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 خالصه 
هرزنامه در اغلب موارد تبليغاتی هستند. تبليغات مشکوک بوسيله برنامه برای دادن خدمات غنی و سريعی به کاربران می باشند که  

می گرفته می شود و  به ظاهر مشروع  هستند ولی هرزنامه می باشنددر اين نوع روش ها، ويژگی هايی برای صفحات اسپم در نظر

براساس روش های يادگيری ماشين مدلی ياد گرفته می شود که می تواند کل صفحات يک موتور جست و جو را به اسپم و غير اسپم 

دسته بندی کند. تالشهای بسياری برای جلوگيری از انتشار هرزنامه ها با تکيه بر الگوريتم های داده کاوی صورت پذيرفت است. ولی 

امه ها با توجه به ماهيت جديد خود کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. يکی از راه های جديد شناخت فريب نامه ها استفاده از فريب ن

  خروجی ترکيب روی الگوريتم های داده کاوی بر اساس محتوای فريب نامه ها است.  در اين پژوهش يک روش پيشنهاد شد که بر

سازی و مورد ارزيابی  شده به طور جداگانه پياده بندی مطرح های دستههادی با استفاده از الگوريتمکند. روش پيشن می عمل بندها دسته

دهنده برتری روش  سازی و ارزيابی گرديد. نتايج به دست آمده نشان های فوق به صورت منفرد نيز پياده قرار گرفت. سپس الگوريتم

درمقايسه با  9..9بندی با ميزان % و خطای دسته 33.99درستی با ميزان %،  DMNBپيشنهادی با استفاده از الگوريتم يادگيری 

 باشد. های منفرد و همچنين سيستم ترکيبی ناهمگن می بندی با استفاده از الگوريتم دسته

 بندی خودکار ، انتخاب ويژگی، الگوريتم يادگيری. کاوی، دسته کاوی، متن کلمات کليدی: داده
 

 مقدمه .1
و  روسيو وستيپ ليکه شامل فا یو از آنجا ستنديهستند صرفاً فقط بعنوان زباله ن یکيصورت پست الکترونکه ب 1یهاهرزنامه

رفتن اطالعات  نيکنندگان آن خطرناک باشند و باعث از ب افتيو در ستميس کي یتوانند برایهستند م یجاسوس یعوامل نرم افزارها

تشخيص هرزنامه از طريق سابقه داده های جمع آوری شده  .ميهرزنامه دار ايسپم ا صيجهت تشخ یارهابه ابز ازيما ن نيباشد. بنابرا

نزاع بين ارائه دهندگان سرويس نامه الکترونيکی و توليدکنندگان هرزنامه همچنان ادامه دار کرده است. حجم زيادی از اين هرزنامه ها 

کنند. يا مزاحمت ايجاد می مزاحم کاربران از ها اغلب برای بسياریمهاز طريق روبات ها روزانه در سر تا سر جهان توزيع می شوند. هرزنا

 شبکه، باند پهنای تاثير تلف شدن تحت هرزنامه توسط کاربران شوند گاهی اوقاتايميل می اطمينان قابليت کاهش به تنها نه که چرا

ها هرزنامه صيتشخ یها کياز تکن یاريبس باشند.کاربران می توسط هاپيام بعضی شدن زمان، هزينه و گاهی اوقات عدم دريافت تلف

  شده است. شنهاديپ نيماش یريادگي یهابر اساس روش
امروزه ديدگاه تکنولوژيکی و فناوری موضوع بسيار مهمی بنام هرزنامه را مطرح نموده که از نظر قانونی بايد نسبت به آن جلوگيری 

پيوتری دنيا را تغيير داده اند. امنيت کامپيوتر به دليل حمالت انجام شده بسيار شود. در سال های گذشته، رشد سريع شبکه های کام

ضروری است. بسياری از شرکت ها در زمينه ساخت ضدهرزنامه ها بر اساس امضا عمل کرده اند و عملکرد موفقی در زمينه تشخيص 

های ناشناس توسط اين نرم افزارها قابل تشخيص نيستند.  سريع هرزنامه ها داشته اند. با اين حال، نوع جديد هرزنامه ها و هرزنامه
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ص هرزنامه بر اساس امضا بوده که امروز مؤثر نيستند. تشخيص هرزنامه و مشکالت دسته بندی ايميل ها با استفاده روش سنتی تشخ

و بعد دسته بندی ايميل را با  از سيستم يادگيری ماشين حل شده است.يايستی ابتدا تشخيص دهنده هرزنامه و غير هرزنامه را ايجاد

 .استفاده از غير هرزنامه و هرزنامه انجام دهيم تا نرخ خطا را کاهش دهيم

 

 هادسته بندی هرزنامه .2
حجم شده است.  تبديل به يک مشکل  ی هميشه مورد اهميت زيادی برای کاربران بوده است که خودکار اسناد متنبندی دسته

 یو کتابخانه هاها  داده گاهيپا ،یکيالکترونهای ، پست ینترنتيوب، اخبار ا یشبکه جهان قياز طر در دسترس نيآنال های متن ميعظ

 امر نيا در صفحات وب می باشد. اديزبسيار  اطالعات بخاطروب  ندهيفزا تيمحبوب .[1حجم اطالعات وب را تشکيل داده اند] تاليجيد

 افزايش باشد. بای میجستجو ضرور یوب به منظور بهبود عملکرد موتورهات اخودکار صفحهايی برای دسته بندی باعث ارائه سيستم

 روزافزون رشد به توجه با [. امروزه2]رسد یم نظر به ضروری متون خودکار یبند دسته سيستمی برای وجود اطالعات، حجم روزافزون

 متون ی موضوعیگذار برچسب عمل متون به یبند هدست .است يافته یا ژهيواهميت  خودکار یبند دسته الکترونيکی، اسناد به دسترسی

 مخصوصاً متون فيلتر کردن ازجمله ها نهيزم از بسياری در یبند دسته. باشد یم شده نييتع پيش از مجموعه يک طبيعی برمبنای زبان

 يا و سؤاالت به پاسخ ارخودک یها ستميس کلمات، از يیزدا ابهام طبقه)دسته(، الکترونيکی، دسته بندی صفحات وب، تشخيص یها نامه

 و تطبيقی انتخابی توزيع يا و مستندات یده سازمان که کاربردی در هر یطورکل به و آموزشی یها ستميس در مقاالت دهی به حتی نمره

