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KAPITOLA 1

Ciele projektu

Projekt Spamia je projektom základného výskumu. Zameraný je na výskum nových al-
goritmov pre rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie (spam, phishing, scam),
návrh teoretických modelov nových algoritmov a posúdenie ich účinnosti. Projekt je orien-
tovaný na:

• dôkladné skúmanie techník, ktoré sú využívané na maskovanie a distribúciu spamov,
phishingu, scamov,

• štúdium súvislostí a charakteristík komunikácie, ktoré sú určujúce pre návrh efek-
tívnych algoritmov na rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie,

• identifikáciu slabých miest tradičných prístupov pre detekciu nevyžiadanej elektro-
nickej komunikácie a

• návrh účinných algoritmov pre inteligentnú detekciu nevyžiadanej elektronickej ko-
munikácie vo vysokorýchlostných sieťach.

Cieľom projektu Spamia je:

• systematická komparatívna analýza vybraných riešení na detekciu nevyžiadanej
elektronickej komunikácie,

• na základe výsledkov analýzy návrh inteligentných algoritmov eliminujúcich nedos-
tatky skúmaných riešení a použiteľných v podmienkach vysokorýchlostných sietí,

• získanie poznatkov o účinnosti algoritmov pri rozpoznávaní nevyžiadanej elektro-
nickej komunikácie.

Nutnou podmienkou pre realizáciu projektu bolo vybudovanie nového pracoviska vý-
skumu a vývoja. Pracovisko bolo vybavené softvérom a zariadeniami, ktoré slúžia na vý-
skumné účely. Vzhľadom na povahu plánovanej skúmanej oblasti IKT bola vybudovaná in-
fraštruktúra serverov a špecializovaných bezpečnostných zariadení, prostredníctvom ktorých
bolo vykonávané:

• široké spektrum testov a štúdium vlastností nevyžiadanej elektronickej komunikácie,
• analýza vybraných antispamových riešení,
• výskum účinnosti vyvinutých algoritmov.

Nové poznatky boli získavané systematicky prostredníctvom:

• dôkladného skúmania techník, ktoré sú využívané na šírenie spamov, phishingu,
scamov,

• štúdia charakteristík komunikácie, ktoré sú určujúce pre návrh efektívnych algorit-
mov na rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie,
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• skúmania vlastností (predovšetkým účinnosti) vyvinutých algoritmov pre inteli-
gentnú detekciu nevyžiadanej elektronickej komunikácie.

Uvedené poznatky boli získané formulovaním hypotéz a následným experimentálnym
overovaním stochastických závislostí na serveroch a špecializovaných bezpečnostných zaria-
deniach. Na základe získaných poznatkov bol navrhnutý algoritmus Spamia na rozpoznávanie
nevyžiadanej elektronickej komunikácie.



KAPITOLA 2

Etapy projektu

Projekt bol realizovaný ako postupnosť nasledovných etáp:

(1) skúmanie vybraných antispamových riešení, porovnanie kvality detekcie spamov,
phishingu, scamov v prechádzajúcej SMTP komunikácii v reálnom prostredí,

(2) skúmanie modelu správania sa pôvodcov spamu, metód maskovania a hromadnej
distribúcie spamov,

(3) teoretický návrh efektívnych, škálovateľných algoritmov rozpoznávania nevyžiadanej
elektronickej komunikácie s dôrazom na minimalizáciu výskytov false negative a false
positive detekcií,

(4) návrh simulačných scenárov na verifikáciu účinnosti skúmaných algoritmov,
(5) realizácia vlastného výskumu účinnosti vyvinutých algoritmov v reálnom toku elek-

tronickej komunikácie,
(6) finálne vyhodnotenie výsledkov výskumu.



KAPITOLA 3

Etapy 1 a 2: Skúmanie vybraných antispamových riešení

V prvých dvoch etapách projektu sa výskumno-vývojový tím venoval sumarizácii po-
znatkov o podstate spamu (scamu, phishingu), spôsoboch jeho šírenia a maskovania, ako
aj o známych resp. používaných metódach obrany proti nemu. Výstupom tejto práce je
štúdia “Problematika spamu, jeho pôvodu a distribúcie a výskum efektívnosti vybraných
antispamových riešení” (príloha č. 1), ktorá získané poznatky sumarizuje.

V priebehu prvej etapy bolo absolvované školenie z oblasti bezpečnostných zariadení
FortiMail špecializovaných na ochranu prechádzajúcej SMTP komunikácie. Cieľom školenia
bolo oboznámiť sa s ICSA certifikovaným zariadením pre antispamovú ochranu a posúdiť mo-
žnosť jeho nasadenia v jednotlivých fázach projektu. Uvedeným zariadením bolo vybavené
pracovisko výskumu a vývoja za účelom vytvorenia referenčného komerčného antispamo-
vého softvéru, voči ktorému bola porovnávaná kvalita detekcie navrhnutých antispamových
algoritmov v rámci pripravených simulačných scenárov.

Skúmanie vybraných antispamových riešení a porovnanie kvality detekcie spamov, phis-
hingu, scamov v prechádzajúcej SMTP komunikácii v reálnom prostredí v sebe zahŕňalo:

• výber skúmaných antispamových riešení,
• vytvorenie aplikačného prostredia pre testovanie/meranie kvality detekcie spamu,
• vytvorenie vzorky emailov, tzv. korpusu, na ktorom sa testovanie uskutočnilo,
• spracovanie výsledkov.

Za predmet testovania bol zvolený najznámejší (a pravdepodobne aj najpoužívanejší)
open-source antispamový filter SpamAssassin (verzia 3.3.1) [33], využívajúci na detekciu
spamu jednak fixné pravidlá, jednak Bayesov filter. Ako ďalší sme vybrali filter zameraný
na bayesovskú obsahovú analýzu emailov – Bogofilter (verzia 1.2.2) [28]. Za zástupcu kome-
rčných riešení na filtrovanie spamu bol vybraný FortiMail a FortiGate s firmware verziou 4.0
[17].

Aplikačné prostredie pre testovanie pozostáva z programového kódu (v jazyku Java) pre
spracovanie konkrétneho emailu (dekódovanie, parsovanie, . . . ), z jednoduchého detektora
jazyka pracujúceho na princípe n-gramov, z frameworku, umožňujúceho hromadné testovanie
emailov, a tiež z množstva pomocných aplikácií, slúžiacich väčšinou na prípravu a spracovanie
dát.

Testy boli vykonané na troch korpusoch o celkovom objeme približne 45 000 emailov.
Korpusy boli roztriedené podľa typu emailu na ham (legitímny email), reklamné a notifikačné
emaily (tie boli následne tiež vyhodnocované ako ham) a spam. Ďalšie triedenie emailov bolo
podľa jazykov — na slovenské a české, anglické, nemecké a iné.
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3.1. Základné pojmy

Pri testovaní a vyhodnocovaní sa používajú niektoré termíny, ktoré tu len kvôli zjedno-
teniu terminológie spomenieme:

• ham: legitímny email,
• spam: hromadne šírený nevyžiadaný email,
• err : error rate, podiel zle klasifikovaných emailov,
• fpr : false positive rate, podiel zle klasifikovaných hamov (koľko percent hamov bolo

omylom označených ako spam),
• fnr : false negative rate, podiel zle klasifikovaných spamov (koľko percent spamov

bolo omylom označených ako ham – a teda neodfiltrovaných).

Úspešnosť bola vyhodnocovaná pomocou dvoch základných mier úspešnosti, konkrétne
na základe podielu zle klasifikovaných hamov (false positive rate) fpr = FP/(TN + FP)
a podielu zle klasifikovaných spamov (false negative rate) fnr = FN /(TP + FN ), kde TP
(TN ) označuje počet správne rozpoznaných spamov (hamov) a FP (FN ) označuje počet
chybne zatriedených spamov (hamov). Komplexnejší pohľad na účinnosť jednotlivých filtrov
podáva ROC krivka zobrazujúca závislosť tpr = TP/(TP + FN ) od fpr. Dôležitou je aj hod-
nota AUC, t.j. obsah plochy pod ROC krivkou. Ďalším výpovedným ukazovateľom je tzv. oob
chyba (z angl. out-of-bag) [9]. Zatiaľ čo fpr, fnr a err dokážu byť zásadne ovplyvnené nesta-
cionaritou prostredia, napr. prítomnosťou neznámej spamovej kampane v testovacej vzorke,
a teda môžu dosahovať v princípe arbitrárne hodnoty, predstavuje oob chyba objektívnu
mieru výkonnosti, keďže vychádza z predpokladu o stacionarite prostredia.

3.2. Výsledky testovania

Výstupy testovania boli spracované analyticko-štatistickým nástrojom R. Podrobné vý-
sledky sú predmetom štúdie “Problematika spamu, jeho pôvodu a distribúcie a výskum
efektívnosti vybraných antispamových riešení” (príloha č. 1), ktorej závery je možné zhrnúť
do nasledovných bodov:

• ani jeden z testovaných filtrov nedosahuje akceptovateľnú úspešnosť pri fpr (podiel
hamov označených ako spam) na úrovni 1%, dokonca ani pri optimálnom spôsobe
trénovania filtra,

• pri optimálnom spôsobe trénovania dosahuje bayesovská analýza vyššiu úspešnosť
ako fixné pravidlá; dokonca sa ukazuje, že kombinácia bayesovskej analýzy a fixných
pravidiel je menej úspešná ako čisto bayesovská analýza,

• na slovenskej časti vzorky oba filtre vykazujú neporovnateľne vyššiu chybovosť
oproti white-listovaniu slovenčiny (t.j. označeniu všetkých slovenských emailov ako
ham),

• chybovosť klasifikácie filtrov je vyššia pri reklamných emailoch ako pri klasických
hamoch a notifikačných emailoch.

Akceptovateľné hodnoty fnr boli dosiahnuté až pri úrovni fpr = 5%. Pri takejto fpr je
Bogofilter schopný dosahovať fnr pod 10% aj pri realistickom spôsobe trénovania. Oba filtre
zlyhali na slovenskej časti vzoriek, v ktorých spam tvorí len zhruba 1 percento. V prípade
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fixných pravidiel SpamAssassina by dokonca bolo oveľa lepšie slovenské emaily nefiltrovať
a automaticky ich označiť ako ham. Keďže vo vzorkách emailov sme používali jemnejšie
členenie, než len ham a spam, analyzovali sme aj úspešnosť filtrov podľa typu emailu. Hamy
boli rozdelené na notifikačné emaily (typu oznámenie o prečítaní emailu či upozornenie na
nedoručenie emailu), reklamné emaily a (klasické) hamy. Meraním bolo zistené, že filtre
najspoľahlivejšie detegujú notifikačné emaily, o niečo vyššia je ich chybovosť pri klasickom
hame a najmenej spoľahlivé výsledky dávajú pri reklamných emailoch. Toto platí globálne,
nezávisle na nastavení pravdepodobnostného prahu (hranice, od ktorej je email považovaný
za spam).

Výsledky meraní na dvoch komerčných nástrojoch — FortiGate a FortiMail — boli zhr-
nuté v štúdii “Účinnosť vybraných komerčných antispamových produktov” (príloha č. 2).
Aj tieto merania potvrdili pomerne nízku úspešnosť detekcie spamu, pokiaľ je založená na
heuristike (rôznou formou implementované fixné pravidlá). Naopak, veľmi dobré výsledky
dosiahol bayesovský filter zabudovaný vo FortiMaile. Potvrdilo sa teda, že použitie štatistic-
kej metódy (v tomto prípade Bayesovho filtra) je pri vhodnom trénovaní efektívnejšie než
používanie fixných pravidiel.

3.3. Zhrnutie výsledkov prvých dvoch etáp projektu

Z výsledkov merania efektívnosti vybraných antispamových riešení vyplynulo:

• úspešnosť testovaných antispamových filtrov v konfigurácii nastavenej producentom
je pomerne nízka (ak akceptujeme, že 1 ham zo 100 bude mylne označený ako spam,
potom viac než 10 spamov je mylne označených ham; pri prísnejších nárokoch na
počet chybne označených hamov sa výrazne zvyšuje počet nezachytených spamov),

• použitie štatistickej metódy (v podobe Bayesovho filtra) je pri vhodnom trénovaní
efektívnejšie než používanie fixných pravidiel,

• úspešnosť antispamových filtrov je úplne nevyhovujúca pre slovenský (český) spam.

Výsledky testovania potvrdili opodstatnenosť hľadania nových riešení pre detekciu spamu,
najmä s prihliadnutím na jazykové zvláštnosti neanglických emailov.
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Etapa 3: Návrh algoritmu Spamia

Tretia etapa projektu bola venovaná teoretickému návrhu efektívneho a škálovateľného
algoritmu na rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie s dôrazom na minima-
lizáciu výskytov false negative a false positive detekcií. Ako východisko poslúžili poznatky
získané v prvých dvoch etapách projektu, sumarizované v štúdii “Problematika spamu, jeho
pôvodu a distribúcie a výskum efektívnosti vybraných antispamových riešení”, pozri prílohu
č. 1.

Na základe získaného prehľadu existujúcich riešení na filtrovanie elektronickej komuni-
kácie je možné tvrdiť, že ich podstatnou zložkou je súbor heuristických pravidiel a textová
a lexikálna analýza s využitím postupov a algoritmov text-miningu [1, 2, 3, 4, 12, 14,
18, 20, 23, 29, 30, 31, 36], akými sú napríklad štandardizácia dokumentu, tokenizácia,
lematizácia (vyhľadávanie koreňov slov), určovanie slovných druhov, parsovanie, vyhľadá-
vanie kľúčových slov a iné. Súčasťou filtrov sú aj postupy využívajúce globálne a lokálne
informácie o emailovej komunikácii, napr. blacklisty či whitelisty.

Spomedzi nevýhod uvedených riešení je možné spomenúť

• vysokú vulnerabilitu (zraniteľnosť) algoritmov,
• závislosť na jazyku,
• fixovanosť heuristických pravidiel,
• viazanosť na binárnu klasifikáciu a
• rigidnosť výsledného hodnotenia spamovosti emailu.

4.1. Algoritmus Spamia

Prácu na teoretickom návrhu tohto algoritmu je možné rozdeliť na tri časti:

• návrh a implementácia kvantitatívnych profilov a predbežné overenie úspešnosti,
• využitie možnosti klastrovania pri filtrovaní spamu,
• zosumarizovanie teoretického návrhu algoritmu.

Bol navrhnutý odlišný prístup k filtrovaniu a kategorizácii emailov založený na kvanti-
tatívnych profiloch. Namiesto reprezentácie emailu pomocou množiny slov/tokenov, email
reprezentujeme vektorom reálnych alebo celých čísel vopred zvolenej dimenzie; takýto vektor
nazývame kvantitatívny profil emailu.

Kvantitatívne profily zachytávajú charakteristiky emailov, ktoré doposiaľ neboli využí-
vané v existujúcich spamových filtroch, ani vedecky skúmané v odbornej literatúre (jediná
nám známa výnimka je uvedená v štúdii). Bolo navrhnutých niekoľko rôznych profilov, ktoré
možno rozčleniť na dva typy: elementárne a symbolicko-dynamické, tzv. RQA-profily. Jeden
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z elementárnych kvantitatívnych profilov je riadkový profil, tvorený dĺžkami riadkov. Riad-
kový profil je špeciálnym prípadom všeobecného binárneho profilu. Binárny profil si všíma
“doby” medzi opakovanými výskytmi konkrétneho patternu v emaili. V prípade riadkového
profilu je patternom znak konca riadku. Ďalším jednoduchým profilom je znakový profil,
ktorý je v základnej forme vlastne histogramom početností výskytov jednotlivých znakov,
respektíve skupín znakov. Zložitejším typom kvantitatívnych profilov sú RQA-profily. Ide o
profily založené na novom symbolicko-dynamickom prístupe k emailu; presnejšie povedané,
email chápeme ako realizáciu stacionárneho stochastického informačného zdroja a RQA-profil
vystihuje charakteristiky tohto zdroja. Takou charakteristikou je napríklad determinizmus,
zachytávajúci predpovedateľnosť informačného zdroja. Ďalšou je Shannonova entropia.

Jednou z prehliadaných oblastí v problematike spamu je labelovanie a relabelovanie kor-
pusu emailov. Podľa nášho názoru však ide o vec zásadnej dôležitosti, nakoľko spätná väzba
od používateľa nie je vždy dostupná v potrebnej miere a je nutné manuálne labelovanie
emailov. V takom prípade je nesmierne dôležité minimalizovať náklady s tým spojené. Z
tohto dôvodu je neoddeliteľnou súčasťou algoritmu Spamia adaptívne klastrovanie. Okrem
efektívneho výberu vzorky pre labelovanie, adaptívne klastrovanie, vďaka stanoveniu váh
olabelovaných emailov, umožňuje aj redukciu trénovacej vzorky potrebnej pre klasifikovanie.

Z dôvodu efektívnosti sa v algoritme samotné klasifikovanie vykonáva sekvenčne, pri-
čom sa postupne mení sada kvantitatívnych profilov použitých ako prediktory. Začína sa s
jednoduchšie získateľnými profilmi. Ako klasifikačný algoritmus je vhodné použiť Random
Forest [10, 11]; medzi jeho silné stránky patrí robustnosť vzhľadom na extrémne profily,
invariantnosť na monotónne transformácie profilov, jednoduchá paralelizovateľnosť a hlavne
vynikajúca výkonnosť.

Časovo najnáročnejšou fázou každého učiaceho sa filtra je jeho trénovanie. Keďže spam
sa v čase dynamicky mení, je potrebné filter opakovane pretrénovávať. Za týmto účelom
súčasťou aj tohto algoritmu je takzvané inkrementálne trénovanie. Jeho úlohou je, na základe
nových emailov korpusu, inovovať klastrovaciu štruktúru, váhy emailov, ako aj samotnú
sekvenciu klasifikátorov s pomerne nízkymi výpočtovými nárokmi.

Poznamenajme, že okrem navrhnutého algoritmu boli skúmané aj ďalšie prístupy k fil-
trovaniu spamu. Išlo napríklad o určenie spamovosti emailu založené na analýze Received
hlavičiek alebo o analýzu renderovaných emailov. Taktiež boli testované rôzne alternatívy
pre komponenty algoritmu Spamia, či už rôzne klasifikačné či klastrovacie metódy alebo me-
tódy na redukciu dimenzie profilov. Algoritmus Spamia, založený na reprezentácii emailov
pomocou kvantitatívnych profilov s využitím Random Forest klasifikátora a adaptívneho
density-based klastrovania, sa však jednoznačne ukázal ako najefektívnejší.

4.2. Kvantitatívne profily a adaptívne klastrovanie

Detailný popis algoritmu je obsahom štúdie “Teoretický návrh algoritmu na filtrovanie
spamu” (Príloha č. 5). V krátkosti povedané, algoritmus je založený na novom prístupe,
ktorého dvoma nosnými prvkami sú

• kvantitatívne profily a
• adaptívne klastrovanie.
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Obr. 4.1. Outline algoritmu

Okrem týchto dvoch inovatívnych prvkov algoritmus využíva sekvenčné adaptívne klasifiko-
vanie a inkrementálne trénovanie. Globálny pohľad na algoritmus podáva diagram 4.1.

Každá z navrhovaných inovácií prináša viacero výhod predkladaného algoritmu. Medzi
výhody, vyplývajúce z reprezentácie emailov kvantitatívnymi profilmi, patria hlavne:

• škálovateľnosť, primeraná výpočtová zložitosť, paralelizovateľnosť, robustnosť,
• nízka miera vulnerability,
• kombinovateľnosť s existujúcimi riešeniami,
• adaptívnosť klasifikovania emailu,
• flexibilnosť a rozšíriteľnosť algoritmu,
• možnosť zatrieďovania emailov do jemnejších skupín,
• nezávislosť na jazyku.

Vďaka tomu, že klasifikovanie/kategorizácia emailov je založená na Random Foreste [10],
je výsledný algoritmus paralelizovateľný a vysoko škálovateľný, ako aj robustný voči extrém-
nym emailom. Diskriminujúca podmnožina kvantitatívnych charakteristík je závislá na tré-
novacom korpuse, ktorý je pre spamerov nedostupný; to znemožňuje ľahkú prelomiteľnosť
navrhovaného filtra. Keďže email je reprezentovaný kvantitatívnym profilom a nie množinou
slov/tokenov, algoritmus extrahuje z emailu inú informáciu než štandardné filtre; táto orto-
gonalita umožňuje kombinovanie algoritmu s existujúcimi filtrami a tým dosiahnutie vyššej
efektívnosti. Emaily sa kategorizujú pomocou postupnosti klasifikátorov, pričom sa začína od
klasifikovania pomocou jednoduchých kvantitatívnych profilov a, ak je to potrebné, postupuje
sa k čoraz zložitejším profilom. Nosné prvky algoritmu sú konfigurovateľné, t.j. kvantitatívne
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profily a klastrovacie metriky možno zvoliť v závislosti od korpusu; takisto je možné algorit-
mus jednoducho rozšíriť definovaním vlastného kvantitatívneho profilu respektíve metriky.
Veľakrát nepostačuje hrubé členenie emailov na spam a ham, ale je potrebné emaily zatrie-
ďovať do jemnejších kategórií; predkladaný algoritmus umožňuje kategorizovať emaily do
používateľom zadaných skupín. Na rozdiel od text-miningového prístupu k filtrovaniu emai-
lov, ktorý je závislý od gramatických a lexikálnych pravidiel konkrétneho jazyka, náš prístup
pomocou kvantitatívnych profilov je jazykovo nezávislý.

Vďaka ďalšej inovácii založenej na adaptívnom klastrovaní, predkladaný algoritmus zís-
kava nasledovné vlastnosti:

• zohľadnenie informácie aj z nelabelovaných emailov,
• efektívne využívanie spätnej väzby o labeli emailu,
• rýchlejšie rozpoznanie novej spamovej kampane,
• selektívny výber trénovacej množiny emailov.

Keďže vstupom do algoritmu je celý korpus emailov (olabelovaných aj neolabelovaných),
informácia z neolabelovaných emailov podstatným spôsobom ovplyvňuje klastrovaciu štruk-
túru aj samotné predikovanie kategórie emailov. V prípade získania labelu emailu od po-
užívateľa je táto informácia automaticky rozšírená na celé “okolie” tohto emailu. Spamy z
novej kampane sa prejavia ako nový klaster, čo má následne vplyv na klasifikovanie. Na
manuálne labelovanie sú vybrané len tie emaily, ktoré reprezentujú klastre získané v adap-
tívnom klastrovaní, pričom homogénne klastre sú zastúpené nižším počtom reprezentantov
ako nehomogénne.

4.3. Predbežné merania účinnosti

V rámci predbežného skúmania účinnosti reprezentácie emailov kvantitatívnymi profilmi
bol publikovaný odborný článok “Spam filtering by quantitative profiles” (príloha č. 3). V
článku je porovnaná úspešnosť klasifikovania emailov pomocou dvoch základných kvanti-
tatívnych profilov (riadkový a znakový profil) a voľne dostupných antispamových riešení
SpamAssassin a Bogofilter. Dva kvantitatívne profily s využitím Random Forest algoritmu
dosahujú prinajmenšom porovnateľné výsledky ako optimálne nakonfigurované heuristické
pravidlá SpamAssassina a dávkovo trénovaný Bogofilter. Pritom získanie kvantitatívnych
profilov emailov je implementačne jednoduché, zároveň výpočtovo a pamäťovo nenáročné,
čo je ukázané v doplňujúcej štúdii “Supplementary material to Spam filtering by quantitative
profiles” (príloha č. 4).

Pri testovaní efektívnosti znakových a riadkových profilov boli preskúmané ďalšie klasi-
fikačné metódy. Jednoznačne najlepšie výsledky dosiahol Random Forest klasifikátor. Ak-
ceptovateľnú úspešnosť mal aj samotný klasifikačný strom, boosting klasifikačných stromov,
metóda Support Vector Machines (SVM) a k-nearest neighbors (KNN) klasifikátor. Výrazne
horšie výsledky dosiahli lineárna, kvadratická, flexibilná a multilineárna diskriminačná ana-
lýza (LDA, QDA, FDA, MDA), bagging klasifikačných stromov, neurónové siete a logistická
regresia [19].
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Pre posúdenie výkonnosti klastrovacích metód bolo vykonané testovanie na riadkových
profiloch, resp. na znakových profiloch zoskupených do jedenástich skupín (malé/veľké pís-
mená, číslice, operátory, separátory, biele znaky, zátvorky, výkričník, dolár, zakázané znaky
a iné). Metódy K-means, Partitioning around Medoids (PAM), Agglomerative Nesting (AG-
NES), Divisive Analysis Clustering (DIANA), Clustering Large Applications (CLARA) ne-
boli schopné rozpoznať homogénne klastre. Naproti tomu Density Based Clustering Algo-
rithm (DBSCAN) detegoval všetky podstatné hromadné skupiny emailov (rôzne spamové
kampane, hromadné reklamné emaily, notifikačné emaily).

Keďže metóda Principal Component Analysis (PCA) použitá na znakových profiloch
nebola schopná nájsť lineárne kombinácie prediktorov využiteľné v klasifikovaní emailov, boli
preskúmané alternatívne spôsoby automatizovaného rozdelenia znakov do relatívne malého
počtu skupín. Ako vhodnou sa ukázala byť metóda Sparse Principal Component Analysis
(SPCA). Predspracovanie znakových profilov výstupom SPCA použité v klasifikovaní aj v
klastrovaní dosiahlo úspešnosť porovnateľnú s intuitívne navrhnutým zoskupením znakov
uvedeným vyššie.

V snahe redukovať dimenziu riadkových a znakových profilov bola testovaná efektívnosť
redukovaných profilov určených podmnožinou n premenných s najvyššou diskriminačnou
schopnosťou (TOP-n premenných). Premenné boli vyberané na základe dôležitosti priradenej
algoritmom Random Forest. Pre riadkové profily už TOP-20 premenných dosahuje takmer
rovnakú výkonnosť ako celý profil s dimenziou 100. Podobne pre znakové profily postačuje
TOP-50 premenných z 256.

Pri hľadaní ďalších kvantitatívnych profilov bol otestovaný tzv. keyword profil. Zámerom
bolo určiť množinu nízkej kardinality pozostávajúcu zo slov/tokenov schopných diskrimi-
novať spam a ham. Kvôli rôznorodej skladbe korpusu sa tento cieľ nepodarilo uskutočniť.
Podarilo sa ale definovať profil pozostávajúci z kľúčových slov vhodný pri určení jazyka
emailu.

Taktiež bola zmeraná efektívnosť kvantitatívnych profilov pozostávajúcich z početností
dvojíc skupín znakov, tzv. 2-gramov. Úspešnosť bola porovnateľná s nezoskupovanými zna-
kovými profilmi. Keďže však dimenzia analogických profilov pozostávajúcich z n-gramov
závisí od n exponenciálne, priamočiare zovšeobecnenie je nepoužiteľné. Z tohto dôvodu sme
navrhli symbolicko-dynamický prístup k modelovaniu emailu, ktorý sa dokáže vysporiadať
s problémom vysokej dimenzie a zároveň zachytáva podstatnú časť informácie z n-gramov,
pozri štúdiu “Teoretický návrh algoritmu na filtrovanie spamu” (príloha č. 5).

Merania sa uskutočnili na privátnom a dvoch verejných korpusoch. TREC 2007 a CEAS
2008 sú všeobecne využívané verejne dostupné korpusy, ktorých prevažná väčšina je tvo-
rená spamom (67%, resp. 80%). Tieto korpusy obsahujú emaily takmer výlučne v anglickom
jazyku. Vzhľadom na špecifiká slovenského prostredia (najmä jazykové zloženie emailov a
celkový podiel spamu) bol použitý aj privátny korpus, ktorý obsahuje 50% slovenských a čes-
kých emailov. Celkový podiel spamu je výrazne nižší ako v spomínaných verejných korpusoch
(približne 12%).

Na privátnom korpuse dosahujú najlepšiu úspešnosť SpamAssassin (SA) a Bogofilter
(BF), pričom znakový profil (CP) je len mierne horší. Najmenej efektívnym je riadkový
profil (LP). Na verejných korpusoch dosahujú všetky filtre s výnimkou SpamAssassina (SA)
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výrazne lepšiu výkonnosť ako na privátnom korpuse. Oba nami navrhované kvantitatívne
profily (CP, LP) majú ďaleko vyššiu efektívnosť ako SpamAssassin (SA). Pri hodnote fpr =
0.5% je riadkový profil dokonca úspešnejší ako Bogofilter (BF).

4.4. Ďalšie kvantitatívne profily

V etape 3 boli zavedené aj ďalšie triedy kvantitatívnych profilov na reprezentáciu emailov,
ktoré podstatne rozšírili paletu profilov popísaných v článku “Spam filtering by quantitative
profiles”. Okrem nových inštancií binárnych profilov (slovný, vetný, zátvorkový a iné) boli
zavedené nasledovné triedy kvantitatívnych profilov:

• zoskupené znakové profily,
• d-gramové zoskupené znakové profily,
• “moving-window” profily,
• histogramové binárne profily a
• veľkostné profily.

V daných triedach bolo skonštruovaných niekoľko desiatok inštancií nových kvantitatívnych
profilov. Výkonnosť klasifikovania emailov bola posúdená na privátnych, ako aj na dvoch
najčastejšie analyzovaných verejných korpusoch TREC a CEAS.

Ako vidno z údajov v tabuľke 4.1 dokomentujúcich výkon filtrov na jednom z privátnych
korpusov, väčšina z uvedených profilov dosahuje podobný výkon, porovnateľný s výkonom
optimalizovaného SpamAssassina a Bogofiltra. Dokonca viaceré profily pri fpr na úrovni 0,1%
(maximálne 1 ham z 1000 chybne zaradený ako spam) dosahujú fnr okolo 6%, zatiaľ čo Bogo-
filter dosahuje fnr 15,6% a SpamAssassin 7,6%. Pri kategorizácii emailov dosahujú niektoré
profily väčšiu úspešnosť správneho zatrieďovania hamu než SpamAssassin (tabuľka 3 v prí-
lohe č. 3). Dané triedy profilov, spolu so skôr definovanými triedami binárnych a znakových
profilov, poukazujú na obrovskú flexibilitu možných reprezentácií emailov kvantitatívnymi
profilmi. Vďaka tomu, že väčšina novo-navrhnutých kvantitatívnych profilov dosahuje porov-
nateľný výkon, je možné zvýšiť odolnosť výsledného filtra proti cieleným útokom spamerov
prostredníctvom znáhodneného výberu profilu, použitého pri filtrovaní.

4.5. RQA: Rekurenčná kvantifikačná analýza

Jednou z uvažovaných tried profilov sú RQA profily, ktoré vychádzajú z reprezentácie
emailov založenej na rekurenčnej kvantifikačnej analýze [15, 35, 22, 25]. RQA analýza
nachádza široké uplatnenie v rôznych oblastiach vedy a výskumu, avšak v oblasti text-
miningu doteraz bola aplikovaná len v minimálnej miere. Základným objektom RQA analýzy
je rekurenčná matica, ktorá je charakterizovaná kvantitatívnymi mierami, ako sú napríklad
determinizmus a miera rekurentnosti.

Napriek početným aplikáciám, teoretické vlastnosti spomenutých charakteristík boli skú-
mané len vo veľmi obmedzenej miere. Výskumnému tímu sa podarilo dokázať silné zákony
veľkých čísel pre hlavné RQA miery; pozri prílohu č. 9. Vďaka nim je možné vysvetliť a lepšie
pochopiť vlastnosti uvedených charakteristík, ako aj posúdiť ich aplikovateľnosť.
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Tabuľka 4.1. Dimenzia priestoru prediktorov a fnr (%) pri fixnom fpr

QP dim pri 0.5% pri 0.1%
CP 256 6.1 7.1
CPG9 9 7.0 7.8
CPG11 11 6.8 7.5
2CPG9 81 6.0 6.6
2CPG11 121 5.2 6.8
3CPG9 729 5.0 6.1
3CPG11 1331 4.5 6.1
MWP-CPG9 450 6.7 7.1
MWP-CPG11 550 6.7 7.1
LP 100 6.6 7.7
SNP 100 7.3 7.5
SNP2 100 7.1 7.6
WP 100 7.8 11.7
BRP 100 6.9 7.6
STAP 100 6.6 7.3
HUP2 102 8.2 8.7
SP 55 5.8 12.6
SP-CPG9 343 4.7 6.2
SP-CPG11 407 4.1 5.8
SA-RF > 300 4.2 7.6
SA-default > 300 96.7 97.4
BF 4.5 · 105 3.7 15.6



KAPITOLA 5

Etapy 4 a 5: Meranie efektívnosti algoritmu Spamia

5.1. Návrh simulačných scenárov

Cieľom štvrtej etapy projektu bol návrh simulačných scenárov na posúdenie účinnosti
skúmaných algoritmov. Najskôr popíšeme poznatky o aktívne sa brániacich filtroch a ná-
sledne uvedieme návrhy konkrétnych simulačných scenárov na verifikáciu účinnosti filtrova-
cieho algoritmu Spamia.

5.1.1. Aktívne sa brániace filtre. Filtrovanie spamu, alebo všeobecnejšie povedané,
klasifikovanie emailov, nepatrí medzi štandardné úlohy na rozpoznávanie obrazcov. Upozor-
ňujú na to Biggio, Fumera a Roli v práci “Adversarial Pattern Classffication Using Multiple
Classiffiers and Randomisation” (2008) [6]. Dôvody, prečo je tomu tak, sú nasledovné:

• Šum nie je náhodný, ale úmyselný – tvorený protivníkom, spamerom.
• False negatives sú náhodné; tvorené tak, aby prenikli cez klasifikátor.
• Trénovacie dáta môžu byť ovplyvnené protivníkom.
• Dôležitou charakteristikou klasifikátora je to, ako ľahko dokáže pri filtrovaní spamu

zlyhať. Teda, aké úsilie je potrebné na preniknutie cez klasifikátor.

Z tohto hľadiska je prirodzené chápať filtrovanie spamu ako hru, ktorú hrajú dvaja hráči:
protivník (spamer) a klasifikátor. Cieľom protivníka je oklamať klasifikátor (filter), t.j. za-
kamuflovať nelegitímne “obrazce” (patterny) tak, aby neboli filtrom rozpoznané ako “ne-
vhodné”.

Inteligentný, aktívny klasifikátor/filter emailov musí obsahovať obranné stratégie proti
spamerom. Ako príklad pasívneho filtra uveďme klasický anti-spamový filter SpamAssassin
(SA). Z technického hľadiska je SA lineárny filter, ktorý priraďuje emailu skóre ako vážený
priemer skóre individuálnych pravidiel. Váhy sú určené na základe “čistej”, nenapadnutej,
nepoškodenej trénovacej vzorky. Na to, aby spamer “pretlačil” spam cez SA filter, stačí, ak
pridá do spamovej správy ďalšie legitímne slová. Výsledkom je spam, ktorý SA filter nedokáže
odlíšiť od legitímnej správy (hamu), ale príjemca emailu v ňom, ak chce, dokáže spamovú
informáciu rozpoznať.

Spamera ale úpravy spamu, potrebné na preniknutie cez filter, niečo stoja. Dalvi a iní
(2004) [13] navrhli modelovať tento fakt prostredníctvom nákladovej funkcie. Je zrejmé, že
spamer vyberá na použitie tie spamové správy, ktoré dokáže zakamuflovať na ham, pro-
stredníctvom čo najmenšieho počtu modifikácií obsahu spamového emailu. Autori uvažovali
nasledovné kamuflačné scenáre:

• Pridanie slova, ktoré sa v danom spame ešte nevyskytuje.
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• Pridanie dĺžky. Modeluje situáciu, keď spamer platí za každý bit prenesenej správy
a teda potrebuje minimalizovať množstvo prenesených znakov.

• Synonymizácia. Keďže pre Bayesov filter je podstatný výskyt slov, tak synonymi-
začná stratégia na preniknutie je založená na nahradení kritického, “pochybného”
slova jeho synonymami alebo významovo blízkymi slovami, ktoré filter “nespozo-
ruje”.

Samozrejme, aj modifikácia filtra, ako reakcia na spamerský “update” prenikacej stratégie,
niečo stojí. V rámci formalizmu, navrhnutého Dalvim a inými (2004) [13], je to vyjadrené
tým, že pretrénovanie alebo úprava klasifikátora sa dejú iba ak to prináša úžitok väčší než
sú náklady s tým spojené.

Klasifikátor emailov by mal počítať s existenciou aktívneho protivníka; adaptovať sa
na jeho “ťahy”, využívať pritom spätnú väzbu od používateľa a meniť svoj operačný mód
(napr. prostredníctvom pretrénovania).

Je možné založiť aktívny filter/klasifikátor (aktívne sa brániaci filter) aj na niečom inom
než používateľskej spätnej väzbe a retrénovaní? Biggio a iní (2008) [6] navrhujú randomi-
záciu, t.j. znáhodnenie jedného alebo viacerých aspektov filtra. Ak sa klasifikačná hranica
stane náhodnou, protivník (spamer) musí počítať priemerný zisk, priemerovaním cez všetky
realizácie náhodnej hranice. Znáhodnenie klasifikačnej hranice je možné realizovať viacerými
spôsobmi. Biggio a iní (2008) [6] použili v kontexte SpamAssassina náhodné váhy, a to na
základe bootstrapovanej trénovacej vzorky.

V poslednej dobe sa v oblasti informačnej bezpečnosti študujú aktívne sa brániace kla-
sifikátory, založené na viac-klasifikátorových systémoch (multiple classifier systems, MCS).
Biggio, Fumera a Roli (2009) v práci “Evade Hard Multiple Classifier Systems” [7] študujú,
aká odolná voči kamuflácii je jednoduchá MCS stratégia, spočívajúca v použití viacerých
klasifikátorov, využívajúcich rôzne charakteristiky (features). Empiricky porovnávajú výkon
jednoduchého lineárneho klasifikátora s fixnou sadou charakteristík emailu, a sady lineárnych
klasifikátorov, trénovaných na disjunktných podmnožinách danej sady charakteristík.

Biggio, Nelson a Laskov (2011) v práci “Support Vector Machines Under Adversarial
Label Noise” [8] emulujú útok prostredníctvom toho, že každý label môže byť zmenený
(spam na ham, resp. opačne) s fixnou pravdepodobnosťou.

5.1.2. Návrh piatich tried simulačných scenárov. Na základe poznatkov o aktívne
sa brániacich filtroch a multi-klasifikačných systémoch, ako aj štandardných metodikách pou-
žívaných pri verifikovaní účinnosti anti-spamových riešení, sme navrhli päť tried simulačných
scenárov na verifikáciu účinnosti algoritmu Spamia.

(1) Testovanie s inkrementálne obnovovanou trénovacou vzorkou.
Ide o hlavný scenár, v ktorom sa trénovacia vzorka v pravidelných intervaloch roz-
širuje o novoolabelované emaily.

(2) Testovanie s prepisovanou trénovacou vzorkou.
Tento scenár je modifikáciou scenára 1, pričom v trénovacej vzorke sa udržujú iba
najnovšie olabelované emaily.

(3) Testovanie s fixnou trénovacou vzorkou.
Ide o scenár, bežne používaný pri vyhodnocovaní efektívnosti filtrov, ktorý bol
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aplikovaný aj pri predbežných výskumoch účinnosti algoritmu Spamia. Trénova-
cia vzorka sa v čase neobnovuje, tzn. nevyužívajú sa žiadne informácie o nových
labeloch.

(4) Testovanie s minimálnou trénovacou vzorkou.
Z každého klastra vytvoreného algoritmom AD-OPTICS sa vyberie jediný repre-
zentant, ktorý sa zaradí do trénovacej vzorky. Jeho váha bude zodpovedať počtu
emailov klastra, ktorý reprezentuje.

(5) Testovanie s náhodne zašumenými labelmi podmnožiny emailov trénovacej vzorky.
Z trénovacej vzorky sa náhodne vyberie podmnožina emailov. U týchto vybratých
emailov sa náhodne zmenia labely. Takto “znečistené” labely sa použijú pri trénovaní
klasifikátora.

Scenár 1 umožňuje posúdiť úlohu frekvencie inovovania trénovacej vzorky. Cieľom scenára
2 je posúdenie vplyvu prítomnosti starších emailov v trénovacej vzorke. Klasický scenár 3
umožňuje posúdiť zmenu efektívnosti filtra v prípade, keď nedochádza k obnove trénovacej
vzorky. Úlohou scenára 4 je zistiť, či je možné vďaka klastrovaniu pomocou AD-OPTICS
radikálne znížiť veľkosť trénovacej vzorky bez výraznejšieho poklesu účinnosti filtra. Posledný
scenár 5 slúži na overenie robustnosti filtra voči nesprávne olabelovaným emailom.

5.2. Výskum účinnosti vyvinutých algoritmov

Na implementáciu simulačných scenárov boli zvolené programovacie jazyky R a Java. Ja-
zyk R [27] poskytuje rozsiahlu podporu pre matematicko-štatistické a machine-learningové
výpočty. Z obrovského súboru knižníc jazyka boli pri implementácii využité knižnice ran-
domForest [24], ROCR [32] a iné. Na druhej strane programovací jazyk Java [21], ktorý
je platformovo nezávislý a výkonnostne porovnateľný s jazykmi C/C++, poskytuje okrem
iného nástroje na parsovanie emailov (knižnica mime4j [26]) a na spracovanie veľkého mno-
žstva dát (uložených vo forme súborov či databáz). Takisto sú v Jave implementované mnohé
machine-learningové algoritmy, pozri napríklad projekt WEKA.

5.2.1. Algoritmus AD-OPTICS. Vzhľadom na nutnosť spracovania enormného mno-
žstva emailov výskumný tím zvolil cestu vytvorenia vlastnej implementácie klastrovacích
metód DBSCAN [16] a OPTICS [5] v jazyku Java, samozrejme s využitím skúseností získa-
ných z iných implementácií, napríklad v už spomínanom projekte WEKA. Keďže algoritmy
sú v základnej forme kvadraticky zložité, na ich aplikáciu pri väčšom rozsahu dát je nutná
podpora multidimenzionálnym indexom. Z množstva navrhovaných bol výskumným tímom
vybraný a zaimplementovaný tzv. Vantage Point Tree (VPTree), ktorého výhoda napr. oproti
R-stromom je možnosť aplikácie aj na potenciálne nekonečne-rozmerné dáta, keďže závisí vý-
hradne od metriky a nie od vektorovej reprezentácie objektov.

Vzhľadom na veľkú rôznorodosť možných reprezentácií emailov kvantitatívnymi profilmi
bolo nutné využiť takzvaný multi-view prístup. S ohľadom na špecifiká problematiky a nut-
nosť klastrovať obrovské množiny emailov výskumný tím navrhol a zaimplementoval adap-
tívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jedným z hlavných pilierov algoritmu
Spamia. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá je využívaná opakovane. Pritom
do ďalšieho behu vstupujú iba emaily, ktoré v predchádzajúcom nebolo možné zatriediť do
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klastrov. Rovnako sa v jednotlivých behoch algoritmu využívajú rôzne kvantitatívne pro-
fily: emaily, ktoré nebolo možné rozklastrovať pri danom profile, sa často dajú zoskupiť do
homogénnych klastrov pomocou iného profilu.

Obrovskou výhodou klastrovania pomocou AD-OPTICS je jeho jednoduchá konfiguro-
vateľnosť. Nutnosť zložitej, často manuálnej voľby maximálneho klastrovacieho polomeru
pre OPTICS, bola nahradená automatizovanou voľbou založenou na kvantiloch vzdialeností
k-tych najbližších susedov a odhadu času na získanie príslušných okolí klastrovaných objek-
tov. Ako konfiguračný parameter je nutné zadať iba maximálny čas, ktorý je povolený pre
jeden beh OPTICS-u. Na kvantiloch založený prístup bol využitý aj pri extrakcii klastrov
z výstupu algoritmu OPTICS. Po analýze rôznych metód popísaných v odbornej literatúre
bol využitý prístup, popísaný v štúdii o návrhu algoritmu; konkrétne boli využité tzv. flat-
DBSCAN klastre, pričom na výber konkrétnych klastrovacích polomerov boli využité kvan-
tily reachability-distance, hlavného výstupu OPTICS-u.

Navrhnutý algoritmus AD-OPTICS sa dá schematicky popísať nasledovne:

(1) Z doteraz nerozklastrovaných emailov vytvor množinu D.
(2) Vyber kvantitatívny profil a na ňom založenú metriku d.
(3) Na základe odhadovaného runtime a minimálnej veľkosti klastra minPts zvoľ ma-

ximálny klastrovací polomer εmax pre OPTICS.
(4) Vykonaj OPTICS na D s metrikou d a parametrami εmax a minPts.
(5) Zvoľ hladiny reachability-distance (εi)i na základe kvantilov.
(6) Vyhľadaj εi-DBSCAN klastre spôsobom zdola nahor.
(7) (a) Ak neboli nájdené žiadne klastre, pokračuj bodom 2.

(b) Ak počet nerozklastrovaných emailov je menší než stanovená hranica, skonči.
(c) Inak, pokračuj bodom 1.

Výsledkom je implementácia adaptívneho klastrovania AD-OPTICS založená na klastrova-
cích algoritmoch OPTICS a DBSCAN, podporená indexom VPTree. Pre overenie prístupu a
posúdenie efektívnosti bol AD-OPTICS použitý na rozklastrovanie verejne dostupných kor-
pusov TREC07 a CEAS08, obsahujúcich približne 75 tisíc a 138 tisíc emailov. Nastavenie
bolo zvolené nasledovne: minimálne 100 emailov v klastri, maximálne 20 minút na jeden beh
OPTICS-u, ukončenie pri menej ako 5000 objektoch. Výsledok je popísaný v tab. 5.1. Z nej
vidíme, že prevažná väčšina emailov (72% z TREC07 a 83% z CEAS08) bola zaradená do
úplne homogénnych klastrov, t.j. do klastrov, obsahujúcich iba spamy alebo iba hamy.

korpus klastrov 100% 90–100% 0–90% čistota
TREC07 431 331 (72.4%) 58 (12.7%) 42 (14.9%) 94.3%
CEAS08 724 638 (83.0%) 55 (8.5%) 31 (8.5%) 97.5%

Tabuľka 5.1. Počty klastrov podľa ich čistoty 100%, 90-100% a 0-90%, s
veľkostnými parametrami v zátvorkách.

Na obr. 5.1 je znázornený samotný priebeh klastrovania vzoriek TREC07 a CEAS08
podľa jednotlivých behov algoritmu. Napríklad na vzorke CEAS08 vidíme, že v prvých 8
behoch boli takmer všetky klastre úplne homogénne. V neskorších behoch už vznikali aj
nehomogénne klastre, avšak aj ku koncu algoritmus stále nachádzal 100% čisté klastre.
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Obr. 5.1. Klastrovanie korpusov TREC07 a CEAS08 podľa behov algoritmu.
Čistota (purity) 100% (modrá), 90–100% (svetlo modrá) a 0–90% (biela) klas-
trov v jednotlivých kolách behu algoritmu AD-OPTICS. Neskoršie kolá sú
agregované.

Tieto výsledky poukazujú na výhodnosť využitia klastrovania ako nosného prvku fil-
trovacieho algoritmu Spamia. Návrh klastrovacieho algoritmu AD-OPTICS bol spracovaný
vo forme článku “OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles”,
príloha č. 10.

5.2.2. Ďalšie funkčné časti algoritmu Spamia. Na parsovanie emailov a extrakciu
ich kvantitatívnych profilov bol využitý programovací jazyk Java a už spomenutá knižnica
mime4j, ktorá umožňuje parsovanie aj veľkej väčšiny takých emailov, ktoré nezodpovedajú
štandardu. Na samotné prekódovanie emailov a vytvorenie rôznych inštancií kvantitatívnych
profilov boli vytvorené vlastné programy.

Na implementáciu klasifikačnej časti algoritmu Spamia bola zvolená knižnica FastRan-
domForest, vytvorená v programovacom jazyku Java. Okrem efektívnej vstavanej multi-
thread podpory umožňuje stanovenie váh jednotlivých objektov, čo je vlastnosť, s ktorou
počíta návrh algoritmu Spamia.

5.3. Realizácia meraní účinnosti algoritmu

Algoritmus Spamia bol podrobený testovaniu na dátach z reálneho toku elektronickej
komunikácie. V štúdii “Komparatívny výskum účinnosti algoritmu Spamia” (príloha č. 11)
sú zosumarizované výsledky o dosiahnutej účinnosti algoritmu, v porovnaní s ďalšími troma
antispamovými filtrami. Jedným z nich je SpamAssassin, populárny open-source produkt,
ktorý implementuje antispamový filter založený na heuristických pravidlách. Druhým je Bo-
gofilter, obľúbená implementácia naivného bayesovského filtra, založeného na bag-of-words
reprezentácii emailu. Posledným filtrom je komerčný FortiMail. Algoritmus Spamia je zalo-
žený na reprezentácii emailov pomocou kvantitatívnych profilov v kombinácii s adaptívnym
klastrovaním a RandomForest klasifikovaním.

Ukazovatele čistoty klastrovania boli počítané jednak pre klasifikovanie emailov do piatich
kategórií (ham, notify, gen, advert, spam), jednak pre filtrovanie emailov medzi spam a non-
spam. Význam jednotlivých kategórií je nasledovný: ham označuje vyžiadanú ručne tvorenú
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nereklamnú komunikáciu, notify označuje notifikačné emaily zasielané email-serverom, gen
označuje nereklamné emaily, ktoré sú automatizovane generované, advert označuje reklamné
emaily a konečne spam označuje nevyžiadané emaily.

Vo filtri Spamia boli použité nasledovné profily: SP-CPG13, 3CPG13, 4CPG5, CP, BRP
a LP, ktoré slúžili ako vstup do RandomForest klasifikátora. SpamAssassin (SA), verzia
3.3.1, bol použitý v off-line móde, pričom jeho bayesovský komponent bol vypnutý. SA bol
použitý jednak v defaultnom nastavení (SA-default), alebo bol výstup z SA ďalej spraco-
vaný pomocou RandomForest klasifikátora (SA-RF), keďže v tomto nastavení dosahuje SA
podstatne lepšie výsledky, ako s defaultnymi váhami pravidiel. Bogofilter, verzia 1.2.2, bol
trénovaný v dávkovom móde, a to v defaultnom nastavení. Nakoniec FortiMail (FM, verzia
4.0) bol použitý s vypnutým bayesovským trénovaním.

