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به نام خدا
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شبکه جهانی وب

1- در 1990در سالCERN(سازمان تحقیقات فیزیک بنیادی اروپا )

،برای سازماندهی اسناد تحقیقاتی موجود روی اینترنت  Tim Berners-Leeتوسط 

. توسعه پیدا کرد

2- وب ایده فراهم کردن اسناد به وسیله یFTP و ایده ی ابرمتن برای

.پیوند لیست ها را ترکیب می کند

3- پروتکل شبکهHTTP ، اولیهURL ، هاHTML کردندها و اولین وب سرورها توسعه پیدا  .
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پیش تاریخچه وب

 1965در سال ،Ted Nelsonایده ابرمتن را توسعه داد.

 1960در اواخر دهه ی ،Doug Englbart موس را اختراع کرد و اولین ابرمتن را در

SRI(یکی از بزرگترین موسسات تحقیقاتی جهان )پیاده سازی کرد.

 1970در اوایل دههARPANET(آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته شبکه )وسعه ت

.پیدا کرد

 اما در آن زمان انقالب . بود1970در سال فناوری پایه وبPc ها و شبکه های

.گسترده به وب الهام بخشیدن و آن را عملی تر ساختند
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 توسعه پیدا کردند1992در سال مرورگرهای اولیه(.Erwise ،ViolaWWW)

.  بازار شدیک مرورگر وب پیشگام بود و برای اولین بار با یک رابط گرافیکی کاربر وارد

.داین مرورگر پروژه تحقیقاتی چهار دانشجوی فنالندی بود و برای یونیکس پیاده سازی ش

هر چند مخاطبان کمی . توسعه یافت و اولین مرورگر محبوب بود1990در اویل : 

.داشت

 مارک اندرسون1993در سال ،(Marc Andreessen  ) و اریک بینا(Eric Bina ) در

UIUC NCSA  مرورگر موزائیک را گسترش دادند و آن را به طور گسترده ای عرضه

.کردند
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!بدانید بد نیست 

UIUC NCSA : مرکز ملی برنامه های کاربردی با محاسبات ابری است که با همکاری دولت

ده فدرال آمریکا به منظور توسعه و گسترش زیرساخت های اینترنتی در مقیاس ملی ایجاد ش

.است و به عنوان یک واحد از دانشگاه ایلینوی در اورابانا شامپاین است
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 اندرسون به جیمزکالرک 1994در سال(James Clark ( ) پروفسور دانشگاه استنفورد و
.ملحق شدبرای تشکیل شرکت ارتباطات موزائیک( بنیانگذار شرکت گرافیک سیلیکونی

 که برای جلوگیری از تضاد باUIUC  ،Netscape نام گرفت.

از به سخت راه حل های محاسباتی با کارایی باال که نی
.دندافزارها و نرم افزارهای قوی داشتند که برای نمایش گرافیک سه بعدی استفاده می ش

 مایکروسافت موزائیک اورجینال را از 1995در سالUIUC  اجاره کرد و از آن برای
.استفاده کرد Internet Explorerساخت
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anonymous FTP(FTPبسیاری از فایل ها به وسیله ی 1980در اواخر سال 

.در دسترس بودند( ناشناس

یک روش برای دانلود فایل های عمومی با 

به این دلیل است ( anonymous)نام ناشناس . استفاده از پروتکل انتقال فایل است

رای نام یعنی ب. که شما قبل از دسترسی به فایل ها نیاز نیست خود را معرفی کنید 

.کاربری می توان یک کلمه ناشناس و برای رمز می توان هرچیزی را وارد کرد
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 1990در سالAlan Emtage از دانشگاهMcGill  سیستمArchie (مورچه )
.را توسعه داد( archivesمخفف )

 سیستم مورچه لیستی از فایل های موجود روی بسیاری از سرورهایFTP را جمع
. آوری می کند و ما می توانیم از فایل های موجود استفاده کنیم

سیستم مورچه جستجوی منظم نام این فایل ها را اجازه می دهد.

