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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК
НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

Гл. ас. д-р Снежана Сълова

В днешно време бизнесът се нуждае все повече от софтуерни инструмен-
ти за трансформиране на съхраняваните данни в знания. Сега съществуват много
и разнообразни автоматизирани системи за бизнес анализи. Повечето от тях,
обаче, разчитат на обработка и анализ на структурирани данни – тези, които са
натрупани в системите за управление на бази от данни. В много случаи съще-
ствено значение за бизнеса имат и знанията, които могат да се извлекат от
неструктурираната информация, например, от интернет източници като текст,
хипервръзки, тагове, лог файлове и др. В сферата на електронната търговия,
където основните бизнес дейности се осъществяват чрез използването на съвре-
менните информационни, комуникационни технологии и Интернет, важно значе-
ние има анализът на уеб информацията.

Целта на статия е да се разкрият възможностите за извличане на полезни
знания от Интернет ресурси, както и приложението им за развитието на елект-
ронната търговия.

В сферата на електронната търговия, където от съществено значение е
вземането на бързи и адекватни решения, се увеличава необходимостта от при-
ложението на автоматизираните интелигентни бизнес анализи, които представ-
ляват „съвкупност от технологии, приложения и бизнес практики за събиране,
интегриране, анализ и представяне на бизнес знания и потенциални бизнес ре-
шения”1. Тези анализи помагат за осъществяване на персонализация и индиви-
дуално обслужване на клиентите, по-добро управление на връзките с клиентите
с цел запазване на съществуващите и спечелването на нови, по-гъвкаво цено-
образуване, избор на рационални дистрибуторски услуги и осъществяване на
оптимални и навременни доставки. Според нас основните области на приложе-
ние на интелигентните бизнес анализи в е-търговията са:

• персонализиране на клиентското обслужване;
• моделиране на потребителското поведение;
• идентифициране на свързани стоки;
• групиране и оценка на клиентите;
• планиране на продуктовия асортимент;
• прогнозиране на пазарното търсене;
• наблюдение на удовлетвореността на клиентите;

1 Кашева, М. и др. Изследване на бизнес интелигентните системи за малки и средни предприятия.
Изд. „Наука и икономика”, Варна, 2011. с. 11.
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• изчисляване нивата на поддържаните запаси;
• избор на рационална схема за доставка;
• избор на подходящ доставчик за стоките;
• изчисляване обема и периодичността на доставките;
• групиране на поръчки и др.
За по-голяма прецизност при бизнес анализите, основаващи се на извлича-

нето на знания, се налага тенденцията за търсене на нови и разнообразни източ-
ници на информация. Може да се каже, че сега световната мрежа Интернет се
обособи като най-богатия източник на лесно достъпна информация. В мрежата
има голямо количество документи, данни, аудио и видео файлове, от които чрез
подходяща обработка биха могли да се извлекат нови и полезни за бизнеса
знания. Познанието се генерира не само от съдържанието на самите страници,
но също и от уникалните характеристики, структурата на уеб сайтовете и от
информацията за достъпа до тях. Считаме, че в областта на електронната търго-
вия съществено значение има използването и на наличната уеб информация.
Събраните данни за клиентите при регистрация или чрез въпросници не винаги
са носители на достоверна информация, тъй като често от липса на достатъчно
мотивация или от съображения за сигурност потребителите избират да не
попълват своите данни при регистрация в системите за е-търговия.

Основните характеристики, които определят Интернет като подходящ из-
точник за нови знания, според нас са:

• големият обем и обхват информация. Световната мрежа Интернет, с
бурните си темпове на развитие обхваща все повече потребители2 и
съдържа все повече полезна за икономическите единици информация;

• свързаността на информацията, чрез използването на хипервръзки. Из-
вестно е, че хипервръзките препращат към други документи, които имат
връзка с разглеждания, освен това те могат да се проследяват автома-
тично от специални програми за търсене и индексация, наречени уеб
spider или уеб crawler;

• хетерогенният характер на информацията. В Интернет основните из-
точници на информация са уеб сайтовете, които включват в своето
съдържание текст, таблици, изображения, мултимедия (аудио, видео);

• динамичността на информацията. Публикуваната информация в Интер-
нет се обновява непрекъснато, появяват се актуални гледни точки за
проблемите, което е източник на нови знания.

