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اطالع یاتی در ایُترَت

 افسٌٔ رٔز گسترش ٔ رضذ سپس ٔ ایُترَت ظٕٓر
 در را َٕیُی چانطٓای ٔ فٓرستٓا (ٔب جٓاَی ضثکّ )

 دسترسی ٔ جستجٕ ايکاٌ .آٔرد پذیذ یاتی اطالع فرایُذ
 ْای ایُترَت،فؼانیت طریك از اطالػات از زیادی دجى تّ

 لرار خٕد تاثیر تذت را ... ٔ تجاری تذمیماتی، ، آيٕزضی
 ایُترَت در یاتی اطالع فرایُذ اصهی يطکم.است دادِ

 ، َیست اطالػاتی يُاتغ ٔ اطالػات از کًی دجى تازیاتی
 دذ از تیص تازیاتی) ػُٕاٌ تذت جذیذی يطکم تهکّ

 .است آيذِ پذیذ (اطالػات

 ترای َیاز يٕرد يٓارتٓای يجًٕػّ یاتی، اطالع
. است اطالػات جستجٕی ٔ ضُاسایی،دسترسی



 يُٓذسی دکتری دٔرِ داَطجٕی دٔ 1994 سال أایم در
 یاَگ جری ٔ فیهٕ دیٕیذ َايٓای تّ استاَفٕرد داَطگاِ ترق

  در ٔ تٓیّ را يُتخة ٔ ػاللّ يٕرد ٔب سایتٓای از فٓرستی
 پایگاِ در جستجٕ يُظٕر تّ سپس . کردَذ ارائّ ٔب يذیط

 تّ کأضی افسار َرو ، سایتٓا از ضذِ آٔری گرد اطالػاتی
(www.yahoo.com) را اٌ ٔ افسٔدَذ  آٌ yahoo! َٓادَذ َاو.

(www.altavista.com) 1995 دسايثر در Alta vista ّت 
 ظٕٓر کأش ْای يٕتٕر تریٍ ضذِ ضُاختّ از یکی ػُٕاٌ

 تیُی پیص آٌ در کّ َٕآٔریٓایی ٔ ٔیژگیٓا دنیم تّ ٔ کرد پیذا
 اتسارْای تٓتریٍ از یکی ػُٕاٌ تّ سرػت تّ تٕد، ضذِ

 رٔزاَّ اَجاو تٕاَایی کّ طٕری تّ ;ضذ يطرح ایُترَت کأش
 اطالػات تازیاتی  سرػت کاْص تذٌٔ را جستجٕ يیهیَٕٓا

. داضت ًْراِ تّ
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گرفتّ ضذِ است كّ تّ يؼُای  (googol)هًّ گٕگم در دمیمت از نغتک

ایٍ كهًّ تٕسط خٕاْرزادِ . ػذد یك تا صذصفر در جهٕی آٌ است

در یكی از كتاب ْای يؼتثرش تّ كار « ادٔارد كسُر»ریاضیذاٌ يؼرٔف 

رفت ٔ از آٌ پس تّ صٕرت اصطالح ضُاختّ ضذِ ای تیٍ داَطجٕیاٌ 

گٕگم دنیم استفادِ از ایٍ كهًّ را تؼذاد تی َٓایت ٔ . رٔاج پیذا كرد

َايذذٔد اطالػات يٕجٕد در دَیای ایُترَت ٔ ْذف ضركت را ايكاٌ در 

اختیار لرار دادٌ ایٍ دجى اطالػات ترای ػاللّ يُذاٌ ٔ كارتراٌ آٌ 

.تٕضیخ دادِ است

 .تازيی گردد ۱۹۹۶یا  ۱۹۹۵آغاز ضكم گیری آٌ تّ سال ْای 







37 thousand employees, 70 offices in 40 countries 

of the world.

1 billion searchers per day and in YouTube 72 

hours footage uploaded very minute .

Each year, Google gets over 2.5 million applicants. 

That’s equal to 6,849 per day and about 5 per 

minute and Google reviews each one.



page سيستم rank ٍگو استفادى مٍرد ًاي سيستم ديگراز يني ن طي هي باضد مي گ
 
ٍگو ا  ارزش را ضدى يافتي ظفحات گ

 .همايد مي گذاري 
high) باالتر ارزش با ظفحي يم• rank) ضٍد مي دادى همايش بكيي از زودتر. 
ٍگو•  واژى و اهدازى و مٍلعیت ،ظفحي محبٍبیت جملي از دارد تٍجي ظفحات رتبي محاسبي خعٍص در مختلفي عٍامو بي گ

 ظفحي در جستجٍ مٍرد
ٍگو•  دين تي پيصوٌاد و اظالح سيستم  : ماهود .هود مي استفادى خٍد عملنرد بٌبٍد جٌت ماضين يادگيري  ًاي تنويم از گ

....و هلمات

Page Rank
 سيستم طبكي بودي و ارزش گذاري  ظفحات
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ٍگو ظفحي هتايج  گ



يٕتٕر جستجٕ چگَّٕ کار يی کُذ؟


ٔلتی جستجٕیی در یک يٕتٕر جستجٕگر اَجاو ٔ َتایج جستجٕ ارایّ 
يی ضٕد، كارتراٌ در ٔالغ َتیجّ كار تخص ْای يتفأت يٕتٕر 

پایگاِ دادِ اش را " يٕتٕر جستجٕگر لثال. جستجٕگر را يی تیُُذ
آيادِ كردِ است ٔ ایٍ گَّٕ َیست كّ درست در ًْاٌ نذظّ 

.جستجٕ، تًاو ٔب را تگردد
گٕگم در كًتر از  يًکٍ است تسیاری از خٕد يی پرسُذ كّ چگَّٕ 

یك ثاَیّ تًاو سایت ْای ٔب را تگردد ٔ يیهیٌٕ ْا صفذّ را در َتایج 
ارایّ كُذ؟  جستجٕی خٕد

. گٕگم ٔ ْیچ يٕتٕر جستجٕگر دیگری تٕاَایی اَجاو ایٍ كار را َذارَذ

:تخص ْای يجسای یك يٕتٕر جستجٕگر ػثارتُذ از
Spider یا ػُکثٕت

Crawler ِیا خسَذ
Indexer ِیا تایگاَی کُُذ

Database ِیا پایگاِ داد
Ranker یا سیستى رتثّ تُذی
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 ماهود سرور اين محتٍي .همايد مي ارسال ضاخط سرور بي را جٍ و پرس درخٍاست سرور وب - 1
خر ايودهس جدول

 
 با هي است هلماتي محتٍي ظفحي هدام هي همايد مي اعالم و است ه تاب ا

 .دارد مطابكت ارسالي محتٍي

 اسواد سرور اين و ضدى ارسال اسواد سرور بي وجٍ پرس –2
 .همايد مي بازيابي را جٍ و پرس با موطبق

 

 ثاهيي از هسري  در جستجٍ هتيجي –3
 .گردد مي باز هاربر بي

 



گوگل از هر صفحه مورد جستجوي خود تصويري تهيه و  
ذخيره مي كنداين تصوير 

.در نتايج جستجو ظاهر مي شود cached pagesبه عنوان 

Cached Pages
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