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یدگی بسییار بزرگترین محیط ذخیره و پردازش داده ها بوده و پویایی و پیچ( به اختصار وب)شبکه جهانی وب 

.زیادی دارد

گ رشد انفجاری اطالعات وب نه تنها چالشی حیاتی برای موتورهای کیاوش بیرای میدیریا داده هیای بیزر

.ایجاد کرده، بلکه دشواری مدیریا نیاز اطالعاتی کاربر را نیز افزایش داده اسا

عیات شبکه جهانی وب به عنوان یک مرکز اطالعات جهیانی عیییم و گسیترده بیرای اخبیار، تبلیایات، اطال

. مصرف کنندگان، مدیریا مالی، آموزش، دولا و تجارت الکترونیک عمل می کند

و شامل مجموعه ای غنی و پویا از اطالعات در مورد محتویات صفحه وب با ساختارهای فیرامتنمحیط وب

. اسا که منابع مناسبی را برای داده کاوی فراهم می کند،پیوند داده شدهچند رسانه ای، اطالعات 

مقدمه
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مکیان با افزایش چشمگیر حجم اطالعات و توسعه وب، نییاز بیه روش هیا و تکنییک هیایی کیه بتواننید ا

. وددستیابی کارا به داده ها و استخراج اطالعات از آنها را فراهم کنند، بیش از پیش احساس می ش

نهیا انواع گوناگون موجودیا های داده ای باید مدیریا و سازماندهی شوند تیا بتیوان بیه طیور میو ر بیه آ

زاینیده ای از بنابراین، استفاده از تکنیک های داده کاوی در وب اکنون مورد توجه تعیداد ف. دسترسی داشا

.محققان قرار گرفته اسا

کشی  و وب کاوی یکی از زمینه های تحقیقاتی اسا که با بیه کیارگیری تکنییک هیای داده کیاوی بیه

. استخراج خودکار اطالعات از اسناد و سرویس های وب می پردازد

. اسادر واقع وب کاوی، فرآیند کش  اطالعات و دانش ناشناخته و مفید از داده های وب

ادامه-مقدمه
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یافتن اطالعات و منابع مورد نیاز خود در وب؛

بازیابی و نمایش اسناد و مدارک فراوان برای پرس و جوهای کاربران؛

میزان پایین فراخوانی منابع اطالعاتی مرتبط با نیازهای کاربران؛

د در وب؛حجم باالی اطالعات موجو

بازیابی همه اسناد مرتبط با نیاز اطالعاتی کاربران؛توانایی پایین در

توانایی پایین در کش  روابط و دانش نهفته در داده ها برای جستجوی معنایی؛

.ایجاد دانش جدید با استفاده از اطالعات موجود در وب

مشکالت کاربران در 
استفاده از وب
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What is
Web Mining?



که در آن، اطالعاتی از اسناد، سرویس ها و خدمات اینترنتی، کش  وکاویدادهفرایندی اسا مبتنی بر تکنیک های،وب کاوی
. استخراج می شود

.و الگوهای استفاده آن دانساوبرا می توان کش  اطالعات مفید از شبکه جهانیوب کاویهدف اصلی
الی،، کشی  سومین رویکیرد ج. یکی دیگر از اهداف مهم وب کاوی ارائه مکانیزمی برای دسترسی مو رتر و کافی به داده ها اسا

اطالعاتی اسا که می توان از فعالیا های کاربران استخراج کرد که در فایل های گزارش ذخیره می شوند
. اساداده کاویومتن کاویزیر مجموعهوب کاوی

.ی شوددر واقع وب کاوی به فرآیند کش  روابط ذاتی میان داده های شبکه جهانی وب و بدسا آوردن اطالعات از آن ها گفته م
. کندوب کاوی یک تکنینک کاویدن داده می باشد که به دستیابی الگوهای اطالعاتی از داده های موجود در وب کمک می

نیدی ایین کیار از طریین شناسیاندن صیفحات وب و طبقیه ب. وب بهتر شیودکاوشوب کاوی کمک میکند تا قدرت موتورهای 
. مستندات آنها قابل انجام اسا

ان موفقییا ییک وب کاوی برای فهمیدن رفتار مشتری، ارزیابی ا ربخشی یک وبسایا خاص مفید اسا و کمک می کند تا میز
.کمپین بازاریابی بیشتر شود

تعريف وب کاوی
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مراحل وب کاوی

پیدا کردن منبع

انتخاب اطالعات و پیش 
پردازش

تعمیم

تحلیل
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Web)وبمحتوایکاوش Content Mining)
.ااساینترنتیاسنادمحتوایازمفیداطالعاتاستخراجکاربرد،وبمحتوایکاوش
ردشدهدادهپیوندیاوبصفحاتداخلدر)ساختاریافتهداده هایوچندرسانه ایداده هایمتن،مانندوبمحتوای
.می کندتحلیلوتجزیهرا(وبصفحات
انجامآموزندهورپذیمقیاسکلیدیکلماتبرمبتنیصفحهسازینمایهارائهوب،صفحاتمحتوایدرکبرایکاراین
.شودمی
.کنندفراهممابرایراکاربراننیازهایازجالبیوسودمندالگوهایتوانندمیهادادهاین
.هستندمرتبططبیعیزبانپردازشوماشینیادگیریمتن،درکاوشبامتنی،اسناد
باتناس،مراوبصفحاتوتصاویرها،متنتکنیک،این.شودمیشناختهنیزکاویمتننامباکاوش،ازنوعاین

