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 پدیشواکشدي وب يکدي از روشهدای. ارائه شدده اسدت، تاکنون روشهای مختلفي جهت کاهش تأخیری که توسط کاربر مشاهده ميشود:چكیده
 روشدي بدرای، در اين مقاله. اين روش از يک الگوريتم پیشبیني استفاده ميکند تا فعالیتهای آتي کاربر را پیشبیني کند.کاهش اين تأخیر است
 از تددرکیب يدک مددل مدارکوف بدا، در ايددن روش.پیش بیني درخواست آتي کاربران ارائه شده است که قابل استفاده برای پیشواکشي وب است
 از خواص زماني دسترسيها نیز جهت پیشبیني استفاده شده، همچنین. مدلي جهت پیش بیني درخواست آتي کاربر ايجاد شده است،خوشهبندی
. نتايج پیادهسازی بیانگر بهبود پیشبینيها نسبت به مدل مارکوف است.است
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Abstract: Different techniques have been proposed for reducing user perceived latency. Web prefetching is one of techniques aimed
at reducing this latency. This technique uses a prediction algorithm for predicting user's future requests. In this paper, a method is
proposed for predicting user's next requests. This method can be applied for web prefetching. In the proposed method, a model which
is a combination of Markov model and clustering is proposed for prediction. Time features of accesses in the website are also
considered in the proposed model. The result of experiments shows the improvement of proposed model with respect to the Markov
model.
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 -1مقدمه
باوجود کارهای تحقیقي و توسعه هدای زيداد در زيرسداختهدای وب و
شبکه ،تأخیر مشاهدهشده توسط کاربر همچنان باالست [ .]1از طرفدي
از ديد کاربر ،تأخیر ميتواند بهعنوان معیار اصدلي کدارايي وب در ن در
گرفته شود .در سالهای اخیر تالشهای زيادی جهدت کداهش تدأخیر
مشاهدهشده توسط کاربر انجام شده است .محبوبترين روشهايي کده
تاکنون ارائه شدهاند عبارتاند از :تکثیر جغرافیايي ،حاف دهی نهدان در
وب و پیشواکشدي وب .حاف دهی نهدان در وب بدر پايدهی اسدتفادهی
مجدد اشیائي است که قبالً مالقات شدهاند و اکنون در حاف هی نهدان
ذخیره شدهاند .بنابراين برخي درخواستها بهصورت محلي پاسدخ داده
ميشوند و درنتیجه تأخیر مشاهدهشده توسط کاربر کداهش مدييابدد.
باوجوداينکه کارايي وب به وسیلهی حاف هی نهان در وب افزايش پیددا
ميکند ،ولي مزايای آن محددود اسدت [ .]2پدیشواکشدي وب کده بدر
اساس حاف هی نهان است ،يکي از روشهايي است کده بدرای کداهش
بیشتر تأخیر مشاهدهشده توسط کاربر ارائه شده است [.]3
در پدیشواکشدي وب ،اشددیا  ،قبدل از تقااددای کداربر درخواسددت
ميشوند .برای اين کار نیاز به روشي وجود دارد که با کشد الگوهدای
دسترسي ،درخواستهای بعدی کاربر را بهصدورت صدحی پدیشبیندي
کند .پیشبیني اشتباه در پیشواکشي ،موجب افزايش ترافیک شبکه و
بار سرويسدهنده ميشود .به همین دلیل ،الگوريتم پیشبیني هستهی
اصلي پیشواکشي وب است [.]5
تاکنون تعداد زيادی روش جهت پیشبیني درخواست آتي کداربر،
ارائه شده است .الگوريتمهای اولیه از محبوبیت اشیا برای تعیین پدیش
واکشي شي استفاده ميکردند .امروزه بیشتر پژوهشها ،با اسدتفاده از
دنبالهی درخواستهدای قبلدي ،درخواسدت آتدي کداربر را پدیشبیندي
ميکنند .روشهای ارائهشده برای پدیشبیندي بدا اسدتفاده از دنبالدهی
دسترسي معمدوالً بدر اسداس مددل مدارکوف [ ]3،4،3هسدتند و يدا از
روشهای دادهکاوی [ ]1،8استفاده ميکنند .در ايدن مقالده يدک روش
پیشبیني با استفاده از ترکیدب خوشدهبنددی و مددل مدارکوف جهدت
استفاده در پیشواکشي وب ارائه شده است .به دلیل اينکه پدیشبیندي
درست يک شي (نهفقط صفحه) ميتواند تأخیر مشداهدهشدده توسدط
کاربر را کاهش دهد ،روش پیشنهادی توانايي پدیشبیندي اشدیا را نیدز
دارد .در اين روش ،ابتدا نشستهای کداربران خوشدهبنددی مديشدوند.
خوشهبندی نشستها فقط با استفاده از صفحات انجام ميشود .سدپس
يک مدل مارکوف برای هر خوشه ايجاد ميشدود و از ايدن مددل بدرای
پیشبیني درخواستهدای آتدي کداربران اسدتفاده مديشدود .در مددل
مارکوف ساير اشیا نیز وجود دارند که امکان پیشبیني آنها نیز توسط
مدل فراهم ميشود .به عالوه در پیشبیني ،خواص زماني درخواستهدا
نیز در ن ر گرفته شده است .به دلیل ماهیت پويای وب ،اشیا جديدی
که به وبسايت ااافه ميشوند ،اهمیدت بیشدتری بدرای کداربران وب-
سايت دارند [.]4
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ادامهی مقاله بدينصورت است .بخش  2کارهای پیشین ارائهشده
را در بر ميگیرد .بخش  3روش پیشنهادی مقاله را ارائه ميدهد .بخش
 5ارزيابي کار پیشنهادی را نشان ميدهد .بخدش  4نتیجدهگیدری کدار
پیشنهادی است.

