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 اصول طراحی وب سایتهاي ترافیکی

  

حامد رضایی فر
1  

 کارشناس ارشد فناوري اطالعات ، سازمان ترافیک مشهد -1

  

  چکیده

ایجـاد تـاثیر    و همواره اطالع رسانی در حمل و نقل یکی از راهکاري کاهش ترافیک بوده و می  باشد 

براي دسـتیابی بـه ایـن مهـم روشـهاي       حداکثري در این مقوله یکی از مهمترین پارامترها می باشد .

 . وبسـایتها بـه دلیـل    زیادي ارائه گردیده و یکی از بهتـرین روشـها ایجـاد وبسـایتهاي ترافیکـی اسـت      

از طـرف اکثـر    ر پویـایی، بودن و از همه مهمت در دسترس تهاي ذاتی  از قبیل تعامل با مخاطب، قابلی

مقاله زیر خالصه مطالعاتی  کارشناسان بعنوان یکی از بهترین روشهاي اطالع رسانی معرفی می گردند.

 و تالش شده تا با مطالعه و بررسی سایتهاي ترافیکـی در آن است که در این خصوص انجام پذیرفته و 

ا  و تجارب سایر کالنشـهرهاي بـزرگ   استاندارد ه بررسی  همچنین دقت در نقاط ضعف و قوت آنها و

  ، فاکتورهاي اصلی در طراحی وب سایتهاي ترافیکی ارائه گردد. دنیا 

  

 نقشه ترافیکی وب سایتهاي ترافیکی ، طراحی وب سایتهاي ترافیکی،:  واژگان کلیدي
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 مقدمه

 و همچنین کامپیوتر و انسانی فاکتورهاي متقابل ترافیکی، اثر اطالعات هاي سایت ي مطالعه ي برپایه

 ترافیکی سایت اطالعات وب طراحی براي هایی سایت، دستورالعمل ب و طراحی مورد در موجود متون

به  مربوط که هرکدام شوند می دسته تقسیم به چهار 2 راهنما یا العملها دستور این ارائه است. قابل

  :است سایت وب از خاصی بخش

 سایت سازماندهی 

 سایت در هدایت ي نحوه 

 بالدرنگ ترافیکی اطالعات نمایش 

 بالدرنگ ي نقشه طراحی و ها نمادها، رنگ 

  :داده شده است تخصیص اطالعات راهنما، سه نوع هر براي

 راهنما موضوع چکیده پیرامون یک 

 شود اجرا به درستی چگونه راهنما کند که اشاره می اجرایی بخش یک. 

 دهند می نشان را راهنما هدف و که نیت هایی شکل یا و ها مثال. 

  

 قواعد

  :کند تبعیت زیر کلی قاعده ي هشت از باید سایت وب طراحی

 صفحه ظاهر روي چه اطالعاتی دهد تشخیص بتواند باید کاربر :باشند روشن و خوانا باید اطالعات -1

 ي درجه و دیده شوند. رنگها که براحتی باشد بزرگ اي به اندازه باید کلمات ي اندازه شده است.

 خوانا اطالعات اینصورت غیر آورند، در بوجود را مناسبی وضوح ي درجه شده باید انتخاب روشنایی

  .شد خواهد کاربران سوي از سایت پذیرش عدم باعث نیز متن نیست. حرکت

 بینند می داده شده را نمایش اطالعات توجه به اینکه کاربران با :باشند درك قابل باید اطالعات -2

 توانایی که کاربران استفاده کرد زبانی از باید یعنی دریابند. نیز را آن معنی و که محتوا باشند قادر باید

 .داشته باشند را آن درك

 طریقی و سایت ظاهري صورت  :روند بکار ثابت پیوسته و بطور باید صفحات صفحه و هاي المان -3

باشد.  کاربران انتظار مطابق تا باشد ثابت سایت طول در شوند، باید مواجه می سایت با که کاربران

  .مشابه شود نتایج بروز باعث مشابه باید هاي عمل
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 پیدا دست دلخواه خود به اطالعات تا دهد انجام باید که کاربر هایی عمل تعداد رساندن به حداقل -4

حالت  یک دهند. انجام بار چندین را ها عمل سري به اطالعات، یک رسیدن براي نباید کاربران : کند

 کردن پنهان شود) صفحه می شلوغی صفحه (که باعث روي زیاد اطالعات نمایش بین باید تعادل

قاعده  این آید.اثر بوجود شود) می اطالعات براي کاربر جستجوي سایت (که باعث اعماق در اطالعات

 .رساند می به حداقل سایت براي وظیفه را انجام که زمان است این

 ي بوسیله صفحات وضعیت همیشه باید :داده شود نمایش به کاربران کار وضعیتهمیشه  باید -5

 هستند، چه مقدار بارگیري حال که در نوع اطالعاتی مثالً داده شود. نشان به کاربران یی ها پیغام

  .پذیرد می پایان اطالعات عملیات انتقال چه زمانی شده و پیاده سازي اطالعات

 قابل متنهاي و موارد: باشد بینی پیش و قابل شفاف نیز آنها عمل و باشند واضح باید ها لینک -6

 کنند بینی پیش بتوانند کاربران باید همچنین باشند. تمیز قابل و مجزا کاربران براي باید کردن کلیک

 .شد خواهد منجر به کجا لینک یک روي کردن که کلیک

به  باید ها عمل دهند، بنابراین می انجام زیادي اشتباهات کاربران:  خطا تصحیح براي طراحی -7

