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 چکیده
 

بهینه سازی، امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های هر وبمستر فعال و با انگیزه است و معموال  مسأله

تمامی مدیرانی که از اهمیت این موضوع مطلع هستند، می کوشد تا با بهینه سازی اصولی، آمار بازدید 

خود  کترونیکو محبوبیت وبسایت خود را افزایش دهند. بدین وسیله، این مدیران می توانند تجارت ال

 .را روز به روز گسترش داده و همیشه پیروز میدان رقابت در اصل بهتر دیده شدن، باشند

می  SEO در این مقاله، سعی داریم مقدمه ای از مقوله بهینه سازی را که در اصالح تخصصی به آن    

 .قرار دهیمیک علم روز است  را مورد بررسی  SEO گوییم  و همواره بر آن تأکید داریم که

 امید است، این مقاله مورد توجه تمامی خوانندگان عزیز قرار گیرد.    
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 مقدمه
 

امروزه محبوبترین ابزاری که کاربران برای پیدا کردن محصوالت و اطالعات در وب استفاده می کنند 

وثری نقش مموتورهای جستجوگر هستند . در نتیجه رتبه ی مناسب در موتورهای جستجوگر می تواند 

 . در موفقیت شما در دنیای وب داشته باشد

هدف از بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجوگر ، افزایش تعداد بازدیدکننده از طریق قراردادن     

در فهرست غیرپولی و ارگانیک موتور جستجو می باشد . فاکتورهای متفاوت و بسیار زیادی در رتبه 

 .رندبندی موتورهای جستجو نقش دا
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 ( هدف1-1
 

گردآوری مطالب مختلف در زمینه بهینه سازی موتورهای جستجو هدف از انجام این پروژه تحقیقاتی 

در ایران است. روزانه کاربران زیادی در اینترنت وقت خود را صرف جستجو پیرامون مطالب و سایت 

اگرچه  ,بهینه سازی در ایران به خوبی آنچه باید باشد نبوده استهای خود میکنند وتاکنون متاسفانه 

در حال حاضر کاربران زیادی در حال کارکردن برروی این تکنیک شده اند و به خوبی روند رو به 

رشدی به خود گرفته است. امید است در آینده ایران بتواند نقش موثر تری در زمینه بهینه سازی محتوای 

 وب گام بردارد.

 

 ( پیشینه کار و تحقیق1-2
 

توسط مدیران سایتهای بزرگ شروع شد. در ابتدا همه وب مسترها می  0991علم سئو در اواسط دهه 

( به سایت آنها ثبت می کردند تا در Spidersبایست تمام صفحات خود را برای آمدن خزنده ها )

نهایت صفحات آنها در نتایج جستجو به نمایش گذاشته می شد. امروزه با رشد اینترنت فروش خدمات 

و بهینه سازی سایت ها در موتورهای جستجو هم افزایش یافته  SEOاینترنتی از جمله افزایش سئو 

 است.

از فاکتورهای نامعلومی را در الگوریتم رتبه بندی ، موتورهای جستجو طیف وسیعی 4112در سال     

در  Hansell، سائول 4112خود برای کاهش تأثیر از لینک های دستکاری شده، گنجانیدند. در ژوئن 

فاکتور متفاوت  411نیویورک تایمز اظهار داشت رتبه بندی سایت در موتور جستجوی گوگل بیش از 

جستجوی پیشرو، از جمله گوگل، بینگ و یاهو، از الگوریتم مورد استفاده قرار می گیرد. موتورهای 

روش  SEOهایی که برای رتبه بندی صفحات استفاده می کنند، را فاش نمی کنند. بعضی از متخصصین 

های مختلفی را برای بهینه سازی موتورهای جستجو مطالعه کرده اند، که نظرات شخصی خود را در 

 به اشتراک گذاشته اند.  مقاالت مربوط به موتورهای جستجو

در سالهای اخیر اهمیت سئو به قدری وسعت یافته است که در کشورهای در حال توسعه نیز معیاری     

ضروری واقع گردیده است. به طوریکه تحقیقات وسیعی در حوضه دانشگاهی و غیر دانشگاهی در 

 زمینه سئو شکل گرفته است.
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 ( روش کار و تحقیق1-3
 

رویکردی خردگرایانه انجام گرفته است. و فاکتور های مختلفی را در نظر گرفته است  این پژوهش با

که به جنبه های مسئله خارج از بعد های مکان و زمان مینگرد. به گونه ای دیگرنگرش محقق به مسئله 

سئو نگرشی است ایستا که در آن محدودیت های زمانی و مکانی دیده نمیشود. اگرچه عقیده دارم که 

محدودیت های مکانی و زمانی در این مسئله خروجی های بسیار متفاوتی میدهد اما در حوصله این 

و پیشنهاد میشود اگر خواننده این مقاله عالقه به فعالیت در این زمینه دارم میتواند این  مقاله نمیگنجد

 مسئله را با محدودیت های مکانی و زمانی در ایران بررسی کند.

گردآوری مطالب مختلف از سایتهای ایرانی و گاها خارجی بوده و طبقه بندی مطالب این تحقیق     

غیر منسجم در یک ساختار کامال منسجم میباشد. که تنها کاری که محقق انجام داده فقط گردآوری 

 وطبقه بندی می باشد که آن حاصل تجربه شخصی وی میباشد.
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 فصل دوم
 

 تاریخچه
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 مقدمه (2-1

 

. در حال حاضر بیشتر از دو میلیارد کاربر اینترنتی به دنیا پر از سرعت و هیاهوی اینترنت خوش آمدید

درصد جمعیت حهان می باشد. شبکه اجتماعی فیس  01به شبکه اینترنت وصل هستند این رقم حدود 

در حال حاضر دیگر دنیای اینترنت را کامپیوتر ها  بوک به تنهایی بیشتر از یک میلیارد عضو دارد .

تشکیل نمیدهند بلکه تبلت ها گوشی های هوشمند و ... همگی در این دنیای بزرگ در حال بهم پیوسته 

 شدن هستند.

به اینترنت متصل  4101میلیارد دستگاه در سال  0421بنابر تحقیقات انجام شده توسط سیسکو حدود     

میالیارد  11به  4141میلیارد و تا سال  52این رقم به  4101تا سال ی این شرکت هستند طبق پیشبین

 با این وجود اهمیت مقوله اینترنت در زندگی ما روز به روز افزایش پیدا میکند.  دستگاه میرسد.

 

 قانون مور ( 2-2

 

هر ساله شما انتظار دارید تا حداقل مقداری بر ارزش محصول یا سرویس شما افزوده شود اما این 

قاعده در زمینه علوم کامپیوتر کامال عکس است به طوریکه هر ساله از ارزش محصوالت در عرصه 

قوط سی سخت افزارها و نرم افزار های کامپیوترقیمت و ارزش کامپیوتری کاسته میشود . برای دهه ها 

 کردند و از دوره خارج شدند. هر سال یا هر دو سال قیمت تجهیزات کامپیوتری نصف میشود.

ما تاکنون در هیچ صنعتی و شاخه ای چنین رفتاری را . تار قابل توجه قانون مور میگویندبه این رف    

 ندیده ایم
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 اینترنت در صنعت و تحقیقات ( 2-3
 

بسیار زیادی وجود دارد که در دو دهه گذشته بسیاری از شرکتهای موفق در علوم کامپیوتر شاخه های 

در زمینه کامپیوتر همچون اپل گوگل فیسبوک یاهو آمازون مایکروسافات سیسکو و ... وارد زمینه 

 اینترنت شدند این خود اهمیت اینترنت را در دنیای امروز نشان میدهد.

اینترنت و به تنهایی مورد استفاد قرار میگرفتند اما  جودی کامپیوتری بدون وادر گذشته برنامه ه    

 اکنون بدون وجود اینترنت بسیاری از برنامه های فعلی بی استفاده میشوند.

ارتباط اینترنت با صنعت و تحقیقات و برخی پروژه های اینترنتی آورده در مثالچند  0-0 در جدول    

 شده است

 

پرونده سالمت 

 الکترونیک

سابقه پزشکی بیمار، نسخه، واکسن، نتایج بیمار شامل  اطالعات

در  این اطالعات میباشد. …آزمایشگاهی، آلرژی، اطالعات بیمه و

ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی  در دسترس سراسر یک شبکه امن

برای مراقبت از بیمارقرار میگیرد. که احتمال خطا را کاهش می دهد و 

 ستم مراقبت های بهداشتی را منجر میشود.افزایش بهره وری کلی از سی

 

 

ژن  41111برای شناسایی و تجزیه و تحلیل بیش از  پروژه ژنوم انسانی پروژه ژنوم انسان

 انسان تاسیس شد. در

 سیستم هشدار برای پیدا کردن کودکان ربوده شده میباشد. AMBERهشدار 
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 محاسبات ابری

اطالعات بر روی سیستم شخصی به شما اجازه میدهد به جای ذخیره 

رایانه ای ذخیره کرده و شما  خود اطالعات خود را بر روی یک ابر

 بتوانید از هرکجا که هستید به این اطالعات دسترسی پیدا کنید.

GPS  با استفاده از ماهواره ها و از طریق اینترنت موقعیت مکانی شما رو

 بازیابی میکند.

 0-4جدول         

 

 تاریخچه پیدایش اینترنت (2-4

 

وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا به فکر ایجاد یک شبکه  ,در اوج جنگ سرد  0911اواخر دهه 

 فرماندهی و کنترل افتاد که حتی در مقابل حمالت هسته ای پایدار بماند.

فرستد و نشان میرا به فضا « اسپونیک»درواقع آن زمانکه اتحاد جماهیر شوروی موشکی با نام     

های بالستیک و های ارتباطی آمریکا را توسط موشکتواند شبکهدهد دارای قدرتی است که میمی

ی های تحقیقها، موسسه پروژهها در پاسخگویی به این اقدام روسآمریکایی دوربرد خود از بین ببرد.

ژوهش و آزمایش برای پیدا ای پوجود آوردند. هدف از تاسیس چنین موسسهرا به ”ARPA“پیشرفته 

کردن روشی بود که بتوان از طریق خطوط تلفنی، کامپیوترها را به هم مرتبط نمود. به طوری که چندین 

ها به ای بسازند که در آن دادهکاربر بتوانند از یک خط ارتباطی مشترک استفاده کنند. در اصل شبکه

قل جا و منتن رفتن بخشی از مسیرها جابهصورت اتوماتیک بین مبدا و مقصد حتی در صورت از بی

ایجاد یک شبکه اینترنتی نبود و فقط یک اقدام احتیاطی در مقابل  ”ARPA“شوند. در اصل هدف 

 های اتمی دوربرد بود.حمله احتمالی موشک
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در آن زمان تمام مخابرات نظامی به شبکه تلفن عمومی متکی بود که مستعد آسیب تشخیص داده     

 میتوانید دلیل این ضعف را تشخیص دهید 0-0با یک نگاه به شکل  شده بود.

 

 

 1-5شکل        

 

آسیب پذیری این سیستم از اینجا ناشی میشد که از بین بردن چند مرکز بین شهری کل تماس تلفنی     

وزارت دفاع به دنبال یافتن جواب متوسل به پل بارن شد که وی در این  0991را از بین میبرد.در سال 

 میبینید. 4-0زمان یک سیستم شبکه توزیع شده و تحمل پذیر خطا را پیشنهاد داد که آنرا در شکل 
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 4-4شکل 

با خطوط  IMPزیرشبکه ای کوچک با تعدادی مینی کامپیوتر بنام  0992این پیشنهاد ماند تا در سال     

 IMPبه هم متصل میشدند. هرگره این شبکه عبارت بود از یک کامپیوتر میزبان و یک   kbps-19انتقال 

 که با سیمی کوتاه به هم متصل میشدند.

واگذار کرد و این  BBNآرپا )آژآنس پروژه های پیشرفته( در مناقصه ای این مدل را به شرکت     

 راه اندازی کرد .  kbps-19 شرکت اولین مدل اینترنت فعلی را با سرعت

یک شبکه آزمایشی متشکل از چهار گره  1191با وجود همه مشکالت آرپا موفق شد در دسامبر     

های جدید این شبکه به  IMPبا نصب  و یوتا( راه اندازی کند.UCSB, UCLA, SRI)دانشگاههای 

 زودی گسترش یافت و بزودی سراسر ایالت متحده را تحت پوشش گرفت.

پیشنهاد داد که به روی شبکه های مختلف و ناهمگن کار  TCP/IPبعد از سه سال آرپانت مدل     

)وزارت دفاع(، مدل مرجع  DODیا مدل مرجع اینترنتی که گاهی به مدل  TCP/IPمدل  میکرد.
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ARPANET شود، یک توصیف خالصه الیه نامیده میTCP/IP  برای ارتباطات و طراحی پروتکل

های ساخته شده که برای پروتکل ARPAبوسیله  ۰۷۹۱در سال  TCP/IPشبکه کامپیوتری است. 

 TCP/IPاینترنت در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته است، ساختار اینترنت دقیقآ بوسیله مدل 

 است.منعکس شده

بعد از مدت کوتاهی تمام دانشگاههای ایاالت متحده آمریکا تحت سیستم یک پارچه اینترنت بهم     

متصل شدند و انتقال اطالعات میکردند. با رشد روز افزون و تصاعدی اینترنت سرانجام دولت تصمیم 

 گرفت استفاده از اینترنت را آزاد کند و همگان بتوانند به آن متصل شوند.

 

2-5 ) World Wide Web 

 

 المللینبی ٔ  واژه عنوانبه «وب» کمکم. آیدمی «اینترنتی» ترکیبات از بسیاری در( تار معنی به) وب  واژه

ه به جای اینترنت ب اشتباه صورت به معموالا  واژه این. رودمی کار به مختلفی منظورهای به و افتاده جا

شود )مانند پست رود اما وب در حقیقت یکی از خدماتی است که روی اینترنت ارایه میکار می

است. سایت یعنی مکان و منظور از ( website) سایتهمچنین، وب مخفف کلمه وب.الکترونیکی(

 .است شده سایتوب جایگزین تارنما ٔ  سایت صفحات مرتبط است. در پارسی واژهوب

 

 تاریخچه ( 2-5-1
 

 ، نام خود را به عنوان نخستین سازنده0990تیم برنرز لی، مخترع وب، با برپایی یک سایت وب در اوت 

بَرمتن از سایتش،وب نخستین در او. نگاشت تاریخ در وب
َ
( رونیکالکت پست) ایمیل برای پیوندی و ا

 .بود کرده استفاده



13 

 

دانشمند بریتانیایی علوم رایانه تکامل وب را تحت نظر دارد. او  سر تیموتی جان برنرزلی    

نترنت ای تحت ایگستر است، یک ابتکار فرارسانهالتحصیل دانشگاه آکسفورد و مخترع وب جهانفارغ

ای اروپا، در (، البراتوار فیزیک هستهCERN) سرنگذاری جهانی اطالعات در شبکه برای به اشتراک

لیو و یک دانشجوی جوان در سرن، او اولین ارتباط به کمک رابرت کی 0991دسامبر  41در  0999

آمیز بین یک میزبان و کاربر پروتکل انتقال ابرمتن از طریق اینترنت را برقرار کرد. مشخصاتی موفقیت

 استخراج کرده بود به عنوان فناوری وب منتشر شد. HTMLو  URI ،HTTPکه او از 

کند عان میوی اذ« بافتن تور»یجاد ارتباط بین ابر متن و اینترنت بود. در کتاب موفقیت برنرزلی در ا    

 هایشکه بارها از امکان برقراری ارتباط میان دو تکنولوژی صحبت کرده بود اما چون کسی به حرف

 هایتوجه نکرد وی خودش دست به کار شد و پروژه را به سرانجام رساند. وی در سیستم خود شاخص

ها در نظر گرفت و آنها را ه فرد جهانی برای شناسایی منابع موجود روی وب و دیگر مکانمنحصر ب

 شناسه منبع یکپارچه نامید.

 

 اجزاء وب ( 2-5-2
 

 ر ترکیبی از چهار عنصر اصلی است:گستتار گیتی

1- hypertext دهد تا در محیط کامپیوتر : فرمتی از اطالعات که به افراد اجازه مییا بسامتن

با استفاده از ارتباط داخلی موجود میان دو متن از بخشی از سند به بخش دیگری از آن یا 

 حتی سند دیگری مراجعه کنند و به اطالعات جدیدی دسترسی پیدا کند.

5- URLهای منحصر به فردی که برای مشخص کردن محل حضور اطالعات موجود : شناسه

 روند.دیگر( به کار میروی شبکه )فایل کامپیوتری، سند یا منابع 
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 URLاجزای 

URL .حاوی اطالعاتی است که که مرورگر را به منبع مورد نیاز خود متصل میکند 

 http://www.name.com/detail/page.htmlبرای مثال آدرس سایتی چنین است:  

 HyperText Transfer Protocol (HTTP)مشخص میکند که ما از پروتکل  http واژه

 استفاده میکنیم. در واقع آنچه در بخش اول دیده میشود همان پروتکل مورد استفاده می باشد. 

 IPه ب DNS Serverکه توسط  www.name.comمیباشد   hostnameآنچه در ادامه می آید 

 یک کدی میباشد که شماره کامپیوتر مورد نظر است. IPتبدیل میشود و 

 بع بر روی کامپیوتر سرور میباشد.آنچه باقی میماند آدرس و اسم من

افزار یا کامپیوتر : سیستمی که در آن نرمگزارخدمت-یا مشتری Client-Serverمدل  -3

دریافت منابع اطالعاتی مانند داده یا فایل  گزار تقاضایافزار یا کامپیوتر خدمتمشتری از نرم

 کند.می

4- markup language کاراکترها یا کدهای موجود در متن که ساختار یازبان عالمتگذاری :

 کنند.متن وب معنایی را مشخص می

 

 server-side scripting و Client-side scripting تفاوت ( 2-6

 

دهنده وب پردازش نمیشه، بلکه تنها توسط سرویس  هرگز توسط سرویس Client-Side اسکریپت

مانند  client sideاین به این معنیه که وقتی شما یک صفحه . )مرورگر (پردازش می شوند گیرنده

یا صفحاتی که در آن از جاوا اسکریپت استفاده شده رو در مرورگر درخواست می کنید  htmlصفحات 

http://www.name.com/detail/page.html
http://www.name.com/
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این مرور گر شماست که کد ها رو خط به خط خونده و به سرور برای شما هیچ عملی انجام نمیده و 

 :که دارای مزایا و معایبی هست شما نمایش میده .

سریع هستند چون پردازش در کامپیوتر مقصد انجام میشود و باری بر روی کامپیوتر سرور قرار مزیت: 

 نمیگیرد.

 معایب: 

 ز دست میدهد . بنابراین از اینگونه اسکریپتبه دلیل فرستادن کد در کامپیوتر مقصد امنیت خود را ا .0

 هیچگاه برای کارهایی از قبیل خرید و فروش آنالین استفاده نمیشود.

. چون کدها ارسال میگردند ممکن است مرورگرها در انجام کدها وحدت یکسانی نداشته باشند و 4

 متفاوتی از این کدها ارایه دهد. هر مرورگر تفسیر

. سرویس شوندتماما بر روی سرویس دهنده وب پردازش می  Server-Sideاسکریپتهای     

، بلکه شناسدو نمی  کنددریافت نمی  Server-Sideگیرنده)مرورگر شما( هیچ کدی را از اسکریپتهای 

 .گیردرا می  Server-Sideتنها خروجی اسکریپتهای 

امنیت کافی است هم به دلیل انجام تمامی معایب باال در این قسمت حذف شده اند هم دارای  مزیت:

 کدها بر روی یک کامپیوتر مشخص دارای وحدت اجرا و ترجمه هستند.

به دلیل اجرا بر روی سرور خاص اگر سرور از قدرت کافی برخوردار نباشد در صورت تقاضاهای عیب: 

انی که از بار سیستم میدهد تا زم  not response باال از سرور کل سرور از کار میافتد و اصطالحا سیستم

 به اندازه کافی برداشته شود.
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 world wide web  (W3C) کنسرسیوم )2-7

 

 W3C مخفف کنسرسیوم شبکه جهانی وب (World Wide Web Consortium ) می باشد.کنسرسیوم

شبکه جهانی وب یک کنسرسیوم از صنعت بین المللی است که به هدایت وب به سوی استعدادهای 

 0992نهان آن اختصاص داده شده است .توسط تیم برنرز لی، مخترع وب رهبری شده و در سال 

 .استتاسیس شده 

     W3Cمجموعه ای از تولیدکنندگان نرم افزار،سخت افزار،تامین کننده  سازمانی کهعضو  211از  بیش

محتوا و نهادهای علمی و شرکتهای ارتباط ز راه دور است.همچنین کنسرسیوم توسط سه سازمان 

در  Keio University در اروپا و INRIAدر آمریکا ،  MIT :ازتحقیقاتی میزبانی می شود که عبارتند 

 .باشدژاپن می 

ایجاد استاندارهایی برای وب سایت ها است تا وب سایت ها در تمامی  W3C بطور کل هدف     

مرورگرهای سراسر دنیا سازگار باشند.استانداردها تنها یک چهارچوب بیشتر نمی باشد ولی طراحان 

ماهر سایت و برنامه نویسان به آنچه این سازمان می گوید بخوبی توجه می کنند. در حقیقت بسیاری 

از شرکتهایی که تقاضای استخدام برنامه نویسان و طراحان وب را دارند، این نکته را عنوان می کنند که 

معتبر سازی شده  W3Cکدهای نوشته شده در ساخت سایت توسط طراحان می بایست از لحاظ 

این موضوع خیلی مرسوم است ولی اهمییت بیشتر این  HTMLو  XHTMLباشد. اگرچه برای 

 استفاده کند. CSSتی خواهد بود که سایت بطور کامل از موضوع وق
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2-8 ( web 1.0 در مقایسه web 2.0 

 

شکل گرفته بود تمرکز خود نسبتا  بر روی تعداد اندکی  4111تا  0991که در طول سالهای  0وب 

شرکت و تبلیغات قرار داده بود. در وب یک هیچگاه نظر کاربر منعطف نمیشد و کاربران مثل اشخاصی 

که تلویزیون نگاه میکنند به صورت یک طرفه در جریان اطالعات قرار میگرفتند و توانایی اظهار نظر 

 .برای آنها موجود نبود

به مرور زمان خوانندگان عالوه بر خواندن شروع به نوشتن کردند. مسیر وب به گونه ای شد که     

اشخاص تمایل بیشتری برای انتشار محتوا در وب پیدا کردند. آنها نظرات شخصی خود را منتشر کردند، 

ی در ت بسیاراز تجربیاتشان نوشتند، تحلیل کردند و همینطور آموزش دادند. در نتیجه ناگهان اطالعا

وب منتشر شد. بدین ترتیب پیگیری همه اطالعات و مراجعه به همه سایتها و حتی سایتهای مورد 

 عالقه برای خوانندگان غیر ممکن شد.

رویکرد جدید وب اینگونه است: اطالعات به واحدهای کوچکتری از محتواخرد می شود و بوسیله     

نیست بلکه دنیای دادهاست. ما دیگر به دنبال  دنیای اسنادسایتهای بسیاری توزیع می گردد. وب جدبد 

منابع قدیمی اطالعات نیستیم بلکه به دنبال ابزاری هستیم که واحدهای کوچک اطالعات را به روشهای 

 تازه و موثر جمع آوری و تلفیق کند و در اختیارمان قرار دهد.

از اطالعاتی در وب به تیتر اول آمد که نظر اشخاص اهمیت پیداکرد و آن دسته  4درواقع در وب     

شخص اول  4119این رویکرد متفاوت در وب باعث شد تا مجله تایمز در سال  برای همگان مهم بود .

زمینه های قبلی  یعنی تاثیر افراد در ارایه مطالب اینترنت به قدری باال رفت که .معرفی کند سال را شما

 داد.از بین رفت و خط مشی جدیدی در وب رخ 
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 موتورجستجو  )2-9

 

باگذشت زمان هرچه بر اهمیت وب افزوده میشد نیاز به بایگانی کردن اطالعات بیشتر میشد . موتور 

های جستجو این عمل را برای ما انجام دادند. موتور جستجو یا جویشگر، در فرهنگ رایانه، به طور 

کند. تجو میشود که کلمات کلیدی را در یک سند یا بانک اطالعاتی جسای گفته میعمومی به برنامه

ها و سندهای وب جهانی، شود که کلمات کلیدی موجود در فایلای گفته میدر اینترنت به برنامه

کند. جویشگر های زیادی وجود دارند را جستجو می FTPهای خبری، منوهای گوفر و آرشیوهای گروه

 و یاهو! جستجو اشاره کرد. Googleتوان به که امروزه از معروفترین و پراستفاده ترین آنها می

 

 تاریخچه موتورهای جستجو  )2-11

 

به دلیل اطالعاتي كه در كل جهان بین كامپیوترها به اشتراك گذاشته شده، به تدریج الزم بود تا این 

اطالعات نظم پیدا كند. در این راستا موتورهاي جستجوي اینترنت به وجود آمدند. اولین وسیله 

یكي از دانشجویان « آلن امتیج»توسط 1990نام داشت كه در سال  Archie جستجوگر در اینترنت،

در مونترال كانادا ایجاد شد. این برنامه با ایجاد یك پایگاه اطالعاتي قابل جستجو از « مك گیل»دانشگاه

عمومي ناشناخته را در خود جاي داده  FTPاسامي فایل ها، فهرست فایل هاي موجود در سایت هاي 

مینه »در دانشگاه« مارك مك كاهیل»توسط 1991در سال « گوفر»از آن جستجوگري به نام بود. بعد

ي آمریكا ساخته شد. در حالي كه آرچي فایل هاي كامپیوتري را فهرست مي كرد، گوفر اسناد «سوتا

متني ساده را ایندكس گذاري مي كرد. از آن جایي كه این ها فایل هاي متني بودند، اغلب سایت هاي 

 فر پس از ایجاد شبكه جهاني وب، به وب سایت تبدیل شدند.گو
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فایل هاي ذخیره شده در سیستم هاي ایندكس گذاري  دو برنامه دیگر، به نام هاي ورونیكا و جاگهید    

گوفر را جستجو مي كردند. برنامه ورونیكا جستجو براساس كلمات كلیدي از اغلب عناوین منوها در 

تمام لیست هاي گوفر را فراهم كرد و برنامه جاگهید نیز براي دستیابي به اطالعات منو از كامپیوترهاي 

 MIT یعني دو سال بعد، یكي از دانشجویان دانشگاه 1993در سال شبكه اي)سرور( نوع گوفر بود. 

