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  تحقيقفرم پيشنهاد                                      
 كارشناسي ارشد  ینامهپايان     

 
 : به فارسي عنوان تحقيق

 كاربر یرفتار خچهيجستجو براساس تار یموتورها جينتا یشخصي ساز

 

                       دانشکده:        : نام

 :گروه تخصصي                :ي دانشجونام خانوادگ

 :گرايش      :رشته تحصيلي

  :نيمسال ورودی     :سال ورود به مقطع جاری

 

 استاد )اساتيد( مشاور:و نام خانوادگي استاد )اساتيد( راهنما:                             نام و نام خانوادگي نام 

1-                                                                                             1- 

2-                                                                                             2- 

 
 

 

 کميل ميگرددتواحد  سط حوزه معاونت پژوهش و فن آوریاين قسمت تو

 

 :دريافت حوزه پژوهشي واحدتاريخ                                گروه:    شورای در تائيد  تاريخ 

 

                  :.تحصيالت تکميلي  تصويب در شورایتاريخ 

 

 
 و فن آوری تأييد مدير پژوهش                                                           تأييد كارشناس پژوهشي

 
 

 تأييد معاون پژوهش و فن آوری

 

 
 

 

 در صورت خدشه و يا الک گرفتگي در تاريخ هاي تصويب گروه و يا شوراي تحصيالت تکميلي فرم پيشنهاد تحقيق قابل پذيرش نيست . : توجه
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 ه نام خداب

 
 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تکميل شود. لطفاً  توجه:

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 .......................... .................:ماره دانشجوييش.................خانوادگي: ...........................امن........................نام: ...............

 ..................... .........................:گروه تخصصي...............رشته تحصيلي: ...............................................................:مقطع

 ..............................: ........سال ورود به مقطع جاري.......................................:دانشکدهنام.گرايش:................................

 ......................:......نيمسال ورودي

 ................................................................................................................................................آدرس پستي در تهران...

 ....................ترونيك:.....پست الک  .......... ............. تلفن همراه:......................محل سکونت: .......................ثابت تلفن 

 ....................................آدرس پستي در شهرستان:........................................................................................................

 ...........ار: .................................. دورنگار:...........................محل سکونت: ..............................تلفن محل كثابت تلفن 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -2

 تذكرات: 

 .توانند انتخاب نماينديك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور  مي توانندميدانشجويان دوره كارشناسي  -

سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل مي باشند، الزم است  مدعوشاور در صورتي كه اساتيد راهنما و م -

حال دفاع شده و يا در  دكتري هايرسالههاي كارشناسي ارشد و نامهپايانفهرست  شاملايشان )رزومه كامل( 

مچنين و ه به همراه مدارك مربوطه ،اندراهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشته ساتيد مدعو، كه ا انجام

   گردد. ت علمي( ضميمه أ)حکم هي آخرين حکم كارگزيني

ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در هست اساتيد راهنما و مشاور موظف -

صورت تکميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در 

ان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه كار دانشجوي

 گروه تخصصي خواهد بود. اساتيد راهنما، مشاور و متوجه به ترتيب  پروپوزال و عواقب كار،

 
 

 

 
 
 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول:
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 دانشگاهي                                                                                                            
 ..........    ................آخرين مدرک تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................

 حوزوي                                                                                                                           
 

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............
 

 : .............................................................. (Email)ل يا محل كار:...................................... پست الکترونيكمنزتلفن 
 

 نحوه همکاري با واحد علوم و تحقيقات:
 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 
 اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

 دانشگاهي                                                                                                           
 ..........    ................آخرين مدرک تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................

 حوزوي                                                                                                                           
 

 .................... تلفن همراه: ...........................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............
 

 : .............................................................. (Email)منزل يا محل كار:...................................... پست الکترونيكتلفن 
 

 نحوه همکاري با واحد علوم و تحقيقات:
 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 
 دانشگاهي                                                                     وراطالعات مربوط به استاد مشا

 ..........    ................آخرين مدرک تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............
 

 : .............................................................. (Email)يا محل كار:...................................... پست الکترونيك منزلتلفن 
 

 نحوه همکاري با واحد علوم و تحقيقات:
 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور دوم:
 دانشگاهي                                                                                                                          

 ....    ......................آخرين مدرک تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 
 ................................. تلفن همراه: ..............................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............

