکهههیا لیههبههه دل 

انجهام  « نسخه نیآخر با یکاربر مرورگر یروزرسان به» نیهمچن شود، یاستفاده م« تیسا وب

 .ستیناجرا  آزمون قابل شود، ینم

 یموردبررسه  یهها  تیسها  سهبز وب  یرابهط کهاربر   یکل تیدهنده وضع نشان 9جدول 

 است:

 رانیا تالیجید یها سبز در کتابخانه یکیکاربر گراف رابط تیوضع. 9 جدول

 تیوضع

 مراحل

 یکاربر

 /یفراوان

 درصد

 یلیخ

 خوب
 فیضع متوسط خوب

 یلیخ

 فیضع

 جمع

 کل

آماره  مقدار

 اسکور یکا

 سطح

 یدار یمعن

 95 10 13 15 16 3 یفراوان
546/10 030/0 

 100 5/16 22 8/28 1/25 1/9 درصد

 95تعداد  از ،سبز یرابط کاربر یکل تیجهت سنجش وضع فوقجدول  به توجه با

 یلیتا خ فیضع یلیخ تیوضع ازاسکور  یاستفاده از آماره کا باجامعه پژوهش  تیسا وب

است.  شده گرفته نظر در( ی)بل اند کرده تیرا رعا ها مؤلفهکه  ییها تیسا وبخوب در 

 یا نهیگز 2 و یا نهیگز 6 یها مؤلفه مجموع از دهد ینشان م 9که جدول شماره  طور همان

خوب  یلیتا خ فیضع یلیخ تیاز وضع کرتیل فی( با طیبلها ) مؤلفه تیدر رعا که

سبز تفاوت  یرابط کاربر یها مؤلفه تیرعا ازنظر یموردبررس یها تیسا وب نیب اند، بوده
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درصد در  8/28با  ها تیسا وب یفراوان نیشترینظر ب نیاز ا نیوجود دارد. همچن دار یمعن

 .دارند قرار خوبدر وضع  ها تیسا وبدرصد  1/25متوسط و  تیوضع

 تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب سبز یکاربر رابط یها مؤلفه تیوضع

 رانیا یردانشگاهیغ و یدانشگاه

ازنظر  یردانشگاهیو غ یدانشگاه تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب تیوضع سهیمقا یبرا

 یاز موارد ،یبند در جمع ها، هیگو یگذار ارزش ازسبز،  یرابط کاربر یها مؤلفه تیرعا

 تیوضع نییهستند مورد تع کرتیل فیدر ط« یبل»اند و با  شده تیها رعا که وجود مؤلفه

-خوب -خوب یلی)خ فیو درصدها در ط یفراوان عیتوز زانیم که یطور قرار گرفتند. به

 یها افتهیمربوط به  جینتامشاهده است.  قابل 6( در جدول فیضع یلیخ-فیضع-متوسط

 آمده است. 6آن در جدول 

 ازنظر یردانشگاهیغ و یدانشگاه تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب سهیمقا یها افتهی .6 جدول

 سبز یکاربر رابط تیرعا

 هیگو
 یردانشگاهیغ یدانشگاه

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 1/5 2 8/29 8 فیضع یلیخ

 6/28 8 1/16 9 فیضع

 6/28 8 25 5 متوسط

 6/28 8 8/29 8 خوب

 1/5 2 2/3 1 خوب یلیخ

 100 28 100 31 کل جمع

سطح  در%( 25) یدانشگاه تالیجید یها کتابخانه درصد نیشتریب دهد یم نشان فوق جدول

 و متوسط خوب، سطح در%( 6/28) یردانشگاهیغ تالیجید یها کتابخانه زین و متوسط

 ها آن درصد نیکمتر. دارند قرار سبز یکیگراف کاربر رابط یها مؤلفه تیرعا ازنظر فیضع

 .اند قرارگرفته خوب یلیخ سطح در%( 1/5) یردانشگاهیغ و%( 2/3) یدانشگاه بیترت به
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 رابط یطراح در رانیا تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب یبند تیاولو