 [.9دارد] کاربرد باشد، مدنظر مستندات از خاصی

 

 هاکارهای انجام شده پیشین در زمینه هرزنامه .3
 از تبليغ اينها از بسياری است کرده جلب به خود ايميل پايين های هزينه و اينترنت در عرصه يمیعظ افزايش اخير، های سال در

 برای عادی امری به روز، به روز افزايش حال در که های پيام ناخواسته از بااليی حجم دريافت نتيجه، يک عنوان به. است بازارها

       .[1]هرزنامه معروف هستند استه يانام  پيام ناخو به پيام اين. اند شده تبديل کاربران
ايميل می  اطمينان قابليت کاهش به تنها نه که يا مزاحمت ايجاد می کنند. چرا مزاحم کاربران از ها اغلب برای بسياریهرزنامه  

 اوقات عدم دريافت شدن زمان ، هزينه و گاهی تلف شبکه، باند پهنای تاثير تلف شدن تحت هرزنامه توسط کاربران شوند گاهی اوقات

  . [1]کاربران می باشند توسط ها پيام بعضی
ايميل ناخواسته، معموال تجاری بوده و ايميلی که بصورت انبوه به تعداد زيادی از دريافت کنندگان "هرزنامه به طور کلی به عنوان 

به طور خودکار هرزنامه يا غير هرزنامه طبقه برای مقابله با آن، مدل های شناسايی هرزنامه که  تعريف شده است. "فرستاده می شود

بندی شده اند در دو گروه بررسی و تحقيق شده است. روشهای آماری و غير آماری هستند.مشکل با روش های غير آماری است که در 

قابل تشخيص منجر  باشد وجود ندارد. اين ممکن است به هرزنامه ها غير "look"آن هيچ جز آموزشی برای تاييد پيام که محتوای آن 

 .[2]شود و پاسخ خودکار توسط سيستم داده شود 
با توجه به محدوديت فوق محققين از الگوريتم های يادگيری ماشين استفاده کردند.يکی از روش های که به طور گسترده ای 

يا يک پيام اسپم بوده يا اسپم شود، طبقه بند بيز می باشد در واقع اين روش تالش می کند براساس احتمال اين که آ استفاده می

است.  SpamBayesيک مثال قابل توجه نرم افزار متن باز  [.3]ها محاسبه را انجام می دهد  نيست و همچنين بر اساس تکرار ويژگی

. ساير الگوريتم های يادگيری معروف برای افزايش [4]برای تشخيص اسپم نيز استفاده شده است (SVM)ماشين بردار پشتيبان 

اعمال شده است. با اين حال آن روش ها هم هنوز متحمل هزينه های   (ANN)های عصبی مصنوعی  و شبکه [5]ناسايی هرزنامه ها ش

بزرگ با توجه به محاسبات سنگين و نرخ تشخيص کم بوده اند و به اين دليل است که آنها از انتخاب ويژگی استفاده نمی کنند و از 

. همچنين آنها پارامترهای الگوريتم يادگيری ماشين را بهينه سازی نمی کنند. هدف از بهينه [6] ی کنندويژگی های بی ربط استفاده م

سازی پارامترها تنظيم مقدار پارامترهای متعددی در الگوريتم های يادگيری ماشين برای فهميدن مقادير مطلوب آنها می باشد. به 
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بهينه سازی  [8]و غيره همچنين  SVM [7]، مقدار پارامتر تابع هسته ANNدر عنوان مثال، مقدار وزن و تعداد اليه های مخفی 

پارامترها را در الگوريتم های خود نشان دادند اما آنها توضيح ندادند که چگونه مقادير پارامترهای بهينه را محاسبه می کنندعالوه بر 

نکردند. هدف از انتخاب ويژگی پی بردن به ويژگی های نامربوط از اين، آنها از روشهای انتخاب ويژگی برای شناسايی هرزنامه استفاده 

جمله تمام ويژگی های داده های مميزی جهت کاهش زمان پردازش و بهبود نرخ تشخيص است. تمام ويژگی های برای طبقه بندی 

ی ربط نه تنها باعث افزايش هزينه اينکه آيا يک نامه الکترونيکی قانونی است يا هرزنامه ضروری نيست و به اين دليل ويژگی های ب

آنها انتخاب [ 8]های محاسباتی )از قبيل، زمان و منابع( می شود بلکه باعث کاهش نرخ طبقه بندی هم می شود در مرجع ديگری 

ی ها را به ويژگی انجام دادند ولی اشاره نکردند که چگونه تعدادی از ويژگی های مهم را انتخاب کردند و اهميت متغير هر يک از ويژگ

انتخاب ويژگی را با استفاده از الگوريتم رتبه بندی ويژگی انجام دادند اما نرخ [8] عنوان يک مقدار عددی فراهم نکردند. اگر چه آنها

 تشخيص آنها بسيار کم بود.
 

 هامجموعه داده .4

 [13]پژوهش در مرجع شماره  اين در سيستم دارد.  آموزش برای آموزش مجموعه يک به نياز ماشين يادگيری سيستم از يک هر

 191 و صحيج( ٪.99.9 حدوداً) هایپيام 2112 که متنی های پيام 2939 اند که ازکرده استاندارد استفاده داده مجموعه عنوان به

 متناند و فقط هدرها حذف شده اند وبوده HTML های تگ از همه ها،داده مجموعه اين در. هستند اسپم( ٪16.69 حدوداً) پيام

 ( نشان داده شده است.1در جدول ) ling spamداده  مجموعه  جزئيات   .است استفاده شده

 
 ling spamداده  مجموعه  (: جزئيات 1جدول )

 دسته تعداد اسناد آموزشی تعداد کل اسناد دسته
2939 191 Spam 

2112 No spam 

 
 مرحله پیش پردازش .5

رسد. در اين مرحله اسناد متنی  پردازش می اهم کردن مجموعه داده، نوبت به مرحله پيشبندی ايميل ها پس از فر برای دسته     

پردازش روش  خام بايد به فرمی که قابل استفاده در مرحله انتخاب ويژگی و الگوريتم يادگيری باشند، تبديل شوند. در مرحله پيش

شود. عملکرد هر کدام  انجام می Generate n-gramو  Transform Case ،Tokenization ،Filter Stop Words ،Stemmingپيشنهادی، عمليات 

 در زير بيان شده است.

