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 بسمه تعالي

 

 و کاربردها هاچالش ،(Web Mining) یکاووب

 

 .استالگوها در وب  یيشناسا یبرا یکاوداده یهاکیکاربرد تکن (Web Mining) یکاووبکاوی، طي مقاله قبلي درباره وب

 تحلیل، تعمیم، انتخاب اطالعات و پیش پردازش، پیدا کردن منبع :استمرحله اصلي  4شامل 

 دازیم:پرکاوی ميها و کاربردهای وببه چالشحال 

 

 کاویهای وبچالش .1

ها را به دو گروه تکنیکي و توان این محدودیتهای متنوعي روبه رو است. از یک دیدگاه ميها و محدودیتکاوی با چالشوب

ع پشتیباني مدیریت، کافي نبودن بودجه و عدم وجود منابهای غیر تکنیکي مي توان به عدم تکنیکي تقسیم کرد. از محدودیترغی

 شود:ها در این جا اشاره ميمورد نیاز مانند نیروی انساني متخصص اشاره کرد. اما مشکالت تکنیکي بسیار است که به برخي از آن

 

ه های جمع آوری برای آن که فرآیند وب کاوی با موفقیت انجام شود، الزم است داد: های ناصحيح و نادقيق داده .1

شده صحیح و در قالب مناسب باشند. اما معموال مشکالت زیادی در این زمینه وجود دارد. اوال، داده ها ممکن است 

توانند ناکامل بوده و برخي مقادیر موجود نباشد. ثالثا تخمین میزان اطمینان درباره صحت دقیق نباشند. ثانیا داده ها مي

 کان پذیر نیست. و دقت داده ها به سادگي ام

. در این راستا، استمحدودیت دیگر وب کاوی، عدم وجود ابزارهای مناسب و کامل برای آن  :عدم وجود ابزارها .2

کاوی، ابزار خاص آن کاربرد را توسعه دهند و یا از ابزارهای متخصصان باید تصمیم بگیرند آیا برای یک کاربرد از وب

 موجود استفاده کنند.

کنند. بندی را پشتیباني ميبندی یا خوشهکاوی مانند طبقهابزارهای موجود تنها یکي از انواع وب: سفارشيابزارهای  .3

های کاوی باشد تا کاربران بتوانند با توجه به نیازمندیاما بهتر آن است که یک ابزار قادر به انجام چندین تکنیک وب

 خود از تکنیک مناسب استفاده کنند.

 

 .هستندحاضر تحقیقات بسیاری در زمینه وب کاوی در حال انجام است که هدف آن ها حل این مشکالت البته در حال 
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 : شود يم ميبه سه دسته تقس یکاومورد نظر، وب ليبر اساس نوع تحل

 (، Web Content Mining)کاوش محتوای وب 

 ، (Web Usage Mining) کاوش استفاده از وب

 .(Web Structure Mining)کاوش ساختار وب 

 کاوش محتوای وب .2

های قبل اشاره شد، کاوش . همان طور که در بخشاستکاوی بندی ارائه شده در وبکاوش محتوای وب اولین گروه از طبقه

ي بطور کلپردازد. محتوای مستندات وب محتوای وب به کشف و استخراج اطالعات مفید و ناشناخته از محتوای مستندات وب مي

باشد و کاوش محتوای وب نوعي کاوش های متني، صوتي، تصویری، فرا داده و ... مياطالعات از جمله داده شامل انواع مختلف

های غیر ساخت یافته مثل متون آزاد یا نیمه ساخت شود. داده های وب عموماً شامل دادههای چندرسانه ای نیز محسوب ميداده

هاست. اما تولید شده توسط پایگاه داده HTMLتر مثل جداول یا صفحات و تا حدی ساخت یافته  HTMLیافته مثل صفحات

 دهند. در هر صورت بیشتر اطالعات موجود در وب را  متون غیر ساخت یافته تشکیل مي

کاوش محتوا در وب را مي توان از دو دید بررسي کرد: از دید بازیابي اطالعات و از دید پایگاه داده ها. هدف کاوش محتوا در 

وب از نقطه نظر بازیابي اطالعات تسهیل یا بهبود فرایند جستجوی اطالعات یا فیلتر کردن اطالعات برای کاربران است. در حالي 

که از دید پایگاه داده ها هدف کاوش محتوا، ارائه مدلي از داده های وب و یکپارچه سازی آنها است به طوی که پرس و جوهای 

تني بر کلمات کلیدی قابل پردازش باشند. کاوش محتوا از دید پایگاه داده ها سعي در بدست پیچیده تر از پرس و جوهای مب

آوردن ساختار سایت وب و یا تبدیل سایت وب به یک پایگاه داده دارد تا بتواند مدیریت و پرس و جوی اطالعات موجود در وب را 

 ا ساخت یک پایگاه داده مجازی قابل انجام است. اسناد موجود در وب ی 1کاراتر انجام دهد. این کار با کشف شمای

شوند. به طور کلي برای انجام های کاوش محتوا در وب و نتایج حاصل از کاوش بررسي ميدر این بخش رویکردها و تکنیک

اوش و ک کاوش محتوا برای یک کاربرد خاص، ابتدا باید نوع نتیجه مورد انتظار تعیین شود. سپس بر اساس آن تکنیکي که برای

 ونهچگشود تا تعیین گردد، فرآیند گردد. در پایان نوع رویکرد مشخص ميبه دست آوردن آن نتیجه به کار مي رود، انتخاب مي

  انجام شود.
 ینایا متدولوژی اصلي برای کاوش محتوا وجود دارد: رویکرد باال به پایین، پایین به باال و یا ترکیبي از این دو.  2سه رویکرد

غیر مستقیم،  هایهای مستقیم، یادگیری بانظارت و به متدولوژیتوانند مستقیم یا غیر مستقیم باشند. به متدولوژیها ميوژیمتدول

 شود. یادگیری بدون نظارت نیز گفته مي

                                                 
1 Schema 
2 Approach 
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یز گفته ش نهایي هستند که برای کاوش به کار مي روند. به نتایج حاصل از کاوش، انواع کاوهای کاوش محتوا، الگوریتمتکنیک

شود. این نتایج معموال شامل طبقه بندی، خوشه بندی، تشخیص موضوع و ... مي باشد. بیشتر اوقات برای تمایز قائل شدن بین مي

 های کاوش و نتایج کاوش، میان محققین اختالف نظر وجود دارد. تکنیک

 انواع کاوش محتوا در وب  .2.1

نتایج مختلفي است که پس از فرآیند کاوش تولید مي شود. طبقه بندی، خوشه بندی، منظور از انواع کاوش محتوا در وب، انواع 

ها برخي از انواع کاوش محتوا در وب هستند که در ها و کشف آنومالي 2ها و همبستگي 4، تعیین وابستگي3پیش بیني و تخمین

 .د، اما شباهت هایي نیز قابل مشاهده استشوند. اگر چه تفاوت هایي میان انواع کاوش محتوا وجود داراین بخش معرفي مي

 طبقه بندی .2.1.1

پیش تعریف شده است. به عبارت دیگر هدف از  بندی مستندات به معنای مرتبط نمودن یک سند به یک طبقه ازطبقه

 کار دهد. اینبندی مستندات، یافتن طبقه موضوعي مناسبي است که با کمترین خطا موضوع بحث یک سند را نشان ميطبقه

تواند با مربوط کردن یک سند به یکي از طبقات از پیش تعریف شده صورت پذیرد و یا در طبقه بندی پویا منجر به تعریف مي

آید. به آن های یادگیری با نظارت به شمار ميطبقه بندی جزء روشطبقه موضوعي جدیدی برای سند در دست بررسي گردد. 