 -2کارهای پیشین
تاکنون الگوريتمهای مختلفي جهت پیشبیني درخواسدت آتدي کداربر
ارائه شده است .بیشتر اين پژوهشها بدر روی پدیشبیندي درخواسدت
بعدی با استفاده از دنبالهی درخواستهای قبلي کاربر است .معموالً اين
روشها از دادهی موجود در دادهی ثبت 1دسترسي سرويسدهندهها يدا
پیشکارها 2جهت پیشبیني استفاده ميکنندد .بده همدین دلیدل ،ايدن
الگوريتمها ،نیاز به شناسايي کاربر درخواستکننده را دارند تدا بتوانندد
دنبالهی درستي از دسترسيها را داشته باشند.
 ]3[ )Dependency Graph( DGاغلدب بدهعندوان معیداری بدرای
کارايي ديگر الگوريتمها در ن ر گرفته ميشود .الگوريتم پیشبیني DG
يک گراف وابستگي ايجاد مي کند که الگوی دسترسي به اشیا را نشان
مي دهد .گراف ،يک گره برای هر شدي کده دسترسدي بده آن صدورت
گرفته ،دارد .يک يال از گره  Aبه گره  Bوجود دارد اگر و فقدط اگدر در
يک نقطهی زماني ،در طول  wدرخواست پس از دسترسي به  B ،Aنیز
درخواست شده باشد ،w .اندازهی پنجرهی پیشبیني است .وزن يال نیز
تعداد دسترسي به  Bپس از دسترسدي بده  Aدر پنجدرهی پدیشبیندي
تقسیم بر تعداد دسترسي به  Aاست.
با تمرکز روی پیشکار ،در [ ]4الگوريتم معروف Prediction ( PPM
 )by Partial Matchپیشنهاد داده شد .اين الگدوريتم از تجمیدد دادهی
تمام کاربران برای پیشبیني درخواست بعدی هر کاربر اسدتفاده مدي-
کند .موتور پیشبیني در پیشدکار قدرار دارد .در روش پیشدنهادی [،]4
چندين مدل مارکوف برای انجام پیشبیني ترکیدب مديشدوند .جدواب
بهینه هنگام استفاده از مدل مارکوف مرتبدهی دو حاصدل شدد .در []3
يک نسخهی بهبوديافته ازن ر حاف ه برای  PPMارائه داده شد که زيدر
درخت پیشبیني آن بسته به محبوبیت شدي ريشده ،ارتفدات متفداوتي
داشت .در اين روش ،نشستهای کداربران توسدط يدک مددل مدارکوف
نمايش داده ميشوند .هر صفحه بهعنوان ريشه ميتواند استفاده شود و
هر صفحهی درخواست شدهی بعدی در نشست ،در درختدي قدرار داده
ميشود که ريشهی آن صفحهی قبلي است .هر گره يک شدمارنده نیدز
دارد که تعداد دفعات مالقات آن گره از مسیر ريشدهی مربوطده را نگده
ميدارد.
الگوريتم پیشبیني  )Double Dependency Graph( DDGکه در
[ ]11ارائه شد ،شبیه الگوريتم  ]3[ DGاز دنبالهی دسترسدي کداربران
برای ايجاد گراف پیشبیني استفاده ميکند .اين پیشبیندي کنندده از
قسمتي از سرآيند پاسخ به نام " "Content-Typeبرای تمیز بین صدفحه
و شي تعبیهشده استفاده ميکند .صفحات وب درواقد اشیائي هسدتند
که بهصورت صري توسط کاربر درخواست ميشوند ،درحاليکده اشدیا
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تعبیهشده آنهايي هستند که توسدط مرورگدر وب بدهصدورت خودکدار
درخواست ميشدوند "Content-Type" .بده  DDGامکددان تمدايز بدین
اشیا يک صفحه و اشیا صفحات ديگر را مديدهدد .درنتیجده سداختار
وبسايت بهتر از  DGدر ن ر گرفته ميشود .ايدن الگدوريتم دو کدالس
وابستگي را تعري ميکند :وابستگي بین اشیا يک صفحه و وابسدتگي
بین اشیا صفحات مختل  .اين دو کالس وابستگي موجب عملکرد بهتر
اين الگوريتم ميشود.
الگوريتمهدای پدیشبیندي مديتوانندد در دودسدتهی بلندمددت و
کوتاهمدت قرار گیرند [ .]11در روش بلندمدت از اطالعات آماری کلدي
دسترسيها مثل محبوبیت اشیا برای انتخاب اشیا جهت پدیشبیندي
استفاده ميشود .در مقابل روش کوتاهمدت وجود دارد که با استفاده از
دسترسيهای اخیر کاربر ،درخواست آتي کاربر را پیشبیني ميکند.
الگوريتمهای پیشبیني مختلفي نیز ارائه شدهاند کده از وبکداوی
استفاده ميکنند .کار [ ]8ميتواند در دستهی کوتاهمددت قدرار گیدرد.
اين مقاله روشي ارائه مي دهدد کده کداربران را بدر اسداس ندرب تنداوب
دستیابي به هرکدام از اشیا  ،گروهبندی ميکند .بدين ترتیب ،سداختار
سرويسدهنده ميتواند طبق نیازهای گروههای کاربران سدازمان يابدد.
برای کاهش سربار شبکه ،الگوريتم بهجای پیشبیني برای هر کاربر ،بدا
استفاده از خوشه پیشبیني را انجام ميدهد .هنگاميکه يک کداربر بده
سرويسدهنده يا پیشدکار متصدل مديشدود ،اسدتراتژی پدیشواکشدي
URL3هايي را برای خوشهی دربرگیرندهی کاربر ،پیشبیندي مديکندد.
مدل پیشنهادی [ ]1از مقايسهی شباهت نشستهدا بدرای پدیشبیندي
استفاده ميکند .نشستها با در ن ر گرفتن دنبالهی درخواست کاربران
و زمان سدپریشدده در هدر صدفحه ،مددل و خوشدهبنددی مديشدوند.
پیشبیني هم با استفاده از اين خوشهها انجدام مديشدود .مانندد روش
[ ،]1کار پیشنهادی [ ]12نیز ابتدا نشستهای کاربران را خوشهبنددی
ميکند .با استفاده از مراکز خوشه و الگوهای کش شده ،درخواست آتي
را پیشبیني ميکند.