 1993در سال ،Veronica  وJughead جستجوی نام فایل های متنی
.توسعه دادند Gopherموجود را از طریق سرورهای 
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بود که برای توزیع و جستجو و بازیابی اسناد TCP/IPیک پروتکل الیه کاربرد 

قدمی در جهت رفتن به سوی پروتکل انتقال ابرمتن  Gopher. روی اینترنت طراحی شده بود 

(HTTP ) بود و در مدت کوتاهی پروتکلHTTPجایگزین آن شد.

 دو ابزار برای جستجو در سلسله مراتب فایل هایGopher ،Veronica  وJugheadهستند.

برنامه ای است که به شما اجازه می دهد برای جستجوی یک رشته خاص فایل های 

را می خواند و آنها را Gopherاین برنامه همه سایت های . را جستجو کنیدGopherسرورهای 

.استindexing spiderیعنی یک . شاخص دهی می کند

مانند Jughead. یک ابزار برای جستجوی یک موضوع خاص در سایت های گوفر است

Veronica یکی دیگر از امکانات جستجویGopher با این حال کمتر پیچیده بود و برای . بود

.کاربرد داشتGopherجستجو در منطقه کوچکی از 
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تاریخچه جستجوی وب
.ها را ساختندURLیک مجموعه از ( spiders)روبات های اولیه وب 1993در سال 

احتماال اولین روبات وب بود که در موسسه ماساچوست توسعه(: 

را نام گرفت و پتانسیل تبدیل شدن به یک موتور جستجوگر وبWandexداده شد و بعدها 

.داشت

یک شاخص Archieمانند 

انش چون، پیشینی.به عنوان اولین موتور جستجوی وب در نظر گرفته شد.دهنده برای وب بود

برای اهداف مختلف ساخته می شدند و یا فقط شاخص ( Wandererو Gopher)مانند 

(.  Jugheadو Veronicaو Archie)دهنده بودند

ALIWEBبه طور گسترده ای استفاده نمی شدند. 11



تاریخچه جستجوی وب

.به شمار می آیدها URLدهنده ی یک شاخص 

در 1993در سال . ادعا می شود اولین موتور جستجو برای شبکه جهانی وب است

.  دانشگاه کالیفرنیا توسعه داده شد

 دانشجویان دانشگاه استنفورد 1994در سالDavid Filo وJerry Yang  شروع

به جمع آوری وب سایت های محبوب در یک سلسله مراتب موضوعی به نام یاهو 

.کردند
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تاریخچه جستجوی وب

 1994در اوایل سال ،Brian Pinkerton موتور ،WebCrawler  را به عنوان یک پروژه درسی در

.شدAOLو  Exciteکه در نهایت بخشی از . واشنگتن آمریکا توسعه داد

گزینه یک ابر موتور که نتایج جستجوی گوگل و یاهو را با هم ترکیب می کند و برای کاربران: 

.هایی را برای انتخاب تصویر، صوت و اخبار فراهم می آورد

یک سرویس آن الین است که محتواهای . یک مجموعه از وب سایت ها و سرویس هاست 

. را نشان می دهد... متفاوتی مانند اخبار ، آب و هوا و 

ایه یک شرکت رسانه جمعی چند ملیتی آمریکایی که به توسعه ، رشد و سرم

.گزاری برندها و وب سایت ها کمک می کند
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جستجوی وباخیر تاریخچه

 1998در سال ،Larry Page  وSergey Brin دانشجویان دکترای استنفورد

.  گوگل را شروع کردند

 پیشرفت اصلی گوگل استفاده ازlink analysis  برای رتبه بندی نتایج تا حدودی

.براساس اعتبارشان است
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IRچالش های وب برای سیستم های 

1- اسناد روی میلیون ها سرور وب مختلف پخش شده اند: داده های توزیع شده.

2- دید می بسیاری از سندها تغییر می کنند یا به سرعت ناپ: داده های بی ثبات
گر دیای به وجود می آوردکه های مرده این چالش لینک عنوان مثال پس به )شوند

(به هیچ سندی اشاره نمی کنند

3- میلیاردها سند جداگانه وجود دارد: حجم زیاد داده.

