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. اخالق ٍ لاًَى ٍ هستَجة پیگیسی است، خالف عسف،ولیِ حمَق هادی ٍ هعٌَی ایي همالِ هتعلك تِ دتیسخاًِ دائوی وٌفساًس دادُ واٍی ایساى است ٍ دزج آى فمط دز سایت زسوی وٌفساًس دادُ واٍی ایساى هجاش تَدُ ٍ ّسگًَِ اًتطاز غیس اش آى

مذل پیص بینی صفحه وب مبتنی بر زنجیره مارکوف و قانون بیس
ٍحیذُ ػاهل هحثَب ؛ پگاُ تشواتی ؛ هدیذ ٍفایی خْاى
چکیذه
 پیص.ایٌتسًت دز سالّای اخیس تا سسعت تسیاز شیادی گستسش یافتِ است ٍ اطالعات هستَط تِ ٍب سایتّا ّن افصایص یافتِ است
 وِ ّدف آى واّص شهاى اًتظاز وازتساى تا حد اهىاى ٍ واّص تازگرازی،تیٌی زفتاز وازتساى یىی اش هْنتسیي هسایل دز ایٌتسًت است
 وِ اش زفتاز، هدل پیص تیٌی دٍ هسحلِ ای، ها یه هدل پیص تیٌی تسویثی هَثس زا هعسفی هیوٌین، دز ایي ًَضتاز.ٍب سایتّاست
 ایي هدل تا دستِ تٌدی صفحات تس اساس استفادُ وازتساى دز فایل ثثت ٍلایع تعداد صفحات واًدید.وازتساى ٍب سایت تْسُ هیگیسد
 دز ایي هدل تسای پیص تیٌی دستِ وازتس جازی اش.تسای تسزسی زا واّص هیدّد ٍ دز ًتیجِ تاعث افصایص سسعت تازگرازی هیضَد
هدل هازوَف دٍم سطح ٍ هاتسیس حالت ایستای اًتمال استفادُ ًوَدُ ٍ سپس جْت پیص تیٌی صفحات هَزد عاللِ وازتس اش لاًَى تیص
 ًتایج تجستی ًطاى هیدٌّد وِ ایي هدل تِ صَزت گستسدُ ای شهاى اجسا ٍ پیص تیٌی زا ًسثت تِ هدل هازوَف.تْسُ گسفتِ ضدُ است
.اٍل سطح تدٍى دستِ تٌدی صفحات تِ ٍیژُ ٌّگاهی وِ تعداد صفحات ٍب دز حال افصایص تاضد تْثَد هیدّد
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Web page recommendation model based on Markov chain and
Bayesian rule
Vahideh Amel Mahboob, Pegah Barekati, Majid Vafaeijahan
ABSTRACT
In recent years, the World Wide Web has been extended rapidly, and the information of the web
sites has increased. Recommending the behavior of users is one of the most important problems in
the Internet, which its purpose is increasing the user’s browsing speed efficiently, decreasing the
user’s latency as well as possible and reducing the loading of web server. In this paper, we introduce
a hybrid recommendation model, called "two level recommendation model", which uses behavior of
users of the web sites. This model, by classification of pages based on usage of users in web log file,
decreases the number of candidate pages for analysis, therefore, it increases the rate of loading. In
this model, for recommending the current user class, the second level Markov model and the
stationary transition matrix has been used, and then, the Bayesian rule has been used to select
favorite pages. Experimental results shows that this model extremely improves the executing and