Výkonnosť AD-OPTICS-u, klastrovacieho komponentu algoritmu Spamia, bola meraná
pomocou mier čistota (purity) klastra a čistota (purity) klastrovania. Čistotu klastrovania
možno interpretovať ako celkovú úspešnosť klasifikácie podmienenú znalosťou majoritných
labelov jednotlivých klastrov.

5.4. Výsledky meraní účinnosti algoritmu

Merania účinnosti boli vykonané na piatich korpusoch z reálneho toku elektronickej ko-
munikácie obsahujúcich celkovo takmer 840 tisíc emailov.

Výkonnosť AD-OPTICS-u (meraná čistotou klastrovania) z pohľadu kategorizácie emai-
lov na 5 skupín sa pohybuje v rozmedzí 82% − 90%, z pohľadu klasifikácie na ham/spam
je dokonca vyššia ako 97%. Pritom viac ako 60% klastrov, obsahujúcich viac ako polovicu
všetkých emailov, bolo z hľadiska kategorizácie 100% čistých.

Posúdenie filtračnej účinnosti algoritmu Spamia v jednotlivých scenároch jasne ukázalo,
že najlepšie výsledky sa dosahujú v scenári 1, t.j. pri inkrementálnom trénovaní. Veľkostný
profil SP-CPG13 dosiahol celkovú chybu filtrácie na úrovni 1.6% a oob chybu 0.8%. Vy-
pustením starších emailov z trénovacej vzorky (scenár 2), ako aj neobnovovaním trénovacej
vzorky (scenár 3) dochádza k zhoršeniu predikčnej schopnosti; pritom v scenári 2 je zhorše-
nie mierne, v scenári 3 je výraznejšie. Drastické zníženie veľkosti trénovacej vzorky na menej
ako desatinu (scenár 4) realizované klastrovacím algoritmom AD-OPTICS nemá dramatický
vplyv na výkonnosť profilov. Vďaka RandomForest klasifikátoru je algoritmus Spamia ro-
bustný voči nesprávnemu olabelovaniu emailov trénovacieho korpusu, ako potvrdili výsledky
zo scenára 5.

Čo sa týka úspešnosti uvažovaných spamových filtrov, systematicky najlepšie výsledky
dosahuje Bogofilter, pričom veľkostný profil SP-CPG13 a d-gramové profily 3CPG13 a 4CPG5
sú za ním len v miernom závese. Randomizovaný profil RNDP, znižujúci vulnerabilitu filtra
Spamia, je jemne horší ako najlepšie profily. Vo všetkých scenároch a z hľadiska všetkých uva-
žovaných mier efektívnosti dosahuje optimalizovaný, ako aj defaultny SpamAssassin, horšie
výsledky ako kvantitatívne profily. Profil SP-CPG13 je často dvoj až trojnásobne účinne-
jší ako SpamAssassin. Defaultny SpamAssassin (SA-default) je v drvivej väčšine prípadov
horší ako optimalizovaný SA-RF. Najhoršie výsledky na testovaných korpusoch systematicky
dosahuje FortiMail.
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Algoritmus Spamia dosiahol v testoch na dátach z reálneho toku elektronickej komuniká-
cie účinnosť len minimálne slabšiu ako Bogofilter, lepšiu ako SpamAssassin a výrazne lepšiu
ako FortiMail (bez bayesovského komponentu). Najlepší výkon dosiahli študované filtre v
scenári 1, v ktorom bola trénovacia vzorka inkrementálne obnovovaná.
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Výstupy projektu

Výstupom z riešenia prvých dvoch etáp projektu je štúdia “Problematika spamu, jeho
pôvodu a distribúcie a výskum efektívnosti vybraných antispamových riešení”, ktorá je publi-
kovaná na http://spamia.slovanet.sk/studia-spamia-2011.pdf. Účinnosti komerčných
filtrov je venovaná štúdia “Účinnosť vybraných komerčných antispamových produktov” do-
stupná na http://spamia.slovanet.sk/komercny-antispam-studia.pdf.

Výstupom z riešenia tretej etapy projektu je štúdia “Teoretický návrh algoritmu na
filtrovanie spamu”, publikovaná na http://spamia.slovanet.sk/navrh-algoritmu.pdf.
Táto štúdia popisuje návrh algoritmu umožňujúceho efektívnejšiu detekciu nevyžiadanej
elektronickej komunikácie (spamu).

Reprezentácia emailov prostredníctvom kvantitatívnych profilov bola navrhnutá v článku
“Spam filtering by quantitative profiles”, arXiv:1201.0040[cs.IR], uverejnenom v časopise
International Journal of Computer Science Issues, vol. 9, issue 5 (2012), ijcsi.org/papers/
IJCSI-9-5-3-265-271.pdf. Doplňujúce materiály k článku, vrátane zdrojových kódov, boli
publikované v “Supplementary material to Spam filtering by quantitative profiles”, príloha
č. 4.

Dňa 15. februára 2012 sa v Bratislave konala konferencia Informačná bezpečnosť 2012
http://www.sasib.sk/konf_2012_prog.html. Na nej boli odprezentované nosné prvky ná-
vrhu algoritmu Spamia, jeho hlavných charakteristík a predbežné merania účinnosti. Prís-
pevok “Spam a jeho detekcia” bol publikovaný v konferenčnom zborníku, pozri prílohu č. 6.

Na seminári Bez(a)Dis (Seminár z bezpečnosti (a) distribuovaných systémov) organizo-
vanom Ústavom informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, bola 9. mája 2012
prednesená prednáška “Spamia: filtrovanie spamu pomocou kvantitatívnych profilov a adap-
tívneho klastrovania”. Táto prezentovala základné charakteristiky algoritmu Spamia s dôra-
zom na popis využitých machine-learningových algoritmov. Prezentácia je zverejnená na ad-
rese http://bezadis.ics.upjs.sk/pub/resources/vladimir-spitalsky/slides.pdf.

Na dvadsiatej medzinárodnej konferencii COMPSTAT 2012 v Limassole (Cyprus), kona-
nej v dňoch 27.–31. augusta 2012, ktorú organizovala International Association for Statistical
Computing, bol prezentovaný článok “Email categorization and spam filtering by Random
Forest with new classes of quantitative profiles”, príloha č. 7, http://www.compstat2012.
org/Proceedings_COMPSTAT2012.pdf. Doplňujúce materiály k článku, vrátane zdrojového
kódu, sú dostupné na adrese
http://www.savbb.sk/~grendar/spam/SupplementToEmailCategorization.pdf, príloha
č. 8.
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Na konferencii Applied Statistics 2012, ktorá sa konala 23.–26. septembra v Ribne (Slovin-
sko), bol predstavený algoritmus Spamia a bola dokumentovaná výkonnosť nových tried pro-
filov na verejných korpusoch. Prezentácia k prednáške “SPAMIA: Spam Filtering by Quanti-
tative Profiles” je dostupná na adrese http://spamia.slovanet.sk/as2012-slides.pdf.

Výsledky štúdia silných zákonov veľkých čísel pre rekurenčné charakteristiky, inšpiro-
vaného analýzou rekurenčných kvantitatívnych profilov, boli publikované v článku “Strong
laws for recurrence quantification analysis” arXiv:1302.1734[math.DS], príloha č. 9. Člá-
nok bude publikovaný v časopise International Journal of Bifurcation and Chaos.

Výsledky štvrtej a piatej etapy projektu boli zosumarizované v štúdii “Komparatívny
výskum účinnosti algoritmu Spamia” (príloha č. 11), zverejnenej na adrese http://spamia.
slovanet.sk/vyskum-ucinnosti.pdf.

Algoritmus AD-OPTICS a jeho výkonnosť na verejných korpusoch boli prezentované na
konferencii DCAI2013 “International Symposium on Distributed Computing and Artificial
Intelligence”, organizovanej Univerzitou v Salamance (Španielsko) v dňoch 22.–24. mája
2013. Článok “OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles” bol
publikovaný v konferenčnom zborníku, príloha č. 10.

Zoznam publikácií je uvedený v nasledovnej časti.
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KAPITOLA 7

Zhrnutie

Projekt Spamia patrí medzi projekty základného výskumu. Hlavným zameraním projektu
je:

• dôkladné skúmanie techník, ktoré sú využívané na maskovanie a distribúciu spamov,
phishingu, scamov,

• štúdium súvislostí a charakteristík komunikácie, ktoré sú určujúce pre návrh efektívnych
algoritmov na rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie,

• identifikácia slabých miest tradičných prístupov pre detekciu nevyžiadanej elektronickej
komunikácie a

• návrh účinných algoritmov pre inteligentnú detekciu nevyžiadanej elektronickej komu-
nikácie vo vysokorýchlostných sieťach.

Projekt bol realizovaný ako postupnosť nasledovných etáp:

(1) skúmanie vybraných antispamových riešení, porovnanie kvality detekcie spamov, phis-
hingu, scamov v prechádzajúcej SMTP komunikácii v reálnom prostredí,

(2) skúmanie modelu správania sa pôvodcov spamu, metód maskovania a hromadnej distri-
búcie spamov,

(3) teoretický návrh efektívnych, škálovateľných algoritmov rozpoznávania nevyžiadanej
elektronickej komunikácie s dôrazom na minimalizáciu výskytov false negative a false
positive detekcií,

(4) návrh simulačných scenárov na verifikáciu účinnosti skúmaných algoritmov,
(5) realizácia vlastného výskumu účinnosti vyvinutých algoritmov v reálnom toku elektro-

nickej komunikácie,
(6) finálne vyhodnotenie výsledkov výskumu.

Etapy 1 a 2: Skúmanie vybraných antispamových riešení

Prvé dve etapy projektu boli zamerané na skúmanie vybraných antispamových riešení a
porovnanie kvality detekcie spamov, phishingu, scamov v prechádzajúcej SMTP komunikácii
v reálnom prostredí. Tento výskum v sebe zahŕňal výber skúmaných antispamových riešení,
vytvorenie aplikačného prostredia pre testovanie/meranie kvality detekcie spamu, vytvorenie
vzorky emailov, tzv. korpusu, na ktorom sa testovanie uskutočnilo, a spracovanie výsledkov.

Najskôr boli zosumarizované poznatky o podstate spamu, scamu, phishingu, ako aj o
spôsoboch jeho šírenia a maskovania. Zároveň bol spravený prehľad známych a používaných
metód obrany proti spramu. Následne sa pristúpilo k testovaniu účinnosti vybraných antis-
pamových riešení. Za predmet testovania bol zvolený najznámejší open-source antispamový
filter SpamAssassin (verzia 3.3.1), využívajúci na detekciu spamu jednak fixné pravidlá, jed-
nak Bayesov filter. Ako ďalší bol vybratý filter zameraný na bayesovskú obsahovú analýzu
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emailov – Bogofilter (verzia 1.2.2). Za zástupcu komerčných riešení na filtrovanie spamu bol
vybraný FortiMail a FortiGate s firmware verziou 4.0. Testy boli vykonané na troch kor-
pusoch o celkovom objeme približne 45 000 emailov. Korpusy boli roztriedené podľa typu
emailu na ham (legitímny email), reklamné a notifikačné emaily (tieto boli potom tiež vy-
hodnocované ako ham) a spam. Ďalšie triedenie emailov bolo podľa jazykov — na slovenské
a české, anglické, nemecké a iné.

Výstupom tejto práce sú štúdie “Problematika spamu, jeho pôvodu a distribúcie a vý-
skum efektívnosti vybraných antispamových riešení” (príloha č. 1), ako aj štúdia “Účinnosť
vybraných komerčných antispamových produktov” (príloha č. 2), ktoré získané poznatky
sumarizujú. Z výsledkov merania efektívnosti vybraných antispamových riešení vyplynulo:

• úspešnosť testovaných antispamových filtrov v konfigurácii nastavenej producentom je
pomerne nízka (ak akceptujeme, že 1 ham zo 100 bude mylne označený ako spam, potom
viac než 10 spamov je mylne označených ham; pri prísnejších nárokoch na počet chybne
označených hamov sa výrazne zvyšuje počet nezachytených spamov),

• použitie štatistickej metódy (v podobe Bayesovho filtra) je pri vhodnom trénovaní efek-
tívnejšie než používanie fixných pravidiel,

• úspešnosť antispamových filtrov je úplne nevyhovujúca pre slovenské (české) emaily.

Výsledky testovania potvrdili opodstatnenosť hľadania nových riešení pre detekciu spamu,
najmä s prihliadnutím na jazykové zvláštnosti neanglických emailov.

Etapa 3: Návrh algoritmu Spamia

Tretia etapa projektu bola venovaná teoretickému návrhu efektívneho a škálovateľného
algoritmu na rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie s dôrazom na minima-
lizáciu výskytov false negative a false positive detekcií. Ako východisko poslúžili poznatky
získané v prvých dvoch etapách projektu. Na základe získaného prehľadu existujúcich rie-
šení na filtrovanie elektronickej komunikácie ako aj výsledkov testovaní vykonaných v prvých
dvoch etapách je možné tvrdiť, že štandardné antispamové riešenia majú nasledovné nevý-
hody

• vysokú vulnerabilitu (zraniteľnosť) algoritmov,
• závislosť na jazyku,
• fixovanosť heuristických pravidiel,
• viazanosť na binárnu klasifikáciu a
• rigidnosť výsledného hodnotenia spamovosti emailu.

S cieľom potlačiť aspoň niektoré z uvedených nevýhod bol navrhnutý odlišný prístup k
filtrovaniu a kategorizácii emailov, založený na kvantitatívnych profiloch. Namiesto reprezen-
tácie emailu pomocou množiny slov/tokenov, email reprezentujeme vektorom reálnych alebo
celých čísel vopred zvolenej dimenzie; takýto vektor nazývame kvantitatívny profil emailu.

Kvantitatívne profily zachytávajú charakteristiky emailov, ktoré doposiaľ neboli využí-
vané v existujúcich spamových filtroch, ani vedecky skúmané v odbornej literatúre (jediná
nám známa výnimka je [34]). Bolo navrhnutých niekoľko rôznych profilov, ktoré možno
rozčleniť na dva typy: elementárne a symbolicko-dynamické, tzv. RQA-profily. Jeden z ele-
mentárnych kvantitatívnych profilov je riadkový profil, tvorený dĺžkami riadkov. Riadkový
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profil je špeciálnym prípadom všeobecného binárneho profilu. Binárny profil si všíma “doby”
medzi opakovanými výskytmi konkrétneho patternu v emaili. V prípade riadkového profilu
je patternom znak konca riadku. Ďalším jednoduchým profilom je znakový profil, ktorý je
v základnej forme vlastne histogramom početností výskytov jednotlivých znakov, respek-
tíve skupín znakov. Zložitejším typom kvantitatívnych profilov sú RQA-profily. Ide o profily
založené na novom symbolicko-dynamickom prístupe k emailu; presnejšie povedané, email
chápeme ako realizáciu stacionárneho stochastického informačného zdroja a RQA-profil vy-
stihuje charakteristiky tohto zdroja. Takou charakteristikou je napríklad determinizmus,
zachytávajúci predpovedateľnosť informačného zdroja. Ďalšou je Shannonova entropia.

Jednou z prehliadaných oblastí v problematike spamu je labelovanie a relabelovanie kor-
pusu emailov. Podľa nášho názoru však ide o vec zásadnej dôležitosti, nakoľko spätná väzba
od používateľa nie je vždy dostupná v potrebnej miere a je nutné manuálne labelovanie
emailov. V takom prípade je nesmierne dôležité minimalizovať náklady s tým spojené. Z
tohto dôvodu je neoddeliteľnou súčasťou algoritmu Spamia adaptívne klastrovanie. Okrem
efektívneho výberu vzorky pre labelovanie, adaptívne klastrovanie, vďaka stanoveniu váh
olabelovaných emailov, umožňuje aj redukciu trénovacej vzorky potrebnej pre klasifikovanie.

Detailný popis algoritmu je obsahom štúdie “Teoretický návrh algoritmu na filtrovanie
spamu” (Príloha č. 5). V krátkosti povedané, algoritmus je založený na novom prístupe,
ktorého dvoma nosnými prvkami sú

• kvantitatívne profily a
• adaptívne klastrovanie.

Okrem týchto dvoch inovatívnych prvkov algoritmus využíva sekvenčné adaptívne klasifi-
kovanie a inkrementálne trénovanie. Každá z navrhovaných inovácií prináša viacero výhod
predkladaného algoritmu.

Medzi výhody, vyplývajúce z reprezentácie emailov kvantitatívnymi profilmi, patria hlavne:

• škálovateľnosť, primeraná výpočtová zložitosť, paralelizovateľnosť, robustnosť,
• nízka miera vulnerability,
• kombinovateľnosť s existujúcimi riešeniami,
• adaptívnosť klasifikovania emailu,
• flexibilnosť a rozšíriteľnosť algoritmu,
• možnosť zatrieďovania emailov do jemnejších skupín,
• nezávislosť na jazyku.

Vďaka tomu, že klasifikovanie/kategorizácia emailov je založená na Random Foreste [10],
je výsledný algoritmus paralelizovateľný a vysoko škálovateľný, ako aj robustný voči extrém-
nym emailom. Diskriminujúca podmnožina kvantitatívnych charakteristík je závislá na tré-
novacom korpuse, ktorý je pre spamerov nedostupný; to znemožňuje ľahkú prelomiteľnosť
navrhovaného filtra. Keďže email je reprezentovaný kvantitatívnym profilom a nie množinou
slov/tokenov, algoritmus extrahuje z emailu inú informáciu než štandardné filtre; táto orto-
gonalita umožňuje kombinovanie algoritmu s existujúcimi filtrami a tým dosiahnutie vyššej
efektívnosti. Emaily sa kategorizujú pomocou postupnosti klasifikátorov, pričom sa začína od
klasifikovania pomocou jednoduchých kvantitatívnych profilov a, ak je to potrebné, postupuje
sa k čoraz zložitejším profilom. Nosné prvky algoritmu sú konfigurovateľné, t.j. kvantitatívne
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profily a klastrovacie metriky možno zvoliť v závislosti od korpusu; takisto je možné algorit-
mus jednoducho rozšíriť definovaním vlastného kvantitatívneho profilu respektíve metriky.
Veľakrát nepostačuje hrubé členenie emailov na spam a ham, ale je potrebné emaily zatrie-
ďovať do jemnejších kategórií; predkladaný algoritmus umožňuje kategorizovať emaily do
používateľom zadaných skupín. Na rozdiel od text-miningového prístupu k filtrovaniu emai-
lov, ktorý je závislý od gramatických a lexikálnych pravidiel konkrétneho jazyka, náš prístup
pomocou kvantitatívnych profilov je jazykovo nezávislý.

Vďaka ďalšej inovácii založenej na adaptívnom klastrovaní, predkladaný algoritmus zís-
kava nasledovné vlastnosti:

• zohľadnenie informácie aj z nelabelovaných emailov,
• efektívne využívanie spätnej väzby o labeli emailu,
• rýchlejšie rozpoznanie novej spamovej kampane,
• selektívny výber trénovacej množiny emailov.

Keďže vstupom do algoritmu je celý korpus emailov (olabelovaných aj neolabelovaných),
informácia z neolabelovaných emailov podstatným spôsobom ovplyvňuje klastrovaciu štruk-
túru aj samotné predikovanie kategórie emailov. V prípade získania labelu emailu od po-
užívateľa je táto informácia automaticky rozšírená na celé “okolie” tohto emailu. Spamy z
novej kampane sa prejavia ako nový klaster, čo má následne vplyv na klasifikovanie. Na
manuálne labelovanie sú vybrané len tie emaily, ktoré reprezentujú klastre získané v adap-
tívnom klastrovaní, pričom homogénne klastre sú zastúpené nižším počtom reprezentantov
ako nehomogénne.

V rámci predbežného skúmania reprezentácie emailov kvantitatívnymi profilmi bol pub-
likovaný odborný článok “Spam filtering by quantitative profiles” (príloha č. 3). V článku
je porovnaná úspešnosť klasifikovania emailov pomocou dvoch základných kvantitatívnych
profilov (riadkový a znakový profil) a voľne dostupných antispamových riešení SpamAssas-
sin a Bogofilter. Dva kvantitatívne profily s využitím Random Forest algoritmu dosahujú
prinajmenšom porovnateľné výsledky ako optimálne nakonfigurované heuristické pravidlá
SpamAssassina a dávkovo trénovaný Bogofilter. Pritom získanie kvantitatívnych profilov
emailov je implementačne jednoduché, zároveň výpočtovo a pamäťovo nenáročné, čo je uká-
zané v doplňujúcej štúdii “Supplementary material to Spam filtering by quantitative profiles”
(príloha č. 4).

V etape 3 boli zavedené aj ďalšie triedy kvantitatívnych profilov na reprezentáciu emailov,
ktoré podstatne rozšírili paletu profilov popísaných v článku “Spam filtering by quantitative
profiles”. Okrem nových inštancií binárnych profilov (slovný, vetný, zátvorkový a iné) boli
zavedené nasledovné triedy kvantitatívnych profilov:

• zoskupené znakové profily,
• d-gramové zoskupené znakové profily,
• “moving-window” profily,
• histogramové binárne profily a
• veľkostné profily.

V daných triedach bolo skonštruovaných niekoľko desiatok inštancií nových kvantitatívnych
profilov. Výkonnosť klasifikovania emailov bola posúdená na privátnych, ako aj na dvoch naj-
častejšie analyzovaných verejných korpusoch TREC a CEAS. Väčšina z uvedených profilov
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dosiahla v testovaní filtrovania spamu podobný výkon, porovnateľný s výkonom optimali-
zovaného SpamAssassina a Bogofiltra. Pri kategorizácii emailov dosahujú niektoré profily
väčšiu úspešnosť správneho zatrieďovania hamu než SpamAssassin (tabuľka 3 v prílohe č. 3,
článok “Spam filtering by quantitative profiles”). Dané triedy profilov, spolu so skôr defino-
vanými triedami binárnych a znakových profilov, poukazujú na obrovskú flexibilitu možných
reprezentácií emailov kvantitatívnymi profilmi. Vďaka tomu, že väčšina novo-navrhnutých
kvantitatívnych profilov dosahuje porovnateľný výkon, je možné zvýšiť odolnosť výsledného
filtra proti cieleným útokom spamerov prostredníctvom znáhodneného výberu profilu, pou-
žitého pri filtrovaní.

Jednou z uvažovaných tried profilov sú RQA profily, ktoré vychádzajú z reprezentá-
cie emailov založenej na rekurenčnej kvantifikačnej analýze. RQA analýza nachádza široké
uplatnenie v rôznych oblastiach vedy a výskumu, avšak v oblasti text-miningu doteraz bola
aplikovaná len v minimálnej miere. Základným objektom RQA analýzy je rekurenčná ma-
tica, ktorá je charakterizovaná kvantitatívnymi mierami, ako sú napríklad determinizmus a
miera rekurentnosti. Napriek početným aplikáciám, teoretické vlastnosti spomenutých cha-
rakteristík boli skúmané len vo veľmi obmedzenej miere. Výskumnému tímu sa podarilo
dokázať silné zákony veľkých čísel pre hlavné RQA miery; pozri prílohu č. 9. Vďaka nim
je možné vysvetliť a lepšie pochopiť vlastnosti uvedených charakteristík, ako aj posúdiť ich
aplikovateľnosť.

Etapy 4 a 5: Meranie efektívnosti algoritmu Spamia

Cieľom štvrtej etapy projektu bol návrh simulačných scenárov na posúdenie účinnosti
skúmaných algoritmov. Na základe poznatkov o aktívne sa brániacich filtroch a multi-
klasifikačných systémoch (príloha č. 11), ako aj štandardných metodikách používaných pri
verifikovaní účinnosti anti-spamových riešení, sme navrhli päť tried simulačných scenárov na
verifikáciu účinnosti algoritmu Spamia.

(1) Testovanie s inkrementálne obnovovanou trénovacou vzorkou.
(2) Testovanie s prepisovanou trénovacou vzorkou.
(3) Testovanie s fixnou trénovacou vzorkou.
(4) Testovanie s minimálnou trénovacou vzorkou.
(5) Testovanie s náhodne zašumenými labelmi podmnožiny emailov trénovacej vzorky.

Cieľom piatej etapy bolo meranie účinnosti algoritmu Spamia na filtrovanie spamu v
reálnom toku elektronickej komunikácie.

Ešte pred uskutočnením samotných meraní bolo nutné, vzhľadom na veľkú rôznoro-
dosť možných reprezentácií emailov kvantitatívnymi profilmi, vytvoriť vlastnú implementácie
klastrovacích metód DBSCAN a OPTICS s využitím tzv. multi-view prístupu. Výskumný
tím navrhol a zaimplementoval adaptívny dynamický algoritmus AD-OPTICS, ktorý je jed-
ným z hlavných pilierov algoritmu Spamia. Je založený na metóde OPTICS/DBSCAN, ktorá
je využívaná opakovane. Pritom do ďalšieho behu vstupujú iba emaily, ktoré v predchádza-
júcom nebolo možné zatriediť do klastrov. Rovnako sa v jednotlivých behoch algoritmu
využívajú rôzne kvantitatívne profily: emaily, ktoré nebolo možné rozklastrovať pri danom
profile, sa často dajú zoskupiť do homogénnych klastrov pomocou iného profilu.
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Obrovskou výhodou klastrovania pomocou AD-OPTICS je jeho jednoduchá konfiguro-
vateľnosť. Nutnosť zložitej, často manuálnej voľby maximálneho klastrovacieho polomeru
pre OPTICS bola nahradená automatizovanou voľbou založenou na kvantiloch vzdialeností
k-tych najbližších susedov a odhadu času na získanie príslušných okolí klastrovaných objek-
tov. Ako konfiguračný parameter je nutné zadať iba maximálny čas, ktorý je povolený pre
jeden beh OPTICS-u. Na kvantiloch založený prístup bol využitý aj pri extrakcii klastrov
z výstupu algoritmu OPTICS. Po analýze rôznych metód popísaných v odbornej literatúre
bol využitý prístup, popísaný v štúdii o návrhu algoritmu; konkrétne boli využité tzv. flat-
DBSCAN klastre, pričom na výber konkrétnych klastrovacích polomerov boli využité kvan-
tily reachability-distance, hlavného výstupu OPTICS-u.

Na posúdenie efektívnosti bol AD-OPTICS použitý na rozklastrovanie verejne dostup-
ných korpusov TREC07 a CEAS08, obsahujúce približne 75 tisíc a 138 tisíc emailov. Výsledky
tohto testu ukázali výhodnosť využitia klastrovania ako nosného prvku filtrovacieho algo-
ritmu Spamia. Návrh klastrovacieho algoritmu AD-OPTICS bol spracovaný vo forme článku
“OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles”.

Merania účinnosti boli vykonané na piatich korpusoch z reálneho toku elektronickej ko-
munikácie obsahujúcich celkovo takmer 840 tisíc emailov.

Výkonnosť AD-OPTICS-u (meraná čistotou klastrovania) z pohľadu kategorizácie emai-
lov na 5 skupín sa pohybuje v rozmedzí 82% − 90%, z pohľadu klasifikácie na ham/spam
je dokonca vyššia ako 97%. Pritom viac ako 60% klastrov, obsahujúcich viac ako polovicu
všetkých emailov, bolo z hľadiska kategorizácie 100% čistých.

Posúdenie filtračnej účinnosti algoritmu Spamia v jednotlivých scenároch jasne ukázalo,
že najlepšie výsledky sa dosahujú v scenári 1, t.j. pri inkrementálnom trénovaní. Veľkostný
profil SP-CPG13 dosiahol celkovú chybu filtrácie na úrovni 1.6% a oob chybu 0.8%. Vy-
pustením starších emailov z trénovacej vzorky (scenár 2), ako aj neobnovovaním trénovacej
vzorky (scenár 3) dochádza k zhoršeniu predikčnej schopnosti; pritom v scenári 2 je zhorše-
nie mierne, v scenári 3 je výraznejšie. Drastické zníženie veľkosti trénovacej vzorky na menej
ako desatinu (scenár 4) realizované klastrovacím algoritmom AD-OPTICS nemá dramatický
vplyv na výkonnosť profilov. Vďaka RandomForest klasifikátoru je algoritmus Spamia ro-
bustný voči nesprávnemu olabelovaniu emailov trénovacieho korpusu, ako potvrdili výsledky
zo scenára 5.

Čo sa týka úspešnosti uvažovaných spamových filtrov, systematicky najlepšie výsledky
dosahuje Bogofilter, pričom veľkostný profil SP-CPG13 a d-gramové profily 3CPG13 a 4CPG5
sú za ním len v miernom závese. Randomizovaný profil RNDP, znižujúci vulnerabilitu filtra
Spamia, je jemne horší ako najlepšie profily. Vo všetkých scenároch a z hľadiska všetkých uva-
žovaných mier efektívnosti dosahuje optimalizovaný, ako aj defaultny SpamAssassin, horšie
výsledky ako kvantitatívne profily. Profil SP-CPG13 je často dvoj až trojnásobne účinne-
jší ako SpamAssassin. Defaultny SpamAssassin (SA-default) je v drvivej väčšine prípadov
horší ako optimalizovaný SA-RF. Najhoršie výsledky na testovaných korpusoch systematicky
dosahuje FortiMail.

Algoritmus Spamia dosiahol v testoch na dátach z reálneho toku elektronickej komuniká-
cie účinnosť len minimálne slabšiu ako Bogofilter, lepšiu ako SpamAssassin a výrazne lepšiu
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ako FortiMail (bez bayesovského komponentu). Najlepší výkon dosiahli študované filtre v
scenári 1, v ktorom bola trénovacia vzorka inkrementálne obnovovaná.

Výsledky o dosiahnutej účinnosti algoritmu Spamia, v porovnaní s ďalšími troma anti-
spamovými filtrami, sú zosumarizované v štúdii “Komparatívny výskum účinnosti algoritmu
Spamia”, príloha č. 11 .
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1 Úvod 

Táto štúdia sa zaoberá spamom ako špecifickou formou mailu, jeho prejavmi a následkami, ako aj 

spôsobmi jeho šírenia, maskovania a obrany proti nemu. Súčasťou štúdie sú aj výsledky merania 

efektívnosti niektorých antispamových nástrojov v oblasti detekcie spamu. 

Ešte predtým, než sa začneme venovať samotnému spamu, je vhodné priblížiť si technické pozadie 

mailovej komunikácie a niektoré termíny, ktoré s ňou súvisia. 

1.1 Ukážka SMTP komunikácie 

Predstavme si, že  z konta johndoe@students.uiuc.edu sa posiela mail adresátovi 

jsmith@staff.uiuc.edu. Mail má v poli Predmet (Subject) text “This is a subject header.” a samotný 

text mailu je: 

This is the message body.  It is seperated from the headers by a blank line. 

 

The message body can span multiple lines. 

Odosielateľ (John Doe) už odoslal mail na svoj mail-server (tento budeme v ďalšej ukážke nazývať 

Klient) a ten sa ho teraz snaží doručiť mail-serveru adresáta (ktorý budeme ďalej nazývať Server). 

Na komunikáciu obaja – klient aj server - použijú SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (1), definovaný 

ešte v roku 1982 a naposledy upravený v roku 2008. 

SMTP definuje obmedzenú množinu príkazov (v nasledujúcej ukážke sú písané bold fontom), ktorými 

klient oslovuje server a množinu číselných kódov, ktorými server odpovedá (taktiež sú zvýraznené 

bold fontom).  

Celá ich komunikácia prebieha v textovom režime a je uvedená v nasledujúcej tabuľke: (2) 

 

Krok Odosielateľ Komunikácia 

1. Klient: (pripojí sa na SMTP port servera č. 25) 

2. Server: 220 staff.uiuc.edu ESMTP Sendmail 8.10.0/8.10.0 ready; Mon, 13 Mar 2000 
14:54:08 -0600 

3. Klient: HELO students.uiuc.edu 

4. Server: 250 staff.uiuc.edu Hello root@students.uiuc.edu [128.174.5.62], pleased to 
meet you 

5. Klient: MAIL FROM: johndoe@students.uiuc.edu 

6. Server: 250 2.1.0 johndoe@students.uiuc.edu... Sender ok 
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7. Klient: RCPT TO: jsmith@staff.uiuc.edu 

8. Server: 250 2.1.5 jsmith@staff.uiuc.edu... Recipient ok 

9. Klient: DATA 

10. Server: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself 

11. Klient: Received: (from johndoe@localhost) 

              by students.uiuc.edu (8.9.3/8.9.3) id LAA05394; 

              Mon, 5 Jul 1999 23:46:18 -0500 

 Date: Mon, 5 Jul 1999 23:46:18 -0500 

 From: John Doe <johndoe@students.uiuc.edu> 

 To: John Smith <jsmith@staff.uiuc.edu> 

 Message-Id: <199907052346.LAA05394@students.uiuc.edu> 

 Subject: This is a subject header. 

 

This is the message body.  It is seperated from the headers by a blank line. 

 

The message body can span multiple lines. 

 

. 

12. Server: 250 2.0.0 e2DKuDw34528 Message accepted for delivery 

13. Klient: QUIT 

14. Server: 221 2.0.0 staff.uiuc.edu closing connection 

Tab. 1: Ukážka SMTP komunikácie 

Krokmi 1 až 10 sa definuje tzv. obálka mailu. Príkazom HELO sa klient predstavuje serveru 

(v súčasnosti je preferovanejší príkaz EHLO), príkaz MAIL FROM obsahuje adresu odosielateľa a príkaz 

RCPT TO zase adresu príjemcu. 

V kroku 11 sa prenáša samotný mail. Skladá sa z hlavičky a z tela mailu. 

Hlavička mailu obsahuje viacero polí, v našom príklade sú to polia Received, Date, From, To, 

Message-Id a Subject. Niektoré z nich sa zobrazujú aj adresátovi mailu. Tieto polia z časti vytvára 

aplikácia, prostredníctvom ktorej odosielateľ vytvára správu, z časti ich do mailu dopĺňa prvý 

mail−server, ktorý mail prijme a niektoré polia sú dopĺňané každým mail−serverom, cez ktorý mail 

prechádza. 

Hlavička je od tela mailu (teda od posielaného textu) oddelená prázdnym riadkom a telo mailu je 

ukončené riadkom, ktorý začína znakom ‚.‘ (bodka). 

Telo mailu obsahuje posielaný text. Môže to byť bežný, neformátovaný text, tak ako ho uvádzame 

v príklade, ale telo môže obsahovať napríklad aj HTML tagy umožňujúce formátovanie textu 

a vkladanie ďalších objektov (napríklad odkazov na WEB).  
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Okrem toho telo môže obsahovať aj prílohy mailu. Na tento účel sa definoval Multipurpose Internet 

Mail Extensions (MIME) štandard, rozširujúci formát mailu. MIME v maile umožňuje: 

• použiť text v znakovej sade (kódovej stránke) inej ako ASCII 

• prenášať ne-textové prílohy 

• mať telo správy s viacerými časťami 

• posielať informácie v hlavičke v znakovej sade odlišnej od ASCII 

Bližšie sa MIME formátom zaoberať nebudeme, pretože pre potreby tejto štúdie nie je relevantný. 

Zvyšné kroky SMTP komunikácie (12 - 14) slúžia už len na potvrdenie úspešnosti prenosu a jeho 

ukončenie. 

1.2 Použitá terminológia a zoznam skratiek 

V tejto kapitole uvádzame zoznam použitých termínov a skratiek. 

Mnohé z nich sú vysvetľované v ďalších kapitolách, tu je však poskytnutý ich prehľad:  

 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange, kódovací systém znakov 
anglickej abecedy, číslic, iných znakov a riadiacich kódov 

AUC - plocha podgrafu ROC krivky, v ideálnom prípade by mala mať hodnotu 1, 
v praxi býva menšia 

bot - internetový robot - počítačový program, ktorý pre svojho majiteľa opakovane 
vykonáva na internete nejakú rutinnú činnosť  

botnet - sieť botov, riadená jedným alebo viacerými C&Cservermi 

C&C server - command and control server, server pre zadávanie príkazov a riadenie 
botnetu 

DDoS - distributed denial-of-service attack, pokus o zneprístupnenie WEB stránky 
(všeobecne: internetového zdroja) väčšinou masívnym generovaním 
požiadaviek z množstva počítačov – cieľový server je potom preťažený 
a prestáva reagovať 

DNS - Domain Name System, poskytuje mechanizmus získania IP adresy pre každé 
meno systému v sieti (lookup) a naopak (reverse lookup) 

email - elektronická pošta, používame aj výraz mail 

externalita - (ekonom.)  prenesenie nákladov/ prínosov výroby či spotreby na iných 

fn - false negative, spam mylne klasifikovaný ako ham 

fnr - false negative rate, podiel zle klasifikovaných spamov 

�
��

�����
      

fp - false positive, ham mylne klasifikovaný ako spam 

fpr - false positive rate, podiel zle klasifikovaných hamov 
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ham - legitímny mail (opak spamu) 

HTML - HyperText Markup Language, značkový jazyk určený na vytváranie webových 
stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači 

ICQ - komunikačný program a s ním súvisiaci komunikačný protokol 

Internet - verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových 
sietí 

IP - Internet Protocol, dátovo orientovaný komunikačný protokol sieťovej vrstvy 
používaný zdrojovým a cieľovým systémom na výmenu dát prostredníctvom 
siete s prepínaním paketov 

IRC - Internet Relay Chat, populárna forma výmeny textových správ na Internete 
v reálnom čase 

mail - tu: elektronická pošta 

mail-box - schránka v ktorej sú ukladané jednotlivé maily 

mail-server - server (software) slúžiaci na príjem a / alebo odoslanie a spracovanie mailov, 
pod týmto názvom pre zjednodušenie rozumieme MTA aj MDA 

malware - skratka z malicious software, škodlivý software (trójske kone, vírusy, spyware, 
adware, atď.) 

MDA - Mail (niekedy aj Message) Delivery Agent je softwarový komponent, ktorého 
úlohou je doručiť mail do používateľovho lokálneho mail-boxu 

MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions, internetový štandard rozširujúci 
základný formát mailu 

MTA - Mail (niekedy aj Message) Transfer Agent je software, ktorý prenáša mail 
z jedného počítača na druhý, pričom využíva klient/server architektúru 

MUA - Mail User Agent, mailový klient, aplikácia, v ktorej používateľ vytvára a číta 
maily 

MX record - Mail eXchange record, typ záznamu v DNS, ktorý definuje mail servery 
prijímajúce poštu pre danú doménu 

open-mail-relay - SMTP server nakonfigurovaný tak, že umožňuje odosielať maily od kohokoľvek 
komukoľvek  

phishing - kradnutie hesiel a iných osobných údajov za účelom obohatenia sa 

phisher - osoba, ktorá vykonáva phishing 

proxy - server počítačovej siete, ktorý umožňuje klientom nepriame pripojenie 
k inému serveru; funguje ako sprostredkovateľ medzi klientom a cieľovým 
serverom, prekladá požiadavky klienta a oproti cieľovému serveru vystupuje 
ako klient. Prijatú požiadavku potom odosiela naspäť klientovi 

ROC - krivka vyjadrujúca závislosť fnr od fpr (na x-ovej osi je fpr, na y-ovej osi je 1-
fnr) 

scam - pokus o podvod, pri ktorom si podvodník najprv získa dôveru obete (v našom 
prípade prostredníctvom mailu) 

SMS - Short Message Service, výmena krátkych textových správ (väčšinou) v mobilnej 
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komunikácii 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, internetový štandand pre prenos mailu 
prostredníctvom IP sietí 

spam - nevyžiadaný, hromadne rozposielaný mail, často sa pod ním rozumie aj scam 
a phishing 

spamer - osoba produkujúca spam 

spyware - druh malware zameraný na sledovanie aktivít používateľa a ilegálne 
odosielanie citlivých informácií z jeho počítača  

TLS - Transport Layer Security, protokol na šifrovanie dát; slúži na bezpečnú 
komunikáciu cez internet 

tn - true negative, správne klasifikovaný ham 

tp - true positive, správne klasifikovaný spam 

UBE - unsolicited bulk email, nevyžiadaný hromadný mail 

UCE - unsolicited commercial email, nevyžiadaný komerčný (obchodný) mail 

URL - Uniform Resource Locator, adresa (lokalita) na sieti Internet, okrem 
identifikácie zdroja umožňuje jeho lokalizáciu pomocou opisu primárnej 
prístupovej metódy k nemu 

WEB - tu: iný názov pre WWW 

WWW - World Wide Web - celosvetová pavučina, distribuovaný hypertextový 
internetový informačný systém, v ktorom dokumenty obsahujú odkazy na iné 
(miestne alebo vzdialené) dokumenty 
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2 Spam a jeho formy 

Spam je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa s rovnakým alebo veľmi podobným obsahom. 

Väčšinou býva používaný ako reklama, aj keď sa vyskytujú aj iné dôvody jeho posielania. Najznámejší 

je spam posielaný prostredníctvom e-mailu, ale na tento účel bývajú zneužívané aj iné médiá, 

napríklad ICQ, skupiny Usenet, SMS, atď. 

Predmetom tejto štúdie je e-mailový spam, známy aj pod skratkami UBE (unsolicited bulk email) 

alebo UCE (unsolicited commercial email). 

Názov  “spam” pochádza zo značky amerických konzerv luncheon-meatu. Táto značka sa objavila 

v 25. diele seriálu Monty Pythonov lietajúci cirkus (1970). Kým čašníčka čítala jedálny lístok, 

obsahujúci len konzervy SPAM, zbor prehlušuje ich konverzáciu s piesňou opakujúcou „SPAM, SPAM, 

SPAM…“. Odtiaľ vznikol pojem "SPAMovanie" dialógu.(3) 

Za prvý spam je považovaná pozvánka na seminár, ktorú rozposielal 3.mája 1978 zástupca firmy DEC 

Gary Thuerk prostredníctvom siete Arpanet a ktorú dostalo približne 400 z 2600 používateľov siete. 

Ich adresy získal z tlačeného zoznamu mailových adries. (4) 

Od tej doby sa objem spamu v mailovej komunikácii zmnohonásobil a stal sa vážnym problémom 

z mnohých hľadísk. Viacerým z nich sa venujeme v tejto štúdii. 

2.1 Obchodné ponuky s odkazom na WEB stránku 

Obchodné ponuky s odkazom na WEB stránku predstavujú najčastejší a najznámejší druh spamu. 

Portfólio ponúkaných produktov je veľmi široké, od tradičnej reklamy na pornografické stránky, cez 

predaj lacných viagra klonov, rôzne finančné hry (kasína) a možnosti poistenia až po predaj 

elektroniky a niektorých ďalších druhov bežného spotrebného tovaru.   

Z toho vyplýva, že spam sa – vzhľadom na svoj obsah - čoraz viac približuje bežnej legitímnej forme 

reklamy prostredníctvom emailu. Tým je len ťažko odlíšiteľný a v konečnom dôsledku v mnohých 

prípadoch len adresát vie s určitosťou rozhodnúť, či ide o mail z WEB servera, na ktorom sa 

zaregistroval a očakáva z neho aktuálne informácie, alebo či ide o nevyžiadanú poštu. 

Na druhej strane, existuje množstvo spamu, ktorý je možné identifikovať prakticky okamžite. Typická 

ukážka je napríklad tento mail so subjektom: ShavedBabeCarlaTotallyNmude a textom: 

 

ualight and the church paved like a kitchenm wwe have just said each of these three great divisions ofn 

CraztyBoyfrkiendTakesHisDateToADesertedTunnelForFantasyBondageHumil tof naturehaving 

finished the subject of creation he proceeds to theg 

 

zfirsthand private intelligence you pass withb 

xourselves not ministered unto but minister feedp dgan condemn and have lived in error ink othat is not preferred before platoi 
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kde už samotný zápis textu vzbudzuje podozrenie. Vložená linka odkazuje na WEB 

stránku s pornografickým obsahom.  

Podobne sa pomerne jednoducho dá identifikovať aj spam orientovaný na ponuku hier v on-line 

kasínach, ako je napríklad mail s predmetom Ignorieren Sie diese Chance nicht - jetzt klicken 

a textom: 

 

Noch nie eine Verlosung gewonnen - Ihre Chance ist jetzt gekommen! Spielen Sie 

im CC Casino, dem aufregendsten aller Online Casinos! 

 

http://www.vegasscasinostars.ru/de/ 

 

(Voľný preklad: Neignorujte túto šancu. Ešte nikdy ste nevyhrali tombolu - vaša šanca prichádza! 

Hrajte v CC Casino, najvzrušujúcejšom zo všetkých on-line kasín!) 

V takýchto prípadoch už zo samotného obsahu mailu a formálnej stránky textu je možné správne 

klasifikovať mail ako spam.  

Pokiaľ sa však zmení predmet reklamy (napr. na obuv, kabelky, či elektroniku) a samotný text bude 

napísaný spôsobom, ktorý sa nesnaží skrývať svoj obsah, začína byť správna klasifikácia mimoriadne 

obtiažna. 

Práve z tohto dôvodu predstavuje klasický spam (ako reklama na produkt či službu) veľkú výzvu pre 

všetkých, ktorí sú zainteresovaní na jeho potláčaní. 

2.2 Scam (“nigérijské listy”) 

Iné označenie takýchto spamov je aj “podvod 419” podľa článku nigérijského trestného zákonníka. 

Tento druh spamu vznikol okolo roku 1980, keď sa nigérijská ekonomika založená na exporte ropy 

dostala do problémov a skupina nezamestnaných univerzitných študentov ho použila na manipuláciu 

obchodníkov v súvislosti s podvodnými obchodmi s ropou. Neskôr – už prostredníctvom emailu – sa 

scam začal orientovať na podstatne širšiu populáciu.  

Pod názvom “scam” rozumieme skupinu mailov obsahujúcu obchodnú ponuku na získanie 

finančného obnosu ako podielu z obchodnej operácie alebo oznam o výhre. Najčastejšie sú to 

príbehy o tom, že odosielateľ je vlastníkom veľkého bohatstva, ale z nejakých príčin sa k nemu 

nemôže dostať a ponúka z neho veľkú províziu tomu, kto mu pomôže.(5) V prípade takýchto mailov 

ide vždy o priamy pokus o podvod. 

Prikladáme ukážku typického nigérijského listu, veľmi zle preloženého do slovenčiny (pravdepodobne 

automatom): 

 

Vážený priateľovi.  
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Som Dr.Vincent Marka, manažér Účtovníctvo Audit ministerstva banky od Harlsden, North West London, tady 

v Anglicku (NatWest Bank). Píšem vám o obchodnej návrh, ktorý bude mať obrovský prínos pre obe us.In mojom 

oddelení, je vedúci Greater London Krajský úrad, som zistil, sumu 15 miliónov libier (pätnásť miliónov libier 

šterlingov) v účte, ktorý patrí k jednému z našich zahraničných zákazníkov Neskoré Obchodné Mogul Mr.Mosies 

Saba miliardár, Žid z Mexika , ktorý bol obeťou zrútení vrtuľníka začiatkom tohto roka, zabíjať ho a rodina 

members.Saba bol 47-roky-old.Also vo vrtuľníku v čase havárie bola jeho manželka, ich syn Avraham (Albert) 

a jeho dcéra- in-law.The pilot bol tiež zabitý.  

Voľba Vás kontaktovať sa vzbudila z geografickej povahy, kde žijete, obzvlášť vzhľadom na citlivosť na 

transakcie a dôvernosť herein.Now náš bankový bolo čakanie na niektorý z príbuzných príde-až k tvrdeniu, ale 

nikto nemá urobil that.I osobne som bol neúspešný pri rozmiestňovaní príbuzným, mám usilovať o váš súhlas 

k vám ako ďalší príbuzný / Bude príjemca na zosnulého tak, že výťažok z tohto účtu ocenený na 15 miliónov 

libier môže byť vyplatená na vás.  

To bude vyplatená, alebo zdieľaná v týchto percent, 60% pre mňa a 40% na you.I mať zabezpečené všetky 

potrebné právne dokumenty, ktoré môžu byť použité na zálohovanie toto tvrdenie sme making.All čo 

potrebujete, je vyplniť vaše mená dokumenty a legalizovať to na súde dokázať, ste tu ako oprávnený 

beneficiary.All Žiadam teraz je vaša úprimná Co-operácie, dôvernosti a Trust umožniť nás vidieť túto transakciu 

through.I vám zaručiť, že to bude popravený za legitímnu usporiadanie, ktoré bude chrániť vás z akéhokoľvek 

porušenia zákona.  

Prosím, uveďte mi nasledujúce, ako sme na 7 dní spustíme ju through.This je veľmi URGENT PROSÍM.  

 

1.FULL Meno ..............................  

2.Your Priame mobilné číslo ........................  

3.Your Kontaktná adresa ...........................  

4.occupation :................................  

 

S prešla metodický vyhľadávanie, rozhodol som sa Vás kontaktovať dúfať, že vás nájdu tento návrh 

interesting.Please o Vaše potvrdenie tejto správy a uvedením Vášho záujmu poskytnú vám viac 

information.Endeavor dajte mi vedieť vaše rozhodnutie, skôr ako držať ma čaká.  

Láskavo odpoveď na môj súkromný e-mail tu: dr.vinccmark@yahoo.com  

Poďakoval vám v očakávaní svojej priaznivej odpovede.  

 

S pozdravom,  

Dr.Vincent Marek  

+447024039520 

 

Podľa štatistík britského Scotland Yardu na nigérijské listy pozitívne reaguje až jedno percento 

oslovených ľudí. 

