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تاریخ دریافت92/09/25:

چکیده
به طور کلي ،تعریف هرزنامه در ارتباط با رضایت یا عدم رضایت گیرنده است نه محتواي نامه الکترونیکیي بیر طبی ایی تعرییف،
مشکالتي در دستهبندي نامههاي الکترونیکي در بازاریابي و تبلیغات مطرح میيشیود بیراي ملیال امکیان دارد بعضیي از نامیههیاي
الکترونیکي تبلیغاتي ،براي عدهاي از کاربران هرزنامه و براي عده اي دیگر هرزنامه نباشد براي مقابلیه بیا ایی مشیک بیا تو یه بیه
پروفای و رفتار کاربران ،ضد هرزنامههاي شخصي طراحي ميشود به طور عادي براي دستهبنیدي هرزنامیههیا ،روشیهاي ییادگیري
ماشیني با دقت خوب به کار ميرود اما در هر حال یک روش منحصر به فرد موف بیر مبنیاي دییدگاه تتیارت الکترونییک و یود
ندارد .در ای مقاله ابتدا پروفای دیدي براي شبیهسازي بهتر رفتار کاربران ،تهیه ميشود سپس ای پروفای همراه بیا نامیههیاي
الکترونیکي به دانشتویان ارائه شده و پاسخ آنها معآوري ميگردد در ادامه بیراي دسیتهبنیدي نامیههیاي الکترونیکیي ،روشیهاي
مشهور به ازاي متموعه دادههاي مختلف آزمایش ميشود سرانتام ،با مقایسه معیارهاي ارزیابي داده کاوي ،شبکه عصبي به عنوان
بهتری روش با دقت باال ،تعیی ميگردد
واژههای کلیدی :تتارتالکترونیکي ،تبلیغات الکترونیکي ،دستهبندي هرزنامهها ،دادهکاوي ،پروفای
الکترونیک 2مخصوصا بازاریابي و تبلیغات اینترنتي است ای
نوع بازاریابي و تبلیغات با عنوان "بازاریابي از طری نامههاي
الکترونیکي "3نیز مشهور است
همزمان با رشد استفاده از نامهالکترونیکي سوءاستفاده و
فریبکاري نیز به تبع آن باال ميرود یکي از نمونههاي

 .1مقدمه
امروزه نامههاي الکترونیکي 1یکي از راههاي عمومي،
تاثیرگذار و با هزینه پایی در سطح اینترنت ميباشد که با
سرعت زیادي در حال رشد است .یکي از زمینههایي که به
وفور از نامههاي الکترونیکي استفاده ميشود ،حوزه تتارت
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بگیریم ،آنگاه خطاي  7 FPشام نامههاي الکترونیکي
ميشود که به اشتباه زو هرزنامهها دستهبندي ميگردند
خطاي  FN8هم شام نامه هاي الکترونیکي ميشود که
به اشتباه زو نامههاي الکترونیکي معتبر دستهبندي ميشود

سوءاستفاده از ای روش ارتباطي ،ارسال کورکورانه نامههاي
ناخواسته و بيدعوت به نام هرزنامه4
الکترونیکي
ميباشد][1،2،6،12،20،21،23،24
تعاریف زیادي براي اسپم یا هرزنامه و چیستي و تفاوت آن
با نامههاي معتبر 5و ود دارد کوتاهتری تعریف متداول از
بی تعاریف مو ود در مورد هرزنامه ،آنرا به عنوان یک نامه
الکترونیکي ناخواسته 6بیان ميکند با ای حال تعاریف
مشابه زیادي نیز و ود دارد که بیان ميکند ،هرزنامه یک
نامه الکترونیکي ناخواسته است که به طور نا مشخص و
مستقیم یا غیرمستقیم توسط فردي که نسبتي با گیرنده
ندارد ،فرستاده شده است همانطور که ميتوان دید نقطه
اشتراک براي تعریف هرزنامه ناخواسته بودن آن است بر
طب تعریف مورد تواف  ،هرزنامه درباره رضایت یا عدم
رضایت است نه محتوا ] . [1،4،17،23هرزنامهها مشکالت
متعددي را به بار ميآورند که برخي از آنها مستقیما باعث
ضررهاي اقتصادي ميشوند ،مانند ایتاد ترافیک و اتالف
پهناي باند و برخي دیگر زمان زیادي را تلف ميکنند تا
کاربران نامههاي زاید را داسازي کنند عالوه بر موارد بیان
شده ،بعضي از هرزنامهها باعث آزار روحي و ایتاد عدم
امنیت و اطمینان ميشوند و سرانتام باعث ایتاد مشکالت
قانوني مانند تبلیغات هرمي وکالهبرداريهاي اقتصادي
ميگردند ][2،3،4،7،12،24
براي رفع ای مشکالت ،روشهاي زیادي را در مقاالت مختلف
مطرح کرده اند ،تا با باال بردن درصد تخمی و دقت ،باري از
ای هزینهها کم کنند و آرامش و اطمینان را براي کاربران
در تمامي حوزهها بو ود بیاورند با ای همه به نظر ميرسد
هنوز هم مشکالتي در ای راه و ود داشته باشد یکي از ای
مشکالت و ود خطاي زیاد در روشهاي مطرح شده ميباشد،
که ميتواند عام تاثیرگذار در تتارت الکترونیک باشد اگر
در اینتا دسته هرزنامهها را به عنوان کالس ملبت و دسته
نامههاي الکترونیکي معتبر را به عنوان کالس منفي در نظر

ای خطاها در زمینه بازاریابي و تبلیغات از طری نامههاي
الکترونیکي مشهودتر است در موا هه با ای مشکالت بعضي از
شرکتها اقدام به طراحي ضد هرزنامه سازگار با زمینه تبلیغات
ميکنند ][5،23