  .برگردند قبل که به حالت دهد اجازه می به کاربران امر پذیر باشند. این برگشت براحتی و سرعت

استفاده  مورد کاربران از بسیاري ي بوسیله ها سایت: باتجربه  و مبتدي افراد براي ملزومات تأمین -8

 اطالعات معدودي و دارند به سایت نسبت کمی آنها اطالعات از زیادي تعداد گیرند، معموالً می قرار

  .دارند سایت پیرامون کافی

  

 ترافیکی هاي سایت وب طراحی در خاص نکات

 و خاص که روش آنجا از :لینک بصورت هایی نشانه تأمین و سایت در روشن و واضح هدایت لزوم

 سایت ساختار که کاربر شود فرض ندارد، نباید وجود سایت وب یک سازماندهی براي اي ه پذیرفته شد

  .شناسد می را

 هاي و سایت ونقل حمل مهندسی مورد (در سایت وب کاري ي زمینه با عموماً سایت وب کاربران

توجه به  باشند. بدون کار می فراموش نیز سایت به ساختار نسبت و هستند ناآشنا ترافیکی) اطالعات

 از توان نمی چون باشد موجود در سایت مشخص لینکی هاي نشانه و روشن هدایت ، باید سایت ساختار

 به جستجوي سایت صفحات بین یا در و کنند درك را سایت که ساختار داشت انتظار کاربران

  .بپردازند اطالعات
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  به زیرسایت لینک یک شامل MDOTسایت  ي . شناسه1شکل 

  

  3 معلق صفحات آوردن بوجود از اجتناب 

صفحه  گیرد.هر می صورت ها رنگ و ها، نمادها لینک طریق از سایت ي صفحه به مجموعه هر اتصال

 ختم ابتدایی ي یا صفحه و اصلی که به منوي باشد خروجی هاي راه یا و لینک سري یک داراي باید

  .شوند

 سایت صفحه درون به هر کاربران است ممکن کرد، چون اجتناب باید معلق صفحات بوجودآوردن از

 همچنین خود سایت). نه از طریق (و کنند پیدا جستجو، دست موتورهاي یا و ها نشانه ازطریق

 اینکه هرصفحه به کدام در تشخیص گرافیکی اشکال و ها زمینه، اندازه پس هاي پیوسته، رنگ هاي نشانه

 هاي نشانه صفحه استفاده از هر در ها لینک و ها شناسه توجه به پیروي با.کنند می است، کمک سایت

  .ندارد معنایی دیگر "Back"و  "Home"مانند  مبهم

  

  ناتمام به صفحات لینک از اجتناب

 در دست”، “ شود می تکمیل به زودي” نظیر هایی پیغام با به صفحاتی کاربر دادن ارتباط از باید

که  هایی لینکاست،  صفحه ناتمام یک اگر .کرد اجتناب “اند نشده کامل هنوز موارد” یا و “ بازسازي

 جاري هاي سایت از بیشتري انتظار سایت وب جاري کاربران.شود غیرفعال باید شوند می ختم به آن

 اتالف ، باعثشوند می ختم ناتمام که به صفحات هایی دارند. لینک سالیان قبل هاي به سایت نسبت

  .شود می کاربران وقت

  

  :URLگذاري  نام ساختار

  آدرسURL کنید انتخاب خواندن قابل و مفید را.  

 بردن  بکار ازURL کنید پیچیده خودداري و بلند هاي.  

 کنید خودداري بزرگ حروف بکاربردن از.  
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 استفاده کنید توصیفی راهنماي و ها فایل اسامی از.  

 کنید اجتناب کنند تغییر زیاد به مقدار که باید ساختارهایی اسامی بردن بکار از.  

هاي بلند و پیچیده اجتناب شود چون کاربران در هنگام تایپ آن و یا فرستادن آن براي URLباید از 

توصیفی  شوند. از بکار بردن حروف بزرگ نیز باید خودداري کرد. وجود اسامی  دیگران دچار مشکل می

 تواند به کاربران در هدایت کمک کند. ارزیابی تجربی وب سایت اطالعات ترافیکی  ها میURLبراي 

ها نام گذاري  فایل ي اسامی هاي روي نقشه بوسیله که لینک این پیشنهادات را تأیید کرده است. هنگامی

گذاري شده  ها نام فایل ي اسامی هاي روي نقشه بوسیله تواند لینک  ها می ي حالت شده باشند، پنجره

دوربینی و یا روي چه  تواند براي مشخص کردن اینکه مکان نما روي چه  ها می باشند، پنجره ي حالت

VMS صفحات باید خودداري  اي قرار گرفته است، بکار رود  و سر انجام اینکه، از تغییر زیاد اسامی

   شود.

 

  اندازه تصویر

اطالعات را نمایش دهد. تا گستره ي  640×480بصورتکه اي باشد  طراحی سایت باید به گونه

ي تفکیک باالتر  اگر صفحه براي کار با درجه وسیعتري از کاربران را تحت پوشش قرار دهد، حتی

  بهینه شده باشد.

