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سامانه رتبه بندی
مربوط به پروژهی تحليل نيازمندیها ،طراحي و پيادهسازی سامانه بومي رتبه بندی و
پایش وبسایتها
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تاریخ :هجدهمخرداد1395

مفاهيم كلي رتبه بند
رتبهبندچيست؟ رتبهبندی وبگاهها راهکاری است كه تعيين ميكند چه وبگاههایي از دید كاربران محبوبتر هستند.
یکمکانيسمبرایارزشدهیبههرسایتباتوجهبهمعيارهایاندازهگيریشده

دالیلنيازبهرتبهبندبومی؟الکسا مرجعي نه چندان دقيق برای رتبهبندی وبگاهها در ایران و حتي در سطح بين
المللي
• عدم دسترسي الکسا به منابع داده ای ایراني
• وجود راهكارهایي برای فریب در رتبه الکسا
• تأثير ترافيک غير واقعي بر رتبه الکسا
• غيرمتوازن بودن دادههای جمعآوری شده از وبسایتهاست
نياز به یک رتبهبند كه عالوه بر حل مشکالت مطرح شده بتواند با تکيه بر منابع دادهای داخلي آمار دقيق و
قابل استنادی ارائه كند و بتواند اعتماد كاربر داخلي را چه در سطح دولت و چه در سطح صاحبان كسب و كار
جلب كند
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هدف از ایجاد رتبه بند بومي
ایجادجایگزینبومیمناسبیبرایالکساوامثالآندركشوركهضمنتکيهبرمنابعدادهایقابلاعتمادتر،
نقاطضعفالکسارامرتفعنماید

اهدافكالن:
• ایجاد یک رتبهبند قابل اعتماد و با تحليلها و آمار دقيق برای كاربران ایراني با تکيه بر منابع داده داخلي

منظورازتحليلوب،اندازهگيری،جمعآوری،پردازشوگزارشاطالعاتوبباهدفدركو
• ایجاد یک رتبهبند قابل اعتماد برای سازمانها و شركتهای خصوصي به عنوان متد ارزیابي در واگذاری پروژههای
بهينهسازیكاربردهایآنبرایصاحبانوبسایتهامیباشد.برخیازمعيارهایتحليل وب
دولتي
میتوانندبهمنظورافزایشدقترتبهتخصيصدادهشدهبهوبسایتهامورداستفاده قرار
عنوانمثالتحليلهاییكهمنجربهشناساییترافيکهایغيرواقعیمیگردد.
به
.
گيرند
• ایجاد یک رتبهبند قابل اعتماد برای صاحبان وبگاهها برای اتخاد تصميمهای كسب و كار
• ایجاد بستری برای راه اندازی شركتهای دانش بنيان مرتبط با این حوزه با تکيه بر توان علمي و فني كشور

سامانهبومیرتبهبندیوتحليلوبسایتها
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رتبه بندهای بومي مطرح در دنيا
نرمافزاریاسامانهبومی :نرمافزاری كه در یک كشور توسط متخصصين آن كشور با اولویت دهي به نيازها و
سياستهای بومي برای آن نرمافزار ،با بهره گيری از زیرساختهای موجود در كشور ،ایجاد ميشود
مبتنیبرترافيک

نرمافزارهایي است كه عالوه بر ارائه تحليل از وبسایتها آنها را در زمينههای
مختلف(دسته بندی جغرافيایي ،دستهبندی محتوا و  )...رتبهبندی ميكنند

مبتنیبرارجاعات

نرمافزارها و یا سرویسهای تحت وبي هستند كه وبسایتها را بر مبنای گراف روابط
صفحاتشان  ،مشابه رتبهبندی جویشگران ،رتبهبندی ميكنند

سيستمهایتركيبی

وبسایتها و سرویسهای تحت وبي است كه رتبه وبسایت متقاضي را در رتبه-
بندهای مطرح جهاني در هر دو دسته مبتني بر گراف و مبتني بر آمار ترافيکي نشان
داده و همچنين رتبه احتمالي یک وبسایت را در جویشگران مختلف و مطرح ،جهت
تحليلهای  ،SEOنشان ميدهد