Непрекъснатото натрупване на информация в уеб пространството е пред-
поставка за прилагането на познатите техники за извличане на знания върху
интернет източници. Извличането на знания от уеб се нарича Web Мining (WM).
В литературата този термин се използва за първи път от Ециони през 1996 г. Tой
определя WM като процес на използване на Data Mining (DM) техниките за
изследване и извличане на информация от Интернет документи и услуги3. По-
2 Internet World Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm, (8.12.2011).
3 Etzioni, О. The World Wide Web: quagmire or gold mine? Communications of the ACM, no. 11/1996,

p. 65-68.
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късно понятието WM се обогатява, като към него се включват и техниките за
изследване и анализ на данните за използваемостта на уеб ресурсите. След
това други автори дефинират процеса на Web Мining, като „разкриване на зако-
номерности, зависимости, шаблони в съдържанието, структурата и начина на
използването на уеб документите, които показват как да се приложат DM ме-
тодите и моделите върху уеб базирани данни”4. Като обобщение на цитираните
определения може да се счита най-популярното в литературата становище за
WM – „откриване и анализ на полезна информация от Световната мрежа”5.

На базата на цитираните определения и други публикувани изслед-
вания по темата6 можем да дефинираме, че извличането на знания от
уеб представлява прилагане на технологиите за извличане на знания
върху уеб ресурси – документи, хипервръзки, тагове, сървърни лог
файлове и др.

В зависимост от основните типове интернет ресурси, които се използват в
процеса на WM, в литературата7 са дефинирани три основни вида извличане на
знания:

• Извличане на полезни знания от съдържанието на уеб докумен-
тите  – web content mining (WCM). В интернет пространството има множество
документи, повечето, от които са неструктурирани или полуструктурирани. Към
първата група се отнасят всички текстови документи, които нямат определена
структура. Към втората група се причисляват документи, които като цяло имат
структура, но съдържат и неструктурирани елементи, текст, такива са HTML,
XML документите. В процеса на търсене на информация в Интернет докумен-
тите се разпределят в категории, извършва се автоматично анотиране, чрез
специално разработени методи се извлича най-съществената част от текста,
отделят се ключови понятия като имена, идентифицират се асоциативни отно-
шения. Например чрез автоматичното класифициране и групиране на уеб стра-
ниците, според техните теми може да се изследва: какво търсят посетителите
на даден електронен магазин и да се откриват характерни шаблони за търсене
на зададената група от хора; да се откриват модели в уеб страниците на базата
на описанията на продуктите; да се анализират съобщения с мнения от форуми
и др. Освен това WCM се използва за подобряване намирането и филтрирането

4 Markov, Z. and D. Larosed. Data Mining the Web Uncovering Patterns in Web Content, Structure, and
Usage. John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.

5 Cooley, R. Mobasher, B. and Srivastave, J., Web Mining: Information and Pattern Discovery on the
World Wide Web, http://maya.cs.depaul.edu/classes/ect584/papers/cms-tai.pdf, (9.12.2011).

6 Spiliopoulou, M., J. Srivastava, R. Kohavi, and B. Masand, Web Mining, Data Mining and Knowledge
Discovery journal vol 6, 2002, p 5-8. Kosala, R. and H. Blockeel. Web Mining Research: A Survey.
http://facweb.cs.depaul.edu/mobasher/classes/ect584/papers/kosala.pdf, (4.07.2011). Scime, A., Web
Mining: Applications and Techniques, Idea Group Publishing, USA, 2004.

7 Cooley, R. Mobasher, B. and Srivastave, J., Web Mining: Information and Pattern Discovery on the
World Wide Web, http://maya.cs.depaul.edu/classes/ect584/papers/cms-tai.pdf, (9.12.2011). Markov,
Z. and D. Larosed. Data Mining the Web Uncovering Patterns in Web Content, Structure, and Usage.
John Wiley & Sons, New Jersey, 2007.
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на информация, категоризиране на документи, намиране на подобни страници
върху различни сървъри, идентифициране на теми, представени в различни уеб
документи.