% از تفکیک پذیري 6/11از کاربران اینترنت،  1998در سال  Georhia Techطبق بر آورد 

% کاربران را 70کنند. که   استفاده می 1024×768% از 7/27و  800×600% از 7/30، 640×480

% باقیمانده 17کردند و   پذیري بزرگ استفاده می ز تفکیک% ا13% باقیمانده، 30دهد. از   تشکیل می

هاي کوچکتري  شناخته نشدند. باید به این نکته توجه کرد که با پیشرفت تکنولوژي، تفکیک پذیري

تر کرده است.اگر چه اختالف نظرهایی  اند که طراحی براي رنج وسیعی از کاربران را مشکل پدید آمده

باشد و یا نه   بردن صفحه براي رؤیت کامل آن یک امتیاز منفی محسوب می 4ندر مورد اینکه باال و پائی

این بهترین توصیه  باید تا حد ممکن بطور کامل در روي صفحه دیده شوند. بنابر اطالعاتوجوددارد؛ 

هاي مختلف صورت گیرد تا مشکالت  این است که آزمایشات عملی در سایت و بین تفکیک پذیري

  ي صفحه و حرکت دادن صفحه پیدا شوند. ی از اندازهعملی احتمالی ناش
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  ها استفاده از فریم

، جستجوها، عمل 5گذاري صفحات سازي شوند که از مشکالت مربوط به نشانه ها باید طوري پیاده فریم

  برگشت در مرورگر و اینکه با کلیک یک لینک اطالعات در کجا ظاهر خواهند شد، جلوگیري کنند.

سایت نه به قابلیت استفاده از سایت  ها در وب اند که نصب و اجراي درست فریم دهها نشان دا گزارش

ي اطالعات  ها براي نقشه توان ثابت نمود که استفاده از فریم  زند. می  کند و نه به آن صدمه می  کمک می

  ها ضروري است: باشد. توجه به مالحظات زیر در ارتباط با استفاده از فریم  مفید می

 شوند. بنابر این استفاده از بر چسب   کابران دیده نمی مرورگرهاي همه ي  ها بوسیله فریم

NOFRAMES HTML گرد الزم است. براي سازگاري عقب 

 ها  ي فریم گذاري کنند. آنها فقط دسته ها را نشانه توانند به درستی فریم  بسیاري از مروگرها نمی

 ها را. فریمي خاص در  دهند و نه یک صفحه  راتشخیص می

 بینی که هنگام کلیک روي یک لینک واقع در یک فریم چه  که کاربران نتوانند پیش هنگامی

اطالعات  اتفاقی خواهد افتاد، ممکن است مشکالت عملی بروز کنند (مانند اینکه در چه فریمی

 جدید ظاهر خواهند شد).

 ا کلید برگشت کاربران شود.تواند باعث بروز مشکالتی در ارتباط ب  ها می استفاده از فریم 

 دهد که به   باشد که به کاربران اجازه نمی  ها مشکل است و اغلب داراي کد می ریزي فریم برنامه

 درستی از فریم استفاده نمایند.

 شوند.  ها دچار مشکل می موتورهاي جستجو در پیدا کردن موقعیت صحیح فریم 

  

   6زمان انتقال اطالعات

  .(33/6kb/s)ثانیه براي سرعت متوسط نگه دارید  10زمان انتقال اطالعات صفحات وب را زیر 

هایی  ي مودم % کاربران اینترنت بوسیله5/66طبق ارزیابی انجام شده در ایران از کاربران اینترنت، 

  .7به اینترنت متصل شده بودند 56KB/sیا  36/6KB/sیا  KB/s 28/8هاي  باسرعت

ثانیه است، هرگونه تأخیر باالي یک ثانیه بایدبه  10اینکه زمان کلی انتقال اطالعات صفحات وب با

و نیم ثاینه   اطالع کاربر برسد. طبق مطالعات اگر به کاربر عادي اطالع الزم داده نشود، بعد از هشت

ر منتظر خواهد ماند. ، کارباطالعاتعملیات را متوقف خواهند کرد. با اطالع کاربر از زمان پیاده سازي 
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از آنجا که سرعت واقعی دریافت اطالعات به سرور، اتصال سرور، اتصال کاربر و ترافیک شبکه بستگی 

  دارد، باید ابزار الزم جهت سرعت بخشیدن به انتقال اطالعات بر سایت نصب شود.

  روش براي سرعت بخشیدن به انتقال اطالعات:

  .باید از بکار گیري شکل بجاي متن اجتناب کرد، زیرا سرعت استفاده معتدل از اشکال گرافیکی

 انتقال اطالعات بصورت متن بسیار سریعتر از شکل است.

  متعادل کردن اندازه و تعداد اشکال گرافیکی در یک صفحه. تعداد زیادي اشکال گرافیکی کوچک

ت یک شکل گرافیک تر منتقل کرد و یا ممکن اس توان با ادغام در یک گرافیک واحد سریع  را می

 تر منتقل شود. بزرگ باتفکیک به تعدادي اجزاء کوچکتر سریع

 ي بزرگ اجتناب نمایید. زمینه از بوجود آوردن تصاویر پس 

 هاي  بر چسبWIDTH , HEIGHT , ALT ي تمام تصاویر نمایید. این امر به  را ضمیمه

 د.بندي نمای ي صفحه را قسمت دهد تا باقیمانده  مرورگر اجازه می

 شود (اشکال پیچیده را در پایین   سازي می مطمئن شوید که قسمت باالیی صفحه به سرعت پیاده

 صفحه قرار دهید).

 باشند باید داراي لینک متنی اضافی نیز باشند. لینک متنی از   اشکالی که داراي لینک نیز می

نیاز خود را زودتر پیدا  موردي  دهد تا صفحه  شود و به کاربر اجازه می  تصویر زودتر پیاده سازي می

 کند.