4-ساختارهای غیریکنواخت و خطاهای : داده های تکراری و ساختار نیافته
HTML (موجود در وبدرصد از سندهای 30به نزدیک )، اسناد تکراری

5- کم کنترل نکردن سرمقاله ها، اطالعات نادرست ، نوشته های: کیفیت داده ها
...  کیفیت، غلط امالیی و 

6- انواع رسانه های چندگانه: داده های ناهمگون( ،تصاویر، ویدئوVRML ) زبان ،
...ها ، مجموعه های کاراکتری و 

یک فرمت فایل استانداردبرای نمایش گرفیک سه بعدی 16



رشد صفحات وب شاخص دهی شده
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.اطالعات دارند20TBحجم داشته باشد یک میلیارد صفحه حدود 20KBاگر هرصفحه 



ساختار گراف در وب

وب را می توان مانند یک موجود پیچیده در نظر گرفت که در آن ساختار های محلی در
اما ساختار . ددکه مانند سلول بیولوژیکی منظم هستننمقیاس میکروسکوپی به نظر می رس

که در ساختار محلی اش به وضوح کلی اش ساختار مورفولوژیکی اش را نشان می دهد
.آشکار نیست 

د اما بنابراین گرچه ممکن است نتیجه گیری در مورد ساختار محلی وسوسه انگیز باش
.  چنین نتیجه گیری ممکن است گمراه کننده باشد

تجزیه و تحلیل ما یک تصویر جالب از

وب نشان( کلی)ساختار ماکروسکوپی

.می دهد

18



ساختار گراف در وب

19

که به یک مجموعه از نود ها به در گراف 

در مجموعه vو uازای هر جفت از نود های 

وجود دارد vو uیک مسیر بین 

connected componentگوییم.

connected componentمیلیون گره از طریق یک 203درصد از حدود 90بیش از 

.طی می شوندتنها ، 



ساختار گراف در وب
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بخشچهار به وب به طور طبیعی . اگر لینک ها به عنوان یال ها رفتار کنند 
:تقسیم می شود

1-Central core

2-IN

3-OUT

4-Tendrils



ساختار گراف در وب

21

Central core :اولین تکه هسته مرکزی است که در آن همه صفحات در امتداد لینک

strongly connected component(SCC)این . های جهت دار به هم می رسند

.در قلب وب قرار دارد

IN :انند متشکل از صفحاتی است که می تو
نمی توان به آنها sccبرسند ولی از sccبه 

.رسید
سایت های جدیدی هستند که 

ا هنوز ناشناخته هستند و لینکی به آنه
.نیست



ساختار گراف در وب

22

OUT : شامل صفحاتی هستند که ازscc قابل دسترسی هستند اما لینک برگشت بهscc

مانند وب سایت های شرکت های بزرگ که فقط شامل لینک. در آن صفحات وجود ندارد

.  های داخلی هستند

Tendrils:ند شامل صفحاتی هستند که نمی توان

.قابل دسترسی هستندsccبرسند و نه از sccبه 
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.منتقل شدOUTبه هر صفحه در ( SCCاز طریق ) INتوان از هر صفحه در می -1

2-Tendril ها که بهIN وOUT آویزان شده اند شامل صفحاتی هستند که از هر صفحه ای ازIN

( SCCبدون عبور از .)برسندOUTقابل دسترسی هستند و یا می توانند به هر صفحه ای از 

از INآویزان به Tendrilامکان وجود دارد که یک این -3

منتهی به Tendrilبه یک TUBEطریق تشکیل یک 

OUTمی توان از یک صفحه در .)قالب شودIN به یک

(عبور کنیمSCCرسید بدون اینکه از OUTصفحه در 
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میلیون 56در شکل زیر شامل . نسبتا کوچک استSCCاندازه 

به این ترتیب هر چهار .میلیون صفحه هستند44هریک از سه مجموعه دیگر شامل . صفحه است

.  مجموعه تقریبا اندازه یکسانی دارند

نتیجه گیری بر اساس ساختار: پس 

.محلی گمراه کننده است



روی وبZipf’sقانون 

25



و محبوبیت صفحات وبZipfقانون 
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گراف های تصادفی
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Random graph

Average vertex degree = 1,417

Average shortest path length = 2.109.

