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زمستان 88

تقدیم به:
پدر و مادر عزیرم هره در همره راو همر ار
پشتیبانم ب دند.

تقدیر و تشكر
از جناب آقای دكتر كاهانی كه در طول این مدت دلسوزانه پیگیر و راهنمای من بودند ،كمال سپپاس و تشپكر
را دارم.

چكیده:
امروزه پست الكترونیكی یا ایمیل یكی از سریعترین و اقتصادیترین راهها برای ارتباط میباشپد .بپا ایپنحپال،
افزایش كاربران پست الكترونیكی باعث افزایش بیسابقهای در تعداد هرزنامههپا در چنپدین سپال اریپر شپده
است .در چند سالهی اریر تالشهای زیادی برای فیلترینگ هرزنامه صپورت گرفتپه اسپت كپه اآلپا آنهپا از
روشهای آماری و یادگیری ماشینی استفاده كرده اند كپه اآلپا نیازمنپد انبپوه داده بپرای عملیپات یپادگیری
میباشند .همچنین در این روشها برای فیلترینگ هرزنامه ،از معنای محتوای ایمیل و نیز نحوهی تعامالت بپین
فرستندگان هرزنامه و فرستندگان معتبر ،استفاده نشده است.
در این پایاننامه دو روش برای فیلترینگ هرزنامپه ارائپه شپده اسپت .در روش اول یپن آنتولپوزی از مفپاهیم
متداول هرزنامه سارته می شود .مشابهت معنایی گراف موضوعی متن و نیز سرآیند ایمیل با این آنتولپوزی بپه
همراه مشابهت معنایی بین سرآیند و بدنه ی ایمیل ،سپه مولفپه بپرای فیلترینپگ معنپایی ایمیپل مپیباشپند.
محاسبهی مشابهت معنپایی بپا اسپتفاده از آنتولپوزی زمینپهی  WordNetصپورت مپیگیپرد .در روش دوم از
گزارشات تراكنش ایمیل بین فرستندگان ایمیل به منظپور سپارت یپن شپبكهی اجتمپاعی ایمیپل اسپتفاده
میشود .سپس یكسری از ویژگیهای متمایزكنندهی فرستندگان هرزنامه و فرستندگان معتبر ارائپه مپیشپود.
سرانجام از این ویژگیها به منظور دستهبندی ایمیلهای هرزنامه و ایمیپلهپای معتبپر اسپتفاده مپیشپود .از
آنجائی كه هر ین از این دو فیلتر بر روی ویژگیهای متمایزی تمركز دارند ،تركیا ایپن دو فیلتپر بپهصپورت
سری منجر به نتایج كاملتری میشود.
فیلتر مبتنی بر شبكهی اجتماعی در فیلترینگ هرزنامه دقت بیش از  93درصد از رود نشپان داده اسپت .ایپن
نتیجه قابل مقایسه با فیلترهای مبتنی بر یادگیری میباشد .همین طور فیلتر مبتنی بپر مشپابهت معنپایی بپه
صورت مكملی برای فیلتر مبتنی بر شبكهی اجتماعی میباشد ،بهطوریكپه دقپت بپایی  96درصپد نتیجپهی
تركیا این دو فیلتراست.
هلمات هلیدی :هرزنامه ،ایمیل معتبر ،فیلتر هرزنامه ،آنتولپوزی ،آنتولپوزی مفپاهیم متپداول هرزنامپه ،گپراف
موضوعی ،شباهت معنایی ،WordNet ،شبكهی اجتماعی فرستندگان ایمیل.
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«به نام آنکه جان را فکرت آموخت»

 -1مقدمه
هرزنامه1سوءاستفاده از سیستمهای پیغامدهی الكترونیكی ( شامل اآلا رسانههای دادهپراكنی و سیسپتمهپای
تحویل دیجیتالی اطالعات) برای فرستادن پیغامهای زیاد برای افراد نامشخص میباشد .درحالیكه مشهورترین
نوع هرزنامه ،هرزنامه های پست الكترونیكی میباشند ،ولی این كلمه برای سایر سوءاستفادههای رسپانهای نیپز

استفاده میگردد .سایر انواع هرزنامه عبارتند از هرزنامپههپای پیپام الكترونیكپی 2،هرزنامپه گپروههپای ربپری
 ،Usenetهرزنامههای موتور جستجوی وب ،هرزنامهها در بالگها ،هرزنامههای ویكیها 3،هرزنامههای تبلیغپات
تجاری آنالین ،هرزنامههپای پیغپام در تلفپنهپای موبایپل ،هرزنامپه در فپرومهپا ،تبپادیت بیهپودهی فپاكس

4،

هرزنامههای شبكههای اجتماعی و هرزنامه شبكههای اشتراک فایل .ایپن مپتن بپر روی هرزنامپههپای پسپت
الكترونیكی یا اسپم تمركز دارد.
امروزه پست الكترونیكی ( )Emailیكی از سریعترین و اقتصادیترین راهها برای ارتباط میباشد .بپا ایپنحپال،
افزایش كاربران پست الكترونیكی باعث افزایش بیسابقه ای در تعداد پسپتهپای مپزاحم ( )Spamدر چنپدین
سال اریر شده است .ایمیلهای تجاری نارواسته ) (UCE5كه از آنها به عنوان هرزنامه نیز یاد مپیشپود ،یكپی
از مشكالت بزرگی است كه امروزه كاربران اینترنت با آن دست و پنجه نرم میكنند .فرستادن هرزنامپه – كپه
همانا فرستادن  UCEمیباشد -شامل فرستادن ایمیلهایی است كه تقریباً یكسان بوده و به هزاران و یا حتپی
میلیون ها شخص بدون رضایت شخصی آنها –و حتی با رد چنین ایمیلهایی توسط آنهپا -فرسپتاده مپیشپود
] UBE6 .[FED99,SPA06,WIK09دستهی دیگری از ایمیلها مپی باشپد كپه مپیتپوان آنهپا را بپه عنپوان
هرزنامه طبقهبندی كرد .با توجه به گپزارشهپای اریپر  [BUR06] Spamhausو  ،[SEM06] Symantecاز
هرزنامه برای فرستادن و توزیع ویروسها ،جاسوسافزارها7و نیز سوقدادن كاربران بپه وبسپایتهای Phishing

استفاده میگردد .امروزه افزایش چشمگیری در هردو نوع هرزنامه یعنی  UCEو  UBEدیپده مپیشپود .بپرای
مثال  Symantecگزارش كرده است كه میزان تالشهای  Phishingاز نیمهی اول سال  2005تپا نیمپهی دوم
سال  2005به میزان  44درصد افزایش داشته است .همین طور بنابر گپزارش اریپر در سپال  ،2008بپا یپن
تقریا محافظهكارانه 80،تا  85درصد ایمیلها را هرزنامهها تشكیل میدهند ].[WIK09
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عالوه بر رشد كمی هرزنامهها ،روشهای فرستادن هرزنامه نیز تغییرات زیادی یافته است .بطپور مثپال امپروزه
شاهد رشد فزایندهی ارسال هرزنامهها از طریق شبكههای  Zombieهستیم .شبكههای  Zombieشپبكههپایی
از كامپیوترهای شخصی آلوده به ویروس یا كرم در سرتاسپر دنیپا هسپتند .بسپیاری از كپرمهپای جدیپد یپن
درِپشتی1بر روی كامپیوتر قربانی نصا میكنند و بدینوسیله فرستندهی هرزنامه اجپازه یافتپه تپا از كپامپیوتر
استفاده كرده و از آن برای اهداف ررابكارانهی رود استفاده كنند .این مساله رود باعث پیچیدهشپدن كنتپرل
گسترش هرزنامه میگردد بهطوریكه در برری موارد ،هرزنامه از رود فرستندهی هرزنامه شپیوع پیپدا نكپرده
است .در نوامبر سال  2008ین سرویسدهندهی اینترنت ) (ISPبه نام  McColoكه به عملگرهپای بپاتنپت
سرویس ارائه میداد ،از كار افتاد و به میزان  50تا  75درصد میزان هرزنامهها كپاهش یافپت .در همپان زمپان
مشخص شد كه نویسندگان كرم ،ویروس و نیز فرستندگان هرزنامه از یكپدیگر تكنیپنهپا را مپیآموزنپد و در
بسیاری از اوقات شراكتهای متعددی را ایجاد میكننپد ] .[WIK09بپرای جلپوگیری از آپرقشپدن كپاربران
توسط ایمیلهای هرزنامه ،بسیاری از سازمانها و فراهمكنندگان سرویس اینترنپت ) (ISPاز فیلترهپایی بپرای
جلوگیری از هرزنامه (عمدتاً در سطح سرویسدهنده) استفاده میكنند .شپاید عمپدهتپرین نپوع فیلتپر ،فیلتپر
مبتنی بر یادگیری و از نپوع كالسپهبنپدی  Naïve Bayesمپیباشپد ] [GRA02,SAH98كپه در بسپیاری از
برنامههای سرویسگیرندهی ایمیل استفاده میگردد .در كل مپیتپوان در یپن دسپتهبنپدی كلپی ،فیلترهپا و

تشخیصدهندههای هرزنامه به پنج دسته قابل دستهبندی مپیباشپد :فیلترهپای مبتنپی بپر محتپوای ایمیپل
(كلمات و تصاویر) ،فیلترهای مبتنی بر فهرست ،فیلترهای مبتنی بپر عملیپات آآپازین ،فیلترهپای مبتنپی بپر
تشخیص هویت فرستنده و فیلترهای مبتنپی بپر روشهپای شپبكههپای اجتمپاعی .بسپیاری از سیسپتمهپای
تشخیص هرزنامه مانند  SpamAssasinاز مخلوطی از این روشها استفاده میكنند.
فیلترهای مبتنی بر محتوای ایمیل كه اكثر آنها از متن ایمیل استفاده میكنند ،به عنوان فیلترهای مبتنپی بپر
توكن2نیز شنارته می شوند و بزرگتپرین و پركپاربردترین دسپته از فیلترهپای را تشپكیل مپیدهنپد .در اكثپر
روشهای مبتنی بر محتوا از روشهای یادگیری ماشینی و دادهكاوی3استفاده مپیگپردد .بسپیاری از فیلترهپای
مبتنی بر توكن ،در بدنه و نیز عنوان ایمیل ،وجود كلمات كلیدی و گروه كلماتی را كه اكثراً در هرزنامهها بكپار
میروند ،را بررسی میكنند.
فیلترهای مبتنی بر لیست سرآیند4ین ایمیل را بررسی میكنند تا تعلق آدرس ایمیل بپه یكپی از دسپتههپای
لیست سفید ،سیاه و یا راكستری مشخص گردد .تمامی لیستها به صورت پویا سارته شده و میتوانند رشپد
پیدا كنند .هر ایمیپل ورودی كپه آدرس فرسپتندهی آن در لیسپت سپیاه قپرار دارد ،فیلتپر مپیگپردد .آدرس
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ایمیل هایی كه مشكوک بوده ولی بطور قطع نمیتوان آنها را جزو فرستندگان معتبر و یا آیرمعتبر دستهبنپدی
كرد ،در لیست راكستری1قرار میگیرند .به تدریج و با بررسیهای آتپی ،آدرس هپای راكسپتری بپه دسپتهی
سفید یا سیاه منتقل رواهند شد.
فیلترهای مبتنی بر عملیات آآازین ،برای شناسایی هرزنامپه بپه یپن سپری پپردازش از سپمت شخصپی كپه
می رواهد به شخص مالنِ فیلتر نامه بفرستد ،نیازمند است .البته شایان ذكر است كه این عملیات آآازین تنها
در مورد اولین ایمیل فرستنده صورت می گیرد .پس از اینكه پردازشهای آآازین بطور موفقیت آمیپزی پایپان
پذیرفت ،آنگاه آدرس ایمیل فرستنده در لیست سفید طبقهبندی میگردد.
فیلترهای مبتنی بر تشخیص هویت فرستنده ین مجموعه از سرویسدهندههای معتبر ایمیل را ثبپت كپرده و
بهصورت پویا آنها را بروزرسانی میكند .هر ایمیلی از سپوی ایپن سپرویسدهنپدههپا بپهعنپوان ایمیپل معتبپر
دستهبندی میگردد.
 -1-1طرح مساله
تقریب ًا تمامی روشهای محتوایی فیلترینپگ هرزنامپه كپه دقپت بپاییی دارنپد و بصپورت انبپوه مپورد اسپتفاده
قرارگرفتهاند ،براساس روشهای آماری و یادگیری ماشینی ،دستهبندی ایمیلها را انجام میدهند .این روشهپا
عالوه بر اینكه به دادههای زیادی برای یادگیری نیاز دارند ،به معنای محتوای ایمیلها كاری ندارنپد و در واقپع
وجود یا عدم وجود یكسری از كلمات كلیدی ،راهنمای آنها برای فیلترینگ ایمیلها میباشد .یكی از مشكالتی
كه این فیلترها با آن مواجه هستند این است كه با تغییر كلمات كلیدی به كلماتی كه مفهومی مشپابه داشپته
ولی تاكنون در فرآیند یادگیری استفاده نشدهاند ،فیلتر دچار اشتباه میشپود .بپا توجپه بپه ایپن نقیصپه ،ایپن
فیلترها نیازمند آن هستند كه در فواصل زمانی كوتاه ،با استفاده از دادههای جدیپد فرآینپد یپادگیری را تكپرار
كنند.
آنتولوزی سارتاری است كه میتواند برای مدلسازی سارتارهای معنایی مورد استفاده قرار گیرد .از همپین رو
می توان از ین سارتار آنتولوزی به عنوان یپن جپایگزین بپرای روشهپای دسپتهبنپدی (یپادگیری ماشپینی)
استفاده كرد .مشابهت معنایی با آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامهها میتواند معیاری برای تشخیص ین ایمیل
معتبر از ین هرزنامه باشد.
از سویی دیگر سرآیند ایمیل ها شامل اطالعات مهمی اسپت كپه در گذشپته بیشپتر فقپط از آن بپرای سپارت
لیست فرستندگان هرزنامه (لیست سیاه) استفاده مپیشپده اسپت ،هپر فرسپتندهی ایمیپل زمپانی در لیسپت
فرستندگان هرزنامه قرار میگیرد كه گزارشی مبنی بر ارسال هرزنامپه از سپوی او توسپط سپرویسدهنپدگان
ایمیل دریافت شود .بنابراین تشخیص ین فرستندهی معتبر از ین فرسپتندهی هرزنامپه متكپی بپه اطالعپات
List
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گذشته میباشد .فرستندگان هرزنامه از همین موضوع استفاده كرده و با جعل آدرسهای جدید این فیلترها را
دچار مشكل میكنند.
فرستندگان اسپم و فرستندگان معتبر تحت شبكهها ی اجتماعی با یكپدیگر در حپال تبپادل ایمیپل هسپتند.
بررسی و مقایسپهی رفتپار و نپوع ارتبپاط در شپبكهی اجتمپاعی فرسپتندگان هرزنامپه و شپبكهی اجتمپاعی
فرستندگان معتبر یكی از سرنخهایی اسپت كپه مپیتوانپد بپه شپنارت و جداسپازی فرسپتندگان هرزنامپه از
فرستندگان معتبر ایمیل كمن كند.
 -1-2ساختار پایاننامه
در این پایاننامه براساس سارتار آنتولوزی و نیز شبكههای اجتمپاعی ایمیپل ،روشپی جدیپد بپرای فیلترینپگ
هرزنامه ارائه میشود .ادامهی این نوشتار شامل  4فصل میباشد كه عبارتند از:
فصل اول :در این فصل در ابتدا مروری بر كارهای گذشته در مورد فیلترینگ هرزنامه رواهیم داشت كه اآلپا
با استفاده از متدهای مبتنی بر یادگیری هستند .در قسمت دوم به بررسی مفهوم آنتولوزی رپواهیم پردارپت.
در قسمت سوم این فصل روش های ارائه شده برای شباهت معنایی در آنتولپوزی را بررسپی رپواهیم كپرد .در
قسمت چهارم مروری بر شبكه های اجتماعی ایمیل و نیز كارهای انجپام شپده بپرای فیلترینپگ هرزنامپه و بپا
استفاده از شبكهی اجتماعی ایمیل رواهیم پردارت.
فصل دوم :در این فصل در ابتدا چگونگی سارت آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه را ارائه رواهیم كرد .سپپس
متدی برای فیلترینگ هرزنامه با استفاده از شباهت معنایی بین آنتولوزی مفاهیم هرزنامپه و نیپز مپتن ایمیپل

ارائه رواهیم كرد .در این قسمت ما سه نوع مشابهت را محاسبه رواهیم كرد :مشابهت معنایی بپین آنتولپوزی
مفاهیم هرزنامه و متن بدنهی ایمیل ،مشابهت معنایی بین آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه و عنوان ایمیپل و
سرانجام مشابهت معنایی بین عنوان ایمیل و متن بدنهی ایمیل .در قسپمت سپوم ابتپدا شپبكهی اجتمپاعی از
روی تراكنشهای ایمیل كاربران میسازیم و سپپس از ویژگپیهپای شپبكه هپای اجتمپاعی كپاربران معتبپر و
فرستندگان هرزنامه استفاده كرده و با استفاده از یپادگیری ماشپینی ،فرسپتندگان هرزنامپه را از فرسپتندگان
معتبر جدا می سازیم .در بخش آرر هر دو فیلتر (فیلتر مبتنی بر شبكههای اجتماعی ایمیل و نیز فیلتر مبتنپی
بر شباهت معنایی) را با یكدیگر تركیا كرده و فیلتر نهایی را ارائه رواهیم كرد.
فصل سوم :در این بخش ما نتایج حاصل از فیلتر مبتنی بر شباهت معنایی و فیلتر مبتنی بر شبكهی اجتمپاعی
ایمیل را به طور جداگانه بررسی رواهیم كرد .در نهایت رواهیم دید كه تركیا این دو فیلتپر بپا نپر بپاییی
هرزنامهها را فیلتر میكند.
فصل چهارم :در این فصل به نتیجهگیری متدهای ارائه شده رواهیم پردارپت و پیشپنهادهایی بپرای كارهپای
آتی ارائه رواهیم داد.
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 -2مرور ادبیات
 -2-1پدیدهی هرزنامه )(Spam

این بخش مقدمهای به پدیده هرزنامه می باشد كه در برگیرنده تعاریف ومشخصات كلی هرزنامپه هسپت هپم-
چنین دراین بخش مروری اجمالی بر روشهای آیر فیلتری از ضدهرزنامهها نیز رواهد شد.
 -2-1-1تعریف ومشخصات کلی هرزنامه
تعاریف متعددی از اینكه هرزنامه چیست و اینكه چه فرقی با نامههای معتبپر1دارد ،وجپود دارد (بپه نامپههپای
آیرهرزنامه و یا نامههای معتبر ،هم2نیز گویند) .كوتاهترین تعریپف متپداول از بپین تعپاریف موجپود در مپورد
هرزنامپه ،عنپوانِ «یپن نامپه الكترونیكپی نارواسپپته» مپیباشپد  .]AND00,SPA05بعضپی اوقپات پسپپوند
«اقتصادی» نیز افزوده شده است TREC3 .تعریف مشابهی را ارائه كرده است :هرزنامه ین نامهی «نارواسپته»
است كه به طور نامشخص  ،به طور مستقیم و یا آیر مستقیم توسط فردی كه نسبتی بپا گیرنپده نامپه نپدارد،
فرستاده شده است  .]COR05ین تعریف دیگر كه به طور گستردهای مورد قبول واقع شده است بیان میكند
كه «هرزنامه اینترنتی ین یا چند پیغام نارواسته است كه به عنوان بخشی از مجموعپه بپزرگتپر از پیغپامهپا
فرستاده شده است به طوری كه همگی این پیغامها دارای ین محتپوای یكسپانی هسپتند» .انجمپن Direct

 Marketingتعریفی ارائه كرده است كه عنوان هرزنامه را تنها برای پیغامهای راصی (به طور مثال نامههپایی
با محتوای پورنوگرافی) در نظر گرفته است .اما این تعریف جا را برای قانونی جلوهدادن سایر انواع هرزنامپه هپا
باز می گذارد  .]SPA05همان طور كه میتوان دید ،نقطه اشتراک برای تعریف هرزنامپه نارواسپته بپودن آن
است .بر طبق ین تعریف مورد توافق «هرزنامه درباره رضایت (عدم رضایت) است و نپه «محتپوا» .]SPA05

در واقع علیرآم توافق گسترده بر روی این نوع تعریف  ،فیلترهپا بپرروی محتپوای نامپههپا و راههپای تحویپل
پیامهای الكترونیكی تمركز دارند تا هرزنامهها را از نامه های معتبر بازشناسند.
متون علمی زیادی تاكنون ارائه شدهاند كه به مشخصات پدیده هرزنامه پردارتهاند  .به طور كلی هرزنامه برای
تبلیغ انواع مختلفی از كای وردمات به كار میرود؛ ازسویی تعداد ومدل تبلیغاتی كه بپه نپوع راصپی ازكایهپا
وردمات میپردازد ،در طی زمان درحال تغییر است .به طپور معمپول هرزنامپههپا رطرهپای آنالیپن را ایجپاد
میكنند ،ین مورد راص از پدیده هرزنامه phishing ،می باشپد كپه بپه منظپور دریافپت اطالعپات حسپاس و
محرمانه از كاربران به كار میرود ( به طور مثال پسورد ،شماره كپارت بانپن) phishing .بپا جعپلِ دررواسپتِ
مراجع ذیصالح مانند بانكها و یا فراهم آورندگان سرویس انجام میشود و به طور جعلی از كاربران دررواسپت
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می شود كه اطالعات محرمانه رود را در ارتیار بگذارند ،در واقع دررواستی كه از كاربر صورت میگیرد جعلپی
است .ین نمونه از محتوای هرزنامه ررابكار ،ویروسها میباشند .بعضی اوقات ین حمله سنگین از هرزنامههپا
برای آزار سرویسدهندهی ایمیل صورت میگیرد .به طور كلی فرستنده هرزنامه یكپی از اعمپال زیپر را انجپام
می دهد :تبلیغ برای ین كایی راص  ،سرویس راص ،ین ایده راص ،فریا كاربران برای استفاده از اطالعات
محرمانه آنها ،انتقال ین نرمافزار ررابكار بپه كپامیپوتر كپ اربر و یپا ایجپاد یپن ررابپی بپه صپورت مپوقتی در
سرویسدهندهی ایمیل .از بعد محتوا ،هرزنامهها به چندین دسته طبقهبندی میشوند كه هرین نوع راصی از
نامههای معتبر -مثل نامههایی از راطرات و یا تایید سفارشات یپن شپركت -را تقلیپد مپیكننپد .مشخصپات
ترافین هرزنامه از مشخصات ترافین نامههای معتبر متفاوت میباشد؛ به طور ارص نامههای قانونی در طپول
روز صادر میشوند ،در حالیكه صدور نامههای هرزنامه به طور یكنوارت در طول شبانهروز اسپت .]GOM04

فرستندگان هرزنامه هویت رود را معمویً درهنگام فرستادن هرزنامه مخفی نگه میدارنپد ،ولپی همپین گپروه
درهنگام شكار و دِروی1آدرسهای پست الكترونیكی افراد از روی وبسایتها ،هویتشان قابل شناسایی اسپت و
این یكی از راههای شناسایی فرستندگان هرزنامه دراینترنپت اسپت .یپن واقعیپت بسپیار مهپم آن اسپت كپه
فرستنندگان هرزنامه دارای فعالیتی واكنشی هستند؛ یعنی اینكه آنها بطور فعال بر علیه هر كوشپش موفپق از
آنتی هرزنامهها فعالیت میكنند و به راطر همین است كه كارایی ضپدهرزنامپه پپس از دوره كوتپاهی پپس از
پیادهسازی آنها ،دچار افول میگردد .ین مطالعه از فومستر و راماچاندران ]RAM06 2نشان مپی دهپد كپه در
سطح شبكهای ،بخش اعظمی از هرزنامهها از سوی بخش محدودی از فضای آدرسهای شبكه صادر مپیگپردد
و تنها بخش كوچكی از فرستندگان هرزنامه -كه حرفهای هستند ،-برای اینكه شناسپایی نشپوند از مسپیرهای
موقتی هرزنامهها را میفرستند.
 -2-1-2تالشهای قانونگذاری برای ضد هرزنامهها
آثار مخرب هرزنامه كه به طور وسیع در ضررهای اقتصادی و نقض قانونِ منع نمایش مطالا ممنوعه ،جلوهگپر
شده است ،نیازمند ین پاسخ قانونی میباشد .تالشهای قابل توجه در این زمینپه توسپطUS CAN-SPAM 3

و بیانیههای انجمن ارتباطات الكترونین و محرمانه اتحادیه اروپا صورت گرفته است .
اتحادیه اروپا بیانه ارتباطات الكترونین و محرمانه ( )2002/58/ ECرا در جویی  2002به تصویا رساند .ایپن
بیانیه ارتباطات بازرگانی نارواسته را جز در موردی كه «رضایت گیرنده قبل از ارسال پیام به او حاصپل شپود»
ممنوع كپرده اسپت .معاهپده  US CAN-SPAMدر سپال  2003اجپازهی نامپه هپای الكترونیكپی تجپاری و
نارواسته را داد ،اما چندین محدودیت بر روی آن گذاشت .به طور ارص این پیمان رواستار آن شد كه آدرس

1Harvesting

and Ramachandran

2Foemster

Controlling the Assault of non-Solicited Pornography and Marketing Act

3US
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فیزیكی تبلیغ كننده درج گردد و نیز لینن فرستنده در پیغام درج گردد ،پیغپام بپه صپورت واضپح بپه عنپوان
تبلیغات برچسا بخورد ،استفاده از عنوان توضپیحی بپرای تحریپف اطالعپات سپرآیند نامپه ممنپوع گردیپد و
سرانجام شكار آدرسهای پست الكترونین1افراد حقیقی بپروی اینترنپت ممنپوع شپد .در  ]GRI07نشپان داده
شده است كه میزان پیروی از معاهده  CAN-SPAMدر اوائل صدور این پیمان پایین بوده ودر سالهای بعپد
حتی پایین تر آمد به طوریكه در سال  2006به  %5/7رسید.
ین مرجع مناسا برای مطالعه قانونگذاری كشورهای مختلف برای مبپارزه بپا هرزنامپه  ،مطالعپه انجپام شپده
توسط اتحادیه ارتباطات بین المللی ( )ITUمیباشد.
 -2-1-3تغییر پروتکلهای انتقال نامههای الکترونیکی
یكی از راههای پایاندادن به هرزنامه ،بهبود و یا تعویض استانداردهای موجود انتقال ایمیل بپا جپایگزینهپای
جدید و ضد هرزنامه است .اشكال عمده پروتكل فعلی  SMTP2ایپن اسپت كپه ایپن پروتكپل هپیم مكانیسپم
مطمئنی برای چنكردن هویت منبع ایمیل فراهم نمیكند  .آلبه بر این نقص وكمبود با فراهم كردن راههای
بهتری برای شنارت هویت فرستنده ایجاد می شود كه همانا هدف اصلی چپارچوب ،]SPF06 SPF3پروتكپلِ
 ]SCH03 DMP4و نیز پروتكلِ  ]SEN04 Sender Idمیباشد Sender Id .در سال  2004ارائه شپده اسپت
و امروزه كامال متداول و معروف میباشد .قریا به  %40از ایمیپلهپای قپانونی و آیپر هرزنامپه از تعرفپههپای
 Sender Idتبعیت میكنند  .قاعدهی كار در  Sender Idبدین صورت اسپت كپه صپاحا یپن دامنپه لیسپت
تمامی سرورهای ایمیل قانونی در محدوده این دامنه را انتشار میدهد ،بنابراین گیرنده ایمیل میتواند بررسپی
كند كه آیا ین ایمیل كه وانمود میكند از آن دامنه آمده است ،براستی از آنجا نشات میگیرد یا ریر؟.
ایدهی دیگری كه در پشت بسیاری از پیشنهادهای ضد هرزنامه قرار دارد ،بهبود پروتكلهای موجود و افپزودن
ین گام به پروسه فرستادن ایمیل می باشد كه این تغییر تنها برای فرستادن ایمیلهای معدودی ایجاد مشكل
نمیكند ،در حالی كه برای بخش اعظمی از نامه ها كار را مشكل میسازد .برری تالشها در این زمینه در سپال
 1992انجام شد  ،]DWO92در این منبع روند عملیات بدین صورت است كه از فرستنده رواسته میشود كه
ین تابع نسبتاً مشكل را محاسبه كند تا پس از آن به او اجازه فرستادن ایمیپل داده شپود .یپن راهكپار دیگپر
این بود كه هر شخص برای فرستادن ایمیل بایستی هزینهای بپردازد كه ایپن كپار را بپرای یپن كپاربر عپادی
هزینه كمی در بردارد ،اما برای ین فرستندهی هرزنامه كه مپیرواهپد میلیونهپا عپدد نامپه را بپرای دیگپران
بفرستد ،هزینه باییی در بپر دارد  .]SEL03یپن نسپخه جالپا از ایپن رویكپرد ،پروتكپل ]KUI05 Zmail
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می باشد كه طی آن برای فرستادن هر نامه هزینه اندكی از فرستنده به گیرنپده داده مپیشپود ،بنپابراین یپن
كاربر معمولی كه حجم نامههای ارسالیاش با حجم نامههای دریافتیاش تقریباً یكسپان اسپت ،ضپرر یپا سپود
محسوسی در استفاده از سرویس ایمیل حس نمیكند ،اما فرسپتادن هرزنامپه بپرای فرسپتندهی آن پرهزینپه
رواهد بود .ین رویهی دیگر استفاده از تستهای ساده برای تمیزدادن فرستندگان انسانی از روبوتها میباشد
 .]CAP05برای مثال میتوان قبل از فرستادن ایمیل ،از كاربر سوالی نسبتاً ساده پرسید؛ یكی از معایپا ایپن
روش آزاردهنده بودن آن برای كاربرانِ انسان است كه میرواهند ین ایمیل بفرستد.

ِ انتقال نامههای
 -2-1-4تغییرات محلی در روند

الکترونیکی

برری از راهحلها تغییرات سراسری در پروتكلها ایجاد نمیكنند ،بلكه ایمیلها را به روشی متفپاوت و محلپی
مدیریت میكنند  .لی و دیگران ]LI04 1و سایتو ]SAI05 2روشی را ارائه كردهانپد كپه در آن نامپههپایی كپه

احتمال هرزنامه بودن آنها بای است ،عملیات انتقال و پردازش برروی آنهپا كنپد مپیگپردد .یامپانی و دیگپران

3

 ]YAM05اشاره كردهاند كه زمانی كه فرستندهی هرزنامه هویت ین فرسپتندهی معتبپر را در پیغپامهپایش
جعل میكند ،سرور متناظر با آدرس جعل شده ،نامههای رطای زیادی دریافت میكند .آنها این مشپكل را بپا
استفاده از ین عامل مجزا برای انتقال ایمیلهای رطا ،حل كردهاند.

 -2-2روشهای مبتنی بر یادگیری به منظور فیلترکردن هرزنامه
فیلترینگ ین راهحل متداول برای معضل هرزنامه میباشد  .این عمل عبارت اسپت از دسپتهبنپدی اتوماتیپن
پیامها به هرزنامه و ایمیلهای معتبر .الگوریتمهای فیلترینگ كنونی كامالً موثر بوده و اآلا در طپی ارزیپابی-
های آزمایشی دقت بایی  %90از رود نشان دادهاند  .این امكان وجود دارد تا الگوریتمهای فیلترینگ هرزنامپه
را بر مراحل متفاوتی از روند انتقالِ ایمیل اعمال كرد :در مسیریابها(روترها) (به عنوان مثپال در ،)]AGR05
در سرویسدهندههای ایمیل در مقصد و یا در صندوقهای پستی4مقصد .یزم به ذكر اسپت كپه فیلترینپگ در
مقصد مشكالت ناشی از هرزنامه را تنها به صورت جزیی حل میكند .ین فیلتر باعث جلوگیری از هپدر رفپتن
زمان كاربران نهایی برای نامههای هرز می گردد اما از سوءاستفاده منابع جلوگیری نمیكنپد چپرا كپه تمپامی
پیغامها به هر حال تحویل داده میشوند.
به طور كلی ین فیلترِ هرزنامه ین برنامه كاربردی است كه تابع زیر را پیاده سازی میكند (رابطهی :)1-2
اگر نامه «هرزنامه« باشد
در آیر اینصورت
et al.
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et al.

3Yamani
4Mailbox
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cspam ,
f (m, )  

cleg ,

()2-1

به طوریكه  mنامهای است كه بایستی دستهبندی گردد θ ،بردار پارامترهاست cspam ،و  clegبرچساهپایی
است كه بهترتیا به «نامههای هرزنامه» و «نامههای معتبر» داده میشود .بسیاری از فیلترهپای هرزنامپه بپر-
اساس تكنینهای دستهبندی شده یادگیری ماشپینی1هسپتند  .در یپن تكنیپن مبتنپی بپر یپادگیری بپردار
پارامترها  θحاصل آموزش دستهبند با استفاده از یپن مجموعپه داده اسپت كپه قپبالً جمپعآوری شپده اسپت
(رابطهی :)2-2

()2-2

  ( M ),

} M  (m1 , y1 ),...(mn , y n ), y i  {c spam , cleg

بطوریكه  m2 ، m1و  mnنامههای هستند كه قبالً جمپعآوری شپدهانپد و  y 2 ، y1و  y n ...نیپز برچسپاهپای
متناظر آنها هستند  ،نیز تابع آموزش ) (Trainingمیباشد.
برری رواص عجیا فیلترینگ هرزنامه كه در ذیل آمده است باعث پدید آمپدن مشپكالتی از دیپد دادهكپاوی
شده است:
توزیع متمایل كالسها (نسبت هرزنامه به نامههای معتبر به طور زیادی متغیر است) ،تغییر محتوای هرزنامهها
در طول زمان و نیز عكسالعمل های واكنشی فرستندگان هرزنامه در برابر آنتی هرزنامه .ین مشكل دیگر كپه
كار را برای فیلترینگ هرزنامه به عنوان ین عمل یادگیری ماشینی دشوار كرده است ،نیاز به حجپم زیپادی از
داده برای یادگیری است .چان و دیگران 2در  ]CHA04از تكنیكپی بپا یپادگیری نیمپه نظپارتی 3بپه نپام Co-

 Trainingاستفاده كردهاند .این روش به یادگیرنده این اجازه را می دهد تا با حجم كمپی از دادهی برچسپا-
رورده برای یادگیری شروع به كار كند كه این حجم از داده برای آموزش اولیه كالسهبند استفاده مپیگپردد و
حجم بیشتر داده كه برچسا نخورده است ،بعداً در ین پروسه تكراری برچسا میرورد و برای آموزش بهتپر
كالسهبند استفاده میگردد.
برای تمامی الگوریتمهای كالسهبندی (دستهبندی) ایمیل مساله این است كه بتپوانیم بپین دو نپوع از رطپای
دستهبندی ین حالت تعادل و حد وسط پیدا كنیم :دسپتهبنپدی ایمیپل معتبپر بپه عنپوان هرزنامپه (False
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) Positiveو دستهبندی هرزنامه به عنوان ایمیل معتبر ) .(False Negativeدر حالی كه دستهبندی نامههپای
هرزنامه به عنوان ایمیلهای معتبر ممكن است تنها باعث آزار كاربر گردد ،ولی حالت مقابل یعنی دستهبنپدی

ایمیل معتبر به عنوان هرزنامه میتواند منجر بپه از دسپت دادن اطالعپات ارزشپمندی گپردد .ییپه و

دیگپران1

 ]YIH06دو تكنین با نر  False Positiveكم برای یادگیری فیلترها ارائه كرده و آنها را بررسی كردهاند .بپا
این حال باید در نظر داشت كه كاربران متفاوت دررواستهای متفاوت دارند و بنابراین منطقی است كه هزینه
نسبی این دونوع رطا را به عنوان پارامتر تعریفی توسط كاربر دانست.
توسعهی ین فیلتر جدید برای هرزنامه توسط نرمافزارهای موجود آسان شده است:برای مثال 2EMTین ابپزار
دادهكاوی برای آنالیز انبوه ایمیلهای آنالین میباشد كه در دانشگاه كلمبیا توسعه یافته است.
 -2-2-1مواردی که در تشخیص ایمیل نیاز به بررسی دارند
به منظور دستهبندی پیغامهای جدید ،ین فیلتر هرزنامه میتواند آنها را به صورت مجزا بررسی كند ( به طپور
مثال فقط باچنكردن حضور ینسری لغات راص در حالت فیلترینگ مبتنی بر كلمات كلیدی) ویا به صورت
گروهی بررسی كند (به عنوان مثال برای ین فیلتر هرزنامه ورود  10پیغام یكسان در پنج دقیقپه از ورود یپن
پیغام با همان محتوا مشكوکتر است) عالوه بر این یپن فیلتپر مبتنپی بپر یپادگیری مجموعپهای از دادههپای
برچسارورده برای آموزش را بررسی میكند (پیغامهای از پیش جمعآوری شده با برچساهای قابل اعتمپاد)
همچنین ین فیلتر از قضاوت كاربر در مورد پیغامها در هنگام بررسی و آنالیز سود میبرد (بازرورد كاربر).
ین پیغام ایمیل از دو بخش تشكیل شده است كه عبارتند از سرآیند3و بدنه 4.بدنهی ایمیل ین مپتن بپه زبپان
طبیعی به همراه عالمتگذاریهای  HTMLو مولفه های گرافیكی است .سرآیند نیز ین مجموعه سارتاریافته
از مولفههاست كه هرین از این مولفهها اسم ،مقدار و معنای راص رود را دارند .برری ازاین مولفهها همچپون
( Fromاز چه كسی)( To ،به چه كسی) و یا ( Subjectعنوان ایمیل) استاندارد بپوده و بررپی دیگپر از ایپن
مولفه ها ممكن است وابسته به نرمافزاری باشند كه در انتقال ایمیلها درالت دارند (مثل نرمافزار ضدهرزنامپه
كه بر سرور ایمیل نصا شده است) .عنوان شامل متنی است كه كاربر بپه عنپوان پیغپام مشپاهده مپیكنپد و
معمویً به عنوان قسمتی از بدنهی پیغام تلقی میگردد .گاهی اوقات از بدنه به عنوان محتوای پیغام یپاد مپی-
شود .شایان ذكر است كه ویژگیهای آیر محتوایی محدود به ویژگیهای سرآیند نمیگردد  .به طور مثال یپن
فیلتر ممكن است اندازه پیغام (ایمیل) را به عنوان ین ویژگی در نظر بگیرد .برای هر متد بررسی ایمیل ،طراح

et al.
Mining Toolkit

1Yih

2Email

3Header
4Body
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متد بایستی روشی برای انتخاب ویژگیها1برگزیند .این بدان معنی است كپه بایسپتی تصپمیم بگیپرد كپه چپه
قسمتهایی از پیغام الكترونیكی برای آنالیز مناسا و مربوط میباشد .درشكل  1-2سارتار یپن ایمیپل از دیپد
انتخاب ویژگیها نشان داده شده است .سادهترین روش برای انتخاب ویژگیها مدل « »Bag Of Wordsیپا بپه
ارتصار  BOWمیباشد  .این مدل ین پیغام و متن را به صورت مجموعه آیرسارتاری از توكنها نمایش مپی-
دهد ،بهطوریكه هر توكن دنبالهای از كاراكترها است كه با كاراكترهای رالی ( )spaceویا عالمات نقطهگذاری
( )Punctuation marksازهم جدا میگردند .در این حالت حضور ین كلمپه رپاص در پیپام بپه عنپوان یپن
ویژگی باینری از پیام و ایمیل در نظر گرفته میشود ،به عبارتی دیگر اگر ویژگیِ ( xمپثالً كلمپهی “)”chance
وجود داشته باشد آنگاه مقدار این ویژگی برای آن پیغام برابر  1بوده و اگر وجود نداشته باشپد مقپدار ویژگپی
مزبور برابر صفر رواهد بود .ین رویهی تاحدی پیچیده تر آن است كه ررداد ین كلمه رپاص در بخپشهپای
مختلف پیام به عنوان ویژگیهای متفاوت درنظر گرفته شود (مثالً ” “johnدر بدنه ایمیپل بپه عنپوان ویژگپی
متفاوت از ” “johnدر سرآیند ایمیل مطرح می گردد) .این رویه اگرچه از سارتار ایمیل استفاده میكنپد ولپی
در حقیقیت از تفاوت متن در بدنه ایمیل و اطالعات تكنینكی در سرآیند استفاده نمیكند ،بنپابراین عمپالً ،مپا
بین این مدل و مدل  BOWیكنوارت ،تفاوتی قائل نمیشویم  .همچنین میتوان از نوع وزندار برای زمانیكه
ویژگیها باینری نیستند استفاده كرد .به طوری كه وزن به نحوی نشانگر اهمیت ین توكن باشد؛ مپثال تعپداد
تكرارهای ین توكن در پیام می تواند به عنوان وزن آن توكن در نظر گرفته شود

)(Body

)(Header

:
From, mary,
example, com, to,
mike, org, received,
…

]IP1=[xxx.xxx.xxx.xxx
]IP2=[yyy.yyy.yyy.yyy
….

>From: <mary@example.com
>To:<mike@examle.org

Size=2,546 B
NumberOfAttachments=0
…

!Dear Mike
I would like to
congratulate you
… with

…Received from [xxx.xxx.xxx.xxx] by
…Received from [xxx.xxx.xxx.xxx] by
!Dear Mike
I would like to
congratulate you your
…birthday

:
From, mary,
example, com, to,
mike, org, received,
Dear, I ,would, like,
…

:
Dear, mike, I,
would, like, to ,
… congratulate,

Selection

1Feature
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شكل  -1-2سارتار پیغام از دید انتخاب ویژگیها

میتوان تمام ویژگیها را استفاده كرد و یا اینكه تنها  nویژگی بهتر را با ین سری معیارها انتخاب كرد .زنگ
و دیگران1سه معیار برای انتخاب ویژگی ها مطرح كرده اند كه با استفاده از آنها میتوان ویژگیها را بپه ترتیپا
اهمیت آنها مرتا كرد  .]ZHA04این معیارهپا عبارتنپد از :فركپانس سپند ( )DF2و بهپرهی اطالعپاتی )IG(3و
 .χ2البته یانگ و پدرسون ]YAN97 4عالوه بر این دوروش از قپدرت كلمپه )TS(5و اطالعپات متقابپل)MI(6
یاد شده است .بهترین روش انتخاب ویژگی برای انتخاب كلمات آنی از لحاظ معنایی به ترتیا روشپهای  χ2و
 IGمیباشد .تعاریف این روشها در جدول  1-2آمده است.
جدول  -1 -2معیارهای «میزان ارتباط ویژگی» كه به منظور ردهبندی ویژگیها استفاده میشود .هر معیار به هرین
ویژگی اعمال میگردد M .مجموعهی تمامی پیغامهایی است كه به منظور آموزش در پروسهی یادگیری استفاده می-
گردد cspam .و  clegبه ترتیا برچسا كالس(دسته)های «هرزنامه» و «ایمیلهای معتبر» میباشند f i .ین
ویژگی باینری میباشد و  f iنقیض ویژگی  f iمیباشد .تمامی احتمایت براساس تعداد تكرارها(فركانس كلمات)
محاسبه شدهاند.
فرمول



روش انتخاب ویژگی

m j  M and f i occures in m j

j

m


Pˆ ( f , c) 

Pˆ ( f , c) log

Pˆ ( f ).Pˆ (c) 
} c{cspam ,cleg }  f { fi ,fi





Document Frequency
)(DF

)Information Gain (IG

et al.
Frequency
Gain

1Zhang

2Document

3Information

and Pederson

4Yang

Strength

5Term

Information

6Mutual
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log

Mutual Information
)(MI

پردازش زبانهای طبیعی ) (NLP1راههای جایگزین دیگری برای انتخاب ویژگی از بدنهی ایمیپل فپراهم نمپوده
است .سادهترین روش بهبود مدل  BOWبااستفاده از روش ریشهیابی كلمات(2حذف پیشوند و پسپوند كلمپات
و تبدیل آنها به ریشهی اصلی؛ مثال تبدیل میرویم به رفتن یا  playingبه  )playو نیز حذف نقطهگذاریهپا
و كلمات ایست(3لغاتی كه در جمالت كپاربرد ربطپی دارنپد و زیپاد اسپتعمال مپی شپوند مثپل " اگپر"  "،و"،
" )”the”،”orمیباشد.
برای سرآیند ایمیل روشهای پیشرفتهتر برای انتخاب ویژگیها سارتار سرآیند را درنظر میگیرند و تنهپا نپوع
راصی از اطالعات را استخراج میكنند .در  ]YEH05ین روش پیچیده براساس روشهای meta-heuristic

ارائه شده است كه از دانش راجع به رفتارهای فرستندگان هرزنامه استفاده میكند تا ویژگپیهپای مپورد نیپاز
برای تشخیص هرزنامه را تعیین كند (به طور مثال اگر فیلد  Fromرالی باشپد و یپا از بپین رفتپه باشپد و یپا
دادهی ناهنجار و یا قدیمی داشته باشد ،همگی نشانههایی از ین پیغام هرزنامه می باشند) .هرشكاپ4از دامنپه
وسیعی از ویژگیهای آیر متنی استفاده كرده است ][HER06؛ بطورمثپال از ویژگپیهپای اسپتخراج شپده از
سرآیند مانند نام فرستنده و گیرنده ،نام های دامنه5و ناحیه6و نیز ویژگپیهپای عمپومی پیغپام همچپون انپدازه
پیغام وتعداد پیوستها.
 -2-2-2استخراج ویژگی ها ( )Featare Extractionبرای فیلترکردن
مبتنی بر تصویر
ین پیغام جدا از متن میتواند شامل عكسهای گرافیكی نیز باشد .پپس از گسپترش تكنیپنهپای فیلترینپگ
مبتنی بر محتوای متنی ،فرستندگان هرزنامه از هرزنامههای با محتوای گرافیكی نیز استفاده كردند .متن یپن
تبلیغ با ین تصویر جایگزین شده بود ،بنابراین بررسی و آنالیز پیغام با استفاده از روشهای فیلترینگ مبتنی بر

Language Processing

1Natural

2Stemming
3StopWord
4Hershkop
5Domain
6Zone

مرور ادبیات15......................................................................................................................................................................................................