 -3روش پیشنهادی
روش پیشنهادی دارای دو فاز برونخط و برخط است .در فاز برونخط،
الگوی دستیابي کاربران شناسايي ميشدود .الگدوی دسدتیابي کداربران،
اطالعات خوشههای بهدستآمده در اين فاز است .سپس ،مدلي جهدت
پیشبیني درخواست آتي کاربر ،ايجاد ميشود .در فداز بدرخط از مددل
ايجادشده استفاده ميشود تا درخواستهای آتي کاربر پیشبیني شوند.
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در شکل  1مراحل روش پیشنهادی نشان داده شده است .مراحل 2 ،1
و  3فاز برونخط روش پیشنهادی هستند و مرحلدهی  5فداز بدرخط را
روش پیشنهادی اسدت .ابتددا دادهی ثبدت پدیشپدردازش مديشدود و
کاربران و نشستها شناسايي ميشوند .سپس نشسدتهدای آمدوزش و
نشستهای فعال انتخاب ميشوند .نشست فعال نشستي اسدت کده در
فاز آزمايش استفاده ميشود و هدف مقاله ،پیشبیني درخواسدتهدای
آنها است .نشستهای آموزش خوشهبندی ميشوند و مددل مدارکوف
هر خوشه ايجاد ميشود .در فاز برخط ،پیشبیني درخواستهدای آتدي
نشست های فعال با استفاده از مدل مارکوف و اطالعات خوشهها انجدام
ميشود .درنهايت عملکرد روش پیشنهادی بررسي ميشود .توادیحات
بیشتر نحوهی انجام اين مراحل در ادامهی اين بخش آمده است.

