
  هاي كاربردكاوي وبمراحل و تكنيك: كاربردكاوي وب

  3طيبه ياراحمدي ،2جواد اكبري تركستاني ،1فاطمه زندوكيلي

  
  نرم افزار -گروه كامپيوتر-د اراكدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واح1

zandevakili_msc@yahoo.com 
  كده مهندسي كامپيوتردانش -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك2

iau_akbari@yahoo.com   
  نرم افزار - گروه كامپيوتر -دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك3

yarahmadi10@yahoo.com 

  چكيده

با هاي كاوش وب براي كشف الگوهاي دستيابي كاربر وب، هاي كاوش داده و يكي از زير شاخهكاربردكاوي وب، يكي از تكنيك

ها را در اعمال روزمره شان توسط وب معموال حجم بسيار وسيعي از داده هاسازمان. باشدده از داده استفاده شده از وب مياستفا

مول است كه هاي پويا مثل اينترنت، اين يك روش معدر سيستم. كنندجمع آوري مي server access logسرورها در فايلي به نام 

در سيستم و براي ارزيابي سپس اين اطالعات براي مشخص نمودن نحوه فعاليت . ها را ثبت كنندهايي از فعاليتبه طور دوره اي نمونه

پيش پردازش داده، كشف الگو، : كاوي وب از سه فاز تشكيل شده استكاربرد. شوندها استفاده ميهاي جديد در سيستممكانيسم

ي مورد ين شاخه از كاوش وب و منابع دادههاي موجود، كاربردهاي اگوريتمو ال در اين مقاله ضمن معرفي اين سه فاز. تحليل الگو

  .شوندانجام شده در اين زمينه بيان مي استفاده، همچنين مروري بر كارهاي

  كلمات كليدي

  هاي ثبتي، وب كاوي، كاربردكاوي وب، فايلداده كاو

 مقدمه  .1

. ر تبديل شده استامروزه اينترنت به يكي از ابزارهاي مهم زندگي بش

در حال حاضر و با وجود منابع مختلف براي دسترسي به اطالعات در 

راهي بسيار مناسب و كم هزينه براي انتشار،  WWWسراسر جهان، 

با توجه به رقابت . باشداخذ و در دسترس قراردادن اطالعات مي

شديدي كه بين سازمانها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي براي انتشار 

