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 چكيده

 غيار باومیافزارهاا و دادمات در حال حاضر نرمها انجام پذيرفت.وبگاه بندیرتبهسازی سامانه بومی ضرورت نياز به طراحی و پياده ژوهش حاضر با هدف تعيينپ

استفاده قرار گرفته است و طرفداران بسياری دارد. اين در حالی است کاه ها و کاربران اينترنت مورد ها در کشور توسط مديران وبگاهوبگاه بندیرتبهبرای تحليل و 

کاربران ارائه ناداده و نقااض ضاعفی  ، اطالعات دقيقی بهسرمايه ملی از کشور دروجهای دادلی و اين نرم افزارها و ددمات، عالوه بر به چالش اندادتن امنيت داده

شاده اسات. باا توجاه باه روی کاار آمادن  انجاام در اين مقاله ،دارد. شناسايی و بررسی عملكرد اين نرم افزارهاها وجود آمدن امكان تقلب در آن به وجودبرای 

آمده که اين موضوع باه هماراه شناساايی و بررسای  به وجودها ی وبگاهتر رتبههای مورد نياز برای ارائه هرچه دقيقداده آوریجمعجويشگران بومی فرصتی برای 

ی و ااز مناابع داده بنادیرتبههاای استخراج مقادير شااد ، شامل های اصلی در طراحی سامانهگام انجام شده است. بندیرتبهای سامانه بومی هساير منابع داد

ترين زمان وان در سريعسازی آن به نحوی که بتو در رابطه با روش پياده شده شناسايی ها و ارائه رتبه وبگاه، ، پردازش روی شاد ذديره آنها در بانک اطالعاتی

 نمود،  بحث شده است. برداریبهره بندیرتبهاز سامانه 

 کلمات کليدی

های وکارکسابای، ، مناابع دادهی تحليال وبهاشااد ، بنادیرتبهی هاشاد ، برون وبگاه، بر وبگاهوبگاه، جويشگر بومی، سامانه رتبه بند بومی، تحليلگر وب، 

 اينترنتی
 

 

 

 مقدمه -1

، هاي اينترنتي متنوع و متعدد در كشوروكاركسبراه افتادن و به ا آغاز رشد وب فارسيهمزمان ب
ي يک  رتبهند. اهبود شانيت وبگاهحي براي سنجش ارجشاخصها همواره به دنبال مديران وبگاه

ايجکاد شکده بکه اينترنتکي  وكاركسبو همچنين رونق  قابليت اعتماداز حيث درک ميزان  1وبگاه
هکا و اسکت كکه داده، شکركتي در كاليررنيکا شکركت الكسکاحکازز اهميکت اسکت. ، آني واسطه
 خکود وبگکاه در كند. ايکن شکركتتجاري ارازه ميرايگان و  صورتبههاي ترافي  وب را تحليل
هکايي را بکر روي را ذخيکره كکرده و تحليل هاي مربوط به كاربران و بازديدكنندگان وبگاههاداده
 نمايد.مي بنديرتبهها را و اين وبگاهداده ها انجام آن
هاي ارازه دهنکده هرگونکه هاي توسعه يافته در كشور را مي توان به دو بخش، شامل وبگاهوبگاه

 هکا ووبگاه مکديرانحاضر رتبه الكسا براي هاي درآمدزا تقسيم بندي كرد. در حال محتوا و وبگاه
امکا بيشکترين دغدغکه بکراي رتبکه  ؛اهميت دارد ي آن،محتواوبگاه وكاربران آنها از حيث اعتبار 

هاي اينترنتي در داخکل كشکور اسکت. وكاركسبهاي درآمدزا و در واقع همان الكسا از آن وبگاه
بسکياري از در ايران تبليغات در وب اسکت. اينترنتي  هايوكاركسبعامل رونق  ترينمهمامروزه 
، اكترکا كکه قصکد تبليکر در آن را دارنکدد نظر هاي ايراني، تنها به رتبه الكساي وبگاه مورشركت
بهتکر در آن، بکراي صکاحبان  ي. همين موضوع باعث شده است تا الكسا و كسب رتبهكنند. مي

دهد به دليکل نمونکه بکرداري اي كه الكسا ارازه ميهرچند رتبهاي پيدا كند. اهميت ويژه هاوبگاه
راه منطقي كسکب رتبکه بهتکر در الكسکا، ين حال ها چندان دقيق نيست اما با اغير دقيق از داده

جذب مخاطب و افزايش ترافي  از طريق توليد محتواي غني و كاربردي اسکت؛ امکا از آنجکايي 
گرفته ها سرويس و روش غيرمنطقي شكل ده ،بر هستندكه بسياري از مردم همواره بدنبال ميان