Pokiaľ adresát zareaguje na mail, odosielateľ od neho požaduje osobné údaje a / alebo priamo 

zaslanie finančnej čiastky ako zálohy.  Adresy  poskytnuté odosielateľom scamu sú vždy falošné, 

fotografie sú stiahnuté z internetu. Obdržané kópie dokladov môžu byť použité na sfalšovanie 

prevodných príkazov pre banku a následné vykradnutie bankového účtu obete. 
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Producentami scamu sú organizované skupiny, vybavené príslušnou technikou na falšovanie 

dokladov používaných pri scame. O ich ekonomickej sile vypovedá odhad, že objem nimi 

zrealizovaných podvodov dosahuje až 0,5% z celkového nigérijského exportu  65 miliárd USD v roku 

2007.(6) 

Tieto skupiny sú väčšinou právne nepostihnuteľné pre neexistenciu medzištátnych zmlúv alebo 

správanie sa miestnych štátnych orgánov. Na druhej strane existuje niekoľko dobrovoľníckych skupín, 

ktoré si kladú za cieľ bojovať s pôvodcami scamu ich vlastnými zbraňami (teda majú snahu zatiahnuť 

ich do komunikácie a obrať o čas a niekedy aj o isté finančné prostriedky). Toto hnutie sa nazýva 

scambaiting (hon na scam) a pravdepodobne najznámejšia skupina je združená na stránke 

http://419eater.com/, kde je zverejnená celá ich mailová komunikácia so scamermi. 

2.3 Kontaktné maily 

Ide o maily typu „Ahoj, videla som tvoju fotku na Facebooku a chcem sa s tebou zoznámiť“, ktorých 

cieľom je – v prípade, že adresát odpovie - buď vytvorenie overeného zoznamu cieľových mailových 

adries pre budúci spam alebo následná mailová komunikácia v duchu nigérijských listov. 

2.4 Verifikačné maily 

Ich úlohou je overiť adresu príjemcu. Takýto spam v sebe obsahuje zakódovanú identifikáciu 

príjemcu, a to väčšinou priamo v linke na WEB. Po kliknutí používateľa na linku, alebo po 

automatickom stiahnutí obrázkov z danej WEB adresy je na strane WEB stránky zaevidované, že 

konkrétna emailová adresa je „živá“ a môže byť cieľom spamovej kampane. Takýmto spôsobom sa 

zvyšuje efektívnosť spamových kampaní. 

Emailové adresy sa často získavajú prehľadávaním diskusných skupín alebo webových stránok. 

Používajú sa na to samostatné aplikácie - internetové roboty. Ďalším spôsobom, ako sa dajú získať 

adresy, je vyplnenie formuláru, ponúkajúceho na prvý pohľad zaujímavú protihodnotu (výhru, prístup 

k informáciám, a pod.)  

Existujú špecializované firmy alebo jednotlivci, ktorí sa zaoberajú napĺňaním databázy adries. Takéto 

databázy sa následne stávajú predmetom predaja. 

2.5 Phishing  

Názov je odvodený z anglickej frázy “password fishing” (doslova: rybárčenie hesiel). 

Phishing predstavuje veľmi nebezpečnú formu spamu. Jeho cieľom je získanie osobných a najmä 

prístupových údajov adresáta. 

Phisher (osoba využívajúca phishing) najčastejšie postupuje tak, že vyrobí WEB stránku, ktorá sa 

podobá napr. na stránku niektorej finančnej inštitúcie a potom rozpošle spam s informáciou 
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o potrebe overiť prístupové údaje a s linkou na svoju WEB stránku. Adresát môže podľahnúť 

vytvorenej ilúzii a na imitovanej stránke zadá svoje prihlasovacie meno, heslo a prípadne aj ďalšie 

údaje, ktoré následne  phisher zneužije. 

Inou lákavou možnosťou pre phishera je použitie špecifickej formy malware (pozri ďalej), tzv. 

spyware. Počítač infikovaný týmto škodlivým kódom odosiela prostredníctom internetu informácie 

o používateľovej aktivite, z čoho je pre phishera zaujímavé najmä zadávanie prihlasovacích údajov, 

ale zároveň tak získava možnosť dostať sa k ľubovoľným údajom uloženým v napadnutom počítači, 

a jeho prostredníctvom aj k údajom na ďalších počítačoch v lokálnej sieti. 

V poslednom období sa začína objavovať forma phishingu, ktorú firma Symantec nazvala tzv. “cielený 

útok”. (7)  Pri ňom dostávajú vybratí zamestnanci firmy mail, posielaný od iného zamestnanca tej istej 

firmy s prílohou, ktorá v sebe obsahuje malware (ide o spustiteľný kód, ktorý je maskovaný napr. ako 

PDF súbor). 

 

 

Obr. 1: Spam s malware prílohou 

Na rozdiel od bežného spamu sú tieto maily rozposielané vo výrazne menších počtoch, v rámci 

dotknutej firmy ide o maximálne desiatky osôb. Takéto maily sú však extrémne nebezpečné, pretože 

sú posielané v mene zamestnanca (väčšinou manažéra) z tej istej spoločnosti, takže stupeň dôvery je 

u adresátov výrazne vyšší než u mailu z externého prostredia. 

2.6 Malware 

Pod názvom malware (z anglického: malicious software) rozumieme všeobecne škodlivý software. 

Patria sem napríklad trójske kone, vírusy, spyware, adware, atď. 

V súvislosti so spamom si používateľ nainštaluje malware dvoma spôsobmi: 

• buď prijatý HTML mail obsahuje už priamo v sebe skript pre stiahnutie malware z internetu 

(tzv. downloader) 

Príloha č. 1 54



Problematika spamu, jeho pôvodu a distribúcie a výskum efektívnosti vybraných antispamových riešení 

16 
 

• alebo si malware stiahne používateľ vlastnou aktivitou (klikne na linku, ktorá je prítomná v 

spame, prípadne otvorí ponúknutú prílohu mailu) 

Nezávisle od spôsobu infikovania počítača je z pohľadu spamu zaujímavý najmä malware typu 

spammer.  

Ide o vírus, ktorý nemá za úlohu priamo škodiť svojmu hostiteľovi, ale využíva počítač na ďalšie 

šírenie spamu – premení ho tak na producenta spamu, pochopiteľne bez vedomia používateľa 

počítača. 

Pre šírenie spamu je to kľúčový mechanizmus, ktorý umožňuje jednotlivým zdrojom spamu replikovať 

sa po celom internete. Infikovaný počítač sa stáva súčasťou siete podobných zdrojov spamu, 

nazývanej “botnet”. 

2.7 Nekomerčný spam 

Samostatnou kapitolou v spame je nekomerčný spam.  

Väčšinou ide o maily s politickým alebo náboženským obsahom. Medzi nekomerčný spam tiež 

môžeme zaradiť poplašné a reťazové správy (“pošli ďalej”) nazývané hoax.  

Spoločnou charakteristikou takéhoto spamu je, že sa nesnaží skrývať odosielateľa, častokrát ide 

o osobu, ktorá je adresátovi aj známa. 

Takýto spam je v podstate nemožné odlíšiť od legitímneho mailu a vzhľadom na jeho pomerne nízke 

zastúpenie a prakticky nulové riziko pre príjemcu sa ním v ďalšom zaoberať nebudeme. 

Príloha č. 1 55



Problematika spamu, jeho pôvodu a distribúcie a výskum efektívnosti vybraných antispamových riešení 

17 
 

3 Motivácia pôvodcov spamu 

Ak odhliadneme od spamov s náboženským motívom a spamov typu hoax, je motivácia producentov 

spamu výlučne komerčná. 

Buď ide o spam obsahujúci reklamu na nejaký produkt alebo skupinu produktov, alebo ide o spam, 

ktorého cieľom je priamo nelegálna činnosť (scam, phishing). 

Osobitné postavenie majú spamy typu kontaktný a verifikačný mail, ktoré majú podpornú úlohu  

v procese získavania mailových kontaktov. K nim by sme do istej miery mohli priradiť vírusy, ktoré 

slúžia ako replikačný mechanizmus zdrojov spamu. 

Z nášho pohľadu je zaujímavé, do akej miery je spam pre svojich producentov výnosný po finančnej 

stránke. 

3.1 Efektívnosť spamu  

Výskumu efektívnosti spamu sa venovali v roku 2008 vedci z International Computer Science Institute 

Dept. of Computer Science and Engineering Berkeley a z University of California, San Diego z USA.(8) 

Tejto skupine vedcov sa podarilo preniknúť do existujúcej siete automatických rozposielateľov spamu 

(išlo o tzv. botnet STORM) a zmodifikovať nimi rozposielané správy tak, že obsahovali odkaz na 

WEB−ové stránky vytvorené vedcami. 

Išlo o dve stránky. Prvá imitovala stránku na posielanie elektronických pohľadníc a mala za úlohu 

simulovať šírenie zdrojov spamu, t.j. návštevník tejto stránky si z nej namiesto pohľadnice stiahol do 

počítača škodlivý kód (v tomto prípade samozrejme upravený). O výsledkoch s ňou súvisiacich sa 

zmienime v kapitole 5 Hromadná distribúcia spamu. 

Druhá stránka - lekárenská - poskytovala možnosť kúpy prostriedkov na zvyšovanie potencie ako je 

napr. Viagra. Táto stránka bola ošetrená tak, aby pri snahe o platbu kartou hlásila chybu a slúžila len 

na vyhodnotenie úspešnosti spamu. 

V rámci svojho experimentu vedci uskutočnili v súvislosti s uvedenými dvoma stránkami celkovo tri 

kampane: jedna (v nasledujúcej tabuľke je nazvaná Lekáreň, v originále Pharmacy) slúžila na 

rozposielanie odkazov na WEB stránku ponúkajúcu farmaceutické produkty. Ďalšie dve kampane 

(nazvané  Pohľadnica a Prvý apríl) ponúkali odkaz na stránku s e-pohľadnicami a mali za úlohu 

testovať úspešnosť šírenia sa zdrojov spamu. 

Výsledky experimentu sú v nasledujúcej tabuľke: 
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 Lekáreň Pohľadnica Prvý apríl 

Dĺžka kampane (dni) 26 (19 aktívnych) 7 ? 

Rozposlaných spamov 347 590 389 83 655 479 40 135 487 

Prijatých mail-serverom 82 700 000 21 100 000 10 100 000 

Návštevníkov WEB stránky 10 522 3 827 2 721 

Kúpa / stiahnutie kódu 28 316 225 

Tab. 2: Výsledky experimentu so Storm botnetom 

V tejto kapitole sa budeme venovať len kampani Lekáreň.  

Z tabuľky vidieť, že v rámci kampane bolo rozposlaných 347 590 389 spamov, z ktorých približne 

štvrtina bola akceptovaná mail-servermi (ostatné boli mail-servermi odmietnuté na základe tzv. 

black-listov, pre vysvetlenie pojmu pozri kapitolu 6.3.1 Black-listing). Z adresátov spamu 10 522 kliklo 

na linku v spame a navštívilo ponúknutú WEB stránku a z nich 28 malo snahu si na nej objednať 

nejaký produkt. 

Z toho vyplýva, že iba 1 z 33 000 adresátov spamu naň pozitívne zareagoval. Z týchto pozitívne 

reagujúcich iba každý 375-ty sa napokon rozhodol pre kúpu. Na získanie jednej objednávky bolo 

potrebné rozposlať 12,4 milióna spamov. 

Môže byť aj tak nízky pomer zaujímavý z finančného hľadiska?  

Počas 26-dňovej kampane (z nich 19 dní bolo aktívnych) sa podarilo výskumníkom získať 28 

objednávok v celkovej cene 2 731 USD. Podľa ich vlastného odhadu však na experiment využili len 

približne 1,5% z celej nimi manipulovanej siete zdrojov spamu, takže po prepočte na celú sieť by 

vychádzal denný objem objednávok vo výške 7 000 USD a pri prepočte na aktívne dni 9 500 USD. Celá 

sieť je tak schopná v prípade „lekárenskej“ stránky generovať ročný príjem až vo výške 3,5 milióna 

USD.  

Táto suma síce nepredstavuje čistý zisk, treba od nej odpočítať súvisiace náklady na predávané 

produkty, dopravu, technickú infraštruktúru (internetová doména, webhosting) a programátorov, čo 

sú náklady, ktoré sa dajú odhadovať len veľmi približne, ale samotná hodnota príjmu zo spamu 

vypovedá o jeho finančnej efektívnosti veľmi jednoznačne. 

Vypočítaná suma ročného príjmu sa vzťahuje len k jednej z rôznych sietí zdrojov spamu.  Absolútna 

hodnota v celosvetovom meradle sa nedá ani odhadnúť, vzhľadom na neustále sa meniaci počet sietí 

zdrojov spamu, ich kolísajúcu veľkosť a neznámu hodnotu obratu produkovaného rôznymi sieťami. 

3.2 Scam a phishing 

Kým v prípade klasického spamu ide o reklamu na produkt či službu a jeho efektívnosť sa dá do istej 

miery vypočítať na základe úspešnosti predaja danej služby alebo produktu, scam aj phishing sú 

jednoznačným prejavom podvodného konania a vzhľadom na to v súvislosti s nimi môžu existovať len 

viac či menej presné odhady. 
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Policajné štatistiky totiž evidujú len nahlásené prípady, a je otázne, akú časť zo všetkých tieto tvoria. 

Pre ilustráciu použijeme údaje z amerického Internet Crime Complaint Center, ktorý v správe za rok 

2009 eviduje celkovo 336 655 internetových podvodov spáchaných na obyvateľoch a firmách v USA 

v celkovej výške 559,7 milióna USD. Priemer na jeden prípad bol vyčíslený na 1662 USD a medián bol 

575 USD. (9) 

 

Poradie Druh podvodu / trestného činu Podiel na počte prípadov 

1. FBI scam (posielaný v mene FBI) 16,6% 

2. Nedodaný tovar / platba 11,9% 

3. Nigérijské listy 9,8% 

4. Krádež identity 8,2% 

5. Podvod na preplatkoch 7,3% 

6. Iné podvody 6,3% 

7. Spam 6,2% 

8. Podvod s kreditnými kartami 6,0% 

9. Podvod v aukcii 5,7% 

10. Poškodenie počítača 4,5% 

Tab. 3: Prehľad internetových podvodov v USA 

Medián pre podvody typu scam bol vyčíslený na 1500 USD.  

Ak z tabuľky vezmeme do úvahy len body č. 1 a 3 a aplikujeme na ne uvádzaný celkový priemer (1662 

USD), vychádzala by ročná strata zo scamu v USA vo výške 148 miliónov USD. Pochopiteľne, tento 

údaj  je veľmi závislý od úplnosti policajných štatistík, takže sa dá predpokladať, že v skutočnosti je 

jeho hodnota podstatne vyššia, keďže množstvo prípadov nemuselo byť vôbec nahlásených. 

Podobne je to aj s phishingom. O miere pozitívnej reakcie na phishing (a teda aj o jeho úspešnosti) 

vypovedá tento pokus:  

V júni 2004 dostalo viac než 500 kadetov vo West Pointe email od Roberta Melville, v ktorom ich 

upozorňoval na problém s ich zaradením do správnej triedy a žiadal ich o kliknutie na linku 

a verifikáciu, že ich zaradenie je správne. Viac než 80% študentov požiadavke vyhovelo. Ibaže žiadny 

Robert Melville neexistoval. Mail bol súčasťou pokusu Aarona Fergusona, odborníka na počítačovú 

bezpečnosť z National Security Agency, ktorý v tej dobe na West Pointe vyučoval a chcel ukázať, ako 

ľahko ľudia zverejňujú svoje osobné identifikačné údaje.(10) 

Finančné vyčíslenie následkov phishingu je ešte komplikovanejšie. Prieskum v tomto smere robila 

spoločnosť Gartner v roku 2007 (11). Zúčastnilo sa ho 4500 dospelých respondentov. 

Z prieskumu vyplynulo, že 3,3% adresátov phishingu utrpelo finančnú stratu, pretože včas neodhalili 

podvodný charakter prijatého mailu. Priemerná strata na jeden incident bola vyčíslená na 886 USD, 

pričom medián bol 200 USD. 

Po prepočítaní týchto údajov na celú populáciu USA vychádza podľa tohto prieskumu odhad strát 

zapríčinených phishingom v roku 2007 na 3,2 miliardy USD (len v USA). 
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Akokoľvek nepresné sú tieto údaje, jednoznačne z nich vyplýva finančná výhodnosť aktivít typu scam 

a phishing. Ich efektívnosť z hľadiska vynaloženého “úsilia” sa však vyčísľuje oveľa ťažšie ako 

v prípade bežného spamu. 
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4 Metódy maskovania spamu 

Z predchádzajúcich kapitol vyplýva, že spam predstavuje vážny problém, a to nielen v oblasti právnej 

a finančnej, ale aj z hľadiska kapacitnej záťaže mail-servera. Z tohto dôvodu začali vznikať rôzne 

technické riešenia, ako spam správne klasifikovať a zamedziť jeho doručeniu na server resp. 

k adresátovi. Odpoveďou spamerov bola snaha zamaskovať spam, t.j. upraviť ho tak, aby bol 

známymi prostriedkami ťažšie odhaliteľný. 

4.1 Maskovanie pôvodu  

Maskovanie pôvodu mailu znamená modifikáciu jeho hlavičky. Ide najmä o polia: 

• Received: 

• Message-ID: 

• From: 

• Reply-To: 

• Return-Path: 

Základná modifikácia je v poli From, ktoré prakticky nikdy neobsahuje meno skutočného odosielateľa. 

SMTP protokol nezabezpečuje žiadnu verifikáciu tohto údaja, takže ten je mimoriadne 

nedôveryhodný.  Podobne je to s poľom Reply-To, ktoré však v prípade nigérijských listov, kde sa 

očakáva následná mailová komunikacia, obsahuje existujúcu mailovú adresu. Pole Return-Path 

obsahuje návratovú adresu pre prípad nedoručenia mailu, ale tiež býva modifikované, väčšinou 

v zhode s Reply-To poľom. 

Pole Received vkladá na začiatok mailu každý mail-server, ktorý mail prijal. Toto obsahuje informácie 

o príjemcovi, odosielateľovi, čase, a tiež niektoré ďalšie. Pretože server nemá možnosť overiť, kade 

mail putoval predtým, než ho prijal, spameri dopĺňajú do odosielaného mailu falošné Received polia 

s cieľom vzbudiť dojem legitímneho mailu. 

Ďalším predmetom modifikácie je pole Message-ID. Toto vkladá do mailu prvý mail-server, cez ktorý 

mail prechádza a má slúžiť na jednoznačnú identifikáciu mailu. Pretože toto pole má podľa 

špecifikácie SMTP obsahovať aj názov domény mail-servera, spamer ho modifikuje (väčšinou) v zhode 

s úpravou polí  Received. 

Nasleduje krátka ukážka hlavičky v spame spolu s jej rýchlou analýzou: (12) 
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Obr. 2: Ukážka analýzy hlavičky mailu I. 

 

• Return-Path: návratová adresa uvedená v ukážke svojim názvom vzbudzuje podozrenie, že 

nie je reálna 

• Received: najspodnejší (z hľadiska času najstarší, teda prvý vložený) záznam hovorí, že mail 

bol prijatý z IP adresy 206.85.220.156 a to serverom, ktorého IP adresa je 217.225.143.240. 

V ďalšej Received hlavičke (o riadok vyššie) sa však zrazu objavuje informácia, že mail bol 

prijatý serverom mailv.fx.ro od root@localhost. 

Ide o bežný prípad, keď spamer predstiera, že je používateľ root na serveri mailv.fx.ro 

a odoslaním mailu z 206.85..., cez 217.225... chce pôsobiť ako root používateľ mailv.fx.ro, 

s cieľom využiť SMTP server mailv.fx.ro na poslanie mailu. Pretože čoraz viac mail-serverov 

neumožňuje open-relay spojenie (pozri ďalej), môže spammer použiť len mail-server 

príjemcu, aby správu odoslal.  

To je dôvod, prečo množstvo nevyžiadaných mailov sa zdá byť zasielané prostredníctvom 

mailovej adresy adresátovho vlastného ISP (internet service provider). 

 

 

Obr. 3: Ukážka analýzy hlavičky mailu II. 
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• Message-ID by mala obsahovať doménu servera, ktorý toto pole vytvoril. V našom prípade je 

to hotmail.com, čo je ale v rozpore s údajom v poli  From, kde sa odosielateľ tvári, že patrí 

k doméne yahoo.com. 

• X-IP (tiež X-Originating-IP) je pravdepodobne najdôležitejšie pole, pretože poskytuje presnú 

informáciu o odosielateľovi (odkiaľ bol mail poslaný). Toto pole však nie je povinné, takže 

mnohé spamy, ktoré maskujú svoju cestu, ho neobsahujú.  V našej ukážke vidieť, že nie je 

v zhode so žiadnou IP adresou v poliach Received. 

4.2 Modifikácia textu spamu 

Prvé pokusy o obranu proti spamu boli založené na použití slovníka a teda hľadaní vytipovaných 

kľúčových slov v texte mailu. 

Reakciou spamerov bolo upravovanie textu odosielaného spamu tak, aby hľadané výrazy ostali 

vizuálne podobné, ale v skutočnosti sa z hľadiska jednoduchého komparátora používaného na 

hľadanie v texte ide už o iné slová. Najčastejšie sa používa jedna alebo viacero z nasledujúcich 

techník: 

• nahradenie znaku v slove za znak vizuálne podobný, napr: viagra -> v1agra 

• úmyselné zopakovanie jedného alebo viacerých znakov, napr.: viagra -> viiagra 

• vkladanie nesúvisiacich (najčastejšie interpunkčných) znakov doprostred slova, napr.:  viagra 

-> v.i,a.g/r.a 

• rozdeľovanie slov medzerami, napr.: viagra -> via gra 

Tieto techniky sú dostatočne účinné, aby na ne antispamové riešenie založené na slovníku nemohlo 

efektívne zareagovať. Vytvoriť slovník obsahujúci všetky variácie všetkých kľúčových slov je nemožné, 

takže účinnosť slovníkovej metódy sa týmto prudko znižuje. 

V auguste 2002 publikoval Paul Graham svoj návrh na použitie Bayes filtra na detekciu spamu (13). 

V podstate ide o použitie štatistických metód na vyhodnocovanie obsahu mailu, keď sa metóda 

najprv na základe známej vzorky hamov (legitímnych mailov) a spamov „natrénuje“ (t.j. nastaví si 

parametre)  a s nimi potom klasifikuje nové maily.  

Vzhľadom na stále nový obsah spamu je potrebné metódu v čase nanovo „trénovať“, aby jej 

parametre reflektovali aktuálnu situáciu.  

Na to zareagovali spameri tým, že spam doplnili o ďalší, s ním nijako nesúvisiaci text, napr. citát 

z knihy a pod. Veľkosť tohto pridaného textu výrazne presahuje veľkosť samotného „spamového 

textu“ , a aj v rámci tej istej kampane môže byť v každom odoslanom maile odlišná. 

Spameri touto modifikáciou textu spamu dosahujú viacero cieľov: 

• mail tak získava iné štatistické rozloženie textu a Bayesov filter ho môže nesprávne 

vyhodnotiť ako legitímny mail 

• pokiaľ sa takýto mail stane súčasťou vzorky, na ktorej sa filter trénuje (čo je v automatickom 

režime pomerne bežné), nastavia sa parametre filtra „priateľskejšie“ k spamu, t.j. slovám, 

ktoré boli predtým štatisticky kritické, sa teraz zníži ich váha 
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• znižuje sa účinnosť aj ne-bayesovských klasifikátorov, ktoré sú založené na porovnávaní dĺžky 

textu prichádzajúceho mailu s už známym spamom, alebo na tento účel používajú niektorú 

z hashovacích funkcií. 

4.3 Skrývanie spamovej informácie v maile 

S nasadením antispamových nástrojov prišla prirodzená reakcia spamerov v podobe snahy 

o ukrývanie spamovej informácie. 

Niektoré z metód už boli spomenuté v predchádzajúcej kapitole. Tieto metódy sa týkajú úpravy 

viditeľného textu mailu tak, aby ostal pre adresáta čitateľný, ale software ho už nebol schopný 

identifikovať ako spam. 

Ďalšou využívanou možnosťou je presunutie spamovej informácie do prílohy mailu. Samotný mail 

obsahuje nevinný, legitímny text (napr. s textom “posielam ti dokument o ktorý si ma žiadal”) 

a príloha – najčastejšie dokument vo formáte MS Word alebo PDF – je nositeľom spamovej 

informácie, najmä odkazu na propagovanú WEB-ovú stránku. 

Extrémom v tomto smere bolo použitie obrázku v JPG formáte, tak ako ho tu uvádzame, kde je text 

úmyselne zvlnený, aby znemožňoval použitie OCR nástrojov. 

 

 

Obr. 4: Obrázková príloha spamu bez URL linky 

 

Keďže obrázok nemôže obsahovať žiadny odkaz na WEB, vyžaduje, aby adresát ručne prepísal linku 

do internetového prehliadača (browsera), čo jeho úspešnosť značne znižuje. Vzhľadom na veľmi malé 

zastúpenie podobných spamov v súčasnej vzorke, ktorú sme skúmali, sa domnievame, že zo strany 

spamerov už pravdepodobne ide len o “mŕtvu” vetvu vo vývoji spamu. 

V súčasnosti je vo veľkom objeme mailov text posielaný v HTML formáte, čo umožňuje lepšie 

formátovanie textu, ako aj vkladanie iných objektov do textu. Tento fakt využívajú aj spameri na 

maskovanie spamovej informácie. 

Medzi najčastejšie používané techniky patria: 
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• rozdelenie kritického slova vloženým HTML komentárom (napr. viagra ->   vi<!--some 

comment -->agra). Slovo je tak pre adresáta plne čitateľné, pretože mailový klient HTML kód 

správne interpretuje a vložený komentár nezobrazí, antispamové nástroje však kritické slovo 

nemusia vôbec nájsť 

• vkladanie textu písaného veľmi malým fontom pomedzi spamovú informáciu. Mailový klient 

takýto text vo väčšine prípadov vôbec nezobrazí, adresát teda vidí len spamovú informáciu, 

antispamové nástroje však vyhodnocujú celý text a na jeho základe môžu dôjsť k mylnej 

klasifikácii 

• rovnaký účel má aj vkladanie textu, ktorý je písaný farbou pozadia, alebo farbou pozadiu 

veľmi podobnou. V tomto prípade adresát vidí medzi textom medzery navyše, ale 

v konečnom dôsledku vidí len spamovú informáciu, kdežto anti-spamový nástroj 

vyhodnocuje opäť aj doplnkový text 
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5 Hromadná distribúcia spamu 

Ako sme uviedli v kapitole 3.1 Efektívnosť spamu, vzhľadom na nízku úspešnosť spamu pri vyvolávaní 

adresátovej pozitívnej reakcie, sú spameri nútení odosielať spam vo veľkých množstvách.  

Tieto množstvá výrazne prevyšujú objem bežnej mailovej komunikácie. Z nasledujúceho grafu 

spoločnosti Symantec (14) vidieť, že v novembri 2010 tvoril spam 86,4% všetkých mailov 

(monitorované u cca 30 000 zákazníkov v 100 krajinách). 

 

 

Obr. 5: Vývoj množstva spamu v r.2005 - 2010 (Symantec) 

 

5.1 Technické prostriedky podporujúce šírenie spamu 

Šíreniu spamu napomáhajú aj niektoré bežne používané technické prostriedky. Ide o prostriedky, 

ktoré z politických alebo historických dôvodov zámerne umožňujú anonymizovať odosielanie mailov 

alebo distribúcii spamu napomáhajú svojim slabým bezpečnostným zabezpečením. 

5.1.1 Open mail relay 

Pod pojmom open-mail-relay sa všeobecne rozumie SMTP mail-server nastavený tak, že svojim 

prostredníctvom umožňuje posielať maily na internete od kohokoľvek komukoľvek. Nie je teda 

limitovaný na odoslanie / príjem mailov len od svojich (registrovaných) používateľov, resp. pre nich. 

Ešte začiatkom 90-tych rokov 20.storočia išlo o štandardnú konfiguráciu pre mail server. Dôvodom 

bol vtedajší spôsob fungovania internetu, kedy bol mail odovzdávaný z počítača na počítač 

prostredníctvom modemov po telefónnych linkách (tento spôsob sa nazýva „store-and-forward“). 
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Zavedením rýchlych sietí a pripájaním serverov na back-bone linky Internetu sa systém odovzdávania 

mailov zmenil. V súčasnosti mail-server odosielateľa väčšinou priamo oslovuje mail-server príjemcu, 

problematika nevhodnej konfigurácie však pretrváva. Na obrázku je znázornené odoslanie mailu 

prostredníctvom SMTP s využitím záznamov z DNS v súčasnosti: (15) 

 

 

Obr. 6: Odosielanie mailu cez SMTP s využitím DNS 

 

Keďže open-mail-relay nekontroluje, či odosielateľ mailu je skutočným vlastníkom mailovej adresy 

odosielateľa uvedenej v maile, je takýto mail-server zraniteľný voči tzv. „spoofingu“ adries, čo v praxi 

znamená,  že spamer posiela mail v mene niekoho iného. Táto možnosť začala byť od polovice 

deväťdesiatych rokov využívaná vo veľkom rozsahu. 

Snaha ostatných poskytovateľov internetových služieb obmedziť množstvo prichádzajúceho spamu 

následne viedla k radikálnemu odmietaniu všetkých mailov, ktoré prichádzali z open-mail-relay. Tým 

sa podarilo znížiť podiel takýchto otvorených serverov z 90% na približne 1% (16), čo prinútilo 

spamerov k preferovaniu ďalších techník, ako je napr. využitie botnet zombie počítačov na 

odosielanie nevyžiadanej pošty. 

5.1.2 Open proxy server 

Proxy server umožňuje používateľom sieťovej skupiny využívať internetové služby s tým, že redukuje 

šírku pásma využívaného skupinou. Internetová služba (napr. WEB stránka) pokladá za svojho 

používateľa proxy, a pokiaľ proxy server nevedie vlastné logovanie, nie je možné zistiť, kto bol 

skutočným používateľom danej služby.  

Open proxy server rozširuje tieto vlastnosti o fakt, že je prístupný každému používateľovi internetu. 

Anonymný open proxy server umožňuje používateľom, aby skryli svoju IP adresu a mohli si tak 

zachovať anonymitu pri prehliadaní WEBu alebo využívaní iných internetových služieb. Toto je často 

využívané pri snahách vlád o cenzúru Internetu.  
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Z hľadiska šírenia spamu predstavuje open proxy server značné riziko, pretože úspešne skrýva zdroj 

spamu. Okrem toho, sú druhy malware, ktoré umožnujú  spustiť napadnutý počítač ako open proxy 

server bez toho, aby o tom majiteľ počítača vedel. Takýto nakazený počítač sa potom nazýva zombie 

a je spamermi využívaný na ďalšie šírenie spamu.  

5.2 Nástroje na tvorbu spamu 

Spameri majú k dispozícii niekoľko produktov, ktoré im umožňujú tvoriť a distribuovať maily vo 

veľkom. V minulosti bolo ich spoločnou črtou to, že odosielali spam z jedného alebo niekoľkých 

počítačov, ktoré priamo kontroloval spamer. V súčasnosti nastáva presun k distribuovanému modelu 

šírenia spamu, kedy sú na jeho produkciu používané rozsiahle siete počítačov, a to bez vedomia ich 

používateľov. Spam odosielaný priamo spamermi tvoril na konci roku 2010 len 23% všetkého 

spamu (17). 

V ďalšom stručne popíšeme tri známe nástroje na tvorbu a šírenie spamu: (18) 

• Dark Mailer 

• Send Safe 

• Reactor Mailer 

Nasledujúca tabuľka poskytuje stručný prehľad o ich vlastnostiach: 

 

Vlastnosť Dark Mailer Send Safe Reactor Mailer 

MS Windows rozhranie X X  

WEB rozhranie   X 

Konfigurácia na úlohu  X X 

Cache pre MX záznamy   X 

Kooperácia s ďalšími aplikáciami   X 

Podpora vkladania príloh  X X 

Generovanie obrázkov do mailu   X 

Vkladanie náhodných zmien do 
obrázkov 

 X X 

Priame odosielanie X X  

Využívanie open-relay X X  

Využívanie SOCKS/HTTP proxy X X  

Zamykanie proxy  X  

Odosielanie mailov v clusteroch  X  

Distribuované odosielanie mailov 
založené na malware 

  X 

Tab. 4: Vlastnosti vybraných nástrojov na produkciu spamu 
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Nástroje sú usporiadané od najstaršieho (Dark Mailer). Z tabuľky sa dá vysledovať evolučný vývoj, 

ktorým tieto nástroje v priebehu pár rokov prešli. 

5.2.1 Dark Mailer 

Dark Mailer je na trhu od roku 2003 a veľmi rýchlo sa stal najpopulárnejším “ukáž-a-klikni” nástrojom 

pre tvorbu spamu. 

Je to aplikácia pre MS Windows, ale napriek jednoduchosti ovládania vyžaduje skúseného operátora, 

aby sa vyhol chybám umožňujúcim ľahkú detekciu produkovaného spamu. Dark Mailer je schopný 

odosielať mail viacerými spôsobmi (pozri tabuľku vyššie), viacerým adresátom naraz a cez jednu 

konekciu je schopný poslať viacero mailov. 

Spracováva oddelene hlavičku a telo mailu. Kým telo mailu je výlučne v správe používateľa (Dark 

Mailer ho nemodifikuje), hlavička sa vytvára náhodnou kombináciou z používateľom definovaných 

polí pre každý odosielaný mail. 

Dark Mailer v štandardnom nastavení má snahu hlavičkou generovaných mailov imitovať Outlook 

Express, ale kvôli viacerým odlišnostiam je ľahko identifikovateľný, čo je ďalší dôvod, prečo s ním 

začínajúci spameri neboli príliš úspešní.  

Dark Mailer už v súčasnosti ani zďaleka nepredstavuje špičku technologického vývoja nástrojov na 

tvorbu spamu, ale je – vďaka svojej dostupnosti - ešte stále používaný. 

5.2.2 Send Safe 

Send Safe je ďalší veľmi populárny nástroj na tvorbu spamu. Bol vytvorený v roku 2003 Ruslanom 

Ibragimovom a dodnes je otvorene predávaný ako bežný komerčný produkt na stránke 

http://www.send-safe.com/.  

Oproti Dark Maileru má značne vylepšené možnosti konfigurácie, kde kombinuje kampaň a vzory 

správ, spolu s pomerne výkonným makrojazykom.  Má schopnosť meniť svoju IP adresu (využíva 

proxy) a má zabudovanú ochranu proti honeypot-om (pre vysvetlenie pojmu pozri kapitolu 6.2 

Spôsoby zhromažďovania spamu pre potreby analýzy).  

Zamykanie proxy je ďalšia vlastnosť produktu – namiesto aby Send Safe odoslal mail prostredníctvom 

proxy priamo na cieľový mail-server, vyhľadá si z DNS MX záznamov mail-server skutočného vlastníka 

(poskytovateľa) proxy a odošle mail cez proxy prostredníctvom tohto mail-servera (ten ho tak prijíma 

z vlastnej domény). 

Send Safe má zabudovaný výkonný systém šablón, ktorý dokáže imitovať správanie rôznych 

mailových klientov. Dokáže pripájať Received polia do hlavičky, náhodne modifikovať From pole, 

vkladať do mailu telo v MIME formáte (použitie HTML). Okrem toho dokáže čiastočne modifikovať 

vložený obrázok, čím eliminuje anti-spamové filtre detekujúce spam na základe zhodných príloh. 

Send Safe je priebežne vyvíjaný a vzhľadom na unikátnu kombináciu vlastností je aj dodnes spamermi 

používaný.  
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5.2.3 Reactor Mailer 

Reactor Mailer (2007) predstavuje novú generáciu nástrojov na tvorbu spamu. Kým predošlé nástroje 

generovali maily lokálne a odosielali ich prostredníctvom proxy, Reactor Mailer využíva distribuovaný 

model.  

Počítače, ktoré sú infikované klientom Reactor Mailera (malware), sa periodicky pripájajú na Reactor 

Mailer server, aby od neho dostali zoznamy cieľových mailových adries a šablónu pre generovanie 

spamu. Nezávisle od seba potom generujú a odosielajú maily a na záver odovzdajú serveru 

informáciu o výsledku kampane. 

Klient Reactor Mailera, ktorý je z hľadiska napadnutého používateľa vírusom, bol firmou Symantec 

nazvaný Trojan.Srizbi. Ide o dobre sa ukrývajúci software, ktorý prerušuje svoju činnosť v čase 

používateľovej aktivity (napr. pohyb myšou), aby minimalizoval riziko odhalenia. 

Reactor Mailer je ešte aj v súčasnosti predávaný ukrajinskou spoločnosťou Elphisoft pod obchodným 

modelom SAAS (software as a service). 

Má systém šablón podobný systému šablón Dark Mailera, ale podstatne robustnejší.  Jedna 

z najpopulárnejších šablón generuje maily veľmi verne imitujúce MS Outlook Express 6. Pre každú 

kampaň existuje jedna úloha (šablóna) pre telo mailu. Pre modifikáciu mailu má k dispozícii 60 

zabudovaných makro príkazov. 

Reactor Mailer je schopný vygenerovať obrázok z textu formátovaného s HTML, následne ho pootočiť 

a pridať do neho šum. Ponúka tiež testovanie úspešnosti priechodnosti spamu proti SpamAssassinovi, 

ako najznámejšiemu antispamovému nástroju. 

Pre kooperáciu s ďalšími aplikáciami (ako je napr. pridružený program kanadskej farmaceutickej 

spoločnosti GlavMed) môže Reactor Mailer pravidelne načítavať súbory z externého HTTP servera. 

Literatúra (18) uvádza, že vo februári 2008 bolo prostredníctvom Reactor Mailera generovaných 39% 

všetkého spamu. Koncom roku 2010 však sieť spravovaná Reactor Mailerom už nebola vykazovaná 

v štatistikách samostatne, ale spolu s inými malými botnetmi generovala spolu len 0,5% všetkého 

spamu.(17) 

5.3 Botnet 

Botnet sa dá charakterizovať ako sieť počítačov, ktoré spolu komunikujú a ktoré môžu byť ovládané 

z nadradeného - riadiaceho počítača. Tento počítač sa nazýva C&C (command and control) server.  

Jednotliví členovia siete - boti (od slova robot) - sú schopní koordinovane vykonávať obdržané príkazy 

a úlohy. Komunikujú pomocou niektorého zo sieťových protokolov, často implementujú viaceré (P2P, 

IRC, HTTP, atď.). 

Botnet má praktické legálne využitie napr. v distribuovaných výpočtoch, v prípade spamu však vždy 

ide o ilegálne siete počítačov, ktorých používatelia netušia, že sú producentami spamu.  

Budovanie rozsiahlych botnetov umožňuje rozposielať obrovské objemy spamu, i keď v poslednej 

dobe dochádza k miernemu poklesu v počte spamov generovaných jedným počítačom. Dôvodom je 

zrejme snaha zmenšiť možnosť detekcie zo strany antispamových programov, takže na odosielanie sa 
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používa väčší počet počítačov s menšou intenzitou – na konci roku 2010 bol priemer na jedného bota 

77 spamov za minútu.(17) 

Architektúra botnetov sa vyvíjala v priebehu času, a nie všetky botnety vykazujú rovnakú topológiu 

velenia a riadenia. Zvolená topológia botnetu ho môže robiť odolnejším voči vypnutiu, black-listingu 

(pozri kapitolu 6.3.1 Black-listing), alebo odhaleniu miesta riadenia. Na druhej strane, má aj vplyv na 

predajnosť a možnosti prenájmu botnetu ďalším operátorom. Typické topológie sú: 

• Star (Hviezda) 

• Multi-server 

• Hierarchická 

• Náhodná 

V každom prípade je však botnet riadený jedným alebo viacerými C&C servermi, s ktorými klienti 

(malware) komunikujú napr. IRC protokolom, väčšinou cez proxy servery (ktoré sú tiež súčasťou 

botnetu, teda niektorí klienti vykonávajú túto špecifickú funkciu), aby sťažili odhalenie riadiaceho 

centra. 

Z hľadiska budovania botnetu je najkritickejšou fázou vytvorenie nového bota. Podstatou je 

zahniezdiť na počítači malware bez toho aby to používateľ počítača alebo jeho anti-vírusový program 

zaregistroval. Využíva sa na to množstvo techník, ako pretečenie zásobníka, RPC – remote procedure 

call, skenovanie prostredia a množenie sa pomocou chyby a slabého hesla, často si ho používateľ 

nainštaluje aj sám, keď spustí makro alebo skript v podvrhnutom dokumente, prípadne navštívi 

rizikovú WEB stránku.  

V kapitole 3.1 Efektívnosť spamu boli uvedené výsledky experimentu vedcov dvoch amerických 

inštitúcií s botnetom Storm. Pripomeňme, že v rámci tohto experimentu skúmali jednak efektívnosť 

spamu s cieľom dosiahnutia objednávky tovaru zo strany adresáta, ale aj možnosť rozširovania 

botnetu prostredníctvom malware. 

V tomto experimente rozposlali v 2 kampaniach celkovo cez 123 miliónov spamov s odkazmi na WEB 

stránky, ktoré sami pripravili a ktoré simulovali možnosť stiahnutia si škodlivého kódu do počítača. Na 

tieto rozposlané spamy pozitívne zareagovalo 6548 adresátov, ktorí klikli na odkaz v maile a navštívili 

niektorú z týchto WEB stránok. A z nich 541 vykonalo aj aktivitu, ktorou si sami, dobrovoľne, stiahli 

do počítača kód simulujúci malware (napr. v podobe elektronickej pohľadnice). 

Podľa tohto experimentu by sa teda dalo odhadovať, že na vytvorenie jedného nového bota je 

potrebné rozposlať približne 227  000 spamov obsahujúcich malware alebo odkaz naň. 

Vytvorenie botnetu je náročná činnosť, jeho ďalšie fungovanie (riadenie) však už pripomína činnosť 

bežnej obchodnej organizácie poskytujúcej služby. 

Ako to celé funguje (19): 
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Obr. 7: Využitie botnetu na produkovanie spamu 

 

1. Operátor budúceho botnetu zriadi C&C server, zabezpečí ho proti odhaleniu, a potom 

infikuje počítače bežných používateľov vírusmi alebo červami – vytvorí tak nových botov. 

2. Bot (malware) sa na infikovanom počítači prihlási na konkrétny C&C server (často ide o IRC 

server, ale v niektorých prípadoch to býva WEB server). 

3. Spamer nakupuje službu (botnet) od operátora. 

4. Spamer poskytuje spam na odoslanie operátorovi, ten inštruuje napadnuté počítače cez C&C 

server a jednotliví boti odosielajú spam. 

 

V ďalších kapitolách popíšeme niektoré známejšie botnety. 

5.3.1 Storm 

Botnet Storm sa začal masívne šíriť v januári 2007, ako príloha spamov s predmetom “230 dead as 

storm batters Europe” (230 mŕtvych počas búrky v Európe) (20). Príloha obsahovala malware, ktorý 

získal administrátorský prístup k počítaču a potom pracoval na zadaných úlohách.  

Botnet vytváral decentralizovanú sieť riadenú cez distribuovanú hash tabuľku (algoritmus 

Kademlia (21) pre siete peer-to-peer). Na skrývanie svojich riadiacich centier používal techniky fast-flux 

DNS (s jedným plne kvalifikovaným menom domény je spojených niekoľko IP adries a  tieto sa menia 

extrémne vysokou frekvenciou).  

Na skrývanie kódu na infikovaných počítačoch používal techniky rootkitov (čo znamená, že si udržiava 

prístup k počítaču na úrovni správcu a zároveň aktívne skrýva svoju činnosť pred inými aplikáciami). 

Zistilo sa, že zdrojové kódy boli s malými úpravami kompilované a publikované približne každé dve 

hodiny, na čo antivírové firmy nemohli adekvátne reagovať. 

Ďalšou ochranou malware pred detegovaním bolo aj rušenie procesov, ktoré používali anti-vírusové 

programy. V ďalších verziách už Storm nechával tieto procesy bežať, ale upravoval miesta ich 

spúšťania (kód)  a tak anti-vírusové programy často neboli schopné zachytiť jeho podozrivú aktivitu. 
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Na komunikácie v rámci botnetu najviac používa eDonkey P2P (Overnet), pričom komunikáciu šifruje. 

Implementovaný eDonkey(Overnet) protokol je skoro nemožné vypnúť, čo veľmi sťažuje stopovanie 

botnetu. Počítače si totiž pamätajú iba IP adresu nadradeného uzla. Okrem tohto spôsobu však Storm 

podporuje aj iné protokoly, ako IRC, HTTP ďalšie.  

Storm botnet vie optimalizovať svoje využitie – môže sa rozdeliť na menšie časti a každá môže 

realizovať inú úlohu. Na svoje šírenie používa všetky známe spôsoby. Šíri sa cez spam, Java-script 

implementovaný vo WEB stránkach a využíva aj zraniteľnosť systémov a aplikácií, najviac chyby 

v software od firiem Microsoft a Adobe. 

Botnet sa snažil šíriť potichu, bez medializácie, jeho kód sa často menil, aby nebol odhaliteľný 

antivírovými scannermi, navyše časom začal disponovať aj vlastnou aktívnou obranou, DDoS útokom 

(hromadným generovaním žiadostí o pripojenie ku konkrétnemu počítaču, čím sa takýto počítač 

napokon zahltí). V júli 2007 bolo nedobrovoľnou súčasťou botnetu Storm okolo 1,5 milióna 

počítačov. Z hľadiska botnetu bol vrcholovým mesiacom september 2007, kedy vygeneroval približne 

20% všetkého spamu a uskutočnil niekoľko DDoS útokov na antispam a anti-scam stránky.  

Ale to už na seba upriamil pozornosť. Začiatkom roku 2008 sa podarilo skupine vedcov preniknúť do 

jeho komunikačnej vrstvy (pozri kapitolu 3.1 Efektívnosť spamu). Microsoft vydal novú verziu 

Malicious Software Removal Tool, ktorá bola schopná detegovať tento malware a hneď prvý mesiac 

zlikvidoval 274 372 nákaz (22). Predpokladá sa, že aj samotní autori Stormu sa snažili diverzifikovať 

možné riziká a zamerali sa na rozvoj iných botnetov. V októbri 2008 mal botnet už „len“ 47 000 

počítačov a odvtedy naďalej upadá. 

5.3.2 Waledec 

V decembri 2008 sa objavil nový botnet nazvaný Waledec. Odborníci došli k záveru, že za ním stojí 

pravdepodobne rovnaký team, ktorý má na svedomí aj Storm, pričom našli viaceré zhody v kóde 

tohto malware. 

Spoločnosť Microsoft, ako autor napádaného operačného systému, bola na tento botnet zameraná 

desať mesiacov, v rámci interného projektu “operácia B49”. Zistili, že Waledec bol výrazný zdroj 

spamu, v období od 3. do 21.decembra 2009  rozposlal len na účty Hotmailu približne 651 miliónov 

nevyžiadaných mailov. Celková kapacita siete bola odhadovaná na 1,5 miliardy spamov denne (23). 

Bolo detegovaných 273 domén, ktoré boli použité na riadenie botnetu. 

Na základe súdneho povolenia z 22. februára 2010 dostal Microsoft oprávnenie znemožniť pripojenie 

počítačov s operačným systémom MS Windows k týmto doménam, čo následne aktualizáciou  

operačného systému aj urobil.  

Tým bol tento botnet efektívne vyradený z prevádzky. 

Príloha č. 1 72



Problematika spamu, jeho pôvodu a distribúcie a výskum efektívnosti vybraných antispamových riešení 

34 
 

5.3.3 Rustock 

Botnet Rustock vznikol v roku 2006. Odhaduje sa, že sa skladá zo 150 000  - 2 400 000 počítačov (24) 

a je schopný posielať asi 30 miliárd spamových správ denne, pričom každý infikovaný počítač môže 

produkovať až 25 000 správ za hodinu (25).   

V roku 2008 bol botnet z veľkej časti ochromený potom, ako bol zrušený WEB-hostingový provider 

(poskytovateľ internetových služieb) McColo(26), prostredníctvom ktorého bol tento botnet riadený. V 

apríli 2010 však už bol podľa spoločnosti Symantec najväčším a najaktívnejším botnetom, pričom 

generoval 32,8% spamu, v polovici augusta 2010 dokonca až 80% (17). 

Veľkosť botnetu sa udržiava väčšinou samo-propagáciou, keď botnet posiela veľké množstvo spamu 

obsahujúceho malware prílohu v nádeji, že adresát si infikuje počítač a ten sa stane súčasťou 

botnetu (27). 

Botnet má veľmi dobre prepracovanú ochranu pred odhalením (28). Použitá rootkit technológia 

efektívne prepisuje začiatok kritických rutín operačného systému a maskuje činnosť malware. 

Napríklad, na jeho štart sa používa kľúč HKLM\system\CurrentControlSet\services\pe386 v registroch 

MS Windows, ale akonáhle je malware načítaný do pamäte, stáva sa tento kľúč pre ostatné aplikácie 

neviditeľný. 

Komunikácia s C&C servermi je kryptovaná, najprv prebehne výmena kľúčov a až potom server 

posiela (kryptované) inštrukcie a dáta. Ešte predtým však infikovaný klient posiela  informácie o sebe 

(verzia operačného systému, či je povolené SMTP, či beží vo virtuálnej mašine, či sa nachádza na DNS 

black-liste, atď). 

 

 

Obr. 8: Komunikácia bota s C&C serverom (Rustock) 

 

Pri zasielaní spamu botnet využíval až v 35% prípadov TLS šifrovanie ako ďalšiu vrstvu ochrany, 

ktorou sa snaží skryť svoju prítomnosť.  Od apríla 2010 však toto výpočtovo náročné šifrovanie 

prestal používať a tým zdvojnásobil množstvo odosielaného spamu.(17) Z meraní firmy Symantec 

vyplýva, že na konci roku 2010 tento botnet generoval 44,1 miliardy spamu denne.  

Podiel botnetu Rustock na celkovom spame bol 47,5% (17), v súčasnosti (koniec roku 2010) teda ide 

o dominantný botnet.  
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5.4 Kampane 

Z faktu, že spamy sú rozposielané na objednávku s cieľom propagovať nejaký produkt alebo službu, 

vyplýva aj istá koncentrácia spamu podľa témy a obdobia. Spamy, zamerané na propagáciu jedného 

produktu a vykazujúce rovnaký alebo veľmi podobný spôsob propagácie, tvoria kampaň. 

