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1. BEVEZETÉS

Napjainkban számos területen hasznosítják a különböző adatbányászati eljárás o-

kat. Ezek közül az egyik az internetes használatbányászat, amit sokszor úgy hívnak,

hogy kattintás sorozat (clickstream)  elemzés. A web használatának információit egy

web szerver log file-ban, más néven web logokban tárolják. Minden kéréskor a fe l-

használó böngészőjéből a web szerver felé, aut omatikusan generálódik egy válasz, ez

a web log file, log file, vagy web log. Ez ad egy egysoros rekordot, amelyet csatolni

kell egy ASCII (American Standard Code for Information Interchange) text file-hoz

a web szerveren. Ez a fájl általában vesszővel (comma-delimited), szóközzel (space-

delimited), vagy tabulátorral elválasztott (tab-delimited). A kattintás sorozat elemzés

ezeknek a log file-oknak a vizsgálatán alapszik.

A szakdolgozatomban ezeknek az adatoknak a részletes bemutatásával, valamint

hasznosításával foglalkozom, Markov és Larose [1] ötletei alapján,  betartva az adat-

bányászat klasszikus munkafolyamatát, a CRISP -DM (Cross Industry Standard

Process for Data-Mining) [2] módszertant. Ezt mutatja az 1.ábra.

1.ábra
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2. A SZAKIRODALOM FELDOLGOZÁSA

2.1 A Web log elemzés szakaszai

Az internetes adatbányászati technikákat többféle módon is csoportosíthatjuk.

Az alábbiakban a Srivastava [3] által javasolt eljárással foglalkozom, mely 4 fő fá-

zisból áll:

1. Adatbeolvasási szakasz

2. Előfeldolgozási szakasz

3. Mintafeltáró szakasz

4. Mintaelemző szakasz

Ezen szakaszokat mutatom be ebben a fejezetben.

2.1.1 Adatbeolvasási szakasz

A kattintás sorozat analízis megkezdése e lőtt meg kell ismerkednünk azokkal az

adattípusokkal, amelyekkel dolgozunk az elemzés során. Már tudjuk, hogy jönnek

létre a web logok, most bemutatom, hogy hogyan néznek ki ezek a fá jlok.

A tárolt web logok tartalmát  különböző mezőkbe soroljuk . A mezők száma attól

függ, hogy milyen típusú web logokat elemzünk. A k ésőbbiekben én a Common Log

Format (továbbiakban CLF) vagy másnéven „clog” fájlokkal foglalkozom, így az

ahhoz tartozó mezőkről írok részletesebben:

 Szolgáltató (Remote Host) mező

 Azonosító (Identification) mező

 Hozzáférési (Authuser) mező

 Dátum/idő (Date/Time) mező

 Hyper Text Transfer Protocol (továbbiakban HTTP) kérés mező

 Állapot kód (Status kód) mező

 Letöltött Adatméret (Transfer volume) mező

2.1.1.1 Szolgáltató mező

Ezen mező azokat az Internetes IP címeket tartalmazza, amelyek a hozzáférést k é-

rik a szolgáltatótól. Ennek a formája például: „140.112.68.165”.

Részletesebben erről a www.isc.org honlapon olvashatnak.
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2.1.1.2 Azonosító mező

Ebben a mezőben tárolják a lekérést kezdeményező gép felhasználó  azonosítóját.

Nagyon ritkán használják, ezért  általában csak egy kötőjelet tartalmaz, ami a null ér-

téket jelöli.

2.1.1.3 Hozzáférési mező

Ezt a mezőt arra használják, hogy itt tárolják a hitelesített felhasználói azon osítót,

amennyiben a kérést kiszolgáló ezt megköveteli a végrehajtáshoz. Ha nincs ilyen i n-

formáció, azt egy kötőjellel jelzik az adatha lmazban.

2.1.1.4 Dátum/idő mező

A gyakorlati részben szereplő web log a következő dátum/idő formátummal do l-

gozik: [DD/Mon/YYYY:HH:MM:SS ±XXXX] , ahol DD az adott év (YYYY) adott

hónapjának (Mon) aktuális napját jelöli. A HH:MM:SS képviseli a 24 órás időt , ahol

a ±XXXX mutatja, hogy a helyi szerver időbeállítása mekkora eltérést mutat a

Greenwichi időtől, azaz a GMT-től.

2.1.1.5 HTTP kérés mező

A http kérés mező azokat az információkat tartalmazza , amelyeket az ügyfél bön-

gészője kért az internetes szervertől. Az egész k érést idézőjelek közé írjuk.

Ez a mező 4 részből épül fel: (1) a kérés módja, (2) az egységesített erőforrás azo-

nosító, azaz Uniform Resource Identifier, (továbbiakban URI), (3) a fejléc és (4) a

protokoll.

(1) A leggyakoribb kérésmód a GET, ami olyan kérést képvisel, mely  kinyeri

azokat az adatokat, amiket az URI azonosít.

(2) Az URI tartalmazza a kliens által kért oldal vagy dokumentum nevét, val amint

az elérési útvonalát. Éppen ezért az internetes használat bányászok az URI -t

használják, hogy a látogatottság szempontjából elemezzék a különböző old a-

lakat.

(3) A fejléc szabadon választható információt tartalmaz a böngésző kérésével

kapcsolatban. Ezt az információt használhatják például arra az internetes ada t-
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bányászok, hogy meghatározzák, hogy melyik kulcsszavakat használják azok

a felhasználók, akik egy adott helyszínre látogatnak.

(4) A mező utolsó eleme a protokoll, mely  azt mondja meg, hogy a HTTP melyik

verzióját használja az ügyfél böngészője.  A protokoll-verziók relatív gyakori-

sága alapján az internetes fejlesztő úgy dönthet, hogy kihasználja az újabb

verziók nagyobb funkcionalitását , amelyek több információt képesek tárolni.

2.1.1.6 Állapot kód mező

Nem minden kérés jár sikerrel. Az állapot kód mező ben egy háromjegyű szám áll,

melyet a web szerver küld az ügyfél böngészőjének a kérés státuszáról, hogy a f o-

lyamat sikeres volt-e vagy nem, hogy volt-e hiba, és ha igen, milyen típusú. A le g-

több státusz kód „2xx” formájú, azaz sikeres. Persze léteznek másféle kódok is. Né z-

zük meg a gyakoribb kódtípusokat:

„2xx” formájú:

A leggyakoribb típusú állapot kód. Ez jelenti a sikeres továbbítást, azaz az ügyfé l-

től érkező kívánságot megkapták, értették, végrehajto tták.