از آنتاییکه بیشتر هرزنامهها در حوزه بازاریابي و نامههاي
الکترونیکي مطرح ميشود لذا الزم است ،که در طراحي ضد
هرزنامهها 9دید صحیحي نسبت به حوزه تتارت الکترونیک
داشته باشیم در صورت نداشت چنی دیدي در طراحي،
ضد هرزنامهها با سرویسدهندههاي نامههاي الکترونیکي
تبلیغاتي و بازاریابي هماهنگ نخواهند بود لذا درصد زیادي
از نامههاي الکترونیکي منتشر شده از ای سرویسدهندهها
به اي هرزنامه فیلتر 10شده و هزینه زیادي را به ای
سرویسدهندهها تحمی ميکنند در صورتي که اگر ای ضد
هرزنامهها براي دیدگاه خاص مانند تبلیغات از طری
نامههاي الکترونیکي طراحي شوند و اهداف مشخصي را
دنبال کنند بهتر عم خواهند کرد][4،7
مشک مهم دیگر که بیشتر در حیطه تتارت الکترونیک و
تبلیغات از طری نامههاي الکترونیکي مطرح ميشود ،در
نظر گرفت مطل یک نامه الکترونیکي خاص به عنوان
هرزنامه یا نامه معتبر اشد ای در حالي است که امکان دارد
بعضي از نامههاي الکترونیکي براي عدهاي از کاربران هرزنامه
و براي عدهاي دیگر هرزنامه نباشد براي ملال در تبلیغات از
طری نامههاي الکترونیکي امکان دارد خرید اتومبی براي
کسي که قصد خرید اتومبی دارد هرزنامه حساب نشود در
صورتیکه براي بعضي دیگر که قصد خرید ندارند هرزنامه
حساب شود پس در ای شرایط دستهبندي نامههاي
الکترونیکي دچار مشک ميشود که ای عدم تخمی به
صورت مطل  ،در نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي فراوان و ود
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دارد ،که به آنها نامههاي الکترونیکي خاکستري 11نیز
ميگویند براي مقابله با ای مشک با تو ه به رفتار کاربران
اقدام به ساخت ضدهرزنامههاي شخصي 12ميکنند که در
مقاالت متعددي در مورد روشهاي مختلف بحث شده
است][2،4،5،20،21
در ای مقاله ما ابتدا پروفای  13دیدي را که ميتواند به
شبیهسازي بهتر رفتار کاربران منتر شود تهیه ميکنیم
سپس ای پروفای را همراه با نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي
ساختگي در حیطه کتابفروشي بر خط به دانشتویان ارائه
کرده و پاسخ آنها را معآوري ميکنیم در ادامه روشهاي
مو ود و مشهور براي دستهبندي نامههاي الکترونیکي را
مورد آزمایش و مقایسه قرار ميدهیم ا را و پیادهسازي
روشهاي انتخاب شده در نرمافزار کلمنتای  14انتام
ميپذیرد در پایان به تتزیه و تحلی هر یک از ای روشها
پرداخته و روش مناسب را براي زمینه بازاریابي و
شخصيسازي انتخاب ميکنیم
سازماندهي بخشهاي بعدي به ای شک ميباشد  :در بخیش
 2مقالییه ،بییه بررسییي کارهییاي مییرتبط و دسییتهبنییدي آنهییا
ميپردازیم سپس در بخیش  3بیه بییان طراحیي پروفایی و
تولید دادهها و مشخصات امعه آمیاري آن میيپیردازیم در
ادامه در بخش  4روش پیشنهادي خود را مطیرح میيکنییم
در بخشهاي باقیمانده به ارزیابي نتایج و میعبنیدي و ارائیه
پشنهادات براي کارهاي آتي ميپردازیم
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در ای تابع mنامه الکترونیکي است که باید دستهبندي
گردد بردار پارامتر  θحاص آموزش دسته بند با استفاده از
یک متموعه داده است که قبالً معآوري شده است که
ميتوان آنرا به صورت فرمول( )2بیان کرد :

در ای فرمول mها نامههاي الکترونیکي هستند که قبال
معآوري شدهاند و yها نیز برچسب متناظر آنها
ميباشد] [1عمده کارهاي انتام شده در ای زمینه را
ميتوان به صورت دول  1دستهبندي کرد در ای دول
بعضي از روشهاي کلي توضیح داده شده است روشهاي بیان
شده در ای دول مخصوصاً روشهاي یادگیري ماشیني 15از
نظر تخمی و دقت پیشبیني نتیته مطلوبي را در
برداشتهاند با ای همه ،براي مقابله با مشکالت اصلي بیان
شده الزم است که ضد هرزنامههاي شخصي در حوزه
بازاریابي و تبلیغات و سازگار با ای حوزه تولید شود در
زمینه تولید ضد هرزنامههاي شخصي شده بر مبناي پروفای
و رفتار کاربران ،بعضي از کارهاي انتام شده را ميتوان به
صورت زیر بیان کرد هرچند ای تحقیقات نیز به صورت
تخصصي به حوزه بازاریابي و تبلیغات از طری نامههاي
الکترونیکي نپرداخته است
سوسا و همکاران16یک روش تولید ضد هرزنامه شخصي شده
همکارانه 17را بررسي کردهاند در ای روش ابتدا پروفای
کاربران دستهبندي ميشود سپس بر مبناي گزاراشات
رسیده از هر گروه دستهبندي نامههاي الکترونیکي انتام
ميپذیرد بدیهي است ،در ای روش نیاز به انتقال اطالعات
مابی سرویسدهندههاي مختلف ميباشد که ای انتقال از

 .2مروری بر ادبیات موضوع
به طور کلي براي دسیته بنیدي و پییش بینیي هرزنامیه هیا،
تکنیک ها و روشهاي زیادي مطرح شده است دسیته بنیدي
نامه هاي الکترونیکي  ،یک برنامه کاربردي است که بر اساس
تابع ( )1پیادهسازي ميشود :

