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 چکیده 

 الگو شناخت مسائل بررسی در و ماشین یادگیري در مبحث که است مسائلی از یكی ویژگی، استخراج مسئله

تأثیر  يبندطبقه در که ییهایژگیو کنار گذاشتن و نرخ بازشناسی در مناسب ژگیوی انتخاب است. با مطرح

 سرعت و کاهش را محاسباتی هزینه و همچنین، بخشید بهبود را بازشناسی نرخ هم توانیم دارند، منفی

الً معمو شدهانجامکارهاي  در .حیاتی است امر بالدرنگ يهاستمیس در امر این که داد را افزایش پردازش

این  کهیدرصورتکنند. فرض استفاده میپیش يشدههاي استخراجبندي از همان ویژگیبراي دسته

دقت الگوریتم در تشخیص  صورت نیابهینه و دقیق انتخاب گردد در  صورتبهاستخراج ویژگی هدفمند و 

ي متفاوت، هالیمیابه بررسی  بر این مبنا ابتدا با توجه نامهانیپا. بر این اساس در این گرددیمبسیار بهتر 

 از کلمات، عبارات، کاراکترهاي خاص، سرآیند اندعبارتي ایمیل هرزنامه و غیر هرزنامه را که هایژگیو

ي استخراج شود تا با کمترین اگونهبهرا با استفاده از روش تحلیل محتوا کدبندي  )وابسته به دامنه( ایمیل

 داشته باشد هاهرزنامهو تشخیص  هالیمیا کیكتفتعداد ویژگی باالترین دقت را در 

 

 ویژگی، کالسبندي، سرعت پردازش، دقت الگوریتم ماشین، استخراج یادگیريواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

است. به همین دلیل  افتهینامه الكترونیكی کاهش لهیوسشبكه جهانی اینترنت زمان و فاصله ارتباطات به ریتحت تأث

. با رشد چشمگیر کنندیبرقراري ارتباط با دیگران و ارسال یا دریافت اطالعات از ایمیل استفاده مکاربران اغلب براي 

سرعت در حال افزایش است. چنانكه ناخواسته و مزاحم تحت عنوان هرزنامه یا اسپم، به يهالیمیاستفاده از ایمیل، حجم ا

محققان بر  رونیهرزنامه است. ازا يهالیمیباند، مربوط به ا درصد از تمام ترافیک و پهناي 06با توجه به تحقیقات اخیر، 

مزاحم  يهالیمیجهت فیلترسازي این نوع از ا ییهاستمیمتون، س يبندطبقه يهاکیآن شدند تا با استفاده از تكن

الكترونیكی را دارا  يهابندي نامهها، یک برنامه کامپیوتري است که توانایی دستهکنند. درواقع فیلتر هرزنامه يسازادهیپ

متعددي جهت  يهاستمیها باشد. در همین راستا، س، این برنامه با احتمال زیادي باید قادر به تشخص هرزنامهباشدیم

متون  يبندیادگیري ماشین مورداستفاده در طبقه يهاالكترونیكی بر اساس روش يهابندي خودکار نامهدسته

(، طبقه 1991و همكاران،  2؛ آپت1990، 1)کوهن يریگمیمبتنی بر قواعد تصم يهاستمیتوان به سکه می اندافتهیتوسعه

 يهاعصبی و روش يها(، شبكه1991و همكاران،  5)دومایس 1(، ماشین بردار پشتیبان1991، 3بیزین )سهامی يهاکننده

اند. الگوریتم بیزین ساده یكی از هها نتایج بسیار خوبی داشت( اشاره کرد که برخی از آن1991، 0مبتنی بر نمونه )ماک

 ردیگیهرزنامه مورداستفاده قرار م يلترسازیف يهاستمیصورت گسترده در سیادگیري ماشین است که به يهاکیتكن

، شودیمورداستفاده واقع م يهاستمیدیگر که در بسیاري از این س يهاتمی(. ازجمله الگور1991)سهامی و همكاران، 

از کارایی و سرعت باالیی  يبندمناسب براي اجراي عملیات طبقه يهاخاب نمونهتیبان است که با انماشین بردار پشت

ها شناسایی هرزنامه يهاستمینیز در س Boosting(. همچنین الگوریتم 1999و همكاران،  1برخوردارند. )دراکر