V roku 2008 navrhol team vedcov(29) metodológiu na zaraďovanie spamu do jednotlivých kampaní. 

Počas 15 mesiacov odchytávali spamy na 10 honeypotoch – išlo o 525 miliónov spamov zo 165 krajín 

pre celkovo 4,8 miliardy adresátov. Pre charakterizovanie každého spamu zvolili 4 kritériá: 

• zdroj 

• cieľ 

• spôsob / nástroj / technický prostriedok použitý na šírenie spamu (HTTP, SOCKS, open-relay) 

• spôsob, akým sa spameri snažili maskovať obsah spamu (úpravy textu) 

Obsah spamu zahŕňal ďalšie kritériá: 

• typ správy 

• jazyk 

• rozloženie (skladba) správy – išlo najmä o evidenciu obsahu konkrétneho riadku (prázdny, 

text, URL, …) 

• URL fragmenty – evidovanie URL použitej v spame, ale rozloženej na časti, aby sa ignorovala 

snaha spamerov maskovať URL jej čiastočnou modifikáciou aj v rámci tej istej kampane 

Na základe týchto kritérií identifikovali vo svojej vzorke spamu celkom 16 115 kampaní, pričom 

značná časť z nich obsahovala viac než 100 000 spamov. 

Podobnou problematikou sa zaoberal v roku 2009 aj ďalší team vedcov (30), ktorí kategorizovali spam 

podľa metódy, aká bola použitá na šírenie spamu: 

• botnet 

• krátkodobé (dynamické) IP zdroje spamu 

• spam šírený cez open-proxy 

Pri tom zároveň skúmali obsah spamu, najmä URL odkaz, ktorý obsahovali.  

Z ich analýzy vyplýva, že 30% existujúceho rozsahu IP adries je zodpovedných za 80% spamu, čo 

poukazuje na istú koncentráciu producentov spamu do istých geografických oblastí. Vo vzorke 31 738 

spamov identifikovali 800 rôznych kampaní. Zaujímavé bolo aj zistenie, že až 95% odosielateľov 

spamu (z veľkej časti botnety) sídlilo v tej istej krajine ako niektorý z propagovaných WEB-ov. 

V októbri 2010 bolo podľa firmy Symantec (7) 89,0% spamu posielaného v angličtine a 5,3% 

v niektorom z iných identifikovateľných jazykov. Až dve tretiny spamu (čo je približne 80 miliárd 

mailov denne) sú zamerané na propagáciu farmaceutických produktov (17), ktoré tak vytvárajú 

rozsiahlu tieňovú ekonomiku. 
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Téma spamu Podiel v roku 2010 Podiel v roku 2009 

Farmaceutiká (lekáreň) 64,2 64,0 

Nevyžiadané správy 
(newsletter) 

9,3 2,5 

Kasíno 7,0 4,9 

Napodobeniny značkového 
tovaru (hodinky) 

6,5 14,3 

Sprostredkovanie práce 3,3 1,0 

Sex 3,3 0,5 

Software 1,4 0,5 

Diplomy 0,9 2,0 

Phishing 0,9 1,0 

Nezvestné osoby 0,5 0,5 

Malware 0,5 2,5 

Odtučňovacie diéty 0,5 4,9 

Iné 0,5 0,5 

Mobily 0,5 - 

Scam (nigérijské listy) 0,5 0,5 

Tab. 5: Rozdelenie spamu podľa témy v r. 2009 a 2010 

 

Z pohľadu kampaní je zaujímavý nielen ich obsah, ale aj dĺžka ich trvania. 

Zdroj (31) uvádza rozhovor so spamerom, ktorý popísal aj svoj režim práce. Kampaň v jeho podaní trvá 

približne 5 dní, počas ktorých odošle z každého zo 6 počítačov, pripojených k internetu 

prostredníctvom rôznych ISP, každých 20 sekúnd dávku 100 správ. Počas 12 hodín tak odošle okolo 

1,3 milióna spamov. Inkasovaná suma za kampaň sa v jeho prípade pohybuje od 150 do 2000 USD. 

Iný zdroj (32) skúmal kampane produkované botnetmi. Podľa jeho výsledkov majú takéto kampane 

podstatne väčšiu dĺžku trvania: 
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Kampaň Počet ponúknutých 
URL 

Počet zdrojových IP 
adries 

Doba trvania (dni) 

Predaj kníh 1 567 8 555 71 

Lekáreň 38 92 441 92 

Porno 306 62 117 99 

Sexuálne pomôcky 24 228 1 

On-line nákupy 5 20 375 36 

Software 1 54 28 502 12 

Software 2 48 36 178 63 

Tab. 6: Doba trvania spamovej kampane (botnet) 

 

Z tohto výskumu pochádza aj zistenie, že prechod z jednej kampane do druhej je veľmi rýchly, trvá 

len 1 – 2 hodiny. Kampane generujú približne rovnakú záťaž na sieť s porovnateľným počtom 

adresátov, pričom však jednotlivé zdroje spamu neposielajú spamy tým istým adresátom – zrejme 

dostávajú pre každú kampaň inú časť z celkového zoznamu mailových adries. 

V súvislosti s jednotlivými kampaňami je zaujímavé sledovať aj rozloženie spamu v čase – t.j. v akých 

množstvách je v jednotlivé dni a hodiny spam posielaný resp. prijímaný. 

Podľa výstupov z projektu HoneyPot (33), ktorý zbieral dáta vyše päť rokov, je najviac spamu 

odoslaného v pondelok a len o niečo menej v stredu. V sobotu je objem spamu asi o 40% nižší než 

v pondelok. V rámci jedného dňa je najviac spamu odoslaného medzi 11:00 - 13:00 (GMT) a najmenej 

medzi 17:00 - 19:00 (GMT), vtedy sa posiela len približne 58% z vrcholovej hodnoty. 

Náš výskum nie je orientovaný na kampane, ale aspoň v globále sme sa pokúsili z našich vzoriek 

zostaviť časové závislosti produkovania spamu. Mali sme k dispozícii dve vzorky mailov (korpusy), 

každá zachytávala časť reálnej mailovej komunikácie z obdobia jedného týždňa, a to zo septembra 

2010 a z októbra 2010 (pre viac informácií o vzorkách pozri kapitolu 7.4 Mailový korpus). 

Z grafov (Obr. 9 a Obr. 10) vidieť nárazový charakter produkovaného / prijímaného množstva spamu 

s krátkymi obdobiami útlmu. Na druhej strane, naša snaha identifikovať dni s maximálnymi 

hodnotami neviedla k jednoznačným výsledkom, pravdepodobne kvôli odlišným podmienkam, za 

akých boli oba mailové korpusy získané (v druhej vzorke bola vypnutá kontrola na black-listy). 

Kým v septembrovej vzorke jednoznačne dominujú víkendové dni (sobota a nedeľa) a čiastočne 

pondelok, v októbrovej vzorke bolo maximum spamu zaznamenaného v utorok. 
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Obr. 9: Časové rozloženie spamu v septembrovej vzorke 

 

 

Obr. 10: Časové rozloženie spamu v októbrovej vzorke 
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6 Obrana proti šíreniu spamu 

Hromadná distribúcia spamu nutne vyvolala reakciu v podobe obrany. V tejto kapitole sa pokúsime 

vyčísliť finančné dopady spamu na jeho adresátov, popíšeme najčastejšie metódy získavania spamu 

pre potreby všeobecného výskumu a ďalej hlavné techniky používané na obranu proti spamu. 

6.1 Škody spôsobené spamom 

V predchádzajúcich kapitolách sme sa zaoberali škodami spôsobenými scamom a phishingom. Ale aj 

samotný spam (ako forma nechcenej reklamy) spôsobuje jeho adresátom negatívne externality, 

ktoré – vzhľadom na to, že sú nechcené – môžeme pokladať za škody. Ide najmä o: 

• náklady na dimenzovanie IT infraštruktúry na vyššiu záťaž / kapacitu. Keďže spam v súčanosti 

predstavuje okolo 90% všetkej mailovej komunikácie (14), má značný vplyv na dimenzovanie 

priepustnosti sietí. Podobne ukladanie spamu na pamäťové médiá (pevné disky) kladie 

zvýšené nároky na ich kapacitu, zvlášť ak je spam ukladaný do karantény a nie je priebežne 

vymazávaný. 

• náklady na údržbu IT infraštruktúry zahŕňajú jednak mzdové náklady na administrátora, ktorý 

trávi časť svojej pracovnej doby údržbou hardware, software a dát (najmä mailov, ale aj 

rôznych zoznamov a pod.) súvisiacich so spamom, ale tiež aj náklady na konkrétne 

anti−spamové riešenie 

• straty na produktivite práce. Nejde o zanedbateľný údaj: ak zamestnanec strávi čítaním 

a odmazávaním spamu len 1 minútu denne, znamená to v ročnom vyjadrení 4,2 hodiny. Pri 

priemernej mzde v IT sektore na Slovensku 1 540 € za prvých 9 mesiacov roku 2010 (34) 

predstavujú ročné náklady na spam a jedného zamestnanca približne 38,5 €. V rámci celého 

Slovenska je v IT sektore zamestnaných 33 261 pracovníkov (35) a strata po prepočítaní 

dosahuje 1,25 milióna € ročne len v tomto sektore. 

• finančné straty spôsobené scamom a phishingom – v tomto prípade ide o priame finančné 

dopady na jednotlivcov a firmy, vyplývajúce z podvodného charakteru niektorých druhov 

spamu.  Číselné odhady sme už uviedli v kapitole 3.2 Scam a phishing.   

Starší odhad Európskej únie z roku 2001 hovorí o celosvetovej ročnej strate spôsobenej spamom vo 

výške 10 miliárd € (36), odhad kalifornských zákonodarcov z roku 2007 (37) už hovorí o strate firiem len 

v USA vo výške 13 miliárd USD ročne. 

Ide teda o značné objemy finančných prostriedkov, ktoré jednoznačne odôvodňujú potrebu hľadania 

antispamových riešení a ich aktívne používanie v praxi. 
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6.2 Spôsoby zhromažďovania spamu pre potreby analýzy 

V praxi sú maily analyzované antispamovými nástrojmi v reálnom čase priamo na mail-serveroch. Pre 

potreby výskumu je však potrebné postupovať inak. 

Najpoužívanejšie sú dve techniky:  

• triedenie mailov, ktoré poskytli používatelia 

• odchytávanie spamov prostredníctvom tzv. honeypotov (vysvetlenie pozri ďalej) 

Pri prvom spôsobe dostáva výskumný team k dispozícii súbor mailov, ktoré roztriedi na spamy 

a hamy (legitímne maily). Na to sa používa buď niektorý z antispamových nástrojov, alebo sa používa 

manuálne triedenie, kedy je potrebné každý mail otvoriť a správne zaradiť. Manuálne triedenie 

(klasifikovanie) je všeobecne pokladané za presnejšie, i keď aj tu treba brať do úvahy chybovosť 

vyplývajúcu z ľudského faktora. 

Druhý spôsob spočíva v publikovaní servera, ktorý sa správa ako mail-open-relay. Všeobecný názov 

pre takýto server je “honeypot”. Spameri ho pomerne rýchlo nájdu (pri našom pokuse to bolo do pol 

hodiny). Väčšinou cezeň najprv pošlú skúšobný mail, ktorým verifikujú jeho priechodnosť, a potom už 

nasledujú spamy. Honeypot musí prepustiť skúšobné maily, ale spamy len prijíma a ukladá, neposiela 

ich ďalej, pretože by sa rýchlo ocitol na black-liste. 

Oboma spôsobmi sa vytvára vzorka mailov (tzv. “mail korpus”), ktorá je vhodná na skúmanie 

a hľadanie charakteristík, ktoré je potom možné využiť aj pri klasifikácii mailov v reálnom čase. 

6.3 Analýza odosielateľa 

Pod analýzou odosielateľa rozumieme súbor techník a opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť 

pravdepodobnosť, že prijímaný mail pochádza skutočne zo zdroja, ktorý je v maile uvedený, že tento 

zdroj je legitímny odosielateľ (nie spamer a ani bot) a že tento odosielateľ vedome mail posiela. 

6.3.1 Black-listing 

Black-listing je technika založená na vytváraní zoznamov IP adries, z ktorých je produkovaný spam.  

Mail-server pri prijímaní mailu overuje IP adresu, z ktorej je mail odosielaný, voči jednému alebo 

viacerým takýmto zoznamom. Pokiaľ je odosielateľ na black-liste, je komunikácia s ním zo strany 

mail-servera prerušená a mail je odmietnutý. 

Ide o veľmi účinný mechanizmus, ktorého hlavná výhoda je zároveň aj jeho nevýhodou. Tou je 

vytváranie zoznamu. Vzhľadom na neustále sa meniace IP adresy producentov spamu je zoznam 

dopĺňaný vždy až s istým oneskorením a tak nie je  schopný zaručiť svoju aktuálnosť. Napriek tomu je 

black-listing široko používaný, pretože dokáže odfiltrovať prekvapivo vysoké percento spamov.  

Nevýhodou je nezanedbateľné percento hamov, ktoré sú na základe black-listov odmietnuté len 

preto, lebo boli odoslané prostredníctvom mail-serverov, ktoré sú na black-listoch (38). Na black-listy 
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sa totiž dostávajú aj mail-servery, ktoré nepatria spamerom, ale ich prostredníctvom (napríklad kvôli 

slabšiemu zabezpečeniu) sú popri bežných mailoch odosielané aj spamy. 

6.3.2 White-listing 

White-listing je technika zoznamov s presne opačným významom ako black-listing.  

Mail od daného odosielateľa v zozname je pre príjemcu chápaný ako legitímny. Tento zoznam je 

možné vytvárať aj automaticky na základe toho, s kým adresát mailu alebo jeho mail-server 

komunikuje.  

V extrémnom ponímaní je ako prijateľný chápaný výlučne mail od odosielateľa na white-liste. To 

kladie nároky na adresáta, aby si vopred vytvoril a včas aktualizoval svoj zoznam, čo je v praxi dosť 

ťažko akceptovateľné. 

6.3.3 Grey-listing 

Grey-listing využíva vlastnosť mail serverov, ktoré pri neúspešnom doručení zaradia správu do fronty 

a pokúsia sa ju po určitom čase znovu doručiť. Spameri, vzhľadom na to, že potrebujú odoslať veľký 

počet mailov v pomerne krátkom čase, sa o takýto postup väčšinou nesnažia, a mail, ktorý nebol 

prijatý osloveným mail-serverom, už druhýkrát neodosielajú.  

Server, ktorý využíva grey-listing, si poznamená z každého prichádzajúceho mailu tzv. “triplet” 

informácií: 

• IP adresu, z ktorej bola nadviazaná konekcia 

• adresu odosielateľa z obálky mailu 

• adresu príjemcu z obálky mailu 

Takýto triplet je kontrolovaný oproti internej databáze mail-servera. Pokiaľ už bol predtým prijatý 

a uplynul nastavený čas, je mail ďalej spracovaný. V opačnom prípade si server zapamätá triplet a čas 

a mail odmietne s dočasnou SMTP chybou 4xx. 

Pokiaľ je odosielateľom štandardný mail-server, odosielanie mailu po čase zopakuje a mail je 

v takomto prípade akceptovaný. Hlavnou nevýhodou tejto techniky je časové zdržanie v doručení 

mailu, ktoré sa bežne pohybuje v rozsahu 15 minút až 4 hodín. 

Výhodou je eliminácia pomerne vysokého percenta spamov, pretože spamer väčšinou nemá časový 

priestor na opakované odosielanie mailov. 

6.3.4 Challenge-response 

Challenge-response (C/R) je metóda výzvy a odpovede. Ide o vynútenú kontrolu identity pri prijímaní 

správy od neznámeho odosielateľa. Správa je mail serverom ešte pred doručením podržaná vo fronte 

a odosielateľovi je zaslaná žiadosť o vykonanie nejakej úlohy. Pokiaľ odosielateľ tejto žiadosti 

vyhovie, je správa doručená príjemcovi.  
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Výzvu stačí posielať len neznámemu odosielateľovi. Odosielateľ, ktorý sa už predtým v C/R systéme 

autorizoval, môže byť automaticky zaradený na zoznam povolených odosielateľov (white-list). 

C/R systémy sa snažia pripraviť odosielateľovi úlohu, ktorú oprávnený odosielateľ ľahko splní, ale 

ktorá je pre spamera náročná. Na dosiahnutie tohto cieľa sa využívajú dve vlastnosti, ktorými sa líšia 

maily od legitímnych odosielateľov a od spamerov: 

• mail od legitímneho odosielateľa obsahuje vo svojej  hlavičke platnú spiatočnú adresu, zatiaľ 

čo spameri väčšinou túto adresu modifikujú a uvádzajú neplatné adresy alebo adresy iných 

používateľov. Z toho vyplýva, že väčšine spamerov nebude výzva ani doručená. 

• spameri odosielajú maily vo veľkom množstve a pri C/R systéme by boli nútení – v prípade, že 

by výzvu obdržali - vykonávať aj navrhnuté úlohy vo veľkom množstve, zatiaľ čo legitímny 

odosielateľ musí vykonať takúto úlohu len jedenkrát pre každý nový mailový kontakt. 

Samotná úloha ponúknutá odosielateľovi prostredníctvom mailu od C/R systému môže mať rôzne 

podoby: 

• odpoveď na mailovú výzvu (bez úprav textu) 

• kliknutie na WEB odkaz v maile 

• Turingov test – vyžaduje sa odpoveď na jednoduchú otázku týkajúcu sa textu alebo príjemcu. 

• zjednodušený Turingov test, zahŕňajúci mechanizmy používané na rôznych WEB stránkach na 

rozlíšenie, či k nim pristupuje človek alebo software. Z nich je známy napr.  "CAPTCHA" test, 

v ktorom je odosielateľ povinný napísať text zobrazený na obrázku, alebo test, pri ktorom 

odosielateľ musí napísať n-té slovo v poskytnutej fráze. 

V súčasnej dobe sa C/R systémy nepoužívajú v takom rozsahu, aby bolo pre spamerov zaujímavé 

reagovať na výzvy.  

Okrem toho, C/R systémy prinášajú aj problémy. Týkajú sa najmä automatických reakcií na mail 

(napr. v čase neprítomnosti adresáta),  ale tiež problémov s hromadným odosielaním bežných mailov 

(reklamná kampaň, diskusné skupiny, mailing-listy a pod.) 

6.3.5 Reverse DNS Lookup  

Reverse DNS Lookup je názov pre operáciu zistenia názvu domény, ktorá je  asociovaná s danou IP 

adresou. Využíva sa na to internetový Domain Name System (DNS).  

Mail-server, ktorý prijíma správu, takýmto spôsobom overuje, či IP adresa odosielateľa zodpovedá 

doméne, ktorá je uvedená v hlavičke mailu. 

6.3.6 Sender Policy Framework  

Protokol  SMTP umožňuje odosielať mail z akéhokoľvek počítača a v mene kohokoľvek. To využívajú 

spameri na rozosielanie mailov z fiktívnych adries, čím znemožňujú dodatočne zistiť, od koho spam 

skutočne pochádza. 
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Sender Policy Framework (SPF) vychádza z idey, že v rámci každej domény je len niekoľko 

mail−serverov, ktoré sú oprávnené posielať maily z tejto domény ďalej. Ide o experimentálny 

protokol, ktorý špecifikuje rozšírenie DNS záznamov o informáciu o takýchto serveroch. Vlastníci 

domén teda môžu deklarovať ostatným používateľom Internetu, z ktorých serverov (IP adries) v ich 

doméne môžu dostať mail. 

Prijímajúci mail-server môže kontrolovať zhodu IP adresy, z ktorej je posielaný mail, so záznamom 

SPF a v prípade disproporcie mail odmietnuť. Kontrolované sú údaje z obálky mailu (HELO, resp. 

EHLO, MAIL FROM), nie z jeho hlavičiek či tela. 

SPF poskytuje značné výhody pri identifikácii spamu. Pokiaľ doména zverejní SPF záznam, výrazne sa 

znižuje pravdepodobnosť, že spameri a phisheri budú vo svojich mailoch predstierať, že pochádzajú 

z takejto domény. Nezhoda IP adries totiž umožní prijímaciemu mail-serveru takéto maily veľmi 

efektívne filtrovať. 

Istou nevýhodou SPF je, že neumožňuje plain-message-forwarding (preposielanie správ), čo je služba 

poskytovaná backup-servermi na preposielanie správ – takýto server nemá mail-boxy, ale prijatú 

správu preposiela ďalej.  Plain message-forwarding zmení príjemcu v obálke mailu, pole odosielateľa 

v obálke však nechá nezmenené. Mail je tak v skutočnosti odoslaný z iného servera (potenciálne 

z inej domény), než aký je deklarovaný v poli “MAIL FROM” obálky mailu. 

Ďalšou nevýhodou SPF je, že nie je schopný zabrániť tomu, aby používateľ s rovnakou doménou zaslal 

mail s menom iného používateľa, pretože je ošetrená (kontrolovaná) iba doménová časť adresy. 

Navyše je potrebné, aby SPF pracoval na serveri, ktorý je odosielateľom priamo  oslovený cez TCP/IP 

konekciu. Toto je najvhodnejšie miesto na získanie IP adresy z TCP konekcie a prípadné následné 

odmietnutie mailu.  

Podľa prieskumu The Measurement Factory (39) z októbra 2010 publikovalo svoje SPF záznamy 15,9% 

z .org, .net a .com domén. 

6.3.7 Sender ID 

Sender ID je protokol, ktorý vznikol zlúčením Caller ID, navrhnutom firmou Microsoft, a protokolu 

SPF. Kľúčové časti návrhu boli chránené patentami, ktoré v r. 2006 firma Microsoft presunula pod 

Open Specification Promise (OSP), čím fakticky umožnila využívanie tohto mechanizmu aj v širšom 

meradle mimo produktov Microsoftu. 

Sender ID je založené na SPF. Snaží sa však zlepšiť jeho hlavný nedostatok, a to že SPF neoveruje polia 

“From” a “Return-Path” hlavičky mailu, ktoré definujú odosielateľa. Takáto hlavička je obvykle 

zobrazovaná adresátovi a slúži na odpovedanie na prijatý mail. SPF overuje len pole "MAIL FROM" 

z obálky mailu. 

Podľa prieskumu The Measurement Factory (39) z októbra 2010 publikovalo svoje Sender ID záznamy 

0,01% z .org, .net a .com domén. 
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6.3.8 DomainKeys Identified Mail 

DomainKeys Identified Mail (DKIM) je protokol založený na návrhu DomainKeys od firmy Yahoo! 

a následne vylepšenom o ďalšie rozšírenia konzorciom viacerých firiem. Technológia DomainKeys je 

chránená US patentom, firma Yahoo! však uvoľnila knižnice pod GNU General Public License 2.0, čím 

ich fakticky sprístupnila. 

Zo známych poskytovateľov mailových služieb využívajú DKIM napríklad Yahoo!, Gmail a FastMail. 

Podľa prieskumu The Measurement Factory (39) z októbra 2010 aktívne využíva DKIM protokol 2,5% 

z .org, .net a .com domén. 

DKIM pracuje na princípe elektronického podpisu – odosielajúci server doplní do odchádzajúceho 

mailu podpis kryptovaný privátnym kľúčom, pričom pravosť tohto podpisu je kýmkoľvek 

verifikovateľná za pomoci verejného kľúča publikovaného v DNS. 

Spomínaný podpis predstavuje v hlavičke mailu ďalšie pole zvané “DKIM-Signature”, ktoré obsahuje 

informáciu o tom, ktoré polia hlavičky a ako boli podpísané, a samozrejme aj samotný digitálny 

podpis. Podpisom sa rozumie vypočítaný hash kód z daného poľa a následne zašifrovaný (prevažne) 

RSA algoritmom. 

Príjemca mailu (mail-server adresáta) má potom možnosť za použitia verejného kľúča odosielajúceho 

servera, ktorý je publikovaný v DNS, dešifrovať údaje z hlavičky, a porovnať ich s hash-hodnotami, 

ktoré sám vypočíta z vybraných polí hlavičky. DKIM teda poskytuje aj určitú ochranu proti manipulácii 

s obsahom mailu. 

Hlavnou výhodou tohto systému je to, že podpísaním domény umožní spoľahlivo určiť tok 

legitímnych mailov, čím sa stáva používanie black- a white-listov efektívnejšie. Umožňuje tiež ľahšie 

odhalenie niektorých druhov phishingu. 

Zlyhanie validácie digitálneho podpisu nemusí mať za následok odmietnutie správy. V závislosti od 

implementácie sa namiesto toho môžu do mailu vložiť presné dôvody, prečo autentickosť správy 

nemohla byť preukázaná, aby bola táto informácia k dispozícii v procese ďalšieho spracovania, resp. 

konečnému adresátovi. 

6.4 Analýza hlavičky mailu 

Okrem viditeľných informácií, každý mail obsahuje vo svojej hlavičke aj rad kontrolných polí pre 

smerovanie (alebo o smerovaní) správy cez internet. Tieto informácie môžu byť použité na 

vysledovanie cesty mailu od odosielateľa k príjemcovi. Spamer preto zásadne modifikuje hlavičku 

mailu, najmä informácie o odosielateľovi a mail-serveroch, čím pre ďalších príjemcov vytvára klamný 

dojem o ceste, ktorou k nim mail prichádza.  

Analýza hlavičky mailu skúma konzistenciu a úplnosť kontrolných informácií. Využíva sa validácia 

hlavičky vzhľadom na špecifikáciu SMTP protokolu a  aj vzájomný vzťah údajov uvádzaných v hlavičke 

mailu. 

Príklad takejto analýzy sme uviedli v kapitole 4.1 Maskovanie pôvodu. 
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Analýza hlavičky mailu však väčšinou vyžaduje zapojenie viacerých nástrojov. Na jej úspešné 

vykonanie je potrebné použiť minimálne Reverse DNS Lookup a tiež byť schopný správne 

identifikovať, či daná IP adresa je dynamická – takáto nebude používaná štandardným 

mail−serverom. 

Kombinácia viacerých takýchto nástrojov však umožňuje v značnej miere klasifikovať mail ako 

podozrivý, alebo priamo ako spam. 

6.5 Analýza tela (textu) mailu 

Z hľadiska spamu a konečného príjemcu je najdôležitejšou časťou mailu jeho obsah – väčšinou text, 

ktorý je aj nositeľom spamovej informácie. Preto sa množstvo riešení zameriava práve na analýzu 

textovej časti mailu so snahou klasifikovať spam a legitímny mail (ham) podobne, ako to robí človek - 

na základe zobrazovanej textovej informácie. 

6.5.1 Hľadanie kľúčových slov 

Slovné filtre predstavujú najjednoduchší  a - pokiaľ spam nemaskuje svoj obsah – aj pomerne 

efektívny druh obrany. Slovné filtre filtrujú maily, ktoré obsahujú slová a frázy zo zoznamu 

„zakázaných“ slov. 

Pokročilejšou variantou je použitie filtrov založených na pravidlách a regulárnych výrazoch (regular 

expressions), čo je algoritmický zápis možných podôb hľadaného textového reťazca. Napr. 

v konfigurácii SpamAssassina je toto zápis pravidla pre hľadanie textu indikujúceho “nigérijský list”: 

/Million\b.{0,40}\b(?:United States? Dollars?|USD)/i 

Obe tieto metódy majú spoločné nevýhody: spameri ich môžu pomerne jednoducho obísť a sú silne 

závislé na rýchlosti reakcie administrátora – či už v podobe aktualizácie príslušného software, 

v návrhu nového pravidla alebo v zaradení ďalšieho kľúčového slova do slovníka. 

6.5.2 Použitie štatistických metód 

Iný smer obsahovej analýzy mailu, všeobecne nazývaný Bayesov filter, využíva fakt, že výskyt 

niektorých slov má v spame iné rozloženie ako v legitímnom maile. Pokiaľ má Bayesov filter 

k dispozícii už známe početnosti konkrétnych slov pre spam a ham, môže ich porovnať s početnosťou 

slov v prichádzajúcom maile a na základe toho stanoviť pravdepodobnosť, či mail je spam. 

Názov filtra je odvodený od autora matematickej vety, ktorá je využívaná pri klasifikácii mailu, ktorým 

bol anglický matematik Thomas Bayes. 

Prvý známy mailový filter, ktorý použil Bayesov klasifikátor, bol v roku 1996 IFILE program od Jasona 

Rennieho (40). V roku 2002 Paul Graham výrazne zlepšil výsledky Bayesovho filtra(13).  
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Množstvo výskumných prác a komerčných softvérových produktov potom prišlo s ďalšími variantami 

základnej techniky. Je implementovaná vo viacerých poštových klientoch, v samostatných filtroch, 

a je k dispozícii aj v podobe aplikácií pre servre, ako je DSPAM, SpamAssassin, SpamBayes, Bogofilter, 

ASSP, a pod.  

Ako už bolo uvedené vyššie, Bayesov filter vyžaduje mať k dispozícii početné zastúpenie slov 

v spamoch a v legitímnych mailoch.  Z toho vyplýva, že najprv mu musí byť toto zastúpenie 

poskytnuté, a to v procese, ktorý sa volá “trénovanie”. Pri ňom používateľ filtru oznamuje, či daný 

mail je spam alebo nie a filter si na základe toho správne aktualizuje svoju databázu. Tento proces nie 

je - a ani nemôže byť – jednorazový, vzhľadom na vyvíjajúcu sa povahu spamu. 

Výhodou Bayesovho filtra je, že môže byť trénovaný na konkrétneho používateľa, a tým sa viac 

prispôsobuje sociálnym väzbám používateľa.  

Nevýhodou je citlivosť na tzv. “Bayes otravu”, čo je technika, ktorú využívajú spameri v snahe 

degradovať účinnosť antispamového filtra: ide o posielanie spamov s veľkým množstvom legálneho 

textu, ktorý nie je zvyčajne spájaný s nevyžiadanou poštou, čím sa znižuje spamové skóre pre takýto 

mail, a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že spam bude filtrom zle oklasifikovaný (teda uznaný ako 

legitímny mail). 

Bayesov filter je pravdepodobne najznámejší, ale na zatrieďovanie mailov sa dá použiť ktorákoľvek zo 

štatistických klasifikačných metód:  

• najjednoduchšou metódou je naivný bayesovský klasifikátor.  Klasifikovanie je založené na 

Bayesovej vete. Mail sa zatrieďuje do tej kategórie, ktorá ma najväčšiu posteriórnu 

pravdepodobnosť. ‘Naivnosť‘ je daná tým, že slová mailu sa považujú za nezávislé, čo je veľmi 

zjednodušujúci predpoklad.  

• neurónové siete sú v klasifikovaní modernou klasikou.  Medzi ich hlavné nevýhody patrí ťažká 

trénovateľnosť a nestabilita. 

• k-nn (k nearest neighbours) je jednoduchá metóda na zatrieďovanie objektov. V prípade že je 

potrebné zatriediť mail, tak sa nájde “k” jemu najpodobnejších mailov a zistí sa do ktorej 

kategórie bolo zaradených najviac z nich. Do tej kategórie sa zaradí daný mail.  

• metóda oporných bodov (Support Vector Machines, SVM) je často používanou aj na 

klasifikovanie mailov. SVM premieta dáta do viacrozmerného priestoru a v ňom hľadá 

lineárnu separujúcu hranicu.  

• za najúspešnejší klasifikátor sú v súčasnosti považované náhodné stromy (Random Forest). 

Ide o kolektívny klasifikátor, v ktorom o triede objektu rozhoduje súbor klasifikátorov – 

klasifikačných stromov. 
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7 Efektívnosť súčasných antispamových riešení 

Súčasťou tejto štúdie je aj meranie efektívnosti niektorých antispamových riešení. Vybrali sme si dve:  

veľmi populárny SpamAssassin a ako ďalšie riešenie Bogofilter. 

Testy sme uskutočnili na vlastnej privátnej vzorke mailov (korpuse) s výrazným podielom slovenského 

jazyka, čím sa tento korpus výrazne odlišuje od voľne dostupných korpusov určených na podobné 

účely. 

Pre potreby testovania sme naprogramovali framework, ktorý väčšinu činností spojených s priamym 

testovaním automatizoval. Vyhodnocovanie potom prebehlo v systéme R (www.r-project.org) 

a v spolupráci s MS Excel. 

7.1 Parametre efektívnosti 

Účinnosť každého antispamového nástroja sa udáva v dvoch hodnotách:  

1. aké percento ham-ov vyhodnotil chybne ako spam (v anglickej literatúre sa toto nazýva false 

positive rate) 

2. aké percento spamov vyhodnotil ako ham – teda ich nezachytil (false negative rate) 

Príjemca mailu je vysoko citlivý práve na false-positive, pretože to znamená, že očakávaný „zdravý“ 

mail preňho je buď označený ako spam a zaradený do príslušného mail foldra alebo mu vôbec nie je 

doručený.  

False-negative je z pohľadu príjemcu len nepríjemné, pretože sa mu mailová schránka zapĺňa 

spamom, ale nedochádza k strate informácie. 

Základným problémom pri identifikácii spamu je, že čím prísnejšie parametre si zadefinujeme pre 

jeden typ chyby, tým citlivejšie reaguje na druhý. Anti-spamové nástroje balansujú medzi týmito 

dvoma protichodnými parametrami, ale prakticky u všetkých sa prejavuje efekt, že čím lepšie je 

vyladená ich konfigurácia pre zachytenie spamu, tým vyššie je riziko false-positive. 

V ďalšom texte sa častejšie vyskytujú niektoré termíny, preto je vhodné si ich teraz zrekapitulovať: 

  

Termín Skratka Vysvetlenie 

true negative tn správne klasifikovaný ham 

true positive tp správne klasifikovaný spam 

false negative fn spam, ktorý je nesprávne klasifikovaný ako ham 

false positive fp ham, ktorý je nesprávne klasifikovaný ako spam 

false positive rate fpr �  
��

�����
    (podiel zle klasifikovaných hamov) 
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Termín Skratka Vysvetlenie 

false negative rate fnr �
��

�����
     (podiel zle klasifikovaných spamov) 

ROC krivka ROC krivka vyjadrujúca závislosť fnr od fpr (na x-ovej osi je fpr, na y-
ovej osi je 1-fnr) 

AUC AUC plocha podgrafu ROC krivky, v ideálnom prípade by mala mať 
hodnotu 1, v praxi býva menšia 

Tab. 7: Prehľad termínov používaných pri klasifikácii spamu 

 

Ako sme už spomenuli, kritický je práve parameter fpr (false positive rate), ktorý dáva obraz o tom, 

koľko hamov je mylne filtrom označených ako spam. Napríklad fpr = 2% znamená, že filter sa takto 

pomýli  pri 2 mailoch zo 100. 

Opačnú chybu – teda koľko spamov je omylom vyhodnotených ako ham - zase udáva hodnota fnr. 

Napríklad fnr = 10% znamená, že zo 100 spamov ich 10 filter označí ako ham. 

Úspešnosť filtrovania spamu môžeme potom definovať ako hodnotu (100 – fnr). Teda ak je fnr = 10%, 

znamená to, že filter správne klasifikoval 90% spamu. 

7.2 Predchádzajúce štúdie o efektívnosti  

Existuje množstvo porovnávacích štúdií výkonnosti antispamových riešení, medzi nimi sú viaceré 

ktoré porovnávajú SpamAssassin (SA).   

Hulten a Goodman v Tutorial on junk mail filtering(41) trefne poznamenávajú, že hlavným problémom 

porovnávacích štúdií antispamov je obtiažnosť konštrukcie spoľahlivého korpusu – ľudia si túto úlohu 

zjednodušujú a následne dostávajú príliš optimistické odhady  úspešnosti.  Najčastejším 

zjednodušením je, že filter (klasifikátor), ktorého úspešnosť sa vyhodnocuje, je zároveň použitý na 

labelovanie korpusu, čo výrazne znižuje chybovosť klasifikátora. Hulten a Goodman upozorňujú, že 

na  korpuse, ktorý korektne reprezentuje  reálne dáta, sa nedosiahne 99%-ná úspešnosť. 

V nasledovnom prehľade niektorých porovnávacích štúdií týkajúcich sa SA, preto uvádzame 

získateľné podrobnosti o korpusoch, na ktorých boli štúdie vykonané. 

Autoritatívny časopis Virus Bulletin http://www.virusbtn.com/vbspam/results/trial  uverejnil v roku 

2009 porovnávaciu štúdiu komerčných antispamových produktov, do ktorej bol zahrnutý aj 

SpamAssassin, ako reprezentant open-source-ových riešení. Vzorka bola získaná z 11-dňovej 

prevádzky, a obsahovala 20 764 mailov, spomedzi ktorých bolo 877 manuálne klasifikovaných ako 

ham. SpamAssassin  dosiahol pri fpr = 1%, fnr = 29.6%. 

Cormack a Mojdeh v Autonomous Personal Filtering Improves Global Spam Filter Performance(42) 

uvádzajú, že na ich vzorke MrX-5, ktorá pozostávala z 259 516 spamov a 6908 hamov, z mailboxu 

jedného používateľa počas obdobia júl 2008 až marec 2009, dosiahol SA fnr = 17% pri 0.25%-nom fpr. 

Ani v tejto práci nie je uvedené,  ako bolo také enormné množstvo spamov labelované.  
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Seewald v práci An evaluation of naive Bayes variants in content-based learning for spam filtering (43)  

predstavuje výsledky porovnávacej štúdie na korpuse pozostávajúceho zo správ zo siedmych 

mailboxov. Spam v korpuse tvorili maily, ktoré označil ako spam SpamAssassin v.2.63, a tiež malé 

množstvo manuálne označeného spamu. Početné zastúpenie spamu a hamu je uvedené v Tabuľke 3 

citovanej práce. Nie je preto prekvapením, že na takto získanom korpuse dosiahol bayesovský filter 

fnr okolo 1%, pri podobne malom fpr. 

Webb, v dizertačnej práci Automatic identification and removal of low quality online information (44)  

porovnáva úspešnosť bayesovského klasifikátora na malých a veľkých korpusoch. Na malých 

(bežných) korpusoch filter dosahoval fpr v rozsahu od 0% do 46% a fnr od 3% do 96%.  Na veľkých 

korpusoch bolo fnr v rozsahu od 10% do 20%, pri takmer nulovom fpr. 

V rámci projektu TRECK Spam Track (http://plg.uwaterloo.ca/~gvcormac/spam/) Cormack a iní 

v rokoch 2005 až 2007 testovali open-source filtre na celkovo 10 korpusoch spolu obsahujúcich 

721 461 mailov (45). Napríklad na vzorke s označením trec05p-1/full, obsahujúcej 39 399 hamov 

a 52 790 spamov, SpamAssassin pri fpr 0,1% dosiahol fnr 2,56% a BogoFilter 3,41%.(46) Pritom však 

treba poznamenať, že labelovanie korpusu bolo z väčšej časti automatizované. 

7.3 Testovací framework 

Kvôli automatizovanému testovaniu bol vytvorený testovací framework v programovacom jazyku 

Java. Jeho úlohou je pre vybraný antispamový filter a vybranú vzorku mailov klasifikovať všetky maily 

danej vzorky do jednej z tried ham/spam a (prípadne) poskytnúť pre každý mail aj pravdepodobnosť, 

že ide o spam. Pritom framework vlastnú klasifikáciu len sprostredkováva. Výstupom testovania je 

CSV súbor, obsahujúci pre každý mail jeho identifikátor, výsledok klasifikácie a ďalšie údaje. Takto 

získané výsledky možno následne analyzovať v systéme R (www.r-project.org). 

Bázovou triedou frameworku je trieda Email, reprezentujúca konkrétny mail. Na parsovanie mailu 

sa využíva knižnicu JavaMail, ku ktorej boli doprogramované vlastné implementácie abstraktných 

tried Store a Folder. Trieda Maildir reprezentuje bázový adresár, v ktorom sú uložené maily. 

Prechod všetkými mailami daného adresára zabezpečuje trieda MaildirIterator. Tá umožňuje 

prechádzať maily v zvolenom poradí; pre účely testovania boli maily vždy zoradené chronologicky, 

podľa doby prijatia mailu na mail-serveri.  

Úlohou triedy SpamTester je riadiť celý proces testovania. Na začiatku inicializuje zvolený 

anti−spamový filter. Následne si pre každý mail v danom adresári vyžiada od filtra jeho klasifikovanie 

a výsledok uloží do výstupného súboru. V prípade, že v konfiguračnom nastavení je zadané 

trénovanie filtra, okamžite po klasifikácii mailu SpamTester oznámi filtru správnu klasifikáciu.  

Keďže vybrané antispamové filtre nemajú jednotné API, bolo potrebné vytvoriť fasádne triedy 

SpamAssassinFilter a BogoFilter. Ich úlohou je zaslať všetky požiadavky (inicializácia filtra 

vrátane prípadného vymazania v minulosti natrénovanej databázy tokenov, klasifikácia mailu 

a trénovanie filtra) konkrétnemu antispamovému filtru (SpamAssassin, BogoFilter) a získať od neho 

výsledok (klasifikácia, pravdepodobnosť spamovosti, prípadný chybový kód a podobne). 

SpamAssassinFilter navyše parsuje detailné výsledky analýzy mailu a tieto ukladá do 
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špeciálneho CSV súboru, z ktorého možno analyzovať úspešnosť jednotlivých pravidiel 

SpamAssassina. 

7.4 Mailový korpus 

Na testovanie sme použili dve vzorky mailov (tzv. korpus), získané z reálnej komunikácie. Obe 

predstavujú cca 2% z týždennej e-mailovej komunikácie. Prvú, ktorá je v ďalšom označovaná ako 

septembrová, tvorí 11076 mailov z obdobia od 13. do 20. septembra 2010, druhú (októbrovú) tvorí 

12978 mailov z obdobia od 5. do 12. októbra 2010. V septembrovej vzorke bolo aktívne blokovanie 

prijímania mailov zo serverov uvedených na verejných black-listoch, v októbrovej boli maily 

z takýchto serverov prijímané. 

Maily vo vzorkách boli následne manuálne zatriedené do skupín podľa dvoch kritérií: 

1. podľa (prevažujúceho) jazyka, v ktorom bol mail napísaný:  

• slovenský 

• anglický 

• nemecký  

• ostatné 

2. podľa typu mailu 

• ham (klasický, používateľom písaný mail) 

• reklama (reklamný mail, generovaný programom) 

• notifikácia (notifikačný mail z mailového servera, napr. potvrdenie o prečítaní, resp. oznam 

o nedoručení mailu) 

• spam (spam, okrem vírusov) 

• vírus (mail obsahujúci vírus) 

• nezaradené (mail, u ktorého sa nedá určiť typ) 

• nečitateľné (napríklad maily napísané v čínštine alebo kórejčine). 

Počty mailov v jednotlivých skupinách v rámci septembrovej vzorky sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke: 

 

 Ham Reklama Notifikácie Spam Vírusy Nečitateľné Spolu 

slovenský 5361 1190 551 43 0 0 7145 

anglický 839 343 631 1104 0 0 2917 

nemecký 357 49 22 104 0 0 532 

iný 280 29 21 121 5 26 482 

Spolu 6837 1611 1225 1372 5 26 11076 

Tab. 8: Mailový korpus zo septembra 2010 
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Po vyradení nezaradených a nečitateľných mailov a zlúčení skupín ham, reklama a notifikácie do 

skupiny ham a skupín spam a vírusy do skupiny spam sme dostali nasledovné počty: 

 

Jazyk Počty % podľa typu % podľa jazyka 

Ham Spam Spolu Ham Spam Ham Spam 

slovenský 7102 43 7145 99.4% 0.6% 73.4% 3.1% 

anglický 1813 1104 2917 62.2% 37.8% 18.7% 80.2% 

nemecký 428 104 532 80.5% 19.5% 4.4% 7.6% 

iný 330 126 456 72.4% 27.6% 3.4% 9.2% 

Spolu 9673 1377 11050 87.5% 12.5% 100.0% 100.0% 

Tab. 9: Mailový korpus zo septembra 2010 (redukovaný) 

Počty mailov v októbrovej vzorke podľa jazyka a typu sú nasledovné: 

 

Jazyk Ham Reklama Notifikácie Spam Vírusy Nezaradené Nečitateľné Spolu 

slovenský 3045 1153 443 47 0 18 0 4706 

anglický 382 166 5307 659 0 9 0 6523 

nemecký 93 32 1 393 0 0 0 519 

iný 130 58 7 278 6 9 742 1230 

Spolu 3650 1409 5758 1377 6 36 742 12978 

Tab. 10: Mailový korpus z októbra 2010 

Najväčší rozdiel vo vzorkách je spôsobený notifikačnými mailami v angličtine, ktorých bolo 

v októbrovej vzorke 8-násobne viac ako v septembrovej. Keďže tie sú v podstate rovnaké a filtre 

nemali žiadny problém s ich klasifikáciou a získané úspešnosti klasifikácie sa vďaka týmto mailom 

značne vylepšili, z analýzy výsledkov sme ich vynechali. (Pritom sme filtre nechali, nech klasifikujú aj 

tieto maily a bayesovské filtre sme na nich aj trénovali, takže výsledky analýzy boli ovplyvnené aj 

týmito mailami.)  

Ďalší výrazný rozdiel v októbrovej vzorke oproti septembrovej je v počte (pre nás) nečitateľných 

mailov; ide o maily písané napr. v čínštine alebo kórejčine. Oba tieto rozdiely sú spôsobené 

povolením prijímania mailov aj od serverov, ktoré sú zaradené v black-listoch: to sa prejavilo jednak 

nárastom počtu nečitateľných mailov, zároveň to však spôsobilo zaradenie nášho servera na black-list 

a následne príjem množstva notifikácií o nedoručených mailoch.   

Takže po vyradení notifikačných, nezaradených a nečitateľných mailov a zlúčení skupín na dve sme 

dostali nasledovné počty: 
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Jazyk Počty % podľa typu % podľa jazyka 

 Ham Spam Spolu Ham Spam Ham Spam 

slovenský 4198 47 4245 98.9% 1.1% 83.0% 3.4% 

anglický 548 659 1207 45.4% 54.6% 10.8% 47.7% 

nemecký 125 393 518 24.1% 75.9% 2.5% 28.4% 

iný 188 284 472 39.8% 60.2% 3.7% 20.5% 

Spolu 5059 1383 6442 78.5% 21.5% 100.0% 100.0% 

Tab. 11: Mailový korpus z októbra 2010 (redukovaný) 

 

Čo sa týka spamov, počet v septembri (1377) a v októbri (1383) je zhruba rovnaký. Avšak rozdiel je 

v ich skladbe: v októbri môžeme oproti septembru vidieť štvornásobne viac nemeckých a takmer 

trojnásobne viac ino-jazyčných spamov. 

7.5 Metodika testovania 

Testované boli dva open-source filtre: SpamAssassin vo verzii 3.3.1 (v ďalšom označený SA) 

a BogoFilter vo verzii 1.2.2 (v ďalšom označený BF).  

SpamAssassin patrí medzi hybridné filtre, pretože na klasifikáciu mailov využíva jednak fixné pravidlá 

(fixed rules), jednak naivný bayesovský klasifikátor. Fixné pravidlá (jednoduchý príklad bol uvedený 

v kapitole 6.5.1 Hľadanie kľúčových slov) sú vývojármi do aplikácie pravidelne dopĺňané na základe 

aktuálnych poznatkov. Detaily o produkte sú uvedené na stránke http://spamassassin.apache.org/. 

BogoFilter klasifikuje maily len na základe bayesovskej analýzy. Detailný popis produktu je na stránke 

http://bogofilter.sourceforge.net/. 

Oba boli použité s default-nym nastavením; pritom v SA boli zakázané sieťové analýzy (tj. použitie 

verejných blacklistov, databáz fingerprintov, DNS databáz a podobne).  

Vybrané filtre boli testované na septembrovej aj na októbrovej vzorke. Na septembrovej vzorke filter 

začínal s prázdnou databázou tokenov a jeho trénovanie prebiehalo inkrementálne: filter najskôr 

daný mail oklasifikoval a následne mu bol oznámený správny typ mailu (spam / ham / neznámy typ), 

takže filter si okamžite mohol aktualizovať svoju databázu. Októbrová vzorka bola otestovaná v dvoch 

módoch: 

• v prvom prípade išlo o rovnaký spôsob testovania ako na septembrovej vzorke: tj. štart 

z prázdnej databázy a okamžité inkrementálne trénovanie filtra 

• v druhom prípade sa použila databáza tokenov získaná zo septembrovej vzorky, avšak bolo 

vynechané trénovanie filtra. 

Čo sa týka spôsobu trénovania filtra, prvý spôsob je „optimistický“: filter sa okamžite dozvie, či jeho 

klasifikácia bola úspešná alebo nie a túto informáciu môže využiť už pri klasifikovaní nasledujúceho 
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mailu. V praxi však nemožno čakať, že filter bude notifikovaný o každej chybe a o každej úspešnej 

klasifikácii, rovnako nemožno čakať, že tieto notifikácie budú okamžité. Z toho jasne vyplýva, že takto 

získané výsledky sú „príliš optimistické“ oproti tomu, čo možno očakávať v rutinnej prevádzke. Tento 

spôsob bol zvolený zámerne, aby ukázal výsledky filtra za najlepších možných podmienok. 

Druhý spôsob testovania je „realistickejší“ a bližší koncepcii testovania klasifikátorov: filter 

natrénujeme na jednej vzorke a otestujeme ho na inej vzorke. Takýto scenár beží aj v praxi, keďže 

informáciu o tom, či bola klasifikácia úspešná alebo nie, sa filter buď nedozvie vôbec, alebo sa ju 

dozvie s oneskorením. Odhady získané týmto spôsobom testovania sú teda výpovednejšie a lepšie 

vystihujú schopnosť filtra správne klasifikovať maily. 