 -1-3پیشپردازش داده
دادهی ورودی ،دادهی ثبددت سددرويسدهندددهی وب اسددت کدده در آن
اطالعددات زيددادی قددرار دارد .اطالعددات ايددن دادهی ثبددت شددامل
دسترسيهای صورتگرفته توسط کاربران بده اشدیا وبسدايت اسدت.
دادهی ثبت دريافتي پیشپردازش شده و فقط اطالعات مفید نگهداشته
ميشود .پاکسازی دادهی ثبت شامل مراحل زير است:
 حذف درخواستهای مربوط به رباتها و کاوشگران وب
 حذف رکوردهای دارای کد واعیت خطا
درخواستهای ذخیرهشده ناشي از رباتهای موتورهای جستجو يا
بقیه کاوشگران ،نشانگر سلیقه و الگوی پیمدايش کداربران نمديباشدند
[ .]13به همین دلیل اطالعات مربوط بده آنهدا از دادهی ثبدت حدذف
ميشوند .برای حذف رباتها از روش معرفيشده در [ ]15استفاده شده
است .در اين روش ،واردههای مربوط به کاربراني که فايل ”“robots.txt
را درخواست داده اند ،کاربراني که حداقل يک فايل را بدا روش HEAD
درخواست دادهاند و کاربراني که هیچ درخواستي برای اشدیای تعبیده-
شده در صفحات نداشته باشند ،بهعنوان درخواست ربات در ن ر گرفته
شددده و کنددار گذاشددته مدديشددود .سددپس صددفحات درخواسددت
شده ،در يک جدول در يک پايگاه دادهی رابطدهای ريختده مديشدود و
برای کاهش بار محاسباتي پروسهی کاربردکاوی در وب ،به هدر يدک از
اين صفحات يک مقدار عددی منحصربهفرد بهعنوان سمبل آن صدفحه
اختصاص داده ميشود که به آن تبديل داده ميگويیم.
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دادهی خام سرویسدهندهی وب

تبدیل داده

پاکسازی داده

حذف ربات

شناسایی کاربر

شناسایی نشست

 .9پیشپردازش

نشستهای کاربران

مجموعهی نشست فعال

مجموعهی نشست آموزش

 .9خوشهبندی

مدلسازی نشست
بردارهای نشستها

خوشهبندی نشست
خوشههای نشستها

 .3مدلسازی

مدلسازی با مدل مارکوف

مجموعهی نشست فعال

مدل مارکوف خوشهها

شناسایی خوشه

پیشبینی با مدل مارکوف

 .4پیشبینی

ارزیابی عملکرد سیستم

 .5ارزیابی
شکل ( :)1مراحل روش پیشبیني

 -1-1-3شناسايي کاربران
تحلیلهای حوزهی کاربردکاوی وب نیازی به دانشدي دربدارهی هويدت
کاربران ندارند ،ولي تشخیص کاربران مختل از يکديگر اروری اسدت.
ميتوان با ترکیب فیلدهای آدرس  IPو ساير اطالعات مانند عامل کاربر
(اطالعات راجد بده ماشدین کداربر) و  URLارجداتکنندده ،کداربران را

