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مقدمه 
در راس��تای انج��ام امور مختلف از تصميم گيری های س��اده زندگی تا 
تصميم گيری ه��ای پيچيده مديريتی يا انج��ام پژوهش های علمی از 
پژوهش های مدرسه ای تا پژوهش های بزرگ علمی � صنعتی، كسب 
اطالعات مناس��ب و مفيد از ضروريات اس��ت. يکی از منابع اطالعاتی 
مهمی كه همه، از جس��ت وجوگران س��اده اطالعات تا پژوهش��گران 
برجس��ته از آن استفاده و برای كس��ب اطالعات به آن متکی هستند، 
ش��بکه جهانی وب است. مرورگرهای وب دسترسی به هزاران صفحه 
اطالعات��ی را برای كاوش��گران فراه��م می آورند. با توج��ه به اينکه 
موتورهای جست وجو چندين ميليارد صفحه اطالعاتی را در قالب های 
مختلف ايندكس كرده اند، يافتن اطالعات مورد نظر و مناسب با آنچه 
يک كاوش��گر می خواهد، كاری دشوار اس��ت.طبيعتًا تمام افرادی كه 
برای جس��ت وجو اطالعات از موتورهای كاوش وب استفاده می كنند 
با حجم زيادی اطالعات بازيابی ش��ده روبرو می شوند؛ كه هم ممکن 
اس��ت تعداد زيادی از آنها بی ربط باش��ند و هم اينکه كاوشگران عماًل 
حوصله و وقت بررس��ی كليه صفحات بازيابی ش��ده را نداش��ته باشند 
كه اين امر س��بب از دس��ت رفتن برخی اطالعات مهم می شود؛ چون 
هيچ تضمينی نيس��ت كه صفحات پايانی شامل اطالعات مهم نباشد. 
نکته مهم ديگر اين اس��ت كه وب نه تنه��ا داده های زيادی در اختيار 
كاربران قرار می دهد بلکه در پس هر داده يک سری اطالعات و دانش 
نهفته اس��ت )اس��ماعيلی، 1384، ص 24(. اين اطالعات و دانش هم 

در بح��ث محتوای داده ها مطرح اس��ت و هم در رفتارها و روش هايی 
كه كاربران گذش��ته برای دس��تيابی به آنها به كار برده اند. كش��ف و 
اس��تفاده از اين اطالعات و روابط كم��ک بزرگی در يافتن منابع مورد 
نظر در اينترنت اس��ت. با درنظر گرفتن اهميت منابع اطالعاتی موجود 
در اينترن��ت برای كس��ب اطالعات در عصر حاض��ر، و ارائه بهترين و 
مناسب ترين اطالعات و صفحات مورد درخواست كاربران، توجه اكثر 
كارشناسان و مهندس��ان وب به توسعه روش های خودكار و هوشمند 
كاوش در وب جلب ش��ده اس��ت؛ به اين ترتيب مبحث »وب كاوی2« 

مطرح و مورد توجه قرار گرفت.

وب كاوی
وب كاوی اش��اره به كليه فعاليت های داده كاوی و فنون وابس��ته دارد 
ك��ه برای كش��ف خودكار و اس��تخراج دانش از اس��ناد و خدمات وب 
به كار می روند )ول؛ روياكرز3، 2004، ص 129(. اطالعات بس��يار زياد 
و ناهمگونی در محيط وب وجود دارد كه س��بب می شود كسب دانش 
موج��ود در محتوای صفحات وب مش��کل تر ش��ود، بنابراين در چنين 
محيطی به كارگيری ابزارها و فنون داده كاوی برای كشف اطالعات و 

دانش مرتبط ضروری است )ساالری ب، 1383، ص 3(.
نکت��ه مهم در مورد منابع موج��ود در وب، پراكنده و نامتجانس 
بودن اطالعات قابل دس��ترس در وب اس��ت؛ حدود 80% اين داده ها 
بدون س��اختاراند،4 مانند صفح��ات اچ.تی.ام.ال5، پس��ت الکترونيک، 

وب كاوی: روش ها و كاربردها

حميدرضا رادفر1 ■
دانشجوی دوره دكتری كتابداری و اطالع رسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران

چكيده
وب كاوی اش��اره به كليه فعاليت های داده كاوی و فنون وابس��ته دارد كه برای كش��ف خودكار و اس��تخراج دانش از اسناد و 
خدمات وب به كار می روند. در پس منابع عظيم اطالعاتی وبگاه ها اطالعات ساختاری و داده های موجود در وب و سرورهای 
آن دانش��ی نهفته اس��ت كه دسترس��ی به آن در حالت عادی كاری دشوار اس��ت ضمن آنکه دانش برای كاربران، مديران و 
اداره كنندگان محيط وب بسيار مفيد است. وب كاوی و فنون وابسته به آن امکان كشف و شناسايی اين دانش پنهان را ميسر 
ساخته اند. بر حسب انواع كاركردها، وب كاوی شامل سه روش است كه عبارتند از: كاوش محتوای وب، كاوش ساختار وب، 
كاوش كاربرد وب. در اين نوش��ته عالوه بر معرفی وب كاوی و داده كاوی كه پايه وب كاوی اس��ت، به تفصيل در مورد انواع 

روش های وب كاوی صحبت می شود.
كليد واژه ها: وب كاوی، داده كاوی، كشف دانش
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عبارت داده كاوی 
مترادف با يكی از 

عبارت های استخراج 
دانش، برداشت 

اطالعات، وارسی 
داده ها و حتّی اليروبی 

داده هاست كه در 
حقيقت كشف دانش 

در پايگاه داده ها را 
توصيف می كند

فايل های صفحه گس��ترده،6 فراپيوندها و فايل های صوتی و تصويری 
كه همگی به سختی تفس��ير و تحليل می شوند )كاستالنو7 و ديگران، 
2006، ص 253(، و تنها ح��دود 20% منابع در غالب پايگاههای داده 
و ديگر منابع س��اختار يافته در محيط وب قرار دارند كه به راحتی قابل 
تفسير و جست وجو هستند. از اين رو وب كاوی به كاوش حجم بااليی 
از اطالعات به صورت ابراتصال می پردازد و با كاربر به صورت تعاملی 

در ارتباط است. برخی ملزومات وب كاوی عبارتند از:
ني��از به كاره��ای مبتنی ب��ر متن و درخواس��ت های غير  1 .

