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 پیشگفتار مترجم
 

ی درس  دورۀ دهیا ۀدرس معماری اطالعات از جمله دروسی  اس  هه راای خستین  رار در ساصل  راخام 
وزارت عل م، تحقنقات و صساوری گسجاخده شیید   3131ملیی س سییا  شییساسیی  علم اطالعات و داخش ۀرشییی

  وزارت راای مقطع نتقایبیا  هم  ببی  از ، ، درس معمیاری گیایداه داده در راخامۀ درسییی  ملییی س  م     
جاخد  س ی گسهارشیساسی  ارشید گسجاخده شده ر د  شاید ری ا  ادعا هاد سا، از ای  خ و  و تاه  ره   

درس ، میأثا از ورود و رواج اسیفاده از ایسیاخ  در ت زۀ سازماخد   اطالعات  ای چسن  دروس  در راخامه
تدریج می خ  در ت زۀ معماری اطالعات در زرا  صارسیی  تاجمه شییده اسیی   اما راشیید  گا از ،  تاریب ره

می   م ج د را ت جه ره ت زۀ رتیینار میح   معماری اطالعات  م بدری ه سه شییده و  م عمم بزم راای  
 ای درسییی  اخیایییارات م رگا  و    مبحی  جدید و خ گدید را خدارد  اثا تاریییا هه از مجم عه هیاس ای

اسییی ، هییار  اسییی  هیه ره مبات  روز و خ گدید ت زۀ معماری اطالعات را دیدی عمق  و       1گ  هل 
شده مسیاا  9032و ویاایش دوم ،  در سا   9003مسیلیا گاداتیه اسی   ای  هیاس خستیین  رار در سیا      

و  زوم   ای وساسیی   در ای  هیاس، را ت جه ره تمام  گن سیییۀ صوییا ای اطالعات  را اسیییفاده از صساوری   
ای را رشیه ای مسیلف منا سازی ای  صوا ای اطالعات ، ره تعام  گنچنده و صعا ن  هارراا  ت زهیمپارچه

  ازی صوییا ای اطالعات ، طااتسییدیدی رتینار رایف و عمنم گاداتیه شییده اسی   مباتظ  خینا یمپارچه  
هیاررامح ر، گوو ش در ت زۀ معماری اطالعات، هاررادگییای، ع ام  اختیییاخ ، طاات  تعامل ، طاات   
ارتبیا  تلییی یای، طاات  و رصییار اطالعات  هاررا، ا د  ای طاات  راای تلف   مااه و ماخسد ،  در ای    

 زد  ساایا مسارع م ج د در ای  زمنسه میمایز م ای شایتیه مطاح شده اس  و ،  را از سگ خههیاس ره
 ای  مساسییب راای االییطالتات تسلییلیی   هار گاصیم تا معاد هیاس تمام تالش ت د را ره ۀدر تاجم

ایج  ای خارمسدا ، از معاد د ن  هارراد رایج واژه اخدلنتییی  در منا  تاصهجیایدزی  هسم اما در م اردی ره 
ورنش از االیطالتات  ناصارس  خنز اسیفاده شده اس   در راسیای  ه همگ شی  هادم  درخینج صارسی  چایم  

تاجمۀ هیاس، دوسیییا  و  ممارا  و ویااسیییار محیام می  جساس ،بای دهیا ابدسیی ،  ممار ارجمسدم در  
تا می  همک زیادی هادخد هه در  من  جا بزم تاشیید   اچه رنش، راای روا مایی د داخاییداه صادوسیی 
 خه تاما و بدرداخ  هسم   ا المنمااس  از  مه ، 

مسدا  مسدا  علم اطالعات، اسییادا  و داخاج یا  ای  رشیه، راای تاصه ای  هیاس اصزو  را تاصه ۀمطا ع
 ش د   ای وارتیه خنز تا   از  طف خنت  و ت النه م عل م رایاخه و رشیه

 

 محت  خ هاریزی  اسیاد داخاداه صادوس  ما د
 3133گاینز 

                                                           
1. Morgan & Claypool Publishers  



 

 نویسنده پیشگفتار
 
 
 

منزلۀ حرفۀ به 0911دهۀ ریچارد وورمن در نام به سنّتی یتوسیط معمار  زاصیطالح معماری اطالعات در آغا 
انفجار اطالعات را تسریع کرد و نیاز  گسترجهانوب ابداع شد. « اطالعاتارائۀ و  دهیسازمانگردآوری، »

شکل برخط ایجاد بهای را برای کمک به افراد بیشیتر در یافتن و مدیریت اطالعات سیودمند   واقعی به حرفه
 جا افتادهرسد بحث معماری اطالعات کوچک در برابر معماری اطالعات بزرگ هرگز نظر نمیبهکرد. اما 
معمیاران اطالعییات کوچییک( فقط بییه  منظور ) معمییاران اطالعییات. برخی افراد اعتقییاد دارنید کییه  بیاشییید 