 سبز یکیگراف کاربر

 یها کتابخانه یها تیسا وب یطراح مراکزو  تالیجیکتابخانه د یها تیسا وب یبند تیاولو

در هر مرحله از  یگذار ازیامت قهیاز طر یگیرابط کاربرگراف یها بر اساس مؤلفه تالیجید

شده است. ازآنجاکه رابط کاربر  ارائه 5مربوط به آن در جدول  یها مؤلفه ازاتیجمع امت

 فیط در( ی)بل با مؤلفه 9 و( ریو خ ی)بل با مؤلفه 6 که است مؤلفه 11 یدارا یکیگراف

)با  یبند فیط در یبل با یها مؤلفه سنجش از یکل تیوضع. است شده یازبندیامت کرتیل

 کامل طور به را مؤلفه 9 نیا همه یتیسا وب اگر چه چنان. است آمده دست به( 9 تا 1 ازیامت

 از کدام چیه یتیسا وب اگر و کند کسب را 29 یعنی ازیامت حداکثر دیبا باشد، کرده تیرعا

 یبرا نیبنابرا؛ کند کسب را 9 یعنی ازیامت حداقل دیبا باشد نکرده تیرعا را ها مؤلفه نیا

 چند اگر ،یموردبررس یتالیجید یها کتابخانه تیسا وب 95 تعداد از یبند تیاولو

سطح از  کیباهم در  تیسا آن چند وب یعنی باشند برخوردار مشابه ازیامت از تیسا وب

 یسبز قرار دارند و نسبت به هم برتر یرابط کاربر یها مؤلفه تیدر رعا تیو اولو ازیامت

 یبرا ازیامت نیتا کمتر نیشتریاز ب بیبه ترت یکیگراف یدر رابط کاربر 5ندارند. طبق جدول 

طور کامل  به تیسا وب 3 دهد یطور که جدول نشان م آورده شده است. همان ها تیسا وب

 ازیحداکثر امت تیسا وب 3هر  یعنیاند،  کرده تیرا رعا یکیگراف یرابط کاربر یها مؤلفه

شده است.  شروع 29 ازیاز امت ها تیسا وب یبند تیو اولو ازی( را کسب کرده و امت29)

وب سبز  یها مؤلفه تیرتبه ازنظر رعا نیتر نییو پا ازیحداقل امت 5 ازیگفت امت دیبا نیهمچن

 شده است. کسب یدر رابط کاربر

 یکاربر رابط برحسب آن یطراح مراکز و تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب یبند تیاولو. 7 جدول

 سبز یکیگراف

 تالیجیکتابخانه د ازیامت فیرد
کتابخانه  یشرکت و طراح

 تالیجید

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت نور امیپ دانشگاه تالیجید کتابخانه 29 1
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 تالیجیکتابخانه د ازیامت فیرد
کتابخانه  یشرکت و طراح