دقيق؛
نياز به خالصه سازی و قياس؛ 2 .

 ، نياز به شخصی س��ازی و يادگيری )ساالری الف، 1383. 3
ص 37(.

وج��ود انواع داده های س��اختار نيافته، نيازه��ای متعدد و متفاوت 
كاربران و كس��ب اطالعات مناس��ب، مس��تلزم ايجاد نظامی هوشمند 
است كه در راستای كسب دانش از منابع وب عمل كند. برای نيل به 
اين اهداف می توان وب كاوی را به طور اجمالی، كش��ف و تحليل منابع 
مفيد از ش��بکه جهانی وب دانست )كاس��تالنو و ديگران، 2006، ص 
254(. ش��ايد ساده ترين تعريف وب كاوی، به كارگيری روش ها و فنون 

داده كاوی در محيط وب باشد.
عبارت داده كاوی مترادف با يکی از عبارت های استخراج دانش، 
برداش��ت اطالعات، وارس��ی داده ها و حّتی اليروبی داده هاست كه در 
حقيقت كش��ف دانش در پايگاه داده ها8 را توصي��ف می كند. بنابراين 
اي��ده ای كه مبنای داده كاوی اس��ت يک فرآيند با اهميت از ش��ناخت 
الگوهای بالقوه مفيد، تازه و در نهايت قابل درک در داده هاس��ت. داده 
كاوی يا به تعبير ديگر كشف دانش در پايگاه داده ها، استخراج غيربديهی 
اطالعات بالقوه مفيد از روی داده هايی است كه قباًل ناشناخته مانده اند. 
اين مطلب برخی از روش های فنی مانند خوش��ه بندی، خالصه سازی 

داده ها، فراگيری قاعده های رده بندی، يافتن ارتباط ش��بکه ها، تحليل 
تغييرات و كش��ف بی قاعدگی را ش��امل می شود )سعيدی، 1384، ص 

.)4

تاريخچه وب كاوی
اصطالح وب كاوی اولين بار در سال 1996 توسط اتزيونی9 در مقاله ای 
با عنوان »ش��بکه جهان گس��تر: باتالق يا معدن طال« مطرح شد. در 
اي��ن مقاله وب كاوی به عنوان يک ش��يوه وظيفه مدار توصيف ش��ده 
اس��ت )اتزيونی، 1996(. در س��ال 1997 كولی،10 مباشر11و سيروستا12 
از دي��دگاه داده محور به تعريف كام��ل وب كاوی در مقاله ای با عنوان 
»وب كاوی: كشف اطالعات و الگوها در شبکه جهان گستر« در نهمين 
كنفرانس بين المللی مؤسس��ه بين المللی مهندس��ان برق و الکترونيک 
)آی تريپ��ل ای(13 در زمينه ابزارهای هوش مصنوعی پرداختند )كولی، 
مباش��ر، سيروستا، 1997(. اولين ميزگرد تخصصی در اين حوزه نيز در 
همين كنفرانس توس��ط سيروستا و مباشر با عنوان »وب كاوی: توهم 
يا واقعيت« برگزار ش��د )سيروستا، مباشر، 1997(. هر ساله كارگاه های 
مختلفی در زمينه وب كاوی از س��ال 1999 توسط انجمن ماشين های 
كامپيوت��ری14 و از س��ال 2001 توس��ط جامع��ه رياضي��ات صنعتی و 

كاربردی15 برگزار می گردد.

انواع وب كاوی
وب كاوی ممکن اس��ت به سه شيوه انجام گيرد؛ كاوش محتوای 
وب،16 كاوش س��اختار وب،17 و كاوش كارب��ری وب،18 ك��ه در ادامه به 
تعري��ف هر يک می پردازي��م. در برخی مت��ون، وب كاوی دارای روش 
چهارمی هم هس��ت ك��ه كاوش  پرونده كاربران وب19 ناميده می ش��ود 
)فرنکران��ز20، 2005؛ وانگ21 و ديگران، 2005؛   برزمس��کی،22 2006(. 
كاوش پرونده كاربران وب به كشف پرونده كاربران بر پايه رفتارهای آنها 

وب كاوی: روش ها و كاربردها
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كاوش محتوای وب 
چيزی بيش از گزينش 
اسناد در وب است. 
كاوش محتوای وب با 
استخراج اطالعات و 
كشف دانش از طريق 
تحليل مجموعه ای از 
اسناد وب نيز مرتبط 
است

در وب می پردازد كه بيشتر كاربرد تجاری در شناسايی مشتريان دارد. 

كاوش محتوای وب
كش��ف دانش از محتوا، فايل ها و پرونده های موجود در وب كه 
شامل صوت، تصوير، متن و ديگر انواع چندرسانه ای می شود يا كشف 
اطالعات مفيد از مستندات و داده های ساختار يافته و نيمه ساختار يافته 
و غيرس��اختار يافته وب  را كاوش محت��وای وب می نامند. هر چند در 
يک سند وب ممکن است انواع مختلفی از داده ها مانند متن، فايل های 
صوتی و تصويری و ... وجود داش��ته باش��د، همه اينها در خدمت ارائه 
ي��ک مفهوم و محتوای كلی از آن س��ند اس��ت. در اين روش اس��ناد 
وب ب��ا فرمت های مختلف مانند اچ.ت��ی.ام.ال و ايکس.ام.ال23 و... بر 
اس��اس محتوايشان جست وجو ش��ده و روش های سنتی جست وجو و 

دسته بندی نتايج بهتری را به عنوان جواب مناسب ارائه می دهد. 
كاوش محتوای وب چيزی بيش از گزينش اسناد در وب است. 
كاوش محتوای وب با اس��تخراج اطالعات و كش��ف دانش از طريق 
تحليل مجموعه ای از اس��ناد وب نيز مرتبط اس��ت )الپاس،24 2008، 
ص 181(. آنچ��ه مربوط ب��ه كاوش محتوای وب اس��ت تالش الزم 
برای س��ازماندهی داده های نيمه س��اختار يافته در وب به مجموعه ای 
س��اختار يافته از منابع اس��ت كه منجر به مکانيسم پرس وجوی مؤثرتر 
و مجموع��ه يا عص��اره اطالعات مفيدتر می ش��ود. اين تالش ويژگی 
اصلی وب مفهومی است. وب مفهومی بر پايه هستی شناسی است كه 
فراداده ه��ای مربوط به محتوای صفح��ات وبگاه ها را برای موتورهای 