خکود را بکه شکكل  وبگاه ا رتبه الكسايكنند تها تالش ميوبگاهمديران ها كه از طريق آن است
درصد از كاربران الكسکا از ايکران  ششحدود  [1]بر اساس آمار الكسا .غير واقعي بهبود بخشند

.بنکابراين بکه هاي مخاطب الكسا، در رتبه پنجم قکرار دارددر ليست برترين مليتهستند و ايران 
و جايگزين نمودن آن با الكسا و امثکال  هاوبگاه بنديرتبهبومي  سامانهزي اندارسد با راهنظر مي

هکاي داخلکي و وب وبگاه ترافيكي ، عالوه بر ارازه آمار و مستندات دقيقتر از وضعيتآن در كشور
هکا توان از رشد كاذب و غير اصولي وبگاهپوشش نقاط ضعف الكسا و راه هاي تقلب در آن ، مي

 يامبناي ارزش ي  وبگاه رتبکه ؛ بدين ترتيبجلوگيري نمود در ايرانينترنتي هاي اوكاركسبو 
همچنکين بکا حرک   اسکت. ها به آن اختصکا  دادهوبگاه بنديرتبهبومي  كه سامانه  خواهد بود
هکاي روانه شركت بومي هاي كشور و سرمايه ملي، در آمد حاصل از استراده از سامانهامنيت داده
 .خواهد شدداخلي 
جويشگران بومي به منظور ابالغ موثر ارزش پيشنهادي خود به كاربران و جلکب توجکه از طرفي 

هاي بارزي كه مزيت رقابتي آنها را در مقايسه با سکاير بکازيگران آنها به كيريت و ساير مشخصه
دهد، نيازمند خلق تصويري قدرتمنکد از خکود در محکيج مجکازي بنام حاضر در بازار تشكيل مي
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كارهاي آن توسعه سكوهاي خدمات جويشگر به كکاربران اسکت؛ خکدماتي يكي از راهكه هستند 
و تحليکل  بنکديرتبهشود. از ايکن رو سکامانه بکومي ايشان در دنيا ارازه ميبنام كه توسج رقباي 

ي  خدمت در كنار ساير خدمات جويشگران بومي قابل ارازه است و از طرفکي  عنوانبهها وبگاه
گزارش "خدمت خود يعني  ترينمهمتوانند جهت هرچه بهتر ارازه دادن بومي مي نيز جويشگران

 بنکديرتبهها را دريافت نموده و آن را در الگکوريتم وبگاه يخدمت ارازه رتبهاز سامانه،  "جويش
ها كکه در همچنين استراده از اطالعات كاربري و بازديد از وبگاهخود به نحو موثري وارد سازند. 

عوامکل  ترينمهمها، از بندي وبگاهاي براي رتبهي  منبع داده عنوانبهشود، ان ثبت ميجويشگر
 آيد.شمار مي، بهبنديرتبهپيوند ميان جويشگران بومي و سامانه بومي 
رقبکاي خکارجي شکناخت مسکهله و نقکاط ضکعف بدون ش  داشتن نگاه راهبردي كه مبتني بکر 

 بنکديرتبهتحليل و يند آعناصر دخيل در فر يتمامبه دتبلندممحبوب در كشور و همچنين نگاه 
 در كشکور بنکديرتبهسکامانه بکومي از  برداريبهره، شرط اساسي براي موفقيت باشدمي هاوبگاه
سازي سکامانه تحليکل و بيان ضرورت و چگونگي طراحي و پيادهف اهداحاضر با  مقاله؛ لذا است
فع نياز به رصکد ترافيک  اينترنتکي ايکران و تعيکين سکهم ر ،ها مبتني بر ترافي وبگاه بنديرتبه

انجکام طکر  جويشکگر بکومي هکاي اي از پژوهشزيرمجموعه عنوانبههاي بومي ترافي  وبگاه
است كه ابتدا در بخکش اول بکه تعريکف  قرارازاينترتيب ارازه مطالب در اين پژوهش  .پذيردمي

ها پرداخته و سکپس در بخکش وبگاه بنديرتبهو  مورد نياز در حوزه تحليل يبرخي مراهيم اوليه
دهيم. در بخش سوم بکه طکر  اند را شر  ميدوم كارهاي مشابهي كه در اين راستا انجام گرفته

هکا پرداختکه و در گکاهوب بنکديرتبهسکامانه بکومي  سازيپيادهداليل نياز به طراحي و  يمسهله
. در بخش كنيمبيان ميل مسهله تشريح شده، براي حخود را حل پيشنهادي بخش چهارم نيز راه