متن آیر ممكن بود .اینگونه هرزنامه ها باعث نیاز به فیلترهپایی شپد كپه بتواننپد تصپاویر را آنپالیز كننپد .در
فیلترینگ مبتنی بر تصاویر مساله اصلی پیداكردن ویژگیهایی (از تصاویر) بود كه هم مپرتبط باشپند وهپم بپه
آسانی قابل استخراج باشند ،عالوه براین دستهبندی نیز بایستی با استفاده از بهترین الگوریتمها صورت گیرد.
تشخیص گرافیكی حروف) (OCR1با عملكرد كامل ،از لحاظ محاسباتی پر هزینه میباشد ،بنپابراین مپدلهپای
سادهای برای تشخیص هرزنامه در تصاویر به كار میآید .آرادهای ودیگران ]ARA05 2پپنج ویژگپی از تصپاویر
استخراج كرده اند :بخشی از تصویر كه به عنوان متن ،اشغال شده است ،میزان اشباع رنگ و میپزان نپاهمگنیِ
رنگ كه بطور مجزا برای هردو ناحیهی متنی وآیرمتنی محاسبه میگردد .رویپهای مشپابه در  ]WU05بپرای
استخراج ویژگیها در فیلترینگ متنی بر تصویر ارائه شده است .در مقالهی فوق عپالوه بپر شناسپایی انپدازه و
تعداد نواحی متنی جاسازی شده در تصویر (بدون تشخیص متن اصلی) ،بنِرها3هم به عنوان نوع راصی تصپویر
تلقی شده است (بسیار بارین در طول وعرض و بانسبت اندازه طول به عپرض بپای) و بنپابراین تعپداد تصپاویر
مشابه به بنِر را هم ین نوع ویژگی به حساب آمپده اسپت .در سپال  2007دردز ودیگپران ]DRE07 4روشپی
جدیدی ارائه كردند كه براساس ویژگیهایی بود كه برای استخراج آنها زمان كمی برده میشپد ،در ایپن روش
نه تنها از محاسبات پچیدهی  OCRجلوگیری شد ،بلكه از هر محاسبهای كه از تشخیص سپادهی لبپه تصپویر
پیچیدهتر باشد ،رودداری شده است؛ بنابراین برای محاسبه ویژگیهای استفاده شده در ایپن روش حپداكثر از
محاسبات ساده تصویر (مانند محاسبه میانگین تصویر ویا میزان اشباع تصویر) اسپتفاده شپده اسپت .بپه طپور
مشابه ونگ و دیگران ]WAN07 5از ویژگیهایی استفاده كردهاند كه استخراج آنها كاری آسان اسپت ،ازجملپه
این ویژگیهای سهلالوصول میتوان به هیستوگرام رنگ ،هیستوگرام جهت تصپویر و ضپرایا تبپدیل

وِیولِپت6

تصویر اشاره كرد .تمامی روشهای ذكر شده دقت باییی را در فیلترینگ نشان دادهاند ولی همان طپور كپه در
 ]DRE07ذكرشده است ،چنین روشهایی در مقابل واكنشهای فرستندگان هرزنامپه آسپیاپپذیر هسپتند،
مثال در مورد ویژگیهایی كه مشخصهی بنِرها هستند ،میتوان دیپد كپه امپروزه فرسپتندگان هرزنامپه از ایپن
ویژگیها و تصاویر رودداری میكنند و این امر باعث شده است كه این روشها نتوانند دیگر چندان مفید واقع
شوند.
 -2-2-3چگونگی آنالیز
اولین فیلترها به صورت سطحی فقط وجود یا عدم وجود ین سری توكنهای از پیش تعریف شپده را در بدنپه
Character Recognition
et al.

1Optical

2Aradhay
3Banner

et al.

4Dredz

et al.

5Wang

6Wavelet
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پیغام بررسی می كردند (فیلتركردن براساس كلمات كلیدی) 1و یا درمورد فرستنده ایمیل بررسپی مپی كردنپد
كه آیا او جزو لیست سفید2است یا جزو لیست سیاه 3.منظپور ا ز لیسپت سپفید آدرسهپایی هسپتند كپه مپی-
شناسیم و تمایل به دریافت ایمیل از آنها داریم؛ لیست سیاه نیز مجموعه آدرسهایی میباشند كه تمپایلی بپه
دریافت ایمیل از آنها نداریم .این دو روش مسلماً جزو روشهای مبتنی بر یادگیری نبودهاند ،لیكن بعداً از ایپده
همین دو روش در روشهای مبتنی بر یادگیری استفاده شد .روش لیست سفید و لیست سیاه هم اكنپون نیپز
به عنوان روشی متداول در روشهای پیچیدهتر مورد استفاده میباشد درحالی كه فیلترینگ بااستفاده از كلمپات
كلیدی به طور كامل با روشهای مبتنی بر یادگیری جایگزین شده است .عالوه بر لیستهای سیاه مختصِ هپر
كاربر ،لیستهای عمومی از فرستندگان شنارته شدهی هرزنامه نیز مورد استفاده میباشد .یپن روش مربپوطِ
دیگر روش لیست راكستری ]HAR03 4میباشد .در روش لیست راكستری ین پیغام كپه جپزو هپیمیپن از
لیستهای سفید و سیاه نیست ،را در ابتدا جزو لیست راكستری دستهبندی مپیكنپیم؛ اگپر بپرای فرسپتادن
پیغام مشابهی از سوی فرستنده تالشی صورت گرفت ،آنگاه این پیغام به عنوان ایمیل معتبر پذیرفته میشپود.
فرض این روش بر آن است كه فرستندگان هرزنامه پیغام رود را مجدداً ارسال نمیكننپد و اگپر كسپی از آنهپا
چنین كاری را تكرار كند احتمایً در فاصله زمانی بین دو ارسال در لیست سیاه قرار گرفته است.
درادامه به اجمال متدهای متداول و موجود فیلترینگ هرزنامه راتوضیح رواهیم داد.
 -2-2-4روشهای استخراج کنندهی ویژگیها به صورت BOW5

فیلترهای هرزنامه مبتنی بر یادگیری كه با داده ورودی بهصورت مجموعهای بدون سارتار از تپوكن هپا رفتپار
میكنند ،می توانند هم به كل پیغام اعمال گردند و هم به بخشی از آن .برای چنین دسپتهای از فیلترهپا مپی-
توانیم مساله را چنین بیان كنیم :فرض كنید دو كالس (دسته) از پیغامها داریم :هرزنامه و ایمیلهپای معتبپر.
دادههای آموزش به صورت پیغامهای برچسارورده (با كالس مشخص) وجود دارند ،هر پیغام شپامل بپرداری
از  dویژگی باینری میباشد و هر برچسا با توجه به كالس آن پیغام  cspamیپا  clegمپیتوانپد باشپد .بنپابراین
مجموعه داده آموزش  Mبه صورت رابطهی ( )2-3میتواند توضیح داده شود:

()3-2

X  ( x1 , y1 ), ( x2 , y2 ),...,( xn , yn ),
xi   d2 , yi {cspam , cleg },

بطوریكه  dتعداد ویژگیهای مورد استفاده میباشد .با دادن ین نمونه جدید  x   d2به دسپتهبنپد ،بایسپتی

filtering

1Keyword

list

2White

list

3Black

list

4Gray

Of Words

5Bag

مرور ادبیات17......................................................................................................................................................................................................

كالس  yآن را مشخص سازد } . y {cspam , cleg
بیزین ساد ) :(Naïve Bayesionاین روش در سال  1998توسط سهامی و دیگپران]PAN98,SAH98 1
برای دستهبندی ایمیلها و فیلتركردن هرزنامهها به كار بپرده شپد .ایپن روش بعپد ًا بسپیار متپداول شپد و در
بسیاری از نرم افزارها چون  Spam Assasionبه كار برده شد .این فیلتر را زمانیكه برای متون به كار میرود،
می توان به عنوان ین نمونه پیشرفته و مبتنی بر یادگیری از فیلترینگ مبتنی بر كلمپات كلیپدی تلقپی كپرد.
روش بیزین ساده بر این فرض استوار است كه تمامی ویژگیها به صورت آمپاری از یكپدیگر مسپتقل هسپتند.
قاعدهی تصمیمگیری به صورت رابطهی  4-2تعریف میشود:
()4-2



) f ( x )  argmax  Pˆ ( y
Pˆ ( x j  1 y ) 


j:x j 1





به طوری كه  j ،xjامین مولفهی بردار  xمیباشد Pˆ ( y) .و ) Pˆ ( x j  1 yاحتمالهای محاسبهشده بپا اسپتفاده
از دادههای آموزش میباشند .چندین نوع از فیلترهای بیزین ساده در  ]MET06بررسی شده است.
 -Kنزدیکتمین همسایه :)k-NN(2از این روشِ در  ]ANDR00به منظور فیلترینپگ هرزنامپه ،اسپتفاده
شده است .دراین روش  kنزدینترین نمونه آموزش نسبت به دادهی (ایمیل) جدیپد را انتخپاب مپیكنپیم (در
فضای برداری ویژگیها) ،آنگاه برچساِ اكثریت در بین این  kنمونهی آمپوزش ،كپالس (برچسپا)  xرواهپد
شد.
 .)Support Vector Machine( SVMروش ارائه شپدهی دیگپر بپرای فیلترینپگ هرزنامپههپا ،اسپتفاده از
 SVMمیباشد  .]DRU99دستهبند  SVMبا داشتن نمونه دادههای آموزش و نیپز تبپدیل از پپیش تعریپف
شده   : R d  Fكه ویژگیها را به فضای ویژگیِ تبدیلشده نگاشت میكند ،بپا اسپتفاده از ابرصپفحهای در
فضای ویژگی تبدیلی ،نمونه دادههای دو كالس را از یكدیگر مجزا میسازد .قاعده تصمیم برای این كالسهبنپد
عبارتست از:
()5-2

 n

f ( x )  sign   i yi K ( xi , x )  b 


 i 1




بطوریكه )  K (u , v )  (u )  (vتپابع كرنپل بپوده   i ، i  1   n ،و  bحاشپیه3ی ابرصپفحه مجزاكننپده را
افزایش میدهد .مقدار  -1منطبق با  clegبوده و مقدار  +1منطبق با كالس  clegمیباشد SVM .به طور ارپص
برای طبقهبندی بردارهای ویژگی استخراجشده از تصاویر كاربرد دارد .]ARA05

et al.
neighbor

1Sahami

2K-nearest
3Margin
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اریراً دو پیشرفت از این روش ارائه شده است .در  ]SCU07روشی از  SVMبه نپامِ Relaxed Online SVM

ارائه كردهاند كه در آن هزینه محاسباتی به نحو چشمگیری كاهش یافته اسپت .بالنزیپری و بریپل]BLA07 1
مدلی از  SVMارائه كردهاند كه در آن با استفاده از محلیت در پدیده هرزنامپه ،تپا حپد چشپمگیپری دقپت را
افزایش دادهاند.
فمهانس هلمه – فمهانس معک س سند .)TF-IDF(2این روش برای وزندهی كلمات در سندهای متنپی
به كار میرود و به صورت زیر تعریف میشود:
()6-2

n
dfi

wij  tf ij  log

بطوریكه  wijوزن كلمه  iام در سند  jام می باشد dfi ،تعداد پیغامهایی (سند) است كه درآنها كلمه iام آمپده
است و در نهایت  nتعداد كل سندها (پیغامهایی) است كه در مجموعه دادههای آموزش داریم .این روش قابپل
تركیاشدن با الگوریتم  Rocchioنیز میباشد .چنین تركیبی منجر به ین دستهبند تقریباً دقیق میگردد كپه
از آن به عنوان دستهبند  TF-IDFنیز یاد میشود].[DRU99
 :Boostingاین روش نام عمومی برای الگوریتمهایی است كه براساس ایده تركیپا چنپدین فرضپیه (بپرای
مثال دررتان تصمیم ین سطحی) هستند .در هر سطح از دستهبندی ین ماشین یادگیری ضعیف (نه چنپدان
دقیق) آموزش داده میشود و از رروجی آن سطح به منظور دوباره وزندهی دادهها در سطوح بعپدی اسپتفاده
میگردد :وزن بزرگتر به نمونههایی داده می شود كه به اشتباه دستهبندی شدهاند ].[CAR01
 -2-2-5بررسی ویژگیهای سرآیند ایمیل به منظور تشخیص
هرزنامه
در این قسمت بررسی جامعی بر رفتار سرآیند ایمیل میكنیم .این بررسی بپدان هپدف صپورت مپیگیپرد كپه
سرآیند ایمیل معمویً شامل اطالعات مهمی است كه از طریق آن میتوان به هرزنامه بودن ین ایمیل پی برد
] .[REA08سرآیند ایمیل در طی گذر ایمیل از فرستنده به گیرنده و به صورت تپدریجی ایجپاد مپیشپود .در
ادامه مروری بر مراحل گذار ین ایمیل میكنیم.
 -2-2-5-1مراحل گذار یک ایمیل
شاید در وهلهی اول چنین به نظر آید كه ین ایمیل مستقیماً از ماشین فرستنده به ماشپین گیرنپده فرسپتاده
میشود ،ولی در واقع ،این فرض نادرست است ،چراكه ین ایمیل حداقل از چهار كپامپیوتر عبپور مپیكنپد تپا
بدست گیرنده برسد .در شكل  2-2میتوان چگونگی گذار ایمیل را به صورت نموداری مشاهده نمود.

and Bryl

1Blanzieri

Frequency- Inverse Document Frequency

2Term
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سرویسدهنده سمت گیرنده

سرویسدهنده سمت فرستنده
فرستنده

ماشین گیرنده /برنامه فرستندهی
ایمیل

ماشین گیرنده /برنامه فرستندهی
ایمیل

شكل -2-2فرآیند گذار ایمیل

در طی این مراحل ،سه بار سرآیند به ایمیل افزوده میشود :اول در هنگپام نوشپتن ایمیپل ،سپرآیندی توسپط
برنامهی ایمیل فرستنده ( مثالً  )Microsoft Outlookبه ایمیل افپزوده مپیشپود ،سپپس در هنگپام تحویپل
ایمیل به سرویسدهندهی سمت فرستنده سپرآیند دوم افپزوده شپده و نهایتپاً در مرحلپهی انتقپال ایمیپل از
سرویسدهندهی فرستنده به سرویسدهندهی گیرنده سرآیند سوم نیپز افپزوده مپیگپردد .چگپونگی فرآینپد
افزایش سرآیند ایمیل در ] [REA08با ذكر مثال بیشتر توضیح داده شده است.
در زیر نمونهای از ین سرآیند ایمیل پس از تحویل در سمت گیرنده آمده است.
Received: from mail.bieberdorf.edu (mail.bieberdorf.edu [124.211.3.78]) by
mailhost.immense-isp.com (8.8.5/8.7.2) with ESMTP id LAA20869 for ; Tue, 18 Mar 1997
)14:39:24 -0800 (PST
Received: from alpha.bieberdorf.edu (alpha.bieberdorf.edu [124.211.3.11]) by
)mail.bieberdorf.edu (8.8.5) id 004A21; Tue, Mar 18 1997 14:36:17 -0800 (PST
)From: rth@bieberdorf.edu (R.T. Hood
To: tmh@immense-isp.com
Date: Tue, Mar 18 1997 14:36:14 PST
>Message-Id: <rth031897143614-00000298@mail.bieberdorf.edu
X-Mailer: Loris v2.32
?Subject: Lunch today

این مجموعه از سرآیندها ،در واقع سرآیند نهایی ایمیل است و آن چیزی است كه گیرندهی ایمیپل ( )tmhبپه
عنوان سرآیند میتواند بخواند.
بسیاری از فرستندگان هرزنامه با جعل سرآیند ایمیل و یا با رلهسازی ایمیل(1برای پنهان سپازی منبپع واقعپی
ایمیل) سعی دارند هویت رود را پنهان سازند .از آنجایی كه آنها نیازمند آن هستند كه هرزنامهها را بپه تعپداد
زیادی آدرس پست الكترونیكی بفرستند ،از متدهایی استفاده میكنند كپه در قالپا سپرآیند ایمیپلهپا قابپل
شناسایی است .اگرچه ربرنامهها و ایمیل های معتبر نیز به تعداد زیادی از افپراد فرسپتاده مپیشپوند ،ولپی از
آنجائی كه نیاز ندارند تا هویت رود را پنهان سازند ،بنابراین ویژگیهای مشتركی با هرزنامهها ندارند.

Relaying

1Email
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 -2-2-5-2ویژگیهای سرآیند در ایمیلهای هرزنامه
از سرآیند ایمیل میتوان استفاده كرد تا به منبع ا یمیل پی برد .بپا ایپن حپال عپالوه بپر پیگیپری فرسپتندهی
ایمیل ،نشانههای متداول دیگری نیز در سرآیند ایمیل وجود دارد كه با توجه به آن میتوان به وجود هرزنامپه
پی برد .البته این نشانه ها همواره نشان از هرزنامه نیستند و ممكن است برری از ایمیلهای معتبر نیپز شپامل
آنها باشند .برری از ویژگیهای متداول سرآیند در هرزنامهها عبارتند از:
 آدرس ایمیل دریافتكنندهی ایمیل در قسمت  To:و یا  Cc:وجود ندارد .علت این امر آن است كپه آدرسایمیل دریافتكننده به همراه تعداد زیاد دیگری از آدرسهای ایمیپل در قسپمت  Bcc:و یپا X-Receiver

وجودد دارد .فرستندگان هرزنامه از این تكنین استفاده میكنند تا ایپن واقعیپت كپه ایمیپل را بپه تعپداد
زیادی از افراد فرستادهاند ،را كتمان سارته و از سویی لیست افراد دریافتكننده را نیپز منتشپر نسپازند .از
آنجایی كه اكثر شركتهای حرفهای از قسمت  Bcc:برای فرستادن ربرنامهها و ایمیلهای رپود اسپتفاده
نمیكنند ،بنابراین بسیاری از افراد ممكن است برای شباهت بیشتر با فرستندهی شخصی ،از قسپمت Bcc:

برای فرستادن ایمیلهای معتبر رود استفاده كنند.
 قسمت  To:رالی باشد .این ین حالت معمول برای ایمیلهای هرزنامه میباشد .از آنجائی كه فرسپتندگانهرزنامه ،معمویً تمامی دریافتكنندگان را در قسپمت  Bcc:و یپا سپرآیند  X-Receiverوارد مپیسپازند،
بنابراین قسمت  To:اكثراً رالی میماند..
 بخش  To:شامل آدرسهای نامعتبر باشد .قسمت  To:به جای اینكه رالی باشد و یا شامل آدرس شپخصدیگری باشد ،میتواند شامل آدرسهای قالبی باشد (برای مثال آدرسی بدون عالمپت @ ویپا آدرسپی كپه
وجود ندارد).
 بخش  To:وجود ندارد .ایمیلهایی كه اصالً بخش  To:ندارند ،میتوانند بالكل به عنپوان هرزنامپه در نظپرگرفته شوند چراكه این اتفاق تنها به منظور اهداف فرستندگان هرزنامه ر میدهد.
 -قسمت  From:همانند قسمت  To:میباشد .در این حالت هردو آدرس ایمیل احتمایً جعلی هستند.

 قسمت  From:وجود ندارد. شناسه ی پیغام وجود ندارد و یپا اینكپه آیرطبیعپی اسپت .از آنجپائی كپه شناسپهی پیغپام دربرگیرنپدهیاطالعاتی راجع به منشا پیغام است ،در اآلا هرزنامهها وجود نداشته و یا آیرطبیعی است (مثالً عالمت @

ندارد و یا اینكه ین رشتهی رالی است).
 وجود بیش از  10دریافتكننده در قسمت  To:و  .Cc:بسیاری از هرزنامهها این ویژگپی را دارنپد .اگرچپهاین اتفاق برای ایمیلهای معتبر نیز اتفاق میافتد ،ولی بیشتر متضمن كاركرد شخصپی مپیباشپد ،چراكپه
اكثر شركتهای حرفهای از این روش برای فرستادن ایمیلها و نیز ربرنامههای رود استفاده نمیكنند.
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 وجود سرآیند  .Bcc:در پیغامهای طبیعی سرآیند  Bcc:وجود ندارد ،چراكه ایپن قسپمت از ایمیپل حپذفشده است.

 قسمت  X-Mailerشامل نام ین هرز-افزار1معروف باشد. . X-Distribution=Bulk وجود سرآیند . X-UIDL وجود دنبالهای از كد و فضای رالی. قرارگیری كد  HTMLآیرمعتبر. وجود تگ های توضیحی برای جلوگیری از شناسایی توسط فیلترهای ایمیل. پیغامهای  HTMLبدون بخش بدنهی متنی.- 2-3

فیلترهای مبتنی بر زبان

دسته دیگر از روشها بر این فرض استوار هستند كه بدنه پیغامها به زبان طبیعی میباشند .شایان ذكپر اسپت
كه این متدها قابل اِعمال به سرآیند پیغامها و یا حتی بركل پیغام نیز میباشند .در حقیقت چنین كاری قابپل
اِعمال به متدهایی كه مبتنی بر مدلهای مقایسهای  -مانند عمل مقایسهای ماركف و نیز پیشبینی با اسپتفاده
از تطابق جزئی كه به صورت موفقیت آمیز با داده های استخراج شده از بدنه و سرآیند پیغامها كاركرده اند –
هستند نیز میباشد .

ری با درجه آزادی :این روش كه معمویً برای تشخیص مولف ین سند به كپار مپیرود توسپط ابپرین و وگپل

2

برای فیلترینگ هرزنامه بهكار گرفته شد ] .[OBR03پیغپامهپا بپه صپورت كاراكترهپا و یپا كلمپات - nگرمپی
نمایش داده شد .ایده ی این روش مقایسه شباهت پیغپام جدیپد بپا پیغپام هپای برچسپا رپورده (داده هپای
آموزش) با استفاده از تست درجه آزادی ری میباشد كه این مقدار شباهت از تقسیم مقدار تست   2بر عپدد
درجه آزادی حاصل می گردد.
مدلهای زبانی  N- gramهموار 3.در ] [MED06از مدلهای -nگرمپیِ همپوار از درجپه بپایتر اسپتفاده شپده
است .مدلهای زبانی -nگرمی بر این فرض استوارند كه وجود ین كلمه رپاص دریپن مكپان رپاص دردنبالپه
كلمات به  n-1كلمه پیشین در آن دنباله وابسته میباشد.

1Spam-Ware

and Vogel
N-gram language models

2O’Brien

3Smoothed
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 -2-4فیلترهای مبتنی بر ویژگی های غیر متنی
متدهای مبتنی بر آنالیز سارتاری سرآیند و ویژگیهای فرامتنی مانند تعپداد پیوسپت1هپا ،از رپواص تكنیكپی
راصی در ایمیل استفاده میكنند.
بررسی مسیر  .SMTPدر ] [LEI05ین متد فیلترینگ براساس آنالیز آدرس های  IPدرمسپیر معكپوس ارائپه
شده است كه برطبقآن براساس تعدادِ هرزنامه وتعدادِ ایمیل معتبری كه از هر آدرس  IPتحویل گرفتپه شپده
است ،به آن آدرسِ  IPین مقدار اعتبار و شهرت نسبت داده میشود.
بررسی رفتارها 2.فیلترینگ مبتنی بر رفتار ،دانشِ راجع به رفتار كه در پشت ین پیغام یا مجموعهای ازپیغامهپا
قرار دارد ،را از دل ویژگیهای آیرمتنی استخراج میكند و سپس آن را با دانپش از پپیش تعریپفشپدهی (یپا
استخراج شده) مربوط به كاربرهپای طبیعپی و یپا ررابكپار ،مقایسپه مپیكنپد .مثپالهپایی از ایپن نپوع متپد
در] [YEH05و ] [HER06آمده است .در ] [HER06تعدادی از مدلهای رفتاری ارائه شده است .از جملپهی
این مدلهای رفتاری« ،هیستوگرام فعالیتِ گذشته كاربر» براساس ویژگیهای آیر متنی از پیغام میباشپد كپه
از آن بهمنظور شناسایی هرزنامهها و ویروسها در كنار شناسایی ناهنجاری در جریان ایمیپلهپا بپه كپار بپرده
میشود.
 -2-4-1فیلترکردن هرزنامه با استفاده از شبکههای اجتماعی
جدیدترین مدل از فیلترها كه چندان در مورد آنها تحقیق صورت نگرفته است ،فیلترهای مبتنی بر شبكههپای
اجتماعی میباشند .در فیلترهای مبتنی بر شبكههای اجتماعی ،یپن گپراف جهپتدار از ایمیپلهپای ورودی و
رروجی كاربر سارته می شود .با استفاده از مشخصات و تعاریف گراف و نیپز مشخصپات گپرههپای هرزنامپه و
آیرهرزنامه ،ایمیلهای ورودی طبقهبندی میشوند.
همانطور كه پیشتر اشاره شد بیشتر روشهای ارائه شده و پیاده سازیشده برای شناسایی هرزنامپه ،روشهپای
مبتنی بر محتوای متنی و تصویری ایمیل بوده است .بپا تمپام چنپین روشپهایی كپه تپاكنون بپرای شناسپایی
هرزنامه ها ارائه شده است ،ولی امروزه فرستندگان هرزنامه به طور افزایندهای از روشهای پیچیپدهای اسپتفاده
میكنند كه محتوای متداول هرزنامهها را دستكار ی كرده تا از سپد فیلترهپای مبتنپی بپر محتپوا عبپور كننپد
] . [GRA06برای مثال برای تغییر نتایج حاصل از آنالیز فركانس كلمات ،یكسری رشتهی حرفی تصادفی را در
متن ایمیل وارد می سازند .عالوه بر این كلمات با ترتیا حروف رمزشده ،میتوانند فیلترهای مبتنی بپر محتپوا
را فریا دهند ،در حالیكه كاربران باز می تواننپد ایپن كلمپات رمزشپده را درک كننپد .از سپویی دیگپر جعپل
اطالعات آیرمحتوایی بسیار سخت تر است .بنابراین فیلترهای مبتنی بر محتوا به تنهایی نمی توانند مفید واقپع
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شوند و بنابراین روشهای دیگری برای تكمیل این روشها مورد نیاز است .همچنین در مورد روشهای مبتنی بر
لیست آدرس سیاه و سفید ،بسیاری از فرستندگان هرزنامه رود را بجای افپراد معتبپر در قسپمت  From:جپا
میزنند.
 -2-4-1-1کارهای گذشته در مورد تشخیص هرزنامه با استفاده
از شبکهی اجتماعی
ین متد تشخیص هرزنامه مبتنپی بپر شناسپایی فرسپتنده ،سپعی بپر آن دارد تپا بفهمپد آیپا فرسپتنده یپن
فرستندهی هرزنامه است و یا ین فرستندهی معتبر .ین روش متداول كه قدیمیتپرین روش بكارگرفتپه شپده
نیز میباشد ،براساس لیستهای سیاه و سفید میباشد .در حالیكپه لیسپتهپای سپفید و سپیاه ،بپدون تپاثیر
قراردادن ایمیلهای معتبر ،هرزنامهها را بطور موثری فیلتر میكند؛ ولی مشكل اصلی در ارتباط با این لیستها
سارت این لیستها ونیز بهروز نگاه داشتن این لیستها میباشد .بسیاری از متپدهای لیسپت سپفید براسپاس
روشهای مكاشفهای میباشند؛ بطور مثال آدرس ایمیلهایی كه ین كاربر به آنها پاسخ ) (replyمیدهد ،جزو
لیست سفید محسوب میشوند .سیستم ضد هرزنامه  SpamAssasinاز سال  2001توسعهی لیسپت سپفید را
بطور رودكار ارائه كرده است ] .[SPA07الگوریتم ارائه شده در  SpamAssasinبخشی از سیستم ضدهرزنامه
مبتنی بر قاعده میباشد كه در آن چندین قاعدهی تولید نمره برای دادن ین نمرهی نهایی به یپن ایمیپل ،بپا
هم تركیا شده اند .نمرهی فوق نمرهای است كه میزان احتمال هرزنامه بودن ین ایمیل را مشخص مپیكنپد.
در  SpamAssasinنمره ی هر ایمیل جدید برابر میانگین تمام ایمیل هایی كه قبالً آن فرستنده فرستاده است،
قرار میگیرد .بنابراین ین فرستنده كه اآلباً ایمیلهای معتبر فرستاده است ،نمرهی پائینی میگیپرد و نتیجتپاً
آن فرستنده جزو لیست سفید قرار میگیرد .عكس این قضیه نیز برای شخصی كه مرتبپاً هرزنامپه مپیفرسپتد
صدق میكند ،به طوریكه این شخص در لیست سیاه قرار میگیرد.
ین روش متداول برای شناسایی اعتبار فرستنده توسط گلبِن و هندلر1ارائه شده است ] .[GOL04آنها مپدلی
را برای شبكهی شهرت2و براساس پسرورد كاربر در ین شبكهی اجتماعی ارائه كردهانپد .هپر كپاربر بپه سپایر
كاربران در شبكهی اجتماعی ین نرری از شهرت می دهد .تمامی كاربران به كاربری كه به آنهپا نپر شپهرت
می دهد ،متصل هستند .ین الگوریتم بازگشتی برای استنتاج نر شهرت هپر فرسپتندهی ایمیپل بكپار گرفتپه
شده است .ین كاربر كه منبع3نامیده میشود ،میتواند نر شهرت كاربر دیگپر كپه حفپره4نامیپده مپیشپود ،را
دررواست كند .اگر منبع قبالً به این حفره نر داده باشد ،آنگاه نر شهرت همان نر داده شده توسپط منبپع
است .در آیر اینصورت منبع از تمامی همسایگانش دررواست میكند تا بطور بازگشتی نر شپهرت آن حفپره
and Hendler
Network
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را پرسیده تا بایرره نر شهرت حفره یافت گردد .در هر مرحله از الگوریتم بازگشتی ،نر شپهرت محلپی هپر
كاربر در مسیر پرسوجو ،محاسبه شده و تاثیر داده میشود.
چرتا و دیگران [CHI05]1ین مدل شهرت سراسری به نام  MailRankارائه دادهاند .از اطالعات حپاوی تبپادل
ایمیلها استفاده میشود تا ین شبكه ی سراسری ایمیل شامل كاربران ایمیل سارته شود .ایمیلپی كپه كپاربر
 U1به كاربر  U2میفرستد ،در واقع به عنوان ین رایاعتماد از  U1به  U2محسوب میشود .در  MailRankكه
هستهی اصلی آن براساس الگوریتم  PageRankمیباشد ،با استفاده از یپن الگپوریتم تكرارشپونده ،مپیتپوان
نمرهی شهرت را برای تمامی آدرسهای ایمیل در شبكهی ایمیل را محاسبه نمود .مجموعهی كپاربرانِ معتبپر،
به كمن فهرست آدرسهای ایمیل و نیز لیستهای سپفید رودكپار تعیپین مپیشپوند .الگپوریتم MailRank

چندین مشكل دارد :اول آنكه این الگوریتم نمرهی اعتماد و شهرت هر آدرس ایمیل (گره در گپراف) برحسپا
تعداد ایمیلهای رسیده به آن معین میگردد ،درحالیكه نمپرهی اعتمپاد هپر ایمیپل بایسپتی توسپط تعپداد
ایمیلهای مورد اعتمادكه از آن آدرس فرستاده شده است ،تعیین گپردد .دوم آنكپه در  MailRankتنهپا یپن
یال (لینن) بین هر دو فرستندهی ایمیل (گره) ارتیار شده است .در واقع با این كار تپاثیر تعپداد ایمیپلهپای
ردوبدل شده بین دو گره نادیده گرفته شده است .در دنیای واقعی هرچه ین فرستنده ،تعداد بیشتری هرزنامه
بفرستد ،آنگاه احتمال آنكه آن نود ین فرستندهی هرزنامه باشد بیشتر است.
سِنگ و دیگران] [TSE072در الگوریتم رود به نام  ،ProMailایدهی اصلی  MailRankرا اتخاذ كپرده وبررپی
از ایرادات آن را رفع نمودهاند .آنها از ین مدل به روزشونده برای دریافت ویژگیهای در حال تغییر در شبكهی
اجتماعی ایمیل استفاده كردهاند .همچنین در  ProMailاز رویهی  SpGradeبرای ارزیابی شپهرت هپر آدرس
ایمیل استفاده شده است كه این رویه نیز قابلیت بهروزرسانی دارد.
تیلور  [TAY06]3سیستم اعتبار (شهرت) دامنهای را كپه در سیسپتم ایمیپل  (Gmail) Googleبكپار گرفتپه
شده است ،را مورد بحث قرار داده است .این سیسپتم اعتبپار ،شپهرت هپر دامنپهای را كپه بپه  Gmailایمیپل
میفرستد را نگهداری میكند .شهرت دامنهها براساس نتایج قبلی فیلترهای آماری و نیز بازروردهای كپاربران
محاسبه می شوند .اگر شهرت ین دامنه با توجه به محاسبات صورت گرفته روب ارزیابی گردد ،آنگاه آن دامنه
در لیست سفید جای گرفته و در آیر این صورت در لیست سیاه قرار میگیرد .ایمیلهایی كه فرسپتندهی آنهپا
از دامنههایی است كه جزو هیمكدام از لیستهای سفید و یا سیاه دستهبندی نمپیشپوند ،بپرای دسپتهبنپدی
نهایی توسط فیلترهای آماری و مبتنی بر یادگیری پردازش میشوند .نتایج طبقپهبنپدی ایمیپلهپا بپه عنپوان
رردادهای هرزنامه و یا آیرهرزنامه ثبت میشوند .همینطور از بازروردهای كاربران برای دستهبندیهای آتپی
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استفاده میگردد .بسیاری از فرستندگان هرزنامه ین نام جعلی را به عنوان فرستنده در ایمیل درج مپیكننپد
كه این امر میتواند در عملكرد سیستمهای تشخیص هرزنامه مبتنی بر فرستنده تاثیر بگپذارد .تیلپور در مپورد
این مشكل نیز راه حلهایی ارائه كرده است SPF1 .و نیز تشخیص هویت مبتنی بر دامنه 2از جملپه راهكارهپایی
هستند كه با استفاده از آنها میتوان فهمید كه آیا دامنهای كه ایمیپل از آن فرسپتاده شپده اسپت ،آیپا همپان
دامنهی مورد ادعای ایمیل هست یا ریر.
عالوه بر سیستمهای بررسی شهرت ،روشهای مكاشفهای نیز در متون مورد بررسی واقع شدهاند .هپریس3یپن
روش مكاشفهای به نام  Graylistingبرای جلوگیری از دریافت هرزنامپه توسپط عامپل انتقپال ایمیپل)(MTA4

ارائپپه كپپرده اسپپت] . [HAR06هنگپپامیكپپه یپپن  MTAكپپه از  Graylistingاسپپتفاده مپپیكنپپد ،در وجپپه
دریافتكنندهی ایمیل ،ین پیغام اعالن تحویل5دریافت میكنپد ،آنگپاه  MTAبپا یپن پیغپام رطپای مپوقتی
 SMTPپاسخ میدهد .میزبان فرستنده به هنگام دریافت یپن پیغپام رطپای مپوقتی  - SMTPبپا توجپه بپه
 -[KLE01] SMTP RFCپیغام را ذریره كرده و فرستادن ایمیل را در زمان بعپدی دوبپاره تكپرار مپیكنپد.
 MTAدریافتكننده ،هویت تالشهایی كه به منظور دریافت «اعالن تحویل» صورت میگیرد ،را ثبپت كپرده
تا در ادامه ارسال های تكراری را قبول كند .كاربران معتبپر برطبپق  RFCدوبپاره تپالش بپرای ارسپال انجپام
میدهند و بنابراین در دفعه ی دوم ایمیل آنها قبول شده و جزو ایمیلهای معتبر دستهبندی میگردد .ایپن در
حالی است كه فرستندگان هرزنامه كه بیشتر به سرعت گسترش هرزنامهها توجپه دارنپد ،پیغپامهپای رطپا را
نادیده گرفته و بجای تكرار فرستادن ایمیل ،به سراغ كاربر بعدی در لیست قربانیان رود میروند .بدین ترتیپا
از دریافت هرزنامهها تا حد زیادی جلوگیری میگردد.
یكی از تكنیكیترین بررسیهای انجام شده برای شناسایی هرزنامه با توجه بپه شپبكههپای اجتمپاعی ایمیپل،

كپپاری اسپپت كپپه توسپپط بپپویكین و رویچپپادهوری6صپپورت گرفتپپه اسپپت ] .[BOY05آنهپپا براسپپاس ضپپریا
روشهبندی7در گراف شبكه ی اجتماعی ،روشی را برای شناسایی لیسپت سپفید و لیسپت سپیاه ارائپه دادهانپد.
همچنین با استفاده از ویژگیهای شبكههای اجتمپاعی ،مولفپهی همبنپد فرسپتندگان هرزنامپه را از مولفپهی
همبند كاربران معتبر جدا كردهاند.
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گومز ودیگران1تحلیلی مبتنی بر گراف بر روی ترافین ایمیلها انجام داده و ویژگیهای متعددی را بپه منظپور
تشخیص هرزنامهها از ایمیلهای معتبر ،ارائه دادهاند ] .[GOM05آنها كار بویكین را كامل كرده و ویژگیهپای
دیگری را ازگراف شبكهی اجتماعی هرزنامهها استخراج كردهاند .آنها برای تحلیل رود دو نوع «گراف كاربر» و
«گراف دامنهای» را مورد بررسی قرار دادهاند .همچنین آنها برری از ویژگی های ایسپتا و پویپای شپبكههپای
اجتماعی ایمیل را برای هرزنامه ها ونیز ایمیلهای معتبر بررسی كردهاند .یكی از محاسن كار آنها در این است
كه آنها در بررسی شبكههای اجتماعی محوریت «ین كاربر» را مدنظر قرار ندادهاند.
 -2-5فیلتر کردن هرزنامهها از طریق همکاری بین کاربران
تالشهایی برای دست یافتن به فیلترینگ بهتر هرزنامهها از طریقِ همكاری بین كاربران صورت گرفتپه اسپت.
مدلِ معمول از چنین همكاری بین كاربران ،به اشتراک گذاشتن اطالعات هرزنامهها بپین كپاربران  P2Pمپی-
باشد ] . [LAZ05راه دیگر آن است كه گزارشات كاربران را بر روی ین سپرویسدهنپدهی ایمیپل جمپعآوری
كنیم (همانند آنچه كه در  Gmailصورت گرفته است) .در چنین تبادل اطالعاتی مساله محرمپانگی و امنیپت
اهمیت راصی پیپدا مپیكنپد .مپو و دیگپران [MO06]2یپن سیسپتم چنپد عپاملی ) (Multi - Agentبپرای
فلیترینگ هرزنامه بصورتِ مشاركتی ارائه كرده اند كه در آن هر پیغپام در ابتپدا توسپط یپن عامِپل محلپی بپه
هرزنامه یا ایمیلِ معتبر ویا ایمیل مشكوک طبقهبندی میگردد و سپس تنها برای ایمیلهای مشكوک ،قضاوت
بین عاملها صورت میگیرد (بهصورت مشاركتی) .در حالیكه در این روشها معمول بوده است كه اطالعپات و
نظرات درمورد ایمیلها بین كاربران رد وبدل میگردد ،ولی در  ]GAR06روشی ارائه شده است كه در آن بپه
جای دادهها ،فیلترهای آموزش -دیده ردوبدل میگردند و این رود باعث كاهش حجم اطالعات انتقالی رواهپد
شد .تالش دیگری كپه در زمینپه فیلترینپگ مشپاركتی بپین كپاربران ر داده اسپت ،در پپروزه Honey Pot

] [HON04بوده است كه در آن دروكنندگان آدرس ایمیل3شناسایی میگردند.
 -2-6روش های ترکیبی )(Hybrid

می توان الگوریتم هایی متفاوت را با یكدیگر تركیا كپرد و فیلترینپگ جدیپدی را ایجپاد كپرد .ایپن تركیپا
الگوریتمها (هیبریدی از الگوریتم ها) مخصوصاً زمانی مفید رواهد بود كه آنها از مجموعه ویژگیهای متفپاوتی
استفاده كنند ].[LEI05,ZHA04

et al.

1Gomez

et al.

2Mo

 Email Harvesters - 3كسانی هستند كه آدرسهای كاربران مختلف را در شبكه جمعآوری میكنند تا به آنها هرزنامه بفرستند.
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 -2-7مروری بر روشهای فیلترنمودن هرزنامهها
در جدول  2-2فهرست گستردهای از الگوریتمهای متفاوتی كه در متون علمی به منظور فیلتركپردن هرزنامپه
ارائه شده ،آمده است .در این جدول ،در هر رانه الگوریتمهایی كه با تفاوت اندكی از ین ایده و روش اسپتفاده
كردند ،به صورت گروهی آمدهاند .به عنوان مثال ،در ] [DRU99از الگوریتم دررت تصپمیم  C4.5بپه عنپوان
یاد گیرنده ضعیف برای الگوریتم  Boostingاستفاده شده اسپت و در ] [AND04از رگرسپیون اسپتفاده شپده
است.
جدول -2-2الگوریتمهای فیلترینگ هرزنامه .ارتصارات بهكار رفته عبارتند از  :Bبدنه ایمیل :H ،سرآیند ایمیل:W ،
كل پیغام
متد

قابل
اِعمال
بر

اعمال
شده
بر

استفاده شده در

RIPPER

B,H,
W

B

][DRU99

Stacking

B,H,
W

B

][SAK01,ZHO05

Naïve
Bayesian

B,H,
W

B,H,
W

[AND00,ANDR00,AND04,CHA04,GRA02,LAI04,LUO05,PAN98,SAH98,ZHA0
]4,ZHO05

Flexible
Bayes

B,H,
W

B

][AND04

Boosting

B,H,
W

B,H,
W

][AND04,CAR01,DRU99,ZHA04,ZHO05

Maximum
Entropy
Model

B,H,
W

B,H,
W

][ZHA03,ZHA04

SVM

B,H,
W

B,H,
W

][AND04,BLA07,CHA04,DRU99,KUN02,LAI04,SCU07,WOI03,ZHA04,ZHO05

k-NN

B,H,
W

B,H,
W

][AND00,DEL04,LAI04,SAK03, ZHA04,ZHO05

CentroidBased

B,H,
W

B

][SOO02

TF-IDF

B,H,
W

B,H,
W

][LAI04,DRU99

Pattern
Discovery

B,H,
W

B

][RIG04

Self
Organizing
Feature
Maps
)(SOM

B,H,
W

B

][LUO05

Learning
Vector
Quantizatio
)n (LVQ

B,H,
W

B

][CHU05

Committee
Machines

B,H,
W

B

][ZOR05

Compressi
on Models

B,H,
W

B,W

][BRA06

Clustering

B,H,

B

][SAS05
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W

Rough Set
Based
Model

B,H,
W

B

][ZHA05

By Degrees
χ Of
Freedom

B

B

][OBR03

Smoothed
N-gram
Modelling

B

B

][MED06

SMTP Path
Analysis

H

H

][LEI05

Social
Networks

H

H

][BOY05,CHI05

 -2-8واکنش های متقابل از سوی فرستندگان هرزنامه
در مقابل پیشرفت روشهای فیلترینگ هرزنامه ،روشهای فرستندگان هرزنامه و نیز محتویات هرزنامههپا هپم
در حال گسترش و پیشرفت هستند .فرستندگان هرزنامه سعی در حمله بپه فیلتپرهپا دارنپد و ایپن منجپر بپه
كاهش كارائی فیلترها رواهد شد.
حمالت به فیلترهای هرزنامه را در دستههای زیر میتوان طبقهبندی كرد]:[WIT04
 حمالت  :Tokenizationهنگامی ر می دهد كه فرستندگان هرزنامه با تكه تكه كردن كلمپات و یپا
تغییر ویژگیها (به عنوان مثال با افزودن  spaceدر وسط كاراكترهای ین كلمه) سعی بر آن دارند تا
از توكنبندیِ (تشخیص كلمه) صحیح توسط فیلتر جلوگیری كنند.
 حمالت مبهم كننده  :زمانی است كه محتوای ایمیل از دید فیلتر مپبهم و گنپگ مپیشپود (مپثال بپا
استفاده از كد كردن پیغام).

 حمالت آماری :هنگامی است كه فرستنده هرزنامه سعی برمنحرفكردن آمارِ پیغامها دارد .اگپر داده
مورد استفاده برای حمالت آماری بصورت رندم و اتفاقی باشد آنگاه حمله ،ضعیف است؛ در آیپر ایپن
صورت حمله قوی محسوب میشود .ین نمونه از حمله آماری قوی  Good Work Attackمیباشد.
واكنش 1فرستندگان هرزنامه نیازمند عمل متقابل از سوی توسعهدهندگان فیلترها میباشد ،بنابراین در حپوزه
فیلترینگ هرزنامه رویهای مورد نیاز است كه از آن به عنوان واكنش متقابل2یاد میكنیم .به عنوان مثپال یكپی
از ترفندهای فرستندگان هرزنامه ،تلفظ اشتباه كلمات متداول در هرزنامهها میباشد ،به عنوان مثپال بپه جپای
نوشتن كلمه متداولِ (درهرزنامه ها) ’ ’viagraاز ’ ‘vi@graاستفاده میكنند .ین راهحل بپرای ایپن مشپكل
1Reactivity

Reactivity

2Opposing
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در ] [LEE05با استفاده از  Hidden Markov Modelsارائه شپده اسپت .تصپاویر موجپود در هرزنامپههپا را
می توان به نوعی ین واكنش از سوی فرستندگان هرزنامه دانست و در مقابل فیلترهپای مبتنپی بپر تصپویر را
میتوان به نوعی ین واكنش متقابل قلمداد كرد.
 -2-9ارزیابی و مقایسهی روشها
تعدد و گوناگونی روشهای فیلتركردن هرزنامه ،نیاز به ارزیابی و مقایسه این متپدها را آشپكار مپیسپازد .یپن
روش متداول برای تست ین فیلتر به كاربردن آن بر روی ین انبوه1از ایمیلهایی اسپت كپه قپبال جمپع آوری
شده و به دستههای هرزنامه و ایمیل هایی معتبر طبقهبندی شدهاند .سادهترین معیار برای بیان نتپایج چنپین
تستی ،دقت فیلترینگ2می باشد كه عبارتست از درصد ایمیلهایی كه به درستی طبقه بنپدی (دسپته بنپدی)
شده است .این معیار ین مشكل دارد و آن این اسپت كپه تفپاوتی بپین  False Positiveو False Negative
قائل نمیشود .معیارهای ارزیابی دیگپری كپه از حپوزه بازیپابی اطالعپات3آمپده انپدSpam Recall , Spam ،

 Precisionمیباشند.
در ] λ [ANDR00را به عنوان هزینه نسبی دو نوع رطای فوق ارائه كپرده انپد و براسپاس آن چنپدین معیپار
ارزیابی را معرفی كردهاند كه عبارتند از :دقت وزندار4نر رطای وزندار 5و نسبت هزینه كل.(TCR)6
 TCRنسبت هزینهی استفاده از فیلتر (و بنپابراین داشپتن مقپداری  False Positiveو مقپداری Negative

 )Falseبه هزینهی عدم استفاده از فیلتر (بنابراین همگی هرزنامهها به آلط طبقه بندی شده ولی ایمیلهپای
معتبر به درستی طبقهبندی میشوند) میباشد .جدول  3-2رالصهای از فرمولهای معیارهای ذكر شده مپی-
باشد.
جدول  -3-2معیارهای ارزیابی كارائی فیلترها(.برگرفته از  nLL .)]ANDR00و  nS Sبه ترتیا تعپداد ایمیپل-
های معتبر و هرزنامههایی است كه به درستی دستهبندی شدهاند nLS ،و  nS Lبه ترتیا تعداد ایمیلهای معتبپر
و هرزنامههایی هستند كه به اشتباه دستهبندی شدهاند و  نیز هزینپهی نسپبی دو رطپا ( False Positiveو False
 )Negativeمیباشد.
فرمول

معیار

nLL  nS S
nLL  nLS  nS L  nS S

دقت )(Accuracy

1Corpus

Accuracy
Retrieral

2Filtering

3Information

Accuracy

4Weighted

Error Rate

5Weighted

Cost Ratio

6Total
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n L S  n S  L
 n L S  n S  L  n S S

نر رطا )(Error Rate

n L L

n LS
n L L  n LS

نر False Positive

n S S
n S  L  n S S

Spam(Junk) Recall

n S S
n L S  n S  S

Spam(Junk) Precision

nL  L
n L  L  nS  L

Legitimate Precision

n L L
n L  L  n L S

Legitimate Recall

  n L  L  n S S

  ( n L  L  n L S )  n S  L  n S  S
  n LS  n S  L

  (nLL  nLS )  nS L  nS S

دقت وزندار )(Weighted Accuracy
نر رطای وزندار )(Weighted Error Rate

n S  L  n S S
  n LS  n S  L

نسبت هزینه كل (Total Cost Ratio) TCR

نر  True positiveدر برابر False positive

منحنی ROC

ین راه تست دیگر ،تست فیلتر درشرایطِ واقعی است ،یعنی اینكه از فیلتر بر روی صندوقپستی یپن شپخص
یا سازمان و یا بر روی ین سرویسدهندهی ایمیل استفاده كنیم .اگرچه این تستِ فیلتر باعث مپیشپود كپه از
اطالعات بهروز در موردِ ایمیلها و هرزنامههای جدید استفاده كنیم ،ولی این كار روش وقتگیری رواهد بپود.
معمویً برای تستِ ین فیلتر ،آنرا همراه با ین فیلتر شنارتهشده (به عنوان ین مبنا) آزمایش میكنند .بپدین
منظور معمویً از فیلتر بیزین ساده به عنوان فیلترِ مبنا استفاده میكنند ،با این حال فیلترهای دیگپری نسپبت
به فیلتر بیزین ساده كارائی بهتری نشان دادهاند (البته هیمین تابهحال به صپورت گسپترده در نپرمافزارهپای
آنتیهرزنامه استفاده نشدهاند) (برای نمونه ] ،)[CAR01, CHU05,ZHA04بنابراین میتوان از دستهبندهپای
دیگری چون  SVMبه عنوان مبنای تست فیلتر جدید استفاده كرد.
بسیاری از انبوهههای ایمیل1توسط ویرایشگرانِ رود در دسترس همگپان قپرار گرفتپهانپد .فهرسپتی از انبپوه
ایمیلهای عمومی درجدول  4-2آمده است.

