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  چكيده
در سالهاي اخير مسئله مدل كردن و پيش بيني رفتار پيمايشي كاربر بر روي سايت هاي اينترنتي به دليل رشد سريع وب       

هاي  مدل هاي ماركوف بصورت گسترده اي براي بررسي فرايند. بخود جلب كرده استجهاني توجه بسياري از محققان را
تصادفي مورد استفاده قرار گرفته اند و در زمينه مدل كردن و پيش بيني رفتار پيمايشي كاربر در سايت هاي اينترنتي 

براي پيش بيني رفتار پيمايشي كاربر دارند و تر عموماً دقت كمتري مدل هاي ماركوف با مرتبه پايين. كاربردهاي فراواني دارند 
اما مدل هاي ماركوف مرتبه باالتر محدويت هايي نيز . بدين دليل بيشتر از مدل هاي ماركوف با مرتبه باالتر استفاده مي شود 

ش ساده براي يك رو. تربيني پايين، پوشش كمتر و حتي گاهي دقت پيش)تعداد حالت هاي زياد( از جمله پيچيدگي باالدارند
اما اين . بيني استهاي مختلف مدل ماركوف و استفاده از همه آنها در فاز پيشغلبه بر برخي از اين مشكالت بكارگيري مرتبه

هاي هاي ماركوف با مرتبهشود كه مدلبراي حل اين مشكل در اين مقاله تكنيكي ارائه مي. دهدروش پيچيدگي را افزايش مي
اي كه بينيتري برخوردار است و در عين حال پوشش و دقت پيشي با هم تركيب كرده كه از پيچيدگي پايينامتفاوت را به گونه

در واقع در اين تكنيك بسياري از حالت هاي متعلق به . هاي مدل ماركوف بدست مي آمد را حفظ مي كندبا استفاده از همه مرتبه
ها از  همه مرتبه هاي مدل براي هرس كردن حالت. يي كلي حذف مي شوندهاي متفاوت مدل ماركوف بدون تاثير بر كارامرتبه

براي تخمين زدن خطاي مربوط به هر حالت از يك مجموعه اعتبار . ماركوف از  خطاي مربوط به هر حالت استفاده شده است
وط به آن در مقايسه با ميزان سنجي استفاده كرده ايم و يك حالت از مرتبه باالتر در صورتي هرس مي شود كه ميزان خطاي مرب

  .تر بيشتر باشدخطاي حالت هاي مشابه از مرتبه هاي پايين
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ABSTRACT 
In recent years, the problem of modeling and predicting a user’s browsing behavior on a Web 

site has attracted a lot of research interests due to the rapid growth of the World Wide Web. 
Markov models are widely used for studying and analyzing stochastic processes and they have 
achieved many successes in modeling and predicting a user’s browsing behavior. Since lower-order 
Markov models are not very accurate in predicting the user’s browsing behavior, higher order 
models are often used. However, these higher-order models have a number of limitations including 
high complexity (large number of states), reduced coverage, and sometimes even lower prediction 
accuracy. One simple method to overcome some of these problems is to train varying order Markov 
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models and use all of them during the prediction phase. But, this approach further increases 
complexity. To address this problem, we present a technique for combining different order Markov 
models so that the resulting model has a low complexity while retains the coverage and the 
accuracy of the all K-order Markov model. In this technique many of the states of the different 
order Markov models can be eliminated without affecting the overall performance. We applied the 
error associated with each state for pruning the states of the all K-order Markov model by using a 
validation set to estimate the error associated with each state. A higher-order state is pruned if its 
error rate is higher than the error rate of its lower-order states. The results of experiments show 
the technique prunes a lot of the states from the all K-order Markov model, while it has 
comparable prediction accuracy of the all K-order Markov model. 
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  مقدمه .1

رشد عظيم تعداد مستندات در شبكه گسترده جهاني، پيمايش كردن كارا در ميان مستندات وب را نشدني ساخته است و اين امر نياز به 
كار بايد به بررسي رفتار كاربران برروي وب  براي اين. بهبود و كار بيشتر بر روي مدلهاي تحليل مسير و پيش بيني صفحه را افزايش داده است

 تشخيص الگوهاي رفتاري كاربر و استخراج اطالعات .شودتوسط كاربران وب سايتها توليد ميهر روزه حجم عظيمي از داده ها . تها پرداختساي
   : [6]با ارزش از بين اين ميزان داده گسترده شامل چندين فاز مي باشد