 رود سیستم با دیدنشود که طبقه آنها مشخص شده است. سپس انتظار ميداده ميمعني که ابتدا مجموعه اسنادی به سیستم 

بندی، تحلیل نمونه های آموزشي و ساخت مدل دقیقي برای هدف طبقه. های جدید را طبقه بندی کندها بتواند نمونهاین نمونه

عمده های آتي است. ها برای طبقه بندی دادهلها و سپس استفاده از این مدهای موجود در دادههر طبقه با استفاده از ویژگي

 گیرند. های آماری و مفهومي جای ميبندی مستندات در یکي از دو دسته الگوریتمهای طبقهروش

 خوشه بندی .2.1.2

ها فرایند گروه بندی اشیاء فیزیکي یا مجازی در کالسهایي از اشیاء مشابه است. خوشه بندی یکي بندی یا تحلیل خوشهخوشه

لوم های معهایي از کالسآید. به آن معني که بر خالف طبقه بندی که در ابتدا مثالهای یادگیری بدون نظارت به شمار ميروشاز 

ها در دسترس نیست و این وظیفه سیستم است که با بندی هیچ گونه اطالع قبلي از کالسشود، در خوشهبه سیستم داده مي

 های هر یک را تشخیص دهد.ها و ویژگيبررسي داده ها، خوشه

های چند بعدی را در مجموعه بزرگي از داده 8ها، خوشه ها یا نواحي متراکمبندی دادهبه عنوان یک تکنیک وب کاوی، خوشه

ای چند بعدی، معموالً فضای داده ای بر اساس معیاری برای اندازه گیری فاصله پیدا مي کند. در یک مجموعه بزرگ از نقاط داده

و متراکم را تشخیص داده و در نتیجه الگوی کلي  8های خلوتها، محلشود. خوشه بندی دادهیکنواخت توسط نقاط پر نميبطور 

 دهد.توزیع اطالعات را تشخیص مي

                                                 
3 Prediction and Estimation 
4 Association 
5 Correlation 
6 Densely Populated 
7 Sparse 
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 ساير انواع کاوش محتوا در وب .2.1.2

بیني دو نوع دیگر کاوش محتوا در وب به شمار مي آیند. به عنوان مثال میزان درآمد افراد را مي توان با توجه تخمین و پیش

به الگوهای پرداخت و سن آنها تخمین زد. در پیش بیني نیز، مثال با توجه به الگوهای مشاهده شده در یک روزنامه، مي توان وقوع 

 د. برخي رخدادها در آینده را پیش بیني کر

ها مي باشد. به عنوان مثال با استفاده از این نوع کاوش مي ها و همبستگيیکي دیگر از انواع کاوش محتوا، تعیین وابستگي

توان تعیین کرد، چه اجناسي با یکدیگر خریداری مي شوند. در حالي که پیش بیني و تخمین راجع به مقادیر آینده تصمیم مي 

 یر جاری ارتباط برقرار مي کند. گیرند، این نوع کاوش بین مقاد

و کشف آنومالي ها نیز دو نوع دیگر کاوش محتوا محسوب مي شوند. این نوع کاوش برای تشخیص بیماری ها  6تحلیل انحراف

 مورد استفاده قرار مي گیرد. 

 رويکردهای کاوش محتوا در وب  .2.2

کنند. دو رویکرد اصلي برای مراحل کاوش را تعیین مي، ها متدولوژی هم گفته مي شودکه به آن رویکردهای کاوش محتوا

 از این دو رویکرد را استفاده کرد.  ترکيبيتوان . همچنین ميباال به پايينو  پايين به باالانجام مراحل کاوش وجود دارد: 

یه های موجود، این فرضادهشود. سپس با استفاده از ددر رویکرد باال به پایین کار از یک فرضیه، ایده یا الگوی مشخص آغاز مي

شود. برای این منظور بسیاری از فرضیه مورد بررسي را تایید نکنند، فرضیه اصالح مي ،هاشود. اگر برخي از دادهارزیابي مي

عیین تشوند. به طور کلي ارزیابي فرضیه شامل تولید مدلي برای فرضیه و ارزیابي مدل برای های استدالل آماری استفاده ميتکنیک

د. ای از قوانین باشباشد. یک مدل مي تواند مجموعهباشد. توسعه مدل چالش اصلي این فرآیند ميصحت یا عدم صحت فرضیه مي

 برای ارزیابي مدل از داده های موجود استفاده مي شود. 

ها داده داال به پایین است، چرا که بایدر روش پایین به باال، فرضیه ای برای ارزیابي وجود ندارد. این رویکرد دشوارتر از رویکرد ب

ها الگویي استخراج شود. رویکرد پایین به باال مي تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در روش مستقیم که به بررسي شده و از آن

 مشابه رویکرد باال آن یادگیری با نظارت نیز گفته مي شود، ایده ای در مورد آنچه به دنبال آن هستیم، وجود دارد. در این حالت،

شود. در روش غیر مستقیم که به آن یادگیری بدون نظارت ها پرداخته ميها بر اساس دادهها و ارزیابي آنبه پایین، به توسعه مدل

نیز گفته مي شود، ایده ای در مورد آنچه به دنبال آن هستیم، وجود ندارد. بلکه از ابزار موجود برای کاوش خواسته مي شود که 

لگوهایي کشف کند. به عنوان مثال در کاوش تصویر، ابزار کاوش مي تواند به جستجوی الگوهای غیر معمول بپردازد. پس از آن ا

 توان از روش های یادگیری مستقیم استفاده کرد.که الگوهای مورد نظر کشف شد، مي

 ده مي شود. برای مثال مي توان کار را با رویکرد پاییندر رویکرد ترکیبي، از هر دو رویکرد باال به پایین و پایین به باال استفا

به باال آغاز کرد و با تحلیل داده ها یک یا چند الگو را کشف نمود. این الگو مي تواند فرضیه ای باشد که با استفاده از رویکرد باال 

 به پایین مورد ارزیابي قرار گیرد. 

 

                                                 
8 Deviation Analysis 
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 های کاوش محتوا در وب الگوريتم .2.2

های تحلیل آماری، یادگیری متعددی برای کاوش محتوا در وب وجود دارند که از آن جمله مي توان به الگوریتمهای الگوریتم

 های استدالل اشاره کرد.  ماشین و سایر الگوریتم

 درخت تصميم .2.2.1

ت که اسیکي از الگوریتم های کاوش محتوا در وب، درخت تصمیم است. درخت تصمیم یکي از الگوریتم های یادگیری ماشین 

برای طبقه بندی به کار مي رود. در این الگوریتم نمونه های اشیاء و رکوردها، بر اساس مقادیر برخي صفات به گروه هایي تقسیم 

مي شوند. به عنوان مثال افراد یک جامعه را مي توان بر اساس میزان درآمد آنها به گروه هایي تقسیم کرد. همچنین گروه ها یا 

مي توان بر اساس ویژگي دیگری مثل سن به زیر دسته های دیگری تقسیم نمود و این روند را ادامه داد. به  دسته های حاصل را

این ترتیب یک ساختار درختي شکل مي گیرد. این درخت مورد آموزش قرار مي گیرد و برای دسته بندی داده های جدید به کار 

ت نمونه ها مي پردازد و هر یک از شاخه های یک گره مقادیر متفاوت آن مي رود. هر گره در این درخت، به ارزیابي یکي از صفا

 صفت را نشان مي دهد. 

است که درختهای تصمیم را از باال به پایین  ID3یکي از الگوریتم های رایجي که برای ساخت درخت تصمیم به کار مي رود، 

مي سازد. این الگوریتم ابتدا صفتي را که باید در ریشه درخت قرار بگیرد، تعیین مي کند. برای این منظور، هر یک از صفات نمونه 

 مي باشد. بهترین ها با یک تست آماری ارزیابي مي شوند تا مشخص شود، این صفت تا چه اندازه قادر به دسته بندی نمونه ها

صفت در ریشه درخت قرار مي گیرد و برای هر مقدار ممکن این صفت شاخه ای در زیر آن ایجاد مي شود و نمونه های مربوط به 

هر شاخه انتقال مي یابند. سپس مراحل فوق الذکر برای نمونه های هر شاخه تکرار مي شود. درختهای تصمیم برای مسائلي 

مقدار بازنمایي مي شوند و تابع دسته بندی مقادیر خروجي گسسته داشته باشد. -ها با جفت های صفت مناسب هستند که نمونه

 همچنین این الگوریتم در صورت وجود خطا در نمونه های آموزشي و یا مقادیر نامشخص برای بعضي صفات نیز قابل استفاده است.