 
 : .............................................................. (Email)منزل يا محل كار:...................................... پست الکترونيكتلفن 

 
 نحوه همکاري با واحد علوم و تحقيقات:

 
 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
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 :نامهات مربوط به پاياناطالع  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :به زبان فارسيعنوان  -1

 كاربر يرفتار خچهيجستجو براساس تار يموتورها جينتا يشخصي ساز

 عنوان به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:  -2
ه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و نامفرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

 

Personalizing Search Engine Result using user Intersets 

 

 : نامهتعداد واحد پايان – ب

 

هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي ي آن، بيان جنبهله و معرفبه طور كلي )شامل تشريح مسأ اساسي تحقيق لهأبيان مس -ج

 تحقيق( : از مربوطه و منظور

 

كاربران به اطالعات  امروزه رشد و تغيير نمايي در حجم اطالعات وب موجب عدم دسترسي سريع و آسانِ

 كي ،اطالعات ميبلکه برعکس، حجم عظ ستيامروز، كمبود منابع ن نيشده است. مشکل محقق ،مورد نيازشان

 يهاكه در قالب يانبوه موضوعات نياز ب تيفياطالعات مرتبط و باك داكردنيشده است  و پ برانگيزبحث چالش

موتورهاي جستجو  انند. اگرچه بکارگيري ابزارهايي مشودمحسوب مي گريد يچالش ز،يشود نيمختلف منتشر م

و باعث تسريع و تسهيل دسترسي به اطالعات تواند به كاربران در يافتن اطالعات مورد نيازشان كمك نمايد مي

دهند، معموال بسيار بيشتر از آن است وب شود، اما حجم اطالعاتي كه موتورهاي جستجو به كاربر تحويل مي

كه قابل پردازش سريع توسط كاربر باشد. عالوه بر اين اغلب موتورهاي جستجو از محتواي صفحات و ساختار 

كنند. در واقع موتورهاي ميزان ارتباط صفحات با پرس وجوي كاربر استفاده مي براي تعيين ،پيوند بين آنها

نتايج مشابهي را براي  بلکهدهند مورد توجه قرار نمي ،عاليق و دانش پيش زمينه كاربر را در جستجو ،جستجو

دسترسي سريع به  نمايند. بنابراين با توجه به اهميتاوت و پرس وجوي يکسان بازيابي ميكاربران با عاليق متف

سازي كردن وب به يك پديده محبوب به منظور اطالعات مناسب براي كاربران در تعامل با وب، شخصي

كه نقش مهمي را در سرعت دسترسي و فراهم نمودن اطالعات هاي وب تبديل شده سفارشي كردن محيط

نتايج حاصل از موتورهاي  سازيِ در اين ميان شخصي كند.ايفا مي ،مورد نياز كاربران بر طبق عاليق آنها

موتورهاي جستجوي مبتني بر كلمه كليدي همچون . باشداز اهميت خاصي برخوردار مي ،جستجوي وب

Yahoo  وGoogle  در نظر  بدونوب واضح است كه  .ندستهاصلي براي استفاده از وب امروزي ابزارهاي

دست يابد. اگرچه مشکالتي جدي در رابطه با  ينمي توانست به موفقيت عظيم كنون ،موتورهاي جستجو گرفتن

 وجود دارد: هم استفاده از آنها 
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 آن از مناسبي استفاده ؛شود بازيابي ،اصلي هم مرتبطِ صفحات اگر حتي پايين؛ دقت باال، فراخواني .1

 باشد.  آنها مي تواند به بدي تعداد كم اطالعات، زياد تعداد بازيابي زيرا نمود توانمين صفحات

ي مورد جووپرس براي مرتبطي پاسخ هيچ موتور جستجو، افتدمي اتفاق اغلب صفر؛ يا كم اخوانيفر .2

 . شودنمي بازيابي مهم و مربوط صفحات اينکه يا دهد وارائه نمي نظر

د، در اين نشواغلب كلمات كليدي ابتدايي ما به نتايج دلخواه منجر نمي ؛ندواژگان به حساس بسيار نتايج .3

جو خواهد بود. اين مساله باعث نارضايتي واي مرتبط داراي كلمات متفاوت با پرسصورت سنده

 بازگردانند. را بايد پاسخ هاي همانند ،با معناي مشابه ييهاجووشود زيرا پرسمي

 

كه در فناوري موتور جستجو صورت گرفته است، اين مشکالت همچنان هاييكه بر خالف پيشرفت استجالب 

بندي رفتار كاربران و در اين تحقيق ما قصد داريم با ارائه يك روند منطقي، به كالسهاند. باقي مانده

 بپردازيم. اي مناسبگذاري آنها به شيوهبرچسب

 

انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد  ضرورتاهميت و  - د

همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده  احتمالي نظري و عملي آن و

 :گيردقرار مي

 

 هايستميمشکل، س نيمقابله با ا ي. براروديبه شمار م يمشکل عمده در وب كنون كيگرانبار شدن اطالعات 

و رفتار  قيافراد براساس عال را با تسايوب كي هايسيسرواند كه محتوا و وب ارائه شده سازييشخص

به جذب  ازينگرانبار شدن اطالعات و سازي وب، نياز به شخصياز جمله داليل  .كنندمي سازگار هاآن يگردش

 باشد. ها ميتسايوب يبرا جابرپا يمشتر

ي نههاي گوناگون انجام شده در زميمنبعي عظيم از اطالعات را فراهم آورده است. در بررسي ،وب جهاني

 066شود و بيش از است كه روزانه بيش از يك ميليون صفحه به وب اضافه مي شدهتخمين زده  ،گسترش وب

شود . اين پديده كه گرانبار شدن اطالعات ناميده مي [2] و [1]كنندگيگابايت از صفحات در هر ماه تغيير مي

 مشکالتي را براي كاربران وب بوجود آورده است.