شوند و كاربران  تقسيم مي 2اهجلسهبه  1ثبتايلهاي  در اين فاز نويز داده ها حذف شده، ف" عموما:پااليش داده و پيش پردازش •
  .شوندشناسايي مي

توان براي كاهش حجم شوند و از تكنيكهاي كاهش ابعاد هم مي  ويژگيهاي مناسب براي بازنمايي داده ها انتخاب مي:تبديل داده •
  .داده دراين فاز بهره جست

  .مدلهاي آماري يا پيش بيني كننده  يا  توجه جالب براي شناسايي الگوهاي:استفاده از تكنيكهاي داده كاوي •
  . است3 كه شامل بصري سازي دانش كشف شده و تبديل آنها به فرمت كاربر پسند:تفسير نتايج •
براي مطالعه و بررسـي  ] 1[ ماركوفمدلهاي . مورد هدف ما بوده اند     مدلهاي ماركوف تمركز ما در اين مقاله برروي فاز داده كاوي است و             

 مقـاالت .  كاربر بر روي وب سايت نيز خوب عمل كـرده انـد            يشوند و براي مدل كردن پيش بيني رفتار پيمايش        استفاده مي  4ندهاي تصادفي فراي
كلـي ورودي بـراي ايـن مـسائل     بـه صـورت    . استفاده كرده اندي كاربر پيش بيني رفتار پيمايش جهتهاي ماركف از مدل] 7-2 [ مانند زيادي
ات وب است كه به وسيله كاربر مالقات شده و نتيجه ساختن مدل ماركوفي است كه بتواند محتمل ترين صفحه اي كـه كـاربر        اي از صفح  دنباله

  . به عنوان صفحه بعدي خواهد ديد را پيش بيني كند
ي از اين واقعيت است  مدل هاي ماركوف با مرتبه پائين تر در پيش بيني رفتار پيمايشي كاربر خيلي دقيق نيستند و اين امر ناش"عموما

شوند تفاوت را تشخيص دهند و در گيرند تا بتوانند بين الگوهايي كه مشاهده مير كاربر را در نظر نميكه اين مدلها گذشته دورتري از رفتا
هايي دارند از  محدوديتسفانه آنها نيز مشكالت و با مرتبه باالتر استفاده كرد كه متامدلهاي ماركوفتوان از نتيجه براي داشتن دقت بهتر مي

ز اين مشكالت يادگيري تمام يك راه ساده براي غلبه بر برخي ا. جمله پيچيدگي باال، كاهش پوشش و حتي گاهي دقت پيش بيني كمتر
ل باعث اين مشك.  اما اين روش پيچيدگي را افزايش مي دهد]3[هاي مختلف مدل ماركوف و استفاده از همه آنها در فاز پيش بيني استمرتبه

هايي جهت كاهش تعداد حاالت اين مدل ايجاد شود از جمله روشي كه با محاسبه ميزان فراواني حاالت و در نظر گرفتن يك شده تا روش
احتمال صفحات خروجي از يك حالت را با هم مقايسه روشي ديگر . ]3 [آستانه به حذف حاالتي با فراواني كمتر از ميزان آستانه مي پردازد

تواند   اگرتفاوت احتمال اولين محتمل ترين صفحه با دومين محتمل ترين صفحه بيش از يك آستانه تعريف شده باشد آن حالت ميكرده و
روش ديگري كه بهترين دقت را در بين روش هاي بررسي شده داراست و پايه كار ما بر اساس آن  .]4[گردند نگهداري شود و بقيه حذف مي

شود و سپس اگر يك حالت از مرتبه باالتر خطاي بيشتري در  مل مي كند كه خطاي هر حالت تخمين زده ميانجام گرفت بدين صورت ع
اي محاسبه خطاي حاالت ارائه در اين مقاله ما روشي بر. ]5 [شودمقايسه با حالتهاي مشابه از مرتبه پائين تر داشت آنگاه اين حالت حذف مي