7.6 Sumár výsledkov testovania 

V ďalších kapitolách sú výsledky testovania antispamových filtrov SpamAssassin a BogoFilter na 

privátnych vzorkách rozobraté podrobne, avšak kvôli prehľadnosti a zvýšeniu čitateľského komfortu 

tu uvádzame v skrátenej forme sumár hlavných výsledkov, ktoré z testovania vyplynuli. 

Závery testovania možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

• ani jeden z testovaných filtrov nedosahuje akceptovateľnú úspešnosť pri fpr (podiel hamov 

označených ako spam) na úrovni 1%, dokonca ani pri optimálnom spôsobe trénovania filtra 

• pri optimálnom spôsobe trénovania dosahuje bayesovská analýza vyššiu úspešnosť ako fixné 

pravidlá; dokonca sa ukazuje, že kombinácia bayesovskej analýzy a fixných pravidiel je menej 

úspešná ako čisto bayesovská analýza 

• na slovenskej časti vzorky oba filtre vykazujú neporovnateľne vyššiu chybovosť oproti 

white−listovaniu slovenčiny (t.j. označeniu všetkých slovenských mailov ako ham) 

• chybovosť klasifikácie filtrov je vyššia pri reklamných mailoch ako pri klasických hamoch 

a notifikačných mailoch 

Úspešnosť filtrov pri požiadavke chybne označiť maximálne jeden ham zo sto (t.j. fpr = 1%) je 

uvedená v nasledujúcej tabuľke. Pre každý filter a pre každú vzorku – septembrovú, októbrovú 

a októbrovú natrénovanú v septembri (označenú Okt/Sep) – je v nej uvedená chyba fnr udávajúca 

percento nezachytených spamov. Keďže fnr je v drvivej väčšine vysoko nad úrovňou 10%, vidíme, že 

žiadny z filtrov nedosahuje uspokojivé výsledky:  
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Vzorka SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

September - komplet 29% 75% 10% 11% 

Október - komplet 73% 91% 19% 18% 

Okt/Sep - komplet   78% 14% 

September - anglicky 29% 69% 30% 23% 

Október - anglicky 89% 88% 100% 100% 

Okt/Sep - anglicky   87% 77% 

September - slovensky 60% 86% 51% 53% 

Október - slovensky 40% 45% 34% 32% 

Okt/Sep - slovensky   47% 28% 

Tab. 12: Chyba fnr pre fpr = 1% 

 

Ako tak akceptovateľné hodnoty fnr dostávame až pri úrovni fpr = 5%. Z nej vidno, že BogoFilter je pri 

takejto fpr schopný dosahovať fnr pod 10% aj pri realistickom spôsobe trénovania. Za zmienku stojí aj 

rozdiel v úspešnosti filtrov SA:Bayes a BogoFilter, viditeľný najmä na októbrovej vzorke s trénovaním 

v septembri. Oba tieto filtre klasifikujú výlučne na základe bayesovskej analýzy; líšia sa hlavne v tom, 

že SpamAssassin diskretizuje získanú pravdepodobnosť do 9 intervalov, čím stráca určité množstvo 

informácie, na základe ktorej by bolo napríklad možné jemnejšie zvoliť hranicu, od ktorej už mail 

považujeme za spam. 

 

Vzorka SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

September - komplet 19% 47% 7% 5% 

Október - komplet 11% 71% 6% 5% 

Okt/Sep - komplet   12% 7% 

September - anglicky 22% 39% 7% 5% 

Október - anglicky 15% 70% 7% 8% 

Okt/Sep - anglicky   20% 6% 

September - slovensky 42% 60% 44% 42% 

Október - slovensky 17% 34% 17% 15% 

Okt/Sep - slovensky   36% 28% 

Tab. 13: Chyba fnr pre fpr = 5% 

 

Pri porovnaní výsledkov SpamAssassina v troch rôznych módoch vidíme, že najlepšie výsledky sú 

dosiahnuté pri použití čisto bayesovskej analýzy bez fixných pravidiel. Z toho možno vyvodiť drobnú 
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úlohu pre tvorcov tohto filtra zapracovať do konfigurácie možnosť jednoducho vypnúť všetky fixné 

pravidlá – t.j.  k existujúcej voľbe use_bayes pridať voľbu use_fix_rules. 

Z oboch uvedených tabuliek možno zároveň vypozorovať zlyhanie všetkých filtrov na slovenskej časti 

vzoriek, v ktorých spam tvorí len zhruba 1 percento. Pri bližšom pohľade na úspešnosť fixných 

pravidiel SpamAssassina možno dokonca zistiť, že pravidlá, ktoré boli primáne konštruované na 

vyhľadávanie spamu, označujú veľké množstvo slovenského hamu a tým výrazne prispievajú 

k zhoršeniu fpr. Z toho vyplýva, že oveľa lepšie by bolo slovenské maily nefiltrovať a automaticky ich 

označiť ako ham. Tým by sme síce fnr zvýšili na 100%, no zároveň by sme fpr znížili na 0%. Takto by 

sme napríklad v septembrovej vzorke do inboxu prepustili 43 spamov, no na druhej strane by sme 

nestratili 1% resp. 5% slovenských hamov (čo v septembrovej vzorke činí približne 50 resp. 250 

mailov). Samozrejme, vyžadovalo by si to vhodný nástroj na detekciu jazyka. V tejto súvislosti treba 

pripomenúť, že SpamAssassin obsahuje detektor jazykov (vrátane slovenčiny) a white-listovanie 

slovenčiny či iného jazyka umožňuje. 

Keďže vo vzorkách mailov sme používali jemnejšie členenie, môžeme analyzovať aj úspešnosť filtrov 

podľa typu mailu.  

Hamy boli rozdelené na notifikačné maily (typu oznámenie o prečítaní mailu či upozornenie na 

nedoručenie mailu), reklamné maily a (klasické) hamy. Keďže vo všetkých vzorkách a filtroch boli 

výsledky viac menej podobné, uvádzame iba chybovosť BogoFiltra za celú septembrovú vzorku. 

Z tabuľky vidno, že filter najspoľahlivejšie detekuje notifikačné maily, o niečo vyššia je jeho chybovosť 

pri klasickom hame a najmenej spoľahlivé výsledky dáva pri reklamných mailoch. Toto platí globálne, 

nezávisle na nastavení pravdepodobnostného prahu (hranice, od ktorej je mail považovaný za spam). 

Keby sme zo vzorky vylúčili reklamné maily, pri požadovanom fpr 1% by sme prah mohli nastaviť na 

podstatne nižšiu hodnotu a tým by sme výrazne znížili fnr. Aplikácia takéhoto prístupu do praxe by si 

však vyžadovala vedieť dobre odlíšiť reklamné maily od ostatného hamu.  

 

prah 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ham 1.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

reklama 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 

notifikácie 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tab. 14: Chybovosť (fpr) BogoFiltra na septembrovej vzorke pre rôzne prahy 

7.7 Podrobné výsledky testovania 

Táto kapitola obsahuje detailné výsledky testovania, ktoré sme uskutočnili na našich korpusoch.  

7.7.1 Popis korpusu zo septembra 2010 

Zastúpenie mailov v uvažovaných jazykoch (slovenský, anglický, nemecký, iný) a jednotlivých typov 

mailov (reklama, ham, notifikácie, spam, nečitateľné, vírus) vo vzorke je uvedené v Tab. 15 . 
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 reklama ham notifikácie spam nečitateľné vírus 

anglický 343 839 631 1104 0 0 

nemecký 49 357 22 104 0 0 

iný 29 280 21 121 26 5 

slovenský 1190 5361 551 43 0 0 

Tab. 15: Zastúpenie mailov medzi jazykmi a typmi; september 

   

Z  Tab. 16 vyplýva, že septembrová vzorka obsahuje 9 673 ne-spamových mailov (reklama, ham, 

notifikácie), a 1 377 spamov, pričom za spam považujeme aj mail obsahujúci vírus, a nečitateľné maily 

ignorujeme. 

 

typ reklama ham notifikácie spam nečitateľné vírus 

počet 1611 6837 1225 1372 26 5 

Tab. 16: Zastúpenie mailov, podľa typov; september 

7.7.2 Testy na anglických mailoch v septembrovom korpuse 

Štruktúra anglických mailov vo vzorke je zrejmá z nasledovnej tabuľky. 

 

 reklama ham notifikácie spam nečitateľné vírus 

anglický 343 839 631 1104     0   0 

Tab. 17: Zastúpenie anglických mailov, podľa typov; september 

 

Anglická časť septembrovej vzorky obsahuje  2917 mailov.  Pomer spamov ku hamom je 1104/1813 = 

0.61. 

Spam Assassin  (SA) bol aplikovaný na zatrieďovanie mailov  v troch módoch: fixné pravidlá (features) 

spolu s bayesovským učením (SA: Fix + Bayes), fixné pravidlá (SA: Fix), bayesovské učenie (SA: Bayes). 

BogoFilter (BF) používa na klasifikovanie len implementáciu bayesovského filtra. 

Úspešnosť jednotlivých klasifikátorov sa dá posúdiť na základe ROC krivky, Obr. 11.: 
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SA: Fix + Bayes 

 

 

SA: Fix 

 

 

SA: Bayes 

 

 

BF 

 

Obr. 11: ROC krivka, anglická vzorka, september 

 

Z ROC kriviek je vidieť, že SA: Bayes a BF sú si podobné, čo sa dalo očakávať, nakoľko ide  len o dve, v 

detailoch sa líšiace implementácie bayesovského filtra. SA: Bayes (aj BF) dosahuje výrazne lepšie 

výsledky pri klasifikovaní, než SA: Fix.  Úspešnosť fixných pravidiel sa výrazne zlepší v kombinácii s 

bayesovským učením. Ale aj SA: Fix + Bayes dosahuje ROC krivku o čosi horšiu než samotný SA: Bayes 

(alebo BF). Globálne porovnanie klasifikátorov, pomocou AUC potvrdzuje tieto závery. 

Detailnejší prehľad o fpr a fnr pre jednotlivé klasifikátory je možné získať z nasledujúcej tabuľky: 
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prah SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 fpr fnr fpr fnr fpr fnr prah fpr fnr 

0 73.2% 1.4% 86.7% 0.5% 2.87% 9.87%    

0.5 71.5% 1.4% 83.1% 1.1% 2.10% 9.96% 5.0% 2.98% 7.4% 

1 69.7% 1.8% 78.6% 1.2% 2.10% 9.96% 10.0% 2.48% 8.2% 

1.5 65.0% 2.1% 76.7% 1.4% 2.10% 9.96% 15.0% 2.37% 8.6% 

2 64.1% 2.4% 73.9% 2.4% 2.10% 9.96% 20.0% 2.21% 9.2% 

2.5 62.2% 2.7% 71.3% 3.3% 0.22% 30.25% 25.0% 2.15% 9.5% 

3 59.4% 3.4% 65.5% 3.6% 0.22% 41.39% 30.0% 2.04% 9.6% 

3.5 57.9% 4.3% 63.5% 5.1% 0.17% 45.74% 35.0% 1.93% 10.1% 

4 57.3% 4.6% 63.0% 14.2%   40.0% 1.88% 10.6% 

4.5 24.9% 6.9% 62.0% 15.2%   45.0% 1.77% 11.1% 

5 24.0% 8.0% 60.8% 15.9%   50.0% 1.16% 17.1% 

5.5 18.6% 11.3% 59.6% 16.2%   55.0% 0.22% 31.3% 

6 12.3% 18.7% 58.4% 16.9%   60.0% 0.22% 34.3% 

6.5 8.3% 19.4% 58.0% 17.9%   65.0% 0.22% 36.2% 

7 6.1% 21.1% 57.7% 20.2%   70.0% 0.17% 38.0% 

7.5 4.7% 22.8% 25.6% 24.5%   75.0% 0.17% 39.9% 

8 3.0% 25.4% 21.3% 28.7%   80.0% 0.11% 40.9% 

8.5 2.4% 26.7% 20.0% 29.3%   85.0% 0.11% 42.9% 

9 1.8% 27.6% 17.9% 29.5%   90.0% 0.11% 44.5% 

9.5 1.0% 29.4% 15.1% 30.0%   95.0% 0.11% 46.6% 

10 0.9% 34.1% 9.7% 32.4%   100.0% 0.06% 57.9% 

Tab. 18: Fpr a fnr, anglická vzorka, september 

 

Kľúčovou pre posúdenie jednotlivých klasifikátorov je ďalšia tabuľka, v ktorej je uvedená hodnota fnr 

pre fixné fpr = 1%. Takáto hodnota fpr je často považovaná za maximálnu prijateľnú hodnotu, 

z hľadiska praktického použitia antispamových nástrojov. 
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fpr SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 prah fnr prah fnr prah fnr prah fnr 

0.01 9.625 29% 14.179 69% 2.5 30.3% 0.501 23% 

0.05 7.429 22% 11.599 39% -0.001 7.4% 0.001 5% 

0.1 6.229 19% 9.997 32% -0.3 6.7% 0.000 4% 

Tab. 19: Fnr pre nízke fpr, anglická vzorka, september 

 

BF dosahuje pre túto hodnotu fpr najlepšie fnr = 23%, pre SA: Bayes  je fnr = 30.3%. Fixné pravidlá 

majú výrazne horšiu úspešnosť, fnr je až 69%-né. Kombinácia SA: Fix + Bayes doshuje fnr = 29%, čo je 

takmer také isté ako bayesovský SA filter, samotný.  

Fixné pravidlá teda prepúšťajú  skoro 70% spamu s tým, že 1% hamu je nesprávne zatriedené ako 

spam. To znamená, že SA pravidlá ako celok sú veľmi slabé pri rozpoznávaní spamu. Bayesovské 

učenie na vzorke 1104 spamov a 1813 hamov dosiahlo 30% fnr pri 1% fpr, čo tiež nie je veľká 

úspešnosť. 

Dodatočnú informáciu o klasifikátoroch podáva nasledovná tabuľka. Uvedené sú v nej chyby 

zatriedenia, v rámci uvažovaných kategórií mailov, pri rôznych hodnotách prahu (prah =  počet 

bodov, od ktorých SA pokladá mail za spam). Pod chybou zatriedenia rozumieme pri hamoch, 

reklamách a notifikáciách frp (t.j. % hamov označených ako spam) a pri spamoch hodnotu fnr (t.j. % 

spamov označených ako ham). 

 

prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 69.1% 66.2% 60.9% 58.4% 26.5% 14.8% 7.7% 3.9% 1.8% 1.0% 

reklama 72.0% 70.3% 67.6% 66.8% 44.6% 22.4% 10.8% 5.0% 3.8% 1.7% 

notifikácie 69.1% 58.2% 52.9% 50.6% 9.5% 3.5% 1.4% 0.8% 0.6% 0.3% 

spam 1.8% 2.4% 3.4% 4.6% 8.0% 18.7% 21.1% 25.4% 27.6% 34.1% 

Tab. 20: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix + Bayes, anglická vzorka, september 

 

Z tabuľky Tab. 20 vidíme, že SA: Fix + Bayes má pri prahu 10.0, u všetkých ne-spamov (ham, reklama, 

notifikácie) chybovosť  okolo 1%, pričom chybovosť pre spam je okolo 34%. 

 

prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 76% 73% 67% 65% 63% 62% 61% 26% 20% 11% 

reklama 89% 84% 76% 73% 70% 69% 68% 42% 38% 21% 

notifikácie 76% 70% 58% 56% 52% 48% 48% 4% 3% 2% 

spam 1% 2% 4% 14% 16% 17% 20% 29% 30% 32% 

Tab. 21: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix, anglická vzorka, september 
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Ako vidíme z Tab. 21, SA: Fix má pri prahu 10.0 nízku chybovosť v prípade notifikácie mailov, ale 

v kategórii reklama je jeho úspešnosť nízka. 

 

prah 1.0 2.0 3.0 

ham 1.19% 1.19% 0.00% 

reklama 2.92% 2.92% 1.17% 

notifikácie 2.85% 2.85% 0.00% 

spam 9.96% 9.96% 41.39% 

Tab. 22: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Bayes, anglická vzorka, september 

 

Samostatný SA: Bayes dosahuje pri prahu 1.0 a 2.0 zhruba rovnakú úspešnosť pri reklame 

a notifikáciách a vyššiu úspešnosť pri klasickom hame (pozri Tab. 22). 

 

prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 2.51
% 

2.15
% 

1.91
% 

1.67% 0.96% 0.12% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 

reklama 4.66
% 

4.37
% 

4.08
% 

4.08% 2.92% 0.87% 0.58% 0.58% 0.58% 0.29% 

notifikáci
e 

1.27
% 

1.11
% 

1.11
% 

0.95% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

spam 8.15
% 

9.24
% 

9.60
% 

10.60
% 

17.12
% 

34.33
% 

38.04
% 

40.94
% 

44.47
% 

57.88
% 

Tab. 23: Chyby pre rôzne typy mailu, BF, anglická vzorka, september 

 

V prípade BF, Tab. 23 ukazuje, že spomedzi hamu mu najväčšie problémy spôsobuje kategória  

reklama. Pre prah 5.0 je možné dosiahnuť v kategórii reklama ešte akceptovateľnú chybovosť, 

a zároveň relatívne nízka je aj chybovosť u spamov. 

V prípade klasifikátora používajúceho fixné pravidlá nás zaujíma aj dôležitosť a úspešnosť 

jednotlivých pravidiel pri klasifikovaní. Posúdiť sa dá z nasledovných tabuliek:  

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

T_TVD_MIME_EPI 2041 35.8% 

HTML_MESSAGE 2039 45.8% 

BAYES_00 1790 4.1% 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 1760 42.0% 

RDNS_NONE 1628 33.0% 

HELO_LOCALHOST 1273 22.9% 

MIME_QP_LONG_LINE 792 76.6% 

NO_RELAYS 635 20.3% 

MPART_ALT_DIFF 613 97.2% 

BAYES_99 602 99.5% 

TRACKER_ID 504 99.4% 

HELO_NO_DOMAIN 492 91.3% 

NO_RECEIVED 490 20.8% 

MIME_HTML_ONLY 442 48.0% 

MIME_HTML_MOSTLY 428 93.7% 

ALL_TRUSTED 338 50.9% 

T_DKIM_INVALID 307 19.5% 

DOS_OE_TO_MX 260 96.5% 

BAYES_50 258 86.8% 

FSL_RU_URL 257 58.4% 

Tab. 24: Top 20 pravidiel, SA: Fix + Bayes, anglická vzorka, september 

 

Z  Tab. 24 vidíme, že napr. pravidlo BAYES_99 bolo aktívne na 602 mailoch, takmer všetky z nich boli 

spamy. Najčastejšie aktívne bolo pravidlo T_TVD_MIME_EPI, pričom zhruba 36% z 2041 mailov na 

ktorých zafungovalo, boli spamy. 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

BAYES_00 1790 4% 

BAYES_99 602 100% 

BAYES_50 258 87% 

BAYES_80 65 100% 

BAYES_60 58 100% 

BAYES_95 49 98% 

BAYES_20 32 38% 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

BAYES_40 25 60% 

BAYES_05 23 35% 

Tab. 25: Zoznam pravidiel SA: Bayes zoradených podľa aktívnosti, anglická vzorka, september 

 

Z Tab. 25 vidíme napr., že pravidlo BAYES_00 bolo aktívne na najväčšom počte mailov, a len 4% z nich 

boli spamy. 

Okrem aktívnosti jednotlivých pravidiel, je potrebné poznať aj ich úspešnosť (chybovosť) pri 

zatrieďovaní. Z tých najaktívnejších pravidiel sú tie najúspešnejšie uvedené v Tab. 26, pre SA: Fix + 

Bayes.  

V stĺpci typ je uvedený typ (spam, ham) väčšiny mailov označených daným pravidlom (napr. ak 

pravidlo označí 100 mailov a z nich je 60 spamov, typ pravidla bude spam). 

V stĺpci chybovosť je percentuálny podiel mailov druhého typu (napr. pre predošlý príklad je 

chybovosť 40%). 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_60 58 spam 0% 

BAYES_80 65 spam 0% 

DRUGS_ERECTILE 54 spam 0% 

DRUGS_ERECTILE_OBFU 46 spam 0% 

BAYES_99 602 spam 1% 

BAYES_95 49 spam 2% 

FH_FROMEML_NOTLD 37 ham 3% 

EXTRA_MPART_TYPE 65 ham 3% 

DOS_OE_TO_MX 260 spam 4% 

DOS_OUTLOOK_TO_MX 183 spam 4% 

BAYES_00 1790 ham 4% 

DEAR_SOMETHING 48 ham 11% 

BAYES_50 258 spam 13% 

ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY 30 spam 14% 

FB_GET_MEDS 37 spam 14% 

DEAR_EMAIL 37 spam 16% 

FILL_THIS_FORM 54 ham 24% 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_20 32 ham 38% 

FILL_THIS_FORM_LONG 31 ham 39% 

ALL_TRUSTED 338 spam 49% 

Tab. 26: Top 20 najúspešnejších pravidiel, SA: Fix + Bayes, anglická vzorka, september 

 

Ako vidieť z Tab. 26, úspešnými klasifikátormi sú bayesovské (BAYES_XX), ako aj pravidlá 

DRUGS_ERECTILE a DRUGS_ERECTILE_OBFU. Navyše BAYES_99 bol aktívny na veľkom počte mailov 

(602). Tiež pravidlo BAYES_00 bolo aktívne na značnom počte mailov (1 790), ale s nižšou 

úspešnosťou (92%). Treba tiež zdôrazniť, že počet mailov, na ktorých bol bayesovský klasifikátor 

úspešný, je výrazne väčší v porovnaní s fixnými pravidlami. Medzi „top 11“ pravidlami boli 

bayesovské pravidlá aktívne na 2 564 mailoch, fixné pravidlá na 645 mailoch. Aj to svedčí 

o neúčinnosti fixných SA pravidiel.  

Detailný pohľad na úspešnosť bayesovských pravidiel ponúka nasledujúca tabuľka: 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_60 58 spam 0% 

BAYES_80 65 spam 0% 

BAYES_99 602 spam 1% 

BAYES_95 49 spam 2% 

BAYES_00 1790 ham 4% 

BAYES_50 258 spam 13% 

BAYES_20 32 ham 38% 

Tab. 27: Zoznam pravidiel SA: Bayes zoradených podľa úspešnosti, anglická vzorka, september 

 

Z nej je vidieť, že BAYES_20 a BAYES_50 vzhľadom na nižšiu percentuálnu úspešnosť nedokážu jasne 

rozlišovať spam a ham. U pravidla BAYES_20 tomu zodpovedá aj prednastavené skóre, ktoré je 

−0.001, avšak pravidlo BAYES_50 má v konfigurácii vysoké skóre 2.0. 

7.7.3 Testy na slovenských mailoch v septembrovom korpuse 

Štruktúra slovenskej vzorky mailov (pozri Tab. 28) je značne odlišná od anglickej najmä v tom, že 

obsahuje v relatívnom pomere výrazne väčšie množstvo hamov, a aj absolútne počty mailov sú 

vyššie.  Pomer spamov ku hamom je 43/7102 = 0.006, v anglickej vzorke to bolo zhruba 0.6. 

Slovenská časť septembrovej vzorky obsahuje 7 145 mailov. 
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reklama ham notifikácie spam nečitateľné vírus 

1190 5361 551 43 0 0 

Tab. 28: Zastúpenie slovenských mailov, podľa typov; september 

 

Fixné pravidlá v SA nie sú stavané na klasifikovanie mailov v inom jazyku ako anglickom. Je prirodzené 

očakávať, že SA: Fix nebude dosahovať na slovenskej vzorke ani takú (nízku) úspešnosť ako dosiahol 

na anglickej. ROC krivky (Obr. 12) to potvrdzujú. 
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Obr. 12: ROC krivka, slovenská vzorka, september 

 

AUC je vo všetkých štyroch prípadoch nižšia ako zodpovedajúca AUC z anglickej vzorky. Aj v tomto 

prípade obe implementácie bayesovského klasifikátora (SA: Bayes a BF) dosahujú takmer identické 

ROC. 

Na slovenskej vzorke ale kombinácia SA: Fix + Bayes dosahuje výrazne lepšiu AUC, než samotný SA: 

Bayes. V anglickej vzorke tomu tak nebolo.  Znamená to, že na slovenskej vzorke dokázali, paradoxne, 

globálnu (ne)úspešnosť bayesovského klasifikátora vylepšiť fixné pravidlá. 

Detailné hodnoty fpr a fnr pre študované klasifikátory a rôzne prahy sú v Tab. 29. 

 

prah SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 fpr fnr fpr fnr fpr fnr prah fpr fnr 

0 61.1% 4.65% 76.2% 0.00% 0.93% 51.16%    

0.5 57.3% 4.65% 69.0% 0.00% 0.21% 51.16% 5.0% 0.96% 53.49% 

1 56.3% 4.65% 65.7% 0.00% 0.21% 51.16% 10.0% 0.90% 53.49% 

1.5 55.6% 4.65% 64.1% 0.00% 0.21% 51.16% 15.0% 0.82% 53.49% 

2 55.2% 4.65% 62.6% 0.00% 0.21% 51.16% 20.0% 0.79% 55.81% 

2.5 54.5% 6.98% 60.2% 6.98% 0.04% 69.77% 25.0% 0.79% 55.81% 

3 54.3% 9.30% 56.6% 6.98% 0.01% 74.42% 30.0% 0.79% 55.81% 

3.5 53.6% 11.63% 56.0% 6.98% 0.01% 74.42% 35.0% 0.78% 58.14% 

4 53.4% 11.63% 55.6% 6.98%   40.0% 0.76% 58.14% 

4.5 22.7% 23.26% 55.4% 6.98%   45.0% 0.75% 60.47% 

5 20.9% 23.26% 55.0% 6.98%   50.0% 0.69% 62.79% 

5.5 16.6% 27.91% 53.9% 16.28%   55.0% 0.03% 69.77% 

6 9.5% 32.56% 53.6% 16.28%   60.0% 0.03% 72.09% 

6.5 6.1% 39.53% 53.4% 18.60%   65.0% 0.03% 72.09% 

7 3.6% 51.16% 53.3% 23.26%   70.0% 0.01% 74.42% 

7.5 2.8% 53.49% 23.1% 37.21%   75.0% 0.00% 74.42% 

8 2.0% 58.14% 18.3% 39.53%   80.0% 0.00% 74.42% 

8.5 1.4% 58.14% 17.5% 41.86%   85.0% 0.00% 74.42% 

9 1.2% 58.14% 16.0% 41.86%   90.0% 0.00% 74.42% 

9.5 0.5% 62.79% 14.1% 44.19%   95.0% 0.00% 74.42% 

10 0.4% 65.12% 8.0% 51.16%   100.0% 0.00% 88.37% 

Tab. 29: Fpr a fnr, slovenská vzorka, september 
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Z praktického hľadiska je opäť zaujímavá informácia v Tab. 30:  

 

fpr SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 prah fnr prah fnr prah fnr prah fnr 

1% 9.151 60% 13.697 86% 0 51% 0.043 53% 

5% 6.769 42% 10.654 60% -0.3 44% 0.000 42% 

10% 5.91 33% 9.8 51% -0.3 44% 0.000 42% 

Tab. 30: Fnr pre nízke fpr, slovenská vzorka, september 

 

Pri fpr = 1%, dosahujú SA: Bayes  aj BF fnr okolo 50%, čo znamená, že polovicu zo 43 spamov  

prepustia ako ham. Na takej malej vzorke spamov sa oba učiace sa algoritmy nedokázali naučiť 

rozlišovať medzi spamom a hamom.  Pri danom fpr majú fixné pravidlá fnr = 86%, čo len potvrdzuje, 

že pravidlá nie sú stavané na slovenčinu. V kombinácii s bayesovským učením sa (trénovaním), 

dosahujú pravidlá lepšiu úspešnosť (60%), ale tá je opäť horšia, ako v prípade samostatného SA: 

Bayes. Jednou vetou: na slovenskej vzorke je bayesovský klasifikátor neúspešný kvôli malému 

zastúpeniu spamov a fixné pravidlá sú oveľa menaj úspešné než v prípade anglických mailov, kvôli 

tomu, že väčšina ich je stavaná na angličtinu. 

Na slovenskej vzorke teda aj najlepší zo študovaných klasifikátorov dosahuje 50% priepustnosť 

spamu do hamu, pri 1% chybovosti zatriedenia hamu do spamu.   

Tabuľky rozdelenia chýb podľa jednotlivých kategórií:  

 

prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 55.4% 54.4% 53.6% 52.8% 16.4% 7.7% 3.1% 1.8% 1.2% 0.4% 

reklama 68.3% 67.4% 66.1% 64.4% 43.4% 21.0% 7.4% 3.5% 1.8% 0.4% 

notifikácie 38.1% 37.2% 36.3% 35.8% 16.3% 1.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

spam 4.7% 4.7% 9.3% 11.6% 23.3% 32.6% 51.2% 58.1% 58.1% 65.1% 

Tab. 31: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix + Bayes, slovenská vzorka, september 

 

prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 62.1% 58.6% 55.4% 54.4% 54.0% 52.9% 52.6% 14.5% 12.0% 5.9% 

reklama 92.3% 90.0% 70.9% 69.5% 68.2% 65.3% 64.5% 42.4% 40.4% 20.5% 

notifikácie 43.7% 42.3% 37.7% 36.8% 36.7% 35.8% 35.8% 3.3% 2.7% 1.3% 

spam 0.0% 0.0% 7.0% 7.0% 7.0% 16.3% 23.3% 39.5% 41.9% 51.2% 

Tab. 32: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix, slovenská vzorka, september 
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prah 1.0 2.0 3.0 

ham 0.26% 0.26% 0.02% 

reklama 0.08% 0.08% 0.00% 

notifikácie 0.00% 0.00% 0.00% 

spam 51.16% 51.16% 74.42% 

Tab. 33: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Bayes, slovenská vzorka, september 

 

prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 0.95% 0.84% 0.84% 0.80% 0.75% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 

rekla
ma 

1.01% 0.84% 0.84% 0.84% 0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

notifik
ácie 

0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

spam 53.5% 55.8% 55.8% 58.1% 62.8% 72.1% 74.4% 74.4% 74.4% 88.4% 

Tab. 34: Chyby pre rôzne typy mailu, BF, slovenská vzorka, september 

 

Najčastejšie aktívnym bolo bayesovské pravidlo BAYES_00 (pozri Tab. 35).  Pravidlo 

T_TVD_MIME_EPI, ktoré bolo v anglickej vzorke najaktívnejšie, je na slovenskej vzorke druhé 

v poradí. 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

BAYES_00 7011 0.3% 

T_TVD_MIME_EPI 5284 0.4% 

HTML_MESSAGE 5027 0.7% 

RDNS_NONE 3899 1.0% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 3851 0.8% 

HELO_LOCALHOST 3670 0.8% 

NO_RELAYS 2055 0.0% 

NO_RECEIVED 1652 0.1% 

T_FRT_CONTACT 1357 2.0% 

ALL_TRUSTED 991 0.1% 

T_DKIM_INVALID 892 1.7% 

FREEMAIL_FROM 757 2.0% 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

MIME_HTML_ONLY 697 2.2% 

MIME_HTML_MOSTLY 536 0.2% 

T_REMOTE_IMAGE 472 0.4% 

MIME_QP_LONG_LINE 411 1.2% 

HTML_IMAGE_RATIO_02 409 0.0% 

SHORT_HELO_AND_INLINE_IMAGE 404 0.0% 

HTML_FONT_SIZE_LARGE 253 0.0% 

T_TO_NO_BRKTS_FREEMAIL 229 5.7% 

Tab. 35: Top 20 pravidiel, SA: Fix + Bayes, slovenská vzorka, september 

 

Medzi bayesovskými pravidlami bolo výrazne najaktívnejšie BAYES_00, ktoré fungovalo na vzorke 

s minimálnym obsahom spamu (0.3%), pozri Tab. 36. 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

BAYES_00 7011 0.3% 

BAYES_20 22 4.5% 

BAYES_50 20 40.0% 

BAYES_05 16 12.5% 

BAYES_99 12 91.7% 

BAYES_40 9 0.0% 

BAYES_60 3 33.3% 

BAYES_80 1 100.0% 

BAYES_95 0  

Tab. 36: Zoznam pravidiel podľa ich aktívnosti, SA: Bayes, slovenská vzorka, september 

 

Medzi najúspešnejšími pravidlami boli fixné pravidlá, ale aj BAYES_00 dosiahol slušnú úspešnosť 

(pozri Tab. 37). Treba si všimnúť, že na slovenskej vzorke zatrieďovali spamové pravidlá ako napr. 

HTML_IMAGE_RATIO_02, maily medzi ham, a to s 0%-nou chybovosťou! 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

CTYPE_001C_B 94 ham 0% 

EXTRA_MPART_TYPE 216 ham 0% 

FRT_ADOBE2 133 ham 0% 

HTML_FONT_SIZE_LARGE 253 ham 0% 

HTML_IMAGE_RATIO_02 409 ham 0% 

ALL_TRUSTED 991 ham 0% 

MIME_HTML_MOSTLY 536 ham 0% 

BAYES_00 7011 ham 0% 

HELO_NO_DOMAIN 213 ham 0% 

MIME_BASE64_BLANKS 165 ham 1% 

HTML_MESSAGE 5027 ham 1% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 3851 ham 1% 

HELO_LOCALHOST 3670 ham 1% 

FILL_THIS_FORM 87 ham 1% 

MIME_QP_LONG_LINE 411 ham 1% 

FREEMAIL_FROM 757 ham 2% 

MIME_HTML_ONLY 697 ham 2% 

FUZZY_CREDIT 83 ham 2% 

HTML_MIME_NO_HTML_TAG 131 ham 4% 

LOTS_OF_MONEY 179 ham 6% 

Tab. 37: Top 20 najúspešnejších pravidiel, SA: Fix + Bayes, slovenská vzorka, september 

 

Spomedzi najaktívnejších bayesovských pravidiel najúspešnejšie bolo BAYES_00, ktorého chybovosť 

bola 0.25%. 

7.7.4 Testy na celom septembrovom korpuse 

Pre úplnosť uvádzame výsledky klasifikovania aj na celej septembrovej vzorke. Celá  vzorka obsahuje 

11 079 mailov. Zastúpenie jednotlivých kategórií je v nasledujúcej tabuľke: 
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reklama ham notifikácie spam nečitateľné vírus 

1611 6837 1225 1372 26 5 

Tab. 38: Zastúpenie mailov podľa typov; september 

 

Pomer (spam+vírus)/ne-spam je 0.14, pričom opäť nečitateľné vynechávame.  

 

ROC krivky pre študované klasifikátory sú na Obr. 13. 

SA: Fix + Bayes 

 

SA: Fix 

 

SA: Bayes 

 

BF 

 

Obr. 13: ROC krivka, september 
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Všetky klasifikátory dosahujú na celej vzorke väčšie AUC než na anglickej alebo slovenskej podvzorke. 

Je to dané tým, že bayesovský učiaci sa algoritmus je na celej vzorke úspešnejší, než na podvzorkách. 

Fixné pravidlá aj v tomto prípade dosahujú horšiu charakteristiku než bayesovský klasifikátor. 

Kombinácia SA: Fix + Bayes dosahuje horšie AUC než samotné SA: Bayes, alebo BF. 

Detailné údaje o fpr a fnr sú v Tab. 39. 

 

prah SA: Fix+Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 fpr fnr fpr fnr fpr fnr prah fpr fnr 

0.0 64.3% 1.4% 78.6% 0.4% 1.3% 10.4%    

0.5 61.0% 1.5% 72.3% 0.9% 0.6% 10.5% 5.0% 1.38% 8.6% 

1.0 59.8% 1.8% 68.8% 1.1% 0.6% 10.5% 10.0% 1.23% 9.2% 

1.5 58.4% 2.1% 67.1% 1.3% 0.6% 10.5% 15.0% 1.14% 9.6% 

2.0 57.9% 2.3% 65.5% 2.1% 0.6% 10.5% 20.0% 1.09% 10.2% 

2.5 57.0% 2.8% 63.1% 3.3% 0.1% 29.6% 25.0% 1.08% 10.4% 

3.0 56.3% 3.3% 59.2% 3.6% 0.1% 39.6% 30.0% 1.06% 10.5% 

3.5 55.4% 4.1% 58.4% 4.8% 0.1% 43.6% 35.0% 1.02% 11.0% 

4.0 55.1% 4.4% 57.9% 12.1%   40.0% 1.00% 11.4% 

4.5 23.9% 6.7% 57.6% 12.9%   45.0% 0.97% 12.1% 

5.0 22.4% 7.6% 57.0% 13.4%   50.0% 0.80% 17.9% 

5.5 17.6% 10.5% 55.9% 14.0%   55.0% 0.09% 30.8% 

6.0 10.4% 16.7% 55.5% 14.6%   60.0% 0.09% 33.8% 

6.5 6.6% 17.6% 55.3% 15.5%   65.0% 0.09% 35.6% 

7.0 4.1% 19.4% 55.1% 17.6%   70.0% 0.07% 37.3% 

7.5 3.2% 20.9% 24.6% 21.6%   75.0% 0.06% 39.0% 

8.0 2.2% 24.5% 19.5% 37.3%   80.0% 0.05% 40.0% 

8.5 1.6% 26.2% 18.3% 39.4%   85.0% 0.05% 41.8% 

9.0 1.3% 27.5% 16.7% 39.7%   90.0% 0.05% 43.2% 

9.5 0.7% 29.6% 14.6% 40.3%   95.0% 0.05% 45.1% 

10.0 0.5% 43.2% 8.3% 42.6%   100.0% 0.02% 57.0% 

Tab. 39: Fpr a fnr, september 

 

Z kľúčovej tabuľky Tab. 40 je vidieť, že bayesovské filtre dosahujú pri 1%-nom fpr vcelku prijateľné fnr 

(okolo 10%), zatiaľ čo fixné pravidlá zostávajú výrazne neúčinné (fnr = 75%). V kombinácii s oveľa 

úspešnejším bayesom dosahujú pravidlá vyššiu úspešnosť než osamote. Povedané z inej strany: fixné 

pravidlá v kombinácii výrazne kazia úspešnosť bayesovského klasifikátora.  
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fpr SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 prah fnr prah fnr prah fnr prah fnr 

1% 9.29 29% 13.7 75% 2 10% 0.40 11% 

5% 6.83 19% 10.8 47% -0.3 7% 0.00 5% 

10% 6.03 17% 9.8 42% -0.3 7% 0.00 5% 

Tab. 40: Fnr pre nízke fpr, september 

 

Chyby podľa typov mailu sú pre rôzne prahy a použité klasifikátory v Tab. 41 - Tab. 44. 

 

prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 58.3% 56.9% 55.6% 54.5% 18.7% 9.2% 3.7% 2.1% 1.3% 0.5% 

reklama 69.7% 68.6% 66.9% 65.5% 43.8% 21.1% 8.3% 4.0% 2.3% 0.9% 

notifikácie 55.3% 49.3% 46.2% 44.7% 14.4% 2.9% 1.0% 0.4% 0.3% 0.2% 

spam 1.7% 2.2% 3.1% 4.2% 7.4% 16.5% 19.2% 24.3% 27.2% 43.0% 

Tab. 41: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix + Bayes, september 

 

prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 64.8% 61.5% 57.9% 56.7% 56.2% 55.0% 54.7% 16.7% 13.4% 6.6% 

reklama 91.4% 88.4% 72.4% 70.6% 69.1% 66.7% 65.9% 42.4% 40.2% 20.3% 

notifikácie 61.5% 57.9% 49.5% 47.9% 46.0% 43.6% 43.2% 4.7% 3.8% 2.3% 

spam 0.9% 2.0% 3.4% 12.0% 13.3% 14.4% 17.4% 37.1% 39.5% 42.5% 

Tab. 42: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix, september 

 

prah 1.0 2.0 3.0 

ham 0.4% 0.4% 0.0% 

reklama 0.9% 0.9% 0.4% 

notifikácie 1.5% 1.5% 0.0% 

spam 10.3% 10.3% 39.4% 

Tab. 43: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Bayes, september 
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prah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 

ham 1.2% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

reklama 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 

notifikácie 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

spam 9.0% 10.0% 10.3% 11.2% 17.7% 33.6% 37.0% 39.8% 43.0% 56.9% 

Tab. 44: Chyby pre rôzne typy mailu, BF, september 

 

Najaktívnejším pravidlom je BAYES_00, pozri Tab. 45. 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

BAYES_00 9545 1.1% 

T_TVD_MIME_EPI 7948 9.7% 

HTML_MESSAGE 7713 12.9% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 6141 13.0% 

RDNS_NONE 6042 10.0% 

HELO_LOCALHOST 5444 6.4% 

NO_RELAYS 3028 10.9% 

NO_RECEIVED 2458 12.3% 

T_FRT_CONTACT 1454 1.9% 

ALL_TRUSTED 1422 12.2% 

MIME_QP_LONG_LINE 1289 47.9% 

T_DKIM_INVALID 1258 6.2% 

MIME_HTML_ONLY 1242 19.5% 

MIME_HTML_MOSTLY 1005 40.0% 

FREEMAIL_FROM 977 13.9% 

BAYES_99 783 99.2% 

HELO_NO_DOMAIN 734 61.3% 

MPART_ALT_DIFF 665 89.6% 

SHORT_HELO_AND_INLINE_IMAGE 570 0.4% 

T_REMOTE_IMAGE 564 8.0% 

Tab. 45: Top 20 pravidiel, SA: Fix + Bayes, september 

 

Aj medzi samotnými bayesovskými pravidlami je najaktívnejšie BAYES_00, pozri Tab. 46. 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

podiel 
spamu 

BAYES_00 9545 1.1% 

BAYES_99 783 99.2% 

BAYES_50 314 84.1% 

BAYES_80 72 100.0% 

BAYES_60 67 97.0% 

BAYES_20 57 24.6% 

BAYES_95 56 98.2% 

BAYES_05 49 24.5% 

BAYES_40 35 42.9% 

Tab. 46: Zoznam pravidiel podľa ich aktívnosti, SA: Bayes, september 

 

Medzi najaktívnejšími pravidlami boli vysoko úspešné fixné pravidlá FRT_ADOBE2 

a HTML_FONT_SIZE_LARGE, ale na početne neveľkej skupine mailov, pozri Tab. 47. Podstatná je opäť 

úspešnosť pravidla BAYES_00, ktoré bolo aktívne na podstatnej časti vzorky. 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

FRT_ADOBE2 137 ham 0% 

HTML_FONT_SIZE_LARGE 270 ham 0% 

BAYES_99 783 spam 1% 

EXTRA_MPART_TYPE 343 ham 1% 

BAYES_00 9545 ham 1% 

HTML_IMAGE_RATIO_02 471 ham 2% 

HTML_IMAGE_RATIO_04 122 ham 2% 

HTML_IMAGE_RATIO_06 119 ham 4% 

HELO_LOCALHOST 5444 ham 6% 

FILL_THIS_FORM 161 ham 9% 

ALL_TRUSTED 1422 ham 12% 

HTML_MIME_NO_HTML_TAG 246 ham 13% 

HTML_MESSAGE 7713 ham 13% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 6141 ham 13% 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

DOS_OE_TO_MX 289 spam 13% 

FREEMAIL_FROM 977 ham 14% 

BAYES_50 314 spam 16% 

DOS_OUTLOOK_TO_MX 235 spam 25% 

FSL_RU_URL 483 spam 28% 

HELO_NO_DOMAIN 734 spam 39% 

Tab. 47: Top 20 najúspešnejších pravidiel, SA: Fix + Bayes, september 

 

Medzi bayesovskými pravidlami bolo BAYES_99 úspešnejšie než BAYES_00 (pozri Tab. 48), ale na 

výrazne menšej vzorke. BAYES_99 klasifikuje spam, zatiaľ čo BAYES_00 klasifikuje  ham. 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_99 783 spam 1% 

BAYES_00 9545 ham 1% 

BAYES_50 314 spam 16% 

Tab. 48: Zoznam najúspešnejších pravidiel, SA: Bayes, september 

7.7.5 Popis korpusu z októbra 2010 

Počty mailov v októbrovej vzorke sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vzorku (po vylúčení 

notifikačných mailov) tvorilo 7 220 mailov, z čoho bolo 1 383 spamov (19,1%), 5 059 hamov (70,1%) 

a 778 bolo nezaradených alebo nečitateľných (10,8%). 

 

Jazyk Ham Reklama Spam Vírusy Nezaradené Nečitateľné Spolu Perc 

slovenský 3045 1153 47 0 18 0 4263 59% 

anglický 382 166 659 0 9 0 1216 17% 

nemecký 93 32 393 0 0 0 518 7% 

iný 130 58 278 6 9 742 1223 17% 

Spolu 3650 1409 1377 6 36 742 7220 100% 

Perc 51% 20% 19% 0.1% 0.5% 10% 100%  

Tab. 49: Zastúpenie mailov medzi jazykmi a typmi; október 
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Po vyradení nezaradených a nečitateľných mailov a zlúčení skupín ham, reklama a notifikácie do 

skupiny ham a skupín spam a vírusy do skupiny spam sme dostali nasledovné počty mailov, na 

ktorých prebehla analýza úspešnosti filtrov. 

 

Jazyk Ham Spam Spolu Perc 

slovenský 4198 47 4245 66% 

anglický 548 659 1207 19% 

nemecký 125 393 518 8% 

iný 188 284 472 7% 

Spolu 5059 1383 6442 100% 

Perc 79% 21% 100%  

Tab. 50: Zastúpenie mailov podľa typov; október 

7.7.6 Testy na celom októbrovom korpuse 

Z ROC kriviek možno vyčítať, že filtrovacie algoritmy založené na štatistickej analýze úspešnosťou 

prevyšujú fixné pravidlá, založené na vyhľadávaní konkrétnych vzoriek v mailoch a dokonca prevyšujú 

aj kombináciu fixných pravidiel s Bayesovskou analýzou, použitou vo antispamovom filtri 

SpamAssassin. Najvyššie AUC 0,97 dosiahol BogoFilter, SA s bayesovskou analýzou a zapnutými, resp. 

vypnutými fixnými pravidlami však dosahuje podobné hodnoty. Markantnejšie rozdiely sú však 

v tvare ROC krivky, ktorej nástup je u oboch módov SA s použitými fixnými pravidlami podstatne 

pomalší ako u filtrov s čisto bayesovskou analýzou. 

 

SA: Fix + Bayes 

 

SA: Fix 
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SA: Bayes 

 

 

BF 

 

Obr. 14: ROC krivka, október 

 

Podrobnejší pohľad na dáta ROC krivky dostávame z nasledovnej tabuľky. Z nej môžeme vidieť, že ani 

vysoká hranica prahu (10 bodov) v SA iba s fixnými pravidlami nedáva chybu fpr nižšiu ako 1%. Za 

relatívne prijateľnú hranicu môžeme považovať 5-bodový prah, ktorý dáva chyby fpr aj fnr na úrovni 

zhruba 10%. Pridanie bayesovskej analýzy na tomto prahu zníži fpr na 5% pri približne rovnakej fnr. 

Zaujímavým je fakt, že pri ignorovaní fixných pravidiel sa v SA dosiahli oveľa lepšie výsledky: napríklad 

pri hodnote prahu 1 až 2 body je fpr na prijateľných 1,7% a fnr je 7%. Analogické výsledky dosiahol BF 

pri prahu približne 30%. 

 

prah SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 fpr fnr fpr fnr fpr fnr prah fpr fnr 

0.0 22.5% 3.8% 58.7% 3.0% 2.4% 6.9%    

0.5 15.7% 3.8% 46.4% 4.0% 1.7% 7.0% 5% 2.1% 6.7% 

1.0 13.1% 3.8% 41.0% 4.3% 1.7% 7.0% 10% 2.0% 7.2% 

1.5 12.2% 4.1% 28.0% 4.7% 1.7% 7.0% 15% 1.9% 7.4% 

2.0 11.2% 4.8% 25.9% 4.9% 1.7% 7.0% 20% 1.9% 7.5% 

2.5 9.6% 4.8% 21.0% 6.6% 1.2% 14.8% 25% 1.9% 7.6% 

3.0 8.5% 6.4% 13.5% 7.7% 0.9% 19.3% 30% 1.7% 7.7% 

3.5 8.0% 7.5% 12.2% 8.1% 0.9% 20.5% 35% 1.7% 8.1% 

4.0 7.4% 8.2% 11.7% 9.0%   40% 1.7% 8.4% 

4.5 5.7% 8.8% 11.2% 9.2%   45% 1.7% 8.8% 
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prah SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

5.0 5.3% 9.3% 10.2% 11.4%   50% 1.4% 11.3% 

5.5 4.3% 10.8% 8.1% 12.2%   55% 1.1% 17.5% 

6.0 3.5% 11.3% 7.9% 12.8%   60% 1.0% 18.3% 

6.5 2.9% 11.8% 7.7% 13.2%   65% 1.0% 18.7% 

7.0 2.2% 13.8% 7.4% 13.3%   70% 1.0% 19.4% 

7.5 2.0% 14.3% 6.1% 13.8%   75% 0.9% 19.8% 

8.0 1.8% 15.5% 4.6% 71.7%   80% 0.9% 20.0% 

8.5 1.6% 16.4% 4.0% 80.7%   85% 0.9% 20.4% 

9.0 1.3% 17.7% 3.8% 81.3%   90% 0.8% 21.0% 

9.5 1.3% 18.9% 3.3% 81.9%   95% 0.8% 21.7% 

10.0 0.8% 73.4% 2.3% 82.4%   100% 0.8% 25.7% 

Tab. 51: Fpr a fnr, október 

 

Výpovednejšou z hľadiska porovnania je tabuľka, v ktorej je prah stanovený na základe požadovanej 

miery fpr. Všetky tri možnosti pre fpr jednoznačne potvrdzujú fakt, že štatistická analýza dokáže 

vylepšiť úspešnosť fixných pravidiel a pre fpr 1% alebo 5% je dokonca lepšie fixné pravidlá ani 

nepoužívať. 