.کندمیکاوشواسکندریافتی،ورودیمحتوای

محتوا کاوی وب
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ه به ایین صیورت کی. اساس کار بسیاری از موتور های جستجو اسا(وبکاوش محتوای)استخراج محتوای وب روش
. ی کنییدشروع بیه جسیتجو در می( به صورت تک کلمه ای، چند کلمه ای و یا جمله ) شما با وارد کردن کلمات کلیدی 

.شما را متوجه می شودسپس موتور جستجو با استفاده از کلمات کلیدی مفهوم پرس و جو
.مطال، مورد نیر شما را، استخراج کرده و به نمایش در می آوردخزنده های سطح وبو در نهایا با استفاده از

ل افشیای بنیابراین، پتانسیی. می تواند پیوندهایی را در چندین صیفحه وب بیرای افیراد ایجیاد کنیدوب کاوش محتوای
توسیعه مطالعات مربوط به داده کاوی حفظ حریم خصوصی این نگرانی را از طریین. نامناس، اطالعات شخصی را دارد

.تکنیک هایی برای محافیا از حریم خصوصی شخصی در وب برطرف می کند
. ارائه مکانیزمی کارآمد برای کمک به کاربران برای یافتن اطالعات مورد نیر اساوب کاوش محتوایهدف از 

ه اسیناد کاوش محتوای وب شامل وظیفه سازماندهی و خوشه بندی اسناد و ارائه موتورهای جستجو بیرای دسترسیی بی
.مختل  بر اساس کلمات کلیدی و دسته بندی های مطال، اسا

ادامه-محتوا کاوی وب
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-کاوش محتوای وب
ادامه

ديدگاه های کاوش محتوای وب

بازيابی اطالعات پايگاه داده
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ادامه-محتوا کاوی وب

رويکردهای کاوش محتوای وب

نرويکرد باال به پايی رويکرد ترکیبیاالرويکرد پايین به ب
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(Web Structure Mining)وبکاوش ساختار
. اساوبکاربرد کش  اطالعات از ساختار،وبکاوش ساختار 
یید هیا، به این صورت اسا که گره های آن را صفحات وب تشکیل می دهند و یال های آن، همان پیونوبساختار گراف

. هستند که صفحه های مرتبط را به هم وصل می کنند
. خاص را نمایش می دهدوبسایا، در اصل، خالصه ای ساختار یافته از یکوبکاوش ساختار 

ده انید، شناسیایی را که از طرین لینک های مستقیم یا اطالعات به یکدیگر مرتبط شیوباین تکنیک، رابطه بین صفحات
. می کند

.می تواند بسیار مفید باشدوب کاوش ساختار تجاری، وبسایابرای تعیین ارتباط بین دو
که . ز هساو همچنین روشی مد نیر موتور های جستجو نی. لینک دادن یا ارجاع دادن به سایا های دیگر بسیار رایج اسا

بر رتبیه ( hyperlink induced topic search algorithm)یا (HITS)اچ آی تی اس با استفاده از الگوریتم های
. بندی صفحات تأ یر می گذارد

ی تمرکز وب بر روی اطالعات اسناد درونکاوش محتوایدر عمل، در حالی که . فرآیند کش  ساختار ابرپیوندها در وب اسا
ر بیرای ییک هدف شناسایی صیفحات معتبی. دارد، کاوی ساختار وب ساختارهای پیوند را در سطح بین اسناد کش  می کند

.موضوع معین اسا

کاوش ساختار وب
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(Web page weighting)استفاده از لینک ها به منیور وزن دهی  
بیا اسیتفاده از استفاده از ارتباط میان صفحات وب به منیور استخراج ارتباطات میان صفحات مختل  وب و نیز ایجاد گراف

به منیور ارائه وزن به صفحات وبCleverو یا pagerankتکنیک هایی همانند 
ندی شده استفاده می کند تا در نتیجه جستجو صفحات را با یک لیسا اولویا بPagerankبرای مثال گوگل از تکنیک 

. نمایش دهد
.داده اند، استخراج می شوند( backlink)اهمیا و اولویا صفحات با شناسایی دیگر صفحاتی که به آن صفحه لینک 

. سازوکار وزن دهی درواقع به منیور وزن دادن به بک لینک ها از صفحات مهم تر به کار گرفته می شود

وزن دهی به صفحات
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و استخراج ساختار صفحات وب( Generalization)به معنای عمومیا بخشی 
.دوم استفاده از لینک ها به منیور عمومیا بخشی به منیور طراحی وب گراف ها و غیره اساکارکرد 

.  یوند دارندماید که کدام صفحات به چه دلیلی به دیگر صفحات پدر واقع یک چارت سازمانی مبتنی بر وب ایجاد می ن

استخراج ساختار 
صفحه وب
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(Web Usage Mining)وباستفادهکاوش 
ه از مجموعه های کاربرد شناسایی و کش  الگوهای جال، از نحوه استفاده کاربران اینترنتی اسا ک،استفاده وبکاوش 

.  بزرگ داده بدسا می آید
.  را بفهمید( یا مواردی نییر آن)کمک می کنند رفتار کاربر این الگوها

. نددسترسی دارد و داده ها را در قال، الگ ها جمع آوری می کاینترناها در محیطدادهدر این نوع کاوش، کاربر به
.نیز گفته می شود( الگ کاوی)بنابراین، به این روش، کاوش الگ 

ل، میورد وفایل کاربران و داده هایی که از بازدیدکنندگان به دسا آمده و دیگیر داده هیایی از ایین قبییپردر این روش
. بررسی قرار می گیرد
. را در قال، اطالعاتی مفید و کارآمد استخراج کردمیزان استفاده از وبتا بتوان به اصطالحی

.سپس از آنها در راستای رفع نقاط ضع  وب سایا و جذب کاربر و بازاریابی استفاده کرد

کاوش استفاده وب

18



:کاوش استفاده از وب شامل سه مرحله اصلی اسا

(i)؛پیش پردازش

(ii)؛کش  الگو

(iii)تجزیه و تحلیل الگو .

