میزگرد

بررسیوضعیت
صنعت طراحی و
توسعه وب در ایران
بابک رجاور
برنامهنویس و مدرس وب

شهابحبیبی
مجری میزگرد و عضو تحریریه وب

مهدیعلیمردانی
دبیر تحریریه وب

مهندسمحمدتقیزادبدریان
مدرس  CIWو مدیر عامل
شرکتآرینپردازش

مهدیحسنی
طراح و گرافیست وب

بابک رجاور
برنامهنویس و مدرس وب

حبیبی :در ابتدا کمی در مورد تاریخچه طراحی وب صحبت کنیم .آغاز
پیدایش هنر یا صنعت طراحی وب به چه زمانی برمیگردد؟
رجاور :اول باید در مورد تاریخچه اینترنت صحبت کنیم .اینترنت در سال
 1968و در وزارت دفاع آمریکا به وجود آمد و هدف اولیه آن ،ایجاد ارتباط
بین چند دانشجو برای تبادل دادهها بود .به مرور و با پیشرفت پروتکل اولیه
اینترنت ،در سال  1971یا  1972بود که قیمت PCها کاهش پیدا کرد و این
دستگاههابهمنازلمردمراهیافتند.همزماناینترنتدراختیارشرکتهای
بزرگ قرار گرفت و به ابزاری برای ارتباط آنها با یکدیگر تبدیل شد .پس از
مدتیهمبحثسرویسهایاینترنتیمطرحشد(مثلسرویسهایایمیلو
 )BBSو این سروی 
سها در اختیار کاربران قرار گرفتند.
در این مقطع بود که نیاز به بستری برای رد و بدل کردن ساده دادهها و
سهولت دسترسی به محتوا احساس میشد .بر این اساس آقای Tim

