بسمه تعالي
 Clickstreamدر وب کاوی

از جمله مباحثي که در زمينه وب کاوي مورد بحث مي باشد  clickstreamمي باشد که از استقبال خوبي
نيز برخوردار بوده است.
اطالعات  clickstreamمي تواند از طريق  ، applet javaيا کد هاي  javascriptدرون سرور ذخيره شود.
با استفاده از اين تکنولوژي سايت ها مي توانند به صورت دايناميک آگهي هاي مورد توجه کاربر با توجه
به رفتار کاربر را نمايش دهند Clickstream .محققان را قادر مي سازد تا بفهمند عکس العمل کاربر نسبت
به طراحي و ساختار چگونه است ،چگونه صفحات سايت را مرور مي کنند ،چگونه از يک سايت به سايت
ديگر مي روند.
هدف از  clickstreamدر دنياي وب ،شخصي سازي و کالستر کردن  sessionکاربران با توجه به رفتار
آنهاست .البته بايد در اين ميان خزندگان را از بين کاربران عادي تشخيص داد تا بتوان بهترين آناليز را انجام
داد .اما رفتار خزنده ها بسيار شبيه کابران معمولي است و اين امر کار را مشکل مي کند.
با توجه به ساختار سايت هر کليک مي تواند بيش از يک بار در الگ سرور ذخيره شود .مشاهده جزئيات
اطالعات صفحه شامل اطالعات استاندارد ( از قبيل زمان دسترسي ،آدرس  ،IPميدان ارجاع ،و غيره) ،ساير
اطالعات مانند اين که آيا کاربر به خريد و يا دانلود در اين صفحه خاص پرداخته و مشاهده زمان تقريبي
صرف شده چه ميزان بوده همه از طريق  HTTP headerامکان پذير است.
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تمام اطالعات ارسالي به کاربر مي تواند در سرورالگ شود .اين اطالعات به دو دسته اطالعات  htmlو
اطالعات مربوط به فايل ها تقسيم مي شود.
يکي از راه هاي شناسايي کاربران بررسي  IPآنها ميباشد .البته اين به تنهايي کافي نخواهد بود پس نياز
به بررسي صفحات مرور شده توسط کاربر خواهيم داشت .ديگر مواردي که مي تواند به شناسايي کاربر کمک
کند  sessionي که در سرور  Setميشود و کوکيها ميباشند که تا حدودي ترکيب اين ها با هم مشکالت
شناسايي را کاهش مي دهد.
يک دياگرام ستارهاي ميتواند شامل اطالعات زير باشد :
.1

تعداد ثانيه هاي سپري شده قبل از ثبت رويداد صفحه بعدي

.2

تاريخ بازديد

.3

Session

.4

صفحات بازديد شده

.5

کاربر

.6

 Eventها که در هنگام نمايش صفحات توسط کاربر رخ مي دهد

.7

ارجاعات

شايان ذکر است که در "وب کاوي" از سه منظر  Log Analysis ،Structure Analysisو Content
 Analysisمي توان به وب توجه کرد .در روش هاي آناليز ساختار وب ،ارتباطات لينک ها و شناسايي Node

هاي  Hubو  Gatewayمورد نظر مي باشد و در روش هاي آناليز رخدادها ،بررسي رفتارها و در روشهاي
آناليز محتوا ،به ارتباطات کليدواژها و عبارات با هم و مواردي مشابه پرداخته مي شود.
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