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تا اطالعات خود  هسرند در تالش یو خصوص یعموم یهاها و ارگانشسکت یتمام نرسنت،یو آسان مسدم به ا عیسس یبا توجه به دسترسس - چکيده

و  اهتیو آسان است. به منظور بهبود سا نهیمناسب، کم هز یراه نرسنتیا قیمسدم قسار دهند. انرشار اطالعات از طس اريدر اخر نرسنتیا قیرا از طس

 کاربسان یرمندیرضتتا شیبه افزا تواندیکه م ییهااز روش یکیمطسح شتتدند.  کاوی و وب یکاومانند داده یاز آن مباحث تسنهياستترداده بهرس و به

کاوش  بياز تسکمرشکل  ANFIS_WLPروشی با نام  قيتحق نی. در اباشدیها مآن یقهيبساساس سل هاتسای وب یرفرار و طساح ینيبشيزد پبپسدا

. با توجه دیکاربس ارائه نما یرفرارها ینيب شيپ یبسا شرسيبا دقت و سسعت ب ی، تا راهکارارائه می شودخودسازمان  یفاز یالگو و شبکه عصب یتوال

اده از روش اسرد یناگهان سييتغ یبهرس است. اما در بار کار گسید ینسبت به روشها پيشنهادیروش  ینيب شيمشتص  است که دقت پ جینرا نیبه ا

ود ش یبسرس یساخرار با کار ق،يدق ینيب شيمدل پ کیاسرداده از  یکند. به طور مشص  بهرس است بسا یعمل م ARIMAتس از  فيضع یشنهاديپ

 .سديمدل صورت گ یبسا یتا انرصاب بهرس

 .كاوش توالی الگو ،ARIMA ،عصبی فازی خودسازمان ده کهشب،  پيش بينی رفتاركاربر ،وب كاوی -كليد واژه

 مقدمه -1

رشدد عيي  تدداد متدتنداد در شدبکه رتترده نيا ی، پيشا ش 

كردن كارا در ميان متدتنداد وب را  ددد ی سداخته اس  و ا   

امر  ياز به بيبود و كار بيددددتر بر روی مدليای تلليس متدددير و 

 پيش بينی صددد له را افشا ش داده اسددد . برای ا   كار با د به

بررسددی رفتار كاربران برروی وب سددا تيا پرداخ . ور روزه     

 یايعييشی از داده وا توسط كاربران وب سا تيا توليد ميدود. د 

داده رراسددد . به خصدددوت و رتدددترش   یايمدرن در واقع د 

 اريبتددد یواوا و مراكش دادها بار داده نتر  ، ا ینيا  یشدددبکه

   طالعاد ارزششند از اكدف ا برای كه ا د شدکس ررفته یشيعي

 .اس  ازي  یقدرتشند یوااطالعاد، به ابشاروا و روش  ي    عي

رفتار  ینيبشيبه منيور پ ی[ روشددد1و وشکاران] یشددديره كا ش

 یوامدل قيتلق   كداربر در وب اراهده داد دد. در ا یدددد شدايپ

د كرد  بيبا و  ترك یمت اود را به رو ه ا یوامداركو  بدا مرتبه

ش  ال پوش  يبرخوردار باشد و در ع یتر   يپا یدريچيكه از پ

   ماركو  بدس  یوااز وشه مرتبه دهكه با است ا ینيبشيو دق  پ

 

 كند.را   ظ  د آیم

ار رفتدد ینيبشيدر پ تر،  يپددا یبددا مرتبدده ینيبشيپ یوددامدددل

 او مدل   ا را برخوردار د ز تری   يكاربر از دق  پا یدددد شايپ

ي  ن   بد ر د،ري یاز رفتار كاربر را در  ير م یدورتر ی رذشته

و  یشيمق یميد مددددابده را  ددار دد. یالگوودا کيدت ک  یتوا دا

 یو مددل ماركو  برا ا دهيدكدام ی[ از خوشددده بندد2وشکداران]