• Извличане на полезни знания от структурата на Интернет ресур-
сите – web structured mining (WSM). За откриване на полезни знания в хипер-
връзките, чрез изследване на структурата от входящи и изходящи връзки (топо-
логията) в уеб се прилага теорията на графите за анализиране на даден сайт и
структурата му от връзки. През последните години структурата на уеб страни-
ците широко се използва за анализ на важна информация. Изследванията на уеб
структурата до голяма степен са повлияни от изследванията за социалните мрежи
и анализите на цитиранията. Цитатите с връзки към уеб страниците са показа-
тел за голяма значимост. Най-общо връзките са 2 вида: in-links – за връзки,
сочещи към страница, т.нар. входящи връзки и out-links – за връзки сочещи към
други страници, т.нар. изходящи връзки. Обикновено колкото е по-голям броят
на връзките към дадена страница, за толкова по-полезна се счита тя. Освен
това има и алгоритми за анализ, които изследват и т.нар. anchor текст, който
описва връзките и може да помогне за по-качествен анализ. Хипервръзките се
използват за увеличаване на рейтинга на страницата, но те основно са пътища-
та, по които потребителите в Интернет, се предвижват от една уеб страница
към друга. Във връзка с това, популярността (или престижа) на дадена уеб
страница може да се измери по отношение на това колко често един среден
потребител посещава сайта. Уеб страниците с висок рейтинг са важни, защото
са цитирани от много други страници и са посещавани често от потребителите.
Чрез изследване на хипервръзките например може да се открият важни уеб
страници, общности от потребители, които споделят общи интереси, зависимо-
сти при осъществяване на онлайн покупките и др.

• Извличане на полезни знания на базата на използваемостта на
интернет ресурсите – web usage mining (WUM). Осигурява намиране на шаб-
лони в потока от кликвания и асоциирани данни, събрани или генерирани като
резултат от потребителската интерактивност с уеб сайтовете. За целите на
WUM обикновено се анализират записите за логванията към сървърите и се
получава информация за наборите от страници, обекти или ресурси, които често
се достъпват от групи потребители с общи интереси. Основните информацион-
ни източници, достъпни за извличане са: лог файловете (web usage logs), описа-
нията на страниците (web page descriptions), топологията на сайта (web site
topology), регистри на потребителите (user registeries), анкети (questionnaire).
Получените знания са полезни за процеса на персонализация, за търсещите
машини, за усъвършенстване на системите за електронна търговия и др.

Извличането на данни от уеб източници води началото си от технологията
Data Mining. Необходимо е, обаче, да се отбележи, че двата процеса не са иден-
тични. Основната причина за това е, че традиционно извличането на информа-
ция използва структурирани данни, съхранявани в складове от данни, релацион-
ни таблици, електронни таблици или текстови данни, но в таблична форма. Уеб
данните трябва първо да бъдат открити и след това да им се приложат опреде-
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лени методи за се сведат до вид подходящ за анализ, тъй като те по своето
същество те са полу или не структурирани. В литературата процесът на WM
може се да срещне декомпозиран по различен начин в зависимост от това дали
подзадачите са дадени подробно или в по-обобщен вид. Ние се придържаме
към формулировка на етапите на Косала и Блокийл8:

1. Откриване на ресурси – търсене и извличане на информация от мрежа-
та. Използват се търсещите машини, които обхождат милиони документи и ин-
дексират съдържанието на уеб документите, запазвайки си индексите за пос-
ледващо използване в други търсения.

2. Извличане на информация – автоматично избиране и предварителна об-
работка на специфична информация от определени уеб източници. Тази подго-
товка включва преобразуване на текстове, чрез премахване на излишните думи,
извличане на фрази и словосъчетания, съставяне на релации.

3. Откриване на общите модели на данните. За целта се прилагат разнооб-
разни методи, базиращи се на разработени алгоритми за извличане на знания,
които използват изчисляване на вероятност, графи, математически (линейни и
нелинейни) функции. Тези методи са следните:

• Класификация. В процеса на анализ често е необходимо да се определи
към кой от някои известни класове се отнася изследвания обект. Например, клиен-
тите в един електронен магазин може да се оценят и да се определят „най-ценни-
те” от тях. Класификацията се основава на данни за често повтарящи се покупки,
похарчени суми и продължителност на интереса към фирмените продукти.