 تالیجید

 آذرخش پارس معصومه حضرت مقدس آستانه تالیجید کتابخانه 29 2

 مطهر حرم یرضو قدس آستان یرضو قدس آستان تالیجید کتابخانه 29 3

 یاسالم غاتیتبل سازمان محصول انیتب انیتب تالیجید کتابخانه 21 4

9 21 
 واحد یاسالم آزاد دانشگاه تالیجید کتابخانه

 آباد نجف
 مرغیس افزار نرم نوسا

 آذرخش پارس (عدانشگاه امام صادق ) تالیجید کتابخانه 21 6

 آذرخش پارس هیالعالم یالمصطف جامعه تالیجید کتابخانه 21 5

 آذرخش پارس رازیش دانشگاه تالیجید کتابخانه 20 8

5 20 
 اطالعات یفناور و علوم پژوهشگاه تالیجید کتابخانه

 رانیا

 تیریمد کاربرد اطالعات یفناور مرکز

 یفناور و علم اطالعات

10 20 
 یتکنولوژ و علوم یالملل نیب مرکز تالیجید کتابخانه

 کرمان
 مرغیس افزار نرم نوسا

 بینورل تالیجید کتابخانه 20 11
 علوم یوتریکامپ علوم قاتیتحق مرکز

 یاسالم

 پورتال درسا اصفهان دانشگاه تالیجید کتابخانه 20 12

 مرغیس افزار نرم نوسا بوکس نوسا تالیجید کتابخانه 20 13

 مرغیس افزار نرم نوسا یبروجرد اهلل تیآ تالیجید کتابخانه 20 14

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت زدی دانشگاه تالیجید کتابخانه 15 19

 مرغیس افزار نرم نوسا یمیپتروش عیصنا یمل شرکت تالیجید کتابخانه 15 16

 پژوه پروان رجندیب یپزشک علوم تالیجید کتابخانه 18 15

18 18 
 معارف نشر و قاتیتحق موسسه تالیجید کتابخانه

 تیالب اهل
 پژوه پروان

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت صنعت و علم دانشگاه تالیجید کتابخانه 18 15

 آذرخش پارس بهبهان یپزشک علوم تالیجید کتابخانه 15 20

 آذرخش پارس ینیخم امام یالملل نیب دانشگاه تالیجید کتابخانه 15 21
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 تالیجیکتابخانه د ازیامت فیرد
کتابخانه  یشرکت و طراح

 تالیجید

22 15 
 یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده تالیجید کتابخانه

 الزهرا
 آذرخش پارس

 مرغیس افزار نرم نوسا بلوچستان و ستانیس دانشگاه تالیجید کتابخانه 16 23

24 16 
 تهران یشهردار یهنر و یفرهنگ تالیجید کتابخانه

 آذرسا
 آذرخش پارس

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت تالیجید امانت سامانه 19 29

 مرغیس افزار نرم نوسا نفت صنعت پژوهشگاه تالیجید کتابخانه 19 26

25 19 
 یفناور و ارتباطات پژوهشگاه تالیجید کتابخانه

 اطالعات
 پژوه پروان

 آذرخش پارس هیاروم دانشگاه تالیجید کتابخانه 19 28

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت ریکب ریام دانشگاه تالیجید کتابخانه 19 25

 سبز ریکو توسعه و یطراح مذاهب و انیاد دانشگاه تالیجید کتابخانه 19 30

31 19 
 معادن ینوساز و توسعه سازمان تالیجید کتابخانه

 رانیا
 مرغیس افزار نرم نوسا

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت اصفهان یقاتیتحق و یعلم شهرک تالیجید کتابخانه 19 32

33 14 
 یعلم منابع نیتأم و اسناد مرکز یمرکز کتابخانه

 تهران دانشگاه
 مرغیس افزار نرم نوسا

 آذرخش پارس یخوارزم دانشگاه تالیجید کتابخانه 14 34

 مرغیس افزار نرم نوسا هنر فرهنگستان تالیجید کتابخانه 14 39

 آذرخش پارس یاسالم المعارف رهیدا ادیبن تالیجید کتابخانه 14 36

 آذرخش پارس (ره) ینیموسسه نشر و آثار امام خم تالیجید کتابخانه 13 35

 مرغیس افزار نرم نوسا یادیبن یها پژوهشگاه دانش تالیجید کتابخانه 13 38

 یاسالم یشورا مجلس رسان تالیجید کتابخانه 13 35
 پارس و روسیپاپ شرکت حرم طرح

 آذرخش

 آذرخش پارس اصفهان یپزشک علوم دانشگاه تالیجید کتابخانه 13 40

http://library.aut.ac.ir/
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 تالیجیکتابخانه د ازیامت فیرد
کتابخانه  یشرکت و طراح

 تالیجید

 پاستور تویانست یتالیجید کتابخانه 13 41
 تیآرش اجرا و یطراح و آذرخش پارس

 ابی منبع سامانه

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت اصفهان یصنعت دانشگاه تالیجید کتابخانه 13 42