توسددط كاربر اسددت اده كرد د.  یبدد ا تخاب یصدد له ینيبشيپ

صدددل  و كاوش  ش افشا یبرا یراوکار یمقداله اراهه   ودد  ا

به  . با تونهباشدددیكاربر م یبدد یبرخط صد له ینيبشيزمان پ

 قيدق ینيبشيقادر به پ  ، يپا یمرتبه باماركو   یوامدل نکه ا

از  قيعش یبه  گاو ینيبشيپ یو برا تدددتندي  یبدد یصددد لده

مقاله از مدل    منيور در ا   بد پرداز د،یكاربر  ش یردذشدددته

مراتب اسدت اده شدده اس . در مدل ماركو  با  یماركو  با وشه

ا  شو ه ر هك یماركوف یمرتبه   مراتب در ابتدا از بشررتر یوشده

 یدر ابتدا با مرتبه شود،یاست اده م ینيبشيپ یپوشدش دود برا

  فازی یو شبکه عصب یمروال یکاوش الگوپيش بينی رفرار کاربس وب با اسرداده از 

 2یالنورد دملشدرضايس و  *1 زورا ند رزاده
 jafarzade1109@gmail.com كاشان، ا ران  روه كامپيوتر،ر ،ا د كاشانودا دگاه آزاد اسالمی، 1

 r.lajevardi@iaukashan.ac.irكاشان، ا ران   روه كامپيوتر،ر ا د كاشان،ودا دگاه آزاد اسالمی،  2
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وشش وا پارر توسط مرتبه سه  شو ه شود،یا  ام م ینيبشيسه پ

 ما وم و .شودیتکرار م ک دو و  یمرتبه یروال برا   داده  دود ا

( two tier) د ند ینيبشيچارچوب پ ک ( 2112[ )3]وشکاران

 twoبه  ام  ،ینيبشيپ یبرا یمقداله چارچوب   . ادونددیاراهده م

tier چددارچوب    . ادودددیاراهدده م ینيبشيبيبود زمددان پ یبرا

وفق داده شدددود.  ینيبشيپ یوااز مدل یبا ا واع مختل  توا ددیم

دسددته بند  ک ه سدداخ   مقاله بر پا   چارچوب اراهه شددده در ا

 قي[ در تلق4و وشکاران ]لی  . امندیم  ECخات اس  كه آن را 

 ددونیم دنياديكارآمد را در دو سطح پ ینيبشيمدل پ ک خود 

سدددلتدددله  یديطب یژر مدل از و   . ا امندیم  TLPMو آن را 

 یا دازه توا دیم TLPM. كندیگ است اده موبال یواداده یمراتب

را  ینيبشيپ یرا كاوش داده و دق  و درسدددت د كا د یم شوعه

به عنوان دو سددطح از داده  توانیدود. صدد لاد وب را م ش افشا

اسدد  و سددطح دوم صدد له  یركتور در  ير ررف . سددطح اول دا

 اس .