• Регресия. Задачата на регресията е сходна с класификацията и позволя-
ва известни характеристики на даден обект да се определят по стойността на
други параметри. За разлика от класификацията, при регресията множеството
характеристики, по които се определя параметърът са числа. Важно e да се отбе-
лежи, че основният проблем при решаването на задачи посредством класифика-
ция и регресия възниква от недоброто качество на изходните данни, в които може
да има грешни данни, липсващи значения, атрибути от различни типове.

• Асоциация. Търсенето на асоциативни правила представлява намиране на
общи зависимости между обектите или събитията. Намерените зависимости се
могат да се използват за анализи и прогнози. Например, от набора стоки или услуги,
от които клиентите се интересуват може да се определят тези, които често се
закупуват заедно и в последствие на потребителите да се препоръчват стоки.

• Клъстеризация. Представлява търсенето на независими групи (клъсте-
ри) и техните характеристики в целия набор от данни. Групирането на данните
позволява да се намали техният обем и улесни анализа. Например, групирането
може да се приложи към клиентите. Знае се, че потребителите са различни,
имат разнообразни потребности и изисквания към стоките и харесват различни
начини за покупка. Това е предпоставка за сегментирането им и прилагането на
диференцирани подходи при обслужването им.

8 Kosala, R. and H. Blockeel. Web Mining Research: A Survey. http://facweb.cs.depaul.edu/mobasher/
classes/ect584/papers/kosala.pdf, (4.07.2011).
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• Последователност. Изследва се верижността на събитията. Например
след покупката на жилище обикновено се закупува кухненско обзавеждане, кух-
ненска техника и други стоки за дома.

4. Анализ – анализиране на получените резултати. На този етап от процеса
на извличане на знания от изключително значение е ролята на човека и негова-
та интерпретация на получените резултати.

Основните дейности, за които са полезни анализите, базирани на информа-
ция от Интернет източници в сферата на електронната търговия, според нас, са
следните:

• Идентификация и обособяване на групи за маркетингови цели.
На основата на данните за използването на сайтовете и на базата на информа-
цията от уеб съдържанието се извлича знание за клиентите и се разширяват
познанията за основните клиенти на съответния електронен магазин. Чрез ал-
горитмите за клъстеризация се идентифицират целеви групи за маркетингови
цели, извличат се знания за тези групи, на които по-късно се предлагат специал-
ни оферти, съобразени с техните интереси.

• Оценяване на клиентите и контрагентите. Осъществява се кла-
сификация и клъстеризация на клиентите и контрагентите на базата на анализ
на посещенията на сайта и на записаните мнения във форумите. На идентифи-
цираните като „най-ценни” и лоялни клиенти на електронния магазин се предла-
гат промоционални оферти, а на контрагентите преференциални условия за
сътрудничество.

• Подпомагане на персоналното обслужване. Извличането на инфор-
мация за предпочитанията и нагласите на клиентите към отделни продукти,
услуги дава възможност за индивидуален подход при обслужването на всеки
потребител. Следенето на предпочитанията и нуждите на клиентите позволява
прилагането на специално отношение към всеки. А целият набор от дейности,
свързани с грижата и вниманието към клиентите гарантира тяхното задържане.
Анализите на сървърните лог файлове също са източник на знания за потреби-
телските предпочитания, например разглежданите страници помагат да се на-
трупа информация какво харесва съответният потребител.

• Генериране на препоръки. Процесът на генериране на препоръки е
важен за търговците на дребно и доставчици на услуги. Клиенти, към които се
насочват подходящи и навременни фирмени препоръки, купуват повече и са по-
лоялни. Най-добър пример в това отношение е онлайн магазинът Amazon.com,
при които при закупуване на дадена стока, клиентът разполага с препоръки за
други стоки, от които той може да се заинтересува.