ای عدهپردازند. می« پذیری اطالعاتیافت»نامه و سییایر وظایف وابسییته به ، اصییطالحفرادادهتاکسییونومی، 
ها و داده ۀهم در سیییاخت و ترکیبمعماران اطالعات بزرگ(  منظورمعتقدند که معماران اطالعات ) دیگر

ولیت ئمس های طراحیحلو راه کاربر ۀتجربانداز چشم تدارک و وکار و کاربراناطالعات حاصل از کسب
یکی از « معماران اطالعات کوچک»و شود دنبال می« معمار اطالعات بزرگ»دارند. در این کتاب دیدگاه 

 د.نشوهای معماری اطالعات درنظر گرفته میتخصّص
، های وب و ابرفنّاوریکمک نویسندگان این کتاب اعتقاد دارند که تکامل مداوم فضاهای اطالعاتی به

کار  ۀسازد  سطح عمم و گسترهای بیشیتر کاربران را میسر می تر و فعالیتهای پیچیدهتعامل برقراریامکان 
باعث همگرایی حال، معماری اطالعات درعیناسییاس افزایش یافته اسییت. معمار اطالعات براین با متناسییب

/عوامل شیییامل مهندسیییی کاربردپذیری شییود که می تجربۀ کاربرطراحی  مظابهبههای چندگانه رشییته میان 
 .است های مرتبطسایر رشتهتصویری، معماری اطالعات و ارتباط ، طراحی یراحی تعاملانسانی، ط

اختصاصی کار به هاست، اما نیاز این رشته ۀبیشتر میان هم ۀارچهمکاری یکپ سطحاین همگرایی مستلزم 
وب به ابزار رقومی،  سنّتی. درعوض، کار معماری اطالعات از طراحی سازدمرتفع نمیمعماری اطالعات را 

یابد. معماران دیگر گسترش می هایمحیطهای پزشیکی، خودروها و بسیاری  های کاربردی، دسیتگاه برنامه
وکار را براساس نیازهای کاربران و اهداف کسب کاربرتجربۀ بخشی از گروهی هستند که راهبرد  اطالعات

 د که این راهبرد با همکاری چندین رشیییته با پیروی از فراگرد طراحی کاربرمحورنکنتعیین و تضیییمین می
 شود.عملیاتی می

، کاربرتجربۀ طراحی  0پیدییدآورنیدگیانش در مقیام کیاروران      تجربیۀ گسیییتردۀ  این کتیاب براسیییاس  

                                                           
1. practitioners 
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دیدگاهی متعادل  و در آن سییان معماری اطالعات نگاشییته شییده رایانه و مدرّ و پژوهشییگران تعامل انسییان 
معماری های شییییوهواقعی کارور و  ۀمعمیاری اطالعیات ازطریم برقراری پیوند میان تجرب   ۀرشیییتی  دربیابِ 

 اختصار ارائه شده است.به ،، اصیول و رهنمودهای طراحی کاربر با نظریات رفتار اطالعاتی ۀاطالعات/تجرب
، فنون و ابزار قراردادی معماری اطالعات، تأکید تحویلقابلِهای نمیایش نسیییخیه  بر افزوندر این کتیاب،  

ای )هم رقومی و هم فیزیکی( سازی فضاهای اطالعاتیشیود که معماری اطالعات به طراحی و یکپارچه می
 .است آن فراسوی و وبتر از وسیعت که مربوط اس

 کتاب نیا یکاربردها

 در تکمیلی تحصیییالت مقطع در اطالعات معماری درس در ما ۀسییال چندین تدریا حاصییل کتاب این
های رشییته در آن طور مرتب روزآمد شییده تا آخرین پیشییرفت بهاسییت. محتوای آن  0درکسییل دانشییگاه

 خاص طراحی جزئیات بر کمترگنجانده شییود. در این ویرایش، روند موجود در معماری اطالعات، تمرکز 
. گیریممی پی را محوراطالعات ایآینده برای شدن آماده و طراحی مضامین الگوها، بر بیشیتر  تأکید و وب
 اساسی بازنگری نیز دیگر هایفصل تمام در و هستند جدید کامال  ویرایش این( 9 و 2 ،2 فصل) فصیل  سیه 
کوتاه معماری اطالعات تاریخچۀ ( برای 2101-2119دو ویرایش ) بین ساله هشت فاصلۀ. است شیده  انجام

های ت کمک خواهد کرد و پیشرفتتحوّالشیود. این ویرایش جدید به مستندسازی  ی میمدت زیادی تلقّ
روی خواننده قرار تکوین و تکامل معماری اطالعات، پیشهای جدید اندیشییییدن را همگام با جدید و راه

هیا، فراگردها و فنون بنیادی معماری اطالعات، در بافت  دهید. هیدف این درس معرفی مفیاهیم، نظرییه    می
ای هرسانی و نیز نظامعلوم کتابداری و اطالع ۀ، به دانشیجویان تحصییالت تکمیلی رشت  طراحی کاربرمحور