هاي جديکد و قابکل انجکام در ايکن راسکتا و كاراين پژوهش و  يپنجم نكاتي در رابطه با توسعه
 پردازيم.گيري از كل پژوهش مينتيجه

 پايهمفاهيم  مروری بر -2

 يم.پردازمي ،است كاررفتهبهدر اين بخش به تعريف برخي مراهيم اصلي كه در اين مقاله 

 وب گرتحليل -2-1

هکاي موجکود در وب را بکا هکدف شناسکايي و بهينکه كکردن اسکتراده از وب، تحليلگر وب، داده
ها كه از تحليلگر اسکتراده و تحليل كرده و گزارش آن را به مديران وبگاه آوريجمع، گيرياندازه
 .[2]دهدند، ارازه مينكمي
يک  ابکزار بکراي  عنوانبکهگيري ترافي  وب نيسکت بلكکه ابزاري براي اندازهيلگر وب تنها تحل

كکاربران، بهبکود رتبکه وبگکاه در  شناسکيجمعيتهاي مختلرکي از وبگکاه، از قبيکل ارزيابي جنبه
هايي كکه ترين تحليلاساسي گيرد.مورد استراده قرار مي ( و رديابي تبليغات،SEO) انجويشگر
 گيرد، تحليل بر مبناي ترافي  وبگاه و آمار بازديدها از آن است. ها صورت ميروي وبگاه

 وب بندیرتبه -2-2

ي مشخصي، هاشاخصها بر اساس آن را به نسبت ساير وبگاه ارجحيتي ي  وبگاه ميزان رتبه
، باعکث سکوب بکه گاههايي از وبوسيله ارزيابي جنبهبندي بهرتبهدر حوزه تجاري، كند. تعيين مي
 شود.بر اساس نوع رتبه بند مشخص مي هاجنبهاين  .شودمي اروككسباهداف 
-بر مبنکاي تحليکل بنديرتبهكه يكي  شودها دو نوع اصلي را شامل ميگاهوب بنديرتبه معموالً

مثکال رتبکه بنکد  عنوانبکه وب است. 2بر پايه ارجاعات بنديرتبههاي ترافيكي از وب و ديگري 
 بنديرتبهي بازديد از صرحات، هاشاخصآنها شامل  ليل ترافيكيها را بر اساس تحوبگاه، الكسا
ها را وبگاه  كند و رتبه بند گوگل، )در بخش بعد در رابطه با هر دو رتبه بند بحث خواهد شد(مي

 كند.مي بنديرتبههاي موجود در صرحات آن يا همان ارجاعات صرحه، بر اساس تحليل لين 

 وب بندیرتبهی هاشاد  -2-3

-شکاخصدسته كه در بند قبل ذكر شد، به دو  بنديرتبهبا توجه به انواع  بنديرتبههاي شاخص

 شوند. تقسيم مي ،هاي صرحات وبهاي تحليل لين هاي تحليل وب و شاخص
هکايي هسکتند كکه توسکج تحليلگکران وب نيکز تحليل وب در واقع همان شکاخصهاي شاخص
خصوصکيات  ،3هکاي سکاختاريهاي بلکوکشاخصدسته داراي انواع  [3]و مطابق با  كاررفتهبه

هکاي شکاخص عنوانبههايي كه شاخص هستند. 6هاي تبادليو معيار 5خصوصيات محتوا ،4بازديد
هکاي شکاخص يشکوند، در دسکتهبندي بر مبناي تحليل ترافيكي شکناخته مکياي براي رتبهپايه
-( و بازديدكننکدهPage views) ساختاري قرار گرفته و شامل بازديکدهاي صکرحه هايبلوک

به تعداد دفعاتي كه ي  صرحه مورد بازديکد هستند.  (Unique visitorsهاي منحصربررد )
شود و به تعداد كاربران منحصکر برکرد انسکاني)با گرته مي« بازديدهاي صرحه»قرار گرفته است 

ها( كه در ي  دوره زماني مشخص حکداقل يک  بکار عمکل ل آنها و امثاRobotفيلتر كردن 
شکود. طبکق ايکن تعريکف هاي منحصربررد گرته مکيرا انجام دادند،  بازديدكننده وبگاهبازديد از 

فقکج يک  بکار شکمارش  شکدهيفتعردر دوره زمکاني  وبگکاهبازديد چندباره ي  كاربر خا  از 
 گردد.مي

هاي خروج از شاخص لين شامل  [4]جاعات صرحه مطابق بر مبناي ار بنديرتبههاي شاخص
 Input linksهاي ورود بکه صکرحه)(، لين Outbound links from pagesصرحه)

to pages لينک  داده مکوردنظر(، رتبه صرحاتي كه بکه صکرحه(انکدPR)  تعکديل  شکاخصو
(damping factor)  بين صرر و ي  است كه معادل احتمال اينكه كاربر بازديدكننده عددي