estimating time rather than the first level Markov model without classification of pages, especially
when the number of web pages are increasing.
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 .1مقذمه
سٍشّای ٍب واٍی تشای تأهیي ًیاص ّای واستشاى دس ٍب عشاحی ضذُاًذ ٍ ّش سٍص تْثَد هییاتٌذ .هفَْم ٍب واٍی ،سٍشّای دادُ واٍی سا دس
ایٌتشًتٍ ،ب سایتّا ٍ سشٍیسّای ٍب تِ واس هیتشد .تشای هثال ،لَاًیي اًدوٌی ،الگَسیتنّای خَضِ تٌذی ٍ ،تحلیل هتيّای دًثالِ ای .واٍش
هحتَا ٍ اعالػات ٍب سا تِ صَست خَدواس وطف هیوٌذ .گشدش واستش ٍ ًیض تؼاهل ٍی تا ٍب دس ٍب سایت ثثت هیضَد .دس ًتیدِ ایي ًَع اص هحیظ
دادُّا ،تشای اخشای سٍشّای دادُ واٍی تسیاس هٌاسة است تا اعالػات تا اسصش ٍ سشچطوِ ّای عالیی ٍب ٍ فایل ثثت ٍلایغ سا ضٌاسایی وٌذ.
ّوچٌیي ویفیت سشٍیسّای ٍب سایت سا افضایص هیدّذ ٍ صهاى اًتظاس واستش سا واّص هیدّذّ .ذف اص ٍب واٍی واستشدی ٍب ،یافتي اعالػات
هفیذ ٍ افضایص سَدهٌذی دادُ ّای ٍب است [  .]7-هاًٌذ ضخصی ساصی [ ] [ ] [ ]4وِ یه سٍش هَثش تشای افضایص سشػت گشدش واستش دس ٍب
است ٍ صهاى اًتظاس واستش سا واّص هیدّذ .تِ ًظش هیسسذ وِ هذل هاسوَف یه هذل احتوالی هٌاسة تشای پیص تیٌی سفتاس واستشاى است- [( .
)]7سفتاس واستشاى هیتَاًذ تِ صَست یه هتي دًثالِ ای تیاى ضَد وِ ّوِی اثش ّای هطوَل دس آى دس صهاى ٍلَع ثثت هیضًَذ ]5[ .هذل 4HPGسا
هؼشفی وشدُ است تا صفحِی ٍب تؼذی سا وِ تَسظ واستش دیذُ هیضَد ،پیص تیٌی وٌذ HPG .ضاهل هسیشی دًثالِ ای اص صفحات ٍب است ]8[ .دٍ
هذل سا تشای تطخیص واستشاى هؼشفی وشدُ استً .خست ،هذل تصادفی ،هذل هَسس ،5تشای هذل ساصی صفحات ٍب تِ واس سفتِ است .دٍم ،هذل
هاسوَف ،وِ فشض هیوٌین وِ ٍیژگی اسگَدیه سا داسد .ایي هغلة تِ ایي هفَْم است وِ احتوال اًتمال هیاى حالتّا تشای هذل تٌذی واستشدی
صفحات ٍب تِ واس هیسٍد .هذل هاسوَف سغح تاال اص یه هذل هاسوَف  nهشتثِ ای تشای ساختي ساختاس دسختی ووه هیگیشد ،هاًٌذ سٍش.6PPM
دس ایي ًَضتاس ،اص سفتاس واستشاى لثلی دس ٍب ووه هیگیشین .صفحات ٍب تا تَخِ تِ استفادُ واستشاى دس دستِ ّای هطخصی تمسین تٌذی هیضًَذ.
یه هذل پیص تیٌی تشویثی هَثش هؼشفی ضذُ است ،وِ آى سا «هذل پیص تیٌی دٍ هشحلِ ای» ًاهیذُ اًذ .دس هشحلِ اٍل ،تا ووه هذل هاسوَف،
دستِی تؼذی حذس صدُ هی ضَد ٍ دس هشحلِ دٍم ،صفحِی هَسد ًظش تا ووه هذل تیض پیص تیٌی هی ضَد .تا تِ واس تشدى هفَْم دستِ دس هذل
پیص تیٌیً ،تیدِ ًطاى دادُ وِ سٍش هَخَد دس واّص صهاى پیچیذگی هفیذ استً .تایح تدشتی ًطاى هیدٌّذ وِ ایي هذل سشػت ٍ صحت پیص
تیٌیّا سا تْثَد هیتخطذ .اداهِی ایي ًَضتاس تِ صَست صیش تٌظین ضذُ است :دس تخص دٍم واس ّای هشتثظ هشٍس ضذُ است ،دس تخص سَم سٍش هَسد
ًظش تیاى ضذُ است ،دس تخص چْاسم ًتایح تدشتی ًطاى دادُ ضذُ ٍ دس تخص پٌدن ًتایح ٍ واس ّای آیٌذُ تشسسی ضذُ است.

