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در راستاي تحقق ماموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوري در فراهم سازي سکویی براي ارتقاء دانش ،انتقال فناوري و بومیسازي
محصوالت و خدمات حوزه فاوا و با هدف جلب مشاركت عالقه مندان در توسعه و بهره مندي از دستاوردهاي پژوهشگاه
ارتباطات و فناوري اطالعات ،آزاد رسانی این دستاوردها در زمره برنامه هاي اولویت دار پژوهشگاه به شمار می آید .به همین
منظور مستند حاضر تحت مجوز بین المللی  CC-BY-SA-NCنسخه  ،4در دسترس عموم قرار گرفته است .شایان
ذكراست تحت این مجوز ،ضمن حفظ مالکیت فکري این مستند براي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،بازانتشار و
بکارگیري آن صرفاً براي موارد تحقیقاتی و با ذكر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات بالمانع است.

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)می باشد

ب

پژوهشكده فناوري ارتباطات – گروه مدیریت یكپارچه شبكه

عنوان گزارش :معیارهاي تحلیل و رتبهبندي وبسایتها

وضعيت :نهایي

کدSE-P80-TCH-80-v0.8 :

شناسنامه گزارش
عنوان گزارش :معيارهاي تحليل و رتبهبندي وبسایتها
کدSE-P80-TCH-80-v0.8:

نوع گزارش :فنی

نام پروژه :تحلیل نیازمنديها ،طراحی و پیادهسازي سامانه
بومی رتبه بندي و پایش وبسایتها
تاریخ شروع04/88/81 :

تاریخ ارائه گزارش09/90/81 :
نوع پروژه :راهبردي-کاربردي
تاریخ پایان09/99/81 :
شماره و تاریخ قرارداد:

کد پروژه098049199 :
مجري :لیال ربیعی

89809
04/88/81
ناظر /ناظرین :خانمها ایازي ،فرهودي ،عظیمزاده

تهيه کنندگان :سارا افاضاتی ،مریم امیري ،مریم باقري ،علی هادیان ،روح اله عبدي پور
نشاني مجري:
تهران ،انتهاي خیابان كارگر شمالی ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقاات مخاابرات ایاران) ،پژوهشاکده
ارتباطات،گروه مدیریت یکپارچه شبکه
نام و نشاني حمایت کننده:
تهران ،انتهاي خیابان كارگر شمالی ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقاات مخاابرات ایاران)_ كاد پساتی:
 _ 8400099448تلفن1999991-89 :
مالحظات :ندارد
چكيده:

یکی از مهمترین گامها در طراحی سامانه رتبهبندي ،مشخص كردن معیارهایی است كه رتبهبندي و
سنجش محبوبیت یك وبسایت بر اساس آنها صورت میپذیرد .در این گزارش به معرفی معیارهایی كه
در سامانه بومی رتبهبندي و پایش وبسایتها به كار گرفته میشوند میپردازیم .براي این منظور معیارها
در دو دسته معیارهاي رتبهبندي و معیارهاي تحلیل دستهبندي شده و موارد مربوط به هر یك تشریح
میشوند .همچنین نحوه نمایش تحلیلهاي صورت گرفته بر روي هر یك از معیارها نیز در این گزارش به
صورت اجمالی بررسی شده است.
کلمات کليدي:

رتبهبندي ،معیارهاي رتبهبندي وبسایت ،معیارهاي تحلیل وبسایت
وضعيت گزارش :نهایي

زبان گزارش :فارسي

وضعيت دسترسي :عادي

تعداد صفحات81 :

هرگونه استفاده از این گزارش منوط به اخذ مجوز كتبی از پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران)می باشد

ت

پژوهشكده فناوري ارتباطات – گروه مدیریت یكپارچه شبكه

عنوان گزارش :معیارهاي تحلیل و رتبهبندي وبسایتها

وضعيت :نهایي

کدSE-P80-TCH-80-v0.8 :