 کاوی وب -2

كددددف و  یبرا یكاوداده یوداکيدتکن یريبده كدارر یكداووب

. باشدیوب م یواس اسدتخرا  خودكار اطالعاد از اسدناد و سرو

 یوا. روشپردازدیم وادادهگاه به كدف دا ش از پا شي  یكاوداده

وشدا ند و وش نس بکار برده  یوداداده یبرا یسدددنت یكداوداده

، ثب  وای س مثس فا افته  خ سا ريغ یواداده یاما برا شو د،یم

    س ا ی. براتدددتندي اوشگون مناسدددب   یواو مت  واندکيل

 ایو کيبا وب، تکن یسنت یكاوداده یواروش بيمددکس با ترك

 ام  یكاوودا بونود آمدده كده وبكداوش در داده یبرا ید دندد

 .  [5]دار د

 پستکسار های رمیکاوش مجموعه آ -3

پرتکرار برای اولي  بار توسددط   وای ت  متدداله كاوش م شوعه آ

Agarwal[6 ]در ميان م شوعه  یبه صددورد كاوش قوا ي  ا  شن 

را به عنوان  I={i_1,i_2,…,i_m}ودا اراهده شدددد. م شوعه  آ ت 

 وا در  ير بگير د. ای از آ ت م شوعه

𝑋م شوعه آ ت   I  واس  كه به صورد ز رم شوعه از آ ت  ک

𝑋 = 𝑖𝑗1𝑖𝑗2 . . 𝑖𝑗𝑛 م شوعه آ تشی كه دارای  يدوی دان م .l   آ ت

  امند. تا ی می ک باشد، م شوعه آ ت  

𝑇تراكنش   دک = (𝑡𝑖𝑑, 𝑋) دک چنددرا ه اسددد  كه در آن tid 

 ک م شوعه آ ت  اسدد . ر ته  Xشددشاره مدددخصدده تراكنش و 

اس  ارر  Yشامس م شوعه آ ت   T=(tid,X)شدود كه تراكنش می

𝑌 X  .باشد 

 ک   بانيواس . پدتای از تراكنشم شوعه TDBتراكنش  پا گاه

  ، كدده بدده صدددورد  TDBدر پددا گدداه تراكنش Xم شوعدده آ ت  

𝑆𝑢𝑝𝑇𝐷𝐵(𝑋)  ا Sup(X) وا ی از شددود، تدداد تراكنش وشددته می

TDB  اس  كه شامسX :باشد.  دنی 

(1) )}()),((|),{()( YXTDBYtidYtidXSup  

 یكه توسط كاربر مدخص م بان،يبا در  يرررفت   ک مقدار پدت

را  ک Xباشدددد، م شوعه آ ت    Sup(X)≥Min_Supشدددود، ارر 

 امند. در پرتکرار  دا  ک الگوی پرتکرار  می ودای م شوعده آ ت 

وای پرتکرار به د بال  افت   دک متدددالده كداوش م شوعده آ ت 

كه  وتدددتي  TDB از پرتکرار وای م شوعده كدامدس وشه آ ت 

 را ارضا  شا ند.  بانيپدت ی دآستا ه

  فازی یشبکه عصب -4

ر و منطق فازی اس . د یشبکه عصب بيترك  یفاز یشدبکه عصب

 ا و  یشدددبکه عصدددب  ی ال ، منطق فازی برای بيبود كارا   ا

به شددبکه مورد اسددت اده قرار   ياضددافه  شودن م يوم عدم قطد

آن  ریيادر  لوه  نکه ا سيفازی به دل ی. شدددبکه عصدددبرديگيم

ز ا  يشچن( و ویتدان اسد  )اسدت اده از شدبکه عصببه ا  هيشدب

اه ر توا ديم کند،ياسدددت اده م  يعدم قطد انيمنطق فازی برای ب

 [.7]باشد وا داده بندی برای دسته ی س مناسب

  يماش ک   یعصب یفاز تدت يسد ا و  یفاز یشدبکه عصدب ک 

)به  یفاز تت يس ک  یپارامتروا افت  اسد  كه ني   یريادر 

 وای کي( از تکنیقواعد فاز ،یفاز ودای عنوان مثدال، م شوعده

 یازف تت يس ک . كند یاسدت اده م یعصدب وای شدبکه یب تقر
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 خات ای ه رو سه ال شيپ یشدبکه عصب ک به صدورد  یعصدب

 (  دان داده شده اس .1كه در شکس ) اس 

 
 [3]شبکه عصبی فازی خودسازمان ده: 1شکس 

 اس . یورود یرواياول مربوط به متغ هال  •

 اس . یفاز  يقوا  یدوم  شادساز ه ال •

 اس . یخرون یروايسوم  دان دونده متغ ه ال •

شو د.  یم س ( تبدیاتصددال )فاز یبه وزن وا یفاز یوا م شوعه

كنند كه در آن م شوعه  یاست اده م ه پنج ال یاز روش وا یبرخ

شددو د.  یم یچيارم كد رذار دوم و ه ال یدر وا د وا یفاز یوا

 ه سددده ال یمدشار ک توان به  یمددل وا را م    دال، ا   بدا ا

 كرد. س تبد

 روش پيشنهادی -5

 ا  یمر له اس . ابتدا بار كار 6شامس  یددنياديسداختار روش پ

. در مر له اول ردير یمر لده اول قرار م اريدداده در اخت گداه پدا

رردد. به ور آدرس  یو بال اسدددت داده  دذ  م یش  و یداده ودا

  د. ررد یم کيكاربران ت ک تا شود و  يا یاختصات داده م یعدد

را  شا ش  ANFIS_WLPساختار روش پيدنيادی با  ام  2شکس 

   شددو د. به ا یم یدر مر له دوم كاربران خوشدده بند می دود.