• Откриване на последователности от свързани събития и стоки.
Използва се методът на асоцииране за откриването на събития, които се случ-
ват заедно и стоки, които се купуват заедно. На базата на анализ на добавените
от клиентите в потребителската кошница стоки може да се открият продукти,
които външно изглеждат несвързани, но често се купуват заедно. Информация-
та от сървърните сесии може да бъде източник на откриването на закономер-
ности в поведението на потребителите. Анализът на последователностите може
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да помогне за планиране на стоковите запаси, например ако се клиентът закупи
фотоапарат и разглежда аксесоари за него, това признак, че те са му необходи-
ми и скоро може да си ги купи.

• Сегментиране на пазара и генериране на информация за търсе-
нето. Анализират се посещенията, изследва се значимостта на уеб страниците
и се извлича информация за потребителските интереси и търсения с цел да се
удовлетворяват клиентските желания. Разделянето на сегменти има голямо
значение за маркетинговата стратегия на фирмата, защото благодарение на
нея е възможно да се осигури предлагане на стоки и услуги, които в максимал-
на степен отговарят на очакванията и предпочитанията на потребителите.

• Анализ на успеха на рекламните кампании. Осъществява се на
базата на информацията от потребителските форуми и мнения, изследване на
рейтинга на страниците и данните за посещаемостта на рекламните и промоци-
онални сайтове. От данните за достъпа до рекламните сайтове може да се
извлече знание за поведението на клиентите и да се направят оценки, дали те са
се повлияли се от рекламите и са добавили в своите пазарски кошници стоки,
които се продават промоционално.

• Планиране на продуктовия асортимент и набора от услуги. Ана-
лизира се покупателното поведение на клиентите на фирмата. На базата на
записаните мнения и интересът на клиентите към стоките се получават знания
за това какви стоки е най-добре да се предлагат в електронния магазин, което
може да спомогне за оптимизация на стоковия асортимент.

• Откриване на тенденции и прогнозиране. Прогнозирането на
търсените количества и видове стоки на базата не само на анализ на направе-
ните покупки, а и на мненията и информацията за предпочитанията на клиенти-
те, може да доведе до значително повишаване на приходите от продажбите при
е-търговията.

• Откриване на изключения и контрол на риска. Оценяване, иден-
тификация и намиране на редки случаи, които се различават съществено от
нормите. Намира приложение най-често за борба с престъпленията с кредитни
карти, идентифициране на опити за неавторизиран достъп до системите за елек-
тронна търговия.

• Подобряване на системата за е-търговия. Чрез анализ на информа-
цията за използването на уеб ресурсите се получава обратна връзка от потре-
бителите и може да се прецени дали са добри дизайнът, структурата и съдържа-
нието на сайта. Освен това, информацията за достъпа до системата може да
покаже дали има опити за неавторизиран достъп и налагат ли се подобрения по
сигурността на системата.

За да откроим по-добре използването на различните видове Интернет ре-
сурси за сферата на е-търговията сме разработили функционална матрица на
тяхното приложение, в която са дадени дейностите и точно чрез какъв тип Web
Mining може да се осъществи анализът (табл. 1).
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Таблица 1

Приложение на WM анализите в електронната търговия

Таблицата показва, че най-приложими в сферата на е-търговията са ана-
лите на използваемостта на уеб ресурсите. Те могат да дадат отговор на въпроси
като: „Коя е най-често посещаваната уеб страница от сайта?”, „В какъв ред
обикновено се преглеждат страниците?”, „Кои други сайтове посещават потре-

Видове уеб анализи
Дейност

Web Content
Mining

Web Structure
Mining Web Usage Mining

Идентификация и
обособяване на групи за
маркетингови цели

+ - +

Оценяване на клиентите
и контрагентите + - +

Подпомагане на
персоналното
обслужване

+ + +

Генериране на препоръки + + +

Откриване на
последователности от
свързани събития и стоки

+ - +

Сегментиране на пазара и
генериране на
информация за търсенето

- + +

Анализ на рекламните
кампании + + +

Планиране на
продуктовия асортимент
и набора от услуги

+ - +

Откриване на тенденции
и прогнози + + +

Откриване на
изключения и контрол на
риска

- + +

Подобряване на
системата за е-търговия + + +
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бителите?”, „По колко уеб страници разглежда типичният потребител?”, „Колко
е обичайният престой на потребителите на сайта?”, „След разглеждането на
коя страница потребителите най-често напускат сайта?”. Анализирайки полу-
чените отговори на тези въпроси може, да се изследва поведението на даден
потребител или съвкупното поведение на голям брой потребители в рамките на
определен период от време и да се използва полученото ново знание за стиму-
лиране на продажбите и увеличаване на приходите от търговската дейност.