چكيده
یکی از مهمترین گامها در طراحی سامانه رتبهبندي ،مشخص كردن معیارهایی است كه رتبهبندي و
سنجش محبوبیت یك وبسایت بر اساس آنها صورت میپذیرد .در این گزارش به معرفی معیارهایی كه در
سامانه بومی رتبهبندي و پایش وبسایتها به كار گرفته میشوند میپردازیم .براي این منظور معیارها در دو
دسته معیارهاي رتبهبندي و معیارهاي تحلیل دستهبندي شده و موارد مربوط به هر یك تشریح میشوند.
همچنین نحوه نمایش تحلیلهاي صورت گرفته بر روي هر یك از معیارها نیز در این گزارش به صورت
اجمالی بررسی شده است.
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مستندات مرتبط
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تاریخ
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فصل -1معيارهاي اندازهگيري

 -1-1مقدمه
با مطالعات انجام شده در زمینه استانداردها و بررسیهایی كه بر روي ارائهدهندگان مطرح خدمات
تحلیل و رتبهبندي وب در دنیا از قبیل  Comscore ،Alexaو  Google Analyticsانجام شد [ ،]8مجموعهي
جامعی از معیارهاي رتبهبندي و تحلیل وبسایتها به دست آمد كه در  9در ضمیمه تمامی این معیارها
آورده شدهاند .از میان تمامی معیارهاي موجود در  ،9معیارهایی كه توسط  Alexa rankو  Page rankگوگل
به كار گرفته شدهاند به عنوان معیارهاي رتبهبندي به شمار میروند و سایر معیارهاي آورده شده در جدول
مذكور مرتبط با تحلیل وبسایتها میباشند.
از آنجا كه هدف در پروژه رتبهبندي و تحلیل وبسایتها ،رتبهبندي و تحلیل وبسایتها بر مبناي
ترافیك آنها میباشد و نه بر اساس ارجاعات (صفحاتی كه به سایت ارجاع دادهاند و یا در آن سایت ارجاع
داده شدهاند) ،معیارهایی كه مبتنی بر دادههاي ترافیکی هستند به عنوان معیارهاي اندازهگیري در این پروژه
برگزیده میشوند .در ادامه به تشریح معیارهاي به كار گرفته شده در پروژه رتبهبندي پرداخته شده است.

 -2-1معيارهاي اندازهگيري
از میان تمامی معیارهاي لیست ش وبسایتها كه در  9در ضمیمه آورده شده است ،تنها شش معیاري
كه توسط  Alexa rankو  Page rankگوگل مطرح شدهاند و در جدول زیر به آنها اشاره شده است
معیارهاي مرتبط با رتبهبندي هستند
جدول  -1-1معيارهاي رتبهبندي مستخرج از منابع تحقيق
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Alexa Rank

بازدید صفحات



تعداد بازدیدكنندههاي منحصر بفرد



PR

میزان ارجاعات از سایت



میزان ارجاع به سایت



رتبه صفحاتی كه به صفحه مورد نظر لینك هستند



فاكتور تعدیل یا احتمال مرور صفحات و لینكهاي داخل سایت توسط كاربر



معیارهاي موجود در جدول  -8-8در دو دسته قرار میگیرند ،یك دسته معیارهاي مرتبط با رتبهبندي
بر پایه ارجاعات و دسته دیگر معیارهاي مربوط به رتبهبندي بر اساس اطالعات ترافیکی .اساس رتبهبندي
مبتنی بر ارجاعات این است كه تعداد وبسایتهایی كه به یك صفحه ارجاع دادهاند و یا در آن صفحه ارجاع
داده شدهاند مشخص شود و بر این اساس محکی از معروف بودن و محبوب بودن آن صفحه در میان كاربران
به دست میآید .در رتبه بندي بر اساس اطالعات ترافیکی تمامی تراكنشهاي انجام شده با یك وبسایت
مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن رتبهبندي انجام میشود .اگرچه دستیابی به آمار ترافیکی چالشهاي
متعددي به دنبال دارد ،در مقابل نتایج دقیقتر و مستقیمتري در ارتباط با رتبهبندي وبسایتها فراهم می-
آورد.
از میان معیارهاي رتبهبندي ارائه شده در جدول  -8-8تنها دو معیار تعداد بازدیدهاي صفحه و تعداد
بازدیدكنندگان منحصربفرد هستند كه بر اساس اطالعات ترافیکی وبسایتها اندازهگیري میشوند.
با این مقدمه به معرفی معیارهایی كه در پروژه رتبهبندي و تحلیل وبسایتها مورد استفاده قرار
خواهند گرفت میپردازیم .از آنجا كه هدف در این پروژه رتبهبندي و تحلیل وبسایتها میباشد ،معیارهایی
كه در طول انجام پروژه و در طرح توسعه پروژه مورد استفاده قرار خواهند گرفت را در دو دسته معیارهاي
رتبهبندي و معیارهاي تحلیل قرار دادهایم.8