 شود.انتخاب كند، در نظر گرفته مي هاي آن صرحهاز ي  صرحه، صرحه بعدي را از لين 

 وب بندیرتبهای برای تحليل و منابع داده -2-4

نها نيز بندي آها كه جهت رتبهتحليل ترافيكي وبگاه هايگيري شاخصاي جهت اندازهمنابع داده
اي بکرون ( و منکابع دادهOn-Siteاي بر وبگاه )روند، به دو دسته كلي شامل منابع دادهبكار مي
 شوند.مي بندييمتقس( Off-Siteوبگاه )
ها مسکتخرج ها را از طريق آن استخراج نمود و اين دادههرگونه ابزاري كه بتوان مقادير شاخص 

شود. منبکع اي بر وبگاه خوانده ميآن هستيم، منبع دادهاز خود وبگاهي باشند كه در حال تحليل 
( Server Sideسکرور ) و سکمت( Client Side) اي بر وبگاه به دو نوع سکمت كکاربرداده

هکا و اطالعکات هکا، اسکكريپتهکا، برچسکبكکوكي ابزارهايي ماننکد. [2][5]شده استتقسيم 
( 1اي بر وبگاه هسکتند. شکكل )( از جمله منابع دادهServer Logsدر وب سرورها ) شدهثبت

 اي بر وبگاه است.نمايشگر نحوه استخراج داده از در هري  از انواع منابع داده

 
  اي بر وبگاه(: انواع منابع داده1شكل )

ها را بدون هيچ ارتباطي با سرور آنها، جهکت هاي مربوط به وبگاهتوان دادهابزارهاي ديگري كه ب
اي برون وبگکاه ها، استخراج نمود، منابع دادهبندي وبگاههاي تحليل و رتبهمقداردهي به شاخص

 ها از طريق قرار دادن نکوار ابکزارعنوان مثال دريافت اطالعات ترافيكي وبگاهشوند. بهخوانده مي
اي ي آن در سرور مربوط به سامانه، استخراج داده از مراكکز دادهو ذخيره گر وب كاربراندر مرور
توسکج  شکدهانجاميا اسکتخراج اطالعکات جسکتجوها و بازديکدهاي و سرويس  كنندگانفراهمو 

-اي برون وبگکاه ناميکده مکياند، منابع دادهكاربران كه در سرورهاي جويشگران بومي ثبت شده

 شوند.
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 مشابه کارهای -3

عنوان ي  شركت مستقل تهسيس گرديد. ميالدي توسج آمازون به 1996شركت الكسا در سال 
 33باشد و در حال حاضر بکيش از هاي حاصل از تحليل از وب ميهدف از تهسيس آن ارازه داده

هکا در اختيکار وبگاهالكسا از وب اطالعاتي كه .[6]دهدرا مورد بررسي قرار مي وبگاهميليون وب
ي، محبوبيکت، آمکار شکناخت يکتجمعدهد شامل تعداد زيادي شاخص از قبيل اطالعکات قرار مي

ي الكسا محصوالت خود را بر اسکاس طوركلبه.باشدهاي ديگر ميبازديدكنندگان و بسياري معيار
دسکته فروشکندگان ايکن شکركت بکراي سکه   محصکوالت. دهکدنوع مشتري و نياز آن ارازه مي

 است. استرادهقابلو طراحان محتوا  ديجيتالي، مالكين وبگاه
هکاي منحصکر تركيبي از بازديدكننده مطابق آنچه توسج الكسا اعالم شده است، رتبه ي  وبگاه

ميانگين از الكسا .  [7]باشدروزانه در دوره سه ماهه مي شده يدبازدبررد روزانه و تعداد صرحات 
رتبکه سکه گردد براي تعيکين حسابي كه روي ميانگين هندسي روزانه دو معيار مذكور اعمال مي

هکاي ذكرشکده بنابراين رابطه بين رتبکه يک  وبگکاه و شکاخص. شوداستراده مي ماهه آن وبگاه
 باشد. ( مي1رابطه ) صورتبه

Alexa traffic rank ≈ 1 / AM3 (GM (DUV, DPV)) 
 (1رابطه )

 زير است: صورتبهتعريف هري  از نمادها 

 GMميانگين هندسي روزانه : 

 AM3ميانگين حسابي در دوره سه ماهه : 

 DUVتعداد بازديدكننده روزانه : 