كاربران در  ،ي عظيمباشد. در اين انبارهعدم دسترسي آسان به اطالعات مورد نياز مي مشکالت ترين ايناز مهم

زيرا از يك سو بايد ميزان  ؛يافتن اطالعات مورد نياز خود در زمان مناسب و بصورت آسان دچار مشکل هستند

ميزان قابليت اعتماد ارزيابي  ربط هر صفحه را با نياز خود بررسي كنند و از سوي ديگر بايد صفحات را از نظر

 كنند. 

هاي بازيابي اطالعات و به تبع آن موتورهاي جستجو ايجاد شدند هاي اخير سيستمبراي رفع اين مشکل در دهه

اما اين  ،گردانندكنند و صفحات مرتبط با پرسش كاربر را برميگذاري ميكه محتواي صفحات وب را انديس

 دو مشکل دارند: هاتکنولوژي
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 دهند بسيار بيشتر از آن است كه قابل حجم اطالعاتي كه موتورهاي جستجو به كاربر تحويل مي

 پردازش توسط كاربر باشد.

 تنها از محتواي صفحات و ساختار ارتباطي موجود  ،بيشتر موتورهاي جستجوي معروف موجود در وب

كنند. از اين رو برايشان اهميت ها براي ارزيابي ميزان ربط صفحات با پرسش كاربر استفاده ميبين آن

اي وارد شده است. نتيجه آنکه زمينهندارد كه پرسش توسط چه كسي و با چه عاليق و دانش پيش

ي يکساني از صفحات بازيابي شده براي دو كاربر با عاليق متفاوت و با پرسش يکسان مجموعه

 باشد.صفحات وب مي

 

كاربران بدون درخواست  ازيمورد ن اياطالعات دلخواه  فراهم كردن ،وب سازييشخص ستميس كي هدفِ

 توان به موارد زير اشاره نمود:مي وب سازييشخص ستميس ديفوااز  .باشدمي هاآن حيصر

كاربرپسندتر  طيمح كيرا به  تسايو وب كنديم فايدر كاهش گرانبار شدن اطالعات ا ينقش مهم .1

 .كنديم ليافراد تبد يبرا

طالعات دلخواه كاربر به روش مناسب و در زمان مناسب باعث بهبود گردش كاربر در با فراهم كردن ا .2

 .شوديم تسايوب

او و در  يندهيآ التيتما ييشناسا ،يمشتر يازهايدرک بهتر ن يبرا يسميمکان ،يکيدر تجارت الکترون .3

 .كنديفراهم م ،ارائه شده سيبه سرو يمشتر ييپابرجا شيافزا تينها

 

به كاربر  هيتوص ندياست كه فرآ نيمهم دارد و آن ا بيع كيوب  سازييبر كاربرد در شخص يمبتن کرديرو

 تيبه سا رايكه اخ يصفحات ايرو اقالم  نيو از ا ردگييموجود او صورت م يتراكنش هايتنها براساس داده

 گريد ي. از سوشوديم دهينام ديمشکل عموما مشکل قلم جد نيشوند. ا هيبه او توص توانندياضافه شده اند نم

 ،دنديمف گريکديكاربران با  اي گريکديمربوط به وب در كشف ارتباطات اقالم با  يكشف شده ياگرچه الگوها

كاربران  ايآن كه چرا اقالم  لياز دال يدرک اندكها ، تيساوب ياز دامنه يتر قياما بدون استفاده از دانش عم

مشکل در  نيحل ا يمعمول برا کرديرو كي. دهنديما قرار م ارير اختد ،رنديگيبا هم قرار م ييدر گروه ها

. ميكنكاربر ادغام  يها و قضاوت ها بنديصفحات را با رتبه يآن است كه مشخصات محتوا يكردن جمع لتريف

 گذاريسياند يو برا شوندياستخراج م تسايوب ياز محتوا يديكلمات كل کردهايرو نيدر ا يبطور كل

 ي. در حوزهرندگييمورد استفاده قرار م ،مختلف هايدسته به هاآن بنديطبقه ايساس محتوا صفحات برا

بلکه براساس  ،افراد مشابه براساستا صفحات را نه تنها  دهدياجازه م ستميبه س کرديرو نيوب ا سازييشخص

 كند. هيكرده است به او توص ديبازد رايكه كاربر اخ صفحاتي به هاآن ييشباهت محتوا

گفت  توانيم شود.هاي عمقي محسوب ميسازييکي از انواع شخصي جستجوموتور  سازييشخص

استفاده از  ازمندين ندنماييكمك م ازشانياطالعات مورد ن افتنيكه به كاربران در  سازييشخص هايستميس