.2کارهای مرتبط
ّوِی فؼالیتّای واستشاى دس فایلّای ثثت ٍلایغ ٍب رخیشُ هیضَد .دس ًتیدِ حشوت واستشاى دس ٍب تِ آساًی لاتل تدضیِ ٍ تحلیل است.
فشایٌذ ٍب واٍی واستشد ،وِ دس ] -9[ ،آهذُ است ضاهل سِ هشحلِی اصلی است  :پیص پشداصش ،استخشاج الگَ ٍ تحلیل الگَ .اتتذا پیص
پشداصشً ،طستّای واستشاى سا ایداد ًوَدُ ٍ دًثالِ تشتیثی سا اص فایل ثثت ٍلایغ تشای ّش ًطست تطخیص هیدّذ .سپس استخشاج الگَ آغاص هیضَد
تا الگَسیتنّای واٍش هاًٌذ تحلیل آهاسی ،لَاًیي اًدوٌی ،الگَسیتن خَضِ تٌذی ،عثمِ تٌذی ،الگَّای تشتیثی سا تَسؼِ دّذ .دس ًْایت ،لَاًیي ٍ یا
الگَّای وِ هَسد ػاللِی هاست دس تحلیل الگَ یافت هیضًَذ

 .2.1.پیص پردازش داده ها
اتتذا ًیاص است وِ دادُ سا اص فایلّای ثثت ٍلایغ هتؼذد یىساى ساصی وٌین .تا واستشاى یىساى سا دس فایلّای ثثت ٍلایغ هتفاٍت تؼییي وٌٌذ.
ایي فایلّا هیتَاًٌذ تِ فشهت ّای هؼوَلی CLF7یا تَسؼِ یافتِ ELF8رخیشُ ضًَذ .فایل تا فشهت هؼوَلی ضاهل  -آدسس  IPواستش  -صهاى ٍ تاسیخ
دستیاتی  -سٍش دسخَاست ) -4 (GET ,POST ,..آدسس صفحِ دستیاتی ضذُ  -5پشٍتىل )  -6 (HTTP,HTTP .وذ خشٍخی ٍ  -7تؼذاد
تایتّای خا تِ خا ضذُ هیتاضذ .چٌذ خظ یه فایل دستیاتی هؼوَلی تشای هثال دس ضىل ًطاى دادُ ضذُ است .دس فشهت تَسؼِ یافتِ .فیلذ اسخاع
دٌّذُ ٍ 9فیلذّای ػاهل واستش ّن داسًذ .پیص پشداصش دادُّا ضاهل سِ صیش هشحلِ است  - :پان وشدى دادُّا  -تطخیص واستشاى  -تطخیص
hypertext probabilistic grammar
Morse
Prediction by partial match
Common log file
Extended log file
Referrer url
User agent

ًطست واستشاى  .4دس گامّای ٍ اص  ELFووه گشفتِاین .دس پژٍّصّای هشتثظ ] [ ،یه پیص پشداصش دادُ ای پیطشفتِ سا هؼشفی وشدُ است.
ّ ٍ Tanasaوىاساًص دس تاسُ ی ًماط هْن آیٌذُ دس تحلیل دادُ ّای ٍب صحثت وشدُاًذ [ ]ّ ٍ Tao .وىاساًص تشویثی اص فایل ثثت ٍلایغ ٍ دادُ
ّای ػوذی هشٍسگشّا ( ) IBDسا دس ًظش گشفتِاًذ ،وِ یه ًَع خذیذ اص سشچطوِ ی دادُ ای اص دادُ ّای واستشاى حاضش دس ٍب است ٍ هیتَاًذ تشای
تْثَد تأثیش واستشد ّای واٍش واستشی ٍ ب تِ واس سٍد.[ 4] ،
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ضىل  :1تَصیف فایل ثثت ٍلایع هطتسن

 .2.1پاک سازی دادهها
اٍلیي گام دس پیص پشداصش دادُ ،حزف هحتَای ًا هشتثظ است ،تشای هثال ،فایلّای تصَیشی هاًٌذ *.jpg ٍ*.gifتا چه وشدى سضتِی
سوَسدّا دس فایل ثثت ٍلایغ حزف هیضًَذ .اگش ایي سوَسد تَسظ خضًذُ ٍب یا خستدَگش ٍب ایداد ضَد ،تا همایسِ تا  robots.txtحزف هیضَد.
دس پایاى ،تایذ تاویذ وٌین وِ فشهت صفحِی ٍب ٍاتستِ تِ اّذاف واٍش است ،تشای هثال *.html ،تشای صفحات ٍب ایستا*.cgi, *.pl, ٍ ،
 *.jsp .*.asp, *.aspxتشای صفحات ٍب پَیا.