را  world wide web wanderer اولین روبات جستجوگر اینترنتي به نام« متیوگري»آمریكا به نام

ساخت. این روبات در ابتدا براي شمارش وب سرورها به منظور اندازه گیري گستردگي وب به كار 

ماهانه اجرا مي شد و بعدها نیز با ایجاد اولین پایگاه  1995تا،  1993ل از سا wanderer. گرفته مي شد

براي به دست آوردن آدرس ها استفاده مي شد. یك روبات « وندیكس»اطالعات وب سایت ها به نام

جستجوگر در اصل برنامه اي است كه به طور اتوماتیك، ساختار فرامتني وب را با بازیابي یك سند و 

ارجاع داده شده در آن طي مي كند. گاه به روبات هاي وب، سیارهاي وب، وب خز یا یا تمام اسناد 

عنكبوت نیز گفته مي شود. این اسامي تا حدي گمراه كننده هستند، زیرا این گمان را به وجود مي آورند 

ت سكه خود نرم افزار، مانند یك ویروس میان سایت ها حركت مي كند، در صورتي كه اصالا این گونه نی

بلكه یك روبات، به سادگي سایت ها را با درخواست اسناد از آن ها مشاهده مي كند. در ابتدا روبات 

ها اندكي بحث برانگیز بودند؛ چرا كه حجم زیادي از پهناي باند شبكه را اشغال مي كردند و این مسأله 

تغییراتي داده شده و هم گاهي باعث از كار افتادن كامپیوترهاي شبكه مي شد. در روبات هاي جدیدتر 

مارتین  1993اكنون براي ساخت ایندكس هاي اغلب موتورهاي جستجو به كار مي روند. در سال 

را ساخت. برنامه یاد شده این امكان را براي كاربران فراهم مي كرد كه صفحات  كاستر ابزار الي وب

 ي وب یك موتور جستجو برمبنايشخصي خود را براي ایندكس گذاري ارائه دهند. طبق گفته كاستر، ال

مجموعه هاي فوق العاده اطالعات اتوماتیك براي وب بود. سرانجام وقتي به نظر رسید كه وب ممكن 

است سودآور باشد، سرمایه گذاران دست به كار شدند و موتورهاي جستجو به تجارت بزرگي تبدیل 

 فورد آمریكا موتور جستجوي اكسایتشش نفر از دانشجویان دانشگاه استن 1993شدند. در همان سال،
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را ارائه كردند. این جستجوگر از تحلیل آماري روابط كلمات براي كمك به روند جستجو استفاده مي 

به صورت آن الین شروع به كار كرد  1995كرد. در طول مدت یك سال، اكسایت ثبت شد و در دسامبر 

به عنوان بخشي از كنسرسیوم   جوگرجست 1994است. در سال  ASK و امروزه بخشي از كمپاني

در دانشگاه تگزاس انتشار یافت و سرانجام نیز از دانشگاه خریداري شد و پس از  MCC تحقیقاتي

انتقال میان چندین شركت، اكنون خود یك شركت مستقل است. این موتور جستجوگر به عنوان یك 

وي گوفر و تل نت )موتورهاي دایركتوري عالوه بر ویژگي جستجوي وب، حاوي ویژگي هاي جستج

یاهو را تاسیس كردند. آن ها كار  1994جستجوگر سابق( نیز هست. جري یانگ و دیوید فیلو در سال 

را با لیست كردن وب سایت هاي محبوب خود شروع كردند. آن چه كه این موتور جستجو را متفاوت 

مي ساخت، این بود كه براي هر ورودي عالوه بر آدرس آن، توضیح مختصري نیز ارائه شده بود. در 

 .به یكي از غول هاي اینترنتي شدندطول یك سال، دو برابر سرمایه اولیه را دریافت و تبدیل 

در همان سال، وب كرالر نیز ارائه شد كه اولین موتور جستجوي كامالا متني در اینترنت بود. یعني     

با ویژگي هاي باز  1994در سال  براي اولین بار تمام متن هر صفحه ایندكس گذاري مي شد. لیكوس

ت معرفي شد و دو سال بعد به یك موتور جستجوي یا بي ارتباط، تطبیق پیشوندها و نزدیكي كلما

میلیون سند را ایندكس گذاري مي كرد، تبدیل شد و بزرگترین موتور جستجو در  60بزرگ كه بیش از 

زمان خود بود. لیكوس مانند بسیاري از موتورهاي جستجوي دیگر، در یك فضاي دانشگاهي، توسط 

آن الین شد و  1995در سال « اینفوسیك»د. جستجوگردكتر مایكل مادلین در دانشگاه ملون ساخته ش

در واقع قابلیت جدیدي به موتورهاي جستجو اضافه نكرد. این موتور جستجوگر اكنون به گروه اینترنت 

نیز آغاز به كار كرد كه اولین موتور جستجو با  آلتا ویستا 1995والت دیسني تعلق دارد. در همان سال 

زبان طبیعي و تكنیك هاي پیشرفته جست و جو بود. هم چنین این  ویژگي درخواست پرس و جو به

موتور جست و جو امكان جست و جوي مالتي مدیا براي پیداكردن تصویر، موسیقي و ویدئو را فراهم 

  199شروع به كار كرد. در ژوئن سال،  inktomi در دانشگاه بركلي كالیفرنیا 1996مي كند. در سال  
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inktomi  را معرفي كرد. طبق گفته« استنباط مفهوم»تجوي دایركتوري داراي تكنولوژيیك موتور جس 

این كمپاني، تكنولوژي استنباط مفهوم از تجربه تحلیل انساني استفاده مي كند و عادت هاي یكساني را 

براي تحلیل كامپیوتري پیوندها، كاربردها و سایر الگوهاي تشخیص سایت هاي محبوب تر و پربارتر 

توسط یاهو خریداري شد. گوگل در سال  2003مي برد. جالب این كه این جستجوگر در سال به كار 

در دانشگاه استنفورد به عنوان بخشي از یك پروژه تحقیقاتي توسط سرگئي برین و لري پیچ  1997

ساخته شد. این موتور جستجو با استفاده از پیوندهاي دروني، سایت ها را رتبه بندي مي كند و به 

از شركت مایكروسافت آغاز به كار كرد  MSN جستجوگر 1998جوي آن ها مي پردازد. در سال، جست

كه البته همراه با ویندوز بر روي كامپیوترهاي كاربران قرار مي گرفت و این خود یكي از مهم ترین 

ز نی« Open Director» دالیل موفقیت و پیشرفت این جستجوگر بود. در همان سال، موتور جستجوگر

شروع به كار كرد كه طبق گفته این سایت جستجوگر یاد شده بزرگ ترین و كامل ترین دایركتوري 

تنظیم شده توسط افراد در وب است كه توسط انجمن جهاني ویرایشگران داوطلب متشكل از افراد 

ه بارو عالقه مند به این تكنیك، ساخته شده و نگهداري مي شود. سرانجام نیز جستجوگر فایرفاكس

یكي از آخرین و جدیدترین جستجوگرهاي اینترنت است كه ایجاد شده و با روشي ویژه به  آتشین

كمك كاربران آمده است. در مدت كوتاهي كه از ارائه آن مي گذرد، چنان جلب توجه كرده و پیشرفتي 

نوان به ع باورنكردني داشته است كه سال گذشته میالدي از طرف كارشناسان مجله معتبر پي سي ورد

بهترین نرم افزار دنیاي كامپیوتر معرفي شد و توانست مدعیاني هم چون یاهو و گوگل را پشت سر 

بگذارد. این در حالي است كه امروزه استفاده از موتورهاي جستجوگر در اینترنت براي اكثر افراد به 

آمریكا بیشترین تعداد  ویژه در كشور ایاالت متحده آمریكا به یك عادت تبدیل شده است. زیرا كشور

كاربر اینترنتي را در جهان دارد و استفاده از اینترنت بدون موتورهاي جستجوگر بي معنا است. این 

سال بیشتر نیست، بسیار مهم بوده و اكنون روز به روز در 15دستاورد براي تكنولوژي اي كه عمر آن 

 .حال پیشرفت و گسترش است
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 انواع موتورهای جستجو  )2-11

 

 :Crawler Based Search Enginesموتورهای جستجوی پیمایشی یا   -0

لیست خود را بصورت خودکار تشکیل می دهند.  Googleموتورهای جستجوی پیمایشی مانند 

آنها وب را پیمایش کرده و سپس کاربران آنچه را که می خواهند از میانشان جستجو می کنند. اگر 

شما در صفحه وب خود تغییراتی را اعمال نمایید، موتورهای جستجوی پیمایشی آنها را به خودی 

شد. عنوان، متن و دیگر عناصر صفحه، همگی  خود می یابند و سپس این تغییرات لیست خواهند

 شامل این لیست خواهند بود.

 :Human Powered Directoriesفهرستهای تکمیل دستی یا  -4

وابسته به کاربرانی است که  Dmozمثل  Open Directoryیک فهرست تکمیل دستی مانند یک 

د ر در فهرست ثبت می کنیآنرا تکمیل می کنند. شما صفحه مورد نظر را به همراه توضیحی مختص

یا این کار توسط ویراستارهایی که برای آن فهرست در نظر گرفته شده انجام می شود.عمل جستجو 

در این حالت تنها بر روی توضیحات ثبت شده صورت می گیرد و در صورت تغییر روی صفحه 

ت بندی در وب، روی فهرست تغییری بوجود نخواهد آورد. چیزهایی که برای بهبود یک فهرس

یک موتور جستجو مفید هستند، تاثیری بر بهبود فهرست بندی یک دایرکتوری ندارند. تنها استثناء 

این است که یک سایت خوب با پایگاه داده ای با محتوای خوب شانس بیشتری به نسبت یک 

 سایت با پایگاه داده ضعیف دارد.

 موتورهای جستجوی ترکیبی با نتایج مختلط: -0

به موتورهایی اطالق می شود که هر دو حالت را در کنار هم نمایش می دهند. غالبا، یک موتور 

جستوی ترکیبی در صورت نمایش نتیجه جستجو از هر یک از دسته های فوق، نتایج حاصل از 
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بیشتر نتایج حاصل از  MSNدسته دیگر را هم مورد توجه قرار می دهد. مثال موتور جستجوی 

میل دستی را نشان می دهد اما در کنار آن نیم نگاهی هم به نتایج حاصل از جستجوی فهرستهای تک

 پیمایشی دارد.

 :جستجوگرها ابر -2

ابرجستجوگرها خود موتور جستجو نیستند بلکه از نتایج موتورهای جستجوی دیگر استفاده 

کنند و پس از آنها ابتدا عبارت مورد جستجو را به موتورهای جستجوی مختلف ارسال می .میکنند

دریافت اطالعات از موتورهای جستجوی دیگر اطالعات را طبق الگوریتم خود طبقه بندی میکنند 

 و به کاربر نشان میدهند.

 

 موتور جستجوی گوگل  )2-12
 

یک موتور جستجو در وب است که تحت مالکیت گوگل قرار دارد. گوگل از راه این  جستجوی گوگل

 اصلی ٔ  به وجود آمد. دامنه 1997گاه در سال کند و این وبوبگاه روزانه صدها میلیون دالر دریافت می

 ندهبازدیدکن بیشترین جستجو موتور این. استشده بازدید بار میلیون 135 2008 مه در سایت این

 مهم. شودمی استفاده مختلف طرق به بار میلیون صد چند روزانه گوگل موتور. دارد را کاربران بین در

د نظر در میان صفحات وب است. اما انواع دیگر اطالعات به وسیله مور متن یافتن گوگل هدف ترین

وگل گگیرند. جستجوگر های دیگر آن مثل جستجوی تصاویر گوگل، نیز مورد جستجو قرار میقسمت

 22ساخته شد. این جستجوگر به جز جستجوی واژگان،  1997توسط لری پیج و سرگئی برین در سال 

های زمانی )وقت بینی هوا، محدودهها، پیشحالت جستجوی دیگر نیز دارد. مثل جستجوی مترادف

ها، اطالعات فرودگاه و... همچنین مختص محلی(، قیمت سهام، اطالعات زلزله، زمان نمایش فیلم
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نها به هم، (، دماها، واحدهای پول و تبدیل ای۰۱...۹۱ای وجود دارد مانند بازه )اعداد، امکانات ویژه

عبارات محاسباتی و... ترتیب قرارگرفتن نتایج جستجوی گوگل بستگی به عاملی به نام رنک صفحه 

 های زیادیدارد. جستجوی گوگل با به کاربردن عملگرهای جبر بولی مانند شمول و عدم شمول گزینه

 است.را برای کاربران قابل تنظیم کرده

 

2-13( S.E.O 

 

مجموعه ای ست از تکنیک ها و طراحی ها و نگرش ها که   SEOبهینه سازی موتور جستجو یا همان 

امروزه بسیار مهم وکارآمد میباشد. به گونه ای تمام طراحان وبسایت ها را بر این داشته تا در سایتهای 

 خود از این اصول ها استفاده کنند.

یک روش اصولی   SEOمولف این مقاله چیست تعاریف زیادی وجود دارد اما از نظر  SEOآنچه     

در واقع این  و استاندارد در طراحی سایت است تا بتواند بیشترین مخاطب را روانه سابیت خود کند .

را در حد توان به   SEOمقاله برای این نوشته شده است تا به شما چیستی و چگونگی پیاده سازی 

 وضیح دهد.شما ت

اگاه نباشید منجر به   SEOچون نظر مولف این است که طراحی کارآمد و خوب حتی اگر از اصول     

انواع سایتها و اصول اولیه بازخورد مثبت در موتورهای جستجو میشود در فصل بعدی ما در مورد 

 .میپردازیم  SEO طراحی سایت صحبت میکنیم و سپس به بررسی تخصصی 
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 فصل سوم
 

 ادبیات موضوع
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 ( مقدمه3-1

 

 .آنچه در این فصل پیشرو داریم تعاریف بنیادین در زمینه طراحی سایت و ابزار این طراحی است

اگرچه در مورد سایتهای دینامیک و فلش به اختصار توضیح میدهیم اما هدف اصلی بررسی ساختار 

و ترکیب آنها و نقش آنها در   HTML , CSS , JavaScriptطراحی است و تمرکز اصلی ما بر روی 

 سئو سایت است.

 

 وب سایت (3-2

 

ای از صفحات وب است که دارای یک دامنه سایت مجموعهگاه، تارگاه، تارنما، سایت یا وبوب

ی نظیر هایای از صفحات مرتبط که دادهاند و به صورت مجموعهاینترنتی یا زیردامنه اینترنتی مشترک

 .ردگیمی قرار اینترنت ٔ  شود، روی وب شبکهها ارائه میصویر و فیلم، روی آنمتن، صدا، ت

شود و همواره با استفاده از پروتکل نوشته می HTML صورت به معموالا  که است سندی وبصفحه     

HTTP توان به آن دسترسی پیدا کرد. پروتکل میHTTP گاه به مرورگر وب اطالعات را از کارساز وب

 .کند تا این اطالعات برای کاربر نمایش داده شوندکاربر منتقل می

 .کنندوب بزرگ از اطالعات را درست می یک هم کنار در گاههاوبهمه 

پذیر است با نام صفحه اصلی امکان URL مشترک ٔ  گاه از طریق یک ریشهدسترسی به صفحات وب    

ها را به های صفحات آن URL. گیردمی قرار کارساز همان روی فیزیکی لحاظ از اصلیکه این صفحه 

 کنند که چگونه کاربرکنند اگرچه ابرپیوندهای موجود میانشان تعیین میدهی میصورت هرمی سازمان

 .گاه پخش شودهای مختلف وباطالعات را ببینند و چگونه ترافیک وب، بین بخش
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بایست حق اشتراک داشته باشید. از میان های وب میبرای دسترسی به اطالعات برخی از سایت    

گاههای پورنوگرافی اینترنتی، توان به وبها به اشتراک نیاز دارید، میگاههایی که برای ورود به آنوب

زگردهای اینترنتی، خدمات رایانامه، وب و گاههای بازی، میگاههای خبری، وبهایی از وببخش

 .بورس اوراق بهادار اشاره کرد بالدرنگ هایدادهکننده های ارایهسایت

 

 انواع سایت( 3-3

 

 (:Static Websiteسایتهای ثابت ) (3-3-1

 

گیرد و پس از آن شوند و اطالعات مورد نیاز در داخل آنها قرار میاین سایتها یکبار طراحی می

ای سایت است. زبان برنامه نویسی ای یا نیمه حرفهبرای تغییر در آنها نیاز به یک طراح حرفه

 
ا
نیز بهره  CSSهستند که در نوع توسعه یافته تر از  Java Scriptو  HTMLاینگونه از سایتها غالبا

 شود.گرفته می

 

 مزایا

 به دلیل عدم استفاده از کد های سطح باال و نبود پردازش سمت سرور حجم حجم کم :

 این قبیل سایتها در مقابل سایتهای دینامیک خیلی کمتر است

 اساسا پردازشی از سمت سرور ندارند(: چون کدی در سمت سرور برای پردازش پایین(

 نشده است این قبیل سایتها بر روی سرور بار پردازشی ندارند. آنها تعریف |
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 به دلیل مشخص بودن ساختار ونبود پیچیدگی ربات خوانایی باال توسط رباتهای جستجو :

 های جستجوگر راحت تر میتوانند این قبیل سایتها را بخوانند.

 قیمت پایین 

 امنیت باالتر 

 سرعت بارگذاری نسبتا باالتر 

 معایب

  مدیریت سایت تنها توسط افراد برنامه نویس و طراح سایت  مدیریتی خاصسطح:

 امکان پذیر است.

 اینکه این سایتها از زبان سمت سرور برخوردار نیستند : به دلیل نبود امکان پردازش

قابلیت پردازش اطالعات و محاسباتی ندارند به همین دلیل شما نمیتوانید برای مثال 

 ا این امکانات راه اندازی کنید.خرید و فروش بیک سایت 

 به دلیل ثبات خاصی که این سایتها دارند و اینکه امکان تغییر در آنها بسیار یکنواختی :

مشکل است بعد از مدتی اینگونه سایتها به یک روال تکراری تبدیل شده و 

 مشتریانشان را از دست میدهند.

و سازمانهایی مناسب است که حداکثر یک یا دو سایت های استاتیک یا ثابت برای افراد، شرکتها     

 بار در سال نیازمند به تغییر در محتوای سایت هستند.
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 (:Dynamic Websiteسایتهای پویا ) (3-3-2
 

محتوای سایتهای داینامیک بعد از طراحی توسط افراد عادی که دسترسی به سیستم مدیریت محتوای 

نیاز متفاوت  تواند براساسزبان برنامه نویسی وبسایتهای پویا می سایت را داشته باشند قابل تغییر است.

 از زبانهای
ا
 Silver و CSS شود و از زبانهای کمکیاستفاده می PHP و ASP ،ASP.Net باشد اما عمدتا

light و یا Ajax شودبرای ایجاد قابلیتهای ویژه نیز بهره گرفته می. 

شود و سپس محتوا توسط مدیران سایت توسط طراح ایجاد میدر اینگونه از سایتها ابتدا اسکلت     

بارها  شود و توسط افراد دیگریکند مانند فرم قراردادی که یکبار توسط فردی ایجاد میسایتها تغییر می

شود، از این رو طراح نسبت به محل قرار گرفتن و اندازه دقیق متون و تصاویر و سایر تکمیل می

 توسط 
ا
مه ای ندارد جز اینکه هکند اطالع ندارد بنابر این چارهمدیران سایتها تغییر میعناصری که بعدا

 .شود تاحدودی از گرافیک و جلوه سایت کاسته شودحاالت را در نظر بگیرد و اینکار سبب می

 مزایا

 برنامه ریزی و ساخت پنل سطح باال کاربران عادی میتوانند به : به دلیل مدیریت آسان

 تن مطلب و تغییر سایت شرکت کنند.راحتی در گذاش

 این دسته سایتها به دلیل پشتیبانی از زبان های برنامه نویسی امکان پردازش و محاسبات :

 سطح باال قابلیت محاسباتی دارند.

 معایب

 حجم باال 

  امکانDown   :شدن سایت به دلیل ترافیک باال 

 قیمت باال 
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 نیاز به پروسه های امنیتی 

  پایینسرعت بارگذاری 

 سایتهای فلش ( 3-3-3

 

سایتهای فلش (: Static and Dynamic Flash Website) سایتهای متحرک استاتیک و نیمه داینامیک

 شوند درافزارهای خاصی ایجاد مییا متحرک دو نوع استاتیک و نیمه داینامیک هستند و توسط نرم

تغییر یا هوشمندی در این سایتها بهره  برای ایجاد قابلیتهای Action Script یا XML برخی موارد از

 .شودگرفته می

یکبار  باشند و مانند سایتهای ثابتبه طور کلی سایتهای فلش ثابت )استاتیک( غیرقابل تغییر می    

ای از ای یا نیمه حرفهشوند و برای تغییر آن نیاز است تا افراد به صورت حرفهتوسط طراح ایجاد می

 .دار باشنددانش طراحی فلش برخور

ند اما کند و قابل تغییر هستاما سایتهای فلش نیمه داینامیک یا نیمه پویا مانند سایتهای پویا عمل می    

 .تغییر در آنها به سادگی سایتهای پویا نیست و وسعت ایجاد تغییرات نیز بسیار محدودتر است

های جذاب. اما از معایب نیمیشناز مزیتهای وب سایتهای فلش جذابیت آنهاست. گرافیک زیبا و ا    

 عمده آنها می
ا
توان به عدم خوانده شدن اطالعات موجود در آنها توسط رباتهای جستجوگر و عمدتا

 .سرعت بسیار پایین بارگذاری اشاره کرد

در حال حاضر این دسته از سایت ها تقریبا منسوخ شده و کسی به سمت این نوع مولتی مدیا نمیرود.     

  .سایتها در رنکینگ سئو رتبه های بسیار پایینی می آورند. و هزینه طراحی آنها نسبتا باال استاین نوع 
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3-4) HTML CSS JavaScript 

 

الزمه طراحی سایت در گام اول دانستن این سه زبان است. شما برای یک طراحی خوب نه تنها باید 

طراحی بدانید و بتوانید در ترکیب با هم به نحوه جایگاه هر کدام را در این سه را بلد باشید . بلکه باید 

.این سه زبان همچنین در سئو سایت شما نقش کلیدی ایفا میکنند. ادامه فصل در  احسنت استفاده کنید

 مورد این سه زبان بحث میکنیم.

 

3-5) HTML ( Hyper Text Markup Language) 

 

HTML گذاری ابرمتن که برای است برای نشانههای وب است. زبانیزبان توصیف ساختار صفحه

نام ( Tag) های این زبان، برچسببرند. دستورعملهای وب به کار میتدوین قالب و طراحی صفحه

نمایش آن صفحه  ٔ  ترتیب، نحوهگذاری شده و بدینها، نشانهوب، با آن ٔ  دارند که محتوای یک صفحه

 .توسط دنیس ریچی ابداع شد ۷۱این زبان در خالل دهه .شودی مرورگرهای وب، توصیف میبرا

این زبان قابلیت محاسباتی ندارد و تنها اطالعات و داده ها را به نمایش در می آورد. وظیفه ربات     

 بخواند و طبقه بندی بکند. HTMLجستجوگر این است که داده ها را از دل دستورات 

 به صورت زیر هستند.  HTMLدستورات در     

<element    Attribute=”value”> content </element> 
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 HTMLنقش و جایگاه  (3-6

 

HTML .در ابتدای ساخت و تشکیل وبسایت ها هسته طراحی سایت می باشدHTML  دو وظیفه

 اساسی داشت:

 (element) متن و محتوا.1

 (style.گرافیک و استایل وب)5

لینکها  ,تیترها  , دو کاربرد اساسی داشت هم محتوا و متن سایت شامل عکس ها  در واقع این زبان    

به زودی  و ... را شامل میشد و هم گرافیک و نحوه قرار گرفتن و رنگ و فونت و .. را شامل میشد .

ظیفه را از هم جدا طراحان و بنیان گذران شبکه جهانی وب به این حقیقت پی بردند که باید این دو و

 .کنند

وظیفه گرافیک وب را بر عهده گرفت. با این  CSS نگهداری متن و محتوا شد و  HTMLپس نقش     

دهنده داده ها و اطالعات نگاه  به عنوان نمایش HTMLتغییر بنیادی دیگر طراحان سایت به زبان 

گام بزرگی در مبحث سئو و طراحی سایت صورت گرفت. حاال دیگر ربات کردند . با این تغییر نگرش 

بررسی ساختار گرافیکی میگرفتند بدون اینکه نیازی به  HTMLهای جستجو گر اطالعات خود را از 

 وب بکنند.
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3-7 )HTML5  و HTML4 

 

3-7-1) HTML4  

 

HTML4  سال هسته  02 رسید. و به مدتد به تکامل خو 4110ساخته شد و تا سال  0999در سالهای

طراحی و ساخته شد سئو  HTMLطراحی بسیاری از سایتها قرار گرفت. در آن زمان که این ورژن از 

ه مشخص است کو خیلی از تکنولوژی های حال حاضر یا وجود نداشتند یا خیلی ابتدایی بودند. پس 

  ل موارد زیر بودشام HTMLخیلی کاستی ها داشت. این ورژن از  HTMLاین ورژن از 

  تگ برای مثالدر سطح خیلی پایین:  داده هافرمتینگ p برای پاراگراف 

 ساخت فرم ها برای تبادل اطالعات 

 :ساخت  طراحی و نقش بندی گرافیکیTable  و تگ هایی چون فونت و غیره برای

 منسوخ شد. CSS2نگهداری استایل که با آمدن 

هنوز مطرح نشده بود . بنابراین تگهای الزم برای  ( Web Semanticدر آن زمان بحث وب معنایی )    

)در مورد وب معنایی در فصول آینده به طور مفصل صحبت این تکنولژی در نظر گرفته نشده بود.

 خواهیم کرد(.

این زبان که هسته طراحی سایت بود امکان طراحی سایتهای ,همچنین به دلیل نقصهای گرافیکی     

نمیداد . لذا در مدت کوتاهی سایت های فلش ناگهان سرازیر فضای وب شدند و  شکیل و متحرک را

 ربودند HTMLبرای مدتی این دسته سایتها فضا را از دست سایتهای 
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3-7-2) HTML5  

 

ای های چند رسانهبهبود این زبان به صورتی است که از جدیدترین فناوری HTML5 اهداف اصلی 

ها قابل خواندن باشد وهم به طور مداوم توسط پشتیبانی کند در حالی که هم به راحتی توسط انسان

در نظر دارد  HTML5ها و غیره( قابل درک باشد. ها )مرورگرهای وب، تجزیه کنندهها و دستگاهرایانه

 .را نیز پشتیبانی کند HTML2و  XHTML1 بلکه HTML4 نه تنها

یک پاسخ به استفاده مشترک  XHTML1.1  ،HTML5 و HTML4.01با پیروی از پیشینیان اخیرش     

HTML و XHTML های معرفی شده توسط مشخصات بر روی شبکه جهانی وب، ترکیبی از ویژگی

افزاری مانند مرورگرهای وب است. مواردی که مختلف و موارد معرفی شده توسط محصوالت نرم

است. و هم چنین پاسخی به بسیاری ازخطاهای نحوی در مستندات توسط کارهای مشترک ایجاد شده

ش است یک زبان نشانه گذاری یکتا تعریف کند که بتواند در دو وب موجود است. همچنین در تال

 .نوشته شود XHTML یا HTMLقالب 

    HTML5 های پردازش است تا پیاده سازی سازگارتری داشته باشد. شامل جزئیات مدلHTML5 

ن چنیکند. هم بخشد و توجیه میدهد، بهبود مینشانه گذاری برای اسناد در دسترس را گسترش می

های پیچیده تحت وب معرفی را برای برنامه ها(API) نشانه گذاری و رابط برنامه نویسی کاربردی

های کاربردی تلفن همراه کراس پلت فرم کاندیدای بالقوه برای برنامه HTML5کند. به همین دلیل، می

های کم قدرت هبا در نظر گرفتن توانایی اجرا بر روی دستگا HTML5 هایاست. بسیاری از ویژگی

، شرکت پژوهش تجزیه و 4100است. در دسامبر ها ساخته شدههای هوشمند و تبلتمانند گوشی

در سال  HTML5 های تلفن سازگار بااست خرید و فروش گوشیتحلیل استراتژی پیش بینی کرده

 .میلیارد دالر خواهد شد 0باالی  4100
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ها است. این ویژگیرا به این زبان اضافه کرده های نحوی بسیاریویژگی HTML5به طور خاص     

هم چنین یکپارچه سازی  <canvas> و <audio> ،<header> ،<video> عبارتند از عناصری مثل

ها برای است. این ویژگی <object> که جایگزین تگ( SVG) محتوایی گرافیک برداری مقیاس پذیر

های ای و گرافیکی آسان تر شود و به پالگینند رسانهاین طراحی شدند تا وارد کردن و کار با محتوای چ

، <article> ،<header> و <nav> ها نیازی نباشد. عناصرجدید دیگر مانندAPI اختصاصی و

<section> های جدید دیگری نیز اند. صفتبرای توانمند تر کردن محتوای نحوی اسناد طراحی شده

اند. بعضی ها نیز حذف شدهبرخی از عناصر و ویژگیاند، در حالی که به همین منظور معرفی شده

اند و یا استاندارد اند، دوباره تعریف شدهتغییر یافته<menu> و <a> ،<cite> ازعناصر، مانند

 ها دیگر چاره اندیشی موقت نیستند بلکه بخش اساسی از خصوصیاتDOM ها وAPI.گشتند

HTML5 هستند. هم چنین درHTML5 است که اسناد نامعتبر و خطاهای گرفتههایی صورت پردازش

 .ها برای همه مرورگرها و کاربران یکسان خواهد بودنحوی آن

APIهای جدید 

ها را نیز مشخص APIهای برنامه نویسی کاربردی، رابط HTML5عالوه بر تعیین نشانه گذاری، 

اند. مستندسازی شدهگسترش یافتند و مشخصات ( DOM)های موجود مدل شیئ سندکند. رابطمی

 :های جدیدی نیز وجود دارند، مثلAPI هم چنین

 عنصر بوم برای نقاشی فوری حالت دو بعدی 

 پخش بهنگام رسانه 

 های کاربردی وب به صورت آفالینبرنامه 

 ویرایش اسناد 

 کشیدن و رها کردن 
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 پیام رسانی Cross-document 

 مرورگرها ٔ  مدیریت تاریخچه 

 نوع MIME  پروتکلو ثبت کنترل 

 Micro data:  ،ذخیره سازی وب، یک فریم ورک برای دخیره سازی جفت بین کلید و ارزش

 .آوردبهبود یافته، فراهم می API ها را، البته با ظرفیت ذخیره بیشتر وکه رفتاری مشابه کوکی

 )در فصول آنیده به تفصیل توضیح خواهد داده شد(

    HTML5 تواند انیمیشن در درون صفحات وب را فراهم کند و جاوا اسکریپت یابه تنهایی نمی 

CSS3 برای این کار الزم است. 