 200: sikeres

 202: elfogadott

 204: nincs tartalom

„3xx” formájú:

Átirányítást jelöl. További műveletek szükségesek ahhoz, hogy az ügyfél kérését

teljesíthesse a kiszolgáló.

 301: végelegesen elmozdított

 302: ideiglenesen elmozdított

 303: nem módosított

„4xx” formájú:

Ügyfélhiba. Azt mutatja, hogy az ügyfél kérését nem teljesíthetik helytelen szi n-

taxis, vagy hiányzó fájl miatt.

 400: rossz kérés

 401: jogosulatlan

 403: tiltott

 404: nem talált
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„5xx” formájú:

Szerverhiba. Azt mutatja, hogy egy „látszólag” helyes kérést a szerver a saját hi-

bája miatt nem tudta teljesíteni.

 500: belső szerverhiba

 501: nem megvalósított

 502: rossz átjáró

 503: szolgáltatás hozzáférhetetlen

2.1.1.7 Letöltött adatméret mező

Ez a mező azon fájlok (képfájlok, honlap, stb. ) méretét tartalmazza, amelyeket a

szerver küldött a felhasználó böngészője felé. A GE T kérés megköveteli, hogy ha s i-

keres volt a kérés, akkor egy pozitív érték álljon a transfer volume mezőben. Külö n-

ben a mező egy kötőjelből vagy nullelemből áll. Ezen a mezőn belül azért különbö z-

tetjük meg a kötőjelet a nullelemtől, mert a mező értéke byte -okban értendő, így ha

egy kérés nem teljesül, akkor a nulla érték is értelmezhető itt . Ez az adat azért hasz-

nos, mert így mérni lehet a hálózati forgalmat egy 24 órás cikluson keresz tül. Például

egy módja ennek, hogy minden egyes napra összegezzük az adot t napon lekért ada-

tok összméretét egy egyszerű SUM függvénnyel.

2.1.2 Előfeldolgozási szakasz

Sajnálatunkra a nyers web logok adatbányászati szempontból használhatatlanok,

ezért jelentős adatelőfeldolgozási eljáráson kell átesniük.

Rengeteg ilyen előfeldolgozási  mód létezik, ezek közül csak a legalapvetőbbeket

ismertetem:

 Adattisztítás: Szűrjük ki az adattárból a weblapok által automatikusan g e-

nerált kéréseket. Ilyenek például a honl apokhoz tartozó képfájlok. Ezeket

az adatokat a felhasználó nem saját akaratából kérte, ezért ezeket nem ve-

hetjük be az elemzéseinkbe.

 A nem emberi-viselkedés kiszűrése: Vannak nem emberi hozzáférés -

viselkedések is, amik különböznek az emberi viselkedéstől, így internetes

használatbányászat szempontjából ezek az adatok nem fontosak. Ezek sok

formában jelenhetnek meg, lényege, hogy folyamatosan futnak, miközben

a böngésző működik.
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 A különböző felhasználók azonosítása : A legtöbb felhasználó a legtöbb o l-

dalt névtelenül megtekintheti. A webhasznála t-bányászok az IP-cím, a sü-

tik, és a regisztrációs adatok együttesének segítségével próbálják azonosí-

tani a különböző felhasználókat.

 Felhasználói munkamenet (user session) azonosítása: Meghatározza

mindegyik látogatónál, hogy melyik oldalt tekintette meg, mi az oldal ta r-

talma, és mi volt a kérések  rendje, valamint megpróbálja megbecsülni,

hogy mikor hagyta el az internetes oldalt.

 Útvonal-kiegészítés: Sok ember használja a „Back” gombot, mikor vissza

szeretne térni egy oldalra. Amikor ez történik, a böngésző vissza tér

az adott honlapra, de ezt már korábban a szerver eltárolta. Ez a web szer-

ver rekordjában résekhez vezethet, a felhasználó útvonalának vizsgálat a-

kor. Ezért az útvonalat ki kell egészíteni.

A fent említett előfeldolgozási technikák közül  néhány elem részletesebb magya-

rázatra szorul.

A nem emberi-viselkedés kiszűrése:

Ilyenek például a spiderek, crawlerek  [4], botok, amik egyfajta automatizált bö n-

gészőprogramok, amik a linkeket követve bolyonganak a weboldalak között, és letö l-

tik azoknak a tartalmát. A szaknyelv robot, crawler, vagy sp ider néven hivatkozik rá-

juk.

A különböző felhasználók azonosítása :

A 2.1.1. alfejezetben ismertettem, hogy milyen mezőkből áll egy CLF típusú ada t-

fájl, amivel a későbbiekben az elemzéseket végzem. Sajnos ebben az egyetlen fe l-

használói azonosításra alkalma s eszköz, az a szolgáltató  (képen szolgáltató_host)

mezőben szereplő IP-cím. Ezzel az a probléma, hogy önmagában nem alkalmas a fe l-

használók megkülönböztetésére, hiszen egy összetettebb rendszeren belül (vállalatok,

iskolák, stb.) nem minden számítógép fut  külön IP-címmel, hanem az egyes számít ó-

gépeken történő kérések egy belső szerveren futnak át, és az továbbítja a kérést a k i-

szolgálóhoz, ami egyetlen IP-címet rendel az összes kéréshez. M ás típusú web

logoknál, mint például az ECLF [5] típusú fájloknál is , létezhetnek olyan mezők,

amik megkönnyítik a felhasználók azonosítását. Ilyen mező például a „user agent”
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mező, ami információt nyújt a felhasználó böngészőjéről, operációs rendszeréről, és

azoknak verzióikról.

Az elemzésre használt adat jellege miatt a gyakorlati rész előfeldolgozással fo g-

lalkozó részében, azaz a  3.2 fejezetben nem foglalkozom sem a nem emberi-

viselkedés kiszűrésével, sem az útvonal -kiegészítéssel.

Munkamenet azonosítás (Session Identification= Session ID):

Most a felhasználói munkamenet felé fordulunk, amelyet most úgy is definiálha-

tunk, mint olyan weboldalak összessége, amit speciális célokra tekintett meg a fe l-

használó.

Baglioni és társai [6] egy olyan megközelítést javasolnak, amely szerint a felhas z-

náló által töltött idő a weboldal on, arányos azzal, hogy mennyire tartja érdekesnek az

adott oldal tartalmát. Ez a nézőpont lehetővé teszi , hogy megkülönböztessük az úgy-

nevezett navigációs oldalakat, amelyek csak linkeket tartalmaznak, de saját tart a-

lommal nem rendelkeznek, a tartalmi old alaktól, melyek a felhasználói adatokat ta r-

talmazzák.