 Spirit ت  پرتکرار كاربران توسدددط الگور یوا یصدددورد كه توال

 نانياطش شانيرردد. سددپس با به دسدد  آوردن م یاسددتخرا  م

. ردير یا  ام م یپر تکرار بر ور كداربر، خوشددده بند یودا یتوال

پر  یدرخواسدد  كاربر، م دد توال ا رفتار  ینيب شيپ یسددپس برا

   کتر به دسدد  آورده و بدد از آن  شد اتکرار درخواسدد  كاربر ر

آ يا  اننياطش  يب یدسيخوشده به كاربر را با است اده از فاصله اقل

 .  آور یبه دس  م

 
 [3] یدنياديساختار روش پ: 2شکس 

رردد.  یم سيتدک یزما  یسدر هياول یپس از آن توسدط داده وا

 یزما  یاس . سر یو خرون یورود ه شدامس دو آرا یزما  یسدر

 بخش داده   . در اردير یمبخش بدد قرار  اريشددده در اخت ديتول

د. شو  یم  يو تت  تقت یوا به سه قتش  آموزش، اعتبار سن 

خود سددازما ده توسددط داده  یفاز یشددبکه عصددب  یدر بخش  يا
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شدددود، تا   یتتددد  م   و در  يا نديب یآموزش، آموزش م یوا

ل مد    اصدس شود. سپس توسط ا ینيب شيني  پ  یمدل  يا

  شود. یداده م صيدرخواس  كاربر تدخ

 قياسرداده شده در تحق یهات دادهمشصصا -5-1

از پنج  یددددنيدداديپ ت  الگور یانرا یبرا قيتدلدقد   ددر ا

 یتکنولوژ   مربوط به سدددا ی دادهگاه مت اود، پا یدادهگاه پدا

Clarkسدا ،   NASA ینام نيا    و سا Fifa  است اده شد كه

  دان داده شده اس . 1در ندول دادهگاه سه پا   مدخصاد ا
 

 [25] داده است اده شده در ا   تلقيقمدخصاد پا گاه -1ندول 

 FIFA NASA Clark مشصصات

 335557 3461612 1352514 تعداد رکوردها

 3425 14211 27311 هاتعدا کلی توالی

 دو و ته دو ماه روز 55 مدت زمان

 هاداده پسدازش شيپ -5-2

پردازش  شيپ یكدداوداده ی مرا ددس ور پروژه   از ميشتر یک 

 یكاوداده ند فرآ ی ادامه یوا براداده یواسدد . آماده سددازداده

 ند فرآ ی مر له در ادامه   ا یاس  چرا كه خرون یضرور اريبت

ا  ام  تر قيمر له دق   و ور چه ا رديریمورد اسدددت اده قرار م

  ياولو كاملتر خواود بود.  قتريقد ق،ياز تلق یخرون ج شددود،  تا

   واس . در اداده ش وا، پاالپردازش داده شيپ ند مر له از فرآ

از  یضدددرور رياطالعدداد غ ق،يمر لدده بددا توندده بدده وددد  تلق

پژووش،  دذ  اطالعاد    . در اشدددو ددی دذ  م دادهگداه پدا

 ذ   وادادهگاه كه از پا باشدددیم ر شددامس موارد ز یرضددروريغ

 شده ا د:

كاربر در درخواسدد  خود به كد خطا از  ک  کهيدر صددورت -

درخواسدد   د، برخورد  شا 511، 414، 413، 311 ینشله كدوا

  .شودیكاربر  ذ  م

 کاربسان ییشناسا -5-3

 امربوط و به  یودا و  ذ  ركودواداده ش پداال یپس از مر لده

   كاربران اقدام  شود. در ا  یبه شناسا یتت ، با یش اصدطال   و

ثب ، كاربران  وای س كاربران در فا IPمر لده، بدا اسدددت داده از 

 سي. به دلشودیكاربران مرتب م IPبراساس  دادهگاه و پا  یشناسا

الب با ق دادهگاه از پا قيتلق   در ا یددددنيداديپ ت  الگور نکده ا

 IPبراسددداس  دادهگاه مرتب كردن پا كند،یاسدددت اده م یعشود

كاربران،  IP  یمنيور الزم اسد . پس از شناسا   ا یكاربران برا

و سددپس براسدداس زمان  خ اطالعاد ور كاربر ابتدا براسدداس تار

 .شو دیدرخواس  مرتب م

 کاربس یخوشه بند -5-4

بخش    پر كاربرد، درا یوا یروش كاوش توال یاز بررسددد شيپ

مورد  یددددنياديمورد اسدددت اده در روش پ یو  شادوا وداريمتغ

مدر  تدداد درخواس  وا باشد و  M ري. متغرديریقرار م یبررسد

 بيددبدده تددرتدد ه ددآرا ک دددرخددواسدددد  وددا بدده صددددورد 

Request={I1,I2,…,IM} مرتب از  یتوال ک . شددودیشددناخته م

در  ير  S={S1,S2,…,SL} ه به صددورد آرا Sبا  ام  وراددسددت

 S_j (1≤j≤L)∈Iكدده در آن ور  یبدده طور شدددود،یررفتدده م

 یدر ملاسبه  یبه كارا یابيدست یبرا SPIRIT الگور ت .باشدیم

ه بير یو به صورد بازردت یعشود یساختار داده ک ساپورد، از 

 شانيبه ور م Confidence ا  نانيكه اطش   با تونه به ا .بردیم

درخواسدد  پركاربرد در دو  یتوال ک كشتر باشددد ا تشال رخداد 

دو   يب نانياطش شانيم   مر له باالتر   كاربر باالتر اسددد  در ا

رردد.  یم 11بر   يرردد. سددپس عدد تقتدد یكاربر ملاسددبه م

خوشه قرار 11گر در  وشد  يب نانياطش شانيكاربران بر اسداس م

 .ر دير یم

 خوشه به کاربس نیکرسینزد افرنی -5-5

پر كاربرد كاربر تت   یور خوشده، توال نانياطش شانيبر اسداس م

 شانيشدددود. سدددپس م ی اصدددس م SPIRIT ت  توسدددط الگور

Confidence   یاز كاربران در ور خوشددده ملاسدددبه م یک آن با 

 اصدددس كرد كاربر به آن خوشددده  یشدددود. ور كدام عدد كشتر
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 ا  یارخوشدده به عنوان بارك   اسدد  و در مر له بدد از ا کتر  شد

 كند. یاست اده م یبکه عصبآموزش ش گاه پا

 یزمان یساخت سس -5-6

و  یورود ه متدکس از دو آرا یدنياديدر سداختار پ یزما  یسدر

 11ور  یبه ازا یدنياديكه در روش پ   ود  اس . با تونه به ا

سدداخ   یشددود، برا یدر  ير ررفته م یخرون ک درخواسدد  

 شود. یعشس م 3به صورد شکس  یزما  یسر

 
 یزما  یساخ  سر: 3شکس 

صورد    به ا یزما  یو ود  در سدر یورود ه روش سداخ  آرا

قرار  یزما  یسددر یورود ه در آرا یاسدد  كه ور ده وا د بار كار

 ینيب شيپ ا دد یبدده عنوان خرون یو وا ددد كددار بدددد ردير یم

 شيپ یوا د در بار كار ک  بيترت  يبدد اسدد . به وش  يوضددد

 شود. یتکرار م یآمده و عشس قبل

  یفاز یشبکه عصب یینها ساخرار -5-7

 یم ش را  شا یدنياديپ یفاز یشبکه عصب  یساختار  يا4شکس 

لليه بدد خواود بود.  یور لليه ورود یدودد، كده در آن خرون

ه صورد ب  هياول ینيب شيپ ديتول یبرا  یساختارابتدا 5در شکس 

 داده شده اس . ش تر  شا قيدق

 
 یدنياديپ یفاز یشبکه عصب  یساختار  يا: 4شکس 

 
 هياول ینيب شيپ یبرا یفاز یشبکه عصب  یساختار  يا: 5شکس 

 

 الیه ورودی 

مقدار  11 یبه ازا یدنياديدر روش پ یكه بار كار   با تونه به ا

 یونود خواود داشدد ، تدداد  ورو يا یمقدار خرون ک  ،یورود

  ورون خواود بود. 11 یورود ه ال

 یشبکه عصب یانيم هیال 

در  یورود یبه تدداد برابر با شاخص وا یشدبکه عصب یا يم ه ال

 شود. ی ير ررفته م

 یشبکه عصب یخسوج هیال 

امر    ا سيخواودد بود. دل ک دبرابر بدا  یخرون یتددداد  ورو يدا

 ک اسددد  كه  یدر زمان بدد یبار كار یآت  يوضددد ینيب شيپ

 مقدار خواود بود.