 پيچيدگي حاصلمدل .   داردنسبت به روش قبل يشتري انجام مي شود و در نتيجه دقت بهتريايم كه حذف كردن حاالت  با دقت بكرده
  .  دارد و پوشش و دقت همه مراتب مدل ماركوف را داردكمتري
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ه ها به عنوان اين مجموعه از صفح] 8[شود رفتار پيمايشي كاربر بر روي سايت بوسيله  بررسي صفحاتي كه مشاهده كرده است مدل مي
-اند نمايش داده ميازديد شدهاي از صفحات كه توسط كاربر بشود و به صورت دنبالهدر نظر گرفته مي )w(يك دوره 

n321<شوند P , ... , P , P , P w = <.شود كه با داشتن دوره صورت تعريف مي  مسئله پيش بيني صفحه بعد به اينw بتوان صفحه 
1nP  . را پيش بيني كرد+

  باشد وn  دوره وب كاربر با طولwتواند توسط يك روش احتمالي به اين صورت حل شود فرض كنيد مسئله پيش بيني صفحه بعد مي
│w)iPP ( احتمال اينكه صفحه iP1سپس صفحه .  به عنوان صفحه بعد ديده خواهد شدnP   :شود از فرمول زير مشخص مي+

 
1nP + = ρ∈pmaxarg {P (

1+n
p = p │ w)} = ρ∈pmaxarg {P (

1+n
p = p │ 121 ,...,,, pppp nnn −− )}  (١) 

  
 )ρت موجود بر روي وب سايت است  مجموعه كل صفحا( 

  
در اصل با اين روش احتمال تمام صفحات براي صفحه بعدي بودن محاسبه و سپس صفحه اي با بيشترين احتمال به عنوان پيش بيني 

ي پيش بيني  ماركوف برافرآينداز باشد  ميغير ممكنقيق داما به دليل اينكه محاسبه تمام اين احتماالت شرطي به صورت . شودانتخاب مي
 kشود كه  ديده شده توسط كاربر براي پيش بيني استفاده ميي صفحهk  تنها آخرينفرآيندشود كه با توجه به اين صفحه بعد استفاده مي

<< n و تعداد صفحات باشد مي k 1و فرمول مشخص كردن صفحه  ]4[باشد كننده مرتبه مدل ماركوف مي مشخصnP در ) 2 (صورت ب+
 :آيدمي
 

 1nP + = ρ∈pmaxarg {P (
1+n

p = p │ )1(21 ,...,,, −−−− knnnn pppp  )}   (٢) 
    

  .پردازيممدل استفاده شده است مي ماركوف كه در ادامه جهت ارزيابي يمدلها يعرفي چند معيار اندازه گيري كارايدر اينجا به م
در . شودكند دقت مدل توسط مجموعه تست تعيين ميباشد كه قدرت پيش بيني مدل را اندازه گيري مي ميدقت معيار اولين •

شود و  ميجلسه ناديده گرفته وبي كه در فاز ساخت مدل استفاده نشده اند انتخاب شده و صفحات آخر هر جلساتمجموعه تست
 تعداد :شود تعريف ميبدين صورت دقت .شود سيستم مقايسه ميبيني پيش با شدهناديده گرفته ي صفحه،بعد از پيش بيني مدل

  .  هاي موجود در مجموعه تستجلسههاي درست تقسيم بر تعداد كل تشخيص
اين معيار از اين جهت اهميت دارد كه اگر مدل بخواهد به . گيرد كه پيچيدگي مدل را اندازه ميهاستتعداد حالتمعيار دوم  •

عمل كند يعني در حالي كه كاربر در حال پيمايش سايت است صفحه بعد را پيش بيني كند مدلي با پيچيدگي باال صورت بر خط 

|)|(ي از مرتبه kي صفحه، تعداد حاالت مدل ماركف مرتبه  pسايت با براي يك وب. بسيار محدود كننده خواهد بود kpΩ 
 .است

 و نياز نياز براي پيش بيني را داردگيرد كه مدل حالت مورد  مقياس ميزان دفعاتي را اندازه ميباشد اين ميپوششسومين مقياس  •
-ي آزمايشي كه حالت مورد نياز براي پيش پوشش برابر است با تعداد كل جلساتي از مجموعه.به رجوع به صفحه پيش فرض ندارد