شده براي این منظور، از دیگر ارائه يهاکی(. آر جمله تكن2661، 1اند )کاراراس و مارکوسمورداستفاده قرارگرفته

، 11؛ هسائو و چانگ2665، 16؛ دالنی2661و همكاران،  9اند )ریوروالیادگیري مبتنی بر نمونه استفاده کرده يهاتمیالگور

ها بر اساس محتوي است، شناسایی هرزنامه داکردهیها، روش دیگري که محبوبیت بسیاري پ(.عالوه بر این روش2661

داشته است،  يریگها بر اساس محتوا پیشرفت چشممعتبر و هرزنامه يهاست. در این چند سال اخیر جدا کردن نامها اآن

حساب آورد چراکه بندي متن بهنوعی دسته توانیها بر اساس محتوي را ممعتبر و هرزنامه يهادرواقع جدا کردن نامه

بندي لیكن در این میان، دستهتعیین شود.  ستیبای، دسته آن مصورت متنی است که با ورود هرزنامهها بهاغلب نامه
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6 Mock 
7 Drucker 
8 Carreras &Marquez. 
9 Fdez-Riverola 
10 Delany 
11 Hsiao & Chang 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   

 

 

 

یی که نیاز هرجا، در SVMي تشخیص الگو است. از الگوریتم هاتمیالگوربندي جزو دسته (SVM)ماشین بردار پشتیبان 

است و براي استفاده کرد. همچنین آموزش نسبتاً ساده  توانیمي خاص باشد هاکالسبندي در به تشخیص الگو با دسته

کمتر است، زیرا در  هايبندطبقه. زمان اجراي آن نیز نسبت به سایر دهدیمي با ابعاد باال تقریباً خوب جواب هاداده

. لذا با توجه به خصوصیات کندیمي پایگاه داده استفاده هادادهمرحله آموزش داده ها از بردارهاي پشتیبان از میان 

 . گرددیمي ناخواسته استفاده هالیمیاارائه الگوریتم تشخیص  جهتازآنلعه حاضر این الگوریتم، در مطا ذکرشده

 

 (SVM)معرفی ماشین بردار پشتیبان  .1

 

SVM در یادگیري ماشین محسوب می شود.  12دسته بندي کننده اي است که جزو شاخه روشهاي هستهSVM  در سال

ها تشخیص و متمایز کردن الگوهاي پیچیده در داده ها است  معرفی گردید. هدف این دسته الگوریتم  13توسط وپنیک 1992

با فرض اینكه داده ها به صورت خطی جداپذیر باشند، ابر صفحه هائی با حداکثر حاشیه را به دست می آورد که  SVMدر 

شتر نگاشت پیدا می دسته ها را جدا کنند. در مسایلی که داده ها به صورت خطی جداپذیر نباشند داده ها به فضاي با ابعاد بی

 کنند تا بتوان آنها را در این فضاي جدید به صورت خطی جدا نمود.

نمونه هاي آموزشی  تصمیم گیري بهینه و بردار هاي پشتیبان نشان داده شده است. مشخص است که در بین مرز 1در شكل 

کند. براي مثال نقاط آموزشی داراي کمترین را تعریف  گیري همواره زیر مجموعه اي وجود دارد که بتواند بهترین مرز تصمیم

. گرفته شوند می توانند به عنوان زیر مجموعه اي براي تعریف مرزهاي تصمیم گیري در نظر گیري فاصله از مر زهاي تصمیم

اقع این ها است. در و افزایش بعد داده یكی از مزایاي بسیار مهم ماشین بردار پشتیبان بهبود بازده این طبقه بندي کننده با

گیري بین دو کالس  نیست و مستقیماً با استفاده از نقاط آموزشی مرز تصمیم طبقه بندي کننده یک طبقه بندي کننده آماري

که در این طبقه بندي  می آورد. توجه داشته باشید که منظور از غیر آماري بودن ماشین بردار پشتیبان این است را به دست

شود  حاصل از تخمین ممانهاي آماري که باعث پدیده هیوز می فاده نمی شود و بنابراین خطايکننده از ممان هاي آماري است

سازي آنها با  طرفی هر چه بعد داده ها بیشتر شود فاصله کالس ها از یكدیگر بیشتر شده و امكان جدا در اینجا وجود ندارد. از

 اسازي دسته ها این است که دو صفحه مرزي بسازد:براي جد SVMایده  تعداد محدودي نقاط آموزشی افزایش می یابد.