مبتنیبررأیگيری

سرویسهای تحت وب و نرمافزارهایي است كه وبسایتها را توسط معرفي خودشان
و یا افراد شناسایي ميكنند و مبتني بر نظرات مردم و سایر معيارها به آن وبسایتها
رتبه ميدهند

رتبهبندهایجعبهسياه

وبسایتها و سرویسهای تحت وبي هستند كه یک ليست از برترین سایتها را
بدون هيچ توضيحي از معيارها و چگونگي آن در انظار عموم ميگذارند
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رتبه بندهای بومي مطرح در دنيا
ردی
ف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

نامرتبهبند

كشورایجادكننده

نوعرتبهبند

Alexa
Comscore
Quantcast
Similar web
Google Page Rank
Advanced Web Ranking
Generate it
Top-Site-List
Site-Rank-Data
MOZ
VALBOT

آمریکا
آمریکا
آمریکا
انگلستان
آمریکا
آمریکا
آمریکا
آمریکا
آمریکا
آمریکا
آمریکا

مبتني بر ترافيک
مبتني بر ترافيک
مبتني بر ترافيک
مبتني بر ترافيک
مبتني بر ارجاعات
تركيبي
تركيبي
مبتني بر رأی گيری
تركيبي و مبتني بر رأی گيری
جعبه سياه
جعبه سياه

Chinesetop100

چين

جعبه سياه

13

Compete

آمریکا

مبتني بر ترافيک

پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات

5

نرم افزارهای رایج تحليل و رتبه بندی
Alexa

خدمات

comScore
Google
Analytics

Google page
rank

معيارها

طرحهای تجاری
منابع داده
6
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جایگاه الکسا
•

الکسا مرجعي نه چندان دقيق برای رتبهبندی سایتها در سطح محلي و بين المللي است.
مدیران سایتها همواره به دنبال افزایش این رتبه هستند و راه های زیادی برای دور زدن
رتبه الکسا به وجود آمده است.

•

با انجام این پروژه و راه اندازی سرویس بومي رتبه بندی وبسایتها ،نقاط ضعف الکسا
شناسایي شده و راه كارهایی بر اساس داده های دقيقتر و مستندتر برای رتبه بندی،
پياده سازی خواهند شد .در این پروژه سعي بر آن است كه با توجه به اصالت در اطالعات،
حفظ امنيت و سرمایه مصرف كنندگان و قابليت اعتماد كه همگي با پشتوانه بومي بودن
محصول بوجود خواهند آمد ،جایگزین مناسبي برای الکسا و امثال آن در كشور ایجاد شود
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الکسا در كنار سایر رتبه بندها
• در این پروژه الکسا در كنار سایر نرمافزارهای رایج تحليل و رتبهبندی از
جمله گوگل آناليتيکس و كام اسکور مورد بررسي قرار گرفته است.
• الگوریتم رتبهبندی سامانه بومي به هيچ وجه منطبق بر الگوریتم رتبهبندی
الکسا نيست.
• هرچند هدف این پروژه ارائه راهکاری با حداكثر جلوگيری از امکان تقلب
است اما پياده سازی راهکارهای جلوگيری از تقلب اجتناب ناپذیر است.

پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
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سرویسهای ایراني آناليز الگ
• سرویس شركت بيان

–  : Alexa Proاین محصول در واقع با استفاده از یک اسکریپت به جمع آوری
داده ها پرداخته است و سپس بر اساس همين دادهها ،رتبه بندی و تحليل
انجام ميدهد كه این روش در واقع بخش خيلي جزئي ازكار سامانه رتبه بندی
ميباشد.