ت وجود دارند. از اواخر سال اطالعا يابيباز نهيكه در زم باشنديم و معنايي ياطالعات متن ليتحل هايكيتکن

شخصي سازي وب با هدف فراهم كردن اطالعات متناسب  [. 3] افتي تيعموم ”سازييشخص“عبارت  1996
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است. از آنجاييکه امروزه موتورهاي با عاليق كاربران نقش مهمي را در بهبود تعامل كاربران با وب داشته 

توانند رغم استفاده گسترده نميباشند و علي وب ميجستجو ابزار اصلي جستجوي اطالعات موجود بر روي 

، بنابراين شخصي سازي موتورهاي جستجو [4]نتايج جستجوي مناسب با نياز بسياري از كاربران را فراهم نمايند

 رسد. متناسب با عاليق آنها ضروري به نظر مي ،با هدف كمك به كاربران در يافتن اطالعات

انجام شده  ياز كارها كيصورت گرفته و در هر يمتعدد يتاكنون كارهاجستجو  سازييشخص نهيدر زم

بر اساس  سازييشخص ناي. است بوده متفاوت اندمسئله و آنچه بدان پرداخته نيمحققان نسبت به ا کرديرو

  ه،ياول دهيبوده و چگونه مقدار هاييشامل چه داده ليپروفا نيا نکهيا شود،ياز كاربر انجام م يليپروفا

سازی وب، شخصی گشته است. نهيزم نيدر ا يمتعدد هايروش جاديمنجر به ا گردديو استفاده م رسانيبروز

 .باشدمیبطوریکه منطبق با نیاز هر کاربر  ،های دستیابی به صفحات وب استفرآیند بهینه نمودن روش

چارچوبی ارائه باشد، می گشای مشکل فعلی موتورهای جستجو و باعث تسریع در عملکرد آنهاراهآنچه که 

این  باشد.می انی کاربرتاریخچه موجود در مناسب جهت کشف الگوی صحیح با توجه به اقالم بزرگ

 شود. جستجو نیز می هایهای موتوررویکرد باعث بهبود در روند توصیه کننده

 

پيرامون موضوع و خارج كشور  در داخلتحقيقات انجام شده پيشينه سوابق مربوطه )بيان مختصر مرور ادبيات و  -ه

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج  تحقيق

 

كاوي دادهبر مبناي  موتورهاي جستجوسازي ي شخصيهاي اخير مسائل و چالش هاي جديدي در زمينهدر سال

يز وارد كردن دانش هاي تکاملي و نتوان به كاوش پروفايلها ميآن تریني مهم مطرح شده است كه از جمله

 سازي وب اشاره كرد.دامنه در فرآيند شخصي

كه يادگيري الگوهاي  است هاي تعاملي متعددي پرداخته شده و به اين نتيجه رسيدهبه بررسي سيستم [3]در 

كار بسيار ارزشمندي است. يك مثال آشنا  ،تك كاربران و انطباق سيستم با اين الگوهاي رفتاريرفتاري تك

اند پيشنهاداتي را باشد كه براساس دفعات قبلي كه كاربران از سايت بازديد كردهمي amazon.comسايت 

 دهد.پيش روي آنها قرار مي

هاي منديي عالقهمندي كاربران ارائه شده است. در اين مقاله مجموعهيك روشي براي استخراج عالقه [5]در 

تعريف شده  با يك تابع فاصله انكاربربراي  مختلف وفايلشده و شش نوع پرهر كاربر به صورت صريح ذخيره

 شود.به هر كاربر واگذار مي با  چهار نرخ مختلفتوصيه  سهدر نهايت  كه

استخراج ويژگي روي الگ فايل  ي كاربران با استفاده از الگوريتمهاي مورد عالقهابتدا تراكنش [0]در 

بندي جديد با درنظر گرفتن يك حد آستانه از يك روش خوشه شوند سپس آنها با استفادهكاربران، ذخيره مي

ها در بهبود رتبه بندي نتايج موثر و شوند. اين خوشهبندي ميها خوشهبراي الويت دادن به اقالم بزرگ، تراكنش

 كند.تري ارائه ميهمچنين جستجوي دقيق
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 به منظور افزايش دقت جستجو ي ماشينهاي يادگيريك موتور جستجوي مکان آگاه بر اساس الگوريتم [7]در  

كند. نتايج تحقيقات اين نتايج جستجو را اعالم مي IP. اين الگوريتم با درنظر گرفتن آدرس ارائه شده است

 شود.پژوهش نشان داد اين روش سريعترين موتور جستجوي شخصي محسوب مي

با توجه به مفاهيم سلسله مراتبي،  سپس  ؛دشوابتدا يك پايگاه داده ضمني از تراكنش كاربران توليد مي [8]در 

ي در ا %34شود. اين روش باعث بهبود بندي مجددا اجرا ميشوند در نهايت الگوريتم رتبهها طبقه بندي ميداده

 شود.  دقت نتايج مي

دهد و يك رويکرد شخصي سازي موتور اثر يادگيري را بر روي الگوهاي رفتاري اشخاص نمايش مي  [9]در 

الگوي  كه اچر ؛دشوبيان مي بدون تغيير آن براي هر كاربر، جستجو با درنظر گرفتن تاريخچه رفتاري كاربر

 رفتاري كاربر يك روال معيني دارد كه قابل يادگيري توسط ماشين است. 