دو صفحه مرزي موازي با صفحه دسته بندي رسم کرده و آندو را آنقدر از هم دور می کنیم که به داده ها برخورد کنند. صفحه 

 دسته بندي که بیشترین فاصله را از صفحات مرزي داشته باشد، بهترین جدا کننده خواهد بود.

                                                           
12 Kernel Methods 
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 براي جداسازي دسته ها SVMایده  -1شكل 

 

نزدیک ترین داده هاي آموزشی به ابر صفحه هاي جداکننده بردار پشتیبان نامیده می شوند. در صورت استفاده مناسب از 

SVM پرهیز می کند. این  11این الگوریتم قدرت تعمیم خوبی خواهد داشت، زیرا علیرغم داشتن ابعاد زیاد از بیش برازش

ه سازي این الگوریتم است که در فشرده سازي اطالعات استفاده می شود. در واقع به جاي داده هاي خاصیت ناشی از بهین

 آموزشی از بردارهاي پشتیبان استفاده می کند.

 و شده تشكیل کالس از دو ها داده کنید فرض .است شده داده نشان آنها به مربوط پشتیبان هاي بردار و کالس ( دو2) شكل در

 است. بردار یک xiآموزشی باشند که  نقطه  xiداراي  جموعم در ها کالس

 حاشیه روش از هم، از جدا کامالً کالس دو گیري تصمیم مرز محاسبه براي شوند. می زده برچسب  با کالس دو این

 :که شود می محاسبه اي گونه به کالس دو بین خطی مرز روش این در شود. استفاده می بهینه

 

 

 

 

 

 

 مرز خطی بهینه براي حالتی که دو کالس کامالً از یكدیگر جدا هستند -2شكل 

                                                           
14 Overfitting 
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 شوند واقع مرز دیگر در طرف 1- کالس هاي نمونه تمام و مرز طرف یک در +1 کالس هاي نمونه تمام. 

 راستاي در یكدیگر از دو کالس هر آموزشی هاي نمونه نزدیكترین فاصله که باشد اي گونه به تصمیم گیري مرز 

 .شود است حداکثر ممكن که جایی تا گیري تصمیم مرز بر عمود

 نوشت: زیر صورت به توان می کلی حالت در را خطی گیري تصمیم مرز یک

w.x b 0                            (1) 

x و تصمیم گیري مرز روي نقطه یک w بردار  یک nاست.   تصمیم گیري مرز بر عمود بعديb / w  مرز تا مبدأ فاصله 

 تساوي هم باز (1) طرف دو در ثابت یک ضرب با که آنجا است. از w و x بردار دو داخلی ضرب بیانگر w.xو  تصمیم گیري

 .شود می اعمال آنها روي بر شرایط زیر زیر wو b مقدار یكتاي تعریف خواهد بود. براي برقرار

 ⇒اگر  xi باشد پشتیبان بردار یک

 

(2) 

  ⇒اگر xi نباشد پشتیبان بردار یک

 

 بعد مرحله است. در کالس دو آموزشی هاي نمونه نزدیكترین کردن پیدا بهینه، گیري تصمیم مرز محاسبه براي مرحله اولین

 تصمیم مرز شود. می محاسبه کنند می جدا کامل طور به را کالس دو که هایی بر مرز عمود راستاي در هم از نقاط آن فاصله

 می محاسبه زیر سازي مسئله بهینه حل با بهینه تصمیم گیري مرز باشد. داشته را حاشیه حداکثر که است مرزي هینه،گیري ب

 .شود

 

          (3) 

. 
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 تحلیل محتوا .2

فته باشد. روش اسنادي به کلیه متدهایی گهاي مربوط به روش اسنادي در پژوهش علوم اجتماعی میتحلیل محتوا از تكنیک

چنانچه از نام تحلیل محتوا  شود.تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده می ،بامطالعههدف پژوهش  هاآنکه در  شودیم

استخراج هایی را در مورد متن با استفاده از تحلیل داده کوشدیمو  پردازدیمپیداست، این تكنیک به تحلیل و آنالیز محتوا 

 .کند

 

 شروط تحلیل محتوا 3-1

ي از دیگر اکنندهمشخصي هایژگیواز متن است که البته داراي  هادادهنانكه اشاره شد، تحلیل محتوا تكنیكی براي استخراج چ

 متون روش اسنادي است.