 

 0-0شکل 
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3-8 )Cascading Style Sheets CSS 

 

 ساخت فناوریهسته  HTMLدر کنار  CSS یا َسْبک آبشاری اندازروی یا آبشارینامه  شیوه

های تصویری )مانند نوع قلم، روشی ساده برای نمایش چیدمان و جلوه CSS. هستند وب هایصفحه

 ساختار با گذاری،نشانه هایزبان جنس از آبشارینامه  شیوههای وب است.ها( بر صفحهاندازهرنگ و 

 نمایش چگونگی برای درپی،پی و مانند آبشار دستورهایی هرکدام، درون و هستند رایانه ٔ  ساده متن

ها و ای ساده تر، این دستورها روش نشان داده شدن قلمشود. به گفتهافزوده می وب صفحه هر

ها(، و ها )دیوارههای دربرگیرنده دادهها، روش چیدمان موزاییکها و پس زمینهشان، رنگاندازه

 .دهندبسیاری دیگر از عنصرهای ساختار هر صفحه وب را، درون خود جای می

و  HTML وب شود مشخص کردن سبک صفحهز این زبان در حال حاضر میای که ابیشترین استفاده

XHTML توان بر هر نوع مستند است ولی آن را میXML  از جملهSVG  وXUL  .اعمال کرد

 .است جهانگستر وب کنسرسیوم  به عهده CSSنگهداری و تغییر مشخصات 

 

 CSSنقش  (3-9

 

کمی متفاوت است در هر دو ورژن هدف بر روی گرافیک می  CSS3و  CSS2نقش اصلی در دو ورژن 

امکان ایجاد انیمیشن و برخی حرکات گرافیکی  CSS2و هویت بصری سایت را ایفا میکند.در  .باشد

نگاه  در CSSمیباشد.   HTML5تمرکز بر گرافیک کامل و انطباق بیشتر با  CSS3موجود نبود. اما در 

کمی دقت میتوان متوجه ارتباط غیر مستقیم آن بر سئو داشت. سئو مسیول اول نقشی در سئو ندارد اما با 

جذب کاربران عادی و انسان ها میشود و جذب کاربر عادی سبب افزایش ترافیک سایت و باال رفتن 

 رنک سایت میشود.ایجاد هویت بصری مناسب یکی از مسایل مهم در زمینه سئو می باشد.
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3-11) JavaScript 

 

است. تولید شده Netscape زبان برنامه نویسی اسکریپت مبتی بر اشیاء است که توسط جاوااسکریپت

 .استنوشته شده ECMA-262 Edition 3 گرا است که بر اساس استاندارداین زبان، یک زبان شی

 علیرغم اشتباه عمومی، زبان جاوا اسکریت با زبان جاوا ارتباطی ندارد، اگر چه ساختار این زبان به    

نرو است. از همیسی پالس پالس و جاوا شباهت دارد؛ که این امر برای یادگیری آسان در نظر گرفته شده

 .گردندو... در این زبان هم یافت می" if, for, try..Catch,"while دستورهای متداول مانند

قرار گیرد. در تواند هم به صورت ساخت یافته و هم به صورت شی گرا مورد استفاده این زبان می    

ا. شوند، بر خالف جاواین زبان اشیاء با اضافه شدن متدها و خصوصیات پویا به اشیاء خالی ساخته می

ای برای ساخته شدن اشیاء تواند به عنوان نمونهبعد از ساخته شدن یک شی به روش فوق، این شی می

 .مشابه مورد استفاده قرار گیرد

 .باشدااسکریپت برای ساختن نمونه از سیستم مناسب میبه علت این قابلیت زبان جاو    

ه اشیاء توان بباشد و به کمک این زبان میکاربرد گسترده این زبان در سایتها و صفحات اینترنی می    

دسترسی پیدا کرد و آنها را تغییر داد. به همین علت برای پویا نمایی در سمت  HTML داخل صفحات

 .شودفاده میکاربر، از این زبان است

 امکانات زبانی (3-11-1

 

 زبان امری و ساخت یافته 

و  switch و if) کند. مانند گزارهپشتیبانی می C جاوا اسکریپت از تمامی نحو ساختاری زبان

 .در جاوا اسکریپت بین عبارت و گزاره تفاوت وجود دارد c مانند (...و while هایحلقه

 پویایی 
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 تابعی بودن 

شوند، یعنی خود یک شی هستند؛ بنابراین محسوب می« درجه اول»توابع موجوداتی تابعی بودن: 

ا هها داده شوند و مانند هر شی دیگری با آنهای تابعتوانند ویژگی داشته باشند، در آرگومانمی

 .رفتار شود

 ساختار شماتیک 

که شامل متدها و  های اشیا،ها برای تعریف ویژگیساختار شماتیک: جاوا اسکریپت به جای رده

سازی بسیاری از نمونه(. امکان شبیهکند )پیشاستفاده می« ساختار شماتیک»وراثت است از 

 .پذیر استمحور با ساختارهای شماتیک جاوا اسکریپت امکان-امکانات رده

 عبارات منظم 

درتمند و قکند که نحوی ای مشابه زبان پرل از عبارات منظم پشتیبانی میجاوا اسکریپت به شیوه

 .کندها، فراهم میموجز را به شکلی فراتر از توابع پیش ساخته برای کار با رشته

 Literalهای آرایه و شی 

های انتسابی های دیگر همان آرایهها و اشیا )که در زبانای آرایههای نویسهمانند بسیاری از زبان

 ٔ  پایه نگارش ٔ  ر واقع این شیوهتوان با یک نحو موجز ایجاد و توصیف نمود. دهستند( را می

 .هست هم سونجی ایداده قالب

 

 JavaScriptو  CSSسایت های مبتنی بر  (3-11

 

دسته سایت هایی هستند که گرافیک و هویت بصری آنها وابستگی شدیدی   CSSسایت های مبتنی بر 

را از آنها حذف کنید پیکره ی سایت به طور کامل از بین  CSSدارند به طوری که اگر فایل  CSSبر 

و دارند.  JavaScriptوابستگی خود را به  CSSمانند مبتنی بر  JavaScriptسایت های مبتنی بر  میرود.

 از جاوااسکریپت هم نشأت میگیرد. CSSگرافیک این قبیل سایتها عالوه بر 
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اغلب سبک میباشند .  سایتهایی شکیل و با هویت بصری ساده هستند و  CSSسایت های مبتنی بر     

سایتهایی سریع با حرکات و انیمیشن های باال میباشند. و  JavaScriptدر عوض سایت های مبتنی بر 

 معموال مانند سایت های فلش شکیل هستند.

 سئو در JavaScriptو  CSSنقش سایت های مبتنی بر  (3-12

 

در رنکینگ موتورهای جستجو رتبه های خوبی میاورند. و هرچه هویت   CSSسایت های مبتنی بر 

تن  رنک باالرفبصری مناسب داشته باشند سبب افزایش ترافیک شده و این افزایش ترافیک منجر به 

 سئو میشود. 

اما رنکهای خوبی در سئو نمی آروند. جاوااسکریپت مانند تیغ دو  JavaScriptسایت های مبتنی بر     

از طرفی باعث افزایش سرعت و شکیل شدن سایت شما میشود و از طرفی اگر دقت لبه عمل میکند. 

 نکرده باشید سبب کاهش رنک سئو در سایت شما میشود.

صفحه ای به نام دیدنی ها   است که سایت شما مثال accessibilityیکی از دالیل این امر مشکل     

لود میشود. و موتور های جستجو گر به  JavaScriptندارد و با کد  URLدارد که این صفحه آدرس 

 همین دلیل دسترسی به آن ندارند. 
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 فصل چهارم
 

 مفاهیم اولیه و بنیادی در سئو
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 مقدمه (4-1
 

 سایت تا حدی آشنا شدید. حال در این فصلدر دو فصل اول شما با مفاهیم اولیه و اصول طراحی 

صل . همچنین در این فنگاهی به مفاهیم و اصول اولیه سئو می اندازیم. و ساختار سئو را بررسی میکنیم

 را نیز بررسی میکنیم. SEMو  SEOتفاوت بین 

 S.E.Oسئو  (4-2

 

 چه کاربردی دارد هماندر تعریف سئو منابع مختلف تعاریف مختلفی آورده اند. اینکه سئو چیست و 

 یکی از تعاریف به شرح زیر است. هدف اصلی این مقاله هست.

است، بهینه سازی موتور جستجو  Search Engine Optimization که مخفف SEO معنای لغوی    

  .یعنی تولید کردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجو جالب و فریبنده هستندSEO. می باشد

صفحات وب این است که شما در نتایج یک موتور جستجوی بزرگ بیشترین امتیاز را بهینه سازی     

داشته باشید. اهمیت این موضوع از انجا ناشی می شود که اکثر مردم از موتورهای جستجو برای رسیدن 

به مطلب یا محصول مورد نظر خود استفاده میکنند. به عنوان مثال در گوگل و یاهو، اکثر مردم فقط به 

صفحه ی اول نتایج جستجو نگاه میکنند. بنابراین برای داشتن ترافیک باال از طرف موتورهای جستجو، 

 این مسئله الزامی است که سایت شما در صفحه ی اول نتایج جستجو قرار گیرد.

 ( و بهینه سازی صفحات چه ارزشی دارد؟SEOسئو ) (4-3

 

تولید کردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجو جالب و فریبنده هستند. بهینه سازی صفحات 

وب این است که شما در نتایج یک موتور جستجوی بزرگ بیشترین امتیاز را داشته باشید. اهمیت این 
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موضوع ازآنجا ناشی می شود که اکثر مردم از موتورهای جستجو برای رسیدن به مطلب یا محصول 

 . مورد نظر خود استفاده میکنند

شاید بتوان گفت که تقریبا همه افرادی که با وب آشنایی هر چند کمی دارند، حداقل برای یک بار      

 .را شنیده اند SEOهم که شده واژه 

علم بهینه سازی موتور جستجو در مورد روشهای فنی مانند عنوان صفحه ی مناسب، تگ ها و متا     

کلیدی و عبارات کلیدی و توضیحات مناسب سایت و کالا محتوایی که موتورهای  تگ ها، کلمات

 . جستجو دوست دارند، مطالعه می کند

موتورهای جستجو صفحات وب را به وسیله نرم افزار خزندگی )عنکبوت( پیدا و فهرست بندی      

مثال اگر صفحه وب شما در میکنند. متاسفانه تمام نرم افزارهای خزندگی یک جور کار نمیکنند. برای 

  .یکی از موتورهای جستجو امتیاز باالیی داشته باشد، ممکن است در دیگر موتورها این چنین نباشد

یکی از کارهایی که متخصصان بیهنه سازی موتورهای جستجو انجام میدهند، پیگیری تمام تغییرات 

فحات وب را بر طبق این تغییرات عملکرد داخل موتورهای جستجو است. بنابراین آنها میتوانند ص

بهینه سازی کنند. به عالوه آنها همراه با تغییرات موتورهای جستجوی مختلف خود را تابع این موتورها 

 . قرار میدهند

هنگامی که شما یک طراح برای طراحی سایت تجاریتان انتخاب میکنید، شما باید از این طراح     

تجو سوال کنید و باید از او بخواهید بر طبق اصول بهینه سازی درباره ی بهینه سازی موتورهای جس

برای موتورهای جستجو ساخت صفحات وب سایت شما را شروع کند. در صورتیکه این کار طوالنی 

تر از طراحی هایی که شما بیش از این داشته اید، نیست. این کار خیلی آسان تر و معقول تر است که 

یتتان بر روی وب قرار می گیرد، شامل بهینه سازی برای موتورهای جستجو شما در همان بار اول که سا

 .شود
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 ( علم یا هنر SEOسئو) (4-4

 

برخی موتورهاى جستجوگر خریدنى نیستند و شما نمى توانید براى سایت خود رتبه اى بخرید. اینجا 

 . کنیدرتبه ها را باید به چنگ آورید و به طور مداوم براى حفظ آنها باید تالش 

خوشبختانه، اینگونه موتورهاى جستجوگر متقاعد شدنى هستند. به عبارت دیگر شما با دانستن     

اصول و قواعد آنها، مى توانید زبانى مشترک با آنها داشته باشید. اگر بتوانید این زبان مشترک را بیابید 

ین رتبه ها، رتبه هاى عادى آنگاه سایت شما حتى مى تواند در صدر نتایج جستجو قرار بگیرد. به ا

 .)طبیعى( موتور جستجوگر مى گویند

به  SEO حال بار دیگر این سوال مطرح مى شود که این زبان مشترک را چگونه مى یابید؟ امروزه    

عنوان ابزار اصلى بازاریابى الکترونیک و خود یک تخصص بسیار جدى است. تخصصى که یک هنر 

 !در گوگل و موتورهاى جستجوگر دیگراست: هنر کسب رتبه هاى باال 

 

4-5) SEM Search engine marketing 

 

SEM  به تمام پروسه افزایش بینندگان سایت و باال بردن فروش آن به کمک موتورهای جستجوگر گفته

انجام می شود عبارتست  SEM است. نمونه کارهایی که در SEM بخش از SEO می شود. در حقیقت

 :از

  کلیدیانتخاب کلمات 

 بررسی وضعیت فعلی سایت و رقبای آن 

 اصالح ساختار سایت 
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 تنظیم متاها و عناوین سایت 

 بهینه سازی سایر پارامترهای سایت 

 معرفی سایت به موتورهای جستجوگر 

 افزایش محبوبیت و پیوندهای سایت و مدیریت این پروسه 

 تحلیل آمار سایت 

 آنها انتخاب موتورهای جستجوگر برای سرمایه گذاری بر 

  بهینه سازی اخبار وPress Release 

 

 SEM مزایای

در نتیجه گیری بسیار چشمگیر است. اگر شما  SEM ، سرعت باالیSEM تنها و SEO در مقایسه بین

میخواهید سریع پیشرفت کنید و نیاز به بازدیدکنندگان زیادی در زمان کوتاهی دارید با پرداخت هزینه 

شما نیاز به صبر و زمان بیشتری برای کسب موفقیت  SEO ولی درآن به هدف خود خواهید رسید 

 .دارید

 SEM معایب

هزینه و زمان زیادی را  SEM احتماال انتظار چنین بخشی را نداشتید! کمی عمیقتر فکر کنید، شما در

برای ورود بازدیدکنندگان به سایت خود صرف میکنید. آنها در سایت شما با چه چیزی مواجه میشوند؟ 

ما آنها را به سایت خود دعوت کرده اید و انتظار دارند که اطالعات مورد نظرشان را براحتی بدست ش

آوردند. آیا دسترسی به مطالب سایت شما سریع و آسان است؟ آیا چیزی که تبلیغ آنرا کردید در سایت 

و اگر آنچه را  تنها چند ثانیه برای جلب رضایت بازدیدکنندگان دارید SEM شما وجود دارد؟ شما در

 .میخواهند ارائه ندهید به سرعت از سایت شما خارج خواهند شد و به سایت دیگری میروند
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سایت شما باید از نظر محتوا، زیبایی و نحوه ارائه آماده حضور بازدیدکنندگان باشد در  SEM در    

 .باقی خواهید ماندغیر اینصورت به سرعت فراموش شده و یا بعنوان سایتی نامناسب در ذهن آنها 

 SEM بعد SEO اول

به معنی آماده  SEO مناسب موفق نخواهد بود. با توجه به اینکه SEO ای بدون SEM هیچ استراتژی

سازی سایت هم برای بازدیدکنندگان و هم موتورهای جستجو است شاید به تنهایی برای یک سایت 

سایت خود را آماده  SEO را دارید، ابتدا SEM کافی باشد. با این حال اگر شما توان مالی کافی برای

 .کنید

 

 مهم است؟  SEOچرا  (4-6

 

 : می باشند موارد ذیل برخی از دالیل این موضوع

 برتر بودن در نتایج جستجو مشتری های زیادی را به دیدار از وب سایت شما دعوت میکند.  

 92 در صد تمام بینندگان شما از یک صفحه یک وضعیت دارند. 

 90 در صد از کاربران اینترنت از موتورهای جستجو استفاده میکنند. 

  میلیون جستجو در روز در کشور انگلیس انجام میگیرد 411طبق آخرین تحقیقات بیش از. 

 20 در صد معامالت آنالین به وسیله موتورهای جستجو آغاز میشود. 

 021 یت این این است که فقط میلیون از وب سایت با هم بر سر رقابت پول هستند، اما واقع

 . کسرهای از یک درصد به صفحه اول می رسند
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 احتیاج دارند؟ SEOچه کسانی به  (4-7

 

هر وب سایتی که به سوی تجارت و بازرگانی حرکت میکند، باید صفحات وب خود را برای موتورهای 

 .جستجو بهینه سازی کند

میباشد، و مطالعات نشان داده است که پهنه هدف نهایی یک وب سایت جلب کاربران اینترنتی     

 .عظیمی از کابران اینترنتی وب سایت ها را در موتورهای جستجوی پیدا کرده اند

اگر شرکت شما نظر به ساخت یک وب سایت جدید و یا به روز کردن وب سایت قدیمی خود را     

یت قرار دهید. به خاطر داشته باشید را در الو SEO دارد باید توجه داشته باشید که برای پیشرفت باید

 .شما را به مسابقه بزرگ می برد و شما را در بازار معرفی میکند SEO که

 

 انواع مخاطب در سایت (4-8

 

 :مخاطبان سایت شما به دو دسته تقسیم میشوند

دسته اول)مخاطب اصلی( کاربران عادی و مردم زنده ای هستند که پشت کامپیوتر خود شما را     

 .میبینند

دسته دوم)مخاطب فرعی( موتورهای جستجویی هستند که همواره مانند عنکبوت در سایت شما     

 .تنیده میشوند

 .الزم به ذکر نیست که دسته دوم در راستای رفع نیاز دسته اول ایجاد شد    

ا درست پس باید خاطر نشان کرد که تمام تالشی که ما صرف میکنیم تا موتورهای جستجو ما ر    

 . ببینند در جهت رسیدن به خواست مطلوب مخاطب اصلی است
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 اشتباه ذهنی )نادیده گرفتن کاربر( (4-9

 

در جهت رسیدن به خواست دوم)یعنی دیده شدن توسط موتورهای جستجو( خواست اول )سایت 

 کاربر پسند(را زیر پا نگذارید.

و شمای ظاهری است که  Style گیردآنچه برای مخاطب اصلی سایت مهم است و مد نظر قرار می

 کامل میگردد Javascript مدیریت شده و توسط CSS توسط

 است HTMl اما آنچه برای موتور های جستجو مد نظر قرار میگیرد

 پس تقابل صحیح این دو بخش ما را درسیدن به سایتی مطلوب هدایت میکند.

 

  SEOابزارهای  (4-11 

 

یا بهینه سازی برای موتورهای جستجو صحبت کنیم و  SEO ابزارهای در اینجا میخواهیم درباره    

 . تعدادی از آنها را معرفی کنیم

 Keyword Suggestion  پیشنهاد دهنده ی کلمات کلیدی: همانطور که در باال گفتیم کلمات

 کلیدی در جذب موتورهای جستجو نقش به سزایی دارند. شما میتوانید با استفاده از

Keyword Suggestion کلمات کلیدی بهتر و جذاب تری را انتخاب کنید . 

 Google Rank Checker چک کننده ی امتیاز شما در گوگل: موتور جستجوی گوگل با

محاسباتی خاص و دقیق به وب سایت ها امتیاز میدهید, هر چه امتیاز سایت شما در گوگل 

این امتیاز آسان نیست اما این باالتر باشد ارزش سایت شما باالتر است. معموال چک کردن 

کار شما را آسان کرده و شما میتوانید به  Tools SEOابزار در بیشتر سایت های مرتبط با

 .راحتی امتیاز خود را در گوگل چک کنید
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 Link Popularity  محبوبیت لینک: محبوییت لینک به شما نشان میدهید که در موتورهای

یکنند چه تعداد نتیجه ظاهر میشود و جدیدن از این جستجوی مختلف وقتی شما را جستجو م

 . ابزار برای مقایسه کردن بین چند وب سایت استفاده می شود

 Search Engine Position  وضعیت سایت شما در موتورهای جستجو: این ابزار هم تعداد

 .نتایج جستجوی سایت شما را در موتورهای جستجوی بزرگ نمایش میدهد

یا ابزارهای بهینه سازی وب سایت که انواع مختلف و متنوعی  Web Site Optimization Tools در کل

 .دارند

 

 شروع بهینه سازی SEOمقدمات  (4-11 

 

بعد از این که به انواع جستجوگرها و ساختار و طرز کار آنها پرداخته شد، الزم است مقدمات بهینه  

 .ها است سازی را فراهم کنیم. اولین اقدام انتخاب کلیدواژه

 

 انتخاب واژه های کلیدی (4-11-1

 

واژه های کلیدی همان کلماتی هستند که می خواهیم عمل جستجو بر اساس آنها انجام شود و در 

 .صفحه نتایج جستجوی این واژه ها، سایت یا سند ما به عنوان یکی از نتایج ارائه شود

 :   در انتخاب کلمات کلیدی باید به چند نکته توجه شود    

ارتباط معنایی با محتویات سایت : از نقطه نظر منطقی کلیدواژه های شما باید با موضوع سایت     

اول اینکه کاربری که برای این کلمات جستجو می کند به دنبال نتایجی در رابطه با این  مرتبط باشند.
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خواهد آمد و حتی ممکن موضوع می گردد و دوم اینکه اگر اینچنین نباشد رتبه سایت بسیار پایین 

 . شناخته شود( Spam) است به عنوان یکی از مصادیق تقلب

وازه به معنای میزان تقاضای آن از طرف کاربران است. یا به  : محبوبیت کلید میزان محبوبیت.1    

ته فعبارت بهتر، چه تعداد از کاربران وب، برای پیدا کردن نتایج مرتبط با این کلمات، در طول روز یا ه

جستجو می کنند. هر چه که این محبوبیت بیشتر باشد، بدون شک بعد از قرار گرفتن در رتبه بندی 

 .جستجوگر، ترافیک باالتری نصیب شما می شود

دامنه محبوبیت هم از اهمیت باالیی برخوردار است. مثال یک واژه آلمانی بین یک عده خاص )     

 .آلمانی زبان ها ( دارای محبوبیت است

: این سایت ها در واقع همان رقیبان شما هستند که در  واژه تعداد سایت های ارایه کننده کلید.5    

طول فرایند بهینه سازی باید با آن ها دست و پنجه نرم کنید. پس اگر کلیدواژه شما از محبوبیت باالیی 

برخوردار است اما رقیبان بسیارزیادی با شما رقابت می کنند )بویژه که از سایت های مهم باشند( بهتر 

رفنظر کنید و یا تا حد امکان تخصصی تر آن را دنبال کنید، یعنی با ترکیب واژه با است از آن واژه ص

 .دیگر واژه ها یک عبارت چند کلمه ای بسازید

 کیفیت رقبای شما نیز خیلی مهم است. یعنی آن ها چقدر "مهم" هستند. مثال رقابت به سایت     

Amazone محلی است. چون به هر حال هر  خیلی سخت تر و دشوارتر از رقابت به یک وبالگ

 .جستجوگری ترجیح می دهد که نتایج ارائه شده اش از اعتبار و شهرت برخوردار باشند

البته ممکن است بعضی از این رقبا ارتباطی با واژه مورد نظر نداشته باشند. در این صورت شما می      

 .توانید براحتی باالتر از آن ها قرار بگیرید
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: به دلیل اینکه در مراحل بعدی بیشتر عملیات روی کلیدواژه ها انجام میشود،  واژه ن کلیدساده بود.3   

و از جمله اینکه از کلیدواژه باید در اسم صفحه، آدرس سایت و.... استفاده شود، پس بنابراین باید 

 وبخاطر سپردن آن توسط کاربر آسان باشد تا اگر دوباره خواست به ما سر بزند همان کلیدواژه را جستج

 .کند و یا با نوشتن آدرس سایت که حاوی همان کلیدواژه است به سایت متصل شود

عبارت کلیدی : انتخاب یک عبارت به جای یک واژه میتواند تعداد سایت های رقیب را کاهش دهد و 

 a از طرف دیگر اطالعات به صورت تخصصی تر ارائه می شود. اما باید از قرار دادن کلمات رایج مثل

an the خودداری کرد، به دلیل اینکه توسط Indexer نادیده گرفته می شوند. 

 

 فرایند بهینه سازی (4-11-2

 

بعد از اینکه کلمات کلیدی انتخاب شد، نوبت به بکارگیری آن ها در صفحات سایت می رسد.  بهتر 

ی ید دارااست که برای هر دو یا سه صفحه یک کلمه کلیدی در نظر گرفته شود و همینطور سایت با

 .صفحات زیادی باشد

روی صفحه اول سایت نباید حساب باز کرد، چون معموال کمتر دارای متن است. پس از این صفحه     

برای ظاهر و پیش نمایش سایت استفاده می کنیم. نکته مهم این است که حتما باید از صفحه اول به 

سایت از نظر ظاهر،  لوگوها و اجزای  تمام صفحات لینک وجود داشته باشد. بهتر است تمام صفحات

 .صفحه مشابه باشند
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 بهینه سازی متن ها (  4-11-3

 

در این مرحله اطالعات متن را  Indexerمی فرستد،  Indexer متن صفحه را به Spider بعد از اینکه

زی سا تجزیه و تحلیل می کند و پارامترهایی را به صورت مقیاس عددی به وجود میاورد. برای بهینه

الزم است که این مقیاس ها یک عدد نرمال شده باشند، و بطور کلی همه پارامترها در یک حد تقریبا 

مساوی قرار داشته باشند. اختالف شدید در بین پارامترهای یک متن خطرناک است چون ممکن است 

اما بعضی شناخته شود. پارامترها در جستجوگرهای مختلف، متفاوت هستند ( Spam) بعنوان تقلب

بین بیشتر جستجوگرها مشترک هستند و بعضی ها هم مهمتر هستند که در ادامه بحث به آنها پرداخته 

 .شده است

واژه های متن : منظور از تعداد کلید واژه ها، دفعاتی است که یک واژه یا عبارت کلیدی  تعداد کلید.1    

 .نمره این پارامتر باالتر می روددر متن تکرار می شود. هر چه دفعات تکرار بیشتر باشد، 

واژه : منظور از چگالی، نسبت دفعات تکرار کلمات کلیدی به کل متن است. ما باید  چگالی کلید.5    

 : مقدار این پارامتر را در حد معقول نگهداریم. فرمول محاسبه درصد چگالی به صورت زیر است

 تعداد کلمات متن/ تعداد کلیدواژه ها*  011

برای بیش از یک  01مناسب است. البته چگالی باالی  41تا  0یط مختلف متن، چگالی بین در شرا

نگران بود چون به احتمال  41کلیدواژه استفاده می شود ) عبارت کلیدی ( و باید برای چگالی باالی 

 .فراوان مشمول تقلب خواهد شد

ز کلیدواژه ها، صفحه از این نظر بهینه می با تجدید نظر در متن صفحه با رویکرد استفاده به اندازه ا    

 .شود
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مکان کلمات کلیدی : منظور از این پارامتر، جایی است که کلمات کلیدی در متن دارند مثال در .3    

 ......عنوان متن هستند یا در پاراگراف اول هستند و

 : اولویت به ترتیب در مکان های زیر است    

، اولین کلمه پاراگراف ، خط های اول پاراگراف اول ، پاراگراف اول ،  عنوان متن ، عنوان فصل ها    

خطوط باالی متن. باید سعی شود در هر کدام از این مکان ها از کلیدواژه استفاده شود. بویژه در عنوان 

 .متن، چون بعضی از جستجوگرها، عمل جستجو را به عنوان صفحه محدود می کنند

ز هم : منظور این است که کلیدواژه ها چقدر از هم دور یا به هم نزدیک فاصله کلیدواژه ها ا.4    

کلیدواژه مجود باشد، نحوه پخش این کلمات در متن مهم است. ممکن  2هستند. مثال اگر در یک متن 

است همه در یک خط باشند، یا هر کلمه در یک پاراگراف باشد. همینطور اینکه چند کلمه بین کلیدواژه 

رند.در این مرحله باید سعی شود که کلیدواژه ها خیلی به هم نزدیک نباشند و در همه جای ها قرار دا

 .متن وجود داشته باشند

 محل اعمال پارامترها (4-11-4

 

 اما این پارامتر ها کجا اعمال می شوند ؟ مثال در فرمول چگالی کل متن کجاست ؟

چشمگیری باعث باال رفتن رتبه سایت می بسیار مهم است و به طور  URL واژه در وجود کلید    

اعمال می شوند. بخصوص در مورد آدرس سایت اهمیت  URL شود. تمام پارامترهای باال در متن

دوچندان می شود. این پارامترها همچنین در اسم پوشه ها و دایرکتوری ها و اسم و آدرس فایل ها نیز 

 .این مکان ها استفاده کنیداعمال می شوند. پس تا حد امکان از کلید واژه در 
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    1 . Title اسم صفحه از جمله متن هایی است که بسیار مورد توجه موتورهای جستجوگر است. اسم

صفحه همان متنی است که باالی گردشگر اینترنت ظاهر می شود، همینطور موقع ذخیره کردن صفحه 

 . می شودو اضافه کردن آن به صفحات محبوب به عنوان اسم پیش فرض ظاهر 

متن صفحه : در متن صفحه باید پارامترها را با دقت اعمال کرد. همچنین ساختار متن باید حفظ  .5    

کلمه از متن، حداکثر از یک  52شود تا اعتبار خود را از دست ندهد. در بهترین شرایط و به ازای هر 

انی متن را ساختار زب کلیدواژه استفاده کنید. با توجه به اینکه نباید کلیدواژه ها پشت سرهم باشند و یا

دچار اشکال کنند چون بعضی جستجوگرها اشکال های نحوی را تشخیص می دهند و گذشته از این 

 از مصادیق تقلب هم هست.
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 فصل پنجم
 

 رویکردی عملی در سئو
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 مقدمه (5-1

 

اندازیم و در این فصل و حال که با مفهوم سئو آشنا شدید در این فصل نگاهی عملی بر روی سئو می 

 فصل آینده شما را آماده میکنیم تا بتوانید به صورت عملی یک پروژه سئو انجام دهید.