Definiáljuk a D(A;B) időtávolságot úgy, mint az A és a B oldal lekérésének id ő-

pontjainak a különbsége másodpercekben mérve. Ekkor, ha nem jelenik meg újabb

információ, akkor meghatározható egy olyan t k üszöbidő, amely segítségével úgy

osztályozhatjuk az A oldalt. Azt mondjuk, ha D(A;B) > t , akkor A -t tartalmi oldal-

nak, egyébként pedig navigációs oldalnak tekintjük. Baglioni és társai ekkor megh a-

tároztak egy felhasználói munkamenetet , ami navigációs oldalakból, és az azokat kö-

vető tartalmi oldalból jön létre . Azonban előfordulhat, hogy egy felhasználó úgy mo-

zog egy tartalmi oldalról egy navigációs oldalra, hogy közben a tartalmi oldalt ezzel

a módszerrel ugyanabba a munkamenetbe kell sorolnunk. Ez úgy lehetséges, ha a

felhasználó nem tölt el legalább t időt a tartalmi oldalon. Ezektől az esetektől elteki n-

tek a jövőben.

2.1.3 Mintafeltárási szakasz

Az előfeldolgozási szakasz befejeztével megpróbálunk modellezni a meglévő ad a-

tokból. Ehhez segítségünkre lesz néhá ny feltáró adatelemző technika , angolul

Exploratory Data Analysis (továbbiakban EDA) [7]. Általában az EDA lehetőséget

ad az adatbányásznak arra, hogy behatóan tanulmányozhassa az adathalmaz változói
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között a kapcsolatokat, és felfedje azoknak az érdekesebb alhalmazait. Az EDA eljá-

rások által feltárt kapcsolatokat végül egyszerű táblázatokkal, és grafikonokkal lehet

szemléltetni. Az alábbi két változó létrehozására, és kapcsolatuknak meghatározására

számíthatunk a gyakorlati részben részletesebben.

A Látogatások száma (visit actions):

Amikor elkezdjük a látogatókat profilozni, a tényezők közül az egyik lehetőség,

ha a látogatáshosszt vizsgáljuk, azaz hogy hány kérés  (visit action) érkezett a fel-

használótól egy adott időszakban, ahol látogatás szinonimája a „session”-nek, vagy

munkamenetnek. Valamint egy adott időszakon belül érdekel het még minket a fel-

használók együttes viselkedése is, mint például nagyszámú látogatottságok.

Munkamenet időtartam (Session Duration):

Fontos megvizsgálni egy adott  munkameneten belül az összes kattintások számát

valamint, egy másik fontos változó a Munkamenethossz (Session_time), azaz az

adott munkamenet mennyi ideig tartott . Kezdetben azzal a feltételezéssel élünk, hogy

ha egy felhasználó egy bizonyos idő után kattint egy oldalr a, (ami általában 30 perc,

én 10 percnek tekintettem a gyakorlati részben,) akkor ez az utolsó kattintás már új

munkamenetbe tartozik. Sajnos, mivel nem tudjuk, hogy a felhasználó mennyi időt

töltött a „Session” utolsó oldalán, ezért ez meg foghatatlanná válik a számunkra Így,

amikor kiszámítjuk a munkamenet hosszát , akkor csak azokat a munkameneteket

tudjuk vizsgálni, amelyek több mint egy meglátogatott oldalt  tartalmaznak, különben

lesznek olyan munkamenetek, amiknek nem tudjuk meghatározni az idejüket.  Ezek-

nek az egynél több kérést tartalmazó munkameneteknek a hosszát nevezzük munk a-

menet időtartamnak.

2.1.4 Mintaelemző szakasz

Most, hogy az adatfeldolgozással, és a felderítő adatelemzéssel végeztünk, el tu d-

juk kezdeni a modellezést. .

A használatbányászat 3 fő technológi ával dolgozik ezen a területen: a klasztere-

zéssel, az asszociációs szabályokkal, és a klasszifikációval [8].

Ezek közül részletesebben a klaszterezéssel és az asszociációs szabályokkal fo g-

lalkozom.
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2.1.4.1 Klaszterezés

A klaszterezés egy adathalmaz pontjainak, rekordjainak hason lóságon alapuló

csoportosítását jelenti. A k laszterezés szinte minden nagyméretű adathalmaz leíró

modellezésére alkalmas. Ez a leggyakrabban használt mintaelemző eljárás.

Ebben az alfejezetben néhány konkrét klaszterező eljárásról írok. Az egyik legalap-

vetőbb klaszterező eljárás, a K-közép klaszterezés, továbbá még két másik elj árást is

ismertetek, a Hierarchikus- és a Két lépéses klaszterezést.

K-Közép klaszterezés (K-means clustering)

Ez az algoritmus úgy működik, hogy kezdetben meghatározunk egy k értéket, ez

lesz a későbbiekben a klaszterek száma. Első lépé sként véletlenszerűen kiválasztunk

k darab pontot, amik eleinte önmaguk képezik a k klasztert. Második lépésben a töb-

bi pontot hozzárendeljük a hozzá leginkább hasonló, (a legközelebbi) elemhez. Vé-

gül, harmadik lépésben a besorolás után új reprezentáns pontokat választunk, ezek

lesznek a klaszterközéppontok. A második, és a harmadik lépéseket addig ismételjük,

amíg történik változás.

Amennyiben a klaszterek egymástól jól elszigetelődnek, az algoritmus jó ere d-

ményt ad. Előnye, hogy egyszerű, és skálázható, val amint gyors algoritmus

)( tknO  a lefutási ideje, amiben k a klaszterek száma, n a pontok száma, és t az it e-

ráció száma. Hátránya sok van. Egyik legnagyobb hátránya, hogy a kezdeti véletle n-

szerű pontválasztás miatt lehetséges, hogy az algoritmus lokális opt imumban áll

meg, ezért érdemes többször lefuttatni az algoritmust. Másik felmerülő probléma,

hogy annak érdekében, hogy a halmazok középpontja szokványos módon értelme z-

hető legyen, az elemeknek vektortérben ábrázolhatónak kell lennie.

Hierarchikus klaszterezés

A hierarchikus klaszterezés az egyik legáltalánosabb klaszterező eljárás, hiszen

egyszerre tud felhalmozódó, (vagy agglomeratív) és megosztó is lenni. Az

agglomeratív csoportosítás kezdetben minden pontot különálló klaszternek tekint,

majd az egymás utáni lépésekben a hasonló csoportokat összeolvasztja. Az algori t-

mus végül az összes csoportot összeolvasztja eggyé, de ez hasztalan  már a számunk-

ra. A megosztó klaszterezés  lényege, hogy kezdetben egy csoportban van minden

elem, és az algoritmus végén minden elem külön csoportot alkot.
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A hierarchikus klaszterezés használatához szükségünk van:

 egy feltételre, ami alapján meghatározzuk két érték között a hasonlóságot

vagy távolságot

 egy feltételre, hogy eldönthessük, hogy melyik csoportok melyik csopo r-

tokkal olvadhatnak össze az egymás utáni lépésekben

Fontos megjegyezni, hogy az agglomeratív eljárás során, ha egy elem bekerült egy

csoportba, az már nem kerülhet át másikba, mert csak a klaszterek  összekapcsolásá-

nak műveletét engedjük meg.