Corpora

1Email
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جدول  -4-2داده ایمیلهای انبوه كه بصورت عمومی منتشر شدهاند« .بله» در ستون «كدشده» به معنای آن است كه
توكنها در پیغامها به منظور حفظ محرمانگی رمز شدهاند .در  Spambaseتنها بخشی از ویژگیهپای اسپتخراجشپده از
پیغام در انبوهه موجود است.
انبوه

شاملِ

تعداد پیغامها

نر هرزنامه

PU1

1099

44%

ریر

PU2

721

20%

ریر

بله

PU3

4139

44%

ریر

بله

2003

PUA

1142

50%

ریر

بله

2003

LingSpam

2893

17%

ریر

ریر

2000

SpamAssassin

6047

31%

بله

ریر

2002

ZH1 Chinese

1633

74%

بله

بله

2004

GenSpam

41404

78%

ریر

ریر

2005

Spam Track
corpus

92189

57%

بله

ریر

2005

Enron1

5172

29%

ریر

ریر

2006

Enron2

5857

26%

ریر

ریر

2006

Enron3

5512

27%

ریر

ریر

2006

Enron4

6000

75%

ریر

ریر

2006

Enron5

5175

71%

ریر

ریر

2006

Enron6

6000

75%

ریر

ریر

2006

Spambase

4601

39%

ریر

بله

1999

SpamArchive

<220000

100%

بله

ریر

-

ایمیل)(Corpous

سرآیند)(Header

كدشده

سال انتشار

بله

2000
2003

رواص هرزنامه با گذشت زمان تغییر میكند ،بنابراین هرقدر كه «انبوهه ایمیل» قدیمیتر باشد نتپایج حاصپل
از آن نیز به عنوان تخمینی از كارایی فیلتر ،آیر قابل قبپولتپر رواهپد بپود .انبپوه ایمیپل  Lingspamتقریبپاً
قدیمی است و بنابراین درصورت استفاده از آن به عنوان دادهی آموزش برای فیلتر ،نتایج كپارائی فیلتپر بپهروز
نخواهد بود .تولید ین انبوه ایمیل عمومی به دییل حفاظتی روند آهستهای دارد چراكه مردم مایل بپه انتشپار
عمومی ایمیل های رصوصی رود نیستند ،به همین دلیل بسیاری از مطالعات انجام گرفته بر روی هرزنامپههپا
یا از انبوه ایمیلهایی استفاده كردهاند كپه بپه صپورت عمپومی منتشپر نشپدهانپد ] [LEI05,YEH05و یپا از
مخلوطی از ایمیلهای عمومی و آیرعمومی (رصوصی) استفاده كپردهانپد ] .[LAI04,COR05یكپی از منپابع
بزرگ عمومی از ایمیلهای معتبر (به منظور فعالیت های پژوهشی) انبوه ایمیلِ  Enronمیباشد كه به صپورت
عمومی در دسترس قرار داده شده است .دادههپای ایپن مخپزن بعپدها در انبپوه  Spam Track 2005و انبپوه
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 Enron–Spamمورد استفاده قرار گرفت .بررالف اینكه مردم مخالف انتشار ایمیپلهپای شخصپی معتبرشپان
هستند ،آنها با انتشار عمومی و دردسترس قراردادن هرزنامههایی كپه بپرای آنهپا فرسپتاده شپده اسپت هپیم
اعتراضی ندارند .بنابراین جمعآوری ین پایگاهدادهی بزرگ از هرزنامهها كاری امكانپذیر است ،به عنوان مثپال
پروزه  Spam Archiveبه منظور كارهای پژوهشی ،پایگاه دادهای از هرزنامهها با حدود  220000پیغام منتشر
كرده است .برری مطالعات ،بیش از دو فیلتر را با هم مقایسه كردهاند ،به عنوان مثپال در ] [LAI04مقایسپهی
پیچیدهای از  4متد فیلترینگِ متفاوت انجام داده شده اسپت )(TF-IDF K-NN , SVM, Naïve Bayesian

كه در آن فیلتر را بر هر دو قسمت بدنه و سرآیند ایمیل اعمال كردهاند و به این نتیجپه رسپیدهانپد كپه آنپالیز
سرآیندِ ایمیلها معمویً نسبت به آنالیز بدنهی ایمیل و یا كلِ پیغام نتایج بهتری بدست میدهد.
براساس نتایج نشان داده شده در ] [ZHA04استفاده از ویژگیهای هر دوی بدنه و سرآیند منجپر بپه بدسپت
آمدن  TCRبایتری رواهد شد ،از سویی دیگر اسپتفاده از ویژگپیهپای سپرآیند نسپبت بپه اسپتفاده تنهپا از
ویژگیهای بدنه ،منجر به نتایج بهتری میگردد.
در سال  2005در كنفرانس  TRECمقایسهای بین  44فیلتر هرزنامه و با استفاده از انبپوه داده SpamTrack

صورت گرفت كه بر اساس نتایج نهایی  ،] COR05بهتپرین نتیجپه از لحپاظ كپارائی متعلپق بپه انیسپتیتیوی
 Jozep Stefanبود كه از مدلهای فشردهسازی استفاده كرده بودنپد  .]BRA06آنهپا در مپدل رپود بپه نپر
دستهبندی اشتباه  %1/17با  %0/1 False Positiveرسیده بودند .متد تست در این مسابقه با متدهای معمپول
فرق داشت :آنها به جای استفاده از متد تست آفالین از متد تست آنالین استفاده كردند؛ در اینجا پس از آنكپه
انبوه دادهها به دو قسمت دادههای آموزش و دادههای تست تقسیم شد ،از تست آنالین استفاده شد بهطپوری-
كه هر ایمیل در ابتدا توسط دستهبند ،به دسته هرزنامه و یا ایمیل معتبر دستهبندی شده و سپس به دادههای
آموزش اضافه میگردد .در این روش ،وضعیت واقعی شبیهسازی میگردد كه در آن كاربر طبقهبندیهایِ آلپط
دستهبند را تصحیح میكند و برچسا صحیح را معین میكند؛ به این ترتیپا حجپم داده آمپوزش بپه تپدریج
افزوده میشود.
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شكل -3-2مقایسه گرافیكی بین الگوریتمهای فیلترینگ هرزنامه كه در برری از مقایت ارانه شده است .پیكان از متد
 Aبه متد  Bبا شناسه مقاله روی آن به معنای آن است كه متد  Aبر متد  Bبراساس آن مقاله (مقایت) برتری دارد.
برای آگاهی بیستر به جدول  5-1مراجعه گردد ].[BLAN08

در بسیاری از متون علمی مقایسههایی بین گروههای مختلف از فیلترهپای هرزنامپه صپورت گرفتپه اسپت .در
جدول  5-2فهرستی از مقایتی كه به مقایسه دو یا چند روش فیلترینگ پردارتهاند ،آمده است .در شپكل -2
 3نتایج این مقایسهها آمده است .در این شكل ،دقت و اطمینانپپذیری مقایسپههپا وابسپته بپه دادههپا ،روش
پردازش دادهها و نیز ویژگیهای متدهای مقایسهای مییاشد ،بنابراین بپرای رسپیدن بپه یپن نتیجپه نهپایی،
مقایسههای متفاوت را نمیتوان با یكدیگر تركیا كرد .به عنوان مثال در  ]LEI05نشان داده شده اسپت كپه
متد «بیزین ساده» نسبت به متد«بررسپی مسپیر  »SMTPاز لحپاظ كپارایی برتپری دارد ،از سپویی دیگپر در
 ]ZHA05نشان داده شده است كه مدل  Rough setنسبت به «بیزین ساده» از لحپاظ كپارایی برتپری دارد؛
بااینحال با توجه به این دو مقایسه نمیتوان در مورد مقایسه روشهای «بررسپی مسپیر  »SMTPو « Rough

 »setقضاوت كرد.
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.[BLAN08]  مقایسه ای بین برری از روشهای فیلتركردن ارانه شده در مقایت علمی-5-2جدول

« انبوه ایمیل» مورد استفاده
LingSpam
PU1
PU1,Pu2,PU3,PUA

دو مخزن داده تعریف شده
PU1
SpamAssassin
 و ین مخزنSpamAssassin

تعریفی
ین مخزن داده تعریف شده

شناسهی
مقایسه
[AND00] A1
[AND00] A2
[AND04] A3
[DRU99] Dr
[CAR01] Ca
[CHU05] Ch
[LAI04] LT
مقاله

[LEI05] Le
LingSpam
[LUO05] LZ
[OBR03] OV
ین مخزن داده تعریف شده
LingSpam
[SAS05] SS
[SOO02] So
ین مخزن داده تعریف شده
PU1,LingSpam,SpamAssassin [ZHA04] Z1
ZH1
SpamBase
[ZHA05] ZZ
LingSpam
[ZHO05] Z2
LingSpam
[ZOR05] Zo
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 -2-10آنتولوژی
2
حقیقت اشپاره مپی كنپد كپه یزم
آنتولوزی1بهعنوان توصیفی دقیق از ین مفهوم مشترک است .دقیق به این

است آنتولوزی قابل فهم توسط ماشین باشد .مشترک هم به این معناست كه یزم است آنتولوزی بوسپیله یپن
گروه و نه شخصی راص پذیرفته شده باشد .هدف اولیه آنتولوزی ،اشتراک دانش ،بین سیستمهپای اطالعپاتی
است .تعاریف بسیار زیاد دیگری برای آنتولوزی ارائه شپده اسپت كپه هپر كپدام از ابعپاد و جهتهپای مختلپف،
آنتولوزی را تعریف نمودهاند.
سارتار آنتولوزی سارتاری از نهادها و روابط بین نهادها میباشد كه بصورت ین گراف قابل تعریف مپیباشپد.
در گراف آنتولوزی گرهها نمایندهی نهادها و یالها نمایندهی روابط بین نهادها میباشند.
 -2-10-1انواع آنتولوژيها
در حال حاضر دستهبندی های مختلفی برای انپواع آنتولپوزی موجپود اسپت كپه هپر كپدام از ابعپاد متفپاوت،
آنتولوزیها را دستهبندی كردهاند .وّن هیجِسپت و دیگپران3یپن دسپتهبنپدی از آنتولپوزیهپا ارائپه كپردهانپد
] [HEI97و آنتولوزیها را از دو بعد ،همانگونه كه در شكل 4-2نشان داده شده است ،تقسیمبندی نمپودهانپد.
بعد اول بر اساس موضوع و بعد دوم بر اساس سارتار است.
ساختار

موضوع

آنتولوژيهاي

آنتولوژيهاي

آنتولوژيهاي

آنتولوژيهاي مدل

عمومي

حوزه اي

واژه اي

کردن دانش

آنتولوژيهاي نمايشي

آنتولوژيهاي

آنتولوژيهاي

برنامه اي

اطالعاتي

شكل -4-2دستهبندی آنتولوزیها

آنتولوزیهای نمایشی4از اصول و قوانین موجود در ین زبان نمایش دانش استفاده نموده ،اطالعات یپا مفپاهیم
را تحت آن زبان ارائه مینمایند .این آنتولوزیها از اصول و قواعپد ایپن زبپانهپا از جملپه كپالس ،زیپركالس،

1Ontology

Conceptualization

2Shared

et al.
Representation Ontologies

3Heijst

4Knowledge
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رصوصیات ،روابط و آیره بهره نموده و اطالعات رود را با این اصول نمایش میدهند .از دیگپر آنتولپوزیهپای
این دسته میتوان به  DAML+OIL ،OIL ،RDFS ،RDFو  [OWL09] OWLاشاره كرد .این زبپانهپا بپر
اساس  XMLبوده و برای اهداف وب معنایی ایجاد شدهاند.
آنتولوزیهای عمومی 1جهت نمایش اطالعات عمومی حوزهها ایجاد میشوند و شپامل وازهنامپهای مپرتبط بپا
اشیاء ،حوادث ،زمان ،فضا ،رفتار وآیره هستند.
آنتولوزیهای برنامهای2آنتولوزیهایی هستند كه وابسته به ین برنامپه كپاربردی رپاص هسپتند .آنهپا شپامل
همهی تعاریف مورد نیاز جهت مدل كردن دانش مورد نیاز برای ین برنامه كاربردی راص هسپتند .ایپن نپوع
آنتولوزیها آالباً وازهنامه ین آنتولوزی حوزهای و ین آنتولوزی وظیفه ای را برای یپن برنامپه رپاص توسپعه
میدهند.
آنتولوزیهای حوزهای3در ین حوزه مخصوص به كار گرفته مپیشپوند (پزشپكی ،مهندسپی ،قپانون ،سپازمان،
اتومبیل و آیره) .این آنتولوزیها وازهنامهای درباره مفاهیم و روابط موجپود در یپن حپوزه ،دربپاره فعالیتهپای
انجام شده در آن حوزه و درباره اصول و قوانین پوشاننده آن حوزه فراهم مینمایند.
 -2-11یادگیری آنتولوژی
یادگیری آنتولوزی4به مجموعهای از متدها و تكنینها میگویند كه برای سارت ین آنتولوزی از پایه اسپتفاده
میشود .در سارت آنتولوزی از منابع اطالعات و دانش نامتجانس و توزیعشده استفاده مپیشپود .سپارت یپن
سارتار سلسله مراتبی از مفاهیم و روابط مستتر در ین متن و در واقع سارت ین آنتولوزی از ین متن ،یكپی
از مهمترین زمینه هایی بوده است كه محققان در مورد آن پژوهش كردهاند و هنوز هم ایپن پپژوهشهپا ادامپه
دارد .میتوان گفت كه سارت آنتولوزی از ین متن ،دامنهای گسترده از زبان شناسی تا كاربردهای وب را دربر
میگیرد .]BUI08
شكل  5-2شمای كلی از روند كلی استخراج و سارت ین آنتولوزی از متن را به صورت یپن سپارتار ییپهای
نشان میدهد .اولین بخش و اصلی ترین بخش در روند استخراج هر آنتولوزی ،استخراج كلمات و عبارات حرفی
میباشد .برای استخراج كلمات ،زمینهی هر متن نقش بسزایی دارد چراكه كلمات متشابه با توجه بپه زمینپهی

متن ،معانی متفاوتی میتواننپد پیپدا كننپد .اسپتخراج كلمپات دربرگیرنپدهی دو بخپش مپیتوانپد باشپد :اول
پردازشهای زبانی5كه شامل تشخیص كلمات و سپس تقسیم آنها با توجه به نقپش گرامپری و ریخپتشناسپی

Ontology
Ontology

1General

2Application

Ontology
Learning
Processing

3Domain

4Ontology

5Linguistic
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آنها میباشد .برای تمایز كلمات برطبپق نقپش گرامپری مپیتپوان از ابزارهپای  POS Tagger1اسپتفاده كپرد.
همچنین با استفاده از روشهای آماری و نیز مقایسهی توزیع كلمات در انبوهه2ی ها متفاوت  ،میتپوان اهمیپت
كلمات را سنجش كرد .یكپی از مهمتپرین معیارهپای آمپاری بپرای تشپخیص اهمیپت كلمپات ،معیپارtf-Idf3

میباشد.

))x, y (sufferFrom(x, y)  ill(x

قوانین و قواعد

)cure (domain:Doctor, range:Disease

روابط
سارتار سلسلهمراتا مفاهیم
مفاهیم
مترادفها
عبارات حرفی

)is_a (Doctor, Person
Disease
}{disease, illness
disease, illness, hospital

شكل -5-2شمای كلی از روند استخراج وسارت ین آنتولوزی .در سمت چپ در هر سطر ،ین مثال از نتایج آن مرحله
(سطر) در سارت آنتولوزی آمده است.

مرحلهی بعدی تشخیص كلمات هم معنی است كه بصورت بپالقوه مربپوط بپه یپن زمینپه (ماننپد كشپاورزی)
می باشند .متدهای متفاوتی برای استخراج كلمات مترادف وجود دارد .بیشتر این روشها یا براساس سارتارهای

دیكشنری مانند  WordNetو یا  Wikipediaمیباشند ،و یا بپا اسپتفاده از الگپوریتم اینپدكسسپازی معنپایی
پنهان (LSI)4صورت میگیرد  LSI .]DEE90یا  LSAین تكنین در  NLPمی باشد كپه بپا كپاهش فضپای
كلمات در فضای برداری سالتون -كه شامل بردارهای اسناد/كلمات میباشد -روابط بپین كلمپات شپارص هپر
سند و اسناد را نشان میدهد.
ین مفهوم ین كلمه ویا عبارت حرفی میباشد كه مجموعهای از اشیا را تعریف كند و یا اینكپه مجموعپهای از
كلمات و عبارات ،با آن هممعنی باشند .برای سارت سلسپلهمراتپا مفهپومی از مفپاهیم از روشپهای متفپاوتی
میتوان استفاده كرد .سادهترین روشها شامل استفاده از دیكشنریهپای قابپل روانپدن توسپط ماشپین ماننپد
 WordNetو یا  Wikipediaمیباشپد .هپم چنپین در تشپخیص ایپن سپارتارها ،اسپتفاده از روشپهای آنپالیز

Of Speech

1Part

2Corpora

Frequency- Inverse Document Frequency
Semantic Indexing

3Term

4Latent

مرور ادبیات38......................................................................................................................................................................................................

همرردادی مفید می باشد .برای اسپتخراج قواعپد و روابپط نیپز بسپیاری از الگپوریتمهپای هپوش مصپنوعی و
یادگیری ماشینی مورد استفاده واقع شدهاند.
برای سارت آنتولوزی از متن ما نیاز به انبوهه ای از متون داریم .علت این امپر ایپن اسپت كپه اكثپر روشپهای
سارت آنتولوزی براساس متدهای سند/كلمه عمل می كنند و برای استخراج مفپاهیم مهپم و شناسپه نیپاز بپه
انبوهی از متون میباشد.
مادچه و استاب 1ین چارچوب كلی برای استخراج سپارتار مفپاهیم و نیپز یپن روش بپرای كشپف مفپاهیم و
روابپپط آیپپر سپپارتاری از مپپتن ارائپپه دادهانپپد ] .[STA01گپپومژپرز و دیگپپران 13 2روش و  14ابپپزار سپپارت
نیمه اتوماتین آنتولوزی از متن را بررسی كرده است  .]GOM05آنهپا روشپهای سپارت آنتولپوزی را بپه سپه
دستهی روشهای مبتنی بر زبان شنارتی ،روشهای آماری و نیز روشهای مبتنی بپر یپادگیری ماشپینی تقسپیم

كرده اند .همچنین ابزارهای سارت آنتولوزی را به سه دستهی ابزارهای استخراج مفپاهیم ،ابزارهپای اسپتخراج
روابط و ابزارهای سارت سلسلهمراتا تقسیم كردهاند.
یانگ و كالن3نیز روشی را برای استخراج مفاهیم از ین انبوهه ی ایمیل بصورت ین آنتولپوزی ارائپه كپردهانپد
] .[YAN08آنها از  n-gramبرای استخراج مفاهم استفاده كرده و از  WordNetو تطابق الگو بپرای اسپتخراج
روابط موجود د رمتن استفاده كردهاند .همچنین از روش روشهبندی بانظارت  K-mediodsبرای روشهبنپدی
كردن مفاهیم در قالا سلسلهمراتا استفاده كردهاند.
 -2-11-1ابزارهای یادگیری آنتولوژی از متن
برای سارت آنتولوزی از متن ابزارهای متفاوتی در این چند سال اریر ارائه شپده اسپت .بسپیاری از ابزارهپای
ویپپرایش آنتولپپوزی ماننپپد  NeonToolkit ،OntoStudio ،Protegeو Jena Frameworkقابلیپپت سپپارت
آنتولوزی را بدون فراهم كردن ابزارهای متنكاوی میسر میسازند و به همبن دلیل سارت آنتولوزی با استفاده
از این ابزارها كامالً دستی بوده و برای سارت آنتولوزی های بزرگ عمالً برای كاربر ناممكن میباشد.
از جمله ابزارهایی كه منحصراًًٌ برای اسپتخراج آنتولپوزی از مپتن توسپعه یافتپهانپد ،مپیتپوان از Text2Onto

] [ROB09] OntoLearn ،[ONT07] OntoGen ،[TEX05و  [ONT04]OntoLTنپپپام بپپپرد .بقیپپپهی
ابزارهایی كه ارائه شدهاند ،محدود به سطح تئوری بوده و پیادهسازی از آنهپا در دسپترس نیسپت .از بپین ایپن
ابزارها ،ابزارهای  OntoGen ،Text2Ontoو  OntoLTقابل دسترس میباشند.

and Staab
et al.

1Maedche

2Gomez-Perez

and Callan

3Yang
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Text2Onto -2-11-1-1

ابزار  Text2Ontoبصورت نیمهاتوماتین از منابع متنی مانند فایلهای متنی و یا فایلهپای وب و فایلهپای ،PDF
آنتولوزی ایجاد می كند .این ابزار برای هر سطح از مراحل یادگیری آنتولوزی (سپطوح ییپهای در شپكل )5-2
الگوریتمهایی را در ارتیار كاربر میگذارد و كاربر بصورت  Pipelineمیتواند این الگوریتمها را انتخاب كپرده و
سپس به منظور سارت آنتولوزی بر روی مجموعهای از متون ،تركیا این الگوریتمها را اِعمال كند (شپكل -2
.)6

شكل -6-2ین  Pipelineاز الگوریتمهای و پردازشها به منظور سارت آنتولوزی در ابزار Text2Onto

همانطور كه در شكل  6-2مشاهده می شود برای هر عملیات در فرایند تولید آنتولوزی از مپتن ،در ایپن نپرم
افزار چندین الگوریتم ارائه شده است .برای مثال برای استخراج مفاهیم روش استتخراج مفاهیم بپا آنتروپپی1و
یا روش بازیابی كلمات با اسپتفاده از روش  TF-IDFارائپه شپده اسپت .یپا مپثال بپرای كالسپهبنپدی دو روش
كالسهبندی با استفاده از  – WordNetكه از دیكشنری  Wordnetاستفاده میكند -و كالسه بندی مبتنی بپر
پیدا كردن الگو استفاده میكند .برای هر عملبات راص میتوان چندین الگوریتم را به صورت مپوازی انتخپاب
كرد و نتایج آنها را با هم تركیا كرد.
این برنامه بزرگترین عیبی كه دارد این است كه بر روی داده های زیپاد عمپالً نمپیتوانپد كپار كنپد و از كپار
میافتد ( بیش از  100سند متنی) .عالوه براین مفاهیم استخراج شده دارای سلسله مراتا واضحی نیسپتند .از
دیگر معایا این نرم افزار میتوان گفت كه این نرمافزار بسیار كند بوده و همچنین بسیار بیش از آنچپه انتظپار
Concept Extraction

1Entropy
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دارید رابطه و مفهوم استخراج میكند كه اآلا آنها مفید نبوده و بایستی هرس شوند .یكی از مزایای ایپن نپرم
افزار استفاده از مترادف ها و ابرمفهوم ها1با استفاده از  WordNetو به منظور استخراج سلسلهمراتپا مفپاهیم
و نیز روشهبندی مفاهیم میباشد .در تولید آنتولوزی در این نرمافزار از قابلیت هپای نپرمافپزار GATE2ماننپد
 Sentence Splitter ،Stemmer ،Tokenizerو  POS Taggerو نیز قوانین  JAPEاستفاده میكند.
عالوه بر این  Text2Ontoبه هر مفهوم و رابطهای كه استخراج می كند ،ین درجهی اطمینان میدهد كه این
نمره بین صفر و ین میباشد .همین طور می توان با تعریف ین حد آسپتانه ،مفپاهیم و روابطپی كپه درجپهی
اطمینانی كمتر از آن حد آستانه دارند ،را حذف نمود .عالوه بر این  Text2Ontoاین ویژگی را دارد كپه كپاربر
میتواند به صورت دستی مفاهیم و روابطی كه میرواهد حذف كند.
OntoLT -2-11-1-2

 OntoLTین افزونه3برای نرمافپزار  Protegeمپیباشپد .ایپن نپرمافپزار روابپط ( Slotدر  )Protegeو مفپاهیم
( classدر  )Protegeرا از مجموعه متون حاشیه نویسی شده با  ،XMLاستخراج مپیكنپد OntoLT .در واقپع
نگاشت بین نهادهای متن و كالسها و روابط در  Protegeایجاد مپیكنپد .ایپن نگاشپتها بصپورت یپن عبپارت
 Xpathبیان میشود .در شكل  7-2روند عملیات در  OntoLTبه منظور سپارت یپن آنتولپوزی از انبوهپهی
متن نشان داده شده است.

شكل  -7-2مراحل سارت آنتولوزی از انبوههی متن در OntoLT

یكی از مشكالت این افزونه این است كه در مواجهه با دادههای بزرگ بسیار ضعیف عمل میكند.
1Hypernyms
2www.gate.ac.uk
3Plugin
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OntoGen -2-11-1-3

 OntoGenین ابزار نیمه اتوماتین و مبتنی بر داده بپرای تولیپد و ویپرایش آنتولپوزی مپیباشپد كپه بپر روی
آنتولوزیهای موضوعی1تمركز دارد] .[FOR07این سیستم از تكنینهای متنكاوی به همراه ین واسط كپاربر
كارا استفاده كرده است تا بدین وسیله زمان و پیچیدگی تولید آنتولوزی را برای كاربر كاهش دهد .برای كار بپا
 OntoGenلزوم چندانی به داشتن دانش درباره ی آنتولوزی نیست و همین امپر باعپث مپیشپود كپه سپارت
آنتولوزی برای هر دامنهای توسط متخصصان آن دامنه آسان گردد .دو ویژگی مهم  OntoGenعبارتند از:
 نیمهاتوماتین بودن OntoGen .ین سیستم تعاملی می باشد كه كپاربر را در طپی پروسپهی سپارت
آنتولوزی همراهی میكند OntoGen .ابتدا انبوهه ی از متپون را از كپاربر دریافپت مپیكنپد .سپپس
مفاهی م ،روابط بین مفاهیم و نام مفاهیم را به كاربر پیشنهاد كرده تا كاربر رود آنها را تایید یا حذف
كند .همچنین  OntoGenبه طور اتوماتین نمونهها را بپه مفپاهیم تخصپیص داده ،نمونپههپای یپن
مفهوم را با تصویر مجسم كرده وبا امكان جستجوی مفاهیم و سایر ابزارهای تصویرسازی ،ین بپرآورد
كامل از آنتولوزی به كاربر ارائه میكند.
 مبتنی بر داده .دادهای كه در ابتدا كاربر یه صورت ین انبوههی متنی بپه سیسپتم مپیدهپد ،اسپاس
سارت آنتولوزی میباشد .ایپن مجموعپه داده بیپانگر سپارتار دامنپهای اسپت كپه رواهپان سپارت
آنتولوزی از آن هستیم .در مجموعهداده ای كپه بصپورت یپن انبوهپه بپه  OntoGenداده مپیشپود،
نمونه های آنتولوزی شامل اسناد و یپا نهادهپای اسپمی درون اسپناد مپیباشپند OntoGen .توانپایی
استخراج اتوماتین نمونه ها به منظور یادگیری مفاهیم ،را دارد.عالوه بر این ،به منظور یادگیری روابط
بین مفاهیم از همرردادی نمونهها استفاده میكند.
مروری بر سیستم OntoGen

امكانات اصلی سیستم  OntoGenدو رصیصهی مهم را برآورده میسازد)1 :تصویرسازی و قابلیپت جسپتجوی
مفاهیم جدید آنتولوزی  )2قابلیت افزودن مفاهیم جدید و تغییر مفاهیم جدیپد از طریپق یكسپری رویپههپای
آسان كه از الگوریتمهای یادگیری ماشینی و متنكاوی استفاده میكنند.
همانند شكل  8-2پنجرهی اصلی  OntoGenدیدهای متفاوتی از آنتولوزی را مهیپا مپیكنپد .دیپد دررتپی از
آنتولوزی ،نمایشی گویا برای نمایش سلسلهمراتا آنتولوزی پدید میآورد .همچنین هر مفهوم در آنتولپوزی بپا
مجموعهای از كلماتكلیدی كه بیشترین معنا از آن مفهوم را میرسانند ،نمپایش داده مپیشپود .ایپن كلمپات
كلیدی در انتخاب مفاهیم نقش بسزایی دارند ،چراكه كلماتی كه از لحاظ مفهومی نزدیپن بپه هپم هسپتند را
میتوان در قالا ین مفهوم در آنتولوزی دستهبندی كرد OntoGen .به دو صورت كلمات كلیدی از هر مفهوم

Ontologies

1Topic
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را به كاربر نشان میدهد .یكی با استفاده از روش  TF-IDFمیباشد كه مهمتپرین كلمپات تمیپزدهنپدهی هپر
مفهوم را به كاربر نشان میدهد .دوم استفاده از  SVMمپیباشپد .در روش  SVMبپرای هپر مفهپوم ،كلمپات
كلیدی استخراج میشود كه آن مفهوم را بیشتر از مفهوم برادرش (در گراف آنتولوزی) متمایز سازند.

شكل -8-2سمت چپ :به كاربر پیشنهادهایی برای زیرمفهومهای مفهوم انتخابی داده میشود( سمت چپ پایین)؛
آنتولوزی به صورت سارتار سلسلهمراتبی از روابط  IS-Aنمایش داده میشود (سمت چپ بای) .آنتولوزی به صورت
گرافیكی نمایش داده میشود (مركزو راست) .سمت چپ :كاربر آمارهای مفهوم انتخابشده را بررسی میكند (سمت
چپ پایین) .نمایش سندهای مرتبط دربرگیرندهی مفاهیم (سمت راست بای) .گراف تشابه مفاهیم با اسناد( سمت
راست پایین)(.گرفته شده از ])[FOR07

سیستم پیشنهاددهی برای مفاهیم نقش مهمپی را در  OntoGenبپازی مپیكنپد .بپرای ارائپهی پیشپنهادات،
 OntoGenاز متدهای یادگیری بانظارت1و بدون نظارت2استفاده مپیكنپد .متپدهای یپادگیری بپدون نظپارت،
بطور اتوماتین فهرستی از زیرمفپاهیم را بپرای مفهپوم انتخپابشپده ،پیشپنهاد مپیكنپد .ایپن متپدها شپامل
تكنینهای  LSIو  K-meansمی باشد .متدهای یادگیری بانظارت از كاربر میرواهند تا بپرای مفهپوم جدیپد
ین ایدهی كلی بدهد .كاربر با اِعمال یكسری پرسوجو بر روی اسناد ،میتواند این ایده را پیپدا كنپد .سیسپتم

Learning
Learning

1Supervised

2Unsupervised
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بطور اتوماتین اسنادی كه منطبق با ین مفهوم میباشند را تشخیص داده و كاربر نیز میتواند این تشخیصها
را اصالح كند .همچنین كاربر میتواند با انتخاب اسناد نزدین بپه هپم در نقشپهی موضپوعی ( ایپن نقشپه بپا
استفاده از محاسبات  LSIبدست میآید) مفاهیم را انتخاب كند.
مهمترین مشكلی كه در  OntoGenموجود است ،محدود بودن استخراج روابط در آن میباشد OntoGen .بپه
طور اتوماتین ،تنها روابط  IS-Aرا استخراج میكند.
 -2-11-1-4مقایسهی ابزارهای ساخت آنتولوژی
در جپپدول 6-2قابلیپپتهپپای ابزارهپپای  OntoLT ،Text2Ontoو  OntoGenدر سپپطوح مختلپپف یپپادگیری
آنتولوزی با یكدیگر مقایسه شده است.
جدول  -6-2مقایسهی ابزارهای  OntoLT ،Text2Ontoو  OntoGenدر سطوح مختلف یادگیری آنتولوزی

ییههای یادگیری آنتولوزی از متن

سیستم

كلمات

مترادفها

تشكیل
مفاهیم

Text2Onto

×

×

×

OntoLT

?

OntoGen

×

سلسلهمراتا
مفاهیم

روابط

×
?

×

×

×

سلسلهمراتا
روابط

طرح
قواعد

قواعد
كلی
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 -2-12روشهای اندازهگیری مشابهت بین مفاهیم
برای اندازهگیری مشابهت معنایی بین مفاهیم روش های متعددی تاكنون ارائه شده است .مابراسپاس روشپهای
ارائه شده دو نوع دستهبندی را میتوانیم متصور شویم .اول روشهایی كه براسپاس اطالعپات اسپتخراج شپده از
انبوه اسناد میباشند و دوم روشهایی كه مبتنی بر دیكشنریهای سلسلهمراتبپی از لغپات و مفپاهیم هسپتند.
دستهی دوم از روشها بیشتر مبتنی بر سارتارهای آنتولوزیكی مانند  WordNetو یپا  Wikipediaهسپتند .در
ادامه به بررسی برری از معروفترین روشهای ارائه شده در این دو مدل میپردازیم.
 -2-12-1روشهای مبتنی بر انبوههی بزرگ

اسناد

معیارهای مبتنی بر انبوهداده برای اندازهگیری شباهت معنپایی بپین كلمپات ،از اطالعپاتی از كلمپات اسپتفاده
میكنند كه این اطالعات منحصراً از انبوههای بزرگ داده بدست میآید .در این بخش مپا دو معیپار را بررسپی
میكنیم :اول PIM1و دوم .[LAN98] LSA
PMI -2-12-1-1

ین متد  PMIكه از اطالعات بدست آمده از روشهای مبتنی بر بازیابی اطالعات) (IR2استفاده مپیكنپد ،بپرای
اولین بار توسط ترنی3در سال  2001ارائه شد] .[TUR01این روش ین معیار آیرنظارتی برای ارزیپابی تشپابه
معنایی كلمات می باشد و براساس همرردادی كلمات در ین انبوه سند بسیار بزرگ (مانند وب) مپیباشپد .بپا
داشتن دو كلمهی  w1و  w2معیار تشابه  PMI-IRبه صورت رابطهی  7-2تعریف میگردد:
()7-2

) p( w1 & w2
) p( w1 ) p( w2

PMI  IR( w1 , w2 )  log 2

در اینجا ) p(w1&w2برابر احتمال همرردادی  w1و  w2در ین انبوه سند میباشد .اگپر  w1و  w2بپه صپورت
آماری مستقل باشند ،آنگاه احتمال همرردادی آنها معادل عبپارت )  p(w1 ) p(w2مپیباشپد .اگپر ایپن دو از
یكدیگر مستقل آماری نباشند ،آنگاه هردو تمایل به حضور در برری از اسپناد دارنپد و بنپابراین ) p(w1&w2از
مقدار )  p(w1 ) p(w2بیشتر رواهد بود .بنابراین می توان نتیجپه گرفپت كپه عبپارت بپای بیپانگر درجپهای از
وابستگی  w1و  w2میباشد و به نحوی میتواند معیاری از تشابه معنایی بین  w1و  w2باشد .ترنی چهار معیپار
متفاوت برای ین پرسوجو در اسناد وب و با استفاده از موتپور جسپتجوی  AltaVistaارائپه كپرده اسپت كپه
معیارتشابه در رابطهی  8-2برگرفته از كاملترین این چهار مدل پرسوجو است:

Mutual Information
Retrieval

1Pointwise

2Information
3Turney
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hits (w1 NEARw2 ) AND NOT (w1ORw2 ) NEAR " not" )  WebSize
()8-2
)) "hits (w1 AND NOT (w1 NEAR " not" ))  hits (w2 AND NOT (w2 NEAR " not

PMI  IR(w1 , w2 )  log 2

برای جلوگیری از بدست آمدن تضاد بجای ترادف« ،نبودن  »notنیز در در محاسبات اسپناد شپامل دو كلمپه،
لحاظ شده است .عملگر  NEARبیانگر هپم ررپدادی دو كلمپه در اسپنادی اسپت كپه دو كلمپه در فاصپلهی
(برحسا كلمه) كمتر از  10كلمه نسبت به یكدیگر باشند.
در آزمایشات انجام شده در ] [TUR01با استفاده از سوایت مترادف در امتحان  ،TOEFLمعیپار  PMI-IRبپا
استفاده از عملگر  ،NEARدقتی در حدود  %74از رود نشان داده است .ایپن معیپار نسپبت بپه معیپار تشپابه
 LSAكه  %64دقت داشته است ،برتری كارائی دارد.
LSA -2-12-1-2

معیار دیگر تشابه كلمه-كلمه كه میتنی بر انبوه داده (سند) میباشد ،آنالیز نهان معنایی ) (LSAمیباشپد كپه
توسط یندور1در سال  1998ارائه گردید] . [LAN98در  LSAبا اِعمال تجزیهی مقپادیر تكپین2SVDبپر روی
ماتریس كلمه-سند )( (Tكه بیانگر انبوه اسناد و كلمات حاوی آن می باشپد) ،ابعپاد مپاتریس كپاهش یافتپه و
همرردادی كلمات بدست میآید.
اولین مرحله استفاده از متن برای سارت ماتریس  Tمیباشد .در این ماتریس بردارهای افقی نشانگر كلمپات و
بردارهای عمودی نشانگر سندهای متون میباشند.هر رانه در این ماتریس دارای مقپداری برابپر وزن كلمپهی
متناظر با سطر آن رانه در سند متناظر با ستون آن رانه میباشد .این وزن معمپویً مقپدار ( tf.IDFفركپانس
كلمه ضربدر فركانس معكوس سند) را دارا میباشد .مرحلهی بعدی اِعمال  SVDبه مپاتریس  Tمپیباشپد تپا
ماتریس  Tبه حاصلضرب سه ماتریس به صورت UΣKVTتبدیل شود .در این حاصلضرب  Uو  Vماتریسهپای
متعامد سپتونی هسپتند و  ΣKنیزمپاتریس قطپری  k×kو شپامل  kمقپدار تكپین ) 1   2       k ( T
می باشد .از حاصلضرب این سه ماتریس در یكدیگر ،دوباره ماتریس كلمه-سند سارته میشود .اگپر از r- ، ΣK

’ kسطر و ستونی كه شامل كوچكترین مقادیر تكین هسپتند ،را حپذف كنپیم و ’Ukو ’ Vkنیپز مپاتریسهپای
حاصل از حذف ستونهای متناظر با این مقادیر تكین از  Uو  Vباشند ،آنگاه ماتریس  U K' K' VK'Tماتریسی
از مرتبهی ’ kرواهد بود كه ماتریس اصلی  Tرا به روبی تخمین میزند .این تخمین روب بپدان علپت اسپت
كه رطای مجموع مربعات میانگین را كاهش میدهد.
()9-2

k'  k

T
'T  U K' K' VK

در  LSAمیتوان بجای محاسبهی مشابهت با استفاده از ماتریس اصلی از مپاتریس كپاهشدادهشپده اسپتفاده

1Laundaur

Value Decomposition

2Singular
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كرد .شباهت دو كلمه در روش  LSAبا محاسبهی كسینوس زاویهی بین دو بردار افقپی متنپاطر بپا دو كلمپه،
صورت میگیرد.
 LSAرا میتوان به عنوان روشی در نظر گرفت كه بسپیاری از معایپا مپدل فضپای بپرداری اسپتاندارد را بپا
كاهش ابعاد و نیز كاهش گسستگی ،رفع كرده است .در حقیقت تشابه  LSAدر فضای كوچكتری از لحاظ بعد
صورت میگیرد .درضمن بایستی توجه داشت كه  LSAبر مدل فضای برداری استوار است كه نمایش همگنپی
از كلمات ،مجموعهی كلمات و اسناد متنی است.
 -2-12-2روشهای اندازهگیری مشابهت معنایی مبتنی بر ساختار
سلسله مراتبی آنتولوژی
وقتی كه بین دو آنتولوزی مقایسه صورت میگبرد ،در واقع مشابهت و مطابقت بپین مفپاهیم و روابپط ایپن دو
آنتولوزی صورت میگیرد .بنابراین قبل از هرچیز بایستی چگونگی اندازهگیپری میپزان مشپابهت بپین مفپاهیم
آنتولوزی ها بایستی صورت گیرد .مفهوم دیگری كه بسیار نزدین به مفهوم شباهت معنایی وجود دارد ،مفهپوم
ربط معنایی1می باشد .در بسیاری از متون این دو مفهوم در كنار هم و بجای یكدیگر نیز به كپار مپیرونپد .امپا
بایستی به تفاوت این دو عبارت نیز توجه داشت .در برری از منابع تفاوتهای بین «شباهت» و «ارتبپاط» بیپان
شده است ] [RES99و] .[VIG02رزنین مثالی را برای درک تفپاوت ذكپر كپرده اسپت :كلمپات  gasolineو
 carsبیشتر از كلمات  carsو  bicyclesبه هم مرتبط میباشند ،در حالیكپه  carsو  bicyclesبپه یكپدیگر
شباهت بیشتری دارند .رزنین «شباهت معنایی» را مورد راصی از «ربط معنایی» برشمرده است ،در حالیكپه
چارلز2از «ارتباط معنایی» استفاده كرده تا درجات متفپاوت «شپباهت معنپایی» را در یپن مطالعپهی مپوردی
تشریح كند ] .[CHA00این تفاوت به صورتی دیگر نیز قابل توضیح است :ربط معنپایی بپین دو مفهپوم بپدان
معنی است كه دو مفهوم با درنظر گرفتن تمامی روابط بین آن دو چقدر بپه هپم مربپوط هسپتند .ایپن روابپط
شامل تمامی روابط زیرمفهومی-ابرمفهومی ،جزئیت و شمولیت ،تمپامی روابپط از نپوع  IS-Aو HAS-PARTو
 IS-Made-Ofو IS-an –Attributeو آیره .هنگامی كپه در محاسپبهی ربپط معنپایی بپه روابپط ابرمفهپوم-
زیرمفهوم محدود شویم ،آنگاه محاسبات و فرآیندهای ما در ورطهی شباهت معنایی تفسیر میگردد.
چهار فرم متفاوت از تشابه توسپط ] [KLE02معرفپی شپده اسپت :سلسپلهمراتبپی 3،موضپوعی 4،هپدفمپدار5و
محوری 6.شباهت سلسلهمراتبی-با توجه به روابط  IS-Aو نیز سپارتارهایی چپون -WordNetاسپاس شپباهت
Relatedness

1Semantic
2Charles

3Taxonomic
4Thematic
5Goal-Derived
6Radial
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اسامی میباشد cars .و  gasolineمثالهایی روبی برای شباهت موضوعی میباشند(با توجه بپه هپمررپدادی).
شباهت هدفمدار بین مفاهیمی ر می دهد كه در رسیدن به ین هدف ،با یكدیگر در ارتباط هستند .سرانجام
مواردی كه با یكدیگر شباهت محوری دارند ،از طریق زنجیرهای از آیتمهای مشابه(مانند پروسهی تكپاملی) ،بپا
یكدیگر در ارتباط هستند.

به منظور توسعهی استفاده از آنتولوزی ،عملیات متفاوتی چپون نگاشپت آنتولپوزی 1،ادآپام آنتولپوزی 2،تجمیپع
آنتولوزی3و همترازسازی و انطباق آنتولوزی4بایستی پشتیبانی شوند.تعیین مشابهت بین مفپاهیم آنتولپوزیهپا
هسته ی اصلی این عملیات محسوب میشوند .مقدار مشابهت معمویً به عددی حقیقی بپین صپفر و یپن ( یپا
صفر و چهار) تفسیر میشود .از آنجاییكه روشهای بسیاری برای مقایسهی مفاهیم آنتولپوزی وجپود دارد ،در
این قسمت بررسی كلی بر این روشها رواهیم داشت.
 -2-12-2-1سلسله مراتب روشهای اندازهگیری میزان مشابهت
مفاهیم
شكل  9-2ین سلسلهمراتا از روشهای اندازهگیری مشابهت بپین مفپاهیم (آنتولپوزی) را نشپان داده اسپت.
همانطور كه در این شكل نیز دیده میشود ،این روشها به دو بخش اصلی تقسیم مپیشپوند :اول روشهپایی
كه بررسی مشابهت را بین مفاهیم ین آنتولوزی انجام میدهند و دوم روشهایی كه بررسی میزان مشپابهت را
بین مفاهیم از آنتولوزیهای متفاوت انجام میدهند.
دستهی اول رود براساس اینكه آیا ین مفهوم «زیر مفهومی» از دیگری است ،به دو بخش تقسپیم مپیشپوند.
دو مفهوم رابطهی «زیرمفهومی» دارند ،هرگاه یكی زیرمفهوم ویپا ابرمفهپومی بپرای مفهپوم دیگپر در سپارتار
سلسلهمراتا آنتولوزی باشد .اگر مفاهیم «زیرمفهوم» یكدیگر باشند ،آنگپاه روشهپا بپه دو دسپتهی روشپهای
مبتنی بر «منطق توصیفی »5و روشهای مبتنی بر «اطالعات مفهوم »6مانند ویژگپیهپا7دسپتهبنپدی مپیشپوند.
روشهایی كه محاسبه ی مشابهت بین آنتولوزیهای متفاوتی را انجام می دهند نیزرود به دستهی روشهپایی
كه در آنها آنتولوزیها از ین زبان هستند و دستهی روشهایی كه زبانهای آنتولوزیها متفاوت اسپت ،تقسپیم
میشوند.