دکتر حامد بیدی
طراح و گرافیست وب

جواد پادیاب
عضو تحریریه وب

 Berners-Leeدر سال  1989طرح راهاندازی وب را مطرح کرد.
تقیزاد :تازه بعد از ارائه این  wwwدوستداشتنی بود که استارت مبحث
طراحی وب زده شد .مسأله اصلی این بود که محتوا باید به شکلی راحت
و ساده به کاربر ارائه میشد تا بتواند بدون دردسر با آن ارتباط برقرار کرده
و کار کند .اولین بحث در طراحی وب ،ارائه مدرن رسانههای سنتی مثل
روزنامه و مجله و کاتالوگ بود .اما ذات وب متفاوت بود و این رسانه جدید،
ویژگیهاییداشتکهدررسانههایسنتیوجودنداشت.شمابایدیکروال
غیرخطی را برای کاربر وب در نظر میگرفتید زیرا کاربر وب مانند خواننده
روزنامه نبود که یک صفحه را از ابتدا تا انتها بخواند .همین ماهیت متفاوت،
سرمنشاءگسترشوتوسعهمبحثطراحیوببود.
البته اوج این توسعه ،شاید ده سال بعد از پیدایش وب بود و زمانی که
سایتهای مشابه با محتوای یکسان زیاد شد .در این زمان بود که رقابت بر
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سر جذب مخاطب ،مدیران سایتها را به افزایش کیفیت ظاهری و سهولت
کاربریسایتخودترغیبکرد.
حبیبی :پیدایش سایتمپها هم از همین جا بود که شروع شد؟
پ یک پیشینه فرهنگی دارد و به نظم و نظام سلسلهمراتبی
بیدی :سایتم 
ادبیات انگلیسی برمیگردد که در آن ترتیب اولویت مراتب در نگارش
مشخص میشود و مث ً
ال تیترها دارای سطحبندی مخصوص به خود هستند.
تگهای HTMLهم که برای افزایش وضوح و خوانایی محتوا ایجاد شدهاند،
برگرفته از همین فرهنگ هستند .شما میبینید که تگهای هدرها و <>ul
و< >liهمگیبرگرفتهازهمــانساختارسلسلهمراتبیتیترهاولیستها
در ادبیان انگلیسی است .سایتمپهایی را هم که شما به آن اشاره کردید،
با هدف دستهبندی و ایجاد ترتیب در محتوا ،به مبحث طراحی وب وارد شد.
مفهوم کلیدی در این میان ،بیشک همان لینک است که در رسانههای
سنتی وجود نداشته و در وب ,وظیفه ایجاد ارتباط بین صفحات مختلف را
برعهدهدارد.
حسنی :به نظر من نقطه عطف مبحث طراحی وب ،زمانی بود که وب به یک
پدیده همگانی تبدیل شد و به زندگی روزمره مردم وارد شد.
تقیزاد :به نکتــه خوبی اشاره کردید ،اجازه بدهید توضیح کوتاهی در
خصوص همگانی شدن وب بدهم .به طور کلی ،آموزش کامپیوتر را میتوان
به دو بخش عمده تقسیم کرد :دوره قبل از همگانی شدن اینترنت و دوره
بعد از آن .در دوران قبل از اینترنت ،مردم از کامپیوتر به
عنوانیکوسیله HighTechاستفادهمیکردند
و به دنبال آموزش اصول و مفاهیم پایه آن
بودند؛ ولی پس از ارائه و همگانی شدن
اینترنت و ارائه سرویسهای سودمندی
مثل پرداختهای الکترونیکی ،مردم
با هدف یادگیری نحوه استفاده از این
سرویسها به سراغ کامپیوتر میرفتند
و دیگر نیازی به شناخت هارددیسک و
 CPUومادربردنداشتند؛بلکهکافیبود
دکمه پاور سیستم را بزنند و روی آیکن
مرورگر خود کلیک کنند تا کاری که به
دنبال آن بودند انجام شود .من اعتقاد
دارم نوعی مدار تشدید بین تجارت
الکترونیک و طراحی وب ایجاد شد و
این دو ،به مرور موجب گسترش یکدیگر
شدند و کار به امروز رسید که طراحیهای
ما حتی با پنج سال پیش هم متفاوت است.
علیمردانی :نقش عرضه سیستم عامل
ویندوز  95را که یک سیستم عامل مبتنی
بر گرافیک بود در پیشرفت طراحی وب چطور
ارزیابیمیکنید؟
تقیزاد :قطع ًا این نسخه از ویندوز به پیشرفت وب
کمک کرد ولی اعتقاد دارم این سیستم عامل نبود که
باعثشدکاربرانبهسمتکامپیوتربروندبلکهوبآنهارا
به استفاده از کامپیوتر تشویق و ترغیب کرد .با این حال قطع ًا
سیستمعاملووب،خدماتمتقابلیبهیکدیگرداشتهاند.
بیدی :دو کارکرد اصلی در اینترنت وجود دارد :یکی اینترنت و وب به
عنوان یک رسانه و دیگری به عنوان اپلیکیشن .کارکرد رسانهای وب به
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حوزههایاطالعرسانیوتبلیغاتیاشارهداردومنظورازکارکرداپلیکیشنی
آن هم سرویسهای وبی است که به آن اشاره شد .تصور میکنم در فاز اول
پیشرفت اینترنت ،کارکرد اپلیکیشنی آن بیشتر مشهود بود؛ مردم شاید
به اطالعات اینترنت کاری نداشتند ولی برای کار با ایمیل از آن استفاده
میکردند .همین سرویسهای وب باعث شد مخاطب آن زیاد شود و جایی
یاینترنت
کهمخاطبهست،رسانههمهست.بنابراینکمکمرویکردرسانها 
همتقویتشدتابهامروزکهمیبینیماتکایاصلیبزرگترینرسانههایدنیا،
رویوبسایتشاناست.
تقیزاد :من برعکس آقای دکتر بیدی تصور میکنم در دوره اول اینترنت،
بیشتر بحث رسانه بودن آن برای ما مطرح بود ،نه وجه اپلیکیشنی آن .چون
در سالهای اول ارائه وب ،خبری از زبانهای برنامهنویسی اختصاصی برای
وب نبود و تنها HTMLوجود داشت .در دوره اول ،اینترنت یک موضوع تازه
بود و مردم با این دید به سمت آن میآمدند که من تلویزیون را دارم که در
آن باید اخبار را سر ساعت  9گوش کنم ولی در اینترنت میتوانم هر زمان
که دوست داشتم به سراغ اخبار بروم .سرویسهای اینترنتی بعدا ًباب شد و
مورد توجه قرار گرفت تا االن به سرویسهایی مانند کلود رسیدهایم.
رجاور :مسأله این است که این سرویسها از قبل هم وجود داشتند (مثل
ایمیل در BBSها) و وب توانست