ه دانشي هاي خود بر روي وب وجود دارد، نياز بو سرويس طالعاتا

ها به منظور اخذ نتيجه بهتر و دقيق تر براي بررسي و تحليل داده

داده كاوي و وب كاوي را مطرح  وجود دارد كه مباحثي جديد با عناوين

توسط لوول با گزارشي  80مفهوم داده كاوي در اوايل دهه . كندمي

براي اولين . مطرح شد "ه سازي فعاليت داده كاويشبي"تحت عنوان 

هاي الگهاي داده كاوي در پردازش از تكنيك 1996بار مالينا در سال 

بعد از . مربوط به وب سرورها براي شناسايي تكرار اتفاقات استفاده نمود

. ها گسترش پيدا كرداربرد وب كاوي در بسياري از عرصهك 1996سال 

"كاوي وبكاربرد"بامشاد مباشر واژه  1996ال براي اولين بار در س
را  1

هاي وب سرورها الگوي رفتار كاربران مطرح كرد و با استفاده از الگ

  .[1]ها را تحليل كردوب سايت

 2هاي داده كاوياستخراج اطالعات از اسناد وب، به وسيله تكنيك

كاوش وب در سه سطح مطرح شده  [4-1]در . گويند 3را كاوش وب

در . در سطح محتوا، در سطح ساختار و در سطح كاربرد وب: است

در سطح ساختار، . باشدسطح محتوا، هدف، كاوش محتواي وب مي

هدف، استفاده از توپولوژي ابرپيوندها براي تعيين ارتباط اسناد وب 

هايي ، هدف، كشف اطالعات مفيد از دادهدر سطح كاربرد وب. است

كه . آيدگام استفاده از وب، بدست مياست كه از تعامل كاربران در هن

كاوش . در اين مقاله به مبحث كاربرد كاوي وب پرداخته شده است

ها، كاربردكاوي وب الگوهاي حركتي ذخيره شده كاربران در الگ فايل

دهد، هاي اخير در اين تكنولوژي نشان ميپيشرفت. شودمحسوب مي

يدگي ساختار وب به دليل اينكه مقدار داده موجود در وب و پيچ

كاوي وب نقش مهمي سرعت در حال افزايش است، كاربرد ها بهسايت

هاي وب، بهبود را در اكثر كاربردها مثل، شخصي سازي سرويس

هاي پيشنهاد دهنده و طراحي ها، سيستمساختار و كارائي وب سايت

در ادامه در بخش دوم، . كندهاي هوشمند ايفا ميوب سايت

اده براي كاربردكاوي كاربردهاي آن و منابع قابل استفكاربردكاوي وب، 

سپس در بخش سوم فازهاي كاربردكاوي وب ارائه . دشونوب معرفي مي

شود، در بخش چهارم برخي از كارهاي اخير انجام شده در اين مي

  .گرددم نتيجه گيري اين پژوهش ارائه ميزمينه و  در بخش پنج



 كاربردكاوي وب .2

 مرور .2.1

هاي كاوش داده براي كشف الگوهاي ب، يكي از تكنيككاربردكاوي و

. باشددستيابي كاربر وب، با استفاده از داده استفاده شده در وب مي

دهد، به دليل اينكه مقدار اي اخير در اين تكنولوژي نشان ميهپيشرفت

ها به سرعت در حال در وب و پيچيدگي ساختار وب سايت داده موجود

وي وب نقش مهمي را در اكثر كاربردها مثل، افزايش است، كاربردكا

ها، هاي وب، بهبود ساختار و كارائي وب سايتشخصي سازي سرويس

هاي هوشمند ايفا هاي پيشنهاد دهنده و طراحي وب سايتسيستم

داده، كشف  هاي پيش پردازشاين تكنيك داراي سه فاز به نام. كندمي

باشد يشتري ميراي اهميت بباشد كه فاز اول داالگو و تحليل الگو مي

باشند و بايد قبل از استفاده هاي موجود در وب داراي نويز ميزيرا داده

  .[9-5]پردازش شوند 

  ي كاربردكاوي وبموارد استفاده .2.2

- فايل(هايي كه در اثر استفاده كاربران از وب كاربردكاوي وب، از داده

مفيد استفاده ماند، براي استخراج اطالعات ، بر جاي مي)4اي ثبته

توان در ي اين فرايند را مياطالعات استخراج شده در نتيجه. دكنمي

 بين شباهت تشخيصهاي وب تطبيق پذير، مواردي همچون،  سايت

هاي موجود در وب، پيشنهاد صفحات و شخصي سازي سرويس اسناد

  .[13-4,10]وب مورد استفاده قرار داد 

  سازي وبشخصي .2.2.1

سايت هاي فراهم شده توسط يك وبيا سرويس هر اقدامي كه اطالعات

را با نيازهاي يك كاربر يا گروه خاصي از كاربران با بكارگيري دانش 

بدست آمده از رفتار گردشي كاربر و عاليق خاص او بصورت تركيب با 

سازي وب ناميده كند شخصيسايت سازگار ميمحتوا و ساختار وب

عبارت است از فراهم سازي وب هدف يك سيستم شخصي. شودمي

كردن اطالعات دلخواه يا مورد نياز كاربران بدون درخواست صريح آنها 

[11,13-18].  

  سايتهاي وب تطبيق پذير .2.2.2

 Etzioni and perkowitzتوسط  Adaptive web sitesاصطالح 

 شود كه قادرمي هايي تعريفمعرفي شده و به عنوان وب سايت 1997

ي اطالعات براساس الگوهاي دسترسي رائهبه تغيير ساختار و نحوه ي ا

تواند به ، به طور غيرمستقيم اين موضوع ميبنابراين. كاربران است

عنوان يك عمل مدلسازي وب سايت در مقايسه با مدلسازي كاربران 

  .[8,19]مالحظه شود 

  تشخيص شباهت بين اسناد وب .2.2.3

 با ناداس شباهت ميزان تعيين وب، كاوي داده در مطرح مسايل از يكي

- مي وب از كاربران استفاده چگونگي درباره اطالعات طريق از يكديگر

 پيشنهادي صفحات ارائه براي توانمي روش اين از حاصل نتايج از. باشد

 بندي خوشه يا و كاربر چند يا يك عاليق اساس بر صفحه يك با مشابه

  ].1،2[ نمود استفاده مشابه صفحات

  منابع داده .2.3

مول است كه به مثل اينترنت، اين يك روش مع هاي پويادر سيستم

سپس اين اطالعات . ها را ثبت كنندهايي از فعاليتطور دوره اي نمونه

-براي مشخص نمودن نحوه فعاليت در سيستم و براي ارزيابي مكانيسم

هاي در كاوش وب، داده. شوندها استفاده ميهاي جديد در سيستم

ر يا كالينت و يا پروكسي سرورها توانند از طريق سرومورد نياز مي

هاي ثبت ي داده در كاربردكاوي وب فايلمنابع عمده. جمع آوري شوند

هاي سرور و ثبتهاي دسترسي وبباشد كه شامل ثبتسرور ميوب

 .ي خدمات وب استدهندهسرويس

هاي الگ، اكثر كاربردها، دستيابي به فايل منبع اصلي اطالعات در

ك آدرس وب در هنگامي كه هر  مرورگر به ي. اشدبدر طرف سرور مي

كند، اطالعات وابسته براي پردازش داده، در يك دامنه برخورد مي

access log file هاي متني هاي وب سرور فايلالگ. شوندثبت مي

سرور بستگي ندارند  5هستند كه به ساختار (ASCII)صريحي 

ر ختلفي هستند كه دهاي مها داراي فرمتاين الگ. [5,8,9,20-24]

  .شوندادامه معرفي مي

  هاي ثبتفرمت .2.3.1

ها توسط وب سرور به يك يا چند فرمت در ثبت گرفتن وب سرور، داده

هاي متنوعي براي ثبت با تكامل وب سرورها گزينه. شوديثبت م

تعدادي از . اندهاي گوناگوني از آنها ارائه شدهسازيگرفتن و پياده

، NCSA Combined Log Formatارتند از پركاربردترين آنها عب

NCSA Separate Log Format(3-log format)  وNCSA 

Common Log Format (access log) . اطالعات موجود در

Separate Log Format  با اطالعات موجود درCombined Log 

Format هاي آنها ممكن هاي موجود در فايليكسان است اما داده

در بسياري از وب سرورها . هم تطابق نداشته باشد است خط به خط با

 Common Log Formatثبت گرفتن بصورت پيش فرض با 

هاي كاربرد وب را اي از دادهشود كه فقط زيرمجموعهپيكربندي مي

 :در وب سرور معموال چهار نوع فايل الگ وجود دارد. شودشامل مي

Transfer Log ،Agent Log ،Error Log ،Referrer Log. 