 -2-2-1معيارهاي رتبهبندي
بر طبق آنچه كه در بخش قبل تشریح شد ،معیارهاي اصلی كه در گام اول رتبه بندي وبسایتها به كار
گرفته میشوند ،دو معیار تعداد بازدیدهاي صفحه 1و تعداد بازدیدكنندگان منحصربفرد 0هستند .در پروژه

 1گفتنی است ،معیارهاي رتبه بندي به عنوان معیارهاي تحلیل نیز به صورت عددي یا گرافی براي كاربران سامانه به نمایش گذاشته می شوند.
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Page views

2

Unique visitors

3
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رتبهبند بومی این دو معیار بر اساس تعریف ارائه شده توسط استاندارد  ،]0[،Web analyticو بر اساس
سیاست اتخاذ شده به صورت زیر تعریف میشوند.
• تعداد بازدیدهاي صفحه :تعداد درخواستهاي 8كاربران به سرور وب جهت بازدید یك صفحه وب
را تعداد بازدیدهاي صفحه میگوییم .تعداد بازدید از صفحات مربوط به یك دامنه یا یك وبسایت
معادل جمع تعداد بازدید صفحات آن وبسایت خواهد بود.
• تعداد بازدیدکنندگان منحصر بفرد (جدید) :تعداد كاربران منحصر بفرد انسانی كه در یك دوره
زمانی مشخص (یك روز) حداقل یك بار به یك صفحه وب درخواست بازدید میدهند .آدرس ،IP
نوع مرورگر و نوع سیستم عامل و یا شناسه منحصربفرد ارائه شده براي برخی كاربران میتوانند
عوامل منحصر كننده كاربران باشند .طبق این تعریف بازدید چندباره یك كاربر خاص از صفحه وب
در دوره زمانی تعریف شده فقط یك بار شمارش میگردد .تعداد بازدیدكنندگان منحصربفرد مربوط
به یك دامنه یا به طور كلی یك وبسایت معادل با تعداد كاربران منحصر بفردي است كه از هریك
از صفحات آن وبسایت در دوره مشخص ،بازدید نمودهاند.

 -3-2-1معيارهاي تحليل
در گام اول معیارهاي تحلیلی ابتدایی از جمله آمار بازدیدهاي صفحه و بازدیدكنندگان منحصربفرد
لحاظ شده و در گامهاي بعد معیارهاي تحلیلی دیگري با توجه به منابع داده در دسترس افزوده میشود .در
زیر به معیارهاي تحلیلی كه در پروژه مورد استفاده قرار خواهند گرفت ،اشاره شده است.
• بازدیدکنندگان بازگشتي :2تعداد بازدیدكنندگان منحصر بفردي كه در دوره زمانی اندازهگیري
(یك روز) و یا پیش از دوره زمانی اندازهگیري فعلی (تا یك هفته قبل) حداقل دو بار با سایت
نشست داشتهاند.
• بازدیدکنندگان بر اساس کشور /استان/شهر :تعداد یا درصد بازدید كنندگان در یك بازه زمانی
مشخص (ساالنه) به تفکیك محل جغرافیایی كاربران منحصر بفرد بازدیدكننده از وبسایت ،به
عنوان یك معیار بررسی بازدیدكنندگان از حیث محلیت در قالب كشور و شهر ایشان تحلیل میشود
و میتواند به صورت گرافیکی نمایش داده شود.
• تعداد بازدیدکنندگان بر مبناي مرورگر[ : ]4[، ]30تعداد بازدیدكنندگان یك وبسایت بر اساس
مرورگرهاي مورد استفاده آنها در یك بازه زمانی مشخص (یك ماه) ،به عنوان مثال تعداد
Requests