 .2.2تطخیص کاربران
هشحلِی تطخیص واستشاى پس اص پان وشدى دادُّا آغاص هیضَد .تطخیص واستشاى یه هشحلِی تسیاس پیچیذُ است ،اص آى خا وِ هوىي است
فایل ثثت ٍلایغ واستشاى تَسظ یه سشٍس ٍب تٌْا ضثظ ضَد ٍ ،یا هوىي است تَسظ سشٍس پشٍوسی دس تشویة تا سشٍس ّای ٍب پیچیذُ ضثظ ضَد.
دس ایي گام ،آدسس یا  ،DNSآدسس اسخاع دٌّذُ ،آدسس الىتشًٍیه ٍ ،ػاهل واستشد ،صهیٌِ ّای هشتثغی دس فایل ثثت ٍلایغ ّستٌذ وِ دس خذٍل
ًطاى دادُ ضذُاًذ .آدسس  ،DNSوِ ّواى  IPاست ،دس  CLFلشاس داسد .آدسس اسخاع دٌّذُ  ،واستش تاییذ ضذُ  ،ػاهل واستشدی 4دس فایل  ELFلشاس
داسًذ[ 5 ].

 .2.3تطخیص نطست کاربران
ًطست واستشاى وِ دس گام تطخیص ًطست واستشاى ضٌاسایی هیضَد ،تشای دسن ایي وِ واستشاى ٍب چِ گًَِ سفتاس هیوٌٌذ ،ساختِ هیضَد.
تِ ّش حال ،تا لشاس دادى یه آستاًِ ،وِ یه تاصُی صهاًی است ،هیتَاًذ هسیش ّای حشوت هٌاسةتشی اص واستش سا تِ دست دّذ .آستاًِی پیص فشض
تشای ایي هٌظَس ،دلیمِ است ] 7[ ] 6[ ] [ .اها آستاًِی هَسد استفادُ دس تیطتش پژٍّصّا  5.5دلیمِ است[ .] 8تشای هثال ،فشض وٌین یه
هسیش واستشی هاًٌذ ”ٍ ‘‘ABCDGEFخَد داسد ٍ صهاى

دلیمِ سا دس ًظش هیگیشین .هسیش ّای  EF ٍ ABCDGتَسظ آستاًِ ضٌاختِ هیضًَذ،

Intentional browsing data
Referrer URL
.
Authuser
User agent
2

چشا وِ صهاى هیاى  E ٍ Aتیص اص دلیمِ استً .تایح حاصل اص ایي هشحلِ هٌدش تِ تطىیل هاتشیس تایٌشی ًطست-صفحِ هیضَد وِ هحتَای آى
هطخص هیوٌذ وِ آى صفحِ دس ًطست حضَس پیذا وشدُ است یا ًِ.

 .3خوضه بنذی صفحات
دس ایي ًَضتاس ،خَضِ تٌذی صفحات ٍب تش اساس ٍلَع هطتشن دس تیي ًطستّای واستشاى هحاسثِ هیضَد .تشای ً Mطست ٍ  Nصفحِ یه
دس ًطست سا ًطاى هیدّذ وِ همذاس
ٍصى صفحِ
ًطست تَسظ iاهیي سغش هاتشیس صفحِ – ًطست هیتَاًذ ًطاى دادُ ضَدّ .ش ٍسٍدی
ًطاى دٌّذُ ایٌست وِ صفحِ  pkدس ًطست حاضش ًیست .تٌاتشایي ،دس هاتشیس صفحِ – ًطست ّ xش سغش ًطاى دٌّذُ یه ًطست تش حسة
صفحات دسخَاست ضذُ دس آى ًطست استٍ .لَع هطتشن تِ صَست صیش تؼشیف هیضَد.
()1

(RC

وِ ٍلَع-هطتشن ًسثی تشاتش است تا حاصل تمسین تؼذاد ًطستّای وِ ّش دٍ صفحِ اتفاق افتادُاًذ تِ اختواع تؼذاد ًطستّای وِ ّش وذام
اص دٍ صفحِ اتفاق افتادُاًذ .سپس تا استفادُ اص الگَسیتن خَضِ تٌذی هطَْس  k-meanصفحات تِ خَضِ ّا تمسین ضذُ اًذ.