11

Gray , Grey
Personalized Anti-spam
13
Profile
14
Clementine 12.0

15

12

Machine learning
16
Sousa and et al.
17
Collaborative
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همکاران24ميباشد در ای تحقی به خاطر نیاز به پروفای
کاربران همراه با پاسخ نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي ،الزم
بود به تولید ساختگي ای موارد در قالب پرسشنامه پرداخته
شود در ای تحقی از درخت تصمیم همراه با روشهاي
معنایي مانند روش قبلي استفاده شده است تفاوت ای
تحقی با روش قبلي در مرحله استخراج و انتخاب ویژگیها
ميباشد ای روش در مقایسه با روش قبلي به خاطر در نظر
گرفت شخصيسازي و خصوصیات نامههاي الکترونیکي
خاکستري ميتواند نمونه مناسبي براي حوزه تتارت
الکترونیک باشد از مله معایب ای روش را ميتوان عدم
تطاب بی پروفای و محتواي نامههاي الکترونیکي ساختگي
با امعه آماري پاسخدهندگان بیان کرد در ای تحقی تنها
به برچسب زدن نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي در  10دسته
توسط کارشناس انساني 25و ارائه آن به دانشتویان براي
پاسخگویي پرداختهاند به نظر ميرسد که ای دستهبندي
زئي بوده و امعه آماري پاسخدهنده نتواند واب دقی و
واقعي را ارائه کند][5
تغییرات نتایج پیشبیني در بی روشهاي مرسوم تا حدودي
زیاد است ای نتیته به خاطر انتخاب ویژگیهاي متفاوت
روشها اتفاق ميافتد هر چند عم مقایسه با دیگر کارهاي
مشابه به خاطر متفاوت بودن متموعه دادهها و روش
پیشنهادي نميتواند مبنایي براي ارزیابي دقی باشد اما در
دول  2به مقایسه ا مالي ميپردازیم اگر چه استفاده از
تمامي محتواي نامههاي الکترونیکي ميتواند دقت نتایج را
افزایش دهد اما به خاطر درگیر بودن با متموعه بزرگي از
ویژگیهاي استخراج شده ،معموال نیاز به انتخاب ویژگیهاي
مناسب ميباشد ای حالت به ازاي زمان و فضاي مصرفي
زیاد ميتواند دقت پیشبیني را تا حدودي بهبود بخشد
در هر حال روشهاي مختلفي براي شخصيسازي ضد
هرزنامهها و ود دارد که در آن از الگوریتمهاي یادگیري
ماشیني و دادهکاوي مانند شبکه بیزی  ،26شبکههاي

طری معماري  18p2pانتام ميپذیرد ای ضد هرزنامه به
صورت غیر متمرکز بوده که در سرویس دهندههاي نامههاي
الکترونیکي ا را ميشود از معایب ای روش ميتوان به نیاز
به امنیت در حی انتقال اطالعات ،نیاز به پهناي باند بیشتر
براي انتقال اطالعات و سختي مدیریت غیر متمرکز را نام
برد][3،7
19
در مقاب راوي و همکاران  ،روش متمرکز دیگري را بیان
کردند که در ای روش در دو مرحله با استفاده از روشهاي
شبکه عصبي و در سرور 20نامههاي الکترونیکي طرف
فرستنده ا را ميشود ای عم از اتالف پهناي باند در ازاي
پیشگیري ازانتقال هرزنامهها لوگیري ميکند و به شک
کامال منطب با افکار انسان شک گرفته است اما باز هم
داراي معایبي از مله متکي بر رفتار اشخاص خاص به
خاطر عدم دستیابي به ک امعه آماري دارد][22
از دیگر روشهاي ا را شده استفاده از درخت تصمیم مانند
 C4.5ميباشد در ای روش ییح و همکاران  ،21پروفای
کاربران را همراه با نامههاي الکترونیکي پاسخ داده شده
معآوري کردهاند سپس از طری روش فرکانس معکوس
سند ) (TF-IDF22به استخراج و انتخاب ویژگیهاي مناسب
پرداخته است در حقیقت ای مرحله توک کردن نام دارد
که در آن مت نامههاي الکترونیکي به ریشه کلمات اصلي
تبدی شده و کلمات پرکاربرد به صورت یک مقدار باینري
در نظر گرفته ميشود در صورت و ود ای کلمه در یک
مت مقدار آن یک و در غیر اینصورت مقدار آن برابر صفر در
نظر گرفته ميشود بعد از ای مرحله با استفاده از درخت
تصمیم به تولید قوانی ميپردازند ای قوانی تولید شده از
هت دقت 23پیشبیني ،مورد بررسي قرار گرفته و قوانی با
دقت باال انتخاب ميشود][13
یکي دیگر از روشهاي مشابه در ای زمینه استفاده از تولید
دادههاي ساختگي براي نامههاي الکترونیکي توسط کیم و

18

Peer-to-peer
Ravi and et al.
20
Server
21
Yih and et al.
22
Term Frequency- Inverse Document Frequency
23
Accuracy
19

24

Kim and et al.
Human Expert
26
Bayesian network
25
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عصبي ،27درخت تصمیم 28و  29SVMاستفاده ميکنند
] [1،5،6،8،12،16،17،19،24با ای همه هیچ یک از ای
موارد به طور تخصصي به امر تولید ضد هرزنامههاي
شخصيسازي شده با نگرش نامههاي الکترونیکي خاکستري،
بازاریابي و تبلیغات نپرداخته است به خاطر اهمیت ای
حوزه و اینکه اکلر نامههاي الکترونیکي امروزه را نامههاي
الکترونیکي خاکستري مخصوصا تبلیغاتي تشکی ميدهد
نیاز به تولید ضد هرزنامه ساز گار با ای حوزه احساس
ميشود تا از ای رهگذر نامههاي الکترونیکي بازاریابي در
سرویسدهندههاي پست الکترونیکي هدف به عنوان هرزنامه
فیلتر نشوند از بررسي روشهاي بیان شده به ای نتیته
ميرسیم که براي طراحي و تولید ضد هرزنامهها  4گام
اصیلي ضیروري میيباشد که در یدول  3میيتوان مشاهده

کرد]:[12
 .3استخراج ویژگیها و آمادهسازی دادهها
براي انتام ای تحقی الزم است که در ابتدا نامههاي
الکترونیکي همراه با برچسب (هرز یا معتبر بودن که از طرف
کاربران نسبت داده شده است) و پروفای کاربران معآوري
شود اگر چه متموعه نامههاي الکترونیکي با برچسب قاب
اطمینان براي آزمون و آزمایش در شرکتهاي تحقیقاتي
مو ود ميباشد ،اما ای متموعه نامههاي الکترونیکي یا فاقد
پروفای کاربران ميباشند و یا در زمینه تبلیغات الکترونیکي
نميباشند لذا از آنتایي که ای اطالعات در اکلر اوقات در
دسترس نميباشد باید مانند مقاالت مو ود در ای زمینه به
تولید آن بپردازیم

27

neural network
decision tree
29
support vector machines
28
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جدول  .1انواع روشهای مهم برخورد با هرزنامهها
روش قتصا ي
روشهاي غير فيلتري
(پيشگگريري ا ادگگا و
نتقال هرانامه)

هر شخص بر ي فرستا ن اميل بااستي هزانه ي ر بپر ا که بر ي هرانامهنواسان ان هزانگه قابگل جو گه
ست ].[1