جست وجو معنادار می سازد )الپاس، 2008، ص 181(.
هم اكن��ون كاوش محتوای وب به دو ص��ورت انجام می گيرد؛ 
عامل ه��ای وب و پايگاه داده. عامل های وب ابزاری هوش��مند برای 
بازيابی اطالعات هس��تند كه غالبًا با فنون مورد استفاده در وب كاوی 
توس��عه يافته اند و بدي��ن ترتيب داده های موج��ود در وب را به لحاظ 
س��اختاری مديري��ت می كنند. تفاوت عم��ده بين عامل ه��ای وب و 
موتورهای جس��ت وجو در اين است كه عامل های وب هميشه توسط 
يک دانش خاص پش��تيبانی می شوند و لذا در مورد موضوعات خاص 
می توانند جس��ت وجوهای دقيق تر و مؤثرتری داشته باشند، همچنين 
نتايج حاصل ش��ده را به خوبی دسته بندی می كنند )اسماعيلی، 1384، 

ص 240(.
در حالت پاي��گاه داده ای، داده های بدون س��اختار و ناهمگون 
وب به داده های س��اختاريافته تغيير ش��کل می دهند ت��ا بتوان آنها را 
ب��ه راحتی در پايگاه داده ذخيره كرد و برای آنها دس��تورات پرس وجو 
نوش��ت به طوری ك��ه می ت��وان بس��ياری از مکانيزم های اس��تاندارد 
دس��تکاری داده ها و فن��ون داده كاوی را روی پايگاه داده مذكور به كار 
برد )كاس��تالنو و ديگران، 2006 ،ص 258؛ حّتی می توان پايگاه های 
داده چن��د اليه هم داش��ت كه در آن هر داده در س��طح باال از دانش 

استخراج شده در اليه های پايين تر حاصل شده باشد.
امروزه كاوش محتوای وب بيش��تر به شکل متن كاوی در وب 
صورت می گيرد ولی پيشرفت های اخير چندرسانه ای كاوی يا دسترسی 
وس��يع به تصاوير، صوت ها، ويدئوها و غيره را نيز ميس��ر كرده اس��ت 
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كاوش ساختار وب 
به استخراج مفيد 

اطالعات از ساختار 
يک وبگاه می پردازد. 
منظور از ساختار وب، 

ساختار درون اسناد 
و ساختار بين اسناد 

درون يک سايت است

)اس��تام؛ هوثو؛ برنت،25 2006، ص 128(. تصاوير اهميت زيادی برای 
كارب��ران وب دارند. با توجه به پيش��رفت های س��ريع در فناوری های 
عکاس��ی و فيلمبرداری ديجيتالی و رشد و توسعه كارها و نرم افزارهای 
گرافيکی در كنار توانمندی های اينترنت بر اهميت اس��تفاده از تصاوير 
افزوده ش��ده است، ولی هنوز به دس��ت آوردن آنچه مطلوب و مدنظر 
كاربر اس��ت با مشکل مواجه است، چون چندرسانه ای ها هنوز كاماًل با 
توصيف های معناش��ناختی تعريف نمی شوند )چان26 و ديگران، 2001، 

ص 831(.
حجم زيادی از داده ها امروزه به ش��کل تصاوير ذخيره می شوند. 
تصاوير ماهواره های نقش��ه برداری و عکس های ديجيتالی نمونه هايی 
از اين نوع داده ها هس��تند. شناسايی ش��باهت ها، الگوها، وابستگی ها 
و توال��ی تصاوي��ر وظيف��ه تصويركاوی اس��ت. مقايس��ه عکس های 
ساختمان های يک شهر و يافتن الگوهای مشترک در اين ساختمان ها 

در شناسايی الگوی معماری آن شهر مؤثر است.
كاوي��دن تصاوي��ر به دو صورت انجام می ش��ود؛ 1� بر اس��اس 
مش��خصات متنی مانند نام، حجم و نوع كه مشخصاتی متنی هستند. 
2� بر اس��اس محتوای درون عکس. اين خصوصيات محتوايی شامل 
رنگ، روش��نايی و تيرگی رنگ، ش��دت و ضعف رن��گ، بافت عکس، 
شکل هندس��ی عناصر تصوير، موقعيت مکانی عناصر تصوير و اندازه 
آنها و... اس��ت. يک مورد پركاربرد تصويركاوی، جست وجوی تصاوير 
نه بر اس��اس نام آنها بلکه بر اس��اس محتوای آنها است. يک عکس 
به عنوان عکس مورد جس��ت وجو به موتور جس��ت وجوگر داده شده و 
عکس های مش��ابهی از لحاظ رنگ، ش��کل )هم بندی(، جهت گيری و 
موقعيت آن در صفحه، از داده های تصويری اس��تخراج می شود. برای 
پ��ردازش تصوي��ر، از مدلی ب��رای نمايش آن اس��تفاده می كنند؛ مثاًل 
برای پ��ردازش رنگ ها، از ماتريس های چندبعدی برای نش��ان دادن 
خصوصيات هر پيکس��ل اس��تفاده می كنند و برای پردازش ش��کل ها، 
تالش می كنند ش��کل هندس��ی عناصر را توس��ط گ��راف بيان كنند، 
آنگاه می توانند با فنون نظريه گراف ها، ش��باهت ها را تش��خيص دهند 