Két-lépéses klaszterezés

Ezt a csoportosító eljárást nagyszámú adatoknál  használjuk. Az eljárás két lépé s-

ből áll.

Az első lépése az algoritmusnak az úgy nevezett előklaszterezés. Ennek az a célja,

hogy csökkentsük annak a mátrixnak a méretét, amelyben minden lehetséges pár k ö-

zötti távolság szerepel. Ezek az előklaszterek az eredeti adatnak azon csoportjai,

amelyeket a nyers adatok helyett használunk a hierarchikus klaszterezés során.

Ahogy egy adat be lett olvasva, az algoritmus dönt arról (egy távolsági rendelkezés

alapján), hogy az aktuális adat új előklasztert képez, vagy hozzáol vad egy már létező

klaszterhez. Ekkor a mátrix mérete már nem az adatok számától függ,  hanem a

előklaszterek számától.

A második lépésben mi választhatjuk meg, milyen klaszterező eljárást akarunk

használni. Például a Clementine nevű adatbányászati szoftver a hierarchikus klaszt e-

rezést alkalmazza.

2.1.4.2 Asszociációs szabályok

Az asszociációs szabályok egy bizonyos következményt (például egy bizonyos

termék megvásárlását) kötik össze egy sor feltéte llel (például számos egyéb termék

megvásárlásával). Például a

pelenka <= hintőpor & törlőkendő (240, 20%, 85%)

szabály azt állítja, a pelenka vásárlása gyakran előfordul, amikor valaki hintőport és

törlőkendőt vásárol. Ez az asszociációs szabály 85%-os bizonyosságú és a rendelke-

zésre álló adatok 20%-ra, azaz 240 rekordra teljesül.
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3 GYAKORLATI RÉSZ

Az előző fejezetben bemutatott eljárásokat szeretném bemutatni, hogy hogyan is

működnek a gyakorlatban.

Ebben segítségemre lesz a http://ita.ee.lbl.gov/html/contrib/NASA -HTTP.html

honlapon elérhető web log adathal maz. Az adatok feldolgozásához az SPSS és az

SPSS Clementine programot használtam.

3.1 Adatbeolvasási szakasz

A nyers web logok kinézete a 2. ábrán látható.

2.ábra

Ez egy CLF típusú fájl. Nézzük meg a különböző mezőket ebben a konkrét ese t-

ben a fájl első adata alapján:

„199.72.81.55 - - [01/Jul/1995:00:00:01 -0400] "GET /history/apollo/ HTTP/1.0"

200 6245”

 Szolgáltató: 199.72.81.55

 Azonosító: -

 Authuser: -

 Dátum/Idő: [01/Jul/1995:00:00:01 -0400]

 http kérés: „GET/history/apollo/ HTTP/1.0”

 Státusz kód: 200

 Transzfer volume: 6245

http://ita.ee.lbl.gov/html/contrib/NASA-HTTP.html
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Ezt az adatot az SPSS segítségével beolvastatjuk egy táblázatba, ahol az attribú-

tumok, (amik a táblázat oszlopainak a nevei) a különböző mezők. A kész táblázatot

mutatja a 3.ábra.

3.ábra

Most már megkezdhetjük az SPSS, és a Clementine segítségével az előfeldolgozást.

3.2 Előfeldolgozási szakasz

Látható a 3. ábrán, hogy a változók nagy része szöveges, vagy legalábbis a prog-

ram automatikusan szöveges formátumot  rendel hozzá, valamint egyes mezők több

információt is tartalmaznak. Például  a Dátum/idő mező tartalmazza az évet, hónapot,

napot, órát, percet, másodpercet, valamint a G MT időtől az eltérést is , valamint a

HTTP kérés mező tartalmazza a kérés módját, az azonos erőforrás azonosítót , és a

protokoll-verziót. Mielőtt bármilyen elemzést végrehajtanánk, szét kell darabolni

ezeket a változókat.

Így az előfeldolgozás első lépése az összetett változók széttagolása különböző

mezőkbe:

Első lépés: A mezők tagolása

 A Dátum/idő mezőt szétszedjük  nap, óra, perc, másodperc változókra . A

többi információt ebből elhagyhatjuk, hisz en az adathalmaz csak 1995 j ú-

liusában létrejött adatokkal számol, valamint a szerver időbeállítása mi n-

den esetben GMT -0400.

 A HTTP-kérés mezőt 3 változóra bontjuk, a kérés módjára, a kért oldalra,

és a protokoll-verzióra.
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Második lépés: A használatlan mezők törlése

Miután ez megtörtént, észrevehetjük, hogy két mező, az azonosító mező, és az

authuser mező is üres. Tehát ezt a két mezőt törölhetjük is a táblázatunkból, hiszen

úgy sem szolgál semmilyen információval.

Harmadik lépés: Új változók létrehozása

Azonban érdemes egy új oszlopot is beszúrni, ami a „kért_oldal” hasznos info r-

mációját foglalja magába, mégp edig azt, hogy milyen kiterjesztésű volt a fájl, amit

ehhez a mezőhöz rendelt a szerver. Ez azért fontos mert nagyon sok oldalt, ha me g-

nyit az ember, azokkal együtt automatikus kérés indul az old al összes tartalmának a

lekéréséhez, így az adatbányász számára érdektelen adatokat is tárolnak a web logok.

Általában ezek a különböző képfájlok, és an imációk.

E három lépés eredményeképpen jött létre a 4.ábrán látható adatbázis.

4.ábra

Több probléma is felmerülhet az idő vizsgálatával kapcsolatban. Az egyik ilyen,

hogy hogyan hasonlítsa össze a rendszer két látogatás időpontját, ha például az idő

beállítása 12 órás ciklusokban fut, mert ebben az esetben egy napszak változóra is

szükség lehet. Például nem szeretnénk, hogy egy látogatás során a de. 11:59 :00 idő-

pontot későbbinek tekintsen, mint a du. 00:01:00-t. Másik ilyen probléma lehet egy

napnak az átlépése, azaz még ha 24 órás órabeállítással dolgozunk, akkor se legyen

az probléma az adattárolás során, hogy átlépünk egy napot. Például a július 1.