Transform Caseشوند. در اين مرحله تمامی کاراکترها  : در اين مرحله تمامی کاراکترهای موجود در متن به فرم يکسان تبديل می

 شوند. به حروف کوچک تبديل می

Tokenizationشود. متن به صورت کلمات متوالی جدا از هم تقسيم می : در اين مرحله کل 
Filter StopWords.در اين مرحله کلمات زائد در زبان انگليسی حذف خواهند شد : 

Stemmingيابی که برای حذف پسوندها و پيشوندهای  : در اين مرحله ريشه کلمات در زبان انگليسی با استفاده از الگوريتم ريشه

 شان تبديل شوند، استفاده شده است. طول کلمات و تا زمانی که به فرم ريشهکلمات در جهت کاهش 
Generate n-gramبندی و کاهش ابعاد متن از  : در اين مرحله برای شاخصn-gram  استفاده شده است. با استفاده ازn-gram توان  می

ا برای مسائل پردازش گفتار مطرح شد. ولی اکنون نشان داد. اين مدل ابتد nمتن را به صورت يک سری از کلمات متوالی به طول 

دهی  بندی متون مطرح شده است. پس از مراحل فوق، وزن های مختلفی از اين مدل برای مسائل پردازش زبان طبيعی و دسته نگارش
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فاده از اين روش بندها با است استفاده شده است که عملکرد دسته IDFدهی  شود. در اين تحقيق از روش وزن ها انجام می ويژگی

 گيرند.  دهی مورد ارزيابی قرار می وزن

 

 های مورد استفاده در این پژوهشالگوریتم .6
 

   NAIVE BAYESالگوریتم .6.1

، بيز ساده است. اين روش به داليل متعددی اهميت دارد. اينکه [9]بندی شده در زمينه دسته های مطرح يکی ديگر از الگوريتم

توان از آن برای  های تخمين پارامتر تکرارشونده پيچيده ندارد. بدين معنی که می ازی به برنامهساخت آن بسيار ساده است و ني

 باشد. بندی می ها در زمينه دسته ترين الگوريتم های بسيار وسيع نيز استفاده نمود. اين الگوريتم يکی از سريع مجموعه داده
 
  Multinominal Naive Bayes الگوریتم .6.2

متنی را می توان از يک ديدگاه يادگيری بيزين دانست که توزيع های واژه ای در اسناد از طريق مدل پارامتری  وظيفه کالسه بندی

خاصی بوجود آمده و پارامترها می توانند از طريق داده های يادگيری محاسبه گردند. با شناسايی)کاوش( مجموعه داده يادگيری ما می 

 MNBبدست آورده و سپس احتمال های شرطی متناظر را محاسبه نمائيم. يکی از مزايای مدل  توانيم همه فراوانی های مورد نياز را

تنها نيازمند جستجو ميان واژه  MNBاين است که پيش بينی ها را با راندمان باال انجام می دهد. بنابراين برای انجام پيش بينی ها 

يش تکرار کم واژه های متنی بکار گرفته می شود. بطور عکس ديگر های دارای شمارگان صفر می باشد. بطور متداول در کنار نما

کالسه بندها مانند شبکه ها بايستی نيازمند جستجو در ميان همه واژگان در مجموعه يادگيری می باشند. از اين رو که در کالسه 

د پيش بينی ها را سريع تر از کالسه می توان MNBبندی متنی اندازه واژگان اغلب خيلی بزرگتر از طول سند می باشد. الگوريتم 

 . [10]بندهای ديگر  به جز خانواده بيز انجام دهد 
 

 Discriminative Multinominal Naive Bayes  الگوریتم .6.3
برای يک  [17]می پردازيم که از روش يادگيری پارامتری شرح داده شده در رفرنس  (DMNB)بيز ساده چند جمله ای متمايزگر 

عبارت است از حفظ اطالعات فراوانی در حالی که به ماهيت قابل تمايز  DMNBچند جمله ای بهره می گيرد. هدف مدل بيز ساده 

از طريق اسناد يادگيری توليد می  DMNBکالسه بندی توجه دارد و بنابراين ترکيبی از يادگيری عمومی و متمايز می باشد. الگوريتم 

سرعتر  MNBباشد؛ اين الگوريتن دقيقتر و نسبت به  می MNBيات محاسباتی دارای همان خصوص DMNBگردد. مشخص است که 

 است و همچنين يادگيری آنالين را پشتيبانی می نمايد.
 
  Complement Naïve Bayes الگوریتم .6.4

 می هبودب  حساس هایدسته تمام در ها داده از پارامترهايی با ساده را  بيز بندی طبقه ضعف (CNB)ساده مکمل بيز بندی دسته

 .[10]بخشد
 

 درخت تصمیم .6.5

بندی مبتنی  های دسته بندی است. در الگوريتم های مورد استفاده در دسته درخت تصميم يکی از مشهورترين و پرکاربردترين روش

گردد. نمايش دانش به شکل درخت  ها ارائه می بر درخت تصميم، دانش خروجی به صورت يک درخت از حاالت مختلف مقادير ويژگی

 بندهای مبتنی بر درخت تصميم کامال قابل تفسير باشند. بب شده است که دستهس

 توان به موارد زير اشاره کرد: از داليل مهم استفاده درخت تصميم می
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تر، در سطوح  توانند با اجتماع نواحی تصميم محلی ساده نواحی تصميم پيچيده سراسری خصوصا در فضاهای با ابعاد زياد می

شود،  ها امتحان می ای روی تمام دسته ای که هر نمونه داده های تک مرحله بندی کننده قريب زده شوند. برخالف دستهمختلف درخت ت

ها امتحان شده و محاسبات غيرضروری  بند مبتنی بر درخت تصميم، يک نمونه فقط روی زيرمجموعه خاصی از دسته در يک دسته

 شوند. حذف می
شود که معموال با يک معيار  ها استفاده می ای از صفات برای تفکيک بين دسته قط از زيرمجموعهای ف بندهای تک مرحله در دسته

های مختلفی از صفات  پذيری انتخاب زيرمجموعه بندهای مبتنی بر درخت تصميم، انعطاف بهينه سراسری انتخاب خواهد شد. در دسته

های اين گره را تفکيک  شده به شکل بهينه، دسته يرمجموعه انتخابای که ز های داخلی مختلف درخت وجود دارد. به گونه در گره

 ای در کارايی بهبود ايجاد کند. بندهای تک مرحله پذيری ممکن است نسبت به دسته کند. اين انعطاف می
 
 SVMماشین پشتیبان  .6.6

بندی از محبوبيت باال و نتايج  تهبندی وابسته به تمايز است که در مسائل دس های دسته ماشين بردار پشتيبان يکی از روش     

بندی ماشين بردار پشتيبان مبتنی بر اصل به حداقل رساندن ريسک از نظريه يادگيری محاسباتی  خوبی برخوردار است. روش دسته

درک ترين خطا است. عالوه بر اين ماشين بردار پشتيبان برای  است. ايده اين اصل برای پيدا کردن يک فرضيه برای تضمين پايين

 نظری و تجزيه و تحليل بسيار مناسب است.