Mapping

1Ontology

Merging

2Ontology

Integration

3Ontology

Alignment

4Ontology

Logic

5Description

Information

6Concept

7Properties
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مشابهت بین مفاهیم
)(Concept Similarity

مفاهیم از چند آنتولوزی

زبانهای یكسان توصیف
آنتولوزی

مفاهیم از ین آنتولوزی

زبانهای متفاوت
توصیف آنتولوزی

در مورد مفاهیم مورد
مقایسه ،یكی زیرمفهوم
دیگری است

در مورد مفاهیم مورد
مقایسه ،یكی زیرمفهوم
دیگری نیست

)(Subsumed

)(Not-Subsumed

استفاده از منطق
توصیفی
(Description
)Logic

استفاده از اطالعات
مفهوم (Concept
)Information

شكل -9-2سلسلهمراتا روشهای محاسبهی مشابهت آنتولوزی

 -2-12-2-2مشابهت مفاهیم در یک آنتولوژی
براساس اینكه آیا دو مفهوم رابطهی زیرمفهوم-ابرمفهوم نسبت به یكپدیگر دارنپد یپا ریپر ،روشپهای متفپاوتی
متصور است.
مفاهیم مورد بررسی رابطهی زیرمفهوم-ابرمفهوم دارند.اگر چنین شرایطی برقرار باشد ،مشابهت معنایی با استفاده از «منطق توصیفی» و یا «اطالعپات مفهپوم» قابپل
محاسبه میباشد .در ادامه این دو روش را توضیح میدهیم.
استفاد از منطق ت صیفی .برای توصیف ین آنتولوزی سه روش مختلف وجود دارد .این روشپها عبارتنپد از
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«منطق مرتبهی اول« ،»1منطق مبتنی بر فریم »2و «منطپق توصپیفی .»3اگپر آنتولپوزی بپا اسپتفاده از «منطپق
توصیفی» توضیح داده شده باشد ،آنگاه میتپوان از ویژگپیهپای منطپق اسپتفاده كپرد و مشپابهت مفپاهیم را
محاسبه نمود .با استفاده از نقاط قوت «منطق توصیف» روشهای محاسبهی مشابهت معنایی بسپیار دقیپقتپر،
سریعتر و با كارائی بایتری رواهنپد بپود .نقطپه ضپعف در اینجاسپت كپه ایپن روشپها تنهپا قابپل ِاعمپال بپر
آنتولوزیهایی است كه با «منطق توصیفی» توضیح داده شده باشند و نیپز دو مفهپوم مپورد مقایسپه رابطپهی
زیرمفهومی -ابرمفهومی داشته باشند .همچنین این روشها را نمیتوان بر روی سایر اطالعات مفاهیم و نیپز بپر
ویژگیهای مفاهیم كه ارتباط دوری باهم دارند ،اعمال كرد .مثالهایی از این روش را در ادامه میآوریم:
] [BEN05ین روش برای كشف سرویس وب براساس منطق توصیفی آورده است .دراین مقالپه یپن فرمپولی
برای مسالهی «بهترین پوشش» در قالا آنتولوزی های مبتنی بر منطق توصیفی آمده است و نیز ین الگوریتم
مبتنی بر ابر-گراف4به منطور محاسبهی بهترین پوشش از ین دررواست ارائه شده است .هستهی اصپلی ایپن
الگوریتم ،محاسبهی «میزان مشابهت» براساس منطق توصیفی میباشد .بهطور مشابه ] [LI03یپن چپارچوب
نرمافزاری برای انطباق سرویسهای وب را براساس  DAML-Sارائه كرده است .الگوریتم انطبپاق آنتولپوزی از
 Racerبه عنوان استنتاجگر منطق توصیفی استفاده كرده تا تطابق معنایی بین سرویسهپا را تعیپین كنپد .در
] [CAS03نیز ین روش انطباق وبسرویس مبتنپی بپر  DAML+OILگپزارش شپده اسپت .در ایپن مقالپه،
انطباق براساس رابطهی زیرمفهوم -ابرمفهوم صورت گرفته تا تطابقهای بین مفپاهیم پیپدا شپود .همچنپین از
استنتاجگر منطق توصیفی برای تعیین شباهتهای بین مفاهیم استفاده شده است.
استفاد از اطالعات مفه  .بپرای تعریپف شپباهت بپین مفپاهیم [NGA06] ،و ] [PAO02و ] [SAI06از
عباراتی چون دقیقاً ) ،(Exactشامل میشود ) ، (Subsumesمعكوس -شامل میشپود )(Inverse-Subsumes

و نیز نادرست ) (Failاستفاده میكنند .میتوان شباهت را براساس عبارات فوق در چهار رده تعریف كرد:
 شباهت عینی : (A,A) 5دقیقترین تطابق میباشد .ایپن گونپه تطپابق زمپانی اتفپاق مپیافتپد كپه دو
توصیف از لحاظ معنایی همارز باشند.این رده بایترین سطح از شباهت میباشد.
 شباهت شامل شدن : (A,B)6اگر  Bاز  Aمشتق شده باشد (یعنی  Aشپامل  Bباشپد) ،آنگپاه  Aیپن
ابركالس7مستقیم برای  Bرواهد بود و بنابراین نسبت به  Bعمومی تر رواهد بود .این نپوع مشپابهت

Logic
Logic

1First-Order

2Frame-Based

Logic

3Description
4Hypergraph

Similarity
Similarity

5Exact

6Subsume

Class

7Super
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از «مشابهت عینی» دقت كمتری دارد.
 شباهت معكوس-شامل شدن) B : (B,A1جزئیتر از  Aبوده و  Bین زیركالس از مفهوم  Aمیباشد.


شباهت نادرست) :(A,B2این نوع شباهت پائینترین سطح از شباهت اسپت و زمپانی اسپت كپه  AوB

رابطهی زیرمفهوم-ابرمفهوم نداشته باشند و یا كالً دو مفهوم از هم جدا باشند.
] [PAO02چهار سطح از شباهت را تعریپف كپرده اسپت Subsumes ،Plug in ،Exact :و  .Failایپن تعریپف
براساس مفاهیمی است كه ین رابطه ی مستقیم دارند :ابرمفهوم (كلی) و زیرمفهوم (جزئی) .انطباق دو مفهپوم
بایستی شامل ویژگی های دو مفهوم نیز باشد .همچنین زمانیكه ایپن مفپاهیم بصپورت مسپتقیم (بپه صپورت
رابطهی زیرمفهوم-ابرمفهوم) رابطهای نداشتند ،آنگاه بررسی انطباق ،بایستی مفپاهیم جزئپی و كلپی را نیپز در
نظر بگیرد.
اآلا كارهای قبلی در این زمینه ،هنگامی كه دو مفهوم دارای رابطهی زیرمفهوم-ابرمفهوم هسپتند ،از تعپاریف
فوقالذكر استفاده میكنند .استفاده از این عبارات بسیار تعیینكننده هستند .چپالشبرانگیزتپرین مسپئله ایپن
است كه این عبارات نسبت به تفسیرهای متفاوت باز هستند .عبارات بای قابلیت تعریف بپه صپورت عپددی را
ندارند [SAI06] .این مشكل را بپا نگاشپت ایپن عبپارات بپه عپدد حپل كپرده اسپت .بپرای مثپال ،4=Exact
 2= Inverse-Subsume ،3=Subsumeو  1=Failتعریپپف مپپیشپپوند .بپپااینحپپال مقپپادیر قطعپپی3مشپپكالت
عدیدهای را مخصوصاً به هنگام استنتاج پدید میآورند .برای مثال هنگامیكه میزان شباهت  3/3باشد ،آیا ایپن
شباهت از نوع عینی است و یا زیرمفهوم-ابرمفهوم؟ سیسپتم  [JEA05] TUBعبپارات فپوق را بپا اسپتفاده از
مقادیر قطعی تعریف كرده است .سیستم  TUBو ] [SAI06با جایگزین سارتن عبارات فوق با عدد ،كار انجپام
شده در ] [PAO02را بهبود دادهاند .بااینحال مقادیر قطعی نمپیتواننپد معپانی مپبهم و نپامعینی كپه از ایپن
عبارات بر میآیند را توصیف كنند.
تئوری منطق فازی4راهی را برای نمایش ابهام 5و عدم قطعیت6فراهم سارته است .ایپن تئپوری روشپی مناسپا
برای مدل سازی نوعی از عدم قطعیت ،ابهام ،عدم دقت و كمبود اطالعات مسئله میباشد .در ] [NIW07بپرای
نگاشت آنتولوزی از مدل منطق فازی استفاده شده است .در این مدل مقادیر شباهت آنتولوزی بپرای مفپاهیم،

ویژگیها و روابط محاسبه شده است .برای محاسبهی شباهت آنتولوزی از پارامترهای مبتنی بپر زبپان كنتپرل

Subsume Similarity

1Inverse-

Similarity
Values
Logic

2Fail

3Crisp

4Fuzzy

5Vagueness
6Uncertainty
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فازی (FCL)1استفاده شده است .این پارامترها شامل مجموعهی فازی شباهت آنتولوزی (“Less”, “Same”,

)” 7 ،“Moreكالس شباهت آنتولوزی و قوانین دستهبندی آنتولوزی میباشد.
مفاهیم مورد بررسی رابطهی زیرمفهوم-ابرمفهوم ندارند.انطباق آنتولوزی بطور عمومی براساس یافتن نهادهای مستقل در آنتولوزی مبدا و یا یافتن قوانین ترجمه بپین
آنتولوزیها میباشد .در سیستم های كنونی تطابق آنتولوزی ،استراتژی های متفاوتی (ماننپد تشپابه رشپتهای،
مترادف2ه ا ،تشابه سارتاری و تشابه مبتنی بر نمونه) برای تعیین تشپابه بپین نهادهپای متفپاوت  ،ارائپه شپده
است .به هنگام مقایسه ی نهادهای آنتولوزی براساس برچسا نهادها ،مترادفها مپیتواننپد بپه حپل مسپالهی
«استفاده از كلمات متفاوت برای ین مفهوم» كمن كنند .برای مثال ،ین آنتولپوزی ممكپن اسپت از كلمپهی
«نمودار» استفاده كند و آنتولوزی دیگر از كلمهی «گراف» برای همان مفهوم استفاده كند.
 WordNet3ین پایگاه داده از وازگان است كه میتواند به بهبود معیارهای تشپابه كمپن كنپد .معمپویً بپرای
محاسبهی تشابه معنایی بین مفاهیم ین یا چند آنتولوزی كه مفاهیم رابطپهی ابرمفهپوم-زیرمفهپوم ندارنپد از
ین آنتولوزی دامنهای و زمینه استفاده میشود .بطور مثال  WordNetبه عنوان ین وازهنامه سلسلهمراتبپی و
یا MeSH4به عنوان ین وازهنامه از لغات و اصطالحات پزشكی میتوانند به عنوان آنتولپوزی دامنپه بپه هنگپام
محاسبه «تشابه معنایی» بین مفاهیم مورد استفاده قرار گیرند.
 -2-12-2-3تشابه بین مفاهیم آنتولوژیهای متفاوت
اآلا روشهایی كه تطابق مفاهیم را بین آنتولوزیهپای متفپاوت محاسپبه مپیكننپد ،قابپل بكپارگیری بپرای
محاسبهی شباهت بین مفاهیم ین آنتولوزی نیز میباشند ،اما به اندازهی روشهایی كه بر مفپاهیم درون یپن
آنتولوزی تمركز دارند ،دقیق نمیباشند .روشهای محاسبه ی شباهت مفاهیم در آنتولپوزیهپای متفپاوت قابپل
تقسیم به دو روش متفاوت میباشد :اول روشهایی كه با آنتولوزیهایی از ین زبان توصیفی سروكار دارنپد ،و
دوم روشهایی كه آنتولوزیهای با زبانهای توصیفی متفاوت را پشتیبانی مپیكننپد .در ادامپه ایپن دو دسپته از
روشها را بررسی اجمالی رواهیم كرد.
آنتولوژیها توسط یک زیان توصیف شدهاندكاردوسو و شث5در ] [CAR03تشابه بین مفاهیم را تنها براساس نحو6و ویژگیهای مفاهیم محاسبه كپردهانپد.

Control Language

1Fuzzy

2Synonyms
3http://wordnet.princeton.edu
4http://www.nlm.nih.gov/mesh

and Sheth

5Cardoso
6Syntax
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تشابه نحوی براساس نام مفهوم و توصیفات بوده كه با اسپتفاده از تطپابق رشپتهای1صپورت مپیگیپرد .بپرای
مقایسه ی مشابهت ویژگی ،تمامی اطالعات دو ویژگی بایستی مطابقت داشته باشند .روش محاسبهی مشپابهتِ
نام ویژگی و توصیف ویژگی همانند مشابهت نحوی صورت میگیرد .از آنجاییكه این روش تنها مبتنی بر نحپو
و ویژگیها می باشد ،بنابراین روشی ناكافی مپیباشپد .در ] [NGA06و ] [OUN05روش فپوق بپا محاسپبهی

چهار مولفه بهبود یافته است :مشابهت نحوی ،مشابهت ویژگی هپا ،مشپابهت همسپایگی و مشپابهت زمینپهی
متن 2.در سیستم  [DOA03] GLUEبه منظپور یپافتن انطبپاق بپین آنتولپوزیهپا از تكنیپنهپای یپادگیری
ماشینی استفاده شده است .در سیستم  GLUEبپرای هپر مفهپوم در یپن آنتولپوزی ،شپبیهتپرین مفهپوم در
آنتولوزی دیگر با استفاده از توزیع احتمالی مشترکِ مفاهیم ،پیدا می شپود .بپا داشپتن مفپاهیم  Aو  Bتوزیپع
مشترک شپامل احتمپایت ) P( A, B ) ، P( A , B) ، P( A, Bو )  P( A, Bاسپت كپه ایپن احتمپایت نشپانگر
)P( A  B
احتمال تعلق نمونهها به مفاهیم میباشد.
)P( A  B

كه به نپام ضپریا جاكپارد3شپنارته مپیشپود ،بپرای

محاسبهی تشابه بین مفاهیم  Aو  Bاستفاده میشود .برای افزایش دقت در محاسبهی توزیع مشپترک ،تعپداد
زیادی نمونه مورد نیاز است.از آنجایی كه استفاده از یادگیری ماشینی وقتگیر است ،بنابراین ایپن روش بپرای
سرویسهای اینترنت – كه محتاج به كارایی بای و سریعی میباشند -نامناسا است.
 آنتولوژیها توسط زبانهای متفاوت توصیف شدهانداآلا روشهایی كه میزان مشابهت مفاهیم را محاسبه میكننپد ،از آنتولپوزیهپای یپنزبپان بپرای محاسپبات
پشتیبانی میكنند [ROD03] .روشی ارائه كرده است كه مشابهت بین مفپاهیم آنتولپوزیهپای متفپاوت و بپا
زبانهای متفاوت را محاسبه میكند .الگوریتم ارائه شده میتواند برای هر آنتولپوزی و بپا هپر مشخصپاتی اجپرا
شود .تابع تشابه كه با استفاده از انطباق كلمات ،ویژگیهای ممیز و همسپایگان معنپایی تعیپین مپیشپود ،بپه
صورت مجموع وزنپی مولفپههپای فپوق تعریپف مپیگپردد .در ایپن تپابع كپه در رابطپهی  10-2آمپده اسپت
 ww , wu , wn  و : ww  wu  wn  1
()10-2

) S (a p , b q )  ww .S w (a p , b q )  wu .S u (a p , b q )  wn .S n (a p , b q

 S u ، S wو  S nبه ترتیا شباهتهای تطابق كلمهای ،ویژگیهای ممیز و همسایگان معنایی بپین مفهپوم  aاز
آنتولوزی  pو مفهوم  bاز آنتولوزی  qمیباشند wu ، ww .و  wnبترتیا وزنهای متناظر با مولفههای S u ، S w

و  S nمیباشند و با توجه به مشخصات آنتولوزیها معین میگردد.
متد فوق تمامی اطالعات مفهوم و سلسله مراتا آنتولوزی را پوشپش مپیدهپد .بپا ایپنحپال زمینپهی هپر دو

Matching

1String

Similarity

2Context

Coefficient

3Jaccard
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آنتولوزی بایستی مدنظر قرار گیرد چراكه بر روی معانی كلمات تاثیر میگذارد.
 -2-12-3استفاده از  WordNetبرای محاسبهی میزان مشابهت
مفاهیم آنتولوژی
 WordNetفرهنگی از وازگان است كه براساس تئوریهای زبپانی-روانپی1بپوده و مپدلهپا و معپانی كلمپات را
تعریف میكند .در تعریف مدلهای كلمات WordNet ،نه تنها تداعی معانی وازگان را شپامل مپیشپود ،بلكپه
تداعی معنی-معنی را نیز در بر میگیرد WordNet .بیشتر بر معنی كلمات تكیه دارد تا فرم كلمپات ،البتپه در
 WordNetریختشناسی صرف افعال نیز مد نظر قرار گرفته استWordNet .شامل سه پایگاه داده مپیباشپد:
یكی برای اسامی ،یكی برای افعال و یكپی نیپز مشپتركاً بپرای صپفات و قیپود WordNet .شپامل مجموعپهی
مترادفهای كلمات میباشد كه از آن به عنوان ” “Synsetsیاد میشود .هر  Synsetین مفهوم و یا ین معنی
از گروهی از كلمات ،را شامل میشود -Synset .ها روابط معنایی متفاوتی چپون

متپرادف 2،متضپاد 3،ابرمفهپوم4،

زیرمفهوم ) ،(IS-A5جزئیت ، (Part of)6شمول (Has-A)7را دربر میگیرند .روابط معنایی بپین  -Synsetهپا بپا
توجه به طبقهبندیهای گرامری -هماننپد آنچپه در جپدول  7-2دیپده مپیشپود -متفپاوت اسپت ].[LIN08
 WordNetهمچنین تعاریف متنی از مفاهیم را فراهم مپیسپازد ) (Glossaryكپه شپامل تعپاریف و مثپالهپا
میباشد WordNet .را میتوان به عنوان ین مجموعهی مرتا جزئی8از منابع عبارات مترادف ،برشمرد.

جدول  -7-2روابط معنایی در )[LIN08]( WordNet

رابطهی معنایی
ترادف )(Synonymy

تضاد )(Antonymy
زیرمفهوم )(Hyponymy

دستهی نح ی
فعل
اسم
صفت
قید
فعل
اسم
صفت
قید
اسم

مثاو
Rise, ascend
Pipe, tube
Sad, unhappy
Rapidly, speedly
Rise, fall
Top, bottom
Wet, dry
Rapidly, slowly
Sugar, maple, maple
maple, tree
1Psycholinguistic

)(Similar

2Synonymy

)(Opposite

3Antonymy

)(Superconcept

4Hypernymy

)(Subconcept

5Hyponymy
6Meronymy
7Holonymy

Ordered

8Partial
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جزئیت )(Meronymy

اسم

حالت انجام فعل )(Troponymy

فعل

Entailment

فعل
قید
صفت

اشتقاق )(Derivation

tree, plant
Brim, hat
gin, martini
ship, fleet
Match, walk
whisper, speak
Drive, ride
divorce, marry
simply, simple
Magnetic, magnetism

مشپپابهت معنپپاییِ مبتنپپی بپپر  WordNetبصپپورت گسپپترده در پپپردازش زبانهپپای طبیعپپی(NLP)1و بازیپپابی
اطالعات) (IR2مورد بررسی قپرار گرفتپه اسپت .امپا بسپیاری از ایپن روشپها در یپن آنتولوزی(بطپور مثپال در
 )WordNetاعمال شدهاند 3.ما در ابتدا این روش ها را نشان رواهیم داد .سپس به بررسی چگونگی اسپتفادهی
آنها در تطابق آنتولوزی میپردازیم.
روشهای بسیاری برای محاسبهی مشابهت معنپایی بپین دو كلمپه و براسپاس  WordNetارائپه شپده اسپت.
معیارهای تشابه بر روی اسمها و فعلها بوده و نیز اكثراً بر روابط  IS-Aدر  WordNetاعمال شدهانپد .علپت
این امر آن است كه نزدین  80درصد از رابطهها و لینن هپای بپین مفپاهیم را روابپط ابرمفهپوم /زیپر مفهپوم
تشكیل میدهند .با این حال به هنگام بررسی ین رابطه معنایی در سطح مفاهیم ،چندین نوع رابطهی بالقوه را

میتوان متصور شد :مترادف ،رابطپهی ابرمفهمپومی /زیرمفهپومی ) ،(IS-Aجزییت/شپمول ) ،(Part ofعلپت و
معلولی Event-Role ،Material-Product ،و . ...در این میان سه رابطه ی اول سهم بزرگتپری از روابپط بپین
مفاهیم را تشكیل میدهند.در ضمن روابط ویژگیهای سلسلهمراتبی برای صپفات و قیپود موجپود نمپیباشپد.
روشهای تشابه معنایی به چهار دستهی اصلی طبقهبندی میشوند:
 روشهای مبتنی بم شمارش یالهای مسیم .برای اندازهگیری تشابه معنایی بین دو كلمپه ،فاصپلهی
(یالهای مسیر بین دو كلمه در گراف) بپین موقعیپت دو كلمپه را در دررپت سلسپلهمراتپا كلمپات،
اندازهگیری مپیشپود .ایپدهی ایپن روشپها از مپدل حافظپهی معنپایی كوئیلیپان 4و براسپاس یپافتن
كوتاهترین فاصله بین مفاهیم در شبكهی سلسله مراتبی ،نشات گرفته است .عملكرد اصلی این روشها
چنان است كه هرچه فاصلهی ین گره تا گرهی دیگر كمتر باشد ،آنگاه كلمات متناظر بپا آن دو گپره
به یكدیگر شبیهتر هسپتند ] .[WU94,SU04,LEA98یكپی از مشپكالتی كپه روشپهای مبتنپی بپر
شمارش یالها در محاسبهی میزان شباهت مفاهیم دارند ،ایپن اسپت كپه در ایپن روشهپا وزندهپی
Language Processing
Retrieval

1Natural

2Information

3http://marimba.d.umn.edu/cgi-bin/similarity/similarity.cgi

Semantic Memory Model

4Quillian’s

مرور ادبیات55......................................................................................................................................................................................................

یكسان به تمامی یالها (لینكها) در تمامی گراف ،مشابهت دو مفهوم را به صپورت دقیپق نمپیرسپاند،
چراكه هر دو مفهوم همسایه دارای فاصلهی یكسانی هستند و این روش تفاوت بین یالهایی كپه بپین
مفاهیم وجود دارد ،را نادیده میگیپرد .در ] [JIA98و ] [YAN05فاكتورهپای دیگپری چپون

عمپق1

گرهی مفاهیم ،چگالی سلسلهمراتا و نوع یال (لینن) ،به منظپور بهبپود روش انپدازهگیپری مسپیر،
اضافه شده است .همچنین در ] [GAN06و ] [ZHO02برای محاسبهی تشابه بین مفاهیم بپهجپای
وزندهی به یالها به گرهها(مفاهیم) وزن ارتصاص داده شده است.


روشهای آماری مبتنی بم اطالعات .این روش تفاوت بین محتوای اطالعاتی 2بپین دو كلمپه را بپه
صپپورت تپپابعی از احتمپپال حضپپور آن دو كلمپپه در یپپن انبپپوه اسپپناد ،3انپپدازهگیپپری مپپیكنپپد
] [RES99] .[RES99][MIL1991][LIN1998] [JIA98ین روش آماری مبتنی بر اطالعات ارائپه
داده است و بیان میدارد كه هرچه اطالعات مشترک بین دو مفهوم بیشتر باشپد ،آن دو مفهپوم بپه
یكدیگر شبیهتر هستند .رزنین4بیان میدارد كه میتوان میزان شباهت دو مفهوم را از روی محتپوای
اطالعاتی نزدیكترین گرهی مشترک (NCN)5و با استفاده از آمار ررداد كپه از انبپوه مپتن اسپتخراج
می شود ،بدست آورد .البته واضح است كه یكی از مشپكالت روش فپوق ایپن اسپت كپه  NCNبپرای
تمامی جفت گره هایی كه پدر مشترک دارند ،یكسپان اسپت .در ] [SEC04از  WordNetبپه عنپوان
منبع آماری برای محاسبه ی احتمال حضور كلمات استفاده شده است؛ هرچه كلمات عمومیتر باشند
(در سارتار گراف آنتولوزی بایتر باشند) و كلمات فرزند (زیرمفهوم) بیشتری داشته باشند ،آنگاه ایپن
كلمات محتوای اطالعاتی كمتری نسبت به كلمات جزئی تر (در سارتار گراف آنتولوزی پایینتر) و بپا
كلمات فرزند كمتر دارند .این روش مستقل از انبپوه اسپناد بپوده و همچنپین تضپمین مپیكنپد كپه
محتوای اطالعاتی ین كلمه از محتوای اطالعاتی فرزندانش كمتر مپیباشپد .ایپن قیپد بپرای تمپامی
روشهای مبتنی بر محتوای اطالعاتی صدق میكند.

 روشهای مبتنی بم ویژگیها .در این دسته از روشها میزان شباهت بین دو كلمه به عنپوان تپابعی
از ویژگیهای (بطور مثال تعاریف  Glossaryكلمات) آن كلمات در  WordNetو یا براساس رابطپهی
آنها با كلمات مشابه در سارتار سلسلهمراتا كلمات ،محاسبه میشپود .ویژگپیهپای مشپترک باعپث
افزایش میزان مشابهت شده و برعكس ویژگیهای آیرمشترک باعث كاهش میزان مشپابهت مفپاهیم
رواهد شد ] .[TVE97همچنین در ] [LIU07ین روش محاسبهی شباهت معنایی براساس چنپدین
1Depth

Content

2Information
3Corpus
4Resnik

Common Node

5Nearest
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ویژگی ارائه شده است .یكی از روبیهای این روش آن است كه بسیار به روش تمایز مفپاهیم توسپط
انسان نزدین است ولی از سویی دیگر در این روشها به توصیف فراگیر و در سطح جزئی از مفپاهیم،
نیاز است.


روشهای تمهیبی 1.ایپن روشپها از تلفیقپی از متپدهای فپوق الپذكر اسپتفاده مپیكننپد ][ROD03

] : [PET06مشابهت كلمات با انطباقدادن متپرادفهپا ،همسپایگان كلمپات و ویژگپیهپای كلمپات
صورت میگیرد .ویژگیهای كلمات سپس به اجزا ،توابع و مشخصات شناسایی شپده و هماننپد آنچپه
كه در ] [TVE97صورت گرفته است ،تطابق آنتولوزی صورت میگیرد.
 -2-12-3-1روشهای مبتنی بر شمارش یالها
در اینجا فرض می كنیم كه دو مفهوم (برای مثپال  Mو )Bرابطپه ی ابرمفهوم/زیرمفهپوم ندارنپد .در ][WU94

مشابهت دو مفهوم براساس مفاهیم مشترک ونیز استفاده از مسیر محاسبه شده است(رابطهی .)11-2

2 N3
N1  N 2  2  N 3

()11-2

sim(C1 , C2 ) 

بطوریكه  C 3پایینترین ابرمفهوم مشترک  C1و  C2میباشد N 1 .تعدادگرههای مسیر  C1تپا  C 3مپیباشپد.
 N 2تعداد گرههای مسیر  C2تا  C 3میباشد N 3 .نیز تعداد گرههای مسیر  C 3تا گرهی ریشه میباشد.
] [RES95گونهای از روش مبتنی بر شمارش یال را ارائه كرده است ،بطوری كه توانسته است با تفاضپل طپول
مسیر از ماكزیمم طول مسیر ممكن ،فاصله را به میزان شباهت تبدیل كند(رابطهی .)12-2

]) simedge (w1 , w2 )  (2  MAX )  [min c1,c2 len (c1 , c2

()12-2

بطوریكه )  s( w1و )  s( w2بیانگر مجموعه ی مفپاهیمی اسپت كپه دربرگیرنپدهی تعپاریف ) w1 (Senseو w2

هستند c1 .متعلق به مجموعهی )  s(w1و  c2متعلق بپه مجموعپهی )  s(w2مپیباشپد MAX .مپاكزیمم عمپق
سلسلهمراتا (آنتولوزی) میباشد ،همچنین )  len (c1 , c2طول مسافت كوتاهترین مسیر از  c1به  c2میباشد.

] [LEA98از روش رزنین استفاده كرده و میزان مشابهت دو مفهوم را بر طبپق رابطپهی زیپر پیشپنهاد داده
است (رابطهی :)13-2
()13-2



Dist (ci , c j ) 

Sim( wi , w j )  Max  log
)   Max log 2D  log Dist (ci , c j
2 D 




بهطوری كه  Dماكزیمم عمق در سلسلهمراتا WordNet

میباشد2.

Methods

 2اگر ما فرض كنیم كه همهی مفاهیم در  WordNetین ریشهی مشترک دارند ،آنگاه  Dبرابر  16رواهد بود.

1Hybrid
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روش دیگر متعلق به ] [SUS93میباشد كه براساس تمامی لیننهای ممكن میباشپد .بپرای هپر رابطپهی ،r
وزن  wرا برای رابطهی )  ( ci  c jدر بازهی ] [minr;maxrتعریپف مپیكنپیم .ایپن وزن براسپاس چگپالی
r

محلی كه وابسته به تعداد رابطههای نوع  rاست كه از  ciرارج میشود ،محاسبه میگردد (رابطهی :)14-2
()14-2

max r  min r
) n r (c i

w(ci  c j )  max r 
r

كه) nr (ciتعداد رابطهی نوع  rمیباشد كه از  ciرارج میشود .سوسنا فاصپلهی بپین دو مفهپوم همسپایه را
تعریف میكند .این لینن در ارتباط با روابط  rو معكوسهای آنها یعنی ’ rمیباشد (رابطهی :)15-2
()15-2

) w(ci  c j )  w(ci  c j
'r

r

]) 2  max[ len (ci , root ), len (c j , root

dist (ci , c j ) 

رابطهی بای تنها فاصلهی بین دو گرهی مجاور را در آنتولوزی محاسبه میكند .برای محاسپبهی فاصپلهی بپین
دو مفهوم ،بایستی فاصله ی بین تمامی مفاهیمی كه در سرراه كوتاهترین مسیر بین دو مفهوم هستند ،را بپاهم
جمع كرد .در این روش فاصلهی بین دو مفهوم به سه پارامتر وابسته میباشد :كوتاهترین فاصلهی بپین  ciو cj
) ، (p1چگالی مفاهیم در همین مسیر ) (p2و كوتاهترین مسیر بپین ریشپه تپا كمتپرین پپدر مشپترکِ  ciو cj

).(LCS1) (p3
] [SU04مشابهت دو مفهوم را براساس فاصلهی دو مفهوم در  WordNetتعریف كرده است .این كار میتوانپد
با یافتن مسیرهای ین مفهوم به مفهوم دیگر و سپس برگزیدن كوتاهترین مسیر صورت گیرد.
بایستی توجه داشت كه تمامی محاسبات مشابهت كه مبتنی بر فاصله می باشد ،وابسته بپه سپارتار صپحیح از
سلسلهمراتا آنتولوزی میباشد.
 -2-12-3-2روشهای آماری مبتنی بر اطالعات
رزنین2ین روش آماری مبتنی بر اطالعات ارائه كرده است ] .[RES99درابتدا احتمال وجود مفپاهیم (در یپن
انبوه متن بزرگ) در سلسلهمراتا محاسبه مپیشپود ،سپپس از تئپوری اطالعپات3اسپتفاده مپیشپود .تئپوری

اطالعات بیان میدارد كه محتوای اطالعاتی هر مفهوم برابر است با منفی لگپاریتم احتمپال حضپور مفهپوم در
انبوه متن  .مجموعهی مفاهیم در سارتار سلسله مراتبی میباشپد .تشپابه دو مفهپوم بپه انپدازهی اطالعپات
محتوای مفهوم راصی است كه هردوی این مفاهیم به صورت مستقیم یا آیرمستقیم فرزندان آن هستند .تپابع
 Pرا تعریف میكنیم P :   [,1] :به طوریكه به ازای هر  P(c) ، c  احتمال مواجه شدن با مفهپوم
Common Subsumer

1Least

2Resnik

Theory

3Information
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 cباشد .اگر در سارتار آنتولوزی تنها ین گرهی باییی داشته باشیم ،آنگاه به آن احتمال  1میدهیم .محتپوای
اطالعاتی مفهوم  cبرابر است با  .  log Pc بنابراین:

()16-2

]simc1 , c2   max cS (c1 ,c2 ) [ log Pc 

بهطوری كه :

()2-17

تعداد مرتبهای كه مفهوم  cدر انبوه مپتن ظپاهر شپده
است

P(c) 

تعپپداد كپپل انبپپوه

متن
و )  s(w1و )  s(w2بیانگر مجموعهی مفاهیمی است كه دربرگیرندهی تعاریف ) w1 (Senseو  w2هسپتندc1 .
متعلق به مجموعهی )  s(w1و  c2متعلق به مجموعهی )  s(w2میباشد.
] [LIN98روش رزنین را گرفته و آنرا بهبپود داده اسپت .او مشپابهت دو مفهپوم را بپهصپورت نسپبت مقپدار
اطالعاتی كه نیاز است تا اشتراک بین دو مفهوم توصیف شود به مقدار اطالعاتی كه نیپاز اسپت تپا هریپن بپه
صورت كامل توصیف شوند ،تعریف كرده است .در واقع كاری كه لین كرده است بدان معنی است كپه شپباهت
دو مفهوم تنها به  NCNآندو بستگی ندارد بلكه به محتوای اطالعاتی رود آن دو نیز وابسپته اسپت (رابطپهی
)2-18
()2-18

) 2  log p(c
) log p(c1 )  log p(c2

sim( x1 , x2 ) 

بهطوری كه  x1  c1و  c . x2  c2پائین ترین كالس مشتركی است كه هر دو مفهپوم  c1و  c2از آن مشپتق
شدهاند .ابزار انطباق آنتولوزی  RiMOM1روش لین را پیاده سازی كرده است.
 -2-12-3-3روشهای ترکیبی
جیانگ و كنارث2مدل تركیبی ارائه كرده اندكه براساس مدل شپمارش یالهپا بپوده و از محتپوای اطالعپاتی بپه
عنوان ین فاكتور تصمیم استفاده كرده است ] .[JIA97محتوای اطالعاتی (IC)3مفهوم  cرا میتوان بپا مقپدار
)  log P(cبیان داشت .قدرت لینن (LS)4هر یال برابر است با تفاضل محتپوای اطالعپاتی مفهپوم فرزنپد و
مفهوم پدر در سارتار سلسلهمراتبی (رابطهی .)19-2

Risk Minimization based Ontology Mapping”: http://keg.cs.tsinghua.edu.cn/project/RiMOM/
and Conarth
Content
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)LS (ci , p)   log( P(ci | p))  IC(ci )  IC( p

()2-19

به طوریكه مفهوم فرزند  ciزیرمجموعهای از مفهوم پدر رود  pمیباشد.پس از درنظرگرفتن سپایر فاكتورهپا
ازجمله چگالی محلی ،عمق گرهی مفهوم و نوع یال (لینن) ،تابع فاصله به صورت رابطهی  20-2بیان میشود:
()20-2

)) Dist(w1 , w2 )  IC(c1 )  IC(c2 )  2  IC( LSuper (c1 , c2

بهطوریكه )  LSuper (c1 , c2پائینترین ابرمفهوم مشترک  c1و  c2میباشد.
رودریگز1روش دیگری برای تعیین نهادهای مشابه را براساس  WordNetارائپه كپرده اسپت ] .[ROD03بپرای
مثال در آن ،روابط زیرمفهوم/ابرمفهوم ،جزئیت/شمولیت درنظر گرفته شده اسپت .انپدازهی مشپابهت براسپاس
نرمالسپازی مپدل توِرسپكی2و توابپع اشپتراک  A  Bوتفاضپل  A / Bو برطبپق رابطپهی  21-2صپورت
میگیرد:
()2-21

A B
A  B   (a, b) A / B  (1   (a, b)) B / A

S ( a , b) 

به طوریكه  aو  bنهادهای كالس بوده A ،و  Bمجموعهی توضپیحات  aو ( bیعنپی مجموعپهی متپرادفهپا،
روابط  IS-Aو یا )Part-Wholeو  αتابعی است كه اهمیت نسبی مشخصات آیرمشپترک را تعریپف مپیكنپد.
برای سلسلهمراتا  α ، IS-Aبرحسا عمق نهادهای كالس تعریف میشود (رابطهی .)22-2

()22-2

)depth (a

)if depth (a)  depth (b
) depth (a)  depth (b

 ( a, b)  

)depth (a
)if depth (a)  depth (b
1 
) depth (a)  depth (b

پتراكیس و دیگران در ] [PET06براساس روش رودریگز روش مشپابهت  X-Similarityرا پیشپنهاد دادهانپد
كه مبتنی بر  -Synsetها و نیز مجموعههای توصیفی میباشد .تساوی  21-1با میزان شپباهت مجموعپهای S

جایگزین میشود كه در آن  Aو  Bدرواقع  Synsetها و یا مجموعههای توصیفی كلمات هسپتند (رابطپهی -2
.)23
()2-23

A B
A B

S (a, b)  max

تشابه بین همسایگان كلمه  S neighborhoodsنیز به ازای هر نوع رابطه(برای مثال  IS-Aویپا  )Part-Ofمحاسپبه
میشود (رابطهی :)24-2
1Rodriguez
2Tversky
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Ai  Bi
Ai  Bi

()2-24

S neighborhoods (a, b)  max

بهطوری كه  iبیانگر نوع رابطه میباشد .نهایتاً:
()2-25

if S synsets (a, b)  

1 if S synsets (a, b)  

Sim (a, b)  
max( S
))neighborhoods ( a, b), S descriptions ( a, b


بهطوری كه  S descriptionsبیانگر تطابق مجموعههای توصیف كلمه مپیباشپد S descriptions .و  S synsetsبرطبپق
تساوی  24-2محاسبه میشوند.
در ] [BAC04از معیار جارو -وینكلر (JW)1بپرای تجمیپع  WordNetیپا  EuroWordNetدر فرآینپد تطپابق
آنتولوزی استفاده كرده است .شباهت نپام (NS)2دو نپام  N1و  N2از دو كپالس  Aو( Bهپرنپام مجموعپهای از
توكنها است ) N={ni} ،بهصورت رابطهی  26-2تعریف میشود:

) MJW (n1 , N 2 )  MJW (n2 , N1
()26-2

N1  N 2

n1N1

NS ( N1 , N 2 ) 

بهطوریكه:
) ، MJM (ni , N )  max n j N JW (ni , n j

}) N i  N i  {nk | n j  N i  nk  synset (n j

و

) synset(njمجموعهی مترادفهای كلمهی  njاست و ) . NS ( A, B)  NS ' ( N1 , N2

 -2-12-3-4بکارگیری روشهای مشابهت معنایی مبتنی بر
 WordNetدر فرآیند انطباق آنتولوژی
قبل از به كارگیری متدهای مشابهت معنایی در فرآیند انطباق آنتولوزی ،نرمپالسپازیهپای وازگپانی بایسپتی
صورت گیرد .تكنولوزی های وازگانی برای شناسایی آسان هر كلمه ،هر كلمه را به یپن فپرم اسپتاندارد تبپدیل
میكند.
 توكنبندی3شامل بخشكردن رشتهها بپه تپوكنهپا مپیباشپد كپه توسپط یپن تپوكنبنپد عالمپات
نشانگذاری 4،فاصله های رپالی ،ارقپام و  ...را شناسپایی مپی شپوند .بپرای مثپال كلمپهی machine-

1Jaro-Winkler

Similarity

2Name

3Tokenisation
4Punctuation
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 agencyبه > <machine agencyتبدیل میشود.


ریشهیابی 1.تبدیل و كاهش هر كلمه به ریشهی آن كلمه میباشد .بطور مثپال كلمپهای مثپل played

به ریشهی رود یعنی  playتبدیل میگردد.


حذف كلماتایست.2كلماتی هستند كه بهطور مكرر در متون ظاهر میشپوند ماننپد “for”, “the”,

” “will”, “andو  . ...در بازیابی اطالعات ،ایندكسگذاری3فرآیند ارتباطدهی ین یپا چنپد كلمپهی
كلیدی با هر سند میباشد .برای مثپال ،كلمپات فپوقالپذكر در متپون انگلیسپی بپه كپرات مشپاهده
میشوند ،ولی در فرآیند ایندكسگذاری هیمگونه ارزشی ندارند.
 بخشهای چندگانهی گفتار .4هر بخش از گفتار (مانند فعپل ،اسپم ،ضپمیر ،صپفت و آیپره) نپهتنهپا
توضیح میدهد كه كلمه چیست ،بلكه معین میكند كه كلمه چگونه استفاده شده است .درواقپع هپر
كلمه می تواند بیش از ین نقش به عنوان بخش گفتاری داشپته باشپد (بپرای مثپال در ،WordNet
كلمهی  testهم می تواند فعل باشد و هم اسم) .هنگامی كه ما اسامی مفاهیمی را مقایسپه مپیكنپیم
كه سارته شده از ین اسم و یا عبارت اسمی در آنتولوزی هسپتند ،بررسپی مپیكنپیم كپه آیپا ایپن
كلمات اسم هستند یا نه؟ اگر اسم بودند كه آنها را اسم در نظر میگیریم و نقش فعلی آنها را نادیپده
میگیریم.
روشهای محاسبه ی مشابهت مفاهیم (مبتنی بر  )WordNetكه در بخشهای پیشین بررسی شد ،مپیتواننپد
به دو صورت مورد استفاده قرار گیرند:
 -1روشهای محاسبهی شباهت مبتنی بر  WordNetمیتوانند برای محاسبهی مشپابهت نهادهپا در دو
آنتولوزی به كار گرفته شوند .به طور مثال در شكل 10-2دو قطعه از دو آنتولپوزی  Onto1و Onto2

مشپپاهده مپپیشپپود .ویژگپپی  writeدر آنتولپپوزی  Onto1و composeدر آنتولپپوزی  Onto2در
 WordNetمترادف یكدیگرند .ما برچسا های این دو ویژگی را معادل فرض میكنیم حتی اگر مانند
اینجا این دو برچسا از حیث رشتهای یكسان نباشند .همچنپین از آنجپاییكپه  paperدر آنتولپوزی
 Onto1مترادف  reportدر  Onto2میباشد ،ما این دو را نیز معادل میگیریم.

illustrator
compose

report

author
write
paper
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 دو آنتولوزی نمونه-10-2شكل

:) میتوان در نظر گرفت2.1 (نسخهیWordNet  درauthor  برای رابطهی ابرمفهومی اسمsense دو
Sense 1:
Writer, author –(writes (books or stories or articles or the like) professionally
(for money))
 communicator – (a person who communicates with others)
 person, individual, someone, somebody, mortal, soul –(a human being:
“there was too much for one person to do”)
 organism ,being – (a living thing that has (or can develop) the ability to
act or function independently)
…
Sense 2:
Generator ,source, author- (someone who originates or causes or initiates
something; “he was the generator of several complaints”)
 maker, shaper –(a person who makes things)
 creator –(a person who grows or makes or invents things)
 person, individual, someone, somebody, mortal, soul –(a human being;
“there was too much for one person to do”)
…

: موجود استWordNet  درsense  تنها ینillustrator برای رابطهی ابرمفهومی اسم
Illustrator – (an artist who makes illustrations (for books or magazines or advertisements
etc.))

 artist, creative person – (a person whose creative work shows sensitivity and
imagination)

 creator – (a person who grows or makes or invents things)
 person, individual, someone, somebody, mortal, soul – (a human being;
“there was too much for one person to do”

person

creator
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شكل  -11-2بخشی از  Senseهای كلمات در ارتباط با  authorو  illustratorدر WordNet

شكل  11-2بخشی از اسامی مرتبط با  authorو  illustratorرا در سلسلهمراتا  WordNetنشپان
می دهد .اگر  authorدر آنتولوزی  Onto1و  illustratorدر آنتولوزی  Onto2اسپتفاده شپده باشپد،
آنگاه هر دو دارای ین ابرمفهوم  personدر  WordNetرواهند بود ،و بنپابراین مپیتپوان روشهپای
محاسبه شباهت مبتنی بر  WordNetرا بكار بسته تا تشپابه بپین  illustratorو  authorرا بدسپت
آورد.
 -2اگر دو آنتولوزی مستقل دارای ین ابرمفهوم مشترک باشند آنگاه روشهپای رودریگپز ] [ROD03و
تشابه  - [PET06] X-Similarityكه مستقل از  WordNetهستند  -میتوانند بصورت مستقیم و به
عنوان روش تشابه سارتاری در فرآیند تطپابق آنتولپوزی عمپل كننپد .بپرای مثپال شپكل  12-2دو
آنتولوزی مستقل را نشان میدهد ،كلمهی  anythingابرمفهپوم مشپترک ایپن دو هسپتند .براسپاس
نتپپایج مشپپابهت رشپپتهای ،تشپپابه سپپارتاری (بپپرای مثپپال تشپپابه بپپین  buildingwدر  WordNetو
 buildingsدر  )STDSاز طریق روشهای رودریگز و  X-Similarityقابل محاسبه میباشد.

anything
entity type

building

stadium

entity
depth

object

building
complex

artifact
structure

way

building
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building
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شكل -12-2اتصال آنتولوزیهای مستقل :سمت چپ بخشی از آنتولوزی  WordNetو بخش راست بخشی از آنتولوزی
.[RODRI2003] SDTS

 -2-12-3-5ارزیابی روشهای تشابه معنایی مبتنی بر WordNet

 WordNet-Similarityچندین متد محاسبه ی مشابهت مبتنپی بپر  WordNetماننپد ]،[JIA97] ،[LEA98
] [WU94] ،[HIR97] ،[LIN98] ،[RES95و ] [PAT03در ین بستهی  Perlگنجانده است.
در ]« [PET06سیستم تشابه معنایی» پیادهسازی شده و چندین اندازهی تشابه معنپایی شپامل ،[RAD89]، :
] [PET06] ،[JIA97] ، [PWL02] ،[LIN98] ،[RES99] ،[RIC94] ،[LEA98]،[LI03] ،[WU94و
] [ROD03ارزیابی شپده اسپت .ارزیپابی آنهپا در یپن آنتولپوزی براسپاس ] [MIL91و در مقایسپه بپا نتپایج
پرسش شده از انسان بوده است .هرچه نتایج ین روش همبستگی بیشتری با نتایج پرسیدهشده از انسان داشته
باشد ،آن روش بهتر می باشد (یعنپی یپه نتپایج قضپاوت انسپانی نزدیپنتپر اسپت) .همچنپین آنهپا روشپهای
] [ROD03و  [PET06] X-Similarityرا در حالتی كه مقایسه بین آنتولوزیهای متفاوتی بوده است ،مقایسه
كپپردهانپپد .در بسپپتهی  [SIM08] SimPackنیپپز چنپپدین روش ماننپپد ] [LIN98]،[JIA97و ] [RES99را
پیادهسازی كرده است .این روشها توسط ] [BUD06ارزیابی شدهاند.

 -2-13خالصه
در این فصل در ابتدا مروری بر مفهوم هرزنامه و انواع روشپهایی شپد كپه بپه منظپور فیلتركپردن هرزنامپه در
گذشته ارائه شده است .اكثر روشهایی كه در گذشته برای فیلتر كردن هرزنامه ارائه شدهاند مبتنی بر یادگیری
ماشینی بودهاند .یكی از گرایشات جدید در زمینهی فیلتركردن اسپم استفاده از اطالعات شبكههپای اجتمپاعی
میباشد .تحقیقات گذشته بر روی شبكههای اجتماعی و استفاده از آنها برای فیلتركردن اسپم در بخش بعپدی
مرور شد .سپس مفهوم آنتولوزی به عنوان ین سارتار سلسله مراتبپی و معنپایی ارائپه شپد .در ادامپه مراحپل
یادگیری آنتولوزی از متن بررسی شد و سه ابزار معروف برای یادگیری آنتولوزی از متن به اجمال توضیح داده
شد .در ادامه روشهای محاسبه ی مشابهت معنایی با تمركز بر روشهای مبتنی بر آنتولوزی بررسی شد .بسیاری
از روشهای محاسبه ی مشابهت معنایی از آنتولوزی  WordNetاستفاده میكنند كه این روشها نیپز در انتهپای
فصل مرور شدند.
در فصل بعد دو روش برای فیلتركردن هرزنامه ارائه رواهپد شپد .روش اول بپه منظپور فیلتركپردن محتپوایی
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ایمیل و با استفاده از محاسپبهی مشپابهت معنپایی (بپا اسپتفاده از آنتولپوزی) مپیباشپد .در روش دوم نیپز از
اطالعات و ویژگیهای شبكه ی اجتماعی فرستندگان معتبر و فرستندگان هرزنامه برای دستهبنپدی ایمیپلهپا
استفاده می گردد .همچنین رواهیم دید كه چگونه فیلتر محتوایی مبتنی بر مشابهت معنایی به عنوان مكملپی
برای فیلتر مبتنی بر شبكهی اجتماعی عمل رواهدكرد.