23:59:00 között és július 2. 00:01:00 között nem szeretnénk, hogy a különbséget csak

az óra, a perc, és a másodperc alapján számo lja a rendszer, mert csak azokkal az ada-

tokkal számolva téves következtetéseket vonnánk le . A fent említett problémákra egy

megoldás az lehet, hogy létrehozunk egy új változót, egy úgy nev ezett időbélyeget.
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Az időbélyeg (Time Stamp) létrehozásának módja:

1. Számoljuk ki, hogy hány nap telt el a kérés és a bázisidő  között. (A bázis-

idő lehet adott dátum, vagy saját magunk által meghatározott az elemzé s-

től függően. Mi saját bázisidőt használunk: 1995. június 30.);

2. Az értéket szorozzuk meg 86.400-al, ami éppen egy nap másodpercekben

kifejezve;

3. Keressük meg az óra változó alatt szereplő  értékeket is, és szorozzuk meg

3.600-zal;

4. Keressük meg a percváltozó értékeit, amiket be kell szoroznunk 60-nal;

5. Adjuk össze (2),(3),(4)-et valamit adjuk, hozzá a másodperc értékeket.

Az időbélyeg azért hasznos , mert becsülni tudjuk a különböző látogatóknak az old a-

lon töltött idejét, valamint, hogy hány különböző alkalommal kapcsolódott az olda l-

ra. Az időbélyeg létrejöttét mutatja az 5.ábra.

5.ábra

Negyedik lépés: Szűrés (filter)

Amikor a felhasználó meg szeretne tekinteni egy oldalt , akkor a böngésző auto-

matikus kérést indít azokra az adatokra, amik az oldalhoz tartoznak , mint például a

.gif és a .jpg grafikus elemek. Az a baj ezzel, hogy mindegyik ilyen kérést külön na p-

lózza a rendszer, ezért ezeket ki kell szűrni.

Hogy ezt megtehessük, először vizsgáljuk meg, hogy mik a legnépszerűbb olda l-

kiterjesztések az adathalmazunkban. Ezeket  az SPSS segítségével könnyedén megte-

hetjük.



16

6.ábra

A 6. ábra a 13 leggyakoribb kiterjesztést mutatja. Sajnos rengeteg formátum van,

ami megnehezítheti a később i elemzést. Azonban azt is észrevehetjük , hogy a leg-

több kiterjesztés csak nagyon minimális hányadát képezi a kiterjesztések együttes

számának, ezért a 7. ábrán látható módon csoportosítottam ezeket egy új változó lé t-

rehozásával, amelynek .html/.gif/.jpg nevet adtam.

7.ábra

Ha ezt hisztogrammal ábrázoljuk, akkor a 8. ábrát kapjuk, ahol a 7. ábrában láth a-

tó kiterjesztések rendre meg vannak feleltetve a számoknak 0 -tól 10-ig.
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8.ábra

Látható, hogy a képfájlok képezik az adatok túlnyomó többségét, így ezeknek a r e-

kordoknak a törlésével az adathalmazunk jelentős részétől megszabadulunk . Ezt a

szűrést az SPSS Clementine program  segítségével könnyedén elvégezhet jük, amit a

9. ábra jól mutat. Kimenetnek az SPSS program által használt .sav kiterjesztésű tá b-

lázatot állítottam be.

9.ábra
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Ha a szűrés után létrejött  SPSS táblázaton végezzük el a  kiterjesztésekre a gyakori-

ság vizsgálatot, akkor a 10. ábrán látható eredményt kapjuk.

10.ábra

Ezzel a táblázattal már jó néhány elemzést el lehet végezni, mint pé ldául adott napra

vonatkozó általános statisztikákat. Azonban ha az érdekel minket, hogy adott IP-

címmel rendelkező felhasználó hogyan viselkedik, akkor további szűrésre, és újabb

változók bevezetésére van szükség. Mielőtt ezt megtehetnénk, néhány lépést  még el

kell végezni. Futtassunk le egy gyakoriság vizsgálatot a Szolgáltató mezőre, és szű r-

jük a táblázatunkat a leggyakoribb fel használó szerint. A 11. ábra már azt a lépést

mutatja, ahogy a Clementine -nal szűrjük az adatokat erre  a felhasználóra. Ezen túl

ezt a szűrt adatot használom az elemzések során.

11.ábra
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Az „egyhostraszurt.sav” adattáblázatunkban szeretnénk majd megvizsg álni azt,

hogy a felhasználó hányszor lépett be az adott oldalra. Ehhez létre kell hoznunk egy

munkamenet azonosító változót, amelyet részletesebben a 2.1.2 alfejezetben muta t-

tam be.

Ehhez szükségünk van egy időkorlátra, ami szerint azt mondhatjuk, hogy ha  két ké-

rés között eltelt annyi idő, akkor valószínűleg az már egy újabb látogatást jelent az

oldalon. Én ezt 600 másodpercnek választottam. Úgy gondoltam, ha valaki 10 percig

inaktív egy oldalon, akkor az az illető valószínűleg el is hagyta az o ldalt.

Munkamenet azonosító (Session_ID) létrehozása (ezt mutatja a 12.ábra):

1. Hozzunk létre egy idősort az időbélyegekből. (A két egymást követő lekérést

különbsége lesz az adott sor értéke );

2. Hozzunk létre egy Munkamenet azonosító  változót 0 kezdeti értékkel;

3. Ha valahol az idősor változóban szereplő érték nagyobb, mint 600, akkor nö-

veljük meg eggyel a Munkamenet azonosító  előző sorában szereplő értéket,

ha nem, akkor az előző sorában szereplő é rtéket adjuk az adott sornak is.

12.ábra

Ez a változó jelenleg azért h asznos, mert ha megvizsgáljuk a COUNT

(session_ID)-t, akkor megtudhatjuk, hogy ez a felhasználó hányszor lépett be az o l-

dalra. Ha minden felhasználóra végigfuttatjuk a fenti eljárást, akkor többek között azt

tudjuk megvizsgálni, hogy egy felhasználó átlago san hányszor lépett be az oldalra 1

hónap alatt, vagy akár vizsgálható az is, hogy melyik az a munkamenet azonosító,

amikortól már látványosan csökken a kérések száma.
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3.3 Mintafeltáró szakasz

3.3.1 Látogatások száma (Visit Action)

Az előző lépéssel bezáróan létrehoztunk néhány kezelhető SPSS táblázatot. Most

az a dolgunk, hogy az érdekesebb mintákat kinyerjünk az adatokból.