 چهار سطح تجریدی داده (5-2

 

برای آنکه بتوانید درک بهتری نسبت به آنچه یک موتور جستجو انجام میدهد داشته باشید بهتر است 

 آشنا بشوید با مفاهیم تجریدی داده ها و الیه های آن

 داده  (5-2-1

 

ها ها در باالترین تراز تجرید قرار دارند. این بدان معناست که واژه دادهنسبت به اطالعات، و دانش، داده

ها خطاب شدن ها بودن و دادهشود که داشته باشیم. برای دادهبسیار کلی ست و هر چیزی را شامل می

 .صفات یا خصوصیات زیادی الزم نیست

ها: شن، ماسه، ریگ، و خاک مخلوط با هم که از محل طبیعی آن برداشته شده، و با ال برای دادهمث    

 .شودکامیون به ایستگاه شستشو و تفکیک حمل می

 اطالع (5-2-2

 

 .ها صورت داده شودها، و یا اصالحاتی روی آنها به اطالعات باید تغییرات، پردازشجهت تبدیل داده

گرد )آرماتور(، لوله، رنگ، و گچ که به محل اطالعات: شن، ماسه، سیمان، تیرآهن، میلمثال برای     

شود. های جدا جدا به طور موقت انبار و نگهداری میاجراء پروژه ساختمانی حمل گردیده و در محل

 میباشد. ودر انتظار تفکری برای ساماندهی الزم درآنها
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 دانش (5-2-3

 

ه دانش، محتاج اعمال تغییراتی از نوع آفرینش و خلق، ایجاد زندگی و عبور و گذار از اطالعات ب

 .باشدمنظورداری، و در کنار یکدیگر نهادن هدفدار قطعات پراکنده اطالعات می

ها، و منظورهای ویژه و مثال برای دانش: خانه، بیمارستان، و یا کودکستانی که با اهداف، جهت گیری

 .شودانجام و ارائه همان وظایف می ای ساخته شده و مهیایآگاهانه

 خرد ( 5-2-4

 

ِخَرد، داشتن دانش، فهم، تجربه و بصیرت اکتسابی و نیز فهم ذاتی به همراه قابلیت کار بستن آنهاست. 

 است.است و از فضایل به شمار رفتهها بر اهمیت خرد تکیه شدهها و فرهنگدر بسیاری از دین

 عامل هوشمند (5-3

شود که در یک به موجودی گفته می هوش مصنوعی کارگزار هوشمند، در مبحث یا کنشگر هوشمند

دهد در اعمالی که انجام میدهد و کلیه محیط، اطراف خود را شناخته و اعمالی را روی محیط انجام می

ها امکان یادگیری دارند و سپس از دانش اکتسابی خود برای باشد. این سیستمجهت نیل به اهدافش می

ها ممکن است بسیار ساده یا پیچیده باشند. بطور مثال کنند. این کنشگرانجام اهداف خود استفاده می

های هوشمند ای از کنشگرکنند نمونهرا عوض میهای کوکی که با برخورد به دیوار، راه خود ماشین

 .هستند

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C


58 

 

 نقش موتور جستجو به عنوان عامل هوشمند (5-4

 

داده های موجود بر روی وب را به  موتور های جستجو نیز به عنوان یک عامل هوشمند باید بتوانند

اطالعات درست و دست آورده و آنها را به اطالع تبدیل کنند و در سوال و جوابهای کاربران خود 

 دقیقی ارایه بدهند . در مورد موتور های جستجو گر و رفتارشان در فصول آینده مفصل صحبت میکنیم.

 

 S.E.Oدسته بندی داده ها در  (5-5

 

 قرار میگیرد. HTMLهستند که در مابین تگ های   HTMLداده در فضای مجازی همان المان های 

درون وب سایت استخراج میکنند و از این طریق داده های مورد موتورهای جستجو این تگ ها را از 

نیاز خود را به دست می آورند . سپس در مرحله بعدی ارتباط ما بین این داده ها را به دست آورده و 

اطالع را استنتاج میکنند. در این فصل تمرکز ما در مورد داده ها در سئو می باشد و در فصل بعد در 

 موتورهای جستجوگر میتوانند در مورد مطلبی اطالع استخراج کنند صحبت میکنیم.مورد اینکه چطور 

 در سئو HTMLنقش تگ های ( 5-6

 

 یا instruction هستند. البته واژه دستورالعمل HTML تگ ها در واقع همان دستورالعمل های زبان

Statement  ،بیشتر در زبان های برنامه نویسی استفاده می شود، در حالیکه قبال ذکر شدHTML  زبان

 HTML است و نه زبان برنامه نویسی. بنابر این به جای عبارت دستورات Markup نشانه گذاری یا

 .را بکار ببریم HTML بهتر است عبارت تگ های

 ها را در اسناد وب ایفا میکنند .این تگ ها همانطور که توضیح داده شد نقش داده     
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یک سئو کار ماهر در وحله اول نقش هر تگ را در بهبود سئو سایت خود به خوبی می آموزد.     

 سپس می داند از کدام تگ در کجا استفاده کند.

 برخی از تگ های مهم در زیر آورده شده اند.    

 titleتگ  (5-6-1

 

این تگ عنوان صفحه را که مرورگر در هنگام باز کردن صفحه در نوار عنوان نمایش می دهد را مشخص 

<  title> قرار بگیرد عنوان صفحه را تعیین می کند . تگ < title> می کند. متنی که بین تگ باز وبسته 

 صفحه قرار بگیرد. headباید در قسمت 

 حرف باشد . 12حه ندارد و بهتر است حداکثر تا عنوان صفحه ارتباطی به نام فایل صف    

در سئو سایت شما ایفا میکند و قرار دادن مناسب آن سبب افزایش  این تگ نقش بسیار کلیدی    

 چشمگیری در سئو سایت شما میشود.

 مناسب شما دو روش دارید  titleبرای انتخاب     

اگر سایت شما مربوط به یک شرکت معتبر و برند است بهتر است که نام برند شما به عنوان  -0

title  قرار بگیرد. مثال شرکت اپل 

اگر سایت شما مربوط به یک شرکت دفتر یا واحد کوچکی است که نام آشنایی ندارد بهتر  -4

کار شما فروش آهن است عنوان سایت شما مربوط به کاری که انجام میدهید باشید مثال اگر 

 .میباشد همین نام را در قسمت عنوان بگذارید
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 h6تا  h1تگ های  (5-6-2

 

مهمترین سر تیتر به حساب  H1برای تیترها و عنوان ها استفاده می شود.به ترتیب   H1- H6از تگ 

درشت ترین تیتر نسبت به بقیه را دارا می باشد. توصیه می شود جهت بهینه سازی  h1می آید همچنین 

سایت حتما از این سرتیترها استفاده شود زیرا این خاصیت بسیار برای موتورهای جستجو حائز 

 اهمیت می باشد.

 

 metaتگ  (5-6-3

 

هستند. برای اینکه تگ ( Meta، تگ های متا ) HTMLیکی از جالب ترین و پرجدال ترین تگ های 

های متا روی اینکه صفحه وب شما چگونه در موتورهای جستجوگر ظاهر شوند، تاثیر می گذارند و  

بعضی از مردم به دنبال قدرت بیشتر برای داشتن پیج رنک باال در لیست های موتورهای جستجوگر 

نشان دادن چیزی در درون  می روند. تگ متا برای اطالعات متای صفحه شما بیشتر بکار می رود تا

 خود صفحه وب.

( فقط یک هدف دارد. شرح صفحه وب شما به برنامه های اسپایدار که اطالعات MetaTagمتاتگ )    

وب را برای موتورهای جستجوگر جمع آوری می کنند. بعضی از موتورهای جستجوگر در حجم عظیم 

ر نتایج جستجوی خود وابسته اند و برای به محتوای متاتگ ها برای چگونه ایندکس گیری صفحات د

 پیدا کردن شرحی از صفحه در نتایج جستجوی خود از آنها استفاده می کنند.

متاتگ از سه قسمت تشکیل می شود. متا ورد که فیلدی است که محتوای یک متاتگ را شرح می     

 دقت کنید :دهد و اطالعات در درون آن فیلد وارد می شود. برای مثال به متاتگ زیر 
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این تگ بسادگی از سه فیلد دیتا )داده( تشکیل شده است. اولین فیلد به اسپایدر می گوید که این     

است.  Metaاز یک تگ  content-typeاست. دومین فیلد می گوید این یک نسخه  Metaیک تگ 

اکتری است و از ست کار HTMLسومی می گوید که محتوای این صفحه وب بصورت متنی و فرمت 

ISO-8859-1  یا( .استفاده می کندASCII  می توانید این متاتگ را به هر )زبان انگلیسی استاندارد

 سندی که می خواهید بسازید اضافه کنید.

 را چک کنید. Search Engine Watchبرای اطالعات بیشتر در مورد تگ های متا می توانید سایت     

 ت در مورد موتورهای جستجوگر را دارد.این وب سایت آخرین و مهمترین اطالعا

 HTMLبه  METAاضافه کردن تگ های     

 خود اضافه کنید : HTMLمی توانید بسادگی تگ های متا را به سند     

 (Notepad مانند) کنید باز متن ادیت برنامه یک در را خود وب صفحه – 1    

و متا کلیدواژه را به سند خود در قسمت هیدر اضافه کنید. یعنی   author ،description تگ – 5    

 :  <head/>و  <head>بین تگ های 

نام و نام خانوادگی را با نام خود عوض کنید. شرح صفحه را با شرح صفحه وبتان که می خواهید در     

غیره را با کلیدواژه نتایج موتور جستجو نشان داده شود، عوض کنید. کلیدواژه های یک و دو و سه و 

خود  Tهایی که مرتبط به صفحه وب شما هستند، عوض کنید. برای یک وب پیج شخصی، کلید واژه ها

 نام و نام خانوادگی و کلیدواژه هایی که عالیق شما را در صفحه شرح می دهند، هستند.
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 .شوید خارج متن ویرایش برنامه از سپس و کنید ذخیره را خود سند – 3    

فراموش نکنید که شما نمی توانید این تغییرات را از طریق مرورگر وب خود ببینید. متا تگ ها در     

صفحه وب که در مرورگر می بینید، قابل رویت نیستند. خب پس به سادگی سند را ذخیره کنید و خارج 

 شوید.

 <p>تگ  (5-6-4

 

 < p >برای ایجاد یک پاراگراف جدید در صفحه به کار می رود . هر متنی که در بین تگ باز و بسته 

قرار بگیرد ، محتویات آن پاراگراف را تشکیل می دهد . با ایجاد یک پاراگراف جدید ، نوشته به ابتدای 

 خط بعدی انتقال می یابد .

 

 لینک دهی (5-7

 

استفاده میشود یکی از موارد بسیار مهم در سئو سایت شما  a( >anchor)>لینک دادن که از طریق تگ 

 .میباشد. در این قسمت موارد به برخی نکات در این مورد اشاره میکنیم

 

 یک لینک از چند سایت به جای چند لینک از یک سایت   (5-7-1

 

گاهی اوقات مدیران سایت ها، وبالگ یا سایت دیگری راه اندازی می کنند و لینک سایت خود را 

چندین بار در آن تکرار می کنند تا رنک صفحات سایت اصلی بیشتر شود، امروزه موتور های 

جستجویی مانند گوگل به قدری هوشمند هستند که گول چنین ترفند هایی را نخورند. بنابراین به جای 
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سایت مختلف لینک خود  n بار لینک سایت خود را در یک سایت تکرار کنید، سعی کنید که در n اینکه

 .را قرار دهید

  

 با سایت های مرتبط تبادل لینک کنید   (5-7-2

 

افراد زیادی به دلیل اینکه می دانند تبادل لینک در افزایش رنک صفحات سایت موثر است، سعی دارند 

ل لینک داشته باشند. همیشه سعی کنید با سایت هایی که از نظر محتوایی با سایت با هر سایتی تباد

شما مطابقت دارد تبادل لینک کنید، چون عمال وقتی لینک سایت شما در یک سایت غیر مرتبط با 

موضوع سایت شما قرار می گیرد تاثیری بر روی رتبه سایت شما نخواهد داشت یا اگر تاثیری هم 

 .بعا ثاثیر آن از حالت اول بسیار کمتر استداشته باشد ط

 لینک متنی بهتر از لینک بنر  (5-7-3

 

به دلیل اینکه بنر های تبلیغاتی اکثرا با جاوا اسکریپت یا فریم ها ایجاد می شوند، از نظر موتور جستجو 

ی م اصال لینک به حساب نمی آیند ولی در صورتی که بنر یک لینک مستقیم داشته باشد تا حدودی

تواند موثر باشد ولی همچنان لینک های تصویری ارزش کمی نسبت به لینک های متنی دارند. بنر های 

فلش نیز موقعیت بدتری در موتور های جستجو دارند چون اسپایدر ها نمی توانند محتوای درون آن 

 .ها بخوانند و روی لینک ها کلیک کنند
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 ک استفاده از کلمات کلیدی در لین  (5-7-4

 

سعی کنید به جای قرار دادن لینک خالی سایت خود در امضا ها یا سایر سایت ها، از نام سایت یا 

کلمات کلیدی مرتبط استفاده کرده و آن را به سایت خود لینک نمایید. در این حالت رتبه سایت شما 

 برای آن کلمه کلیدی باال خواهد رفت.

 لینک های داخلی زیاد  (5-7-5

 

های داخلی زیاد نیز در انتقال پیج رنک و باال رفتن رنک صفحات داخلی سایت کمک  داشتن لینک

زیادی خواهد کرد.اینکار باعث می شود اگر زمانی رنک این صفحه افزایش یافت، رنک صفحه مربوط 

های گوگل وقتی به لینکی در یک صفحه برخورد می  spider به مقاله سایت مپ نیز باال رود. همچنین

می کنند. بنابراین لینک های داخلی سایت، ارزش  Index را دنبال کرده و مطالب آن لینک را نیز کند آن

صفحات شما را مشخص می کنند و هر چه لینک به یک صفحه بیشتر باشد از نظر گوگل آن صفحه 

یرند گارزش بیشتری دارد. لینک هایی از مقاالت که در کناره های صفحه و در آیتم های مرتبط قرار می 

 .نیز همین کار را خواهند کرد

 

 بهینه سازی تصاویر و پیوندها (5-8

 

تصاویر بخش قابل مالحظه ای از صفحات وب سایت شما را تشکیل میدهند بنابراین بهینه سازی 

 imgدر یک تگ  altتصاویر برای موتورهای جستجو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.توانایی 

این توانایی را به شما خواهد داد تا یک توضیح و اطالعات جایگزین برای یک تصویر بنویسید. هنگامی 
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که این تصاویر به هر دلیلی در صفحات وب سایت شما نمایش داده نشود ، این توضیحات جایگزین 

 .تصاویر خواهند شد و همچنین این تصاویر توسط موتورهای جستجو خوانده و تحلیل میشوند

 

 برخی نکات مهم ( 5-8-1

 

 عکسها نباید تکراری باشند. 

 عکسها باید یک اندازه باشند. 

 تمام عکسها باید لوگوی کوچک سایت را داشته باشند 

 عنوان عکس حتما باید با عنوان تیتر مربوط به آن یکی باشد. 

 عکسها باید حاوی تگ alt باشند و این تگ نیز باید با عنوان یکی باشد. 

  را باید در شاخه های مخصوص ذخیره کرده و از فرمت های استاندارد تصاویر تصاویر

 .استفاده نمایید

  ،استفاده مناسب از دسته بندی ها، نام گذاری ها و توضیحات مناسب در یک وب سایت

 .توسط موتورهای جستجو مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 .کلمه اول تمام حروف کوچک و در  برای نامگذاری تصاویر از یک قاعده ساده پیروی کنید

 :کلمات بعدی حرف اول بزرگ و باقی حروف کوچک مانند نمونه زیر

homePageBackGround.jpg 
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 از انجام موارد زیر اجتناب نمایید (5-8-2

 

 استفاده از نامهای عمومی مانند image.jpg   0و.jpg 

 استفاده از نام های بلند و توضیحی 

  تصاویرپرکردن توضیحات (alt text ) توسط کلمات کلیدی غیر مرتبط و یا استفاده از متن

 های استفاده شده در طراحی وب سایت به عنوان توضیحات در تصاویر

 استفاده از توضیحات بلند به عنوان یک حقه  (spammy) 

 استفاده از تصاویر به عنوان منو ها و یا لینک های دسترسی مهم در وب سایت 

 

صورت استفاده از تصاویر برای پیوند به صفحات دیگر، توضیحات متن می توانند به در     

موتورهای جستجو به عنوان توضیحات و متن لینک کمک کنند.توضیحات تصاویر مشابه توضیحات 

 .عمل خواهند نمود( Anchore text)   و محتوای تگ لینک

 

5-8-3) Attribute Alt مربوط به تصاویر 

 

باعث می شود، اگر به هر دلیلی تصاویر وب سایت نمایش داده نشوند،  Attributeاستفاده از این 

توضیحات این تگ جایگزین تصاویر شده و همچنین توسط موتورهای جستجو خوانده و تحلیل می 

 .شوند

 alt رده دهنگامی که یک تصویر به عنوان یک لینک مورد استفاده قرار می گیرد، متن های نوشته ش    

از اهمیت خاصی برخوردارند و توضیح دهنده و  -Anchor text– همانند متن و محتوای تگ



67 

 

 google) نشانگر محتوای صفحه پیوند داده شده است. موتورهای جستجوگر تصاویر مانند گوگل

Image Search )از این توضیحات برای بهبود جستجو استفاده می کنند. 

 

 نقشه تصاویر (5-8-4

 

میتواند در وب سایت های مبتنی بر تصاویر از اهمیت فوق العاده ( image site map) نقشه تصاویر

ای برخوردار باشند. ربات های موتور جستجو می توانند اطالعات مناسبی را به وسیله این نقشه ها 

 XML به دست آوردند. این نقشه از نظر ساختار و نوع همانند نقشه اصلی وب سایت با فرمت

 .خواهد بود

 

5-9) Site Map 

 

)زبان نشانه گذاری قابل توسعه( در واقع یک فایل متنی حاوی تمام آدرس های  XML نقشه سایت

موجود در سایت شماست. همچنین نقشه سایت )سایت مپ( شما میتواند اطالعات متا هر آدرس از 

صفحات دیگر را نیز شامل شود. سایت مانند آخرین بروزرسانی، میزان اهمیت و نحوه ارتباط آن با 

وجود نقشه سایت روبات موتورهای جستجو مانند گوگل را راهنمایی میکند صفحات شما را بصورت 

 .بهتر شناسایی کند و همچنین از ایجاد صفحات جدید و تغییرات در صفحات قدیمی شما مطلع شود

صفحات شما بهتر ایندکس شوند ولی با  XMLهیچ تضمینی وجود ندارد که با ساخت نقشه سایت 

 داشتن نقشه سایت یا سایت مپ شانس بیشتری خواهید داشت.
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 xmlآشنا هستید و میدانید چگونه یک سند  xmlدر این قسمت انتظار میرود که شما با مفهوم     

 ساخت.

 

 ساخت یک نقشه سایت  (5-9-1

 

 0-1شکل 
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 نقشه سایتمعانی برچسب های استفاده شده در  (5-9-2

 

<urlset> نقشه سایت با این برچسب شروع و خاتمه می یابد. 

<url> محتوای لینک هر صفحه در این برچسب قرار میگیرد و در واقع یک برچسب مادر است. 

<loc> این برپسب آدرس دقیق هر صفحه از سایت شما را در خود جای میدهد. 

<lastmod> در این برچسب قرار میگیرد که به فرمتطالعات مربوط به آخرین تغییرات صفحه 

YYYY-MM-DD تاریخ دهی میشود. 

<changefreq>  این برچسب از نقشه سایت شما اطالعاتی درمورد بازه زمانی تغییرات در صفحه

 .مورد نظر را ارئه میدهد

<priority> ه میزان اهمیت صفحه در نقشه سایت شما را مشخص میکند که مقدار آن میتواند در باز

 باشد. 1.2تا  2.2

 :نکات

 <priority> و  <lastmod> ،<changefreq> اجباری بوده و برچسب های <loc> برچسب -1

 .اختیاری هستند

 .فایل نقشه سایت شما باید روی هاست و پوشه اصلی فایل ها قرار گیرد -5

 .تمام آدرس ها در نقشه سایت باید مربوط به یک دامنه باشند -3

 .کاراکتر است 5242مجاز برای یک آدرس  حداکثر طول -4
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میتوان موتورهای جستجو را وادار به  <priority>و   <changefreq>به نظر میرسد که با تنظیم  -2

بررسی روزانه سایت خود کنید، این کار به هیچ عنوان توصیه نمیشود زیرا اگر گوگل متوجه غیرواقعی 

 دیده خواهد گرفت.بودن آن شود کل فایل نقشه سایت شما را نا

 

 فایل ایندکس نقشه سایت چیست؟ (5-9-3

 

گاهی با توجه به تعداد زیاد صفحات و موضوعات یک سایت ساخت چند نقشه سایت الزم میشود. 

 Sitemap index) در اینصورت فایل مربوط به هر نقشه سایت باید در یک فایل ایندکس نقشه سایت

file )لیست شود. 

مگابایت است،  12صفحه دارد یا سایز فایل نقشه سایت شما بیش از  2222اگر سایت شما بیش از 

استفاده از چند فایل نقشه سایت ضرورت می یابد. در اینصورت به فایل ایندکس نقشه سایت نیز نیاز 

دهید ولی مطمئن حجم فایل و پهنای باند مورد نیاز را کاهش  gzipدارید. البته میتوانید با استفاده از 

 مگابایت باشد. 12شوید که سایز فایل نقشه سایت شما بعد از فشرده سازی کمتر از 
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 5-2شکل 

 

 <lastmod> در فایل ایندکس زمان احتمالی تغییرات برای هر فایل نقشه سایت شما بوسیله برچسب

 .مشخص میشود

 معانی برچسب های استفاده شده در ایندکس نقشه سایت (5-9-4

 

<sitemapindex> ایندکس نقشه سایت با این برچسب باز و بسته میشود. 

<sitemap> این برچسب اطالعات مربوط به هر نقشه سایت را در خود جای میدهد. 

 .فایل نقشه سایت را در شامل شود 22222هر فایل ایندکس میتواند تا 
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 چه فایل هایی را پشتیبانی میکند؟ XMLنقشه سایت  ( 5-9-5

 

میتواند پسوندهای متفاوتی را در هر نقشه سایت شناسایی کند. این امر بستگی به محتویات هر  گوگل

سایت دارد و شما با استفاده از نقشه سایت کار را برای موتورهای جستجو راحت میکنید. نقشه سایت 

XML  پسوندهایHTML ،Video ،Image ،Mobile  وNews .را پشتیبانی میکند 

 

5-11) robots.txt 

 

محدود کردن دسترسی روبات های گوگل و سایر موتورهای جستجو به  robots.txt وظیفه فایل

محتویات سایت شماست. این روبات ها بصورت کامال اتوماتیک عمل کرده و قبل از ورود به هر 

ن بر روی آن و محدود نبودن دسترسی محتوا مطمئ robots.txt سایت یا صفحه ای از وجود فایل

میشوند. تمامی روبات های استاندارد در اینترنت به این قوانین و محدودیت ها احترام گذاشته و 

صفحات شما را بازدید و ایندکس نخواهند کرد ولی روبات های اسپم توجهی به این فایل نخواهند 

د تی داریداشت. اگر تمایل به حفظ امنیت محتوایی خاص و پنهان کردن آن از دید روبات های اینترن

 .بهتر است از پسورد گذاری صفحات استفاده کنید

به شما این امکان را میدهد که صفحات سایت را تنها مختص  robots.txt در عمل استفاده از فایل    

کاربران اینترنتی طراحی کرده و ترسی از محتوای تکراری، وجود لینک های بسیار در آن صفحه و 

شته باشید. همچنین به شما این امکان را میدهد که صفحات بی ارزش و تاثیر منفی بر سئو سایت ندا

کم محتوا را از دید موتورهای جستجو پنهان کنید تا زمان روبات ها در سایت شما برای ایندکس 

 .کردن این صفحات هدر نرود
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استفاده  robots.txt شما تنها زمانیکه قصد محدود کردن روبات های گوگل را داشته باشید از فایل    

میکنید و اگر از نظر شما تمام صفحات سایت قابلیت و ارزش ایندکس شدن توسط گوگل را داشته 

 .باشند نیازی به این فایل نخواهید داشت. حتی قرار دادن یک فایل خالی با همین نام نیز لزومی ندارد

دسترسی داشته و آن را در ریشه اصلی شما باید به هاست  robots.txt برای قرار دادن یک فایل    

کپی کنید. اگر به هر دلیل دسترسی شما به سرور محدود شده باشد میتوانید با قرار دادن تگ های متا 

 .در هدر صفحه دسترسی روبات به آن را محدود کنید

 :برای جلوگیری از ورود تمامی روبات های اینترنتی به صفحه از تگ

<meta name=”robots” content=”noindex/ ”> 

 :و برای محدود کردن روبات های گوگل از تگ

<meta name=”googlebot” content=”noindex/ ”> 

استفاده کنید. با مشاهده ی این تگ در هدر یک صفحه گوگل بطور کلی آن را از نتایج جستجوی 

 .خود خارج خواهد کرد

 robots.txtآموزش ساخت فایل  (5-11-1

 

 :رای مدیریت روبات های اینترنتی از دو قانون اصلی استفاده میکند که عبارتند ازیک فایل ساده ب

User-agentدهنده نوع روباتی است که نباید به صفحه دسترسی داشته باشد : نشان. 

Disallowآدرس صفحه ای است که میخواهید از دید روبات ها پنهان بماند : بیانگر. 
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میتوانید قوانین مختلفی را برای دسترسی به صفحات داخلی سایت با ترکیب این دو دستور شما     

مشخص میتوان چندین آدرس را معرفی نمود و یا  user-agent تعریف کنید. بعنوان مثال برای یک

 .برعکس

موجود است و  Web Robots Database لیست تمامی روبات های اینترنتی معتبر در دیتابیس    

قوانین مشخصی برای آنها تعریف کنید و یا  User-agent دن نام هریک بعنوانشما میتوانید با قرار دا

یک قانون را برای همه روبات ها اعمال کنید.  robots.txt با استفاده از کاراکتر * به جای نام در فایل

 :مانند

    User-agent* : 

    Disallow: /folder1/ 

 مخصوص بخود دارد که معروفترین آنها با نامموتور جستجوی گوگل چندیدن نوع روبات     

Googlebot شناخته میشود و وظیفه بررسی و ایندکس صفحات وب را برعهده دارد. روبات 

Gogglebot-image نیز مسئول بررسی تصاویر سایت ها و ایندکس کردن آنها می باشد. 

    User-Agent: Googlebot 

    Disallow: /folder2/ 

نید به روش های مختلفی قوانین خود را اعمال کنید، میتوان یک صفحه مشخص و یا شما میتوا    

یک دسته از صفحات را برای یک قانون تعریف نمود. مثال های زیر روش های مختلف استفاده از 

 :این قوانین هستند

 .برای عدم دسترسی روبات ها به تمام محتویات سایت از کاراکتر / استفاده میکنیم    

    Disallow/ : 
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 .برای عدم دسترسی به یک فولدر یا دسته از سایت نام آن را وارد کنید    

    Disallow: /blog/ 

 .برای اعمال محدودیت روی یک صفحه خاص آدرس دقیق آن را بدون نام سایت وارد کنید    

    Disallow: /blog/keyword-planner/ 

مربوط به آن وارد  User-agent سایت آدرس آن را بهمراه برای محدود کردن یک تصویر بر روی    

 .کنید

    User-agent: Googlebot-Image 

    Disallow: /images/dogs.jpg 

و برای مخفی کردن تمام تصاویر موجود بر روی سایت از دید موتورهای جستجو از دستور زیر     

 .استفاده کنید

    User-agent: Googlebot-Image 

    Disallow/ : 

همچنین شما میتوانید یک نوع فایل مشخص را از دید موتورهای جستجو مخفی نگه دارید،     

 gif بعنوان مثال برای تصاویری با فرمت

    User-agent: Googlebot 

    Disallow: /*.gif$ 

ی حساس نسبت به بزرگ و کوچک بودن حروف انگلیس robots.txt توجه داشته باشید که فایل    

بوده و آدرس صفحات باید به دقت وارد شوند. پس از ساخت فایل مورد نظر خود و ذخیره آن در 

آن را بر روی سرور و در ریشه اصلی کپی کنید. قوانین اعمال شده برای روبات هایی  txt فرمت
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ز ا هستند که از این پس به سایت شما وارد میشوند حذف صفحاتی که در گذشته ایندکس شده اند

 .دیتابیس گوگل نیازمند گذشت زمان خواهد بود

 

 وبمستر Blocked URLsدر بخش   Robots.txtآزمایش  (5-11-2

 

 robots.txt وبمستر گوگل قسمت مشخصی را برای نمایش صفحاتی از سایت شما که توسط

و بعنوان  Blocked URLs دسترسی روبات به آنها محدود شده، در نظر گرفته است. این صفحه با نام

 .تعریف شده است Crawl زیر مجموعه ای از بخش

در اکانت وبمستر  Blocked URLs به بخش robots.txt برای اطمینان از عملکرد صحیح فایل    

خود مراجعه کرده و مانند تصویر زیر در بخش اول محتویات فایل را کپی کنید. در بخش دوم آدرس 

روبات های گوگل در دسترسی به آنها را بسنجید وارد کنید. صفحاتی که قصد دارید میزان محدودیت 

 )در هر خط یک آدرس(

در بخش انتهایی شما میتوانید یک نوع از روبات های گوگل را عالوه بر روبات اصلی که وظیفه     

 ایندکس صفحات را برعهده دارد انتخاب کنید.
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 3-2شکل 

نتایج آزمون و میزان دسترسی روبات ها به هریک از این آدرس ها به شما  Testبا فشردن دکمه     

 نمایش داده خواهد شد.