 هاي کوچکتري  شوند. آنها را به جزء  برند تا پیاده سازي  جداول بزرگ و پیچیده زمان زیادي می

 سازي اطالعات کم شود. بشکنید تا زمان پیاده

 ي از صفحه که باید دوباره رسم شود، استفاده کنید. ها براي مینیمم کردن مقدار از فریم 

 تفاده کنید که از از سروري اسHTTP کند.  پشتیبانی می 

  

   8هدایت سایت

بار در کنار  ي راهنما یا منو قرار دهید.وجود میلهصفحه خط منو یا راهنما را در پایین و باالي هر 

شود که کاربران براي دیدن صفحه بطور کامل، بطور افقی روي صفحه حرکت کنند   باعث می صفحات

پذیري بزرگتري طراحی شده باشد). در نتیجه باید براي  (مخصوصاً زمانی که صفحه براي تفکیک

  ي صفحه محدودیت قائل شد. اندازه

                                                           
8 Site navigation 
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  ي سایت استفاده از منو به عنوان شناسه

ي  ي سایت استفاده کنید. شناسه در هر صفحه سایت، به عنوان شناسهاز یک منوي ثابت و پیوست 

سایت باید حداقل داراي دو لینک باشد، یکی براي صفحه ابتدایی سایت و یک لینک براي صفحه 

  جستجوي سایت.

هاي مختلف و جلوگیري از وارد شدن کاربران  این رهنمود براي کمک به کاربران در پیدا کردن مسیر

دهد که   ) به کاربران اجازه می5ي سایت (بعنوان مثال شکل  شود. شناسه  علق پیشنهاد میبه صفحات م

اند، همچنین اینامر باعث  متوجه شوندکه آیا بطور کال در سایت هستند و یا از سایت خارج شده

هایی براي خروج فوري و آسان از صفحات در اختایر داشته باشد. تحقیقت  شود که کاربر گزینه  می

به  ي سایت براي مشخص کردن این امر که کدام صفحات سایت بیشتر نشان داده است که شناسه

  است. یکدیگر تعلق دارند، فاکتور بسیار مهمی

از یکدیگر  هاي موجود در منو باید باشد و همچنین لینک متمایزي صفحه  منو باید بطور واضح از بقیه

  باشند. تمایز داشته

  

  

  

  
  هاي سایت از شناسه . مثالهایی2شکل 

  

  موفقیت یک لینک به دو عامل بستگی دارد:

 شود.  توانند پیش بینی کنند که یک لینک به کجا ختم می باچه دقتی کاربران می 

 ها را از یکدیگر تشخیص دهند. توانند لینک  کاربران به چه میزان می 

ارزیابی تجربی که براي چندین سایت انجام شد، این موضوع را تأیید کرد که چنین مشکالتی در 

آمد؛ در این حالت   نبودند بوجود می متمایزهاي موجود در منو صریحاً از یکدیگر  جاهایی که لینک

  پیمودند.  نیاز می کاربران چندین مسیر اشتباه رابراي دسترسی به اطالعات مورد
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تواند المانهاي صفحه را از   جا جمع کردن می استفاده از اندازه، ضخامت، رنگ، تفکیک کردن و در یک

 با قرار دادن هر MDOT) سایت 2نظر بینایی از یکدیگر متمایز کند. به عنوان مثال (باالي شکل 

ها رااز متن جدا ساخته  در یک کلید، این لینک Searchو  Contact ,Homeهاي  کدام از لینک

منو از  3تر بکار روند. در شکل  هاي شدیدتر باید براي بیان مطالب مهم هاي بزرگتر و رنگ است. اندازه

  نظر ظاهري تحت تأثیر گرافیک صفحه قرار گرفته است و کامالً واضح نیست.

  

  

  

  

  

  

  

  

  پایداري و ثبات منو

صفحه نباید  و در هر صفحه استفاده کنید. در هري من چوب خاص براي ارائه از یک موقعیت ثابت و چار

  ها رخ دهد. اي اضافه و یا کم شود و یا تغییري در گزینه به منوي اصلی گزینه

شود. یک موقعیت و فرمت و   پیدا شد، ناشی میمنطق این دستور از مشکالتی که در ارزیابی تجربی 

هاي مورد نیاز کاربر را  ي ابتدایی باید براي منو در نظر گرفت. یک منوي خوب نه تنها باید گزینه هسته

  تهیه کند، بلکه باید ساختار سایت را نیز به کاربر نشان دهد.

تفاوت باشد. در یک سایت تواند بسیار م  نصب و اجراي منو طبق ساختار سایت و طراحی آن می

توان با یک منوي ساده این امر را انجام داد ولی در   ي متمایز) می کوچک (با پنج یا شش صفحه

ها و اختیارات را محدود  هاي بزرگتر باید نکات دیگري رادر نظر گرفت که این امر تعداد گزینه سایت

) 4تفاده از منوي درختی قابل گسترش (شکل ) اس1توان دو کار انجام داد: (  کند. در این حالت می  می

  ) تقسیم بزرگ به چندین سایت کوچکتر.2و یا (

ربط به صفحه روي منو  هاي بی سایت روي منو بایدمشخص شده و لینک موقعیت جاري کاربر در وب

غیر فعال شود (یک صفحه نباید لینکی داشته باشد که به خودآن صفحه برگردد).یکی از مشکالت 

افتد که کاربران در ساختار سلسله مراتب   ر رابطه با هدایت صفحات وب، زمانی اتفاق مید عمومی

شود که منوبارها وضعیت جاري انجام مراحل سایت را به   این توصیه می شوند. بنابر  سایت گم می

 

. مثالی از یک منوبار که در بین اشکال 3شکل 

  گرافیکی گم شده است.