ممكن  agentو  Referrer. ها رايج هستندگ فايلدو نوع اول ال

است در سرور موجود باشند يا براي ايجاد فرمت توسعه يافته اي از 

،  HTTPهر تراكنش پروتكل . افزوده شوند Transferالگ فايل، به 

اكنش ها شود و برخي از ترها ثبت ميچه كامل باشد چه نباشد در الگ

براي اطالعات بيشتر به . شوندمي ها ثبتيكي از تراكنشدر بيش از 

  .مراجعه نماييد [21,22,25]



  كاوي وبفازهاي كاربرد .3

هاي منبع اصلي مورد استفاده براي كاوش استفاده از وب، الگ فايل

هاي موجود در يك از الگ فايل [32-5,20,25]در . باشدسرور مي

ندين هاي موجود در چز الگ، ا [33,34]شود ولي در سرور استفاده مي

ياز به مرحله ي جمع آوري در اين صورت ن. شودوب سرور استفاده مي

هاي موجود در سرورها كه براي ادغام اطالعات الگ فايل باشدداده مي

، [37-27,28,32]طبق مطالعات انجام شده در . شوداستفاده مي

، Data pre-processing: فازهاي كاوش استفاده از وب عبارتند از 

Pattern discovery ،Pattern analysis  كه در  

  : [37]نشان داده شده اند 1 شكل

  

  كاوي وبفازهاي كاربرد - 1 شكل

  داده پيش پردازش فاز .3.1

ن آوري شده معموال داراي حجم زياد و بسيار ناهمگهاي وب جمعداده

هاي سازگار و يكپارچه تبديل شوند ها بايد به دادههاين داد. باشندمي

همانند بيشتر . ي كشف الگو مفيد باشندتا بتوانند براي مرحله

سازي داده شامل پركردن كاوي، پيش پردازش و آمادهكاربردهاي داده

مقادير ناموجود، حذف نويز، تبديل و فرمت كردن داده و همچنين 

مه مراحل متداول در ادا. [38,39]باشد ها مين ناسازگاريبرطرف كرد

  .شودها شرح داده ميپيش پردازش داده

  هاپاكسازي داده .3.1.1

داده به منظور بدست آوردن  پاكسازيهاي ، تكنيكمرحله اين در

 Web Log Dataدر كشف الگوهاي مفيد،  هاي خام برايمجموعه

در طرف  موجود Access log file .[26,27,33]شوند اعمال مي

باز  ،6جلسهسرور، شامل اطالعات گزارش شده از كاربر است كه يك 

عامل هايي هستند كه يك شامل ليست آيتم هاالگاين  .است نموده

فرمت اين . [28,30,34] مورد دستيابي قرار داده است )مرورگر( 7كاربر

كه شامل  باشد،مي Common Log Format(CLF) معموال هافايل

  :است زيرردهاي ركو

1( IP Address كاربران  

 زمان و تاريخ دسترسي )2

هاي در كاوش استفاده از وب، روش( روش درخواست )3

 .)شوندحذف مي Get or Postدرخواست به جز 

 ي مورد دستيابيآدرس صفحه )4

 )HTTP1.0, HTTP 1.1( پروتكل انتقال )5

6( Success of return code ) اين كد يك عدد سه رقمي

شود و داراي چهار طرف سرور ايجاد مي باشد كه درمي

 Success(200: كالس مختلف است 

Series),Redirect(300 Series),Failure(400 

Series),Server Error(500 Series) ر كه كدهاي بزرگت

كاوش  شوند و برايحذف مي 200و كوچكتر از  299از 

 .)شونداستفاده از وب استفاده نمي

 شدههاي منتقل تعداد بايت )7

 اطالعاتكشف تواند براي ر اين ركورد، مياطالعات موجود د

  ي عناصر موجود در اما همه استفاده شود جلسات،

الگ هاي هاي غير مفيد، حجم فايلبا حذف داده .ها معتبر نيستندالگ

  ي كمتري مصرف كاهش يافته و در نتيجه حافظه

هاي حجم فايلهاي گرافيكي كنند، به عنوان مثال با حذف فايلمي

 هاي زير براياز چندتايي باال معموال صفت .يابدكاهش مي %50الگ 

زمان  ،كاربران IP Address:شوند استفاده مي جلسه اطالعات كشف

 .ي مورد دستيابيآدرس صفحه ،و تاريخ دسترسي

 شوند،، فيلدهاي داراي افزونه حذف مي8براي پاكسازي داده

اديده گرفته ر هر يك از موارد باال نهمچنين ركوردهاي حاوي خطا د

- سازي اكتشافي فقط فايلبازهاي شوند، از طرفي چون اكثر بخشمي

-ها ميدرنتيجه ديگر انواع درخواست ،دنكنمي را پردازش htmlهاي 

هاي داده به عبارت ديگر اين گام شامل حذف همه. دند حذف شونتوان

 كاوش مفيد نيستندباشد كه براي اهداف مي web logsموجود در 

  :، مثل[6,40]

و  ها براي صفحات حاوي عكس و عناصر گرافيكيدرخواست •

 صوتي

هاي ديگري كه ممكن است هاي مربوط به فايلدرخواست •

 .در يك صفحه وب باز شوند

 .web spidersها و جلسات ايجاد شده توسط ربات •

ز ها از اين نوع منابع، زياد است و ابه اين دليل كه درخواست

توانند در نتايج تعيين رفتار كاربر ايجاد طرفي اين منابع ساختگي، مي

- حذف فايل. خطا كنند، در نتيجه، قبل از شروع كار بايد حذف شوند

هايي تواند توسط تشخيص نوع فايلها ميفايل هاي گرافيكي و ديگر

ولي  .[43-41] هستند، انجام شود png.يا  jpg.كه داراي پسوند 

در اين . ح شناسايي شوندبايد به طور صري ها spiderها و تجلسات ربا

  :[44] هاي زير استفاده كردتوان از راه حلموارد مي

1( Referring to the remote host name 

2( Referring to the user agent 

3( Checking the access to the robots txt file 



كنند، براي ل مينام عامل كاربر غلطي را ارساها گاهي اوقات ربات

براي جدا  9هاي اكتشافي مبتني بر هدايتتوان از راهحل اين مشكل مي

 نهايت،در  .ها، استفاده كردنمودن جلسات كاربر از جلسات ربات

 ، باقي خواهند ماندگفته شدهركوردهاي شامل سه خصوصيت كليدي 

[44].  