• پرشين استت

– پرشين استت با موافقت صاحب یک وبسایت به راحتي ميتواند با قراردادن یک
قطعه كد كليه فعاليت های صورت گرفته در وب سایت را رصد كند و آمارها و
تحليلهای مورد نياز را به كاربر ارائه كند .اگرچه با موافقت كاربران همواره یک
ليست از وبسایتهای برتر نمایش داده ميشود اما مشکل اساسي این است كه
تنها وب سایت های ثبت شده در این رتبه بندی شركت داده مي شوند .در
نتيجه به علت كوچک و نا متوازن بودن جامعه آماری نمي توان پرشين استت
را بک عنوان یک سيستم رتبه بندی لحاظ كرد.
پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
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سرویسهای ایراني آناليز الگ
• مرور
– سرویس مرور بسيار شبيه سرویسي است كه پرشين استت ارائه كرده است.
یعني برای فعال سازی محصول و خدمتي كه ارائه مي شود لزوما نياز به
قرارگيری كد اسکریپت در وب سایت مورد نظر كاربر است .در نتيجه محدوده
سرویس دهي آن تنها محدود به تعدادی وب سایت است كه به صورت
داوطلبانه خود را در مجموعه وب سایت های این تحليلگر ثبت نموده اند.

• پروژه مركز رسانه های دیجيتال
– این مركز به دليل جایگاه حاكميتی و اعتماد سازی كه در ميان صاحبان وب
سایت ها ایجاد نموده است ميتواند به صورت بالقوه ،یکي از منابع خوب جمع
آوری اطالعات از وب سایت های داخلي و همچنين مرجع مناسبي برای اطالع
رسانی و تبليغ محصول رتبه بند بومي باشد.
پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
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بکارگيری نرم افزارهای Open source
• ابزار open sourceی كه پاسخگوی همه اهداف پروژه باشد ،وجود ندارد .البته
ابزارها و كتابخانههایي هستند كه ميتوانند برای قسمتهای مختلف پروژه استفاده
گردند كه در این پروژه نيز از آنها استفاده خواهيم كرد ،ولي هيچ یک از این ابزارها
مستقال برای كارایي مدنظر پروژه مناسب نيستند .به طور مشابه ،در مورد سایر
پروژههای بومي هم ابزارهای اوپن سورس وجود دارند
– ابزارهای اوپنسورس راهاندازی وبالگ مانند
• Apache Roller

– موتورهای جستجوی اوپن سورس مانند
• Solr + Nutch

– مترجمهای ماشيني مانند
• Marieو Joshuaو Giza++و Apertiumو Matxinو OpenLogosو
Anusaaraka.و Moses
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بکارگيری نرم افزارهای مدیریت الگ
• برخي نرم افزارهای مدیریت الگ منبع باز:
– AWstat
– Graylog
– Logcheck
– Logwatch
– Logstash

– …
* با هدف مانيتور كردن و رفع عيب سریع تر ایجاد شده اند
*در حوزه مدیریت و  administrationسيستم فعال هستند
* در رده سازمانی فعاليت ميکنند و برای سامانه بومي با محدوده وسيع
ناكارآمد هستند
پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
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بکارگيری Google Analytics
• ارائه اطالعات بازدید توسط خود وبسایتها (به صورت
داوطلبانه) ،این امکان با دو سناریو در پروژه پيشبيني شده
است:
 )۱تعامل با یکي از نهادهای مسئول كه چنين سامانه و اطالعاتي را در دست دارد
 )۲ارائه سرویس APIآناليتکس به صورت مستقل از سایر سيستمها

• ارائه آمار مستخرج از  APIگوگل انليتيکس به یک مرجع دارنده
رتبه و ليست هزار وب سایت كشور
چنين مرجعي وجود ندارد ،این پروژه در آینده نقش این مرجع را ایفا خواهد كرد و هدف
از تعریف پروژه ایجاد چنين مرجعي است

پژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات
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منابع دادهای
 از مهمترین بخشهای پروژه جمع آوری دادههای تحلیل ترافیکی وبسایتها است و
اساسا ابزار تحلیلگر وب را نمیتوان بدون در دست داشتن داده ساخت.
 سیستم بدون وجود داده طراحی نشده ،و توسعه سیستم تا زمان تهیهی همهی انواع
داده به تعویق نخواهد افتاد و دستیابی به برخی منابع داده نیاز به امکان سنجی دارد.
 انواع منابع دادهای لیست شده:
• منابع داده ای برون وبگاه ( )Off Siteکه نهادهایی صاحب آن دادهها هستند و
بر اثر تعامالت و توافقات دسترس پذیر خواهند شد.
• منابع دادهای بر وبگاه ( )On Siteمانند کوکی  ،نوارابزار ،اسکریپت و API
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شيوه فني پيادهسازی
 از آنجایی که مهمترین مزیت رقابتی این محصول ،امکان استفاده و «تجمیع» منابع دادهای مختلف برای رسیدن به