 

 4-2شکل 

معرفی میشوند و پنهان کردن آنها از دید موتورهای  robots.txtنحوه انتخاب صفحاتی که در فایل     

 .جستجو وابستگی مستقیم با سیاست های شما در انتشار محتوا و سئو سایت خواهد داشت
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 ششمفصل 
 

 وب معنایی
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 مقدمه (6-1

 

وب معنایی شیوه ای برای ایجاد در این فصل نگاهی به مفاهیم نوین در عرصه وب و سئو می اندازیم. 

وب است که در آن رایانه ها می توانند از شبکه ای از داده های منبع استفاده کرده، آنها را تعبیر، یک 

تحلیل و پردازش کرده و به کاربر ارائه نمایند در پروژه به اجمال به توصیف وب معنایی می پردازیم 

نا ر وب معنایی آشاینکه وب معنایی چیست وچرا نیاز به وب معنایی احساس می شود چکونه با ساختا

و آنتولوژی آشنا می شویم و به بررسی آنها RDF شویم .در مطالعه این هدف با مسایل جدیدی مانند

 . وراهکارهای ارائه شده برای حل مشکالت بوجود آمده می پردازیم

 وب معنایی (6-2

 

در آن تمامی شود فضایی جهانی از جنس محاسبات هوشمند ماشینی تصور کرد که را می وب معنایی

به ( Knowledge bases)  های دانشها پایگاهها و دانشگاننامهها دانشها، دانشخانهها، کتابکتاب

 Tim گرا و با توانایی درک مفهومی همدیگر در کنار هم قرار خواهند گرفت. آقایصورتی معنی

Berners-Leeوسط انسانها قابل فهم آینده وب را بصورتی بیان کرده که بر خالف وب کنونی فقط ت

نباشد بلکه توسط ماشین ها نیز قابل درک و پردازش است در زیر سه تعریف مختلف از وب معنایی 

 :ارائه شده است

 ای جهانی برای رد و بدل کردن اطالعات بصورتی که برای ای با هدف ایجاد رسانهپروژه

 .کامپیوتر قابل فهم و پردازش باشد

 اطالعات در مقیاس جهانی است به نحوی است که پردازش آنها ای از وب معنایی، شبکه

 .توسط ماشین ها به سادگی امکان پذیر است
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 های هوشمند وب است که توسط ماشین ها قابل پردازش استوب معنایی شامل داده. 

از  نگرانه در بسیاریهایی جدید و کلیهر چند نزدیکی به تحقق ایجاد چنان فضایی محتاج پیشرفت

شناسی، فلسفه، و بسیاری از معارف های مهندسی، ریاضی، هوش مصنوعی، و به ویژه در زباننهزمی

 های اولیه در این سمت برداشته شده است.دیگر انسانی خواهد بود، گام

 شناخت وب معنایی (6-3

 

 : برای شناختن وب معنایی باید چندین موضوع را مورد بررسی قرار دهیم

 IT شرایط فعلی دنیای-1

 IT نیاز کنونی دنیای -5

 ITدنیای راه حل های موجود برای رفع مشکل کنونی  -3

  آشنایی با تک تک فناوری های به کار رفته در مبحث وب معنایی -4

 چگونگی برقراری تعامل فناوری های به کار رفته در وب معنایی با هم و تأثیرات آن ها بر یکدیگر -2

را مشخص می کنیم در  ITبرای این که بتوانیم بحث را کمی بازتر کنیم باید ابتدا شرایط کنونی دنیای 

دنیای امروزه به رغم پیشرفت های بسیار زیادی که انجام شده است همچنان انتقال اطالعات از طریق 

قط دقیق تر ماشین ها فبستری به نام انسان انجام می شود و کامپیوترها شبکه ها و به بیان جامع تر و 

به انتقال داده ها می پردازند ) توجه کنید که اطالعات از پردازش داده ها به دست می آیند(. از سوی 

دیگر در دنیای امروز ما با حجم انبوی از داده ها روبه رو هستیم اگر بخواهم دقیق تر بیان کنم به نقل 

 در همان سالی که وب معنایی چهره  5222از روزنامه نیویورک تایمز در سپتامبر سال 
ا
یعنی دقیقا

صفحه وب را مورد پیمایش قرار می داد. داده  339/924/192/2عملیاتی به خود گرفت گوگل تعداد 
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بیشتر به معنی اطالعات بیشتر است و بدیهی است که به دست آوردن همه اطالعات از داده ها در 

وجود ندارد که بتواند خروجی این حجم داده را برای توانایی یک انسان نیست از طرف دیگر سیستمی 

انسان تعبیر کند و به بیان دیگر شما می توانید با یک موتور جست وجوی امروزی مانند گوگل داده 

های بیشتر از هشت میلیارد صفحه وب را جست وجو کنید به عنوان مثال شما در سایت  گوگل عبارت 

خروجی می دهد در اینجا کدام یک  111/921/0گوگل به شما مجله شبکه را جست و جو می کنید و 

از جواب ها مورد نیاز شما است؟ آیا شما می توانید تمام این صفحات را بررسی کنید؟ مشکل اصلی 

هم همین است موتوری وجود ندارد که داده های به دست آمده از موتور جست و جو را برای شما 

ای می تواند باشد مثالا کیفیت( این وظیفه خود شما است که داده های تعبیر کند (این تعبیر از هر جنبه 

به دست آمده را تعبیر کنید یعنی به دست آوردن اطالعات از داده ها به عهده خود شما است: توزیع 

 CPUکننده بار مي تواند از سیاست هاي تطبیقي که از اطالعات زمان اجرا مانند مقدار زمان استفاده از 

 .س دهنده ها بهره مي برند، براي انتخاب تکرار، استفاده کنددر سروی

 

Iنیاز کنونی دنیای  (6-4 T 

 

را با دو مثال می توانیم مشخص کنیم مثال اول شما می توانید در سایت  IT در حقیقت نیاز کنونی دنیای

گوگل لغت شبکه را جست و جو کنید جوابی که گوگل به شما می دهد به ترتیب شامل مواردی مثل 

شبکه هتل های ایران شرکت خدمات میزبانی سایت، شبکه کارمندان ایرانی کانادایی شبکه مدرسه 

پاسخ گوگل بیشتر آن ها به  1491111ار و ... است که در این جست و جو از سازمان بورس اوراق بهاد

درد شما نمی خورد از سوی دیگر مواردی که ذکر کردم همگی از جمله مواردی هستند که در صفحه 

اول پاسخ جست و جو دیده می شود.  مثال دوم من به دنبال شرکتی می گردم که خدمات میزبانی سایت 

پاسخ دریافت می  0991111ر گوگل جست و جو می کنم خدمات میزبانی سایت و ارائه کند پس د
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کنم که به طور قطع زمان ندارم همه آن ها را چک کنم از سوی دیگر می دانم که می خواهم سرور 

ساعته هستم پس این بار جست وجو می کنم خدمات  54باشم نیازمند پشتیبانی  SQL server دارای

و گوگل جوابی ندارد حال اگر من  SQL server ساعته 54کانادا ارزان پشتیبانی میزبانی سایت سرور 

بخواهم عالوه بر موارد فوق میزبان سایت امکان پشتیبانی از پنج زیر دامنه حجم انتقال اطالعات بیشتر 

د واز بیست گیگابایت ارائه تعداد نامحدود آدرس ایمیل و ... را داشته باشد چگونه می توانم جواب خ

اول دسته بندی درست اطالعات و دوم همگن کردن اطالعات  IT را پیدا کنم؟ در حقیقت نیاز دنیای

 .مربوط به هم و ارائه درست این اطالعات به کاربر بر اساس نیاز او است

 اهدف وب معنایی (6-5

 

ت بازنمایی هدف از توسعه وب معنایی ساختارمند کردن داده ها اضافه کردن معانی آن ها و در نهای

دانش به کمک ماشین با استفاده از فناوری ها و استانداردهایی است که به وسیله کنسرسیوم وب جهان 

 . گستر در حال تدوین و تکمیل هستند

به عبارت دیگر در وب معنایی ماشین ها با درک داده ها در فرایند تحلیل و استخراج اطالعات مورد     

این زمینه هوشمندانه تر عمل می کنند در وب معنایی موتورهای جست  نظر کاربر مشارکت کرده و در

های نرم افزاری بیش از پیش بر مفهوم داده ها و جدا سازی آن ها مسلط هستند در   Agent و جو و

حقیقت وب معنایی بر فناوری ها و استانداردهایی استوار است که این شبکه جهانی را به یک پایگاه 

 . خواهد کردداده عظیم تبدیل 

در وب معنایی قرار است ماشین ها )روبات ها، سرور ها و كامپیوتر ها( توانایی فهم محتویات     

 .اینترنت را داشته باشند. در این ساختار ماشین ها باید بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند نه فقط با انسان
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د باید بتواند از نظر دستور زبان آن جمله را واضح تر اینكه وقتی یك ربات وبكاو جمله ای را بخوان    

بفهمد یعنی اینكه بتواند فاعل ، مفعول و گذاره ای كه در آن جمله آمده را درك كند و اگر یك پاراگراف 

را بخواند، باید بتواند نوع وابستگی جمله ها را با یكدیگر را تشخیص دهد. وب معنایی در حقیقت 

و بازیابی محتوای اینترنت به تكامل رسیده باشد )در این باره بعد وبی است كه در بخش طبقه بندی 

 ها باز خواهم نوشت

در ساختار معنایی وب وقتی كاربر یك جمله محاوره ای را جستجو می كند، موتور جستجو  باید     

بتواند مفهوم جمله را تشخیص دهد، اینكه سوالی است یا خبری، طنز است یا جدی، علمی است یا 

نوع سرگرمی. بنابراین وب جدید باید چنان در زبان شناسی و فلسفه تجهیز شود كه تمام محتویات از 

 .وب را بتواند آناللیز كرده و میزان وابستگی بخش ها را از طریق رسم گراف ها تعریف كند

می (relational) در بحث دیتا وب موضوع این است که همان طور که در پایگاه های داده رابطه ای    

بزنیم و از این پرس و جوها نتایج صد در صد دقیقی به دست Query توانیم به داده های نظام یافته

اوریم همین کار را در وب نیز انجام دهیم.البته وب قابل با یک پایگاه داده نیست و برای رسیدن به این 

ب ان فعال در زمینه ی وهدف به ابزارهای بسیار گسترده  و تحقیقات مفصلی نیاز است.هدف پزوهشگر

معنایی تحقق این امر است به بیان دیگر اکنون تالش ها بر این موضوع متمرکز شده تا تا فضایی 

اطالعاتی ایجاد کنیم که برای انسان و ماشین نیز قابل فهم و پردازش باشد طبیعتا اگر چنین فضایی 

 . ریمایجاد شود ما می توانیم بسیاری از کار ها را به ماشین بسبا

 :یعنی مشابه مثال خیالی مطرح شده توسط آقای برنزلی در مقاله خود در نشریه ساینتیفیک امریکن    

سیستم در حال پخش موسیقی بود که تلفن به صدا در آمد به محض این که پیت گوشی را برداشت “    

ای وسایل پیرامونی که داردستگاه تلفن او به طور خودکار صداهای اطراف را با فرستادن پیامی به تمام 

کنترل درجه صدا بودند گم کرد آن سوی خط خواهرش لوسی صحبت می کرد که در مطب دکتر به 
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انتظار نشسته بود باید یک پزشک متخصص مادر را معاینه کند و بعد هم به چند جلسه فیزیوتراپی 

ی تنظیم وقت مالقات ها برنامه خودم را برا Agent احتیاج دارد، احتماالا هر دو هفته یک بار من دارم

 . ریزی می کنم پیت بالفاصله موافقت کرد رساندن مادر به درمانگاه را به عهده بگیرد

 Agent وب معنایی خود را از طریق مرورگر وب دستی اش تنظیم کرد Agent در مطب دکتر لوسی    

 اطالعات معالجه تجویز شده برای مادرش را از طریق
ا
دکتر دریافت و جست و جو برای  Agent فورا

ارائه  Agent یافتن داروهای مورد نظر را در میان فهرست ارائه کنندگان خدمات  پرشکی آغاز کرد

کنندگانی را کنترل می کرد که با شرکت بیمه مادر لوسی طرف قرارداد هستند تا شعاع بیست مایلی از 

 مینان رتبه عالی یا بسیار خوب را کسب کرده اندخانه او قرار دارند و در سرویس رتبه بندی از نظر اط

Agent سپس تالش کرد تا با توجه به وقت مالقات های موجود  تعیین شده به وسیله Agent  های

ارائه کنندگان مستقل خدمات از طریق وب سایت آن ها و برنامه کاری پیت و لوسی زمانی را تنظیم 

 . را ارائه کرد برنامه مورد نظر Agent کند ظرف چند دقیقه

پیت و لوسی پیت از آن راضی نبود زیرا بیمارستان دانشگاه نسبت  Agent با وجود هماهنگ بودن    

به خانه مادر شدر محل بسیار دوری قرار داشت و او مجبور بود در ساعات اوج شلوغی رانندگی کند 

اولویت های مکانی و زمانی دقیق تر خود را طوری تنظیم کرد که جست و جو را با  Agent بنابراین او

پیت درباره وظیفه کنونی به طور خودکار با  Agent لوسی با داشتن اطمینان کامل به Agent تکرار کند

اعطای مجوزهای دسترس و میان برهای مربوط به داده هایی که از قبل طبقه بندی کرده بود به آن کمک 

 . کرد

 به صورت بی    
ا
درنگ نمایش داده شد کلینیکی بسیار نزدیک تر وقت مالقاتی  برنامه جدید تقریبا

زودتر از وقت قبلی در عین حال دو پیام هشدار نیز به نمای شدر آمد نخست این که پیت باید تعدادی 

از قرار مالفات های کم اهمیت خود را تغییر می داد او آن ها را بررسی کرد و دریافت که این موضوع 
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م دوم درباره ثبت نبودن نام تأمین کننده مذکور تحت عنوان فیزیوتراپ در فهرست چندان مهم نیست پیا

به او اطمینان داد نوع سرویس و وضعیت بیمه  Agent شرکت بیمه طرف قرارداد آن ها بود با این حال

با اطمینان تحت عنوان موارد دیگر شناسایی شد ارائه جزئیات درست زمانی که پیت داشت زیر لب 

جزئیات را نمایش نده لوسی با انتخاب کلید تأیید موافقت خود را با برنامه جدیدی اعالم  می گفت

 ....” کرد

البته شاید این مثال در حال حاضر تا حدی دور از دسترس به نظر آید.اما در صورتی که چنین بستری     

یوی تخیلی او بیش از فراهم شود چندان هم غیر عملی نیست .بعدها برنزلی اذعان کرده بود که سنار

حد غیر واقعی  و تحقق آن مستلزم پیشرفت های فنی دیگری است اما به هر حال از زمان طرح آن 

 موضوع تاکنون تالش های زیادی صورت گرفته و دستاوردهای مهمی در این زمینه حاصل شده است.

 

 الیه های وب معنایی( 6-6

 

می دانید که داده یا دیتا چیزی است که ماشین می تواند آنرا پردازش کند در مقابل اطالعات یا  

information   تا حدی پردازش شده و چیزی است که انسان ان را درک می کند بنابراین ما به دنبال

ت یک وب سایبازنمایی اطالعات هستیم و می خواهیم وبی داشته باشیم که در آن ماشین با سرزدن به 

بداند که معنای هر یک از آیتمهای موجود در آن چیست مثال در وبسایت یک شرکت مشخصات 

محصوالت شامل نام  ویژگیها و ... نوشته شده که با توجه به بصری بودن آن برای من کاربر قابل فهم 

اشکال و  است اما ماشین آنرا نمی فهمد .زیرا محتوای وب سایت شرکتهای مختلف ممکن است به

است و برای انسان هم  VISUALاساسا یک زبان    HTMLقالب های متفاوتی ارائه شده باشد .زیرا  

وجود دارند محتوا را نشان نمی دهند بلکه نمایانگر   HTMLهایی که در    TAGطراحی شده است  

ار گیرد .و... . نحوه نمایش آنها ست مثال می گوید رنگ این بخش چگونه باشد یا فالن جدول کجا قر



86 

 

یعنی نمی تواند محتوا را برای ماشین متمایز کند به همین دلیل است که موتورهای جستجو نمی توانند 

بفهمند که یک صفحه وب درباره چه موضوعی صحبت می کند. در واقع آنها فقط تعدادی کلید واژه و 

رسال کرد .بر اساس آنها نتایجی عبارت را ایندکس می کنند و پس از آنکه کاربر پرس و جو هایی را ا

را ارائه می کند. یکی از اهداف وب اینست که ما بتوانیم بعضی از کارها را به ماشین محول کنیم مثال 

هنگامی کهقصد مسافرت دارید .و می خواهید بلیط طاریا محل خود را رزرو کنید برای اینکا باید به 

د .بگردید و باالخره با توجه به زمانهای منطبق با وضعیت وب سایت ارائه کنندگان این موارد مراجعه کنی

خود مواردی را انتخاب کنید .بر اساس اهداف وب معنایی در صورتی که داده های ما به گونه ای 

بازنمایی شوند که ماشین آنها را بفهمد .تمام این فرآیند خود ماشین انجام خواهد داد .یعنی ما تنها به 

اریخ رفت و برگشت ما چه زمانی خواهد بود.و ماشین بقیه کارهارا مانند یک  ماشین می گوییم که ت

AGENT   انجام می دهد .برای رسیدن به این هدف معماری خاصی تدوین شده است و اساسا همین

معماری و الیه بندی گویای بسیاری از چیزها است .چیزی که از ابتدا در مورد پیاده سازی وب معنایی 

وجود داشت این بود که چنین امری با توجه به حجم زیاد اطلعات موجود در   W3C  در ذهن اعضای

وب یک شبه محقق نخواهد شد .بنابراین بر اساس یک فلسفه پیشرفت گام به گام چارچوبی الیه ای و 

 از پایین به باال طراحی شد.
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 ساختار و الیه های تعریف شده برای وب معنایی( )1-9شکل 

 

 

  XMLالیه  (5-7

 

6-7-1) xml چیست 

 

آشنا  Language و Extensible  ،Markup یعنی XML در ابتدا الزم است با کلمات تشکیل دهنده

، واژه ئی برای متادیتا است . متادیتا ، اطالعاتی در رابطه با اطالعات است . قدمت  Markup.  شویم

مثال" در دنیای نشر از عالئم خاصی  در متن های به قبل از کامپیوتر بر می گردد .  Markup استفاده از

ویرایش شده استفاده تا به پردازنده متن ) انسان و یا ماشین ( اعالم شود ، چه نوع عملیاتی را در رابطه 

یکی از زبان های کالسیک نشانه گذاری است . مثال" با  HTML. با اطالعات می بایست انجام دهد

اعالم می شود که به چه صورت می بایست اطالعات نمایش داده به مرورگر  <Bold> افزودن تگ

    شوند.
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با کنار هم قرار دادن دو واژه اشاره شده ، با  زبان نشانه گذاری مواجه خواهیم شد  . زبان نشانه     

گذاری ، به مجموعه ای از کلمات معنی دار و با مفهوم که توسط عده ای )با آگاهی الزم انتخاب ( 

، نمونه ای مناسب در این زمینه است. تمام افرادی که از  HTML. می گردد ، اطالق می گردد استفاده

استفاده می نمایند، بدرستی نسبت به مفهوم و جایگاه هر یک از تگ ها آشنائی  HTML تگ های

ه کداشته و با آگاهی کامل آنها را برای بیان خواسته های خود استفاده می نمایند. مثال" مشخص است 

چه نوع پیامدهائی را بدنبال خواهد داشت . تگ فوق ، توسط مولفین صفحات  <H1> استفاده از تگ

وب آگاهانه انتخاب می گردد و مرورگرها نیز متناسب با تعاریف  از قبل  مشخص شده ، واکنش مناسب 

، زبانی است (  Extensible)خود را در رابطه با  نحوه نمایش انجام خواهند داد.  یک زبان بسط پذیر

که دارای  مکانیزم الزم  برای افزودن کلمات بگونه ای  است  که توسط سایر استفاده کنندگان نیز قابل 

فهم باشد . در دنیای واقعی و در ارتباط با زبان های طبیعی ما هرگز شاهد چنین وضعیتی نخواهیم بود 

واژه با همان معنی توسط سایر استفاده کنندگان . ) افزودن یک واژه با معنی مورد نظر خود و استفاده از 

(  با توجه به تعاریف ارائه شده ، یک زبان نشانه گذاری بسط پذیر ، می بایست یک زبان نشانه گذاری 

با قابلیت افزودن کلماتی بیشتر  باشد . در عمل زبان نشانه گذاری بسط پذیر ، به سیستمی برای تعریف 

 . با قابلیت توسعه وضعیت موجود ، اطالق می گردد تمام زبان های نشانه گذاری

 XMLکاربردهای   (6-7-2

 

 :  در موارد زیر می توان استفاده کرد XML از

 مبادله اطالعات بین برنامه های نامتجانس ، بنگاه های تجاری و بانک های اطالعاتی  

  متفاوت با  اهداف امکان فعال نمودن مدلی برای  نمایش اطالعات یکسان بر روی دستگاههای

   و خوانندگان گوناگون

 یک قالب ذخیره سازی مناسب برای داده ها  
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، می توان تگ های نشانه گذاری را تعریف که توسط مجموعه ای از مستندات  XML با استفاده از    

که خصایص مشابهی را به اشتراک می گذارند ،استفاده گردد . مثال" مجموعه ای از پیام های تجارت 

نامیده می گردد . ) مشابه یک کالس در طراحی  document type" الکترونیکی. مورد فوق اصطالحا

، نوع خاصی از یک سند است . مثال" یک لیست فروش خاص  Document instance شی گراء ( . یک

آنها با توجه به اطالعاتی که می بایست بر روی  Document types ، در ابتدا XML . در پروژه های

عملیاتی صورت پذیرد ،  طراحی و در ادامه با ایجاد نرم افزارهای الزم ، اقدام به ایجاد و پردازش نمونه 

مجموعه ای قدرتمند از بالک های ساختمانی سطح پایین بمنظور  XML.   هائی از سند می گردد

اطالعات از یک   را ارائه می نماید.  نمونه سند زیر، شامل مجموعه ای Document types طراحی

 . بانک اطالعاتی شخصی است

  شامل اطالعات شخصی XML مثال :  یک سند    

<personnel-data> 

    <person ID="PE1"> 

      <name> 

          <first-name>Webmaster</first-name> 

          <last-name>Admin</last-name> 

    </name> 

    <working-location office-id="OF1"/> 

     <title>Web  master and administrator</title> 

   </person> 

   <office ID="OF1"> 

      <name>Head Office</name> 

       <address>Iran  Avenue</address> 
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   </office> 

</personnel-data> 

 

6-7-3) Html  ومشکل آن در ساخت مفاهیم وب معنایی 

 

Html  بعنوان اسنانداردی جهت نمایش اطالعات در عرصه وب ، سالها است که مطرح و استفاده می

مسئولیت تبین نحوه نمایش اطالعات را بر عهده خواهند گرفت . تکنولوژی  Html گردد. تگ های

فوق برای انجام وظایف محوله از پیش فرض های تعریف شده و ثابت )ایستا ( استفاده می نماید . 

دقیقا" مشخص شده است که می بایست چه نوع واکنشی صورت پذیرد. )  <B> با مشاهده تگ مثال"

عملیاتی غیر از آنچه از  <B> پر رنگ نمودن متن مورد نظر ( . نباید انتظار داشته باشیم که با درج تگ

پس از انجام تفسیر مربوطه ، واکنش از  Html قبل تعریف شده است صورت پذیرد. مفسر تگ های

قبل تعریف  شده ای را از خود نشان خواهد داد. مرورگرها بکمک مفسر های مربوطه همواره شرایط 

یکسانی را برای نمایش فراهم و شرایط خود را بر همه چیز منجمله سلیقه و نقطه نظرات طراح و ... 

لوژی ترجیج می دهند. خودخواهی در نمایش و تحمیل شرایط مربوطه از نکات قابل تامل در تکنو

محدوده و مرزی را برای تفکیک داده ها از نمایش قائل نگردیده و با تلفیق دو مقوله  Html.  فوق است

 html فوق همواره از یک روش ثابت برای نمایش داده ها استفاده می نماید. فرض کنید که یک فایل

دو صورت کامال" متمایز  داشته و بخواهیم زمانیکه برای کاربر ارسال می گردد در مرورگر مربوطه ، به

را ایجاد  html نمایش داده شود . برای نیل به خواسته فوق چاره ای نیست مگر اینکه دو فایل مجزای

که هر یک دارای خروجی اختصاصی خود باشند. در مثال فوق قصد ما نمایش داده های یکسان با 

ائی هستیم که قادر به تفکیک بین فرمت های متفاوت از بعد نمایش است . ما بدنبال روش و یا روش ه

از تگ  Html در این راستا گزینه ای مناسب نخواهد بود. سندهای Html" داده و نمایش باشد. قطعا
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بمنظور ایجاد  <Font> و <I> بمنظور ایجاد ساختار و از تگ هائی نظیر  <P> و <H1> هائی نظیر

عمال" هیچگونه تگی که نشاندهنده نوع  فرمت نمایش اطالعات استفاده می نمایند . در این راستا

اطالعات و محتویات سند باشد ، وجود ندارد .بدین ترتیب مفسر  قادر به تفسیر تگ های فوق صرفا" 

 .  در حد نمایش اطالعات بوده و امکان انجام هیچگونه پردازشی  وجود نخواهد داشت

 xmlحل مشکل با  (6-7-4

 

 Xml  تفکیک قائل شده است. در تکنولوژی فوق بدلیل عدم وجود تگ بین دو مقوله داده و نمایش

های از پیش تعریف شده برای نمایش اطالعات می توان سناریوی مربوط به نحوه نمایش اطالعات را 

را می توان با  Xml بکمک یک تکنولوژی دیگر تعریف و تبین نمود. اطالعات ذخیره شده بصورت

دارای  Xml تکتولوژی Html متفاوت نمایش داد. برخالفحاالت متفاوت و اعمال سناریو های 

اطالعات از قبل تعریف شده و مشخصی برای نحوه نمایش اطالعات نیست. تگ های تعریف شده در 

، بصراحت ساختار و محتویات را ارائه خواهند داد . در این حالت می توان نرم   XML یک سند

 XML عملیات دلخواه بر روی اطالعات موجود در سند افزارهائی را طراحی نمود که قادر به انجام

، آیتمی  وجود ندارد که  XML باشند . هنوز یک مسئله وجود دارد : در تگ های تعریف شده در سند

به کامپیوتر اعالم نماید به چه صورت می بایست اطالعات مربوط به هر یک از المان ها  فرمت ، تا 

اشند . ما به چیزی بیشتر بمنظور تدوین استراتژی نمایش اطالعات خوانندگان قادر به خواندن آنان ب

 . نیاز داریم

اساسا برای این بوجود آمده تا بتوانیم به  XML.  وجود دارد  XML  گفتیم که در پایین ترین الیه    

دارد  اینست که   HTML   نسبت به XML   کمک آن اطالعات را به اشتراک بگذاریم. یعنی مزیتی که

ما میتوانید به کمک آن تگهای معنایی روی داده بگذارید .که درواقع مفهوم داده ها را میرساند .مثال ش

 TITLE  را به عنوان یک تگ مشخص می کنید .اکنون زیر تگهای آن می توانند شامل  SPEECH  شما
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, SUBJECT  در و....باشند که یک سریاز مفاهیم را نشان می دهند .در مقابل تگهایی که HTML  

به   XML و ... هیچ مفهومی را در بر نداشت .همانطور که اشاره شد FONT , BREAK  داشتیم مانند

برای   XML  این دلیل بوجود آمد که ما بتوانیم اطالعات را میان سیستم ها به اشتراک بگذاریم .بنابراین

 . رسیدن به دیتا وب نخستین گام بود

 توانیم تگ و ساختار را تعریف کنیم وسپس بر اساس این ساختار دومی   XML  در واقع ما با    

AGENT   که می توانند معنای این تگها و ساختارها را بفهمند .با یکدیگر ارتباط داشته باشند .و کاری

کار چندان مشکلی نیست زیرا بسیاری از   XML به  HTML را به طور مشترک انجام دهند .تبدیل

نبوده اند می دانید که بسیاری از   HTML  ون در وب منتشر می کنیم اساسا و ذاتااطالعاتی که ما اکن

تبدیل می شوند و سپس   XML این داده ها که از پایگاههای داده مربوط به شرکت ها بیرون می آیند به

ی این مزیت را دارد که می تواند در میان ایندو قرار گیرد یعنی ما م  XML. در وب منتشر می یابند

تبدیل کنیم .حال اگر کسی که قرار است این داده   XML  توانیم داده های یک پایگاه داد ه را مستقیم به