 . مثالی از یک منو با گسترش درختی4شکل 
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ه نشان دادن این موضوع ک اي قرار دارند. کاربران نشان دهد و به آنان نشان دهند که در چه صفحه

توان با رنگ یک گزینه از منو یا پرنور کردن آن گزینه نشان داده   کاربر در چه موقعیتی قرار دارد را می

گردد که کار   باشد، چون در این صورت این گزینه به خود صفحه بر می کلیکي منو نباید قابل  شده

  اضافی است.

  

  عناوین صفحات و راهنماها

) به درستی 2هاي موجود باشد، ( ) مرتبط با لیک1نید که (از عناوینی براي صفحات استفاده ک

  ) مطابق با انتظارات و زبان کاربر باشد.3محتواي صفحه را بازتاب دهد و (

منطق این دستورالعمل از مشکالتی که در ارزیابی معیارها و آزمایشات عملی پیدا شدند، ناشی 

در تشخیص اینکه که به چه مطلبی  کاربربه توانند   شود. عناوین صفحات و راهنماي صفحات می  می

توان از این صفحه انتظار   اي پیش روي اوست و چه مطلبی را می کند، چه صفحه  دسترسی پیدا می

داشت، کمک کنند. صفحاتی که عناوین و توصیفی و درستی نداشته باشند 

(<TITLE></TITLE>HTML) توان آنها را به راحتی   شوند و نمی  باسادگی تشخیص داده نمی

ها اجتناب کنید. به جاي آن از  از طریق جستجو در اینترنت پیدا کرد.از عناوین مبهم براي لینک

اي منتهی  عناوینی استفاده نمایید که به درستی و دقت بتوانند بیان کنند که این لینک به چه صفجه

  خواهد شد.

) کاربران به 2ي یک لینک و ( ) توانایی کاربران براي پیش بینی نتیجه1موفق به دو عامل (یک لینک 

  ها را از یکدیگر تشخیص دهند، بستگی دارد. توانند لینک  چه میزان می

بینی انتهاي لینک  ، توانایی کاربر در پیش(…,Back, Home, Forward)ربط  عناوین مبهم و بی

شود مرتبط باشد. این   لینک باید با عنوان صفحاتی که لینک به آنها ختم میبرد.عنوان   را از بین می

عناوین لینک ها نباید .نظر خوددست پیدا کند  شودکه کاربر به سرعت به اطالعات مورد  کار باعث می

  خاص باشد که کاربران از آنها اطالعی ندارند. ي زمینهمربوط به سازمان و یا 

  

  بالدرنگنمایش اطالعات ترافیکی 

ي بالدرنگ و یا جدول  ي وب سایت (نقشه اطالعات بالدرنگ را طوري قالبندي کنید که یک صفحه

  زمان هاي حرکت) بتواند به کاربران شرایط ترافیکی را ارائه دهند.
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دهد که بیشترین   هاي تراقیکی نظیر سایت هاي دیترویت وشیکاگو نشان می بررسی آمار برخی سایت

هاي مسافرت بوده است.  هاي بالدرنگ و جداول زمان ها براي دسترسی به نقشه یتتقاضا در این سا

آزمایشات عملی این نکته را تاکید کرد که کاربران تمایل دارند تمام اطالعات مورد نظر خود را فقط 

در یک بار مراجعه و در یک صفحه پیدا کنند چرا که در غیر اینصورت براي یافتن اطالعات مورد نظر 

برد و   د، در سایت باید به جستجوي وسیع بپردازد.جستجوي وسیع اطالعات زمان زیادي میخو

سازد چون کاربران در حین پیدا کردن مسیرهاي ثانویه  ي بین مسیرهاي مختلف را مشکل می مقایسه

  ابتدایی را نیز به یاد آورند. مسیرهايباید شرایط 

ي بالدرنگ،  را بصورت واضح روي صفحات نقشهده شزمان و تاریخ اطالعات بالدرنگ نمایش داده 

صفحات زمان مسافرت و تصاویر ویدیوئی درج کنید.مشخص کردن زمان روي اطالعات بالدرنگ، کاربر 

نماید. اگر چه مشخص   سازد که اطالعات به روز هستند و سیستم به درستی عمل می  را مطمئن می

آل است: ولی باید حداقل در صفحات  گ امري ایدهکردن زمان روي تمام اطالعات ترافیکی بالدرن

هاي مسافرت) زمان مشخص شود چون این صفحات مسیر ورود به  ها و زمان نمایش دهنده (نقشه

باشد (همانطور که در بررسی آمار سایت هاي شیکاگو و دیترویت   سایت براي بسیاري از کاربران می

  مشخص گردد.مشخص شد). در تصاویر ویدئویی نیز باید زمان 

  نظر داشت: مدبراي قالب بندي به زمان مسافرت باید نکات ذیل را 

) مسافت 5ي انتهایی، ( ) نقطه4شروع، ( ي نقطه) 3) جهت حرکت و سفر، (2) شماره و نام جاده، (1(

) اشاره به تمام ساختارهاي اصلی و وقایع در تمام جداول زمان 7) تخمین زمان سفر معمولی، (6(

  سفر.