 دید یتالیجید کتابخانه 12 43
 یالملل نیب قاتیتحق و مطالعات موسسه

 تهران معاصر ابرار

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت دزفول شاپور یجند یصنعت دانشگاه تالیجید کتابخانه 12 44

 آذرخش پارس یاسالم غاتیتبل دفتر تالیجید کتابخانه 12 49

46 12 
 دیشه یپزشک علوم دانشگاه تالیجید کتابخانه

 زدی یصدوق
 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت

 آذرخش پارس زیتبر یپزشک علوم تالیجید کتابخانه 11 45

 آذرخش پارس یپزشک علوم فرهنگستان تالیجید کتابخانه 10 48

 آذرخش پارس خراسان هیعلم حوزه تیریمد مرکز تالیجید کتابخانه 10 45

 آذرخش پارس المیا یپزشک علوم تالیجید کتابخانه 5 90

 آذرخش پارس شاهد دانشگاه تالیجید کتابخانه 5 91

 روسیپاپ شرکت حرم طرح رانیا یمل کتابخانه و اسناد سازمان تالیجید کتابخانه 8 92

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت اصفهان یشهردار تالیجید کتابخانه 8 93

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت اصفهان هنر دانشگاه تالیجید کتابخانه 8 94

99 8 
 یدرمان و یپزشک علوم دانشگاه تالیجید کتابخانه

 تهران
 آذرخش پارس

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس شرکت النیگ یپزشک علوم دانشگاه تالیجید کتابخانه 8 96

 آذرخش پارس یطباطبائ عالمه دانشگاه یتالیجید کتابخانه 8 95

 آذرخش پارس مشهد یپزشک علوم دانشگاه تالیجید کتابخانه 5 98

 شرق افزار وب کتای رانیا یپزشک علوم دانشگاه تالیجید کتابخانه 5 95

 یمراکز طراح وکشور  تالیجیکتابخانه د یها تیسا وب یبند تی، اولو5جدول  در
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 است: ریبه شرح ز یرابط کاربر تیبر اساس وضع تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب

 رابط یها مؤلفه تیرعا ازنظر رتبه نیباالتر یدارا، 29 ازیامت با 3 تا 1 فیرد یها تیسا وب

نور  امیدانشگاه پ یتالیجیاند از: کتابخانه د دارند و عبارت قرار سبز یکیگراف کاربر

آستانه مقدس حضرت  تالیجیمشرق(، کتابخانه د امیارتباطات پ ی)محصول شرکت مهندس

)محصول  یآستان قدس رضو تالیجیمعصومه )محصول پارس آذرخش( و کتابخانه د

دانشگاه  یتالیجینه دکتابخا یها تیسا هر دو وب نیحرم مطهر(. همچن یآستان قدس رضو

دانشگاه علوم  تالیجیافزار شرق( و کتابخانه د وب کتای)محصول  رانیا یعلوم پزشک

 تیدر رتبه آخر ازنظر رعا 5 ازیمشهد )محصول شرکت پارس آذرخش( با امت یپزشک

 ها قرار دارند. مؤلفه

 مراکز و تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب ازیامت نیتر نییپا و نیباالتر ریز جدول

 .دهد یم نشان سبز یکیگراف کاربر رابط یها مؤلفه تیرعا برحسب را آن یطراح

 آن یطراح مراکز و تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب یبند رتبه نیتر نییپا و نیباالتر. 8 جدول

 سبز یکیگراف کاربررابط  برحسب

 تالیجید کتابخانه یطراح و شرکت تالیجید کتابخانه ازیامت فیرد

1 29 

 مشرق امیپ ارتباطات یمهندس نور امیدانشگاه پ یتالیجیکتابخانه د

 آذرخش پارس معصومه حضرت مقدس آستانه تالیجید کتابخانه

 مطهر حرم یرضو قدس آستان یرضو قدس آستان تالیجید کتابخانه

2 5 
 آذرخش پارس مشهد یپزشک علوم دانشگاه یتالیجید کتابخانه

 شرق افزار وب کتای رانیا یپزشک علوم دانشگاه یتالیجید کتابخانه

 یریگ جهینت و بحث

 ریتأث ستیز طیکه بر مح آن یفیک یها یژگیو و افتهی افزار بر اساس آن توسعه که نرم یروش