 شبکه عصبي .2.2.2

یکي دیگر از الگوریتم ها و تکنیک هایي که در کاوش محتوای وب به کار مي رود، شبکه های عصبي هستند. یک شبکه عصبي 

مجموعه ای از سیگنال های ورودی، گره ها و سیگنال های خروجي است. شبکه های عصبي ابتدا با داده ها و مثال های آموزشي، 

به شبکه ارائه مي شوند و شبکه به تحلیل آنها مي پردازد. شبکه های عصبي در  آموزش داده مي شوند. سپس داده های جدید

کاوش محتوای وب، برای خوشه بندی، تشخیص موجودیت ها، تحلیل انحرافات و سایر کاربردهای وب کاوی به کار مي روند. 

 همچنین شبکه های عصبي برای کشف الگوهای غیرعادی در تصاویر به کار رفته اند. 
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 الگوريتم های کاوش ساير .2.2.2

های یادگیری ماشین که یکي از تکنیک 9نویسي منطق استنتاجيتوان به برنامههای کاوش محتوا در وب مياز دیگر الگوریتم

ها استخراج ها و قوانین موجود، قوانین از طریق تحلیل دادههای جدید از دادهاست، اشاره کرد. در این روش به جای استنتاج داده

 برای اثبات قوانین کشف شده استفاده مي کند.  resolutionنویسي منطق استنتاجي از اصل شوند. برنامهمي

عالوه بر تکنیک های اشاره شده، تکنیک های دیگری نیز برای کاوش محتوا به کار مي روند. به عنوان مثال، تکنیک های 

های آن ها مي پردازند. در این روش اگر داده ی جدیدی باید  نزدیکترین همسایه، به تحلیل داده های جدید بر اساس همسایه

تحلیل شود، داده های موجود بررسي مي شوند تا داده هایي که ویژگي هایي مشابه داده جدید دارند، تشخیص داده شوند. سپس 

 ابع فاصله استفاده مي شود. بر اساس این داده ها در مورد داده جدید، تصمیم گیری مي شود. برای تشخیص داده های مشابه از تو

از دیگر تکنیک های کاوش مي توان به تکنیک های مبتني بر الگوریتم های ژنتیک، منطق فازی، یادگیری مفهوم و استدالل 

 مبتني بر قانون اشاره کرد. 

 کاوش ساختار وب .2

آن که از چه نوع داده ساختاری کاوش ساختار وب، فرآیند کشف اطالعات ساختاری از وب مي باشد. این نوع کاوش بر اساس 

 استفاده مي کند، به دو دسته تقسیم مي شود:

  پیوندها: یک پیوند، یک واحد ساختاری است که یک صفحه وب را به صفحه دیگر یا به بخش دیگری از همان صفحه

شود. به این نوع يگفته م 11و به پیوند نوع دوم، پیوند درون سند 11متصل مي کند. به پیوند نوع اول، پیوند بین سند

 گفته مي شود. 12کاوش ساختار وب که از پیوندها استفاده مي کند، تحلیل پیوند

  ساختار سند: محتوای یک صفحه وب مي تواند بر اساس تگ هایXML  وHTML  موجود در آن به صورت یک

نوع از کاوش ساختار  متمرکز مي شود. به این 13درخت بازنمایي شود. کاوش در این جا بر استخراج مدل شیئ سند

 گفته مي شود. 14وب، تحلیل ساختار سند

در این بخش ابتدا مدل هایي که برای بازنمایي ساختار وب به کار مي روند، معرفي مي شوند. سپس الگوریتم هایي که در 

 اشاره مي شود. کاوش ساختار وب به کار مي روند، تشریح مي شود. در پایان نیز به برخي از کاربردهای کاوش ساختار وب

 های بازنمايي ساختار وبمدل .2.1

های کاوش ساختار وب و محاسبه معیارهای مربوطه، ابتدا الزم است، ساختار وب با استفاده از مدلي برای به کارگیری الگوریتم

 شود. پرداخته ميها های مارکو هستند که در این بخش به معرفي آنهای رایج، ساختارهای گراف و مدلبازنمایي شود. برخي مدل
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 مدل های مبتني بر گراف .2.1.1

 های تکهای گراف وب را شامل شوند. مدلتوانند از یک یا چند گره تشکیل شوند و یا کل گرههای مبتني بر گراف، ميمدل

 ( یک نوع صفحه aاند. مدل )شود، از یک گره و چندین یال تشکیل شدهمشاهده مي (1) درشکل های آنای که نمونهگره

 
 مدل های گراف تک گره ای –( 1شکل)

ای است که صفحات زیاد ، صفحهAuthorithyشود. یک صفحه گفته مي Authorithyکند که به آن وب را بازنمایي مي

شود. یک صفحه گفته مي Hubکند که به آن ( نوع دیگری از صفحات وب را بازنمایي ميbاند. مدل )دیگری به آن اشاره کرده

Hubی است که به صفحات زیاد دیگری اشاره ميا، صفحه( کند. مدلcنیز ترکیبي از دو مدل قبل مي ) .باشد 

( دیده مي شود، شامل چندین گره و یال های متصل کننده آن ها مي 2مدل های چند گره ای که نمونه های آن در شکل )

دیگر اشاره مي کند که نشان مي دهد، دو صفحه ( که ارجاع مستقیم خوانده مي شود، یک صفحه به صفحه aباشند. در مدل )

 ( یکc( ارجاع متقابل است، که نشان دهنده ارتباطي قوی بین دو صفحه مي باشد. مدل )bراجع به یک موضوع هستند. مدل )

است که در آن یک صفحه به دو صفحه   co-citation (،dارجاع غیرمستقیم میان صفحه اول و سوم را نشان مي دهد. مدل )

است که دو صفحه به یک صفحه co-reference (،eدیگر اشاره مي کند و احتماال این دو صفحه مشابه یکدیگر هستند. مدل )

 اشاره کرده و مي توان نتیجه گرفت این دو صفحه با یکدیگر در ارتباطند. 

 

 مدل های گراف چند گره ای –( 2شکل)

شناخته مي  Bow-Tieعالوه بر مدل های معرفي شده، مدلي نیز برای کل گراف وب پیشنهاد شده است. این مدل که به نام 

( که به صفحات مولفه قوی اشاره مي کند و یک مولفه IN(، یک مولفه متصل ضعیف )12SCC) شود از یک مولفه متصل قوی

های دیگری نیز در این مدل وجود  همي کند، تشکیل شده است. مولف( که مولفه قوی به صفحات آن اشاره OUTضعیف دیگر )

وجود دارند که به فقط  TENDRILSدارند که به این ساختارهای اصلي متصل نیستند. همچنین مجموعه ای از گره ها به نام 
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( 3این مدل در شکل )متصل مي کنند.  OUTرا به گره های  INگره های  tubeمتصلند. مولفه ای نیز به نام  OUTیا  INبه 

 نشان داده شده است.

ویژگي های این گراف مانند قطر آن و توزیع درجه ورودی/خروجي گره ها در تحقیقات مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. 