ها و مفهوم تخمین زمان سفر آشنا هستند. براي بدست  هاي محلی آزاد راه با نام ي کمی عده تنها

). همانطور که 1ي ابتدایی، مسافت و جهت حرکت مشخص باشد (جدول  آوردن زمان سفر باید نقطه

در آزمایشات عملی ذکر شد افراد مبتدي به سادگی در استفاده از جدول زمان سفر دچار اشتباه 

گرفتند تا یک زمان سفر را   هاي مختلف را بکار می هاي مختلف از جاده شوند چون باید لینک می

هاي  تخمین بزنند. این کاربران همچنین براي تطبیق داده اسم مسیرها و جهت حرکت خود با نقشه

ردند تا ي اصلی برگ شدند. کاربران مجبور بودند تا بطور دائم به عقب و به نقشه  فضایی دچار مشکل می

  مسیر بعدي یا جهت خود را به یاد آورند).
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زمان   (Km)مسافت   نقطه پایان  نقطه شروع  جهت حرکت  نام آزادراه

  M  33  45 – 10  فرودگاه  شرق  I – 94  سفر(دقیقه)

94 – I  10  غرب – M  25  33  فرودگاه  

  

ي بالدرنگ باعث باال آمدن اطالعات  ي بالدرنگ را طوري قالب بندي کنید که کلیک روي نقشه نقشه

ها شود.همانطور که  لیستی از گزینه ایجادي موقعیت آن گزینه شود. کلیک روي نقشه نباید باعث  ویژه

ت و موجود عمل ي بالدرنگ مانند یک نمایش فضایی از ریز اطالعا در ارزیابی معیارها بحث شد، نقشه

که کاربر روي  ، آشکارسازهاي سرعت و....هنگامیساختارکند (دوربین ها، پیغام هاي عتامتی، وقایع،   می

کند، انتظار دارد که اطالعات موجود آن دوربین را بدست   ي دوربین روي نقشه کلیک می یک نشانه

  ند.آورد و نه اینکه مجبور باشد دوباره آنرا از روي لیست انتخاب ک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي قابل کلیک روي نقشه محدود کردن منطقه 

بندي کنید که داراي لینک به اطالعات موقعیتی نیستند، قابل کلیک  ي بالدرنگ را طوري قالب نقشه

ها را  توانند لینک  چقدر می کاربراننباشد نیز باشند.موفقیت یک لینک به این موضوع بستگی دارد که 

دهد   یر حالت مینما در هنگام عبور از روي یک لینک تغی از یکدیگر تشخیص دهند. از آنجا که مکان

نشان داده شده است)،  7نما از رنگ سیاه به رنگ سفید همانطور که در شکل  (باتغییر رنگ مکان

کند که   هایی که حاوي اطالعات موقعیتی هستند به کاربران کمک می قابلیت کلیک فقط در قسمت

  تشخیص دهند کدام قسمت روي نقشه، یک لینک است.

  

 

 نمایش عکس روي نقشه – 5شکل 

 

 

. با تغییر رنگ عالمت ماوس از سیاه 6شکل 

هاي غیر فعال تمیز داده به سفید لینک

 شود.می

 . مثالی از یک جدول زمان سفر1جدول 
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ي وضعیت که در مورد مطالب هاي پنجره . پیام7شکل 

 دهد.لینک توضیح مختصري می

 

ي پن و هاي قابل مشاهدههایی از کنترل. مثال8شکل

 زوم نقشه

                                

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  ي وضعیت مرورگر بکار بردن پنجره

نما روي چه چیزي قرار گرفته  که مکان دهیدي وضعیت مرورگر، به کاربر اطالع  با استفاده از پنجره

  ي بالدرنگ). است (در نقشه

) 2بینی انتهاي لینک را دارند و ( ) کاربران به چه میزان توانایی پیش1یک لینک موفق به دو عامل (

  دارد. بستگیها را از یکدیگر تشخیص دهند  توانند لینک  کاربران چقدر می

 تواند در هر دو زمینه به کاربران کمک کند.  ها می التي ح ي درست و مناسب از پنجره استفاده

آن قرار گرفته و یا آنچه را که روي آن  روينما  ها، آنچه را که مکان وضعیت باتعریف این امر که پنجره

تواند وضعیت موجود را بهتر به کاربران نشان رهد (شکل   قرار خواهد گرفت، نشان دهد این پنجره می

10.(  

  

  نمایی و زوم روي نقشه کنترل بزرگ

تا حرکت روي نقشه و زوم روي آن را  کنیدعناوین مناسبی براي کنترل روي نقشه و جهت انتخاب 

  بتوان به راحتی انجام داد.

هاي زوم و  کلیک روي نقشه کنترل کننده قابلمحدود کردن مناطق  با در نظر گرفتن دستورالعمل

اند، نمایش داده  ي نقشه پنهان شده هایی که روي پس زمینه ي لینک حرکت روي نقشه نباید بوسیله
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هاي  شود (مثالً کلیک روي قسمت باالیی صفحه باعث شود که نقشه رو به باال حرکت کند). اگر لینک

بینی کند که با کلیک روي یک  تواند پیش  اربر نمیمربوط به زوم و حرکت روي نقشه پنهان باشند ک

  موقعیت روي نقشه چه اتفاقی خواهد افتاد.