اشاره به  داریافزار پا افزار است. توسعه نرم مهم سبز بودن نرم یها از شاخص گذارد، یم

 یها یژگیپرداخته باشد. و یطیمح ستیز یکه به الزامات و دورنما دارد ییافزارها نرم دیتول

 یها یژگیحمل و و تیاصالح، استفاده مجدد و قابل تیمرتبط با توسعه مانند: قابل

استفاده و وابسته بودن بر اثرات  تیقابل ،ییو کارا یمانند: زمان محاسبات یعملکرد
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به  توجه امروزه منظر، نیا از(. 1359 ،یظهرابدارد )رادفر،  ریافزار تأث نرم یطیمح ستیز

 ها تیسا وب یها حت در همه حوزه ریناپذ و برگشت یلیفس یها یکاهش اثرات مخرب انرژ

مطلب در پژوهش حاضر  نیتوجه به ا با. است شده یدیجد ابعاد واردها  آن یو طراح

 یبررس سبز، یرابط کاربر اساسبر  رانیا تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب تیوضع

 تیسا وب ینقاط قوت و ضعف رابط کاربر توان یپژوهش م جیبه نتا توجه با. شد

 برشمرد: نیرا چن رانیا تالیجید یها کتابخانه

سبز در سطح  یکیرابط کاربر گراف یها مؤلفه تیرعا ازنظر یموردبررس یها تیسا وب

؛ است یموردبررس یها تیسا در وب یبازنگر ازمندینخوب قرار دارند اما  نسبتاًمتوسط و 

وب سبز  یدر طراح یکه نقش اساس مربوط به آن یها مؤلفه ریمؤلفه سا کیجز  به رایز

 نیهمچن و ها شنیمیو ان ها لمیف یساز نهیبه تیرعااند.  دارند، موردتوجه قرار نگرفته

 که یدرصورتاست  یموردبررس یها تیسا وب قوتها از نقاط  رنگ یساز نهیبه

استفاده از  ل،یدر موبا شیجهت نما ها تیسا وب نهیبه یطراح عدم ها، لمیف یساز فشرده

منظور  به ها تیسا وب یطراح ،مناسب یرنگ یها پالت ای رهیت یها رنگ یجا رنگ روشن به

از  یمرورگر کاربر یروزرسان به ،گرا واکنش یشینما یها اندازه ،ها پلتفرم گریدر د شینما

شده  تیسا وب یاست که موجب کاهش بارگذار یموردبررس یها تیسا نقاط ضعف وب

 ،یانرژ شیافزاموجب  جهیسبز درنت یکیگراف یرابط کاربر یدر طراح یبازنگر عدمو با 

 چون. گردد یم وقت اتالف و کاربران مراجعه زمان شیافزا مطالب، یابیباز سرعت کاهش

و  ها شنیمیو ان ها لمیف یساز نهیبه یها مؤلفه تیرعاموردپژوهش در  یها تیسا وب

 ها تیسا وب یمصرف یانرژ کاهش موجب پس اند، بوده موفق یها تا حد رنگ یساز نهیبه

 کاربران تیرضا شیافزا و ها تیسا وب رتبه ارتقاء به منجر تواند یم طیشرا نیا و شده

( 2022) 1یهم سو با پژوهش کوا، چانگ و ال توان یم زینپژوهش حاضر را  چه چنان شود،

 ها رنگ شینما و یعاطف یروانشناساستفاده از  با یتعامل تیسا وب یطراح در رایز دانست

 یمرورگر کاربر یروزرسان در به یکه توجه جد حال نی. در پژوهش حاضر درعبردند بهره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kuo, Chang & Lai 
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 جینتا ییبا توجه به هم سو ورا ارتقا دهد  یرابط کاربر تیوضع تواند ینسخه م نیبا آخر