    SVM  های مثبت و منفی دارد که برای جستجوی سطوح تصميم است تا بتواند به بهترين وجه،  نياز به هر دو مجموعه آموزش

سند که نزديک به های  نام دارد. نمونه 1بعدی جدا کند، که در اصطالح ابرصفحه n های منفی در فضای های مثبت را از نمونه نمونه

ماند اگر  بندی ماشين بردار پشتيبانی بدون تغيير باقی می شوند. عملکرد دسته گيری هستند بردار پشتيبان ناميده می سطح تصميم

 شده باشند.  های آموزشی حذف ای از داده اسنادی که متعلق به بردار پشتيبان نيستند از مجموعه
 
 دسته بندی هایکمیته .6.6

بندهای ترکيبی است  اخير بسيار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، استفاده از دسته یها که در سال يیها افتييکی از ره    

بهبود کارايی  دهنده  شده نشان بند منفرد است. تحقيقات انجام بندی توسط ترکيب چند دسته دسته يیکه هدف در آن افزايش کارا

 افزايش در مؤثر ابزار يک به بندها دسته ترکيب های روش که دهد یم نشان شده انجام لعاتمطا .[25] است بندهای ترکيبی توسط دسته

 که بندی دسته با آن ترکيب آنگاه باشد، نقطه چند در خطا دارای بند دسته يک اگر شده است. تبديل بندی دسته دقت ميزان و کارايی

هايی هستند که يک در واقع  الگوريتم دهد. ارائه را بهتری نتايج تواند یم باشد بند اول دسته از متفاوتی یها نمونه در خطاهايی دارای

ای بسازند که بند نهايی را به گونهنمايند تا دستهرا گرفته و خروجی آنها را با يکديگر ترکيب می 2بندهای ضعيفمجموعه از دسته

ها نهايتا دسته رکوردهای ديده نشده در شتر باشد. اين الگوريتمبندهای استفاده شده در الگوريتم بيتک دستهکارايی آن از کارايی تک

 کنند.بندهای کوچک استفاده شده تعيين میتک دستهمرحله ارزيابی را با ترکيب کردن خروجی تک

وعه باشد. در مرحله اول با توجه به مجم Dشود.فرض کنيد مجموعه داده اصلی ها مشاهده میايده کلی اين الگوريتم 1در شکل 

بند ضعيف ارائه خواهند شد. هر های توليد شده به يک دستهشوند. هر کدام از مجموعه دادهداده اصلی، تعدادی مجموعه داده ايجاد می

بند نهايی با يکديگر بندها برای ساخت دستهکنند و درنهايت خروجی اين دستهبندهای ضعيف يک خروجی توليد میکدام از دسته

 شوند.ترکيب می
                                                 
1 Hyperplane 
2 Weak Classifiers 
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…..

D1 D2 Dt-1 Dt

 هداد هعومجم
هیلوا یشزوم 

 داجیا : وا ما 
 یاه هداد هعومجم

 لت م

 تخاس :مود ما 
 یاهدنب هتسد

 لت م

  یکرت :موس ما 
اهدنب هتسد

C1 C2 Ct-1 Ct

C*

 
 های تجميعیچگونگی عملکرد روش 1شکل 

شود. هر کدام از اين دسته بندها يک بندهای کوچک نشان داده میبرای تعيين دسته يک رکورد جديد، آن رکورد به تمام دسته

 ص شود.ها با يکديگر ترکيب خواهند شد تا دسته نهايی رکورد ورودی مشخکنند. در نهايت خروجیخروجی برای آن رکورد توليد می

بند نهايی به ميزان بيشتری کاهش های تجميعی بيشتر باشد، خطای دستهبندهای ضعيف در روشطور کلی، هرچه تعداد دستهبه

يابد. بديهی است که نکته منفی که در اينجا وجود دارد کندتر شدن فرآيند يادگيری الگوريتم تجميعی خواهد بود. به هر حال ذکر می

های در الگوريتم های کندتری هستند.های معمولی، الگوريتمهای تجميعی در مقايسه با الگوريتمکه الگوريتم اين نکته ضروری است

-های فوق میکه در ادامه به تشريح روش  Boostingو  Baggingبندها وجود دارند که عبارتند از تجميعی دو ايده برای ترکيب دسته
 . پردازيم

 

  Bagging الگوریتم .6.6

 مجموعه چندين آموزشی، مجموعه از جايگزينی با همراه متفاوت یها یريگ نمونه با دارد. يادگيری روش يک تنها Bagging الگوريتم

 نشان عمل در داد. آموزش را جداگانه بند دسته يک توان یم هر کدام از طريق بدين و ديآ یم دست به اوليه اندازه همان با آموزشی جديد

 .[25]  دهد یم دست به باشد کوچک ها داده مجموعه اندازه که وقتی ويژه به خوبی بسيار نتايج Baggingکه  است شده داده

شود. به بندی میبرداری با جايگذاری، به تعدادی مجموعه داده تقسيمدر اين روش مجموعه داده اصلی با استفاده از روش نمونه

برداری با ت و قرار است بصورت تصادفی با استفاده از روش نمونهرکورد اس 19عنوان مثال فرض کنيد مجموعه داده اصلی شامل 

رکورد بوده و بديهی است که بعضی  19ها نيز شامل جايگذاری، سه مجموعه داده از روی آن ساخته شود. هر کدام از اين مجموعه داده

 شوند. از رکوردها در آنها تکرار می

های با رکورد شود، در نتيجه برای مجموعه دادهبرداری استفاده میيگذاری برای نمونهبرداری با جانمونه در اين ايده چون از روش