 DPV تعداد بازديدهاي روزانه كه توسج بازديدكننکدگان منحصکر برکرد انجکام :
ه از ي  صرحه توسج ي  بازديدكننکده در طکول گرفته است )بازديدهاي چندبار
 شود(ي  روز فقج ي  بار شمرده مي

اي جهت گردآوري اطالعات آنچه توسج الكسکا و سکاير منکابع منتشکر و در خصو  منابع داده
تهكيد شده است، نوار ابزارهايي است كه توسکج مشکتريان و كکاربران اينترنکت روي مرورگرهکا 

ديگري از اطالعات كه داراي دقت بيشتري است، از همكاري همچنين بخش نصب شده است. 
« وبگکاهتحليکل داخلکي و مميکزي وب»آيد كه با خريد خکدمت مي به دستهايي مالكين وبگاه
خکود يکا سکاير  ها را براي تحقق اهداف تحليکل وبگکاهRobotها و Crawlerامكان فعاليت 

 سازند.ها فراهم ميوبگاه
-را  براي استراده و بهره Google Analyticsگوگل محصولي تحت عنوان  شركت مطر 

-شان ارازه داده است تا ايشان بتوانند با انکدازهوكارهاي مربوطهها و كسببرداري صاحبان وبگاه

گيري ترافي  وبگاه خود و كاربران و مخاطبان آن، به پايش و تحليل وبگاه در جهت  بکاالبردن 
وكار و درآمدزايي بيشتر بپردازند. بعالوه اين شركت محصکول د كردن كسبكارايي آن و هدفمن

ارازکه كکرده  Google Page Rankيکا «  گوگکل رنک »ها را تحت عنوان بندي وبگاهرتبه
است تا كاربران وب بتوانند از طريکق رتبکه اختصاصکي گوگکل بکه صکرحات وبکي كکه در آنهکا 

تبار آن پي ببرنکد و  زمکان خکود را در اسکتراده از وب كنند، به ميزان اهميت و اعمي وگذارگشت
 توان گرت رتبه بند گوگل فرصت مناسبي براي انتخاب بهينهتر نمايند. بنابراين ميبهينه

كاربران وب در استناد به محتکواي صکرحات وب بکر اسکاس ميکزان ارجاعکات آن صکرحات در 
دهي به صرحات همان امتياز گل رن گوآورد. اهميت آنهاست، پيش مي دهندهنشاناينترنت كه 
 دهد. ها اختصا  ميرا به آن 13تا  3هاست كه امتيازي بين عات و لين اارج وب مبتني بر
گيکري و هاي صرحات و اختصا  اين امتياز اندازهدر تحليل لين  گوگل رن هايي كه شاخص

-هکاي رتبکهشاخص نعنوابه 2هايي است كه در بخش كند، در واقع همان شاخصپردازش مي

اي كه گوگل از آن براي مقداردهي بکه منبع داده ترينمهمبندي مبتني بر ارجاعات نام برده شد. 
( گوگکل اسکت كکه Crawlerخزنده ) كند همان رباتاز آن استراده مي بنديرتبههاي شاخص

-مکي سکتبه دهاي صرحه را توسج آن صرحات را پيمايش كرده و اطالعات مورد نياز از لين 

 آورد.
بندي گوگل بر اساس گرافي كه هر وبگاه از صرحات خود و ارتبکاط بکا صکرحات الگوريتم رتبه 

بکر روي  بنديرتبهدهد. محاسبات در الگوريتم ها دارد، محاسبات مربوطه را انجام ميساير وبگاه
توسکج  شکدهارازهتکرين رابطکه پذيرد. سکادهصورت مي 2چهار شاخص اصلي نام برده در بخش 

 ها مطابق زير است:ي رتبه وبگاهگوگل براي محاسبه
PR (A) = (1-d) + d (PR (t1)/C (t1) + ... + PR (tn)/C (tn)) 

 [4]( 2رابطه )

 PRشکود. در نظر گرفته مکي 38.5 معموالًهمان شاخص تعديل است كه  ”d“(، 2در رابطه )

)1(t ي مربوط به صرحاتي است كه به صرحه رتبهA ( لينک  هسکتندinbound links و )
)1C (t  هاي بيروني صرحهتعداد لين( ايOutbound links كکه بکه صکرحه )A   لينک

 اند.لين  شده Aي تمام صرحاتي هستند كه به صرحه nTتا  1Tاست. 