توان براي زوم و حرکت روي نقشه به کار برد.. باید در نظر داشت   انواع بسیار متفاوتی از کنترل را می

  کار رود.که هر کنترلی که براي نقشه بکار برده شده است، باید در تمام نقشه بطور ثابت ب

  

  هاي تعیین جهت نقشه

هاي تعیین جهت به اطالع کاربر  هنقش طریقي نقشه را از  اطالعات موقعیت نمایش داده شده

ي تعیین جهت کوچک (در باالي صفحه و یا در زیرنویس) نه تنها وضعیت را از  برسانید.یک نقشه

زوم و حرکت روي نقشه را نیز براي تواند قابلیت   رساند بلکه می  طریق گرافیکی به اطالع کاربر می

  کاربر ایجاد کند.

که کاربر روي نقشه تعیین موقعیت  اي روشن و واضح از آنچه اتفاق خواهد افتاد، هنگامی پیش منظره

هاي بسیار متفاوتی  ي تعیین موقعیت کلیک شود به راه کلیک کند، بوجود آورید.وقتی روي یک نقشه

ي از قبل  منطقه یکاند جابجا شود، جابجا شده و روي آن زوم شود و یا تو  توان عمل کرد. نقشه می  می

هاي روشنی براي نشان دادن  انتخاب شده، نمایش داده شود. آزمایشات عملی نشان داد که اگر حالت

ي تعیین موقعیت  که نقشه  کند وجودنداشته باشد، کاربران هنگامی  این مطلب که نقشه چطور کار می

 شوند.  آنان عمل نکند، گیج میمطابق انتظار 

  

  نمایش اطالعات بالدرنگ بدست آمده از روي نقشه

ثابت نمایش دهید. همچنین توصیه  موقعیتاطالعات بدست آمده روي نقشه را طبق یک روش و 

ي بالدرنگ روي  آید بدون جایگزینی با نقشه  شود که اطالعات موقعیت که از روي نقشه بدست می  می

  د.صفحه ظاهر شو

  شدند که:  با این دو سؤال روبرو می بالدرنگدر مدت ارزیابی تجربی، کاربران هنگام کار با نقشه 

 اطالعات در کجاي تصویر ظاهر خواهند شد؟ -1

 این اطالعات جایگزین چه چیزي روي صفحه خواهند شد؟ -2

دهد تا دیدي از نقشه داشته باشد، طراحی   تجربه اجازه می در حالیکه روش مواجه ثابت به کاربران با

انتخاب شده در کجا ظاهر  اطالعاتصفحه نیز باید طوري باشد که کاربران مبتدي متوجه شوند که 
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ها،  ني ترافیکی و هم بعنوان مرجع دوربی ي بالدرنگ هم بعنوان منظره خواهند شد. یک نقشه

VMS کند. از آنجا که شاید کاربران بخواهند در یک مراجعه،   ها و خبرهاي وقایع و ساختارها عمل می

پیغام و یا خبرهاي متفاوت را مرور کنند، بنابر این اطالعات ظاهر شده مربوط به هر  چندین دوربین، 

اي مطابق باین  صفحهیک  9یک نباید باعث شود که خود نقشه از صفحه محو شود. مثالی از چینش

   نشان داده شده است. 9دستورالعمل در شکل 

  

  

ي بالدرنگ، باعث ظاهر شدن  سایت آتالنتا) کلیک روي یک عالمت در نقشه در این مثال (مطابق با وب

. مشابه این سیستم (بدون استفاده شود  میپیغام مربوط به عالمت در قسمت پایین سمت چپ صفحه 

  ها بکار رفته است. ناپلیس، براي تصاویر دوربین سایت اطالعات ترافیکی می وب ها) در از فریم

باشد. اگر براي تعیین   ها به چه سمتی می در صورت امکان، بطور واضح مشخص کنید که جهت دوربین

اي بین تصاویر صورت گیرد باید تصاویر مرجع داراي زمان و تاریخ باشند.  ها باید مقایسه جهت دوربین

هاي شمال، جنوب، شرق و غرب باشند.در چندین وب سایت  اویر مرجع باید متناسب با جهتتص

ها، مشکالتی پیدا شده بود. استفاده از تصاویر مرجع براي تعیین  هنگام مشخص کردن جهت دوربین

شد. بعنوان مثال   که تصاویر مرجع منطبق با وضعیت فعلی نبودند، مشکل می  جهت دوربین، هنگامی

ها را  ام تطابق تصاویر شب با مرجع روز، یا تصابق تصاویر زمستانی با مرجع تابستانی (سطح جادههنگ

شدند. همچنین هنگام مشخص کردن جهت   چندین سانتیمتر برف پوشانده بود) مشکالتی پیدا می

                                                           
9 Layout 
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ن شد، چو  که تصویر مرجع بطور کامل در یکی از جهات اصلی بود، مشکل پیدا می  تصاویر، هنگامی

  شوند   ها اغلب درست در جهت یکی از جهات اصلی ساخته نمی جاده

ي نقشه استفاده نکنید. متن تیره  زمینه مطمئن شوید که رنگ انتخاب شده براي نمادها، متن و پس

ي روشن  زمینه باشد.در بیشتر شرایط متن تیره روي پس  تر می ي روشن مناسب زمینه روي پس

توان از متن روشن روي   باشد، می  که کل محیط ویرایش تیره می  ر هنگامیباشد. تنها د  می تر مناسب

  سایت به این امر تمایلی ندارند). ي تیره استفاده کرد (که اغلب کاربران وب زمینه پس

از جدا کردن انواع مختلف اطالعات تنها با یک نوع روش (مانند رنگ)، اجتناب کنید. چندین کد 

  کنند   هایی که انواع مختلفی از اطالعات را ارائه می د براي جدا کردن نشانه(مانند رنگ و سایه) بای

  بکار رود.