1

Return visitors

2
3

Unique visitors by browsers
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کدSE-P80-TCH-80-v0.8 :

بازدیدكنندگانی كه با استفاده از مرورگر  IEیا  Firefoxیا  Chromeو یا  ....به وبسایت دسترسی
پیدا كردهاند.
• تعداد بازدیدکنندگان بر مبناي سيستم عامل[ : ]4[ ،]38تعداد بازدیدكنندگان یك وبسایت بر
اساس سیستم عاملهاي مورد استفاده آنها در یك بازه زمانی مشخص (یك ماه) ،به عنوان مثال
تعداد بازدیدكنندگان از یك وب سایت كه سیستم عامل مورد استفاده آنها  Linux ،Windowsو
یا  ...میباشد.
• ميانگين نسبت تعداد بازدید صفحات بر تعداد بازدیدکنندگان :این معیار میانگین تعداد
بازدید صفحات/بازدیدكننده ها را در یك بازه زمانی مشخص (یك ماه) نشان دهد.
در جدول زیر شیوههاي مختلف نمایش معیارهاي تحلیل به كار گرفته شده در پروژه آورده شده است.
جدول  -2-1نحوه نمایش معيارهاي تحليل وبسایتها در سامانه

توصيفي

گرافيكي
هیستوگرام بازدیدكنندگان جدید /بازگشتی

تعداد كلی بازدید صفحات ساالنه

هیستوگرام بازدید كنندگان منحصربفرد

تعداد كلی بازدید كنندگان منحصربفرد ساالنه

آمار بازدیدكنندگان منحصربفرد روزانه ( 14ساعت) ،تعداد بازدیدكنندگان بر مبناي مرورگر
ماهانه ( 09روز)
الگوي هفتگی بازدید صفحات

تعداد بازدیدكنندگان بر مبناي سیستم عامل

نقشه توزیع بازدیدكنندگان بر اساس كشور/شهر

میانگین تعداد بازدید صفحات/بازدیدكنندگان در
ماه

 -4-2-1نتيجه استخراج معيارهاي اندازهگيري رتبهبندي
بر اساس دالیل زیر دو معیار تعداد بازدید صفحات و تعداد بازدیدكنندگان منحصربفرد را به عنوان معیارهاي
رتبهبندي در گام اول پروژه در نظر خواهیم گرفت.
 -8طبق جدول  -0-8دو معیار مذكور از طریق اكثریت منابع دادهاي قابل دسترس هستند .در این
جدول منابع دادهاي كه در این پروژه مورد نظر هستند و همچنین معیارهاي قابل استخراج از این
منابع دادهاي آورده شده است.

Unique visitors by OS
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 -1این دو معیار از رایجترین معیارها در مطالعات مرتبط در حوزه رتبهبندي و تحلیل وبسایت هستند.
(این دو معیار توسط رتبهبندهاي مطرح جهانی به عنوان معیارهاي اصلی براي رتبه بندي وبسایت-
ها در نظر گرفته شدهاند)
 -0این دو معیار به عنوان معیارهاي اصلی رتبهبنديهاي ترافیکی وبسایتها میباشند .در بخش -1-8
این مس له تشریح شده است.
 -4این دو معیار نمایانگر تراكنشهاي انجام شده با وبسایت هستند كه این امر تأثیر بسزایی در
سنجش میزان محبوبیت وبسایت دارد.
بنابراین در پیادهسازي نسخه اول سامانه ،رتبه بندي را بر اساس اندازهگیري این دو معیار انجام خواهیم
داد و در ادامه به منظور دقیقتر نمودن نتایج رتبهبندي از طریق یافتن سایتهاي فریبکار ،رباتها و
شناسایی مرورگرهاي واقعی و رفع نواقص نرمافزارهاي رتبهبند دیگر ،معیارهاي تحلیلی دیگري به عنوان
معیارهاي تکمیلی در پیادهسازي لحاظ خواهیم كرد .این معیارهاي تکمیلی باید با توجه به دادههاي در
دسترس و راهکارهایی كه براي شناسایی ترافیكهاي واقعی به كار میبندیم اختیار شوند.
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مراجع
[ -CTI.INM.TER.098049199198v90 . ]8گزارش "مطالعه استانداردها ،بررسی و
مقایسه راهحلهاي نرمافزارهاي رایج در دنیا" ،مستخرج از فاز اول پروژه.
[ -CTI.INM.TER.098049199194v90 ]1گزارش "شناسایی و امکان سنجی منابع -
دادهاي قابل بهره برداري جهت استخراج دادههاي مورد نیاز سامانه" ،مستخرج از فاز
اول پروژه.
[0] Web Analytics Definition.
[4] J. Ledford, J. Teixeira and M. E. Tyler, Google Analytics, Wiley
Publishing, 1989.
[9] B. Clifton, Advanced web metrics, Wiley Publishing, 1989.
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ضمائم
ضميمه  :1معيارهاي مستخرج از منابع تحقيق
در جدول زیر طبق مطالعات صورت گرفته ،]8[ ،معیارهاي تحلیل و رتبهبندي در نظر گرفته شده توسط
نرمافزارهاي رایج  Comscore ،Alexaو  Google analyticآورده شده است .برخی از این معیارهاي
مختص تحلیل وبسایت و برخی دیگر مربوط به رتبهبندي وبسایتها میباشند.
معيارهاي تحليل و رتبهبندي مستخرج از منابع تحقيق
ردیف