)رهبری، 1386(.
اكنون بيش از 80 درصد از دانش ما به صورت متن، مستندات و 
ديگر صورت های رس��انه ای نظير ويديو و صدا نگهداری می شود. اگر از 
منظر علوم كامپيوتری به اين مستندات نگاه كنيم همه آنها به طبيعتی 
غيرساختار يافته وابسته اند. فرد برای دريافت دانش از اطالعات يک متن، 
بايس��تی ابتدا آن را درک و س��پس پردازش كند تا بفهمد چه معانی و 
مفاهيمی در آن موجود اس��ت، چه ارتباطی مي��ان مفاهيم وجود دارد و 
از مي��ان اين مفاهيم كدام جديد اس��ت و كدام قديم��ی. با اين حال، در 
اي��ن عصر فناوری ه��ر چيزی بايد بتواند خودكار انجام ش��ود حّتی اگر 
اي��ن كار درک معنی متن باش��د. مت��ن كاوی، كاوش داده های متنی، و 
عبارت معروف كش��ف دانش در متن،27 از نام های بيشتر مورد قبول در 
اين زمينه هس��تند. سه روش اساس��ی در متن كاوی وجود دارد: بازيابی 
اطالعات، استخراج اطالعات و كشف دانش در متن )باستوس؛ ايبکن،28 
2006 ، ص 207(. بازيابی، استخراج و كشف خودكار و هوشمند داده های 
متن��ی و كش��ف دانش در متون از طريق مراح��ل و روش های مختلف 
مانند بازيابی، پيش پردازش و اس��تخراج، كشف شباهت ها و تفاوت ها، 

طبقه بندی، خوشه بندی و غيره صورت می گيرد. 

عالوه بر موارد مذكور، متن كاوی دارای كاربردهايی نيز به ش��رح زير 
است:

	•جست وجو وبازيابی؛ 
	•گروه بن��دی )دس��ته بندی ب��دون نظ��ارت( و طبقه بندی 

)دسته بندی بانظارت(؛ 
	•خالصه سازی؛ 

	•استخراج روابط؛ 
ها؛ يافتن و تحليل ترند29	•

برچسب زدن نحوی؛30	•
	•ساخت اتوماتيک آنتولوژی و تزاروس؛ 

.) .... )وظيفه دوست، 1385	•

كاوش ساختار وب
كاوش س��اختار وب به اس��تخراج مفيد اطالعات از ساختار يک وبگاه 
می پردازد. منظور از س��اختار وب، س��اختار درون اس��ناد و ساختار بين 
اسناد درون يک سايت است. ساختار درون اسنادی يک ساختار سلسله 
مراتبی از پيوند هايی اس��ت كه درون همان صفحه قرار دارند و كليک 

بر روی هر پيوند باعث جابه جايی درون همان صفحه می شود.
كاوش س��اختار وب بيشتر بر روی تحليل پيوند های وب متمركز 
اس��ت. در اين ش��يوه وب به صورت يک گراف ب��ه نمايش درمی آيد 
ك��ه در اين گراف گره ه��ا صفحات وب را نماي��ش می دهند و بال ها 
هم نمايش دهنده پيوندهای بين صفحات اس��ت. كاوش س��اختار وب 
می تواند توس��ط موتورهای جس��ت وجو برای طبقه بن��دی ارتباط بين 
سايت ها و همچنين طبقه بندی آنها بر پايه ميزان شباهت و روابطشان 
به كار گرفته ش��ود )الپاس، 2008، ص 182(. نظام ها، شخصی سازی، 
و توصيه بر اس��اس فراپيوندها در بحث كاوش ساختار وب نيز مطالعه 
می ش��وند. كاوش س��اختار وب می تواند به س��ايت ها بر اساس ميزان 
اش��اره آنها در يک مجموعه بزرگ از س��ايت ها اعتبار بخشد و آنها را 
كانديد خوبی ب��رای ارائه اطالعات مناس��ب كند)الپاس، 2008، ص 

.)183
دو الگوريتم اساس��ی به كاررفته در اين شيوه عبارتند از هيتس31 
و طبقه بندی صفحات32 كه توس��ط گوگل مورد استفاده قرار می گيرد. 
الگوريتم هيتس اولين بار در س��ال 1998 معرفی شد. ايده اصلی اين 
الگوريتم، شناس��ايی صفحات وب با اس��تفاده از دسته بندی اسناد وب 
به صفحات معتبر33 و صفحات كانون34 و بر اس��اس ساختار پيوند های 
موجود بين آنها است. صفحات وبی را كه به مجموعه ای از سايت های 
ش��اخص مربوط به يک موضوع عمومی وصل می شوند تحت عنوان 
صفحات كانون می شناس��ند و صفحاتی كه موضوعات گس��ترده ای را 
تحت پوش��ش قرار می دهند و توس��ط صفحات كان��ون به هم وصل 
می ش��وند صفحات معتبر می نامند. ي��ک تعريف برای صفحات كانون 
خ��وب و معتبر خوب وجود دارد. يک صفح��ه كانون خوب صفحه ای 
اس��ت به تعداد زيادی از صفحات معتبر اش��اره دارد؛ در حالی كه يک 
صفح��ه معتبر خوب صفحه ای اس��ت كه تحت اش��اره تع��داد زيادی 

صفحات كانون خوب باشد )اسماعيلی، 1384، ص 240(.
اي��ن الگوريتم بين صفح��ات معتبر مربوط��ه و صفحات كانون 
مرب��وط به هم ارتباط��ات توانمند ايج��اد می كند. اگ��ر موضوع مورد 

وب كاوی: روش ها و كاربردها
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كاوش كاربری وب 
به منظور استخراج 
الگوهای كاربردی 
درست و مناسب 
از داده های ثانويه 
استفاده می شود كه 
خود بر اساس تعامل 
با كاربران هنگام 
گشت زنی و سير در 
سايت های مختلف وب 
به دست می آيد

جس��ت وجو خيل��ی خاص باش��د در آن صورت صفح��ات معتبر كافی 
وجود نخواهد داش��ت و نتيجه جس��ت وجو به موضوعات كلی تر رجوع 
می كند. الگوريتم طبقه بندی صفحات، الگوريتمی اس��ت كه سعی دارد 
اهميت صفحات را بر اس��اس ساختار فراپيوندی بينشان مشخص كند 
كه اين الگوريتم توسط موتور جست وجوی گوگل استفاده می شود. در 
اين الگوريتم نتايج جس��ت وجو بر اساس درجه اهميت صفحات مرتب 
می ش��وند. در اين الگوريت��م فرض بر اين اس��ت صفحاتی كه دارای 
پيوندهای بيش��تر، اهميت بيشتری دارند. اين الگوريتم فقط بر اساس 
س��اختار گراف وب و بدون در نظر گرفتن محت��وای صفحات، آنها را 
از لحاظ اهميت، درجه بندی و دس��ته بندی می كند )اسماعيلی، 1384، 

ص 241(.