دقت و اعتبار الزم است ،شیوه فنی طراحی و پیادهسازی منابع دادهای به عنوان یکی از فعالیتهای پروژه در
گامهای طراحی و پیاده سازی است که مطابق پیشنهاد پروژه شامل موارد زیر است:
•

بررسی مسائل فنی و حقوقی مرتبط با دریافت داده از منابع مربوط و ارائه راهکارها و گزینه های مختلف ممکن برای
همکاری با دارندگان داده

•

بررسی و ارائه راهکارهای فنی برای استفاده همزمان از چند منبع داده ای برای بهبود عملکرد رتبه بندی ،و ارائه
راهکار برای ادامه روند عملیات سیستم در صورتی که یکی از منابع داده ای بطور موقت در دسترس نباشد.

•

بررسی و ارائه راهکارهای فنی برای مدیریت حجم باالی داده ها

•

ارائه راهکار برای نگهداری و پردازش داده های جریانی (مانند داده های ترافیکی دریافتی از طریق اسکریپتها یا
افزونه ها به مرورگرهای کاربران)

•

ارائه راهکار برای کاهش احتمال تقلب برای افزایش رتبه توسط دارندگان تارنماها

•

ارائه راهکار برای محاسبه بهتر و عادالنه تر رتبه هر سایت

•

ارائه تحلیلهای ترافیکی مختلف متناسب با نیاز هر یک از ذینفعان در صورت نیاز
15

منابع دادهای مورد استفاده با اولویت ميزان
پوششدهي داده های مورد نياز

پيادهسازی نوار ابزار و كوكي
برای تحليل كاربران در
مقياس ممکن

تحليل سایتهایي كه با پروژه
ما همکاری ميكنند یا در
ارتباط هستند ،از طریق نصب
اسکریپت

تحليل وبسایتهای ثبتشده

تحليل مستقيم كاربران وب
رتبهبندی سایتها با ترافيک
كاربران داخلي از طریق تعامل
با فراهم كنندگان اینترنت
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بررسي جنبههای حقوقي پروژه
• جنبههای حقوقی بررسی شده :

 .1مفهوم رتبهبندی
 .2هدف رتبهبندی
 .3موضوع رتبهبندی
 .4مبنای رتبهبندی
 .5گستره رتبه بندی
 .6ابزار رتبه بندی
 .7منابع رتبهبندی
 .8کارگزار(ان) رتبهبندی
 .9بهرهبرداران رتبهبندی
 .10سوژههای رتبهبندی
 .11راهبر(ان) رتبه بندی

 .12قواعد رتبه بندی
 .1-12مالکیت
 .1-1-12مالیت داشتن داده ها
 .2-1-12اهلیت دارنده داده ها
 .2-12صالحیت
 .3-12تمامیت
 .4-12حیثیت
 .5-12امنیت
 .13حق ها/امتیازهای برآمده از رتبه بندی
.14جمعبندی و نتیجهگیری
الف) تمهیدهای حقوقی کوتاه مدت
ب) تمهیدهای حقوقی میان مدت
پ) تمهیدهای حقوقی دراز مدت
17

آوردههای جنبي پروژه عالوه بر سامانه بومي تحليل و رتبهبندی
وبسایتها
• تجربه اجرای یک پروژه با چالشهای مختلف فنی و حقوقی
• فراهم شدن بستری برای نگهداری و مدیریت و پردازش حجم باالی داده های ترافیکی
برای انجام پروژه های بسیار متنوع بعدی که نیاز به داده ترافیکی دارند
• فتح باب و رفع موانع فنی و حقوقی (یا حداقل با مشکالت و طرح راهکارهای ممکن)
برای بکارگیری منابع عظیم داده ای موجود در زیرساخت و ISPها و  ...برای پروژه های
بعدی .واضح است که هر شرکت دانش بنیانی هم برای استفاده از این منابع داده ای با
مشکل روبرو است و یکی از آورده های این پروژه میتواند ارائه راهکار برای این مشکل
و یا حداقل توجه دادن مراجع قانونی به نیازها و مشکالت در این حوزه جهت رفع
موانع در آینده است.
18
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حوزه كار سامانه در ارزیابي وبسایتها