شود. با استفاده از اين روش، احتمال انتخاب هر بند ساخته میها، دستهکم نيز مناسب است. در نهايت بر اساس هر کدام از نمونه

شود و اگر در يک لحظه يک رکورد انتخاب شد، برداری با جايگذاری استفاده میمونهاست، چرا که از روش ن رکورد در هر لحظه برابر 

بار  nو احتمال اينکه در هر  امکان انتخاب مجدد آن وجود دارد. احتمال انتخاب نشدن يک رکورد در هر بار، برابر با 

گونه که در نشان داده شده است. همان 2در شکل  Baggingرگيری روش است. مثالی از نحوه به کا انتخاب نشود برابر با 
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باری که برای توليد مجموعه داده لحاظ شده است، هميشه تعدادی از رکوردها تکراری هستند. اين  19شود، در اين شکل ديده می

 کامال طبيعی است. Baggingپديده در 
 

01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 Original data 

9 5 01 01 5 2 8 01 8 7 Bagging(Round 1) 

2 3 7 2 3 2 0 9 4 0 Bagging(Round 2) 

7 3 6 9 5 5 01 5 8 0 Bagging(Round 3) 

 Baggingچگونگی عملکرد روش تجمیعی  2شکل

 

 AdaBoost الگوریتم .6.6

دهد. به نمونه های که  ی مجموعه آموزش انجام می را روی نسخه های وزن دار شده hm(x) آدا بوست فرايند آموزش دسته بندها

دهد. دسته بند نهايی ترکيبی خطی نتايج دسته  در هر مرحله اشتباه دسته بندی شوند در مراحل بعدی وزن بيشتری اختصاص می

کالس  yi بردار ويژگی ورودی و  xiاست که   D=(x1, y1),…, (xm, ym)ورودی الگوريتم مجموعه آموزش بندهای مورد استفاده است.

به عنوان مقدار اوليه وزن نمونه ها در نظر   W1(i)=1/mاست. توزيع وزنی  -1+ و 1ام و مقادير قابل قبول برای آن iنمونه  مربوط به

 کند.( مراحل زير انجام می شود. است که از تغيير می  tگرفته می شود. به ازای هر يک از تکرارها )فرض می شود تکرار

 آموزش داده می شود. wiده های آموزشی با وزن با استفاده از دا ht  دسته بند پايه

 شود. محاسبه می 1خطای آموزش محاسبه می شود. اين خطا مجموع وزنی است که از طريق عبارت 
 

(1                                                  ) 
 

 
 آيد. بدست می 2مجموعه وزنی برای هر يک از دسته بندها از طريق عبارت 

 

(2                                                       ) 
 

 بروزرسانی می شود. 9وزن نمونه ها طبق عبارت 

(3                                                     ) 
 

 توليد می شود. 1جی الگوريتم براساس عبارتاست. خرو و     ثابت بهنجار سازی  Ctبه گونه ای که 
 

(4                                              ) 
 

در حالتی که مسئله چند کالسی باشد می توان مانند حالت يکی در مقابل همه در ماشين های بردار پشتيبان عمل کرد. برای 

 .[27]ار و هر بار با جدا کردن يکی از کالس ها، الگوريتم آدابوست را اجرا کرد ب kکالس می توان   kمثال در مورد مسئله با 
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 روش پیشنهادی .6
بندها بجای استفاده از يک  ترکيبی از دستهنی، هدف در اين پژوهش استفاده بندی اسناد مت جهت باال بردن کارايی نهايی دسته   

بندهای منفرد خواهد  بند ترکيبی عملکرد بهتری نسبت به دسته دهد که استفاده از دسته باشد. نتايج نشان می بند منفرد می دسته

 تواند بهتر از تصميم يک خبره باشد.  داشت. ايده اين است که تصميم چند خبره می

 روش پیشنهادی: 3شکل 

پردازش کل متن را تبديل به يکسری کلمات از هم  . در مرحله پيششوند یمپردازش  پيشنهادی اسناد در ابتدا پيش درروش

هر کلمه در متن يک ويژگی محسوب خواهد شد. در مرحله بعد  چراکهشود  میها  . اين کار باعث افزايش بعد ويژگیميکن یم جداشده

 TF-IDFو  TF ،IDF ی را با استفاده از روشوزن دهحذف کلمات زائد را انجام می دهيم. بعد از آن ريشه يابی کلمات انجام می شود. 

مرحله کلمات با توجه  نيازا پسه جديد توليد نموديم. يک مجموعه داد 9و 1،2با مقادير   nبا تنظيم  n-gram. سپس با ميده یمانجام 

. با توجه به اين ميده یمنسبت داده خواهد شد. در مرحله بعد انتخاب ويژگی را انجام  ها آنبه ميزان اهميتی که دارند، وزن مناسبی به 

. اين کار باعث کاهش پيچيدگی ميا کردهاستفاده  chiها در متن بسيار زياد است، ما از روش انتخاب وبژگی  نکته که تعداد ويژگی

  ورودی

پیش 

 پردازش

 

 

 

  

یادگیری با 

استفاده از 

 بندهای دسته

  

 

 

 
 ارزیابی 

 

 

 
 

 

 دیتاست

Tokenization Filter Stop 
Words 
 

Stemming 
 

3-Gram 
 

2-Gram 
 

1-Gram 
 

 Naive Bayes(NB, MNB.CNB,DMNB) 
 SVM 
 Random Tree, Random Forest 
 Adaboost  
 bagging 

 
 

  Precision 

 Recall 
 F-measure  
 Accuracy  
 Error 

 
 

TF 
 

IDF 
 

TF-IDF 
 

Chi2 
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های مهم درآمده که بايد به الگوريتم يادگيری داده شود. روش  برداری از ويژگی صورت بهمرحله متن  نيازا پسبندی خواهد شد.  دسته

کارايی مناسب روش  هدهند نشاناست. نتايج  شده شيآزماباشد و بر روی مجموعه داده حقيقی  بندی با ناظر می پيشنهادی از نوع دسته

 ايم.  ی قرار دادهبررس موردکارايی روش پيشنهادی را با استفاده از معيارهای مختلف  تيدرنهاباشد.  پيشنهادی می

 

 روش ارزیابی کارائی طرح پیشنهادی .6
 ها هم وريتمالگ .است کاوی مربوط به داده وظايف جهت انجام ماشين يادگيری های الگوريتم از ای شامل مجموعه Wekaابزار 