كاوش كاربری وب
كاوش كاربری وب روی يافتن الگوهای رفتاری راهبردی تمركز دارد 
كه كاربران در ديدن صفحات وب اس��تفاده می كنن��د. اين الگوها در 

صورت پاسخ به اين سؤاالت می توانند مهم باشند:
چقدر وبگاه مان در ارائه اطالعات مؤثر است؟ 1 .

كاربران چگونه ساختار سايت را مالحظه می كنند؟ 2 .
آيا می توانيم مشاهده بعدی كاربر را پيش بينی كنيم؟ 3 .

آيا می توانيم سايت مان را بر مبنای نيازهای كاربر بسازيم؟ 4 .
آيا می توانيم رضايت كاربر را افزايش دهيم؟ 5 .

آي��ا می تواني��م گروه های خاص��ی از كاربران را هدف ق��رار داده و  6 .
محتوای وب را برای آنها شخصی سازی كنيم؟

پاس��خ ب��ه اين س��ؤاالت می توان��د از طريق تحلي��ل داده ها در 
فايل های ثبت وقايع35 ذخيره ش��ده در س��رورهای وب صورت پذيرد. 
ب��رای اداره كنن��دگان وب، كاوش كاربری وب به يک وظيفه ضروری 
تبديل ش��ده تا اطالع��ات معنی داری را در مورد كارب��ران و الگوهای 
استفاده آنها به دست آورده و در بهبود كيفيت ارائه خدمات و اطالعات 

در وبگاه خود به كار گيرند)الپاس، 2008، ص 182(.
كاوش كاربری وب به منظور استخراج الگوهای كاربردی درست 
و مناس��ب از داده های ثانويه استفاده می شود كه خود بر اساس تعامل 
با كاربران هنگام گش��ت زنی و سير در سايت های مختلف وب به دست 
می آيد. اي��ن الگوهای كاربردی بر مبنای گش��ت زنی كاربران در وب 
مشخص می شود.كاوش بر اس��اس كاربری دارای كاربردهای زيادی 
است؛ مانند يافتن مش��تری های بالقوه برای تجارت الکترونيکی، باال 
بردن كيفيت س��اختار وب به منظور استفاده بهتر كاربران از اطالعات 

موجود در وب و... .
روش های كاوش كاربری وب در دو دسته عمده قرار می گيرند؛ 

كاوش الگوهای دسترسی عمومی36 و پيگيری كاربردهای خاص.37
كاوش بر اساس دسترسی عمومی بر اساس همه فايل های ثبت 
وقايع در دس��ترس در ي��ک وبگاه عمل می كند. نتايج حاصله بيش��تر 
نمايش دهن��ده كيفيت آن وبگاه اس��ت و كمتر ب��ه رفتارهای فردی و 
خاص هر س��ايت توجه دارد؛ اّما در پيگيری كاربردهای خاص، تمركز 
اساس��ی كاوش ب��ر روی درک و فهمي��دن چگونگی س��ير و حركت 
كاربران در يک س��ايت اس��ت و چندان توجهی به س��اختار آن سايت 
ن��دارد. اطالعات موجود در پرونده های كاربران در اين ش��يوه بس��يار 

مورد توجه اس��ت و غالبًا مورد تحليل واقع می شود. كل فرآيند كاوش 
كاربری وب به س��ه فاز پيش پردازش، كش��ف الگوها و تحليل الگوها 

تقسيم می شود.
معمواًل كاوش كاربری با فايل های ثبت وقايع سرور يا فايل های 
اچ.تی.ام.ال سروكار دارد. در فاز پيش پردازش فايل های ثبت وقايع بر 
مبنای جلس��ات كاربران تقس��يم و دس��ته بندی و تبديل به فايل های 
تحت عنوان فايل های تعاملی38 می شوند كه خالصه مذاكرات در آنها 
قرار دارد. در فاز كش��ف الگ��و فنون مختل��ف داده كاوی مثل كاوش 
قوانين وابستگی،39 كاوش الگوی ترتيبی40 يا خوشه بندی41 به كار برده 

می شود تا الگوهای جالب و مورد نظر يافت شوند.
ب��ا به كار بردن كاوش قوانين وابس��تگی تأكي��د و تمركز اصلی 
بر روی صفحاتی اس��ت كه متناوبًا ديده می ش��وند به طوری كه با اين 
شيوه طراحان وب می توانند س��اختار وب را به گونه ای اصالح كنند تا 
دسترس��ی به اين صفحات ساده تر باشد. با استفاده از كاوش الگوهای 
ترتيبی می توان الگوی گشت زنی كاربران متفاوت را يافت و با استفاده 
از خوش��ه بندی می توان س��رويس های وب خصوصی شده و سفارشی 
ب��رای گروه های مختلف كارب��ران فراهم ك��رد، و در نهايت گام آخر 
فرآين��د، يعنی تحليل الگوها به منظور تحليل و ارزيابی س��ودمندی و 
كارآي��ی دانش حاصله از گام های پيش��ين به كار می رود. برای طراحی 
وبگاه ه��ای كارآتر، طراح��ان بايد نيازهای كاربران خ��ود را بدانند؛ لذا 
تحلي��ل رفت��ار كارب��ران بخش مهم��ی از طراحی به حس��اب می آيد 

)اسماعيلی، 1384، ص 241(.
كاوش طرح های پيمايش��ی وب يعنی كشف الگوهای دسترسی 
بيش��تر كاربران كه از طريق فايل های ثبت وقايع در وب سرورها قابل 
دسترسی هستند. اين طرح ها نه تنها برای بهبود طراحی وبگاه ها مورد 
اس��تفاده قرار می گيرند، همچنين در اتخ��اذ تصميمات بهتر در جريان 
تغيي��رات بازار ب��ه تصميم گيرندگان كمک كنند؛ مث��اًل اينکه مديران 
س��ايت در زمان های مختلف تبليغات خ��ود را در كجای صفحات وب 
خود بگذارند و يا بهره گيری از اين طرح ها برای طبقه بندی مشتريان و 

