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 فصل اول: نیاز بشریت به اینترنت اشیاء

 مورد سایت کردن پیدا چون( Googling) میکنیم سرچ گوگل در خود سواالت جواب یافتن برای ما همیشه

 که اوایل در طرح این. میباشد دشواری بسیار کار اینترنت محیط در شده ایندکس صفحه ها میلیارد بین در نیاز

 برای جدی نیاز یک عنوان به مدتی از بعد اما بود نشده شناخته نیاز یک عنوان به نبود زیاد ها سایت تعداد

 پدیدار حوزه این در... و یاهو و بینگ و گوگل همانند متنوع جتسجوگر های موتور بعدا که شد مطرح کاربران

 .شدند

 و است شده زیاد بسیار میکنند فعالیت اشیاء اینترنت اسم با اینترنت محیط در که های دستگاه تعداد که امروزه

 ساده کار IoT در جستجو موتور یک اندازی راه اما میشود احساس آن در جستجوگر موتور یک به نیاز احساس

 .داریم برابر در را زیادی های چالش و نیست ای

... و "تهران های غذاخوری بهترین " یا "آهنگ دانلود " مثل عباراتی گوگل در بار چندین احتم هم شما کنون تا

 منزل یخچال که بکنید تصور اما شد خواهید روبر نتایج در سایت زیادی تعداد با که باشید کرده سرچ شاید را

 با انسان کاربر که شرایطی یا دهد، انجام جستجو موتور در را خود جستجوی انسان، کاربر یک جای به اینبار شما

 .بکند پیدا دسترسی شما منزل یخچال به جستجوگر موتور در سرچ
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 ی اینترنت اشیاءجستجو: موتور  1-1شکل 

 

 چالش های روبرو در اینترنت اشیاء 1-1

 هامیباشد، دستگاه شدن آفالین داد، قرار جستجوگر موتورهای روی پیش که هایی دغدغه بزرگترین از یکی

 بعد و میکنند استفاده باطری از هستند، متصل اشیاء اینترنت به که هایی دستگاه از برخی میدانید که همانطور

 را دستگاه این جستجوگر موتور شرایطی در و نیست ها آن به دسترسی امکان دیگر ها آن باطری شدن تمام از

 نخواهد مناسب ما جستجوگر موتور عمال و ندارد وجود ارتباط امکان باشد آفالین دستگاه و دهد نمایش نتایج در

 .بود

 صفحه آن محتوای از و میشوند شناسایی Crawler یا خزنده رباط یکسری توسط صفحات اینترنت محیط در

 اما میشود انجام ها داده بررسی خزیدن لحظه همان از و میگیرد قرار آن دیتابیس در و میشود گرفته کپی یک

 امکان اصال که داریم را semi-closed network همان یا بسته نیمه های شبکه ما IoT محیط در

 . ندارد وجود شبکه آن به دسترسی
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 موتور در دستگاه اولیه کردن ثبت یا رجیستر دارد وجود IoT اینجین سرچ ساخت در که مشکلی ترین عمده

 آن هفته 2 از کمتر زمان مدت در معموال دارد وجود که هایی لینک از استفاده با گوگل. میباشد جستجوگر

 ندارد وجود ارتباط و لینک این اشیاء اینترنت در اما. میدهد نمایش خود نتایج در و میکند ایندکس را سایت

 در سایت کردن رجیستر ها آن همه در که اند شده سازی پیاده کنون تا جتسجو موتور چندین تاکنون همچنین

 جستجوگر موتور سازی پیاده در روبرو های چالش از یکی اما باشد  manual و کاربر خود توسط باید بار اولین

 .میباشد NIC مرکز یک سازی پیاده به نیاز مشکل این رفع برای که. میباشد اتوماتیک شدن رجیستر همین
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 دنیای در جدید مفهومی )IoT( Things of Internet( (اشیاء اینترنتِ فصل دوم: اینترنت اشیاء چیست؟

 موجودی هر برای آن در که است مدرنی فناوری "اشیاء اینترنت" خالصه صورت به. است ارتباطات و فناوری

 فراهم اینترانت، یا اینترنت از اعم ارتباطی، هایشبکه طریق از داده ارسال قابلیت( اشیاء یا و حیوان انسان،)

 .گرددمی

 موتور های جستجوگر چیست؟ 2-1

امروزه که تعداد زیادی از سایت ها فعالیت میکنند، و نیاز های کاربران هم بسیار گسترده تر شده و جستجو  

های حرفه ای تر هم انجام میشود، اما دسترسی به این محتوا و سایت ها اگر توسط خود کاربر انجام شود، ممکن 

ار هایی به نام موتور جستجوگر استفاده میشود. است که کار بسیار دشواری باشد، اما برای رفع این مشکل از ابز

این ابزار ها یک واسطه بین کاربر و سایت مقصد میباشند که با توجه به کوئری و سرچی که کاربران انجام داده 

اند مرتبط ترین سایت ها را برای آن ها نمایش میدهند. همچنین تعداد زیادی موتور جستجوگر وجود دارد، که 

هدفی مشخص میباشند مثال برای جستجو های عمومی معموال کاربران از گوگل استفاده میکنند، هر کدام برای 

 استفاده میشود. Wolframalphaیا برای جستجو در بین مقاالت علمی و آرشیو های دولتی از موتور جستجوگر 

 تاثیر اینترنت اشیاء بر زندگی انسان 2-2

و زیاد شدن تعداد دیوایس هایی که از این تکنولوژی استفاده میکنند و با توجه به رشد همه روزه این تکنولوژی  

همه این تکنولوژی ها در زندگی روز مره ما نقش دارند، در رانندگی، میز صبحانه، خرید هایی که انجام میدهیم، 

عبیه سازی و محیط کاری ما و تربیت فرزندان و ... یکی از دالیل رشد با سرعت بسیار باالی اینترنت اشیاء ت

 شدن آن بر روی زندگی انسان ها میباشد.

 رفتار عادی موتور های جستجوگر برای ایندکس سایت و خزنده ها 2-3

در حالت عادی موتور های جستجوگر با استفاده از کنسول وبمستر که خود ارائه میدهند سایت ها را پیدا 

ر به سایت مورد نظر داده میشود موتور های میکنند همچنین از طریق لینک هایی که از طرف سایت های دیگ

جستجوگر این لینک ها را پیگری میکنند و دنبال این لینک ها میروند و محتوای همه سایت هایی که در لینک 

 ها قرار گرفته اند را ایندکس میکنند.
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فصل سوم پیش نیاز های راه 

اندازی موتور جستجوگر در 

 اینترنت اشیاء
 

 

 

 

 

 

 

 اینترنت اشیاء جستجوگر موتور یک اندازی راه های نیاز پیشسوم فصل
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 و ها انسان دربرگیرنده، نیست، ما دوروبر های دستگاه به محدود صرفا اشیاء اینترنت دامنه باال توضیح به توجه با

 که است میان این در و میباشد وب محیط از بیشتر بسیار ها دستگاه تعداد همین بخاطر میشود هم حیوانات

 .میشود مطرح Block Chain و  سیار های داده پایگاه همان یا Mobile Database همانند تعاریفی

 

 

 ینبالک چِ 1-3شکل 

3-1 Block Chain  اشیاء اینترنت در  

تا کنون بالک چین بخاطر استفاده آن در بیت کوین دارای مثال های بانکی بود ، اما این تکنولوژی محدود به 

 سیستم های بانکی نیست و میتوان از آن در موتور های جستجو نیز استفاده کرد. بیت کوین و

 طریق از آن اطراف های تراکنش دیگر به تراکنش هر آن در که است تراکنش توزیع بستر یک چین بالک

 .است متصل رمزگذاری

 کنید هک را شده رونوشت های تراکنش تمام و آن به وابسته های تراکنش تمام باید شما آن، کردن هک برای

 (.است ممکن غیر یعنی حقیقت در که)

 بدون کسی و شوند شناسایی هویت احراز طریق از فقط تا دارد نظر زیر را شما دیجیتالی های دارایی چین بالک

 نباشد ارزشمند چندان پول واحد برای که شود می سبب موضوعی چنین.کند تهیه آن از هایی کپی نتواند اجازه

 دیگر شما خانه سند آینده در مثال، برای. کرد حفاظت را دیجیتالی مسائل از بسیاری توان می آن طریق از اما

 طریق این از ها گیری رای حتی یا و بفروشد نفر چند به را خانه یک تواند نمی کسی یا و نیست کاغذ برگه یک

 .شوند می انجام خطا بدون کامال
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 : به مربوط مسائل حل برای ایگمشده پیوند چین،بالک فناوری

 پذیریمقیاس 

  خصوصی حریم حفظ  

  است اینترنت در اطمینان قابلیت 

 