مي باشد. همچنین نشان داده شده است که توزیع درجه ورودی/  26به عنوان مثال قطر محاسبه شده برای مولفه متصل قوی، 

وجود داشته باشد،  dتبعیت مي کند. قانون توان نشان مي دهد، احتمال آن که مقداری مانند  18وجي صفحات از قانون توانخر

 یک عدد مثبت کوچک است.  pیک عدد مثبت صحیح و  dاست. که   dp/1متناسب با 

 
 مدل گراف وب –( 3شکل)

 مدل های مارکو .2.1.2

حالت گذشته آن بستگي  m-1دهد که تغییر حالت یک سیستم، به حالت فعلي و ، نشان ميmیک زنجیره مارکو از مرتبه 

که یکي از  Page Rankدارد. مدل های مارکو مرتبه اول برای مدلسازی رفتار پیمایشي کاربر در وب به کار رفته اند. الگوریتم 

ي بر مدل های مارکو استفاده مي کند. در مبتن 18الگوریتم های کاوش ساختار وب به شمار مي آید، از فرآیند قدم زدن تصادفي

این الگوریتم فرض بر آن است که کاربر در طي پیمایش یا به یک صفحه جدید مراجعه مي کند و یا یکي از پیوندهای موجود در 

 نیز استفاده مي شوند.  16صفحه جاری را طي مي نماید. همچنین زنجیرهای مارکو در طراحي سایت های تطبیقي

 های کاوش ساختار وبالگوريتم  .2.2

شود. دو الگوریتم اول هایي که در کاوش ساختار وب به کار مي روند، پرداخته ميها و روشدر این بخش به بررسي الگوریتم

نام دارند، برای بازیابي صفحات وب و رتبه بندی آنها بر اساس میزان ارتباط با پرس و جوی کاربر  Page Rankو  HITSکه 

و الگوریتم چهارم نیز برای محاسبه فاصله صفحات وب استفاده  19شوند. الگوریتم سوم در تشخیص اجتماعات وباستفاده مي

 . شودمي
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2.2.1. HITS 

ست ابا پرس و جوی کاربر  آنها صفحات وب بر اساس میزان ارتباط یکي از الگوریتم های رایج برای رتبه بندی HITS 21الگوریتم 

روش نوع این  است. در 21های وابسته به پرس و جو روشاین الگوریتم از دسته . دارائه ش  Kleinbergتوسط 1996در سال که 

ام گراف جو به ن ابتدا مي بایست گراف خاص پرس و ،تحلیل پیوندانجام مي شود. برای انجام برای هر پرس و جو تحلیل پیوندها  ها

برای ساخت گراف  جو است.وت مرتبط با موضوع پرسساخته شود. در حالت ایده آل این گراف تنها شامل صفحا 22همسایگي

 هاین مجموعسپس  اسناد مرتبط با پرس و جو، به وسیله موتور جست و جو واکشي مي شوند.ه از مجموع، ابتدا یک همسایگي

موعه آغازین همسایگانش تکمیل مي گردد. همسایه ها، مجموعه ای از اسناد هستند که یا از اسناد موجود در مج هآغازین به وسیل

به آنها پیوند داده شده است و یا به اسناد موجود در مجموعه آغازین پیوند داده اند. از آنجا که تعداد اسنادی که به اسناد موجود 

در نظر گرفته مي آغازین پیوند داده اند ممکن است عدد بزرگي شود، این عدد محدود و برای تعداد این اسناد حدی  هدر مجموع

 .را محاسبه مي کند Hubو  Authorityامتیاز  دو این الگوریتم برای هر گره در گراف همسایگي، به طور تناوبيشود. سپس 

خوب و گره های  Authority  ،Authorityتوجه به این امتیازات رتبه بندی مي کند. گره های با امتیاز باالی سپس گره ها را با

 Hubخوبي هستند. این الگوریتم فرض مي کند سندی که به اسناد دیگر بیشتری اشاره مي کند،  Hub ،Hubبا امتیاز باالی 

مي باشد. به طور بازگشتي مي توان نتیجه  خوبي Authorityخوبي است، و سندی که اسناد بیشتری به آن اشاره مي کنند، 

های خوب  Hubبهتری است و سندی که  Hubهای خوب بیشتری اشاره مي کند،  Authorityگرفت سندی که به تعداد 

به  Authorityو  Hubبهتری مي باشد. الگوریتم بازگشتي برای محاسبه امتیاز  Authorityبه آن اشاره مي کنند،  بیشتری

 صورت زیر بیان مي شود:

1. N،  فته مي شودنظر گردر مجموعه گره ها در گراف همسایگي. 

 نمایش داده مي شود.  Hub[A]با  Hub و امتیاز   Aut[A] با Authority ، امتیاز Nدر  Aبرای هر گره  .2

 مي باشد. 1برای همه گره ها  Hub[A] همقدار اولی .3

 همگرا نشده اند: Hubو  Autتا وقتي که دو بردار  .4

a. هبرای هم A های موجود درN  :



NAB

BHAAut
),(

][][ 

b. هبرای هم A های موجود درN:



NAB

BAAHub
),(

][][  

 نرمال مي شوند. Autو  Hubبردارهای  .2
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باال مشخص  هدر نهایت همگرا خواهند شد. اما تعداد دفعات تکرار در حلق Autو  Hubبردارهای جبر خطي نشان مي دهد که 

که برای هر پرس و جو مي بایست یک گراف  وابسته بودن آن به پرس و جو است، به طوری HITSیکي از مشکالت  نیست.

مشکل دیگر، فریب خوردن این الگوریتم از کاربران است.  محاسبه شود. Authorityو  Hubاز همسایگي ساخته شود و امتی

به دست  Hubاز روی  Authorityرا تغییر مي دهند و از آنجا که مقدار  Hubکاربران با ایجاد پیوندهایي در/ به صفحات، امتیاز 

 مي آید، آن هم تغییر مي یابد.

2.2.2. Page Rank 

مستقل  روشیک  ،ه استارائه شد Sergey Brin و  Larry Pageتوسط 1996که اولین بار در سال  Page Rankم یتالگور

امتیاز اختصاص مي دهد و از این امتیاز، با یا بدون در نظر گرفتن  وب سندهر این روش یک بار به مي باشد.  23پرس و جو از

الگوریتم رتبه هر صفحه را با اختصاص وزن به این کند. معیاری با توجه به پرس و جوی کاربر جهت رتبه بندی اسناد استفاده مي 

ستگي ب قرار گرفته،ای که پیوند در آن  به کیفیت صفحه این وزن مقدار .به دست مي آورد است پیوندی که به آن صفحه داده شده

 ،کننده جهت مشخص کردن کیفیت صفحه های رجوع. دارد. در این صورت پیوندهای صفحات مهم تر وزن بیشتری مي گیرند

سند  nاز رتبه آن صفحه که به صورت بازگشتي تعیین و مقدار اولیه آن اختیاری است، استفاده مي شود. اگر Page Rank در 

طبق فرمول زیر محاسبه  Pدر نظر گرفت. رتبه هر صفحه مانند  n1/س باشد، مقدار اولیه رتبه سند را مي توان برابر در دستر

تعداد گره ها در  n، 1.2و  1.1مقدار ثابتي بین  εدر این رابطه  مي باشد P صفحات اشاره کننده به ههم همجموع PBشود که مي

 j هرتبه مرحل است. Q هخروجي موجود در صفح هایپیوندتعداد  Outdegree(Q))تعداد صفحات وب در مجموعه( و  Gگراف 

 شود:طبق فرمول زیر محاسبه مي iP هصفح

,...3,2,1
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که به آن اشاره مي کند، بستگي دارد. این معیار به خوبي صفحه های با کیفیت را  Qبه رتبه صفحه P در این فرمول، رتبه صفحه 

فرض مي کند  Page Rankاز این روش استفاده مي کند.   Googleاز صفحه های فاقد کیفیت متمایز مي سازد. به عنوان مثال

رد ارجاع قرار گرفته اند رتبه باالتری صفحه خوب به صفحه خوب ارجاع مي دهد. بنابراین صفحاتي که توسط صفحه ای خوب مو

رمز موفقیت این الگوریتم به کارگیری اهمیت اسناد به جای در نظر گرفتن مرتبط بودن آنها است. این روش مهم ترین  دارند.