 .ي آزمايشيل جلسات مجموعهي بعدي آنها در مدل موجود است تقسيم بر تعداد كبيني صفحه
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 كه توسط كاربر ديده خواهد ي پيش بيني دقيق صفحه بعد بهدرقا) اول يا دوم (  با مرتبه پائين  ماركوف هايمدلدر بسياري از موارد 
 پردازد و تنها براساس مشاهده يك يا دو صفحه آخربر نميار در گذشته كعميقياين مدلها به نگاهي ين امر بدين دليل است كه شد نيستند و ا
مدلهاي متاسفانه . استفاده كرد) سه يا چهار( با مرتبه باالتر مدلهاي ماركوف و در نتيجه براي گرفتن دقت بهتر بايد از كنندپيش بيني مي

.  دقت كمتري دارند كم و حتي گاهي بدليل پوشش كمش مرتبه باالتر نيز محدوديت هايي دارند از جمله تعداد باالي حالت ها، پوشماركوف
در اين رويه  . ]3[ركيب آنها براي پيش بيني مي باشد ري انواع مرتبه هاي مدل ماركوف و سپس تيگل پوشش كم ياديك راه براي حل مشك

براي مثال اگر اين مدل شامل سه .شودبراي هر نمونه از بزرگترين مرتبه مدل ماركوفي كه نمونه را پوشش دهد براي پيش بيني استفاده مي
مرتبه از مدل ماركوف باشد نمونه داده شده اول در صورت امكان با مرتبه سه پيش بيني ميشود و اگر توسط مرتبه سه پوشش داده نشود اين 

 چه به اين مسئله توجه كرد كه اگرالبته بايد . ]3[ نام دارد5مدل ماركوف با همه مراتب اين روش.  و يك هم تكرار ميشودروال براي مرتبه دو
  .  مراتب جزئي از مدل هستندي تمام حاالت مربوط به همهزيراكند  بدتر ميمشكل پيچدگي راكند اما  را حل مي كماين رويه مشكل پوشش

  
   : پيشنهاديبي مدل ماركوف تركي.3

دهد اما اين امر به قيمت  بهتري دارد و پوشش را افزايش ميبا اينكه مدل ماركوف با همه مراتب از هر مدل ماركوف با هر مرتبه اي دقت
اين مشكل باعث شده تا روشهايي جهت كاهش تعداد حاالت اين مدل ايجاد شود از جمله روشي كه بر . باشدباال رفتن بيش از اندازه حاالت مي

 ديگري  روش]3[ كمتر از ميزان آستانه مي پردازدفراوانياساس ميزان فراواني تكرار حاالت و در نظر گرفتن يك آستانه به حذف حاالتري با 
تفاوت احتمال اولين محتمل ترين صفحه با دومين محتمل ترين صفحه  كه احتمال صفحات خروجي از يك حالت را با هم مقايسه كرده و اگر

- هداري ميي كه اين شرط را دارا باشند نگتواند به دقت پيش بيني كمك كند و تنها حالتبيش از يك آستانه تعريف شده باشد آن حالت مي
شود  و روشي ديگري كه پايه كار ما بر اساس آن انجام گرفت روشي است كه خطاي هر حالت تخمين زده مي]4[گردند شوند و بقيه حذف مي

]. 5[شود نگاه اين حالت حذف ميو سپس اگر يك حالت از مرتبه باالتر خطاي بيشتري در مقايسه با حالتهاي مشابه از مرتبه پائين تر داشت آ
هاي آموزشي  اعتبارسنجي است كه بخشي از دادهشود استفاده از يك مجموعه براي تخمين خطاي هر حالت بكار برده مي"روشي كه عموما

  . هنگام ساخت مدل استفاده نشده است كهمي باشد
 هر حالت با مرتبه .پيش بيني هر حالت را محاسبه كرد خطاي توان ميزانبا استفاده از داده هاي موجود در مجموعه اعتبارسنجي مي

 مربوط به 3S براي مثال خطاي حالت. شود كه خطاي آن از خطاي همان حالت در مرتبه پائين تر بيشتر باشدباالتر در صورتي حذف مي
 مقايسه >kP< همربوط به صفح 1S و حالت >kP, jP<  مربوط به دنباله صفحات 2S با خطاي حالت>kP, jP, iP<دنباله صفحات 

 .شود كه خطايش باالتر از خطاي هر يك از دو حالت ديگر باشدورتي حذف مي در ص3Sشود و حالتمي
يم  نمايش ده 2Cو 3Cشوند را به ترتيب با پوشش داده مي 2Sو 3Sت  هاي آموزشي كه توسط حاالجلسهحال اگر ما مجموعه 