همچنين ابزار   [.11-11] شما فراخوانی شوند جاوا اينکه توسط کد يا و شوند اعمال ها داده به مجموعه مستقيم طور به تواند می

 باشد. مصور سازی می و، انجمنی قواعد، خوشه بندی، رگرسيون، دسته بندی، اوليه پردازش برای ابزاری شاملWeka يادگيری ماشين 

، آزمايش، کاوشگر شامل ابزاری ديگر مانند  Wekaباشد. ابزار  مناسب ماشين جديد يادگيری های طرح توسعه ی تواند برایاين ابزار م

 است. [16] جاوا های رابط و فرمان ساده خط رابط، داده ها و دانش جريان
 

 معیارهای ارزیابی .6
کنيم. در زير معيارهايی که به کمک آنها روش پيشنهادی را  برای ارزيابی روشهای پيشنهادی از مجموعه داده آزمايشی استفاده می

 دهيم عبارتند از:  مورد ارزيابی قرار می

1- Recall     2- Precision      9- F-Measure      1-Accuracy 

دی را با توجه به بنها چندين  پارامتر استفاده شده است. در زير عملکرد الگوريتم دسته همچنين برای ارزيابی کارائی الگوريتم

 دهد.  بندی نشان میهای مسئله دستهمجموعه داده ورودی به تفکيک انواع دسته
 TN (True negative)بندی شده است. : درصد رکوردهای معتبر که به درستی طبقه 

  TP (True positive)بندی شده است.  : درصد رکورد که به درستی طبقه 

 FP (False positive)ها فعاليت معتبر هستند. وردهايی که به اشتباه در دسته اشتباه قرار گرفتند، در حاليکه آ: درصد رک 

(False negative)  FN.درصد رکوردهايی که به اشتباه به عنوان فعاليت درست قرار گرفتند، در حاليکه آنها حمله هستند : 
   

(1  ) 
FNTNFPTP

TNTPAccuracy



 

(2  ) 
FPTP

TPPrecision


 

(9  ) 
FNTP

TPcall


Re 

 
بند را محاسبه  باشد. اين معيار دقت کل يک دسته  می Accuracyبندی معيار  ترين معيار برای تعيين کارايی يک الگوريتم دسته مهم

توجه  ته قابلبندی شده است.  نک ها به درستی دسته دهنده اين موضوع است که چند درصد از کل مجموعه داده کند. اين معيار نشان می

اساساً مبتنی بر  Precisionدهد درحاليکه معيار  نشان می iبند را با توجه به تعداد رخداد دسته  کارايی دسته  Recallاين است که معيار 

ز ا F-measureبند اعتماد کنيم. معيار   توانيم به خروجی دسته باشد و بيانگر آن است که به چه ميزان می بينی دسته می دقت پيش

ای را برای هر يک از دو  شود که نتوان اهميت ويژه آيد و در مواردی استفاده می به دست می Recallو   Precisionترکيب معيارهای

 دهد. ( نحوه محاسبه اين معيار را نشان می1نسبت به يکديگر قائل شد. رابطه ) Recallو   Precisionمعيار

(1  ) 
RecallPrecision
RecallPrecision2Measure-F
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 نتایج .11
دهد. نتايج به دست آمده  در تمامی حالت های  نشان می بند مختلف ( نتايج ارزيابی روشهای ساده را با استفاده از دسته1ل )جدو

 2با  DMNBبند  گرم به همراه روش های مختلف وزن دهی گزارش شده است.بهترين روش ساده با استفاده از دسته 9گرم تا  1مختلف 

، 33.91برابر % F-measure، ميانگين 33.1، ميانگين فراخوانی برابر %33.11ميانگين دقت برابر %  TF-IDFو TFگرم و روش وزن دهی

 باشد.  می 9.3بندی با ميزان % و خطای دسته 9.3معيار درستی برابر %
  

 TF-IDF , TF , IDFمقايسه نتايج بهترين روشهای  (:1جدول )
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Error  Accuracy Algorithm  
1.45 98.55 SVM 

2-
G

ra
m

 T
F

 

7.45 92.55 Random tree 

6.5 93.5 Random forest 

9.35 90.65 Naïve Bayes 

1.35 98.65 MNB 

1 99 CNB 

0.9 99.1 DMNB 

Error  Accuracy Algorithm 

2-
G

ra
m

 ID
F

 

1.45 98.55 SVM 

7.45 92.55 Random tree 

6.5 93.5 Random forest 

9.35 90.65 Naïve Bayes 

0.9 99.1 MNB 

0.95 99.05 CNB 

0.95 99.05 DMNB 

Error  Accuracy Algorithm 

2-
G

ra
m

 T
F-

ID
F

 

1.45 98.55 SVM 

11.6 88.4 Random tree 

5.6 94.4 Random forest 

9.35 90.65 Naïve Bayes 

1.2 98.8 MNB 

1 99 CNB 

0.9 99.1 DMNB 
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-میبهترين نتيجه  TF-IDF,TFگرم با وزن دهی  2نتايج نشان دهنده روش های ساده که با سه روش وزن دهی می باشد. روش 
 . باشند

 
 TF-IDF , TF , IDFمفایسه نتایج بهترین روشهای  (:4شکل )

( 2جدول ) مختلف استفاده شده است.بندهای  در مرحله يادگيری از دسته Adaboost ترکيبی در اين مرحله، جهت ارزيابی روش

 بندهای مختلف را با استفاده از دسته  chiو روش کاهش ويژگی  TFبه همراه روش  وزن دهی   Adaboost ترکيبی نتايج ارزيابی روش

فراخوانی برابر ، ميانگين 39.91در ميانگين دقت برابر % MNBبند  با استفاده از دسته دهد. نتايج به دست آمده روش ترکيبی نشان می

 باشد. می 9.9بندی با ميزان % و خطای دسته 33.2، معيار درستی برابر %33برابر % F-measure، ميانگين %33.2

 

  Gram+TF+Chi+Adaboost-2 (: نتایج با 2جدو  )
 

 
را با استفاده از   chiو روش کاهش ويژگی  IDFه همراه روش  وزن دهی ب  Adaboost ترکيبی ( نتايج ارزيابی روش9جدول )

، 39.11در ميانگين دقت برابر % MNBبند  با استفاده از دسته دهد. نتايج به دست آمده روش ترکيبی نشان می بندهای مختلف دسته