 تواند یرابط کاربر، م یها مؤلفه تی( در رعا1359) پور یعل و یامت پژوهشپژوهش با 

 یازهایزمان به رفع ن نیتر و در کوتاه یسادگ اطالعات، به یدسترس لیموجب تسه

 یردانشگاهیغو  یدانشگاه یها تیسا وب نیب سهیمقا جی. نتادینما کمک کاربران یاطالعات

%( 6/28) و یدانشگاه تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب%( 25) که ییجا آن ازنشان داد 

 یها مؤلفه تیدر سطح متوسط از رعا یردانشگاهیغ تالیجید یها کتابخانه یها تیسا وب

 نییپا سبز یکیکاربرگراف رابط تیکه سطح رعا شود یمشخص م رند،قرار دا یکاربر رابط

 آورند. الزم را به عمل یموردبازنگر نیدر ا دیبوده و طراحان با

کتابخانه  یها تیسا وبنشان داد  ها یتسا سبز وب یرابط کاربر بندی یتاولو ترتیب

آستانه مقدس حضرت معصومه و کتابخانه  تالیجینور، کتابخانه د امیدانشگاه پ یتالیجید

 امیاطات پارتب یشرکت مهندس یمحصول طراح بیترتبه  یآستان قدس رضو تالیجید

 یدارا کسانی ازیامت باحرم مطهر  یمشرق، پارس آذرخش و محصول آستان قدس رضو

حداکثر  که نیا لیبه دل آن یها تیسا وب تیوضع گفت توان یم و هستند رتبه نیباالتر

 در سبز وب یها مؤلفه تیرعا در و مطلوب طیشرا در کردند کسب یرابط کاربر ازیامت

 .اند نموده عمل نهیبه خود یها تیسا وب در آن طراحان و بوده تر موفق یکاربر رابط

 را ها تیسا وب ضعف نقاط به توجه با سبز یکاربر رابط یشنهادیپ ممکن یراهکارها

 :داد ارائه نیچن توان یم

 یها از پالت یمجاز یها کتابخانه یها تیسا وب یکیرابط کاربر گراف یطراح در 

 .ندیاستفاده نما یرنگ

 ها استفاده  پلتفرم گریها در د باشد که بتوان از آن یا گونه به ها تیسا وب یطراح

حتماً توجه  یمرورگر کاربر یروزرسان به زینگرا و  واکنش یشینما یها به اندازه زیکرد و ن

 .شود

 ارائه داد: نیچن توان یم ندهیآ یها پژوهش یبرا ییشنهادهایپ نیهمچن

 خدمات از ها تیسا وب طراحان و رانیمد یستیز طیمح یها یآگاه و یابیارز 
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 موجود یها ضعفو رفع  یساز نهیبه یبرا یزیر برنامهو  سبز یکاربر رابط

 اساس رابط  برموجود کشور  یها تیسا وب گرید یکاربر رابط سهیو مقا یابیارز

 سبز یکیگراف کاربر

 بودن نهیبه و سبز منظر از دیپربازد جستجوگر یموتورها یکاربر رابط سهیمقا 

 ها آن یها تیسا وبسبز با  یها سبز در کتابخانه یرابط کاربر تیوضع تطابق 

 ستیز طیمح نیآنال یسبز ابزارها یکاربر رابط یابیارز و سهیمقا 
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. ییرضا راحسانی. ترجمه امصفحات وب یمرجع کامل طراح(. 1356) . سیدن چاردیر واگنر،

                                                                                                                                                    ، چاپ پنجم. تهران: مهرگان قلم: واژگان

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage
http://dlim.ir/DL/UsersManagement/Users/Membership_SiteRequest.aspx?Rand=0.6512943923550254
http://dlim.ir/DL/UsersManagement/Users/Membership_SiteRequest.aspx?Rand=0.6512943923550254
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