جمیع ( سما مشتری، سما سرور، سرورهای پراکسیی)در مرحله پیش پردازش، داده ها باید از مکان های مختل  ذخیره شوند 
. پس از شناسایی کاربران، جریان های کلیکی هر کاربر باید به جلسات تقسیم شود. آوری شوند

ن می تواند ای. مرحله کش  الگو به معنای استفاده از تکنیک های داده کاوی بر روی داده های گزارش پیش پردازش شده اسا
. الگوکاوی مکرر، استخراج قوانین انجمن یا خوشه بندی باشد
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ریین میدیریا کش  الگوهای فعالیا های کاربر به منیور پاسخگویی بهتر به نیازهای کاربران اسا، به عنیوان مثیال از ط
. هدف یک وب سایا یا پورتال وب تامین نیاز کاربر اسا. پیوند پویا، با توصیه صفحه و غیره

. بنابراین هدف هر صاح، یک پورتال این اسا که سایا خود را برای کاربر جذاب تر کند

عیالوه بیر ایین، برخیی از میوارد اضیافی ماننید ارائیه .  انیه باشد2به همین دلیل زمان پاسخگویی هر سایا باید کمتر از 
. ه شوندمحتوای پویا یا پیوندها یا توصیه صفحاتی برای کاربر که ممکن اسا مورد عالقه کاربر باشد، باید ارائ

.اساخوشه بندی فعالیا های کاربر ذخیره شده در انواع مختل  فایل های گزارش یک مسئله کلیدی در جامعه وب

ما سیرور، فایل های گزارش در س. سه نوع فایل گزارش وجود دارد که می توان برای استخراج استفاده از وب استفاده کرد
ذخییره با داشتن بییش از ییک مکیان بیرای. در سما مشتری و گزارش هایی که در سرورهای پروکسی ذخیره می شوند

ا قابل اعتمیادی تنها در صورتی می توان نتایج واقع. اطالعات الگوهای ناوبری کاربران، فرآیند استخراج را دشوارتر می کند
یشینه ها و سرورها گزارش پدردلیل این امر این اسا که . به دسا آورد که داده هایی از هر سه نوع فایل الگ داشته باشد

.سوابن ذخیره نمی شوند

ادامه-کاوش استفاده وب
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. خوشه های استفاده و خوشه های صفحه: در کاوش استفاده از وب دو نوع خوشه وجود دارد که باید کش  شوند

.  هدف از خوشه بندی کاربران ایجاد گروه هایی از کاربران با رفتار مرور مشابه اسا

.  کاربران را می توان بر اساس چندین اطالعات خوشه بندی کرد

پورتال از یک طرف می توان از کاربر درخواسا کرد که فرمی را در مورد عالین خود پر کند، به عنوان مثال هنگام  با نام در
.  خوشه بندی کاربران را می توان بر اساس فرم ها انجام داد. وب

اربر از از سوی دیگر، خوشه بندی را می توان بر اساس اطالعات به دسا آمده از داده های گزارش جمع آوری شده در حین پیمایش ک
. طرین پورتال انجام داد

سن، )ویژگی های کاربر ( i)انواع مختل  داده های کاربر را می توان با استفاده از این روش ها جمع آوری کرد، به عنوان مثال 
.الگوی رفتار کاربر( iii)ترجیحات و عالین کاربر، ( 2)، (جنسیا، و غیره
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Web Mining Algorithms



درخت تصمیم

.یکی از الگوریتم های کاوش محتوا در وب درخا تصمیم اسا

.درخا تصمیم یکی از الگوریتم های یادگیری ماشین اسا که برای طبقه بندی به کار می رود

. در این الگوریتم نمونه های اشیاء و پیشینه ها براساس مقادیر برخی صفات به گروه هایی تقسیم می شوند

، داشتن توانیایی مزیا غال، آن بر سایر تکنیک های مدل بندی. روش توان دسته بندی و پیش بینی انواع متایرها را داراساینا
در کمتیرین زمیان تولید مدل های پیش بین دقین با نمایش درختی قابل تفسیر اسا که کاربر را قادر می سازد اطالعات مفیید را

.بدسا آورد

اجزای اصلی درخت تصمیم
.شوندها با یک کالس مشخص میبرگ . یابدهای متوالی در آنجا پایان می هایی که تقسیم گره(:Leaf Nodes)برگ
.منیور از ریشه، گره آغازین درخا اسا(:Root Node)ه ریش
.شودهای ممکن شاخه ایجاد می در هر گره داخلی به تعداد جواب (:Branches)شاخه
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شبکه عصبی