 ،يهوشمند هايتيجستجو با استفاده از قابل سازييمسئله شخص يبر عامل برا يمبتن کرديرو كي ،[11]در 

 هايستميس سهيجهت مقا يارائه چارچوب است. هدف از اين پژوهش، شده، پيشنهاد گراييو هدف يريادگي

 باشد.مي انينايناب يشده برا يطراح هايستميس يبررس و شده  يطراح سازيِيشخص

روش جديدي براي شخصي سازي نتايج موتورهاي جستجو با استفاده از شبکه هاي مفهومي فازي ، [12]در 

يك  ،روش با در نظر گرفتن پروفايل تعدادي از كاربران مورد نظر اين در .ازگار اتوماتيك ارائه شده استس

سپس يك شبکه مفهومي فازي براي هر خوشه بصورت  ،الگوريتم خوشه بندي برروي آنها اعمال مي شود

 .نتايج جستجوي كاربر جديد نيز با يك شبکه مفهومي فازي نمايش داده مي شود .اتوماتيك ساخته مي شود

 

 تحقيق:در جنبه جديد بودن و نوآوري  – و
 

مناسب بر روي اطالعات  گذاريو برچسب بنديخوشهاستفاده از  بر مبنايكاربر  يرفتار يالگو ييشناسا با

شده ثبتكاربر رفتاري   در تاريخچه كه يحاتفص ييمعنا لي، به منظور تحلتراكنشي موجود در پايگاه داده

 .ميدر بهبود حل مسئله دار يسع، است

 

             :اهداف ويژه و كاربردي(كلي، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني،  -ز

        

  ف كلي:اهدا
جذب  ردهم سعي  ايتسابران وب قرار دارد و هر وبدر حال حاضر بيش از سه ميليارد صفحه وب در برابر ك

. براي جذب كاربران بيشتر نياز به سرويس هاي دارد جلسات كاربران، و افزايش طول مدت كاربران بيشتر

بهتري را ارائه نمايد تا باعث جذب  1سرويس كيفيت جديدي است كه نياز كاربران را تشخيص داده و بتواند

 يهاپرس و جو خچهيكاربران بر اساس تار يرفتارمدل بهبود  هدف اصلي از اين پژوهش، .شودبيشتر مخاطب 

لذا . باشدمي ،دوشيم ديتول آنهاكه بدون در نظر گرفتن دانش  ييهاپرس و جو نسبت به شتريب تيفي، با كآنها

 بصورت خودكار انجام شود. نديفرآ نيمطلوب است كه تا حد امکان ا

                                                 
1 Quality of Servise 
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 :ويژهاهدف 

 شدن با عاليق آنهاكاوش در داده هاي رفتاري كاربران جهت آشنا  .1

 سايت جهت جذب كاربرانبهبود وضعيت ساختاري وب .2

 لينك هاي مورد عالقه كاربر نمودنارائه  .3

 هاي كاربرشخصي سازي اطالعات بعد از درک عالقمندي .4

 هاي كاربرمنديشخصي سازي نتايج جستجو بعد از درک عالقه .5

)به عبارت ديگر  ا، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودهوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :محل اجراي مطالعه موردي(

 

 كليه وب سايت ها .1

 موسسات آموزشي و تحقيقاتي .2

 كليه انجمن ها و كانون ها .3

 مراكز خريد و فروش اجناس .4

 كليه سازمان ها ادارات .5

 كتابخانه ها ديجيتال .0

 :تحقيقسؤاالت   -ط

 

هاي جديدي وجود تخراج الگوهاي رفتاري آنها چه تکنولوژيبراي تعامل با كاربران جهت اس .1

 دارد؟

بـا درنظـر گـرفتن     هـا سـايت جهت بهبود وضعيت سـاختاري وب  توانهايي مياز چه الگوريتم .2

 ش نمود؟وكا كاربران،رفتاري  وضعيت

 هاي وب كاوي مي توان به عالئق كاربران پي برد؟با استفاده از الگوريتمآيا  .3
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 :تحقيقهاي فرضيه  -ي

 

نقا  مهمای  ب جا       ،کاابراا   هایالگویی مناسب جهت شناسایی عالقمندی تشخیص .1

 کابراا   اب .

آ  تغییاا  ا       ب نظاا راانت   می توا  نتایج جساتوو با راا    ا ،عالقمندی کابرا بکرا   .2

 نتیوه کاب با رهبو  رخشید.