 .4مذل پیص بینی دو مرحله ای
دس ایي ًَضتاس ،هذل پیص تیٌی تشویثی دٍ هشحلِ ای سا دس ًظش گشفتِ ضذُ است ،وِ هثتٌی تش صًدیشُ هاسوَف است .دس ایي سٍش ،دس هشحلِ
اٍل ،هذل هاسوَف تشای پیص تیٌی دستِ هوىي تؼذی دس صهاى  tتا تَخِ تِ حالتّای واستش دس صهاىّای  t- ٍ t-تِ واس هیسٍد .دس سغح دٍم،
لضیِی تیض تشای پیص تیٌی صفحِی هوىي تؼذی وِ ػضَ دستِی پیص تیٌی ضذُ است ،تِ واس هیسٍد] [ .

 .4.2مرحله پیص پردازش

ضىل  . 8هدل پیص تیٌی دٍ سطح

دس فشآیٌذ پیص پشداصش ،گام ًخست ساختي هاتشیس ضثاّت دستِّا تا خوغ آٍسی اعالػات آهاسی ٍ تحلیل سفتاس واستشاى دس فایل ثثت ٍلایغ
ٍب است .گام دٍم ،ساختي هاتشیسّای اًتمال هشتثِ اٍل ٍ دٍم دس هذل هاسوَف است .گام سَم ،ساختي هاتشیس ٍاتستگی است .دس ایي پژٍّص،
هاتشیس ٍاتستگی ًمص هْوی دس هذل پیص تیٌی پیطٌْادی داسد.

ضىل  . 9فسآیٌد پیص پسداشش

 .4.2.1ماتریس ضباهت
هشحلِ اٍل پیص پشداصش ،ساختي هاتشیس ضثاّت است .هاتشیس ضثاّت ًطاى دٌّذُی ّوثستگی هیاى دستِ ّا است .دس آغاص دستِ ٍخَد
استّ .ش ستَى اص هاتشیس سا هیتَاًین تِ ػٌَاى یه تشداس ستًَی هاًٌذ صیش دس ًظش تگیشین :
داسًذ اتتذا هاتشیس ضثاّت یه هاتشیس

وِ تیاى هیوٌذ چِ گًَِ دستِی  iام تَسظ ّش یه اص واستشاى هَسد استفادُ لشاس هیگیشد .ضثاّت هیاى ّش دٍ دستِ هیتَاًذ تا ووه ضثاّت
هدوَػِ ای ٍ فاصلِی اللیذسی هحاسثِ ضَد .ضثاّت ول ًیض هیتَاًذ تا دادى ٍصىّای هٌاسة تِ ایي دٍ فشهَل تِ دست آیذ .ایي هفاّین سا دس صیش
هیتیٌین.
ضثاّت هدوَػِ ای :
( )
فاصلِی اللیذسی:
( )

ًشهال ساصی :
()4
ضثاّت ول :
()5

2
1

D

وِ خوغ ٍصًی دٍ فشهَل تاالست ٍ تیاى هیوٌذ چِ گًَِ دستِی  iام تَسظ ّش یه اص واستشاى هَسد استفادُ لشاس هیگیشد .دس ایي هاتشیس ،اگش
است وِ ضثاّت هیاى ّش
تشاتش یه تاضذ ،دستِی  iام تَسظ واستش  hام هَسد استفادُ است ٍ تش ػىس .هاتشیس ًْ Sایی یه هاتشیس ضثاّت
ً ،طاى دٌّذُی هیضاى ضثاّت هیاى دستِ ّای  j ٍ iاست  .هاتشیس  Sتِ صَست
دٍ دستِ ساًطاى هیدّذ .ػٌاصش هاتشیس ضثاّت ،تشای هثال ،
صیش ًوایص دادُ هیضَد.

 .4.2.2ماتریس انتقال مذل مارکوف
اٍلیي گام دس ساختي هاتشیس اًتمال هاسوَف تا ووه یه فشایٌذ آهاسی صَست هیگیشد ٍ ،آى گشد آٍسی آهاس ّا ٍ تحلیل دادُ ّای ٍب هثل
هاتشیس ضثاّت است .هاتشیس اًتمال هشحلِ اٍل تِ ضىل صیش تیاى هیضَد :

()7

وِ دس آى
()8
ّا ،دس حمیمت احتوال اًتمال اص حالت  iتِ ّ jستٌذ .احتوال اًتمال هیتَاًذ تِ ووه هؼادلِی  8تِ دست آیذ ،وِ دس
آسایِ ّای هاتشیس اًتمال،
آى ،صَست هدوَع تؼذاد حالتّایی است وِ اص حالت  iتِ حالت  jهیسًٍذ ٍ هخشج هدوَع تؼذاد حالتّایی است وِ اص حالت  iتِ ول حالتّای
دیگش هیسًٍذ .سپس هاتشیس اًتمال حالت ایستا سا تِ دست آٍسدین وِ اص ضشب هاتشیس Pدس خَدش تا صهاًی وِ دیگش همادیش آى تغییشی ًىٌذ تِ
ًوایص هیدّین.
دست هی آیذ ٍ آى سا تا