.اسایکی دیگر از الگوریتم ها و تکنیک هایی که در کاوش محتوای وب به کار می رود شبکه عصبی

.یک شبکه عصبی مجموعه ای از سیگنال های ورودی، گره ها و سیگنال های خروجی اسا

.شبکه های عصبی ابتدا با داده ها و مثال های آموزشی، آموزش داده می شوند

.  سپس، داده های جدید به شبکه ارائه می شوند و شبکه به تحلیل آن ها می پردازند
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HITS

لیل پیوند اسا جستجوی موضوعی ناشی از فراپیوند که به عنوان هاب و صفحات شناخته می شود یک الگوریتم تجزیه و تح
.که صفحات وب را رتبه بندی می کند

.مدنیر قرار می گیرند( Authorities)و صفحات رسمی ( Hubs)در این الگوریتم هاب ها 

یری از بینش خاصی در ایجاد صفحات وب در زمانی که اینترنا در ابتدا در حال شکل گ Authoritiesو  Hubsایده پشا 
.  بود، سرچشمه می گرفا

ه در واقع در یعنی صفحات وب خاصی که به عنوان هاب شناخته می شوند، به عنوان دایرکتوری های بزرگی عمل می کردند ک
ه می شدند اطالعاتی که نگهداری می کردند معتبر نبودند، اما به عنوان مجموعه ای از فهرسا گسترده ای از اطالعات استفاد

.  که کاربران را به صفحات معتبر دیگر هدایا می کرد

ش مرکز اعتبار آن، که ارزش محتوای صفحه را تخمین می زند و ارز: این الگوریتم برای هر صفحه دو امتیاز اختصاص می دهد
.آن، که ارزش پیوندهای آن به صفحات دیگر را تخمین می زند
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خوشه بندی وب

ن به یک گیروه بیه الگوریتم های خوشه بندی خوشه بندی فرآیندی اسا برای کش  گروه هایی از اشیاء به گونه ای که اشیاء متعل
.و اشیاء متعلن به گروه های مختل  از یکدیگر متفاوت باشند هستندبودهشیوه ای خاص مشابه 

. هدف از خوشه بندی صفحات وب، داشتن گروهی از صفحات با محتوای مشابه اسا

. اشداین اطالعات می تواند برای موتورهای جستجو یا برای برنامه هایی که صفحات فهرسا پویا ایجاد می کنند مفید ب

. آخرین مرحله وب کاوی فرآیند تجزیه و تحلیل الگوهای یافا شده در مرحله کش  الگو اسا

. الگوهای نامربوط باید فیلتر شوند و الگوها یا خوشه های به دسا آمده باید اعتبار سنجی شوند

:مشکالت اصلی که هنگام ایجاد یک الگوریتم خوشه بندی با آن مواجه می شویم به شرح زیر اسا

لییدی ایین اسیا کیه یکی از مسائل ک. اشیا می توانند صدها ویژگی داشته باشند که باید برای خوشه بندی در نیر گرفته شوند•
.چگونه این عدد را کاهش دهیم تا به یک الگوریتم کارآمد دسا یابیم

.نوع صفات می تواند متنوع باشد و نه تنها ویژگی های عددی باید مورد استفاده قرار گیرد•
33
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، وبگاه هیایی کیه ...وپیج رنک یا رتبه صفحه به فناوری گفته می شود، که بر پایه آن، موتورهای جستجو همانند گوگل، بینگ

.به هدف جستجوگر نزدیک ترند را در رده های باالتری نسبا به دیگران در صفحه نتایج قرار می دهد

. رتبه پیج به یاد لری پیج نویسنده اولیه این الگوریتم و از مؤسسین اولیه گوگل، نام گذاری شده اسا

ه خواسیته آن هیا به این روش کاربرانی که کلمه ویژه ای را جستجو می کنند، می توانند ابتدا وبگاه هیایی را ببیننید کیه هیم بی

.نزدیک تر اسا و هم بازدید بیشتری داشته اسا

یین امتییاز الگوریتم پیج رنک روشی مستقل از پرس و جو اسا که یک بار به هر سند وب امتیاز اختصیاص میی دهید و از ا

.جها رتبه بندی وب سایا ها استفاده می کند

. ی آورداین الگوریتم رتبه هر صفحه وبی را با اختصاص وزن به پیوندی که به آن صفحه داده شده اسا، به دسا م
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. تکنیک های وب کاوی می توانند تا حد چشمگیری به موفقیا تجارت الکترونیکی کمک نمایند
. اگر سازمانی بخواهد از طرین وب فعالیا تجاری کند، باید تصمیم بگیرد چه نوع داده ای را در وب قرار دهد

. وب کاوی می تواند در تشخیص نوع این داده ها به سازمان ها کمک کند
سیایا وبمنیور ایینبرای این. برای مثال سایتی که کتاب می فروشد، باید روش مناسبی برای تبلیغ کت، مختل  انتخاب کند

اربران مربوطه می تواند، بر اساس عالین کاربران، آن ها را دسته بندی کرده و تبلیاات مربوط به یک کتاب خاص را برای گروه ک
. انجام دهد

ود، تعییین را که استفاده از وب کاوی در آن مثمر مر خواهید بی( هایی)قبل از آن که سازمانی از وب کاوی استفاده کند، باید زمینه
. کند

مرحلیه بعید، . مثال داده های مربوط به کیاربران را جمیع آوری میی کنید.سپس به جمع آوری داده در آن زمینه خاص می پردازد
. تعیین نوع کاوش اسا

