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 بسمه تعالي

 

 چیست؟  (Web Mining) یکاووب

 

های مختلف زمینه وب کاوی با. استالگوها در وب  یيشناسا یبرا یکاوداده یهاکیکاربرد تکن (Web Mining) یکاووب
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 یکاومراحل وب

 : است يشامل چهار مرحله اصل یوب کاو

 .استاسناد وب مورد نظر  يابین مرحله شامل بازیا: دا کردن منبعیپ -1

انتخاب  ،شده يابیاز اسناد باز ياطالعات خاص ن مرحله به صورت خودکاریدر ا: ش پردازشیانتخاب اطالعات و پ -2

 شوند.يش پردازش میو پ

 شود.يت وب کشف میسان یا چندیک یعام در  ین مرحله به صورت خودکار الگوهایدر ا :1میتعم -3

 شوند.ير میو تفس 2يبه دست آمده در مرحله قبل اعتبار سنج یالگوها ن مرحلهیدر ا: لیتحل -4

 یهاگاه دادهی، پاHTML، اسناد یخبر یها، گروهيکیالکترون یهاها از منابع موجود در وب مانند خبرنامداده مرحله اولدر 

شده در  يابیباز یهادادهل یند تبدیش پردازش شامل هر گونه فرآیخاب و پانت ، مرحلهدوم مرحلهشوند. يم يابیو ... باز يمتن

دا کردن عبارات موجود در متن ی، پ4، حذف کلمات زائد3هاشه آنیتواند کاهش کلمات به ريش پردازش مین پی. ااستمرحله قبل 

ن یماش یریادگیو  یکاوداده یهاکیاز تکن ه سوممرحلا منطق مرتبه اول باشد. در ی یاها به قالب رابطهداده یيل بازنمایو تبد

فا یند استخراج اطالعات و دانش از وب ایدر فرآ يد توجه داشت که کاربران نقش مهمین بایشود. همچنيم استفاده میتعم یبرا

 برخوردار است.  یيت بسزاین نکته به ویژه در مرحله چهارم از اهمیکنند. ايم

 يند به طور ضمنین فرآیباشد. ا يوب م ید از داده هایند کشف اطالعات و دانش ناشناخته و مفی، فرآیب وب کاوین ترتیبه ا

 یاست که بر رو KDDافته یگونه توسعه  یشود. در واقع وب کاو يز می( نKDD 5گاه داده ها )یند کشف دانش در پایشامل فرآ

 کند.  يوب عمل م یداده ها

 

 

                                                 
1  .Generalization 

2  .Validation 

3  .Stemming 

4.  Stop Words 
5 Knowledge Discovery in Data Base 
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 یکاوانواع وب

 :شود يم میتقسسه دسته به  یکاومورد نظر، وب لیبر اساس نوع تحل

 یکاربرد کاو ( وبWeb Usage Mining): ب، استفاده از وکاوی برای کشف الگوهای های دادهکاربرد تکنیک

اده کاربران از وب های مربوط به استفکاوی، داده. این نوع از وباستبه منظور درک و برآوردن بهتر نیازهای کاربران 

 دهد.را مورد کاوش قرار مي

 یمحتوا کاو ( وبWeb Content Mining) :ید از محتوایند استخراج اطالعات مفیوب فرآ یکاوش محتوا 

آن سند در صدد انتقال آن به کاربران است.  است که يمیک سند وب متناظر با مفاهی یمستندات وب است. محتوا

ن یها و جداول باشد. در استیافته مانند لیساخت  یا رکوردهایدئو، صدا و یر، ویتواند شامل متن، تصوين محتوا میا

 صیتشختوان به يقات مین تحقیق قرار گرفته است. از جمله ایها مورد تحقنهیر زمیش از سایان کاوش متن بیم

7ارتباط یستخراج الگوها، ا6موضوع 8ی، خوشه بند موجود  یهاکیها و تکنروشاسناد وب اشاره کرد.  یبندو طبق 

  کنند.يز استفاده مین يعیاطالعات و پردازش زبان طب يابیباز یهاکین گروه، از تکنیدر ا

 یساختار کاو ( وبWeb Structure Mining): های آن اسناد و توان به صورت گرافي که گرهوب را مي

اختاری از وب های آن پیوندهای  بین اسناد است، بازنمایي کرد. کاوش ساختار وب، فرآیند استخراج اطالعات سیال

 .است

                                                 
6 Topic Discovery 
7 Association Pattern  
8 Clustering 