روش

بعضي ا قانونرذ ر ن بر ي حفظ منيت و آر مش ر امعه مدااي قد م به وضع قو نيني بر ي لوگيري ا

قانونرذ ري

جوليد و نتشار هرانامهها کر ه ند]. [23

روش جغييگگگگگر

بر ي رفع نقص پروجوکلهاي مو و ،اک گام بر ي شناسااي هوات رسالکننده نامههاي لکترونيکي ضگافه

پروجوکلها

مي شو ].[18
ر ان روش ليستي ا آ رسهااي که به عنو ن م د نتشار هرانامه شناخته شده ند ،جهيه
ليسگگت سگگياه و

مي شو  .هر نامه لکترونيکي که ا ان آ رسها فرستا ه شو جوقيف خو هد شد اگا ر

سفيد

نسخه ارر فقط ا آ رسهاي مشخص شده مو و ر ليست سفيد ،نامگه لکترونيکگي
ق ول ميکند].[9
ر ان روش فيلدهاي  FromوToو  Ccو Bccر ا سرآاند نامههاي لکترونيکگي

روشهاي فيلتري

روشگگهاي غيگگر

شگ که تمگاعي

کاربر ن ستخر ج و بررسي ميکنند سپد با سگتفا ه ا آنهگا گگر و رو بگط تمگاعي

محتو اي

فرستندگان

کاربر ن ر ميسااند ر نهاات بگا سگتفا ه ا اگن گگر و رو بگط تمگاعي قگد م بگه
ستهبندي نامههاي لکترونيکي کاربر ن ميکنند.

(بعد ا نتقال هرانامگه
سگگگعي رنگگگد کگگگه ر

نشِ ر ع به رفتار که ر پشت اک پيغام اا مدموعه ي اپيغامها قگر ر ر ر ا ل

سگگرواد هنگگده هگگاي

رفتار فرستندگان

پسگگت لکترونيکگگي بگگه

واژگيهاي غيرمتني ستخر ج ميکند و سپد آن ر با نش ا پيش جعراف شدهي (اا
ستخر ج شده) مربوط به کاربرهاي ط يعي و اا خر بکار ،مقااسه مي کنند

سته بنگدي نامگه هگاي
لکترونيکي به و سته

جوکن کر ن

ولين فيلترها به صورت سطحي فقط و و اگا عگدم و گو

هرانامگگه و نامگگه معت گگر

( ر اگگگن روش

اک سري جوکنهاي ا پگيش جعراگف شگده ر ر بدنگه پيغگام

بپر انگگد هردنگگد هنگگوا

روشگگگگگگگگهاي

با ستفا ه ا بز ر

بعضي ا مشکالت بيگان

محتو اي

خاص قگد م بگه

شده همچنان و و
])[1,6,3,12

ر

( ر ان روشها

د سگگگگگگگااي

ا محتو ي نامگه

کلمات مهم کر ه

هاي لکترونيکي

و فقگگگگگگگگط ا

ماننگگگد مگگگتن و

مهمتگگران آنهگگا

عنگگگگگگگگو ن آن

سگگگتفا ه مگگگي

سگگگتفا ه مگگگي

کنند])[1,16

کنند])[10,11

روشهاي وليه

بررسي مي کر ند و بر م ناي اک سري قو عد ثابت عمل مي
کر ند که به روش کلمات کليدي و آماري معروو بو ند کگه
مرواه با روشهاي اا گيري اارزان شده ند .
ر اگگن روش بگگر ي پگگيش بينگگي ا روشگگهاي

اا گيري ماشيني

ه کگگاوي و

اا گيري ماشيني بهره مي برند به طوراکه ان سته بيشگتران
کاربر ر مرواه ر و ا جمامي بز ر

ه کاوي کگه هگت

سته بندي و پيش بيني به کار مي رو مي جو ن ستفا ه کر .
ان روش ها بر ان فرض ستو ر هستند که بدنه پيغامها به ابان ط يعگي مگي باشگند و

آناليز اباني

روش هااي که م تني بر مدلهاي مقااسه ي  -مانند عمل مقااسه ي مارکف و نيز پيش
بيني هستند ر ستفا ه مي کنند.
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جدول  .2کارهای مشابه انجامشده
جوضيحات
ر ان مقاله ستخر ج واژگيهگا بگا ن گر
خ رگان و غير محتو اي مي باشد
قت به ا ي هر قانون متفاوت سگت مگا
بيشتران ر ر ن ر گرفته ام.
ا محتو ي نامه ها ستفا ه کر ه ست
ا کليه محتو ستفا ه کر ه و فيلتر کر ن
بر م ناي کلمات کليدي خاص

قت
91.78%
%85.0
%93.5
%97

مدموعه

ه

روش پيشنها ي

خصوصيات کلي نامگه هگا همگر ه بگا
فيلد هاي سرآاند

روش جرکي ي

جوليد ساختري نامه هاي لکترونيکي

روش جوليد قگو نين ا رخگت

پرسشنامه ي بر ي صنااع مختلف

جصميم همر ه با روش معنااي

جوليد ساختري

ه ها همر ه با

ه

و قعي
ه هاي و قعي همر ه با جکر ر دنگد
باره

روش همکار نه
روش رخت جصميم همر ه بگا
آنتولوژي

مقاله
اينگ و همکار ن ][11
کيم و همکار ن ][5
سوسا و همکار ن ][3
ااون و همکار ن ][15

جدول  .3گامهای طراحی ضد هرزهنامه
گامهاي طر حي

روش کار

جوضيح
ر ان روش واژگيهاي و کلمات پرکاربر ا مگتن
نامه ها ستخر ج مي شگو  .ر شگ يه سگااي(جوليد

گام ول  :ستخر ج واژگيها

مدموعه

ه) ارگر نيگااي بگه مرحلگه سگتخر ج

نيست بلکگه بگه صگورت پگيش فگرض و بگا ن گر

بز ر مختلفي ماننگد مگتن کگاوي و  TF-IDFو
مشابه آن به کار بر ه مي شو .

خ رگان ان واژگيها مستقيماٌ پرسش مي شو .
بگگر ي انکگگار ا بگگز ري ماننگگد  IGسگگتفا ه
گام وم  :نتخاب واژگيها

ر ان مرحله ا بين واژگيهاي مختلگف بعضگي ا
واژگيهاي جاثير گذ ر و با هميت نتخاب مي شو .