ط کیاربر، یک نمونه از سایا های تجاری که از تکنیک های وب کاوی همچون استخراج ارتباط بین صفحات مشاهده شده توسی
اسا که موفقیا های چشیمگیری بیرای آن بیه دنبیال داشیته  Amazonاستفاده می کند، سایا … تحلیل مسیر کلیک شده، 

.اسا

تجارت الکترونیکی
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. نندبیشتر موتورهای جستجو برای بازیابی صفحات مرتبط با پرس وجوی کاربر از محتوای صفحات وب استفاده می ک
Google حات اسیتفاده اولین موتور جستجویی بوده اسا که از ساختار پیوندها در وب و کاوش آن برای بازیابی و رتبه بنیدی صیف

. کرد
. ، استفاده می کند Page Rankاز الگوریتم  Googleبرای این منیور 

. دارای این قابلیا اسا که اطالعات مربوط به جریان کلیک های کاربر را نگهداری کند Googleهمچنین 
.این اطالعات استفاده از وب، برای بهبود نتایج بازیابی شده و سفارشی سازی آن ها به کار می رود

. اشاره کرد Google Newsکه در آن از تکنیک های وب کاوی استفاده می شود، می توان به  Googleاز دیگر سرویس های 
ه خوشیاین سرویس اخبار موجود در روزنامه های مختل  وب را جمع آوری کرده و سپس بیا اسیتفاده از روش هیای طبقیه بنیدی و

.آن ها را در گروه ها و دسته های مختل  سازماندهی می کندبندی

موتورهای کاوش
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.کندمیفراهمرامختل کاالهایگذاشتنحراجبهامکانکهاساوبتجاریهایسایاترینموفنازیکیebayسایا
بهمشکالتیebayبراینکنند،ارائهراخودواقعیاطالعاتآندرتوانندمیآندراشخاصکهوبخاصیااینمتاسفانهاما

.شدقائلتمایزواقعیغیروواقعیپیشنهادهایبینتواننمیکهچرااسا،آوردهوجود
ebayاساکردهاستفادهکاویوبهایتکنیکازمشکلاینحلبرای.
غیرپیشنهاداتویالگتاشودمیتحلیلحراجی،درکنندگانشرکاتوسطپیشنهادکردنارائهالگوهایورفتارمنیوراینبرای
.گرددمناس،برخوردآنباومشخصواقعی

حراجی در وب
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کاوی را در وب، نمونه ای از وب کاوی اسا و برخی وب( بازیابی اطالعات)بعضی محققین معتقدند که کش  منبع یا سند 
. مرتبط با بازیابی اطالعات هوشمند می دانند

.  اسارتبط منیور از بازیابی اطالعات، بازیابی خودکار اسناد مرتبط و در عین حال بازیابی کمترین حد ممکن از اسناد غیر م
.  اسااهداف اصلی بازیابی اطالعات شاخص گذاری متون و جستجو برای اسناد مرتبط در یک مجموعه 

ازی داده، در حال حاضر تحقیقات در زمینه بازیابی اطالعات شامل مدلسازی، طبقه بندی اسناد، واسط های کاربری، تصویر س
. اسا… جداسازی و 

گذاری آنچه در این میان می تواند به عنوان نمونه ای از وب کاوی در نیر گرفته شود، طبقه بندی اسناد اسا که در شاخص
.  مورد استفاده قرار می گیرد

.با چنین دیدگاهی وب کاوی به بخشی از فرآیند بازیابی اطالعات مبدل می گردد

وب کاوی و
بازيابی اطالعات
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. اساهدف از استخراج اطالعات تبدیل مجموعه ای از اسناد به اطالعات خالصه شده و تحلیل شده 
مرتبط از اسناد در حالی که تمرکز اصلی در بازیابی اطالعات بر انتخاب اسناد مرتبط اسا، استخراج اطالعات بر استخراج وقایع

.تکیه دارد
، یک سند همچنین در استخراج اطالعات، ساختار یا بازنمایی یک سند مد نیر قرار می گیرد، در حالی که در بازیابی اطالعات

.مجموعه ای نامرت، از کلمات اسا
جاد شده بر و بیشتر سیستم های ایدشوار اساساخا یک سیستم استخراج اطالعات برای محیط پویا و متنوعی چون وب 

. سایا های وب خاصی متمرکز می شوند
ن و الگوهای برخی دیگر از سیستم های استخراج اطالعات از تکنیک های یادگیری ماشین و داده کاوی برای یادگیری قوانی

.اسابا این دیدگاه، وب کاوی بخشی از فرآیند استخراج اطالعات . استخراج استفاده می کنند
ردازش برخی معتقدند استخراج اطالعات گونه ای از مرحله پیش پ. البته دیدگاه های دیگری درباره ارتباط این دو وجود دارد

.اسادر فرآیند وب کاوی ( مرحله بعد از بازیابی اطالعات و قبل از اعمال تکنیک های داده کاوی)

وب کاوی و
استخراج اطالعات
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:به طور کلی دو گونه متفاوت از استخراج اطالعات وجود دارد
استخراج اطالعات از متون غیر ساخا یافته •
استخراج اطالعات از داده های نیمه ساخا یافته•

های داده کاوی برای استخراج اطالعات از متون غیر ساخا یافته معموال نوعی پیش پردازش زبانی قبل از به کارگیری تکنیک
.  استفاده می شود

. بنابراین این نوع از استخراج اطالعات ارتباط نزدیکی با تکنیک های پردازش زبان طبیعی دارد
.  اسااما با ایجاد و گسترش وب نیاز به روش های بازیابی اطالعات از متون ساخا یافته

د تگ های استخراج اطالعات ساخا یافته متفاوت از استخراج اطالعات غیر ساخا یافته اسا، چرا که معموال از اطالعاتی مانن
HTML، ،استفاده می کند… جدا کننده ها.