Широко приложение намира и извличането на знания от съдържанието на
уеб ресурсите. Основно при този вид WM се събира, категоризира, организира
налична информация за стоките и потребителите. Извлеченото ново знание до-
пълва съществуващата в базите от данни информация и предоставя възмож-
ност за осъществяване на по-точни анализи на покупателното поведение на кли-
ентите и на факторите, които оказват влияние при вземането на решение за
покупка. Освен това, получените познания за клиентите позволяват на фирмите
да прилагат редица гъвкави инструменти и средства на маркетинга за повиша-
ване на обема продажбите и печалбата на фирмата.

Изследването на връзките между страниците и значимостта им е също
източник на полезна информация и може да послужи за извличане на важни за
търговската дейност зависимости, както и за предприемане на дейности за по-
вишаване на сигурността и ефективността на системите за е-търговия.

От представената матрица можем да направим извод, че уеб анализите
са от съществено значение за електронната търговия. Интернет ресурсите и
извличането на нови знания от тях помага да се разбере „защо” са се случили
съответните събития, да се открият тенденции, да се направят асоциации с
подобни събития. Предоставя възможност за осъществяване на така важните
за е-търговията – индивидуално обслужване на всеки клиент, по-добро управ-
ление на връзките с клиентите, гъвкаво ценообразуване, рационални доставки и
съставяне на прогнози за бъдещо развитие.

В заключение считаме, че анализите, базирани на извличането на знание от
Интернет източници, могат да се използват успешно в сферата на електронната
търговия. Те са носители на много и полезна информация за потребителските посе-
щения, за интересите на купувачите, за тяхното поведение и имат голямо значение
за персонализирането на услугите и за насочването на потребителите към инфор-
мация, която би била максимално полезна за тях. Получените нови знания биха
могли да спомогнат за подобряване и усъвършенстване на процесите по управле-
ние на взаимоотношенията с клиентите и на други маркетингови дейности, а знаем,
че за фирмите осъществяващи е-търговия това е от изключително значение, тъй
като при тях от лоялността на клиентите до голяма степен зависят и приходите от
продажбите. Освен това, този вид анализи могат да се използват от мениджърите
за създаване на по-успешни бизнес стратегии, базирани на получените по-задълбо-
чени и прецизни анализи и прогнози. Използването на извличането на нови знания от
Интернет ресурси би могло да бъде важно конкурентно предимство за фирмите,
занимаващи се с електронна търговия, защото като цяло допринася за подобряване
на маркетинговата и търговската им дейности.
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Abstract

In the sphere of e-commerce, where taking fast and adequate decisions is of crucial
importance, the need for precise business analyses is on the increase. In the article there are
revealed the possibilities for drawing out useful knowledge from Internet resources and its
application to the development of e-commerce. There is drawn the conclusion that with e-
commerce, analyses based on Internet resources are carriers of a great amount of useful
information concerning the visits and the interests of the consumers, as well as their behaviour,
and are of great importance to the personalization of services and the referral of customers to
information, which would be most useful for them.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  КАК  ИСТОЧНИК  ИНФОРМАЦИИ
ОБ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТОРГОВЛЕ

Гл. асс.  д-р Снежана  Сылова

Резюме

В сфере электронной торговли, где существенное значение имеет принятие быст-
рых и адекватных решений, увеличивается необходимость точного бизнес-анализа. В ста-
тье выявляются возможности извлечения полезных знаний из интернет-ресурсов и их
применения в развитии электронной торговли. Автор приходит к выводу, что в электрон-
ной торговле анализы, базирующиеся на интернет-ресурсах, являются потенциальными
носителями значительной, причем полезной информации о посещениях и интересах по-
требителей, о их поведении и имеют важное значение для персонализации услуг и для
направления клиентов к информации, которая была бы максимально полезной для них.