Egy ilyen lehetőség a látogatáshossz meghatározása, amely az adott időszakban a

látogatások, azaz a látogatói kérések száma. Tehá t miután meghatároztuk a munka-

meneteket, gyakoriságot számolunk rá a munkamenet azonosítók  szerint. Ezt mutatja

a 13.ábra. Ekkor két változó jön létre, egy munkamenet azonosító, ahol mindegyik

érték pontosan egyszer szerepel, és egy hozzárendelt gyakor iság.

13.ábra
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14.ábra

A 14. ábrán látható statisztika azt mutatja, hogy a munkamenetek re bontott kéré-

sek átlagos száma 5,38. Ez egy egészséges értéknek tűnik, ami jó hír a fejlesztőknek.

Azonban a többi statisztikával összehasonlítva láthatóvá válik, hogy erősen elfe rdí-

tett a látogatások eloszlása, például az átlag nagyobb, mint a medián, a módusz me g-

egyezik a minimummal, és a maximum nagyon nagy.

3.3.2 Munkamenet időtartam (Session Duration)

Munkamenet időtartam becslésének létrehozása:

1. Válasszuk ki azokat az munkameneteket, amelyek egynél több kérést ta r-

talmaznak;

2. Minden munkamenetre végezzük el a következőt:

a, Keressük meg a munkameneten belül az első, és az utolsó kérést;

b, Hozzunk létre egy Munkamenet idő (Session Time) változót, ami le-

gyen az utolsó kért oldal időbélyegének, és az első kért o ldal időbélyegé-

nek a különbsége.

Amint ezt kiszámoltuk, további kutatásokat végezhetünk. Triviális, hogy  ez az ér-

ték alulbecsüli a ténylegesen az oldalon töltött időt, mert az utolsó oldalon töltött idő

hosszával nem számol.

Az első lépés azért fontos, mert így a 3.3.1 alfejezet végén  szereplő problémák

nem okoznak újabb gondot, hiszen a Munkamenet időtartam minden egy kérésből á l-
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ló munkamenetre 0 értéket adna.  A 15. ábra a munkamenet időtartam  ábrázolása

hisztogrammal, a 16. ábra pedig egy leíró statisztikát ad a változónkra.

15.ábra

16.ábra

Értelmezzük a 15. ábrát. A munkamenet időtartam átlaga 785,8 másodperc.  A lá-

togatói kéréseknél már láthattuk, hogy a medián jobb összegző statisztikát ad az á t-

lagnál. A munkamenet időtartam adatok mediánja 470,5 másodperc. Az, hogy m e-
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lyik a legtipikusabb munkamenet időtartam az egy valószerűbb becslése azokna k a

munkameneteknek, ahol több kérés történt, mint egy. A 15. ábra mutatja a munka-

menet időtartam eloszlását, ami úgy is ismert , mint „visit time”, vagy látogatási idő.

Kérdés, hogy valóban igaz-e, hogy egy tipikus munkamenet  470,5 másodpercig

tart?

Igen, azonban az is igaz, hogy ez a sta tisztika csak azokat a munkameneteket  kép-

viseli, ahol legalább kettő kattintás (kérés) történt . Az pedig egy reális feltevés, hogy

azok a munkamenetek, melyek csak egyetlen kérésből állnak, kevesebb ideig tarto t-

tak, mint a medián. Ezért ez a 470,5-ös érték valószínűleg túlbecsüli az összes mun-

kamenetre nézet mediánt, de ezt nem állíthatjuk biztosan.

Miután ezeket az általánosabb statisztikákat kiértékeltük, hogy van -e valamilyen ösz-

szefüggés a látogatások száma, és a munkamenet időtartam értékei között.

3.3.3 Kapcsolat a látogatások száma  és a munkamenet időtartam között

Ebben az alfejezetben megvizsgáljuk , hogy milyen kapcsolat van a látogatások és

a munkamenet időtartam között. Például, hogy van-e kapcsolat az egyes munkame-

netekben a kérések növekedése, és a munkamenet ideje között? Ennek a megválaszo-

lásában az a grafikon tud segíteni, ahol az X tengely a „Visit Action”, és az Y a

„session duration”. A 17. ábrán látható grafikon így lett megszerkesztve.  Ezt nevezik

szaknyelven pontdiagramnak (scatter plotnak). [9]

17.ábra



24

Ahogy vártuk, úgy tűnik, hogy létezik kapcsolat a  két adathalmaz között. Ezt a 18 .

ábra, mint a rájuk fektetett regressziós egyenes mutatja, a 19. ábra pedig a két változó

közötti korrelációt ábrázolja.

18.ábra

19.ábra

Feltettük, hogy lineáris kapcsolat van a v áltozók között, ezért ahogy a 17. ábra és a

18. ábra is mutatja lineáris regressziót alkalmaztunk.

A regressziós analízis éppen azt az eredményt adja, amit vártunk. Az összefüggést

a változók között a becsült regressziós egyenlet  adja meg:

XBAY 


,ahol


Y a becsült munkamenet időtartam, X  pedig a látogatásszám szám.

A 18.ábrán szereplő táblázatból kiolvasható, hogy az esetünkben a regresszió egy e-

nes egyenlete:

XY 


707.115917.23

Ez a regresszió egyenes látható a 17.ábrán .
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Ezt arra használhatjuk, hogy becsülhetjük az adott kérés számú munkamenetek idejét.

Például egy olyan munkamenet, amelyben a kattintások száma 9, annak a becsült

időtartalma: -23.917+115.707∙9=1017.446 másodperc. Valamint a regressziós egye-

nes meredekségének a becslése is hasznos. Itt ez 115.707, ami azt jelenti, hogy mi n-

den további kérés 117.707 másodperccel növeli a sessiont.  Hozzátéve, hogy ez nem

egy egyszerű átlagidő, amit egy oldalon töltünk, hanem egy olyan egyenes merede k-

sége, ami az y-tengelyt a -23.917 értéken metszi. Ennek a tengelymetszetnek konkrét

jelentése nincs.

Azonban a 17. ábrán a pontok elhelyezkedése kezdetben nagyon sűrű, ezért szere t-

nénk megvizsgálni, hogy nem javítana -e az eredményünkön, ha vennénk a változók

logaritmusát, és arra végeznénk el a regressziót. Ezt a 20. ábra mutatja.

20.ábra

21.ábra
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22.ábra

Az előző regresszióhoz hasonlóan a 22. ábra a változók közötti korrelációt mutatja,

21. ábrából pedig a következő regressziós egyenes olvasható ki:

XY log284.1999.3log 


amiből az átalakítások után Y a következőképpen becsülhető:

284.1999.3 XeY 


Ugyanezt Clementine-nal is megoldottam, ezt mutatja a 23. ábra.