فصل سوم :

روش
پیشنهادی
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 -3روش و الگوریتم پیشنهادی برای فیلترکردن هرزنامه
در این بخش روش پیشنهادی را برای فیلتركردن هرزنامه با استفاده از آنتولوزی و شپبكهی اجتمپاعی ایمیپل
توضیح میدهیم .در ابتدا از روی انبوه ایمیلهای هرزنامه ،آنتولوزی مفاهیم متداول در هرزنامپههپا را تشپكیل
می دهیم .در بخش بعدی از این آنتولوزی استفاده كرده و با استفاده از ین آنتولوزی زمینهای ،میزان مشپابهت
متن و عنوان ین ایمیل را با آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه بدسپت مپیآوریپم .مپا در اینجپا از آنتولپوزی
وازگانی  WordNetبه عنوان آنتولوزی زمینهای استفاده میكنیم .برای محاسپبهی تشپابه معنپایی از چنپدین
ویژگی استفاده كرده و رابطهای را برای محاسبهی تشابه معنایی ارائه رواهیم كرد.
اولین قسمتی كه كاربر در صندوق پستی رود روانده و سپس ایمیل را باز میكنپد ،عنپوان ایمیپل اسپت .در
هرزنامه های جدید از همین راصیت استفاده شده و برای جلا توجه كاربر عنوانهای نامربوط با مپتن ایمیپل،
به عنوان ایمیل داده میشود .ما از رابطهی تشابه معنایی ارائه شده ،برای محاسبهی تشابه معنایی بپین عنپوان
ایمیل و متن بدنهی ایمیل استفاده میكنیم .در نهایت با تركیا سه مقدار تشابه معنپایی بدسپت آمده(تشپابه
معنایی متن و عنوان ایمیل ،تشابه معنایی بین متن ایمیل و آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه ،تشپابه معنپایی
بین عنوان هرزنامه و آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه) مقداری را به عنوان نمرهی هر ایمیل بدست آورده و با
استفاده از ین حد آستانه ،ایمیلها را به دو دستهی هرزنامه و ایمیل معتبر دستهبندی میكنیم.
در بخش بعدی بررالف روش اول كاری به محتوای ایمیل نداریم ،بلكه بر روی ارتباطات بین كاربران معتبپر و
فرستندگان هرزنامه تمركز میكنیم .در این بخش از شبكهی اجتماعی كه كاربران ایمیل با یكدیگر میسپازند،
استفاده كرده و با استفاده از یكسری ویژگیهای شبكههای اجتماعی فرستندگان هرزنامه و فرستندگان معتبر،
متدی را برای كالسهبندی كاربران معتبر ایمیل و فرستندگان هرزنامه ارائه رواهیم كرد.
در بخش نهایی از دو فیلتر محتوایی (كه مبتنی بر شپباهت معنپایی بپوده) و نیپز فیلتپر مبتنپی بپر شپبكهی
اجتماعی استفاده كرده و ین فیلتر را با تركیا آن دو ،ارائه رواهیم كرد.
در شكل  1-3و  2-3به ترتیا معماری روش فیلتركردن مبتنی بر شباهت معنایی و روش فیلتركپردن مبتنپی
بر شبكهی اجتماعی نشان داده شده است.
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هرزنامه

گراف
معنایی
سرآیند
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محاسبهی مشابهت
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مفاهیم متداوو

معنایی

همزنامه

كل )(Ssim

No

گراف
موضوعی
متن

ایمیل معتبر

شكل  -1-3معماری روش فیلتركردن مبتنی بر شباهت معنایی و با استفاده از آنتولوزی

ایمیل

كالسهبند

هرزنامه

بردار وزندار
ویژگیها

محاسبهی هشت ویژگی
شبكهی اجتماعی برای هر
فرستنده

سارت شبكهی
اجتماعی

گزارشات
تراكنش ایمیل
كاربران

ایمیل معتبر

شكل  -2-3معماری روش فیلتركردن مبتنی بر شبكهی اجتماعی

 -3-1ساخت آنتولوژی مفاهیم متداول هرزنامه از روی انبوههی
هرزنامه با استفاده از ابزار OntoGen
در بخش پیشین ابزارهپای سپارت آنتولپوزی از مپتن ،را بررسپی كپردیم .از آنجپائی كپه  Text2Ontoو نیپز
 OntoLTابزارهایی هستند كه در مواجهه با دادههای زیاد كار نمیكنند ،بنابراین ما برای سپارت آنتولپوزی از
ابزار  OntoGenاستفاده میكنیم .در بخش پیشپین دیپدیم كپه  OntoGenتنهپا روابپط  IS-Aرا بپه منظپور
سارت سلسلهمراتا آنتولوزی ،استخراج میكند .از آنجائی كه ما تنهپا بپه سپارتار سلسپلهمراتبپی از مفپاهیم
متداول در هرزنامه نیازمندیم ،بنابراین مشكل فوق در  OntoGenبرای ما فرقی نخواهد داشت.
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برای سارت آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه 15000 ،هرزنامه را از مجموعهی هرزنامپههپای انپرون1انتخپاب
میكنیم 2.این مجموعه هرزنامه شامل هرزنامه های سال  2002تا سال  2006میباشد .عپالوه بپراین مجموعپه
هرزنامه 800 ،هرزنامه را نیز از مجموعهی هرزنامه در صندوق پستی شخصی كپه در بپین سپالهای  2007تپا
 2008فرستاده شدهاند ،را انتخاب میكنیم .بنابراین مجموع هرزنامههایی كه استفاده میكنپیم برابپر 15800

عدد هرزنامه میباشد .قبل از استفاده از  OntoGenاز ابزار  [GAT09] Gateاستفاده كپرده تپا بدنپه و عنپوان
ایمیل را استخراج كنیم.
برای سارت آنتولوزی از مفاهیم اصلی هرزنامه ،ابتدا از ویژگی نمایش گرافیكی اسناد استفاده میكنیم .در این
نمایش از محاسبات  LSIدر  OntoGenاستفاده می شود و به كاربر كمن میكند تپا روشپههپای مفهپومی را
تشخیص دهد .در شكل  3-3نمایش گرافیكی انبوههی اسناد نمایش داده شده است.
برای مثال با استفاده از ویژگی نمایش گرافیكی اسناد(هرزنامهها) میبینیم كه تقریبپاً دو روشپه را بپه عنپوان
زیركالس از كالس  Medicine_Physician_Adult_drugsمی تپوان اسپتخراج كپرد .بپا مشپاهدهی كلمپات
كلیپپدی اسپپخراج شپپده از ایپپن دو زیرروشپپه ،یكپپی را  Adult_Drugs_Adsنامگپپذاری كپپرده و دیگپپری را
 Prescriptions_Medical_Pillsنامگذاری میكنیم.

این كار را تا آنجا كه روشه های مفهومی قابل شناسایی باشد ،انجام داده و سرانجام یپن آنتولپوزی از مفپاهیم
اصلی بدست می آوریم .از مجموع  15800ایمیل  7مفهوم اصلی بدست آمد .شكل  4-3آنتولوزی بدست آمده
برای موضوعات اصلی هرزنامه را نشان میدهد.

1Enron
2http://www.cs.cmu.edu/~enron/
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شكل -3-3نمایش گرافیكی از انبوههی هرزنامه .سندهایی كه در كنار یكدیگر وبا كلیدوازههای مرتبط در كنار یكدیگر
قرار گرفتهاند ،بیانگر روشههای مفهومی میباشند .سه روشهی مفهومی كه نمایندهی سه ابرمفهوم هستند نشان داده
شده است.

شكل -4-3آنتولوزی مفاهیم اصلی (ابرمفاهیم) استخراج شده از مجموع  15800هرزنامه با استفاده از OntoGen
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 -3-1-1غنیسازی آنتولوژی مفاهیم اصلی با استفاده از
WordNet

آنتولوزی كه سارتهشده است ،آنتولوزی كم عمقی است كه تنها مفاهیم اصپلی را در بپر دارد .از آنجپا كپه مپا
ازمفاهیم این آنتولوزی به عنوان آنتولپوزی مفپاهیم هرزنامپه در آینپده اسپتفاده رپواهیم كپرد ،بنپابراین ایپن
آنتولوزی بایستی جزئیات كاملتری از تمامی زیرمفهومها را داشته باشد ،بطوریكه شامل مفهومی باشد كه در
حال حاضر در متون هرزنامه یافت نمی شوند ،ولی به علت نزدیكی مفهوم به مفپاهیم متپداول فعلپی هرزنامپه،
احتمال حضور آن مفهوم در هرزنامه هپای آینپده باشپد .آنتولپوزی مفپاهیم متپداول هرزنامپه بایسپتی شپامل
مفپپاهیمی باشپپد كپپه زیرمفهپپوم مپپرتبط از مفپپاهیم موجپپود هسپپتند ،بپپرای مثپپال بپپرای ابرمفهپپوم
” “Money_related_Claims_Prizesمیتوان مفهوم ” “Lottery_Prizes_Adsرا به عنوان زیرمفهوم اضافه
كرد.

به عمل افزودن مفاهیم و روابطی كه منجر به كاملتر شدن آنتولوزی زمینهای میگردد ،آنیسپازی

آنتولپوزی1

می گویند ] .[AGI00به منطور آنی سازی آنتولوزی از یپن سپارتار سلسپلهمراتبپی كامپل ماننپد WordNet

استفاده میكنیم .در واقع  WordNetینسارتار كاملی است كه برای جزئپیتپر شپدن مفپاهیم مپیتپوانیم از
سلسلهمراتا آن استفاده كنیم.
 OntoLingافزونهای برای  Protégéمیباشد كه بااستفاده از آن میتوان آنتولپوزی را آنپیسپازی نمپود .ایپن
افزونه امكان جستجو در منابع مرجع زبانی (مانند  WordNetو یا دیكشنریها) و همچنین افزودن مولفههپای
زبانی از این منابع به ین آنتولوزی را در ارتیار میگذارد ] .[ONT06برای آنیسازی آنتولوزی مفاهیم اصپلی
از افزونهی  OntoLingاستفاده میكنیم .برای هر مفهوم در  OntoLingزیرمفهومهای متعددی وجود دارد .ما
تنها زیر مفهوم هایی را (بصورت دستی) اضافه می كنیم كه به مفهوم مورد نظر ما نزدین باشند .در نهایت ین
آنتولوزی عمیق ایجاد شد كه همان آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه میباشد .در شكل  5-3بخشی از سارتار
سلسلهمراتبی آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه پس از آنیسازی آنتولوزی ،نشان داده شده است.

Enrichment

1Ontology
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شكل -5-3بخشی از سارتار آنتولوزی پس از آنیسازی توسط OntoLing

در شكل  6-3شمایی از كل فرآیند سارت آنتولوزی مفاهیم تداول هرزنامه نشان داده شده است.

آنت ل ژی
غنیشد ی
مفاهیم متداوو

افزونهی OntoLing
در Protege

آنتولوزی مفاهیم
اصلی متداول
هرزنامه

OntoGen

همزنامه

انبوه متن
هرزنامه

شكل  -6-3شمایی از فرآیند سارت آنتولوزی مفاهیم متداول در هرزنامهها

اكنون ما آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه را داریپم .در قسپمت بعپد از ایپن آنتولپوزی بپه همپراه آنتولپوزی
زمینهای  WordNetبرای فیلترینگ محتوایی-معنایی هرزنامه استفاده میكنیم.
 -3-2فیلترکردن محتوایی ایمیل با استفاده از آنتولوژی
مفاهیم متداول هرزنامه1
مرحلهی اساسی برای استفاده از آنتولوزی در تشخیص و دستهبندی متن ،دسته بندی مفهومی ایمیل براساس

1Ontology of Spam Concepts
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مفاهیم متداولی است كه از داده های آموزش اسپتخراج شپده اسپت .در بخپش قیپل بپا اسپتفاده از Ontogen

توانستیم آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه را از بین حدود  15800ایمیل هرزنامه استخراج كرده و سپس آنرا
با استفاده از نرمافزار  Protegeو  Ontolingآنیسازی كنیم.

ما برای مفهوم ین ایمیل دو مشخصپهی اصپلی در دسپت داریپم :اول بدنپهی ایمیپل1و دوم موضپوع

ایمیپل2.

پیشتر اشاره شد اكثر روشهایی كه طبقهبندی ایمیلها را براساس محتوای ایمیلها (بدنه و موضوع ایمیپلهپا)
انجام میدادهاند ،مبتنی بر روشهای یادگیری ماشینی ماننپد  Decision Tree ،SVMو  Naïve Bayesianو
نیز  [GAN07] LSAبودهاند .این روشها كه همگی از روشهای آماری و احتمپالی اسپتفاده مپیكننپد ،بپرای
دسته بندی ین متن جدید نیاز به اطالعاتی دارند كه قبالً از دادههای آموزش استخراج شپده اسپت .بنپابراین
این روشها همگی نیازمند دادههای از قبل دستهبندی شده به همراه تمام ویژگیهای آنها بودهاند .همگی ایپن
روشها برای تست و طبقهبندی ین دادهی جدید به تمامی دادههای یادگیری نیازمنپد هسپتند ،حپال ممكپن
است كه این روش یادگیری یه صورت آفالین و یا آنالین باشند .در روش یادگیری آنالین دادهی جدیپد پپس
از طبقهبندی و گرفتن بازرورد از كاربر به مجموعهی دادههای یادگیری افزوده میشود.

درگذشته در چندین مورد از آنتولوزی برای فیلتركردن هرزنامپههپا اسپتفاده شپده اسپت .بپرای مثپال یپون و
منلود3پس از اعمال كالسهبند دررپت تصپمیم 4بپر روی دادههپای یپادگیری ،دررپت تصپمیم حاصپل را بپا
استفاده از نرمافزار  [JEN08] Jenaبه آنتولوزی تبدیل میكند ،در نهایپت هپر ایمیپل جدیپد بپه عنپوان یپن
پرس وجو بر روی آنتولوزی عمل كرده و كالس ایمیل (هرزنامه یا ایمیل معتبر) مشخص میشپود ].[YOU07
هم چنین آنها كار رود را توسعه داده و با سپارت آنتولپوزی بصپورت دسپتی از عالیپق كپاربران ،ایمیپلهپای
راكستری (ایمیلهایی كه نه هرزنامه هستند و نه ایمیل معتبپر) را بپه دسپتههپای هرزنامپه و ایمیپل معتبپر
دستهبندی كردهاند ] .[YOU09همچنین در ] [KIM07با استفاده از تكنینهای دادهكاوی یپن آنتولپوزی از
تمایالت كاربر ایجاد شده و سپس با استفاده از ین موتور استنتاج ،عكسالعمل كپاربر در برابپر ایمیپل جدیپد
پیشبینی میشود .در ] [BAL08ین آنتولوزی از اعضپای لیسپت سپیاه و یپن آنتولپوزی از كلمپات كلیپدی
هرزنامه سارته شده و سپس با استفاده از كالسهبند بیزین ،هرزنامهها فیلتر میشوند.

در تمامی روشهای پیشین كه از آنتولوزی در فیلترینگ هرزنامه استفاده شده است ،آنتولوزی در واقع تنها ین
نوع سارتار نمایش دارد و برای فیلترینگ نهایی باز هم از روشهای یادگیری ماشینی اسپتفاده مپیشپود .آنهپا
برای تعیین دستهی هر ایمیل جدید ،بایستی فرآیند كالسهبندی را با دادههای یادگیری انجپام دهنپد .همپین

Body

1Email

Subject

2Email
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امر باعث میشود كه همانند تمامی فیلترهای مبتنی بپر یپادگیری ،بپه دادههپای یپادگیری و انجپام پروسپهی
زمان برِ یادگیری نیاز داشته باشیم و بالتبع فیلترینگ بصورت بالدرنگ1نباشد .تفاوت كار آنها در اینجاسپت كپه
برری آنتولوزی را از روی نتایج كالسهبندی سارتهاند (مانند ] )[YOU07و برری بر روی اطالعات آنتولپوزی،
كالسهبندی را اعمال كردهاند (مانند ].)[BAL08
در مبحث تشخیص هرزنامه ها میتوان ین آنتولوزی از مفاهیم متداول از هرزنامه ها بدسپت آورد و در واقپع از
این آنتولوزی به عنوان آنتولوزی دامنه استفاده كرد .در این روش به جای استفاده از دادههای آموزش میتپوان
از نهادهای موجود در آنتولوزی و روابط بین آنها و سارتار طبقهبندی مفپاهیم 2اسپتفاده كپرد و در واقپع رپود
آنتولوزی دامنه (در اینجا آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه) به عنوان كالسهبند3میتوانپد مپورد اسپتفاده قپرار
گیرد .در ] [JAN08روشی برای طبقهبندی ین متن براساس ین آنتولوزی دامنه ارائه شده است.
در اینجا روشی را ارائه رواهیم كرد كه براساس آن میزان تعلق ین متن به آنتولوزی مفاهیم هرزنامه مشخص
گردد .ما به صورت ین دستهبند دوتایی ( )Spam/Hamو براساس ین حد آستانه4عمپل رپواهیم كپرد .ایپن
كار بدین صورت رواهد بود كه اگر میزان مشابهت متن با آنتولوزی بیش از ین حد معین باشد آنگاه آن مپتن
به دستهی هرزنامه ها تعلق رواهد داشت و در آیر اینصورت در دستهی ایمیلهای معتبر دسپتهبنپدی رواهپد
شد .در محاسبه ی میزان شباهت ما سه نپوع مشپاب هت را محاسپبه رپواهیم كپرد :تشپابه معنپایی بپین مپتن
«موضوع» ایمیل و آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه ،تشابه معنایی بین متن «بدنه» ایمیل و آنتولوزی مفاهیم
متداول هرزنامه و سرانجام تشابه معنایی بین «موضوع ایمیل» و «بدنهی ایمیل» .مشابهت آرپر براسپاس ایپن
فرض محاسبه میشود كه در بسیاری از هرزنامههای اریر متن ایمیل با موضوع ایمیل ربط معنایی ندارد.
برای میزان مشابهت ین متن با ین آنتولوزی از دو روش میتوان استفاده كرد:
 -1متن مورد بررسی را پس از حذف  StopWordو عالئم هجائی به كلمات كلیدی كاهش داده و سپس
میزان پوشش كلمات آن را در آنتولوزی دامنه بررسی كنیم .این كار بدان معنی است كه مپتن مپورد
بررسی به آنتولوزی تبدیل نمی شود.
 -2متن مورد بررسی پس از شناسایی نهادها و روابط بین آنها به یپن سپارتار دررتپی تبپدیل گپردد.
سپس میزان مشابهت بین سارتار دررتی ایجاد شده و آنتولوزی دامنه به دست آید.
در روش  2تنها مبتنی بر روشهایی مثل  TF-IDFعمل نمیكنیم چراكه مبنای مشابهت تنها مشپابهت عینپی
دو عبارت و یا دو كلمه نمیباشد .مثالً كلمهی «اتومبیل» با «ماشین» از لحاظ معنایی مرتبط به هم محسپوب
1Real-Time
2Taxonomy
3Classifier
4Threshold
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میشوند ،ولی اگر بنابر قاعدهی  TF-IDFبخواهیم سندها را ارزیابی كنیم ،این دو كلمه از آنجایی كپه تنهپا از
لحاظ نحوی ارزیابی میشوند ،بنابراین هیمگونه رابطهای ندارند .البته در روش  LSIبا استفاده از جبررطی تپا
حدی این نقیصه جبران شده است و كلمات همرانواده با توجه به انبوه متون ،شناسایی میشوند ،بطپور مثپال
اگر ما پرسوجویی با كلمهی ماشین داشته باشیم ،آنگاه سندهایی كه در آنها كلمهی «اتومبیل» ظاهر شدهانپد
نیز به عنوان سندهای مرتبط بازیابی میشوند .البته روش  LSIروشی اسپت كپه براسپاس محاسپبات سپنگین
جبررطی استوار بوده و نیز برای اینگونه ایندكسگذاری و كاهش كلمپات كلیپدی بپه انبپوه سپندهای متنپی
نیازمندیم تا بتوانیم عملیات ریاضی را انجام دهیم كه این رود ین نقیصهی  LSIمیباشد.
در روش دوم ما به ین آنتولوزی دامنه1نیاز داریم و میزان شباهت گراف معنپایی2بدسپت آمپده از مپتن مپورد
بررسی را با این آنتولوزی دامنه بدست میآوریم ،به بیانی دیگر اگر میزان تشابه از ین حد آستانه بیشتر باشپد
آنگاه این متن در ارتباط با آن آنتولوزی قرار رواهد داشت وگرنه در ارتباط با آن قرار نمپیگیپرد .میپزان ایپن
«حد آستانه» بایستی براساس آزمایشات تجربی معین گردد.
در ] [JAN08از آنجاییكه كار دسته بندی براساس مفاهیم ین گراف آنتولپوزی صپورت مپیگیپرد ،بنپابراین
آنتولوزی كه براساس آن گراف معنایی دستهبندی میشود ،بایستی نسبت به گراف معنایی جپامع و

بپیطپرف3

باشد .بنابراین در آنجا دستهبندی براساس آنتولوزی ویكیپدیا ) (WikiPediaصورت گرفته است.
در اینجا رواهان بررسی میزان تشابه گراف معنایی با آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه ها هستیم .از آنجاییكه
آنتولوزی هرزنامه ها با استفاده از آنتولوزی  WordNetآنی سازی شده است ،بنابراین گراف معنایی نیز بایستی
براساس آنتولوزی  WordNetسارته شود.
در واقع ایده ی سارت ین گراف معنایی تنها وجه مشترک كار مپا بپا كپاری اسپت كپه در ] [JAN08صپورت
گرفته است .همچنین ممكن است كه برای بسیاری از كلمات و عبارات ) (entitiesدر متن مورد بررسی ،بپیش
از ین معنا (یا )Senseاز درون آنتولوزی  WordNetاستخراج گردد كه این امپر منجپر بپه اسپتخراج چنپدین
گراف معنایی از درون متن می گردد .ما از بین این چندین گراف معنایی آن گراف معنایی را استخراج میكنیم
كه محتملتر باشد .مثالً در ین جمله مپثالً در جملپهی “Cohen has many songs which was the best

” of his timeدر این جمله  Cohenهم میتواند ین مقام در دین یهود باشد و یا نام ین رواننده دهپه  60و
 70میالدی .از آنجایی كه اگر مورد اول را به عنوان نهاد اصلی در گراف معنایی انتخاب كنیم ،روابط ایپن نهپاد
با سایر نهادهای جمله مثل  songدر آنتولوزی دامنه (در اینجا آنتولوزی  )Wordnetوجود ندارد ،پس احتمپال
این گزینه كمتر میباشد .ولی در مورد گزینپهی دوم  Cohenیپن نمونپه (ویپا زیپركالس) از كپالس Singer

Ontology
Graph

1Domain

2Semantic

3Un-Biased
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میباشد كه در ارتباط با مفهوم  singمیباشد ،بنابراین این گزینه محتملتر میباشد .برای چنین تشخیصی مپا
نیاز به بن سری قاعده از قواعد پردازش زبانهای طبیعپی ) (NLPداریپم ،چراكپه بپرای چنپین تصپمیمگیپری
نیازمند آن هستیم كه عالوه بر نهادها و مفاهیم ) (Entitiesارتباط آنهپا را نیپز تشپخیص دهپیم و اسپتفاده از
 NLPدرجهی تصمیمگیری ما را قویتر میسازد.
امروزه ما به نقطهای رسیدهایم كه آنتولوزیهای فراگیپر بپرای دامنپههپای متفپاوت ارانپه شپده اسپت .اكنپون
آنتولوزیهپای فراگیپری در زمینپههپای بیولپوزی ،پزشپكی و فرهنپگ ارائپه شپده اسپت .در زمینپهی ایجپاد
آنتولوزیهای فراگیری كه مربوط به همهی زمینهها باشند و حالتی فرهنگنامپهای داشپته باشپند ،مپیتپوان از
آنتولوزیهای  WordNetو نیز  Wikipediaنام برد .آنتولوزی  WordNetبیشتر به مفپاهیم و معپانی مختلپف
مفاهیم و سلسلهمراتا آنها تمركپز دارد .در مپورد آنتولپوزی  Wikipediaیپن نسپخهی مبتنپی بپر  RDFدر
] [AUE07توضیح داده شده است .این آنتولوزیهای فراگیر فرهنگنامهای برای پشتیبانی از كاربردهای مبتنی
بر معنا فراهم شدهاند .همچنین نسخهای از آنتولوزی ویكیپدیا تحت پروزهی  [DBP09] Dbpediaارائه شپده
است .از نوامبر سال  2008این پروزه به صپورت یپن پپروزهی «دادهی پیونپدی »1مجموعپه دادههپایی چپون
 [OPE09] OpenCyc ،[UMB09] UMBELو  ...را نیز درالت داده است.
در اینجا با آنتولوزی دامنهای  WordNetكار رواهیم كرد .این انتخاب بدان علپت بپوده اسپت كپه WordNet

نسبت به آنتولوزیهای فرهنگنامه ای دیگر جامعیت بهتری داشته و نیز سلسله مراتا مفاهیم در آن نسبت بپه
موردهای مشابه كاملتر است.

در ادامه به چگونگی سارت گراف معنایی از روی متن ایمیل میپردازیم .سپس میبینیم كه چگونپه مشپابهت
رشتهای ،ما را در انتخاب مفهوم متناسا با ین عبارت از متن ایمیل یاری میكنپد .در قسپمت بعپد چگپونگی
انتخاب ین گراف موضوعی از روی گراف معنایی را رواهیم دید .سپس روش و الگوریتم محاسپبهی مشپابهت
معنایی برای مطابقت معنایی گراف موضوعی استخراج شده از متن و آنتولوزی مفاهیم متپداول هرزنامپه را بپا
استفاده از  WordNetارائه رواهیم كرد .در بخش پنجم فرمولی كلی برای تعیین دستهبنپدی یپن ایمیپل بپا
توجه به سه نوع مشابهت معنایی ارائه رواهیم كرد؛ در انتها نیز نتایج حاصل از بكارگیری روش معنایی فوق را
در دستهبندی ین ایمیل به هرزنامه و یا ایمیل معتبر بررسی رواهیم كرد.
برای سارت گراف معنایی ما نیاز داریم تا نهادهایی از  WordNetرا انتخاب كنیم كه بیشترین تطابق نحوی را
با عبارت حرفی مورد نظر داشته باشند .بدین منظور ابتدا قبل از بیان روند سارت گراف معنایی ،روش را برای
محاسبهی مشابهت رشتهای بین عبارات حرفی ارائه میكنیم.

Data

1Linked
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 -3-2-1مشابهت رشتهای بین کلمات
در كاربرد ما كه فیلتركردن هرزنامه میباشد ،فرستندگان هرزنامه تعمداً و بپرای فپرار از فیلترهپای مبتنپی بپر
یادگیری ،كلماتی كه جزو كلمات متداول در هرزنامهها می باشند ،را به صپور گونپاگونی و بپا تلفپظ آلپط مپی
نویسند ،برای مثپال در بسپیاری از هرزنامپههپا كلمپهی ” “Viagraبپه صپور مختلفپی ماننپد ” “Vlagraویپا
” “Viiaagraنوشته می شود؛ بنابراین ما بایستی معیاری برای شباهت این كلمات بهعمد آلط نوشپته شپده بپا
اصل كلمه و یا كلمات مشابه داشته باشیم .روشهای مبتنی بر دیكشنری نمیتواند مشپابهت بپین ایپن كلمپات
پیدا كند و بنابراین ممكن است با تغییر نوع نوشتن و تلفپظ یپن مفهپوم و كلمپهی متپداول در هرزنامپه ،آن
هرزنامه به اشتباه در دستهی ایمیلهای معتبر دستهبندی گردد ،یعنی باعث افپزایش  False Negativeشپود.
مسئلهی اندازهگیری شباهت رشتهای در بسیاری از زمینهها شپامل بیوانفورماتیپن ،تشپخیص صپوت ،بازیپابی
اطالعات ،ترجمهی ماشینی ،وازه نگاری و گویششناسی1مورد استفاده قرار میگیرد.
اهمیت مشابهت رشتهای را با ذكر ین مثال روشن میكنیم] .[ISL09فرض كنیم دو متن  T1و  T2داریپم كپه
 T1شامل اسم راص  Maradonaبوده و در  T2این اسم راص به اشتباه  Maradenaتلفظ شده است.
T1: Many consider Maradona as the best player in soccer history.
T2: Maradena is one of the best soccer players.

روش های مشابهت مبتنی بر دیكشنری (مانند مبتنی بر  WordNetیا  )Wikipediaبین ایپن دو اسپم رپاص
كه در اصل یكی هستند ،نمی توانند میزان مشابهتی بدست آورند .اگر ما از روشهای مشابهت رشتهای اسپتفاده
كنیم ،آنگاه بین این دو اسم راص مشابهت بسیار روبی بدست رواهیم آورد.

معیارهای متعددی برای اندازهگیری مشابهت رشتهای ارائه شپده اسپت .یپن معیپار نسپبتاً متپداول فاصپلهی
ویرایشی (EDIT)2میباشد كه به فاصلهی ِلوِنشپتاین3نیپز معپروف بپوده و بصپورت «كمتپرین تعپداد عملیپات
ویرایشی كه برای تبدیل ین رشته به رشتهی دیگر نیاز است» تعریف میگردد .معیار نزدیپن دیگپر براسپاس
«طول بزرگترین زیررشتهی مشترک ) (LCS4بین دو رشپته» تعریپف مپیگپردد ] .[COR01معیارهپای دیگپر
شباهت رشتهای براساس تعداد -nگرمهای مشترک (زیر رشتههای به طول  )nمیباشند.

برای بدستآوردن مشپابهت رشپتهای بپین كلمپات ،از مقپدار نرمپاییز شپدهی ( LCSبزرگتپرین زیردنبالپهی
مشترک) استفاده میكنیم .در ] LCS [MEL9با تقسیم بر طول رشتهی بزرگتر نرمپالسپازی شپده و LCSR5

نامیده شده است .در ] [ISL09به این نكته اشاره كرده است كپه ] [MEL99طپول رشپتهی كپوچكتر كپه در
1Dialectology
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Distance
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LCS [ روشی دیگر برای نرماییز كردن مقپدارISL09]  از اینرو، را نادیده گرفته است،میزان تشابه تاثیر دارد

 نپامNLCS1 ایپن معیپار جدیپد.ارائه كرده است و در آن طول هردو متن بلندتر و كوتاهتر در نظر گرفته است
.)1-3 گرفته است (رابطهی
NLCS (r , s) 

length LCS (r, s)2
length (r )  length ( s)

)1-3(

 ولپی در، كالسین لزومی به پشپت سپرهم بپودن «زیررشپتهی مشپترک» نیسپتLCS اگرچه در محاسبهی
. در مطابقت رشتهای اهمیپت بیشپتری دارد، رشتهی مشتركی كه حروف آن پشت سرهم باشند،مطابقت متن

 و شپروع شپونده درMCLCS21 ،1 ما از بزرگترین زیررشته ی مشپترک حپداكثری شپروع شپونده در كپاراكتر
. الگوریتم محاسبهی این دو معیار را آوردهایم8-3 و7-3  در شكل. استفاده میكنیمMCLCSn ،n كاراكتر

Algorithm MCLCS1 (Maximal Consecutive LCS starting at character 1)
Input : ri , sj /* ri and sj are two input strings where |ri| =τ, |sj| =η and τ ≤ η */
output: ri /* ri is the Maximal Consecutive LCS starting at character 1 */
1.

τ ← |ri |, η ← |sj |

2.

while |ri| ≥ 0 do
If ri ⊂ sj then /*i.e ri ∩ sj = ri */
return ri
else

3.
4.
5.

6.
ri ←ri \ clτ /* i.e., remove the right most character from ri */
7.
end if
8
end while
Output: ri /* ri is the MCLCS1*/
MCLCS1 شبه كد الگوریتم-7-3 شكل

Algorithm . MCLCSn (Maximal consecutive LCS starting at any character n)
Input : ri , sj /* ri and sj are two input strings where |ri| =τ, |sj| =η and τ ≤ η */
output: x /* x is the Maximal Consecutive LCS starting at any character n */
1.

τ ← |ri |, η ← |sj |

2.
3.
4.

while |ri| ≥ 0 do
determine all n-grams from ri where n = 1 . . . |ri | and
ri is the set of n-grams

5.

If x ∈ sj where {x|x ∈ ri , x = Max( ri )} then

1Normalized
2Maximal

Longest Commin Subsequent

Consecutive Longest Common Subsequence

/* i is the number of n-grams and Max(ri
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) returns the maximum length n-gram from ri
*/
6.
return x
7
else
x from ri */

/*remove

8. ri ← ri \x
9.
end if
10. end while
11. output: x

شكل  -8-3شبه كد الگوریتم MCLCSn

در شكل  7-3الگوریتم  MCLCS1دو رشتهی حرفی به عنوان ورودی دریافت كپرده و رشپتهی كوتپاهتر و یپا
حداكثر قسمت پشتسرهم از رشتهی كوتاهتر كه با رشتهی بلنپدتر مطابقپت دارد ،را بپه عنپوان رروجپی بپر
میگرداند .در این الگوریتم مطابقت بایستی از كاراكتر اول هر دو رشته شپروع گپردد .الگپوریتم  MCLCSnدر
شكل  8-3نیز مانند الگوریتم  MCLCS1می باشد ،فقط با این تفاوت كه تطابق در هر كپاراكتر (كپاراكتر  )nاز
هر دو رشته میتوانپد شپروع گپردد .هپمچنپین  MCLCS1و MCLCSnرا نرمپاییز كپرده و بترتیپا مقپادیر
 NMCLCS1و NMCLCSnرا بدست میآوریم (روابط  2-3و .)3-3
2

length MCLCS1 (r , s) 
NMCLCS (r , s) 

()2-3

)length (r )  length ( s

length MCLCSn (r, s)2

()3-3

)length (r )  length ( s

1

NMCLCS n (r , s) 

از این سه معیار و صورت متفاوت از  ، LCSیعنی  NMCLCS1 ،NLCSو  NMCLCSnمیتوان برآینپدی بپه
صورت میانگین آنها (یعنی هر كدام از این سه وزن مساوی داشته باشند) 1برای تطابق رشتهای بیان كپرد .اگپر
میزان تشابه رشتهای را  αبنامیم آنگاه:
()4-3

) LCS  1.NLCS (r, s)  2 .NMCLCS1 (r, s)  3 .NMCLCS n (r, s

به طوری كه  1  2  3  1و . 1  2  3
برای مثال اگر دو رشته به صورت ” T1=”TakeMoneyو ” T2=”TaleMoneeyداشته باشیم آنگاه
LCS(T1,T2)=TaeMoney
MCLCS1(T1,T2)=Ta
MCLCSn(T1,T2)=Mone

82
  / 71
9 1

=)NLCS(T1,T2

 1با توجه به اینكه در این هنگام اطالعات پیشرفتی درارتیار نبود ،این سه وزن را یكسان گرفتیم .عالوه براین تساوی سه وزن
باعث میگرددكه سیستم بدون -نظارت باقی بماند .تعیین دقیق این سه وزن میتواند به عنوان كار آینده تلقی گردد.
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22
  /  45
9 1

42
  / 18
9 1

=)NMCLCS1(T1,T2

=)NMCLCSn(T1,T2

 =  LCS   / 31 .تشابه رشتهای
 -3-2-2ساخت گراف معنایی از روی متن بدنهی ایمیل با
استفاده از آنتولوژی WordNet
برای سارت گراف معنایی از روی متن ،چندین مرحله را انجام دادیم تا گرافی از متن و با استفاده از آنتولپوزی
زمینه كه همان آنتولوزی  WordNetمیباشد ،ایجاد گردد .این مراحل پردازشی عبارتند از:
 -1حذف تمامی كلمات ایست1و عالئپم نقطپهگپذاری از مپتن بدنپهی ایمیپل .ایپن كپار بپا اسپتفاده از ابپزار
متنكاوی  GATEانجام شد ] .[GAT09در ایپن مرحلپه مپا از منپابع پردازشپی2ابپزار  GATEهمچپون
 ANNIEاستفاده كردیم.
 -2استخراج اسامی و افعال .به دو دلیل ما نیاز داریم تا از متن بدنهی ایمیل اسامی و افعال را استخراج كنپیم
اول آنكه در  WordNetبیشتر روابط ،روابط  IS-Aمیباشند و این نوع روابط بیشتر در ارتباط با اسپمهپا و
فعلها می باشد تا قیود و صفات ،دومین دلیل این اسپت كپه مپا رواهپان بكپارگیری روشهپای شپباهت

معنایی هستیم و تمركز اصلی این روشها بر روی اسامی و افعال میباشد .شناسایی كلمات براسپاس نقپش
گرامری آنها در جمله در بسیاری از مقایت و متون بررسی شده است و الگوریتمهای متعپددی نیپز بپرای
این كار نیز ارائه شده است .برای مثال ] [HEP00ین  Taggerبراساس  Brill Taggerارائه كپرده اسپت.
برای انجام این كار از الگوریتم  HEPPLEو ابزار ANNIE POS3Taggerاسپتفاده مپیكنپیم تپا كلمپات
موردنظر ما یعنی اسامی و افعال استخراج گردند.

 -3تبدیل هر كدام از توكنهای یافته شده در مرحلهی قبلی كه دارای نقش فعلی میباشند به فپرم ریشپهای
آن .در ریشهیابی4متون زبان انگلیسی تاكنون الگپوریتم هپای متفپاوتی ارائپه شپده اسپت .از جملپهی ایپن
الگوریتمها میتوان به الگوریتم كراوتز ] [KRO93و الگوریتم پورتر ] [POR80اشاره كرد .در این قسپمت
ما از الگوریتم معروف پورتر استفاده كردهایم .البته بایستی توجه داشت كه در ریشپهیپابی ،افعپال معمپوی
مهمتر رواهند بود ،چراكه ریشهیابی برری از اسامی ممكن است كه منجر به استخراج كلماتی گپردد كپه

1StopWord

Resources

2Processing

Of Speech

3Part

4Stemming
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از لحاظ معنایی با مفهوم اصلی آن كلمه در جمله تفاوت داشته باشد .عپالوه بپراین در مپورد هرزنامپههپا،
فرستندگان هرزنامه بسیاری از كلمات متداول هرزنامه را به اشتباه مینویسند تا از سد فیلترهای مبتنپی
بر یادگیری عبور كنند ،نمیتوان اسامی را ریشهیابی كرد چراكه ایپن كپار در بررپی از حپایت منجپر بپه
فاصلهگرفتن از اسم اصلی آن عبارت میشود و این رود میتواند نكتهی منفی در ارزیابی تشابه باشپد .بپه
همین دلیل ما تنها به ریشهیابی افعال بسنده میكنیم.
 -4پیدا كردن تطابق در آنتولوزی  WordNetبرای هر موجودیت (كلمات استخراج شپده تپا ایپن مرحلپه) .از
آنجا كه هنوز از متن آنتولوزی نسارتهایم تا بتوانیم ،روشی را برای تشابه معنایی موجودیپتهپا و مفپاهیم
 WordNetپیدا كنیم ،بنابراین بایستی از تشابه نحوی 1استفاده كرده و بپرایناسپاس (تشپابه بپا نهادهپای
 )WordNetوزنهای اولیه ای به هر موجودیت استخراجی بدهیم .موجودیت منطبق با ین عبارت حرفپی
از متن عبارتست از آن موجودیت (اعم از ین مفهوم یا مترادف مفهوم) كه میزان شباهت رشپتهای2آن بپا
عبارت حرفی مزبور ماكزیمم باشد (رابطهی .)5-3
()5-3

))cSyntaxmatched  ck where  LCS (ck , w)  max ( LCS (ci , w
ci WordNet

به طوریكه   LCSمیزان شباهت رشتهای بین عبارت حرفی  wاز متن (ایمیل) و ( ciمفهپوم یپا متپرادف
مفهوم) میباشد .روش محاسبهی میپزان شپباهت رشپتهای   LCSدر بخپش پیشپین توضپیح داده شپد.
نهادهای تطبیقی در  WordNetبه عنوان ویژگی مشخصه برای هر گره در گراف معنایی رواهد بود .مپا از
نام نهاد (مفهوم) تطبیقی در  WordNetبه عنوان برچسا گره در گراف معنپایی اسپتفاده مپی كنپیم .در
وزندهی به نهادها (گرهها در سارتار آنتولوزی) دو معیار وجود دارد :اول هرچپه تطپابق كپاملتر باشپد آن
نهاد اولویت بیشتری برای ورود به گراف معنایی رواهد داشت .دوم ین نهاد از آنتولوزی ممكپن اسپت بپا
چندین مكان (كلمه و عبارت) از متن مطابقت داشته باشپد ،بنپابراین آن نهپاد از آنتولپوزی بایسپتی وزن
بیشتری در گراف معنایی داشته باشد؛ بنابراین به عنوان فاكتور دوم فركپانس تطپابق نهپاد آنتولپوزی نیپز
دریل میباشد .برای وزندهی اولیه به نهادهای گراف معنایی از فرمول زیر استفاده میكنیم (رابطپهی -3
:)6
()6-3

1
pi *  LCS



i 1..n

1

w primary  1 

در رابطهی  w primary 6-3وزن اولیه ی هر نهاد در گراف معنا بوده و  nنیز تعداد انطباقهپای یپن نهپاد (نپام
مفهوم یا مترادف) از  WordNetبا ین عبارت حرفی در متن (ایمیل) میباشد .به عبارتی دیگر میتپوان گفپت
Similarity

1Syntaxic

Similarity

2String
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 nفركانس تكرار ین عبارت حرفی در متن ایمیل یا tf1میباشد pi .نشانگر نوع نهادی در  WordNetاست كپه
عبارت حرفی در متن با آن تطابق پیدا كرده است :این تطابق ممكن است كه نام ین مفهپوم در  WordNetو
یا ین مترادف مفهوم2در  WordNetباشد .اگر تطابق با نپام یپن مفهپوم در  WordNetباشپد ،وزن بیشپتری
نسبت به تطابق با ین مترادف می گیرد .عالوه بر این تطابق عینی با ین نپام مفهپوم در WordNetحپداكثر
وزن ممكن را میگیرد .ما در اینجا در مورد تطابق عبارت حرفی با ین مفهوم در  WordNetمقدار  Piرا برابپر
 1و در مورد تطابق ین عبارت حرفی با ین مترادف مفهوم در  WordNetمقدار  Piرا برابر   / 9مپیگیپریم.
  LCSبیانگر میزان تشابه رشته ای بین عبارت حرفی در متن و نهاد منطبق (نام و یپا متپرادف) در WordNet

میباشد كه در بخش بعدی به چگونگی محاسپبهی آن مپیپردازیم.میپزان تشپابه رشپتهای بپین صپفر و یپن
میباشد ). (   LCS  1
برعكس حالت بای نیز ممكن است اتفاق بیفتد ،یعنی اینكه ین عبارت حرفی در متن با چندین نهاد (مفهوم یا
مترادف) در آنتولوزی  WordNetمطابقت پیدا كند .علت این امر این است كه ین كلمه یا عبارت ممكن است
دارای چندین معنی متفاوت باشد .به چنین حالتی  Polysemyمیگویند .برای مثپال كلمپهی  meanهپم بپه
معنی «بدجنس» میباشد و هم به معنای «معنی و مفهوم» .بنابراین تعپداد نهادهپای تشپخیص داده شپده در
آنتولوزی  WordNetبرای قرار دادن در گراف معنپایی ،ممكپن اسپت بسپیار بیشپتر از تعپداد عبپارات حرفپی
مطابقت دادهشده در متن باشد .بسیاری از این نهادها ممكن است به اشتباه تشخیص داده شده باشند (False

) Positiveو در ادامه حذف میشوند .بااینحال در این مرحله تمامی نهادهای تشپخیص دادهشپده بپه عنپوان
گرههای گراف معنایی شركت دارند.
حای موجودیتهای ما گرههای گراف معنایی اولیه هستند .در شكل  9-3همانطور كه دیده مپیشپود كلمپات
 train, busو brickدر متن مورد بررسی وجود دارد.

entity

substance
…

object

location

artifact

location

instrumentally
ceramic

toiletry

container
conveyance

brick

litter

local

2Alias

Public transport
litter
bus

Frequency

1Term

train

mail
shuttle
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شكل -9-3بخشی از مفاهیم متن ین ایمیل با توجه به آنتولوزی WordNet

 -5یالهای متصلكنندهی موجودیتهای فوق را براساس روابط موجود در آنتولوزی  WordNetبه هم متصپل
میكنیم .در میآوریم .اگرچه این نهادها بطور مستقیم در متن (ایمیل) به یكپدیگر متصپل نیسپتند ،ولپی
اینكار تصوری محتمل از همرردادی معنایی بین این نهادها ایجاد میكند.
به طور مثال شكل  10-3بخشی از گرافی متنی است كه كلمات  bus ،trainو  brickدر آنهپا آورده شپده
است.
instrumentally
ceramic
conveyance
brick
Public transport
bus

train

شكل  -10-3بخشی از ین گراف معنایی اولیه

كار بعدی كه بایستی صورت دهیم این است كه نهادهایی از گراف كه مهمتر و مركزیتر هستند را شناسپایی
كنیم .اینكار باعث می گردد تا نهادهایی كه با توجه به گراف معنا و آنتولپوزی مهمتپر هسپتند را برجسپتهتپر
كنیم ،حتی اگر این نهادها در متن مورد بررسی چندان تاكید نشده باشند.
 -3-2-3ایجاد گراف موضوعی

از بین گرافهای معنایی ایجاد
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شده
در  WordNetهر كلمه چندین  Senseدارد ،عالوه بر این متن ایمیل مورد بررسی ممكن اسپت بپیش از یپن
موضوع و مفهوم را پوشش دهد .همینطور بسیاری از نهادهایی كه به گراف معنا اضافه میشپوند ،بپالتبع ربپط
چندانی نداشته و یا حتی كالً بیربط هستند .بنابراین برری از عبارات حرفی كه در متن وجود دارنپد ،ممكپن
است منجر به تطابق با چندین نهاد در آنتولوزی دامنه ) (WordNetگردند ،اما تنها یكی از آنها میتواند بیانگر
تطابق درست در ارتباط با زمینهی متن باشد .از بین تمامی گرافهای معنایی بدست آمده ،مطمئناً تنهپا یپن
گراف معنایی را انتخاب می كنیم كه اویً مفاهیم آن بیشترین تطابق را با كالسپهای  WordNetداشپته باشپد،
ثانیاً هرچه گراف بدست آمده متصلتر باشد ،مطلوبتر اسپت و ثالثپاً گرافپی كپه گپرههپای آن دربرگیرنپدهی
مفاهیم نزدین به هم در آنتولوزی  WordNetباشند.
این مرحله از الگوریتم شامل انتخاب زیرگرافی 1از گپراف معنپایی سپارته شپده در مرحلپهی قبپل اسپت كپه
موضپوعی2

نشانگر بهترین گراف از نهادهای شنارته شده و روابط بین آنهپا اسپت .مپا ایپن زیرگپراف را گپراف

مینامیم .انتخاب گراف موضوعی براساس این فرض صورت میگیرد كه نهادهپایی كپه دربپارهی یپن موضپوع
هستند ،به یكدیگر مرتبط بوده و بخش متصلی را در گراف معنایی ایجاد میكنند .به طور مثال اگر متن مپورد
بررسی در مورد آمار باشد ،كلمهی ” “correlationدر ارتباط با ضریا همبستگی مپیباشپد و نپه بپه معنپای
كلمه ی همبستگی در ادبیات متداول .نهادهایی در گراف معنایی كه به سایر نهادها در گراف متصل نیستند ،یا
گروههای روشهای بسیار كوچن در گراف معنایی تشكیل دادهاند ،احتمایً به سایر موضوعات و مفپاهیم تعلپق
داشته و ربطی به گراف معنایی متن ندارند .پس از كاهش نهادهای گسسته از گراف معنایی ،با توجپه بپه یپن
مقدار آستانه نهادهایی را انتخاب میكنیم كه انتخاب آنها منجر به مجمپوع وزن بیشپتری در گپراف موضپوعی
گردد .در واقع ما نهادهایی را كه اطالعات كمتری در ارتباط با متن دارند را حذف مپیكنپیم .ایپن كپار باعپث
كاهش اطالعات بیهوده ) (noisyگشته و آنالیز متن را به سوی موضوعات اصلی متن سوق میدهد.
عالوه براین ،در گراف موضوعی ایجاد شده تمامی مفهومها و موجودیتها بطور یكسپان اهمیپت ندارنپد ،بلكپه

مفاهیم مركزی و مهم برای ما جایگپاه ویپژه ای دارنپد .بپه همپین رپاطر مپا بپا محاسپبهی میپزان

مركزیپت3،

موجودیتهایی كه بیشترین مركزیت را دارند ،را پیدا میكنپیم .در نظریپهی گپرافهپا چنپدین نپوع مختلپف
مركزیت تعریف شده است .در آزمایشات رود از مركزیپت نزدیكپی هندسپی4بپه منظپور یپافتن مركپزیتپرین
نهادهای گراف موضوعی ،استفاده میكنیم .مركزیت نزدیكیدر ین گراف برای ین گره عبارتسپت از معكپوس

1Sub-Graph

Graph

2Thematic

Score

3Centrality

Closeness Centrality

4Geodesic
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مجموع فواصل هندسی (كوتاهترین فاصله ) 1آن گره تا سایر گرههای آن مولفهی همیند از آن گپراف (رابطپهی
:)3-7
()7-3

1
) d G ( v, t



C c (v ) 

tV ,t v

به طوری كپه ) Cc (vمركزیپت نزدیكپی گپرهی  vبپوده و )  d G (v, tكوتپاهترین فاصپلهی بپین گپرهی  vو t

درگراف بدون جهت میباشد]. [SAB66
عالوه بر محاسبهی مركزیت نزدیكی به محاسپبهی اهمیپت هپر مفهپوم در گپراف موضپوعی نیپز نیپاز داریپم.
ساده ترین معیار برای اهمیت ین گره در ین گراف عبارتست از مركزیپت درجپهای2در یپن گپراف كپه بنپابر
رابطهی  8-3تعریف میشود.
()8-3

)deg( v
n 1

C D (v ) 

بهطوری كه ) deg(vدرجهی هر گره در گراف بوده و  nتعداد گرههای گراف میباشد.
ین معیار پیشرفتهتر برای محاسبهی اهمیت ین گره در ین گراف مركزیت بردار مشخصه3میباشد كه ما نیپز
از همین معیار استفاده كردهایم .بررالف مركزیت درجهای ،در مركزیت بردار مشخصه ،همهی یالهپا در گپراف
تاثیر یكسانی در اهمیت ین گره ندارند ،بلكه ارتباط با گرههایی كه اهمیت بیشتری دارند ،باعپث مپیشپود تپا
اهمیت گره بیشتر گردد .اگر مركزیت بردار مشخصهی گرهی  vرا با  xvنمایش دهیم ،آنگاه بنابر رابطپهی زیپر،
مركزیت بردار مشخصهی  xvبا جمع مركزیتهای بردار مشخصهی همسایگان  vمتناسا است (رابطهی :)9-3
n

()9-3

uv
 u 
1,u v

A xu

1

C E (v)  xv 

بهطوری كه  Aماتریس مجاورت4گراف موضوعی بوده و  λنیز مقداری ثابت میباشد .با تعریپف بپردار مركزیپت
 xبهصورت )  x  ( x1 , x2 , x3 ,..., xnمیتوان تساوی بای را به صورت رابطهی  10-3رالصه كرد:
()10-3

x  A  x

Path

1Shortest

Centrality
Centrality

2Degree

3Eigenvector

Matrix

4Adjacency
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به طوری كه  xبردار مشخصه1ی ماتریس مجاورت  Aبا مقدار مشخصهی  λمپیباشپد .بپا توجپه بپه اینكپه مپا

رواهان مركزیت با مقدار نامنفی هستیم ،با اسپتفاده از تئپوری پپرون-فروبنیپوس 2مپیتپوان نشپان داد كپه λ
بایستی بزرگترین مقدار مشخصه3ی ماتریس مجاورت گراف متن و  xنیز بردار مشخصهی متناظر میباشد.
محاسبه مركزیت در گراف منجر به یافتن گرههادر گراف میشود كه نماینپدهی نهادهپای هسپتهای در گپراف
میباشند .گره هایی كه دارای بایترین مركزیت میباشند ،به عنوان هستههای معنایی گراف موضپوعی در نظپر
گرفته میشوند .این نهادهای مفهومی به عنوان مرتبطترین مفاهیم به موضوع اصلی سند متنی درنظپر گرفتپه
میشوند.
مركزیت بردار مشخصه در محاسبهی مركزیت هم تعداد لیننها (یالها) را در نظپر مپیگیپرد و هپم كیفیپت
لینن ها را .كیفیت هر لینن وابسته به این است كه متصل به ین گرهی پراهمیت باشد .شایان ذكر اسپت كپه
نوعی از محاسبه ی مركزیت بردار مشخصه در الگوریتم  PageRankكه در موتور جستجوی  Googleاسپتفاده
میشود ،بكار گرفته شده است ].[PAG98
پس از محاسبه ی مقادیر مركزیت بردار مشخصه و نیز مركزیت نزدیكی ،بایستی نهادهپایی از گپراف موضپوعی
كه این مقادیر برای آنها پائین می باشد را حذف كنیم .نهادهایی كه ایپن دو مقپدار بپرای آنهپا بپای مپیباشپد،
بیشترین ارتباط را با موضوع متن مورد بررسی دارند .در ضمن بایستی توجه داشت كه نهادهای معتبپر و مهپم
حتماً نهادهای مركزی نیستندو بالعكس نهادهای مركزی نیپز حتمپاً نهادهپایی معتبپر و مهپم نیسپتند .بپرای
انتخاب نهادهای مهم ومركزی و كاهش گراف موضوعی ،در مورد گراف موضوعی متن (بدنپهی ایمیپل) مپا 70
درصد از نهادهایی كه میزان مركزیت بردار مشخصه ی آنها بیشتر بوده را انتخاب كرده و برای مقپدار مركزیپت
نزدیكی كه معرف مركزیت نهادها است ،نیز  70درصد بایی نهادهایی كه میزان مركزیت نزدیكپی آنهپا بپایتر
است ،را بر می گزینیم .دلیل آن كه ما میزان باییی از نهادها را نگه میداریم ،آن است كه در بسیاری از متپون
بدنهی هرزنامه ها ،ما انسجام باییی در متن بدنهی ایمیل شاهد نیستیم و بدین راطر نمیتوانیم میزان بپاییی
از مفاهیم را حذف كنیم.
در مورد «موضوع ایمیل» ما از همان گراف معنایی برای گراف موضوعی استفاده میكنیم .دلیل ایپن امپر ایپن
است كه «موضوع ایمیل» كوتاه می باشد و كاهش آن ممكن اسپت بپه نقپض پیوسپتگی موضپوعی در عنپوان
ایمیل منجر شود.
در شكل  11-3شمایی از فرآیند ایجاد گراف موضوعی از متن ایمیل نشان داده شده است.