مي کنند که ان بز ر ا مهمتران روشها بگو ه و
ر نرم فز ر کلمنتاان بز ري بر ان م نگا و گو
ر.

ر ان مرحله به ر ئه روشهاي خو بگا سگتفا ه ا
گام سوم  :داردوب پيشنها ي

روشهاي مختلف مو و ر

ه کاوي و اگا گيري

ماشيني ر قالب داردوب مي پر اند.
قت ر طر حي و بسته به سگه مرحلگه ق لگي مگي
گام دهارم  :رااابي و عت ار سندي

باشد لذ رااابي جگا حگدو ي ا طراگم معيارهگاي
رااابي مشهور

ه کاوي صورت مي گير .
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طر حان سعي مي کنند جگا ا طراگم مقااسگه اگا
جرکيب روشها به قت بيشتري ست پيد کنند.
رااابي ا طرق معيارها ،رااابي ا طرام مقااسه
مولفه هاي نوآوري شده،
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تولید ای متموعه نامههاي الکترونیکي از طری بررسي
متموعه مقاالت مو ود و نظر خبرگان همراه با بررسي
نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي صورت ميپذیرد روش کار
براي تولید نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي در قالب پرسشنامه
به شرح زیر ميباشد ابتدا طب تمامي تحقیقات مو ود در
ای زمینه به ای مسئله ميپردازیم که چه ویژگیهایي
ميتواند از نامههاي الکترونیکي استخراج شود
سه دسته ویژگي اساسي ،شام موارد زیر را ميتوان نام
برد]:[1
 ویژگیهایي از

 -1-3استخراج ویژگیهای موثر نامههای الکترونیکی

بعد از انتخاب حوزه کاري و امعه آماري اکنون الزم است
که محتوایي براي هر یک از ویژگیهاي بیان شده استخراج
کنیم براي اینکار تعدادي از نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي
در حوزه کتابفروشي برخط را انتخاب ميکنیم سپس با نظر
خبرگان در امر تبلیغات و همچنی تعدادي از امعه آماري
اقدام به تهیه محتوا براي هر یک از ویژگيهاي مطرح شده
ميپردازیم دول  4ویژگیهاي استخراج شده نامههاي
الکترونیکي همراه با محتوا براي حوزه کاري مطرح شده را
نشان ميدهد
در ویژگي سرآیند دو گزینه بیان شده است :اگر فرستنده
نامه الکترونیکي تبلیغاتي براي گیرنده آشنا باشد ( یعني در
دفترچه آدرس شخص مو ود باشد که ای نوعي تبلیغات از
طری مشتریان سازمانها ميباشد که ميتوانند کاال یا
خدماتي را به دوستان خود سفارش کنند)
اگر آدرس فرستنده براي گیرنده آشنا نباشد (در حقیقت
تبلیغات از طری شرکتهاي مو ود و با آدرسهاي مختلف
انتام شود) در ویژگي عنوان و مت گزینههاي مختلف و
ذابي که در نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي ميتواند و ود
داشته باشد بیان شده است ویژگي بعدي ویژگيهاي کلي
نامههاي الکترونیکي ميباشد محتواي نسبت داده شده به
ای ویژگیها داراي حالت عمومي هستند و ميتوانند در دیگر
حوزهها نیز مطرح شوند به خاطر و ود ویژگیهاي زیاد ما بر
مبناي نظر خبرگان و اصول بازاریابي مطرح شده روزیتر و
بلم ، [14]34دو دسته اصلي براي ای ویژگیها را در نظر
گرفتیم ][16

سرآیند30

 ویژگیهایي از مت
ميباشد

31

نامه که شام

موضوع

32هم

 و یژگیهایي از ک ساختار 33نامه الکترونیکي
از آنتاییکه هدف ما پاالیش و دستهبندي نامههاي
الکترونیکي تبلیغاتي ميباشد لذا الزم است که محتواي
نامههاي الکترونیکي نیز در همی راستا باشد در کارهاي
مشابه انتام شده بدلی اینکه چنی محدودیتي و ود
نداشته ،نامههاي الکترونیکي از صنایع مختلف را براي
محتواي نامههاي الکترونیکي در نظر گرفتهاند ][5
در چنی مواردي بدون در نظر گرفت ویژگیهاي امعه
آماري پاسخدهندگان اقدام به تهیه محتواي نامههاي
الکترونیکي کردهاند ما براي دقت در ای تحقی ابتدا امعه
آماري پاسخدهندگان خود را در نظر گرفته و سپس اقدام به
تهیه محتواي نامههاي الکترونیکي ميکنیم
امعه آماري پاسخدهندگان ما را امعه دانشگاهي و
دانشتویان تشکی ميدهند لذا الزم است حوزهاي را
برگزینیم که افراد آگاهي و تمای نسبت به ای حوزه داشته
باشند در نتیته ما نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي کتابفروشي
برخط را به عنوان نمونه مطالعه موردي انتخاب ميکنیم