 : شمای از ترکیب اینترنت اشیا و بالک چِین 3-2شکل 

 اشیاء اینترنت و چین بالککاربرد  3-2

 متصل دستگاه تعداد این با. شوندمی متصل اینترنت به 2020 سال تا دستگاه میلیارد 50 سیسکو، گفته طبق

 فرستند،می کردن حرکت و گرفتن شماره شدن، روشن مانند پردازش و دریافت ارسال، دستورات همگی که

 که این مانند دیگری مسائل. آورد بار به بینیپیش غیرقابل هایهزینه است ممکن مسیر طول در هاداده درستی

 بزرگی هایداده چگونه کنیم، مدیریت و ردیابی را شده متصل دستگاه میلیاردها دقیق طور به توانیممی چگونه

 دهیم، انجام امن و مطمئن را کارها این تمام چگونه که این و کنیم ذخیره کنند،می تولید هادستگاه این که

 .شود حل اشیا اینترنت کنندگانِ  مصرف پذیرش از قبل باید که است چیزهایی

 میلیاردها ردیابی برای تواندمی فناوری این. باشد IoT صنعت برای امیدی روزنه بتواند چینبالک فناوری شاید

 رویکرد این. کند ممکن را هادستگاه بین هماهنگی و کرده پردازش را معامالت شود، استفاده متصل دستگاه

. کندمی ایجاد هادستگاه برای ترمقاوم اکوسیستم یک و بردمی بین از را شبکه افتادن کار از احتمال غیرمتمرکز،

 .کندمی ترخصوصی را مشتریان هایداده چین،بالک توسط شده استفاده رمزنگاری الگوریتم همچنین

 اشیا اینترنت چینِبالک کاربرد موارد
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 متصل خودروهای 

 هوشمند لوازم 

 تامین زنجیره سنسورهای 

 جستجوگر های موتور برای ها دستگاه کردن رجستر برای استفاده 

 

 در پایگاه داده های سیارمحلی سازی  4-3

 از که تلفن ذفترچه همانند دقیقا) میباشد اسم به ip آدرس تبدیل آن وظیفه که dns تعریف به توجه با: نکته

 های پسوند با اند شده ثبت اینترنتی دامنه زیادی تعداد امروزه( میکنیم پیدا را ها آن شماره کاربران اسم روی

 شما از قبل زیاد احتمال به باشید داشته را جدید دامنه یک کردن ثبت قصد شما اگر که نحوری به مختلف،

 حد تا میتوان سیار داده پایگاه یا MD تعریف گرفتن نظر در با و. باشند کرده ثبت را دامنه آن دیگری اشخاص

 .کرد تر محدود را گسترده دامنه این زیادی

 

 پایگاه داده های سیار:  3-3شکل 

 سرور روی اطالعاتی بانکهای تمام. است Client\Server یافته توزیع های پایگاه مدیریت های روش از یکی

 کالینت به ها پردازش نتیجه تنها و شود می انجام سرور در نیز الزم های پردازش تمام و شود می ذخیره

 . شود می فرستاده
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 ها داده ارتباط برای سیار کامپیوترهای تولید به منجر سیم بی و حمل قابل تکنولوژی در اخیر های پیشرفت اما

 Client مشتری به ارتباط نوع این. دارند سیم بی ارتباطات به نیاز کامپیوترها این که است شده فرآیندها و

 mobile مدیریت از ما که اینجاست در و باشد داشته دسترسی ها داده به بیش و کم که دهد می اجازه

database افزاری نرم و افزاری سخت مسئله یک حال هر در دانید می که گونه همان اما کنیم، می استفاده 

 .شود حل باید که آید می پیش مسائل نوع این در

 به عمدتا شود می مربوط.....  و پایه های داده پوشش و اجرا ها، داده مدیریت به که افزاری نرم مسائل از بعضی

 شبکه این در. است تر مشکل کامپیوترها نوع این در سیم بی ارتباط یک ی کننده محدود و متناوب پیوند خاطر

 هم دیگر های سرویس معمول طور به که پذیرد می صورت Pack نام به واحد یک در ها داده انتقال ها

 پایگاه این. شود می اجرا شده توزیع های داده پایگاه روی بر mobile data روش این اما شود می استفاده

 کامپیوترهای در ولی. دارند تعلق سیستم یک به منطقا که است شده ذخیره های داده از ای مجموعه ها داده

 . اند شده توزیع شبکه یک از بیش یا یک مختلفی

 کاربران نظر از که داریم مختلف کامپیوترهای روی ها داده پایگاه تعدادی معماری این در که گفت توان می

 نقش بزرگ یا متوسط کامپیوتر یک از بیش یا یک mobile data base معماری در. هستند واحد پایگاه

 می  Hostserver میزبان خدمتگزار را کامپیوتر این. کند می ایفا را ها داده پایگاه   Serverخدمتگزا  

 کاربردی ی برنامه و عملیاتی های داده کامپیوتر این در. کند می حمل را خود همراه کامپیوتر کاربر هر. نامند

 .اند شده ذخیره نیازش مورد

. است   Dynamic Data پویا های داده حاوی میزبان خدمتگزار کامپیوتر در شده ذخیره های داده پایگاه

 نظرش مورد های پردازش و بوده مرتبط پایگاهی خدمتگزار سیستم زیر با جا هر از تواند می کاربر ترتیب بدین

 . دهد انجام را

 سرعت به اطالعات که دنیایی این در دارند اطالعات به نیاز حرکت ضمن در حتی که افرادی برای سیار پردازش

 به مربوط اساسی مسائل و مفاهیم ارائه به مقاله این.  است افزایش حال در فزاینده طور به است تغییر حال در

 .پردازد می سیار های داده پایگاه

 ؟ سیار های داده پایگاه چرا

 می توسعه مرکزی داده پایگاه های سیستم عنوان به تجاری مقیاس در بزرگ داده های پایگاه گذشته در

 کاربردی های برنامه. نمود تغییر شده توزیع کاربردی های برنامه شدن بیشتر و بیشتر با روند این اما.یافتند
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 جدید تکنولوژی روند همچنین،. هستند مرکزی قدرتمند های شبکه و ها داده پایگاه درگیر معموال شده توزیع

 :مانند یافته ظهور های فناوری بخاطر

 از استفاده به قادر را کاربران کامپیوتر سازی کوچک آوری فن و سیم بی ارتباطی های فناوری سریع پیشرفت

 خود اینترانت با توانید می حتی شما ، مثال برای. کند می کامپیوتری های شبکه از کجا هر در کامپیوتری منابع

 پایگاه کاربردی های برنامه به که هستند هایی داده پایگاه سیار اطالعاتی بانک. کنید برقرار ارتباط هواپیما از

 بر مبتنی کاربردی های برنامه نتیجه در و دهند می را دستی های دستگاه برای کارگیری به و توسعه اجازه داده

 اجازه کارمندان به داده پایگاه آوری فن. شوند می سیار کاربران توسط بکارگیری به قادر ای رابطه داده پایگاه

 آفالین کار و اطالعات دریافت به و شده لینک خود شرکت های شبکه به دستی تجهیزات از استفاده با دهد می

 یک با ، مثال عنوان به. شوند همگام شرکت اطالعاتی بانک با دیگر شبکه به مجدد اتصال با سپس و بپردازند

 بار هر از بعد ها امضا مجموعه تواند می بسته تحویل کارگر ، دستی دستگاه در شده تعبیه سیار های داده پایگاه

 .کند ارسال شرکت اطالعاتی بانک به را اطالعات روز پایان در و نموده آوری جمع را تحویل

 Mobile DataBaseپایگاه داده های سیار  3-3

 که بطوری شود متصل سیار شبکه طریق از سیار محاسباتی دستگاه یک توسط تواند می که است ای داده پایگاه

 هنگام تراکنشها و ها داده حفظ برای نهان حافظه یک همچنین. هستند سیم بی ارتباطات دارای سرور و کالینت

 ممکن اطالعات این اطالعات، سازماندهی برای است ساختاری اطالعاتی بانک.. شود می نگهداری اتصال قطع

 .باشد...  و شده طی مسافت اطالعات، قیمت ، مخاطبین از لیستی است

 

 ظهور با آینده در زیاد احتمال به و است افزایش حال در جیبی های رایانه و همراه تلفن ، ها تاپ لپ از استفاده

 محبوب توانند نمی تحلیلگران که حالی در. شد خواهد نیز بیشتر سیار سیستمهای کاربردی های برنامه فزاینده

 از زیادی درصد که است روشن کامال این اما ، کنند بینی پیش دقیق بطور را آینده در برنامه عامترین و ترین

 دانلود توانایی نیازمند آینده کاربردی های برنامه از بسیاری. بود خواهند داده پایگاه از استفاده نیازمند ها برنامه

 بوده موردنظر محدوده از خارج که زمانی حتی اطالعات این روی بر عملیات انجام و اطالعات مخزن از اطالعات

 .باشند می شده قطع اتصال زمانیکه یا و

 