يا تحليل رفتارهای آنان )لی؛ين42، 2008، ص 287 � 288(.
ب��ا توجه به اينک��ه رفتار كارب��ران در زمان ه��ای مختلف تغيير 
می كند بايد الگوهای كشف ش��ده از طريق وب كاوی روزآمد ش��وند و 
اين امر مستلزم اين است كه رفتار كاربران جديد به الگوها اضافه شود. 
برای اينکه الگوهای كشف ش��ده توس��ط وب كاوی بيانگر مسائل روز 
باش��ند بايد در زمان های خاص اطالعات رفتاری كاربران جديد برای 
ارائه الگوهای روزآمد، اضافه شوند. برای اينکه از اضافه بار در سرورها 
كاس��ته شود بايد فايل های رفتاری مربوط به كاربران قديمی از پايگاه 
داده س��رورها حذف ش��وند و اطالعات رفتاری كارب��ران جديد اضافه 
شود، در غير اين صورت الگوهای كشف شده از طريق فنون وب كاوی 
بيانگر دقيق و درس��تی از رفتارهای كاربران نيست. به فرآيندی كه در 
باال اشاره شد اصطالحَا وب كاوی فزاينده43 می گويند )لی؛ ين، 2008، 

ص 288(.

فرآيند وب كاوی برای كشف دانش
كشف دانش از متون موجود در وب از وظايف مهم وب كاوی محسوب 
می ش��ود و فرآيندی را شامل می شود كه در ادامه به آن پرداخته شده 

له
قا

م
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توصيه صفحات 
وب، بر پايه 

الگوی دسترسی 
مشاهده گرهای 

قبلی برای وبگردی 
كه آشنايی قبلی با 

سايت ها ندارد صورت 
می گيرد

است:
فهرس��ت  هي��چ  وب  در   . خزي��دن44. 1
مدونی برای يو.آر.ال45ها نيس��ت؛ تنها راه، 
اس��کن يو.آر.ال ه��ا و مرتب ك��ردن آنها بر 
اس��اس معيارهای خاص است، خزنده های 
وب اي��ن كار را انجام می دهند و بر اس��اس 
خواسته های كاربر انواع مختلفی از اسناد در 

وب را برای وی فراهم می كند.
. در اي��ن مرحل��ه  پي��ش پ��ردازش46. 2
اسناد دريافت ش��ده پاكسازی و سپس برای 
تحليل ه��ای آتی اس��تاندارد می ش��وند. در 
مرحله پاكسازی تمام داده های غيرضروری 
مانند برچس��ب های اضافی و عناوين حذف 
می شوند. س��پس در مرحله استاندارد سازی 
اس��ناد بر اس��اس اس��تاندارد های مورد نظر 
نظ��ام كش��ف دانش مانن��د ايک��س.ام.ال 

استاندارد می شوند.
. اين فاز شامل  اس��تخراج اطالعات47. 3
عملکردهايی اس��ت كه اطالع��ات متنی را 
ب��ه بردارهای عددی تبدي��ل می كند. اولين 
ق��دم در اي��ن ف��از بهره گي��ری از پردازش 
زبان طبيع��ی48 برای به دس��ت آوردن يک 
ش��کل ميانی مناس��ب ب��رای مرحله بعدی 
يعنی اس��تخراج ويژگی49ها است. در مرحله 
اس��تخراج ويژگی ها، واقعي��ات و روابط در 
مت��ن تعيين می ش��وند. اس��تخراج نام های 
اش��خاص، مکان ها، سازمان ها و بهره گيری 
از فرهنگ ها برای مش��خص كردن مفاهيم 
واژه ها و كش��ف الگوهای زبانی برای يافتن 
و كشف روابط در متن در اين مرحله صورت 

می گيرد. اين مرحله به بازيابی نمايه ای و تس��هيل انجام ديگر مراحل 
كمک می كند.

. اين فاز شامل دسترس پذيری و سازماندهی  بازيابی اطالعات50. 4
موارد اطالعاتی گرفته ش��ده از وب می ش��ود. اين مرحله در كنار ديگر 
مراحل قرار دارد و نه در ادامه مراحل گذشته. مراحل بازيابی اطالعات 

عبارتند از:
	•نمايه سازی: در اين بخش حجم متن يک سند با ايجاد و مديريت 
كليدواژه ها كاهش می يابد. ايجاد اين كليدواژه ها بر اساس پارامترهای 

مشخصی صورت می گيرد.
	•جست وجو: در اين قسمت در مجموعه اسناد داخلی و اسناد موجود 
در وب بر اس��اس نمايه ها و كليدواژه ها جست وجو صورت می گيرد. در 
اين بخش می توان از انواع انتخاب های موجود برای جس��ت وجو بهره 
برد؛ مانند عملگرهای بولی، مجاورت ها، جايگزين ها، جس��ت وجوهای 
فازی و مفهومی. نتيجه حاصل از اين بخش می تواند ش��امل ليستی از 

يو.آر.ال.ها باشد كه بايد به فاز خزيدن يا كاوش فرستاده شوند.
مت��ن كاوی. اي��ن فاز ش��امل به كارگي��ری فن��ون داده كاوی و  5 .

الگوريتم های تخصصی در متون است. اهداف متن كاوی عبارتند از:
	•خوش��ه بندی اس��ناد: خوش��ه بندی گروهی از اس��ناد بر اس��اس 

ويژگی های خاص و به صورت خودكار؛
	•طبقه بندی: طبقه بندی اسناد در طبقات از پيش تعريف شده؛

	•استخراج الگو.
ارائه نتايج. اين قسمت شامل دو مرحله است در مرحله اول نتايج  6 .
حاصل��ه ارزيابی و ميزان مفيد بودن آنها برای اهداف معين مش��خص 
می ش��وند و در صورتی كه مفيد نباشند داليل آن نيز بيان می شود. در 
مرحله دوم الگوهای كشف ش��ده، نتايج و داده ها ارائه و توصيف ش��ده 
و به صورت بصری و گرافيکی قابل مش��اهده خواهند بود )كاستالنو و 

ديگران، 2006، ص 254 � 257(.