 که وابسته بودن به پرس و جو است را بر طرف کرده است. بنابراین تعیین لیست مرتب شده اسناد در HITSمشکل الگوریتم 

زمان پرس و جو به سرعت انجام مي شود. از آنجا که ایجاد پیوند از صفحات با اهمیت به صفحه ای خاص مشکل است، بر خالف 

HITS در این روش کاربر نمي تواند آن را فریب دهد. دلیل دیگر این امر سراسری بودن گراف مورد استفاده در ،Page Rank 

ورودی و خروجي هر گره، تغییر  هراسری بودن گراف باعث مي شود، تغییرات درججهت محاسبه رتبه صفحه مي باشد. این س
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تواند بین صفحاتي که در ، مستقل از پرس و جو مي باشد، نميPage Rankاز آنجا که  ایجاد نکند. ي در رتبه اسنادمحسسوس

تیجه ممکن بنابراین لیست ن .ایز قایل شودمعتبر هستند، تم ،پرس و جو حالت کلي معتبر هستند با صفحاتي که با توجه به موضوع

 مرتبط با پرس و جوی کاربر باشد و یا صفحات کم اهمیتي که مرتبط با پرس و جو هستند را در بر نگیرد. است شامل صفحاتي نا

 الگوريتم جريان بيشينه .2.2.2

به این صورت بیان مي شود: در یک گراف که به یال های آن ظرفیت جریاني مثبت اختصاص داده  t-s 24مسئله جریان بیشینه

است، محاسبه شود. ثابت شده است که این مسئله  tبه گره  sشده است، هدف آن است که بیشینه جریاني که قابل انتقال از گره 

 tاز گره  sداقل یال هایي که باید از گراف حذف شود تا گره است. در مسئله برش کمینه ، تعداد ح 22معادل با مسئله برش کمینه

ارائه شده است که در ادامه بررسي مي  Fulkersonو  Fordجدا شود، به دست مي آید. برای حل این مسئله الگوریتمي توسط 

 شود. برای این منظور ابتدا سه مفهوم زیر معرفي مي شوند:

 Residual Network گراف و یال های : شبکه ای از گره هایresidual  است که یال ها دارای یک ظرفیت

residual .مثبت برای عبور جریان هستند 

 Augmenting Path مسیری از گره :s به گرهt که مي توان از آن جریاني عبور داد و این جریان را افزایش داد. است 

 شامل های گراف به دو مجموعه است، به طوریکه یک مجموعه برش: تقسیم گرهs  و مجموعه دیگر شاملt .باشد 

 به شرح زیر است: Fulkerson و  Fordالگوریتم 

1 initialize flow f to 1 

2 while there exists an augmenting path p 

3 do augment flow f along   p 

4 return f 

این الگوریتم در انتها جریان بیشینه را به دست مي دهد که معادل با برش کمینه است. این الگوریتم برای تشخیص اجتماعات وب 

به کار مي رود. یک اجتماع وب مجموعه ای از صفحات وب است که تعداد اتصاالتشان با صفحات اجتماع بیش از تعداد اتصاالتشان 

 با سایر صفحات وب است. 

2.2.3. Average Clicks 

Average Clicks  فاصله بین دو صفحه وب را اندازه گیری مي کند. تعداد پیوندهایي که از یک صفحه برای رسیدن به صفحه

دیگر باید پیموده شود، معیار مناسبي برای اندازه گیری فاصله دو صفحه نمي باشد. چرا که احتمال این که کاربران پیوندی از 

پیوند را دنبال کنند بیشتر از احتمال پیمودن این پیوند در صفحه ای با تعداد بیشتری پیوند است. به  صفحه ای با تعداد کمتری
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فاصله بین صفحات را بر اساس احتمال کلیک کردن یک پیوند در قدم زدن تصادفي محاسبه  Average Clicksهمین دلیل 

 ت زیر تعریف مي شود:به صور pمي کند. برای این منظور ابتدا طول یک پیوند در صفحه 

                                                                              (a / OutDegree(p))n Log  طول پیوند در صفحه =p  

در  8نیز معموال  nیک مقدار ثابت است.  aو  pاحتمال کلیک یکي از پیوندهای صفحه    OutDegree(p)/1که در این رابطه 

پیوند به صفحات دیگر است. برای محاسبه فاصله دو صفحه، طول  8ر گرفته مي شود، زیرا به طور متوسط هر صفحه دارای نظ

پیوندهای موجود در مسیر بین این دو صفحه با هم جمع مي شود. این حاصل جمع معادل با حاصل ضرب احتمال پیمایش 

یص اجتماعات وب استفاده مي شود. همچنین در طراحي سایت های پیوندهای این مسیر است. از فاصله بین صفحات در تشخ

 شود. تطبیقي که فاصله یک صفحه از صفحه اصلي سایت اهمیت دارد، از این معیار بهره گرفته مي

 کاربردهای کاوش ساختار وب  .2.2

توان به تعیین میزان کیفیت کاوش ساختار وب در کاربردهای وسیعي مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این کاربردها مي 

وب، پیدا کردن اجتماعات وب، طراحي سایت های تطبیقي و  28صفحات مرتبط با یک موضوع، طبقه بندی صفحات، پیمایش

 شخصي سازی صفحات اشاره کرد. در ادامه برخي از این کاربردها مورد بررسي قرار مي گیرند. 

 تشخيص اجتماعات وب .2.2.1

صفحات وب است که راجع به موضوعات مشابه هستند و یا عالیق مشترک ایجاد کنندگان این یک اجتماع وب، مجموعه ای از 

صفحات را منعکس مي کنند. عالوه بر اجتماعاتي که صریحا در وب تعریف شده اند )مانند گروه های خبری(، اجتماعات دیگری 

ن بي اطالع باشند. برای تشخیص اجتماعات وب نیز به طور ضمني در وب وجود دارند که حتي اعضای آن ممکن است از وجود آ

دانسته اند که از  Authorityمحققین بسیاری از ساختار پیوندها استفاده کرده اند. برخي یک اجتماع را هسته ای از صفحات 

اده استف HITSبه یکدیگر متصل شده اند. با این تعریف، برای تشخیص یک اجتماع مي توان از الگوریتم  hubطریق صفحات 

کرد. گروهي دیگر اجتماعات وب را در هنگام پیمایش وب تشخیص مي دهند. در این روش، اجتماعات وب طي با استفاده از 

مي باشد، به دست مي آیند. برخي دیگر اجتماع وب را مجموعه  sub-graph enumerationکه نوعي  trawlingتکنیکي به نام 

تشان با صفحات اجتماع بیش از تعداد اتصاالتشان با سایر صفحات وب است. این گروه ای از صفحات وب مي دانند که تعداد اتصاال

 برای تعیین اجتماعات، از الگوریتم جریان بیشینه که در بخش های قبلي معرفي شد، استفاده مي کنند. 
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 پيمايش وب .2.2.2

در پیمایش این حجم وسیع از صفحات با توجه به افزایش حجم وب، پیمایش و جستجوی آن از اهمیت باالیي برخوردار است. 

روشي است که برای  "28پیمایش متمرکز"بهتر آن است، صفحاتي ابتدا پیمایش شوند که مرتبط با موضوع موردنظر مي باشند. 

خوب  hubپیمایش صفحات مرتبط با یک موضوع به کار مي رود. در این روش سعي بر آن است که در هنگام پیمایش، صفحات 

 استفاده شود.  authoriryتشخیص داده شوند تا از آن ها به عنوان منبعي برای رسیدن به صفحات 

نیز برای پیمایش صفحات وب پیشنهاد شده است. این روش عالوه بر ساختار پیوند وب  "26پیمایش هوشمند"روش دیگری به نام 

مانند برخي  URLهای  tokenي ها، مي توان به محتوای صفحه، از ویژگي های دیگری نیز استفاده مي کند. از جمله این ویژگ

در گراف  siblingدر ارتباط با یک موضوع خاص را نشان مي دهند، تعداد صفحات  URLکلمات کلیدی مشخص که اهمیت یک 

 ات تعریف مي شود. وب که پیمایش شده اند و ... اشاره کرد. با استفاده از این ویژگي ها اولویتي برای پیمایش هر یک از صفح

 کاوش استفاده از وب .3

کاوش استفاده از وب به استخراج الگوهایي بامعني از داده های تولید شده در تعامل بین کالینت و سرورهای وب مي پردازد. این 

ش مورد این نوع کاوای که در کند. دادهبیني ميهایي تمرکز دارد که رفتار کاربر را در زمان تعامل با وب پیشنوع کاوش بر تکنیک

اند. کاربردهای این نوع کاوش، هایي است که در نتیجه تعامل کاربران با وب ایجاد و نگهداری شدهگیرد، دادهاستفاده قرار مي

 باشد. های وب تطبیقي، مدلسازی کاربر، ... ميسازی وب، ایجاد سایتمعموال شامل خصوصي

کاوش استفاده از وب انجام شده است. در این بخش ابتدا انواع داده ای که در این  در سال های اخیر تحقیقات وسیعي در زمینه

ی آورشاخه از وب کاوی استفاده مي شود، معرقي مي شوند. سپس تکنیک هایي که برای پیش پردازش و جداسازی داده های جمع

 اوش استفاده از وب تشریح مي گردند. های کاوش و کاربردهای کشوند. همچنین تکنیکروند، بررسي ميشده به کار مي

 انواع داده های استفاده از وب .3.1

مشخصات کاربران و رفتار پیمایش آنها در سایت های وب را مشخص مي نماید. این داده ها معموال از  29داده های استفاده از وب

 سه منبع اصلي جمع آوری مي شوند: سرورهای وب، سرورهای پراکسي و کالینت های وب. 