جدول : 4ویژگی استخراج شده بر مبنای حوزه کاری
واژگي کلي

سرآاند

موضوع

واژگي نتخاب شده بر
م ناي حواه کاري

گزانه هاي مو و
 ،1ا طرو آ رس فرستنده آشنا

فرستنده نامه لکترونيکي

 ،2ا طرو آ رس فرستنده ناآشنا

عنو ن نامه لکترونيکي

 ،1کتابهاي ر اران

30
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Bodey
32
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33
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31
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متفاوت ویژگیهاي رفتاري مختلفي دارند بعضي از افراد
عنوان ميکنند که باید هیچ یک از نامههاي الکترونیکي
معتبر آنها به اشتباه فیلتر نشود و در مقاب دریافت چند
هرزنامه روزانه را قبول ميکنند ،مخصوصاً وقتي که ای
هرزنامهها ،نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي باشد در مقاب
بعضي از افراد راضي به دریافت هیچ هرزنامهاي نیستند ،هر
چند بعضي از نامههاي الکترونیکي معتبر آنها به اشتباه فیلتر
شود در حقیقت با ای گزینه دو گروه افراد متفاوت را از
لحاظ رفتاري ميتوان تشخیص داد
ای بخش مطاب با گام اول یعني گام استخراج ویژگیها از
نامههاي الکترونیکي ميباشد در اینتا ما نیاز به ابزاري
خاص براي توک کردن و غیرساختاري کردن مت نیاز
نداریم در حقیقت با استخراج ویژگیها و محتوا با روش
مطالعه مقاالت مشابه  ،مطالعه نمونه موردي  ،نظر خبرگان و
رتبهبندي آنها توانستیم به ویژگیهاي مورد نیاز خود دست
یابیم
همانطور که مالحظه ميشود یک نمونه نامه الکترونیکي از
ضرب دکارتي موارد بیان شده از دول  4حاص ميشود که
تعداد  60=2*5*3*2قالب نامه الکترونیکي بدست ميآید
تعداد سواالت پروفای نیز برابر با  10عدد ميباشد که هریک
از آنها مقادیر مختلفي ميتواند داشته باشد در نتیته هر
پرسشنامه شام  10سوال براي پروفای کاربران و تعداد 60
نامه الکترونیکي ساختگي و پرچسب پاسخگویي (هرزنامه یا
معتبر ) ميباشد
ای پرسشنامه بعد از طراحي از طری وب و در برخي موارد
به صورت رودرو توسط  70نفر از دانشگاهیان پاسخ داده
شد ،که پس از اعمال پاکسازي تعداد  66عدد از آنها مورد
استفاده قرار گرفت که از ای تعداد  30نفر را زن و  36را
مرد تشکی ميدهد در ادامه ما دادههاي معآوري شده را
به صورت تصادفي درهم کردیم سپس ای دادهها را به دو
قسمت مساوي تقسیم کردیم در ادامه براي ارزیابي
چارچوب از دو نوع متموعه داده زیر استفاده کردیم (هر
رکورد شام  10فیلد پروفای و  4فیلد ویژگي نامه
الکترونیکي و یک برچسب پاسخگویي ميباشد )

 ،2جااه جران کتاب
 ،3پرفروشتران کتاب
 ،1مهندسي و علوم پااه

متن

 ،2پزشکي

امينه و محتو ي نامه

 ،3علوم نساني

لکترونيکي

 ،4هنر
 ،5ساار(غير جخصصي و متفرقه)
 ،1سااز حاف ه ااا (شامل
ساختار کلي

واژگيهاي سته بندي

گر فيک اا ضميمه و)...

شده نامه لکترونيکي

 ،2ساازحاف ه کم (شامل فقط متن
و)..

 -3-2استخراج پروفایل کاربران
مرحله بعدي استخراج ویژگیها که مهتری مرحله نیز
ميباشد پروفای کاربران ميباشد در اکلر تحقیقات از
پروفای هاي استاندارد مو ود در اکلر سایتها مانند شغ ،
نسیت ،تحصیالت ،رشته تحصیلي ،س  ،عالقهمندي و
غیره استفاده شده است از آنتاییکه شخصيسازي بر مبناي
پروفای کاربران شک ميگیرد ،لذا الزم است گزینههاي
دیگري نیز براي باال بردن دقت در نظر گرفته شود براي
اینکار ما دو گزینه را از مقاالت مختلف معآوري کرده و در
پروفای خود قرار ميدهیم ][1،5
گزینه اول تعداد دفعاتي است که یک شخص بعد از دریافت
یک نامه الکترونیکي آن را هرزنامه اعالم ميکند ای گزینه
براي افراد مختلف متفاوت است به صورتیکه امکان دارد یک
شخص در مرحله اول یک نامه الکترونیکي را هرزنامه اعالم
کند در صورتیکه امکان دارد شخص دیگري در دفعات تکرار
زیاد نامه الکترونیکي مذکور را هرزنامه اعالم کند گزینهاي
مشابه ای گزینه با نام قدرت مورد انتظار براي ضد هرزنامه
شخصي شده و ود دارد] [5علت اصلي قرار دادن چنی
گزینهاي در پروفای اشخاص به خاطر نامههاي الکترونیکي
خاکستري ميباشد
گزینه دومي که در پروفای اشخاص قرار داده شده و مورد
پرسش قرار ميگیرد ،نسبت خطاهاي مورد تحم شخص در
فیلتر کردن است که ميتواند قبول کند در حقیقت افراد
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کنیم که در بخش آموزش چارچوب ایتاد ميشود و در
بخش آزمایش به ارزیابي چارچوب ميپردازیم.
بخش اول پایگاه دادهها در ک شام موارد زیر ميباشد:
پروفای کاربران :ای پروفایلها از پاسخدهندگان به نامههاي
الکترونیکي ساختگي معآوري شده است
نامههاي الکترونیکي :ای پایگاه داده نتیته مطالعات ،نظر
خبرگان ،بررسي نامههاي الکترونیکي مختلف در حیطه
تبلیغات ميباشد
پاسخهاي معآوري شده :ای بخش برچسب نسبت داده
شده از طرف پاسخدهندگان به نامههاي الکترونیکي
شبیهسازي شده ميباشد در حقیقت شام دو گزینه نامه
معتبر یا هرزنامه ميباشد
بخش دوم پایگاه دادهها شام پیشبینيهاي چارچوب
ميباشد ای قسمت شام دو پایگاه داده به صورت زیر
ميباشد:
پایگاه داده معتبر :ای پایگاه داده در حقیقت شام
پیشبیني نامههاي معتبر چارچوب ميباشد
پایگاه داده هرزنامه :ای پایگاه داده شام نامههاي
الکترونیکي است که چارچوب آنها را به عنوان هرزنامه
شناخته و براي استفاده آتي در اینتا ذخیره کرده است.
مسیر  1از هر سه پایگاه داده مو ود در چارچوب استفاده
ميکند ای مسیر خود به تنهایي به  4مسیر فرعي منشعب
ميشود در هر مسیر فرعي چارچوب از روشهاي داده کاوي
و یادگیري ماشیني براي پیشبیني استفاده شده است هر
روش شام دو قسمت انتخاب ویژگیها از میان ویژگیهاي
استخراج شده و انتام اعمال پیشبیني را شام ميشود در
مسیر  2عم مقایسه ما بی نتایج بدست آمده صورت
ميگیرد چهار روش یا الگوریتم استفاده شده در ای مسیر
به شرح زیر ميباشد]: [6،10،12،16
مسیر  1از هر سه پایگاه داده مو ود در چارچوب استفاده
مي کند ای مسیر خود به تنهایي به  4مسیر فرعي منشعب
ميشود در هر مسیر فرعي چارچوب از روشهاي دادهکاوي و
یادگیري ماشیني براي پیشبیني استفاده شده است هر
روش شام دو قسمت انتخاب ویژگیها از میان ویژگیهاي
استخراج شده و انتام اعمال پیشبیني را شام ميشود در
مسیر  2عم مقایسه ما بی نتایج بدست آمده صورت