 پایگاه با جیبی رایانه یا و خود هوشمند های تلفن با توانند می کاربران سیار، داده های پایگاه ظهور با امروزه

 های پایگاه. بپردازند فاصله یا زمان مورد در نگرانی گونه هیچ بدون دور راه از اطالعات تبادل به سیار داده های
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 با بعد کمی توانند می اطالعات. دهد می را پرواز همگام در حتی اطالعات ورود اجازه کارکنان به سیار داده

 .شوند هماهنگ داده پایگاه سرور

  سیار های داده پایگاه نیازمندیهای 4-3

 : از عبارتند ، شود گرفته نظر در سیار پردازش در است نیاز که عواملی از برخی

 قطع هنگام حتی یا و ارتباط بودن ضعیف دلیل به یا حال) سیم بی اتصال بدون بتوانند باید سیار کاربران -

 .دهند انجام را خود فعالیت( ارتباط

 است کار و کسب کاربردی های برنامه اکثر در عامل ترین ارزش با کاربر زمان -

 باشد مدنظر بایستی امکان حد تا زمان این کاهش اتصال، زمان هزینه به توجه با -

 باشد مدنظر محاسبه در باید که است فاکتورهایی از نیز انتقال در پکت یا بایت تعداد -

 .دهد ارائه توجهی قابل تعامل باید ها برنامه -

 واحد یا ، کد بار اسکنر ، پرینتر مانند افزار سخت/  محلی های دستگاه به دسترسی به قادر باید ها برنامه -

GPS (خودرو یاب محل خودکار های سیستم یا و برداری نقشه برای )باشند. 

 (.است مگابایت چند سیم بی های شبکه در نیاز مورد باند پهنای حداقل) باشد محفوظ باید باند پهنای -

 .است نیاز مورد اخیر یافته تغییر های داده تنها ندارد، ها داده تاریخچه به دسترسی به نیاز کاربر -

 (اوج های دوره از خارج یا و اوج دوران در)باشد مناسبی زمان باید اطالعات رسانی روز به زمان -

 (باتری) تغذیه منبع محدود عمر -

  شبکه توپولوژی تغییر -

 mobile database سیستم معماری 5-3

 :  شود گرفته نظر در بایستی ذیل موارد ، سیار های معماری گونه هر در

 نیستند ثابت جغرافیایی محل در کاربران -

 حمل قابل ، هزینه کم ، قدرت کم: سیار کامپیوتری های دستگاه -

 سیم بی های شبکه -
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 کامپیوتری های محدودیت -

 

 ، ثابت میزبان: است بخش 3 شامل معمول طور به سیار داده پایگاه : mobile database های بخش

 .پایه های ایستگاه و سیار واحدهای

 mobile databaseبا  IoT جستجوی موتور سازی محلی 6-3

 mobile database از که عملکرد بهبود برای سازی پیاده مرحله در یکی میشود انجام مرحله 2 در

 بر مبتنی هایی الگوریتم از که جستجو نتایج صفحه همان یا SERP قسمت در دیگری و است شده استفاده

 ادامه در که میباشد Local Seo ها الگوریتم این از گوگل استفاده نمونه میشود استفاده مصنوعی هوش

 .است شده داده توضیح کامل بصورت
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: رایانش ابری در اینترنت اشیاء 3-4شکل   

3-7 Cloud در اینترنت اشیاء 

 ابری محاسبات را ها داده پردازش و مدیریت ذخیره، برای اینترنت روی بر سرورها از ای شبکه از استفاده

 سخت تجهیزات به نیاز آنها انجام برای و شده بیشتر روز به روز پیچیده محاسبات به نیاز که آنجا از .میگویند

 امکانپذیر خانگی کامپیوترهای روی بر نیز ها داده از زیادی حجم نگهداری و هست خاصی افزاری نرم و افزاری

 در تنها نه cloud سیستمهای از استفاده میدهد، نشان بیشتر روز به روز را خود کارایی ابری محاسبات نیست،

 ایجاد شما برای قوی بسیار محلی سیستم یک از فراتر هایی قابلیت حتی بلکه است تر صرفه به ازمواقع بسیاری

 است الزم که میکنید کار جایی در شما کنید فرض .است آرشیو و سازی ذخیره بحث ساده نمونه یک .میکنند

 قطعا خب .باشند داشته دسترسی آنها به هم سیستم کاربران تمامی و کنید ذخیره را فیلم و عکس ها ده روزانه

 که خصوص به بریزید کامپیوترها تک تک روی بر را آنها اینکه جای به است سرور در آنها دادن قرار راه بهترین

 دسترسی و یکجا در آنها همه گرفتن قرار با. باشد کم بسیار فرد هر برای فایلها آن به دسترسی و مراجعه میزان

 نیازی و باشند داشته دسترسی آنها به زمان هر در و راحتی به میتوانند آنها همه شبکه داخل کاربران به دادن

 ابری های سیستم میدانید که همانطور باشد،البته موجود ها سیستم همه روی بر متعددی های کپی نیست

 با. ترهستند پیچیده اساسا و نمیگیرند قرار استفاده مورد فایل اشتراک برای تنها ساده FTP سرور یک مانند

 فایلهای تنها نه .برد پی ابری های سیستم اهمیت به میتوان  google play و  apple store به نگاهی
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 و امنیتی های پروتکل انواع بلکه دارند قرار گوگل و اپل سرورهای روی بر شده توزیع صورت به ها اپلیکیشن

 سراسر در که اند شده فراهم بستر یک روی بر همگی ... و ای برنامه درون پرداخت های سیستم و هویت احراز

 بر کار واقع در. میدهند ارائه را متفاوتی محتوای کردن فراهم امکان جغرافیایی موقعیت به توجه با حتی دنیا

 به که بهطوری دارند تنگاتنگی بسیار ارتباط اشیا اینترنت به مربوط مباحث با ابری محاسبات بسترهای روی

 .کرد جدا هم از را مبحث دو این نمیتوان واقعی معنای

 ابری محاسبات مبنای بر اشیاء اینترنت مشخصات

 آماده دارید نیاز آن به زمان هر که است این ابری محاسبات مبنای بر اشیای اینترنت سیستم یک مشخصه اولین

 یا و کاربران توسط که هستند وبی تحت های سرویس واقع در شده توزیع های سیستم منابع. است خدمت به

 که نیست توضیح به نیازی البته میباشند، دسترسی قابل افراد دیگر طرف از اجازه یا و کمک به نیاز بدون شما

 گسترده دسترسی ها سیستم این دیگر مشخصه .است سرویسها این ای پایه و اساسی نیاز اینترنت با ارتباط

 طریق از میتوان. است موجود آنها به دسترسی برای متفاوتی ارتباطی روشهای که معنا این به است، شبکه

 ابری محاسبات منابع به هستند متصل اینترنت به نحوی هر به و دارند قرار خاص شبکه یک در که هایی دستگاه

 در. باشد داشته ابری محاسبات منابع به دسترسی شبکه یک از نود یک تنها است کافی یعنی کرد پیدا دسترسی

 کرده آسانتر را ابری محاسبات منابع از استفاده و دسترسی امکان نوعی به آن کرد کار نوع و اشیا اینترنت واقع

 مشخصات از .است کرده تقویت را ما اطراف در اینترنت نفوذ ضریب اشیا اینترنت گفت میتوان که ای گونه به

 سرویسهای که معنا این به کرد، اشاره pooling resource منابع اشتراک به میتوان سیستمها این دیگر

 اینترنت دنیای در. باشند دسترس قابل میدانند را منبع آدرس که آنهایی همه برای توانند می ابری محاسبات

 سیستمهای به آن دسترسی ترتیب این به و دهند اختصاص IP یک “شی” هر به توانند می ها انسان اشیا

 elasticity سریع پذیری انعطاف میتوان را سیستمها این خاصیت چهارمین .نمایند فراهم را ابری محاسبات

rapid شما نیاز که زمان هر و میکنید دریافت دارید نیاز منبع که اندازه همان به شما که معنا این به برد نام 

 زیادی بسیار اهمیت IOT برای خواص این. بگیرید اختیار در بیشتری منابع میتوانید راحتی به یافت افزایش

 پنجمین نهایت در . کرد تامین را آن نیاز مورد منابع میتوان راحتی به شبکه به اشیا شدن اضافه با که چرا دارند

 زبان به بخواهیم اگر که است  measured service گیری اندازه قابل سرویسهای سیستمها این خاصیت

 بر مبتنی سیستمهای “!میخوری بیشترآش بدی بیشترپول چقدر هر” همان میشود کنیم بیان را آن تر ساده

 داخل در فعال کاربرهای تعداد مصرفی، باند پهنای ، محاسباتی توان فضا، از شده استفاده میزان ابری محاسبات

 از استفاده .میکنند دریافت هزینه شما از شما استفاده میزان نسبت به و کرده گیری اندازه را شما ابری شبکه