Serial no. 73

شناسدايي کدرد [ .]14در [ ،]14بدرای شناسدايي کداربران از اطالعددات
موجود در دادهی ثبت استفاده شده است .بدين ترتیب که کاربراني که
دارای  ،IPمرورگر و سیستمعامل يکسان باشند ،بهعنوان يک کداربر در
ن ر گرفته ميشوند .در اين تحقیق نیدز از روش معرفديشدده در []14
برای شناسايي کاربران استفاده شده است.
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 -2-1-3شناسايي نشستها
هنگام کاوش اطالعات دادهی ثبت سرويسدهندگان ،يکي از مشدکالت
اصلي شناسايي نشسدت کداربران اسدت .من دور از شناسدايي نشسدت،
چگونگي گروهبندی تمام صفحاتي است که يک کاربر بهصورت متدوالي
در حین يک پیمايش در وبسايت مرور ميکند .در ايدن زيدربخش ،از
يک مکاشفهی مبتني بر زمان برای شناسايي نشست کداربران اسدتفاده
شده اسدت (مانندد [ .)]13بددينصدورت کده يدک حدد آسدتانه بدرای
مدتزمان نشست کداربران در ن در گرفتده شدده اسدت .اگدر فاصدلهی
درخواست بعدی کاربر از اولین درخواستش ،بیشتر از اين حد آسدتانه
باشد ،به منزلهی اتمام نشست قبلي و شروت نشست جديد است .مانندد
بیشتر روشهای قبلي ،حداکثر مدت زمان نشسدت نیدز  31دقیقده در
ن ر گرفته شده است .پدس از شناسدايي نشسدتهدا ،مانندد []18 ،13
نشستهايي که در آنها بیشتر از يک تعداد صفحه مالقدات شددهاندد،
نگهداری ميشوند .اين مقدار در اين مقاله سه صفحه برای هر نشسدت
در ن ر گرفته شده است ،چراکه در نشستها بهطور متوسط سه صفحه
مالقات شده است.

 -2-3خوشهبندی نشستها
در اين زيربخش نحوهی خوشهبندی نشستهای کداربران توادی داده
ميشود .برای خوشهبندی ،ابتددا از هدر نشسدت ،فقدط درخواسدت بده
صفحات نگه داشته ميشود .چراکه هدف از خوشدهبنددی ،گدروهبنددی
نشستهايي است که عاليق مشترک دارندد .هدر نشسدت ،دنبالدهای از
درخواستهای سمت مشتری به سرويسدهندهی وب است .اين دنباله،
شامل درخواست به صفحات وب و اشیا تعبیهشده در هر صفحه است.
از طرفي درخواست به صفحات نشدانگر عالقدهی کداربر اسدت .چراکده
صفحات بهصورت صري توسط کاربر درخواست ميشدوند .ولدي اشدیا
تعبیهشده توسط مرورگر درخواست ميشوند .بنابراين ،جهت گروهبندی
کاربران دارای عاليق مشترک در يدک گدروه ،فقدط از درخواسدتهدای
صري آنها برای ايجاد بردار نشست استفاده ميشود .برای اين کار ،هر
نشست بده يدک بدردار Nبعددی تبدديل مديشدود N .تعدداد صدفحات
مالقاتشده توسط تمام کاربران در وبسايت است .مقدار هر بعد بدرای
هر نشست بیانگر میزان عالقهی کاربر به صفحهی مربوطه است.
در تبديل نشست کاربران به بردار مربوطه ،برای افزايش سدرعت و
کاهش بعد بردار ،صفحاتي که در تعداد کمي از نشستها مرور شدهاند،
کنار گذاشته ميشوند .چراکه اين صفحات بیانگر عالقهی شخصي و يدا
لح های کاربر مديباشدد و نمديتواندد عاليدق گروهدي را نشدان دهدد
[ .]21،14،11،13مانند کار [ ،]13اگر صفحهای در کمتر از  1/4درصد
نشستها درخواست شده باشد ،از بعد بردار نشسدتهدا کندار گذاشدته
ميشود .برای محاسبه بردار نشست ،مدتزمان مدرور صدفحات داخدل
نشست و تعداد دفعات مرور صفحات در نشست ،نشداندهندده اهمیدت
آن صفحات در ن ر گرفته شده است [ .]13هر چه مدتزمان مرور يک
صفحه و تعداد دفعات مرور آن بیشتر باشد ،ارزش آن صفحه بدیشتدر
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بوده و مقدار متندارر آن صدفحه در بدردار بدیشتدر مديشدود .بددرای
محاسبهی عامل مدتزمان مرور صفحه از رابطهی  1استفاده شده کده
در [ ]13ارائه شده است.
()1