را براي تحلیل محتوا اساسی دانسته است. وي دو شرط  تیعمومهولستی سه شرط عینیت، انتظام )سیستماتیک بودن( و 

 را قدري جدل آمیز تر از سه شرط اولیه دانسته است.« محتواي آشكار»و بررسی « کمی بودن»

ي مشخص انجام گیرد. هاروشقواعد، احكام و  بر اساسکه سیر مرحله از فرآیند پژوهش باید  کندیمشرط عینیت تصریح 

ي در ریگمیتصمبراي  کهنیایی باید بكار گرفته شود به مقوله الف چطور باید از مقوله ب تغییر داده شود؟ و هامقولهچه  کهنیا

یک واحد تحلیل محتوا )کل، موضوع، داستان و نظایر آن( بیشتر در کدام مقوله قرار گیرد، چه معیارهایی را باید  کهنیامورد 

، شوندیمي دیگر توسط مجموعه صریحی از قواعد هدایت هامیتصمیا  هامیتصمین بكار گرفت؟ این شرط اشاره به آن دارد که ا

را منعكس کنند،  شدهلیتحلمحتواي اسناد  کهآني تحقیق بیش از هاافتهکه ی رسانندیماین احتمال را به حداقل  کهيطوربه

روند. پژوهشگري که نتواند هرگز از بین نمی احتماالً تمایالت مذکور اگرچه -سازندیمتمایالت ذهنی تحلیل گرد را منعكس 

به دیگر پژوهشگران  هاافتهو معیارهاي انتخاب اطالعاتش را براي تعیین مناسب و نامناسب بودن اطالعات و تفسیر ی هاروش

 انتقال دهد، در برآوردن شرط عینیت ناکام خواهد ماند.

بر طبق قواعد کاربردي ثابتی مشخص گردد. پس  هامقولهمحتوا یا  که دایره شمول و طرح ابدییمشرط انتظام، هنگامی تحقق 

 طوربه. همچنین کندیمي پژوهشگر است طرد هاهیفرضي مؤیدات آورجمعهایی را که فقط به دنبال شرط آشكارا تحلیل

باشند، به بیانی دیگر،  ستفادهاقابلرا باید به شكلی تعریف کرد که بر طبق قواعد کاربردي ثابت  هامقولهدارد که ضمنی بیان می

 باید با قوانین عمومی و معین ساخت مقوله مطابقت داشته باشند. هامقوله

 ارتباط نظري داشته باشند. باهم هاافتهکه ی ابدییمشرط عمومیت داشتن، زمانی معنا 
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 انواع تحلیل محتوا -3-2

. روش کیفی تحلیل محتوا که گاهی شودیمیفی ذکر کمی و ک دو گونهي تحلیل محتوا، هامیتقس نیتريجدی از كیدر

در علوم  مسائلاست، غالباً براي اجراي بهتر  شدهفیتعرهایی که در پیام استنباط نتایج بر اساس بودن یا نبودن ویژگی

ي ریگجهینتاند که براي قرار داده دیموردترداست. حامیان فنون کیفی این فرض را  قرارگرفته موردتوجهکاربردي  -اجتماعی

این گروه، ممكن است وجود یا حذف صنعتی واحد در اسناد، از فراوانی  ازنظر. هاستآننشانه اهمیت  لزوماً هاشاخصفراوانی 

تمامی انواع  تواندیم(. موضوع تحلیل محتواي کیفی 22، 1313نسبی خصوصیات دیگر اهمیت بیشتري داشته باشد. )هولستی، 

 نوارهاي ویدئو، مستندات و... باشد. ، قواعد مشاهدات،هاگفتمان، هامصاحبهي هاوشتهندستدر  شدهثبتارتباط 

ي ریگاندازهي خاصی در متن هایژگیوتا  گرددیمو تالش  شودیماز شمارش واحدهاي محتوایی استفاده  در تحلیل کمی،

 شود.