  شناسايي كاربر .3.1.2

اند يكي از مهم ترين اربراني كه از وب سايت ديدن كردهشناسايي ك

ترين راه اين است كه هر آدرس ساده. باشدربردكاوي وب ميهاي كاگام

IP ها نيز براي كوكي. [16]متمايز را به يك كاربر متمايز نسبت دهيم

آنها يك شناسه . سايت مفيد هستندنندگان يك وبتشخيص بازديدك

-ربر مالقاتسرور براي هر كاكنند كه توسط وبرا در خود ذخيره مي

ها يك تهديد براي شود، اما چون كوكييد ميي وب سايت تولكننده

ا را غيرفعال هشوند، كاربران يا آندن محسوب ميبوامنيت و خصوصي

به دليل وجود اين مشكالت،  .كنندها را حذف ميكنند و يا آنمي

روش اول تحليلي بر روي . [30]اي ارائه شده است هاي مكاشفهتكنيك

دهد و در آن به دنبال مرورگرهاي ل ثبت وب سرور انجام ميفاي

ل هاي عامآنها، به دنبال سيستم IPمختلف يا در صورت يكسان بودن 

اين اطالعات همراه با هم . گرددها ميي آنمختلف بر اساس نوع و نسخه

  .دهدوجود كاربران متفاوت را نشان مي

سايت را ولوژي وبروش دوم كه در همان كار ارائه شده است توپ

اگر آدرس . كندي دسترسي تركيب ميهاي ارجاع دهندههمراه با وارده

IP  درخواست به يك صفحه با آدرسIP ي درخواست به يك صفحه

ديگر يكسان باشد و هيچ لينك مستقيمي بين اين صفحات وجود 

گاه احتماال كاربر جديدي به سايت دسترسي كرده نداشته باشد، آن

روش ديگري نيز براي شناسايي كاربر پيشنهاد شده  [16]در . است

سرور براي هر كاربر توليد شده ي يكتا كه توسط وبيك شناسه. است

بجاي .  شودصفحات تحويل داده شده به كاربر وارد مي URLاست در 

شود كه ي اين شناسه در يك فايل كوكي، از كاربر درخواست ميذخيره

خود  URLآن شناسه را به عنوان بخشي از يكي از اين صفحات را كه 

هنگامي كه كاربر بار ديگر به سايت مراجعه . كند bookmarkدارند، 

گيرد و در كند، اين شناسه براي شناسايي او مورد استفاده قرار ميمي

اين يك روش بسيار . شودكاربر ذخيره مي IPفايل ثبت بجاي آدرس 

د، اما مشكل اصلي آن اين ساده است كه مشكالت كوكي ها را ندار

خودكار است، چون كاربر بايد يك است كه روش شناسايي آن نيمه

سايت كند و از آن صفحه براي دسترسي به وب bookmarkصفحه را 

ي كاربر غيرقابل استفاده استفاده كند، در غير اين صورت شناسه

  .خواهد بود

  صفحهتشخيص مشاهده  .3.1.3

ابسته به ساختار داخل صفحات ها به شدت وتشخيص مشاهده صفحه

براي سايتي كه . باشدمي ي سايتسايت و نيز محتوا و دانش دامنه

متناظر با يك  HTMLفريمي هستند هر فايل تمام صفحات آن تك

براي سايت هاي داراي صفحات چند فريمي، . مشاهده صفحه است

بدون داشتن . دهندچندين فايل، يك مشاهده صفحه را تشكيل مي

سرور عات ساختار سايت، تشخيص مشاهده صفحه ها از ثبت وباطال

به عالوه ممكن است مطلوب باشد كه مشاهده صفحه ها را . دشوار است

در سطح باالتري از انتزاع در نظر بگيريم كه در آن هر مشاهده صفحه 

دهد، مانند صفحات مجموعه اي از اشياي موجود در صفحه را نشان مي

  .[27,33,34]خاص در سلسله مراتب مفاهيم  مرتبط با يك مفهوم

  ي كاربرتشخيص جلسه  .3.1.4

ب اهميت ويژه اي تشخيص جلسات كاربر در پروژه هاي كاربردكاوي و

دهند و از اين ها رفتار گردشي كاربران را نمايش ميدارد، چون جلسه

ي كاربر، يك يك جلسه. رو براي كشف الگو بسيار اهميت دارند

القات شده توسط آن كاربر در طول يك بازديد مجموعه از صفحات م

  : [32]سايت است خاص او از وب

  

ش هاي بازسازي جلسه بر اساس منبع داده و زمان پردازروش

  Proactiveو  Reactive: شوند داده، به دو دسته طبقه بندي مي

هاي كاربر بعد از ثبت در سرور پردازش اگر درخواست. [25,28,37,45]