  

                                                 
27 Focused Crawling 
28 Intelligent Crawling 
29 Usage Data 



       ها و کاربردها(، چالشWeb Mining) یکاووب 

 

  66233288خط( فکس:  11) 66233288تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  یابانخ
www.farabar.net  

@Farabar_BI 

 داده های سرورهای وب .3.1.1

خود و فایل های  31ترین منبع داده های استفاده از وب هستند. آنها داده ها را در فایل های ثبتترین و رایجسرورهای وب غني

، زمان و تاریخ دستیابي IPثبت پایگاه داده هایي که استفاده مي کنند، ذخیره مي نمایند. این داده ها، معموال شامل آدرس های 

، Common Log Format ،Extended Log Format ،LogML... مي باشند و معموال در قالب های استاندارد مانند  ها و

 ... بازنمایي مي شوند. 

های کاربر )دسته بندی تقاضاهای کاربر به گونه ای که مسیر  31یک چالش اصلي در استفاده از سرورهای وب، تشخیص نشست

ي باشد. نحوه انجام این کار به نوع داده هایي که در فایل های ثبت ذخیره مي شود، بستگي پیمایش وی در سایت مشخص شود( م

 ها مي باشد.  cookieدارد. رایج ترین روش برای تشخیص نشست های کاربر، استفاده از 

همچنین برخي از  برای ردیابي رفتار کاربران استفاده کرد. TCP/IPبسته های  32شنودبه غیر از فایل های ثبت، مي توان از 

سرورهای برنامه های کاربردی، تعامالت کاربران با سرور را ردیابي کرده و آنها را در فایل های ثبت سرور نگهداری مي کنند. به 

طور کلي در صورت ذخیره داده ها در سمت سرور، یک تصویر کلي از چگونگي استفاده شدن یک سرویس توسط تمام کاربران 

 وجود دارد.

 ای سرورهای پراکسيداده ه .3.1.2

ها در سرورهای وب است. تفاوت اصلي آوری دادههای مربوط به پیمایش کاربران در سرورهای پراکسي مشابه جمعآوری دادهجمع

کنند، های گروه هایي از کاربران را که به تعداد زیادی از سرورهای وب مراجعه ميدر اینجا آن است که سرورهای پراکسي داده

های کاربران مشکل است و نمي توان کلیه مسیرهای پیمایش کاربران را کنند. در این حالت نیز تشخیص نشستميآوری جمع

 تشخیص داد. 

 های کالينتداده .3.1.2

های استفاده از وب را مي توان با استفاده از اسکریپت های جاوا، اپلت های جاوا و یا مرورگرهای تغییر یافته در سمت داده

های کاربران وجود ندارد. همچنین با این برخالف دو حالت قبل، مشکل تشخیص نشست حالت ری کرد. در اینکالینت نیز پیگی

روش اطالعات تفصیلي راجع به رفتار کاربر قابل دستیابي است. همچنین این امکان وجود دارد که رویدادهای متنوعي در برنامه 

های ثبت، ذخیره شوند. به این ترتیب تاریخچه ای از رویدادهای مختلف  کاربردی تعریف گردد و در صورت رخداد آنها، در فایل

ها در سمت کاربر، یک تصویر کامل از چگونگي استفاده به طور کلي در صورت ذخیره داده تعریف شده در برنامه تولید مي شود.
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اری کاربران است و ممکن است منجر ها توسط یک کاربر خاص ایجاد مي شود .اما این روش ها وابسته به همکشدن کلیه سرویس

 به نقض قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصي کاربران گردد.

 پيش پردازش داده های استفاده از وب .3.2

، 33پیش پردازش فایل های ثبت وب، پیچیده و زمانگیر است. برای این منظور معموال چهار مرحله طي مي شود: پاکسازی داده

. در ادامه هر یک 34کاربران، بازیابي اطالعات مربوط به محتوا و ساختار صفحه، قالب بندی دادهتشخیص و بازسازی نشست های 

 شوند. از این مراحل به اختصار معرفي مي

 پاکسازی داده .3.2.1

گیرند، حذف های ثبت ذخیره شده و در فرآیند کاوش مورد استفاده قرار نميهایي که در فایلها، کلیه دادهسازی دادهبرای پاک

های موجود در یک صفحه، توان به تقاضا برای محتوای صفحات گرافیکي، تقاضا برای فایلها ميشوند. از این نوع دادهمي

های وب و ... اشاره کرد. اگرچه تشخیص دو مورد اول ساده است، اما مورد سوم به spiderهای انجام شده به وسیله پیمایش

 ها تشخیص داده شود. spiderسادگي امکان پذیر نیست. برای این منظور باید الگوهای پیمایش 

 تشخيص و بازسازی نشست .3.2.2

ت ضعیفي که در فایل های ثبت ی تشخیص نشست های مختلف کاربر از روی اطالعاتشخیص و بازسازی نشست شامل دو مرحله

وجود دارد و بازسازی مسیر پیمایش کاربر در نشست های تشخیص داده شده مي باشد. پیچیدگي این مراحل به کیفیت و کمیت 

داده های ذخیره شده در فایل های ثبت وب بستگي دارد. بیشتر مشکالتي که در تشخیص و بازسازی نشست وجود دارد، ناشي از 

 IPاست که توسط سرورهای پراکسي و یا مرورگرها انجام مي گردد. این عمایات باعث مي شود، یک آدرس  cachingعملیات 

برای تشخیص  IPسرور پراکسي( به کلیه نشست های کاربران مختلف منتسب شود. به این ترتیب نمي توان از آدرس از  IP)آدرس 

ها استفاده کرد و یا از کاربران خواست در هنگام ورود به  cookieاز  کاربران استفاده کرد. برای حل نسبي این مشکل مي توان

ها اطالعات زیادی راجع به کاربران دارند و وب سرور مي تواند این اطالعات را در فایل های ثبت  cookieکنند.  log inسایت 

ر مي گیرد. در این روش هرگاه قرا URLاست که در آن شناسه نشست کاربر در  URLخود ذخیره کند. روش دیگر بازنویسي 

 در فایل ثبت سرور وب ذخیره مي شود.  URLکاربر بر پیوندی در صفحه کلیک کند، شکل بازنویسي شده 

است، نمي توان تشخیص داد، کاربر در چه زماني سایت را ترک کرده است و باید  32، بدون حافظهHTTPاز آن جا که پروتکل 

ی حل این مشکل راه حل هایي پیشنهاد شده است که برخي از آنها مبتني بر فاصله زماني بین نشست مربوط به آن بسته شود. برا

 دو درخواست کاربر مي باشند. 
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 بازيابي ساختار و محتوا .3.2.2

های مشاهده شده توسط کاربر به عنوان منبع اصلي اطالعاتي که مورد کاوش  URLبیشتر کاربردهای کاوش استفاده از وب، از 

ها منبع ضعیفي هستند، چراکه اطالعي راجع به محتوای صفحات به دست نمي  URLد، استفاده مي کنند. اما قرار مي گیرن

دهند. به همین دلیل سعي مي شود، از اطالعات موجود در محتوای صفحات وب نیز در کاوش استفاده از وب استفاده شود. در 

وایشان طبقه بندی شده و این اطالعات برای تقویت اطالعات برخي روش های کاوش استفاده از وب، صفحات وب بر اساس محت

در کاوش استفاده از وب استفاده  38موجود در فایل های ثبت به کار رفته است. برای مثال در یک روش ارائه شده از وب معنایي

د. به این ترتیب نگاشته مي شون 38شده است. برای این منظور اشیاء موجود در صفحات وب به کالس های یک هستان شناسي

مسیر پیمایش شده توسط کاربر یک مسیر مفهومي خواهد بود که شامل موجودیت های معنایي دستیابي شده توسط وی طي 

 پیمایش در سایت، مي باشد. 