 

 فنون تحلیل محتوا-3-3

در درون  درواقع. باشدیمي خاصی نیز هاوهیش، اما داراي فنون و کندیمي تحلیل محتوا از یک سري اصول عام پیرو اگرچه

 و اسلوب ابتكاري خاصی استفاده نمود. هاروشاز  توانیمتكنیک عام تحلیل محتوا، 

  نمادهاي مهم ابیحضوروغبررسی 

واحدهاي شما شخص ي محاسبه فراوانی نمادهاي خاص، صرفاً حضور یا عدم حضور آن نمادها در جابهدر این شیوه 

 (.19: 1315هولستی شود )یمجزء تحلیل محتواي کیفی محسوب  . از این فنشودیمسنجیده 

 

 :تحلیل احتمال وقوع 

رمزگذاري مطالب بیشتر مبتنی بر بودن یا نبودن صنعت خاصی در  در آنشیوه دیگري است که وقوع فن تحلیل احتمال 

 هااستنتاجدر این شیوه  (03: 1959اوزگود، صفت )است تا بر فراوانی آن  موردمطالعه اسناد یا بخشی از اسناد یا بخشی از اسناد

ببینم آیا بین  خواهمیم( بدین معنی که 19: 1315هولستی ) ردیگیممجاورت دو یا بیشتر از در صفت موافق انجام  بر اساس

 (.133: 1312ر رفیع پونه )، وجود دارد یا کنندهیتداعمفاهیم بكار برده شده، ارتباط 
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 تحلیل ارزشیابی 

ي تولیدکننده هايگذارارزشی، بتوان به نوع گرایش و موردبررسهدف از تحلیل ارزشیابی آن است که با تحلیل کمی متن 

که داراي بار ارزشی هستند شمرده  (لغات و جمالت و....) یزبان عالئمپی برد. در این متن فن واحدهاي محتوایی و  متن

 (121همان:شود )یمتعیین  هاآن باارزشهت و شدت و ج شوندیم

 

 

 

 svm تحلیل محتوا و  الگوریتم تشخیص اسپم با استفاده .3

 

تعریف  هالیمیاي دریافتی چند کالس براي این هالیمیااساس تعداد تكرار کلمات پرکاربرد موجود در  بربخشدر این 

و  (SVM)ماشین بردار پشتیبان ي روش استفاده از سازادهیپفصل براي  در این شدهارائهي بندکالسالبته این  ؛ کهمیینمایم

 میینمایمي بندکالسي موجود را هادادها این روش سپس ب

البته  ؛ کهمیینمایمتعریف  هالیمیاي دریافتی چند کالس براي این هالیمیااساس تعداد تكرار کلمات پرکاربرد موجود در  بر

ا این روش و سپس ب (SVM)ماشین بردار پشتیبان ي روش استفاده از سازادهیپدر این بخش براي  شدهارائهي بندکالساین 

 میینمایمي بندکالسي موجود را هاداده

 میکنیمکلمات پرکاربرد با استفاده از روش تحلیل محتوا تعریف  بر اساسي زیر را هاکالسبدین منظور 

  هاي تبلیغاتی و تجاريیمیلاکالس 

قرار  مورداستفاده "حراج، جدیدترین، خرید پستی، گارانتی، قیمت محصول "ها بیشتر کلمات پرکاربرد یمیلانوع  در این

 گیرند.یم

  هاي علمییمیلاکالس 

قرار  مورداستفاده "تحصیل، ژورنال، مقاله  آموزش، کنفرانس، گواهی معتبر،"ها بیشتر کلمات پرکاربرد یمیلادر این نوع 

 گیرند.یم

 هاي خبريیمیلاس کال 

 گیرند.یمقرار  مورداستفاده "عكس، جذاب، نقاشی "ها بیشتر کلمات پرکاربرد یمیلادر این نوع 

  هایمیلاکالس مابقی 
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 تابع کرنل را تابع گوسی در نظر گرفتیم (SVM)در استفاده از ماشین بردار پشتیبان 

 

 

ي مربوط هاکالس بر اساسپس از آموزش  مؤلفهاز روش تحلیل  آمدهدستبهي هایژگیوي داده ها بر اساس بندکالس 3شكل 