23.ábra

Mind a két regressziós egyenlet használható az adott kérésszámú munkamenetek

idejének becslésére. A becslések jóságának mérésétől most eltekintek.
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3.3.4 Átlag oldalidő (Average Time Per Page)

Következő lépésben szeretnénk az összes  munkamenetre nézve olyan változót lét-

rehozni, ami az egy oldalon töltött átlagidőt mutatja. Ezt a következőképpen tehetjük

meg:

Átlag oldalidő =
1számactionvisit

durationsession

Azért vonunk ki egyet a látogatások számából, mert az utolsó oldalon töltött időt

úgy sem számoltuk bele a munkamenet időtartam változóba. Az átlag oldalidőről k é-

szült hisztogramot a 24. ábra mutatja. A róla szóló leíró statisztikát pedig a 25. ábra

tartalmazza.

24.ábra
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25.ábra

Tehát egy oldal teljes átlaga az összes session -ön keresztül 143.1543 másodperc.

A hisztogram megint ferdeséget mutat, a kérdés csak az, hogy a medián vagy az átlag

most a jobb statisztika? Láth ató, hogy most is a medián, hiszen az értéke 125.525,

ami közelebb áll a transzformálatlan változókra számolt lineáris regressziós egyenes

meredekségéhez, a 115.507-hez. Ebből az látszik, hogy a felhasználó kb. 2 percet töl-

tött egy oldalon.

3.4 Mintaelemző szakasz

3.4.1 Klaszterezés

Ebben a fejezetben az elméleti részben bemutatott eljárásokra mutatunk egy -egy

példát.

K-közép Klaszterezés

A K-közép klaszterezésnek egy olyan hasznosítását mutatom be ebben a részben,

ahol a csoportosítást arra használjuk, hogy kiszűr jük a használható adatokat a feldo l-

gozatlan adathalmazból.  Ezt úgy próbáltam megtenni, hogy a klaszterezést három

változó alapján futtatom, az egyik a kiter jesztés, a másik a státusz kód, a harmadik

pedig a kérés módja. A K legyen 2. Később a két klaszter azt fogja reprezentálni,

hogy megtartom-e az elemet, vagy nem. Ez a módszer akkor működik, ha a két

klaszter mérete között szignifikáns eltérés van, mert ekkor a nagyszámú halmazban
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levő elemek összefüggenek, ezekre érdemes elemzéseket végezni, azonban az ala-

csony számú halmaz elemei torzítanák a statisztikáinkat. Nézzük mi lett az eredm é-

nyünk, ha ezt az eljárást futtatjuk a 5 . ábrán szereplő adatunkra, ezt a 26 . ábra mutat-

ja. Itt a „Final Cluster Centers” című táblázat az adott változó mellett mutatja, hog y

hány különböző érték szerepel a csoportban.

26.ábra

Ezzel egyfajta adatszűrést végezhetünk, ha a második klaszter elemeit töröljük az

összes elem közül.

Hierarchikus klaszterezés

Az elemzés során egy alapvető statisztika, hogy szeretnénk összehasonlí tani na-

pokra lebontva, hogy az egyes napok egyes óráiban mekkora forgalom volt a honl a-

pon. Ehhez egy hisztogramot készíte ttem napi lebontásban, ez látható a 27 . ábrán.
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27.ábra
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Ez alapján szeretnénk klaszterezni az adatokat. Ehhez egy segédtáblázatot hozt am

létre, amelyben a sorok reprezentálják a napokat, és az oszlopok az órákat, a táblázat

i. sorának j-edik eleme pedig azt mondja meg, hogy az i -edik nap j-edik órájában

hány db kérés történt. Az órák szerint szeretnénk csoportosítani, hogy a 28 nap alatt

melyik órákban hasonlóak leginkább a gyakorisági adatok. Erre futtatjuk a hierarch i-

kus klaszterezést, melynek eredményét a 28. ábrában szereplő dendogram repreze n-

tál.

28.ábra

Ekkor, ha nem szeretnénk túl sok klasztert alkalmazni, érdemes a 3 klaszterr e bontás.

Az első klaszter neve legyen A, a más odiké B, a harmadiké C. Írjuk fel, hogy melyik

órák tartoznak az egyes osztályokban:

A={5,6,4,7,2,3,1,8}

B={22,23,24,20,21,19,18}

C={9,10,16,17,15,12,13,14,11}
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Látható, hogy ez a klaszterező eljárás a napot éppen 3 napszakra bontotta, az A

klaszter a 00:00-08:00 óráig tartó időszak, a C klas zter 08:00-17:00-ig tartó időszak,

végül a  B klaszter a 17:00-00:00-ig tartó időszak.

A Két-lépéses klaszterezés

Futtassuk a Két-lépéses algoritmust a látogatások száma és a munkamenet időtar-

tam változóra. Az eljárás a következő eredményt adja (lsd. 29 . ábra). Leolvashatjuk,

hogy az 1. klaszter a dominánsabb, hiszen 91,5% -át tartalmazza az elemek összess é-

gének. Az ebben az osztályban levő elemekre az teljesül, hogy átlago san 5,15 kérés

történik, és átlagosan 562,97 másodpercet van egy felhasználó az old alon. Ezzel

szemben a 2. klaszterben mindössze az adatok 8,5% -a tartozik, és ebben a csoportban

a kérések átlagos száma 27, és a felhasználóknak az old alon töltött átlagos ideje

3195,53 másodperc.

29.ábra

Cluster

1

Cluster

2

elemszám
465

(91.5%)

43

(8.5%)

Visit_actions
átlag

5.15 27.00

Session_duration
átlag

562.97 3195.53
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3.4.2 Asszociációs szabályok

Ebben az alfejezetben az SPSS segítségével megismétlem a két -lépéses klasz-

terezést, majd a meglévő két klaszterben vizsgálom a változók közötti összefüggés e-

ket. Az SPSS kicsit másabb eredményt ad, mint a Clementine, de ez nem befolyáso l-

ja a kapcsolatok vizsgálatának módszerét a késő bbiekben. Az SPSS eredménye a 30 .

ábrából olvasható le.