)d (i, j) / length(i
))(d(i, j) / length(i

pages in j

max i 

duration(i, j) 

مقدار ) d (i, jمدتزمان مرور صفحهی  iدر نشست  jاسدت .مقددار
) length(iتعداد بايت صفحهی  iاست .برای محاسدبه تعدداد دفعدات
مرور صدفحات از معیدار  ]21[ TF.IDFاسدتفاده مديکندیم .رابطدهی
مربوط به تعداد دفعات مرور صفحه در يک نشست خاص از رابطدهی 2
حساب ميشود.
)numberofvisit (i
))max(numberofvisit(i

()2

TF (i, j) 

در رابطهی فوق numberofvisit (i) ،بیانگر تعداد مالقدات صدفحهی
در نشست  jاست .مقدار  IDFاز رابطهی  3حساب ميشود.
N
)
Ni

()3

i

(IDF (i)  log

 Nبرابر با تعداد کل نشستها است و  N iتعداد نشستهايي را نشدان
ميدهد که  iرا مالقات کردهاند .معیار  TF.IDFهر بعد يک نشسدت
از رابطهی  5حساب ميشود.
()5

)TF (i, j)  IDF(i
))pages in j (TF (i, j)  IDF(i

max i 

TF .IDF (i, j) 

درنهايددت میددانگین تددوافقي اعددداد حاصددل از دو معیددار  TF.IDFو
 ، durationمحاسبه ميشود و بهعندوان مقددار هدر بعدد نشسدت نگده
داری ميشود .رابطهی  ،4رابطهی محاسبهی عالقدهی نشسدت بده هدر
صفحه را نشان ميدهد.
()4

)2  TF .IDF (i, j)  duration(i, j
)TF .IDF (i, j)  duration(i, j

int erest (i, j) 

پس از به دست آوردن بردار هر نشست ،از الگوريتم  k-means++کروی
جهت خوشهبندی نشستها استفاده ميشدود .در ايدن الگدوريتم ،از k-
 meansکروی [ ]22برای خوشهبندی نشستها استفاده شده است و از
روش مقداردهي اولیهی مراکز خوشدههدا در  ]23[ k-means++جهدت
مقداردهي اولیهی مراکز خوشهها استفاده شده است .برای يافتن میزان
شباهت بین دو بردار ،از شباهت کسینوسي استفاده شده است.

 -3-3ايجاد مدل مارکوف
پس از اينکه نشستها خوشهبندی شدند ،يک مدل مارکوف بدرای هدر
يک از خوشهها ايجاد ميشود .مدل ايجادشده  DDGاسدت [ .]11ايدن
مدل ،يک گراف وزندار است و در آن به ازای هر شي (هدم صدفحه و
هم اشیا ديگر داخل آن) يک گره وجود دارد.
دو کالس مختل وابستگي در ن ر گرفته شدده اسدت :وابسدتگي
بین اشیا يک صفحه (يال های ثانويه) و وابستگي بین اشدیا صدفحات
مختل (يال اولیه) .گراف ،يک گره برای هر شيای که دسترسي به آن
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صورت گرفته ،دارد .يک يال از گره  Aبه گره  Bوجود دارد اگر و فقدط
اگر در يک نقطهی زماني ،در طول  wدرخواست پدس از دسترسدي بده
 B ،Aنیز درخواست شده باشد w .اندازهی پنجرهی پدیشبیندي اسدت.
يال ،اولیه است اگر  Aو  Bاشیا متعلدق بده صدفحات مختلد باشدند.
بهعبارتديگر B ،يا يک شي  HTMLاسدت ،يدا کداربر بده يدک شدي
 HTMLبین  Aو  Bدسترسي داشته است .اگر هیچ دسترسي به شدي
 HTMLبین  Aو  Bوجود نداشته باشد ،يال ثانويه است .يک شمارنده-
ی يال و يک شمارنده ی گره نیز وجود دارد .برای ااافه کردن خدواص
زماني دسترسي ها ،يک متغیدر نیدز در کندار هدر يدال وجدود دارد کده
شمارندهی گره مبدأ ،هنگام آخرين مالقات گره مقصد را نگه مديدارد.
وزن هر يال از رابطهی  3حساب ميشود.
()3