شود، در حالي كه در روش ناميده مي Reactiveتكنيك شوند، اين 

Proactiveمالت كاربر در وب ها در هنگام تعا، پردازش درخواست

است،  10ناپايدار httpبا توجه به اينكه، پروتكل . شودسايت، انجام مي

كند تا به مكاني را براي وب سرور فراهم نميبدين معني كه، هيچ ا

درخواست جديد از همان مرورگري كمك آن بتواند تشخيص دهد 

صادر شده كه درخواست قبلي را فرستاده است يا از مرورگر ديگري 

هاي سرور آسان آمده است، در نتيجه كشف جلسات كاربر از الگ

هاي اكتشافي براي بازسازي جلسات كاربر در وب از روش. نيست

ي مبتني هاها را به روشاين روش [49-47]. شودگوناگوني استفاده مي

نمونه هايي . كندهاي مبتني بر موضوع تقسيم بندي ميبر زمان و روش

هاي بر مبناي زمان عبارتند از استفاده از حد باال براي زمان از مكاشفه

. صرف شده بر روي يك صفحه و يا حد باال براي طول زمان يك جلسه

واحد مفهومي از  دسترسي به انواع خاص از صفحات و يا تكميل يك

  .باشندهاي مبتني بر موضوع ميكار از جمله روش

هاي مبتني بر زمان در بيشتر متون كالسيك توضيح داده روش

براساس اين رويكردها، در صورتي مجموعه اي . [25,35,45,50]اندشده

ي از صفحات مالقات شده توسط يك كاربر خاص به عنوان يك جلسه

ي زماني كمتر يا يك بازهشود كه آن صفحات در او در نظر گرفته مي

اين مدت زمان . مساوي يك مدت زمان خاص درخواست شده باشند

 24دقيقه تا  25.5ي صفحه معروف است و از خاص به زمان مشاهده

دقيقه به عنوان مقدار پيش فرض در  30مدت زمان . ساعت متغير است

كافي با اين وجود، اين روش داراي قابليت اطمينان . شودنظر گرفته مي

توان بطور دقيق فهميد و اين اعمال باشد، چون اعمال كاربر را نمينمي

مثال كاربر ممكن است براي يك مدت . باشندبسيار گوناگون مي

طوالني يك صفحه را بخواند و يا ممكن است در حين خواندن يك 
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عالوه بر اين، مقدار . صفحه، محيط را ترك كند و پس از مدتي بازگردد

خروجي . ي زماني به شدت به محتواي سايت وابسته استاين بازه

مجموعه  و باشدخروجي فاز پردازش داده مي همان ،سازي جلسهباز

براي  ،جلسه ايجاد شده در پايان فاز پردازش داده، به عنوان داده خام

  .شودمي فاز كشف الگو استفاده

  تكميل مسير .3.1.5

تماد تعيين آن يك مساله در شناسايي جلسات كاربر بصورت قابل اع

هاي ثبت هاي مهمي وجود دارند كه در فايلرسياست كه آيا دست

اين مساله به تكميل مسير . دسترسي ذخيره نشده باشند يا خير؟

-هايي كه براي شناسايي كاربر استفاده ميروش. [27]معروف است 

اگر . توانند در اين مورد هم مورد استفاده قرار گيرندشوند، مي

اي انجام شود كه مستقيما به آخرين صفحه اي ه صفحهدرخواستي ب

كه كاربر درخواست كرده لينك ندارد، فيلد ارجاع دهنده را بايد بررسي 

گر ا. كنيم تا بفهميم كه اين درخواست از كدام صفحه ناشي شده است

توان هاي كاربر موجود باشد، ميي درخواستآن صفحه در تاريخچه

مرورگر، از صفحات  backي فاده از دكمهفرض كرد كه كاربر با است

ي موجود در كش مرورگر استفاده كرده است و سپس يك صفحه

اگر فيلد ارجاع دهنده كامال واضح نباشد، . جديد درخواست شده است

  .تواند مورد استفاده قرار گيردتوپولوژي سايت مي

ي درخواست ي كاربر به صفحهاگر بيش از يك صفحه در تاريخچه

توان فرض كرد كه نزديك ترين صفحه به لينك داشته باشند، مي شده

. ي قبلي، منبع درخواست كاربر بوده استي درخواست شدهصفحه

اي كه در فايل ثبت وجود ندارند و از اين طريق كشف مراجعات صفحه

يك الگوريتم براي تخمين . شوندي كاربر اضافه ميشوند، به جلسهمي

يك روش ساده . ي اضافه شده مورد نياز استهمدت زمان بازديد صفح

ي قبال ديده شده در آن است كه هر گونه بازديدي كه از يك صفحه

ي گردشي گيرد را به عنوان بازديد به يك صفحههمان جلسه انجام مي

ي صفحات توان از متوسط زمان مشاهدههمچنين مي. در نظر بگيريم

گونه صفحات استفاده كرد  سايت نيز براي تخمين زمان بازديد اين

[27,34].  