برابکر يک   PR فرضيشپمقدار آنها محاسبه نشده است  PR قبالًدر ابتدا براي صرحاتي كه 
صکرحات بکا  PRاي كه وجود دارد اين است كه به علت آنكه مقدار شود. نكتهدر نظر گرفته مي
تر و كم كردن خطاها اين فرمکول شوند براي دستيابي به ي  مقدار درستمي روزبههر محاسبه 

شوند. ثابت شده اسکت كکه مي يروزرسانبهاجرا مقادير  يهر دورهكنيم و در را چند بار تكرار مي
 [8]. ي اجرا براي دستيابي به ي  رتبه درست الزم و كافي استدوره 53تا  43 معموالً

 طرح مسأله -4

جهکت  7اينترنتکي وگذارگشکتدر  ،بندي از حيث درک ميزان اهميت ي  صرحه وبامروزه رتبه
هاي اينترنتکي وكاركسکبدر رونکق  درنتيجکهتناد به آن و بازديد و پيمايش صرحات وب و يا اس

كارهکاي اينترنتکي وافتکادن كسکب بکه راهو  همزمان با آغاز رشد وب فارسيحازز اهميت است. 
ميکزان ارجکح ها همواره به دنبال معياري براي سکنجش ، مديران سايتمتنوع و متعدد در كشور

 .نداهها بودسايت بودن
شود يكي ي  وبگاه ايجاد مي يستهس واسطهبهكار اينترنتي وكه ي  كسب از سوي ديگر زماني

زايي داشکته باشکد انجکام تبليغکات و شود تا بعد از مدتي درآمدعواملي كه باعث مي ترينمهماز 
بکراي  يرتخصصکيغهکاي تخصصکي و كار است. در حال حاضر وبگاهوبازاريابي براي آن كسب

هکا، كسکب دارند كه از راه تقبل نمودن تبليغات براي سکاير وبگکاه انجام تبليغات در كشور وجود
ها بيشترين اهميت را براي رتبه الكساي خود قازل هستند چراكکه كنند. اين قبيل وبگاهدرآمد مي
كننکد كکه بيشکترين هايي اعتماد ميهاي درآمدزا براي بازاريابي و تبليغات به وبگاهوبگاه مديران

ته و از محبوبيت بااليي ميان مردم برخوردار باشند.  اين امر در حال حاضر در بازديدكننده را داش
 و اتكا است. يصتشخقابلكشور با اتكاي به رتبه الكساي آنها 

و  وبگکاهعوامل رونکق يکافتن و اعتبکار دهکي بکه يک   ترينمهمتوان گرت يكي از بنابراين مي
الكسکا مرجعکي باشکد. امکا ميدهنده يت نمايشي الكساي سادر ايران، رتبهاينترنتي  وكاركسب
المللکي اسکت. بکينچکه در سکطح در سطح محلي و  ها چهوبگاهبندي دقيق براي رتبه چنداننه

 بکه وجکود يرواقعيغو حتي  يردقيقغهاي زيادي براي دور زدن رتبه الكسا و ارازه آمار راه چراكه
 آمده است.

در  هکاتکرين روشمتکداولاز  متهسکرانهكه ي الكسا رتبهافزايش  يهاراهيكي از مثال  عنوانبه 
. ايکن صکرحات ناخواسکته بکر روي اسکت )اسکپم(  آپپاپاستراده از روش تبليغاتي است،  ايران

اين مورد شوند. الكسا مي يشوند و باعث رشد سريع و البته كاذب رتبهمانيتور كاربران ظاهر مي
 يكي از نقاط ضعف الكسا است. 

 يکتدرنهاهاي مختلف كکه گر اينكه دستيابي به رفتار كاربر در نحوه دنبال كردن وبگاهمسئله دي
اي داخکل كشکور و منابع داده بريهتكها خواهد شد با بندي صحيح از وبگاهموجب توليد ي  رتبه
 مانند الكسا خواهد بود. يربوميغتر و قابل استنادتر از سرويسي بومي بسيار دقيق

انکدازي يک  سکرويس بندي صکرحات وب راهرتبه يينهدرزمهايي چنين كاستيغلبه بر  حلراه
نقکاط ضکعف  هکاوبگاهبنکدي اندازي سرويس بکومي رتبهباشد. با راهمي هاوبگاهبندي بومي رتبه

-بندي، پيکادهتر و مستندتر براي رتبههاي دقيقبر اساس داده ييكارهاراهالكسا شناسايي شده و 

در اين مقاله سعي بر آن است كه با توجکه بکه اصکالت در اطالعکات،  حرک   سازي خواهند شد.
بکه كنندگان و قابليت اعتماد كه همگي با پشتوانه بومي بودن محصکول امنيت و سرمايه مصرف

 خواهند آمد، جايگزين مناسبي براي الكسا و امثال آن در كشور پيشنهاد گردد. وجود

 حل پيشنهادیراه -5

اندازي ي  سکرويس كه در بخش قبل نيز اشاره شد، راه طورهمان شدهطر مبا توجه به مشكل 
بنکد دقيکق و هاي موجود و ايجاد ي  رتبکهحلي براي غلبه بر كاستيها راهبندي وبگاهبومي رتبه