   بنتیواه اتاال     آنهاا  تای رهپیشنها های معقول توا ، میا عالقمندی کابرا را توجه ره .3

 .ره ابمغا  آ ب  زما  کمتای راای آنها

 

 :و عملياتي( اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي ها وف واژهتعري -ک

 

 يازهايرا با ن تسايوب كيفراهم شده توسط  هايسيسرو ايكه اطالعات  يهر اقدام :وب سازیيشخص

خاص او  قيكاربر و عال يدانش بدست آمده از رفتار گردش يريرگاز كاربران با بکا يگروه خاص ايكاربر  كي

 .[16]شوديم دهيوب نام سازييشخص ،كندسازگار تسايبا محتوا و ساختار وب بيبصورت ترك

براي كشف و استخراج خودكار اطالعات از  2به كارگيري تکنيك هاي داده كاوي ،وب كاوي: وب كاوی

  باشد.هاي وب مياسناد و سرويس

 گانياطالعات را يابيباز ياز ابزارها يکيعنوان كه به است ينترنتيا تيساوب كيخود  :موتور جستجو

مورد نظر  يتهايسا يكاربران به سو ييو راهنما نترنتياطالعات از سطح ا يآنها جمع آور فهيوظمطرح است. 

 است.

است كه در  يخودكار نديفرآ .دباشيبدون نظارت م يريادگي ياز شاخه ها يکي يخوشه بند:  یخوشه بند

 3دسته ها خوشه نيكه به ا ،شونديم متقسي شندبايم گريکديآن مشابه  يكه اعضا ييهاآن، نمونه ها به دسته يط

 اءيمشابه بوده و با اش گريکديبا  اءيباشد كه در آن اشيم اءياز اش ياخوشه مجموعه ني. بنابراشوديگفته م

 باشند. يمشابه م ريغ گريد يموجود در خوشه ها

هاي متقابل بين مجموعه بزرگي از اقالم روابط و وابستگيي، ن انجمنيقوان  : 4قوانين انجمني

  دهند.اي را نشان ميداده

 

 

 

                                                 
2 Data Mining 
3 Cluster 
4 Association Rules 
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 :تحقيقروش شناسي -5

مورد و استانداردهاي ، تجهيزات شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفکيك(: تفاده اس

گردآوري اطالعات »تذكر: درخصوص تفکيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «اوليه

ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشبا منابع و مراكز تهيه داده رابطه

 ارائه گردد. 

 

هاي دسترسي د كه شامل ثبتنباشسرور ميهاي ثبت وبي داده در موتورهاي جستجو، وب فايلمنابع عمده

در ثبت گرفتن وب سرور، داده ها توسط وب سرور  ي خدمات وب است.دهندههاي سرويسسرور و ثبتوب

 شود. به يك يا چند فرمت ثبت مي

هاي باشند. اين داده ها بايد به دادهآوري شده معموال داراي حجم زياد و بسيار ناهمگن ميهاي وب جمعداده

 ي كشف الگو مفيد باشند.سازگار و يکپارچه تبديل شوند تا بتوانند براي مرحله

كه  كنديم ليتبد يتراكنش يخام وب را به داده يثبت ها باشد.مي هداد يمرحله آماده سازاول،  يمرحله

داده از منابع مختلف  يساز کپارچهيشامل  نيمرحله همچن ني. ارديمورد استفاده قرار گ يدر داده كاو توانديم

 . باشديم تيسا يو محتوا يخدمات كاربرد يداده، سرورها يها گاهيمانند پا

مورد نياز در اين تحقيق در اين  كاويداده فمختل هايروش باشد.ميها بندي دادهخوشهمرحله  ي دوم،مرحله

شود. هر خوشه با توجه به مجموعه اقالم هاي تراكنشي اعمال ميبندي روي دادهابتدا خوشه .شودبخش اجرا مي

هايي تقسيم ها به كالسدر اين مرحله، داده د.شوگذاري ميانديس ،بزرگ موجود در تاريخچه رفتاري كاربر

هاي آشکار)اقالم هايي شبيه به هم با برچسب شباهتشوند كه بيشترين شباهت را به هم دارند لذا گروهمي

 شوند.بزرگ(، ساخته مي

 ليوفابه پراين مرحله  جينتا باشد.مهم  با در نظر گرفتن يك حدآستانه مي يكشف الگوهاي سوم، مرحله مرحله

 باشد.يمناسب م هيتوص استفاده در بخش يكه برا شونديم ليكاربر تبد يتجمع يها
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 اندازه گيري متغيرها: و متغيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب

 

هاي مورد مراجعه و عاليق كاربران مورد تسايمتغيرهايي مانند تعداد كاربران، صفحات مورد بررسي، وب 

 كند.امکان شمارش پارامترها را فراهم ميكاوي اند و عمليات وببررسي قرار گرفته

 