سر و شکل بهتری به آنها بدهد و سهولت استفاده آنها را افزایش دهد.
حبیبی :در مورد تاریخچه و وضعیت وب ایران صحبت کنیم .ما در حوزه
طراحی وب در مقایسه با دنیا چه جایگاهی داریم؟
تقیزاد :طراحی وب در ایران خصوص ًا در بدو پیدایش ،تا حدود زیادی تحت
تأثیرمحدودیتپهنایباندموجوددرکشورمانقرارگرفتونتوانست
پیشرفتکند.درواقعدومسألهرامیتواندرعدمپیشرفتصنعتطراحی
وب ایران دخیل دانست :یکی همین محدودیت پهنای باند است .من یادم
میآید که اگر در آن سالهای ابتدایی میخواستیم سایتی را برای شرکتی
طراحی کنیم و مشتری میخواست که یک ویدئوی فلش را در سایتش قرار
دهیم ،تنمان میلرزید که بارگذاری این سایت چگونه خواهد بود و آیا روی
کامپیوتربازدیدکنندگانبدوندردسربازخواهدشدیانه.
مشکل دیگر در طراحی وب ایران آن است که ما چیزی به نام اصول طراحی
وب را به کارآموزان خودمان آموزش نمیدهیم .شما کالسهای طراحی وب
زیاد میبینید ولی اینها همه آموزش اپلیکیشن هستند و در هیچکدام،
اصولطراحیوبآموزشدادهنمیشود.متأسفانهبخشعظیمیازطراحان
ما ،طراحان متکی به  CMSهستند .کم نیستند طراحانی که با استفاده از
فایرباگ،تمامآیتمهایصفحهموردنظرراکپیمیکنندوبعد