 قالب بندی داده .3.2.3

قالب بندی داده مرحله آخر در پیش پردازش داده های استفاده از وب است. پس از تکمیل مراحل قبل و پیش از اعمال تکنیک 

های کاوش، داده ها به شکلي مناسب قالب بندی مي شوند. برای این منظور مي توان داده های استخراج شده از فایل های ثبت 

داد تا به راحتي بتوان پرس و جوهای مختلف بر آن اجرا کرد. برای بهبود کارایي در اجرای  را در پایگاه داده های رابطه ای قرار

 پرس و جوها مي توان از یک ساختار درختي برای شاخص گذاری داده های ذخیره شده در پایگاه داده استفاده کرد. 

 روش های کاوش استفاده از وب .3.2

ز روش های آماری برای کاوش استفاده مي کنند. اما تحقیقات در این زمینه بیشتر کاربردهای تجاری کاوش استفاده از وب، ا

بیشتر بر توسعه تکنیک ها استخراج دانش که برای تحلیل داده های استفاده از وب به کار مي روند، تمرکز دارد. سه روش اصلي 

و خوشه بندی. در این  39، الگوهای ترتیبي36نيکه برای کاوش داده های استفاده از وب به کار مي روند عبارتند از: قوانین انجم

 بخش هر یک از این روش ها تشریح مي گردند. 

 قوانين انجمني .3.2.1

قوانین انجمني از ابتدایي ترین روش های داده کاوی هستند که بیشتر از سایر روش ها، در کاوش استفاده از وب به کار مي روند. 

موجود  41(، مجموعه ای از اقالمY( و سرآمد قانون )Xهستند که بدنه قانون )   <= Y Xاین قوانین، گزاره های استداللي به فرم 

                                                 
36 Semantic Web 
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هستند،  Xبیان مي کند، تراکنش هایي که حاوی اقالم موجود در  X => Yها مي باشند. قانون  41در یک مجموعه از تراکنش

 نیز خواهند بود.  Yاحتماال شامل اقالم موجود در 

از وب، برای پیدا کردن ارتباط بین صفحاتي که مکررا در کنار یکدیگر در نشست های کاربر  قوانین انجمني در کاوش استفاده

 ظاهر مي شوند، به کار مي روند. به عنوان مثال یک قانون به دست آمده مي تواند به شکل زیر باشد:

A.html , B.html => C.html 

را نیز مشاهده  Cرا مشاهده کرده، به احتمال زیاد در همان نشست صفحه  Bو  Aاین قانون نشان مي دهد، اگر کاربری صفحه 

برای ارزیابي قوانین استخراج نیز است. معیارهایي  Aprioriخواهد کرد. یک الگوریتم رایج برای استخراج قوانین انجمني الگوریتم 

ن انجمني و منطق فازی روشي برای استخراج قوانین با استفاده از قوانیهمچنین شده از داده های استفاده از وب ارائه شده است. 

 انجمني فازی از داده های استفاده از وب ارائه شده است.

 الگوهای ترتيبي .3.2.2

الگوهای ترتیبي برای کشف زیر دنباله ها در حجم وسیعي از داده های ترتیبي به کار مي روند. در کاوش استفاده از وب، الگوهای 

پیمایش کاربران که در نشست های آن ها مکررا ظاهر مي شوند، مورد استفاده قرار مي گیرند. یک  ترتیبي برای یافتن الگوهای

 الگوی ترتیبي معموال به صورت زیر مي باشد:

را مشاهده کرده اند، به صفحه  B.htmlو سپس صفحه  A.htmlکاربراني که ابتدا صفحه  81%

C,html .نیز در همان نشست مراجه کرده اند 

ین هایي که برای استخراج قوانترتیبي ممکن است از لحاظ نحو مشابه قوانین انجمني به نظر برسند. در واقع الگوریتم الگوهای

شوند، توانند برای تولید الگوهای ترتیبي نیز استفاده شوند. اما الگوهای ترتیبي شامل عنصر زمان نیز ميروند، ميانجمني به کار مي

به آن معني که در الگوهای ترتیبي مشخص مي شود در کدام نقطه از یک ترتیب رویداد خاصي رخ داده است. در مثال باال صفحات 

A ،B ،C شوند. اما در مثال قسمت قبل در قانون انجمني ذکر شده، هیچ اطالعي راجع به ترتیب در نشست یک کاربر مشاهده مي

 گرفته نشده است. به ترتیب رویدادها در نظر 

دو نوع الگوریتم برای استخراج الگوهای ترتیبي به کار مي روند. نوع اول این الگوریتم ها مبتني بر استخراج قوانین انجمني هستند. 

 GSPهای رایج استخراج قوانین انجمني برای استخراج الگوهای ترتیبي تغییر داده شده اند. برای مثال در واقع بسیاری از الگوریتم

رود. اما برخي هستند که برای استخراج قوانین انجمني به کار مي Aprioriدو گونه گسترش یافته الگوریتم  AprioriAllو 

های استخراج قوانین انجمني در استخراج الگوهای ترتیبي طوالني از کارایي کافي برخوردار نیستند. به محققین معتقدند الگوریتم

 42م های استخراج الگوهای ترتیبي معرفي شده اند که در آنها از ساختارهای درختي و زنجیره مارکوهمین دلیل نوع دوم الگوریت

                                                 
41 Transaction 
42 Markov Chain 
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نامیده مي شود، از  WAP-mineبرای بازنمایي الگوهای پیمایش استفاده مي شود. به عنوان مثال در یکي از این الگوریتم ها که 

یابي به وب استفاده مي شود. نتایج ارزیابي این الگوریتم نشان برای کاوش الگوهای دست WAP-treeساختاری درختي به نام  

 باالتر است.  GSPمي دهد که کارایي آن از الگوریتمي همچون 

 خوشه بندی .3.2.2

تکنیک های خوشه بندی گروه هایي از اقالم مشابه را میان حجم باالیي از داده ها تشخیص مي دهد. این کار بر اساس توابع 

بندی در کاوش استفاده از وب برای شود. خوشهکند، انجام ميکه میزان شباهت میان اقالم مختلف را محاسبه مي 43فاصله

بندی نشست های مشابه به کار مي رود. در این نوع کاوش آنچه اهمیت دارد، گروه هایي از نشست های کاربر در مقابل گروه

 های مختلفي استفاده شده است که برخي از آنها عبارتند از:ش ها و تکنیکهای منفرد مي باشد. برای خوشه بندی از رونشست

 .استفاده از گراف تشابه و میزان زمان صرف شده در مشاهده یک صفحه برای تخمین میزان شباهت نشست ها 

 44استفاده از الگوریتم های ژنتیک و بازخورد کاربر . 

 .خوشه بندی ماتریسي 

ند. سپس شوابتدا با استفاده از قوانین انجمني الگوهای تکراری از نشست های کاربران استخراج ميبندی دیگر، در یک روش خوشه

این الگوها برای ساخت یک گراف به کار مي روند که در آن گره ها صفحات مشاهده شده هستند. یال های این گراف دو یا چند 

وی استخراج شده وجود داشته باشند. همچنین به این یال ها صفحه را به یکدیگر متصل مي کنند، اگر این صفحات در یک الگ

وزني اختصاص داده مي شود که میزان ارتباط گره ها را نشان مي دهد. سپس برای خوشه بندی، این گراف به صورت بازگشتي 

 قسمت بندی مي شود تا گروه های رفتاری کاربر تشخیص داده شود.  

 کاربردهای کاوش استفاده از وب .3.3

اصلي کاوش استفاده از وب، جمع آوری اطالعات راجع به الگوهای پیمایش کاربران مي باشد. این اطالعات مي تواند برای هدف 

 بهبود سایت های وب از دید کاربران به کار رود. سه کاربرد اصلي این نوع کاوش در این قسمت بررسي مي شوند. 