 به اين دليل كمتر  2Sتوان اين نتيجه را گرفت كه ممكن است خطاي حالت  است و مي2C ي يك زير مجموعه3Cدانيم كه مجموعه مي
 3S بدتر از حالت 3C ي مجموعهيهاجلسه بهتر عمل كرده است و حتي ممكن است براي 3C-2C ي هاي مجموعهجلسهباشد كه براي 

  . رودباالتر هم مي 3C-2C يعمل كرده باشد و اين احتمال با بزرگتر شدن مجموعه
ما براي باال بردن دقت مدل . دشونبصورت نادرست حذف ميبدون بررسي چنين شرايطي تعدادي از حاالت ] 5[در  روش ارائه شده در

ما .  ارائه و آزمايش كرده ايمادر حذف كردن حاالت و در نتيجه گرفتن دقت بهتر از پيش بيني مدل روشي را براي حذف كردن بر اساس خط
 هايي كه جلسهبا مرتبه باالتر به تخمين خطاي حالت هاي مرتبه پائين تر با مجموعه اي از براي تصميم گيري در مورد حذف يك حالت 

را مقايسه كنيم فقط از  3S ,2Sخواهيم حالت هاي  در مثال قبل وقتي ميمثال. شود مي پردازيمتوسط مرتبه باالتر هم پوشش داده مي
دهد كه دقت پيش بيني دو حالت را بر روي يك اين رويه به ما اجازه مي. كنيم براي تخمين خطاي هر دو حالت استفاده مي3Cمجموعه 

 جلسهو براي هر حالت ما مجموعه تـمـام شود دل ماركوف سطح به سطح اجرا مياين رويه از باالترين مرتبه م. مجموعه يكسان مقايسه كنيم
ي خودش و حالت هاي مرتبه پائين تر از خودش ا شـناسـايي كرده و جهت تخمين خطت قابل پيش بيني اسـتحال كه توسط آن  راي وبيهـا

 حالت . شودتر به تعداد حاالت مرتبه باالتر آن حالت خطا محاسبه ميدر واقع در اين روش براي هر حالت مرتبه پايين .مي كنيــماستفاده 



 دو مجموعه  .براي درك بهتر اين روش به مثال زير توجه كنيد . به دليــل نـگهداري پوشـش مـدل هـرگز هرس نمي شـوندهاي مرتبه اول 
  . ه شده استآورد) 2(و ) 1(ي آموزشي و اعتبار سنجي در شكل داده

  
 آموزشيمجموعه ): 1(شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 مجموعه اعتبارسنجي): 2(شكل 
 
  
  
  
  
  

اي كه هر حالت صفحه) 1(ايم و در جدول آورده) 3(هاي مدل ماركوف با همه مراتب را در شكل موعه آموزشي بخشي از حالتبر اساس اين مج
  .ايمكند را در مقابل آن درج كردهبيني ميپيش

  
  بخشي از مدل ماركوف با همه مراتب): 3(شكل

  
  
  
  
 
  
  