 .4.2.3ماتریس وابستگی
تِ
هاتشیس ٍاتستگی اص حاصل ضشب حالتّای ّوگي هاتشیس ضثاّت ٍ هاتشیس اًتمال تِ دست هیآیذ .دس حالت ولی R ،تا ووه ٍ S
دست هیآیذ .دس ایي ًَضتاس ،ها فشض هیوٌین ّوثستگی تاالیی هیاى دستِ ّا ٍخَد داسد ،وِ هَخة هاتشیس ضثاّت ٍ اًتمال تاال هیضَد ،ضشیة
تسیاس هْوی دس سفتاس واستشاى است .هاتشیس ٍاتستگی تِ صَست صیش ًطاى دادُ هیضَد :

وِ دس آى
()9
آسایِ ّای هاتشیس ٍاتستگی دس حمیمت هیضاى ٍاتستگی هیاى دستِ ّا ّستٌذ .تشای هثال،

همذاس ٍاتستگی هیاى دستِی  j ٍiاست .

 .4.3استراتژی پیص بینی دومرحلهای
سٍش پیطٌْادی اص هاتشیس اًتمال تشای پیص تیٌی سفتاس تؼذی واستش ووه هیگیشد .دس ًوای پیص تیٌیّ ،ذف ًْایی ایي است وِ هَلؼیت ًا
هؼلَم  Cسا تا تَخِ تِ هَلؼیتّای گزضتِی  B ٍ Aپیص تیٌی وٌین .دس ایي واس پژٍّطی ،تا هؼشفی سٍش دٍ هشحلِ ای تالش هیوٌین تا هشاحل
پیص تیٌی ٍ تؼذاد صفحات واًذیذ سا واّص دّین  :سغح اٍل ایي است وِ دستِ سا پیص تیٌی وٌین ٍ سغح دٍم ایي است وِ صفحِ سا پیص تیٌی
وٌین.

 .4.3.1مرحله یک  :پیص بینی دسته
ّذف اص سغح اٍل ایي است وِ هدوَػِی دستِّایی سا وِ تیطتشیي اهىاى ٍلَع سا دس حالت حاضش داسًذ ،تا تَخِ تِ حالت لثلی
تیاتین .پس اص ایي وِ هدوَػِی دستِ ّای پیص تیٌی ضذُ تِ دست آهذ ،تٌْا آى صفحاتی وِ ػضَ ایي دستِ ّستٌذ تشای سغح دٍم دس ًظش گشفتِ
هیضًَذ فشایٌذ پیص تیٌی تا حزف تسیاسی اص دستِ ّا دس سغح اٍل واّص هییاتذ .

ضىل  . :پیص تیٌی دستِ ّا دز سطح اٍل

دس سغح اٍل ،ها اص هاتشیس ٍاتستگی تشای حزف دستِ ّا ووه هیگیشین.
اص سغش

اضاسُ تِ یه تشداس سغشی داسد وِ تشاتش است تا

است .وِ دس ایٌدا تشای دٍ حالت = n= ٍnدس ًظش گشفتین .هدوَػِی  θتِ صَست

اص هاتشیس ٍاتستگی

صیش تؼشیف هیضَد :
تؼشیف  θ .هدوَػِی

ّایی است وِ یىی اص

.

دستِی تاال دس تشداس سغشی

تشای هثال ،فشض وٌین سِ ًَع دستِ دس یه ٍب سایت ٍخَد داسد .هاتشیس ٍاتستگی هتٌاظش وِ
واستش اص

تِ

تغییش وٌذ ،آى گاُ سغش

ٍ 5

4

5

است ،تشاتشًذ تا

هاًٌذ ضىل  .5اگش والس

هطخص خَاّذ تَد .اگش ها تخَاّین

تاالتشیي دستِ ّا سا دس ًظش تگیشین ،دستِ ) c ( . 4) ٍ c ( . 5تاالتشیي همذاس سا داسد .تٌاتشایي ًتیدِ پیص تیٌی سغح اٍل تشاتش تا
خَاّذ تَد.
5
7

5

4
7

ضىل ;  .هاتسیسّای اًتمال

 .4.3.2مرحله دو  :پیص بینی صفحهی وب
دس هشحلِ دٍ ،اص لضیِی احتوال ضشعی تیض تشای هحاسثِی احتوال هَفمیت

ووه گشفتِ ضذُ است.