30.ábra

Ezekkel a klaszterekkel dolgozunk most. Mivel a 2. klaszterben vannak a szor o-

sabb kapcsolatban levő elemek, így azokra vonatkozóan szeretnénk összefüggést k e-

resni a különböző attribútumok között . Ennek érdekében a visit_actio ns, a sessi-

on_duration, és az average_time_per_page változókból is létrehozunk egy-egy új

változót úgy, hogy a numerikus változókat diszkrét változókká alakítjuk . Ez egy 3-

értékű változó lesz, amely úgy jön létre, hogy az eredeti változókat 3 részre (binek re)

bontjuk a következőképpen:


















7>_3
7_32

3<_1
__

actionvisitha
actionvisitha

actionvisitha
binactionvisit


















813>_3
813_1762

176<_1
__

durationsessionha
durationsessionha

durationsessionha
bindurationsession
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182__792

79<__1
___

pagepertimeha
pagepertimeha

pagepertimeha
binpagepertime
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Ezeknek a bineknek a definiójában a határok minden esetben az adott változóra

vonatkozó első és harmadik kvartilisek.  Vizsgáljuk meg kettesével a három bin vá l-

tozó egymáshoz való viszonyát, és nézzük meg, hogy találunk -e valami összefüggést

közöttük. Ez látható a 31. ábrán.

31.ábra

A 2.1.4.1 alfejezetben bemutatott példa alapján több asszociáció szabály  is kiol-

vasható a táblázatokból alapvető számolásokkal.

Tehát ilyen asszociációs szabályok:

Session_cluster2_bin= 3 <= Visit_cluster2_bin= 3 (84, 17.7%, 80%)

Visit_cluster2_bin= 2 <= Session_cluster2_bin = 2 (178, 37.5%, 75%)

Ezek sokat tudnak segíteni például a hiányzó adatok b ecslésére.

4 EREDMÉNYEK, ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK

Ebben a fejezetben azzal foglalkozom, hogy a kapott eredményeket összegyűjt-

sem, az elemzés során felmerülő problémákról megjegyzést tegyek, valamint javasl a-

tot azokra a vizsgálatokra, amik ebbe a szakdolgoz atba nem fértek bele, de ugyan-

csak hasznos információval szolgálhattak volna.
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4.1 Eredmények

Mint vártuk, rengeteg eredményt kaptunk a különböző vizsgálatok során. Ebben

az alfejezetben összegyűjtöm ezeket, és kiértékelem őket.

A honlapon történt kattintások nagy része automatikusan generált kérések  voltak.

Hogy reális eredményeket kaphassak, ezeket töröltem, majd az egyszerűség kedvéért

szűrtem egy IP-címre az adatbázisomat. Ezután alapstatisztikákkal megkaptam, hogy

a munkamenetenkénti kérések átlagos száma 5.38, azonban a szélsőséges értékek

miatt a mediánnal jobban becsülhető ez, ami éppen 3. Ugyanez állt fenn a munkam e-

netek hosszának becslésekor is, azaz a medián jobban becsülte az 1 -nél több kéré-

sekből álló munkamenetek hosszát, ami 470,5 mp. Miután ezek a statisztikáink meg-

lettek megvizsgáltuk, hogy van -e köze egymáshoz ennek a két válto zónak, azaz a lá-

togatások számának, és a munkamenet hosszának. Azt kaptuk, hogy lineáris kapcs o-

lat van köztük. Miután ezt megtudtuk, azután már vizsgálhattuk, hogy átlagos an

mennyit töltenek az emberek egy oldalon. Nem nagy meglepetésünkre itt is a medián

adott jobb eredményt, bár itt az átlag és a medián között nem volt akkora eltérés,

mint az előbbi becslések során. Tehát azt kaptuk, hogy a felhasználónk egy oldalon

kb 125,525 mp-et tölt. Ezeket az értékeket akkor tudnánk igazán használni, ha több

felhasználóra is meglennének ezek az adataink, vagy másik weboldal statisztikái is

ismertek lennének, mert akkor tudnánk érdemlegesebb következtetéseket levonni.

Például, hogy érdekes-e ez az oldal a felhasználók számára, az ezzel az oldallal h a-

sonló tartalmú oldalakon hány kérés szokott történni, stb.

Végül a klaszterezés mutatott még számomra érdekes eredményt, azaz erre sz á-

míthattunk, de a hierarchikus klaszterezés bebizonyítot ta, hogy milyen szépen elkü-

löníthető 3 szakaszra a nap a felhasználók aktivitása szerint. Ez a három szakasz volt

a 00:00-08:00-ig, a 08:00-17:00-ig, és a 17:00-00:00-ig terjedő időintervallumok.

4.2 Észrevételek

Ebben a fejezetben azokat az észrevételeimet ír om le néhány mondatban, amelyek

az elemzés során merültek fel.

A legelőször felmerült probléma a használt web log típusából adódott, ugya nis, ha

az adathalmazunk részletesebb rálátást ad na a különböző felhasználok személyére,

akkor sokkal mélyebb és változatosabb kutatásokat végezhettem  volna rajta. Ilyen

például a különböző felhasználók azonosítása, és az általuk bejárt útvonal a weben.
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A másik probléma az volt, hogy az általam használt statisztikai és adatbányászati

programcsomagok, az SPSS, és az SPSS Cl ementine nem elégítette ki minden sze m-

pontból a hozzájuk fűzött reményeket. Nem ismernek kellő mennyiségű eljárást, pé l-

dául hiányzott a DBScan és az Optics algoritmus [10], melyeket szívesen felhaszná l-

tam volna az elemzés során.

4.3 Javaslatok

Ide azokat az eljárásokat említeném meg, amikkel érdemes lett volna foglalkozni:

 Klasszifikáció (például egy leave -out-one [11] típusú klasszifikáció. Egy

nap kivételével a többi napból megbecsülni az adott napra a kérések elos z-

lását.)

 Az összes algoritmust ciklussal vég igfuttatni az összes felhasználóra, ezzel

általánosabb statisztikákat kaptunk volna.

 Kiugró értékek (Outlierek) [12]  szűrése

 Normalizált adatok vizsgálata

5 ÖSSZEGZÉS

A szakdolgozatban megpróbáltam bemutatni, hogy hogyan néz ki egy web log ele m-

zés.  Az első fejezetben definiáltam a web logok fogalmát, és előrevetítettem az

elemzési lépéseket. A második fejezetben betekintést nyerhettek a vizsgálatok elm é-

leti részébe, azáltal, hogy négy alapvető szakaszra bontottam a munka menetét,  és

ezeket fejtettem ki részletesebben. Ez a fejezet tartalmazta a legfontosabb informác i-

ókat, a legelterjedtebb módszereket. A harmadik rész a második fejezetre épül azá l-

tal, hogy az ott bemutatott lépéseket vittem át a gyakorlatba. Így a nyers web log ad a-

tomból kiindulva a kapcsolatok, és minták kinyerésén keresztül a fejezet végére elj u-

tottam a hasznos tudás kinyeréséig, melyet a negyedik fejezetben újra röviden isme r-

tettem, leírva a felmerült problémáimat, és további javaslataimat azok számára, akik

ugyancsak belevágnának egy ilyen  projekt elkészítésébe.
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