 مجموعه آموزشي

1w = <P٣,P١, P٣,P٥, P٣,P١,P٢, P٣,P٥, P٣,P٤,P٥,P٢,P٤,P٥,P١> 

2w =<P١,P٢,P٤,P٥, P٣,P١, P٣,P٤,P٥,P٤,P١, P٣,P٥,P٢, P٣,P٥,P٤> 

3w =<P٤,P٥,P١,P٤,P٢, P٣,P٥, P٣,P٤,P٥,P٤,P١, P٣,P٥,P٢> 

4w =<P٤,P٥, P٣,P٢,P٣,P٥,P٤, P٣,P٤,P٥,P٢, P٣,P٥,P١,P٢,P٤,P٥> 

5w =< P٣,P٢,P٤,P٥,P٢,P١,P٢, P٣,P٥, P٣,P٤,P٢,P٤,P٥, P٣> 

6w =< P٣,P٤,P٥,P٢, P٣,P٥,P٤,P١,P٢,P١, P٣,P٤,P٥,P١, P٣,P٥,P٢> 

7w =<P١,P٢,P٤,P٥, P٣,P٤,P٥,P١,P٣,P٥,P٢,P٤,P٥,P١,P٣,P٥> 

8w =<P٤,P٥,P١,P٢,P٣,P٥,P٣,P٤,P٢,P٣,P٥,P٣,P٤,P٥,P٢,P٤,P٥> 

9w =<P٣,P٥,P٢,P١,P٢,P٣,P٥,P٤,P٢,P٣,P٥,P١,P٣,P٤,P٥> 

10w =<P٥,P١,P٢,P٣,P٥,P٣,P٤,P٥,P١,P٣,P٥,P٤,P١,P٢,P٤,P٥,P٣> 

 مجموعه اعتبارسنجي

11w =<P١,P٣,P٥,P٣,P٤,P٥,P٢,P٣,P٥,P٣,P٢,P٣,P٥,P٣,P٢> 

=<P١,P٣,P٥,P٣,P٢,P٤,P٥,P١,P٢,P٣,P٥,P٤,P١,P٤,P٥,P٣>12w 
=<P٢,P٣,P٥,P٣,P٢,P١,P٢,P٣,P٥,P٤,P٣,P٢,P٤,P٥,P١,P٣,P٥,P٣>

13w 

=<P٤,P٥,P٣,P٤,P٥, P٣,P٢ ,P٥,P٣,P٤,P٥,P٣,P٢,P٤,P٥,P٢>14w 

<P١,P٣,P٥> 

<P٥>

<P٣,P٥> <P٤,P٥>

<P٢,P٣,P٥> <P٢,P٤,P٥> <P٣,P٤,P٥> 



  
  اي با بيشترين تكرار براي هر حالتصفحه): 1(جدول

  
  
  

  
 
 

هايي كه خطاي آنها از  و با بكار بردن روش ارائه شده حالتايمزدهرا تخمينبا استفاده از مجموعه اعتبار سنجي خطاي هر حالت ) 4(در شكل 
  .اندهاي هرس شده در شكل به صورت نقطه چين نشان داده شدهحالت. ايمبيشتر باشد را هرس كردههاي مشابه با مرتبه كمتر  لتخطاي حا

 
  مدل پس از اجرا براي مرتبه سه): 4(شكل 

  
   

  
  
  
 
  
  
  تجربيج ي نتا.4

ي پاكسازي روي آن ابتدا بايد مرحله. باشد ميسروري فايل ثبت يك وببراي آزمايش الگوريتم روي مجموعه داده، اولين مرحله تهيه
 30در اين كار از زمان . شودبندي انجام ميي جلسهسپس مرحله. باشدانجام شود كه شامل اعمالي مانند حذف صفحات غيرمعتبر و خطادار مي

 Web Utilization Minerار پيش پردازش افزي اين مراحل با استفاده از نرمكليه. دقيقه براي تشخيص جلسات كاربران استفاده شده است
7,0 Betaهاي مورد استفاده را موعه دادهمشخصات مج) 2(جدول. سازي الگوريتم از زبان جاوا استفاده شده استبراي پياده . انجام شده است
 .اند تهيه شده]9[ اين مجموعه داده ها از مرجع .دهدنشان مي

  
   استفادههاي موردمشخصات مجموعه داده):2(جدول

تعداد 
  صفحات

متوسط طول 
  جلسات

  مجموعه داده  تعداد جلسات

900  6,66  90693  Calgary 
6154  8,74  113723  NASA  
164  4,05  7820  ClarkNet  

  
ي  سه مجموعه داده برروي پيشنهادينتيجه بدست آمده از روش نتايج بدست آمده از سه روش مورد بررسي و همچنين) 3( در جدول

براي هر بار اجرا .  مرتبه اجراي آن روش در جدول ذكر شده است4  بدست آمده از دقت، ميانگين براي هر روش.آورده شده است) 2( جدول
 .ها به طور متفاوتي به مجموعه آموزشي و تست افراز شده استمجموعه داده

  

  حالت  اي با بيشترينصفحه
P٣ <P٥>  
P٣  <P٣,P٥>  
P١  <P٤,P٥>  
P٢  <P١,P٣,P٥>  
P٣  <P٢,P٣,P٥>  
P٣  <P٢,P٤,P٥>  
P٢  <P٣,P٤,P٥>  