  AGENT  تبدیل می کنیم اما اگر در سوی دیگر  HTML  به  XML  را بخواند انسان است ما آن را از

 . از آن داشته باشدرا برای آن می فرستیم  تا تفسیر راحت تری ML X ما یک کامپیوتر است همان

این است که واژگانی که ما به کار می بریم حالت استانداردی ندارند و   XMLدر عین حال مشکل  

هنگامی که دو ماشین می خواهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .هر دو باید این ساختار را بشناسند .و 

توانست برخی از مشکالتت ما را   XMLمفهوم تگهای بکار رفته در آن را بفهمند .به همین اگر چه  

حل کند . اما آن فراگیری و جامعیتی را که مورد نیاز ما بود نداشت.بنابراین گام بعدی ایجاد زبانی برای 

 .حل این مشکل بود  
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 RDFالیه  (6-8  

 

 فراداده یا متادیتا (6-8-1

 

یک کتابخانه را در نظر بگیرید داده هایی  فراداده یا متادینا داده ای درباره خود داده است به عنوان مثال

که در کارتابل محل قرار گرفتن کتاب را مشخص می کنند به خودی خود معنی ندارند اما اطالعاتی را 

در رابطه با داده ها می دهند ) به راحتی می توان کتاب را معادل با داده ها دانست( که محل آن ها در 

 . بستر کتابخانه مشخص می شود

در دوبلین ایالت اوهایوی امریکا نشستی برگزار شد در آن نشست برای نخستین بار  0991در سال     

 برای متادیتای استفاده شده در بستر وب استانداردی تعریف شد از این استاندارد به عنوان استاندارد

Dublin core یاد می کنند لغت Dublin اشاره به محل و لغت Core قش متادیتا اشاره به محوریت ن

است در این کنفرانس به هر داده موجود در وب به عنوان یک منبع اطالعاتی نگاه شده و برای آن 

 source ,coverage , rights, date , type, format, identifier) عنصر 01مجموعه ای شامل 

,languge, relation, subject, description,publisher, contributor title, creator )  

 تعریف شده است در سال های اخیر با اضافه کردن سه عنصر جدید این استاندارد کامل تر شد

نخستین حرکت رسمی در جهت توسعه فراداده بود اما به زودی نیازهای جدید   Dublin core در عمل

نیست بلکه دیگری مطرح شد که نشان داد وجود مجموعه ای از عناصر برای همه داده ها نه تنها کافی 

 معماری Dublin core جوابگوی بسیاری از سوال ها نیز نخواهد بود به این ترتیب با استفاده از مبحث

warwick framework متولد شد که عمالا از Dublin core  به عنوان یکی از الیه های اصلی این

 .معماری استفاده شده بود
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 Resource سرنام RDF شد تا در نهایتپیشرفت در راستای فرداده به سرعت دنبال می     

description framework متولد شد RDF  زبانی است که برای بیان فرا داده استفاده می کنیم با کمی

 بدانیم اگر بخواهیم در رابطه با earwick framework را حاصل بسط جامع RDF اغماض می توانیم

RDF  کنیم که دریک توضیح کلی بدهیم می توانیم این طور بیان RDF  تمام اشیاء موجود در بستر وب

مانند صفحات وب تصاویر فایل ها و ... به عنوان منابعی در نظر گرفته می شوند که در رابطه با آن ها 

با توجه به ساختار کلی این جمالت شروع به ساختن فراداده برای  RDF می توان جمالتی را بیان کردو

 .( .به وضوح می بینید RDF را در Dublin core استاندارد می توانید) صفات مشخصی می کند

RDF  طراحي شد تا یك روش عمومي براي تعریف اطالعات ارائه دهد بنا براین مي تواند بوسیله

طراحي نمي شود تا روي وب  RDF برنامه ها ي كامپیوتر ي خوانده شده و فهمیده شود. توصیفات

 .نمایش داده شود

  RDFموارد استفاده ی  (6-8-2

 

  موجود بودن(بودن )توصیف ویژگیها براي اقالم خرید مثل قیمت و در دسترس 

  وبتوصیف زمانبندیهاي زماني براي وقایع (web events) 

  توصیف اطالعاتي درباره ي صفحات وب همچون : مضمون , مؤلف وتاریخ بوجود آمدن و

  تغییر

 یافتن یك صفحه ي وب 

  نرخ براي تصاویر وبتعریف محتوا و 

 تعریف محتوا براي موتورهاي جستجو 

 تعریف كتابخانه هاي الكترونیكي 
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 استفاده شده RDF ي كه بوسیله يXML نوشته مي شوند. زبان XML در RDF مستندات

RDF/XML نامیده مي شود. 

لفي ا انواع مختمي تواند به سادگي بین انواع مختلفي از كامپیوترها ب RDF اطالعات XML با استفاده از

 .از سیستمهاي عامل وزبانهاي كاربردي مختلف مبادله شوند

 RDFقواعد  (6-8-3  

 

  RDF همه چیز را با استفاده از شناسه هاي وب (URI ) ها تشخیص مي دهد و منابع را با خصوصیات

 .و مقادیر خصوصیات تعریف مي كند

 :تشریح منبع ,خصوصیت و مقدار خصوصیت

 چیزي است كه مي تواند یكمنبع هر  یك URI  داشته باشد 

 یك خصوصیت یك منبع است كه یك نام دارد همچون "author "یا "homepage" 

 یك مقدار خصوصیت مقداري براي خصوصیت است همچون "Jan Egil Refsnes"یا 

"http://www.w3schools.com " دقت كنید كه مقدار خصوصیت مي تواند منبع دیگري

 .باشد

 :توصیف كند" http://www.w3schools.com/RDF" زیر مي تواند منبع RDF مستند

<?xml version="1.0"?> 

<RDF> 

  <Description about="http://www.w3schools.com/RDF"> 

    <author>Jan Egil Refsnes</author> 

    <homepage>http://www.w3schools.com</homepage> 
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  </Description> 

</RDF>  

 

  RDFدستورات  (6-8-4

 

تركیب یك منبع , یك خصوصیت و یك مقدار خصوصیت یك دستور را مي سازد)به ترتیب با عناوین 

 )موضوع , گزاره و شي یك دستور شناخته مي شود

 :دستورات دیگري ببینید تا فهم بهتري بدست آورید

 "The author of http://www.w3schools.com/RDF is Jan Egil Refsnes: "دستور

 .مي باشد http://www.w3schools.com/RDF: موضوع دستور باال

 .مي باشد author گزاره ي آن

 .مي باشد Jan Egil Refsnes شي آن

 The homepage of http://www.w3schools.com/RDF is: "دستور

http://www.w3schools.com" 

  باالموضوع دستور: http://www.w3schools.com/RDF مي باشد. 

 گزاره ي آن homepage مي باشد. 

 شي آن http://www.w3schools.com مي باشد. 
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 RDF مثالی از (6-8-5 

 

 :است CD جدول زیر چند خط از لیست

Title Artist Country Company Price Year 

Empire Burlesque Bob Dylan USA Columbia 01291 0991 

Hide your heart Bonnie Tyler UK CBS Records 9291 0999 

...           

 

 : است RDF این چند خط از مستند

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

xmlns:cd="http://www.recshop.fake/cd#">  

<rdf:Description 

 rdf:about="http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque"> 

  <cd:artist>Bob Dylan</cd:artist> 

  <cd:country>USA</cd:country> 

  <cd:company>Columbia</cd:company> 

  <cd:price>10.90</cd:price> 

  <cd:year>1985</cd:year> 

</rdf:Description> 
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<rdf:Description 

 rdf:about="http://www.recshop.fake/cd/Hide your heart"> 

  <cd:artist>Bonnie Tyler</cd:artist> 

  <cd:country>UK</cd:country> 

  <cd:company>CBS Records</cd:company> 

  <cd:price>9.90</cd:price> 

  <cd:year>1988</cd:year> 

</rdf:Description> 

.  

. 

. 

</rdf:RDF>    

 

 RDF بوسیله ي عنصر ریشه اي XML است . اعالن XML اعالن RDF لین خط از مستنداو

 .دنبا ل مي شود < rdf: RDF>یعني

Xmlns:rdf یك Namespace است كه نشان مي دهد كه عناصري كه داراي پیشوند rdf هستند مقدار 

Namespace آنها "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# "مي باشد. 

Xmlns:cd یك Namespace است كه مشخص مي كند عناصري كه داراي پیشوند cd هستند مقدار 

Namespace آنها "http://www.recshop.fake/cd# "مي باشد. 

 .را شامل مي شود rdf:aboutتعریف منبع مشخص شده بوسیله ي صفت <rdf:Description> عنصر

 .وغیره خصوصیات منبع هستند <cd:artist>, <cd:country>, <cd:company> عناصر
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RDF  به عنوان یک الیه ی جدید کاربردهای زیادی داشته و در صنعت نیز مورد استفاده قرار گرفته

 . است

  RDF  انواع مختلفی دارد که یکی از آنها مبتنی بر  RSS  آ شنا هستید  RSS  به عنوان نمونه شما با

فضای اطالعاتی است که شما در آن  یک FOAF.  است  FOAF است .یکی دیگر از کاربردهای آن

خود و دوستانتان را معرفی می کنید .به این ترتیب شبکه ای از دوستانتان بوجود می آید که ویژگیهای 

متصور   RDF  متنوعی را در اختیار کاربر قرار می دهد. یکی دیگر از کاربرد هایی که می توان برای

 . محتوای غنی مانند تصویر صوت و ... است شد تولید فراداده برای

بحث فراداده به بلوغ مطلوبی رسید اما این تازه ابتدای راه بود چرا که فرا داده نه تنها کافی  RDF با ارائه

 . .    نبود بلکه جوابگوی بسیاری از مشکالت هم نبود

عنی داشتن فرا داده به این م عدم پشتیبانی از ارتباط است به بیان دقیق تر صرف RDF اما مشکل اصلی

نیست که انسان و کامپیوتر زبان یکدیگر را بفهمند و بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند اگر به یاد 

داشته باشید در تعریف اصلی وب معنایی هدف امکان کار کردن انسان و ماشین به صورت مشترک بیان 

 . شد

  بدیهی است اگر من نتوانم با کامپیوتر به
ا
مراوده و مکالمه)به معنی فهمیدن زبان یکدیگر( بپردازم قطعا

نمی توان به صورت مشترک کاری را انجام دهم حال سوال اصلی این است است که اگر من بتوانم هر 

داده خود را با فراداده مجهز کنم تا کامپیوتر آن را درک کند در چه شرایطی ممکن است فرا داده دوباره 

 شود؟با مشکل مواجه 
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 RDFمشکالت   ( 6-8-6

 

 .با چهار مشکل صریح روبه روست RDF به طور مشخص

است یعنی لغتی که چندین معنی مختلف دارد. این پدیده در  Polysemy تعدد معانی یا مشکل اول    

  .همه زبان های دنیا وجود دارد در زبان فارسی لغاتی مانند شیر یا گور جزء این دسته از لغات هستند

است در همه زبان های دنیا از این اصطالحات به وفور استفاده می  Ambiguity ایهام یا مشکل دوم    

شود و البته همان طور که می دانیم این اصطالحات ممکن است دارای معنایی باشند که با معنی لغوی 

ن خرس یه مو هم از ای« آن هیچ سنخیتی ندارد به این جمله ها دقت کنید  بفرستش دنبال نخود سیاه

بکنی غنیمته، یه چایی بزن تو رگ، معنی همه این جمالت را حتی بچه های دبستانی نیز می دانند اما 

اگر قرار باشد در طی انجام کاری کامپیوتر با یکی از این جمالت برخورد کند به یقین رفتار متفاوتی از 

ممکن است فرمان ترزیق چایی را در رگ خود بروز می دهد مثالا تقاضای خرید نخود سیاه می کند یا 

صادر کند همان طور که می بینیم گاهی ساده ترین رفتارها برای ما انسان ها می تواند بغرنج ترین 

 . مسائل را برای کامپیوترها به وجود آورد

هستند با توجه به این که موتورهای جست و جو مبتنی بر  Synonyms هم معنی ها یا مشکل سوم    

ت کار می کنند در بسیاری از مواقع نتیجه به دست آمده اصالا دلخواه نیست و از سوی دیگر به کلما

طور ذاتی موتورهای جست و جو فقط نتایجی را بر می گردانند که حاوی لغت مورد نظر باشد در 

ید ا مفحالی که نمایش اطالعاتی که حاوی لغاتی مترادف با واژه مورد نظر هستند نیز می تواند برای م

باشد مثالا اگر جواب های جست و جو با لغت وحشتناک یا دهشت انگیز بشود می تواند برای ما مفیدتر 

 . باشد
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است در بسیاری از ارتباطات روزانه ما حد  Tacit Knowlekge دانش بیان نشده مشکل چهارم    

از چیزها را همه می دانند( مشخصی از دانش را برای فرد مقابل خود قائل هستیم ) می دانیم که بعضی 

و مبتنی بر این سطح با فرد مقابل خود ارتباط برقرار می کنیم امادر رابطه با کامپیوتر چنین نیست . اما 

راه حل این مشکل ها چیزی نیست جز بیان صریح موضوعات موجود در دامنه مورد بحث عناصر 

با یکدیگر دارند از طرف دیگر باید حد موضوع مورد بحث ویژگی های این عناصر و ارتباط هایی که 

 مشخص شود نکته دیگر امکان به اشتراک گذاشتن ساختار ادراکی 
ا
و حدود دامنه مورد بحث نیز دقیقا

که برای ماشین و انسان از یک موضوع وجود دارد میان آن است برای این کار باید نرم افزاری وجود 

مین کار را انجام می دهند و عمل آخر در نهایت ها ه Software Agent  داشته باشد بسیاری از

جداسازی دامنه دانش اطالعاتی با دامنه دانش عملیاتی از یکدیگر است در اینجا یک نکته بسیار مهم 

وجود دارد دانش اطالعاتی دانشی است که می تواند شما را در جهت تصمیم گیری کمک کند اما دانش 

ا تصمیمی را که گرفته اید اجرا می کنید تفکیک این دو دانش عملیاتی دانشی است که به کمک آن شم

از یکدیگر بسیار مهم وحیاتی است چون دسترسی به دانش اطالعاتی این امکان را به وجود می آورد 

که بتوانیم از دانش های اطالعاتی که در حوزه های مختلف وجود دارد در حوزه های دیگری که از 

استفاده کنیم. مثالا قرار مالقات گذاشتن با رئیس شرکت یا قرار مالقات نظر شرایط نزدیک هم هستند 

گذاشتن با استاد دانشگاه به رغم آن که دو حوزه مختلف هستند اما بسیار به یکدیگر شبیه هستندو این 

 .امکان را فراهم می کنند که بتوان از دانش یک حوزه در حوزه دیگر استفاده کرد

 Ontologyجمیع این مسائل و راه حل ها ما را به سمت مفهومی به نام هستی شناسی یا آنتولوژی     

 راهنمایی می کند.
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 الیه آنتولوژی یا هستی شناسی (6-9

 

 تعریف آنتولوژی (6-9-1 

 

هستی شناسی یا آنتولوژی علم شناخت و دسته بندی مفاهیمی است که موجود هستند یا ممکن است 

های مختلف وجود داشته باشند به عبارت دیگر علم آنتولوژی کاتالوگی حاوی دسته بندی در زمینه 

مفاهیم موجود یا احتماالا موجود در یک حوزه مشخص است به طور کلی علم آنتولوژی ریشه در 

فلسفه دارد این علم آنتولوژی سعی در شناخت مفاهیم دارد و در ادامه نگاه ارسطویی در طبقه بندی و 

ه بندی مفاهیم موجود تالش می کند در نهایت در فلسفه مدرن امروزی علم آنتولوژی حاصل دست

  شناخت مفاهیم دسته بندی و طبقه بندی مفاهیم است

اما بین آنتولوژی در فلسفه و آنتولوژی در علم کامپیوت یک تفاوت اساسی وجود دارد در فلسفه ما     

از نظم و ترتیب میان مفاهیم به آنتولوژی می رسیم اما در علم کامپیوتر ما دارای چنین ترتیبی نیستیم و 

لوژی ی کنیم اما میان آنتوآنتولوزی را از روی ترتیبی که خود برای مفاهیم در نظر می گیریم استخراج م

در فلسفه و آنتولوژی در علوم کامپیوتر تفاوت بزرگی وجود دارد نگاه آنتولوژی در فسلفه نگاهی جامع 

و جهان شمول است و سعی می شود که همه مفاهیم مورد بررسی قرار بگیرند در حالی که آنتولوژی 

الا نیازی نیست که مواردی که در حیطه در علم کامپیوتر دارای دامنه بسیار کوچک تری است و اصو

بحث ما نیستند وارد آنتولوژی بحث ما شوند به این ترتیب در هنگام اجرا آنتولوژی در علم کامپیوتر 

نسبت به آنتولوژی در فسلفه از سبکبالی بیشتری برخوردار است نکته جالب تر طرز نگاه به بحث 

صنوعی به آنتولوژی نگاهی بسیار جامع تر دارند آنتولوژی در علم کامپیوتر است متخصصین هوش م

معموالا آن ها سعی می کنند که از آنتولوژی در حوزه مدل کردن دانش و تطابق دانش استفاده کنند کاری 

 نیازمند نوعی جامع نگری است در مقابل آنتولوژی در وب معنایی به مفاهیم نگاهی باریک بیناه 
ا
که ذاتا
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باید تا آن جا که می توانیم  RDF بیان شد برای غلبه بر مشکالت موجود درنه تر دارد همان طور که 

صریح باشیم پس در آنتولوژی در وی معنایی تالش می کنیم که به جای نگاه کلی و سعی در پوشش 

 .مفاهیم مربوط بپردازیم Object, individual, concept( مفاهیم معادل2دادن وسیع همه مفاهیم 

عی می شود مفاهیم دسته بندی ها و کالس های مفاهیم ارتباطات بین مفاهیم صفات درآنتولوژی س    

مفاهیم توابع مفاهیم رویدادهایی که برای یک مفهوم می تواند رخ دهد قوانین جاری بر هر مفهوم 

محدودیت های هر مفهوم و شرایط قیاس بین مفهوم ها مشخص شود به این ترتیب با نگاه به مفاهیم 

ز امکان پیاده سازی و رسیدن به جواب برای وب معنایی بسیار آسان تر و قابل دسترس تر از مورد نیا

متن  »مسائل هوش مصنوعی است تیم برنرزلی آنتولوژی را برای وب معنایی این گونه معرفی می کند 

عنایی م میچ یکی دیگر از دانشمندان بزرگ حوزه وب« یا فایلی که ارتباط بین عناصر را تعریف می کند.

 مجموعه مفاهیم c که در آن o={C,R,H,c,rel,AO} آنتولوژی را مجموعه پنج عنصر تعریف می کند

R مجموعه ارتباطات Hc مجموعه ارتباط سلسله مراتبی مفاهیم است که به آن taxonomy می گویند 

Hc(C1,C2) به این معنی است که C1 زیر مفهومی از C2 است rel  بین دو تابعی است که ارتباط

مجموعه قوانین و محدودیت هایی است  Ao نیستند مشخص می کند taxonomy مفهوم را که دارای

که تحت یک زبان خاص منطق بیان می شود به این ترتیب آنتولوژی دارای جایگاهی منطقی و تعریفی 

 . مدون می شود

 زبان نوشتن آنتولوژی (6-9-2  

 

Web ontology language  زبان هایی است که برای مدل کردن دانش استفاده می شود از خانواده

معموالا با این گونه زبان ها آنتولوژی هایی را برای مسائل هوش مصنوعی طراحی می کنند ساختار 

است که البته هر دو این  OWL-lite و OWL-DL تا حدود زیادی بر گرفته از دو زبان OWL زبان
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پشتیبانی  XML و هم از زبان RDF همخ از زبان OWL د درزبان ها مبتنی بر منطق توصیفی هستن

 . شده است به این ترتیب میان آنتولوژی و فراداده پیوندی قوی برقرار شده است

مي تواند به سادگي بین انواع مختلفي از كامپیوترها با انواع OWL اطالعات XML با استفاده از    

 . مبادله شوندمختلفي از سیستمهاي عامل وزبانهاي كاربردي 

در طی مراحل پیشرفت وب معنایی و علم انواع مختلفی از آنتولوژی معرفی شده است و طیف     

وسیعی از آنتولوزی ها وجود دارد این طیف از بیان و معرفی ضمنی مفاهیم تا بیان صریح مفاهیم و 

از می توان از قسمت موضوعات وابسته به آن ها را شامل می شود نکته جالب این که با توجه به نی

 نیاز نیست که همیشه از پیچیده ترین سیستم موجود 
ا
های مختلف این طیف وسیع استفاده کرد و الزاما

  استفاده کرد که این مطلب نیز به راحتی پیاده سازی وب معنایی کمک می کند

 ساختن آنتولوژی( 6-9-3

 

وجود دارد اما در اینجا یکی از ساده ترین  برای ساختن آنتولوژی راه حل های بسیار زیاد و پیچیده ای

 . راه حل ها را معرفی می کنیم

استفاده می کنیم. ( Extended lexicon) برای ساختن آنتولوژی از یک فرهنگ لغت بسط داده شده    

این فرهنگ لغت نه تنها حاوی معنی لغات است بلکه لغاتی را که به نوعی با لغت مورد نظر ما ارتباط 

دارد مشخص کرده است به این ترتیب همه مفاهیم مورد نظر در بحث خاص خود اعم از اشیاء  منطقی

همراه با وابستگانشان  State و وضعیت های ممکن Verb افعال subjevt صفات Object یا اشخاص

ده را از فرهنگ لغت استخراج می کنیم و آنتولوژی خود را می سازیم. در نهایت ما با قرار دادن فرا دا

و در کنار آنتولوژی این امکان را به وجود می آوریم که مفاهیم به طور دقیق و کامل تعریف شوند اما 

مشکل همچنان باقی است به یاد داشته باشید که هدف مشارکت میان انسان و کامپیوتر است ) باید 
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ان د که کامیپوتر و ماشین زبزبان یکدیگر را بفهمند( با آنتولوژی و فرا داده احتماالا این امکان وجود دار

 این ترکیب امکان مکالمه را ندارد بنابراین ما باید روشی را پیدا کنیم که به 
ا
یکدیگر را بفهمند اما ذاتا

کمک آن بتوانیم امکان این مکالمه را فراهم کنیم در اینجا داست که شما ناخود آگاه عامل ها یا ایجنت 

که در بستر اینترنت به مراوده اطالعات می پردازند را به یاد یا همان برنامه های کوچکی  Agent ها

می آورید بله در حقیقت این ایجنت ها هستند که در بستر وب ارتباط شما را با کامپیوتر برقرار می 

کنند از طرف دیگر چون شما به طور معمول با ایجنت خود در ارتباط هستید پس شما توانسته اید با 

کنند پس اگر ایجنت شما آنتولوژی مورد نظر را داشته باشد می تواند با کامپیوتر  کامپیوتر برقرار می

مربوط ارتباط برقرار کند از طرف دیگر چون شما به طور معمول با ایجنت خود در ارتباط هستید پس 

 شما توانسته اید با کامپیوتر به تبادل اطالعات بپردازید و قضیه حل شده است

 :یک مثال    

ا می خواهید بلیتی تهیه کنید و شرایط را به ایجنت خود می گویید و ایجنت با داشتن آنتولوژی شم    

مناسب از بهترین خط هواپیمایی برای شما بلیط می خرد. مناسبت ترین در دل خود مفهوم عظیمی از 

ژی خود پیچیدگی دارد. اما در اینجات یک مسئله وجود دارد و آن هم این است که ایجنت من آنتولو

را دارد و ازآنتولوژی به کار رفته در ایجنت شرکت هواپیمایی دیگر مثل آلیتالیا خبر ندارد ) نه مفاهیم، 

نه ساختار، نه محدودیت ها، ... هیچ چیز( پس چگونه این دو می توانند با یکدیگر به مکالمه بپردازند 

بیش از هشت میلیارد صفحه در  در حقیقت پاشنه آشیل بحث وب معنایی همین جا است ما با داشتن

بستر وب پس از مدتی با مجموعه کثیری از آنتولوژی های مختلف روبه رو می شویم که حتی با 

وجودی که ممکن است به یک موضوع مربوط باشند، اما با هم بر هم منطبق نباشند این موضوع درست 

یا با آنتولوژی ایجنت شرکت آلیتالهمانند بحث خرید بلیت است مثالا اگر آنتولوژی ایجنت شرکت هما

 فرق کند، مراوده اطالعات میسر نیست با وجود این که هر دو در یک حوزه کاری فعالیت می کنند
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این مشکل هنوز هم به عنوان یکی از مسائل اساسی در بحث وب معنایی مطرح است اما با این حال     

 . برای حل این مشکل چهار روش مختلف پیشنهاد شده است

  merg  روش اول افزودن آنتولوژی ها به یکدیگر و ساختن یک آنتولوژی واحد استبه اینروش که    

می گویند دو ایجنت آنتولوژی های خود را با یکدیگر ترکیب می کنند و می توانند با یکدیگر به تبادل 

 در این روش ممکن استاطالعات بپردازند و نتایج به دست آمده نیز برای کاربر قابل فهم است البته 

رخ دهد که موجب نتایج  Domain overlapping دامنه های مشابه روی هم بیافتند و به اصطالح پدیده

 . غیر دلخواه و غیر شفاف می شود

روش دوم مطابقت دادن دو آنتولوژی با یکدیگر است به این ترتیب که همه عناصر موجود میان دو     

ت ها با یکدیگر به مراوده اطالعات می پردازند با توجه به این که ایجنت آنتولوژی با هم مطابقت ایجن

هایی که به یک حوزه مربوط هستند  معموالا با یکدیگر با تبادل اطالعات می پردازند این احتمال وجود 

دارد که دو آنتولوژی قابل انطباق باشند اما این موضوع همیشه صادق نیست از سویی به غیر از هزینه 

  اسباتی که این انطباق دارد تا لحظه آخر نمی توان مطمئن بود که آیا ارتباط برقرار می شود یا خیر؟مح

میان آنتولوژی ها است در این روش میان دو آنتولوژی مختلف  Alignment روش سوم نگاشت    

قسمت هایی به هم نگاشت می شود تشخیص این که کدام قسمت هایی به هم نگاشت شوند خود 

حث بسیار پیچیده ای است اما از مزیت های این روش این است که قسمت های تکمیلی و اضافی ب

 . دامنه مورد نظر به وسیله دو آنتولوژی پوشش داده می شود

آنتولوژی ها است به این صورت که با استفاده از روش هایی مانند  integration روش چهارم برآیند    

منطبق کردن و.... مفاهیم به یک آنتولوژی واحد برسیم که برای همه نگاشت تحلیل، اضافه کردن و 

 .ایجنت ها یکسان باشد و بسته به دامنه مورد نیاز هر بار به یک قسمت آن مراجعه شود
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در حقیقت رسیدن به چنین استانداردی در سطح جهانی امری بسیار سخت و مشکل است وجود    

 اگر هم قرار به  چنین چیزی با ماهیت پویا و داینامیک
ا
دینای فناوری امروز اصالا همگن نیست و الزاما

 .بحث وجودی آن باشد باید به نوعی برای آن ماهیتی داینامیک در نظر گرفت

بحث مهم دیگر در این زمینه موضوع هزینه بر بودن ساخت آنتولوژی است . فرض کنید هر موسسه     

ای این کار زمان زیادی الزم است .بنابراین در اینجا ای بخواهد برای خود یک آنتولوژی بسازد بر

مطرح می شود. یعنی بتوانیم آنتولوژی ها را بر اساس   ONTOLOGY LEARNING  مفهومی به نام

اطالعات متنی موجود به صورت خودکار و نمه  خودکار بسازیم .بریا این کار تکنیک هایی نیز بوجود 

بط را به یک آنتولوژی اضافه می کنند .بر اساس تمام این موارد می آمده که بر اساس آنها مفاهیم و روا

 .توانیم آنتولوژی های بهتری داشته باشیم. و از آن در وب معنایی به عنوان بستری مناسب استفاده کنیم

 (فرودگاه) OWLمثال  (6-9-4

 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:rdfs="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xmlns:owl="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

xml:base="http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont"> 

 

<owl:Ontology rdf:about="">       

  <owl:versionInfo>$Id: airport-ont.daml,v 1.1 2002/03/14 06:24:16 mdean Exp 

$</owl:versionInfo> 

  <rdfs:comment>Airport</rdfs:comment> 

</owl:Ontology> 

  

<rdfs:Class rdf:ID="Airport"> 

  <rdfs:subClassOf> 

http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#RDF
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#comment
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Ontology
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
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    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#name"/> 

      <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#iataCode"/> 

      <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#icaoCode"/> 

      <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#location"/> 

      <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#latitude"/> 

http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#onProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#name
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#allValuesFrom
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#onProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#iataCode
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#allValuesFrom
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#onProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#icaoCode
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#allValuesFrom
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#onProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#location
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#allValuesFrom
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#onProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#latitude
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      <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#longitude"/> 

      <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#elevation"/> 

      <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.daml.org/cgi-

bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

</rdfs:Class> 

 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="elevation"/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="iataCode"/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="icaoCode"/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="latitude"/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="location"/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="longitude"/> 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="name"/> 

 