منبع استخراج

معیار
Alexa
Rank

Alexa
Analytics



Comscor
e


8

دستیابی

1

بازدید صفحات

0

بازدید صافحات باه ازاي یاك میلیاون بازدیاد
صفحه

4

تعداد بازدیدكنندههاي منحصر بفرد

9

تعداد نشستها



9

سایتهاي باالدستی





4

سایتهاي پاییندستی





1

كلمات كلیدي تولیدكننده ترافیك



0

بازدید به ازاي كاربر



89

بازدید صفحه به ازاي بازدید كننده





PR







GA



استاندارد














88

نرخ پرش





81

متوسط زمان صرف شده در سایت





80

تعداد سایتهاي لینكدهنده



84

تعداد لینك به سایت در شبکههاي اجتماعی



89

موقعیت جغرافیایی كاربران





89

جنسیت





84

تحصیالت





81

مکانی كه بازدید از آن نقطه انجام میگیرد





80

سن





19

قومیت
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معیار
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منبع استخراج
Alexa
Rank

Alexa
Analytics

Comscor
e

PR

GA

استاندارد



18

نسبت بازدیدكنندگان یك كشور خاص به كل
بازدیدكنندگان

11

میزان ارجاعات از سایت

10

میزان ارجاع به سایت



14

میاازان ترافیااك ورودي بااه سااایت از طریااق
ارجاعات






19

بازدیدكننده جدید





19

بازدیدكننده تکراري





14

بازدیدكننده بازگشتی





11

دوره بازدید (مدت زمان بازدید)





10

نسبت خروج صفحه





09

بازدید صفحه یکتا





08

بازدید تكصفحهاي

01

نرخ تبادل






00

تعداد صفحات بازدید شده به ازاي بازدیدكننده





04

تعداد صفحات بازدید شده به ازاي هر بازدید





09

میانگین مدت زمان صرف شده در هر بازدید



09

میانگین مدت زمان صرف شده در هر بازدید به
ازاي كاربر



04

شاخص قدرت خرید



01

نرخ كلیك



00

منبع ترافیك



49

تراكنش



48

تاثیر تبلیغات



41

رتبه صفحاتی كه به صافحه ماورد نظار لیناك
هستند



40

فاااكتور تعاادیل یااا احتمااال ماارور صاافحات و
لینکهاي داخل سایت توسط كاربر



44

فركانژ بازدید به ازاي هر بازدید كننده



49

عمق صفحه
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ردیف
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وضعيت :نهایي