هم با استفاده از جومال ،به اصطالح سایت خود را طراحی میکنند .وقتی
هم از آنها میخواهید تغییر کوچکی در ساختار سایت بدهند ،نمیتوانند
زیرا فقط سایتی که از قبل ساخته شده بوده را کپی کردهاند و اصول طراحی
سایت را نمیدانند .اینها مشکالت ما در وب هستند و به همین دلیل من
اعتقاد دارم ما وبسایت اصولی و حرفهای نداریم و یکی از معدود سایتهای
ایرانی که از نظر فنی خیلی خوب است و اصول را رعایت کرده ،دیجیکاال
ی رسمی داخلی را میبینید که از سال 79
است .شما سایت فالن خبرگزار 
تا به حال هیچ تغییری نکرده است در حالی که CNNدر طول همین مدت،
حداقل شش هفت بار ساختار کلی سایت خود را بهروز کرده است.
به نظر من مشکل اصلی در ایران این است که وب ما به صورت جرقهای
شروع شده و بیشتر طراحان ،کار را به شکل تجربی و با الگو قرار دادن
سایتهایمختلفیادگرفتهاندوآموزشاصولیندیدهاند.
پادیاب :با توجه به دغدغههایی که اشاره کردید آیا الزم است مرجعی مثل
یک  NGOبرای تدوین اصول و روشهای طراحی وب ایرانی تأسیس شود
تا این خالء را پر کند؟
رجاور :طــراحــی وب هم مانند بسیاری از فناوریهای وارداتی به کشور
ما ،روند طبیعی و اصولی را طی نکرد و فرهنگ آن به همراه خود ابزار ،وارد
کشور نشد .این بود که هر کس بر پایه مشاهدات و تجربیات خود ،این علم را
یاد گرفت و به کار مشغول شد.
در پاسخ به پرسش شما باید بگویم
که اتفاق ًا نیازی به تأسیس یک مرکز
جداگانهنیستومابایدخودمانرابه
جامعه جهانی نزدیک کنیم .مشکل
ماارتباطبافرهنگهایدیگروضعف
در زبان انگلیسی است که همین
مسأله مانع ارتباط ما با علم روز جهان
شده است .بنابراین نیازی به تأسیس
 NGOنیست؛ کمااینکه در کشورهای
دیگر هم چنین نهادهایی تأسیس نشده و
طراحان ،خود را با علم روز جهان هماهنگ
کردهاند .مسأله دیگر ،عالقه و نیاز جامعه است.
وقتی شما به پراید راضی هستید ،طبیعی است
که کارخانه سایپا برای شما پراید تولید میکند
ولی اگر پراید را نخرید ،این کارخانه هم به فکر
ارتقای محصوالت خود میافتد .در مورد وب
هم میبینیم که کاربران ایرانی ،هیچ تمایلی
به سایتهای قویتر از خود نشان نمیدهند
وبههمانسایتهایمعمولیودارایامکانات
ابتداییراضیهستند.
پادیاب :فرهنگسازی در این زمینه به عهده
کیست؟ طراحان باید سلیقه مردم را باال
ببرند یا این وظیفه صاحبان سایتهاست که
برای ساخت یک سایت قوی سرمایهگذاری
کنند؟
حسنی :عــالوه بر طراح و صاحب سایت،
بخشی از این فرهنگسازی نیز به عهده دولت
است .شما در مورد پرداخت وجه قبوض آب و
برق توسط عابر بانکها و اینترنت هم میدیدید
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که مردم در ابتدا به این سیستمها اعتماد نداشتند ولی بعد از اینکه
بانکها دیگر از دریافت وجه قبوض خودداری کردند ،مردم به استفاده از
این ابزارهای جدید روی آوردند .در مورد طراحی وب هم دولت میتواند با
حمایت از کسانی که با قدرت در این زمینه وارد میشوند و اعتمادسازی در
شاخههایی مانند تجارت الکترونیک ،امکان انجام کارهای بزرگ را در وب
ایرانفراهمکند.
ً
رجاور :البته در زمینه زیباییشناسی و گرافیک ،قطعا این به سلیقه طراح و
هنر او برمیگردد ولی در مباحث کالن مثل امنیت و ابعاد فنی ،در کشوری
که همهچیزش دولتی است ،مسلم ًا دولت میتواند نقش مهمی در فراهم
شدن بسترهای الزم برای پیشرفت مقوله طراحی وب فراهم کند .اعتقاد
دارم دولت در زمینه تعیین نقشه راه و برنامهریزیهای کالن میتواند و باید
نقشآفرینیکند.
بیدی:وقتیازحمایتدولتصحبتمیشودبرخیفکرمیکننددولتباید
چند نفر کارمند استخدام کند تا کار طراحی وب را گسترش دهند در حالی
که دولت میتواند به دو شیوه از طراحی وب حمایت کند .یکی مسأله رسانه