 درنتيجکههکا و موجب ايجاد رقابکت بيشکتر بکين وبگکاه درنهايتقابل اعتماد خواهد بود. اين امر 
به كاربر و از سوي ديگر بکا شکناخت رفتکار  شدهارازهسرويس و يا محتواي حصول كيريت باالتر 
 كارهاي اينترنتي خواهد شد.وكاربر باعث رونق كسب

 ( آورده شده است.2بند پيشنهادي در شكل )ي رتبهاز اجزاي معماري سامانه ايسادهنماي 

اند بند عبارتحي اين رتبههاي اصلي در طرا( نشان داده شده است گام2طور كه در شكل )همان
سکازي ي داده و ذخيکرهاي، استخراج اطالعات از اين منابع، ايجکاد انبکارهاز: شناسايي منابع داده

بنکدي و درنهايکت هاي مکورد نيکاز جهکت تحليکل، رتبکهاطالعات استخراجي، استخراج شاخص
هکا و ي آنها و رتبکهگاهي اطالعات حاصل از تحليل وبپردازش در سامانه و به موازات آن ارازه

هکاي ي اين بخکش چکالشها و اطالعات حاصل از پردازش. در ادامهي خروجيدرنهايت ذخيره
اولکين چکالش  گکردد.هاي برشمرده شده ارازه ميهاي پيشنهادي در طراحي گامحلموجود و راه

هکاي صکورت رسکيبا توجه بکه بر ها است.كارگيري آنسنجي بهاي و امكانشناسايي منابع داده
 بندي كرد.در دو بخش تقسيمتوان مياين سامانه را  در مورد استرادهاي بالقوه گرفته منابع داده
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 بند پيشنهادي( اجزاي سامانه رتبه2)شكل 

 ازجملکه.باشکندوبگکاه مکي اي بکروناي بر وبگاه و دسته دوم منابع دادهدسته اول منککککابع داده
هکاي سکابقه و منکککابع بکرون وبگکاه بکه فايل .هاها و برچسبتوان به كوكيبر وبگاه مي منابع
 logدهندگان خدمات اينترنت، شركت ارتباطکات زيرسکاخت و يکا بر روي سرور ارازه شدهيرهذخ

 كاربران در استراده از جويشگرهاي ملي اشاره كرد.
هکا ها به وبگاهاز رفتار كاربران در وب و ميزان مراجعه آن آوري اطالعاتعالوه بر آن براي جمع

توان اقدام به ايجاد نوار ابزارهايي براي مرورگرهاي مختلف نمود تا با نصب نوار ابکزار توسکج مي
بند مهيا گردد. ايکن ها توسج سامانه رتبهكاربران اينترنت امكان ردگيري بازديدها و رفتارهاي آن

 گيرد.اي برون وبگاه قرار ميدر دسته منابع داده بخش از اطالعات نيز
همچنين بخش ديگکري از اطالعکات كکه داراي دقکت بيشکتري اسکت، از همكکاري مکالكين  

امكکان « وبگکاهتحليکل داخلکي و مميکزي وب»آيد كه با خريد خکدمت مي به دستهايي وبگاه
هکا وبگکاهخود يکا سکاير  وبگاهها را براي تحقق اهداف تحليل Robotها و Crawlerفعاليت 
 سازند.فراهم مي
بنکدي اسکتخراج گکردد. بايست از سوي ديگر الگوريتم رتبکهاي الزم ميمنابع داده ينتهمدر كنار 

شکش   Google Page Rankالكسکا و  ازجملکهبنکدهاي مطکر  پس از بررسي برخي رتبه
اند. در ايکن ، استخراج شدهبندي، مطابق آنچه در بخش تعاريف اشاره شدشاخص پايه براي رتبه

 خواهد شد.  بكار گرفتهزير  هايشاخص شاملهاي ترافيكي بند شاخصرتبه
 بازديد صرحات  .1
 هاي منحصر برردكنندهتعداد بازديد .2
در ايکن مقالکه بکه روش  شکدهيمعرفهکا بندي و پکايش وبگاهشود سامانه بومي رتبهپيشنهاد مي
يک  محصکول  عنوانبکه درنهايتسازي و اجرا شود و يادهطراحي  و پ 9چاب  يافزارنرمتوسعه 
هکاي معتبکر و بکا بنکد، ارازه گردد. با الگوبرداري از رتبکهشدهيفتعر وكاركسببا مدل  يافزارنرم