توصيه صفحات وب
توصيه صفحات وب خدمتی اس��ت كه می توان��د از نتايج وب كاوی و 
به طور اخص كاوش كاربری وب محسوب شود. توصيه صفحات وب، 
بر پايه الگوی دسترسی مشاهده گرهای قبلی برای وبگردی كه آشنايی 
قبلی با س��ايت ها ندارد ص��ورت می گيرد. برای ايجاد يک س��رويس 

وب كاوی: روش ها و كاربردها
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وب كاوی به عنوان 
دانشی جديد و فنون 
آن به عنوان ابزاری 
كارآمد برای كمک به 
كاربران و مديران وب 
به وجود آمده است

پيش��نهاد سايت مناس��ب برای كاربر، الزم است به طور مؤثر و روزآمد 
صفح��ات وب را از طريق الگوهای دسترس��ی به آنه��ا از راه كاويدن 
حجم عظيم داده های موجود در فايل های ثبت وقايع س��رورها بررسی 
كرد. اين فايل ها داده های مختلفی از جمله آدرس های آی.پی،51 زمان 
دسترس��ی و يو.آر.ال های مورد استفاده را در خود دارند )پارک؛ چوی؛ 

نوه،522006، ص 234(.
بيش��تر رويکردهای موجود برای پيش��نهاد صفحات وب بر پايه 
كاوش كاربرد وب با اس��تفاده از فنون كش��ف الگو مثل كشف قوانين 
وابس��تگی53و كشف الگوهای ترتيبی54 اس��ت. قوانين وابستگی برای 
صفحات، وابستگی ها را بين صفحات توصيف می كند؛ به عنوان مثال 
  Bرا ببيند و در زمان ديگری صفحه A در صورت��ی كه كاربر صفح��ه
را نيز ببيند، يک نوع وابس��تگی بين صفحات توس��ط الگوريتم قوانين 
وابس��تگی كش��ف می ش��ود. از آنجا كه در قوانين وابستگی هيچ نوع 
ترتي��ب منظمی بين صفح��ات وب مطرح نيس��ت، بهره گيری از اين 
قوانين برای پيشنهاد صفحات وبی كه به صورت ترتيبی به هم ربطی 
ندارند مؤثر است. به طور مثال هنگامی كه يک خريدار كتاب در محيط 
وب صفحه مربوط مشغول ديدن اطالعات برخی كتاب ها در موضوعی 
خاص اس��ت، ديگر صفحات مربوط به عناوي��ن كتاب های موجود در 
صفحه مورد مش��اهده نيز به كاربر پيشنهاد می شود. الگوهای ترتيبی 
ش��بيه قوانين وابس��تگی هس��تند با اين تفاوت كه نوعی نظم در بين 
صفحات و نمونه ها در الگو هست؛ به عنوان مثال يک سری از كاربران 
درست پس از ديدن صفحهA، صفحهB را نيز می بينند )پارک؛ چوی؛ 

نوه، 2006، ص 234 � 235(.

 مسائل اخالقی در وب كاوی55
وقتی فنون وب كاوی در مورد مس��ائل تجاری و در شركت هايی به كار 
می رود كه برخی انواع اطالعات شخصی را دارند، به شركت ها كمک 
می كنن��د پروفايل های دقيق تری از افراد داش��ته باش��ند ت��ا بازاريابی 
هوشمندتری داشته باش��ند، در عين حال وب كاوی می تواند تهديدی 
برای اطالعات شخصی و حريم خصوصی افراد باشد )يا حداقل اينطور 
به نظر می رسد(. وب كاوی خصوصی س��ازی، پوشيدگی و عدم اشاعه 

اطالعات را برای افراد مشکل ساخته است.
زمينه های وب كاوی س��اختار و محتوا، در صورتی كه اطالعات 
فردی را كه برای مقاصد خاصی در وب قرار گرفته اند با ديگر زمينه ها 
و داده ه��ا در وب تركيب كند و بکاود، بس��يار نگران كننده می ش��ود. 
وب كاوی كارب��رد ني��ز نگرانی هاي��ی را پديد م��ی آورد؛ مثل وقتی كه 
كاربران در وب در پی مسائل كاری خود هستند و كارها و اعمال آنها 
بدون دانش آنها مورد تحليل قرار می گيرد. به عالوه در مورد وب كاوی 
مبن��ا را بر اين می گذارند كه عاليق مش��تريان را بيش��تر بر اس��اس 
مش��خصات گروهی آنها بس��نجد تا مش��خصات فردی. راه حل های 
زيادی برای مس��ائل امنيتی و حفظ حريم شخصی پيشنهاد شده ولی 
هيچکدام كامل نيستند و راه حلی تركيبی از چند راه حل می تواند مفيد 
باشد؛ تركيبی از راه حل هايی برای حفظ حريم های شخصی و عمومی 
)ول؛ روياك��ر، 2004 ، ص 129(. جمع آوری اطالعات پنهان در وب به 
يک كار معمول تبديل ش��ده است. دانش كشف شده در خالل كاوش 
وب می توان��د برای اف��راد يک تهديد باش��د )ول؛ روياكر، 2004، ص 

132(. به هر حال افراد بايد از فوايد و مضرات وب كاوی آگاه باش��ند و 
كلي��ه افراد از وب كاو گرفته با كاربر وب و دولتمردان بايد به مس��ائل 

اخالقی توجه و به فکر قوانينی برای اين مسئله باشند.

نتيجه گيری
وب كاوی به عنوان دانش��ی جديد و فنون آن به عنوان ابزاری كارآمد 
ب��رای كم��ک به كاربران و مدي��ران وب به وجود آمده اس��ت. كاوش 
دقيق ت��ر و بنابر خواس��ته مفهومی كاربران و ارائه اطالعات مناس��ب، 
بررس��ی رفتارهای اطالع يابی كاربران گذش��ته وب و به كارگيری آن 
برای راهنمايی و پيشنهادات مناسب به كاربران فعلی و شناخت ساختار 
درون سايتی و بين سايتی و تحليل پيوندها برای كشف سايت های مفيد 
در هر زمينه ای، بخشی از قابليت های وب كاوی است. تحليل گران وب 
ب��ا بهره گيری از اين امکانات نه تنها می توانن��د به كاربران و مديران 
وب در استفاده و بهره وری بهتر از وب كمک كنند بلکه اين توانايی را 
خواهند داشت كه در نقش يک اطالع رسان به كاربران ناآشنا در يافتن 
اطالعات مناسب در بين حجم عظيم اطالعات در وب ياری رسانده و 

به آنها سايت های بهتر و مؤثرتر را معرفی كنند. 