ین استفاده می بیشتر روش های ساخا یافته ای که در وب به کار می روند، از تکنیک های یادگیری ماشین برای استخراج قوان
.کنند

وب کاوی و
ادامه-استخراج اطالعات
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. وب کاوی معادل یادگیری از وب یا به کارگیری تکنیک های یادگیری ماشین در وب نیسا
ی. کاربردهایی از یادگیری ماشین در وب وجود دارد که نمونه های وب کاوی به شمار نمی آیند

ایش وب توسیطک مثال از این نوع کاربردها، به کارگیری تکنیک های یادگیری ماشین بیرای ییافتن بهتیرین مسییر در پیمی
.اساخزنده ها

بیه . از طرف دیگر عالوه بر تکنیک ها و روش های یادگیری ماشین، روش های دیگری هم برای وب کاوی به کیار میی رود
.ها در وب وجود دارد Authorityها و Hubعنوان مثال الگوریتم هایی اختصاصی برای یافتن 

. با این حال ارتباط نزدیکی بین یادگیری ماشین و وب کاوی وجود دارد
. هستنداوی در واقع تکنیک های یادگیری ماشین از وب کاوی پشتیبانی می کنند و قابل استفاده در فرآیندهای وب ک

وانید دقیا طبقیه به عنوان مثال تحقیقات نشان می دهد استفاده از تکنیک های یادگیری ماشین در طبقه بندی اسناد، میی ت
.بندی را در مقایسه با استفاده از روش های سنتی بازیابی اطالعات افزایش دهد

وب کاوی و
يادگیری ماشین
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.وب کاوی و داده کاوی ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند
اه داده هیا وجوها و استخراج الگوها و اطالعات مفید و ناشناخته از داده هایی اسا که معموال در پایگیداده کاوی فرآیند ارائه پرس

ع تیر از داده اما حوزه وب کاوی وسی. در واقع بسیاری از تکنیک های داده کاوی قابل استفاده در وب کاوی هستند. ذخیره شده اند
.کاوی اسا

:این دو زمینه تحقیقاتی در جنبه های مختلفی از یکدیگر متفاوتند که برخی از آنها عبارتند از
اما در وب، داده هیا عمومیا غییر سیاخا یافتیه . در داده کاوی، داده ها ساخا یافته هستند و معموال در پایگاه داده ها وجود دارند

.هستند
.جمع آوری و مدیریا داده ها در وب دشوار اسا

اوش میورد بلکه در وب دو نوع داده اصلی دیگر نیز بیرای کی. داده ها در وب تنها شامل محتوای مستندات و صفحات وب نیستند
وع دوم نییز، ن. نوع اول، اطالعات ساختاری وب اسا که منیور از آن پیوندهای بین صفحات وب می باشد. استفاده قرار می گیرند

ن وی درباره در واقع تحلیل رفتار کاربر در استفاده از وب، ترجیحات و عالی. اطالعات مربوط به نحوه استفاده کاربران از وب اسا
.در داده کاوی این دو نوع از داده وجود ندارند. بخش مهمی از وب کاوی اسا… نوع و قال، اطالعات، 

کیه تکنییک در حالی. تکنیک های داده کاوی معموال در یک محیط بسته به کار می روند. حفظ حریم کاربران اسادیگرتفاوت
ورد سیوء بنابراین باید تضمین شود، اطالعات شخصی و خصوصیی کیاربران می. های وب کاوی در محیط باز وب انجام می شوند

.استفاده قرار نمی گیرند

تفاوت های داده کاوی و 
وب کاوی
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گروهدوبهراهامحدودیااینتوانمیدیدگاهیکاز.اساروروبهمتنوعیهایمحدودیاوهاچالشباکاویوب
بودجهنبودنکافییریا،مدپشتیبانیعدمبهتوانمیتکنیکیغیرهایمحدودیااز.کردتقسیمتکنیکیغیروتکنیکی

آنهاازبرخیبههکاسابسیارتکنیکیمشکالتاما.کرداشارهمتخصصانسانینیرویمانندنیازموردمنابعوجودعدمو
:شودمیاشارهجاایندر

ریآوجمعهایدادهاساالزمشود،انجامموفقیاباکاویوبفرآیندکهآنبرای:نادقیقوناصحیحهایداده
قینداساممکنهادادهاوال،.داردوجودزمینهایندرزیادیمشکالتمعموالاما.باشندمناس،قال،دروصحیحشده
دقاوصحاارهدرباطمینانمیزانتخمین الثا.نباشدموجودمقادیربرخیوبودهناکاملتوانندمیهاداده انیا.نباشند
.نیساپذیرامکانسادگیبههاداده