<P١,P٣,P٥
> 

١ ٪

<P٥> 
٠٪ 

<P٣,P٥> 
٠٪ 

<P٢,P٣,P٥
> 
٤ ٪

<P٣,P٥> 
٤٠٪ 

<P٥> 
٤٠٪ 

<P٣,P٤,P٥
> 
٪

<P٥> 
٣٣٪ 

<P٤,P٥> 
١٠٠٪ 

<P٤,P٥> 
٣٣٪ 

<P٢,P٤,P٥
> 
٪

<P٥> 
١٠٠٪ 



  ايدههاي ماركوف مختلف بر روي سه مجموعه دامدل مربوط به مدل قت و اندازه د):3(جدول
Clark Net  NASA  Calgary  مجموعه داده  

  مدل  دقت  تعداد حاالت  دقت  تعداد حاالت  دقت  تعداد حاالت
  مرتبه اول  27,12  864  44,12  6113  18,54  161

  مرتبه دوم  30,54  26578  45,78  81324  19,34  1482
  مرتبه سوم  28,33  89465  43,89  126782  18,33  3985
  همه مراتب  30,26  116907  47,94  214219  19,67  5628
 ] 3[روش ارائه شده در   30,39  8543  48,23  13542  20,13  5628
 ] 4[روش ارائه شده در   30,57  12845  48,35  28967  20,18  3965

 ] 5[روش ارائه شده در   31,45  7890  48,42  12957  20,16  984

  روش پيشنهادي  32,04  8012  48,86  13243  20,32  1035
  

هاي مختلف هاي حاصل از بكاربردن روشهاي ماركوف و مدلقايسه تعداد حاالت و دقت حاصل از مراتب مختلف مدلدر آخر ما به م
روش (هايي كه ملزم به استفاده از آستانه بوديم در روش. پردازيمي كه ارائه كرديم مي با روش بر روي مدل ماركوف با همه مراتبكاهش حالت
  . ايمجه بدست آمده با آستانه بهينه را در اينجا آوردهنتي) ] 4[و ] 3[ارائه شده در 

 اين كه تعداد زيادي از با وجودهاي كاهش حالت بر روي مدل ماركوف با همه مراتب همانطور كه از نتايج مشهود است به كاربردن روش
-ايم اين برتري را نسبت به روشه ما ارائه كرده روشي ك.بردكند بر روي دقت اثر منفي نداشته و حتي دقت را باالتر ميحالت ها را حذف مي

  .آورد كه عالوه بر اين كه  حجم زيادي از حاالت را حذف مي كند، دقت باالتري را نسبت به آنها بدست ميهاي قبلي داراست
  

  ريگيجهنتي. 5
يمايشي كاربر بر روي يك وب سايت با سازي رفتار پبيني صفحه بعد از طريق مدلهاي حل مسئله پيشدر اين مقاله ما به بررسي روش

باشد و در سازي رفتار كاربر ايجاد تعادل بين پيچيدگي و دقت مدل ميچالش اصلي در بحث مدل.  پرداختيمماركوفهاي استفاده از مدل
هاي كه حالتايم ارائه كردههاي ماركوف سوق داد و در نهايت روشي  در مدلهاهاي كاهش حالتنتيجه اين مهم ما را به سمت بررسي الگوريتم

هايي كه در گذشته جهت  كه پيچيدگي پايين و دقت بهتري نسبت به روشبا هم تركيب كردهاي مراتب مختلف مدل ماركوف را به شيوه
ركوف هاي مختلف مدل مااساس كار در اين روش حذف تعدادي از حاالت مرتبه. اند، داردكاهش پيچيدگي فضايي مدل ماركوف ارائه شده

 هرس كردن حاالت با استفاده از تخمين خطاي آنها و حذف حاالتي با .س تركيب بقيه حاالت جهت ساخت مدل استبصورت انتخابي و سپ
 حاالت را تر عمل كرده و در نتيجهپيشنهادي ما در تخمين خطا دقيقروش . گيردتر انجام ميهاي مشابه از مرتبه پايينخطاي بيشتر از حالت

-پيشهاي شتواند تركيب مدل حاصل با ديگر رواز جمله كارهاي آينده مي.  شودكند و مدلي با دقت باالتر حاصل ميتر هرس ميهمحتاطان
 و بررسي تاثير آنها بر دقت و كاربرانبندي براي صفحات بندي و خوشههاي طبقهبيني رفتار كاربر مثل قواعد انجمني و يا استفاده از الگوريتم

  . باشد
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