پي نوشت ها
1. hamidreza_radfar@yahoo.com

2. Web mining

3. Wel; Royakkers

4. Unstructured

5. HTML (Hypertext Markup Language)

6. Spreadsheet

7. Castellano

8. Knowledge Discovery of Database (KDD)

9. Eٍtzioni

10. Cooley

11. Mobasher

12. Sirvasta

13. Institute of electrical and electronics engineers(IEEE)

14. Association of computing machinery (ACM)

15. Society for industrial and applied mathematics (SIAM)

16. Web Content Mining (WCM)

17. Web Structure Mining (WSM)

18. Web Usage Mining (WUM)

19. Web user profile mining

20. Furnkranze

21. wang

22. Borzemski

23. XML (eXtensible Markup Language)

24. Lappas

25. Stumme; Hotho; Berendt

26. Chen

27. Knowledge discovery in text

له
قا

م



13
89

ن 
هم

/ ب
وم

ه د
مار

 ش
م/

ده
هار

 چ
ال

س

93

28. Bastos; Ebecken

29. Trend

30. Part of Speech tagging

31. HITS: Hyper induced topic search

32. Page rank

33. Authoritative

34. Hub

35. Log

36. General access pattern mining

37. customized usage tracking

38. Transaction file

39. Association rule mining

40. Sequential pattern mining 

41. Clustering

42. Lee; Yen

43. Incremental mining of web

44. Crawling

45. URL (Uniform Resource Locator)

46. Pre	Processing

47. Information Extraction

48. Natural Language Processing (NLP)

49.  Feature Extraction

50. Information Retrieval

51. IP (Internet Protocol)

52. Park; Choi; Noh

53. Association rule discovery

54. Sequential pattern discovery

55. Ethical issue in web mining

مآخذ
، فروردين  اسماعيلی، مريم. )1384( »آشنايی با وب كاوی«، شبکه. 1

و ارديبهشت، ص 240 � 241.
رهبری،حنيف. )1386( »داده كاوی: تعميق نگاه به دنيا«،. 2 روزنامه 

شرق، 17آذر. ]برخط[، قابل دسترسی در:
www.bashgah.net/topics	399.html [Accessed 10 Oct. 2010].

( »كاربرد محاسبات نرم در وب كاوی«،  ساالری،عبدالرضا. )1383. 3
پايان نامه كارشناسی ارشد كامپيوتر،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

و تحقيقات.
( »مروری بر روش های وب كاوی«،  ساالری،عبدالرضا. )1383. 4

ماهنامه وب، سال5 )52(، مهر، ص 83 � 93.
( »داده كاوی، مفهوم و كاربرد آن در آموزش  سعيدی،احمد. )1384. 5

عالی«، نامه آموزش عالی، شماره 18، اسفند، ص 2 � 17.
 ، شمس،آزمون. )1381( »داده كاوی«، علم كامپيوتر و الکترونيک. 6

مرداد، ص 69 � 71.
( »متن كاوی«، ]برخط[، قابل  وظيفه دوست،عليرضا. )1385. 7

دسترسی در:
http://mitm3.blogfa.com/post	219.aspx [Accessed 10 Oct. 

2010].

8. Bastos, U.M.; Ebecken, F.F(2006)”High performance envi	

ronment for knowledge discovery in Portuguese language texts 

in the web” .In Data mining VII ,WIT press, pp. 205	212

9. Borzemski, Leszek(2006)”The use of data mining to predict 

web performance”. Cybernetics and systems,37(6), pp. 587	

608

10. Castellano, M. and others(2006)”A web mining process for 

e	knowledge discovery” .In Data mining VII ,WIT press, pp. 

253	264

11. Chen, Zheng et al(2001)”Web mining for web image re	

trieval ”.Journal of American society for information science 

and thecnology,52(10), pp. 831	839

12. Cooley,R.; Mobasher,B; Srivastava, J(1997) “Web mining: 

Information and pattern discovery on the World Wide Web”, in 

Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Tools 

With Artificial Intelligence (ICTAI ’97), Newport Beach, CA.

Etzioni, Oren(1996) “The World Wide Web: Quagmire or Gold 

Mine”, Communications of the ACM, 39(11), pp. 65	68

Furnkranz, J. (2005)”Web mining”. In data mining and knowl	

edge discovery handbook, edited by M. Oded and L. Rokach. 

Berlin:Springer	Verlag, pp. 899	920

13. Lappas, Georgios(2008)”An overview of web mining in 

societal benefit areas”. Online information review,32(2), pp. 

179	195

14. Lee, Yue	Shi; Yen, Show	Jane (2008)”Incremental and 

interactive mining of web traversal patterns”. Information 

sciences,178, pp. 287	306

15. Park,B.J.;Choi, W.;Noh,S.H.(2006)”Web page recommen	

dation using a stochastic process model”. In Data mining VII 

,WIT press, pp. 233	242

16. Srivastava, J; Mobasher,B (1997) “Web Mining: Hype or 

Reality?” Panel discussion at the 9th IEEE international confer	

ence on tools with Artificial Intelligence (ICTAI ’97), Newport 

Beach, CA.

17. Stumme, Gerd; Hotho, Andreas; Berendt, Bertina (2006) 

”Semantic web mining: state of the art and future directions” 

.Web semantics: Sciences and agents on the world wide web,4, 

pp. 124	143

18. Wang,X; A.Abraham; K.A.Smith(2005)”Intelligent web 

traffic mining and analysis”. Journal of network and computer 

applications,28, pp. 147	165

19. “Web mining” (2008). In  Wikipedia [online] available: 

www.wikipedia.org/wiki/web	minig [Accessed 10 Oct. 2010].

20. Wel, litavan; Royakkers, Lamber(2004)”Ethical issue in 

web data mining”. Ethics and Information Thecnology,6, pp. 

129	140

وب كاوی: روش ها و كاربردها