 .نماید می تسهیل دهندگان توسعه برای را کارها از بسیاری ابری محاسبات بر مبتنی های سیستم
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 شوند، می یکدیگرمتصل به که هایی دستگاه تعداد اشیاء اینترنت تکنولوژی به تمایل باروند نزدیک، آینده در

 خانوار چندین فقط که هایی داده ترافیک میزان 2012 سال در. بود خواهد مردم تعداد از بیشتر برابر صدها

 .شد ایجاد اینترنت سراسر در 2008 سال در که بود ترافیکی کل با برابر کردند ایجاد

 پردازش و اشیاء اینترنت. است ابری پردازش ها داده از عظیم حجم این پردازش و مدیریت برای روش بهترین

 سرویس اشیاء ابر با ، شوند می گذاری نام اشیاء ابر عنوان به کنند می پیدا ارتباط یکدیگر به اینگونه که ابری

. آورد می فراهم کاربران برای مکانی سراسری دسترسی یک که شوند می ارائه دارند وجود ابر در که هایی

 .یابد افزایش دسترسی راحتی به میتواند هم کاربرد سطوح همچنین

 

 سازی پیاده و مصنوعی هوش در  IoT Cloud کاربرد ادامه در باال موارد گرفتن نظر در با

 .کرد خواهیم بیان را جستجوگر موتور های الگوریتم
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فصل چهارم تعریف موتور 

 جستجوگر و طراحی آن 
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 ؟ چیست جستجو موتور

 

 بانک یا سند یک در را کلیدی کلمات که شود می گفته ای برنامه به عمومی طور به پیمایشگر یا جستجو موتور

 و ها فایل در موجود کلیدی کلمات که شود می گفته ای برنامه به اینترنت در. کند می جستجو اطالعاتی

 در کاربران به و کند می جستجو را FTP آرشیوهای و گوفر منوهای خبری، های گروه ، جهانی وب سندهای

 مانند. کند می کمک شبکه در موجود اطالعات انبوه میان در نظر مورد اطالعات جستجوی

 Excite,Google,Yahoo,MSN سایتهای

 جستجو به خود اطالعاتی بانک در جستجو ی برنامه و کرده وارد را کلیدی ی واژه یک شما جستجو موتور در

 دارای جستجو موتورهای بیشتر امروزه البته. داد خواهند نمایش را شما موضوع با مرتبط های سایت و پرداخته

 مانند جستجو قابلیت ها دایرکتوری اکثر همچنین و باشند می ها دایرکتوری مانند شده بندی طبقه اطالعات

 .دارند را جستجو موتورهای

 

  :جستجو های موتور انواع

 

. دستیتکمیل هایفهرست و پیمایشی جستجوی موتورهای. شوندمی تقسیم کلی دسته دو به جستجو موتورهای

 که است ذکر به الزم البته کنندمی استفاده متفاوتی هایروش از خود فهرست تکمیل برای هاآن از کدام هر

 نیز) "Meta Search Engines (جستجوگر ابر" عنوان تحت جستجوگر موتورهای از جدید ای گونه

  :پرداخت خواهیم موارد این از یک هر توضیح به ادامه در که دارد وجود

 

 :پیمایشی جستجوی موتورهای-- 

 

 را خود فهرست گوگل مانند )Based Search Engines-Crawler (پیمایشی جستجوی موتورهای

 میان از کاربران سپس کنند،می ذخیره را اطالعاتی کرده، پیمایش را وب آنها. دهندمی تشکیل خودکار بصورت

 را تغییراتی خود وب صفحه در شما اگر. کنندمی جستجو خواهندمی که را آنچه شده، ذخیره اطالعات این

 هافهرست در تغییرات این سپس و یابندمی خودکار طور به را آنها پیمایشی جستجوی موتورهای نمایید، اعمال

 .گرفت خواهند قرار فهرست این در همگی صفحه، عناصر دیگر و متن عنوان،. شد خواهد اعمال

 

 :دستی تکمیل فهرست-- 

 

 ) Openبازی فهرست مانند )Powered Directories-Human (یا دستیتکمیل هایفهرست
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) Directoryمانند Dmoz به را نظر مورد صفحه شما. کنندمی تکمیل را آن که است کاربرانی به وابسته 

 نظر در فهرست آن برای که ویراستارهایی توسط کار این یا کنیدمی ثبت فهرست در کوتاه توضیحی همراه

 در و گیردمی صورت شده ثبت توضیحات روی بر تنها حالت این در جستجو عمل. شودمی انجام شده، گرفته

 یک بهبود برای که چیزهایی. آورد نخواهد وجود به تغییری فهرست روی وب، صفحه روی تغییر صورت

 تنها. ندارند دایرکتوری یک بندیفهرست بهبود بر تأثیری هستند، مفید جستجو موتور یک در بندیفهرست

 با سایت یک نسبت به بیشتری شانس خوب محتوای با ایداده پایگاه با خوب سایت یک که است این استثناء

 برای هم دیگر مولفه یک یاهو، و گوگل جمله از مشهور جستجوگرهای مورد در البته. دارد ضعیف داده پایگاه

 در خود گاهوب مکان بهبود به مایل که گاههاییوب یعنی است، مالی کمک که دارد وجود فهرستبندی بهبود

 .برسند خویش هدف به جستجوگرها این به پول پرداخت با توانندمی هستند، بندی فهرست

 

 :مختلط نتایج با ترکیبی جستجوی موتورهای-- 

 

 ترکیبی جستجوی موتور یک غالباً،. دهندمی نمایش هم کنار در را حالت دو هر که شودمی اطالق موتورهایی به

 قرار توجه مورد هم را دیگر دسته از حاصل نتایج فوق، هایدسته از یک هر از جستجو نتیجه نمایش صورت در

 نشان را دستیتکمیل هایفهرست از حاصل نتایج بیشتر )MSN (ان.اس.ام جستجوی موتور مثالً. دهدمی

 .دارد پیمایشی جستجوی از حاصل نتایج به هم نگاهی نیم آن کنار در اما دهدمی

 

 :جستجوگرها ابر-- 

 

 چندید از حاصل نتایج کردن ترکیب از ندارند نیز چندانی قدمت که جستجوگر موتورهای از جدید گونه این

  ِ موتورجستجوگر چندین در را شما نظر مورد عبارت موتور این که معنی بدین.میکند استفاده موتورجستجوگر

 مثال عنوانبه.دهدمی ارایه شما به کلی نتیجه یک و کرده ترکیب هم با را آنها نتایج و میکند جستجو

 استفاده ASK و  MSN -Yahoo  -Google موتورهای از حاصل نتایج از[ 1] پایل داگ موتورجستجوگر

 دهدمی شما به را حاصل نتیجه و کرده

 در اینترنت اشیاء جستجو موتور طراحی نکات 4-1

 جستجو های موتور اهمیت + 

 جستجو موتور اجزای+ 

 بندی رتبه های الگوریتم انواع+ 
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 باز متن جستجوی های موتور+ 

 Iot در جستجو موتور+ 

 و فیلترینگ و ای شبکه های محدودیت با فارسی وب و IoT در موجود سازی پیاده مشکالت -

 ...و جهانی های تحریم

 اشیاء بین در کراولر یا خزنده سازی پیاده -

 آمیز فریب اشیاء شناسایی -

 نتایج در نمایش برای اشیاء بودن مناسب درصد بندی رتبه برای فازی خبره سیستم طراحی -

 جستجو

 Iot جستجوی موتور در بندی رتبه های الگوریتم -

 

 معیار های طراحی موتور جستجو گر 4-2

 بودن بهره بی حال این با میشود تامین جستجو های موتور طریق از اینترنت ترافیک از درصد 80 از بیش

 . دارد اشیاء اینترنت در ارتقاء به نیاز دهنده نشان ویژگی این از اشیاء اینترنت

 در Cloud گرفتن نظر در با و اینترنت به شده متصل اشیاء تعداد و اطالعات شدن زباد به توجه با همچنین

Iot  میکند نمایان را خود جستجو موتور یک به نیاز کامال.. 