)numberofvisit (i, j)  lastvisit(i, j
count (i)2

weight (i, j) 

عبارت ) numberofvisit (i, jتعداد مالقات شي  jپس از  iدر پنجره
 wرا نگه ميدارد lastvisit (i, j) .شدمارندهی گدره  ، iهنگدام آخدرين
مالقات گره  jرا نگه ميدارد count (i) .نیز تعداد مالقات گره  iاست.

 -5-3پیشبیني
در مرحلهی پیشبیني ،ابتدا خوشهی مربوط به نشست فعال شناسدايي
ميشود .برای اين کار از پنجرهی درخواست کاربر استفاده شده اسدت.
ابتدا کاربر به تعداد پنجرهی موردن ر ،صفحه مالقات مديکندد .سدپس
نزديکترين خوشه به نشست کاربر شناسدايي مديشدود .بدرای يدافتن
نزديکترين خوشه ،از ترکیب الگوريتم  ]21[ KNNبا مقدار  1بدرای K
و اطالعات مدل مارکوف هر خوشه ،استفاده شده است.
برای يافتن خوشهی موردن ر ،لیست صفحات درخواسدت شددهی
قبلي نشست را داريم .با استفاده از مدل مارکوف هر خوشه ،ابتدا مقدار
شمارندهی خوشدهای را افدزايش مديدهدیم کده وزن يدال خروجدي از
صفحات مالقاتشدهی قبلي کاربر به شي جديد در آنها باالتر از حدد
آستانه است .خوشههايي که شمارندهی آنها بیشینه اسدت ،بدهعندوان
خوشدهی نددامزد انتخداب مدديشدود .شددباهت نشسدت فعددال بدا مراکددز
خوشههای نامزد محاسبه شده و نزديکترين خوشه بهعنوان خوشدهی
نشست انتخاب ميشود .سدپس بدا اسدتفاده از  DDGايجادشدده بدرای
خوشهی مربوطده ،صدفحات آتدي کداربر پدیشبیندي مديشدوند .روش
پیشبیني شبیه روش پیشدنهادی [ ]11اسدت و دو تدا حدد آسدتانهی
متفاوت برای يالهای اولیه و ثانويه در ن ر گرفته ميشود .تفاوت روش
پیشددنهادی بددا [ ]11در ااددافه کددردن اطالعددات زمدداني مربددوط بدده
دسترسيها است.

 -5ارزيابي
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اين دادهی ثبت در جددول  1آمدده اسدت .من دور از درخواسدتهدای
صحی آنهايي است که دارای کدد وادعیت صدحی هسدتند و اشدیا
درخواستي آنها ،قابلیت ذخیره در حاف هی نهان مرورگدر را دارندد .از
پانزده روز اولیه برای آمدوزش سیسدتم و از بقیدهی دادهی ثبدت بدرای
آزمايش استفاده شده است.
جدول ( :)1اطالعات مربوط به دادهی ثبت ناسا
NASA