راستا،ایندر.باشدمیآنبرایکاملومناس،ابزارهایوجودعدمکاوی،وبدیگرمحدودیا:ابزارهاوجودعدم
ابزارهایازیاودهندتوسعهراکاربردآنخاصابزارکاوی،وبازکاربردیکبرایآیابگیرندتصمیمبایدمتخصصان
.کننداستفادهموجود

.کنندمیبانیپشتیرابندیخوشهیابندیطبقهمانندکاویوبانواعازیکیتنهاموجودابزارهای:سفارشیابزارهای
خودهاینیازمندیبهتوجهبابتوانندکاربرانتاباشدکاویوبتکنیکچندینانجامبهقادرابزاریککهاساآنبهتراما
.کننداستفادهمناس،تکنیکاز

چالش های وب کاوی
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وباز.شدبخمیبهبودراجستجوموتورقدرت،وبصفحاتشناساییواینترنتیاسنادبندیدستهبا،کاویبو
.شودمیاستفادهنیزکاربررفتاربینیپیشبرایکاوی
سودمندبسیاراتصفحسازیبهینهمنیوربهمثالطوربهخاص،الکترونیکیخدماتووبسایایکبرایکاویوب
.اسا
هوش،اطالعاتبازیابیداده،پایگاهکاوی،دادههمچونکامپیوترعلومتحقیقاتیمختل هایزمینهباکاویوب

ارتباطدر…وکاربرواسططراحیها،دادهانباراطالعات،استخراجطبیعی،زبانپردازشماشین،یادگیریمصنوعی،
.اساتنگاتنگ
.داردوجودهادادهازمختلفیانواعها،برنامهازبسیاریدرکهباشیدداشتهخاطربهکهاسامهم
،وبصفحاتدر(ویدیوهاوعکس هامانند)چندرسانه ایداده هایومتنیداده هایاغل،کاوی،وبدرمثال،عنوانبه

.داردوجودوب سایا هاازبرخیدرنقشهداده هایووبنمودارهایمانندنموداریداده های
فزایشاآندلیلکهشودمیمنجر مریمثمرهاییافتهبهاغل،پیچیدههایدادهازمتعددهایدادهمنابعاستخراج
.اسامتعددیمنابعچنینتثبیاومتقابلپیوندهای
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ن منیابع از سوی دیگر، به دلیل مشکالت در پاکسازی داده ها و یکپارچه سازی داده ها، و همچنیین تعیامالت پیچییده بیی
.متعدد چنین داده هایی، چالش برانگیز اسا

استفاده با این حال، وب کاوی تنها به معنای. چندین روش داده کاوی برای کش  اطالعات پنهان در وب استفاده می شود
. از تکنیک های داده کاوی برای داده های ذخیره شده در وب نیسا

. الگوریتم ها باید اصالح شوند تا با نیازهای وب بهتر مطابقا داشته باشند
داده کیاوی، عالوه بر این، نه تنها الگوریتم هیای. باید از رویکردهای جدید متناس، با ویژگی های داده های وب استفاده کرد

. فاده کیردبلکه از تکنیک های هوش مصنوعی، بازیابی اطالعات و پردازش زبان طبیعی نییز می تیوان بیه طیور میو ر اسیت
.بنابراین، وب کاوی به یک منطقه تحقیقاتی مستقل تبدیل شده اسا

وای وب به عنوان مثال تکنیک های کیاوش محتی. باید توجه داشا که مرز مشخصی میان سه گروه وب کاوی وجود ندارد
رکی، تکنییک همچنین می توان از ت. می توانند عالوه بر به کارگیری متن مستندات، از اطالعات کاربران هم استفاده کنند

.های فوق برای حاصل شدن نتایج بهتر استفاده کرد



48

منابع

ی علیوم ،بازبینی مکانیزم های داده کاوی درشناسایی وب سایا های فیشینگ،دوازدهمین کنفرانس مل1400دارش، رژان و مرادحسینی، خورشید و نوری، منیژه،•
و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات،بابل

اجزاء، ابزارها، الگوریتم ها،ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریا و حسابداری،تهران: ،محتوا کاوی وب1399جیهونی، مهشید،•
مراحل و تکنیک های کاربرد کیاوی وب،اولیین همیایش ملیی فنیاوری : ،کاربرد کاوی وب1390زند وکیلی، فاطمه و اکبری ترکستانی، جواد و یاراحمدی، طیبه،•

اطالعات و ارتباطات،ابهر
• Kayser, V., & Shala, E. (2020). Scenario development using web mining for outlining technology 

futures. Technological Forecasting and Social Change, 156, 120086.

• Kinne, J., & Lenz, D. (2021). Predicting innovative firms using web mining and deep learning. PloS

one, 16(4), e0249071.

• Phyu, A. P., & Thu, E. E. (2021). Short Survey of Data Mining and Web Mining using Cloud 

Computing. International Journal of Advanced Networking and Applications, 12(5), 4725-4731.

• Hemanth, D. J. (2020). A Powerful Techniques and Applications of Web Mining. Intelligent Systems and 

Computer Technology, 37, 269.

• Yadao, S., Babu, A. V., Janarthanan, M., & Bhaumik, A. (2021, February). Web usage Mining: A 

Comparison of WUM Category Web Mining Algorithms. In 2021 Third International Conference on 

Intelligent Communication Technologies and Virtual Mobile Networks (ICICV) (pp. 1020-1024). IEEE.