 به شدند تعبیه ثابت های تلفن که همانطور میباشد، ها نیاز تر ساده تعبیه فناوری، راهبران اصلی وظایف از

 سازی تعبیه اما. دهیم انجام اشیاء اینترنت سازی تعبیه برای را خود تالش همه باید نیز ما موبایل های گوشی

 سازی تعبیه قبلی سوابق و زبان فرهنگ، نظر از باید نیست، پذیری دسترسی و سیرکوالسیون در راحتی فقط

 .شود گرفته نظر در باید نیز سئو های الگوریتم در نیز موارد این و شود انجام
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 وجستج: معیارهای نمایش دستگاه ها در نتایج  4-1شکل 

 باال نکات گرفتن نظر در با نتایج بهترین نمایش در مناسب اصول و قوانین وجود جستجو موتور هر موفقیت عامل

 شده طراحی کنون تا Iot در جستجو برای فراوانی های جستجو موتور تاکنون توضیحات این به توجه با. میباشد

 جستجوگر های موتور حتی. اند نشده شناخته نیز رسمی بصورت و اند نشده موفق کنون تا هیچکدام اما اند

 ارائه کاربران به را نتیجه بهترین نتواند جستجو موتور اگر اینکه گرفتن نظر در با اما. اند شده طراحی نیز فارسی

 . است بوده مورد همین نیز یاهو بر گوگل پیروزی های علت از یکی. نمیکنند استفاده آن از دیگر کاربران بکند،

 شما دوستان از یکی توسط که است آن Search Engine Result Page همان یا SERP بهترین

 کرد آنالیز را جتسجو تاریخچه و ها داده و کرد استفاده مصنوعی هوش از استفاده با اگر اکنون شود، پیشنهاد

 .داشت را تر مطلوب ای نتیجه میتوان

 مختلف های کشور در جستجو های موتور از استفاده آمار 4-3

 



30 
 

 

 

  جستجوگرهای موفق در کشورهای مختلفموتور :  4-2شکل 

 که اند شده لیست جستجوگر های موتور ترین محبوب مختلف های کشور در زیر در تر دقیق توضیحات برای

 میباشد گوگل از بهتر باال شرایط رعایت و سازی تعبیه چین در Baidu مثال ها آن از برخی موفقیت علت

 جتسجوگر موتور از جنوبی کره کشور در مثال اند بوده موثر جستجوگر های موتور روی بر نیز ها تحریم همچنین
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Naver کلیدی کلمه سرچ با حتی اما میشود استفاده  :info:Naver.com که شد خواهید متوجه گوگل در 

  است نکرده ثبت را سایت این از اطالعاتی هیچ گوگل

 را درست هایی آمار تقریبا اما نمیباشد صحیح درصد 100 و قطع بصورت که Alexa سایت آمار به استناد با

 سایت میکند، ارائه را نتیجه ترین نزدیک که میباشد سایت بهترین رقیب های سایت بین در و میدهد

naver.com دیگر های سایت بین در میتوان بسختی حتی ندارد، ای شده ثبت اطالعات هیچ گوگل در که 

. میباشد دنیا اول های سایت جزو که میباشد باالیی بسیار بازدید آمار دارای اما کرد پیدا را آن توضیحات هم

 :الکسا گزارش نمونه

 

 دوره یک در سایت این رتبه که میباشد مشخص نمودار به توجه با دنیا، کل در 124 و جنوبی کره در دوم رتبه

 ..است داشته رتبه افت نیز اخیرا و است بوده دنیا 60 از کمتر زمان از خاص

 توسط سایت این های داده و اطالعات اینکه به باتوجه داشت، نظر در را نکته یک باید alexa از استفاده در

 مرورگر در افزونه این از که کاربرانی و مخاطبان تعداد اگر همین بخاطر میشود گرفته  alexa toolbar  افزونه

 مرورگر ارائه های شرکت از برخی با شرکت این همچنین بود خواهد بهتر نیز نتیجه باشد بیشتر میکنند استفاده

 .میگزارند اشتراک به یکدیگر با را خود اطالعات و دارد داد قرار نیز اینترنت
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 جستجو موتور اجزای 4-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : پروسه نمایش نتایج برای کالینت 4-3شکل 

 .باشد دیگری شی هر یا حیوان انسان میتواد اشیاء اینترنت در اما است شده استفاده انسان کاراکتر از باال شکل در

 IoT جستجوگر موتور سازی پیاده در مصنوعی هوش 5-4

 بهینه برای  هایی الگوریتم سازی پیاده به نیاز ما ابری فضای  از اعم شد، تعریف باال در که هایی نیاز به توجه با

 ها دستگاه انواع تحلیل و تجزیه از بعد اما دارند وجود متنوعی سازی بهینه های الگوریتم اینکار برای. داریم سازی

 مطرح را  ها عسل زنبور کلونی الگوریتم و(   )Intelligence Swarm(  گروهی هوش یا ازدحامی هوش)

 و تر دقیق های الگوریتم از میبرند بهره مصنوعی هوش از که گوگل همانند جستجو های موتور بین در. ایم کرده
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 نحوه معموال سیاه کاله سئوی از جلوگیری برای ها شرکت این مدیران اما است شده استفاده تری پیچیده بسیار

 .ندارد اطالعی ها آن از کسی و نمیکنند منتشر را خود های الگوریتم عملکرد

 Swarm Intelligence یا جمعی هوش 6-4

 سیمبی یک و فلزیاب یک گروه اعضای از یک هر. گردیدمی گنج دنبال به دوستانتان از گروهی و شما کنید فرض

 آیا دانیدمی شما بنابراین. بدهد اطالع خود نزدیک همسایگان به را خود کار وضعیت و مکان تواندمی که دارد

 او طرف به توانیدمی شما بود نزدیکتر گنج به ایهمسایه اگر پس نه؟ یا نزدیکترند گنج به شما از همسایگانتان

 که زمانی از زودتر گنج همچنین و شودمی بیشتر گنج به رسیدن برای شما شانس کاری چنین با. کنید حرکت

 . شودمی پیدا باشید، تنها شما

 نهایی هدف یک به رسیدن برای افراد که است Swarm behavior یا جمعی رفتار از ساده مثال یک این

 صورت به توانمی را Swarm. کنند عمل جداگانه افراد که است زمانی از مؤثرتر روش این. کنندمی همکاری

 محاسباتی کاربردهای در. کنندمی همکاری یکدیگر با که کرد تعریف موجوداتی از یافته سازمان ایمجموعه

Swarm intelligence پرندگان یدسته و ماهیان هایدسته ها،موریانه زنبورها، ها،مورچه مانند موجوداتی از 

 آنها جمعی رفتار ولی دارند ایساده نستباً  ساختار موجودات از یک هر اجتماعات نوع این در. شودمی برداری الگو

 انجام را مخصوص یساده کار یک هامورچه از یک هر هامورچه کولونی در مثال برای. است پیچیده نهایتبی

 کردن تمیز نوزادان، و ازملکه محافظت الیه، یبهینه ساختن ها،مورچه رفتار و عمل جمعی طور به ولی دهدمی

 به Swarm یک کلی، رفتار. کندمی تضمین را حمله استراتژی سازیبهینه و غذایی منابع بهترین یافتن النه،

 بین پیچیده بسیار یرابطه یک عبارتی به یا. آیدمی بدست اجتماع تکتک رفتارهای آمیزش از خطی غیر صورت

 نیست اجتماع افراد فردی رفتار به وابسته فقط جمعی رفتار. دارد وجود اجتماع یک فردی رفتار و جمعی رفتار

 افزایش را محیط یدرباره افراد یتجربه افراد، بین تعامل. است وابسته نیز افراد میان تعامل چگونگی به بلکه

 ایجاد ارتباطی کانالهای مجموعه افراد بین Swarm اجتماعی ساختار. شودمی اجتماع پیشرفت موجب و دهدمی

 هاSwarm محاسباتی سازیمدل بپردازند، شخصی هایتجربه تبادل به توانندمی افراد آن طی که کندمی

 : مانند است داشته پی در را بسیاری و موفق کاربردهای

 

Function optimization, Finding optimal roots, scheduling, structural 

optimization, Image and data analysis  
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 Ant هامورچه کولونی به توانمی دسته این از. دارد وجود مختلف هایSwarm یمطالعه از زیادی کاربردهای

Colony پرندگان یدسته و  Bird Flocks نمود اشاره. 

 

 : پروسه انجام هوش جمعی در موتور جستجو 4-4شکل 

 در موتور های جستجوگر عسل زنبور کلونی الگوریتم 7-4

 است آن های المان تصادفی رفتار بر مرتبط ازدحامی هوش های الگوریتم سایر مانند عسل زنبور کلونی الگوریتم

 طبیعت از گرفتن الهام با ازدحامی هوش های الگوریتم از بسیاری. دارد کاربرد سازی بهینه مسائل حل برای و

 یا عسل زنبور کلونی الگوریتم و فاخته الگوریتم پرندگان، الگوریتم مورچگان، کلونی الگوریتم مانند اند شده ایجاد

Artificial bee colony algorithm مخفف صورت به که BCO میشود نامیده (Bee Colony 

Optimization) . 