ملی است که به طراحی وب خیلی اجحاف کرده است .در تلویزیون هر وقت
در مورد اینترنت صحبت میشود ،به عنوان یک پدیده منفی و مخرب به آن
میپردازند در حالی که میتوان در این رسانه پرمخاطب ،به جنبههای مثبت
وب هم پرداخت.
حمــایت دیگر دولت میتواند کمک به پژوهش در حوزه طراحی وب باشد
که این کار میتواند در پارکهای علم و فناوری انجام شود .مث ً
ال میتوان در
این پارکها ،اقداماتی را برای پارسیسازی برخی اصول طراحی وب انجام
داد .به عنوان مثال تگهای  h2 ،h1و h3فونتها و اندازههای پیشفرضی
دارند که ممکن است به درد وب پارسی نخورد .یکی از مشکالت ما همین
فونت است که البته استفاده از همین فونتهای موجود را هم مدیون
مایکروسافت هستیم .بنابراین در مورد طراحی فونت و تعریف برخی اصول
بنیادین طراحی وب میتوانیم با تحقیق و پژوهش ،راهحلهایی را برای
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مشکالت خاص خودمان در طراحی وب پیدا کنیم.
بیشک یکی از این مشکالت هم نگارش از راست به
چپ ما در مقابل نگارش از چپ به راست غربیها
است که استفاده از بسیاری از اصول پذیرفته
شده در طراحی وب را برای ما با مشکل مواجه
میکند.
علیمردانی :االن چنیــن مراکـزی که کار
پژوهشی در مورد طراحی وب انجام دهند
وجود ندارد؟
بیدی :یک مرکزی به نام پژوهشگاه فضای
مجازی وجود دارد که با بودجه محدودی
که دارد ،از پایاننامههای پژوهشی در حوزه
وب حمــایت میکند ولی وقتی فهرست
پایاننامههای این مرکز را نگاه میکردم ،تمام ًا در
مورد مسائل تکنیکی و زیرساختهای اینترنت
بود و حتی یک پژوهش هم در ارتباط با طراحی وب
وجودنداشت.
رجاور :در مورد نقش دولت در افزایش کیفیت طراحی
وب ،وقتی من به عنوان طراح از کار بیکیفیتی که انجام
میدهم راضیام و شمای مشتری هم مشکلی با کیفیت کار
ندارید ،طبیعی است که دولت نمیتواند وارد شود و اعمال نظر کند.
تصور میکنم باید خود طراحان و فعاالن  ITبه دنبال افزایش نظارتها و
ارتقای سطح کیفی کارها باشند چون با سیستم دستوری و نظارت دولتی
بهجایینمیرسیم.
پادیاب :شاید باید کارشناسان  ITبا تخصصهای مختلف و در حوزهای
متفاوت (مثل برنامهنویسی ،طراحی و ،)...توسط مرجعی مثل همین نشریه
وب به دور هم جمع شوند تا استانداردهایی را برای ارتقای سطح کیفی
طراحیوبتعیینکنند.
تقیزاد :فکــر میکنم چنین مرکزی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و
نمیتوانیمقالبمشخصیرابرایطراحیوبتعریفکنیم؛چونطراحیوب
یکجنبهبصریدارد.شماکاررامیبینیدومیپسندیدیانمیپسندید.پس
من نمیتوانم آن را در یک قالب محدود کنم .برای همین است که در اصولی
کهبرایطراحیذکرمیشود،تناقضهایوحشتناکیمشاهدهمیکنیم.
مسألهدیگر،سرعتدگرگونیمباحثعلمیاست.مندرکالسها،درسیرا
که این ترم میگویم در ترم بعد عوض میشود .چند وقت پیش یک مقالهای
به دست من رسید که به طور کلی من را به هم ریخت .من تا به حال به
دانشجویانخودممیگفتمکهنبایدازاسکرولافقیاستفادهکردولیدراین
مقاله جدید آمده بود که به زودی ،اسکرول افقی جایگزین اسکرول عمودی
میشود.میبینیدکهبهیکبارهکلسیستمتغییرمیکند.برایهمیناست
که میگویم قانونی که امروز میگذاریم ،فردا تغییر میکند و نمیتوانیم این
قوانین را در یک کنسرسیوم ببریم تا به تصویب برسد چون هنوز قوانین
قبلی تصویب نشده ،قوانین و روشهای جدید عرضه میشود و روز از نو
و روزی از نو .ضعف شدید وب ایران بیش از هر کسی تقصیر ما طراحان
است که خوراک خوب به مخاطب ندادهایم .ما نیامدهایم به مردم ،وب خوب
را معرفی کنیم تا سلیقه آنها به درستی شکل بگیرد .مردم میتوانند وب
خوب را از بد تشخیص دهند؛ همانطور که بستهبندی یا رستوران خوب را
ازبدتشخیصمیدهند.
حسنی :االن در دنیا کام ً
ال پذیرفته شده که طراح به عنوان متخصص کار و