که الزم   هایی که در رنگ، اندازه و سایه مانند هم هستند به مانند هم تلقی خواهند شد. هنگامی نشانه

فاده شود (مانند ، چندین کد بایداستشوندها جدا  ي نشانه است تا یک نوع اطالعات از نوع دیگر بوسیله

دهد که در سایت جورجیا، تنها کدي که براي جدا کردن دو موضوع   نشان می 11سایه و رنگ).شکل 

   واقعی و ساختار بکار رفته بوده رنگ بوده است(این مشکل همکنون مرتفع گردیده).

نمایید و  هاي بالدرنگ را بین پنج تا هفت رنگ محدود هاي بکار رفته براي نمایش داده تعداد رنگ

ها یا  هاي بک رنگ استفاده نکنید.همانطور که تعداد رنگ از سایه براي نشاندادن چندین نوع داده

ها کاهش  رنگ بیشتر شود. توانایی کاربران در تشخیص سریع نشانهنه هاي یک رنگ از پنج تا  سایه

زرد و سبز به ترتیب براي اي معروف استفاده کنید (مانند قرمز،  هاي کلیشه یاد.در طراحی از رنگ  می

خطر و حرکت طبق چراغ راهنمایی یا نارنجی بعنوان عالمت در دست تعمیر چون رنگ  ایست، 

  هاي ساخت و ساز نارنجی است). استاندارد براي تمام عالمت

  

  
  

  

  سه مزیت دارد:استفاده از کد کردن بوسیله رنگ 

 شوند.  اورد که به سادگی شناخته می  کد کردن با رنگ مواردي را پدید می -1

 تواند موارد یک نمایش را کامل کند.  کد کردن رنگ می -2

 تواند موارد کد شده را را زیاد کند. کد کردن رنگ می -3

 

 

 شده. از رنگ براي تفکیک حوادث و تعمیرات استفاده می11شکل 

 



 

17 

 

 

 

 شود.میهاي ترافیکی استفاده هاي مختلف براي نمایش داده. از رنگ12شکل 

 

 

 
 

  

   توان چهار محدودیت براي کد کردن رنگ ذکر کرد: می

 هیچ قانونی براي بکارگیري رنگ وجود ندارد. -1

 هاي خاصی صورت گیرد. با رنگ تواند  سازي کاربران می کلیشه -2

 ها، ضعیف هستند. انسانها در انجام دادن وظایف با رنگ -3

 کننده باشد.تواند گیج  مربوط با نمایش می کد کردن رنگ نا -4

کنید. موارد مشابه باید به مانند هم کد شوند (مانند، استفاده کردن رنگ منسجم در سایت  از یک کد

حرکت کند ترافیکی باید به مانند ازدحام سنگین ترافیکی کد شود).منطق این دستور از مشکالت 

رنگی  سایت که از یک طرح سه رنگی براي ازدحام ترافیک و یک طرح چهار عملی پیدا شده در یک وب

بوجود آمده است.از سرعت یا ازدحام به شکل ثابتی در  کرد،   می هاي حلقه استفاده براي آشکار کننده

و ازدحام در هنگام انتخاب مسیر  سرعتسایت استفاده کنید.نشان داده شده است که هیچ تفاوتی بین 

  وجود ندارد.

  

  بندي  جمع

طوري ها را نشانه. مقاله فوق به عنوان راهکاري جهت طراحی سایتهاي ترافیکی مطرح و ارائه گردید

انتخاب کنیدکه یا به سادگی قابل تشخیص باشند و یا مطابق دنیاي واقعی باشند.یک کد باید معنی 

تواند موضوع مورد   اي که یک آیکون می داشته باشد.درجه کند،   میاشاره متناسب با موردي که به آن 

  گذارد.  ینظر را نمایندگی کند بر توانایی کاربران در خواندن و تفسیر اطالعات اثر م

 کند. مشکل می را اطالعات تفسیر و خواندن امر این چون کنید خودداري نقشه زیاد کردن شلوغ از

 یک دادن باشد، تشخیص که صفحه شلوغ هنگامی .نیست مفید بیشتر اطالعات همیشه بوجود آوردن

 بسیار ماوس با و صحیح درست که انتخاب شود می باعث امر این .شود می مشکل دیگري از لینک

خود  موردنظر اطالعات تا اجازه دهید که به کاربران است این مشکل این حل راه براي یک.شود سخت

 تمام اطالعات نیست الزم پس نیستند عالقمند اطالعات به تمام کاربران از بسیاري نمایند. انتخاب را

  .داد صفحه نمایش روي را موجود
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Abstract 
Always inform about traffic is a way to reducing that, also create maximum 
impact in this category is one of most important parameters. Many methods have 
been proposed to achieve this important and one of the best ways to is creating 
traffic websites. Sites due to the inherent capabilities such as interaction with the 
audience, and most importantly the dynamic and  availability, the majority of 
experts are introduced as one of the best ways to inform. The following article 
summarizes the studies conducted on this issue. Have been trying to study traffic 
sites and the standard and the world's great the experiences of other metropolises, 
main factors for designing traffic websites be provided. 

 