 :است زیر صورت به مهندسی علوم در عسل زنبور سازی بهینه الگوریتم کاربردهای برخی

 

 شناسی الگو برای عصبی شبکه آموزش 
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 تولیدی هایماشین برای کارها بندی زمان 

 اطالعات بندیدسته 

 مکانیکی اجزای طراحی سازیبهینه 

 گانه چند سازیبهینه 

 ورزشکار هایربات برای فازی منطق هایکننده کنترل کردن میزان 

 می را زیادی بسیار زمان آنها کردن حل یا و نیستند حل قابل ریاضی معمول های روش به مسائل از بسیاری

 نقطه، آن به اصطالحا که هستیم مسئله در بهینه نقطه یک کردن پیدا دنبال به ما مسائل از نوع این در. طلبد

 الگوریتم. باشیم داشته را مسئله در خطا کمترین ما که آید می بدست زمانی بهینه نقطه. گوییم می بهینه نقطه

 .شوند می استفاده سازی بهینه مسائل حل برای تکاملی های الگوریتم و ژنتیک الگوریتم مانند تصادفی هایی

 

 از عسل زنبور الگوریتم که است ازدحامی هوش های الگوریتم سازی بهینه مسائل حل های روش از دیگر یکی

 است جستجو بر مبتنی گروهی الگوریتم یک (Bee Algorithm) زنبور الگوریتم. است ها الگوریتم این جمله

 زنبور هایگروه غذای جستجوی رفتار سازی شبیه الگوریتم این.است شده ابداع میالدی ۲۰۰۵ سال در  که

 جستجوی با که دهدمی انجام محلی جستجوی از نوعی الگوریتم الگوریتم، این ابتدایی نسخه در. است عسل

 .شود استفاده تابعی سازی بهینه یا ترکیبی سازی بهینه برای تواندمی و شده ترکیب اکتره تصادفی

 

. کند می استفاده استخراج و اکتشاف روش دو از ازدحامی هوش های الگوریتم سایر مانند نیز الگوریتم این

 اطراف در کارگر زنبورهای. دارند عهده به را اکتشاف وظیفه ناظر زنبورهای و استخراج وظیفه کارگر زنبورهای

 و گردند می بهینه جواب دنبال به( است مسئله جواب شامل که ای منطقه یا شده پیدا های گل) منطقه یک

  (جدید های گل) هستند جدید مناطق کردن پیدا دنبال به تصادفی رفتار با ناظر زنبورهای

 

 جستجوگر اینترنت اشیاءویژگی های خزنده خوب در موتور  8-4

 تکراری های دستگاه نکردن ایندکس 

 در اجرا امکان Thread بسیار موازی های 

 ها دستگاه چاله در نیفتادن گیر 

o سرعت نظر از 
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o اسپم و  نخور بدرد های دستگاه 

 آنها وضعیت بررسی برای ها دستگاه بروزرسانی 

 محلی جستجوی 

 کننده درخواست اساس بر نتیجه بهترین نمایش 
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 : یافتن بهترین نتایج در جستجوگر 5-1شکل 

 تاریخچه سئو  5-1

 بهینه یا SEO چون معادلی کلمات که است Search Engine Optimization عبارت از برگرفته سئو

 :نمود تعریف زیر بصورت را آن توان می و باشند می معنی یک به آنها همگی که دارد جستجو موتور سازی

 اخالقی غیر هایروش با جستجو هایموتور دستکاری یا و فریب معنای به( جستجو موتور سازیبهینه) سئو

 رسیدن هدف با طبیعی جستجوی نتایج در هاسایت وب ارتباط و رویت بهبود به کردن کمک برای هاآن. نیست

 .اندشده ایجاد باال، بندیرتبه به

 مهمترین بیان به فرآیند این. دانست هاسایت وب استراتژیک تغییر برای هاروش از ایمجموعه توانمی را سئو

 .پردازدمی جستجو، نتایج صفحه در آن اهمیت افزایش و صفحه مرتبط عوامل

 صبر و ایزمینه پیش علم زیاد، دانش نیازمند زیرا شود سازیپیاده راحتی به که نیست ایساده فرآیند سئو

 وظیفه بنابراین هستند؛ بینیپیش قابل غیر خود بندیرتبه هایالگوریتم مداوم تغییر با جستجو هایموتور. است

 .است زمینه این در خود اطالعات داشتن نگه بروز سئو مهندسین

و استاندارد های مناسبی که دارد در توضیحات زیر قوانین سئو و  و بروزرسانی مداوم گوگلبا توجه به رشد 

 که قابلیت پیاده سازی در موتور جستجوگر اینترنت اشیاء را نیز دارد. ه سازی گوگل را در نظر گرفته ایمبهین
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 سئو مهندسین رو این از. است سایت یک بندیرتبه جهت معیار 200 از بیش دارای گوگل بندیرتبه الگوریتم

 .بدانند سئو موفق سازیپیاده جهت را هامعیار این ترینمهم بایستمی

 تریپیچیده بندیرتبه هایالگوریتم از که شدندمی ظاهر تریجدید جستجوی موتورهای اینترنت مداوم رشد با

 عبارت یک یا کلیدی کلمه یک که دفعاتی تعداد)  کلیدی کلمه تراکم معیار با هاالگوریتم این. کردندمی استفاده

 فهم برای key-words شبیه هایبرچسب و( صفحه کلمات کل تعداد بر تقسیم شده استفاده صفحه یک در

 را خود فعالیت هاسایت شدن دیده بیشتر سئوبرای رشد این دنبال به. کردندمی استفاده هاسایت وب محتویات

 هاییراه کردن پیدا دنبال به سئو مهندسین جستجو، هایموتور توسط صفحات بندیرتبه توسعه با. کرد شروع

 .آوردند روی اخالقی غیر چه و هایاخالقیروش از استفاده با چه موتورها این بندی رتبه در تاثیرپذیری جهت

 که کرد صحبت وب دهندگانتوسعه به راجع شد چاپ 1996 سال نوامبر در تایمز نیویورک توسط که مقاله یک

 توضیح مقاله این. کردندمی استفاده سئو اخالقی غیر هایروش از جستجو نتایج صفحه باالی در گرفتن قرار برای

 پشت در معموال که ویژه کلیدی کلمات همراه به را سایت یک راحتی به وب دهندگانتوسعه چگونه که دهدمی

 شمارش را کلیدی کلمات این جستجو موتورهای نتیجه در که کنندمی بارگذاری است، شده پنهان سایت گرافیک

 .دهندمی افزایش را سایت بندی رتبه و کرده

 نسبت راحتی خیلی کار اوایل در خاص کلیدی کلمات برای باال بندیرتبه آوردن بدست شد گفته که طور همان

 جستجو نتایج لیست باالی در گرفتن قرار زمان آن در اخالقی غیر هایروش گیری بکار با. است بوده امروز به

 مهندسین که است سخت خیلی و اندشده ترپیچیده جستجو موتورهای هایالگوریتم امروزه. بود شده تضمین

 و سئو مهندسین بین گربه و موش بازی این البته کنند، دستکاری را جستجو موتورهای بتوانند سازیبهینه

 .کرد خواهد پیدا ادامه و دارد وجود نیز امروزه جستجو موتورهای

 ؟ چیست سئو اهداف 2-5

 بین ارتباط افزایش و طبیعی جستجوی نتایج در باال محل آوردن بدست در هاسایت وب به کمک سئو هدف

 جویوپرس با مرتبط صفحات بیشترین دادن نمایش. است کاربران توسط شده وارد کلیدی کلمات و صفحات

 بیشترین کاربر آن در که است جستجو موتور برای هم و کاربر برای هم زیادی مزایای دارای شده وارد جستجوی

 بیشترین آن الگوریتم که چرا شودمی اعتماد قابل جستجو موتور و کندمی پیدا را شده جستجو مرتبط نتایج

 .دهدمی نشان را مرتبط صفحات

 فرآیند این کرد، شروع را خود کار طبیعی جستجوی نتایج در هاسایت بندیرتبه بهبود سئوبرای اینکه از بعد

 شدن بهینه برای اولیه گذاریسرمایه ترینبزرگ زمان،. شد خود هایروش سازیپیاده برای زمان و دانش نیازمند

 .است صفحه یک یا و سایت
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 طول هاماه یا هاهفته سئو گیرند،می قرار استفاده مورد سازی بهینه در رقابتی کلیدی کلمات چگونه اینکه به بسته

 مدت دراز در ولی نشود دیده سرعت به جستجو سازیبهینه نتایج است ممکن چه اگر. برسد نتیجه به تا کشدمی

 که است مهم خیلی هاسایت وب برای. است بازدیدکنندگان افزایش و سایت بندیرتبه افزایش باعث سئو مزایای

 شامل را هاکلیک درصد 58.4 که اول طبیعی نتیجه تا سه جزو خصوص به گوگل جستجو نتایج اول صفحه در

 .گیرند قرار شود،می

 یک رتبه به رسیدن سر بر رسانندمی بفروش که خدماتی و محصوالت با هاسایت وب که نیست تعجب جای این

 را گوگل جستجوی میلیون 1.5 "خودکار بیمه" رقابتی کلیدی کلمه مثال عنوان به. کنند رقابت جستجو نتایج

 خود و بازدیدکنندگان درصد 58.4 اول جایگاه 3 که است معنی بدین این دهد،می اختصاص خود به ماه در

 سودمند هاسایت از خیلی برای مسئله این. دهدمی اختصاص خود به را بازدیدکنندگان درصد 36.4 اول جایگاه

 مشتریانشان تعداد به سایت ترافیک افزایش با که آنهایی خصوص به گیرند قرار جستجو نتایج باالی در که است

 .شودمی اضافه

 جستجو نتایج طبیعی پیوندهای روی دارند دوست خیلی کنندگان جستجو دهدمی نشان دیگر مطالعه یک

 جستجو نتایج طبیعی پیوندهای روی گوگل کاربران درصد 72.3 کندمی مشخص مطالعه این کنند؛ کلیک

 یکی این. کنندمی کلیک شده پرداخت لیستهای پیوندهای روی کاربران درصد 27.3 تنها و کنندمی کلیک

 .کنند صرف هزینه و زمان آن برای هستند حاضر و دانسته را سئو تاثیر هاشرکت که است دالیلی از دیگر

 :نمود خالصه زیر بصورت توان می را سئو اهداف کلی بطور

 دارد بسزایی تاثیر اینترنت به متصل اشیاء یا دستگاه بازدید در. 