غيره( و  برداريفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاگردآوري داده

 

ها و به بررسي روند كلي كار، كارهاي انجام شده، بررسي چارچوب ايكتابخانهمنابع ابتدا با مطالعه 

 پردازيم.نه موتورهاي جستجو مييهاي موجود در زمالگوريتم

 شامل سه مرحله است: كاويوب براساس وب سازييشخص يكل نديفرآ

 پردازش داده(ها )پيشداه يآماده ساز .1

 (يمدلسازي قبل )آماده شده از مرحله يداده ها ي موجود در بينكشف الگو .2

 وب. يسازيشخص يكشف شده برا ياز الگوها استفادهتجزيه و تحليل الگوهاي بدست آمده و  .3

گيرد. در فاز دوم از متدهاي آماري، از جمله متدهاي ويژه ها صورت ميدر فاز اول، پردازش ابتدايي داده

 شود.فاده مياست ،كاوي به منظور كشف الگوي مورد نظرداده

 پاكسازي داده

 و

 يکپارچه سازي داده

 تبديل داده

رهاي وب سروثبت  

پايگاه داده 

 تراكنش كاربر

 آماده سازي داده

وفيلتر كردن الگ  

گذاري برچسب

ه ها با استفادخوش

 از اقالم پر تکرار

 

 تحليل الگو

 خوشه بندي تراكنش

 و

 كاوش قواعد انجمني

 

 وب كاوي كاربرد وب

 الگوها

 مرحله كشف الگو مرحله آماده سازی و مدلسازی داده
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 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 

 

سازي پردازش بايد مورد توجه قرار گيرند. آمادههاي مهمي وجود دارد كه هنگام انجام عمل پيشتکنيك

بسيار ضروري به نظر  هاي ثبت وب سرورها براي اينکه بتواند در ادامه فرايند تشخيص الگو استفاده شوند،داده

-Userها هاي ثبتي بوده و خروجي اين فايلهاي خام فايلپردازش دادههاي مرحله پيشرسد. وروديمي

Session شود. ناميده مي 

 ها بر عهده دارند.اين مرحله خود شامل گامهاي زير است كه هر يك وظيفه خاصي را جهت پردازش داده

 هاپاكسازي داده .1

 تشخيص كاربر .2

 Sessionشخيص ت .3

 تشخيص صفحه مشاهده شده .4

 تکميل مسير .5

 باشد.كاوي اين مراحل بصورت استاندارد بوده و نحوه انجام آن شفاف ميدر عمليات وب

از  ،ها و مشاهداتانجام آزمون يبرا شوند.خروجي در نهايت به صورت تراكنش ذخيره مي اطالعاتاين 

 .ميكنياستفاده م MATLABافزار نرم

 

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

 

هايي مختلف تقسيم هاي تراكنشي، عاليق كاربران را به دستهبندي دادههاي خوشهابتدا با استفاده از روش

هاي مختلفي تقسيم ها كاربران بر اساس نوع استفاده از اينترنت به گروهنماييم. با اعمال اين الگوريتممي

هاي مختلف و كلمات جستجو شده هاي انجمني الگوي استفاده از سايتفاده از الگوريتمشوند. سپس با استمي

سپس با توجه به آمار اقالم مورد  آوريمبراي هر خوشه از كاربران كه داراي عاليق مشابهي هستند را بدست مي

بندي و كشف قوانين . لذا در اين تحقيق از ابزارهاي خوشهشوند ها انديس گذاري ميعالقه كاربران، خوشه

هاي يادگيري ماشين و هاي جديد مانند الگوريتمبکارگيري ابزارها و الگوريتم شود.انجمني استفاده مي

 تواند باعث كارايي عملکرد آنها شود.كاوي در شخصي سازي موتورهاي جستجو ميابزارهاي داده
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 :استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد -0

 خير  باشد؟  بلي آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي

آزمايشـگاه، تجهيـزات، مـواد و وسـايل مـورد نيـاز در ايـن         در صورت نياز به امکانات آزمايشگاهي الزم است نوع

 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه

 
 
 

  

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:
 

 انجام تحقيق: بندي زمان -7

 

 

 تاريخ اتمام:....................... -:..........................جمدت زمان انجام تحقيق -............. ب:....................تاريخ شروع -الف

 
ای( و مدت زمان مورد نیاز برای هر یك، به تفکیك ها و مراحل اجرایی تحقیق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است کلیه فعالیتتذكر: 

 .االمکان رعایت گردددرج گردیده و در هنگام انجام عملی تحقیق، حتی بینی و در جدول مربوطهپیش
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش
  01/7-01 

 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

2 
 
              

1 
 
              

3 
 
              

4 
 
              

5 
 
              

6 
 
              

7 
 
              

8 
 
              

9 
 
              

21 
 
              

22 
 
              

21 
 
              

 بايد با مندرجات جدول منطبق باشد. االمكان، حتينامههاي اجرايي پاياننوع فعاليتزمان و  -1توجه: 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  
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 صورتجلسه گروه تخصصي-8

 

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي دانشجو: و نامنام 
 

 تاريخ   امضاء    يا استادان راهنما خانوادگي استادنام و نام

1-  

2- 

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

2- 

 تاريخ   امضاء   كميته نظارت بر تحقيقعضو  خانوادگينام و نام

1- 

 

 مربوطه  ي............ در محل ............................ با حضور اعضاشوراي گروه تخصصي .........................................در تاريخ ................