 ارزیابی روش پيشنهادی -6

 و یواقد یدو  وع بار كار یبرا یسدداز هيشددب ج بخش  تا   در ا

بددا  ANFIS_WLPرردد. عشلکرد روش  یم یبررسددد یم دداز

ARMA ،ARIMA 6شکس  شدود. یم  تده مقا یشدبکه عصدب و 

مختلف  یبددار كددار یرا برا ANFIS_WLP ینيب شي شودار پ

 دود.  یم ش  شا
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 FIFAبار كاری  ینيب شي شودار پ: الف  -6شکس 

 
 NASAبار كاری  ینيب شي شودار پ: ب  -6شکس 

 
 ClarckNetبار كاری  ینيب شي شودار پ:    -6شکس 

 ANFIS_WLPروش  ینيب شيبه دسدد  آمده پ ج با تونه به  تا

   تر قيروش دق   اسددد . بدد از ا گر تر از سددده روش د قيدق

 روش  ي يبا ك ینيب شيپ سياسددد . دل یروش شدددبکه عصدددب

ANFIS_WLP و  یفاز یاسدددت اده از سددداختار شدددبکه عصدددب

به  یا يم ه ال یتدداد  ورو يا  ييتد یخودكار به مدن یسازما دو

 خودكار اس . صورد

 نريجه گيسی -7

 ا  یابتدا بار كار بد   صورد اس  كه یددنياديسداختار روش پ

. در مر له اول ردير یمر لده اول قرار م اريدداده در اخت گداه پدا

رردد. به ور آدرس  یو بال اسدددت داده  دذ  م یش  و یداده ودا

 د. ررد یم کيكاربران ت ک تا شود و  يا یاختصات داده م یعدد

صورد كه    شو د. به ا یم یدر مر له دوم كاربران خوشده بند

 یاسددتخرا  م Spirit ت  پرتکرار كاربران توسددط الگور یوا یتوال

پر  یاو یتوال نانياطش شانيرردد. سدددپس با به دسددد  آوردن م

 ديلتو یزما  ی. سرردير یا  ام م یتکرار بر ور كاربر، خوشه بند

شددبکه   ی. در بخش  ياردير یمبخش بدد قرار  اريشددده در اخت

 یآموزش، آموزش م یخود سازما ده توسط داده وا یفاز یعصدب

 ینيب شيني  پ  یشود، تا مدل  يا  یتتد  م   و در  يا نديب

 صيمدل درخواس  كاربر تدخ    اصدس شدود. سدپس توسط ا

 شيمدخص اس  كه دق  پ ج  تا   با تونه به ا شدود. یداده م

 .بيتر اس  گر د ی تب  به روشيا ANFIS_WLPروش  ینيب

 عمساج

[1] M. A. Awad and L. R. Khan, "Web navigation 

prediction using multiple evidence combination 

and domain knowledge," IEEE Transactions on 

system, Man, And Cybernetics- Part A, vol. 37, 

pp. 1-9, 2012. 

[2] O. Nasraoui and R. Krishnapuram, "One step 

evolutionary mining of context sensitive 

associations and Web navigation patterns," in 

SIAM Int. Conf. Data Mining, Arlington, 2013, 

pp. 531–547. 

[3] M. Levene and G. Loizou, "Computing the 

Entropy of User Navigation in the Web," 

International Journal of Information Technology 

and Decision Making, vol. 2, pp. 459-476, 2003. 

[4] M. A. Awad, L. Khan, and B. Thuraisingham, 

"Predicting WWW surfing using multiple 

evidence combination," vol. 17, pp. 401–417, 

2015. 

[5] M. T. Hassan, K. N. Junejo, and A. Karim, 

"Learning and Predicting Key Web Navigation 

Patterns Using Bayesian Models," in ICCSA, 

Korea, 2011, pp. 877–887. 

[6] J. Pitkow and P. Pirolli, "Mining longest 

repeating subsequences to predict World , 2014  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