 

fpr SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 prah fnr prah fnr prah fnr prah fnr 

1% 9.7 73% 12.9 91% 3.2 19% 58% 18% 

5% 5.3 11% 7.9 71% -0.3 6% 0.0001% 5% 

10% 2.3 5% 5.0 11% -0.3 6% 0.0001% 5% 

Tab. 52: Fnr pre nízke fpr, október 

 

Keďže v tejto vzorke sme úspešnosť testovali bez notifikačných mailov, pri bližšom pohľade na chyby 

podľa typu mailu má zmysel iba zhodnotiť úspešnosť pri reklamných mailoch v porovnaní s klasickým 

hamom. Vo všetkých prípadoch možno konštatovať, že filtre sú jednoznačne úspešnejšie pri 

rozpoznávaní klasických mailov ako pri reklamných. Dokonca u čisto bayesovských klasifikátorov ide 

o 5 až 10-násobne lepšiu úspešnosť. 
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SA: Fix + Bayes 

prah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ham 11.3% 9.7% 7.3% 6.2% 4.1% 2.7% 1.5% 1.0% 0.6% 0.4% 

reklama 17.7% 15.1% 11.5% 10.4% 8.4% 5.7% 4.2% 3.9% 3.3% 2.0% 

spam 3.8% 4.6% 6.2% 8.0% 9.2% 11.0% 13.4% 15.1% 17.4% 73.3% 

Tab. 53: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix + Bayes, október 

 

SA: Fix 

prah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ham 24.7% 18.4% 11.0% 9.5% 8.1% 6.7% 6.5% 4.1% 3.6% 2.1% 

reklama 83.3% 45.3% 20.0% 17.5% 15.4% 11.1% 9.9% 6.0% 4.3% 2.9% 

spam 4.2% 4.9% 7.5% 8.7% 11.0% 12.4% 12.9% 71.5% 81.3% 82.3% 

Tab. 54: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix, október 

 

SA: Bay 

prah 1 2 3 

ham 0.5% 0.5% 0.2% 

reklama 4.6% 4.6% 2.8% 

spam 6.9% 6.9% 19.0% 

Tab. 55: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Bayes, október 

 

BF 

prah 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ham 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

reklama 4.8% 4.6% 4.3% 4.2% 3.6% 3.0% 3.0% 2.8% 2.6% 2.3% 

spam 7.1% 7.5% 7.7% 8.4% 11.2% 18.1% 19.2% 19.8% 20.6% 25.3% 

Tab. 56: Chyby pre rôzne typy mailu, BF, október 

 

Pri SA-filtri má zmysel aj analýza úspešnosti jednotlivých pravidiel, keďže SA ich má nadefinovaných 

niekoľko sto. Každé pravidlo by malo vyberať spamy (ak má priradené kladné skóre) alebo hamy (ak 

má priradené záporné skóre). Takže najdôležitejším kritériom pre dané pravidlo je úspešnosť jeho 

klasifikácie. Avšak existuje množstvo pravidiel, ktoré vybrali minimálne množstvo mailov, takže 
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hodnotenie nemôžeme obmedziť iba na úspešnosť pravidla, ale aj na jeho „aktívnosť“, tj. dôležitým 

meradlom je aj počet mailov, ktoré to ktoré pravidlo označilo.  

Pri použití fixných pravidiel aj bayesovskej analýzy nám ako najčastejšie sa vyskytujúce pravidlo vyšlo 

BAYES_00, ktoré už z princípu by malo vyberať len hamy. Toto pravidlo označilo takmer 5 000 mailov 

(z celkového počtu 6 442), z čoho iba 2% boli spamy, takže ho možno pokladať za veľmi dobré 

pravidlo pre hamy a malo by mať záporné skóre; tomu zodpovedá aj prednastavená (default) 

konfigurácia SA, kde má toto pravidlo skóre -1,5 bodu. Ďalšími pravidlami často označujúcim hamy 

boli T_TVD_MIME_EPI (existencia MIME epilógu, skóre 0,0 bodu) a HTML_MESSAGE (HTML zahrnuté 

v maily, skóre 0,001 bodu), ktorých chybovosť bola 5% a 6%. Pravidlá, ktoré často a s pomerne 

vysokou presnosťou označovali spamy, boli BAYES_99 (viac ako 99% spamovosť odhadovaná 

bayesovskou analýzou, skóre 3,8 bodu), FSL_RU_URL (ruská URL adresa), RATWARE_MS_HASH 

a RATWARE_OUTLOOK_NONAME („odtlačky“ odosielateľov hromadných mailov), ktoré všetky 

označili viac ako 1000 mailov a z nich len 3% až 4% boli hamy. 

 

SA: Fix + Bayes 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_00 4966 ham 2% 

T_TVD_MIME_EPI 4167 ham 5% 

NO_RELAYS 4143 ham 26% 

HTML_MESSAGE 4133 ham 6% 

NO_RECEIVED 3620 ham 29% 

ALL_TRUSTED 1350 ham 6% 

BAYES_99 1143 spam 4% 

FSL_RU_URL 1051 spam 4% 

RATWARE_MS_HASH 1049 spam 3% 

RATWARE_OUTLOOK_NONAME 1049 spam 3% 

T_FRT_CONTACT 797 ham 7% 

RDNS_NONE 625 ham 20% 

T_DKIM_INVALID 620 ham 11% 

FREEMAIL_FROM 524 ham 20% 

HS_INDEX_PARAM 493 ham 1% 

MIME_HTML_ONLY 451 ham 9% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 438 ham 30% 

MIME_QP_LONG_LINE 428 ham 29% 

T_REMOTE_IMAGE 394 ham 7% 

HELO_NO_DOMAIN 393 ham 32% 
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Tab. 57: Top 20 pravidiel, SA: Fix + Bayes, október 

  

Pri použití iba fixných pravidiel je tabuľka takmer rovnaká, len neobsahuje pravidlá BAYES_00 

a BAYES_99, preto ju neuvádzame. Čo sa týka úspešnosti bayesovskej analýzy, vidíme, že hraničné 

pravidlá BAYES_00 (pravdepodobnosť spamu maximálne 1%) a BAYES_99 (pravdepodobnosť spamu 

aspoň 99%) majú malú chybovosť, ostatné ju už majú vyššiu ako 10%. Zaujímavý je aj fakt, že pravidlo 

BAYES_50 (pravdepodobnosť spamu od 40% do 60%), ktoré by malo byť nerozhodné, má nižšiu 

chybovosť ako napríklad pravidlo BAYES_05 (pravdepodobnosť od 1% do 5%), či BAYES_80 

(pravdepodobnosť od 80% do 95%). Tento fakt je v rozpore s prednastavenou (default) 

konfiguráciou, kde skóre rastie s pribúdajúcou pravdepodobnosťou.  

 

SA: Bayes 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_00 4966 ham 2% 

BAYES_99 1143 spam 4% 

BAYES_50 131 spam 18% 

BAYES_80 43 spam 23% 

BAYES_60 35 spam 14% 

BAYES_05 27 ham 19% 

BAYES_20 22 ham 23% 

BAYES_40 21 ham 24% 

BAYES_95 19 spam 11% 

Tab. 58: Zoznam pravidiel podľa aktívnosti, SA: Bayes, október 

 

Pri zoradení podľa úspešnosti pravidiel, ktoré vybrali aspoň 1% mailov, vidíme, že obe hraničné 

bayesovské pravidlá majú úspešnosť porovnateľnú s najlepšími fixnými pravidlami, pritom ale 

označujú násobne vyššie množstvo mailov. Z najúspešnejších fixných pravidiel spomeňme 

FSL_CTYPE_WIN1251 s (vysokým) prednastaveným skóre 1,963, ktoré v hlavičke vyhľadáva Content-

Type s charset Windows-1251, ďalej EXTRA_MPART_TYPE (v hlavičke uvedený Content-Type 

multipart, skóre 1) a už spomínané FSL_RU_URL.  
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SA: Fix + Bayes 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

FSL_CTYPE_WIN1251 73 spam 1% 

BAYES_00 4966 ham 2% 

EXTRA_MPART_TYPE 185 ham 4% 

BAYES_99 1143 spam 3.8% 

FSL_RU_URL 1051 spam 4% 

ALL_TRUSTED 1350 ham 6% 

FROM_LOCAL_NOVOWEL 147 spam 7% 

FROM_MISSPACED 65 spam 9% 

HELO_LOCALHOST 81 ham 10% 

FORGED_MUA_OUTLOOK 86 spam 14% 

BAD_ENC_HEADER 71 ham 14% 

BAYES_50 131 spam 18% 

FREEMAIL_FROM 524 ham 20% 

FUZZY_CREDIT 72 ham 21% 

FROM_MISSP_MSFT 77 spam 23% 

FILL_THIS_FORM 149 ham 24% 

DOS_OE_TO_MX 122 spam 28% 

DOS_OUTLOOK_TO_MX 67 ham 30% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 438 ham 30% 

HELO_NO_DOMAIN 393 ham 32% 

Tab. 59: Top 20 najúspešnejších pravidiel, SA: Fix + Bayes, október 

7.7.7 Testy na anglických mailoch v októbrovom korpuse 

Časť októbrovej vzorky obsahujúca anglické maily bola tvorená nasledovne: 

Spolu Ham Reklama Spam Vírusy Nezaradené Nečitateľné 

1216 382 166 659 0 9 0 

100% 31% 14% 54% 0% 1% 0% 

Tab. 60: Zastúpenie anglických mailov, podľa typov; október 
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Po vylúčení 9-tich nezaradených mailov a zlúčení reklamných mailov sme dostali nasledovnú skladbu 

vzorky. Z nej vidno, že pomer hamov a spamov je približne 4 ku 5 v prospech spamov: 

 

Spolu Ham Spam 

1207 548 659 

100% 45% 55% 

Tab. 61: Zastúpenie hamu a spamu v anglických mailoch; október 

 

Pri pohľade na ROC krivky aj na tejto časti vzorky vidíme, že SA bez bayesovskej analýzy iba s fixnými 

pravidlami je jednoznačne najslabší; AUC je iba 0,871. Takisto fixné pravidlá „pokazia“ bayesovskú 

analýzu, keďže nábeh ROC krivky pri SA: Fix+Bayes je pomalší ako u SA: Bayes. 

 

SA: Fix + Bayes 

 

SA: Fix 
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SA: Bayes 

 

 

BF 

 

Obr. 15: ROC krivka, anglická vzorka, október 

 

Predošlé porovnanie potvrdzuje aj nasledovná tabuľka. Zároveň vidno, že SA: Bayes pri kladnom 

prahu dosahuje mierne lepšie výsledky ako BF. Za relatívne najlepší výsledok možno považovať fpr 

4,6% a fnr 7,1% filtra SA: Bayes. 

 

prah SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 fpr fnr fpr fnr fpr fnr prah fpr fnr 

0.0 33.0% 2.6% 65.7% 1.7% 5.7% 7.1%    

0.5 29.0% 2.6% 57.8% 2.0% 4.6% 7.1% 5% 5.3% 6.5% 

1.0 26.6% 2.7% 52.0% 2.1% 4.6% 7.1% 10% 5.1% 7.4% 

1.5 24.5% 3.2% 41.4% 3.0% 4.6% 7.1% 15% 5.1% 7.6% 

2.0 22.8% 3.3% 39.2% 3.5% 4.6% 7.1% 20% 5.1% 7.6% 

2.5 20.8% 3.5% 29.7% 5.0% 2.9% 19.4% 25% 5.1% 7.7% 

3.0 18.1% 4.7% 26.6% 6.1% 2.7% 24.6% 30% 4.9% 7.9% 

3.5 17.2% 5.8% 23.4% 6.8% 2.7% 25.3% 35% 4.9% 8.5% 

4.0 15.3% 6.4% 23.4% 8.3%   40% 4.9% 8.6% 

4.5 11.9% 7.4% 21.9% 8.8%   45% 4.6% 9.3% 

5.0 11.3% 8.3% 21.0% 8.8%   50% 3.8% 12.7% 

5.5 10.2% 9.6% 19.5% 9.1%   55% 2.4% 22.5% 

6.0 8.4% 10.3% 19.0% 9.7%   60% 2.4% 23.2% 
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prah SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

6.5 7.8% 11.1% 18.8% 10.3%   65% 2.4% 23.8% 

7.0 6.6% 11.4% 18.6% 10.6%   70% 2.4% 24.6% 

7.5 6.4% 12.0% 16.4% 11.4%   75% 2.4% 24.7% 

8.0 5.7% 13.4% 11.1% 55.8%   80% 2.4% 24.7% 

8.5 5.3% 14.4% 10.6% 66.5%   85% 2.4% 24.9% 

9.0 4.4% 15.3% 9.9% 67.4%   90% 2.4% 25.3% 

9.5 4.0% 15.9% 7.7% 67.7%   95% 2.4% 26.1% 

10.0 2.9% 58.1% 5.8% 68.4%   100% 2.2% 31.0% 

Tab. 62: Fnr a fpr, anglická vzorka, október 

 

Na tejto vzorke bayesovská analýza nie je schopná dosiahnuť fpr na úrovni 1% inak ako označením 

úplne všetkých mailov ako ham. Až pri úrovni fpr 5% dostávame relatívne únosne fnr 7% až 8%. Na 

tejto úrovni možno aj badať obrovské zlepšenie SA pri kombinácii fixných pravidiel so štatistickou 

analýzou oproti spoliehaní sa výlučne na fixné pravidlá. 

 

fpr SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 prah fnr prah fnr prah fnr prah fnr 

1% 16.1 89% 15.9 88%     

5% 9.0 15% 10.2 70% 2 7% 30% 8% 

10% 5.6 10% 9.0 67% -0.3 5% 0.0004% 4% 

Tab. 63: Fnr pre nízke fpr, anglická vzorka, október 

 

Pri pohľade na chyby reklamných mailov tvoriacich cca 14% vzorky a (klasického) hamu možno znovu 

vidieť výrazne horšiu úspešnosť klasifikovania reklamy u všetkých filtrov. Pri čisto bayesovských 

klasifikátoroch je chyba 2 až 5-násobne vyššia ako pri klasickom hame. 

 

SA: Fix + Bayes 

prah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ham 25.1% 21.2% 16.2% 13.1% 8.9% 5.8% 4.7% 3.9% 2.4% 1.8% 

reklama 30.1% 26.5% 22.3% 20.5% 16.9% 14.5% 10.8% 9.6% 9.0% 5.4% 

spam 2.7% 3.3% 4.7% 6.4% 8.3% 10.3% 11.4% 13.4% 15.3% 58.1% 

Tab. 64: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix + Bayes, anglická vzorka, október 
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SA: Fix 

prah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ham 46.3% 36.9% 24.1% 20.9% 18.6% 17.3% 17.0% 9.9% 8.9% 4.5% 

reklama 65.1% 44.6% 32.5% 28.9% 26.5% 22.9% 22.3% 13.9% 12.0% 9.0% 

spam 2.1% 3.5% 6.1% 8.3% 8.8% 9.7% 10.6% 55.8% 67.4% 68.4% 

Tab. 65: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix, anglická vzorka, október 

 

SA: Bayes 

prah 1 2 3 

ham 2.6% 2.6% 1.0% 

reklama 9.0% 9.0% 6.6% 

spam 7.1% 7.1% 24.6% 

Tab. 66: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Bayes, anglická vzorka, október 

 

BF 

prah 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ham 3.9% 3.9% 3.9% 3.9% 3.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

reklama 7.8% 7.8% 7.2% 7.2% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 5.4% 4.8% 

spam 7.4% 7.6% 7.9% 8.6% 12.7% 23.2% 24.6% 24.7% 25.3% 31.0% 

Tab. 67: Chyby pre rôzne typy mailu, BF,  anglická vzorka, október 

 

Pri pohľade na konkrétne pravidlá vidíme, že z pravidiel, ktoré označili aspoň 1% mailov, väčšina má 

veľkú chybovosť. Výnimku tvoria hraničné bayesovské pravidlá, FSL_RU_URL, RATWARE_MS_HASH 

a RATWARE_OUTLOOK_NONAME, ktoré sme už spomenuli. 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

NO_RELAYS 639 spam 33% 

HTML_MESSAGE 597 ham 27% 

NO_RECEIVED 579 spam 29% 

BAYES_00 537 ham 7% 

T_TVD_MIME_EPI 531 ham 28% 

BAYES_99 507 spam 3% 

FSL_RU_URL 443 spam 3% 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

RATWARE_MS_HASH 420 spam 2% 

RATWARE_OUTLOOK_NONAME 420 spam 2% 

ALL_TRUSTED 231 ham 22% 

RDNS_NONE 227 ham 46% 

MIME_QP_LONG_LINE 166 spam 39% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 164 spam 37% 

T_DKIM_INVALID 159 ham 33% 

HELO_NO_DOMAIN 129 spam 24% 

MIME_HTML_ONLY 125 ham 21% 

FREEMAIL_FROM 101 spam 18% 

MPART_ALT_DIFF 96 spam 7% 

LOTS_OF_MONEY 95 spam 33% 

BAYES_50 90 spam 10% 

Tab. 68: Top 20 pravidiel, SA: Fix + Bayes, anglická vzorka, október 

 

U bayesovských pravidiel môžeme nájsť aj 100% úspešnosť, avšak pri veľmi malom počte mailov, 

takže to nemožno brať do úvahy. Jediné, ktoré stoja za pozornosť, sú hraničné pravidlá. 

 

SA: Bayes 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_00 537 ham 7% 

BAYES_99 507 spam 3% 

BAYES_50 90 spam 10% 

BAYES_80 18 spam 6% 

BAYES_60 17 spam 0% 

BAYES_05 10 ham 30% 

BAYES_20 10 spam 50% 

BAYES_40 7 spam 43% 

BAYES_95 5 spam 0% 

Tab. 69: Zoznam pravidiel podľa aktívnosti, SA: Bayes, anglická vzorka, október 
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Pri zoradení pravidiel podľa úspešnosti dostávame nasledovné výsledky. Rovnako aj tu vidíme 

niekoľko 100%-ných pravidiel, ktoré však označili iba niekoľko málo percent mailov zo vzorky. 

 

SA: Fix + Bayes 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

ADVANCE_FEE_3_NEW_MONEY 33 spam 0% 

BAYES_60 17 spam 0% 

DATE_IN_FUTURE_06_12 13 spam 0% 

DATE_IN_FUTURE_12_24 18 spam 0% 

EXTRA_MPART_TYPE 31 ham 0% 

ADVANCE_FEE_2_NEW_MONEY 44 spam 2% 

ADVANCE_FEE_5_NEW 41 spam 2% 

BAYES_99 507 spam 3% 

ADVANCE_FEE_3_NEW_FORM 31 spam 3% 

DECEASED_NO_ML 25 spam 4% 

ADVANCE_FEE_3_NEW 48 spam 4% 

ADVANCE_FEE_4_NEW 48 spam 4% 

BAYES_80 18 spam 6% 

ADVANCE_FEE_2_NEW_FORM 34 spam 6% 

DOS_OE_TO_MX 66 spam 6% 

BAYES_00 537 ham 7% 

BAYES_50 90 spam 10% 

DOS_OUTLOOK_TO_MX 24 spam 17% 

ALL_TRUSTED 231 ham 22% 

DEAR_SOMETHING 16 ham 38% 

Tab. 70: Top 20 najúspešnejších pravidiel, SA: Fix + Bayes, anglická vzorka, október 

7.7.8 Testy na slovenských mailoch v októbrovom korpuse 

Časť októbrovej vzorky obsahujúca slovenské maily mala nasledovnú skladbu:  
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Spolu Ham Reklama Spam Vírusy Nezaradené Nečitateľné 

4263 3045 1153 47 0 18 0 

100.0% 71.4% 27.0% 1.1% 0.0% 0.4% 0.0% 

Tab. 71: Zastúpenie slovenských mailov, podľa typov; október 

 

Na rozdiel od anglickej tu vidíme jednoznačnú prevahu hamu (vrátane reklamy), ktorý tvorí takmer 

99% vzorky. Toto má samozrejme vplyv na dosiahnuté výsledky. 

 

Spolu Ham Spam 

4245 4198 47 

100.0% 98.9% 1.1% 

Tab. 72: Zastúpenie hamu a spamu v slovenských mailoch; október 

 

ROC krivky a hodnoty AUC na slovenskej časti vzorky indikujú výhodnosť použitia fixných pravidiel 

oproti bayesovskej analýze, pri bližšom pohľade na chyby pri konkrétnych prahoch však dospejeme 

k opačnému záveru (pozri Tab. 73). 

SA: Fix + Bayes 

 

SA: Fix 
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SA: Bayes 

 

 

BF 

 

Obr. 16: ROC krivka, slovenská vzorka, október 

 

Pri bližšom pohľade na dáta, z ktorých vychádza ROC krivka, vidíme, že fnr je vysoká pri všetkých 

akceptovateľných úrovniach fpr. To môže byť spôsobené aj malým počtom spamov vo vzorke, takže 

ani bayesovská analýza pri optimálnom trénovaní nemala možnosť „naučiť“ sa ich charakteristiky. 

 

prah SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 fpr fnr fpr fnr fpr fnr prah fpr fnr 

0.0 19.5% 8.5% 57.1% 0.0% 1.9% 17.0%    

0.5 12.2% 8.5% 44.0% 0.0% 1.3% 17.0% 5% 1.6% 17.0% 

1.0 10.7% 8.5% 38.7% 2.1% 1.3% 17.0% 10% 1.6% 17.0% 

1.5 10.0% 8.5% 24.7% 2.1% 1.3% 17.0% 15% 1.5% 17.0% 

2.0 9.1% 12.8% 22.6% 2.1% 1.3% 17.0% 20% 1.5% 17.0% 

2.5 7.6% 12.8% 18.5% 17.0% 1.0% 34.0% 25% 1.5% 17.0% 

3.0 6.6% 12.8% 11.1% 17.0% 0.7% 34.0% 30% 1.3% 17.0% 

3.5 6.3% 17.0% 10.1% 17.0% 0.6% 34.0% 35% 1.3% 19.1% 

4.0 5.9% 17.0% 9.7% 17.0%   40% 1.3% 19.1% 

4.5 4.6% 17.0% 9.4% 17.0%   45% 1.3% 19.1% 

5.0 4.3% 17.0% 8.3% 25.5%   50% 1.1% 27.7% 

5.5 3.3% 27.7% 6.2% 25.5%   55% 0.9% 31.9% 

6.0 2.7% 27.7% 6.2% 34.0%   60% 0.8% 31.9% 
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prah SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

6.5 2.1% 27.7% 6.0% 34.0%   65% 0.8% 31.9% 

7.0 1.6% 34.0% 5.7% 34.0%   70% 0.8% 31.9% 

7.5 1.4% 40.4% 4.6% 36.2%   75% 0.7% 31.9% 

8.0 1.2% 40.4% 3.5% 36.2%   80% 0.7% 31.9% 

8.5 1.1% 40.4% 3.0% 36.2%   85% 0.7% 31.9% 

9.0 1.0% 40.4% 2.8% 42.6%   90% 0.6% 31.9% 

9.5 0.9% 42.6% 2.6% 42.6%   95% 0.6% 31.9% 

10.0 0.5% 42.6% 1.7% 42.6%   100% 0.6% 31.9% 

Tab. 73: Fnr a fpr, slovenská vzorka, október 

 

Pri pohľade na fixne zvolené fpr 1% a 5% vidíme, že aj v takomto prípade má bayesovská analýza 

navrch oproti fixným pravidlám (aj prípadne skombinovanými s Bayesom). Jedine pri fpr na úrovni 

10% sa ako optimálnou javí kombinácia fixných pravidiel a Bayesa. 

 

fpr SA: Fix + Bayes SA: Fix SA: Bayes BF 

 prah fnr prah fnr prah fnr prah fnr 

1% 9.0 40% 11.0 45% 2.7 34% 55% 32% 

5% 4.2 17% 7.4 34% -0.3 17% 0.0001% 15% 

10% 1.5 9% 3.8 17% -0.3 17% 0.0001% 15% 

Tab. 74: Fnr pre nízke fpr, slovenská vzorka, október 

 

Pri analýze chýb u reklamných mailov a klasického hamu možno opakovane vidieť vyššiu úspešnosť 

pri klasickom hame ako pri reklame. Zároveň vidíme globálne vysokú chybovosť pri spame, čo je dané 

obmedzenou veľkosťou slovenskej spamovej vzorky. 

 

SA: Fix + Bayes 

prah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ham 8.9% 7.6% 5.5% 4.9% 3.2% 2.0% 0.9% 0.5% 0.4% 0.2% 

reklama 15.6% 13.3% 9.5% 8.6% 7.2% 4.5% 3.3% 3.1% 2.5% 1.4% 

spam 8.5% 12.8% 12.8% 17.0% 17.0% 27.7% 34.0% 40.4% 40.4% 42.6% 

Tab. 75: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix + Bayes, slovenská vzorka, október 
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SA: Fix 

prah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ham 20.9% 15.1% 8.8% 7.5% 6.3% 5.1% 4.8% 3.1% 2.7% 1.6% 

reklama 85.8% 42.4% 17.4% 15.4% 13.6% 9.2% 8.0% 4.9% 3.2% 2.0% 

spam 2.1% 2.1% 17.0% 17.0% 25.5% 34.0% 34.0% 36.2% 42.6% 42.6% 

Tab. 76: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Fix, slovenská vzorka, október 

 

SA: Bayes 

prah 1 2 3 

ham 0.2% 0.2% 0.0% 

reklama 4.2% 4.2% 2.4% 

spam 17.0% 17.0% 34.0% 

Tab. 77: Chyby pre rôzne typy mailu, SA: Bayes, slovenská vzorka, október 

 

BF 

prah 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ham 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

reklama 4.5% 4.4% 4.0% 4.0% 3.6% 2.8% 2.8% 2.5% 2.3% 2.2% 

spam 17.0% 17.0% 17.0% 19.1% 27.7% 31.9% 31.9% 31.9% 31.9% 31.9% 

Tab. 78: Chyby pre rôzne typy mailu, BF, slovenská vzorka, október 

 

Pri podrobnom pohľade na často „značkujúce“ pravidlá vidíme samozrejme iba hamové pravidlá, až 

na výnimky všetky s veľkou mierou úspešnosti. Dôležitým však je až porovnanie tohto faktu 

s prednastaveným (default) skóre pravidiel, ktoré sú v drvivej väčšine kladné, tj. považované za 

spamové. Tu jednoznačne vidíme nevhodnosť týchto pravidiel na odhaľovanie slovenského spamu. 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_00 4098 ham 0.2% 

T_TVD_MIME_EPI 3365 ham 0.4% 

HTML_MESSAGE 3220 ham 0.5% 

NO_RELAYS 2697 ham 0.0% 

NO_RECEIVED 2275 ham 0.0% 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

ALL_TRUSTED 1021 ham 0.4% 

T_FRT_CONTACT 769 ham 6.0% 

HS_INDEX_PARAM 482 ham 0.0% 

T_DKIM_INVALID 426 ham 3.5% 

FREEMAIL_FROM 404 ham 4.5% 

T_REMOTE_IMAGE 352 ham 0.9% 

RDNS_NONE 341 ham 4.4% 

HTML_IMAGE_RATIO_02 297 ham 0.0% 

MIME_HTML_MOSTLY 296 ham 0.0% 

HTML_FONT_SIZE_LARGE 254 ham 0.0% 

MIME_HTML_ONLY 251 ham 1.6% 

HELO_NO_DOMAIN 241 ham 10.8% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 238 ham 11.3% 

MIME_QP_LONG_LINE 183 ham 3.8% 

MISSING_MID 176 ham 0.0% 

Tab. 79: Top 20 pravidiel, SA: Fix + Bayes, slovenská vzorka, október 

 

Rovnaký fakt možno konštatovať aj pri pohľade na najmenej chybové pravidlá: pravidlá, 

konštruované na odhaľovanie spamu, označujú slovenské hamy. 

 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAD_ENC_HEADER 54 ham 0.0% 

CTYPE_001C_B 48 ham 0.0% 

EXTRA_MPART_TYPE 128 ham 0.0% 

FILL_THIS_FORM 76 ham 0.0% 

FRT_ADOBE2 54 ham 0.0% 

FUZZY_CREDIT 49 ham 0.0% 

HS_INDEX_PARAM 482 ham 0.0% 

HTML_FONT_SIZE_LARGE 254 ham 0.0% 

HTML_IMAGE_RATIO_02 297 ham 0.0% 

MIME_BASE64_BLANKS 87 ham 0.0% 
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pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_00 4098 ham 0.2% 

ALL_TRUSTED 1021 ham 0.4% 

HTML_MESSAGE 3220 ham 0.5% 

HTML_MIME_NO_HTML_TAG 53 ham 1.9% 

FREEMAIL_FROM 404 ham 4.5% 

HELO_NO_DOMAIN 241 ham 11% 

FSL_HELO_NON_FQDN_1 238 ham 11% 

LOTS_OF_MONEY 94 ham 12% 

BAYES_99 58 spam 47% 

DOS_OE_TO_MX 50 ham 50% 

Tab. 80: Top 20 najúspešnejších pravidiel, SA: Fix + Bayes, slovenská vzorka, október 

 

Bayesovská analýza priradila drvivej väčšine mailov menej ako 1% pravdepodobnosť spamovosti. 

Z ostatných slovenských mailov 58 mailom priradila 99% (BAYES_99).  

 

SA: Bayes 

pravidlo počet 
ozn.mailov 

typ chybovosť 

BAYES_00 4098 ham 0.2% 

BAYES_99 58 spam 47% 

BAYES_50 19 ham 42% 

BAYES_05 11 ham 0.0% 

BAYES_40 11 ham 0.0% 

BAYES_80 9 ham 0.0% 

BAYES_20 7 ham 0.0% 

BAYES_60 5 ham 0.0% 

BAYES_95 2 ham 0.0% 

Tab. 81: Zoznam pravidiel podľa aktívnosti, SA: Bayes, slovenská vzorka, október 

7.7.9 Testovanie bayesovských filtrov v reálnejších podmienkach 

Výsledky dosiahnuté bayesovským filtrovaním v prípade septembrovej aj októbrovej vzorky 

nepodávajú celkom reálny obraz o úspešnosti metódy, nakoľko filter bol vyhodnocovaný na tej istej 
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vzorke, na ktorej bol trénovaný. V prípade fixných pravidiel je situácia iná, nakoľko tie sú v čase 

nemenné.   

Reálnejšiu predstavu o výkonnosti bayesovského filtrovania je možné získať, keď sa ako testovacia 

vzorka použije vzorka iná než trénovacia. V našom prípade je prirodzené trénovať bayesovský filter 

na septembrovej vzorke, a októbrovú použiť na jeho vyhodnotenie. 

Výsledky úspešnosti pre SA: Bayes a BF, pre všetky maily, anglickú, a slovenskú podmnožinu 

uvádzame v nasledovných odstavcoch. 

7.7.9.1 Anglická vzorka 

ROC krivky pre SA: Bayes a BF na anglickej vzorke sú na Obr. 17. 

 

SA: Bayes 

 

BF 

 

Obr. 17: ROC krivka, anglická vzorka, september na októbri 

BF dosiahol mierne väčšiu AUC než SA: Bayes. 

Zaujímavejšia než ROC a AUC je hodnota fnr pre fpr = 1%, ktorá je často považované za maximálnu 

prípustnú hodnotu. Pri 1%-nom fpr má SA: Bayes hodnotu fnr = 87%, a BF dosahuje fnr = 77%, čo 

svedčí o tom, že bayesovské filtrovanie, po tom ako sa skončí s učením filtra, rýchlo stráca schopnosť 

klasifikovať.  Spôsobené je to tým, že zloženie spamov v októbrovej vzorke je iné než v septembrovej. 

 

 SA: Bayes BF 

fpr prah fnr prah fnr 

1% 14.40  87% 0.967 77% 

5% 8.31 20% 0.292 6% 

10% 5.63 9% 0.000 3% 

Tab. 82: Fnr pre nízke fpr, anglická vzorka, september na októbri 
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7.7.9.2 Slovenská vzorka 

Na slovenskej vzorke dosahuje SA: Bayes horšie AUC (0.855 ) než BF (0.957). 

 

SA: Bayes 

 

BF 

 

Obr. 18: ROC krivka, slovenská vzorka, september na októbri 

 

Kľúčová tabuľka Tab. 83 ukazuje, že na slovenskej podmnožine októbrovej vzorky dosahujú 

bayesovské filtre lepšiu (ale stále veľmi neuspokojivú) fnr než na anglickej podmnožine. Príčinu treba 

hľadať v tom, že slovenská podmnožina obsahuje menšie množstvo spamov než anglická. 

 

 SA: Bayes BF 

fpr prah fnr prah fnr 

1% 9.6 47% 0.009% 28% 

5% 4.1 36% 0.0001% 28% 

10% 1.2 13% 0.0001% 28% 

Tab. 83: Fnr pre nízke fpr, slovenská vzorka, september na októbri 

7.7.9.3 Celý korpus 

Na celej októbrovej vzorke dosiahol SA: Bayes a BF výsledky charakterovo podobné tým z anglickej 

podmnožiny.  
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SA: Bayes 

 

BF 

 

Obr. 19: ROC krivka, september na októbri 

Z hľadiska hodnoty fnr pre fpr = 1% dosiahol BF výrazne lepšiu hodnotu (14%) než SA: Bayes (78%). 

SA: Bayes zrejme zlyháva kvôli tomu, že zatrieďuje pomocou diskretizovanej posteriórnej 

pravdepodobnosti. 

 

 SA: Bayes BF 

fpr prah fnr prah fnr 

1% 9.7 78% 0.49 14% 

5% 5.3 12% 0.00 7% 

10% 2.2 8% 0.00 7% 

Tab. 84: Fnr pre nízke fpr, september na októbri 

 

7.7.9.4 Zhrnutie 

Trénovali sme SA: Bayes a BF na septembrovej vzorke a testovali ich úspešnosť na októbrovej. Na 

anglickej,  slovenskej, ako aj celej vzorke dosiahli oba filtre horšie fnr pri fpr = 1%, než tomu bolo 

v prípade, keď testovacia a trénovacia vzorka boli totožné.  V prípade anglických mailov je prepad 

veľmi výrazný: BF dosahuje fnr 77%, SA: Bayes až 87%. Fixné pravidlá dosiahli na októbrovej vzorke 

pri 1%-nom fpr 88%-né fnr. 
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8 Záver 

Cieľom tejto štúdie bolo zmapovať problematiku spamu, scamu a phishingu, metódy ich šírenia, 

a spôsoby boja proti nim. Ďalším cieľom štúdie bol skúmanie efektívnosti vybraných antispamových 

riešení a porovnanie kvality detekcie spamu. 

Spam je definovaný ako nevyžiadaný, hromadne distribuovaný mail. Jeho úlohou vo všeobecnosti je 

propagovať nejaký výrobok či službu. 

Scam je podmnožina spamu. Je zasielaný s cieľom získať si vymysleným príbehom adresátovu dôveru 

a následne od neho vymámiť finančnú čiastku a / alebo získať kópie dokladov, ktoré môžu byť 

následne zneužité s podobným efektom. V oboch verziách ide o podvodné konanie. 

Phishing je proces získavania prístupových kódov a osobných údajov napadnutého používateľa. 

V súvislosti so spamom ide väčšinou o mail s odkazom na WEB stránku, imitujúcu niektorú finančnú 

inštitúciu, na ktorej je adresát spamu požiadaný o zadanie prístupových kódov.  

Motiváciou k spamu (scamu, phishingu) je finančný efekt, ktorý z neho následne plynie. V prípade 

jednotlivých, priamo pôsobiacich spamerov, pracujúcich na objednávku, ide o čiastky desiatok tisíc 

USD ročne. Pre zadávateľa ide o veľmi lacný spôsob reklamy. Ešte výraznejšie je to v prípade 

botnetov, kde je možné vertikálne prepojenie spamera a obchodníka (zadávateľa), a v súvislosti 

s predajom produktov potom ide rádovo o milióny USD. 

Scam a phishing – na rozdiel od klasického spamu – neponúkajú žiadnu reálnu protihodnotu, ich 

cieľom je uviesť adresáta do omylu. Svojim následným konaním mu producenti takýchto mailov 

spôsobia priamu (finančnú) škodu, ktorá pre nich predstavuje takmer čistý zisk. Len v USA odhadujú 

straty zapríčinené scamom a phishingom na milardy USD. 

 Z povahy spamu vyplýva nutnosť jeho hromadnej distribúcie. 

Na tento účel majú spameri k dispozícii rôzne (aj bežne dostupné) nástroje, resp. aplikácie, tie 

najznámejšie z nich sú Dark Mailer, Send Safe a Reactor Mailer. Kým prvé dva slúžia na prípravu 

spamu a jeho odosielanie z počítača spamera, tretí je predstaviteľom novšej generácie nástrojov 

a používa distribuovaný model doručovania spamu (vlastný botnet). 

V súčasnosti je väčšina spamu produkovaná botnetmi, čo sú siete infikovaných počítačov, ovládané 

spamermi prostredníctvom internetu. Napadnutý počítač bez vedomia jeho používateľa generuje 

v priemere 77 spamov za minútu (r.2010). V štúdii sú spomenuté najznámejšie botnety, ako Storm, 

Waledec či Rustock, ich technické pozadie ako aj ich stručná história. 

Distribúcia spamu prebieha v kampaniach, definovaných propagovaným produktom, časovým 

úsekom, v ktorom je propagovaný a tiež podobnosťou produkovaných spamov. Dĺžka kampane sa 

pohybuje od niekoľkých dní po niekoľko (2-3) mesiacov. 

Distribúcia spamu by samozrejme nebola možná, keby neboli k dispozícii niektoré technické riešenia, 

resp. keby neexistovali chyby v ich konfigurácii. Jedným je open-proxy-server, čo je v podstate 

anonymizátor prístupu, druhým je open-mail-server, ktorý nekontroluje, či mail, ktorý má poslať 

ďalej, pochádza od registrovaného používateľa. 
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Spam sa vďaka svojej hromadnej distribúcii stal negatívnou externalitou, spôsobujúcou príjemcovi 

(firme, internet providerovi) zvýšené náklady z hľadiska technickej infraštruktúry, ako aj z hľadiska 

zníženej produktivity práce. V súčasnosti (koniec roku 2010) predstavuje spam 86,4% všetkej mailovej 

komunikácie. Preto vzniklo viacero antispamových produktov a riešení, ktorých úlohou je znížiť 

objem prijímaného spamu. V štúdii sú spomenuté riešenia ako black-listing, white-listing, grey-listing, 

challenge-response, reverse DNS lookup, sender policy framework, sender ID, DKIM, analýza hlavičky 

mailu (pole Received), slovné filtre, regulárne výrazy, bayesovský klasifikátor, neurónové siete, 

k nearest neighbours, support vector machine či random forest. 

Proti jednotlivým antispamovým riešeniam vyvinuli spameri v snahe obísť filtre rôzne formy 

maskovania spamu, ako je modifikácia hlavičky mailu (maskovanie pôvodu), modifikácia textu mailu 

úpravou kritických (hľadaných) slov alebo dopĺňaním nadbytočného textu, ako aj skrývanie spamovej 

informácie v maile – jej presunom do obrázku alebo iného typu prílohy (PDF, MS Word),  či využitím 

HTML formátovania. 

Súčasťou štúdie bolo aj meranie efektívnosti (testovanie) vybraných antispamových riešení. 

Na testovanie sme použili dve vzorky mailov získané z reálnej komunikácie, ktoré sme manuálne 

zatriedili do skupín podľa jazyka (slovenský, anglický, nemecký, iný) a typu mailu (ham, reklama, 

notifikácia, spam, vírus). 

Prvú – septembrovú – vzorku tvorilo 11076 mailov, z toho 12,5% boli spamy, druhú – októbrovú - 

vzorku tvorilo 12978 mailov, z toho 10,7% bol spam. 

Na testovanie sme vybrali dva open-source-ové, široko používané filtre, a to SpamAssassin 3.3.1 

a BogoFilter 1.2.2. Pre potreby testovania bol implementovaný testovací framework, umožňujúci 

automatizované testovanie antispamových riešení. 

Filtre boli testované na oboch vzorkách s použitím viacerých trénovacích scenárov, líšiacich sa 

spôsobom učenia bayesovského filtra. Prvý spôsob bol idealizovaný: filter sa okamžite po 

klasifikovaní dozvedel správnosť svojho hodnotenia. Druhý spôsob bol bližší realite, filter bol 

natrénovaný na septembrovej vzorke a otestovaný na októbrovej. SpamAssassin bol testovaný 

v troch rôznych kombináciách: fixné pravidlá, fixné pravidlá spolu s bayesovským filtrom, len 

bayesovský filter. 

Závery testovania možno v stručnosti charakterizovať nasledovne: 

1. ani jedno z testovaných antispamových riešení nedosiahlo akceptovateľnú hodnotu fnr 

(menej ako 10%) pri fpr na úrovni 1%, a to ani pri optimálnom spôsobe trénovania filtra – t.j. 

podmienka, že klasifikátor môže omylom označiť najviac 1 ham zo 100 ako spam (fpr = 1%), 

vedie k tomu, že najmenej 10 spamov zo 100 označí omylom ako ham (fnr > 10%) 

2. bayesovský filter trénovaný v ideálnom móde dosahuje vyššiu úspešnosť než fixné pravidlá 

3. na slovenskej časti vzorky sme pozorovali výrazne nižšiu úspešnosť antispamových riešení, 

z pohľadu úspešnosti by bolo vhodnejšie týmito klasifikátormi slovenské maily automaticky 

označiť ako ham 

4. filtre vykazujú pri reklamných mailoch v porovnaní s bežným hamom vyššiu chybovosť 

klasifikácie 

Na septembrovej vzorke anglických mailov je fnr v rozsahu od 23% (BogoFilter) do 69% 

(SpamAssassin bez bayesovskej analýzy) pri fpr = 1%. Na októbrovej vzorke pri rovnakom fpr je fnr 
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dokonca nad 77% , čo možno hodnotiť ako úplné zlyhanie (77% spamu bolo chybne klasifikovaných 

ako ham). Keď hranicu fpr zvýšime na 5% (t.j. filter mylne klasifikuje 1 z 20 hamov ako spam), 

bayesovská analýza v BogoFiltri dáva fnr v rozmedzí 5 až 8%. 

Fixné pravidlá majú fnr 39% (september) a 70% (október). Z porovnania výsledkov  SpamAssassina 

v rôznych konfiguráciách vyplýva, že lepšie výsledky sú dosiahnuté bez fixných pravidiel, výlučne na 

základe bayesovskej analýzy. 

Všetky filtre zlyhávajú aj na slovenskej časti mailových korpusov, keďže aj pri 5%-nom fpr je 

dosiahnutá fnr minimálne 42% na septembrovej vzorke a 15% na októbrovej. Pretože v slovenských 

mailoch je spam zastúpený výrazne slabšie, je použitie filtra na slovenské maily kontroproduktívne 

(vzhľadom na to, koľko hamov je zaradených ako spam, a koľko spamov filtre klasifikujú ako ham).  

Pri bližšom pohľade na chybne klasifikované hamy možno vidieť, že filtre majú najväčšie problémy so 

správnou klasifikáciou reklamných ne-spamových mailov, pretože niektoré charakteristiky takýchto 

mailov (najmä použitá terminológia) sú bližšie k spamu než k bežnému hamu. 

Naša štúdia, podobne ako iné citované štúdie testujúce účinnosť antispamových riešení na reálnej 

SMTP komunikácii,  ukázala, že bežne používané produkty nedosahujú dostatočne dobré výsledky pri 

odhaľovaní nevyžiadanej elektronickej komunikácie. 

V budúcnosti sa preto chceme zamerať na návrh algoritmu resp. algoritmov, ktoré – rešpektujúc aj 

osobitosti slovenského prostredia – budú v reálnej komunikácii dosahovať uspokojivejšie hodnoty 

účinnosti klasifikácie. 
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1 Úvod 

Spam - ako nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa s rovnakým alebo veľmi podobným obsahom 

– predstavuje aj v súčasnosti rovnaký problém ako pred niekoľkými rokmi. Väčšinou je jeho 

prostredníctvom šírená reklama na produkty a služby, aj keď sa vyskytujú aj iné dôvody jeho 

posielania.  

V našej predchádzajúcej štúdii (1) sme sa venovali problematike spamu pomerne podrobne. Okrem 

iného sme v jej rámci zverejnili aj testy niektorých voľne dostupných antispamových nástrojov. 

Konkrétne sme v nich otestovali SpamAssassin vo verzii 3.3.1 a Bogofilter verzia 1.2.2. 

Testovanie prebehlo na dvoch korpusoch mailov, ktoré svojim zložením zodpovedali skladbe mailov 

posielaných prostredníctvom siete firmy Slovanet. Tieto korpusy sú charakteristické dvoma 

vlastnosťami:  

Jedna z nich je vysoký podiel neanglických (najmä slovenských) mailov. Anglické maily, ktoré sa bežne 

používajú na testovanie antispamových nástrojov, boli v našom prípade zastúpené len 25 – 50%. 

Ostatné maily boli najmä v slovenčine, češtine a nemčine. Iné jazyky boli zastúpené 5 – 10%. 

Druhou charakteristickou vlastnosťou našich korpusov bolo relatívne nižšie zastúpenie spamu. Spam 

v nich tvoril len 10 – 20% zo všetkých mailov, kým celosvetovo sa udáva výrazne vyššia hodnota. 

Napr. Symantec reportoval v januári 2011 – teda v čase publikovania spomínanej štúdie – podiel 

spamu na všetkých mailoch vo výške 78,6% (2). 

Z testovania vyplynulo, že na korpuse, ktorý sa svojim zložením síce líši od korpusov bežne 

používaných na testovanie, ale na druhej strane reprezentuje početné zastúpenie mailov  

v konkrétnom prostredí, mali oba testované nástroje (SpamAssassin a Bogofilter) pomerne nízku 

úspešnosť – resp., mali vysokú chybovosť pri klasifikácii mailov. 

Cieľom tejto štúdie je otestovať za porovnateľných podmienok aj niektoré komerčné produkty. 

Na testovanie boli vybraté dva produkty firmy Fortinet: FortiGate a FortiMail. 
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2 Chybovosť antispamových nástrojov 

V ďalšom texte označujeme pojmom spam nevyžiadaný hromadne rozposielaný mail a pojmom ham 

jeho protiklad – teda mail, ktorý je legitímny a väčšinou aj očakávaný. 

Výstupom z testovania každého antispamového nástroja (používame aj termín klasifikátor) sú dva 

druhy chýb, ktoré charakterizujú úspešnosť (resp. neúspešnosť) testovaného nástroja (filtra) pri 

klasifikácii mailu: 

1. fnr (false negative rate) – charakterizuje, aké percento spamov nástroj vyhodnotil ako ham  

2. fpr (false positive rate) – charakterizuje, aké percento hamov vyhodnotil  nástroj chybne ako 

spam  

fnr teda hovorí o chybe pri klasifikácii spamu. Ak má fnr hodnotu 40%, znamená to, že 40% zo 

všetkých prichádzajúcich spamov nezachytí a prepustí do používateľovho mailboxu (resp. inboxu).  

Úspešnosť resp. účinnosť filtra môžeme charakterizovať hodnotu 100 – fnr (v percentách). V našom 

príklade teda filter zachytí 60% všetkých prichádzajúcich spamov. 

Z hľadiska príjemcu mailu je však podstatne dôležitejšia druhá chyba – fpr.  Tá totiž hovorí o tom, aké 

percento z prichádzajúcich legitímnych mailov je vyhodnotené ako spam. Podľa konfigurácie 

prijímajúceho servera  takéto maily buď vôbec nie sú doručené adresátovi alebo sú napríklad 

doručené do priečinku Nevyžiadaná pošta. V mnohých prípadoch to však znamená, že adresát sa 

k takémuto mailu nedostane obvyklým spôsobom. 

Pokiaľ má fpr hodnotu napríklad 5%, znamená to, že 5 zo 100 legitímnych prichádzajúcich mailov je 

vyhodnotených ako spam a tieto sú následne spracované podľa popisu v predchádzajúcom odseku. 

Pri posudzovaní ktoréhokoľvek antispamového nástroja je preto potrebné vyhodnotiť  oba druhy 

chýb. Nízke fnr síce znamená, že nástroj kvalitne deteguje spam, ale pokiaľ má zároveň vysoké fpr, 

robí to za cenu, že veľa legitímnych mailov (hamov) zaraďuje medzi spamy. 
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3 FortiGate 

3.1 Popis produktu 

FortiGate (3) je hardwarový firewall novej generácie pre nasadenie na perimetroch siete. Je postavený 

na linuxovom jadre a využíva na zákazku vyrábané ASIC čipy pre analýzu sieťovej prevádzky. Vyrába 

sa  v rôznych veľkostiach, od najmenších boxov pre SOHO sektor až po veľké blade inštalácie pre 

enterprise nasadenie. Spoločným rysom je takmer zhodná kompletná funkcionalita od najmenších až 

po najväčšie riešenie. 

Jednou z množstva zabudovaných funkcionalít je aj antispam. Ten ponúka nasledovné vlastnosti: 

• využívanie antispamovej služby FortiGuard  

• využívanie viacerých  typov blacklistov - zoznam IP, produkujúcich spam, URL - v reálnom 

čase 

• využívanie databázy signatúr známych spamov 

• filtrovanie na základe kľúčových slov 

• využívanie používateľom definovaného whitelistu / blacklistu IP adries 

 

On-line služba FortiGuard je pre FortiGate kľúčová. Keďže táto služba je využívaná aj ďalším 

nástrojom, ktorý sme testovali – FortiMail – budeme môcť porovnať výsledky tejto služby v oboch 

produktoch. 

Na testovanie bol použitý FortiGate s firmware verziou 4.0 (build 0482, MR3 Patch 2). 

3.2 Testovací korpus 

Na testovanie bol použitý privátny korpus dodaný firmou Slovanet a.s. Jeho zloženie pomerne verne 

odrážalo zloženie mailov posielaných v sieti tejto firmy v septembri  2010. Číselné údaje o jeho 

zložení sú v nasledujúcej tabuľke: 

 

 Počet % podiel 

Ham 9 457 87,6% 

Spam 1 334 12,4% 

Spolu 10 791 100,0% 
Tab. 1 Korpus zo septembra 2010 
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Z hľadiska testovania môže byť zaujímavá aj jeho jazyková skladba: 

 

Jazyk Ham Spam 

slovenský a český 73.4% 3.1% 

anglický 18.7% 80.2% 

nemecký 4.4% 7.6% 

iný 3.4% 9.2% 

Spolu 100.0% 100.0% 

Tab. 2 Jazykové zloženie korpusu zo septembra 2010 

 

Neprekvapuje, že v slovenskom prostredí je prevažná väčšina legitímnych mailov tvorená v 

slovenčine. Rovnako sa dalo očakávať, že prevažná väčšina spamu bude v angličtine. Zaujímavý je 

však nenulový podiel spamu v slovenčine. 