کسی که تجربه و دید دارد ،باید مشتری را راهنمایی کند .باید به او کمک
کند که مخاطب سایت خود را بشناسد و ظاهر و محتوای سایت را بر اساس
نیاز این مخاطب طرحریزی کند .درواقع این طراح است که باید احساس
وظیفه کند و به ساخته شدن یک وبسایت موفق و کارآمد کمک کند.
پادیاب :آیا این طراح است که باید احساس وظیفه کند یا جامعه مدرسین
طراحی؟ میخواهم بدانم که مدرسین ما در کنار تعلیم ،چقدر به فکر تربیت
دانشجویان خود هستند و به آنها میآموزند که اصول حرفهای را در کار
خود رعایت کنند و خود را به حفظ کیفیت استاندارد ملزم بدانند؟
تقیزاد :ببینید  CIWمرجع اصلی طراحی وب است که در آن تأکید شده
که اصول کار طراحی سایت باید به تـرتیب از  Conceptualizationتا
 Product ،Analysis ،Visualizationو  Revolutionانجام شود و شما
باید این پنج فاز را به طور کامل اجرا کنید .در کالسها معموالً دانشجویان
به من میگویند که خیلیها  150هزار تومان میگیرند و بدون رعایت این
اصول،سایتطراحیمیکنند.مندرجوابمیگویماتفاق ًابگذاریداینافراد
کار کنند چون آنها جادهصافکنهای طراحان حرفهای هستند .من االن
مدتهاست که هیچ سایتی را از ابتدا استارت نکردهام؛ چون مشتری به من
میگوید من قب ً
ال سایت داشتهام ولی آن را نمیخواهم و یک سایت جدید
میخواهم .این یعنی این مشتری ،حاال تمام نیازهای خود را متوجه شده و
فهمیدهکهسایتقبلیپاسخگویایننیازهانیست.بنابراینالزمنیستمن
از ابتدا ،هدف از در اخیار داشتن سایت و مزایای آن را برای او تشریح کنم.
من به عنوان یک معلم همیشه دو نکته را به دانشجویانم متذکر میشوم.
اول اینکه اگر نتوانستید مشتری را مجاب کنید که چارچوبهای یک کار
باکیفیت را بپذیرد و او روی مواردی اصرار داشت که در نهایت به کاهش
کیفیت سایت منجر میشد ،کار را قبول نکنید چون این کار ضعیف ،بخشی
از کارنامه و شناسنامه شما خواهد شد .دوم اینکه بعد از امضای قرارداد ،آن
را کنار بگذارید دیگر به قیمت و شرایط آن فکر نکنید و تمام تالش خود را به
کار بگیرید که یک کار قوی و ماندگار خلق کنید.
حبیبی :آیا کسی که  Designerاست ،برای موفقیت در کارش الزام ًا باید
 Developerهم باشد؟ آیا نباید این شاخهها به طور کامل از هم جدا باشند؟
تقیزاد :در  CIWاین رشتهها کام ً
ال از هم تفکیک شدهاند و به صورت سه
مدرک جداگانه ( Web Developer ،Web Designerو )Web Security
عرضه میشوند و تأکید شده که الزم نیست طراح چیزی از توسعه بداند
و برعکس .ما هم در مجتمع فنی تهران ابتدا گفتیم که فقط سرفصلهای
طراحی را آموزش میدهیم .اتفاقی که افتاد این بود که کسانی که برای
شرکت در دورهها میآمدند میگفتند وقتی برای کار به شرکتها مراجعه
میکنیم ،میگویند به طراح وبی نیاز دارند که  PHPو  Net.و  Flashو ..را
بداند .این بود که ما مجبور شدیم کالسی به نام Dynamic Website
را به دوره اضافه کنیم که در آن  PHPو  Net.هم تدریس میشود تا نیاز
استخدامیایندانشجویانرفعشود.
حسنی :شاید در گذشته که  CSSو  HTMLتا این حد رشد نکرده بود و
بحث  SEOبه صورت امروزی مطرح نبود ،شاید یک نفر میتوانست کار
 Designو  Developسایت را خودش به تنهایی انجام دهد ولی االن از بعد
روانشناسی ،رنگشناسی ،تبلیغات و ،...کار به قدری پیچیده شده که یک
نفر نمیتواند در هر دو شاخه متخصص باشد .االن برای موفقیت یک سایت
به یک تیم طراحی وب نیاز است که هر یک از آنها ،از جنبه تخصصی خود
به پیشبرد اهداف سایت کمککنند .متأسفانه تعداد کسانی که با این دید
آموزش میبینند و به ارزش کار تیمی پی بردهاند بسیار کم است و خیلیها
تصور میکنند با یادگیری بخشی از هر کدام از این دانشها میتوانند به یک