ضىل<  .پیص تیٌی صفحات دز سطح دٍم

𝜃

فشهَل لضیِی تیض :
()9
خوؼاً  rصفحِی واًذیذ ٍخَد داسًذ.
اًذ.
تؼشیف .

هدوَػِی صفحات واًذیذ است .صفحات واًذیذ

هدوَػِی صفحاتی هاًٌذ

تؼشیف  . 4هدوَػِی صفحاتی هاًٌذ

ٍ صفحات پیص تیٌی ضذُ تِ صَست صیش تؼشیف ضذُ

است وِ تِ هدوَػِی  θتؼلك داسًذ .
است وِ خضٍ

صفحِی تاالیی

ّستٌذ .

 .5آزمایصهای تجربی
دس ایي تخص ،اتتذا هدوَػِی دادُ ّاً ،تایح پیص پشداصش دادُ ّا ٍ آصهایصّا هؼشفی ضذُ اًذ ،سپس ،دستاسُ ی تؼذاد هیاًگیي دستِ ّا ٍ
صفحات پیص تیٌی ضذُ صحثت ضذُ استً« .سثت دسستی حذسّا» تشای اًذاصُ گیشی هیضاى دسستی تِ واس هیسٍد .صهاى اخشایی ،اسصش صهاًی پیص
تیٌی سا اًذاصُ هیگیشد .دس پایاى ،تؼذاد صفحات ٍ دستِ ّای هَسد ًیاص تشای سٍش پیطٌْادی تشسسی هیضًَذ.

 .5.1فایل ثبت وقایع وب ،پیص پردازش داده ها و عملیات
است.
دادُ ّای هَسد تشسسی اص آسضیَ ایٌتشًتی گشفتِ ضذُ است ،وِ ضاهل دادُ ّای دٍ هاِّی آوسفَسد ٍ ٍب سایت  Zooدس سال
خذٍل اعالػات هشتَط تِ تؼذاد واستشاىً ،طستّای آىّا ٍ هیاًگیي عَل هسیش پس اص اخشای پیص پشداصش دادُ ّا سا ًطاى هیدّذ .هدوَػِی
ًطست اًتخاب ضذُاًذ ٍ ،ایي عَل ایي خلسات تیطتش اص  5تَدُ است .دادُ ّای اًتخاتی تِ دٍ دستِی
دادُ ّای تدشتی تِ صَست تصادفی اص
آهَصش ٍ آصهایص تمسین ضذُاًذ ٍ .صهاى اخشایی هیاًگیي پیص تیٌی تَسظ سٍش پیطٌْادی  5دلیمِ تَدُ است.

 .5.2زمان اجرایی و نسبت بهبود یافته
ًتایح صهاى اخشایی پیص تیٌی تش حسة هیلی ثاًیِ (یه ّضاسم ثاًیِ) تیاى هیضًَذ ٍ تا ًتایح حاصل اص هذل هاسوَف ٍ تیض تذٍى دستِ تٌذی
صفحات همایسِ هیضًَذً .تایح سٍش پیطٌْادی تِ صَست لاتل تَخْی ًسثت تِ ًتایح حاصل اص هذل تیض ٍ هذل هاسوَف تذٍى دستِ تٌذی تْثَد
یافتِاًذ .صهاى اخشایی ٍ ًسثت تْثَد یافتِ دس آوسفَسد سا دس خذٍلّای ٍ هیتیٌین .صهاى اخشایی ٍ ًسثت تْثَد یافتِ دس  Zooسا دس خذٍلّای 4
ٍ  5هیتیٌینً .سثت تِ صَست هیاًگیي  64.4دس صذ دس همایسِ تا هذل هاسوَف تذٍى دستِ تٌذی تْثَد یافتِ است.

 .5.3نسبت درستی حذسها
اًذاصُی دسستی آصهایص تدشتی دس ایي خا «ًسثت دسستی حذسّا» است.
تیٌی ضذُاًذ ٍ اص ساتغِی صیش تِ دست هیآیذ :

است وِ تا هَفمیت پیص

دس صذی اص

() 5
ّواى گًَِ وِ پیص تش گفتینّ ،ذف اص ایي ًَضتاس افضایص سشػت پیص تیٌی ٍ تِ دست آٍسدى پیص تیٌیّای دسست استً .تایح تدشتی ًسثت
دسستی حذسّا دس خذٍلّای  7 ٍ 6تا هذل هاسوَف اٍل سغح تذٍى دستِ تٌذی همایسِ ضذُاًذ.