3.3 Metodika testovania 

Keďže FortiGate nevyžaduje žiadny režim trénovania, bol rovno testovaný na uvedenom korpuse. 

Jednotlivé maily mu boli predkladané na klasifikáciu a po otestovaní celého korpusu sme vyhodnotili 

získané výsledky. 

3.4 Výsledky 

Výsledky testovania FortiGate s firmware verzia 4.0 (t.j. vypočítaná chyba klasifikátora) sú uvedené v 

nasledujúcej tabuľke. 

 

Chyba Hodnota 

fpr 2,31% 

fnr 68,06% 
Tab. 3 Chyba klasifikácie mailov pre FortiGate 

 

Ide o pomerne veľkú chybovosť, ktorá v praxi znamená, že zo 100 legitímnych mailov FortiGuard viac 

než 2 zaradí medzi spam (priečinok Nevyžiadaná pošta), a naopak, zo 100 spamov ich 68 prepustí do 

prijatej pošty. 

Dá sa predpokladať, že v reálnej prevádzke by bolo fnr nižšie vďaka využívaniu blacklistov v reálnom 

čase, čo pri testovaní nebolo možné.  
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3.5 Porovnanie so SpamAssassinom 

Výsledky testovania FortiGate verzia 4.0 môžeme porovnať s výsledkami SpamAssassina verzia 3.3.1, 

ktorý sme testovali na obdobnom korpuse v predchádzajúcej štúdii (1). 

 

Chyba Hodnota 

fpr 57,0% 

fnr 13,4% 
Tab. 4 Chyba klasifikácie mailov pre SpamAssassin 

 

Tento antispamový nástroj mal v originálnej konfigurácii (t.j. pri defaultnom prahu pre klasifikovanie 

mailu ako spamu = 5.0) síce oveľa lepšie fnr, ale zároveň neakceptovateľné fpr. Hodnota 57% 

znamená, že každý druhý legitímny mail bol označený ako spam. 
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4 FortiMail 

4.1 Popis produktu 

FortiMail (4) je špecializovaným systémom zabezpečenia mailu. Umožňuje komplexnú obranu proti 

kombinovaným hrozbám ako sú spamy, vírusy alebo spyware.  

Jednou z jeho funkcionalít je aj antispam. Ide skôr o celý súbor funkcionalít (zámerne uvádzame 

názvy funkcií v originálnom – anglickom – jazyku, aby sme sa vyhli nepresnostiam z dôvodu 

nevhodného prekladu) , ktoré v sebe zahŕňajú (5): 

• Inbound and Outbound Filtering 

• Extensive Heuristic Spam Filters 

• Dynamic Heuristic Rule Updates 

• Attachment/Content Filtering 

• Deep Email Header Inspection 

• Bayesian Statistic Filtering 

• Spam URI Real-Time Blocklists (SURBL) 

• Banned Word Filtering 

• Inbound and Outbound Filtering 

• Spam Quarantining and Spam Tagging 

• Spam Management (Accept, Relay, Reject or Discard) 

• Based on Email SHASH Spam Checksum Block List 

• Spam Image Analysis Scanning 

• PDF Scanning / PDF Image Scanning 

• FortiGuard Antispam Service 

• Global and User Customized Black/White Lists 

• 3rd Party Real-Time Black Listed (RBL) Support 

• Forged IP Checking 

• Greylist Checking 

 

FortiMail, použitý na testovanie, mal firmware verzia 4.0, build 0392, MR2 Patch 3. 

4.2 Testovacie korpusy 

Na testovanie FortiMailu bolo použitých viacero mailových korpusov. Všetky boli dodané firmou 

Slovanet a.s. a predstavovali reprezentatívnu vzorku mailov posielaných v sieťach tejto firmy 

v danom období. 
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Prvý z nich bol totožný s korpusom, použitým na testovanie produktu FortiGate, ide teda o korpus zo 

septembra 2010. 

Druhý pochádzal z októbra 2010 a vykazoval nasledujúce charakteristiky: 

 

 Počet % podiel 

Ham 10 675 89,1% 

Spam 1 280 10,9% 

Spolu 11 955 100,0% 
Tab. 5 Korpus z októbra 2010 

 

Jazyková skladba tohto korpusu bola takáto: 

 

Jazyk Ham Spam 

slovenský a český 83.0% 3.4% 

anglický 10.8% 47.7% 

nemecký 2.5% 28.4% 

iný 3.7% 20.5% 

Spolu 100.0% 100.0% 

Tab. 6 Jazykové zloženie korpusu z októbra 2010 

 

Oproti korpusu zo septembra 2010, ktorý bol použitý na testovanie FortiGate, vidíme približne 

rovnaký podiel spamu na celkovom objeme mailov. Zmenilo sa však jeho jazykové zloženie, došlo 

k výraznému poklesu anglického spamu pri súčasnom náraste spamu v nemeckom jazyku, čo 

vypovedá o práve v tej dobe prebiehajúcej spamovej kampani. 

Tretí korpus pochádzal z februára 2011: 

 

 Počet % podiel 

Ham 12 099 70,2% 

Spam 5 148 29,8% 

Spolu 17 247 100,0% 
Tab. 7 Korpus z februára 2011 
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Jazykové zloženie tohto korpusu ako aj podiel jednotlivých jazykov na hame / spame sú uvedené v 

ďalšej tabuľke. 

 

Jazyk Ham Spam 

slovenský a český 73.2% 1.0% 

anglický 20.8% 98.4% 

nemecký 2.3% 0.1% 

iný 3.7% 0.5% 

Spolu 100.0% 100.0% 

Tab. 8 Jazykové zloženie korpusu z februára 2011 

 

Mimoriadne vysoké percento spamu v anglickom jazyku, ako aj vyšší podiel spamu v korpuse, 

vypovedá o tom, že v danom období práve prebiehala ďalšia spamová kampaň v anglickom jazyku. 

4.3 Metodika testovania 

Vo FortiMaile sme testovali vybraný okruh funkcionalít: 

1. Heuristic Spam Filters 

2. FortiGuard Antispam Service 

3. Spam Image Analysis Scanning (s vypnutou voľbou Aggressive Scanning) 

4. Bayes Filter 

Prvé tri nevyžadujú žiadny proces učenia (trénovania), takže boli postupne aplikované na korpus zo 

septembra 2010. Pritom práve testovanej funkcionalite bol vždy ponechaný defaultný prah  a ostatné 

funkcionality boli vypnuté. 

Keďže FortiMail obsahuje aj Bayesov filter, bolo nutné ho najprv natrénovať. Na trénovanie sme 

použili korpus zo septembra 2010. Potom sme natrénovaný FortiMail testovali na korpuse z októbra 

2010 a tiež z februára 2011, pričom sme mu neposkytovali žiadnu priebežnú informáciu o úspešnosti 

klasifikácie.  

4.4 Výsledky testovania Heuristic Spam Filters 

Heuristika vo FortiMaile svojimi princípmi zodpovedá fixným pravidlám SpamAssassina.  Ide teda 

o súbor “naprogramovaných” pravidiel, z ktorých každé je citlivé na konkrétnu vlastnosť mailu. 
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Vyhodnotené výsledky testovania sú v nasledujúcej tabuľke:  

 

Chyba Hodnota 

fpr 36,34% 

fnr 32,50% 
Tab. 9 Chyba klasifikácie mailov heuristickými pravidlami FortiMailu 

 

Ako vidieť, heuristika má pomerne vysokú chybovosť. Každý tretí legitímny mail pokladá za spam a 

rovnako takmer každý tretí spam klasifikuje ako ham. 

4.5 Výsledky testovania FortiGuard Antispam Service 

Služba FortiGuard AntiSpam obsahuje dve dôležité databázy, a to FortiIP a FortiSig, ako globálne 

filtre.  

FortiIP poskytuje reputáciu IP adresy odosielateľa, zatiaľ čo FortiSig je databáza “odtlačkov” 

(signature) spamu. Tieto globálne filtre sú neustále aktualizované. 

Ďalšou súčasťou FortiGuardu je FortiRule – súbor dynamických heuristických pravidiel. Tento 

globálny filter používa dynamicky aktualizované heuristické pravidlá na identifikáciu spamu 

(kontrolujú sa napr. atribúty v hlavičke správy, telo mailu, MIME hlavičky a prílohy).  

Vypočítané výsledky nášho testovania služby FortiGuard sú zhrnuté  v nasledujúcej tabuľke: 

 

Chyba Hodnota 

fpr 3,58% 

fnr 40,04% 
Tab. 10 Chyba klasifikácie mailov vo FortiGuard 

 

Z nej vyplýva, že FortiGuard odfiltroval len cca 60% spamu, a približne 7 legitímnych mailov z 200 

zároveň prehlásil za spam. 

Na tomto výsledku však mohol mať svoj podiel aj fakt, že kvôli spôsobu testovania služba nemala 

prístup k IP adrese reálneho odosielateľa (tá bola nahradená lokálnou IP adresou) a tak filtrovanie na 

základe IP bolo značne obmedzené. 
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4.6 Výsledky testovania Spam Image Analysis Scanning 

V našom teste úplne prepadla funkcionalita, ktorú výrobca označuje ako Spam Image Analysis 

Scanning, teda klasifikácia mailov na základe obrázkov v nich obsiahnutých. 

 

Chyba Hodnota 

fpr 0,08% 

fnr 100,00% 
Tab. 11 Chyba klasifikácie mailov vo FortiMail Image Analysis 

 

Z výsledkov sa dá povedať, že táto funkcionalita dosiahla mimoriadne zlé výsledky, neodhalila ani 

jeden spam, ba naopak, isté množstvo legitímnych mailov klasifikovala ako spam. 

Z praktického hľadiska je asi vhodné túto funkcionalitu (minimálne v testovanej verzii) radšej vôbec 

nepoužívať. 

4.7 Výsledky testovania Bayesovho filtra 

Ako už bolo uvedené vyššie, Bayesov filter sme natrénovali na korpuse zo septembra 2010. Následne 

sme ho testovali na korpuse z októbra 2010. V tabuľke sú uvedené vypočítané chyby klasifikátora: 

 

Chyba Hodnota 

fpr 0,13% 

fnr 15,62% 
Tab. 12 Chyba klasifikácie mailov vo FortiMail Bayes na korpuse z októbra 2010 

 

Z výsledkov vyplýva, že Bayesov  filter vo FortiMail poskytuje výrazne vyššiu kvalitu filtrovania spamu 

v porovnaní s ostatnými zabudovanými funkcionalitami. Nástroj úspešne odfiltruje 84% spamu, 

pričom len približne 1 zo 770 legitímnych mailov je mylne označený ako spam. 

Potom sme otestovali Bayesov filter aj na treťom korpuse – z februára 2011. Filter bol v stave, 

v akom ostal po testovaní októbrového korpusu, t.j. bol natrénovaný na septembrových dátach.  
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Vypočítané chyby klasifikátora sú nasledovné: 

 

Chyba Hodnota 

fpr 0,03% 

fnr 2,83% 
Tab. 13 Chyba klasifikácie mailov vo FortiMail Bayes na korpuse z februára 2011 

 

Z tabuľky vidieť, že FortiMail poskytol pri druhom testovaní ešte lepšie výsledky ako pri prvom. 

Vypočítané hodnoty sa dajú interpretovať aj takto: nástroj dokáže odfiltrovať až 97% spamu, pričom 

len 1 z 3 300 legitímnych mailov bude omylom označený ako spam. 

4.7.1 Porovnanie s Bogofiltrom 

Bogofilter vo verzii 1.2.2 je antispamový nástroj založený tiež na Bayesovom filtri. Testovali sme ho 

na obdobnom (októbrovom) korpuse v rámci našej predchádzajúcej štúdie (1), preto by mohlo byť 

zaujímavé porovnať FortiMail s jeho výsledkami. 

Z porovnania vyplýva, že Bogofilter dosahuje až dvojnásobne nižšiu chybu fnr (porovnávame s testom 

na októbrovom korpuse, tab.12), ale zároveň má rádovo horšie fpr: 

 

Chyba Hodnota 

fpr 1,7% 

fnr 7,7% 
Tab. 14 Chyba klasifikácie mailov pre BogoFilter pri prahu 30% 

 

V praxi je však používateľ podstatne citlivejší práve na fpr, pretože čím je táto chyba väčšia, tým viac 

legitímnych mailov je zaraďovaných medzi spam. 

4.8 Vyhodnotenie testovania FortiMailu 

Heuristika, zabudovaná vo FortiMaile, má chybovosť podobnú ako iné produkty používajúce 

naprogramované pravidlá na detekciu spamu. Z praktického hľadiska už potom nezáleží na tom, či 

vypočítaná fpr je 20% alebo 40%, pretože ide o hodnoty, ktoré znemožňujú nasadenie takéhoto 

nástroja ako samostatného klasifikátora – znamená to totiž, že každý tretí až piaty legitímny mail je 

označovaný ako spam. 
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Výrazne lepšie z nášho testovania vyšiel FortiGuard Antispam Service, ktorý síce – aspoň na 

testovanom korpuse – prepustil pomerne veľa spamu, ale na druhej strane, udržal si nízku hodnotu 

fpr. 

Úplne nepoužiteľným sa ukázal byť Spam Image Analysis Scanning. 

Podľa výsledkov testovania sa javí ako najlepšia zabudovaná funkcionalita Bayesov filter. Ten – najmä 

na našom februárovom korpuse – poskytol výsledky, ktoré ho zaradili na prvú priečku spomedzi 

všetkých nami  testovaných antispamových produktov. 
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5 Záver 

V štúdii sme testovali dva komerčné antispamové produkty od firmy Fortinet. Testy ukázali výrazné 

rozdiely v kvalite filtrovania spamu. Tieto rozdiely sú spôsobené použitými metódami na detekciu 

spamu.  

Oba produkty – FortiGate aj FortiMail – používajú na detekciu spamu rovnakú on-line službu 

FortiGuard. Táto dosahuje v oboch produktoch podobné výsledky, rozdiel medzi nimi je 

pravdepodobne spôsobený tým, že jednotlivé testy prebiehali s veľkým časovým odstupom. Keďže 

databázy FortiGuardu sú dynamické,  dá sa predpokladať, že ich obsah bol pri jednotlivých testoch 

odlišný. 

FortiMail používa – okrem iného - aj oveľa progresívnejšie riešenie vychádzajúce zo štatistických 

metód. Toto riešenie poskytuje vďaka procesu učenia sa (trénovania) podstatne lepšie výsledky. 

V porovnaní s výsledkami testovania nekomerčných antispamových produktov, ktoré sme popísali 

v našej predchádzajúcej štúdii, môžeme skonštatovať, že FortiMail predstavuje najmä vďaka 

zabudovanej implementácii  Bayesovho filtra pre tieto produkty jednoznačnú výzvu. 
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Spam filtering by quantitative profiles
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Abstract

Instead of the “bag-of-words” representation, in the quantitative profile approach to spam filtering and email
categorization, an email is represented by an m-dimensional vector of numbers, with m fixed in advance.
Inspired by Sroufe et al. [Sroufe, P., Phithakkitnukoon, S., Dantu, R., and Cangussu, J. (2010). Email
shape analysis. In LNCS, 5935, pp. 18-29] two instances of quantitative profiles are considered: line profile
and character profile. Performance of these profiles is studied on the TREC 2007, CEAS 2008 and a private
corpuses. At low computational costs, the two quantitative profiles achieve performance that is at least
comparable to that of heuristic rules and naive Bayes.

Keywords: email categorization, spam filtering, quantitative profile, character profile, line profile,
Random Forest

1. Introduction

Spam is an unsolicited email message. From the receiver’s perspective, spam is an annoyance and thus
it is necessary to block its delivery, for instance, by filtering it out.

Traditional approach to spam filtering and email categorization that is based on heuristic rules, naive
Bayes filtering and/or text-mining suffers from several deficiencies. Among shortcomings of the traditional
approach there are high computational costs, language dependence, necessity to update the heuristic rules,
high number of rules, and vulnerability.

Instead of the “bag-of-words” representation, employed in text-mining and naive Bayes filtering, in the
quantitative profile (QP) approach that we propose, an email is represented by an m-dimensional vector of
numbers with m fixed in advance. Inspired by Sroufe, Phithakkitnukoon, Dantu, and Cangussu [12], two
instances of QPs are considered: line profile (LP) and character profile (CP). Informally put, the line profile
of an email is a vector of lengths of the first m lines. The character profile is a histogram of characters. Of
course, many other QPs are conceivable.

The main advantages of the two considered quantitative profiles are i) sound performance, ii) simple
computability, iii) language-independence, iv) robustness to outlying emails, v) high scalability and vi) low
vulnerability.

The considered two instances of the quantitative profile approach perform comparably to the naive
Bayes filtering and heuristics-based approaches and perform very well also in a multi-language, non-English
communication. Furthermore, the satisfactory performance is attained by means of a small set of easily
computable quantitative features. A performance study was done on the TREC 2007, CEAS 2008 and a
private corpuses. To demonstrate the power of the considered QPs, the profiles are obtained from raw emails,
without any preprocessing. Consequently, we intentionally ignore the structure of emails and character
encoding.

On the two QPs, the Random Forest algorithm substantially outperforms other classification algorithms
(SVM, LDA/QDA, logistic regression). Thanks to the Random Forest, the QP approach gains robustness
to emails with extreme-valued profiles as well as high scalability.

Email addresses: marian.grendar@slovanet.net (M. Grendár), jana.skutova@slovanet.net (J. Škutová),
vladimir.spitalsky@slovanet.net (V. Špitalský)
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In our view, classification and email categorization by LP (or CP) should have low vulnerability. For,
the lines the lengths of which differentiates between spam and ham, change from corpus to corpus. For
instance, in the CEAS 2008 corpus, the most important for deciding between spam and ham are the lengths
of the (10, 17, 15, 14, 16)-th lines, whilst in the TREC 2007 corpus they are the (5, 13, 6, 15, 7)-th lines.
As the training corpus is usually not available to a spammer, it should be not easy to evade the LP (or CP)
filter.

As a by-product of a performance study of CP and LP, we note that in the TREC 2007 and CEAS 2008
corpuses the number of header lines is capable of discriminating between spam and ham, at a rate that is,
in our view, too high. Consequently, the corpuses lead to overly optimistic performance of spam filtering
methods.

The paper is organized as follows. In the next section we formally introduce the QPs mentioned above.
Then, in Section 3, we describe the three email corpuses used for assessment of the QPs’ performance. In
Section 4 we describe measures used for performance evaluation. The results are summarized in Section 5.
In the concluding section some directions for future research are briefly discussed. All the computations
were performed with R [7]. To make the results reproducible, a supplementary material including the source
code was prepared, cf. [4].

2. Quantitative profiles

The quantitative profile (QP) of an email is an m-dimensional vector of real numbers that represents the
email. The dimension m of the profile is set in advance, and it is the same for all emails. In this paper we
consider two particular QPs – the line profile and the character profile. These profiles can be introduced by
means of a simple probabilistic model.

An email is represented as a realization of a vector random variable, that is generated by a hierarchical
data generating process. The length n of an email is an integer-valued random variable, with the probability
distribution Fn. Given the length, the email is represented by a random vector Xn

1 = (X1, . . . , Xn) from the
probability distribution FXn

1 |n with the support in An, where A = {a1, . . . , am} is a finite set (alphabet) of
size m = |A|.

Then, the character profile (CP) of an email is an m-dimensional random vector CP = (CP1 , . . . ,CPm),
where

CP j =
n∑

i=1

I{Xi=aj}, j = 1, . . . ,m,

and I is the indicator function.

http://www.theinsider.org/news/emails/unsubscribe/

To be removed from this mailing list please use the form provided:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

http://www.theinsider.org/news/article.asp?id=2476

American gunman massacres students and staff at American university

*** BREAKING NEWS ***

Lines: 10

Content−Length: 336

Status: O

X−OriginalArrivalTime: 17 Apr 2007 10:44:10.0734 (UTC)

Message−ID: <COSMIC200uYDlrjbudz00002c2e@cosmic200>

X−MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.3790.3959

Date: Tue, 17 Apr 2007 11:44:10 +0100

Subject: "The Insider" − News Bulletin

To: "Subscriber" <ktwarwic@speedy.uwaterloo.ca>

From: "The Insider" <the_insider@postmaster.co.uk>

	 Tue, 17 Apr 2007 11:44:10 +0100

Received: from mail pickup service by cosmic200 with Microsoft SMTPSVC;

	for <ktwarwic@speedy.uwaterloo.ca>; Tue, 17 Apr 2007 06:44:26 −0400

	by speedy.uwaterloo.ca (8.12.8/8.12.5) with ESMTP id l3HAiP0I026448

Received: from cosmic200 (windows.globalgold.co.uk [194.1.150.45])

Return−Path: <the_insider@postmaster.co.uk>

From the_insider@postmaster.co.uk  Tue Apr 17 06:44:26 2007

(a) Email (b) Line profile (c) Character profile

Figure 1: Graphical representation of the line and character profiles of an email

In order to introduce the other QP, it is necessary to select a special character (or a subset of characters)
from the alphabet. Let k be the number of occurrences of the special character in an email and let Tj

2
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(j = 1, . . . , k) be the index of the j-th occurrence of the special character; put T0 = 0. Then the binary
profile (BP) of an email is defined as a k̃-dimensional random vector BP = (BP1, . . . ,BP k̃), where

BP j = Tj − Tj−1 − 1, j = 1, . . . , k̃.

There, k̃ is the maximum allowable number of the occurrences of the special character and it is set in
advance. Hence, if k > k̃, the rest of the email is ignored. And if an email has k < k̃, BP j = 0 for j > k.

In this work, an email is understood as a stream of bytes without any preprocessing, so that A is taken
to be the ASCII character set. The end-of-line is taken for the special character. Consequently, the binary
profile becomes the line profile (LP) since BPj is the length of the j-th line of an email in bytes. We fix the

maximal number k̃ of considered lines to 100.

3. Data sets

To assess the performance of the two quantitative profiles, we consider three email corpuses: the publicly
available TREC 2007 and CEAS 2008 corpuses, and a private corpus.

The TREC 2007 corpus [3] comprises over 75 000 emails (25 220 hams and 50 199 spams), of which
approximately 67% is spam, and the rest are ham emails. For the training phase we used the first 50 000
emails. The rest forms the test set. The ratio of spam to ham in the training and test sets is approximately
2:1.

The other publicly available corpus, used for the performance analysis of QPs, is CEAS 2008 [2]. It
consists of 137 705 emails (27 126 hams and 110 579 spams). The corpus was hand labeled [9]. To form
the training set, we used the first 90 000 emails. The test set comprises the remaining emails. The ratio of
spam to ham in the training and test sets is approximately 4:1.

Performance of spam filtering algorithms is typically assessed on English language corpuses, such as
the above mentioned TREC and CEAS. When applied to non-English emails, their performance may be
different. Due to the support from a Slovak internet services provider, we enjoyed the opportunity of access
to a private corpus created in 2010, that comprises mainly non-English emails. Structure of the corpus is
summarized in Table 1. The training set we used consists of 11 050 emails and the test set consists of 12 200
emails.

Table 1: Composition of the private corpus

corpus s.ham advert notify spam total

train 6837 1611 1225 1377 11 050

test 3650 1409 5758 1383 12 200

The private corpus was hand labeled. Emails were placed into one of the two groups: ham and spam.
Moreover, ham was divided into advert, solicited ham (denoted s.ham) and notify. Based on the language
of the major part of an email, the emails were placed into one of the four language groups: Slovak/Czech,
English, German, and other. The corpus comprises 64% of the Slovak/Czech ham in the training set and
38% in the test set.

4. Classification algorithm and performance measures

Quantitative profiles serve as an input to a classification algorithm. In this work we use the Random
Forest classifier, introduced by Breiman [1] and ported to R by Liaw and Wiener [6], with the default settings.
We have employed also LDA, logistic regression, LASSO and SVM [5], but these methods performed much
worse.

3

Príloha č. 3 169



To evaluate QPs’ performance, we calculate the false positive rate fpr = FP/(TN + FP ) and the false
negative rate fnr = FN/(TP +FN), where TP (TN ) stands for the number of true positive (true negative)
emails, i.e. the correctly recognized spam (ham) emails; and FP (FN ) stands for the number of false positive
(false negative) emails, i.e. the incorrectly recognized ham (spam) emails, respectively. We also present the
receiver operating characteristic (ROC ) curve, i.e. the graph of the true positive rate vs. the false positive
rate, obtained as functions of the decision threshold. The area AUC under the ROC curve is also reported.

5. Results

In this section we summarize performance of the basic QPs on the three corpuses mentioned above.

5.1. Comparison of quantitative profiles with SpamAssassin and Bogofilter

For the sake of comparison, we report also results for SpamAssassin (SA) [11], version 3.3.1, off-line and
without the Bayes filter, and Bogofilter (BF ) [8], version 1.2.2 with the default configuration. On the private
corpus, the output from SA was processed by the Random Forest classification algorithm, as it attains much
better performance than SA with the default weights. In addition to much better performance, it allows for
email categorization, which is impossible with the default SA. On the public corpuses, however, the default
SA classification performs better. Bogofilter allows a binary classification only. BF was learnt in the batch
mode.

Table 2: fnr (%) at fixed fpr = 0.5% or fpr = 1%

private TREC07 CEAS08

filter at 0.5% at 1% at 0.5% at 1% at 0.5% at 1%

CP 14.39 11.64 2.53 0.49 4.38 4.25

LP 21.33 20.10 0.30 0.13 0.39 0.27

SA 12.68 10.10 35.87 30.51 76.14 69.92

BF 13.05 7.38 0.40 0.06 0.47 0.36
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(c) CEAS 2008 corpus

Figure 2: ROC curves
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On the private corpus, for fpr = 0.5% the best performance is attained by SA and BF, and CP performs
only slightly worse, cf. Table 2 and Figure 2. LP is slightly less effective, and it attains fnr around 21% at
fpr = 0.5%.

With the exception of SA, on the public corpuses all the studied filters attain much better performance
than on the private corpus, see also Section 5.5. The two QPs perform much better than SA as Table 2 as
well as Figures 2b and 2c indicate. The line profile attains better performance (smaller fnr) than BF at the
0.5% level of fpr.

5.2. Email categorization for the private corpus

On the private corpus, performance of CP and especially LP in spam filtering (i.e. binary categorization)
is worse than that of SA and BF. However, in categorization of emails into one of the four categories, both
CP and LP perform much better in the most interesting category of solicited ham. Misclassification table
for CP and SA is in Table 3.

Table 3: CP and SA confusion tables for categorization, private corpus

CP SA

count advert s.ham notify spam advert s.ham notify spam

advert 530 837 10 32 515 830 17 47

ham 26 3597 27 0 95 3290 248 17

notify 20 237 5499 2 24 235 5498 1

spam 37 221 12 1113 44 161 14 1164

5.3. Comparison with email shape analysis

Sroufe et al. [12] suggest to filter spam by means of its shape, which the authors define (using our
terminology) as a smoothed line profile of email body, where smoothing is performed by the kernel smoother.
Sroufe et al. also report the total error of 30%, based on a preliminary study on the TREC corpus. Further,
the authors find the performance very good, ’considering that no content or context was even referenced’,
cf. [12], p. 26. The line profile, that is inspired by the email shape analysis, attains on the TREC corpus
fpr = 4.23% a fnr = 17.00%, when the threshold is not optimized and email headers are intentionally not
taken into account, cf. Section 5.5. This gives the total error around 12.29% and indicates that smoothing
is unnecessary.

5.4. Reduction of the feature space

It is also important to know to what extent the dimension of the QP feature space can be reduced
without substantive reduction of the classifier’s performance. To this end the top 20 and the top 50 features
were considered, where the ranking of features was provided by the Random Forest’s measure of the mean
decrease of accuracy. The study was done on the private corpus and solely the email body was considered.

In the binary classification the top 20 features of the line profile attain essentially the same performance
as the entire line profile of the length 100. In the case of CP, to attain the full-set performance, the top 50
features out of 256 are needed. The same holds for SA. However, in the case of the email categorization it
is not possible to reduce the dimension of SA features without substantive decrease in accuracy.
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5.5. Why are TREC and CEAS misleading?

All the considered email filters except of SA attain much better performance on the public corpuses than
on the private one; cf. Table 2. In search for explanation we have noted that in the public corpuses, unlike
to the private corpus, the number of header lines contains information that is substantive for spam filtering.
Figure 3 depicts the distribution of the number of lines in header, for spam and ham, in the TREC corpus.

Once the email header is not taken into account, and solely the email body is processed, performance
of LP and CP worsens and becomes comparable to that on the private corpus; cf. Table 4. In Table 4,
LPH (CPH) denotes the line (character) profile of email header and LPB (CPB) denotes the line (character)
profile of email body, respectively.

Number of header lines

D
en

si
ty

0.00

0.05

0.10

20 40 60

ham
0.00

0.05

0.10
spam

Figure 3: Distribution of emails with respect to the number of header lines, for spam and ham, in the TREC
2007 corpus

Table 4: fnr (%) at fixed fpr = 0.5% or fpr = 1%

private TREC07 CEAS08

filter at 0.5% at 1% at 0.5% at 1% at 0.5% at 1%

CPH 16.51 13.71 0.19 0.05 0.78 0.30

LPH 18.06 15.11 1.78 0.12 0.68 0.36

CPB 14.24 11.92 15.05 5.47 4.70 4.51

LPB 21.26 18.58 45.01 43.67 7.07 6.35

The decline of performance of CP and LP caused by exclusion of email headers supports the hypothesis
that in the TREC 2007 and CEAS 2008 corpuses the profiles of headers carry a substantive information for
discriminating between spam and ham.

5.6. Summary of the performance study

The empirical study implies that the simple and easily obtainable line and character profiles attain at
least comparable performance as the optimally tuned SpamAssassin, which is based on hundreds of fixed
rules, and the performance of character profiles is close to that of Bogofilter. Particularly, on the public
corpuses LP is better than BF and SA. On the private corpus CP attains comparable performance as BF
and SA, and LP is slightly worse.

6

Príloha č. 3 172



6. Conclusions

Motivated by Sroufe et al. [12], we have proposed the quantitative profile approach to email classification.
In this report we explored two quantitative profiles, the line profile and the character profile. The profiles
are obtained from raw emails, without any preprocessing. The computational costs of the two profiles
are minimal. Performance of the profiles was studied on the TREC 2007, CEAS 2008 corpuses and a
private, multi-lingual corpus. The two quantitative profiles attained at least comparable performance as
the optimally tuned SpamAssassin and the batch-mode learnt Bogofilter. Besides the good performance,
the two quantitative profiles are language independent and the resulting filter is robust to outlying emails,
highly scalable and has low vulnerability.

As a by-product, we have noted that the number of header lines in the TREC 2007 and CEAS 2008
corpuses contain rather strong information on the email class. The corpuses thus lead to overly optimistic
performance of spam filters.

In the near future we plan to explore quantitative profiles based on size and structure of emails, on the
symbolic dynamics, and another instances of the binary profile. Also, the profiles are worth employing in a
semi-supervised email categorization.
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Abstract

In this supplementary material we describe the R code used to prepare the data and to produce the
results presented in “Spam filtering by quantitative profiles”, arXiv:1201.0040v1[cs.IR].
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1 Introduction

In this supplementary material we describe the R code used to prepare data and reproduce the results
of the paper [3] (below called shortly “the paper”). In the paper line profile (LP) and character profile
(CP) of an email were defined and their use for spam filtering and email categorization was demonstrated.
The performance of the proposed profiles was measured on three corpuses (a private one and two public
ones, TREC 2007 and CEAS 2008) and compared to the performance of SpamAssassin [10] heuristic rules
(SA, version 3.3.1, rules updated on December 2, 2010, without Bayes and network rules) and the naive
Bayesian filtering implemented in Bogofilter [7] (BF, version 1.2.2, default configuration).

To demonstrate the ease of implementation of the two quantitative profiles, in what follows we present
their implementation in R [6]. The code reproduces all the results of [3]. We decided to prefer the
readability and simplicity of the code to optimalization. That’s why the code is fully written in R,
minimally uses parallelization, reads email files several times (once per each quantitative profile) and
character profiles are 256-dimensional (though only less than 100 columns suffices). Inspite of this the
code runs in reasonable time and due to the use of RData-images, the consecutive runs are much faster.

To reproduce the results of the paper e.g. for the TREC corpus, follow these steps:

1. unpack the zip-file [4] containing the R-code SupplementToQuantitativeProfiles.R and data files
(index files and files with SA and BF results)

2. unpack the TREC corpus [2]; if you unpack it to a folder different from /data/spamia, you need to
rewrite the absolute paths to emails in the corpus-index file index_trec.txt

3. in SupplementToQuantitativeProfiles.R, set the variable CORPUSES to "trec" (see Section 1.2)

4. check that R and the R-packages randomForest [1], [5] and ROCR [9] are installed; if you want to use
parallelized training of random forests, the package doMC [8] should be installed, too

5. run SupplementToQuantitativeProfiles.R in R

Notice that the obtained results can be slightly different from those reported here because of the versions
of R and randomForest. Here we used R version 2.12.2 (2011-02-25, GNU/Linux) and randomForest

version 4.6-2.

1.1 Conventions

In the R-functions described below we use the following parameters/variables:

corpusId the corpus identifier; here one of "priv" (the private corpus), "trec" (the TREC 2007 corpus)
and "ceas" (the CEAS 2008 corpus)

fsEmails a vector of the full paths to the individual emails of a given corpus

useImage if set to TRUE, the function tries to find the corresponding image-file and, if it exists, loads the
R-objects from it; otherwise the function calculates the objects “from scratch”

For parameter and variable names the following prefixes are used:

f the full path to a file

fs a vector of full paths to files

ns integer vector

inds vector of row indices

xs a matrix of predictors

ys a vector (of class factor) of responses, usually email labels

rf an instance of the class randomForest

preds a vector of predicted labels

probs a matrix with predicted label-distribution or a vector with predicted probability of a given label

fpr false positive rate, here the error rate of classifying ham email as spam

fnr false negative rate, here the error rate of classifying spam email as ham

Finally, the following abbreviations are used:
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LP line profiles of whole emails

LPH line profiles of email headers

LPB line profiles of email bodies

CP character profiles of whole emails

CPH character profiles of email headers

CPB character profiles of email bodies

SA SpamAssassin’s heuristic rules processed by Random Forest

SA2 SpamAssassin’s scores (the total number of spam-points)

BF Bogofilter’s probability of being a spam

1.2 Initialization

First, set some R-options and global variables and open a log file.

optionsOld = options()

options(prompt=" ", continue=" ", digits=4)

CORPUSES = c("priv", "trec", "ceas") ## list of used corpuses

NTREE = 500 ## the number of trees of random forests

LINES_MAX = 100 ## the number of considered lines in line profiles

SA_THRESHOLD = 5.0 ## default SA score threshold

BF_THRESHOLD = 0.5 ## default BF probability threshold

SHOW_PLOTS = TRUE ## show plots or not

CPU_CORES = 1 ## number of CPU cores used

logfile = file("log.txt")

open(logfile, open="wt")

## a simple function for logging

logf = function(msg) {

s = paste(Sys.time(), "\t", msg, sep="")

writeLines(s, con=logfile)

flush(con=logfile)

}

logf("Started")

2 Data

In this section we demonstrate how the data for the paper were prepared.

2.1 Function readIndex

The function readIndex reads the list of email full paths and their labels (for the given corpus) from the
index file(s) fsIndex. The format of the index file is corpus dependent, so the parameter corpusId must
be specified; the possible corpuses are "priv", "trec" and "ceas". The function returns a list with the
following components:

fsEmails a vector of paths to email files

nsEmails a vector of numbers of emails per index file

ys a factor of email labels with levels ham and spam

ysFine (only for the private corpus) a factor of email categories; the levels are advert, (solicited) ham,
notify and spam

lang (only for the private corpus) a factor of languages of emails, with factor-levels slovak (Slovak and
Czech emails), english, german and other
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readIndex = function(corpusId, fsIndex) {

if (is.null(corpusId))

stop("The parameter corpusId must be specified")

if (! (corpusId %in% c("priv", "trec", "ceas")))

stop("Only private, TREC and CEAS corpuses are implemented")

if (corpusId == "priv") {

## labels in the private corpus are 0=ham, 1=spam, -1=unknown

m = length(fsIndex)

nsEmails = integer(m)

for (i in 1:m) {

csv = read.csv(fsIndex[i])

## remove uncategorized emails (those with label -1)

rows = which(csv$X_SPAM != -1)

if (i == 1) {

indx = csv[rows,]

} else {

indx = rbind(indx, csv[rows,])

}

nsEmails[i] = length(rows)

}

fsEmails= as.character(indx$EMAIL_LONG_ID)

ys = as.factor(as.character(indx$X_SPAM))

levels(ys) = c("ham", "spam") ## 0->ham, 1->spam

ysFine = as.factor(as.character(indx$TYPE))

lang = as.factor(as.character(indx$LANG))

}

else { ## CEAS and TREC corpuses

if (length(fsIndex) != 1)

stop("CEAS and TREC corpuses have only one index")

indx = read.table(fsIndex[1])

nsEmails = nrow(indx)

ys = indx[,1]

fsEmails = as.character(indx[,2])

ysFine = NULL

lang = NULL

}

## return value

list(fsEmails = fsEmails, nsEmails = nsEmails,

ys = ys, ysFine = ysFine, lang = lang)

}

2.2 Function makeLP

The function makeLP creates a matrix data, whose rows are the line profiles LP of individual emails.
The full paths to the emails are in the vector fsEmails. The column names are LINE1,LINE2,...,LINE~k,
where k̃ is given by the parameter nlinesMax, the maximal number of lines of an email that are processed.
If the parameter ignoreHeader (ignoreBody) is TRUE then the email headers (email bodies) are ignored.

makeLP = function(fsEmails, nlinesMax = LINES_MAX, ignoreHeader = F, ignoreBody = F) {

if (ignoreHeader & ignoreBody)

stop("We cannot ignore both the header and the body")

## matrix with line profiles

n = length(fsEmails)

data = matrix(0, nrow=n, ncol=nlinesMax)
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cols = paste("LINE", 1:nlinesMax, sep="")

colnames(data) = cols

## data

for (i in 1:n) {

lines = readLines(con = fsEmails[i]) ## reads email into vector of lines

lengths = nchar(lines, type="bytes") ## lengths of lines in bytes

nlinesAll = length(lines)

## first empty line (separates email header and body)

emptyLines = which(lengths==0)

emptyLine0 = ifelse(length(emptyLines) > 0, emptyLines[1], nlinesAll+1)

## lineMin: index of the first considered line

lineMin = 1

if (ignoreHeader) {

lineMin = 1 + emptyLine0 ## first line of email body

}

## lineMax: index of the last considered line

if (ignoreBody) {

lineMax = emptyLine0 - 1 ## last line of email header

if (lineMax > nlinesMax) lineMax = nlinesMax

} else {

lineMax = lineMin + nlinesMax - 1

if (lineMax > nlinesAll) lineMax = nlinesAll

}

## sets line profile to the data matrix

if (lineMin <= lineMax) {

nlines = lineMax - lineMin + 1

data[i,1:nlines] = lengths[lineMin:lineMax]

}

}

return(data)

}

2.3 Function makeCP

The function makeLP creates a matrix data, whose rows are the line profiles LP of individual emails. The
full paths to the emails are in the vector fsEmails.

The function makeCP creates a matrix data, the rows of which are character profiles CP of individual
emails. The full paths to the emails are in the vector fsEmails. The column names are C0,C1,...,C255,
where Ci denotes the number of occurences of i-th ASCII-character. If the parameter ignoreHeader

(ignoreBody) is true then the email headers (email bodies) are ignored.

makeCP = function(fsEmails, ignoreHeader = F, ignoreBody = F) {

if (ignoreHeader & ignoreBody)

stop("We cannot ignore both the header and the body")

## matrix with character profiles

n = length(fsEmails)

data = matrix(0, nrow=n, ncol=256)

cols = as.character(0:255)

colNames = paste("C", cols, sep="")

colnames(data) = colNames
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for (i in 1:n) {

## read email into a string

con = fsEmails[i]

size = file.info(con)$size

email = readChar(con, size, useBytes=TRUE)

## if header or body is ignored, remove it

if (ignoreHeader) {

indBody = 2 + gregexpr("\n\n", email, fixed=T)[[1]][1]

email = substr(email, indBody, size)

}

if (ignoreBody) {

indBody = 2 + gregexpr("\n\n", email, fixed=T)[[1]][1]

email = substr(email, 1, indBody-1)

}

## email-string to vector of chars

chars = as.numeric(charToRaw(email))

## create frequency table of chars

t = table(chars)

## char frequencies to data matrix

data[i,1:256] = t[cols]

}

## replace NAs with 0

data[is.na(data)] = 0

return(data)

}

2.4 Function mapIds

The function mapIds creates a mapping between two vectors of unique identifiers ids1 and ids2. It
returns the integer vector map having the same length as ids1 and such that ids1[i] == ids2[map[i]]

for every i. The function is used in readSA and readBF to synchronize the order of emails.

mapIds = function(ids1, ids2, mustExist=TRUE) {

n = length(ids1)

if (n==length(ids2)) {

if (all(ids1 == ids2))

return(1:n) ## the vectors of ids are the same

}

map = numeric(n)

for (i in 1:n) {

indx = which(ids1[i] == ids2)

if (mustExist & (length(indx) == 0))

stop("Index ids1[", i, "]=", ids1[i], " was not found in ids2")

if (length(indx) > 1)

stop("Index ids1[", i, "]=", ids1[i], " was found ", length(indx),

" times in ids2; indxs=(", indx[1], "", indx[2], "...)")

map[i] = indx[1]

}

return (map)

}
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2.5 Function readSA

The function readSA reads the results of SpamAssassin [10] analysis of emails. The rows of the files fsSA

correspond to emails; the columns are:

• ORD, EMAIL_LONG_ID, LANG, TYPE, DATE, EMAIL_ID: the order, long identifier, language, category (i.e.,
fine label ham/notify/advert/spam), date and short identifier of the email

• (hundreds of) binary columns, one for every SA-rule; the value 1 means that the particular rule was
“active” on the email, otherwise the value is 0

• X_ERRORS: SA-error flag, 1 if SpamAssassin did not classify the email, 0 otherwise

• X_THRESHOLD: default SA-threshold

• X_TOTAL: the total number of spam-points assigned to the email by SA (i.e., the score of the email)

• X_SPAM: label of the email

Since the set of SA-columns is corpus dependent (only columns for rules active on at least one email are
included), the function creates a data frame xs containing columns which are in at least one of the source
files fsSA. The function also returns a vector scores with score (spam-points) of emails assigned by SA
using default weights.

readSA = function(fsEmails, fsSA) {

## read and bind all SA-files

n = length(fsSA)

for (i in 1:n) {

csv = read.csv(fsSA[i])

csvNames = names(csv)

if (i == 1) {

saNames = csvNames

sa = csv

} else {

## bind rows of data frames with possibly different columns

saNamesNew = setdiff(csvNames, saNames)

csvNamesNew = setdiff(saNames, csvNames)

if (length(saNamesNew) > 0)

sa[,saNamesNew] = 0

if (length(csvNamesNew) > 0)

csv[,csvNamesNew] = 0

saNames = union(saNames, csvNames)

sa = rbind(sa[,saNames], csv[,saNames])

}

}

## remove columns not corresponding to SA-rules

omitColNames = c("ORD", "EMAIL_LONG_ID", "LANG", "TYPE", "DATE",

"EMAIL_ID", "X_ERRORS", "X_THRESHOLD", "X_TOTAL", "X_SPAM", "X_SPAM.1")

omitCols = mapIds(omitColNames, saNames, mustExist=FALSE)

omitCols = as.vector(na.omit(omitCols))

## order rows according to fsEmails

map = mapIds(fsEmails, sa$EMAIL_LONG_ID)

xs = sa[map, -omitCols]

scores = sa$X_TOTAL[map]

list(xs = xs, scores = scores)

}
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2.6 Function readBF

The function readBF reads classification results from Bogofilter. Bogofilter was trained incrementally on
the train part of the corpus, e.g. on the first 50 000 emails of the TREC corpus (see the variable nTrain,
Sections 2.8–2.10). On the test part of the corpus, Bogofilter was not learnt the correct labels. The return
value is a list with a vector probsSpam of predicted spamminess (probability of being a spam).

readBF = function(fsEmails, fsBF) {

n = length(fsBF)

for (i in 1:n) {

csv = read.csv(fsBF[i])

if (i == 1) {

bf = csv

} else {

bf = rbind(bf, csv)

}

}

map = mapIds(fsEmails, bf$EMAIL_LONG_ID)

list(probsSpam = bf$CLSF_PROB[map])

}

2.7 Function prepareCorpusData

The function prepareCorpusData prepares all data used in the classification for the given corpus, including
labels of emails, line and character profiles (for complete emails as well as for header/body of emails)
and data from SA and BF. The parameter corpusId is a short identifier of the corpus. The parameter
fsIndex is the path to the index file(s), used in readIndex. The vectors fsSA and fsBF contain paths to
SA and BF data files for the given corpus.

prepareCorpusData = function(corpusId, fsIndex, fsSA, fsBF, useImage=T, ...) {

fImage = paste("data_", corpusId, ".RData", sep="")

if (useImage & file.exists(fImage)) {

## load data from the image

logf(paste("Loading data-image for the corpus", corpusId))

load(fImage)

}

else {

## read the index of the corpus

logf(paste("Reading index for the corpus", corpusId))

indx = readIndex(corpusId=corpusId, fsIndex=fsIndex)

fsEmails = indx$fsEmails

## make line and character profiles

logf(paste("Making LP for the corpus", corpusId))

xs_lp = makeLP(fsEmails, ...)

logf(paste("Making LPH for the corpus", corpusId))

xs_lph = makeLP(fsEmails, ignoreBody=T, ...)

logf(paste("Making LPB for the corpus", corpusId))

xs_lpb = makeLP(fsEmails, ignoreHeader=T, ...)

logf(paste("Making CP for the corpus", corpusId))

xs_cp = makeCP(fsEmails, ...)

logf(paste("Making CPH for the corpus", corpusId))

xs_cph = makeCP(fsEmails, ignoreBody=T, ...)

logf(paste("Making CPB for the corpus", corpusId))

xs_cpb = makeCP(fsEmails, ignoreHeader=T, ...)