متموعه داده نوع دوم :تعداد  1843رکورد که
شام  959رکورد هرزنامه ميباشد

 .4انتخاب ویژگیها و چارچوب پیشنهادی
بعد از گام اول نوبت به گام دوم ميرسد در ای گام الزم
است که از بی ویژگیهاي مو ود در پروفای و ویژگیهاي
نامههاي الکترونیکي ساختگي بهتری آنها را براي چارچوب
پیشنهادي خود انتخاب کنیم بدیهي است که تمامي
ویژگیهاي بیان شده نميتواند براي چارچوب مفید واقع
شود در بعضي موارد حتي مشاهده شده است که و ود
بعضي از ویژگیها باعث کاهش دقت شده است ما براي
انتخاب ویژگیهاي مناسب از ابزار انتخاب ویژگي مو ود در
نرمافزار کلمنتای که از روش  IGبهره ميبرد ،استفاده
ميکنیم ای روش در اکلر مقاالت مو ود در ای زمینه به
کار گرفته شده و نتیته مطلوبي را به همراه داشته است
] [5در گام سوم روش پیشنهادي خود را در قالب یک
چارچوب ارائه ميدهیم در ای چارچوب سعي ميکنیم از
اکلر روشهاي مشهور و زیاد استفاده شده از حوزه داده
کاوي ،یادگیري ماشیني و آمار استفاده کنیم شک 1
چارچوب پیشنهادي ما را نمایش ميدهد

شکل  .1چارچوب ارائه شده

بخش اول پایگاه دادهها ميتواند هم پایگاه داده مربوط به
آموزش و هم آزمایش چارچوب را شام شود براي راحتي
کار ما در ای چارچوب فقط یکي از ای دو را نمایش دادیم
اما بدیهي است که بعد از تقسیم متموعه دادههاي مو ود
به دو بخش آموزش ( %70داده ها بر اساس اکلر تحقیقات)
و آزمایش ميتوانیم هر کدام از آنها را به چارچوب اعمال
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تفسیر نتایج را از ا را و پیادهسازي چارچوب در نرمافزار
کلمنتای بدست ميآوریم نمودار کلي براي ا راي ای
مرحله را ،ميتوان به صورت شک  2در نرمافزار کلمنتای
نمایش داد ای ساختار براي هر دو متموعه داده مو ود
یکسان بوده و مبنایي براي ا را و پیادهسازي ای روشها
ميباشد .در ای نمودار ابتدا متموعه داده وارد نرمافزار
ميشود سپس اگر نیازي به فیلتر کردن بعضي از ویژگیها
باشد اقدام به فیلتر کردن ویژگي مورد نظر ميکنیم در گره
بعدي نوع دادههاي ویژگیها را براي نرمافزار مشخص
ميکنیم مهمتری ویژگي که نوع داده آن باید به درستي
مشخص شود ،ویژگي مورد پیشبیني ميباشد گره بعدي
گره پارتیش ميباشد ای گره وظیفه انتخاب تصادفي
متموعه آموزش (در اینتا  %70متموعه) و متموعه
آزمایش را دارد گرههاي بعدي چهار روش عنوان شده در
چارچوب ميباشد بعد از ای مرحله پیادهسازي خود را در
ای نرمافزار ا را ميکنیم هر یک از روشها بعد از ا را داراي
نتایتي ميباشند که ما فقط بعضي از نتایج که براي ارزیابي
چارچوب الزم است را ارائه ميکنیم چنانچه قبالً نیز بیان
شد در هر یک از روشها قب از ا را به انتخاب ویژگیهاي با
اهمیت ميپردازیم ،نمودار شک  3نمونهاي از ای انتخاب
ویژگیهاي با اهمیت را ،براي شبکه عصبي نشان ميدهد در
مقایسه ای نمودارها براي هر چهار روش ميتوان موارد زیر
را بیان کرد :

ميگیرد چهار روش یا الگوریتم استفاده شده در ای مسیر
به شرح زیر ميباشد]: [6،10،12،16
 :C5.0روش یا الگوریتم اول که همان درخت تصمیم نیز
ميباشد به وفور و در منابع مختلف براي اعمال پیشبیني
استفاده ميشود براي ایتاد ای درخت روشهاي زیادي
و ود دارد که امروزه با نرمافزارهاي مو ود و در دسترس به
سادگي ميتوان از  C4.5و یا  C5.0استفاده کرد در اینتا
ما از  C5.0که در نرمافزار کلمنتای و ود دارد استفاده
کردیم.
 :SVMروش یا الگوریتم دوم که در اینتا استفاده ميشود
SVMميباشد ای روش براي پیشبیني بعضي از ویژگیها
مخصوصا در حیطه تصاویر کاربرد دارد
 :BNروش یا الگوریتم سوم همان شبکه بیزی ميباشد ای
الگوریتم در روشهاي محتوایي به فراوان و کرات مورد
استفاده قرار گرفته است ای روش بیشتر مطاب با روشهاي
آماري و یادگیري ماشیني ميباشد
 :MLPای روش یا الگوریتم همان روش شبکههاي عصبي
براي پیشبیني ميباشد انواع روشهاي مختلفي براي
پیشبیني با استفاده از شبکههاي عصبي مو ود ميباشد اما
از میان روشهاي مختلف مو ود و ابزار مو ود در نرمافزار
کلمنتای روشي را برميگزینیم که نسبت به روشهاي دیگر
از نظر زماني همخواني داشته باشد ما بیشتر از روش
شبکههاي عصبي چند الیه استفاده ميکنیم که 35MLP
ميتواند بهتری مورد هم از نظر زمان و هم از نظر پیشبیني
باشد

هر یک از روشها متموعهاي از انتخاب ویژگیهاي منحصر به خود
را دارد در ای نمودارها سوال  (tr9) 9و سوال (df10) 10که
همان موارد اضافه شده در پروفای کاربران در ای تحقی ميباشد
داراي ایگاه خوبي ميباشند دقت و نتیته به دست آمده از هر
روشي تا حدودي وابسته به ویژگیهاي مورد استفاده در روش
ميباشد