 شود می برند ایجاد باعث. 

 شد خواهد اینترنت به متصل شی یا دستگاه ترافیک افزایش باعث. 

 شد برخوردار بهتری رتبه از جستجو موتور نتایج صفحه در دستگاه شده باعث. 

 شد خواهد محصوالت فروش افزایش باعث. 

 است تبلیغات برای ابزار بهترین. 
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 ها بر اساس رتبهجستجو: نرخ بازدید از نتایج  5-2شکل 

 انواع سئو 3-5

 On Page SEO ؟ چیست صفحه درون سئو

 مرتبط...  و پیوند تصویر، متن، از اعم شما سایت وب محتویات یا و کدها مستقیم کنترل به صفحه درون سئو

 این. شودمی SEO On Page به مربوط کنیدمی بارگذاری خود سایت در که چیزی هر کلی طور به شود؛می

 گونه هر. دارید آن روی را کنترل بیشترین شما که است جایی زیرا است سازیبهینه هایتالش تمام پایه روش

 خیلی بنابراین بود خواهد گذار تاثیر جستجو نتایج در نماییدمی ایجاد خود سایت محتویات در شما که را تغییری

 .شود انجام SEO Off Page روش از قبل بدرستی SEO On Page روش که است مهم

 Off Page SEO ؟ چیست صفحه بیرون سئو

 بهینه روش شد،می انجام باالیی مستقیم کنترل با سایت وب توسعه که SEO On Page روش خالف بر

 تمام شامل این شود؛می انجام شما سایت وب از خارج در که است ارتقاهایی تمام شامل صفحه بیرون سازی

 در SEO Off Page. کند کمک شما سایت باالی بندیرتبه آوردن بدست در تواندمی که است چیزهایی

 متمرکز( کنندمی اشاره شما سایت به دیگر هایسایت از که پیوندهایی) دهندگان پیوند آوردن بدست در اول درجه

 جستجو موتور سازیبهینه به شودمی انجام سایت وب از خارج در که هاییروش از استفاده با سپس شودمی

 .پردازدمی
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SEO Off Page دهندگان، پیوند آوردن بدست جهت در سئو مهندسین توسط که است نامحدود فرآیند یک 

 .شودمی اداره

 White Hat ؟ چیست سفید - کاله سئو

 و قوانین از که هایاستراتژی و هاروش ها،تکنیک مجموعه به سفید – کاله سئو حوزه، این فنی اصطالحات در

 جستجو هایموتور دستکاری یا فریب معنی به این که. دارد اشاره کنند،می تبعیت جستجو موتورهای هایراهنمایی

 اجرای یا که است این آن دلیل زیرا شودمی یاد نیز اخالقی سئو به همچنین این. نیست وجه هیچ به کاربران یا و

 هایموتور نتایج در باال هایرتبه آوردن بدست جهت صحیح هایسیاست و هادستورالعمل از یا و داشته مدت بلند

 .کندمی استفاده جستجو

 Black Hat ؟ چیست سیاه - کاله سئو

 و بازی فریب، منظور به که دارد دستورات از ایمجموعه به اشاره سیاه – کاله سئو اصطالح دیگر عبارتی به

 که است مهم این. رودمی بکار باال، بندیرتبه آوردن بدست هدف با جستجو موتورهای هایالگوریتم دستکاری

 خطر هاروش این بکارگیری و شودنمی تایید جستجویی موتور هیچ توسط و بوده اخالقی غیر هاروش این بدانید

 .دارد بر در همیشه برای را داده پایگاه فهرست از شدن خارج

 تواندمی ولی شود جستجو نتایج در ناگهانی رشد افزایش باعث که است ممکن سیاه – کاله سئو هایتاکتیک انجام

 .شود جستجو موتور داده پایگاه فهرست از کامل حذف یا و جریمه پرداخت به منجر

 تکنیک های بهبود رتبه دستگاه در نتایج جستجو ها 4-5

 دیوایس و دستگاه ساختار بهبود 

 جستجوگر موتور دایرکتوری در دستگاه کردن رجیستر در کلیدی کلمات استراتژی 

 استراتژی URL 

 سورس سازی بهینه 

 متن کردن پردازش 

 ورودی های لینک سازی بهینه 

 استراتژی IP دامین یا 

 جستجو موتور سازی بهینه های تکنیک آنالیز
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 که موردی و است داده توضیح و بررسی را مایکروسافت و گوگل های شرکت سازی بهینه استراتژی پژوهش این

 برای معیارها مهمترین. است مایکروسافت شرکت به مربوط های استراتژی است، داده قرار آنالیز و مطالعه جهت

 :از عبارتند محقق نظر از جستجو موتور سازی بهینه

 کردن اضافه Allow یا DisAllow دستگاه نقشه به 

 کردن اضافه URL دستگاه نقشه به 

 به سایت نقشه کردن اضافه robots.txt 

 جهت آنالیز ابزارهای از استفاده crawl 

 سایت وب رویت بهبود افزایش جهت جستجو موتور سازی بهینه

 :کنند می بندی تقسیم بخش سه 3 به را دارند تاثیر سایت رتبه افزایش در که عواملی محققین تحقیق این در

 می اجرا را جو و پرس یک جستجو موتورهای صفحات در جستجوکنندگان: جستجو موتور دارنده های شرکت 

 .شود می داده نمایش جستجو موتور نتایج صفحه در آن نتیجه سپس کنند

 ها مهارت و ابزار یکسری از استفاده با که هایی شرکت: جستجو موتور سازی بهینه های شرکت و مسترها وب 

 دهند افزایش جستجو موتور نتایج صفحه در را ها سایت وب رتبه کنند می تالش

 مورد اطالعات یافتن بدنبال جستجو موتورهای در که هستند افرادی: جستجو موتورهای در کنندگان جستجو 

 .هستند نظرشان

 الگوریتم تغییرات آخرین از بایست می دهند می انجام را سازی بهینه فعالیت که افرادی هستند معتقد محققین

 بخوبی را نماید پیدا افزایش سایت ترافیک شود می باعث که عواملی و باشند مطلع جستجو موتورهای ی ها

 می دیگر بعبارتی و باشند داشته آگاهی نیز گردند می آن بدنبال نهایی کاربران که کلماتی از همچنین و بشناسند

 .دارند نگه بروز همیشه باال بندی دسته سه در را خود اطالعات بایست

 فنی آنالیز مفاهیم: جستجو موتور سازی بهینه

 جستجو موتور سازی بهینه مفاهیم از برخی ها راهنمایی و مطالعات مقاالت، یکسری اساس بر تحقیق این در

 و شود نمی تمام وقت هیچ که است فرآیندی جستجو موتور سازی بهینه هستند معتقد محقیق. است شده آورده

 . :است مشکل آنها همه سازی پیاده ولی دارد وجود سایت رتبه کردن بهتر برای زیادی های تکنیک

 تکنیک های بهبود رتبه دستگاه در نتایج جستجو ها
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  افزایش زمانuptime 

 دسترسی پذیری 

 موقعیت جغرافیایی 

 هنگام رجستر کردن سایت کلیدی کلمات 

 از استفاده Meta Tag 

 عنوان از صحیح استفاده 

 محتوا سازی بهینه 
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الگوریتم های سئو  فصل ششم

 داشتن بهترین نتایجبرای 
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 : محلی سازی نتایج جستجوها 5-3شکل 

 Local Seo یا محلی سئوی 1-6

 شما بکنید فرض دارند قرار ما خود نزدیکی در هستیم آن دنبال که نتایجی اکثر معموال اشیاء اینترنت در

 جستجوگر موتور یک در را هستند خالی آن های دوچرخه که را دوچرخه کرایه ایستگاه ترین نزدیک میخواهید