  تشخيص تراكنش .3.1.6

توان براي توليد عناصر مفيدتري در برخي كاربردها جلسات كاربر را مي

. باشديكي از اين نوع عناصر مفهوم تراكنش يا دوره مي. پردازش كرد

يك تراكنش، زيرمجموعه اي از صفحات مرتبط است كه در يك 

فرض  [51]ها نظور شناسايي تراكنشبه م. انددهي كاربر رخ داجلسه

ها به رفتار گردشي يك كاربر خاص در وب كرده است كه تراكنش

توان آنها را با استفاده از اطالعات سايت به شدت وابسته هستند و مي

. اندها به دو دسته تقسيم شدهتراكنش [30]در . مفهومي شناسايي كرد

كه متناظر با صفحات  هاي فقط محتوايي هستندي اول تراكنشدسته

ي دوم دسته. هده كرده استباشند كه كاربر مشااي ميمحتوايي

باشند كه متناظر با مسيرهايي گردشي مي- هاي محتواييتراكنش

دو روش براي شناسايي . وندشهستند كه به صفحات محتوايي ختم مي

ها وجود دارد كه عبارتند از طول ارجاع و حداكثر ارجاع به تراكنش

  .وجل

وي يك صفحه روش طول ارجاع، مدت زماني را كه كاربر بر ر

اگر اين مدت زمان از يك مقدار آستانه . گيردكند در نظر ميصرف مي

شود كه آن صفحه حاوي اطالعات مفيدي گاه فرض ميبيشتر باشد، آن

هاي فقط ي محتوايي است و به تراكنشباشد و از اين رو يك صفحهمي

در غير اين صورت آن صفحه، گردشي در نظر . شودمحتوايي اضافه مي

در . شودگردشي اضافه مي-هاي محتواييشود و به تراكنشگرفته مي

اي از روش حداكثر ارجاع به جلو، يك تراكنش بصورت مجموعه

اي شود كه از اولين صفحه شروع شده و به صفحهصفحات تعريف مي

يك ارجاع به . اده استشود كه در آن يك ارجاع به عقب رخ دختم مي

تراكنش . اي است كه اخيرا در تراكنش جاري وجود داردصفحه عقب،

ي جديدي شود، يعني صفحهبعدي با ارجاع به جلوي بعدي شروع مي

  .باشدكه در تراكنش ذخيره شده موجود نمي

اين روش يك مزيت نسبت به روش طول ارجاع دارد، چون 

ن وجود، از يك مشكل مهم رنج با اي. مستقل از محتواي سايت است

برد و آن اين است كه كش كردن صفحات وب مانع از ذخيره شدن مي

با اين وجود يافتن . [30]شود هاي ثبت ميارجاعات به عقب در فايل

سايت دارد كه در آن موضوعات ها نياز به واژگان شناختي وبتراكنش

عنايي براي يافتن موضوعات م. سايت توصيف شده اندموجود در وب

- ي حل نشده ميسايت بصورت خودكار هنوز يك مسالهيك وب

  . [52]باشد

     فاز تشخيص الگو .3.2

و داده كاوي  كاوش استفاده از وبموضوع اصلي در  11الگو تشخيص

هاي هاي كشف الگوي خاصي بر روي دادهدر اين فاز، الگوريتم .باشدمي

ي كشف الگوهاي خام، كه خروجي فاز پيش پردازش داده هستند، برا

از جمله مشكالت موجود در اين فاز اين است  .شوندل ميموجود، اعما

از . مطلوب از حجم عظيمي داده، بسيار سخت استيافتن الگوهاي كه، 

ل الگوهاي كشف يابد، طوهنگامي كه فضاي جستجو افزايش مي طرفي

تفسير  بايستمي الگوهاي كشف شده يابد و چونشده نيز افزايش مي

، تفسير الگوهاي از آنها استخراج شود 12قابل دركدانش  وند تاش

  .[42,53]باشد طوالني مشكل مي

مشاهده  nپردازش در نهايت منجر به مجموعه اي از مراحل پيش
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هاي ها بصورت باال، تكنيكه از تراكنشبا داشتن يك مجموع