Clusterization coefficient = 0.167



گراف کامال تصادفی و ER(Erdos-Renyi)مدل 

 مدلER :مدلی برای تولید گراف تصادفی است.

 گراف کامال تصادفی(purely random graphs : ) گرافی که توسط مدلERساخته می شود.

ی ضریب گراف ها را می توان با توجه به دو ویژگی ساختاری مستقل ، یعن: 
.خوشه و متوسط طول کوتاه ترین مسیر طبقه بندی کرد

ره های لگاریتم تعداد گ)یک گراف کامال تصادفی دارای ضریب خوشه و متوسط طول کوتاه ترین مسیر
.کمی می باشد( گراف
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Small-World”(Scale_Free)“گراف های 
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یاری از یک نوع گراف ریاضی است که در آن بسیاری از گره ها همسایه نیستند اما بس
.  گره ها می توانند به وسیله تعداد کمی از گره ها به گره های دیگر برسند

 دریکSmall-Worldفاصله بین دوگره به صورت تصادفی انتخاب شده است.

 طور معمول گره های با درجه باال تر از بقیه وجود دارد که به آنها بهhubگفته می شود  .

نیستی با توجه به ویژگی های این گراف می توان گفت که این گراف یک گراف کامال تصادف.

Small-world network example

Hubs are bigger than other nodes 

Average vertex degree = 1,917

Average shortest path length = 1.803.

Clusterization coefficient = 0.522



Small-World”(Scale_Free)“گراف های 

گین طول به همین دلیل میان.جفت گره ها به وسیله ی حداقل یک مسیر کوتاه به هم متصل می شوندبیشتر 
.کوتاهترین مسیر کم می شود

ه به این ترتیب یک لینک از یک غریب. استفاده کردSmall-Worldدر زمینه شبکه های اجتماعی می توان از 
.شروع می شود و به یک دوست مشترک لینک داده می شود

استفاده می کنیمSmall-Worldما از گراف های ... پس شبکه های موجود در بیوشیمی ، جاده ها ، ارتباطات راه دور و

پس درجه های ورودی .پیروی می کندpower lawگرافهایی که توزیع درجه آنها از ( : Scale_Free)گراف های قابل گسترش
.پیروی می کندpower lawاز Small-Worldو خروجی یک 
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six degrees of separationتئوری 
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 صال اتاست و هرکس و هر چیزی شش قدم یا کم تر از بقیه دورتر این تئوری در
.  هر دو نفر حداکثر در شش مرحله امکان پذیراست

 پس با توجه به ویژگی های گرافSmall-World این تئوری یکSmall-

Worldمحسوب می شود  .



 Rich get richerمدل 
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Erdos number

فاصله مشترک بین یک شخص و است که Small-Worldیک گراف 
.را در آن اندازه می گیریمPaul Erdosریاضیدان 

در یک مقاله همکاری کند و با باب در Erdosاگر آلیس با 
Erdos. همکاری نکندErdosاما باب هرگز با .مقاله دیگری همکاری کند

number و 1آلیس برابرErdos number است2باب برابر با.
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Kevin Bacon game

Six Degrees of Kevin Bacon یک بازی محبوب است که بر مبنای

"six degrees of separation"  می باشد و فرض می کند هر دونفر روی

.یا کمتر با هم لینک دارند6زمین با فاصله 

یت هالیوود در این بازی درنهایت ما باید کوتاهترین مسیر را بین یک بازیگر و شخص

Kevin Bacon مرحله پیدا کنیم6در نهایت.