ي علمی( با استفاده از ماشین بردار پشتیبان هالیمیاي تبلیغاتی و تجاري( و کالس دوم )کالس هالیمیابه کالس اول )کالس 

(SVM) باشدبا و بدون استفاده از تابع کرنل می 

 

 

 با تابع کرنل (SVM)با استفاده از ماشین بردار پشتیبان ي اول و دوم هاکالسي بندکالس 3شكل 
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 با و بدون تابع کرنل (SVM)ي اول و سوم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان هاکالسي بندکالس 1شكل 

پس  مؤلفهاز روش تحلیل  آمدهدستبهي هایژگیوي بر اساس هاکالسي دیتاست ورودي با توجه به تعریف بندکالس 4شكل 

ي هالیمیاي تبلیغاتی و تجاري( و کالس سوم )کالس هالیمیاي مربوط به کالس اول )کالس هاکالس بر اساساز آموزش 

 باشدیم، با و بدون تابع کرنل  SVMخبري( با استفاده از 
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 تابع کرنلبا و بدون   (SVM)ي اول و چهارم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان هاکالسي بندکالس:  5شكل 

 

 

 با تابع کرنل (SVM)ي دوم و سوم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان هاکالسي بندکالس. 0شكل 

 

ي تبلیغاتی و تجاري( و کالس چهارم )کالس هالیمیاي مربوط به کالس اول )کالس هاکالس بر اساسي بندکالس 5شكل 

 باشدیمبع کرنل ، با و بدون تا SVM( با استفاده از هالیمیامابقی 

پس از  مؤلفهاز روش تحلیل  آمدهدستبهي هایژگیوي بر اساس هاکالسي ورودي با توجه به تعریف بندکالس. 0شكل 

 باشدیم، با و بدون تابع کرنل  SVMي مربوط به کالس دوم و کالس سوم با استفاده از هاکالس بر اساسآموزش 
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پس  مؤلفهاز روش تحلیل  آمدهدستبهي هایژگیوي بر اساس هاکالسبه تعریف  ي دیتاست ورودي با توجهبندکالس 1شكل 

 باشدیم، با و بدون تابع کرنل  SVMي مربوط به کالس دوم و کالس سوم با استفاده از هاکالس بر اساساز آموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با و بدون تابع کرنل (SVM)ان و چهارم با استفاده از ماشین بردار پشتیب ي دومهاکالسي بندکالس. 1شكل 

 

 نتیجه گیري .1

کنند. فرض استفاده میپیش يشدههاي استخراجبندي از همان ویژگیمعموالً براي دسته شدهانجامدر کارهاي قبلی 

دقت الگوریتم در تشخیص  صورت نیابهینه و دقیق انتخاب گردد در  صورتبهاین استخراج ویژگی هدفمند و  کهیدرصورت

ي ایمیل هایژگیوي متفاوت، هالیمیا. بر این اساس در این مقاله بر این مبنا ابتدا با توجه به بررسی گرددیمبهتر  بسیار

را با استفاده از  ()وابسته به دامنه ایمیل از کلمات، عبارات، کاراکترهاي خاص، سرآیند اندعبارتهرزنامه و غیر هرزنامه را که 

و تشخیص  هالیمیاي استخراج شود تا با کمترین تعداد ویژگی باالترین دقت را در تفكیک اونهگبهتحلیل محتوا کدبندي روش 

 گردید ارائهي بهینه در جداول زیر هایژگیوداشته باشد. نتایج حاصل از استفاده از  هاهرزنامه
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 شدهنهیهاي به: نتایج با استفاده از ویژگی1جدول 

 روش

 يبندکالس

 يهاروش                       

 استخراج ویژگی           

MLP SVM 

K-Means 85.63% 90.25% 

LDA 82.5% 88% 

CA 93.75% 95.50% 

 

شده ویژگی اولیه انجام 10بندي پرسپترون چندالیه با همان است. الگوریتم دسته شدهیابیاین روش بر روي مجموعه داده ارز

 ( آورده شده است.1است. این نتایج در ادامه در جدول ) سهیمقاها قابلاست و البته نتایج ما با آن

 

 بندي همراه با نرخ خطا: نتایج دسته2جدول 

 SVM يبندکالسروش 

 %76.41 نرخ شناسایی

 %23.59 نرخ خطا
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