ت. اس« یادگیری عملی»اساسی یادگیری در این درس،  ۀنکتکنیم که ازاین تأکید نمیبیش. اطالعاتی اسیت 
برای  یهاییادداشییتاز کتاب اصییلِ این های یادگیری اسییت. فعالیت قبیلهدف این درسیینامه ترویج این

 در حکمترین منبعی است که باید اعتقاد داریم مناسبتشیکیل شیده است. برای همین،    کالسیی  سیخنرانی 
مباحث های مهم این کتاب شامل ها تدریا شود. ویژگیهای مشابه در سایر دانشکدهدرسینامه برای درس 

های دانشگاه هر موضوع و پوشش متعادل مباحث نظری و عملی در آن است. درس ۀدربار شیده تهیهموجز 
ای مناسب در شیوهریا است. ما این کتاب را بههفته تد 01ای است که شامل های فصلیدرکسیل، کالس 

ایم. اگر در نظام نیمسالی استفاده شود، محتوای هر هفته را فصیل، هر فصل برای یک هفته، تنظیم کرده  01
 داد. سادگی بسطتوان بهمی

 ۀلی بین جامعکتاب بتواند پ. امیدواریم این راهگشاست و مفید نیز تجربۀ کاربر کاروران برای کتاب این
 عملی و دانشگاهی برقرار سازد.

                                                           
1. Drexel University 
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 کتاب ساختار

 این کتاب شامل موضوعات زیر است:
 معماری اطالعات: تعریف و تکامل -

امل افراد با تع ۀتأثیر آن بر شیو، در بافت فضاهای اطالعاتی یکپارچه تعریف معماری اطالعات 0در فصل 
 2گیرد. در فصیییل موردبحث قرار می تجربۀ کاربرهای معمیاری اطالعیات با رشیییته   ۀاطالعیات و رابطی  
های ها و فرصیییتگیرد و چالشمنظور بررسیییی تکوین و تکامل وب هدف قرار میبهدورنمای تاریخی 
 شود.بافت عصر فضاهای اطالعاتی بسیار یکپارچه شناسایی میمعماری اطالعات در  ۀجدید برای رشت

 شناسی معماری اطالعاتفراگردها و روش -

نیاز که پیش شناسی طراحی کاربرمحورکاری معماری اطالعات در بافت روش ها و روندگام 1در فصل 
 شود.اطالعات است، معرفی میمعماری  هایشیوهانجام 

 مبانی معماری اطالعات و اصول طراحی -

اسیییت که به مفاهیم مهم و مبانی معماری اطالعات، شیییامل  2و  1، 1، 1، 1های این کتاب فصیییل ۀهسییت 
 ،انسیان و الزامات طراحی متناسب با آن و نیز الگوها  رفتار اطالعاتی ،اطالعات و مسییریابی  دهیسیازمان 

ها در این ها آخرین پیشییرفتاختصییاص یافته اسییت. در این فصییل یاصییول و بهترین آداب طراحی تعامل
ارچه ارائه و وضیییعیت موجود دانش برای شیییکل یکپبیه  همراهو تلفن 0گراواکنشحوزه، نظیر طراحی 
 منعکا شده است. تجربۀ کاربرمندان طراحی دپذیری و حرفهپژوهشگران کاربر

 معماری اطالعات در عمل -

 به کاربر ناب ۀربو تج هایی نظیر اجایلچهارچوبطراحی و توسییعه بحث شییده اسییت. گروه  9در فصییل 
 را برکار تجربۀ پشیتیبانی از تصمیم  چهارچوبهای قبلی مرتبط اسیت. ما  در فصیل  شیده ارائه هایاندیشیه 
های معماری اطالعات، کاهش عدم قطعیت و منظور اخذ تصیییمیمبیه توان آن را کیه می  کنیممی ارائیه 

 معماری اطالعات استفاده کرد. پژوهش و طراحی دربابِهای گروهی تدارک حمایت از بحث

 معماری اطالعات ۀآیند -

شناسایی  افزایشروبهروندهای معماری اطالعات و مسیرهای آتی، ازجمله مالحظات جهانی  01در فصل 
ین رشته همکاری ا دشیود با یکدیگر برای ترویج و رشی  شیود و از پژوهشیگران و کاروران تقاضیا می   می

 رسد.پایان میدر سراسر کتاب به مورداستفاده اطالعات ریکنند. این فصل با برگشت به تعریف معما
 

                                                           
0 .Responsive design :رایانه، تبلت، ) استفادۀ کاربرمورد متناسب با ابزار گاهوبشود که در آن صفحات یک گفته می وب طراحیه نوعی از ب

 .ترتیب کاربر، سایت را با ساختاری متناسب و بدون نیاز به تغییر زوم خواهد دیدایندهد و به( واکنش نشان میگوشی هوشمند