 خانم    
 ...............................................ـــــــــــــــ................................ با عنوان.............................................  نامه پايانتشکيل و موضوع 

 آقاي    
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 بررسي و به تصويب رسيد.

 
 تاريخ     امضاء     شورا یخانوادگي اعضانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگي مديرگروه: نام و نام
 
 

 

 در صورت خدشه و يا الک گرفتگي در تاريخ هاي تصويب گروه و يا شوراي تحصيالت تکميلي فرم پيشنهاد تحقيق قابل پذيرش نيست . : توجه
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  :تحصيالت تکميلي شوراي صورتجلسه -9

     
                                                   

 ................ كارشناسي ارشد گروه..................... دانشجوي مقطع ................آقاي/ خانم  نامهموضوع و طرح تحقيق پايان

 است:تخصصي مربوطه رسيده گروه به تصويب كميته  ............در تاريخ .............. هك

 و: طرحتحصيالت تکميلي مشوراي   ............................ در جلسه مورخ  -1

o به تصويب رسيد. -الف 
o مقرر گرديد به دليل اشکاالت مطرح شده به گروه اعاده شود. -ب 
o به تصويب نرسيد. -ج 

 
 : و ورخ .................................. شوراي تحصيالت تکميلي مطرحپروپوزال اصالح شده در جلسه م -2

o به تصويب رسيد. -الف 
o به گروه اعاده شد. مقرر گرديد با توجه به اينکه اشکاالت مطرح شده رفع نشده است مجدداً -ب 

 
صيالت تکميلي مطرح و به در حلسه مورخ......................... شوراي تح پروپوزال پس از رفع اشکاالت مجدداً -3

 تصويب رسيد.
 
 نوع رأي  خانوادگينام و نام رديف

 يا مخالف( )موافق

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

 
 تاريخ   امضاء                   كارشناس پژوهشي:نام و نام خانوادگي 

 

 تاريخ   امضاء      :مدير پژوهش و فن آوريخانوادگي نام و نام

 

 تاريخ   امضاء           :دانشگاه پژوهش و فن آوريمعاون نام و نام خانوادگي   
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 اين فرم بايد توسط دانشجو تکميل شود
 

 
 

  فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي
 

      
 نامه كارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف

 
 خوزستان تحقيقات  نام واحد دانشگاهي: واحد علوم و

 : نامه كارشناسي ارشدپايانعنوان 
 
 

 خانوادگي دانشجو:                                                                          نيمسال تحصيلي:نام و نام
 نامه:تعداد واحد پايان                  دانشجويي:                                                                       شماره

 رشته تحصيلي:                                          گرايش:                                                 كد رشته:
   علوم پايه                                    علوم انساني                                     فني و مهندسي 

             هنر                                           كشاورزي 
 

 رشته تحصيلي:                 :                                                       1خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:                      استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                            :                                            2خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:                      استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                                                :                                  1خانوادگي استاد مشاور نام و نام

 كد شناسايي استاد راهنما:              مربي          استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 رشته تحصيلي:                       :                                                        2مشاور  خانوادگي استادنام و نام

 استاد راهنما:كد شناسايي               مربي         استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 
 

 امضاء مدير پژوهش دانشكده
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  نام و نام خانوادگی دانشجو :

 سال ورود :                                                      رشته / گرایش : 

  كارشناسي ارشد:   مقطع تحصیلی 

  روپوزال :پ عنوان

 

 استاد راهنمای دوم :                                                استاد راهنمای اول :   

 استاد مشاور دوم :                                                    استاد مشاور اول :  

 نظرات گروه تخصصی :
 
 
 
 
 

 

 نتیجه نهایی بررسی پروپوزال

 پوزال مورد تصویب قرار گرفت .وپر        

 .روه مطرح شود گدر  "مجددا, حات الزم مقرر شد پس از انجام تصحی         

 رد . یب قرار گیر گروه مورد تصوید مدییحات الزم و تایمقرر شد پس از انجام تصح         

 ب قرار نگرفت . بمورد تصو         
 

 امضاء حاضرین در جلسه:
 

0-  4- 

2- 1- 

3- 6- 

 
 

 امضاء مدیر گروه تخصصی : 

 

 امضاء نماینده پژوهش : 
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 نام و نام خانوادگي دانشجو : 

 رشته /گرايش :

 

 : ادامه نظرات گروه تخصصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