 ،[17,54]مثل كاوش قواعد انجمنيمتنوع كشف دانش بدون ناظر 

براي  توانندمي [46]بندي و خوشه[52,55]كشف الگوهاي ترتيبي 

  .استخراج الگوها بكار روند

  فاز تحليل الگو .3.3

باشد كه با تفاده از وب ميآخرين مرحله از كاوش اس 13فاز تحليل الگو

انگيزه ي فيلتر نمودن قوانين و الگوهاي غير مفيد از مجموعه الگوهاي 

يافت شده در فاز كشف الگو به وجود آمده است، در واقع در اين فاز، 

شكل رايج تحليل . شودظر از الگوهاي تكراري استخراج ميدانش مورد ن

انواع . [9]است  SQL الگو شامل يك مكانيسم كوئري دانش، همانند

هاي كاربرد يكپارچه شده توان بر روي دادهمختلفي از تحليل را مي

هاي آماري را بر روي جلسات توان تحليلبه عنوان مثال مي. ادانجام د

ها بر اساس روز، در اين عمل، داده. شده انجام دادهاي ايجاد يا تراكنش

ي ضعف اين نقطه. دشوآوري ميجلسه، بازديدكننده يا دامنه جمع

ها به منظور يافتن ا در بررسي عميق دادههها ناتواني آنگونه تحليل

  .[36,56]. باشدالگوهاي پنهان موجود در آن مي

-مي OLAPهاي يكپارچه شده ديگري از تحليل بر روي دادهنوع 

ي باالتري از تري را براي تحليل با درجهباشد كه چارچوب مجتمع

 OLAPمنبع داده براي تحليل . دهداختيار قرار مي انعطاف پذيري در

-هاي كاربرد، محتوا و دادهي چندبعدي است كه دادهيك مخزن داده

هاي تجارت الكترونيكي را در سطوح مختلفي از اجتماع براي هر بعد 

توانند بر مبناي مي ابعاد تحليل در چنين ساختاري. كنديكپارچه مي

يل هاي ثبت از جمله مدت زمان، دامنه، فيلدهاي مختلف موجود در فا

اين امر . منبع مورد درخواست، عامل كاربر، ارجاع دهنده و غيره باشند

شود كه تحليل بتواند مثال بر روي بخشي از ثبت هاي مربوط باعث مي

ي زماني خاص و يا در سطح باالتري از انتزاع نسبت به به يك بازه

به تنهايي قادر به كشف  OLAPابزارهاي . انجام شود URLساختار 

يافتن ها براي در واقع توانايي آن. باشنده نميالگوهاي كاربرد در داد

كه بر روي مخزن  OLAPهاي ها، به پرسشالگوها و ارتباطات در داده

  .[24]شوند بستگي داردداده اجرا مي

 كارهاي اخير انجام شده .4

وب معرفي شده هاي اخيركاربردكاوي در اين بخش تعدادي از تكنيك

منابع داده و مراحل كاربردكاوي وب با جزئيات كامل  [5]در . است

همچنين كاربردهاي آن شامل، شخصي سازي، . توضيح داده شده است

اين . بهبود سيستم، تغيير سايت و تجارت هوشمند بيان شده است

دكاوي عنوان سيستمي كه براي كاربررا به Web SIFTمقاله سيستم 

تواند كاربردكاوي اين سيتم مي. كندده است معرفي ميوب طراحي ش

در اين سيستم الگوريتم پيش . هاي سرور انجام دهدوب را بر روي الگ

پردازش شامل شناسايي كاربر، جلسات سرور و استنتاج مراجع صفحات 

  .باشدمي referrerكش شده از طريق فيلد 

ازش داده كاربردكاوي وب با تمركز بر فاز پيش پرد [28]در 

هاي كاوش داده در كاربردكاوي وب كاربرد تكنيك. مطرح شده است

اين تكنيك . باشدسرور براي كشف رفتار كاربران مي هاي ثبتفايل

در . باشدداراي سه فاز پيش پردازش داده، كشف الگو و تحليل الگو مي

هاي موجود براي اعمال مختلف پيش پردازش داده اين مقاله، الگوريتم

ل، پاكسازي داده، شناسايي كاربر، شناسايي جلسه و تكميل مسير مث

  .معرفي شده است

يك الگوريتم هوشمند براي پيش پردازش داده در  [38]در 

هاي كاربردكاوي وب يكي از روش. كاربردكاوي وب معرفي شده است

باشد كه در برخي هاي استفاده از وب ميداده كاوي بر روي الگ

وب سايت، طراحي وب سرور، دسته بندي  قسمتها مثل طراحي

هاي وب تطبيق پذير و شخصي سازي سايت وب كاربران، ايجاد سايت

پيش پردازش داده يك فرآيند مهم در كاربردكاوي وب . كاربرد دارد

پيشنهاد شده است و  USIAدر اين مقاله، يك الگوريتم به نام . است

ي كارايي بهتر نشان دهنده نتايج ارزيابي. ه استمورد ارزيابي قرار گرفت

  .و همچنين شناسايي دقيقتر كاربر و جلسات است

بندي فازي تكنيك كاربردكاوي وب براساس خوشهيك  [57]در 

داده كاوي فرآيندكاوش . هاي هدف ارائه شده استبراي شناسايي گروه

وب كاوي، كاربرد . باشدها ميمفيد از ميان حجم عظيمي از داده داده

كاربردكاوي وب، يك . هاي وب استداده كاوي بر روي دادههاي روش

در اين . ي مهم از وب كاوي است كه به سرعت توسعه يافته استشاخه

هايي كه عاليق و بندي فازي براي كشف گروهمقاله، از تكنيك خوشه

هاي جمع آوري شده در وب هي را دارند، توسط بررسي دادهرفتار مشاب

  .استسرورها، استفاده شده 

دكاوي وب ي كامل براي فاز كشف الگو در كاربريك ايده [58]در 

هاي سايت وب بايد دانش كافي در مورد سازنده.پيشنهاد شده است

پروفايل كاربر، اهداف سايت و همچنين اطالعات با اهميت از ديدگاه 

-ها ميسازنده. كنند داشته باشنداربراني كه سايت وب را بازديد ميك

هاي ا براي شناسايي الگوها از فعاليتها رتار بازديدكنندهتوانند رف

اين تحليل، شامل دگرگوني و تفسير . ها تحليل كنندبازديدكننده

ي مخفي يا الگوهاي وردهاي وب الگ براي شناسايي دادهرك

  .باشداده كاوي و فرآيند كشف دانش، ميپيشگويانه، توسط د

هاي الگوي اس دنبالهيك تكنيك كاربردكاوي وب براس [59]در 

بررسي . معرفي شده است 14هاي محاسبات گريدكليك كاربر در محيط