تعداد کل درخواستها
تعداد درخواست صحی
تعداد درخواست به صفحات

1141814
1811435
431518

برای ايجاد مدل مارکوف برای هر خوشه مانند پیادهسدازی [،]11
اندازهی پنجرهی پیشبیني  12در ن ر گرفته شده است .حد آسدتانهی
يالهای ثانويه عددی ثابت و برابر با  1/3در ن ر گرفته شده است .حدد
آستانهی يال های اولیه متغیر در ن ر گرفته شده اسدت و ايدن عددد از
 1/14تا  1/5با گام  1/14تغییر داده شده است.
برای ارزيابي روش پیشنهادی از معیارهدای دقدت ،يدادآوری و F-
 scoreاستفاده شدده اسدت .دقدت تعدداد پدیشبیندي درسدت بدهکدل
پیشبینيها است .يادآوری نسبت اشیا درخواستي کاربر است که قبالً
پیشبیني شدهاند .معیدار  F-scoreمیدانگین تدوافقي دقدت و يدادآوری
است .نتايج مربوط به هر يک از ايدن معیارهدا در شدکلهدای  3 ،2و 5
آمده است .روش پیشنهادی با نام  CDDGدر شکلها نشان داده شدده
است.
همانطور که در شکلهای  1و  2مشاهده ميشود ،معیارهدای دقدت و
يادآوری رفتاری متفاوت دارند .با افزايش حد آسدتانه دقدت نیدز بداالتر
ميرود .ولي اين امر موجب کاهش يادآوری ميشود .به دلیل اينکه اين
دو معیار برای ما دارای اهمیت يکساني هستند ،از معیدار  F-scoreنیدز
برای ارزيابي روش پیشدنهادی اسدتفاده شدده اسدت .شدکل  2نمدودار
مربوط به معیار دقت را نشان ميدهد .روش پیشنهادی در اکثدر مدوارد
(بهغیراز آستانه  1 )1/24تا  3درصد بهتر از  DDGعمدل کدرده اسدت.
شکل  3نمدودار مربدوط بده معیدار يدادآوری را نشدان مديدهدد .روش
پیشنهادی در تمامي موارد عملکرد بهتدری نسدبت بده  DDGداشدته
است و توانسته بین  5تا  11درصد بهتر از  DDGعمدل کندد .شدکل 5
نمودار مربوط به معیار  F-scoreرا نشان ميدهد .روش پیشنهادی  3تا
 13درصد بهبود نسبت بده  DDGداشدته اسدت .در کدل بدا توجده بده
عملکرد بهتر روش پیشنهادی در هر دو معیار دقت و يادآوری ،ميتوان
نتیجه گرفت که روش ارائهشده مديتواندد عملکدرد بهتدری نسدبت بده
 DDGدر پیشواکشي داشته باشد.

بددرای مقايسددهی روش پیشددنهادی بددا الگددوريتم  DDGاز دادهی ثبددت
سرويسدهندهی وب ناسا [ ]25استفاده شدده اسدت کدده از يکدم تددا
سيويکم جوالی سال  1444جمدآوری شده است .اطالعات مربوط به
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 رويکدرد مناسدبي جهدت پدیشبیندي،ميدهندد کده روش ارائدهشدده
 همچنین بده دلیدل پدیشبیندي صدفحات و.درخواست آتي کاربر است
 برای کارهای. روش پیشنهادی قابلاستفاده در پیشواکشي است، اشیا
 از روشي مبتني بر محتوای صفحات برای خوشهبندی نشسدتهدا،آتي
 چراکه استفاده از محتدوای صدفحات و کداوش آن.استفاده خواهد شد
.ميتواند موجب شناسايي شباهت بین صفحات مختل با يکديگر شود
از اين دانش ميتوان برای توصیهی صفحات جديدی که بده وبسدايت
. استفاده کرد،ااافه شدهاند
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 نتیجهگیری-4
پددیشواکشددي وب يکددي از روشهددای مددرثر جهددت کدداهش تددأخیر
 پیشبیني موفق درخواست آتدي کداربر.مشاهدهشده توسط کاربر است
 در اين مقاله روشدي جهدت.موجب بهبود عملکرد پیشواکشي ميشود
پیش واکشي ارائده شدد کده از ترکیدب مددل مدارکوف و خوشدهبنددی
 همچنین از خصوصیات زماني دسترسيها در.نشستها استفاده ميکند
 نتدايج نشدان.پیشبیني استفاده شد تا دقت پیشبینيها افزايش يابدد
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