 9.91بندی با ميزان % و خطای دسته 33.11ابر %، معيار درستی بر39.9برابر % F-measure، ميانگين 33.11ميانگين فراخوانی برابر %

  باشد. می
 
 
 
 
 

Error  Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 
1.15 98.85 98.85 98.85 98.85 SVM 
9.95 90.05 88.9 90.05 87.9 Random tree 
3.5 96.95 97.95 96.95 99.05 Random forest 

1.05 98.95 99.15 98.95 99.4 Naïve Bayes 
0.8 99.2 99 99.2 98.85 MNB 

0.85 99.15 98.85 98.65 98.65 CNB 
1.1 98.9 98.7 98.9 98.5 DMNB 
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  Gram+IDF+Chi+Adaboost-2 (: نتایج با 3جدو  )

 

ا با استفاده از ر  chiو روش کاهش ويژگی  TF-IDFبه همراه روش  وزن دهی   Adaboost ترکيبی ( نتايج ارزيابی روش 1جدول )

، 33.11در ميانگين دقت برابر % MNBبند  با استفاده از دسته دهد. نتايج به دست آمده روش ترکيبی نشان می بندهای مختلف دسته

 9.91بندی با ميزان % و خطای دسته 33.11، معيار درستی برابر %33.11برابر % F-measure، ميانگين 33.11ميانگين فراخوانی برابر %

 اشد. ب می

  Gram+TF-IDF+Chi+Adaboost-2 (: نتایج با 4جدو  )

 

با روش ترکيبی آدابوست را  TFگرم با وزن دهی  2های ترکيبی که با سه روش وزن دهی می باشد. روش نتايج نشان دهنده روش

 نشان می دهد.
 

 
 وش ترکیبی  دابوستایسه نتایج با رمق (:6شکل )

 

Error  Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 
1.15 98.85 98.85 98.85 98.85 SVM 
9.95 90.05 88.9 90.05 87.9 Random tree 
3.05 96.95 97.95 96.95 99.05 Random forest 
1.05 98.95 99.15 98.95 99.4 Naïve Bayes 
0.85 99.15 98.8 99.15 98.55 MNB 
1.25 98.75 98.15 98.75 97.55 CNB 
1.1 98.9 98.7 98.9 98.5 DMNB 

Error  Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 
1.15 98.85 98.85 98.85 98.85 SVM 
8.7 91.3 90.8 91.3 89.5 Random tree 
2.4 97.6 98.45 97.6 99.45 Random forest 

1.05 98.95 99.15 98.95 99.4 Naïve Bayes 
0.85 99.15 99.15 99.15 99.15 MNB 
0.95 99.05 98.6 99.05 98.25 CNB 
1.1 98.9 98.7 98.9 98.5 DMNB 
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( 1جدول ) بندهای مختلف استفاده شده است. در مرحله يادگيری از دسته Bagging  ترکيبی در اين مرحله، جهت ارزيابی روش

 بندهای مختلف را با استفاده از دسته  chiو روش کاهش ويژگی  IDFبه همراه روش  وزن دهی  Bagging ترکيبی نتايج ارزيابی روش

، ميانگين فراخوانی برابر 33.91در ميانگين دقت برابر % DMNBبند  با استفاده از دسته هد. نتايج به دست آمده روش ترکيبید نشان می

 باشد. می ..9بندی با ميزان % و خطای دسته 33.99، معيار درستی برابر %33.99برابر %  F-measure، ميانگين %33.9

 

 Gram+IDF+Chi+Bagging-2  (: نتایج با5جدو  )

را با استفاده از   chiو روش کاهش ويژگی  TFبه همراه روش  وزن دهی  Bagging ترکيبی ( نتايج ارزيابی روش6جدول )

، 33.1رابر %در ميانگين دقت ب DMNBبند  با استفاده از دسته دهد. نتايج به دست آمده روش ترکيبی نشان می بندهای مختلف دسته

 ..9بندی با ميزان % و خطای دسته 33.99، معيار درستی برابر %33.99برابر %  F-measure، ميانگين 33.9ميانگين فراخوانی برابر %

 باشد. می

 Gram+TF+Chi+Bagging-2 (: نتایج با 6جدو  )
 

 
را با استفاده از   chiو روش کاهش ويژگی  TF-IDFبه همراه روش  وزن دهی  Bagging ترکيبی ش( نتايج ارزيابی رو.جدول )

، 33.1در ميانگين دقت برابر % DMNBبند  با استفاده از دسته دهد. نتايج به دست آمده روش ترکيبی نشان می بندهای مختلف دسته

 ..9بندی با ميزان % و خطای دسته 33.99، معيار درستی برابر %33.91% برابر  F-measure، ميانگين 33.9ميانگين فراخوانی برابر %

 باشد. می

 Gram+TF-IDF+Chi+Bagging-2 (: نتایج با 6جدو  )

Error  Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 
1.3 98.7 98.8 98.7 98.9 SVM 
5.2 94.8 91.5 94.8 98.45 Random tree  

2.925 97.075 98.15 97.1 99.35 Random forest  
9.5 90.5 93.5 90.5 97.3 Naïve Bayes  
1 99 98.15 99 97.4 MNB  

1.1 98.9 97.95 98.9 97.1 CNB  
0.7 99.3 99.35 99.3 99.85 DMNB  

Error  Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 
1.3 98.7 98.8 98.7 98.9 SVM 
5.9 94.1 96.1 94.1 98.4 Random tree  
2.8 97.2 98.2 97.2 99.35 Random forest  

9.4925 90.5075 93.5 90.5 97.3 Naïve Bayes  
1.25 98.75 98.5 98.75 98.25 MNB  
1.1 98.9 97.95 98.9 97.1 CNB  
0.7 99.3 99.35 99.3 99.4 DMNB  

Error Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 
1.3 98.7 98.8 98.7 98.9 SVM 

5.45 94.55 96.5 94.55 98.7 Random tree 
2.8 97.2 98.2 97.2 99.35 Random forest 
9.5 90.5 93.5 90.5 97.3 Naïve Bayes 
1 99 98.45 99 97.95 MNB 

1.05 98.95 98 98.95 97.2 CNB 
0.7 99.3 99.35 99.3 99.4 DMNB 
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ا با روش ترکيبی بگينگ ر TFگرم با وزن دهی  2نتايج نشان دهنده روش های ترکيبی که با سه روش وزن دهی می باشد. روش 