باشد كه الگوي جستجوي كاربر يك فرآيند مهم در كاربردكاوي وب مي

وب سرورها كمك  تواند به بهبود ساختار سايت يا افزايش كاراييمي

. ستاساسا روال پرهزينه اي ا 15هاي الگوي كليككاوش دنباله. كند

ين نياز به فضاي زياد براي نياز به زمان زياد براي محاسبات و همچن

- در اين مقاله، تاثير كاوش دنباله. ي مقدار زيادي اطالعات داردذخيره

هاي الگوي كليك در محاسبات گريد توزيع شده بررسي شده و فوايد 

  .آن با موارد تجربي بيان شده است



ردكاوي وب يژگي براي كاربروف ست مبتني بر انتخاب و [60]در 

هاي داده كاوي براي يافتن كاوي وب از روشكاربرد. معرفي شده است

ي مورد  داده. كندلگوهاي حركتي كاربران استفاده ميداده پرارزش از ا

هاي سرور ثبت شود و در الگآوري مينياز توسط وب سرورها جمع

. باشدداده مي اولين مرحله از كاربردكاوي وب، پيش پردازش. شودمي

هاي مفيد هم در كاربردكاوي وب است كه دادهاين مرحله يك فرآيند م

خروجي اين فاز در مراحل بعدي . كندها فيلتر ميو وابسته را از الگ

مثل، شناسايي تراكنش، تحليل مسير، كاوش قوانين انجمني، كاوش 

پيش  انتخاب ويژگي يكي از مراحل. الگوهاي ترتيبي و غيره مؤثر است

پردازش در داده كاوي است كه براي كاهش ابعاد، كاهش اطالعات غير 

در اين . وابسته، افزايش دقت يادگيري و افزايش جامعيت مفيد است

مقاله، يك تكنيك جديد مبتني بر تئوري روف ست  براي انتخاب 

  .كاوي وب ارائه شده استگي در كاربردويژ

اربردكاوي وب توسعه تكنيك پيش پردازش داده براي ك [61]در 

. يافته است و اطالعاتي در مورد الگوريتم تكميل مسير فراهم شده است

بعد از تشخيص جلسات كاربر، صفحات ازدست رفته در مسيرهاي 

- افزوده مي referrerدسترسي كاربر با استفاده از تكنيك مبتني بر 

از شوند، كه يك راه حل مؤثر براي مشكالتي است كه هنگام استفاده 

طول ارجاع صفحات . دهدكسي سرورها و كش كردن محلي رخ ميپرو

در تمام مسير براساس ميانگين طول ارجاع صفحات كمكي كه توسط 

تكنيكهاي طول ارجاع و حداكثر ارجاع به جلو  براي پيشروي پيش 

سودمند براي كاربردكاوي  web access logبراي ايجاد . بيني شده اند

كارا  كنيك تكميل مسير ارائه شده است كه به طوروب، در اين مقاله، ت

افزايد و قابليت اطمينان داده ي دسترسي داده هاي ازدست رفته را مي

  .دهدارزيابي كاربردكاوي وب افزايش ميشده را براي 

براي بهبود كيفيت الگوهاي كشف شده، يك تكنيك با   [62]در 

كنند ه آنها تصور ميارائه شده است، ك كمك متا داده در مورد محتوي

تكنيك شامل فضاي اين . در آنتولوژي دامنه ذخيره شده است

باشد كه در باالي آنتولوژي، مسيرهاي حركتي اختصاصي الگو مي

  .شودساخته مي 18و روشهاي پيشنهاد 17، روال كاوش16اوليه

 شباهت ميزان تعيين وب، كاوي داده در مطرح مسايل از يكي

 از كاربران استفاده چگونگي درباره اطالعات قطري از يكديگر با اسناد

 به شده توزيع يادگير اتوماتاي بر مبتني روشي] 1[در .باشد مي وب

 از كه شده است پيشنهاد وب صفحات شباهت تشخيص منظور

-مي استفاده آيدوب بدست مي كاربردكاوي كه در نتيجه ي ياطالعات

 كاربران از تعدادي اگر كه است استوار ايده اين بر روش اين .كند

 اين احتماال كنند، درخواست پي در پي را وب صفحات از تعدادي

 با صورت اين در و اند داده پاسخ يكساني اطالعاتي نيازهاي به صفحات

 صفحه هر به يادگير اتوماتاي يك روش اين در .دارند شباهت همديگر

 ناي شباهت ميزان يادگيري آن وظيفه كه شده است داده تخصيص وب

-مي روش اين از حاصل نتايج از .باشديم وب صفحات ديگر با صفحه

 عاليق اساس بر صفحه يك با مشابه پيشنهادي صفحات ارائه براي توان

  .نمود استفاده مشابه صفحات بندي خوشه يا و كاربر چند يا يك

تشخيص  منظور به هامورچه كلوني بر مبتني روشي] 2[در

 ياز اطالعاتي كه در نتيجه است كه شده پيشنهاد وب صفحات شباهت

 ايده اين بر روش اين .كندمي استفاده آيدوب بدست مي كاربردكاوي

 در پي را وب صفحات از تعدادي كاربران از تعدادي اگر كه است استوار

 يكساني اطالعاتي هاي نياز به صفحات اين احتماال كنند، پي درخواست

روش  در .دارند شباهت ديگرهم با صورت اين در و اندداده پاسخ

 كاربر هر به كندمي عمل مورچه ها كلوني رفتار اساس بر كه پيشنهادي

 كردن دنبال با مورچه اين .شده است داده تخصيص مورچه يك

  . دارد مشابه صفحات يادگيري در سعي مسيركاربر

  گيرينتيجه .5

 باشد كه اطالعات زياديها ميوب يك مخزن عظيم از صفحات و لينك

ي به دليل افزايش بي رويه. كندا براي كاربران اينترنت فراهم مير

اطالعات در وب، طراحي صفحات وب براي مديران سيستم و طراحان 

اين موضوع تاثير زيادي روي تعداد كاربران . وب بسيار پراهميت است

هاي هاي موجود در الگتواند دادهت دارد بنابراين تحليلگر وب ميساي

تحت عنوان براي شناسايي الگوهاي حركتي بررسي كند كه سرور را 

امروزه چندين تكنيك براي . شودكاربردكاوي وب مطرح مي

. كاربردكاوي وب وجود دارد كه توسط محققان مختلفي ارائه شده است

در اين مقاله، عالوه بر معرفي كاربردكاوي وب، مراحل و كاربردهاي آن، 

  .رفي شده اندهاي مختلف موجود نيز معتكنيك
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