1EigenVector

theorem

2Perron-Frobenius
3Eigenvalue
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گراف
موضوعی
متن

كاهش گراف
معنایی به
مفاهیم
مهمتر
ومركزی تر

گراف
معنایی
متن

پیداكردن نهادهای
منطبق با عبارات حرفی
متن درWordNet

پیش
پردازش متن

متن ایمیل

آنتولپپپپوزی
WordNet

شكل  -11-3شمایی از فرآیند ایجاد گراف موضوعی از متن ایمیل

 -3-2-4محاسبهی مشابهت معنایی گراف موضوعی و آنتولوژی
مبسوط مفاهیم متداول هرزنامه
برای محاسبهی مشابهت گراف موضوعی بدست آمده با آنتولوزی مفپاهیم متپداول هرزنامپه ،بایسپتی مفپاهیم
گراف موضوعی متن را با مفاهیم و موجودیتهای آنتولوزی مفاهیم متپداول هرزنامپه ،مقایسپه كنپیم .درواقپع
بایستی هر مفهوم در گراف موضوعی را با مفهومی در آنتولوزی كپه بیشپترین تطپابق را دارد ،مطابقپت داده و
میزان تشابه را بدست آوریم .مجموع تمامی این تشابهات برابر میزان تشابه گراف معنایی با آنتولپوزی هرزنامپه
میباشد.
در قبل برای هر نود در گراف موضوعی ین وزن اولیه بدست آوردیم كه آنرا بپا  w primaryنشپان دادیپم  .ایپن
وزن در واقع بیشتر بیانگر میزان اهمیت لغوی ین نود در گراف موضوعی متن مپیباشپد .از سپویی دیگپر هپر

كلمه در متن اصلی دارای وزنی در ارتباط با سایر كلمات است كه مپا بپرای ایپن وزن همپان میپزان مركزیپت
نزدیكی و مركزیت بردار مشخصه (در گراف موضوعی) را كه به ترتیا نمایندهی مركزیپت و اهمیپت آن كلمپه
در شبكهی كلمات میباشد ،را در نظر میگیریم .بدین منظور از مجموع وزن نرمال ایپن دو كمیپت بپه عنپوان
وزن آن مفهوم در گراف موضوعی (موجودیت) استفاده میكنیم (رابطهی :)11-3
()11-3

)CnE (c)  CnC (c
2

wgraph (c) 

در نهایت ین وزن نهایی برای ین نهاد در گراف موضوعی تعریف میكنپیم و آن را بصپورت میپانگینی از وزن
اولیه و وزن گراف نهاد تعریف میكنیم (رابطهی :)12-3
()12-3
به طوریكه . 1  2   / 5

)wtotal (c)  1  wgraph (c)  2  w primary (c
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در واقع نقش مفاهیمی كه وزن بیشتری در متن دارند ،در میپزان تشپابه كلپی گپراف موضپوعی بپا آنتولپوزی
مفاهیم هرزنامه بیشتر رواهد بود.
در بخش پیشین مروری بر روشهای اندازهگیری تشابه در آنتولپوزی كپردیم .در اینجپا هپدفمان مقایسپهی دو
آنتولوزی متفاوت است .در روشهای كه در فصپل پیشپین بررسپی شپد –مپثالً روش رودریگپز و یپا روش X-

 -Similarityآنتولوزیهای مورد بررسی ،آنتولوزی هایی از دو نوع متفاوت بودند و بنابراین نگاشت دو آنتولوزی
به ین آنتولوزی واحد كاری بهینهای نبود .از سویی دیگر در اینجا در مپورد هپر دو آنتولپوزی ،اسپاس سپارت
آنتولوزی با استفاده از  WordNetبوده است ،بنابراین با توجه به این نكته كه محاسپبهی تشپابه دو مفهپوم در
ین آنتولوزی واحد ،بسیار دقیقتر از محاسبه ی تشابه مفاهیم بین آنتولوزیهای متفاوت میباشد ،ما در اینجپا
برای میزان تشابه بین دو سارتار آنتولوزیكی از سارتار و پیوستگی  WordNetاستفاده میكنیم .ایپن كپار بپا
نگاشت و تعبیهكردن گراف موضوعی و آنتولوزی هرزنامه در سارتار  WordNetقابل انجپام مپیباشپد .نمپودار
قرارگیری ین گراف موضوعی از ین متن نمونه ،آنتولوزی مفاهیم هرزنامه و آنتولوزی  WordNetدر شپكل-3
 12آمده است.
برای محاسبهتشابه بین گراف موضوعی و آنتولوزی از ین متد تركیبی مبتنپی بپر محاسپبهی فاصپله اسپتفاده
میكنیم .همانطور كه در بخشهای پیشین گفتیم ،یكی از مشكالت متدهای مبتنی بر فاصله این است كپه وزن
یالها (لیننها) محاسبه نمی شود و در واقع هر رابطه از ین نوع و با اندازهی یكسپان در محاسپبهی فاصپلهی
معنایی تاثیر میگذارد .ما برای محاسبهی تشابه ابتدا به یالها وزن میدهپیم .در ادامپه بپه ترتیپا فاكتورهپای
موثر در وزندهی یالهای بین مفاهیم در آنتولوزی زمینه – كه همانا آنتولوزی  WordNetمیباشد -را بررسپی
میكنیم.
رابطهی (Hypernymy/hyponymy) IS-A
رابطهی (Meronymy-Holonymy) Part-Of
رابطهی Synonymy

گراف
موضوعی
استخراج
شده از متن

سارتار
آنتولوزی
WordNet

آنتولوزی
مفاهیم
متداول
هرزنامه
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شكل -12-3مثالی از چگونگی قرارگیری ین گراف موضوعی ،آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه و سارتار آنتولوزی
WordNet

 -3-2-4-1فاکتورهای موثر در وزندهی یالهای بین مفاهیم در
آنتولوژی
 ن ع یاواولین فاكتور موثر در وزندهی یالهای (روابط) آنتولوزی ،نوع یالها میباشد .در  WordNetمهمترین روابپط بپه
ترتیا عبارتند از روابط ابرمفهوم/زیرمفهپوم ) ،(IS-Aرابطپهی هپم معنپایی ) (Synonymyو رابطپهی جزئیپت
) .(Part-Ofبقیهی انواع روابط مانند علت و معلول material-product ،و  event-roleدرصد كمپی از روابپط
 WordNetرا تشكیل میدهند .به همین راطر ما تنها بر روی همان سه رابطهی نخشت تمركز كپرده و سپایر
روابط را نادیده میگیریم.
انواع مختلف لینن در  WordNetبا توجه به تابع تشابه ،وزنهای متفاوتی میگیرنپد .مهپمتپرین لینپن ،یپال
ترادف ) (Synonymyمیباشد كه نشان میدهد كه دو مفهوم در دو انتهای یال یكسان هستند .عپالوه بپر ایپن
وزن شباهت لینن  IS-Aاز وزن شباهت لینن  Part-Ofبیشتر میباشد .بنابراین ما رابطهی وزن یالها با نوع
لینن را به ترتیا زیر تعریف میكنیم (رابطهی :)13-3
()13-3

type (a, b)  synonymy
1,

weight (a, b)   / 95
type (a, b)  IS  A
 / 85
type (a, b)  Part  Of


به طوریكه ) weight(a,bوزن یال متصلكنندهی  aو  bمیباشد ( aگرهی پدر و  bگرهی فرزند در ایپن یپال
میباشند).
 عمق گمهرچه در سلسلهمراتا سارتار آنتولوزی پائین میآییم ،فواصل معنایی بین مفاهیم كاهش مییابپد .ایپن بپدان
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علت است كه تفاوتها كمتر وكمتر میگردد .تمامی فرزندان یپن گپره در واقپع مفپاهیم جزئپیتپر از گپرهی
پدرشان می باشند .براساس این شهود میتوان گفت كه مفاهیم در ییههای بایتر آنتولوزی عمپومیتپر بپوده و
شباهت معنایی كمتری نسبت به مفاهیم ییههای پائینتر دارند .بنابراین وزن یالها با افزایش عمق سارتاری،
به صورت یكنوارت افزایش مییابد .برای بیان این تناسا میتوان رابطهی زیر را بیان كرد (رابطهی :)14-3
) depth(b
1 1 1
1
i 1
weight (a, b)  (       
( ) 
)
2 3 4
)depth (b
i
i 2

()14-3

) Depth(bبیانگر عمق گرهی  bدر سارتار آنتولوزیكی  WordNetمپیباشپد .گپرهی  bدر یپال ) (a,bنقپش
فرزند گرهی  aرا دارد.
 چگالی مفاهیمدر سارتار آنتولوزی میتوان دید كه چگالی مفاهیم در نقاط مختلپف ،متفپاوت اسپت .ایپن تفپاوت در چگپالی
مفاهیم به علت تفاوت در تعداد مفاهیم فرزند در نقاط مختلف است .هرقدر كه تعپداد فرزنپدان بیشپتر باشپد،
گرهی پدر بیشتر شرح داده شده است و بنابراین فاصلهی بپین مفپاهیم كمتپر اسپت .براسپاس همپین شپهود
میتوان رابطهی بین وزن یالها و چگالی محلی را به صورت رابطهی  15-3تعریف كرد:
i

()15-3

) OutDegree( a
1
1
1
1
weight (a, b)  (      OutDegree( a )1  OutDegree( a ) ) 
 

2
2
2
2
i 1

به طوریكه ) OutDegree(aتعداد فرزندان گرهی پدر  aدر سارتار آنتولوزیكی میباشد.
 قدرت یاودر سلسلهمراتا آنتولوزی ،ین گره ی پدر ممكن است چندین فرزند داشته باشد .از میان این فرزندان درجهی
نزدیكی بین هر فرزند با پدر یكسان میباشد .قدرت یال فاكتوری است كه هرچه بیشتر باشد ،آنگاه وزن لینپن
بیشتر رواهد بود .همانطور كه پیشتر در روشهای مبتنی بر محتوای اطالعاتی گفته شد ،محتوای اطالعاتی هپر
گرهی مفهوم در سارتار آنتولوزی برابر است با:
)IC(c)   log p(c

()16-3

تعداد مرتبهای كه مفهوم  cدر انبوه مپتن ظپاهر شپده
()3-17

است

قدرت لینن ) (a,bبرابر است با:
()18-3

=)P(c

تعپپداد كپپل انبپپوه
متن

)LS (a, b)   log( P(b | a))  log( P(b) | P(a))  IC(a)  IC(b
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نهایتاً میتوانیم رابطهی  19-3را بین وزن یال ) (a,bو قدرت لینن بیان داریم:

()3-19

)LS (a, b
LS (a, b)  

weight (a, b) 

به طوریكه  δفاكتوری قابل تنظیم است كه ما در اینجا  δرا برابر   / 1قرار دادهایم.
 ویژگیهای گم های مفاهیمدر سلسلهمراتا آنتولوزی  WordNetویژگیهای تمامی گرهها به تفصپیل تشپریح شپده اسپت .بپرای ویژگپی
تعاریف مختلفی می توان متصور شد .در اینجا از تعریف ] [PET06در بیان  X-Similarityاستفاده كپردهایپم.
در اینجا ویژگیها به معنای مجموعههای تعاریف1كلمپهای ویپا  Synsetهپا مپیباشپد .مجموعپههپای تعریپف
كلمهای شامل كلمپاتی اسپت كپه از تعپاریف مفپاهیم2در  WordNetاسپتخراج شپده اسپت .عپالوه بپراین در
محاسبهی ویژگیهای بین دو مفهوم ،میزان مشابهت همسایگان هر دومفهوم را نیز میتپوان بپه حسپاب آورد.
بنابراین میتوان گفت كه دو كلمه از لحاظ ویژگیها با یكدیگر تشابه دارند هرگاه  Synsetها و یا مجموعههای
تعریفی رودشان و یا همسایگانشان ،از لحاظ لغوی مشابه باشند.
به ترتیا اشتراک ویژگیهای دو گره و همسایگان دو گره را تعریف میكنیم (رابطهی :)20-3
()20-3

A B
A B

S f ( a , b) 

بهطوری كه  Aو  Bمجموعهی كلمات توضیحی و یا  -Synsetهای دو مفهوم  aو  bهستند.
از آنجایی كه تمام همسایگان دو مفهوم با ین رابطهی یكسان متصل نشدهاند .بنابراین ما تشابه ویژگیها را به
ازای هر نوع رابطه محاسبه میكنیم( :به طور مثال رابطهی :)Part-Of ،IS-A
()21-3

Ai  Bi
Ai  Bi

S neighborhoods  f (a, b)  max

به طوری كه  iنوع رابطه را مشخص میكند .رابطهی بای محاسبهی تشابه ویژگیهای همسایگان را بپه صپورت
محاسبهی تشابه بین  Synsetهای همسایگان مفهوم كه دارای ین نپوع رابطپه بپا آن مفهپوم هسپتند ،نشپان
میدهد.
اكنون میتوانیم به صورت كلی اشتراک ویژگیهای دو مفهوم یال ) (a,bرا بپه صپورت رابطپهی  22-3تعریپف
كنیم:
Sets

1Description
2Glosses
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()22-3

)

S f  S neighborhoods  f
2

S ft (a, b)  max( S f ,

در عبارت بای  αضریا تاثیر اشتراک ویژگیهای همسایگان است .ما در اینجا  αرا برابر   / 9قپرار مپیدهپیم.
اكنون میتوان رابطهی وزن یال ) (a,bرا نیز با رابطهی  23-3بیان كرد:
)weight (a, b)  S ft (a, b

()23-3

 درجهی دانهبندی1خ شهها در آنت ل ژیدر گراف آنتولوزی میتوان تفاوت بین روشههای آنتولوزی را با درجپهی دانپهبنپدی بیپان كپرد .هپر سپارتار
آنتولوزی حداقل دو روشه داراست .هر روشه ریشهی رود را با روشههای دیگر به اشپتراک مپیگپذارد ،ولپی
روشهها دارای عمقهای متفاوت هستند .نتیجتاً بسطهپای متفپاوت كپه از ریشپه نشپات مپیگیرنپد ،یكسپان
نیستند ،همین امر باعث میشود كه وزن یالها در روشپه هپای مختلپف متفپاوت باشپد .بنپابراین بپه عنپوان
فاكتوری در وزندهی یالها میتوان دانهبندی محلی روشهها را به حساب آورد .بپدین منظپور مپا عمیپقتپرین
روشه را به عنوان روشهی اصلی2در نظر میگیریم و سایر روشهها قابپل تبپدیل بپه مقیپاس روشپهی اصپلی
رواهد بود .بنابر ] [ALM06توابع تبدیل طبق روابط زیر تعریف هستند (روابط  23-3و :)24-3
()23-3

2(depth (the sec ondary cluster ))  1
2(depth (the primary cluster ))  1

()24-3

)weigh t (a, b)  PRate  weight (a, b

PRate 

به طوری كه روشهی ثانویه3روشهای است كه یال ) (a,bدر آن قرار دارد PRate .نپر دانپهبنپدی روشپهی
ثانویه در روشهی اصلی است Weight’(a,b) .وزن یال ) (a,bدر روشهی ثانویه بپا مقیپاس روشپهی اصپلی،
میباشد.
 -3-2-4-2محاسبهی فاصلهی بین مفاهیم
برای محاسبه ی شباهت بین مفاهیم بایستی ابتدا فاصلهی بین مفاهیم را حساب كنپیم .در بخپشهپای پپیش
فاكتورهای موثر در محاسبه ی فاصله را مرور كردیم .روشی كه ما برای محاسبهی مشابهت استفاده مپیكنپیم،
ین روش تركیبی مبتنی بر فاصله است كه از محتوای اطالعاتی ونیز ویژگیهای مفهومی به عنپوان دو فپاكتور
تصمیمگیری استفاده میكند .در شكل  13-3روند محاسبه ی تشابه بین دو مفهپوم را در سپارتار WordNet

در قالا ین فلوچارت نشان دادهایم.
Degree

1Granularity

Cluster
Cluster

2Primary

3Secondary
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برای محاسبهی فاصپله ی معنپایی بپین دو مفهپوم د رسپارتار آنتولپوزیكی  ،WordNetفاكتورهپای مپوثر در
محاسبهی فاصله را وزندهی كرده و با یكدیگر تركیا میكنیم:
()25-3

]  i  Factori

2i 6

[ درجهی دانهبندی روشهی حاوی )weight (a, b)  1  (a,b

در رابطهی  25-3مجمپوع وزنپی فاكتورهپا رابطپهی مسپتقیمی بپا وزن یپال ) (a,bدارد .بپا اِعمپال مسپتقیم
فاكتورهای محاسبهی فاصله در رابطهی بای ،رابطه  26-3بدست میآید:

)  


S f  S neighborhoods  f
cluster  
 (  2  max( S f ,
) cluster
2


2depth (sec ondary
2(depth ( primary

weight (a, b)  1 

i
) depth(b
) OutDegree( a


i  1   
1  


   4  type (a, b)     5   
    6 
)  2  


i 2  i   
i 1




)LS (a, b
  3 
LS (a, b)  


()3-26
در مقدار عبارت بای (رابطهی  ،)26-3از آنجاییكه هر ین از فاكتورها سهمی از میپزان وزن یپال ) (a,bدارنپد،
بنپپپابراین بپپپرای ضپپپرایا فاكتورهپپپا )  (  iدوشپپپرط برقپپپرار اسپپپت 2   3   4   5   6  1 :و
 .   2   3   4   5   6  1در رابطهی بای دو حالت راص داریم اول زمانیكه در محاسبهی ویژگیهای
مفاهیم A  B   ،گردد كه در اینحالت رابطهی بای بیمعنپی مپیگپردد و مپا در ایپنحالپت از محاسپبه
اشتراک ویژگیها چشمپوشی میكنیم .دوم حالتی كه نوع رابطهی ) (a,bاز نوع ترادف ) (Synonymyبوده و یا
) 1

S f  S neighborhoods  f
2

 max( S f ,باشد كه در اینصورت میتوان گفت كه دو مفهوم بسپیار بپه هپم

نزدین هستند و بقیه ی فاكتورها قابل اآماض هستند .برای تصحیح این دو مشكل میتوان رابطهی بپای را بپه
صورت روابط  27-3تا  29-3بازنویسی كرد.

ویژگیهای گره
و همسایگان

محاسبهی
شباهت
معنایی دو
مفهوم

محاسبهی
فاصله معنایی
بین دو
مفهوم

چگالی مفهوم
دانهبندی
روشهها
نوع گره در

WordNet

عمق گره در
WordNet

محاسبهی فاكتورهای
محاسبهی

نگاشت مفاهیم به WordNet

قدرت گره

آنتولوزی مفاهیم
متداول هرزنامه

گراف موضوعی
سارته شده از متن
(بدنهی ایمیل)
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شكل -13-3روند محاسبهی تشابه بین دو مفهوم :یكی از گراف موضوعی و دیگری از آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه

()27-3

2depth (sec ondary _ cluster 
) 2(depth ( primary _ cluster

  1 

i
) depth(b
) OutDegree( a


 i  1   
 1  

   4  type (a, b)     5   
   6 
  2  


i 2  i   
i 1




)LS (a, b
    3 
LS (a, b)  


()28-3


S  S neighborhoods  f
1, type (a, b)  Synonymy or max( S f , f
) 1

2

()29-3
weight (a, b)    ,
A B 

   (   max( S , S f  S neighborhoods  f )   ,
none above
f

  2
2

 

با توجه به رابطهی تصحیح شدهی  ،29-3میتوان رابطهی فاصلهی هپر یپال را بیپان كپرد .فاصپلهی بپین دو
مفهوم با وزن یال مرتبط آندو رابطهی معكوس دارد:
()30-3

1
)weight (a, b

dist (a, b) 

از آنجائیكه میرپواهیم رابطپهی بپای بپه تسپاوی تبپدیل شپده مقپادیر لبپهای را امتحپان مپیكنپیم :وقتپی
 - weight (a, b)  یعنی دو مفهوم هیم رابطهای با هم نداشته باشند -آنگاه  dist (a, b)  ؛ و وقتپی كپه
 - weight (a, b)  1یعنی دو مفهوم تقریباً یكسان هستند -آنگاه  . dist (a, b)  بنابراین رابطپهی بپای را
میتوان به تساوی رابطهی  31-3تبدیل كرد:
()31-3

1
1
)weight (a, b

dist (a, b) 
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 -3-2-4-3محاسبهی تشابه مبتنی بر فاصله

می توانیم فاصله بین هر دو مفهوم را بدست آوریم .فاصله بین دو مفهوم با توجه به شكل  14-3برابپر مجمپوع
فواصل هر دو گرهی مفهوم تا كوچكترین گرهی مفهوم مشترک ) ،(NCNمیباشد.
بنابراین میتوان فاصلهی بین دو گرهی مفهوم را بصورت زیر بیان نمود:
()32-3

))Dist (n, parent (n
 Dist(n, parent (n))  npath (b
)) , NCN ( a ,b

Dist (a, b) 

)) n path ( a , NCN ( a ,b

در شكل  path(a,NCN(a,b)) ،14-3و )) path(b,NCN(a,bبه صورت پررنگ نمایش داده شده است.
سرانجام از آنجائیكه تشابه معنایی رابطه ی معكوس با فاصله دارد .میتوان رابطهی زیر را برای میزان شپباهت
دو مفهوم بیان كرد:
()33-3

1
Dist (a, b)  1

Sim(a, b) 

در مخرج برای حالتی كه دو مفهوم تقریباً یكسان هستند و فاصله ی معنایی آنها برابر صپفر اسپت ،یپن واحپد
اضافه كردهایم.
.
NCN

b

a
شكل -14-3فاصلهی بین دو مفهوم با توجه به محل قرارگیری نزدینترین گرهی والد مشترک )(NCN

 -3-2-4-4محاسبهی تشابه معنایی نهایی بین گراف موضوعی متن
ایمیل و آنتولوژی مفاهیم متداول هرزنامه
برای بهدست آوردن میزان تشابه گراف موضوعی استخراج شده از متن بدنهی ایمیل با گراف موضوعی سپارته
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شده از انبوه ایمیلهای هرزنامه ،ابتدا بایستی هر مفهوم از گراف موضوعی را گرفته و نزدینتپرین مفهپوم بپه
آن را از بین مفاهیم متداول هرزنامه بدست آورد .اگر گراف موضوعی بدنهی ایمیل را با  GTو آنتولوزی مفاهیم
هرزنامه را با  OSنمایش دهیم ،آنگاه بنابر رابطهی  34-3نزدینترین مفهوم از آنتولوزی هرزنامه به ین مفهوم
از گراف موضوعی ،مفهومی است كه میزان تشابه آن ماكزیمم باشد.
()34-3

)) Max ( Sim(a, bi

aGT ,biOS

where Sim(a, bk ) 

bMatched  bk  Os

و سپس با توجه به وزن هر نهاد مفهومی در گراف موضوعی ،میانگین تشابهات مفاهیم متن با مفاهیم متداول
هرزنامه ،را اندازهگیری میكنیم .میتوان میزان تشابه نهایی آنتولوزی گراف موضوعی بدنهی ایمیل با آنتولوزی
مفاهیم متداول هرزنامه ،را با رابطهی  35-3اندازهگیری كرد.

()35-3


(ai ) Max( Sim (ai , b j ) 
b j OS

N GT



  w

total

ai GT

Sim (OS , GT ) 

كه  wtotalوزن هر نهاد در گراف موضوعی متن ایمیل میباشد N GT .تعداد مفاهیم و موجودیتهای موجود در
گراف موضوعی میباشد .در رابطه ی بای هر چه اهمیت و مركزیت ین مفهوم د رگراف موضوعی بیشپتر باشپد
ونیز فركانس حضور آن مفهوم در متن بیشتر باشد ،در واقع تاثیر آن مطلا در مفهوم متن ایمیل بیشپتر بپوده
و بالطبع تاثیر بیشتری در میزان تشابه با آنتولوزی هرزنامه رواهد داشت.
 -3-2-5دستهبندی ایمیل با توجه به معنای استخراجی از
ایمیل
ما در قسمتهای گذشته دیدیم كه معنای ین ایمیل در دو قسمت موجود میباشد :اول در موضپوع ایمیپل و
دوم در متن بدنهی ایمیل .همانطور كه پیشتر نیز مطرح شد قسمت  Subject:چگپالتپرین قسپمت از لحپاظ
مفهومی در ین ایمیل میتواند باشد چراكه عنوان ایمیل میباشد و عنوان میتواند نماینپدهی چكیپدهی مپتن
باشد .بنابراین در محاسبهی میزان مشابهت با آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه ،عنوان ایمیل جایگپاه ویپژهای

دارد .همچنین یكی از مواردی كه امروزه در هرزنامهها شایع است ،عدم مطابقپت مفهپومی عنپوان ایمیپل بپا
محتوای بدنهی ایمیل میباشد ،برای مثال عنوان ایمیل شامل ” “USA After 9/11مپیباشپد ولپی در مپتن
ایمیل شاهد تبلیغ برای ین سایت فروش ساعت هستیم .این نوع هرزنامهها بیشتر برای فریپادادن گیرنپدهی
ایمیل برای بازكردن و رواندن متن ایمیل میباشد .پس یكی دیگر از نقاطی كپه مپیتوانپد محاسپبهی میپزان
شباهت به ما كمن كند ،مقایسهی معنایی عنوان و بدنهی ایمیل میباشد.
با توجه به ارائه فرمولشباهت معنایی در بخش پیشین (رابطهی  ،)35-3میتوان در سه قسپمت و بپا وزنهپای
متفاوت تشابه معنایی را محاسبه كنیم:
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 -1تشابه معنایی بین عنوان ایمیل ) (Subjectو آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامهSimSub-Ont:
 -2تشابه معنایی بین بدنهی ایمیل ) (Body Textو آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامهSimBod-Ont :
 -3تشابه معنایی بین عنوان ایمیل ) (Subjectو بدنهی ایمیل )SimSub-Bod :(Body Text

در مورد تشابه معنایی عنوان ایمیل با آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه ،از همان گراف معنپایی عنپوان ایمیپل
بجای گراف موضوعی استفاده می كنیم .علت آن است كه كاهش گراف معناییِ عنوان ایمیل ممكن است منجر
به از دست رفتن اطالعات مهمی گردد .تفاوت در محاسبه ی تشابه معنایی بخش سوم بپا بخپش اول و دوم در
این است كه در بخش سوم بایستی تشابه معنایی بین گراف معناییِ عنپوان ایمیپل و گپراف موضپوعیِ بدنپهی
ایمیل را با استفاده از آنتولپوزی زمینپهای  WordNetبدسپت آورد .محاسپبات ایپن بخپش نیپز دقیقپاً ماننپد
محاسبات بخش اول و دوم و با استفاده از رابطهی  35-3قابل انجام میباشد (محاسبهی ).)Sim(GS,GT
بنابراین در ین فرمول كلی میتوان برای دستهبندی ین ایمیل به عنوان هرزنامه و یا ایمیل معتبر ،و با توجپه
به ین حد آستانه بنابر تصمیم زیر عمل كرد (رابطهی :)36-3




if 1  Sim SubOnt   2  Sim Bod Ont   3  (1  Sim sub  Bod )  threshold
if 1  Sim SubOnt   2  Sim SubOnt   3 (1  Sim Sub Bod )  threshold

 Ham
Cemail  
Spam
1   2   3  1

1 ,  2 ,  3  1

()3-36
 Cemailدسته طبقهبندی ایمیل میباشد SimSub-Ont .میزان تشپابه بپین آنتولپوزی مفپاهیم متپداول هرزنامپه و
موضوع ایمیل میباشد SimBod-Ont .میزان تشابه بدنه (مپتن) ایمیپل (گپراف موضپوعی) و آنتولپوزی مفپاهیم
متداول هرزنامه میباشد و سپرانجام  SimBod-Subنیپز میپزان تشپابه معنپایی بدنپهی ایمیپل و موضپوع ایمیپل
میباشد .هر كدام از این سه فاكتور با وزنهای متفاوتی در تعیین دستهی ایمیل نقش دارند .با توجپه بپه اینكپه
در بیشتر هرزنامهها در وهلهی اول دچار تشابه معنایی بدنهی ایمیل با مفاهیم متداول هرزنامه میباشپند ،و در
وهلههای بعدی دارای تشابه معنایی موضوع با مفاهیم متداول هرزنامه و نیز عدم تشابه معنایی بدنه با موضپوع
1 1 1
6 3 2

ایمیل میباشند ،بنابراین ما   3 , 2 , 1را به ترتیا برابر  , ,مپیگیپریم .و  thresholdبپا آزمپایش و بپا
توجه به نتایج حاصل ،قابل بدستآوردن میباشد.
 -3-3استفاده از شبکههای اجتماعی برای فیلترینگ هرزنامه
همانطور كه پیشتر اشاره شد ،بیشتر روشهای ارائه شده و پیادهسازیشده برای شناسایی هرزنامپه ،روشهپای
مبتنی بر محتوای متنی و تصویری ایمیل بوده است .بپا تمپام چنپین روشپهایی كپه تپاكنون بپرای شناسپایی
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هرزنامه ها ارائه شده است ،ولی امروزه فرستندگان هرزنامه به طور افزایندهای از روشهای پیچیپدهای اسپتفاده
میكنند كه محتوای متداول هرزنامهها را دستكاری كرده تا از سد فیلترهای مبتنی بر محتوا عبور كنند .بپرای
مثال برای تغییر نتایج حاصل از آنالیز فركانس كلمات ،یكسری رشتهی حرفی تصادفی را در مپتن ایمیپل وارد
می سازند .عالوه بر این كلمات با ترتیا حروف رمزشده ،میتوانند فیلترهای مبتنی بر محتوا را فریا دهند ،در
حالیكه كاربران باز می توانند این كلمات رمزشده را درک كنند .از سپویی دیگپر جعپل اطالعپات آیرمحتپوایی
بسیار سخت تر است .بنابراین فیلترهای مبتنی بر محتوا به تنهایی نمپی تواننپد مفیپد واقپع شپوند و بنپابراین
روشهای دیگری برای تكمیل این روشها مورد نیاز است .همچنین در مورد روشپهای مبتنپی بپر لیسپت آدرس
سیاه و سفید ،بسیاری از فرستندگان هرزنامه رود را بجای افراد معتبر در قسمت  From:جا میزنند.
در این قسمت ما با استفاده از اطالعات آیر متنی سرآیند ایمیل و نیز استفاده از شبكههای اجتمپاعی روشپی
را برای شناسایی ایمیل ارائه رواهیم كرد .این روش میتواند بپرای رودكپاركردن سپارت و نگهپداری لیسپت
سیاه و لیست سفید مورد استفاده قرار گیپرد .روش فپوق از ویژگپی هپای ایسپتا و پویپای شپبكهی اجتمپاعی
ایمیلها برای هر فرستندهی ایمیل استفاده میكند .بنابر روشی كه در ادامه میآید ،از این ویژگیهپا اسپتفاده
كرده و به هر فرستندهی ایمیل ین نمرهی اعتبار داده میشود و براساس این نمره كالسهبندی فرستندگان به
دو كالس فرستندگان معتیر و فرستندگان هرزنامه ،انجام میشود
 -3-3-1ساخت شبکهاجتماعی از روی گزارشات رخدادها
اآلا پیادهسازیهای عامل ایمیلِ  ، SMTPگزارشات1تراكنشهای ایمیل را نگهداری میكنند .ایپن گزارشپات
شامل گزارشات عادی و نیز گزارشات رطای  SMTPمیباشند .گزارشات عپالوه بپر زمپان و نیپز تپاریخ وقپوع
تراكنشها ،دربرگیرندهی آدرس  IPسرویسگیرندهی  ،SMTPآدرس فرستندهی مبدا و نیپز دریافپتكننپدهی
ایمیل ،شناسهی ایمیل ،وضعیت اعتبار و  . ...شبكههای اجتماعی ایمیل بپا تجزیپهی گزارشپات تپراكنشهپای
ایمیل سارته میشود.
ما در پردازشهای رود تنها بر روی ایمیلهایی تمركز داریم كه تحویل آنها بدون رطا در مقصد صورت گرفته
است .از روی گزارشات تراكنشها میتوان اطالعات تبادیت بین كاربران را استخراج كرد .بنابراین:
 Email_Count(ai,aj) را برابر تعداد ایمیلهایی كه از (گره)  aiبه  ajارسال شده است ،در نظر میگیپریم،
به طوری كه  a j  R ، ai  Sو . S  R  A
 برای هر فرستنده در گراف شبكهی اجتماعی ین نمرهی درستی2می توان تعریپف كپرد كپه ایپن نمپره در
واقع نمره ی نهایی است كه ما براساس آن تعلق ین فرستنده را به مجموعپهی فرسپتندگان هرزنامپه و یپا
1Log

Score

2Legitimacy
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مجموعه فرستندگان حقیقی ایمیل ،سنجش مپیكنپیم .نمپرهی درسپتی را عپددی بپین  +1و  -1تعریپف
میكنیم ،به طوری كه عالمت این نمره بیانگر تعلق فرستنده به دستهی فرسپتندگان معتبپر (مثبپت) و یپا
دسته ی فرستندگان هرزنامه (منفی) میباشد .هم چنین بزرگی (قدرمطلق) این نمره بیپانگر میپزان اعتبپار
تعلق به هر ین از این دو دسته میباشد .بنابراین ما مجموعهی برچساهای كالس فرسپتندهی هرزنامپه و
نیز فرستنده ی معتبر را بدین صورت میتوان تعریف كرد C  {1,1} :كه  -1و  +1به ترتیا نماینپدهی
كالس فرستندگان هرزنامه و كالس فرستندگان معتبر ایمیل هستند.
در ین شبكه ی اجتماعی كه اعضای آن متقابالً با یكدیگر رابطه دارند ،میتوان گفت كه بررپی از فرسپتندگان
در زمرهی دریافتكنندگان نیز هستند و بالطبع نمیتوان گفت كه این دو مجموعه از یكدیگر مجزا هستند .بپه
عبارتی دیگر  . R  S  ین شبكهی اجتماعی ایمیل را میتوان به صورت یپن گپراف جهپتدارو بصپورت
) G  ( A, Eتعریف كرد .هر كاربر ایمیلِ یكتا كه در گزارشات تراكنشها از وی نام برده شده اسپت ،بپا یپن
نود  aiكه عضو مجموعهی  Aمیباشد ،در گراف قابل شناسایی است .رابطهی فرستنده ) (aiو دریافتكننپدهی
ین ایمیل ) (ajرا میتوان با ین یال جهتدار  eij  Eكه جهت آن از  aiبه  ajمیباشد ،نشپان داد .هماننپد
كاری كه سنگ و دیگران در الگوریتم  ProMailانجام دادهاند ،برای هر یال میتوان وزن تعریف كپرد .از آنجپا
كه بین هر دو گره (كاربر) ممكن است چندین یال (ایمیل) تعریف گردد ،بنابراین میتپوان تعپداد ایمیپلهپای
فرستاده شده از  aiبه  ajرا به عنوان وزن یال  eijتعریف كرد .بنابراین:
()3-37

) w(eij )  Email _ Count (ai , a j

 -3-3-2ویژگیهای شبکههای اجتماعی ایمیلها
اكثر كاربران ایمیل از طریق گروه های اجتماعی (گروههای دوستی) با یكدیگر در ارتباط و تعامل هستند .آنهپا
با افرادی ارتباط برقرار میكنند كه نوعی از پیوند متقابل بین آنها موجود باشد .بررپی از ایپن پیونپدها شپامل
رابطهی دوستی ،همدانشگاهی ،عالیق مشترک و  ...می باشد .بنابراین از روی الگوهپای تپراكنش بپین كپاربران
میتوان نوعی از شبكهی اجتماعی پدیپد آورد ] .[KON05از سپویی دیگپر فرسپتندگان هرزنامپه از روشپهای
متفاوتی برای تدوین لیست دریافتكنندگان هرزنامپه اسپتفاده مپیكننپد ] .[HOA06,PFL05آنهپا از منپابع
متعددی مانند وبسایتها ،گروههای ربری ،فرومها ،دایركتوریهای عمومی و وبسایت شپبكههپای اجتمپاعی
مانند  Linkedin ،Orkutو  Facebookو  ...آدرس دریافتكنندگان رود را پیدا میكنند .بنپابر یپن تحقیقپی
كه توسط FTC1صپورت گرفتپه اسپت ،بپیش از  85درصپد آدرسهپای ایمیلپی كپه در گپروههپای ربپری و
وبسایتهای متفاوت عضویت دارند ،دریافتكنندهی هرزنامه هستند .به طور كلی هر عبارت حرفی كه شپامل
كاراكتر ”@“ بوده و همانند ین آدرس ایمیل میباشد ،در اینترنت درو میشود .با استخراج آدرسهای ایمیپل

Trade Commision

1Federal
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از اینترنت بدین صورت ،دریافت كنندگان هرزنامهها احتمایً رابطهای اجتماعی با یكدیگر ندارند.
در ادامه برری از ویژگیهای ایستا و پویای شبكههای اجتماعی ایمیل كه میتواننپد بپرای كشپف هرزنامپههپا
مورد استفاده قرار گیرند را بررسی رواهیم كرد.
 -3-3-2-1درجهی ورودی و درجهی خروجی
درجهی ورودی و درجهی رروجی در شبكههای اجتماعی ایمیل بیانگر تعداد حسابهای ایمیل اسپت كپه بپه
ترتیا ین گره از آنها ایمیل دریافت كرده وبه آنها ایمیل میفرستد .فهرست دریافتكننپدگان ایمیپل از یپن

حساب فرستندهی هرزنامه آیر جعلپی1از یپن كپاربر عپادی و حقیقپی ،بیشپتر اسپت .بپرعكس یپن حسپاب
فرستندهی هرزنامه جعلی 2،با هر حسابی كه جعل میكند ،تنها چند هرزنامه میفرستد و پس از آن از حسپاب
جعلی دیگری استفاده می كند تا بدین طریق از سد فیلترهای مبتنی بر لیسپت عبپور كنپد .بپا توجپه بپه ایپن
واقعیت ،درجهی رروجی حسابهای جعلی نسبت به كپاربران حقیقپی پپائینتپر اسپت .رابطپهی  38-3نسپبت
درجهی رروجی را بین كاربران حقیقی ،فرستندگان هرزنامه آیر جعلی و فرستندگان هرزنامه جعلپی مقایسپه
میكند:
Out _ Degree( NonSpoofed _ Spammer) 

()3-38

Out _ Degree( Legitimate _ User) 
)Out _ Degree( Spoofed _ Spammer

درجهی ورودی یپن حسپاب ایمیپل بپا میپزان تعامپل آن حسپاب و نیپز نپر پاسپخ3آن حسپاب در ارتبپاط
میباشد.می توان ادعا كرد كه ین كاربر حقیقی بیشتر از ین فرسپتندهی هرزنامپه ،در تعپامالت دو طرفپه (بپا
دوستان ،همكاران و  )...شركت میكند و بنابراین درجهی ورودی بیشتری دارد .هرزنامههپا كپاربران را بیشپتر
به دیدن ین صفحهی وب یا دریافت ین سرویس رهنمون میسازند تا اینكه آنها را به فرسپتادن پاسپخ سپوق
دهند .بنابراین انتظار داریم كه كاربران كمی به هرزنامپه هپا پاسپخ دهنپد .شپایان ذكپر اسپت كپه بپرای یپن
فرستندهی هرزنامه كه جعلی است ،اصالً حساب ایمیل واقعی وجود ندارد و بنابراین درجپهی ورودی آن برابپر
صفر است .رابطهی  39-3نسبت درجهی ورودی را بین كاربران حقیقی و فرستندگان هرزنامه (اعم از جعلپی و
آیر جعلی) مقایسه میكند:
()3-39

)In _ Degree(Spammer)  In _ Degree( Legitimate _ User

 1فرستندهی ایمیل آیر جعلی ) (non-spoofed spammerحساب ایمیلی است كه اسم و یا نام ین كاربر و یا دامنه را جعل نكرده
باشد.
 2فرستندهی ایمیل جعلی ) (spoofed spammerحساب ایمیلی است كه اسم و یا نام ین كاربر و یا دامنه را جعل كرده باشد.
Rate

3Reply
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 -3-3-2-2شمار ایمیل ورودی و خروجی
مجموع تمامی وزنهای یالهای رروجی از ین گره در گراف شبكه اجتماعی بیانگر تعداد ایمیلهپایی اسپت كپه
آن گره (فرستنده) فرستاده است .هم چنین مجمپوع تمپامی وزنهپای یالهپای ورودی بپه یپن گپره در شپبكه
اجتماعی گراف شبكه اجتماعی بیانگر تعداد كل ایمیلهایی است كه آن گره (فرستنده) دریافپت كپرده اسپت.
شمار ایمیل ورودی و رروجی با درجه ی ورودی و رروجی و وزن یالها در ارتبپاط مپیباشپد.در شپكل 15-3
رابطهی «شمار ورودی» و «شمار رروجی» ین گره در گراف شبكهی اجتماعی ایمیل نشان داده شده است:
) in _ Degree( ai

 wxi

wiz
…

wxi

ai

In _ Count _ Email (ai ) 

()40-3
…

) Out _ Degree( ai

 wiz

Out _ Count _ Email (ai ) 

()41-3
شكل « -15-3شمار ورودی» و «شمار رروجی» ین گره در گراف شبكهی اجتماعی ایمیل

بنابر تعریف ین فرستندهی ایمیل آیر جعلی ایمیل هپای رپود (در واقپع هرزنامپه) را بصپورت دسپتهجمعپی
می فرستد .چنین حساب ایمیلی بطور میانگین از ین كاربر حقیقی و درست ،بیشتر ایمیل میفرستد .از سویی
دیگر ین فرستندهی ایمیل جعلی ،بطور میانگین ریلی كمتر از ین كاربر حقیقی و درست ایمیل میفرسپتد،
علت این امر آن است كه ین فرستندهی جعلی بطور متناوب اسامی و دامنههای متفپاوتی را جعپل مپیكنپد.
بنابر تحقیقی كه گومز و دیگران  ]GOM05انجام دادهانپد ،اكثپر فرسپتندگان هرزنامپه ،از رپارج از دامنپهی
محلی كاربر هستند .از بین تعداد قلیل فرستندگان هرزنامه كه از دارپل دامنپهی محلپی هسپتند 81 ،درصپد
فقط هرزنامه میفرستند و تنها  19درصد هم هرزنامه و هم ایمیل معتبر میفرستند .هپر دوی ایپن دو دسپته
جزو فرستندگان ایمیل جعلی هستند ،فرق این دو دسته در آن است كه دستهی اول نام ین كاربر كپه وجپود
رارجی ندارد ،را جعل كردهاند ،در حالیكه دستهی دوم نام ین كاربر محلی حقیقی را جعل كردهاند و بنابراین
عالوه بر هرزنامههایی كه به نپام آن شپخص فرسپتاده مپیشپود ،رپود آن شپخص نیپز ایمیپلهپایی حقیقپی
میفرستد.
عالوه بر این انتظار میرود كه حساب ین فرستندهی هرزنامه نسبت به ین كاربر حقیقی كمتر ایمیل دریافپت
میكند.
 -3-3-2-3ضریب خوشهبندی )(Clustering Coefficient

مفهوم

ضریب خوشهبندی

ضریا روشهبندی مفهومی است كه در تحقیقات تجربی و تئوری شبكه ،از توجه راصی برروردار شده اسپت.
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این معیار برای سنجش میزان تمایل گرههای ین شبكه برای ایجاد ین روشه1میباشد .شپواهد حپاكی از آن
است كه در اآلا شبكههای واقعی و به رصوص در شبكههای اجتماعی ،گرهها تمایل بپه تشپكیل گپروههپای
پیوسته با تراكم نسبی بای دارند ] .[WAT98در شبكههای دنیای واقعی ،احتمال تشكیل چنین گپروههپایی از
میانگین احتمال ایجاد گروه بین دو گرهی تصادفی بایتر است.
دو نوع ضریا روشه بندی قابل تعریف اسپت :محلپی وسراسپری .ضپریا روشپهبنپدی سراسپری معیپاری از
روشهبندی در سرتاسر شبكهی گراف میباشد ،در حالیكه ضریا روشهبندی محلی بر روی ین گپره تمركپز
دارد .در ادامه این دو ضریا محلی و سراسری را تعریف میكنیم.
ضمیب خ شه بندی سماسمی
ضریا روشه بندی سراسری براساس گرههای سهتایی2قابل تعریف است .یپن سپهتپایی از گپرههپا ،سپه گپره
میباشند كه با دو یال (سهتایی باز) 3و یا سه یال (سهتایی بسته) 4به یكدیگر متصل هستند .یپن مثلپث شپامل
سه سهتایی بسته می باشد (به ازای هر گره ین مثلپث) .ضپریا روشپهبنپدی سراسپری برابپر نسپبت تعپداد
سهتاییهای بسته (یا سه برابر تعداد مثلث ها در گراف) به تمامی سهتاییها ( اعم از بسته یا باز) میباشد .ایپن
ضریا معیاری برای درجهی روشهبندی در ین شبكهی كامل می باشد و قابپل اعمپال بپه گپراف جهپتدار و
بدون جهت میباشد .میتوان ضریا روشهبندی را با رابطهی زیر تعریف كرد:

()42-3

تعداد «سه تایی» های بسته
تعداد كل «سه تایی» ها

=  =CCglobalضریا روشهبندی سراسری

ضمیب خ شهبندی محلی
ضریا روشهبندی محلی ین گره در گراف ،میزان نزدیكی همسایگان آن گره را برای تشكیل ین گراف كامل

اندازهگیری میكند .واتز و استروگاتز5از این ضریا استفاده كرده تا تعیین كنند آیا یپن گپراف یپن شپبكهی
جهانی كوچن6هست یا ریر ].[WAT98
اگر گراف ) G= (V,Eشامل مجموعهی گرههای  Vو یالهای  Eبین آنها باشد .یپال  eijیپال بپین گپرهی  iو j

میباشد N(ai) .برابرتعداد گرههای همسایهی  aiمیباشد بطوری كه:
1Cluster
2Triplet

Triplet
Triplet

3Open

4Closed

and Strogatz

5Watts

World Network

6Small
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}N (ai )  {v j | eij  E  e ji  E

()3-43

درجهی  kiبرای هر گره برابر تعداد گرههای همسایهی آن گره |) |N(aiمیباشد.
درجهی روشهبندی محلی ) CC(aiبرای ین گرهی  ، aiبرابر نسبت تعپداد یپالهپای بپین همسپایگان  aiبپه
حداكثر یالهای ممكن بین همسایگان  aiمیباشد .ما در اینجا برای اندازهگیری ضریا روشهبندی جهپت یالهپا
را در نظر نمیگیریم ،چرا كه جهت فرستادن ایمیل بین دو كاربر تاثیری در ضریا روشهبندی بین آنها ندارد.