</rdf:RDF> 

 

http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#allValuesFrom
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#onProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#longitude
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#allValuesFrom
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#onProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.daml.org/2001/10/html/airport-ont#elevation
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#allValuesFrom
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subClassOf
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
http://www.daml.org/cgi-bin/hyperdaml?http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#RDF
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 الیه منطق و اثبات (6-11

 

اگر به بحث هدف وب معنایی یا همان کارکردن مشترک انسان و کامپیوتر روی یک موضوع بازگردیم 

صمیم منظور تیک نکته قابل تامل است : اگر بخواهیم ماشین روی موضوع خاصی فعالیت کند باید به 

گیری برای انجام آن کار خاص منطق الزم را داشته باشد.به عبارت دیگر بوجود آمدن امکان مکالمه 

میان انسان و کامپیوتر به معنی رسیدن به وب معنایی نیست .برای اینکه یک ایجنت بتواند یک عمل 

ئه را به یکی از منطق های ارامنطقی انجام دهد باید بتواند برای تصمیم گیریهای منطقی آنتولوژی خود 

شده تبدیل کند .خوشبختانه همه زبانهایی که برای توصیف آنتولوژی استفاده می شوند امکان تبدیل 

شدن به سطح مناسبی از منطق را دارند .به طور مشخص بهشت برین این عرصه "منطق مرتبه اول" 

نشده است اما با این حال آنتولوژی  است که امکان رسیدن به آن تا به امروز برای آنتولوژی ممکن

امکان تبدیل شدن به منطق نسبتا ضعیف تری به نام منطق توصیفی را دارد .که در بسیاری از شرایط 

جوابگوی نیاز فعلی ما است .منطق مرتبه اول که متخصصین هوش مصنوعی در بحث مدل سازی 

نه است . اما در منطق توصیفی  ما با نسخه دانش به وفور از آن استفاده می کنند منطقی گران و پر هزی

ضعیف شده منطق مرتبه اول رو به رو هستیم .به بیان دیگر منطق توصیفی زیر مجموعه ای از منطق 

مرتبه اول است .که در شرایط فعلی جوابگوی نیاز ماست . تنها نکته مهم این است که پس از آنکه 

باید به روز  شود چون اصوال منطق می تواند برای حل  مسئله حل ونتیجه گیری انجام شد آنتولوژی ما

 .مسائل بعدی پویایی الزم را به آنتولوژی بدهد

   : زبان هایی که مبتنی بر منطق توصیفی عمل می کنند ودر وب معنایی استفاده می شوند .عبارتند از    

    OWL, RACER, KL-ONE   
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 TRUSTالیه   (6-11

 

است .در حال   TRUST  که برای وب معنایی در نظر گرفته شده الیه اطمینان یادر نهایت الیه آخری  

حاضر ما نمی توانیم کیفیت اطالعات وب را بسنجیم این موضوع در کارهای روزمره نیز کامالمشهود 

است .مثال هنگامی که می خواهید پولی را از طریق وب مبادله کنید .آیا می توانید به شخص یا سایتی 

 برای این کار از شما می خواهد رمز عبور کارت اعتباری خود را وارد کنید .اطمینان می کنید .که 

به یکی از معضالت فعلی وب تبدیل شده است .طبیعتا اگر این امکان   TRUST  به همین دلیل بحث    

ارد ن مووجود داشت که مثال هنگام دریافت ایمیل اعتبار فرستندگان را بسنجیم امکان فیلتر کرد

ناخواسته با سهولت بیشتری انجام می شد .یا اگر می شد هنگام انجام یک تراکنش مالی وضعیت 

 . بود مفیداعتباری طرف مقابل را پیش از این کار بسنجیم .بسیار 

در بحث وب معنایی اعتماد جهت برقراري تعامالت امن و با كیفیت باال بسیار ضروري است. در      

تواند در شرایط عدم اطمینان به نحو مطلوبي عمل نماید. با ي اعتماد، وب معنایي ميسازصورت پیاده

هاي هوشمند در نظر گرفت. اي از عاملتوان آن را به صورت مجموعهتوجه به ماهیت وب معنایي، مي

 .توان براي وب معنایي ذكر نمودهاي زیر را ميیژگيو

ها )صفات، اعمال، افعال( به یكدیگر پیوند ر توسط مسندالف( مفاهیم به صورت معنایي و خودكا    

 .اندخورده

تواند براي یك عامل یا هایي را كه ميآنتولوژي به طور معین و صریح مفاهیم و ارتباط (ب    

 .دهدباشد نشان ميها وجود داشته اي از عاملمجموعه
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توان به آساني اجزاء اعتماد را به شود. ميمي نویسي منابع استفاده كه براي حاشیه  RDFج( توسط    

د شوتوسط ماشین هستند لذا باعث مي شده، قابل فهمهاي وب توزیعمعنایي اضافه كرد. فرا دادهوب

 .كه اطالعات اعتماد با كمترین تاثیر انساني به صورت كارا مورد پردازش قرار گیرند

سعي در برآورده  DMAL-S و OWL  ،BPEL4WSهایي مانندد( وب معنایي، توسط توسعه زبان    

توانند از توابع استتنتاج براي یافتن ساختن قابلیت پیشرفته استنتاج دارد. اجزاء اعتماد مي

 .آورندگان سرویس مناسب، بهره ببرندفراهم

 اعتماد در علوم کامپیوتری (6-11-1

 

 دهد در شرایط تردیدبه افراد اجازه مياعتماد یكي از اجزاء وابسته بسیاري از تعامالت انساني است كه 

ها و گذار بسیاري از مدلهاي منفي فعالیت كنند.تحقیقات در زمینه امنیت، پایهو با ریسك وجود پیامد

هاي اولیه اعتماد در زمینه علوم كامپیوتر است. امنیت و اعتماد، مفاهیمي وابسته به یكدیگر اما توصیف

ف متنوعی از اعتماد ارائه شده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره با اهداف متفاوت هستند. تعاری

 : می کنیم

 .دانتظار ذهني که یک عامل در مورد رفتار آینده یکي دیگر، بر مبناي سابقه مواجهات او دار-1    

 (Mui et al., 2002)  

قابلیت اطمینان در اعتقاد به صالحیت یک موجودیت جهت عمل به صورت مستقل، امن، و با -5    

 ( Grandison and Sloman, 2000)یک زمینه مشخص

 به A عبارت است از اعتقاد قابل اندازه گیريX براي سرویسي مانند B به طرف A اعتماد طرف-3    

B به طوریکه B به طور مستقل براي یک بازه زماني معین در یک زمینه مشخص در ارتباط با سرویس 

X عمل نماید( .Olmedilla et al., 2005 ) 
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شاید این سوال به نظر آید که چه نیازی به بررسی اعتماد در مسائل کامپیوتری می باشد. در واقع     

لزوم بررسی آن چیست، دالیل زیادی وجود دارد از قبیل: نقش اعتماد در تعامالت روزانه انسان، کمک 

گسترش ِوب ، مطرح گشتن به عنوان یکي از گیري در شرایط عدم اطمینان، لزوم استفاده با به تصمیم

 ، مطرح گشتن به عنوان باالترین الیه ِوب معنایي و غیرهW3C اهداف بنیاد

 روشهای تعیین اعتماد (6-11-2  

 

روش های متفاوتی برای تعیین اعتماد ارائه شده است اما به طور کلی دو تا از متداول ترین متد ها 

 : عبارتند از

. این گونه متد ها برمبناي استفاده از مدرک مستدل می باشد: Policiesاستفاده ازروش مبتنی بر -1

Policyاغلب شامل معاوضه یا تصدیق اعتبارنامه ها است )اعتبارنامه اطالعاتي است که از یک  ها

موجودیت حاصل شده و ممکن است کیفیت یا ویژگیهاي موجودیت دیگر را تشریح نمایند مانند یک 

ا هها وجود دارد این است كه خود اعتبارنامهاي كه در استفاده از اعتبارنامهمدرک دانشگاهي(. مسئله

نیز نیاز به بررسي اعتماد دارد ) كه آیا خود اعتبارنامه داده شده درست است یا خیر؟( لذا نیاز است كه 

 .ها را تائید كنداعتبارنامه (هاCA مانند) یك شخص ثالث مورد اعتمادي

روش مبتنی بر شهرت )اعتبار(: بر پایه تخمین اعتماد، به طوریکه کارایي و تعامالت گذشته یک -5

ودیت ترکیب شده تا رفتار آینده آن تعیین و ارزیابي شود.در واقع بر مبناي تخمین روي تاریخچه موج

تعامالت یا مشاهدات یک موجودیت، چه به صورت مستقیم توسط ارزیاب )تجربیات شخصي( وچه 

 . توسط گزارش دیگران )توصیه نامه( در مورد اعتماد تصمیم گیری می شود

تعریف و مدل سازي اعتماد، ملزومات آن، شرایط، اجزا و پیامد هاي آن انجام تحقیقات زیادي روي     

 . شده است
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مدل هاي اعتماد براي تجزیه تحلیل تصمیم هاي انساني و مبتني بر عامل، و همچنین براي عملیاتي     

 . کردن مدل هاي محاسباتي اعتماد مفید مي باشند

ر زمینه تحقیقات مرتبط با وب، راجع به قابلیت اعتماد اعتماد یکي از موضوعات مشترک و مهم د    

 منابع وب و سایت هاي وب است اعتماد در وب داراي کاربردها و معاني متنوع مي باشد: شامل دریافت

rate  از کاربران درباره کیفیت اطالعات و سرویس هایي که استفاده کرده اند، چه طور طراحي وب

م کننده هاي محتوا را متاثر مي کند،انتشار اعتماد روي لینک هاو غیره سایت اعتماد روي محتوا و فراه

است  P2P هايها در شبكههاي اصلي اعتماد مبتني بر شهرت، مسئله كیفیت دادهیكي دیگر از كاربرد

تواند هرچیزي را با هر ها هیچ مانعي براي انتشار یك فایل وجود نداردو هركسي ميزیرا در این شبكه

تضمین  P2P هايبا هر كیفیتي ارسال كند همچنین قابلیت اطمینان و دسترسي نودها در شبكهاسمي و 

 . شده نیست

ها به صورت عامل ها در وب معنایي باید تصمیم اعتماد را به صورت خودکار انجام دهند. عامل    

نمایند. به جاي یك ها، اعتماد را تعیین از دیگر عامل( reputation)فعال با دریافت اطالعات شهرت

ها سیستم مدیریت اعتماد مركزي، یك سیستم مدیریت اعتماد توزیع شده داشته باشیم كه در آن به عامل

 . شود در مورد اعتماد  تصمیم گیری نماینداجازه داده 

 :نمونه مثال    

سم لف را نمیشنادر دنیای واقعی و برای روشن تر شدن موضوع مثالی می زنیم : فرض کنید من آقای ا    

اما بانکی را می شناسم که به آن اطمینان دارم در صورتی که بانک مذکور اعالم کند که به آقای الف 

درصد به بانک اطمینان دارم می توانم به  12درصد اطمینان دارم من با توجه به اینکه به اندازه  22مثال 

 کنم .(  به آقای الف اطمینان می % 22*  %12درصد ) 25اندازه 
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 هفتمفصل 
 

 الگوریتم های موتور جستجو
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 مقدمه (7-1

 

درصد  22در این فصل به بررسی و معرفی یک موتور جستجو میپردازیم. چون در حال حاضر حدود 

سرچ های جهان توسط موتور جستجوی گوگل انجام میشود لذا شناخت و بررسی این موتور جستجو 

سو. کار محسوب میشود. به همین دلیل در این فصل به طور مفصل به  از اهمیت باالیی برای یک

 بررسی موتور جستجوی گوگل میپردازیم.

 انتخاب موتور جستجو برای شروع کار (7-2

 

انتخاب عملکردی است که فاکتورهای مختلفی بر آن موثر است. گاهی  این سلیقه ماست که انتخاب 

های پر معما و برداشت ن ممکن است در کل در کل طرفدار فیلمکند )به عنوان مثال مما را تعیین می

گذارند )به آزاد باشم(. گاهی عامل موثر بر انتخاب ما تاثیری است که مردم و کارشناسان روی ما می

های من متأثر از پیشنهادات مجله هفتگی یک پزشک ها انتخاب فیلم یا سریالعنوان مثال خیلی وقت

هایمان مرتبط با رفتار قبلی ماست )مثال بعد از دیدن سه فیلم اکشن انتخابها است( و گاهی وقت

ط ها هم شرایشاید دیگر تمایل به دیدن یک فیلم اکشن بعدی نداشته باشیم( و در بسیاری از زمان

دهد )به عنوان مثال اگر در حال حاضر هوا بارانی باشد شاید محیطی ماست که انتخابمان را شکل می

یک فیلم در سینمای نزدیک خانه را داشته باشیم( و خالصه مطلب اینکه هر انتخاب ترکیب  قصد دیدن

 متفاوتی از این عناصر خواهد بود.

انتخاب یک موتور جستجو برای یک سئو کار از اهمیت زیادی برخوردار است . زیرا این موتور     

زمینه سئو پیش ببریم . آنچه مهم جستجو تعیین میکند که چگونه و چطور سیاست های خود را در 

است الگوریتم هایی است که یک موتور جستجو از آنها استفاده میکند و شناخت این الگوریتم ها یک 

 مولفه بسیار مهم برای شروع کار میباشد.
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 موتور جستجوی گوگل (7-3

 

باشد. گل میموتور جستجویی که ما انتخاب میکنیم و در مورد آن صحبت میکنیم موتور جستجوی گو

. در چرا که حدود هشتاد درصد مردم از موتور جستجوی گوگل برای سرچ های خود استفاده میکنند

واقع غول دنیای سئو همین گوگل است که با اقتدار در صدر جدول ایستاده است. پس در این فصل به 

 بررسی الگوریتم های گوگل از آغاز تا کنون می پردازیم.

 

 بررسی الگوریتمهای گوگل از آغاز تاکنون (7-4

 

را  ایشوند و مسئلهها است، که به ترتیب خاصی اجرا میای متناهی از دستورالعملالگوریتم  مجموعه

کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است. شیوه محاسبه حل می

 یتم است.های الگورمعدل در مدرسه، یکی از نمونه

 ایدانند، که مقدار یا مجموعهتعریف میدر علوم رایانه، یک الگوریتم را یک روال محاسباتی خوش    

( دریافت کرده و پس از طی چند گام محاسباتی، ورودی را به Inputاز مقادیر را به عنوان ورودی )

 مسائل محاسباتی نیز تعریف کند. بجز این، الگوریتم را ابزاری برای حل( تبدیل میOutputخروجی )

سازی رایانه قرار دارد. یک های برنامهاند. ساخت و طراحی الگوریتم مناسب در مرکز فعالیتکرده

 نویسی است.ای، بیان یک یا چند الگوریتم با یک زبان برنامهبرنامه رایانه

ت مثالا اگر بخواهیم آبگوشدهند. مفهوم الگوریتم را معموالا با تشبیه به دستور آشپزی توضیح می    

درست کنیم )عمل مورد نظر( با فرض اینکه مواد خام را داریم )حالت اولیه( مراحل مشخصی را باید 
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ها( تا به آبگوشت آماده )حالت پایانی( برسیم. البته طبق دستور آشپزی طی کنیم )دستورالعمل

 .تر از این هستندها معموالا پیچیدهالگوریتم

شود )در مثال آبگوشت مثالا چند بار باید نمک زد یا گاه دارای مراحلی است که تکرار می الگوریتم    

زنیم، گیری است )اگر نمک کافی است دیگر نمک نمیای نیازمند تصمیمآب اضافه کرد( و یا در مرحله

 .زنیم(اگر کافی نیست نمک می

. مثالا رسیمط باشد به نتیجه مورد نظر نمیاگر الگوریتم برای عمل مورد نظر مناسب نباشد و یا غل    

 .رسیماگر الگوریتم آبگوشت را با مواد اولیه کباب انجام دهیم واضح است که به آبگوشت نمی

باید بدانیم برای هر الگوریتم تعریف متغیرها و طراحی مرحله به مرحله بسیار مهم است. زیرا     

چه اعمالی را انجام دهد و نتیجه را در غالب چه متغیرها  الگوریتم باید بداند بر روی چه متغیرهایی،

 .یا پارامترهایی نشان دهد

 در این قسمت ما از الگوریتمهای گوگل را ابتدای شروع کار این شرکت تاکنون بررسی میکنیم.    

 

 2113تا فوریه  2111سال  (7-4-1

 

و  دگوگل دلیلی برای نامگذاری الگوریتمهای سرچ و اسپم خود نمیدی 4110تا فوریه  4111از سال 

خط مشخصی را دنبال نمیکرد و تمام آپدیت هایی که گوگل در الگوریتمهای خود انجام میداد همگی 

الگوریتم بوستون را معرفی کرد تا  4110فاقد نامهای مشخصی بودند از زمانی که گوگل از فوریه سال 

ه تا خطی مشخص برای الگوریتمهای سرچش اریه بدهد تا سیاست گذاری هایش به امروز سعی کرد

 برای همه مشخص باشد.
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 2113سال  (7-4-2

 

در این سال گوگل با استفاده از الگوریتم بوستون اولین حرکت منسجم خود را آغاز کرد.  این اولین 

ا گرفت تا هر ماه الگوریتم خود رنامی بود که گوگل برای الگوریتم خود نهاد.گوگل در این سال تصمیم 

آپدیت کند اما از آنجا که فرکانس تغییر الگوریتمها به سرعت افزایش یافت ایده تغییرات ماهانه به 

 سرعت از بین رفت.

را   Cassandra  ,  Dominic  , Esmeralda , Fritz , Floridaدر این سال گوگل الگوریتم های     

ارایه داد. از آنجا که این الگوریتم ها بسیار قدیمی هستند و کاربرد زیادی در فهم سئو ندارند از معرفی 

 تک تک آنها خودداری کردیم تا وقت را به الگوریتم های مهمتر بدهیم.

 

 2115تا  2114سال  (7-4-3

 

بلی خود را بهبود داد چند الگوریتم در این سالها گوگل اقدامات مهمی انجام داد و نه تنها الگوریتمهای ق

 و کارکرد جدید برای خود ارایه داد.

    Nofollow این در واقع یک الگوریتم نیست بلکه یک :attribute  برای فایل هایHtml  است. گوگل

به همراهی مایکروسافت و یاهو در جهت مبارزه با اسپم ها و باال بردن کیفیت لینک ها در فضای وب 

سپم به قدرت االن نبودند این را ارایه دادند. در زمانی که هنوز الگوریتم های ضد ا  attributeاین 

attribute .کمک بسیاری در جهت مبارزه با اسپم کرد 
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در این سال گوگل طرحی داد که بتوان تاریخچه سرچ هرشخص را نگه داشت شخصی سازی سرچ:     

در ابتدا تاثیرات کمی داشت و به قدرت امروز نبود اما شروع  تا در زمان سرچ بعدی اعمال شود. اگرچه

 خوبی را انجام داد.

 را ارایه میدهد. xml sitemapبرای اولین بار در این سال گوگل : xmlنقشه سایت     

    Google map : گوگل در این سال اطالعات خود را جمع آوری کرد تا سرویس کنونی گوگل مپ را

 ارایه بدهد.

  , Jagger  ,  Gilligan  , Big Daddyاز جمله دیگر الگوریتم هایی که گوگل در این سال ارایه داد     

Bourbon  وAllegra  .بود 

 

 2118تا  2116سال های  (7-4-4

 

در این سالها امکانات زیادی اضافه نشد بیشتر در جهت سیاست های قبلی و ارایه آپدیت های الگوریتم 

 های قبلی بود.

    Google Suggest : این سالها امکانی داد که کاربر در هنگام گوگل برای ارایه سرچ راحت تر در

 تایپ بتواند پیشنهادات گوگل را نیز در این راستا ببیند.
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 2111تا  2119سال های (  7-4-5

 

در یک صفحه قرار میگیرد، یعنی نشون میدهد که آدرسی که  canonicalوقتی تگ :  canonicalتگ 

در این تگ وارد شده دارای مطالب مشابه با شباهت بسیار باال با این مطلب هست که البته ارحجیت 

و با این کار میخواهیم به گوگل کمک کنیم که همه این صفحات را  داردبیشتری هم نسبت به این 

. مثال شما محصوالتی دارید که اون بی آوردهست را در نتایج جستجو  و اونی که بهترین نکندایندکس 

ها را در چند صفحه به طرق مختلف دسته بندی کردید. مثال تو یک صفحه بر اساس حروف الفبا، تو 

یک صفحه بر اساس قیمت و تو یک صفحه هم بر اساس دسته کاال. محتوای تمام این صفحات یکی 

که بر اساس دسته بندی محصوالت هست. حاال  باشداونها صفحه ای هست ولی خوب شاید بهترین 

با  canonical، تگ است باید تو صفحاتی که بر اساس حروف الفبا و قیمت، محصوالت قرار گرفته

 لینک صفحه دسته بندی قرار بگیرد.

 تگ از قاعده ی زیر پیروی میکند:    

   <link rel="canonical" href=http://www.example.com/i-want-to-appear-in-google /> 

این تگ به گوگل، یاهو و بینگ میگوید که این صفحه که در این تگ نوشته شده است همان صفحه     

ای است که من میخواهم در نتایج جستجو ظاهر شود و این تگ در صفحات تکراری دیگر قرار میگیرد 

به آن صفحات مراجعه کرد این تگ را بخواند و به صفحه ای که مد نظر  تا زمانی که موتور جستجو

شماست مراجعه کند. عالوه بر این، نکته بسیار مهم دیگر این است که این صفحه تمامی وزن لینکهای 

تکراری دیگر را در خود جمع میکند و بین صفحات پخش نمیکند تا شما بتوانید به طور متمرکز و 

 .کهای داخلی خود را باال ببرید تا نهایتا نتیجه ی خوبی در صفحات گوگل پیدا کنیدقدرتمند ارزش لین
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پس تا اینجای کار متوجه شدیم که برای انتخاب لینک مورد نظر از میان لینکهایی که محتوای تکراری 

اده محتواهای تکراری استف دارند از این تگ استفاده میکنیم. به بیان دیگر از این تگ جهت پاک کردن

 کنید. 

Real-time Search :درنگ گوگل از زبان خودشتعریف جستجوی بی: 

های برتر در سرتاسر جهان مشاهده های اجتماعی را در مورد مبحث)جدیدترین به روز رسانی    

 کنید(

 .های اجتماعی )فیس بوک، توئیتر، فرندفید و ...( جستجو کنیدتوانید در شبکهبا این امکان گوگل می    

    Google Instant( سرویس گوگل فوری :Google Instant در واقع جستجو قبل از اینکه شما )

تایپ کنید است. گوگل با این سرویس قبل از اینکه کل عبارت مورد نظر را وارد کنید گوکل عبارت شما 

خود را ادامه رو کامل می کند ونتایج را نمایش می دهد شما می توانید وارد نمودن عبارت مورد نظر 

 نتایج جستجو نیز تغییر می کنند. دهید و در همان زمان که در حال تایپ نمودن آن هستید

    Social signals: ،الیکShare, plus, انتشار در توئیت،linkedinهمگی یک  …پینترست و  , پین

نامیده می شوند.اغلب وقتی حرف از  Social Signalنشان از فعالیت از شبکه های اجتماعی است که 

ها برای  Social Signalبهینه سازی در شبکه های اجتماعی در سئو زده می شود، به معنی افزایش 

 سایت شماست.

ها   social signalگوگل و بینگ تصمیم گرفتند که برای رتبه دادن و رنکینگ از  5212در دسامبر     

 نیز استفاده کنند.
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. کردن صفحه در مقیاس بزرگ را فراهم می کند index اجازه یCaffeine   :کافئینالگوریتم     

Caffeine  در هر ثانیه صدها هزار صفحه را در فهرست خود به روز می کند و این به این معنی است

را با جستجوگر جدید گوگل تجربه خواهید کرد. همچنین نویسندگان  live که شما امکان جستجوی

بالگ هم می توانند به صورت زنده و پویا در نتایج جستجو به نمایش در آیند و هم سایت ها و و

کاربران و هم تولید کنندگان محتوا از این قابلیت بهره مند خواهند شد. به گفته وبالگ گوگل کافئین 

ایت هزار گیگاب ۰۱۱میلیون گیگابایت اطالعات را در یک پایگاه داده ذخیره می کند و حدود  ۰۱۱حدود 

 ۰۰۰۱۱۱اطالعات را هر روز به آن اضافه می کند. برای نگهداری روزانه ی این حجم اطالعات شما به 

آیفون با بیشترین ظرفیت موجود نیاز دارید و اگر این اطالعات را به صورت خطی جمع کنید روزانه 

 .مایل خواهد شد ۰۱بیش از 

از ذهن انسان ساخته است که نه تنها سریع تر است  کافئین را با الهام گرفتن indexگوگل الگوریتم     

بلکه به موتور جستجو امکان جستجوی معنایی در مقیاس بزرگتری را نیز می هد. با گسترده تر شدن 

 اطالعات موجود در شبکه جهانی نیاز به چنین موتور های جستجویی بیش از پیش احساس می شود.

 

 2111سال  (7-6-6

 

Google+: در این سال گوگل برای رقابت با شبکه اجتماعی فیسبوک گوگل پالس را تاسیس کرد. 