 خصوصي سازی محتوای وب .3.3.1

وب، مي توانند برای شخصي سازی استفاده کاربران از وب به کار روند. برای مثال مي توان رفتار تکنیک های کاوش استفاده از 

کاربر را از طریق مقایسه الگوی پیمایش فعلي وی با الگوهای پیمایش استخراج شده از فایل های ثبت، به صورت بالدرنگ پیش 

نه هستند، پیوندهایي که کاربر را به صفحات مورد عالقه وی که یک کاربرد واقعي در این زمی 42بیني کرد. سیستم های توصیه
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هدایت مي کنند، به او پیشنهاد مي کنند. برخي سایت ها نیز کاتولوگ محصوالت خود را براساس عالیق پیش بیني شده برای 

 کاربر خاص سازماندهي و به او ارائه مي نمایند. 

 پيش بازيابي  .3.3.2

از وب مي تواند برای بهبود کارایي سرورهای وب و برنامه های کاربردی مبتني بر وب به کار  نتایج به دست آمده از کاوش استفاده

استفاده شود و به این ترتیب زمان پاسخ  cachingو  48رود. کاوش استفاده از وب مي تواند برای ایجاد استراتژی های پیش بازیابي

 سرورهای وب را کاهش دهد. 

 بهبود طراحي سايت های وب .3.3.2

یکي از مسائل مهم در طراحي و پیاده سازی سایت های وب است. نتایج به دست آمده از کاوش استفاده از وب  48قابلیت استفاده

مي توانند به طراحي مناسب سایت های وب کمک کنند. سایت های وب تطبیقي یک کاربرد از این نوع کاوش مي باشند. در این 

 های استخراج شده از رفتار کاربر سازماندهي مجدد مي شوند. ورت پویا بر اساس دادهسایت ها محتوا و ساختار سایت وب به ص

 کاربردهای وب کاوی .5

های مختلف همچون تجارت الکترونیکي، دولت الکترونیکي، آموزش های وب کاوی از کاربرد وسیعي در حوزهها و روشتکنیک

یت دانش، کتابخانه های دیجیتال، ... برخوردارند. در این قسمت برخي الکترونیکي، آموزش از راه دور، سازمان های مجازی، مدیر

 شوند. از حوزه های کاربردی وب کاوی و نمونه کاربردهای موفقي که از تکنیک های وب کاوی استفاده کرده اند، معرفي مي

 

 تجارت الکترونيکي .5.1

تکنیک های وب کاوی مي توانند تا حد چشمگیری به موفقیت تجارت الکترونیکي کمک نمایند. اگر سازماني بخواهد از طریق وب 

فعالیت تجاری کند، باید تصمیم بگیرد چه نوع داده ای را در وب قرار دهد. وب کاوی مي تواند در تشخیص نوع این داده ها به 

یتي که کتاب مي فروشد، باید روش مناسبي برای تبلیغ کتب مختلف انتخاب کند. برای این سازمان ها کمک کند. برای مثال سا

منظور این سایت مي تواند، بر اساس عالیق کاربران، آن ها را دسته بندی کرده و تبلیغات مربوط به یک کتاب خاص را برای گروه 

د تجارت با سازمان دیگری را داشته باشد، مي تواند از وب کاوی کاربران مربوطه انجام دهد. به عنوان مثال دیگر، اگر سازماني قص

برای یافتن شریک تجاری مناسب و تشخیص رقبا استفاده کند. همچنین مي تواند خط مشي رقبا را تعیین کرده و بر اساس آن 

 سرویس ها و کاالهای خود را قیمت گذاری کند. 
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47 Usability 



       ها و کاربردها(، چالشWeb Mining) یکاووب 

 

  66233288خط( فکس:  11) 66233288تلفن:  22پالک  –کوچه چهاردهم  - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  یابانخ
www.farabar.net  

@Farabar_BI 

باید زمینه)هایي( را که استفاده از وب کاوی در آن مثمرثمر خواهد بود، تعیین قبل از آن که سازماني از وب کاوی استفاده کند، 

کند. سپس به جمع آوری داده در آن زمینه خاص مي پردازد. مثال داده های مربوط به کاربران را جمع آوری مي کند. مرحله بعد، 

راج ط بین کاربران، رقبا و شرکا را استخای کرد و یا ارتبتعیین نوع کاوش است. به عنوان مثال مي توان کاربران و رقبا را دسته بند

 نمود. در پایان نیز باید روش های برای اعتبار سنجي نتایج به دست آمده معرفي شود.

یک نمونه از سایت های تجاری که از تکنیک های وب کاوی همچون استخراج ارتباط بین صفحات مشاهده شده توسط کاربر، 

 است که موفقیت های چشمگیری برای آن به دنبال داشته است.  Amazon، ... استفاده مي کند، سایت تحلیل مسیر کلیک شده

 

 موتورهای جستجو .5.2

 Googleبیشتر موتورهای جستجو برای بازیابي صفحات مرتبط با پرس وجوی کاربر از محتوای صفحات وب استفاده مي کنند. 

وندها در وب و کاوش آن برای بازیابي و رتبه بندی صفحات استفاده کرده است. اولین موتور جستجویي بوده است که از ساختار پی

 Googleکه در بخش های قبل معرفي شد، استفاده مي کند. همچنین  Page Rankاز الگوریتم  Googleبرای این منظور 

طالعات استفاده از وب، برای بهبود دارای این قابلیت است که اطالعات مربوط به جریان کلیک های کاربر را نگهداری کند. این ا

 نتایج بازیابي شده و سفارشي سازی آن ها به کار مي رود. 

اشاره کرد.  Google Newsکه در آن از تکنیک های وب کاوی استفاده مي شود، مي توان به  Googleاز دیگر سرویس های 

سپس با استفاده از روش های طبقه بندی و خوشه  این سرویس اخبار موجود در روزنامه های مختلف وب را جمع آوری کرده و

 بندی آن ها را در گروه ها و دسته های مختلف سازماندهي مي کند.

 

 

 

 حراجي در وب .5.2

یکي از موفق ترین سایت های تجاری وب است که امکان به حراج گذاشتن کاالهای مختلف را فراهم مي کند. اما  ebayسایت 

مشکالتي به وجود  ebayمتاسفانه این خاصیت وب که اشخاص در آن مي توانند در آن اطالعات واقعي خود را ارائه نکنند، برای 

برای حل این مشکل از تکنیک های وب  ebayقعي و غیر واقعي تمایز قائل شد. آورده است، چرا که نمي توان بین پیشنهادهای وا

کاوی استفاده کرده است. برای این منظور رفتار و الگوهای ارائه کردن پیشنهاد توسط شرکت کنندگان در حراجي، تحلیل مي 

 شود تا الگوی پیشنهادات غیر واقعي مشخص و با آن برخورد مناسب گردد.
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استخراج و روش ها و تکنیک هایي برای استفاده از این اطالعات  ،ایجاد و گسترش وب و افزایش چشمگیر حجم اطالعاتبا 

ار ه کبروش های سنتي بازیابي اطالعات که برای جستجوی اطالعات در پایگاه داده ها . مورد نیاز مي باشد جدید از آنها اطالعات

به کارگیری تکنیک های داده کاوی برای کشف و استخراج خودکار که وب کاوی . باشندمي روند، قابل استفاده در وب نمي 

 ، مي تواند برای این منظور به کار رود. اطالعات از اسناد و سرویس های وب مي باشد

وب  روش هایمي باشد.  تحلیل ،تعمیم ،انتخاب اطالعات و پیش پردازش ،پیدا کردن منبع وب کاوی شامل چهار مرحله اصلي

کاوش  ،کاوش محتوای وب: کاوی بر اساس آن که چه نوع داده ای را مورد کاوش قرار مي دهند، به سه دسته تقسیم مي شوند

های مختلف همچون تجارت های وب کاوی از کاربرد وسیعي در حوزهها و روشتکنیک. ساختار وب کاوش استفاده از وب

نیکي، آموزش از راه دور، سازمان های مجازی، مدیریت دانش، کتابخانه های دیجیتال، الکترونیکي، دولت الکترونیکي، آموزش الکترو

در حال حاضر تحقیقات بسیاری در زمینه  ووب کاوی با چالش ها و محدودیت های متنوعي روبه رو است. . البته ... برخوردارند

 وب کاوی در حال انجام است که هدف آن ها حل این مشکالت مي باشد. 

 