منبع استخراج

معیار
Alexa
Rank

Alexa
Analytics

Comscor
e

PR

GA

استاندارد

49

توصیفات تکنولوژي و سیستم اتصالی كاربر



44

رویداد





41

صفحه هدف براي جستجوها





40

صفحه هدف براي ورود مستقیم به سایت



99

نام موتور جستجوگر ارجاع دهنده كاربران



98

آدرس  URLلینك ارجااع دهناده كااربران باه
سایت



ضميمه  : 2معيارهاي قابل استخراج از هر یك از منابع داده
در [ ]1منابع دادهاي مختلف به طور كامل معرفی شدهاند .در جدول زیر به معیارهاي قابل استخراج از
برخی از این منابع دادهاي كه در طول اجراي این پروژه از آنها بهره میگیریم پرداخته شده است.
جدول  -3-1معيارهاي قابل استخراج از هر یك از منابع داده
منبع داده اي

ردیف

Add-on

Y

Y

Y

Y

اسکریپت

Y

Y

Y

Y

كوكی ها

الگهاي ISPها و PAPهاو FCPها

الگهاي سرورهاي میزبان سایتها

Y

Y

Y

Y

Y

8

دستیابی

1

بازدید صفحات

Y

0

بازدید صفحات باه ازاي یاك میلیاون بازدیاد
صفحه

Y

Y

4

تعداد بازدیدكنندههاي منحصر بفرد

Y

Y

Y

9

تعداد نشستها

Y

Y

Y

9

سایتهاي باالدستی
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جویشگرهاي بومی

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

كاربردي)

Y

Y

Y

Y

پنل كاربر(APIها و برنامه هاي

معیارهاي قابل استخراج

Y
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وضعيت :نهایي

منبع داده اي

ردیف

Add-on

اسکریپت

كوكی ها

الگهاي ISPها و PAPهاو FCPها

الگهاي سرورهاي میزبان سایتها

جویشگرهاي بومی

1

كلمات كلیدي تولیدكننده ترافیك

Y

كاربردي)

4

سایتهاي پاییندستی

Y

0

بازدید به ازاي كاربر

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

89

بازدید صفحه به ازاي بازدید كننده

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

88

نرخ پرش

Y

Y

Y

Y

Y

Y

81

متوسط زمان صرف شده در سایت

Y

Y

Y

Y

Y

Y

80

تعداد سایتهاي لینكدهنده

Y

84

تعداد لینك به سایت در شبکههاي اجتماعی

Y

89

موقعیت جغرافیایی كاربران

89

جنسیت

Y

84

تحصیالت

Y

81

مکانی كه بازدید از آن نقطه انجام میگیرد

80

سن

Y

19

قومیت

Y

18

نسبت بازدیدكنندگان یك كشاور خااص باه
كل بازدیدكنندگان

11

میزان ارجاعات از سایت

Y

10

میزان ارجاع به سایت

Y

14

میاازان ترافیااك ورودي بااه سااایت از طریااق
ارجاعات

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

19

بازدیدكننده جدید

Y

Y

Y

Y

Y

Y

19

بازدیدكننده تکراري

Y

Y

Y

Y

Y

Y

14

بازدیدكننده بازگشتی

Y

Y

Y

Y

Y

Y

11

دوره بازدید (مدت زمان بازدید)

Y

Y

Y

Y

Y

Y

10

نسبت خروج صفحه

Y

Y

Y

Y

Y
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پنل كاربر(APIها و برنامه هاي

معیارهاي قابل استخراج
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وضعيت :نهایي

منبع داده اي

ردیف

Add-on

اسکریپت

كوكی ها

الگهاي ISPها و PAPهاو FCPها

الگهاي سرورهاي میزبان سایتها

جویشگرهاي بومی

01

نرخ تبادل

بستگی به این دارد كه فهمیدن اینکه مراحل یاك كاار تاا انتهاا
انجام شده است چگونه انجام شود

كاربردي)

08

بازدید تكصفحهاي

Y

Y

Y

Y

Y

پنل كاربر(APIها و برنامه هاي

09

بازدید صفحه یکتا

Y

Y

Y

Y

Y

معیارهاي قابل استخراج

00

تعداد صفحات بازدیاد شاده باه ازاي بازدیاد-
كننده

Y

Y

Y

Y

Y

04

تعداد صفحات بازدید شده به ازاي هر بازدید

Y

Y

Y

Y

Y

09
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