 .5ارزیابی نتایج و تفسیر آنها
بعد از اینکه دادههاي مورد نیاز خود را معآوري و پردازش
کردیم اکنون نوبت به ا را و پیادهسازي چارچوب ارائه شده
میيرسد ما اطیالعات مورد نیاز براي ارزیابي ،نتیتهگیري و

Multilayer Perceptron
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شکل  .2اجرای چهار روش چارچوب در نرمافزار کلمنتاین

شکل  .3متغیرهای با اهمیت در انتخاب ویژگی برای شبکه عصبی
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حال نتایج به دست آمده براي هر دو متموعه داده اول و
دوم را ارائه ميکنیم در دول  5معیارهاي ارزیابي
] [1،8،12،16،19مورد مقایسه براي هر دو متموعه بر
مبناي چهار روش ا را شده را ميتوان مشاهده کرد
در هر یک از متموعه دادهها به ازاي هر روش تقریبا نتایج
یکساني حاص ميشود در نتایج هر متموعه داده شبکه
عصبي بهتری نتیته و پیشبیني را نسبت به دیگر روشها
دارا ميباشد در نتیته شبکه عصبي به عنوان پایدارتری و
بهتری روش مي تواند مورد تو ه قرار گیرد
در پایان نمودار بهره )  ( Gainبراي متموعه داده اول و
متموعه داده دوم به ترتیب در قالب نمودارهاي شک  4و
 5براي هر چهار روش نمایش داده ميشود ای نمودارها در
حقیقت یک روش بصري و آماري براي کمک به درک
کارآیي روشهاي مطرح شده ميباشد در ای نمودارها ابتدا
متموعه دادهها به صد قسمت تقسیم شده و به صورت
درصدي در محور افقي نمایش داده ميشود ،سپس به
صورت تتمعي تعداد ک پیشبینيهاي درست هرزنامه به
ازاي ک پیشبینيها در قالب نمودار در محور عمودي به
صورت درصد نمایش داده ميشود ای نمودارها گویاي آن
است که روش شبکه عصبي بهتری بهره را دارا ميباشد هر
چند ميتوان ای نمودار را به صورت نقطهاي و غیرتتمعي و
با تقسیمات مختلف داده نمایش داد که از آن صرفنظر
ميکنیم

جدول : 5معیارهای ارزیابی برای هر دو مجموعه دادهa (:
:هرزنامهای که به عنوان هرزنامه پیشبینی شده :d ،نامه
معتبری که به عنوان نامه معتبر پیشبینی شده:b ،هرزنامه
که به عنوان نامه معتبر پیشبینی شده):c ،(FNنامه معتبر
که به عنوان هرزنامه پیشبینی شده))(FP
متموعه داده
متموعه دوم

متموعه اول

87.17

87.87

C5.0

90.51

91.39

SVM

روش | معیار

77.86

85.59

BN

95.08

95.43

NN

12.83

12.13

C5.0

9.49

8.61

SVM

22.14

14.41

BN

4.92

4.57

NN

14.5

21.6

C5.0

8.8

14.6

SVM

20.99

22.5

BN

1  Accturacy

c
d c

4.6

7.0

NN

88.88

94.1

C5.0

89.93

95.3

SVM

76.73

90.9

BN

94.79

97.0

NN

a
ba

86.19

86.82

C5.0

91.19

90.08

SVM

78.92

85.95

BN

95.45

95.25

NN

a
ca

شکل  .4نمودار بهره  Gainبرای داده اول
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شکل  .5نمودار بهره  Gainبرای داده دوم

 .6نتیجهگیری و پیشنهاد کارهای آتی
دقت ميباشد ای دقت و ثبات در نتایج بدست آمده از
شبکه عصبي به خاطر نوع خاص روش شبکه عصبي
ميباشد که بر مبناي افکار انسان عم ميکند
به طور کلي ميتوان در هر چهار مرحله بیان شده
طراحي نوآوريهایي دیگري در نظر گرفت در مرحله
اول ميتوان دستهبنديهاي دیگر و بر مبناي امعه
آماري دیگر شبیهسازي کرد در قسمت چارچوب
ميتوان از ترکیب روشهاي مو ود مانند رايگیري براي
پیشبیني استفاده کرد هر روش در حی انتخاب
ویژگیها به صورت منحصر به فرد عم ميکند لذا
هریک بسته به ویژگیهاي انتخابي دقت محدودي را در
همان بازه کسب ميکند با ترکیب کردن نتایج روشهاي
مختلف ميتوان از حداکلر ویژگیهاي استخراج شده بهره
برد براي دقت بیشتر ميتوان از روشهاي معنایي،
آنتولوژي همراه با روشهاي همکارانه بهره برد براي
ملال ميتوان به خوشهبندي پروفای هاي کاربران
پرداخت سپس با استفاده از ای خوشهبندي در مراح
مختلف اقدام به بهبود دقت چارچوب کرد

به طور کلي در ایران در زمینه دستهبندي و پاالیش
نامههاي الکترونیکي در امر بازایابي و تبلیغات پژوهش
زیادي انتام نشده است ،لذا در ای طرح سعي بر ایتاد
یک ضد هرزنامه شخصي شده براي تخمی اهمیت و
دستهبندي نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي کاربران با
تو ه به رفتار پروفای آنها شده است در واقع ما از سه
منبع مقاالت ،مطالعه و بررسي نامههاي الکترونیکي
تبلیغات ي و نظر خبرگان براي انتام ای تحقی استفاده
کردهایم.
براي طراحي بهتر الزم بود که حوزه کاري و بعدي از
تتارت الکترونیک که طراحي ضد هرزنامه براي آن
صورت ميپذیرد ،مشخص شود طراحي ضد هرزنامه
براي نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي که بیشتر در حوزه
نامههاي الکترونیکي خاکستري قرار ميگیرد ،صورت
پذیرفته است در بعد تتارت الکترونیکي ،براي بازاریابي
از طری نامههاي الکترونیکي تبلیغاتي و بیشتر براي
بازاریابي  B2Cسازگار شده است بعد از طراحي
پرسشنامه ،مع آوري پاسخها ،مقایسه روشها بر مبناي
معیارهاي ارزیابي مطرح شده و دو متموعه داده متزا
با یکیدیگر مشیخص شد که شیبکه عصبي داراي
بیشتری
ی
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