 به ترین نزدیک ، دورچرخه کرایه های ایستگاه همه بین در باید اینکار برای. ببینید را آن نتایج و بکنید سرچ

 دارد وجود کرایه برای هایی دورچه آیا ها ترین نزدیک این در که شود بررسی و شود یافت شما مکانی موقعیت

 .خیر یا

 .بود کرده منتشر کبوتر الگوریتم اسم با را آن گوگل و است شده اندازی راه نیز گوگل توسط قبال مورد این
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 : نمونه الگوریتم نمایش نزدیکترین نتایج 5-4شکل 

 الگوریتم کبوتر 6-2

 کاربردی بسیار و میباشد خاص محدوده یک در کردن جستجو برای و است شده ارائه گوگل توسط الگوریتم این

 خود نزدیکی از سرویس دریافت دنبال کالینت یا کاربران معموال هم اشیاء اینترنت در. میباشد نیز نیاز مورد و

 ها جستجو نتایج در اگر میباشد، ای کرایه دوچرخه دنبال جستجوگر موتور در که کسی همین بخاطر هستند

 موتور پس شود داده نمایش دیگر کشوری در موجود ای کرایه های دوچرخه درباره اطالعاتی شخص آن برای

 .بکند رفع را کاربر نیاز دقیقا نتوانسته ما جستجوی

 با بدهید سفارش غذا آنالین بصورت بخواهید اگر دارد، قرار تهران شهر در ونک منطقه در کنید فرض: مثال

 گوگل در کردن جستجو به مجبور همین بخاطر ندارید را غذا آنالین فروش های سایت لیست اینکه به توجه

 عنوان به را سایت یکسری هم گوگل و میکنید راسرچ "آنالین رستوران" یا "غذا خرید" عبارت و بود، خواهید

 های شهر در که شود داده نمایش هایی رستوران لیست نتایج در شما اگر اما میدهد نمایش شما برای نتایج

 .بکند رفع را کاربر نیاز نتوانسته گوگل که میرسیم نتیجه این به پس هستند مشهد و اصفهان تبریز،

 عبارتی و کلمه نوع و کاربر مکانی موقعیت اساس بر که دارد مخصوص الگوریتم یک گوگل مشکل این رفع برای

 مید نمایش کاربر برای را ها سایت ترین مناسب است کرده جستجو که
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 گیری نتیجه

 در جستجوگر موتور ساخت مورد در شده گفته نکات تحلیل و تجزیه و باال مراحل انجام از پس نهایت در

 :باشیم رسیده زیر نتایج به باید جستجوگر موتور این برای ها دستگاه سازی بهینه و سئو نحوه و اشیاء اینترنت

 ایم نموده مطالعه را اشیاء اینترنت درباره کامل توضیح .1

 ایم کرده پیدا را جستجو های موتور درباره کامل شناخت .2

 ایم کرده احساس خود زندگی در را اشیاء اینترنت تاثیر .3

 اشیاء ایترنت در جستجوگر موتور اندازی راه به محیط و جامعه نیاز احساس .4

  جستجوگر های موتور در ها سایت کردن ایندکس نحوه و ها خزنده .5

 .ایم شناخته را اشیاء اینترنت در جستجوگر موتور یک اندازی راه های نیاز پیش .6

7. Block Chain اشیاء اینترنت روی بر آن تاثیر و 

 ءاشیا اینترنت در ها دستگاه کردن رجستر در Block Chain از گرفتن الگو .8

 اشیا اینترنت چینِبالک کاربرد موارد .9

 سیار های داده پایگاه درباره کلی توضیح .10

 جستجو های موتور نتایج سازی محلی در سیار های داده پایگاه کاربرد .11

 سیار های داده پایگاه چرا .12

  سیار های داده پایگاه نیازمندیهای .13

 mobile database سیستم معماری .14

 IoT جستجوی موتور سازی محلی مراحل .15

 اشیاء اینترنت در ها ابر .16

 ابری محاسبات مبنای بر اشیاء اینترنت مشخصات .17
 جستجو موتورهای انواع .18

 پیمایشی جستجوی موتور یک بررسی .19

 جستجو موتور ساخت در مهم نکات .20

 جستجو موتورهای موفقیت عامل .21

 مختلف های کشور در جستجو های موتور از استفاده آمار .22

 IoT جستجوگر موتور سازی پیاده در مصنوعی هوش .23

 خوب خزنده های ویژگی .24
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 چیست سایت سازی بهینه یا سئو .25

 سئو لوکال یا محلی سئوی .26

 اشیاء اینترنت آینده

 برای را زیادی گزاری سرمایه و هزینه اکنون هم گوگل و داشت خواهند را سختی رقابت جستجوگر های موتور

 بین در اشیاء و ها دستگاه زیاد بسیار تعداد به توجه با و است داده انجام اشیاء اینترنت حوزه گرفتن دست در

 خواهد وجود سختی بسیار رقابت جستجو های موتور طریق از بیشتر های ورودی دریافت برای هم کاربران

 .داشت

 .دهند ارائه مشتریان به اشیا اینترنت در  صدا بر مبتنی صورت به را خود خدمات تا کنند می تالش ها شرکت

 رشد 2018 سال در صدا بر مبتنی خدمات کیفیت و گستردگی پیچیدگی، Fortune 500 لیست اساس بر

 کاری هر برای که صنایعی سایر و مالی خدمات. شد خواهد برابر دو حدودا موجود، خدمات به توجه با و کرده

 .ماند خواهند عقب هستند مجوز خواستار ساده کار یک از بیش

 .یافت خواهد افزایش اشیا اینترنت در لبه راهکارهای یتوسعه

 سال در. افتند می اتفاق ابر در یا محلی یداده مراکز در عمدتا اشیاء اینترنت کار و کسب فرآیندهای امروزه

 داده تحلیل به که بود، خواهیم فرآیندها این یدهندهتوسعه هایشرکت میان توجه قابل حرکتی شاهد ،2018

. داشت خواهند نیاز آورند می وجود به را فرآیندها این که متصلی هایدستگاه نزدیکی در و محلی صورت به

 و کرده عمل محلی صورت به کنند،می تولید که ایداده اساس بر توانند می اشیاء اینترنت یلبه هایدستگاه

 مندبهره خوبی به مدیریت و گسترش پیکربندی، پذیری،مقیاس امنیت، داشتن برای ابر مزایای از همچنین

 .شوند

 .شد خواهند خارج IaaS کار و کسب از اشیاء اینترنت صنعتی هایپلتفرم سازندگان

 مختص هایقابلیت از برخی ایجاد برای اشیاء اینترنت بزرگ صنعتی هایپلتفرم تمام گذشته، ماه ۱۲ طول در

 اقدام مایکروسافت و IBM آمازون، شامل ابری خدمات هایکنندهتأمین طریق از اشیاء اینترنت یا صنعت

 انطباق نظارتی دقیق قوانین با دهند،می گسترش را خود جغرافیایی برد هاکنندهتأمین این همچنانکه. اندکرده

 خواهد شتاب نیز روند این کنندمی تقویت اشیاء اینترنت یحوزه در را خود هایقابلیت و یابندمی بیشتری

 .گرفت

 .بود خواهند متمایل اشیاء اینترنت های داده سازی تجاری سمت به اروپایی جدید های دستورالعمل
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 تجاری را خود های داده کنون تا آنها آمریکایی، های شرکت در ها داده تحلیلگران از درصد 45 ی گفته به

 آلمان در آنها از درصد 38 و فرانسه در ها شرکت این از درصد 35 فقط اروپا، در حالیکه در اند؛ کرده سازی

 تشویق برای هایی دستورالعمل اروپایی کمیسیون ماندگی، عقب این تشخیص با. اند داده انجام را کار این

 .کرد خواهد منتشر داده اقتصاد رونق و پیشرفته تکنولوژی از استفاده

 در پوشیدنی های تکنولوژی حالیکه در شوند، می آگاه اشیاء اینترنت در موجود های فرصت از ها بازاریاب

 .مانند می باقی خود موقعیت

 های راه ها، دستگاه بیشتر در گوگل دستیار یا الکسا آمازون مانند هوشمند های عامل فراگیر و فزاینده پذیرش

 تجاری، نام یک از خوب تجربه یک ایجاد با. داد خواهد نشان ها بازاریاب به مشتری با تعامل برای جدیدی

 های ساعت یا هوشمند خانه اسپیکرهای از استفاده با جدید های رابط داشتن برای را خود استراتژی ها بازاریاب

 پایان تا آمریکا در تنها هوشمند، ساعت میلیون 12 از بیش فزاینده فروش وجود با. داد خواهند توسعه هوشمند

 .بماند باقی خود موقعیت در پوشیدنی های تکنولوژی از استفاده میزان دارد انتظار Forrester ،2018 سال
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