جوامع هدف اصلي
وبسایتهای مورد ارزیابي

• كاربران وب
• صاحبان وبسایتها

• تجاری و كسب و كار
• علمي ،فرهنگي ،ورزشي،سرگرمي،خبری و ....
• اثربخشي تبليغات اینترنتي

انگيزه

• بازاریابي و رونق كسب و كار
• درک ميزان شهرت و محبوبيت وبسایتها
نزد مرددم
• بهينه سازی طراحي وب،بهبود محتوای
وبسایت با توجه به شناخت مخاطبان
• ارائه رتبه وبسایتها
• ارائه برخي تحليلهای كمي و كيفي

ارزیابيها

• پيشنهادات تحليلهای كمي و كيفي تکميلي
در فاز توسعه محصول
• پيشنهادات رتبهبندی بر اساس معيارهای
توسعهای

19

دالیل ارائه یک عدد به عنوان رتبه
• مراجعه مخاطب  :کاربران وب از میان اقشار مختلف جامعه هستند و جهت درک میزان اعتبار و شهرت
یک وبسایت به آن استناد می کنند.
• ارائه تحلیلهای مختلف برای مخاطب نامبرده موارد زیر را همراه دارد:
 پیچیدگی
 زمانبر بودن
 عدم گنجایش در حوصله ایشان
 نبود دانش کافی و احتمال برداشت های غلط از تحلیلهایی مانند نرخ خروج و بازدید صفحه یکتا و

...
• لحاظ نمودن کارشناسانه معیارها با وزن دهی مناسب برای نتیجه گیری از آنها در قالب عدد رتبه
• نیاز به عدد رتبه برای ایجاد مرجع معتبری برای لیست نمودن وبسایتهای یک تا  1000در کشور
• ارائه رتبه به وبسایتها پیشینه دار بوده و قبال توسط شرکتهای بزرگی چون  Googleو  ComScoreارائه
شده است.
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دالیل انجام پروژه در ارگان دولتي و نه شركتهای خصوصي
• هدف این پروژه ،جاسوسی اطالعات نیست بلکه تحلیل دادهها با حفظ حریم خصوصی
و با رعایت جنبههای حقوقی بحث است.
• شرکتهای بزرگ دنیای فناوری اطالعات با همین سازوکار با دولتها همکاری کرده و
اطالعات مورد نیاز دولتها را در اختیار آنها قرار میدهند ،بدون این که حریم

خصوصی کاربران نقض شود.
• بحث اعتمادسازی و حل چالشهای حقوقی در این زمینه برای نهاد حاکمیتی (نسبت به
بخش خصوصی) سادهتر صورت میگیرد.
• فراهم شدن بستری برای نگهداری و مدیریت و پردازش حجم باالی داده های ترافیکی
که هزینه باالیی را می طلبد ،برای نهادهای دولتی با تضمین باالتری صورت میپذیرد.
21

دالیل انجام پروژه در ارگان دولتي و نه شركتهای خصوصي

• امنیت ذخیره و نگه داری دادههای ترافیکی کشور که از ارزش باالیی برخوردار است در
نهادهای دولتی با ضریب اطمینان باالتر و نظارت بهتری حفظ میشود.
• از مهمترین دستاوردهای ارائه رتبه به وبسایتها تاثیر آن در کسب و کار ایشان است که در
اینصورت احتمال تقلب در ارائه رتبه در نهادهای دولتی به دلیل بی طرف بودن ایشان بسیار
پایین تر از شرکتهای خصوصی است.
• مداومت و پایداری سامانه وابسته به مداومت مالکیت آن است و با عنایت به اینکه تضمینی
برای پایداری شرکتها وجود ندارد ،مالکیت سامانه با نهادهای حاکمیتی ارجحیت دارد.
• هزینه تخمینی با محاسبه بر اساس اصول تعریف پروزه در پزوهشگاه  2ملیارد تومان بوده
است.
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با تشکر از توجه شما
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