 نشان می دهد.
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 بگینگایسه نتایج روش ترکیبی  قم (:6)شکل 

 گيری نتيجه     .11

کنندگان اينترنت تاثير منفی اسپم در حساب ايميل خود را تجربه نموده اند. بسياری از پيغام های ناخواسته جعبه دريافت  استفاده

بايد بصورت مداوم پاک شوند تا به خدمات ايميل اجازه کارکردن بصورت معمولی را دهد. از کاربران را پر می کنند که اين پيغام ها 

که اولين مورد اسپم شناسايی شد، از آن زمان به بعد اسپم تبديل به مسئله ای جدی برای کابران، ارائه دهندگان خدمات  9.دهه 

ديل شدند. با وجود اينکه هيچ توافق عامی در رابطه با تاثير اسپم بر (، اپراتورهای شبکه، مديريت عمومی و سازمانی تبISPاينترنتی )

روش های شناسايی مختلف اينترنت و هزينه های مالی آن وجود ندارد، با اين حال برخی از آمار و ارقام گويا را ميتوان مالحظه نمود. 

ناسب محتوی شناسايی مختلفی هستند. دراين هرکدام دارای نقطعه ضعف ها و قدرت های مختلف ميباشند و درنتيجه هرکدام م

ارئه  2911و  .299موجود درمورد شناسايی بررسی های اسپم پرداختيم، که اين مستندات بين سالهای  پژوهش به بررسی ادبيات

رمورد شده بودند، هدف از اين کار نيز درک روند پژوهش مرتبط با شناسايی اسپم بررسی و فراهم آوردن بينش و جهات آينده د

شناسايی اسپم بررسی برای محققان و پژوهشگاران خواهد. با تحليل مقايسه ای نتايج، مالحظه می شود که بدست آوردن الگوها بعنوان 

حمالت اسپم و بررسی های موجود در الگو کارآمد ترين روش جهت شناسايی بررسی های اسپم است. عالوه براين، ازنظر راهنمايی 

های اسپم، تفاوت های زبانی و روانی بررسی های جعلی و حقيقی دارای تاثير قابل توجهی در شناسايی بررسی  برای شناسايی بررسی

 های اسپم هستند.

پيچيده و ديده بانی وضعيت محصوالت مورد نظر، و فرآيند بررسی جزء  پيش بينی فعاليت های اسپم کننده ها از طريق تحقيقات

شند. مسلح کردن ابزارهای فيلترکننده اسپم در وب سايت های به اشتراک گذاراننده نظرات به اين اختالف های مهم در مستندات ميبا

توان از مستندات موجود اين نتيجه گيری را کرد که شناسايی گروه های روش باعث تقويت کارآيی ابزارهای شناسايی می شود. می

غفلت شده است. تعدد اسپم کننده ها در گروه ها منجر به ازدياد بررسی اسپم کننده ها بخشی از ناحيه شناسايی اسپم است که از آن 

های اسپم در فواصل زمانی بخصوص می شود. من تبع آن، با درنظر گرفتن اينکه پژوهش های متمرکز بر الگوهای شيوع جهت 
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پيشنهادات پژوهش آينده بررسی  شناسايی بررسی های اسپم دقت بيشتری را در شناسايی حمالت اسپم از خود نشان دادند، يکی از

  الگوهای شيوع با استفاده از روش های بديع برای شناسايی گروه اسپم کننده ها ميباشد.

يکی از مسائل جدی و مهم در ناحيه شناسايی اسپم بررسی، عظمت مجموعه داده های استاندارد طاليی است. براساس مستندات 

ين کار بسيار مشکل است. درنتيجه، اکثر محققان از بررسی های اسپم بوجود امده بصورت موجود و تجربيات عملی بررسی های اسپم ا

دستی به همراه مشخصه های خاص بعنوان اسپم استفاده نموداند. بررسی تفاوت های روانی و زبانی بين بررسی های حقيقی و جعلی 

هت آينده برای پژوهش های بعدی در اين ناحيه می تواند يکی از روش های کارامد در شناسايی بررسی های اسپم است. ازاينرو، ج

کاوش عميق مشخصه های زبانی و روانی)عاطفی( بررسی های اسپم جهت شناسايی اينکه آنها چگونه با بررسی های حقيقی تفاوت 

 دارند باشد. سپس از اين ويژگی های باارزش ميتوان در بهبود درستی سيستم های شناسايی استفاده نمود.

 

 پیشنهادات و کارهای  تی .12
باشد. در زمينه الگوريتم انتخاب ويژگی و الگوريتم  مدلی که در اين پژوهش معرفی شد، يک مدل ترکيبی ناهمگن می   

توان گفت که  که به عنوان پيشنهاد برای کارهای آتی می باشد؛ به طوری پذيری خوبی می بندی، مدل پيشنهادی دارای انعطاف دسته

های فيلتری نظير اطالعات متقابل، ضريب همبستگی و نسبت احتماالت و  توانند در مرحله انتخاب ويژگی از الگوريتم یپژوهشگران م

های فيلتری و در  هايی نظير الگوريتم ژنتيک با ساير الگوريتم های فيلتری و پوششی مانند ترکيب الگوريتم همچنين ترکيبی از الگوريتم

 که در اين پژوهش مطرح نشد، استفاده کنند.   stackingو  voting    های تجمعی ديگر همانند مرحله يادگيری از الگوريتم

در قسمت عملی، داللت های ارائه داده شده توسط يافته های اين پژوهش، دانشمندان می توانند از تبادل های اين پژوهش جهت 

فاده کنند. عالوه براين، مديران وب سايت های آنالين می توانند به يافتن ويژگی ها و روش های موثر برای استفاده در تحقيق خود است

بحث های اين پژوهش جهت فرآهم آوردن روش های فيلترسازی مناسب برای وب سايت های خود استفاده کنند. کاربران اين وب 

ود در مستندات، پژوهش های آينده به سايت ها نيز می توانند دانشی از شناسايی اسپم کننده ها دست يابند. اما برای کمبودهای موج

استخراج موثرترين و کارامدترين ويژگی های بپردازند و همچنين مجموعه ای از ويژگی های کارامد جهت استفاده در روش های 

 پيشنهادی در آينده را نيز ايجاد می نمايد. 
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