طراح جامع و کامل تبدیل شوند.
حبیبی :به نظر میرسد در کلیه رشتههای وابسته به کامپیوتر ،سه مشکل
بزرگ وجود دارد .یکی اینکه ما هیچوقت تخصصمحور پیش نمیرویم و
کارفرما آگهی میدهد که به گرافیستی نیاز داریم که به ،3D Max ،Corel
 Maya ،Photoshopو ..مسلط باشد که در عمل شدنی نیست .یکی نبود
کپیرایت که در تمام ابعاد به ما ضرر میزند و دیگر آنکه به اهمیت کار تیمی
پینبردهایم.
پادیاب :شیوههای نوین طراحی وب تا چه حد در طراحی وب ما جدی گرفته
میشود؟
تقیزاد :یکی از این شیوههای نوین ،بحث Web2.0است که اگرچه در دنیای
سالهاست که مطرح شده ،ولی ما هنوز به آن وارد نشدهایم .االن در دنیا
سایتهای مبتنی بر  Web 2.0وجود دارند شما به عنوان کاربر ،در تولید
محتوایآنهامشارکتمیکنید.مسألهدیگرکهبازهمبهآموزشبرمیگردد،
ضعف در آموزش متدولوژی طراحی وب است .شما در بیشتر آموزشگاهها
میبینید که تنها ابزار را آموزش میدهند و هیچ اثری از متدولوژی نیست.
بیدی:منازخودممیپرسم کهمندر اینچندسال کهدرحیطهوبفعالیت
میکنم،چندمقالهدرموردآموزشمتدولوژیواصولطراحیوبنوشتهام؟
قبولکنیمکهمردممادرزمینهزبانانگلیسیضعفدارند؛بنابراینبهمنابع
ارزشمندوبهروز،دسترسیندارند.میخواهمخودمانرابهعنوانفعاالناین
حوزه محکوم کنم که شاید ما هم آن تالش الزم برای راهنمایی عالقهمندان
و نشان داده راه و روش صحیح به آنان را انجام ندادهایم .جدای از کاری که
دولتیاصداوسیمامیتوانندانجامدهند،خودماهمدرتولیدمحتوایمفید
و اثرگذار به زبان پارسی کوتاهی کردهایم.
حبیبی:بهعنوانآخرینپرسش،فکرمیکنیدبرایکمکبهبهبودوضعیت
وب ایران چه میتوان کرد؟
رجاور :چندی پیش در همایشی شرکت کرده بودم که یک کارشناس هندی
هم حضور داشت .این فرد اظهار میکرد که شما ایرانیها به طرز عجیبی
تالش میکنید همهچیز را بومی کنید .فردوسی را که مال خودتان است
کاری به کارش ندارید ولی دانش کامپیوتر را که اصل آن از جای دیگری
است میخواهید بومی کنید .اعتقاد داشت بهتراست به جای این کار ،زبان
انگلیسی خود را تقویت کنید تا با علم روز دنیا آشنا شوید و مثل یک جزیره
جدا افتاده و بیخبر از دانش روز نباشید.
تقیزاد:کام ً
الموافقم.بهنظرمنبومیسازی،بدترینکاریاستکهدرزمینه
وب میتوانیم انجام دهیم .چون ما در وب ،سایتی را طراحی میکنیم که قرار
است در مقابل دید همه دنیا گذاشته شود؛ پس نمیتوانیم بگوییم که چه
کسی ببیند و چه کسی نبیند .درواقع نمیشود خودمان با دست خودمان،
بخشیازمخاطباناحتمالیمانراحذفکنیم.شایدبشودپارسیسازیکرد
ولیبومیسازیخیر.
بیدی:ماقبلازاینکهبخواهیمبهدرستیاغلطبودنبومیسازیفکرکنیم،
کارهای زیادی است که باید انجام دهیم .از جمله اینکه فونتهای پارسی
مخصوص وب را بسازیم .ما سایتهای دولتی و خصوصی بزرگی داریم که
پول خوبی از تبلیغات به دست میآورند ولی هیچ کدام تا به حال تالشی
برای طراحی یک وب فونت پارسی انجام ندادهاند.
رجاور:درزمینهفونتهایوبکارهایخوبیانجامشدهولیاطالعرسانیدر
اینزمینهصورتنگرفتهاست.
حبیبی:امیدوارمدرنشریهوببتوانیمباکمککارشناسانوعالقهمندانبه
طراحی وب ،اقدامات مثبتی را در جهت رفع بخشی از مشکالت موجود در
اینصنعتانجامدهیم.ازکلیهدوستانبرایشرکتدراینمیزگردمتشکرم.
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