در ین گراف بدون جهت ،تعپداد یالهپای بپین  kiهمسپایهی  aiبرابپر  ki(ki-1)/2مپیباشپد؛ بنپابراین ضپریا
روشهبندی محلی گرهی  aiبرابر است با :
: v j , vk  N (ai ), e jk  E

()3-44

} 2  {e jk

)k i (k i  1

CClocal (ai ) 

مفهوم ضریا روشهبندی محلی در شكل  16-3بهتر نمایش داده شده است.

CC(a)=0

b

c

CC(a)=1/3
a

b

c

CC(a)=1
a

b
a

c

d

d

d

)(c

)(b

)(a

شكل  -16-3ضریا روشهبندی محلی گرهی  aدر ین گراف -در بخش ) (aبین هر سه همسایهی گره  aیال وجود
دارد .بنابراین ضریا روشهبندی برابر  1میباشد .دربخش ) (bتنها ین یال از سه یال ممكن بین همسایگان گره a
موجود است بنابراین ضریا روشهبندی برابر  1/3میباشد .نهایتاً در بخش ) (cهیم یالی از یالهای ممكن بین
همسایگان  aموجود نیست و ضریا روشهبندی برابر صفر است.

ضریا روشهبندی در شبكه ی اجتماعی ایمیل در واقع میزان روابط دوستِ دوست1را بین حسابهپای ایمیپل
نشان میدهد .این روابط در حسابهای ایمیل افراد ،به علت روابط اجتماعی بین صاحبان آنها میباشپد .بپرای
مثال دوستانِ شخصی فرد  Aبه احتمال زیاد همدیگر را میشناسند ،این آشنایی از طریق گپروههپای دوسپتی
متفاوت صورت میگیرد .بنابراین دوستان عالوه بر ارتباط با شخص  ، Aبا یكدیگر نیز ممكپن اسپت در ارتبپاط
باشند.

of Friend

1Friend
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از آنجایی كه فرستندگان هرزنامه آدرسهای ایمیل افراد را از دامنههای عمومی مانند صفحات وب جمعآوری
كرده و آنها را با سایر آدرس هایی كه از منابع دیگر بدست میآورند ،تركیا میكنند ،بنپابراین احتمپال كمپی
است كه مجموعهی آدرسهای دریافپت كننپده از یپن فرسپتندهی هرزنامپه ،بپا یكدیگرآشپنا بپوده و عالیپق
مشتركی داشته باشند .به عبارتی دیگر حسابهای ایمیلی كپه همسپایهی یپن فرسپتندهی هرزنامپه در گپراف
شبكهی اجتماعی ایمیل هستند ،نشانگر ین شبكهی اجتماعی با روابط دوستِ دوسپت هسپتند .بپا توجپه بپه
تعریف ضریا روشهبندی ،میتوان گفت كه فرستندگان هرزنامه دارای ضریا روشهبندی محلپی پپائین و در
حد صفر دارند .در شكل 17-3دو زیرگراف نشان داده شپده اسپت كپه در شپكل اول دو فرسپتندهی هرزنامپه
نمایش داده شده است كه دارای ضریا روشه بندی در حد صفر هستند و در شكل دوم ین زیرگراف از افپراد
حقیقی مرتبط نشان داده شده و در مركز گراف ین فرستندهی ایمیل حقیقی دیده میشود ].[BOY05

(ب)

فرستندهی معتبر

(الف)

فرستندهی
هرزنامه

شكل -17-3دو زیرگراف شامل مولفهی فرستندههای هرزنامه و فرستندههای حقیقی( .الف) دو فرستندهی هرزنامه كه
ضریا روشهبندی آنها در حد صفر میباشد( .ب) زیرگراف شامل فرستندههای حقیقی .با مشاهدهی سارتارهای
سهتایی(مثلثی) میتوان فهمید كه ضریا روشهبندی بایتر از شكل (الف) میباشد (شكل برگرفته از ].)[BOY05

از آنجائی كه ما در محاسبهی ضریا روشهبندی محلی جهت را نادیده میگیریم ،بنابراین میتوان به یالهپای
بدونجهت وزن داده و میزان آن را در محاسبهی ضریا روشهبندی درالت دهیم .پیشتر بپه هپر یپال وزنپی
ارتصاص دادیم كه همانا تعداد ایمیلهای مبادله شده بود .این وزن در محاسبهی ضریا روشهبنپدی تپاثیری
ندارد ،بلكه بطور مستقل در سایر ویژگیها تاثیر دارد .یكی از كارهایی كه میتپوان در آینپده انجپام داد ،تپاثیر
«قوت ارتباط دو گره» به عنوان وزن یال مرتبطكنندهی دو گره ،در محاسبهضریا روشهبندی است .در گراف
شبكهی اجتماعی ،افراد بیانگر گرهها میباشند .هر شخصپی دارای یكسپری عالیپق و رصپایص مپیباشپد كپه
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میتواند با افراد دیگری كه در شبكهی اجتماعی او هستند ،مشترک باشد .برای مثال شخص Bو  Cدوسپت A

میباشند A .همانند شخص  Bدر گروههای موسیقی سنتی و تنیس عضویت دارد ،ولپی شپخص  Cدر هپیم
گروهی با شخص  Aاشتراک ندارد .بنابراین میتوان گفت كه میزان ارتباط شخص  Bبا  Aبیشتر از شخص C

با  Aمیباشد.
در چند سال اریر متدهای متفاوتی برای محاسبهی ضریا روشپهبنپدی محلپی و سراسپری در گپرافهپای
وزندار بدون جهت ارائه شده است .در ] [KAL07به بررپی از متپدهای محاسپبهی ضپریا روشپهبنپدی در
گرافهای وزندار اشاره شده است .همچنین در ] [OPS09روشی برای محاسبهی ضریا روشهبندی عمپومی
در گرافهای جهتدار و بدون جهت آمده است .یكی از كاملترین فرمولها برای محاسبهی ضریا روشهبنپدی
محلی در گراف وزندار ،توسط زنگ و هورواس1ارائه شده است] .[ZHAN05در ] [ZHAN05برای ین گپراف
وزندار بدون جهت ،رابطهی  45-3برای محاسبهی ضریا روشهبندی ارائه شده است:
jk

()3-45

w w w


(k ) 
 w    w

2
ki

ij

ki

ik

j i , j  k
2
ki

ik

CC weighted

ik

به طوری كه  iو  jگرههای همسایهی  kهستند كه رود نیز به یكدیگر با یال  eijمتصل هستند.
برای پیدا كردن عالیق و یا تمایالت افراد ،به شبكههای اجتماعی تحپت وب ماننپد  Facebookو یپا  Orkutو
برنامه ریزی با  APIهای آنها مانند Opensocial2و یا  ، Facebook API’sنیپاز داریپم تپا بپدین وسپیله و از
طریق محاسبهی هم پوشانی عالیق صریح و ضمنی افراد در صفحات شخصی رود ،بتوانیم وزن ارتباط را بپرای
هر دو گره در شبكهی اجتماعی ایمیلها بدست آوریم .از آنجایی كه این  -APIها درحپال حاضپر امكانپاتی را
برای برنامهریزی در سطح دوستِ دوست ) (Friend Of Friendدر ارتیپار نمپیگذارنپد ،بنپابراین اسپتفاده از
عالیق به عنوان وزن در محاسبهی ضریاروشهبندی ،یكی از كارهایی است كه با توسعهی بیشپتر  APIهپای
شبكههای اجتماعی تحتوب ،بیشتر به آن میتوان پردارت.
با توجه به مطالا فوقالذكر ،در اینجا برای محاسبهی ضریا روشهبندی ،از گپراف بپدون جهپت وبپدون وزن
استفاده كرده و به رابطهی  44-3برای محاسبهی ضریا روشهبندی بسنده میكنیم.

and Horvath

1Zhang

 OpenSocial 2مجموعهای از واسطهای برنامهنویسی كاربردی ) (APIبرای برنامهنویسی كاربردی در شبكههای اجتماعی تحت وب
میباشد .این استاندارد توسط  Googleو  MySpaceو چندی دیگر از شبكههای اجتماعی توسپعه داده شپد .اولپین نسپخه از ایپن
مجموعه  APIدر سال  2007ارائه شد .برنامههایی كه  APIهای  OpenSocialرا پیادهسازی كردهاند ،قابلیت آنرا دارند كه با سپایر
شبكههای اجتماعی كه از این استاندارد تبعیت میكنند ،تعامل داشته باشند .از جمله شپبكههپای اجتمپاعی تحپت وب كپه ایپن
مجموعه  APIرا به عنوان استاندارد برای برنامهنویسی كاربردی پذیرفتهاند ،عبارتند ازSonico ، Netlog ،Orkut ،MySpace ،Hi5 :
 Friendster ،و . Ning
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 -3-3-2-4تقابل ارتباط )(Communication Reciporcity

بنابر  ]GOM05میزان تقابل ارتباط ین گره در گراف شبكهی اجتمپاعی بپهصپورت رابطپهی  46-3تعریپف
میگردد:
()3-46

) IS (ai )  OS (ai
) OS (ai

CR(ai ) 

بهطوری كه ) OS(aiمجموعهی حسابهای ایمیل (گره در گراف) }  {a  Vمیباشد كه حداقل ین ایمیپل از
 aiدریافت كرده است IS(ai) .نیز مجموعهی حسابهای ایمیل }  {a  Vاست كه حداقل یپن ایمیپل بپه ai

فرسپپتاده اسپپت .مپپیتپپوان تعریپپف  CRرا تغییپپر داد بپپه طپپوریكپپه وزن یالهپپای ارتبپپاطی بپپین  aiو
)  IS (aic )  OS (aiرا نیز در نظر بگیرد .بدین منظور  CRرا به صورت  CRwبازتعریف میكنیم (رابطهی -3
:)47

) w(e ji ) / w(eij
()3-47

)) j( IS ( ai )OS ( ai

) OS (ai


(a ) 
i

CRw

این معیار سطح تعامل متقابل ین گره را با همسایگان رود در شبكهی گراف ایمیل نشان میدهد .ایپن معیپار
نسبت شمار ایمیل دریافتی به شمار ایمیل فرستاده شده را در بین دریافتكنندگان ین گرهی فرستنده نشپان
میدهد .این معیار ،رفتار اجتماعی كاربرانی را مشخص میسازد كه به سایر كاربران در شبكهی اجتماعی رپود
ایمیل میفرستند .ین فرستندهی هرزنامه دارای ین عپدم تعپادل سپارتاری بپین مجموعپهی فرسپتندگان و
گیرندگان است .علت این امر آن است كه فرستندگان هرزنامه ممكن است تعداد زیادی ایمیل بپه آدرسهپای
متفاوت بفرستند ،ولی تعداد افرادی كه ایمیل فرستندهی هرزنامه را پاسخ داده و یا ایمیلی بپرای او بفرسپتند،
بسیار نادر است .حتی اگر ین دریافتكنندهی هرزنامه به موضوع مطرحشده در هرزنامه عالقپه داشپته باشپد،
عكسالعمل او به جای پاسخ دادن ،پیگیری لینكی است كه معمویً در هرزنامهها موجود است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه هرچه  CRwین حساب ایمیل كمتر باشپد ،احتمپال آنكپه آن حسپاب ،یپن
فرستندهی هرزنامه باشد ،بیشتر است.
ِگی گرههای فرستنده )(Betweenness
 -3-3-2-5میان

یكی از سارتارهایی كه میزان مركزیپت را در گپرههپای یپن گپراف بیپان مپیكنپد ،مركزیپت میپانگی1اسپت
] .[CEN09گره هایی از ین گراف كه در مسیرهای كوتاه2بیشتری واقع شپدهانپد ،مركزیپت میپانگی بیشپتری
دارند .برای ین گراف ) G=(V,Eبا  nگره ،مركزیت میانگی ) CB(vبرابر است با:
Centrality

1Betweenness

Path

2Shortest
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()3-48

) st (v
s v tV  st



C B (v ) 

s t

به طوری كه   stتعداد مسیرهای كوتاه از  sبه  tمیباشد و )  st (vنیز تعداد مسپیرهپای كوتپاه از  sبپه t

است كه از گرهی  vمیگذرند .در شكل  18-3شمایی از مفهوم مركزیت میانگی را نشان داده است ،به طپوری
كه گرههای رارجی كه با قرمز نشان داده شدهاند ،دارای كمترین مقدار مركزیت میانگی و گرههای آبپی رنپگ
(گره دارلی تر) دارای بیشترین مقدار مركزیت میانگی میباشند.

شكل  -18-3شمایی از مفهوم مركزیت میانگی در ین گراف :گرههای رارجی كه با قرمز نشان داده شدهاند ،دارای
كمترین مقدار مركزیت میانگی و گرههای آبی رنگ (گره دارلی تر) دارای بیشترین مقدار مركزیت میانگی میباشند
(برگرفته از ].)[CEN09

برای پیداكردن مسیر كوتاه بین دو گره الگوریتمهای متفاوتی ارائه شده است ،ولی در مورد گپرافهپای تنپن،
بهترین الگوریتم ،الگوریتم جانسون1میباشد كه دارای مرتبهی زمانی )   (V 2 log V  VEمیباشد.
محاسبه ی مركزیت میانگی در گراف های بزرگ تقریباً زمان زیادی می برد .یكپی از معیارهپای سپادهتپری كپه

تقریباً میتواند تخمینی از مركزیت میانگی ین گره را در ین گراف به ما بدهد ،احتمال مالقات ین گره طپی
ین راهپیمایی تصادفی در گراف است ] . [PAG98هرچه مركزیپت میپانگی یپن گپره بیشپتر باشپد ،احتمپال
مالقات آن در طی ین راهپیمایی تصادفی بیشتر است .در هر مرحلپه از راهپیمپایی تصپادفی در یپن گپراف،
نیازمند آن هستیم كه گرهی بعدی را برای مالقات كردن برگزینیم .این كار در دو مرحلپه قابپل انجپام اسپت:

گرهی بعدی را میتوان بصورت تصادفی از مجموعه گرههای رروجپی گپرهی فعلپی انتخپاب كپرد ویپا اینكپه
می توانیم ین پرش را انجام دهیم .برای انجام پرش ،ین گره از گرههای گراف به عنوان گرهی بعپدی انتخپاب
میگردد .احتمال مالقات گرهی  xدر ین راهپیمایی تصادفی بصورت زیر تعریف میگردد ]:[PAG98

Algorithm

1Johnson’s
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()49-3



d
) P( z
 (1  d ) 
N
) zIS ( x ) OS ( z

P( x) 

 dاحتمال انجام ین پرش در طول ین راهنمایی تصپادفی مپیباشپد .در ] [PAG98از مقپدار  0/15بپرای d

استفاده شده است كه ما نیز همین مقدار را ارتیار میكنیم N .نیز تعداد گرههای گراف میباشد.
نتایج بررسی شده در  ]GOM05بیانگر آن است كه گرههای فرستندهی هرزنامه ،دارای احتمپال پپایینتپری
برای مالقات شدن در طی ین راهپیمایی تصادفی می باشند .ین از دییلی ایپن پدیپده ،سپارتار نامتقپارن در
روابط گرههای هرزنامه با سایر گرهها میباشد.
 -3-3-2-6انتروپی 1ایمیلهای خروجی و ورودی
به راطر راصیت آیرشخصی (آیر حقیقی) هرزنامپههپا ،توقپع مپیرود كپه فرسپتندگان هرزنامپه بپه صپورت
سارتیافتهتری با دریافت كنندگان رود در ارتباط باشند  .]GOM05در مورد فرستندگان معتبپر و حقیقپی،
عالوه بر اینكه تعداد ایمیلهایی كه به افراد مختلف مجموعهی رروجی رود میفرستند متغیر است ،همچنین
اندازهی ایمیلهای فرستاده شده ی آنها نیز متغیر است .به منظور اندازهگیری این تاثیر میتوان از رابطهای زیر
كه بیانگر میزان انتروپی نرمالشدهی جریان ورودی و رروجی ین گره (حساب ایمیل) میباشد ،استفاده كپرد
:]GOM05

))) ( p( y)  log( p( y
()3-50

) yOS ( x

) )log( S ( x

EN ( x) 

به طوری كه ) p(yاحتمال دریافت ایمیل از گرهی  xتوسط گرهی  yمیباشد و ) S(xبرابپر مجموعپهی ورودی
و رروجی گرهی  xمیباشد .همانطور كه در  ]GOM05نیز نشان داده شده اسپت ،فرسپتندگان هرزنامپه بپا
تغییر كمتری با دریافتكنندگان رود در ارتباط هستند .بنابراین میتوان گفت كپه انتروپپی یپن فرسپتندهی
هرزنامه كمتر است.
 -3-3-3پیشپردازش ویژگیها
به منظور دستهبندی ین ایمیل به عنوان هرزنامه یا ین ایمیل معتبر ،سپعی بپر آن داریپم تپا بپا اسپتفاده از
ویژگیهایی كه پیشتر ذكر كردیم ،تشخیص دهیم كه آیا فرسپتنده ،یپن فرسپتندهی معتبپر اسپت و یپا یپن
فرستندهی هرزنامه  .در این قسمت ما بپه محتپوای ایمیپل كپاری نپداریم و تنهپا بپر روی شپبكهی اجتمپاعی
فرستندگان ایمیل تمركز می كنیم .هدف این بخش آن است كه به هپر فرسپتنده یپن نمپرهای بپدهیم تپا بپا
استفاده از آن احتمال اینكه فرستنده ین «فرستندهی هرزنامه» باشد ،محاسبه گردد.

1Entropy
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یكی از بهترین الگوریتمهای كالسه بندی كه تاكنون برای فیلترینگ محتپوایی هرزنامپه اسپتفاده شپده اسپت،
روش بیزین ساده1می باشد كه برای مثال نرمافپزار ضپدهرزنامه معروفپی چپون  SpamAssasinاز آن اسپتفاده
میكند .به دو دلیل ما روش كالسهبندی بیزین ساده را در اینجا ترجیح نمیدهیم :اول آنكه این روش بیشپتر
برای دادههای گسسته بكار میرود و برای استفاده از دادههای پیوسته بایسپتی از روشپهایی ماننپد اسپتفاده از
توزیع نرمال] ، [JOH95متد كرنل] [JOH952ومتدهای گسستهسازی [DOU95]3استفاده كنپیم كپه از حیپث
پیچیدگی زمان اجرا بهینه نیستند ] .[BOU04دلیل دوم آن است كه محاسبه در این روش مبتنپی بپر فپرض
استقالل ویژگیها می باشد ولی همانطور كه پیشتر مشاهده شد ،ویژگیهای مپا مسپتقل نیسپتند؛ بطپور مثپال
ویژگی «تقابل ارتباط» وابسته به ویژگی «درجهی ورودی و رروجی» میباشد .روشهای پیشرفتهتپری از متپد
بیزین مانند شبكههای باور4ارائه شده است كه این روشها اكثراً دارای پیچیدگی باییی هستند.
یكی از روشهای نسبتاً سادهای كه بپرای یپادگیری بپا دادههپای پیوسپته بكپار مپیرود روش یپادگیریk-NN5

میباشد كه مبتنی بر محاسبهی فاصله بین نمونهی تست و نمونههای یادگیری در فضپای دكپارتی مپیباشپد.
شاید تنها عیبی كه برای روش  k-NNدرمقابل سایر روشها مانند SVM6و یا بیزین ذكر شود این است كه یپن
روش یادگیری كند7میباشد و زمان اجرای آن نسبتاً بایتر است.
ما در اینجا برای دستهبندی فرستندگان ایمیل براساس اطالعات و ویژگیهای فوقالذكر ،از روش كالسهبنپدی
با استفاده از متد  k-NNمیپردازیم .در روش كالسه بندی كه در ادامه توضیح داده رواهد شد ،تنها دو كپالس
مورد بحث است :كالس فرستندگان معتبر و كالس فرستندگان هرزنامه.
برای استفاده از روش كالسهبندی  k-NNكه از روشهای یادگیری با نظارت8محسوب مپیشپود ،هماننپد سپایر
متدها و الگوریتمهای یادگیری ماشینی به برداری از ویژگیها نیازمندیم .از آنجا كه یپن فرسپتندهی هرزنامپه
كه ما می توانیم آن را تشخیص دهیم ،بایستی یكی از فرستندههای شبكهی اجتمپاعی ایمیپل باشپد ،بنپابراین
استخراج ویژگیها برای حسابهای ایمیلی كه حداقل ین ایمیل فرستادهاند ،كافی است.

Bayesian
Method
Methods

1Naïve

2Kernel

3Discretization

Networks

4Belief

Nearest Neighbor
Vector Machine

5K

6Super

 7یا  Lazy Learningبه روشهای یادگیری اطالق میشود كه تمام محاسبات یادگیری به لحظهی كالسهبندی نهایی موكول
میشود.
Learning

8Supervised
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 -3-3-4تشکیل بردار ویژگیها و وزندهی ویژگیها
ما برای تشكیل بردار ویژگی از  8ویژگی :درجهی ورودی ،درجهی رروجی ،شمار ایمیل ورودی ،شپمار ایمیپل
رروجی ،ضریا روشه بندی ،تقابل ارتباط ،میانگی گره های فرستنده و آنتروپی ایمیلهای ورودی و رروجپی،
استفاده میكنیم .استفادهی تنها از ین یا چند از این ویژگیها به اندازهی استفاده از تمامی آنها مپوثر نخواهپد
بود ،بنابراین ین بردار ویژگی دربرگیرندهی تمامی این ویژگی ها (برای هپر گپره در شپبكهاجتمپاعی حسپاب
ایمیل) تعریف میكنیم (رابطهی :)51-3
()3-51

) F(a i )  ( f1i , f 2i ,.., f ki ,..., f 8i

از آنجائی كه هر ین از این هشت ویژگی دارای مقیاسها و بزرگیهای متفاوتی هستند ،بنپابراین بایسپتی قبپل
ازهر چیز با استفاده از نرمالسازی همگی این ویژگپی هپا را بپه یپن مقیپاس تبپدیل كنپیم .بپدین منظپور از
نرمالسازی با میانگین و واریانس ،استفاده میكنیم (رابطهی .)52-3
()3-52

) f  MEAN ( f k
~
k ,1  k  8 : f ki  ki
) VAR ( f k

به طوری كه ) MEAN(fkو) VAR(fkبه ترتیا نمایندهی میانگین و واریانس مقادیر  fkبر روی تمامی گپرههپا
~

(حسابهای ایمیل) هستند .بردار ویژگیهای نرمالشدهی را برای گرهی  aiبا )  F(a iنمایش میدهیم.
در بین این هشت ویژگی ،همگی ویژگیها دارای ین اهمیت و تاثیر در میزان كالسهبندی نهایی نیستند ،بلكه
برری دارای اثر بیشتری در تشخیص ین فرستندهی هرزنامه از ین فرستندهی معتبر هستند .از آنجپایی كپه
برری از كاربران حقیقی دارای ترافین كم رروجی ورودی هستند ،بنابراین اسپتفاده از ویژگپیهپای درجپهی
ورودی و رروجی ونیز شمار ورودی و رروجی به تنهایی ،در بسیاری از موارد تشخیص ین كپاربر حقیقپی را

از ین فرستندهی هرزنامه جعلی دشوار میسازد .بنابراین چهار ویژگیدیگر یعنی ضریا روشهبنپدی ،میپانگی
فرستنده ،تقابل ارتباط و نیز آنتروپی ایمیلهای رروجی و ورودی ،میتوانند مشخصات سارتاری بیشپتری را
برای تمایز ین فرستندهی هرزنامه از ین فرستنده ی حقیقی فراهم كنند .برای اینكه هر ویژگپی بپه انپدازهی
تاثیرش در نتیجهی نهایی كالسهبندی ،اهمیت داشته باشد ،میتوان به هر ویژگی وزنپی داد .بپه صپورت كلپی
میتوان بردار ویژگیهای وزن دار را برای هر گره بصورت رابطهی  53-3بیان كرد:
()53-3

~
̂(ai)= F (ai).w F

به طوری كه بردار وزنی  wبرابر ) w=(w1,w2,…wk,…,w8میباشد كه برطبق آن هرچه ویژگی مهمتپر باشپد،
وزن متناظر با آن ویژگی مقدار ) (wkبیشتری می گیرد .بدین ترتیا هر حساب ایمیل دارای ین بردار ویژگپی
با مقادیر وزن دار میگردد.
 -3-3-5روش کالسهبندی بانظارتِ  k-NNبرای تشخیص فرستندههای
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هرزنامه از فرستندههای معتبر
روش كالسهبندی  k-NNكه ین روش یادگیری بانظارت محسوب میشود ،تمامی دادهها را به فضپای دكپارتی
 nبعدی نگاشت میكند .در اینجا ما برای هر فرسپتنده  8ویژگپی داریپم ،بنپابراین فضپای دكپارتی كپه در آن

محاسبات  k-NNصورت میگیرد ،ین فضای  8بعدی میباشد .به منظور كالسهبنپدی یپن دادهی جدیپد ،av
فاصله ی دكارتی بین آن داده (نقطه) به عنوان دادهی تست و سایر دادههای یادگیری محاسبه میگردد .كالس
اكثریت بین  kداده ی یادگیری كه دارای كمترین فاصله از دادهی تست میباشپند ،بپه عنپوان كپالس دادهی
تست عنوان میگردد .الگوریتم زیر بطور رالصه نحوهی كالسهبندی  k-NNرا بیان میدارد:

الگ ریتم هالسهبندی :k-NN
 ورودیهپپپا :مجموعپپپهی فرسپپپتندههپپپا بپپپا كپپپالس مشپپپخص بپپپه عنپپپوان دادههپپپای یپپپادگیری
}  ، S l  {a1 , a2 ,..., ai ,..., alین فرستنده با كالس نامشخص)(av
 فاصلهی بین  avتا هرین از گرههای متعلق به دادههای یادگیری ) (Slمحاسبه گردد ).(d
 k گره كه دارای نزدین ترین فاصله به  avهستند انتخاب شوند.
 رروجی :كالس گرهی فرستندهی  = avكالس اكثریت در بین  kگره
میتوان فاصلهی بین دو بردار گره ( گرهی  avو هرین از اعضای  )Slرا بصورت فاصلهی دكارتی تعریف كرد:
 f ji ) 2

8

jv

( f

d ( Fˆ (av ), Fˆ (ai )) 

j 1

) Fˆ (ai )  ( fˆ1i , fˆ2i ,..., fˆ8 i
) Fˆ (a )  ( f , f ,..., f

()3-54

2v

8v

1v

v

الگوریتم  k-NNرا می توان تغییر داد به نحوی كه هرچه ین نقطه به نقطهی تست نزدینتر باشد ،آنگاه تپاثیر
برچسا كالس آن نقطه (از نقاط یادگیری) در برچسا نقطهی تست بیشتر باشد .بدین منظور بایستی از یپن
وزن برای هر نقطهی یادگیری استفاده كرد .این وزن بایستی با فاصپلهی نقطپهی یپادگیری و نقطپهی تسپت،
رابطهی معكوس داشته باشد .یكی از معیارهایی كه میتواند این وزن را با استفاده از فاصلهی دكپارتی تعریپف
كند ،تشابه گاوسی میباشد .تشابه گاوسی بین دو بردار )  Fˆ (aiو )  Fˆ (avبپه صپورت رابطپهی  55-3قابپل
تعریف است:
()3-55

)



) d 2 Fˆ (av ), Fˆ (ai
2

2

S iv  exp( 
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به طوری كه  σفاكتور زوال برای تشابه گاوسی می باشد .هرچپه فاصپله دكپارتی بیشپتر شپود ،آنگپاه تشپابه
گاوسی به صورت نمایی كاهش می یابد .با استفاده از این تشپابه بپه عنپوان وزن هپر نقطپهی یپادگیری بپرای
كالسهبندی ،میتوان گفت كه هرچه فاصلهی نقطهی یادگیری از نقطهی تسپت كمتپر باشپد ،آنگپاه تپاثیر آن
نقطه نیز در كالسهبندی نقطهی تست بیشتر رواهد بود.
با توجه به اینكه در دادههای یادگیری ،برچسا فرستندههای هرزنامه برابر  -1و برچسا فرستندههای معتبپر
برابر  +1میباشد .بنابراین میتوان گفت كه نمرهی هر فرستنده  avبا بردار ویژگی )  ، Fˆ (avبرابر میانگین وزنیِ
برچساِ  kفرستندهای میباشد كه مقدار  Sivبرای آنها بزرگتر باشد (رابطهی :)56-3



S iv .ci
ˆ
i:F ( ai )KSet
()3-56

k

cv 

ci  1,1

 Cvمقداری بین  1و  -1رواهد داشت .اگر حدآستانه برای تشخیص فرستندهی هرزنامه برابر صفر باشپد آنگپاه
عالمت این نمره نشانگركالس فرستنده میباشد ،بطوری كه عالمت مثبت نشانگر كالس «فرسپتندهی معتبپر»
و عالمت منفی بیانگر كالس « فرستندهی هرزنامه« میباشد .عالوهبراین مقدار قدر مطلق  cvضپریا اطمینپان
( برای فرستدهی هرزنامه یا فرستندهی حقیقی) را نشان میدهد .یعنی هرچه مقدار  cvبه  +1نزدیكتپر باشپد،
احتمال اینكه فرستنده ،ین فرستنده ی حقیقی باشد بیشتر است و هرچه مقدار به  -1نزدیكتر باشد ،احتمپال
آنكه فرستنده ،ین فرستندهی هرزنامه باشد ،بیشپتر اسپت .از آنجپایی كپه از تشپابه گاوسپی بپرای وزندهپی
برچساهای كالس استفاده كردهایم،ممكن است كه دامنهی مقادیر  cvبسیار كوچن بوده و در نتیجپه مقپادیر
 cvنزدین به صفر باشند و درنتیجه از تمام دامنهی ] [-1,1استفاده نشود .برای جلوگیری از این مشپكل ،پپس
از بدست آوردن تمامی مقادیر  cvبرای تمامی دادههای تست ،مقادیر جدید را به مقیاس جدید برده به طپوری
كه فرستنده ای كه مقدار قدرمطلق آن ماكزیمم است ،دارای قدر مطلق ین مپیگپردد .بپدین منظپور پپس از
برچسا دهی به تمامی فرستندههای تست ،مقادیر

v

 cرا بر cv 

max

av Test  Senders

تقسیم میكنیم.

 -3-3-6تمیزدادن فرستندههای هرزنامه از فرستندههای حقیقی
با توجه به نمرهی حاصل از کالسهبندی
پس از انجام كالسهبندی  ،k-NNبه هر فرستنده در شبكهی اجتماعی ایمیل ین نمرهی كالسهبندی  cvتعلق
می گیرد ،این نمره بین منفی ین و ین قرار دارد .به دو صورت میتوان فرستندههای ایمیپل را بپا اسپتفاده از
حدآستانه فیلتر كرد .در روش اول از ین حدآستانه استفاده میشود به طوری كه فرستندههایی كه نمپرهی cv

در مورد آنها بیشتر از حدآستانه ) (Tباشد ،به دستهی فرستندههپای معتبپر تعلپق مپیگیرنپد و دسپتهای كپه
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نمرهی  cvدر مورد آنها كمتر از حدآستانه باشد ،در دستهی فرستندههای هرزنامه قرارمیگیرنپد .در ایپن روش
با توجه به دقت انجام فیلترینگ میتوان این حدآستانه را تنظیم كرد.
if cv  T

()3-57

if cv  T

class (ai )  Ham

class (ai )  Spam
 1  T  1

در روش دوم از دو حد آستانه استفاده میشود :ین حد آستانهی بای ) (Thو یپن حدآسپتانهی پپایین ). (Tl
اگر نمرهی  cvفرستنده از مقدار  Thبایتر باشد ،در دستهی فرستندههای معتبر قرار میگیپرد .اگپر نمپرهی cv

فرستنده از مقدار  Tlپایینتر باشد آنگاه فرستنده جزو فرستندههای هرزنامه قرار میگیرد .فرسپتندههپایی كپه
مقدار  cvدر مورد آنها بین حدآستانهی بای و پائین قرار دارد ،در واقع نمیتوان نظر قاطعی در مورد آنها داد و
جزو فرستندههای لیست راكستری1قرار میگیرند .ین روش روب بپرای دسپتهبنپدی قطعپی فرسپتندههپای
لیست راكستری ،استفاده از ین فیلتر دیگر مانند ین فیلتر محتوایی ،برای دستهبندی آنها میباشپد .در ایپن
روش نیز با توجه به دقت فیلتركردن میتوان حدود آستانهی بای و پایین را تعیین كرد.

()3-58

class (ai )  Ham if cv  Th

class (ai )  Spam if cv  Tl
class (a )  gray _ list
if Tl  cv  Th
i

 1  Tl  Th  1

 -3-4ترکیب فیلتر محتوایی و فیلتر فرستندگان ایمیل
در دو بخش پیشین ،در ابتدا ین فیلتر محتوایی مبتنی بر شباهت معنایی و با استفاده از آنتولوزی ارائه دادیم،
سپس ین فیلتر مبتنی بر شبكه های اجتماعی به منظپور كالسپهبنپدی فرسپتندگان ایمیپل (بپه دو دسپتهی
فرستندگان معتبر و فرستندگان هرزنامه) ارائه شد.
به منظور فیلتر كردن بهتر ایمیلها ،می توان این دو فیلتر را با یكدیگر تركیا كرد .روشهای متفپاوتی بپرای
تركیا فیلترها در حوزهی فیلترینگ هرزنامه ارائه شده است ] .[LYN06,WAN09لینپام و كورمپن2چنپدین
روشِ تركیا فیلترهای هرزنامه را بررسی كردهاند ] .[LYN06این روشها عبارتنپد از رایگیپری اكثریپت بپین
چند فیلتر ،میانگین حسابی از لگاریتم احتمایت) (log-oddsبین نمرات هرزنامپه چنپدین فیلتپر ،اسپتفاده از
 SVMبر روی لگاریتم احتمایت نمرات هرزنامه و در نهایت استفاده از رگرسیون لجستین3بپرای پیپدا كپردن

List
and Cormack
Regression

1Gray

2Lynam

3Logistic
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ضرایا لگاریتم احتمایت هر ین از فیلتر ها و سپس گرفتن میپانگین وزنپی از لگپاریتم احتمپایت فیلترهپای
متعدد .لینام و كورمن نشان دادهاند كپه روش رگرسپیون لجسپتین بپر روی مجموعپهدادههپای متفپاوت ،در
بسیاری از زمینهها كارائی بهتری از رود نشان دادهاست.
این روشهای تركیا آماری بیشتر در مورد تركیا فیلترهایی موثر میباشند كه كارائی نزدین به هم دارند .ما
در اینجا دو فیلتر داریم كه كارائیهای متفاوتی دارند .بنابراین ما ین روش سادهتپر از تركیپا دو فیلتپر ارائپه
رواهیم كرد .این روش درواقع به صورت ین تركیا سری از دو فیلتر میباشد .عملیات بدین ترتیا است كپه
ابتدا فیلتری كه كارائی بهتری دارد ،بر روی ایمیپلهپا اعمپال مپیشپود .در مپورد فیلتپر اول از دو حدآسپتانه
استفاده میكنیم :حدآستانهی بای ) (THو حدآستانهی پایین ) .(TLایمیلهپایی كپه نمپرهی هرزنامپه 1آنهپا در
فیلتر اول از حدآستانهی بای بیشتر باشند ،مستقیماً بپه عنپوان هرزنامپه دسپتهبنپدی مپیشپوند ،همپینطپور
ایمیلهایی كه نمرهی هرزنامه آنهپا از حدآسپتانه ی پپایین كمتپر باشپد ،مسپتقیم ًا بپه عنپوان ایمیپل معتبپر
دستهبندی میشوند .ایمیلهایی كه نمرهی هرزنامه آنها بین حدآستانهی بای و حدآستانهی پایین باشد ،بپرای
بررسی بیشتر به فیلتر ثانویه سوق داده میشوند .در واقع با تعیین دقیق حدآستانهی بپای و پپایین ،عپالوه بپر
بهبود دقت فیلترینگ ،تنها ایمیلهایی از هردو فیلتر عبور میكنند كه فیلتر اول در مورد آنها قطعیپت زیپادی
ندارد .همین امر باعث می شود كه باراضافی محاسبات تنها مختص ایمیپلهپای مشپكوک (از دیپد فیلتپر اول)
باشد .در شكل  19-3شمایی از روند تركیا دو فیلتر نشان داده شده است.
ایمیل معتبر
Se >TH

هرزنامه

Se < TL

Se

نمرهی هرزنامه
ایمیل= Se

فیلتر
ایمیل

اول

TH > Se > TL

فیلتر

نمرهی هرزنامه

دوم

ایمیل= S’e

S’e

’S’e >T

هرزنامه

’S’e < T

ایمیل معتبر
شكل  -19-3تركیا سری دو فیلتر ایمیل
Score

1Spam
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تعیین حدودآستانه و نیز ترتیا دو فیلتر با توجه به نتایج هر دو فیلتر و نیز با توجه به آزمایشات قابل تنظپیم
می باشد .در واقع فیلتری كه نتایج بهتری از حیث دقت در فیلتركردن دارد ،بایستی به عنپوان فیلتپر اول قپرار
گیرد.
 -3-5خالصه
در این بخش روش پیشنهادی برای فیلتركردن هرزنامه بپا اسپتفاده از آنتولپوزی و شپبكهی اجتمپاعی ایمیپل
توضیح داده شد .در ابتدا از روی انبوه ایمیلهای هرزنامه و با اسپتفاده از ابپزار  ،OntoGenآنتولپوزی مفپاهیم
متداول در هرزنامهها سارته شد .سپس چگونگی سارت ین گراف موضوعی از روی متن توضیح داده شپد .در
بخش بعدی با استفاده از ین آنتولوزی زمینهای ،میزان مشابهت مپتن و عنپوان یپن ایمیپل (در قالپا گپراف
موضوعی) با آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه بدست آمد .در این راستا از آنتولپوزی وازگپانی  WordNetبپه
عنوان آنتولوزی زمینه ای برای محاسبات مشابهت معنایی استفاده شد .برای محاسبهی تشپابه معنپایی از یپن
روش مبتنی بر فاصله در WordNetاستفاده شد بطوریكه تشابه معنایی مفاهیم از روی فاصلهی معنپایی آنهپا
قابل بدست آوردن شد .میزان مشابهت معنایی گراف موضپوعی مپتن و سپرآیند ایمیپل بپا آنتولپوزی مفپاهیم
متداول هرزنامه ،مبنای دستهبندی محتوای ایمیلها به دو دستهی ایمیل معتبر و هرزنامه قرارگرفت.
در بخش بعدی بررالف روش اول ین فیلتر آیرمحتوایی ارائه شد كه از اطالعپات سپرآیند ایمیپل بپه منظپور
فیلتركردن هرزنامه استفاده میكند .مبنای روش دوم بپر روی ارتباطپات بپین كپاربران معتبپر و فرسپتندگان
هرزنامه میباشد .در این بخش از شبكهی اجتماعی كه كاربران ایمیل با یكدیگر میسپازند ،اسپتفاده شپد و بپا
استفاده از یكسری ویژگیهای شبكههای اجتماعی فرسپتندگان هرزنامپه و فرسپتندگان معتبپر ،روشپی بپرای
كالسهبندی كاربران معتبر ایمیل و فرستندگان هرزنامه ارائه شد.
در بخش نهایی از فیلتر محتوایی (كه مبتنی بر شباهت معنایی بوده) و نیز فیلتر مبتنی بر شپبكهی اجتمپاعی
استفاده شد و ین فیلتر كه حاصل تركیا سری این دو فیلتر میباشد ،ارائه گردید.

فصل چهارم:

بررسی نتا يج
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 -4بررسی نتایج
در این بخش نتایج بدست آمده از فیلتر محتوایی مبتنی بر شباهت معنایی و نیز فیلتر فرستندگان كه مبتنپی
بر شبكههای اجتماعی ایمیل میباشد ،بررسی رواهد شد .در نهایت نتایج بدست آمده از تركیا این دو فیلتپر
نیز مشاهده میشود.
 -4-1بررسی نتایج فیلتر محتوایی مبتنی بر مشابهت معنایی و
با استفاده از آنتولوژی مفاهیم متداول هرزنامه
برای بدست آوردن میزان مشابهت معنایی بین دو مفهوم در سارتار  WordNetما ابتدا بایسپتی ضپرایا  1و
 2،  3،  4،  5،  6را تعیین كنیم .برای  1كه بیانگر درجهی دانهبندی روشهای در آنتولوزی میباشد،
مقدار  1را انتخاب میكنیم .بقیه ی ضرایا را نیز در ابتدا به طور مساوی برابر  0/2برمیگزینیم .البتپه یكپی از
كارهایی كه بایستی انجام شود تنظیم دقیق این ضرایا به نحوی است كه میزان مشپابهت حاصپل ،بیشپترین
همبستگی را با نتایج حاصل از استنتاج انسانی داشته باشد .ما اینكار را مرحلهی بعدی انجام میدهیم.
ما برای اینكه فرمول مشابهت معنایی را در كار فیلترینگ هرزنامپه بكپار بپریم ،ابتپدا كیفیپت نتپایج مشپابهت

معنایی را با موارد مشابه مقایسپه مپیكنپیم .بپرای اینكپار از بسپتهی  WordNet::Similarityكپه پِدرسپون
ودیگران در سایت شخصی رود1آن را بصورت كد بازمتن  Perlارائه كردهانپد ،اسپتفاده كپردهایپم .در بسپتهی
مشابهت معنایی  WordNet::Similarityچندین روش از روشپهای مشپابهت معنپایی مبتنپی بپر WordNet

پیادهسازی شده است .این بسته شامل پیادهسازی الگوریتمهای رزنین ] ،[RES95جیانپگ ] ،[JIA97لیكپاک
] ،[LEA98لپپین ] ،[LIN98هرسپپت ] [HIR98و وو ] ،[WU94الگپپوریتم توسپپعهیافتپپهی بپپانجی و پدرسپپون
] [BAN02و دومپپدل مبتنپپی بپپر بردارهپپای متنپپی پتواردهپپان ] [PAT03مپپیباشپپد .مپپا بپپرای اسپپتفاده از
 WordNet::Similarityنسخهی  2.01از  WordNetنسخهی  3.0اسپتفاده كپردهایپم .از آنجپا كپه بررپی از
روشهای مشابهت معنایی از مقادیر محتوای اطالعاتی مفاهیم (كه وابسته به محتپوای اطالعپاتی در انبپوه داده
میباشد) استفاده كرده اند ،بنابراین ما نیز در این بسته برای محاسبه ی مشابهت معنایی از محتپوای اطالعپاتی
پیش-پردازش شده به نام  WordNet-InfoContentاستفاده كردهایم .بدین منظپور از آرپرین نسپخهی ایپن
بسته یعنی نسخهی  3.0استفاده شده است .این بستهی پیش-پردازششدهی محتوای اطالعاتی مفاهیم ،بپرای
محاسبهی  ICاز انبوه مفاهیمی چون انبوههی ملی بریتانیپا (نسپخهی جهپانی) ]Penn Treebank ،[BRI00

(نسخه  ،[PEN99] )2انبوههی  ،[BRO99] Brownانبوههی  ،Semcoreو مجموعهی كامل كارهای شكسپیر
 Shaksاستفاده شده است .در ضمن برای نصا این بسته از سیستمعامل لینوكس توزیع  OpenSuseنسخهی
 11استفاده كردهایم.