ای که خدمات اجتماعی مختلف گوگل از جمله گوگل پروفایل و گوگل باز عنوان الیهگوگل پالس به    

را نیز  هاها، و تجّمعها، جرقهها، پاتوقکند، امکانات جدید بسیاری از جمله حلقهرا در خود ادغام می

 که است بوکفیس اجتماعی ٔ  پالس  بزرگترین تالش گوگل برای رقابت با شبکه کند. گوگلارائه می

 .دارد کاربر میلیون ۰۱۱ از بیش
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 کاربران آغازین ٔ  طور آزمایشی آغاز به کار کرد که در این مرحلهبه 4100ژوئن  49این سرویس در     

 
ا
 ٔ  گفته به. هستند شبکه این در شدن عضو به قادر اعضا دیگر جانب از نامهدعوت ازطریق صرفا

 با پالس گوگل روست،روبه کاربران حریم نقض نظیر اتّهاماتی با بوکفیس که حالی در سازندگان

دهد تا بر روی اّطالعاتی که قصد اشتراک ای خود این امکان را به کاربران میهقابلّیت از استفاده

 رند اشراف کامل داشته باشند.ها را با دیگران داگذاشتن آن

    Schema.orgبه همکاری هم سایت  : گوگل یاهو و مایکروسافتSchema.org  را تاسیس کردند تا

 نزدیک شوند. structured dataاز طریق آن به هدف 

 

در   4100سلسله تغییراتی است که از اواخر فوریه ( Google Panda« )گوگل پاندا: » الگوریتم پاندا    

الگوریتم نمایش نتایج جستجو در گوگل اعمال شد و همچنان ادامه دارد. این تغییرات با هدف کاهش 

دنبال می شود و سایت های باکیفیت را در باالی صفحه نمایش نتایج « کیفیت پایین»رتبه سایت های 

 .جستجو نشان می دهد

بکه های اجتماعی در جستجوی گوگل در اثر این تغییرات، بسیاری از وب سایت های خبری و ش    

در جایگاه باالتری قرار گرفتند و در مقابل سایت هایی که حجم بسیار زیادی آگهی تبلیغاتی در خود 

جای داده بودند به رده های پایین سقوط کردند. بر این اساس طبق اعالم گوگل، در اولین نسخه گوگل 

تجوی این موتور جستجو تحت تاثیر این تغییرات درصد از تمام نتایج جس 04پاندا چیزی در حدود 

 .قرار گرفت

گوگل، زمانی که در فضای وب می چرخند تمامی وب سایت ها و لینک هایی  crawler روبات های    

که به این محیط اضافه می شوند را شناسایی کرده و همه آن ها را به یک ایندکس غول پیکر اضافه می 

س می شود از الگوریتمی عبور داده می شود که شاخصه های متعدد رتبه کنند. هر صفحه ای که ایندک
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بندی گوگل را در بر دارد. این شاخصه ها تعیین می کنند که این صفحه در کجای رتبه بندی گوگل و 

در کدام صفحه نمایش نتایج جستجو باید قرار گیرد. اما جای پاندا در الگوریتم جستجوی گوگل 

 .ی این الگوریتم می نشیند تا ناخالصی ها را جدا کندکجاست؟ پاندا در باال

پیش از این، سایت های کیفیت پایین زیادی با کپی برداری از مطالب دست اول سایت های دیگر،     

رتبه خود را در صفحه نمایش نتایج جستجو در گوگل به خوبی ارتقاء داده بودند. اما پاندا به دنبال 

ب سایت هاست و رتبه وب سایت هایی که دارای اینگونه مطالب باشند مطالب دست اول و تولیدی و

را ارتقاء می دهد و در برابر، رتبه سایت هایی که از سایت های دیگر کپی برداری می کنند و مطالب 

 .کیفیت پایین منتشر می کنند را کاهش می دهد

ج ن اینترنت موفق عمل کرده است؟ نتایبا این دید، آیا به راستی گوگل پاندا در راستای منافع کاربرا    

دسامبر  01حاصل از برخی تحقیقات انجام شده مؤید این مسئله است. مجله نیوساینتیست در شماره 

خود به بررسی این موضوع پرداخت. در بررسی انجام شده از تعدادی کاربران اینترنت خواسته  4100

 11ر موتورهای جستجوی گوگل و بینگ  ، د4100شد در دو مرحله در ماه های مارس و آگوست 

جستجوی از پیش تعیین شده را انجام دهند تا مشخص شود آیا این دو موتور جستجو واقعا طبق اعالم 

نجات دهند یا خیر. علفزار ( content farm« )علفزارهای محتوا»خود موفق شده اند کاربران را از شر 

کار برده می شود که نویسنده های زیادی دارند که  محتوا اصطالحی است که برای وب سایت هایی به

بی محابا مطلب منتشر می کنند اما بیشتر مطالب آن ها کپی برداری از مطالب تولیدی وب سایت های 

دیگر است. اغلب، مطالب منتشر شده در این گونه وب سایت ها بدون ذکر منبع آورده می شوند و از 

و به نحوی انتخاب می شوند که با جستجوی های انجام شده در اعتبار الزم نیز برخوردار نیستند 

موتورهای جستجو به خوبی همخوانی داشته باشند. این وب سایت ها تنها به دنبال کشاندن کاربران 
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به سوی خود، باال بردن بازدید روزانه و باال بردن رتبه خود در میان نتایج جستجو هستند. هدف اصلی 

 .ودجویی از طریق جذب کلیک و در نتیجه آگهی بیشتر استدر پس این سایت ها، س

در چارچوب بررسی انجام شده توسط کارشناسان نیوساینتیست، جستجوهایی از این دست انجام     

پیش از این، نتایج جستجو برای این گونه عبارت ها اغلب « چطور برای ماراتون تمرین کنیم؟»شد: 

کرد که هدف اصلی آن ها نمایش آگهی های تبلیغاتی بود و بس.  کاربران را به سایت هایی هدایت می

تیجه در نظر گرفته شدند. ن« کیفیت پایین»این گونه سایت ها، در بررسی نیوساینتیست سایت های 

)چند روز بعد از  5211در ماه مارس « تمرین برای ماراتون»که مثال در مورد جستجوی جالب این

رتبه باالی جستجوی گوگل نمایش داده می شدند  12اندا( سایت هایی در اعمال اولین نسخه از گوگل پ

که محل تبلیغ کفش های دو ماراتون، لوازم ورزشی و اجناسی از این دست بودند. جستجوهای انجام 

شده در ماه آگوست )مرحله دوم، یعنی شش ماه پس از معرفی گوگل پاندا( به وضوح نتایج دیگری در 

باالی صفحه نتایج جستجو این بار در اختیار وب سایت های با کیفیت و معتبر  بر داشت؛ رتبه های

بود؛ مثال در مورد همین عبارت مورد جستجو، وب سایت مجله دنیای دونده اکنون به صفحه اول آمده 

جستجوی انجام شده توسط کاربران متعدد، مشخص  22و باالتر از دیگر نتایج قرار گرفته بود. با بررسی 

 .گوگل و بینگ در غربالگری وب سایت ها موفق عمل کرده بودندشد 

اکنون با گذشت حدود هفت ماه از بررسی نیوساینتیست، در صورتی که همان عبارت مربوط به     

بار  . این ماراتون را در گوگل جستجو کنیم، خواهیم دید که نتایج جستجو باز هم دقیق تر شده است

از مجله دنیای ( www.marathonrookie.com) دوی ماراتون است وب سایتی که مختص تمرین در

دونده نیز باالتر آمده و در رتبه اول نتایج جستجو، نمایش داده شده است. دیگر وب سایت های لیست 

شده در صفحه اول نتایج جستجو نیز وب سایت های معتبر و با کیفیت هستند و دیگر خبری از وب 

 .سایت های تبلیغاتی نیست
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مشکل علفزارهای محتوا، در میان وب سایت های فارسی زبان نیز به وفور وجود دارد. البته شواهد     

نشان می دهد طی ماه های اخیر پاندای گوگل به خوبی در میان وب سایت های فارسی زبان نیز دست 

دند تبلیغاتی بو به کار شده و کاربران را از دست وب سایت هایی که پر از محتوای نامربوط وآگهی های

در گوگل، معموال به راحتی می « عمومی»نجات داده است. پیش از این، در جستجوی عبارت های 

توانستید از خیر چند نتیجه اول صفحه نمایش نتایج جستجو بگذرید، چرا که رتبه های باالی نتایج 

 .جستجو اغلب در اختیار وب سایت های کیفیت پایین و تبلیغاتی بود

وریتم گوگل پاندا عنوان خود را از نام خانوادگی یکی از مهندسان اصلی این پروژه در شرکت الگ    

گوگل گرفته است؛ ناونیت پاندا. گوگل جزئیات زیادی در مورد نحوه عملکرد الگوریتم جستجوی خود 

ن وجود، با ایمنتشر نمی کند، و شاید یکی از رموز موفقیت آن در برابر رقبا را باید در همین نکته دید. 

تاکنون با وب مسترها مهربان بوده و گاه به گاه نکاتی  Blogspot وبالگ رسمی وب مستر گوگل بر روی

را در مورد شاخصه های مورد نظر پاندا در دست چین کردن و رتبه بندی وب سایت ها منتشر می کند. 

 :به طور مثال در بخشی از یکی از پست های این وبالگ آمده است

 (.ای کیفیت پایین در بخش هایی از سایت می تواند روی رتبه کل سایت تاثیر بگذاردمحتو)

بر اساس این شاخصه، بدون شک باید فکری به حال محتوای کیفیت پایین که ممکن است مدت ها     

 قبل بر روی وب سایت خود منتشر کرده اید نیز باشید؛ یا آن ها را اصالح کنید یا آن ها را برای همیشه

 .از روی وب سایت خود حذف کنید

گوگل اغلب بدون اطالع قبلی الگوریتم پاندا را به روز می کند و سپس معموال از طریق گفته های     

غیررسمی می توان از این مسئله باخبر شد و نهایتا با تاخیر می توان تایید مسئوالن گوگل در مورد 

همیشه تغییرات و آپدیت های پاندای گوگل را رصد آپدیت جدید این الگوریتم را گرفت. وب مسترها 

می کنند. اما چرا اطالع از زمان آپدیت های گوگل پاندا برای وب مسترها از اهمیت باالیی برخوردار 
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است؟ در این میان نکته مهمی وجود دارد و آن تفاوت در عملکرد الگوریتم پاندا نسبت به الگوریتم 

 ت عادی با اضافه شدن یک لینک به یک وب سایت، روبات هایکلی جستجو در گوگل است. در حال

crawler  گوگل به آن سر می زنند و آن را ایندکس می کنند. این موضوع در مورد سایت هایی که رتبه

باالیی دارند بالفاصله انجام می شود و سایت هایی که رتبه پایین تری دارند، معموال از یک تا چند 

 .لینک آن ها نیز ایندکس شود و در نتایج جستجو نمایش داده شودروز باید صبر کنند تا 

باز گردیم به سوال؛ چرا اطالع از زمان آپدیت های گوگل پاندا برای وب مسترها اهمیت دارد؟     

همانطور که اشاره شد پاندا عملکردی متفاوت دارد؛ پاندا با هر بار آپدیت سری به وب سایت ها می 

ه های خود )که ممکن است به روز شده باشند یا خیر( وب آن ها را رتبه بندی زند و بر اساس شاخص

می کند. در این زمان، وب سایت های زیادی ارتقاء پیدا می کنند و  بسیاری نیز مورد غضب پاندا قرار 

که طبق سابقه گاهی ممکن است از چند روز تا دو  -می گیرند و سقوط می کنند. تا آپدیت بعدی پاندا 

وب سایت هایی که دچار کاهش بازدید شده اند باید خود را با شاخصه های پاندا به  -ه متغیر باشد ما

روز کنند تا بار دیگر رتبه خود را به دست آورند. برای دیدن لیست کامل آپدیت های گوگل پاندا می 

 .توانید به این جا مراجعه کنید

ر اثر آپدیت های گوگل پاندا ببینیم، بد نیست به اگر بخواهیم ارتقاء و سقوط وب سایت ها را د    

پاندا که در اواخر  5.2در مورد تاثیر آپدیت  searchmetrics.comبررسی انجام شده توسط وب سایت 

از سوی گوگل اعمال شد نگاهی داشته باشیم. در این آپدیت هم مثل آپدیت های قبلی،  4100سپتامبر 

برخی وب سایت های امریکایی جزء بازنده ها بودند و برخی دیگر جزء برنده های میدان جستجو. 

در تصویر زیر آدرس دومین برخی از این وب سایت ها آمده است. همچنین درصد رشد و یا سقوط 

 .شخص شده استآن ها نیز م
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 1-2شکل 

در مورد شاخصه های مدنظر پاندا باید به تفصیل سخن گفت. اما در عین حال شاید بتوان نکات     

کلی و اصلی در این زمینه که باید به نوعی در اداره یک وب سایت از آن ها فاصله گرفت را به طور 

 :نمی توان لیستی کامل دانستگونه بر شمرد؛ هر چند این لیست را به هیچ وجه خالصه این

 استفاده بیش از حد از تبلیغات 

 متاتگ ها و تگ های نامناسب در وب سایت 

 استفاده بیش از حد از یک تگ یا تگ های نامربوط در یک صفحه 

  منتهی می شوند( 424لینک های منقطع )به طور مثال لینک هایی که به خطای 

 محتوای کیفیت پایین در کل وب سایت 

 کیفیت پایین در بخشی از وب سایت محتوای 

 زمان کوتاه حضور هر کاربر بر روی وب سایت 

 مشکالت فنی وب سایت 
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 استفاده از قالب های آماده 

بهینه سازی »یا   SEOنکاتی که باید در مورد شاخصه های مدنظر گوگل پاندا رعایت کرد، در حوزه 

قرار می گیرد. نکته مهم آن که اکنون دیگر زمان فریب گوگل با « وب سایت برای موتورهای جستجو

استفاده از ترفندهای خاص بهینه سازی به پایان رسیده است. بدون شک پاندای گوگل باهوش تر از 

 ینک ها را انجام می دهدهمیشه در باالترین نقطه الگوریتم جستجوی گوگل نشسته و کار جداسازی ل

 و همواره مخاطب و خوراکی که به او ارائه می دهد را بیش از هر چیز دیگر مد نظر قرار می دهد.

 

 2112سال  (7-6-7

 

آپریل  54: گوگل پنگوئن نامی رسمی میباشد برای الگوریتم جدید گوگل که در تاریخ گوگل پنگوئن

ید برخورد با وبسایت هایی میباشد که در آنها اصولی منتشر شد.هدف از این الگوریتم جد 5215سال 

که گوگل به انها اعتقاد دارد رعایت نشده است.توجه اصلی گوگل به وبسایت هایی میباشد که در انها 

 Google’s Webmaster رعایت شده است و این اصول براساس Black Hat SEO اصول

Guidelines توان بهتعریف میشوند.از این نوع تکتیک ها می Keyword Stuffing , Cloacking  و

 .معروف هستند اشاره کرد Link Schemes شرکت در تبادل لینک هایی که به نام

درصد از نتایج زبان انگلیسی  3.1گوگل اعالم کرده است که این الگوریتم جدید تا کنون نزدیک به     

تاثیر قرار داده است.البته این درصد در درصد از زبان هایی مانند آلمانی و عربی را تحت  3و حدود 

 .انها بیشتر است بیشتر میباشد(  Spammy Content)  زبان هایی که محتوای اسپم
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می کار خود را شروع کرد و طبق گفته مسئوالن گوگل در حدود  52دومین اپدیت پنگوئن در تاریخ     

ه است.که میتوانید در لینک زیر در این یک دهم درصد از نتایج زبان انگلیسی را تحت تاثیر قرار داد

 :مورد اطالعاتی به دست آورید

 شروع به کار کرد 1.1پنگوئن 

اولین سوالی که پرسیده میشود در مورد این اپدیت جدید این میباشد که آیا فرقی میان پنگوئن و     

 پاندا وجود دارد؟

که باعث میشدند کاربر در آنها احساس اولین هدف از ایجاد پاندا برخورد با وبسایت هایی بود     

راحتی نکند.این احساس ناراحتی را میتوان در بخش های مختلفی از اپدیت های پاندا مشاهده کرد 

انجام شد و در ان برخورد با وبسایت هایی انجام شد که تبلیغات  5215مانند اپدیتی که در ژانویه 

میتوان (. Poor Content) دارای محتوای ضعیف هستندو یا برخورد به وبسایت هایی که  فراوان داشتند

 .گفت این الگوریتم کاربر محور بود

اما در الگوریتم پنگوئن اپدیت ها زیاد کاربر محور نمیباشد هرچند تاثیر مستقیم ان بر نتایج     

 و جستوجوهای کاربران میباشد اما گوگل سعی دارد در این اپدیت سایت هایی که واقعا اسپم هستند

 .سعی در گول زدن گوگل دارند را حذف کند

 سوال مهم تر و اخر هم این میباشد که چگونه از مشکالت پیش آمده سرافراز خارج شویم؟ چگونه    

Recovery کنیم؟ 

پاسخ به این سوال این میباشد که به بازدیدی که از طرف گوگل به سمت شما می آید اهمیت ندهید     

و براساس آن برنامه ریزی نکنید.سعی کنید به جای گوگل با کاربران و همکاران خود رابطه برقرار 

 ر مدت زمانکنید.نظر دادن در وبالگ های دیگران و ارسال پست مهمان میتواند برای ایجاد محبوبیت د
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کم میتواند بسیار مفید باشد.اما نکته اینجاست که شما در این مدت به گوگل اهمیت نمیدهید اما کم کم 

 .گوگل به شما اهمیت میدهد

مقاالت بسیاری در مورد ریکاوری از پنگوئن منتشر شد اما واقعا میتوان متن باال را راهکاری برای     

 .ریکاوری از تمام اپدیت ها دانست

اما به طور کلی دالیل و روش های ریکاوری از این اپدیت ) پنگوئن ( را میتوان در موارد زیر دسته     

 بندی کرد:

این میتواند اولین دلیل و رایج ترین دلیل  ( Over Optimization)  بهینه سازی بیش از اندازه -1

ی هم نا نیستند و وقتبرای تمامی وبسایت ها باشد.بسیاری از وبمستران ما با مباحث سئو آش

که آشنا میشوند روش استفاده از آن را نمیدانند.به طور مثال بسیاری براین باور هستند که تک 

 تک اصول سئو باید در یک وبسایت رعایت شود به طور مثال خیلی دقت میکنند که از تگ

h1  گوگل  مدیرانبیشتر از یک بار در هر صفحه استفاده نشود این موضوع بد نیست اما یکی از

در پاسخ به این سوال که آیا بیشتر از یکی بودن بد است یا نه گفت در وبالگ خودش بیشتر 

در یک صفحه دارد.این مورد و موارد مشابه از جمله مواردی هستند که به انها  h1 تگ 5از 

 بهینه سازی بیش از حد گفته میشود. میتوان گفت شما سایتی بهینه سازی کرده اید که اصال

 .برای کاربر نمیباشد و فقط هدف شما خوشحال کردن موتورهای جستجو میباشد

باشید در ایجاد هر وبسایتی یک هدف دلیل اصلی ایجاد آن میباشد.اگر هدف  متوجهشما باید 

باشد و سعی کنید خودتان را به شکلی نشان بدهید جستجو اول شما راضی کردن موتورهای 

 .گفته میشود Over Optimization شما که بهترین هستید به این کار

یکی دیگر از دالیلی است که در اپدیت پنگوئن شما را  یکسان Anchor textدرصد باالی  -5

دچار مشکل خواهد کرد.این مشکل بیشتر در وبسایت های خدماتی میباشد.به طور مثال شما 
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 می قالب هاییممکن است در بخش طراحی وبسایت مشغول به فعالیت باشد و در پایین تما

که طراحی کرده اید یک متن یکسان با نام شرکتتان زده باشید.این ممکن است برای شما 

ها بازی کنید یعنی آن ها را تغییر بدهید و  Anchor textمشکل ایجاد کند.سعی کنید زیاد با 

آماری منشتر کرده است که در ان اشاره  Search Engine Watchیکسان ننویسید. وبسایت 

 خواهید شد. Penalizedها یکسان باشد شما  Anchor Textدرصد  92ده اگر کر

میباشد اما با این تفاوت که  5( نسبتا مشابه مورد شماره  Footer Linksلینک های فوتر )  -0

لینک هایی که در این بخش قرار میگیرد میتواند هر نوع لینکی باشد از لینک های داخلی تا 

استفاده کنید بهترین حالت میباشد  Randomخارجی.توجه داشته باشید که اگر از لینک های 

 ختم نخواهد شد. Penalizedلینک هم کار شما به  5یا  1و همچنین با 

این مورد هم بسیار رایج میباشد متاسفانه جمعیت  ( Spammy Links)  ینک های اسپمل -4

بزرگی از وبمسترها فارسی زبان هر جا لینک میبینند که رایگان هست لینک وبسایت خود را 

آنجا ثبت میکنند.رایج ترین این مشکالت زمانی است که به دایرکتوری هایی برمیخورند که 

است.این بدترین اشتباه  Dmoz می کنند و فکر میکنند هر دایرکتوریلینک را رایگان ثبت 

 .ممکن است زیرا بسیاری از این لینک ها اسپم هستند و ارزشی ندارند

تا قبل از الگوریتم پنگوئن گوگل میگفت ما فقط لینک های خوب را مورد بررسی قرار میدهیم 

تم گفت تمامی لینک ها بررسی میشود و از لینک های بد و ضعیف میگذریم.اما در این الگوری

به انها امتیاز داده میشود.برای ریکاوری از این مشکل شما باید با  و براساس اهمیت و قدرت

لینک های ورودی خود را بررسی  Ahrefs یا Open Site Explorer ابزارهای گوناگونی مانند

 کنید و انهایی که ضعیف هستند حذف کنید.
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شدن وبسایت ها میباشد.اما دالیلی مانند لینک های ورودی از  Penalize اصلیمورد باال دالیل  4 

وبسابت های غیرفعال و یا لینک از مطالب نامرتبط یا لینک های داخلی ضعیف هم جزو مواردی 

 .هستند که در بعضی وبسایت ها به انها اشاره شده است

اند با پنگوئن اما حس میکنند از موارد حال این بخش صحبت ما با انهایی میباشد که مشکلی نداشته 

باال که ذکر کردیم در وبسایت انها ممکن است باشد.اول از همه سریعا مشکل را حذف کنید دچار 

 .نشدن به مشکل به معنی دور بودن از چشمان گوگل نیست

ی شما هم میانه رو باشید برا White Hat اما شاید شما شامل هیچ کدام از حالت های باال نباشد و یک

 :توصیه هایی داریم

 سعی کنید از وبالگ های هم موضوع و از پست های هم موضوع لینک بگیرید. 

 اهمیت Google Webmaster Tools  بار به آن سر  3یا  5را فراموش نکنید و حداقل هفته

 .بزنید و تغییرات را همیشه آنالیز کتید

 پاک سازی مطالب دوقلو  (Duplicate Content  )ریعا انجام دهید.سعی کنید بین مطالب را س

 .ارتباط برقرار کنید

  حداقل ماهی یک بار لینک های خود را دوباره بررسی کنید و لینک های اسپم و ضعیف را

 حذف کتید.

 

 2113سال ( 7-6-8

 

Hummingbird  :الگوریتم های گوگل پاندا و گوگل پنگوئن تمرکز خود را بر روی مرغ مگس خوار

روش های شناسایی اسپم گذاشته بودند، گوگل پاندا وظیفه شناسایی محتوای نامناسب و کپی شده از 
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سایت های دیگر، روش های متقلبانه در داخل سایت مانند کلوکینگ و... را به عهده دارد و گوگل 

نکهای اسپم و سایت های اقدام به خریداری لینک برای بهبود رنکینگ خود پنگوئن وظیفه شناسایی لی

 می کنند را عهده دار است. هر دو الگوریتم فوق در حال مبارزه با سئوی سیاه هستند و پاندا و پنگوئن 

 .نیز حیواناتی سیاه و سفید می باشند

م یک افزونه ضد اسپم نیست مرغ مگس خوار بر خالف این دو الگوریت -الگوریتم جدید گوگل     

بلکه افزونه ای برای تجزیه و تحلیل عباراتی است که کاربر برای جستجو وارد کرده. گوگل با این کار 

می تواند نتایج بهتری را به کاربران نمایش دهد و با استفاده از الگوریتم مرغ مگس خوار می تواند 

 گوگل تاثیری در نتایج رتبه بندی به طور مستقیم نتایج خود را بهبود بخشد. در واقع الگوریتم جدید

ندارد و صرفا عباراتی را که کاربر جستجو کرده بررسی می کند و بر اساس خواسته های کاربر سعی 

 میکند بهترین نتیجه را نمایش دهد.

دلیل نام گذاری الگوریتم جدید گوگل به مرغ مگس خوار از طرف گوگل اینگونه اعالم شده است     

ه این پرنده دقیق و سریع است. دقت و سرعت دو عاملی است که در سیستم های هوشمند همواره ک

 .در تناقض با هم قراردارند و همیشه در یک سیستم هوشمند باید یکی را فدای دیگری کرد

بار به هم می خورند  22مرغ مگس خوار کوچکترین پرنده دنیا است. بال های این پرنده در هر ثانیه 

ر حالت عادی هرگز نمی توان بال زدن پرنده را مشاهده کرد، بالهای این پرنده در زمان شیرجه زدن و د

مایل در ساعت پرواز کند و  32بار به هم می خورند.این پرنده می تواند با سرعت  522در هر ثانیه 

 قب حرکت کند.این توانائی را دارد که در زمان پرواز در یک نقطه ثابت بماند و یا حتی به سمت ع
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 تاکنون  2114سال  (7-6-9

 

در الگوریتم  کبوتر، گوگل قصد دارد با تاکید و دقت بیشتری بر نتایج محلی متمرکز  :الگوریتم کبوتر

شود. شاید تا به حال دیده باشید که اگر کلمه کلیدی مورد نظر را از جاهای مختلف جستجو کنید نتایج 

وی.پی.ان  اای را جستجو کنید و سپس همان کلید  را بجستجو یکسان نیستند. مثال اگر از ایران کلیدواژه

ها، طالب آنها و مکنید. با توجه به حجم غیر قابل تصور سایتجستجو کنید نتایج متفاوتی دریافت می

 .گوگل تصمیم گرفته که تا حد ممکن بر نتایج محلی و مرتبط متمرکز شود

گردآوری جمعی از کبوتران به صورت خوشه ای متراکم موجب تسریع فرآیند جستجو شده و با     

ه به قابلیت های توضیح داده شده در مورد این الگوریتم، افزایش سرعت نه تنها از کیفیت مطالب توج

 .ارائه شده نکاسته بلکه دقت آن را نیز بیشتر کرده است

زمانی که مطلبی در گوگل جستجو می شود به قفس داده ها )جایی که صفحات نتایج با سرعت     

می شود.زمانی که نتیجه ی مرتبط با مطلب مورد جستجو توسط  بسیار زیادی بررسی می شوند( منتقل

یکی از این کبوترها در خوشه ای یافت شود کبوتر آن را انتخاب کرده و به اصطالح به آن نوک می زند. 

صفحه ی مربوطه افزایش می یابد. ( PigeonRank) به ازای هر یک از این نوک زدن ها رتبه ی کبوتر

نوک را به خود اختصاص داده اند در اول صفحه ی نتایج کاربر نمایش داده می صفحاتی که بیشترین 

 .شوند و صفحات با توجه به تعداد نوک زدن ها رتبه بندی می شوند

فست »هدف نهایی گوگل آن است که اگر شما از مشهد و محدوده میدان راهنمایی  کلمه کلیدی      

 !ترین فست فود به شما آقای لذیذ باشد زدیکرا جستجو کردید، اولین نتیجه گوگل ن« فود
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های انگلیسی زبان کشور آمریکا بروز رسانی شده البته درحال حاضر فقط نتایج جستجوی سایت    

اند. هیچ اطالعی در دست نیست که این تغییرات آزمایشی چقدر طول خواهد کشید تا این الگوریتم 

 .ها اعمال شودبر تمام کشورها و زبان

با توجه به این توضیحات هر چه در سایت اطالعات بیشتری درباره موقعیت جغرافیایی خود ارائه     

توانید در اولین نتایج جستجوی محدوده خودتان قرار بگیرید. پس اگر بازار هدف تر می بدهید راحت

د این را البته بایشما افراد داخل ایران است بهتر است از هاستی استفاده کنید که در ایران مستقر است )

در نظر بگیرید که با توجه به بستر اینترنت ایران دسترسی به سایت شما از خارج از ایران با انتخاب 

و  Google mapبه کمک « تماس با ما»هاستینگ ایرانی کند تر خواهد شد ( و همچنین در بخش 

هایی از جمله ینکه محدودیتبا ا ir.ابزارهای دیگر موقعیت خودتان را مشخص کنید. همچنین دامنه 

شود در نتایج جستجو در داخل کند ولی باعث میعدم امکان استفاده از تبلیغات گوگل ادوردز ایجاد می

 ایران در رتبه باالتری قرار بگیرید.

 

 اهمیت اطالع از تغییرات الگوریتم های گوگل(  7-7

 

و  رات الگوریتم سئوی گوگل را بررسی کنیماین سوال پیش می آید که آیا الزم است مدام تغییرات تغیی

کند؟ اگر شما یک متخصص سئو در سایت تغییراتی اعمال کنیم؟ آیا این کار زمان زیادی اشغال نمی

هستید و با این کار در ارتباط هستید بایستی برای دقت در ارائه خدمات سئو خودتان مرتب بروز باشد 

 .تر از سایت های ایرانی هستند دنبال نمایید و حتی سایت های التین سئو را که به روز

ند کاما اگر شما فقط یک مدیر سایت هستید و سایت شما کامال تخصصی در موضوع خود  کار می    

کنید لزومی ندارد بیش از حد نگران تغییرات گوگل باشید. و اگر واقعا مطالب مفید و ارزشمند تولید می
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تغییرات هماهنگ شوید. مثال با توجه به الگورتیم کبوتر، اگر کارتان البته الزم است تا حدی با روند 

توانید در محل خود در اولین نتایج جستجو قرار بگیرید کامال محلی است با اعمال چند تغییر ساده می

 .تر باشیدو موفق

 اغلب تغییرات در الگوریتم سئوی گوگل به صورت تجمعی است. یعنی اینطور نیست که گوگل    

الگوریتم خود را از پایه عوض کند بلکه مدام در حال بهبود کار خود است. بنابراین اگر در الگوریتم 

پاندا کیفیت محتوا و مقاالت و مطالب سایت اهمیت بیشتر پیدا کرد، این موضوع همچنان به قوت خود 

 دهد.ز دست نمیباقی است و با پدیدار شدن الگوریتم های جدیدتری مانند کبوتر اهمیت خود را ا
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 فصل هشتم
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 ( نتیجه گیری8-1 
 

آنچه در سئو به دنبال آن هستیم بهتر دیده شدن هست. و ما به دنبال رسیدن به ساختاری هستیم که هم 

ای ربات هکاربر نوع اول که انسان است بتواند از مطالب سایت استفاده ببرد و هم کاربر نوع دوم که 

جستجو گرند بتوانند مطالب را در بستری صحیح طبقه ببندی اطالعاتی بکنند. که این علم بسیار جا 

برای رشد و توسعه دارد. هم در زمینه تولید ربات هایی با هوشی شبیه هوش انسان و هم برنامه نویسانی 

 که در طراحی وب سایت های خود به دقت سئو را رعایت میکنند.

 

 شنهادات( پی8-2
 

آنچه در این تحقیق دیدید مختصری بود در مورد شناخت بهتر موتورهای جستجو از جمله گوگل. 

ه سئو دارند که مبحث سئو را در محدودیت جغرافیایی پیشنهاد میشود به کسانی که قصد تحقیق در زمین

د داده و مدلی جدی بررسی کنند و پا فراتر از بررسی ساختار های موجود موتور جستجو های فعلی قرار

ارائه دهند. همچنین شبکه های اجتماعی در حال حاضر رشد سریعی داشته اند و یکی از ابزار های 

نوین برای جستجو میباشند که موتورهای جستجو را به شدت به چالش کشیده اند. پیشنهاد میشود که 

 در مبحث شبکه های اجتماعی برای تکمیل این مباحث نظری انداخته شود.

 

 

 

 

 



141 

 

 منابع و ماخذ
 

 فهرست منابع فارسی
 

 یک یا دو هزار ویک  ,1311چاپ سوم  رودکی,مهدی  -1

 ویکی پدیای فارسی -2

 

 فهرست منابع غیر فارسی
 

1-https://moz.com/ 

2- John I Jerkovic, SEO Warrior by  

3- Erick Enge, Stephen Spencer, Rand Fishkin, Jessie C.Stricchiola ,The Art of SEO Mastering Search 

Engine Optimization (Theory in Practice) 

4-SEOmoz-The-Beginners-Guide-To-SEO-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moz.com/


142 

 

 

Abstract 
 

Today the search Engine Optimization is the one the important issues of each active 

and motivated webmaster. Usually every manager whom knows the priority of this 

subject, try’s to use standard optimization to enhance popularities and visitors in their 

sites. With this method managers can enhance their e-commercial every day and be 

the victory of the competition of being better watched. 

In this paper tried to have a fundamental of concept of S.E.O that oriented from search 

engine optimization. And believe on this subject as a science fact of this days. 

Wish that this paper consider by all readers. 
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