 Elvis Presley was in Change of Habit (1969) with Edward Asner

 Edward Asner was in JFK (1991) with Kevin Bacon

 Therefore, Asner has a Bacon number of 1, and Presley (who never 
appeared in a film with Bacon) has a Bacon number of 2
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دستی وب  در سلسله مراتب هابندی طبقه 

Yahooاتب از سردبیران انسانی برای جمع آوری یک دایرکتوری بزرگ از سلسله مر
.ساختاریافته صفحات وب استفاده می کند

 http://www.yahoo.com/

Open Directory Projectisیک رویکرد مشابه بر اساس کار توزیع شده از
شهروندان خاص یک مغز دسته جمعی را فراهم می .)ویراستاران داوطلب است

به وسیله بیشتر موتورهای جستجو استفاده می شود و به وسیله ی(.کنند
Netscapeشروع شده است.

 http://www.dmoz.org/ 35



 تبلیغاتی تبلیغ کنندگان برای( به کهQuery نیستندکاربر وابسته) ا هسایت بر روی
.پردازندهزینه هایی را می 

CPM Cost Per Mille (thousand): یک معیار برای محاسبه هزینه نسبی
نندگان تبلیغ کبیان می کند که زمانی هزینه توسط تبلیغات در اینترنت است و 

.بیننده نمایش داده شودبه هزار پرداخت می شود که یک آگهی 

: CMI Cost per impression هر زمان که یک آگهی نمایش داده شود تبلیغ
.کنندگان هزینه آن را می پردازند

CPC cost per click: فقط زمانی هزینه پرداخت می شود که کاربر بر روی
.آگهی کلیک کند
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CTR click-through rate :برابر تعدادکلیک هایی است که بر روی یک آگهی می
.که یک آگهی مالقات می شودهایی (impression)شود تقسیم بر تعدادزمان 

 باالترین آگهی ها برای. گذاشته می شوندبه مناقصه کلمات کلیدی برای تبلیغ کنندگان
کاربرشامل کلمه کلیدی خریداری شده Queryمناقضه ها نمایش داده می شوند وقتی که 

(های گوگلAdWordبه عنوان مثال .)باشد
PPC Pay Per Click  : همانCPC است برای آگهی های کلمه به مناقضه گذاشته

.شده

 :
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 در ابتدا پرداخت هزینه آگهی های تبلیغاتی بر اساسCPMرایج بود.

 شرکتGo To و مناقصه تشکیل شد و شروع به کار کرد و مدل های تجاری 1997در سالPPC

.را ثبت اختراع کرد

 گوگل 2000در پاییز سالAdWordرا معرفی می کند.

 شرکتGo To به 2001در اکتبرOverture(آورتور)تعییر نام می دهد.

 2002در آوریل ،Overture از گوگل به خاطر استفاده ازPPCشکایت می کند.

 2003در اکتبر،Yahoo توانستOvertureرا بدست آورد.

 میلیون سهم از سهام عمومی کالس 27گوگل برای 2004در آگوستA باOverture/Yahoo 

.حل و فصل کرد
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آگهی اگر شما یک وب سایت داشته باشید می توانید با موافقت خود برای ارسال یک

.مرتبط با موضوع سایتتان یک همکارفروش شوید و درآمدی بدست آورید

درآمد اگرکاربران روی آگهی های مرتبط با وبسایت شما کلیک کنند شما درصدی از

CPC  یاPPC را که به دست می آید را بدست می آورید.

 برنامه همکار فروش 2003گوگل در سالAdSense را معرفی کرد.
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طبقه بندی خودکار سندها

و طبقه بندی دستی سندها در یک سلسله مراتب داده شده  کاری فشرده و ذهنی

.مستعد خطاست

ندروش های طبقه بندی متن راهی را برای طبقه بندی خودکار سندها فراهم می کن.

 یادگیرنده بهترین روش برای طبقه بندی خودکار سندها ، آموزش ماشین های

.تبا استفاده از یک مجموعه از نمونه های مشخص اس( های تشخیص الگوسیستم )
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سندهاسلسله مراتبی کردن خودکار 

توسعه سلسله مراتب دستی یک کارفشرده و ذهنی و مستعد خطاست.

 بهتر است که مجموعه سندها را در یک سلسله مراتب معنادار ، به طور

.خودکار طبقه بندی کنیم
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با تشکر صمیمانه از صبر و حوصله همه شما