1http://www.d.umn.edu/~tpederse
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از آنجا كه برای بدست آوردن مشابهت معنایی الگوریتم ارائه شده در قسمت پیشین نیز به محاسبهی محتوای
معنایی نیاز داشتیم بنابراین ما نیز از بستهی  WordNet-InfoContentاستفاده كرده و به منظپور همپاهنگی
در اجرای كد ،از زبان  Perlو  C++برای پیادهسازی كد الگوریتم بخش پیشین استفاده كردهایم.
در ابتپپدا مپپا بپپرای مقایسپپهی نتپپایج بدسپپت آمپپده ،سپپه الگپپوریتم از الگپپوریتمهپپای پیپپادهسپپازی شپپده در
 WordNet::Similarityرا استفاده كردهایم :الگوریتم لی Linكپه از روش محتپوای اطالعپاتی اسپتفاده كپرده
است ،الگوریتم جیانگ -كونارث كه از روشی تركیبی استفاده كرده است و نیز الگوریتم وو -پپالمر كپه از روش
مبتنی بر شمارش فاصله استفاده كرده است .همچنین ما از پرتال  LSAدر دانشگاه كلرادو استفاده كردهایم تپا
مشابهت معنایی را با استفاده از روش  LSAنیز محاسبه كنیم ] .[LAH09بنابراین معیار كار ما مقایسه با ایپن
 4روش مذكور بوده است.
برای مقایسه با الگوریتم های تشابه معنپایی كپه در گذشپته ارائپه شپده اسپت ،بایسپتی از یكسپری دادههپای
استاندارد كه در آن الگوریتمها نیز استفاده شده است ،استفاده كنپیم .دو مجموعپهی شپنارته شپده از جفپت
كلمات انگلیسی وجود دارد كه توسط افراد انگلیسیزبان و با توجه به میزان مشابهت معنایی نمپرهدهپی شپده
است .اولین مجموعه  RGمیباشد كه توسط  Rubensteinو [RUB65] Goodenoughارائپه شپده و شپامل
 65جفت كلمه می باشد كه با توجه به شباهت معنایی بین آنها ،از « هممعنایی زیاد» تا «بی ربپط» ردهبنپدی
شدهاند .مجموعهدادهی بعپدی MC ،مپیباشپد كپه توسپط  Millerو [MIL91] Charlesارائپه شپده اسپت.
مجموعهی دادهی  MCدر واقع زیرمجموعپهای از  RGمپیباشپد و شپامل  30جفپت كلمپه مپیباشپد .مپا در
آزمایشات رود از جفت مفاهیم مجموعهی  RGاستفاده كردهایم.
برای مثال در جدول  1-4میزان مشابهت  20عدد از این جفت مفاهیم را كه با  4روش لین،LSA ،وو -پپالمر،
جیانگ -كونارث و روش ارائه شده ،محاسبه شده است ،آوردهایم.
جدول  -1-4میزان مشابهت معنایی  22جفت مفهوم و میزان همبستگی آنها با میانگین پاسخهای انسانها

جفت مفهوم
Cord
Smile
Autograph
shore
Boy
Rooster
Coast
forest
Forest
Graveyard
Bird
Woodland

میزان
شباهت
توسط انسان
(میانگین)

روش

روش Wu-
Palmer

روش Jiang-
Conarth

LSA

روش مشابهت
ارائه شده

0.005

0.331

0.412

0.446

0.51

0.34

0.015

0.287

0.389

0.198

0.53

0.442

0.11

0.54

0.543

0.498

0.535

0.389

0.213

0.298

0.514

0.38

0.575

0.319

0.25

0.524

0.512

0.512

0.595

0.534

0.31

0.344

0.481

0.449

0.505

0.502

Lin
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Magician
Oracle
Sage
Wizard
Fruit
Food
Magician
Wizard
Hill
Mound
Glass
tumbler
Grin
smile
Journey
voyage
Autograph
signature
Forest
woodland
Implement
tool
Boy
lad
Cushion
pillow
Automobile
car
Midday
Noon
Gem
Jewel
Correlation

0.455

0.44

0.555

0.536

0.58

0.578

0.615

0.51

0.498

0.467

0.57

0.589

0.673

0.612

0.492

0.523

0.66

0.619

0.803

0.642

0.62

0.61

0.615

0.56

0.823

0.739

0.545

0.631

0.54

0.586

0.863

0.648

0.522

0.624

0.725

0.635

0.865

0.498

0.719

0.539

0.705

0.597

0.895

0.522

0.623

0.646

0.61

0.586

0.898

0.56

0.587

0.596

0.71

0.691

0.913

0.72

0.623

0.697

0.75

0.672

0.915

0.743

0.744

0.708

0.84

0.798

0.955

0.665

0.786

0.743

0.83

0.87

0.96

0.662

0.682

0.723

0.65

0.893

0.98

0.641

0.791

0.879

0.87

0.786

0.985

0.821

0.822

0.91

1

0.93

0.985

0.84

0.886

0.891

0.86

0.9

1

0.79

0.75

0.82

0.74

0.84

در جدول  1-4میبینیم كه روش ارائهشدهی ما نسبت به  4روش دیگر همبستگی بهتری بپا نتپایج حاصپل از
استنتاج انسانی داشته است.
حال با استفاده از  10جفت كلمهی دیگر از  RGآیر از  22جفت كلمهی بای سعی میكنیم كه مقادیر ضرایا
 2،  3،  4،  5،  6را دقیقاً تعیین كنیم .برای این منظور مقادیر میانگین تشابه حاصل از استنتاج انسانی
را برابر فرمول تشابه معنایی رود قرار میدهیم .بنابراین مپا  10معادلپه و  5مجهپول داریپم .عپالوه بپراین 10
معادله داریم . 2   3   4   5   6  1 :بنابر این  11معادله و  5مجهول ،نتپایج تقریبپی زیپر بدسپت
آمد:
  / 26
  / 21
  / 18
  / 19
  / 16

2
3
4
5
6

همانطور كه میبینیم   2بیشترین مقدار را به رود گرفته است .علت ایپن اتفپاق ایپن اسپت كپه نپوع لینپن
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بیشترین تاثیر را در میران شباهت دارد و بدین سبا بیشترین مقدار را به رود ارتصاص داده است.
اگر ین بار دیگر با ضرایا جدید میزان مشابهت  22جفت مفهوم  RGرا انپدازهگیپری كنپیم ،مپیبینپیم كپه
میزان همبستگی نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از استنتاج انسانی ،به مقپدار   / 87بهبپود پیپدا مپیكنپد.
البته این میزان بهبود كم به راطر آن است كه ضرایا اولیه نیز تقریباً ضرایا روبی بودهاند.
برای آزمایش فیلترینگ هرزنامه ما از  2648ایمیل از مجموعهی انرون اسپتفاده كپردیم كپه از ایپن مجموعپه
 1553ایمیل هرزنامه بوده و  1095ایمیل ،ایمیل معتبر میباشند .این مجموعه شامل ایمیلهایی بودند كه مپا
از آنها برای سارت آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه استفاده نكرده بودیم ،و تنها در محدودهی زمپانی همپان
ایمیل هایی بودند كه برای سارت آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه استفاده كرده بودیم.
در فیلترینپپپپپپپپپگ هرزنامپپپپپپپپپه ،ایمیپپپپپپپپپلهپپپپپپپپپایی كپپپپپپپپپه میپپپپپپپپپزان شپپپپپپپپپباهت
)  1  SimSubOnt  2  SimBod Ont  3  (1  SimsubBodبرای آنها بیش از مقدار حدآستانه باشد ،آنگاه
این ایمیلها به عنوان هرزنامه دستهبندی شده ودر آیراینصورت به عنوان ایمیل معتبر طبقهبندی مپیگردنپد.
بنابراین تعیین مقداری از حد آستانهی تشابه كه منجر به دستهبندی صحیح حداكثری از ایمیلهپا یپه ایمیپل
معتبر و هرزنامه گردد ،اهمیت ویژهای دارد .برای بدست آوردن مقپدار  thresholdبپرای فیلترینپگ هرزنامپه
مقادیر  0/4تا  0/8را با فواصل  0/05آزمایش كردیم تا بهترین مقدار دقت را در فیلترینپگ بدسپت آوریپم .در
این میان بهترین مقدار دقت با استفاده از مقدار آستانهای  0/67حاصل شد .دقت یا  Accuracyبرابپر درصپد
ایمیلهایی می باشد كه به درستی دستهبندی شدهاند (رابطهی  .)1-4در جدول  2-4رابطهی بین مقپدار حپد
آستانه ئ میزان دقت فیلتر محتوایی نشان داده شده است.
×100
()4-1

تعداد ایمیلهپایی كپه بپه درسپتی طبقپهبنپدی
شدهاند

تعداد كل ایمیلها

=Accuracy

جدول  -2-4رابطهی مقدار حد آستانه و میزان دقت به منظور تعیین بهترین میزان حد آستانه مشابهت برای
فیلترینگ

مقدار حد آستانهای

Accuracy

0/4

57/54

0/45

63/76

0/5

67/13

0/55

70/22

0/6

73/1

0/65

75/73
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0/67

76/97

0/7

75/08

0/75

73/43

0/8

65/12

0/85

56/98

برای ارزیابی تاثیر الگوریتم محاسبهی مشابهت در كیفیت فیلترینگ هرزنامه ،میتوان برای محاسبهی شپباهت
معنایی دو مفهوم ،از متدهایی چون لین ،جیانگ -كونارث و وو -پالمر استفاده كرد و نتیجهی فیلترینپگ را بپا
الگوریتم ارائهشده مقایسه كرد .رابطهی حدآستانه و دقپت فیلترینپگ را بپه ازای  3الگپوریتم تشپابه معنپایی
فوقالذكر و الگوریتم ارائهشده توسط ما ،در نمودار شكل  1-4مشاهده میشود.

80

Filtering based on
Lin's Method

60

Filtering Based on
Wu's Method

50

Filtering Based on
Jiang's Method

40
0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

Accuracy

Filtering Based on Our
Method

70

0.3

threshold

شكل -1-4نمودار رابطهی حدآستانهی شباهت برای فیلترینگ و میزان دقت فیلترینگ برای الگوریتم محاسبهی
شباهت ارائه شده و  3الگوریتم محاسبهی مشابهت معنایی  Wu-Palmer ،Linو .Jinag-Conarth

همانطور كه در شكل  1-4مشاهده میشود ،فیلترینگ با استفاده از روش محاسبهی مشابهت معنپایی كپه در
اینجا ارائه شده است ،از فیلترینگ مبتنی بر روشهای محاسبه مشابهت معنپایی لپین ،جیانپگ -كونپارث و وو-
پالمر ،پیشی گرفته است.
برای ارزیابی كارائی متد ارائهشده برای فیلترینگ هرزنامپه ،مقپادیر  Precisionو  Recallرا بپرای هرزنامپه و
ایمیلهای معتبر بررسی میكنیم .اگر دستهی هرزنامهها را دستهی مثبت ) (Positiveو دسپتهی ایمیپلهپای
معتبر را دستهی منفی ) (Negativeدر نظر بگیریم ،آنگاه میتوان  Precisionو Recallرا بپرای هپر یپن از
دستههای هرزنامه و ایمیل معتبر بصورت مجموعه روابط  2-4تعریف كرد:
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TP
TP  FN
TP
Spam Pr ecision 
TP  FP
TN
Ham Re call 
TN  FP
TN
Ham Pr ecision 
TN  FN
Spam Re call 

()2-4

به طوری كه TP1بیانگر ایمیل هایی است كه به درسپتی هرزنامپه تشپخیص داده شپدهانپد TN2،ایمیپلهپایی
هستند كه به درستی ایمیل معتبر تشخیص داده شدهاند FN3،هرزنامه هایی هستند كه بپه اشپتباه بپه عنپوان
ایمیل معتبر شنارته میشوند و FP4ایمیلهای معتبری هستند كه به اشتباه هرزنامه تشخیص داده شدهاند.
در مبحث فیلترینگ هرزنامهها False Positive ،یا ایمیلهای معتبری كه به اشپتباه در دسپتهی هرزنامپههپا
طبقهبندی شدهاند ،مهمتر از  False Negativeمیباشد .علت این امر آن است كپه كپاربران نمپیرواهنپد تپا
ایمیلهای معتبرشان كه در آن اطالعات مورد نیاز آنها موجود است ،در طبقهی هرزنامهها دستهبنپدی شپود و
به این ترتیا از بین برود .به همین دلیل در مبحث فیلترینپگ هرزنامپه  Spam Precisionاز Spam Recall

مهمتر میباشد.
ما با  6دستهی  1500تایی 2000،تایی 2500 ،تایی 3000 ،تپایی 3500 ،تپایی و  4000تپایی از مجموعپهی
ایمیل انرون ،فیلترینگ را امتحان كرده و  Spam Precisionو  Spam Recallرا محاسبه میكنیم .در تمپامی
این مجموعه ها نسبت تعداد ایمیل معتبر به تعداد هرزنامه برابر ین به دو میباشد .علت انتخاب این نسبت آن
است كه در دوسوم تعداد ایمیلهای ین كاربر به طور معمول ،شامل ایمیلهای هرزنامپه مپیباشپد .نتپایج در
نمودار شكل  2-3آمده است .همانطور كه در نمودار دیده میشود ،با افزایش تعداد دادهها (ایمیپلهپا) Spam
 Precisionو  Spam Recallبهتر میشود به طوریكه با افزایش تعداد ایمیپلهپا از  1500بپه Spam ،4000

 Precisionاز  %87به  %92افزایش یافته است .علت بپایتر بپودن قابپل توجپه  Spam Precisionنسپبت بپه
 Spam Recallبه دو علت میباشپد :اول آنكپه در مجموعپهی داده ،تعپداد ایمیپلهپای هرزنامپه نسپبت بپه
ایمیلهای معتبر بیشتر میباشپد ،دوم آن اسپت كپه نسپبت  FPدر فیلترینپگ پپائین مپیباشپد .در آزمپایش
فیلترینگ با  1500ایمیل تعداد ایمیلهای معتبر  500عدد و تعداد هرزنامهها برابر  1000بوده اسپت .تعپداد
 FPبرابر  95و تعداد  FNبرابر  240می باشد .حتی با توجپه بپه دو برابپر بپودن تعپداد هرزنامپههپا بپه تعپداد
ایمیلهای معتبر ،نسبت مقدار  FPبه  FNبسیار پائین است و همین امپر موجپا بپایتر رفپتن مقپدار Spam
Positive

1True

Negative

2True

Negative

3False

Positive

4False
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 Precisionمیگردد.
یكی دیگر از معیارهایی كه به عنوان میانگین هارمونین از  Precisionو  Recallمطپرح مپیباشپد ،معیپار F-

 measureمیباشد F-measure .به صورت رابطهی زیر قابل بیان است:
precision  recall
precision  recall

()3-4

F  measure  2 

در شكل  2-4دیده میشود كه با افزایش تعداد ایمیلها F-measure ،نیز بهبود مییابد.
100
90
80

Spam Precision

70

Spam Recall

60

F-measure

50
40
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

number of Emails

شكل  -2-4نمودار رابطهی  Spam Precsionو .Spam Recall

 -4-2بررسی نتایج حاصل از فیلترینگ فرستندههای ایمیل با
استفاده از شبکهی اجتماعی ایمیل
به منظور تست روش ارائه شده برای كالسهبندی فرستندهها ،از فرسپتندههپای معتبپر كپه از مجموعپه دادهی
انرون1استفاده میكنیم .مجموعهایمیل اِنرون شامل هم ایمیلهای معتبر و هم ایمیلهای هرزنامه مپیباشپد .از
آنجائی كه فرستندههای هرزنامه در مجموعه داده ی انرون بسیار گسسپته هسپتند و بنپابراین گپراف شپبكهی
اجتماعی آنها بسیار تنن می باشد ،بنابراین ما رود ،فرستندگان هرزنامه را شبیهسازی میكنیم و بپه شپبكهی
اجتماعی ایمیل اضافه میكنیم .مجموعهدادهی انرون شامل ایمیلهای موجود در صندوق پستی 150كاربر ( با
دامنهی  )Enron.comمیباشد .مجموعهی ایمیل انرون شامل ایمیلهای معتبر و هرزنامه مپیباشپد ،بنپابراین
در این مجموعه ایمیل ،شاهدِ هم فرستندگان معتبر و هم فرستندگان هرزنامه هسپتیم .بپه منظپور جداسپازی

1Enron
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فرستندگان معتبر ،ابتدا تراكنشهای ایمیل صورت گرفته درون دامنهی  Enron.comرا اسپتخراج مپیكنپیم.
تراكنشهای استخراج شده شامل ایمیلهایی میباشند كه هم فرستنده و هم گیرندهی آنها متعلق به دامنپهی
انرون میباشد .فرستندههای این ایمیلها را جزو فرسپتندههپای معتبپر در نظپر مپیگیپریم .سپپس شپبكهی
اجتماعی ایمیل این حسابهای ایمیل را میسازیم .هم چنپین بصپورت دسپتی فرسپتندگان جعلپی كپه وانمپود
كردهاند از دامنهی انرون هستند ،را نیز جدا میكنیم (با بررسی آدرسهای  IPو نیز موضوع ایمیلها).
با بررسی مجموعهی داده می توان مشاهده كرد كه با اینكه این مجموعه ایمیل از صپندوق پسپتی  150كپاربر
استخراج شده است ،ولی شاهد ایمیلهایی هستیم كه بین سایر كاربران انرون و این  150كاربر ردوبپدل شپده
است .ما در این مجموعهی داده نمیتوانیم تراكنشهای كاربرانی آیپر از ایپن  150كپاربر را ببینپیم .بنپابراین
شبكهی اجتماعی سارتهشده دیدی كامل از این  150كاربر انرون را مپیدهپد ،ولپی تنهپا بخشپی از شپبكهی
اجتماعی سایر كاربران را در ارتیار میگذارد .برای داشتن دیدی كامل از سپایر كپاربران بایسپتی بپه صپندوق
پستی آنها و تراكنشها ی آنها دسترسی داشته باشیم كه این امر در اینجا محقق نیست.
عالوه براین این تعداد كاربر كه شبكهی اجتماعی ایمیل آنها به طور كامل ترسپیم مپیشپود ،مپا حسپابهپای
ایمیل سایر كاربران ایمیل از دامنهی انرون كه درجهی رروجی آنها صفر نیست ،را نیز به مجموعپهی كپاربران
معتبر اضافه كردهایم .این تعداد كاربر برابر  3500میباشند .بنپابراین مجموعپهی حسپابهای ایمیپل معتبپر در
شبكهی اجتماعی كه سارتهایم برابر  3650میشود.
 -4-2-1استخراج گزارشات تبادالت ایمیل به منظور شبیهسازی
شبکهی اجتماعی ایمیل
به منظور شبیهسازی گزارشات مبادیت ایمیل بین فرستندهها بایستی اطالعات تبپادیت ایمیپل را از سپرآیند
ایمیل ها استخراج كنیم .به منظور اسپتخراج فیلپدهای مپورد نیپاز ماننپد «فرسپتنده»« ،گیرنپده»« ،دامنپهی
فرستنده»« ،آدرس  IPفرستنده»« ،شناسهی پیغام» و...بایستی فایلهای گزارشی متنی را تجزیه نمپود و ایپن
فیلدها را استخراج كرد .ما برای این كپار از نپرمافپزار مپتن كپاوی  GATE 4.0اسپتفاده كپرده و بپا نوشپتن
گرامرهای  JAPEبصورت جداگانه این فیلدها را استخراج نمودهایم .در ضمیمهی الپف قطعپهای از كپد JAPE

] [GAT09كه با آن فیلدهای فرستنده ) ،(From:گیرنپده ) (To:و عنپوان ) (Subject:اسپتخراج مپیگپردد،
آورده شده است.
 -4-2-2افزودن فرستندگان هرزنامه به شبکهی اجتماعی ایمیل
همانطور كه پیشتر ذكر شد ،به دلیل اینكه فرستندگان هرزنامه در مجموعهی ایمیپل  Enronدارای تبپادیت
بسیار تنن هستند ،بنابراین ما رود حسابهای فرستندهی هرزنامه را شبیهسازی كپرده و بپه ترافیپن شپبكهی
اجتماعی ایمیل كه پیشتر سارته بودیم ،اضافه میكنیم .برای اینكه شبیهسازی حسابهای ایمیل فرستندگان
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هرزنامه و تبادیت ایمیل آنها ،دارای توزیعی شبیه دنیای واقعی باشد ،از توزیع درجهی رروجی حساب ایمیپل
همانند آنچه در  ]GOM05ارائه شده است ،استفاده میكنیم .این توزیع براساس ین توزیپع واقعپی ترافیپن
ایمیل در ین دانشگاه برزیل میباشد .توزیع درجهی رروجی فرستندگان هرزنامه بنپابر رابطپهی  4-3تقریبپاً
بصورت توزیع نمایی میباشد.
C
x

()4-4

P( x) 

در  ]GOM05با استفاده از رگرسیون رطی مقدار  αتخمین زده شده است .برای توزیپع نمپایی فرسپتندگان
هرزنامه مقدار    1/ 497ارتیار شده است .در شكل  3-4توزیع درجهی رروجی برای فرستندگان هرزنامپه
و آیر هرزنامه نمایش داده شده است .]GOM05

شكل  -3-4توزیع «درجهی رروجی» در فرستندههای هرزنامه و فرستندههای معتبر .]GOM05

همانطور كه در شكل نیز مشخص است ،درجههای رروجی بین ین تا  20با تفاوت كمی برای فرسپتندههپای
هرزنامه محتملتر است ،درحالیكه درجه هپای رروجپی بپایتر بیشپتر در مپورد فرسپتندگان معتبپر محتمپل
میباشد .همچنین تفاوت راصی بین فرستندههای هرزنامه و معتبر برای درجهی رروجپی بپین  20تپا ،400
مشاهده نمیشود .میانگین درجهی رروجی برای فرستندگان هرزنامه و فرسپتندگان معتبپر بپه ترتیپا برابپر
 1/63و  3/56میباشد.
ما در توزیع احتمالی درجهی رروجی حسابهای ایمیل ،از این فرض استفاده كردهایم كه بیشپتر فرسپتندگان
هرزنامه ،به ین و یا دو گیرنده (بطور تصادفی) هرزنامه فرستادهانپد .از سپویی دیگپر چپون دریافپتكننپدگان
هرزنامه در برابر دریافت هرزنامه،معمویً به فرستندهی هرزنامه پاسخی نمی فرستند ،بنابراین احتمال پاسخ بپه
ین فرستندهی هرزنامه را برابر (0/02نزدین صفر) در نظر میگیریم.
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از آنجائی كه معمویً حسابهای ایمیل فرسپتندگان هرزنامپه بیشپتر از حسپابهای ایمیپل فرسپتندگان معتبپر
میباشد ،بنابراین ما در برابپر  3650حسپاب ایمیپل فرسپتندهی معتبپر 4000 ،حسپاب فرسپتندهی هرزنامپه
شبیهسازی میكنیم تا ترافین هرزنامه را به مجموعهی ایمیل تبادلی در شبكهی اجتماعی فرستندگان معتبپر
تزریق كنیم و بدین طریق شبكهی اجتماعی ایمیل شامل فرستندگان هرزنامه نیز گردد.
در ادامه ،هركالسه بندی با پارامترهای مشخص 10 ،مرتبه بپا دادههپای یپادگیری تصپادفی تكپرار شپده و در
نهایت نتیجهی میانگین ذكر شده است .برای فرآیند كالسهبندی  ،k-NNاز تعداد  7650فرستنده ،تعپداد 200
فرستندهی معتبر و  250فرستندهی هرزنامه به طور تصادفی در هر بار تكرار  k-NNبه عنوان داده یپادگیری
انتخاب شده است.
 -4-2-3تعداد  kهمسایهی نزدیک در کالسهبندی k-NN

ما در آزمایشات رود فرستندهی هرزنامه را كالس مثبت و فرستندهی معتبر را كالس منفی در نظر میگیریم.
از آنجا كه نمرهای كه كالسهبند  k-NNنمرهی معتبر بودن یپن فرسپتنده را مپیدهپد ،بنپابراین بپرای اینكپه
فرستندهی هرزنامه مقادبر بایتر (نزدین به  )1و فرستندهی معتبر مقادیر پایینتر (نزدین به  )-1را بپه رپود
بگیرد ،مقدار نمرهی كالسهبند را منفی میكنیم:
()5-4

cv  cv

اولین فاكتوری كه بایستی معین شود ،مقدار  kدر الگوریتم  kهمسپایهی نزدیپن مپیباشپد .مقپدار  kعپالوه
براینكه بر روی دقت اجرای الگوریتم تاثیر می گذارد ،بر روی زمان اجرا نیز تاثیر دارد ،بطوری كه هرچه مقپدار
 kافزایش یابد ،زمان اجرای الگوریتم تاثیر میگذارد .بپرای تعیپین مقپدار  kسپه مقپدار  5 ،3و  7را آزمپایش
میكنیم .برای اجرای الگوریتم نیاز به تعیین وزن هشت ویژگی داریم ،در ایپن قسپمت وزن ویژگپی «درجپهی
ورودی» رابرابر  ،1وزن «درجهی رروجی»را برابر  ،1وزن «شمار ایمیل ورودی»را برابر  ،1وزن «شپمار ایمیپل
رروجی» را برابر  ،1وزن «ضریا روشپهبنپدی» را برابپر  ،5وزن «تقابپل ارتبپاط» را برابپر  ،4وزن «میپانگی
فرستنده» را برابر  2و «انتروپی ایمیلهای ورودی و رروجی» را برابر  2در نظر میگیریم .این وزنهپای اولیپه
با توجه به اهمیتی است كه ] [GOM05به هرین از این ویژگیها بطور ضمنی داده است.
برای مقایسهی الگوریتم  k-NNبه ازای  k =3،5،7از نمودار 1 ROCرا رسم میكنیم .نمپودار  ROCتقابپل نپر
 False Positiveدر برابر نر  True Positiveرا برای ین كالسهبندی دوتایی (مانند اینجا دو كالس باشد) و
به ازای حدودآستانهی متفاوت نشان میدهد .در ین كالسهبندی هرچه نمودار  ROCبپه سپمت بپایو سپمت
چپ متمایل باشد ،الگوریتم كارائی بهتری دارد .نر  (FPR) False Positiveو نپر (TPR) True Positive

بصورت رابطهی  6-3و  7-3تعریف میشوند:
Operating Characteristic

1Receiver
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TP
TP

P TP  FN
FP
FP
FPR 

N
TN  FP

TPR 

()4-6
()4-7

شكل  4-4نمودار  ROCرا به ازای مقادیر  k =3،5،7نشان میدهپد .همپانطور كپه دیپده مپیشپود مقپدار k
بهترین مقپدار را نشپان داده اسپت .نقطپهی  Aدر نمپودار  )k=3( ROCمتنپاظر بپا حدآسپتانهی k =0/17

میباشد .در این حدآستانه ،مقدار دقت ) (Accuracyبرابر  0/93مپیباشپد .در نقطپهی  Aمقپدار  FPRبرابپر
 0.04میباشد كه نر بسیاری پایینی برای  False Positiveمیباشد.
A

شكل  -4-4نمودار  ROCبرای مقادیر متفاوت همسایه در الگوریتم k-NN

 -4-2-4تعیین اوزان ویژگیها در الگوریتم کالسهبندی k-NN

در بین این هشت ویژگی مطمئناً برری از ویژگی ها از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ویژگیهپای بررپوردار
هستند .در آزمایش قبلی با اوزان تخمینی برای ویژگیها و با اسپتفاده از  3همسپایه و حدآسپتانهی  0/17بپه
دقت  93درصد دستیافتیم .ما در این قسمت به چهار ویژگی اول كه جزو ویژگی های سطح پپایین بپوده و از
اهمیت كمتری برروردار هستند ،وزن برابر ین میدهیم و در تمامی بررسیها این ضپرایا را حفپظ رپواهیم
كرد و تنها ضرایا  3ویژگی موثرتر( ضریاروشهبندی ،تقابل ارتباط و میانگی فرستنده) را تنظپیم مپیكنپیم،
همین طور ضریا میزان انتروپی را برابر  2ثابت فرض میكنیم.
در شكل6-4 ،5-4و  7-4نمودار  ROCبرای  3ویژگی ضریاروشه بندی ،تقابپل ارتبپاط و میپانگی فرسپتنده
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ترسیم شده است .در هر شكل ،از ویژگی ثابت شده در شكل قبل استفاده شده است .در شپكل  5-4مپیتپوان
دید كه افزایش ضریا روشه بندی از  6به  8تاثیر زیادی بر روی كارائی نمیگذارد ،بنابراین برای جلوگیری از
اهمیت زیاد دادن به این ویژگی ،مقدار این ضریا را در عدد  6ثابت مپیكنپیم .در شپكل  6-4نیپز مپیتپوان
مشاهده كرد كه بهترین كارائی بین ضرایا 3و4و  5و  6برای مقپدار ویژگپی «تقابپل ارتبپاط» ،بپا اسپتفاده از
ضریا  5حاصل شده است .در نهایت در شپكل  7-4مپی تپوان دیپد كپه بهتپرین كپارائی بپا ضپریا  2بپرای
«میانگی» حاضل شده است.

شكل  -5-4نمودار  ROCبرای اوزان مختلف ویژگی ضریا روشهبندی

شكل  -6-4نمودار  ROCبرای اوزان مختلف ویژگی تقابل ارتباط
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شكل -7-4نمودار  ROCبرای اوزان مختلف ویژگی میانگی

 -4-3بررسی نتایج حاصل از ترکیب دو فیلتر محتوایی و مبتنی
بر شبکهی اجتماعی
در این قسمت نتایج حاصل از تركیا دو فیلتر را بررسی میكنیم .همانطور كه در دو بخش پیش دیدیم ،نتایج
حاصل از فیلتر مبتنی بر شپبكه ی اجتمپاعی دارای دقپت بیشپتری در كالسپهبنپدی فرسپتندگان هرزنامپه از
فرستندگان معتبر ایمیل بود .بنابراین فیلتر اول (فیلتر مبنا) را فیلتر فرستندگان ایمیل قرار میدهپیم و فیلتپر
ثانویه را فیلتر محتوایی مبتنی بر مشابهت معنایی قرار میدهیم.
به منظور تعیین حدود آستانهی بپای و پپایین ( TLو  )THدر فیلتپر شپبكهی اجتمپاعی TL ،را طپوری در نظپر
میگیریم كه  98درصد تمام ایمیلهایی كه نمرهی هرزنامه فرستندهی آنها كوچكتر از  TLباشپد ،بپه درسپتی
ایمیل معتبر باشند و نیز  98درصد ایمیلهایی كه نمرهی هرزنامپه فرسپتندهی آنهپا بزرگتپر از  THباشپد ،بپه
درستی هرزنامه باشند .به بیانی دیگر اگر فیلتر مبتنی بر شبكهی اجتماعی دارای دو دستهی هرزنامه (نمپرهی
هرزنامه بایتر از  )THو دستهی ایمیل معتبر (نمرهی هرزنامه پایینتر از  )TLباشد، ،آنگاه  Spam Precisionو
 Ham Precisionبرابر  98درصد باشند.
برای تست از  3500ایمیل (از مجموعهی ایمیل انرون) استفاده كردیم كه  1750ایمیل معتبر و  1750ایمیل
هرزنامه بودند .در مورد  THمقادیر  0/1تا  0/4تا آزمایش میكنیم تا در كوچكترین نقطپه كپه مقپدار Spam

 Precisionبرابر  98درصد شد ،همان نقطه را به عنوان  THتعیین كنیم .در مورد  TLنبز مقادیر  0تپا  -4/0را
آزمایش میكنیم ،در بزرگترین نقطهای كه مقدار  Ham Precisionبرابر  98درصد شد ،آن نقطه را به عنپوان
 TLانتخاب میكنیم .در شكل  8-4و  9-4مقدار  Spam Precisionو  Ham Precisiomرا به ازای مقادیر (به
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ترتیا)  THو  TLمشاهده میشود.

شكل  -8-4نمودار  Spam Precisionبرحسا مقادیر مختلف TH

شكل  -9-4نمودار  Ham Precisionبرحسا مقادیر مختلف TL

همانطور كه در شكل  8-4نشان داده شده است ،مقدار  THانتخابی برابر  0/32میشود .همینطور بنابر شپكل
 4-9مقدار  TLانتخابی برابر  -0/26میشود.
از مقدار  3500ایمیل مقدار  1631ایمیل توسط فیلتر مبتنی بر شبكه اجتماعی فیلتر قطعی شپد و مپابقی بپه
فیلتر محتوایی مبتنی بر شباهت معنایی فرستاده میشود ( 1869ایمیل) .در جدول  3-4مقپادیر دقپت فیلتپر
محتوایی (مبتنی بر شباهت معنایی) برحسا برری از مقادیر حد آستانه (بین صفر و ین) مشپاهده مپیشپود.
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همانطور كه دیده میشود ،مقدار دقت ) (Accuracyبا حدآستانهی  0/57برابر  94درصد میگردد.
جدول  -3-4مقادیر دقت فیلتر محتوایی (مبتنی بر شباهت معنایی) برحسا مقادیر مختلف حد آستانه .دادهها
ایمیلهایی هستند كه فیلتر فرستندگان هرزنامه ،آنها را بطور قطعی فیلتر نكرده است.

حد آستانهی فیلترینگ

Accuracy

0/47

0/79

0/5

0/84

0/53

90%

0/56

93%

0/57

94%

0/59

91%

0/62

86%

همانطور كه دیده میشود ،فیلتر محتوایی در مورد ایمیلهایی كه فیلتپر فرسپتندگان هرزنامپه ،آنهپا را بطپور
قطعی فیلتر نكرده است ،نتیجهی روبی داده است .با توجه به بهبود این نتایج نسبت به نتایج فیلتپر محتپوایی
در بخش  1-4میتوان نتیجه گرفت كه در مورد فیلتپر محتپوایی ،بیشپتر مقپادیر  False Nagativeو False

 Positiveمربوط به ایمیلهایی میشود كه فرستندگان آنها دارای نمرات هرزنامه بای (فرسپتندهی هرزنامپه) و
یا پایین (فرستندهی معتبر) هستند.
همچنین فیلتر مركا برای این  3500ایمیل دقتی برابر  96درصد از رود نشان میدهد كه نسپبت بپه فیلتپر
منفرد شبكهی اجتماعی  3درصد بهبود از رود داشته است .این مقدار دقت قابل مقایسه با فیلترهای محتوایی
و مبتنی بر یادگیری است كه در فصل دوم ذكر شده است.
 -4-4خالصه
در این بخش نتایج بدست آمده از روش های پیشنهادی در فصل قبل ارائه شد .در ابتدا روش مشابهت معنایی
ارائه شده ی مبتنی بر  WordNetبا چند روش مشابهت معنایی مشهور مقایسه شد و مالحظه شپد كپه نتپایج
حاصل از روش ارائهشده ،همبستگی بیشتری با نتایج حاصل از درک انسانی دارند .سپس نتایج حاصل از فیلتپر
محتوایی كه برمبنای مشابهت معنایی مفاهیم عمل میكند ،بررسی شد .این فیلتر كه براساس مشابهت گپراف
موضوعی متن ایمیل و موضوع ایمیل با آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه عمپل مپیكنپد ،بپا دقتپی برابپر 77
درصد توانست دستهبندی ایمیل ها را انجام دهد .در بخش بعدی نتپایج حاصپل از فیلتپر مبتنپی بپر شپبكهی
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اجتماعی ارائه شد و ضرایا هر ین از ویژگیها برای الگوریتم كالسهبندی تا اندازهای مشخص شد .ایپن روش
توانست با دقت حدود  93درصد فرستندگان اسپم را از فرستندگان معتبر بازشناسپد .در بخپش نهپایی نتپایج
حاصل از تركیا سری دو فیلتر ارائه شده بررسی شپد .در تركیپا ایپن دو فیلتپر ،فیلتپر مبتنپی بپر شپبكهی
اجتماعی به عنوان فیلتر مبنا مورد استفاده قرار گرفت .همچنین مالحظه شد كه روش فیلتر محتپوایی مبتنپی
بر مشابهت معنایی كه بصورت منفرد دقت پائینتری داشت ،در مورد ایمیلهایی كه فیلتر مبتنی بپر شپبكهی
اجتماعی بطور قاطع نتوانست آنها را دستهبندی كند ،با دقت روبی دستهبندی را انجام داد .همچنین اسپتفاده
از فیلتر محتوایی مبتنی بر مشابهت معنایی به عنوان مكملی برای فیلتر مبتنی بر شبكهی اجتماعی ،منجر بپه
بهبود سه درصدی در دقت فیلتركردن شد.
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 -5نتیجهگیری و کارهای آتی
 -5-1نتیجهگیری
در این پایاننامه دو روش برای جلوگیری از هرزنامه ارائه شد .در روش اول ین فیلتر محتوایی ارائه شد كه بپا
استفاده از مشابهت معنایی هرزنامهها را فیلتر میكند .در این روش ابتدا با استفاده از ابپزار  ،Ontogenاز یپن
انبوههی هرزنامه ،آنتولوزی مفاهیم متداول در هرزنامه استخراج شپد .سپپس بپا اسپتفاده از  WordNetاز هپر
متن ایمیل ،ین گراف موضوعی ایجاد شد .دسته بندی هر ایمیل با تركیا سه نوع مشابهت معنایی بین گپراف
موضوعی و آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه صورت گرفت .این سه نوع مشابهت معنپایی عبارتنپد از مشپابهت
معنایی بین متن بدنهی ایمیل و آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامپه ،مشپابهت معنپایی بپین سپرآیند ایمیپل و
آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه و سرانجام مشابهت معنایی بین متن بدنهی امیل و سرآیند ایمیل .از تركیپا
سه نوع مشابهت معنایی استفاده شد تا نمرهای به هر ایمیل داده شود و سرانجام با استفاده از ین حد آسپتانه،
ایمیلها به دو دستهی هرزنامه و ایمیل معتبر دستهبندی شدند.
در روش دوم ین فیلتر آیر محتوایی ارائه شد .در ایپن روش از اطالعپات موجپود در گزارشپات تپراكنش بپین
فرستندههای مختلف استفاده شد تا ین شبكهی اجتماعی از فرستندگان ایمیل استخراج شود .سپس چنپدین
ویژگی در شبكهی فرستندگان هرزنامه وفرستندگان معتبر ارائه شد بطوری كه هر فرستندهی ایمیپل نمپرهای
را به ازای هر ویژگی دریافت كرد .سرانجام با استفاده از این ویژگیها و با استفاده از الگوریتم كالسپهبنپدی k-

 NNفرستندگان ایمیل به دو كالس فرستندگان معتبر و فرستندگان هرزنامه دستهبندی شپدند .بنپابراین هپر
ایمیلی كه فرستنده ی آن جزو فرستندگان معتبر باشد ،در دستهی ایمیلهای معتبر قرار گرفته و هپر ایمیلپی
كه فرستندهی آن در دستهی فرستندگان هرزنامه قرار گیرد ،در دستهی ایمیلهای هرزنامه قرار میگیرد.
از آنجایی كه این دو فیلتر هر كدام بر روی یكسری از ویژگیهای ایمیل تمركز دارند ،بنپابراین مپیتواننپد بپه
صورت مكمل در كنار هم استفاده شوند .در مرحلهی نهایی این دو روش فیلترینگ را به صورت سپری تركیپا
شد تا فیلترینگ به صورت كامل تری صورت گیرد .در این قسمت فیلتر مبتنی بپر شپبكه هپای اجتمپاعی كپه
دقت بهتری از رود نشان داده بود را به عنوان فیلتر مبنا استفاده شد .ایمیلهایی كه نمرهی آنها در فیلتر مبنا
در محدودهی مقادیر نامطمئن قرار گرفته بود ،برای تصمیمگیری نهایی به فیلتر مبتنپی بپر مشپابهت معنپایی
فرستاده شد .فیلتر مبتنی بر مشابهت معنایی در این قسمت با دقت بایتری نسبت به حالت منفرد ،ایمیلها را
به دو دستهی هرزنامه و معتبر دستهبندی كرد .یكی از دییلی كه میتوان برای ایپن بهبپود متصپور شپد ایپن
است كه بیشتر ناكارآمدی فیلتر مبتنی بر مشابهت معنایی ،در مورد ایمیل هایی است كه فرسپتندگان آنهپا بپا
قاطعیت بیشتری در یكی از دو دستهی فرستندگان هرزنامه و یا فرستندگان معتبر قرار میگیرند.
تاكنون فیلترهای محتوایی متفاوتی ارائه شده است كه اكثر آنها از روشهای یادگیری ماشینی استفاده میكنند
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و بنابراین عالوه بر داده های یادگیری ،به زمانی برای محاسپبات یپادگیری و كالسپهبنپدی هپر ایمیپل جدیپد
احتیاج دارند .فیلتر محتوایی كه در اینجا ارائه شد ،نیاز به دادههای یادگیری نپدارد و تنهپا براسپاس مشپابهت
معنایی با آنتولوزی مفاهیم متداول هرزنامه كار میكند .عیا این روش این است كه سارت آنتولوزی مفپاهیم
متداول هرزنامه براساس تنها روابط  IS-Aمی باشد و سایر روابط نادیده گرفته میشوند .همچنپین محاسپبهی
مشابهت معنایی تنها براساس مفاهیم صورت میگیرد و روابط بین مفاهیم در متن ایمیل ،مپورد بررسپی قپرار
نمیگیرند .یكی از دییل پایین بودن نسبی دقت این فیلتر نیز به راطر عپدم پوشپش روابپط آیپر از  IS-Aدر
سارتار آنتولوزی و محاسبهی مشابهت معنایی میباشد .همچنپین در ایپن فیلتپر نیازمنپد آن هسپتیم كپه در
فواصل زمانی مشخص ،آنتولوزی مفاهیم متداول را با هرزنامههای جدید بروزرسانی كنپیم .البتپه بپا توجپه بپه
آنیسازی آنتولوزی ،یزم نیست كه این بروز رسانیها در فواصل زمانی كوتاهمدت صورت گیرد.
روش دوم كه براساس شبكههای اجتماعی ایمیل بین فرستندها میباشد ،با دقت زیادی فیلترینپگ هرزنامپه را
انجام داد .این نتیجه حاكی از آن است كه فرستندگان هرزنامه دارای ویژگیهایی هستند كه با بررسپی آنهپا و
حتی بدون توجه به متن ایمیل ،میتوان هرزنامهها را شناسایی كرد.
 -5-2کارهای آتی
كارهای آتی را در هر دو مورد فیلتر مبتنی بر مشابهت معنایی و نیز فیلتر مبتنی بر شبكهی اجتماعی میتپوان
متصور شد.
در مورد فیلتر مشابهت معنایی می توان روابط و نیپز سپارتار یپن ایمیپل را نیپز در قالپا آنتولپوزی هرزنامپه
درآورد .ما در اینجا تنها بر اساس روابط  IS-Aسارتار آنتولوزی را ایجاد كردیم ،حال آنكه میتوان روابط دیگر
را نیز در سارت آنتولوزی درالت داد .همچنین تعیین فاكتورهای دیگر در محاسبات مشابهت معنایی و تعیین
دقیق ضرایا فاكتورها از كارهای دیگری است كه در آینده بپه آن مپیپپردازیم .یكپی دیگپر از نكپاتی كپه در
هرزنامه ها قابل مشاهده است ،ترتیا اطالعاتی است كه در متن هرزنامه آمده است .شناسپایی ایپن سپارتار و
استفاده از آن برای فیلترینگ هرزنامه یكی از زمینههایی است كه میتواند منجر به بهبود فیلترینپگ هرزنامپه
در آینده گردد.
روشی كه در اینجا برای فیلرینگ هرزنامه با استفاده از شبكهی اجتمپاعی ارائپه شپد ،تنهپا براسپاس شپبكهی
اجتماعی برآمده از تراكنشات ایمیل افراد میباشد ،در حالیكپه افپراد دارای شپبكهی اجتمپاعی از دوسپتان و
آشنایان هستند كه بالقوه میتوانند به عنوان فرستندهی ایمیل تلقپی شپوند .امپروزه سپایتهپای شپبكههپای
اجتماعی مانند  Facebookبطور گسترده مورد استفاده ی افراد در سرتاسر دنیا قرار میگیرد .یكی از كارهپایی
كه در آینده میتوان انجام داد ،استفاده از شبكه های اجتماعی تحت وب مانند  Facebookو یا  Linkedinبپه
منظور سارت فیلترینگ شخصی مبتنی بر عالیق برای افراد میباشد .در حال حاضپر محپدودیتهپای زیپادی
برای استفاده و برنامهنویسی با واسطهای این سایتها وجود دارد .روشبختانه این واسطها و برنامهنویسی با آنها
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در حال گسترش است ،به طوری كه در آیندهای نه چندان دور میتوان از این شبكههای اجتماعی بپه منظپور
فیلترینگ رصوصی برای افراد عضو استفاده كرد.
در مورد تركیا فیلترها نیز می توان از روشهایی آیر از تركیا سری یا موازی فیلترها استفاده كرد .اسپتفاده از
روشهای آماری مانند رگرسیون لجستین میتواند یكی از جایگزینها برای تركیا فیلترها باشد.
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Abstract:

Nowadays, using electronic mail (E-mail) is the fastest and the most economical way
for communication. However, in recent years the growth in the number of email users
has led to increase in the number of email spams. A lot of efforts have been made to
establish the methods which filter the spam emails that most of them are based on
statistic and machine learning methods which need large corpus for learning process.
And also these methods have not used the semantic of the email and the way of
transaction between a spammer and a legitimate sender.
In this thesis, two method of spam filtering are offered. In the first method, ontology of
spam concepts is established. The semantic similarity among thematic graph of the
email body, the email header and the ontology of spam concepts, are the three factors
which make the semantic filter. The calculation of semantic similarity is done by using
the WordNet Context Ontology. In the second method, the email transactions among
email senders are used to build an email social network. By using this social network,
the specific characteristics between spammers and legitimate senders are offered.
Ultimately, these characteristics are used to classify spams from and hams. The
combination of these two methods leads to a more powerful filter, because these
methods are concentrating on different aspects.
The filter based on social network has shown an accuracy of 93%. This result is
comparable to the filters based on machine learning techniques. The filter based on
semantic similarity is considered as a complementary for the filter based on social
networks, as the combination of these filters has shown an accuracy of 96%.

Keywords: Spam, Ham, Spam Filtering, Ontology, E-mail Social Network, Thematic
Graph, Semantic Similarity, WordNet, Ontology of Spams Concepts.
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