ايکن محصکول،  وكاركسکبتوجه به فراگير كردن محصول خروجي، پيشنهاد اوليکه بکراي مکدل 
ها رايگان و بخش ديگري از آن صورتبهات است تا بخشي از خدم Ransomاستراده از مدل 

كه ممكن است در صورت توسعه محصول اوليه قابل حصول باشد، با دريافت هزينه از كکاربران 
اين محصول، در تعامل بکا ذينرعکان، نهکايي  وكاركسبمحصول در اختيار قرار گيرد. ليكن مدل 

 خواهد شد.
چابک   از چکارچوب 11كه ي  مدل تكراري 13سكرامافزار، از متدولوژي ابراي توليد و توسعه نرم

براي حل مسازل است استراده خواهد شکد. در واقکع اسکكرام يک  فراينکد و يکا تكنيک  توليکد 
 صکورتبهتکوان مکديريت توليکد محصکول آن مي وسيلهبهمحصول نيست بلكه روشي است كه 

 چاب  را بهينه نمود.
د محصول دو شاخص اصکلي بازديکد صکرحات و با توجه به اين متدولوژي، براي چرخه اول تولي

هکاي بعکدي تکوان در چرخکهدر نظر گرفته شده است اما مي هاي منحصر برردكنندهتعداد بازديد
 . نموداضافه  يبندرتبه سامانه هاي بيشتري بهشاخص

بندي بايد اطالعکات هاي الزم براي الگوريتم رتبهو شاخص يامنابع دادهپس از مشخص شدن 
هکاي اي استخراج و در انبکاره داده ذخيکره شکود. در مرحلکه بعکد شکاخصنياز از منابع داده مورد

پکس از  درنهايکتشکوند. بند ميمقداردهي شده و براي انجام پردازش وارد سامانه رتبه ،ذكرشده
 ها ارازه خواهد شد.بندي وبگاهبندي اطالعات حاصل از تحليل و رتبهاعمال الگوريتم رتبه

 گيری و کارهای آتینتيجه -6

سکنجي در هاي استخراجي و نتايج مطالعکات امكکاننيازمندي ،هادر اين مقاله بر مبناي شاخص
ها طراحي شده و در كارهاي آتي بندي و وبگاهاي، معماري سامانه بومي رتبهخصو  منابع داده

و  سکازيپيادههکاي معمکاري و هاي مختلکف شکامل ماژولوارد مرحله مربوط به طراحي بخش
هکاي امنيتکي سکازي سکامانه جنبکهآزمون خواهيم شد. الزم به ذكر است كه در طراحي و پيکاده

 مربوطه لحاظ خواهد شد.
هکاي در مرحله طراحي، هر آنچه مرتبج با استخراج ي  مقدار معتبکر بکراي هريک  از شکاخص

طراحي شامل بررسي ، با جززيات كامل طراحي خواهد گرديد. باشدنهايي شده در مراحل قبل مي
 باشد :موارد ذيل مي

 آوري دادهچگونگي جمع 

  شدهيآورجمعانواع داده 

 سازي دادهذخيره 

 آوري دادهمنابع جمع 

 شدهيرهذخهاي تخمين حجم داده 

 هاچگونگي پردازش داده 

 آوري دادهابزارهاي جمع 

 هاي تحليل دادهروش   

 .... 

 يدهک پوشکش يبکرا ازيکن مکورد هکايمعيکار بکه توجکه بکا يبوم سامانهاين  ماژوالر سازيپياده
بکا اسکتراده از  مناسکب حکلراه انتخکاب و مربوطکه ايداده منکابع نييتع و مستخرج هاييژگيو

هکاي كه ابتدا يكي از معيارها انتخکاب، داده صورتينبدمتدولوژي چاب  انجام خواهد پذيرفت. 
آوري خواهکد در طراحکي جمکع شکدهمشخصمرتبج با آن از منابع داده مربوطه توسج ابزارهاي 

گرديد، سپس پردازش روي آنها انجام گرديده و رتبه و نتايج تحليکل حاصکل از آن نمکايش داده 
و نهايي خواهد گرديکد. در آخکرين مرحلکه،  سازييادهپخواهد شد. به همين ترتيب كليه معيارها 

 ه خواهد گرديد.ها پس از آزمون يكپارچگي ارازاين سامانه شامل كليه ماژول
-سازي و ارازه نهايي اين سامانه با در نظر گکرفتن نيازمنکديهمچنين در گام بعدي پس از پياده

 وكاركسکبي طکر  تکوان بکه ارازکههاي داخلکي ميهاي توسعه در تعامل با مشتريان و شركت
 نمود.محصول و كسب درآمد از آن را فراهم  سازييتجارسامانه پرداخت و بستر مناسب براي 
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