Thank you





وب کاوی را تعری  نموده و مراحل آن را به طور خالصه بیان کنید: پرسش نخسا
را وب کیاویاصلیهدف . که در آن، اطالعاتی از اسناد، سرویس ها و خدمات اینترنتی، کش  و استخراج می شودکاویدادهفرایندی اسا مبتنی بر تکنیک های،وب کاوی

و کافی به داده هیا دیگر از اهداف مهم وب کاوی ارائه مکانیزمی برای دسترسی مو رتریکی .و الگوهای استفاده آن دانساوبمی توان کش  اطالعات مفید از شبکه جهانی
میتن زییر مجموعیهکیاویوب می شیوند سومین رویکرد جال،، کش  اطالعاتی اسا که می توان از فعالیا های کاربران استخراج کرد که در فایل های گزارش ذخییره . اسا
.  اساداده کاویوکاوی

موتورهیای کاوی کمک میکند تا قیدرتوب .شوددر واقع وب کاوی به فرآیند کش  روابط ذاتی میان داده های شبکه جهانی وب و بدسا آوردن اطالعات از آن ها گفته می 
. این کار از طرین شناساندن صفحات وب و طبقه بندی مستندات آنها قابل انجام اسا. وب بهتر شودکاوش
:کلی، سه جزء برای وب کاوی در نیر گرفته شده اند که به شرح زیر اساطوربه

 هایدادهوچندرسانه ایداده هایمتن،مانندوبمحتوای.ااساینترنتیاسنادمحتوایازمفیداطالعاتاستخراجکاربرد،وبمحتوایکاوش:وبمحتوایکاوش
برمبتنیصفحهسازینمایهارائهوب،صفحاتمحتوایدرکبرایکاراین.می کندتحلیلوتجزیهرا(وبصفحاتدرشدهدادهپیوندیاوبصفحاتداخلدر)ساختاریافته
.شودمیانجامآموزندهوپذیرمقیاسکلیدیکلمات

وبکاوش ساختار
آن، همان ، به این صورت اسا که گره های آن را صفحات وب تشکیل می دهند و یال هایوبساختار گراف. اساوبکاربرد کش  اطالعات از ساختار،وبکاوش ساختار 

. ی دهدخاص را نمایش موبسایا، در اصل، خالصه ای ساختار یافته از یکوبکاوش ساختار . هستند که صفحه های مرتبط را به هم وصل می کنندییپیوند ها
ایین جیز از . دیکی دیگر از اجزای وب کاوی اسا که برای بررسی میزان استفاده از صفحات وب، بازخورد کاربران و جریان کلیک آن ها توجه دار: کاوش استفاده از وب

.  تجزیه و تحلیل الگوکش  الگو،پیش پردازش،: وب کاوی شامل سه مرحله اصلی اسا که عبارت اند از



سه مورد از الگوریتم های به کار رفته در وب کاوی را نام برده و موارد کاربرد هر یک را بیان کنید: پرسش دوم

بقه بندی بیه کیار تصمیم یکی از الگوریتم های یادگیری ماشین اسا که برای طدرخا . از الگوریتم های کاوش محتوا در وب درخا تصمیم اسایکی : درخا تصمیم1.
وای وب میورد اسیتفاده این الگوریتم در کاوش محتی. این الگوریتم نمونه های اشیاء و پیشینه ها براساس مقادیر برخی صفات به گروه هایی تقسیم می شونددر . می رود

.قرار می گیرد

ای از سیگنال های یک شبکه عصبی مجموعه. یکی دیگر از الگوریتم ها و تکنیک هایی که در کاوش محتوای وب به کار می رود شبکه عصبی اسا: شبکه عصبی2.
.این الگوریتم در کاوش محتوای وب مورد استفاده قرار می گیرد. ورودی، گره ها و سیگنال های خروجی اسا

.3HITS:ی می ب را رتبه بندجستجوی موضوعی ناشی از فراپیوند که به عنوان هاب و صفحات شناخته می شود یک الگوریتم تجزیه و تحلیل پیوند اسا که صفحات و
از بینش خاصی در ایجاد  Authoritiesو  Hubsایده پشا . مدنیر قرار می گیرند( Authorities)و صفحات رسمی ( Hubs)در این الگوریتم هاب ها . کند

د، به عنوان یعنی صفحات وب خاصی که به عنوان هاب شناخته می شون. صفحات وب در زمانی که اینترنا در ابتدا در حال شکل گیری بود، سرچشمه می گرفا
العات ای از اطردهدایرکتوری های بزرگی عمل می کردند که در واقع در اطالعاتی که نگهداری می کردند معتبر نبودند، اما به عنوان مجموعه ای از فهرسا گست

.این الگوریتم در کاوش ساختار وب مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده می شدند که کاربران را به صفحات معتبر دیگر هدایا می کرد

شییاء متعلین بیه و ابیودهخوشه بندی فرآیندی اسا برای کش  گروه هایی از اشیاء به گونه ای که اشیاء متعلن به یک گروه بیه شییوه ای خیاص مشیابه :خوشه بندی4.
ی توانید بیرای این اطالعات می. هدف از خوشه بندی صفحات وب، داشتن گروهی از صفحات با محتوای مشابه اسا. گروه های مختل  از یکدیگر متفاوت باشند هستند

.  اده می شوددر کاوش استفاده از وب استفبندیخوشهالگوریتماز. موتورهای جستجو یا برای برنامه هایی که صفحات فهرسا پویا ایجاد می کنند مفید باشد