 اطالعات فایل ثثت ٍلایع:1 جدٍل

Oxford
5,9255
6659566
36,4

User
Session
avg.lengh avg.lengh

Zoo
539,35
12393,5
2666

 زمان اجرایی دانشگاه آکسفىرد. 2 جدول

Method

Markov_1-step
session-page
25436,6

Row

Proposed method
1315655

 نسبت بهبىد یافته در آکسفىرد.. جدول

Page-Class-Count

Markov_1-step
session-page
15615
2651
13666
2463
12663

2
3
4
5
Avg

Zoo  زمان اجرایی در.

Method
Row

Zoo  نسبت بهبىد یافته در.

261,
361,
4655
6626
36,5

جدول

Markov_1-step
session-page
12,16634

Page-ClassCount
2
3
4
5
Avg

Proposed method (%)

proposed model
11465666
جدول

Markov_1-step
session-page (%)
3561,
31634
3262
3166
66666

Proposed
method (%)
32621
35663
31651
3564
6464

 نسبت درستی حدسها در آکسفىرد. جدول

Page-Class-Count
2
3
4
5
Avg

Markov_1-step
session-page (%)
63633
666,2
63655
63655
63634

Proposed method (%)
63635
63646
63623
63652
6562,

Zoo  نسبت درستی حدسها در.

Page-Class-Count
2
3
4
5
Avg.

جدول

markov_1-step(%)
556,1
51666
51635
5166,
51645

Proposed method(%)
55634
51652
51664
51632
51622

ًِتایح آصهایصّای تدشتی ًطاى هیدّذ وِ صهاى اخشا تؼذ اص دستِ تٌذی صفحات ًسثت تِ صهاى اخشا دس حالت هاسوَف اٍل سغح تذٍى دست
 دسصذ واّص یافتِ است ٍ ًسثت دسستی حذسّا دس سٍش پیطٌْادی ًسثت تِ هَاسدی وِ اص هاسوَف8 تٌذی صفحات دس ّشدٍ پایگاُ دادُ حذٍد
 دسصذ تِ پیص تیٌی دسست صفحات5  وِ ایي دٍ دس ّش دٍ پایگاُ دادُ حذٍد.اٍل سغح ٍ لضیِ تیض سادُ استفادُ ضذُ است افضایص پیذاوشدُ است
.ٍب هٌدش ضذُ است

 نتایج و کار های آینذه.5
ٍ  ٍ واّص صهاى اًتظاس واستشاى، واستشاى تیطتشی خزب آى هیضًَذ،ّواى گًَِ وِ اعالػات صفحات ٍب تِ سشػت دس حال افضایص است
 تِ دستِ تٌذی صفحات ٍب، دس ایي ًَضتاس تا تشسسی فایل ثثت ٍلایغ واستشاى ٍ تشاساس استفادُ آًْا.واّص تاسگزاسی صفحات اّویت تیطتشی هییاتذ
 تا استفادُ اص حالت ایستای صًدیشُ هاسوَف اسگَدیه تا، دس سغح اٍل.پشداختِ ضذُ است ٍ یه هذل پیص تیٌی دٍ هشحلِ ای هؼشفی گشدیذُ است
ِ صفحِّایی وِ تِ دست،ٍ دس سغح د. اًتخاب ضذُ اًذ، دستِّایی وِ تیطتشیي احتوال تاصدیذ اص سَی واستش سا داسًذ،تَخِ تِ دٍ حالت لثلی واستش
ُ دس ًْایت صهاى اخشا ًسثت تِ حالتی وِ صفحات دستِ تٌذی ًطذ، تا لاًَى تیض پیص تیٌی ضذُ اًذ،ّای پیص تیٌی ضذُ دس سغح اٍل تؼلك داسًذ
ِ ًسثت دسستی پیص تیٌی ًیض ًسثت ت. دس صذ دس تْثَد یافتِ است64.4 تَدًذ ٍ اص صًدیشُ هاسوَف اٍل سغح استفادُ هی ضذ تِ صَست هیاًگیي
.آى حالت افضایص یافتِ است
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