## read SA and BF data

logf(paste("Reading SA for the corpus", corpusId))
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sa = readSA(fsEmails, fsSA)

xs_sa = sa$xs

scores_sa = sa$scores

logf(paste("Reading BF for the corpus", corpusId))

bf = readBF(fsEmails, fsBF)

probsSpam_bf = bf$probsSpam

## save data to the image

logf(paste("Writing data-image for the corpus", corpusId))

corpusData = list(

id=corpusId, fsEmails=fsEmails, nsEmails=indx$nsEmails,

ys=indx$ys, ysFine=indx$ysFine, lang=indx$lang,

xs_lp=xs_lp, xs_lph=xs_lph, xs_lpb=xs_lpb,

xs_cp=xs_cp, xs_cph=xs_cph, xs_cpb=xs_cpb,

xs_sa=xs_sa, scores_sa=scores_sa, probsSpam_bf=probsSpam_bf

)

save(corpusData, file=fImage)

}

return(corpusData)

}

2.8 Data for the private corpus

The data for the private corpus can be prepared using the following call.

if ("priv" %in% CORPUSES) {

priv = prepareCorpusData(corpusId="priv",

fsIndex = c("data/index_priv2.csv", "data/index_priv4.csv"),

fsSA = c("data/sa_priv2.csv", "data/sa_priv4.csv"),

fsBF = c("data/bf_priv2.csv", "data/bf_priv4.csv"))

}

The private corpus consists of two parts; the first one is used for training and the second one is used
for testing. The size of the corpus, the sizes of the two parts and the total number of hams/spams are:

if ("priv" %in% CORPUSES) {

cat("Emails:", sum(priv$nsEmails), "\n")

print(priv$nsEmails)

cat("Hams:", sum(priv$ys == "ham"), "\n")

cat("Spams:", sum(priv$ys == "spam"), "\n")

}

Emails: 23250

[1] 11050 12200

Hams: 20490

Spams: 2760

The train/test split of the private corpus:

if ("priv" %in% CORPUSES) {

priv$n = length(priv$fsEmails)

priv$nTrain = priv$nsEmails[1]

priv$nTest = priv$n - priv$nTrain

priv$indsTrain = 1:priv$nTrain

priv$indsTest = (priv$nTrain+1):priv$n

}

The structure of hams/spams in the private corpus:
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if ("priv" %in% CORPUSES) {

print(table(priv$ys[priv$indsTrain]))

print(table(priv$ys[priv$indsTest]))

}

ham spam

9673 1377

ham spam

10817 1383

The structure of emails in the private corpus according to fine labelling, see Table 1 of the paper:

if ("priv" %in% CORPUSES) {

print(table(priv$ysFine[priv$indsTrain]))

print(table(priv$ysFine[priv$indsTest]))

}

advert ham notify spam

1611 6837 1225 1377

advert ham notify spam

1409 3650 5758 1383

The language structure of emails in the private corpus:

if ("priv" %in% CORPUSES) {

print(table(priv$lang[priv$indsTrain]))

print(table(priv$lang[priv$indsTest]))

}

english german other slovak

2917 532 456 7145

english german other slovak

6514 519 479 4688

The language structure of hams/spams in the private corpus and the ratio of Slovak hams:

if ("priv" %in% CORPUSES) {

langTrain = table(priv$ys[priv$indsTrain], priv$lang[priv$indsTrain])

print(langTrain)

print(langTrain["ham", "slovak"] / priv$nTrain)

langTest = table(priv$ys[priv$indsTest], priv$lang[priv$indsTest])

print(langTest)

print(langTest ["ham", "slovak"] / priv$nTest)

}

english german other slovak

ham 1813 428 330 7102

spam 1104 104 126 43

[1] 0.6427

english german other slovak

ham 5855 126 195 4641

spam 659 393 284 47

[1] 0.3804
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2.9 Data for the TREC 2007 corpus

The code for the TREC corpus data is as follows.

if ("trec" %in% CORPUSES) {

trec = prepareCorpusData(corpusId="trec",

fsIndex = "data/index_trec.txt",

fsSA = "data/sa_trec.csv",

fsBF = "data/bf_trec.csv")

trec$n = length(trec$fsEmails)

trec$nTrain = 50000 ## approx 2/3 for training

trec$nTest = trec$n - trec$nTrain

trec$indsTrain = 1:trec$nTrain

trec$indsTest = (trec$nTrain+1):trec$n

}

The size and the structure of hams/spams in the TREC 2007 corpus:

if ("trec" %in% CORPUSES) {

cat("Emails:", sum(trec$nsEmails), "\n")

cat("Hams:", sum(trec$ys == "ham"), "\n")

cat("Spams:", sum(trec$ys == "spam"), "\n")

cat("\nTrain set:", "\n")

tabTrain = table(trec$ys[trec$indsTrain])

print(tabTrain)

cat("Ratio spam/ham:", tabTrain["spam"] / tabTrain["ham"], "\n")

cat("\nTest set:", "\n")

tabTest = table(trec$ys[trec$indsTest])

print(tabTest)

cat("Ratio spam/ham:", tabTest["spam"] / tabTest["ham"], "\n")

}

Emails: 75419

Hams: 25220

Spams: 50199

Train set:

ham spam

15833 34167

Ratio spam/ham: 2.158

Test set:

ham spam

9387 16032

Ratio spam/ham: 1.708

2.10 Data for the CEAS 2008 corpus

The code for the CEAS corpus data is as follows.

if ("ceas" %in% CORPUSES) {

ceas = prepareCorpusData(corpusId="ceas",

fsIndex = "data/index_ceas.txt",

fsSA = "data/sa_ceas.csv",

fsBF = "data/bf_ceas.csv")
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ceas$n = length(ceas$fsEmails)

ceas$nTrain = 90000 ## approx 2/3 for training

ceas$nTest = ceas$n - ceas$nTrain

ceas$indsTrain = 1:ceas$nTrain

ceas$indsTest = (ceas$nTrain+1):ceas$n

}

The size and the structure of hams/spams in the CEAS 2008 corpus:

if ("ceas" %in% CORPUSES) {

cat("Emails:", sum(ceas$nsEmails), "\n")

cat("Hams:", sum(ceas$ys == "ham"), "\n")

cat("Spams:", sum(ceas$ys == "spam"), "\n")

cat("\nTrain set:", "\n")

tabTrain = table(ceas$ys[ceas$indsTrain])

print(tabTrain)

cat("Ratio spam/ham:", tabTrain["spam"] / tabTrain["ham"], "\n")

cat("\nTest set:", "\n")

tabTest = table(ceas$ys[ceas$indsTest])

print(tabTest)

cat("Ratio spam/ham:", tabTest["spam"] / tabTest["ham"], "\n")

}

Emails: 137705

Hams: 27126

Spams: 110579

Train set:

ham spam

16603 73397

Ratio spam/ham: 4.421

Test set:

ham spam

10523 37182

Ratio spam/ham: 3.533

3 Results of performance study

3.1 Function trainRF

The function trainRF tunes and trains a random forest for given train data xs_train and labels ys_train.
The default number of trees ntree is given by the variable NTREE (see Section 1.2). In the non-parallelized
mode (i.e., if CPU_CORES is 1), the function uses set.seed to obtain the same forest for the same data.

trainRF = function(xs_train, ys_train, ntree=NTREE) {

if (is.null(xs_train))

return(NULL)

require(randomForest)

if (CPU_CORES == 1) { ## not parallelized

## determine mtry
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set.seed(123)

tune = tuneRF(xs_train, ys_train, plot=FALSE, trace=FALSE)

indMin = which.min(tune[,"OOBError"])

mtry = tune[indMin, "mtry"]

## train RF

set.seed(123)

rf = randomForest(x=xs_train, y=ys_train, mtry=mtry,

importance=T, ntree=ntree, proximity=F)

} else { ## parallelized

## divide trees to individual CPU cores

m = ceiling(ntree / CPU_CORES)

ntreePerCpu = c(rep(m, CPU_CORES-1), ntree - m*(CPU_CORES-1))

## train trees

require(doMC)

registerDoMC(CPU_CORES)

rf = foreach(ntree=ntreePerCpu, .combine=combine, .packages="randomForest") %dopar%

randomForest(x=xs_train, y=ys_train, ntree=ntree)

}

return(rf)

}

3.2 Function trainRFs

The function trainRFs calls trainRF for all train data from the corpus data cd. If fine is TRUE, instead of
ham/spam labels the finer ones (ham/notify/advert/spam) are used; this is available only for the private
corpus.

trainRFs = function(cd, useImage=T, fine=F, ...) {

corpusId = paste(cd$id, ifelse(fine, "_fine", ""), sep="")

fImage = paste("rfs_", corpusId, ".RData", sep="")

if (useImage & file.exists(fImage)) {

## load forests from the image

logf(paste("Loading rfs-image for the corpus", corpusId))

load(fImage)

}

else {

ys_train = cd$ys[cd$indsTrain]

if (fine)

ys_train = cd$ysFine[cd$indsTrain]

## LP

logf(paste("Training RF on LP for the corpus", corpusId))

rf_lp = trainRF(cd$xs_lp[cd$indsTrain,], ys_train, ...)

## LPH

logf(paste("Training RF on LPH for the corpus", corpusId))

rf_lph = trainRF(cd$xs_lph[cd$indsTrain,], ys_train, ...)

## LPB

logf(paste("Training RF on LPB for the corpus", corpusId))

rf_lpb = trainRF(cd$xs_lpb[cd$indsTrain,], ys_train, ...)

## CP

logf(paste("Training RF on CP for the corpus", corpusId))
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rf_cp = trainRF(cd$xs_cp[cd$indsTrain,], ys_train, ...)

## CPH

logf(paste("Training RF on CPH for the corpus", corpusId))

rf_cph = trainRF(cd$xs_cph[cd$indsTrain,], ys_train, ...)

## CPB

logf(paste("Training RF on CPB for the corpus", corpusId))

rf_cpb = trainRF(cd$xs_cpb[cd$indsTrain,], ys_train, ...)

## SA

logf(paste("Training RF on SA for the corpus", corpusId))

rf_sa = trainRF(cd$xs_sa[cd$indsTrain,], ys_train, ...)

## save forests to the image

logf(paste("Writing rfs-image for the corpus", corpusId))

rfs = list(

rf_lp=rf_lp, rf_lph=rf_lph, rf_lpb=rf_lpb,

rf_cp=rf_cp, rf_cph=rf_cph, rf_cpb=rf_cpb,

rf_sa=rf_sa

)

save(rfs, file=fImage)

}

return(rfs)

}

3.3 Function testRF

The function testRF calculates predictions of labels, predicted probability distributions and confusion
table for the given random forest rf and test data xs_test, ys_test. If binary is TRUE, the function
testBinPreds is also called.

testRF = function(rf, xs_test, ys_test, binary=TRUE, ...) {

if (is.null(rf))

return(NULL)

require(randomForest)

## predicted distributions and classes, confusion table

probs = predict(rf, newdata=xs_test, type="prob")

preds = predict(rf, newdata=xs_test, type="response")

if (! binary) {

## multinomial classification

conf = table(ys_test, preds)

result = list(rf=rf, probs=probs, preds=preds, conf=conf)

} else {

## binary classification

result = testBinPreds(probs[,"spam"], preds, ys_test, ...)

result$rf = rf

result$probs = probs

}

return(result)

}
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3.4 Function testBinPreds

The function testBinPreds calculates performance measures for binary classification to ham/spam. Among
the computed measures there are confusion table, fpr and fnr, fnr-values for given values fprs of fpr, AUC,
data for ROC curve, etc.

testBinPreds = function(probsSpam, preds, ys_test, fprs=c(0.005, 0.01 * (1:5))) {

require(ROCR)

conf = table(ys_test, preds)

lst = list(probsSpam=probsSpam, preds=preds, conf=conf)

## confusion table

cols = colnames(conf) ## predicted class

rows = rownames(conf) ## real class

lst$tp = ifelse(("spam" %in% cols) & ("spam" %in% rows), conf["spam","spam"],0)

lst$fp = ifelse(("spam" %in% cols) & ("ham" %in% rows), conf["ham","spam"], 0)

lst$tn = ifelse(("ham" %in% cols) & ("ham" %in% rows), conf["ham","ham"], 0)

lst$fn = ifelse(("ham" %in% cols) & ("spam" %in% rows), conf["spam","ham"], 0)

## default error rates

lst$fpr = lst$fp / (lst$fp + lst$tn)

lst$fnr = lst$fn / (lst$fn + lst$tp)

lst$error = (lst$fp + lst$fn) / (lst$fp + lst$tn + lst$fn + lst$tp)

## AUC

proc = prediction(predictions = lst$probsSpam, labels=ys_test)

lst$auc = as.numeric(slot(performance(proc, measure="auc"), "y.values"))

## fnrs for given fprs

perf = attributes(performance(proc, x.measure="fpr", measure="fnr"))

lst$fprsAll = perf$x.values[[1]]

lst$fnrsAll = perf$y.values[[1]]

lst$fprs = fprs

lst$fnrs = sapply(fprs,

function(fpr) fnr4fpr(fpr=fpr, fprs=lst$fprsAll, fnrs=lst$fnrsAll))

## data for ROC

lst$perfROC = performance(proc, measure = "tpr", x.measure = "fpr")

return(lst)

}

The utility function fnr4fpr, used in testBinPreds, estimates fnr for a given value of fpr using the
linear interpolation.

fnr4fpr = function(fpr, fprs, fnrs) {

afnr = approx(x = fprs, y = fnrs, xout = fpr)$y

return(afnr)

}

3.5 Function testRFs

The function testRFs calls testRF for all randomForests in rfs and test data from the corpus data cd.

testRFs = function(cd, rfs, useImage=T, fine=F, ...) {

corpusId = paste(cd$id, ifelse(fine, "_fine", ""), sep="")

fImage = paste("rslt_", corpusId, ".RData", sep="")

if (useImage & file.exists(fImage)) {
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## load results from the image

logf(paste("Loading results-image for the corpus", corpusId))

load(fImage)

}

else {

ys_test = cd$ys[cd$indsTest]

if (fine)

ys_test = cd$ysFine[cd$indsTest]

## LP

logf(paste("Testing RF on LP for the corpus", corpusId))

lp = testRF(rfs$rf_lp, cd$xs_lp[cd$indsTest,], ys_test, ...)

## LPH

logf(paste("Testing RF on LPH for the corpus", corpusId))

lph = testRF(rfs$rf_lph, cd$xs_lph[cd$indsTest,], ys_test, ...)

## LPB

logf(paste("Testing RF on LPB for the corpus", corpusId))

lpb = testRF(rfs$rf_lpb, cd$xs_lpb[cd$indsTest,], ys_test, ...)

## CP

logf(paste("Testing RF on CP for the corpus", corpusId))

cp = testRF(rfs$rf_cp, cd$xs_cp[cd$indsTest,], ys_test, ...)

## CPH

logf(paste("Testing RF on CPH for the corpus", corpusId))

cph = testRF(rfs$rf_cph, cd$xs_cph[cd$indsTest,], ys_test, ...)

## CPB

logf(paste("Testing RF on CPB for the corpus", corpusId))

cpb = testRF(rfs$rf_cpb, cd$xs_cpb[cd$indsTest,], ys_test, ...)

## SA

logf(paste("Testing RF on SA for the corpus", corpusId))

sa = testRF(rfs$rf_sa, cd$xs_sa[cd$indsTest,], ys_test, ...)

if (! fine) {

## SA-score

logf(paste("Testing SA scores for the corpus", corpusId))

scores = cd$scores_sa[cd$indsTest]

sa2_probs = scores / max(scores, na.rm=T)

sa2_preds = as.factor(ifelse(scores >= SA_THRESHOLD, "spam", "ham"))

sa2 = testBinPreds(sa2_probs, sa2_preds, ys_test)

## BF

logf(paste("Testing BF predictions for the corpus", corpusId))

bf_probs = cd$probsSpam_bf[cd$indsTest]

bf_preds = as.factor(ifelse(bf_probs >= BF_THRESHOLD, "spam", "ham"))

bf = testBinPreds(bf_probs, bf_preds, ys_test)

} else {

sa2 = bf = NULL

}

## save results to the image

logf(paste("Writing results-image for the corpus", corpusId))
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corpusResults = list(corpusId=cd$id,

lp=lp, lph=lph, lpb=lpb, cp=cp, cph=cph, cpb=cpb,

sa=sa, sa2=sa2, bf=bf)

save(corpusResults, file=fImage)

}

return(corpusResults)

}

3.6 Function summarizeResults

The function summarizeResults creates a list with two data frames containing the summary of test results
for the given corpus.

summarizeResults = function(corpusResults) {

types = c("LP", "LPH", "LPB", "CP", "CPH", "CPB", "SA", "SA2", "BF")

n = length(types)

res = vector("list", n)

res[[1]] = corpusResults$lp

res[[2]] = corpusResults$lph

res[[3]] = corpusResults$lpb

res[[4]] = corpusResults$cp

res[[5]] = corpusResults$cph

res[[6]] = corpusResults$cpb

res[[7]] = corpusResults$sa

res[[8]] = corpusResults$sa2

res[[9]] = corpusResults$bf

tn = fp = fn = tp = rep.int(NA, n)

fpr = fnr = error = auc = rep(NA, n)

fnr005 = fnr01 = fnr02 = fnr03 = fnr04 = fnr05 = rep(NA, n)

for (i in 1:n) {

if (! is.null(res[[i]])) {

tn[i] = res[[i]]$tn

fp[i] = res[[i]]$fp

fn[i] = res[[i]]$fn

tp[i] = res[[i]]$tp

fpr[i] = res[[i]]$fpr

fnr[i] = res[[i]]$fnr

error[i] = res[[i]]$error

auc[i] = res[[i]]$auc

fnr005[i] = res[[i]]$fnrs[1]

fnr01[i] = res[[i]]$fnrs[2]

fnr02[i] = res[[i]]$fnrs[3]

fnr03[i] = res[[i]]$fnrs[4]

fnr04[i] = res[[i]]$fnrs[5]

fnr05[i] = res[[i]]$fnrs[6]

}

}

## data frames

dfRes = data.frame(types=types, tn=tn, fp=fp, fn=fn, tp=tp,

fpr=fpr, fnr=fnr, error=error, auc=auc)

dfFnrs = data.frame(types=types,

fnr005=fnr005, fnr01=fnr01, fnr02=fnr02,

fnr03=fnr03, fnr04=fnr04, fnr05=fnr05)

list(results=dfRes, fnrs=dfFnrs)

}
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3.7 Function plotROC

The function plotROC creates and saves a figure with ROC curves for LP, CP, SA and BF for the given
corpus.

plotROC = function(corpusResults) {

corpusId = corpusResults$corpusId

if (corpusId == "priv") {

xlim = c(0, 0.1)

ylim = c(0.8, 0.95)

corpusResults_sa = corpusResults$sa

auc_sa = "AUC SA = "

} else if ((corpusId == "trec") | (corpusId == "ceas")) {

xlim = c(0, 0.05)

ylim = c(0.9, 1)

corpusResults_sa = corpusResults$sa2

auc_sa = "AUC SA2= "

}

plot(corpusResults$lp$perfROC, col = colors()[121], lwd = 2, lty = 1,

xlim = xlim, ylim = ylim, main = "")

plot(corpusResults$cp$perfROC, col = colors()[257], lwd = 2, lty = 4, add = T)

plot(corpusResults_sa$perfROC, col = colors()[134], lwd = 2, lty = 6, add = T)

plot(corpusResults$bf$perfROC, col = colors()[115], lwd = 2, lty = 2, add = T)

tauc_lp = paste("AUC LP = ", format(corpusResults$lp$auc, digits = 5), sep = "")

tauc_cp = paste("AUC CP = ", format(corpusResults$cp$auc, digits = 5), sep = "")

tauc_sa = paste(auc_sa, format(corpusResults_sa$auc, digits = 5), sep = "")

tauc_bf = paste("AUC BF = ", format(corpusResults$bf$auc, digits = 5), sep = "")

legend(x = "bottomright", legend = c(tauc_lp, tauc_cp, tauc_sa, tauc_bf),

col = c(colors()[121], colors()[257], colors()[134], colors()[115]),

lty = c(1, 4, 6, 2), lwd = 2)

f = paste("quantprof-roc-", corpusResults$corpusId, ".pdf", sep="")

savePlot(filename=f, type="pdf")

invisible()

}

3.8 Results for the private corpus

All random forests for the given corpus can be trained/tested by a single call of trainRFs/testRFs
function, respectively.

if ("priv" %in% CORPUSES) {

privRfs = trainRFs(priv)

privResults = testRFs(priv, privRfs)

}

The summary tables for the private corpus (Tables 2 and 4 of the paper) and ROC curves for the
private corpus (Figure 2a of the paper) follow. The abbreviations in the types columns are explained in
Section 1.1.

if ("priv" %in% CORPUSES) {

print(summarizeResults(privResults), row.names=F, digits=4)

}

$results

types tn fp fn tp fpr fnr error auc

1 LP 10779 38 317 1066 0.003513 0.2292 0.02910 0.9639

2 LPH 10766 51 259 1124 0.004715 0.1873 0.02541 0.9666
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3 LPB 10776 41 313 1070 0.003790 0.2263 0.02902 0.9647

4 CP 10781 36 299 1084 0.003328 0.2162 0.02746 0.9598

5 CPH 10772 45 283 1100 0.004160 0.2046 0.02689 0.9697

6 CPB 10781 36 283 1100 0.003328 0.2046 0.02615 0.9787

7 SA 10762 55 174 1209 0.005085 0.1258 0.01877 0.9568

8 SA2 10652 143 815 568 0.013247 0.5893 0.07867 0.9487

9 BF 10751 44 243 1140 0.004076 0.1757 0.02357 0.9613

$fnrs

types fnr005 fnr01 fnr02 fnr03 fnr04 fnr05

1 LP 0.2133 0.20097 0.16278 0.12907 0.12075 0.11098

2 LPH 0.1806 0.15112 0.13726 0.13176 0.11630 0.10743

3 LPB 0.2126 0.18583 0.15714 0.14136 0.12509 0.09747

4 CP 0.1439 0.11635 0.09834 0.09071 0.08031 0.06423

5 CPH 0.1651 0.13714 0.12107 0.10040 0.08436 0.07505

6 CPB 0.1424 0.11918 0.09978 0.09255 0.08966 0.08749

7 SA 0.1268 0.10097 0.09328 0.09328 0.09328 0.09328

8 SA2 0.7686 0.60649 0.56107 0.10677 0.09911 0.08911

9 BF 0.1305 0.07375 0.07174 0.07101 0.07028 0.06955

if (SHOW_PLOTS & ("priv" %in% CORPUSES)) {

plotROC(privResults)

}
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Variable importance for the line and character profiles:

if (SHOW_PLOTS & ("priv" %in% CORPUSES)) {

require(randomForest)

varImpPlot(privRfs$rf_lp, main="", n.var=20)

savePlot("varimp_lp_priv.pdf", type="pdf")

varImpPlot(privRfs$rf_cp, main="", n.var=20)

savePlot("varimp_cp_priv.pdf", type="pdf")

}
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3.9 Results for the private corpus — categorization

if ("priv" %in% CORPUSES) {

privfRfs = trainRFs(priv, fine=T)

privfResults = testRFs(priv, privfRfs, binary=F, fine=T)

}

The confusion tables of LP, CP and SA on the private corpus:

if ("priv" %in% CORPUSES) {

print(privfResults$lp$conf)

print(privfResults$cp$conf)

print(privfResults$sa$conf)

}

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 328 1047 1 33

ham 16 3618 14 2

notify 21 348 5388 1

spam 19 287 1 1076

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 530 837 10 32

ham 26 3597 27 0

notify 20 237 5499 2

spam 37 221 12 1113

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 515 830 17 47

ham 95 3290 248 17

notify 24 235 5498 1

spam 44 161 14 1164

3.10 Results for the TREC corpus

The summary tables (Tables 2 and 4 of the paper) and the ROC curves (see Figure 2b) for the TREC
corpus:

if ("trec" %in% CORPUSES) {

trecRfs = trainRFs(trec)
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trecResults = testRFs(trec, trecRfs)

}

if ("trec" %in% CORPUSES) {

print(summarizeResults(trecResults), row.names=F, digits=4)

}

$results

types tn fp fn tp fpr fnr error auc

1 LP 9292 95 21 16011 0.010120 0.001310 0.004564 0.9999

2 LPH 9318 69 45 15987 0.007351 0.002807 0.004485 0.9998

3 LPB 8989 398 2723 13309 0.042399 0.169848 0.122782 0.9687

4 CP 9318 69 104 15928 0.007351 0.006487 0.006806 0.9993

5 CPH 9311 76 16 16016 0.008096 0.000998 0.003619 1.0000

6 CPB 9245 142 349 15683 0.015127 0.021769 0.019316 0.9971

7 SA 8678 709 665 15367 0.075530 0.041480 0.054054 0.9570

8 SA2 9356 30 7152 8848 0.003196 0.447000 0.282912 0.9422

9 BF 9364 22 395 15605 0.002344 0.024688 0.016426 0.9996

$fnrs

types fnr005 fnr01 fnr02 fnr03 fnr04 fnr05

1 LP 0.002965 0.0013431 0.0008538 0.0006861 0.0001248 0.0001248

2 LPH 0.017778 0.0012475 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000

3 LPB 0.450096 0.4367087 0.3967867 0.2570882 0.1834331 0.1414203

4 CP 0.025252 0.0049309 0.0020977 0.0009980 0.0008109 0.0003119

5 CPH 0.001875 0.0004990 0.0002495 0.0000000 0.0000000 0.0000000

6 CPB 0.150477 0.0546894 0.0137831 0.0077345 0.0072355 0.0069237

7 SA 0.904910 0.8098201 0.6196402 0.4294602 0.1029164 0.1004517

8 SA2 0.358701 0.3050609 0.2413230 0.1879533 0.1493245 0.1447570

9 BF 0.003999 0.0005625 0.0005625 0.0004352 0.0004307 0.0004262

if (SHOW_PLOTS & ("trec" %in% CORPUSES)) {

plotROC(trecResults)

}
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Variable importance for the line and character profiles:
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if (SHOW_PLOTS & ("trec" %in% CORPUSES)) {

require(randomForest)

varImpPlot(trecRfs$rf_lp, main="", n.var=20)

savePlot("varimp_lp_trec.pdf", type="pdf")

varImpPlot(trecRfs$rf_cp, main="", n.var=20)

savePlot("varimp_cp_trec.pdf", type="pdf")

}
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In the TREC corpus, the sole number of header lines discriminates hams and spams with the 90%
accuracy:

if ("trec" %in% CORPUSES) {

n = length(trec$ys)

nlinesHeader = sapply(1:n, function(i) {

inds = which(trec$xs_lp[i,]==0)

ifelse(length(inds)>0, min(inds), 101)})

tab = table(nlinesHeader <= 35, trec$ys)

print(tab)

print(prop.table(tab, 1))

cat("Error:", 1-sum(diag(tab))/sum(tab), "\n")

}

ham spam

FALSE 19886 1537

TRUE 5334 48662

ham spam

FALSE 0.92825 0.07175

TRUE 0.09879 0.90121

Error: 0.0911

3.11 Results for the CEAS corpus

The summary tables (Tables 2 and 4 of the paper) and the ROC curves (see Figure 2c) for the CEAS
corpus:

if ("ceas" %in% CORPUSES) {

ceasRfs = trainRFs(ceas)

ceasResults = testRFs(ceas, ceasRfs)

}
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if ("ceas" %in% CORPUSES) {

print(summarizeResults(ceasResults), row.names=F, digits=4)

}

$results

types tn fp fn tp fpr fnr error auc

1 LP 10451 72 118 37064 0.0068422 0.003174 0.003983 0.9997

2 LPH 10355 168 86 37096 0.0159650 0.002313 0.005324 0.9997

3 LPB 10429 94 2373 34809 0.0089328 0.063821 0.051714 0.9935

4 CP 10435 88 1597 35585 0.0083626 0.042951 0.035321 0.9989

5 CPH 10407 116 106 37076 0.0110235 0.002851 0.004654 0.9997

6 CPB 10446 77 1696 35486 0.0073173 0.045613 0.037166 0.9932

7 SA 9639 884 1674 35508 0.0840065 0.045022 0.053621 0.9419

8 SA2 10094 429 23118 14064 0.0407678 0.621752 0.493596 0.7957

9 BF 10519 4 1646 35536 0.0003801 0.044269 0.034588 0.9984

$fnrs

types fnr005 fnr01 fnr02 fnr03 fnr04 fnr05

1 LP 0.003859 0.002743 0.001452 0.0009682 0.0008875 0.0007994

2 LPH 0.006800 0.003614 0.002044 0.0016137 0.0009682 0.0007262

3 LPB 0.070724 0.063463 0.057331 0.0457661 0.0424937 0.0423592

4 CP 0.043785 0.042547 0.014634 0.0032812 0.0031736 0.0030929

5 CPH 0.007758 0.002982 0.001658 0.0008068 0.0005989 0.0005379

6 CPB 0.047022 0.045069 0.044484 0.0442149 0.0438728 0.0436233

7 SA 0.933192 0.866385 0.732769 0.5991540 0.4655387 0.3319234

8 SA2 0.761381 0.699161 0.673744 0.6697082 0.6318798 0.5939691

9 BF 0.004739 0.003616 0.003018 0.0029874 0.0029566 0.0029258

if (SHOW_PLOTS & ("ceas" %in% CORPUSES)) {

plotROC(ceasResults)

}
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Variable importance for the line and character profiles:

if (SHOW_PLOTS & ("ceas" %in% CORPUSES)) {

require(randomForest)

varImpPlot(ceasRfs$rf_lp, main="", n.var=20)
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savePlot("varimp_lp_ceas.pdf", type="pdf")

varImpPlot(ceasRfs$rf_cp, main="", n.var=20)

savePlot("varimp_cp_ceas.pdf", type="pdf")

}
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3.12 Finalization

logf("Finished")

close(logfile)

options(optionsOld)

graphics.off()
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KAPITOLA 1

Úvod

Cieľom predkladanej štúdie je podať návrh nového algoritmu na filtrovanie nevyžiadanej
elektronickej komunikácie a kategorizáciu emailov. Skôr než pristúpime k detailnému popisu
algoritmu, uvedieme stručný prehľad nedostatkov existujúcich riešení, zoznam požiadaviek
na efektívny algoritmus a spôsoby, akými nami navrhovaný algoritmus tieto požiadavky
napĺňa.

1.1. Nedostatky existujúcich riešení na filtrovanie spamu

Najpoužívanejšie prístupy k filtrovaniu spamu využívajú dva druhy informácií: mimomai-
lovú a vnútromailovú. Pod mimomailovou informáciou sa myslia globálne databázy znalostí
o spame a ich pôvodcoch (napríklad blacklisty), ako aj lokálne informácie o hame (white-
listy).

V celej štúdii sa zameriame výlučne na riešenia a algoritmy založené len na vnútro-
mailovej informácii, t.j. informácii získateľnej výlučne z emailu. Takisto nami navrhovaný
algoritmus využíva len vnútromailovú informáciu. Samozrejme, predkladaný algoritmus je
možné skombinovať s metódami využívajúcimi mimomailovú informáciu.

Na základe získaného prehľadu existujúcich riešení na filtrovanie elektronickej komuni-
kácie je možné tvrdiť, že ich podstatnou zložkou je textová a lexikálna analýza s využitím
postupov a algoritmov text-miningu, akými sú napríklad:

• štandardizácia dokumentu
• tokenizácia
• lematizácia (vyhľadávanie koreňov slov)
• určovanie slovných druhov
• parsovanie
• vyhľadávanie kľúčových slov
• a iné.

Vďaka empirickej štúdii výkonnosti voľne dostupných anti-spamových riešení SpamAssas-
sin a Bogofilter [11], ako aj komerčného softvérového produktu FortiMail [17], sme dospeli
k záveru, že efektívnosť algoritmov založených na textovej a lexikálnej analýze emailov má
svoje hranice a principiálne obmedzenia. Navyše akékoľvek ďalšie zlepšenie efektívnosti by
bolo výpočtovo a kapacitne náročné. Ďalšími závažnými nedostatkami štandardných texto-
vých algoritmov na filtrovanie spamu sú:

• Vysoká vulnerabilita (zraniteľnosť) algoritmov :
Spameri sa dokážu jednoducho prispôsobiť a “oklamať” filtrovací algoritmus.
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• Závislosť na jazyku:
Text-miningový prístup je závislý na gramatických a lexikálnych pravidlách kon-
krétneho jazyka. S tým súvisí aj znížená výkonnosť v multilingválnom prostredí.
• Fixovanosť heuristických pravidiel :

Filtre založené na heuristike využívajú pevne zadefinované pravidlá, ktoré sú často
implementované prostredníctvom regulárnych výrazov. Tie je nutné kontinuálne ro-
zširovať, inovovať a prehodnocovať, čo si vyžaduje sústredené úsilie špecializovaných
odborníkov.
• Viazanosť na binárnu klasifikáciu:

Mnohé štandardné riešenia umožňujú triedenie emailov len do dvoch kategórií spam/ham,
prípadne do troch spam/ham/unknown. Jemnejšia kategorizácia však môže byť efek-
tívnejšia.
• Rigidnosť výsledného hodnotenia spamovosti emailu:

Bežné riešenia len v nízkej miere umožňujú modifikovanie spôsobu výsledného spra-
covania čiastkových charakteristík spamovosti emailu. Napríklad FortiMail sa roz-
hoduje podľa prvej aktivovanej charakteristiky emailu, čím uprednostňuje rýchlosť
spracovania pred efektívnosťou. SpamAssassin sa rozhoduje na základe súčtu skóre
jednotlivých pravidiel, pričom iný spôsob agregácie je často efektívnejší.

Z uvedených dôvodov je zrejmé, že existujúce prístupy k filtrovaniu spamu majú značné
nedostatky, obzvlášť v multilingválnom prostredí. Preto je potrebné hľadať alternatívne prí-
stupy.

1.2. Požiadavky na efektívny algoritmus

Efektívny algoritmus pre filtrovanie spamu by okrem vynikajúcej výkonnosti mal mať
nasledovné vlastnosti:

(1) škálovateľnosť, primeraná výpočtová zložitosť, paralelizovateľnosť,
(2) nízka miera vulnerability,
(3) schopnosť zohľadniť informácie z nelabelovaných emailov,
(4) efektívnosť využitia spätnej väzby o labeli (t.j. type, kategórii) emailu,
(5) kombinovateľnosť s existujúcimi riešeniami,
(6) adaptívnosť klasifikovania emailu,
(7) flexibilnosť a rozšíriteľnosť algoritmu,
(8) možnosť zatrieďovania do jemnejších skupín,
(9) nezávislosť na jazyku.

V nasledujúcej sekcii popíšeme východiská, ktoré nás viedli k návrhu efektívneho algo-
ritmu.

1.3. Východiská návrhu algoritmu

Schopnosť algoritmu spĺňať kritériá efektívnosti zo Sekcie 1.2 do značnej miery vyplýva
z toho, že emaily sú reprezentované kvantitatívnymi profilmi, t.j. reálnymi vektormi pevnej
dimenzie získanými z emailov. Kvantitatívne profily zachytávajú charakteristiky emailov,
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ktoré doposiaľ neboli využívané v existujúcich spamových filtroch, ani vedecky skúmané
v odbornej literatúre.

Jedinou nám známou výnimkou je práca [25], ktorá nás inšpirovala k zavedeniu kvantita-
tívnych profilov. Autori v nej reprezentujú email vektorom dĺžok riadkov, ktorý je vyhladený
kernelovským vyhladzovačom. V klastrovaní a klasifikovaní využívajú Hellingerovu metriku.

Jeden z elementárnych nami navrhovaných kvantitatívnych profilov je riadkový profil,
tvorený dĺžkami riadkov. Riadkový profil je špeciálnym prípadom všeobecného binárneho
profilu. Binárny profil si všíma “doby” medzi opakovanými výskytmi konkrétneho patternu
v emaili. V prípade riadkového profilu je patternom znak konca riadku. Ďalším jednodu-
chým profilom je znakový profil, ktorý je v základnej forme vlastne histogramom početností
výskytov jednotlivých znakov, respektíve skupín znakov.

Zložitejším typom kvantitatívnych profilov sú RQA-profily. Ide o profily založené na no-
vom symbolicko-dynamickom prístupe k emailu; voľne povedané, email chápame ako realizá-
ciu stacionárneho stochastického informačného zdroja a RQA-profil vystihuje charakteristiky
tohto zdroja. Takou charakteristikou je napríklad determinizmus, zachytávajúci “predpove-
dateľnosť” informačného zdroja. Ďalšou je Shannonova entropia.

Jednou z prehliadaných oblastí v problematike spamu je labelovanie a relabelovanie kor-
pusu emailov, ktorý je nutný pre trénovanie učiaceho sa algoritmu. Podľa nášho názoru však
ide o vec zásadnej dôležitosti, nakoľko spätná väzba od používateľa nie je vždy dostupná
v potrebnej miere a je nutné manuálne labelovanie emailov. V takom prípade je nesmierne
dôležité minimalizovať náklady s tým spojené. Z tohto dôvodu je neoddeliteľnou súčasťou al-
goritmu adaptívne klastrovanie. Okrem efektívneho výberu vzorky pre labelovanie, adaptívne
klastrovanie, vďaka stanoveniu váh olabelovaných emailov, umožňuje aj redukciu trénovacej
vzorky potrebnej pre klasifikovanie.

Z dôvodu efektívnosti sa v algoritme samotné klasifikovanie vykonáva sekvenčne, pričom
sa postupne mení sada kvantitatívnych profilov použitých ako prediktory. Začína sa s jedno-
duchšie získateľnými profilmi. Ako klasifikačný algoritmus je vhodné použiť Random Forest
[4]; medzi jeho silné stránky patrí robustnosť vzhľadom na extrémne profily, invariantnosť
na monotónne transformácie profilov, jednoduchá paralelizovateľnosť a hlavne vynikajúca
výkonnosť.

Časovo najnáročnejšou fázou každého učiaceho sa filtra je jeho trénovanie. Keďže spam sa
v čase dynamicky mení, je potrebné filter opakovane pretrénovávať, a preto je súčasťou tohto
algoritmu aj takzvané inkrementálne trénovanie. Jeho úlohou je, na základe nových emailov
korpusu, inovovať klastrovú štruktúru, váhy emailov, ako aj samotnú sekvenciu klasifikátorov
s pomerne nízkymi výpočtovými nárokmi.

V nasledovnej časti detailne popíšeme podstatné vlastnosti navrhovaného algoritmu.

1.4. Vlastnosti navrhovaného algoritmu

Algoritmus je založený na novom prístupe, ktorého dvoma nosnými piliermi sú

• kvantitatívne profily a
• adaptívne klastrovanie.
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Okrem týchto dvoch inovatívnych prvkov algoritmus využíva sekvenčné adaptívne klasifiko-
vanie a inkrementálne trénovanie. Vďaka uvedeným súčastiam navrhovaný algoritmus spĺňa
požiadavky na efektívny algoritmus uvedené v Sekcii 1.2, nakoľko:

(1) Vďaka tomu, že na klasifikovanie sa použije Random Forest [4], je klasifikovanie
triviálne paralelizovateľné a vykonateľné v konštantom čase, a teda výsledný algo-
ritmus je vysoko škálovateľný.

(2) Vďaka kvantitatívnym profilom zachytávajúcim neštandardné charakteristiky emailu,
na ktoré komunita producentov spamu nemá vyvinuté protiopatrenia, má navrho-
vaný algoritmus nízku vulnerabilitu, t.j. je ťažko prelomiteľný.

(3) Spolu s labelom emailu vstupuje do klasifikátora aj jeho váha, t.j. “počet” podob-
ných, olabelovaných aj neolabelovaných emailov. Teda napríklad email, reprezentu-
júci spamovú kampaň, má pri trénovaní klasifikátora váhu celej kampane.

(4) Vďaka adaptívnemu klastrovaniu a stanoveniu váh olabelovaných emailov je spätná
väzba od používateľa o labeli emailu automaticky rozšírená na celý klaster “podob-
ných” emailov. Tým sa táto informácia efektívne využije.

(5) Email je charakterizovaný kvantitatívnymi profilmi, ktoré z emailu abstrahujú in-
formáciu ortogálnu k informácii, získanej tokenizáciou emailu a inými štandardnými
postupmi. Vďaka tomu je možné algoritmus kombinovať s existujúcimi riešeniami
a tým dosiahnuť vyššiu výkonnosť.

(6) Email je klasifikovaný sekvenciou klasifikátorov, pričom sa začína klasifikátorom,
schopným s vysokou mierou istoty identifikovať hromadne zastúpené skupiny emai-
lov. Následne sa zvyšné emaily klasifikujú pomocou zložitejších a výpočtovo nároč-
nejších kvantitatívnych profilov, zachytávajúcich jemnejšie charakteristiky.

(7) Nosné prvky algoritmu sú konfigurovateľné, t.j. kvantitatívne profily a klastrovacie
metriky možno zvoliť v závislosti od korpusu. Takisto je možné algoritmus jedno-
ducho rozšíriť definovaním vlastného kvantitatívneho profilu respektíve metriky.

(8) Algoritmus neobmedzuje klasifikovanie len na binárne (spam/ham), ale umožňuje aj
viackategoriálne zatrieďovanie. Navyše, kategórie emailov nie sú pevne stanovené,
ale je možné ich zvoliť podľa potreby.

(9) Algoritmus nevyužíva textovú analýzu, je nezávislý na jazyku a použiteľný aj v mul-
tilingválnom prostredí.

1.5. Predbežné meranie efektívnosti

Zhodnotenie efektívnosti navrhovaného algoritmu bude predmetom ďalšieho skúmania.
Kvôli predbežnému overeniu schopnosti kvantitatívnych profilov abstrahovať z emailu pod-
statnú informáciu bol vypracovaný článok [12]. Úspešnosť základných kvantitatívnych pro-
filov, riadkového a znakového, je v článku porovnaná s úspešnosťou SpamAssassina (heuris-
tických pravidiel) a Bogofiltra (naivného Bayesovho filtra).

Merania sa uskutočnili na jednom privátnom a dvoch verejných korpusoch. TREC07
a CEAS08 sú všeobecne využívané verejne dostupné korpusy, ktorých prevažná väčšina je
tvorená spamom (67%, resp. 80%). Tieto korpusy obsahujú emaily takmer výlučne v anglic-
kom jazyku. Vzhľadom na špecifiká slovenského prostredia (najmä jazykové zloženie emailov
a celkový podiel spamu) bol použitý aj privátny korpus, ktorý obsahuje 50% slovenských
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a českých emailov. Celkový podiel spamu je výrazne nižší ako v spomínaných verejných
korpusoch (približne 12%).

Efektívnosť bola vyhodnocovaná pomocou dvoch základných mier úspešnosti, konkrétne
na základe podielu zle klasifikovaných hamov (false positive rate) a podielu zle klasifikova-
ných spamov (false negative rate)

fpr =
FP

TN + FP
a fnr =

FN

TP + FN
,

kde TP (TN) označuje počet správne rozpoznaných spamov (hamov) a FP (FN) označuje
počet chybne zatriedených spamov (hamov). Komplexnejší pohľad na účinnosť jednotlivých
filtrov podáva ROC krivka zobrazujúca závislosť fnr od tpr = 1 − fpr. Udávame taktiež
hodnotu AUC, čo je veľkosť plochy pod ROC krivkou. Bližšie vysvetlenie pojmov je možné
nájsť v [11] a [12].

Výsledky sú sumarizované v Tabuľke 1.1 a na Obrázku 1.1. Na privátnom korpuse dosa-
hujú najlepšiu úspešnosť SpamAssassin (SA) a Bogofilter (BF ), pričom znakový profil (CP )
je len mierne horší. Najmenej efektívnym je riadkový profil (LP ).

Tabuľka 1.1. fnr (%) pri fixnom fpr = 0.5% alebo fpr = 1%

privátny TREC07 CEAS08
filter pri 0.5% pri 1% pri 0.5% pri 1% pri 0.5% pri 1%
CP 14.39 11.64 2.53 0.49 4.38 4.25
LP 21.33 20.10 0.30 0.13 0.39 0.27
SA 12.68 10.10 35.87 30.51 76.14 69.92
BF 13.05 7.38 0.40 0.06 0.47 0.36
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(c) CEAS08 korpus

Obr. 1.1. ROC krivky

Na verejných korpusoch dosahujú všetky filtre s výnimkou SpamAssassina (SA) výrazne
lepšiu výkonnosť ako na privátnom korpuse. Oba nami navrhované kvantitatívne profily
(CP , LP ) majú ďaleko vyššiu efektívnosť ako SpamAssassin (SA). Pri hodnote fpr = 0.5%
je riadkový profil dokonca úspešnejší ako Bogofilter (BF ).
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Táto empirická štúdia dokazuje, že jednoduché a ľahko získateľné kvantitatívne profily
sú schopné dosahovať prinajmenšom porovnateľnú výkonnosť ako SpamAssassin s nieko-
ľkými stovkami heuristických pravidiel a Bogofilter založený na naivnom Bayesovom filtri.
Predpokladáme, že ďalšie navrhované kvantitatívne profily dokážu efektívnosť ešte zvýšiť.

1.6. Organizácia štúdie

V Kapitole 2 predstavujeme globálny pohľad na predkladaný algoritmus, ilustrovaný
vývojovým diagramom. Ďalšie kapitoly sú venované jednotlivým súčastiam algoritmu. Kapi-
tola 3 je venovaná zavedeniu kvantitatívnych profilov. V štvrtej kapitole je popísané dávkové
trénovanie, pozostávajúce z klastrovania korpusu emailov, výberu reprezentantov a labelo-
vania, ako aj stanovenia váh a následného trénovania sekvencie klasifikátorov. Samotnej
klasifikácii emailov je venovaná piata kapitola. V Kapitole 6 je popísané inkrementálne tré-
novanie. Na záver v siedmej kapitole sumarizujeme predkladaný algoritmus a jeho vlastnosti.
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KAPITOLA 2

Globálny pohľad na algoritmus

Algoritmus pozostáva z troch samostatných častí, ktoré na seba nadväzujú:

• dávkové trénovanie,
• klasifikácia emailov a
• inkrementálne trénovanie.

Obr. 2.1. Outline algoritmu

Najzložitejšou časťou algoritmu je dávkové trénovanie (Kapitola 4) pozostávajúce z troch
etáp. Najskôr sa celý korpus emailov rozčlení na klastre. Z každého klastra sa vyberú repre-
zentanti, ktorí sú následne olabelovaní. Na olabelovaných emailoch sa natrénuje sekvencia
klasifikátorov.

Úlohou klasifikácie emailov (Kapitola 5) je predikovať kategóriu emailu na základe sek-
vencie klasifikátorov. Z dôvodu efektívnosti je email najprv spracovaný časovo nenáročným
klasifikátorom a iba v prípade neistej predikcie je postúpený ďalším, časovo náročnejším
klasifikátorom.
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Keďže dávkové trénovanie je výpočtovo zložité a je možné ho uskutočniť len raz za určitý
čas, súčasťou algoritmu je aj inkrementálne trénovanie (Kapitola 6). Jeho úlohou je priebe-
žne zohľadňovať informácie získané z nových emailov. Podľa týchto informácií sa následne
upravuje klastrovanie aj klasifikátory.

Vstupom do všetkých troch komponentov algoritmu sú kvantitatívne profily emailov
(Kapitola 3).
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KAPITOLA 3

Kvantitatívne profily

Kvantitatívny profil QP je m-rozmerný vektor reálnych/celých čísel reprezentujúci daný
email. Dimenzia m profilu je vopred stanovená a je rovnaká pre všetky emaily korpusu.
Kvantitatívny profil emailu je vstupom do klasifikátora a nepriamo, prostredníctvom metriky,
môže vstupovať do klastrovania. V tejto sekcii definujeme niekoľko kvantitatívnych profilov,
ktoré sa líšia výpočtovou náročnosťou a granularitou abstrahovanej informácie.

3.1. Základné kvantitatívne profily

Najjednoduchším profilom je veľkostný profil SP emailu. Pozostáva z nasledovných údajov
(uvádzaných v počte bytov, resp. znakov):

• veľkosť emailu,
• veľkosť hlavičky emailu,
• veľkosť plain-textových častí,
• veľkosť HTML častí,
• veľkosť obrázkov,
• veľkosť ostatných častí.

Tento profil použijeme na prvotné rozčlenenie vzorky za účelom získania veľkostne a štruktu-
rálne podobných skupín emailov, v ktorých je možné použiť jemnejšie kvantitatívne profily.

Kvôli zavedeniu ďalších profilov vyjadríme email y ako sekvenciu

y = (y1, y2, . . . , yl),

kde l je dĺžka emailu a yi (i = 1, . . . , l) je i-ty znak rozparsovaného emailu. V závislosti
od požadovaného profilu a jeho využitia email prekódujeme zobrazením Φ na

x = Φ(y) = (x1, x2, . . . , xn),

kde n ≤ l a xi ∈ A sú znaky kódovacej abecedy A = {a1, . . . , am}. Funkciou prekódovania
Φ môže byť napríklad odstránenie nežiaducich častí emailu (vylúčenie hlavičky alebo prí-
loh, skrátenie pridlhého textu), zoskupenie znakov (redukcia dimenzie abecedy), či odlíšenie
HTML-kódu od textu. Transformácia Φ môže slúžiť aj na reprezentáciu emailu pomocou kľú-
čových slov (keyword-ov) rôznych jazykov; v tomto prípade prvky abecedy A reprezentujú
jednotlivé kľúčové slová.

Znakový profil CP emailu je m-rozmerný vektor CP = (CP1 , . . . ,CPm), kde

CP j =
n∑

i=1

I{xi=aj}, j = 1, . . . ,m,
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pričom I je charakteristická funkcia množiny (IA(x) = 1 ak x ∈ A, IA(x) = 0 inak). Znakový
profil je vlastne histogram početností jednotlivých znakov v emaili. V závislosti od voľby Φ
môžeme získať napríklad histogram znakov v hlavičke emailu, resp. v plain-textovej časti,
histogram skupín znakov (malé, veľké písmená, číslice, oddeľovače, . . . ), prípadne histogram
početností kľúčových slov. Poznamenajme, že ak Φ je retrakcia (t.j. identita na podmnožine
emailu), znakový profil je vlastne reprezentácia emailu pomocou 1-gramov.

Predpokladajme, že Φ prekóduje email do binárnej abecedy A = {0, 1}. Nech k označuje
počet výskytov znaku 1 v x = Φ(y) = (x1, x2, . . . , xn) a nech i1 < i2 < · · · < ik sú indexy i
také, že xi = 1. Položme ešte i0 = 0. Následne definujeme binárny profil BP ako k̃-rozmerný
vektor BP = (BP1, . . . ,BP k̃), kde

BP j = ij − ij−1 − 1, j = 1, . . . , k̃;

pričom k̃ je vopred zvolený maximálny uvažovaný počet výskytov symbolu 1. Ak k > k̃,
ignorujeme výskyty symbolu 1 na indexoch j > k̃. A naopak, ak k < k̃, položíme BP j = 0
pre j > k.

http://www.theinsider.org/news/emails/unsubscribe/

To be removed from this mailing list please use the form provided:

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

http://www.theinsider.org/news/article.asp?id=2476

American gunman massacres students and staff at American university

*** BREAKING NEWS ***

Lines: 10

Content−Length: 336

Status: O

X−OriginalArrivalTime: 17 Apr 2007 10:44:10.0734 (UTC)

Message−ID: <COSMIC200uYDlrjbudz00002c2e@cosmic200>

X−MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.3790.3959

Date: Tue, 17 Apr 2007 11:44:10 +0100

Subject: "The Insider" − News Bulletin

To: "Subscriber" <ktwarwic@speedy.uwaterloo.ca>

From: "The Insider" <the_insider@postmaster.co.uk>

	 Tue, 17 Apr 2007 11:44:10 +0100

Received: from mail pickup service by cosmic200 with Microsoft SMTPSVC;

	for <ktwarwic@speedy.uwaterloo.ca>; Tue, 17 Apr 2007 06:44:26 −0400

	by speedy.uwaterloo.ca (8.12.8/8.12.5) with ESMTP id l3HAiP0I026448

Received: from cosmic200 (windows.globalgold.co.uk [194.1.150.45])

Return−Path: <the_insider@postmaster.co.uk>

From the_insider@postmaster.co.uk  Tue Apr 17 06:44:26 2007

(a) Email (b) Riadkový profil (c) Znakový profil

Obr. 3.1. Grafická reprezentácia riadkového a znakového profilu

Špeciálne, ak Φ označí symbolom 1 iba znak konca riadku, dostávame riadkový profil LP,
charakterizujúci email vektorom dĺžok jednotlivých riadkov. Takýto prístup k reprezentácií
emailu bol použitý v [25]. Ak Φ označí symbolom 1 všetky znaky, ktoré nie sú súčasťou slov,
dostávame slovný profil WP, charakterizujúci email vektorom dĺžok jednotlivých slov. Pozna-
menajme, že binárne profily, na rozdiel od znakového profilu a “bag-of-words” reprezentácie
emailu, neignorujú usporiadanie znakov v emaili. Tým pádom zachytávajú informáciu, ktorá
sa v text-miningu zanedbáva.

3.2. Rekurenčná kvantifikačná analýza RQA

Rekurenčná kvantifikačná analýza RQA ([7, 32, 28, 19], viď aj prehľadový článok [20])
sa doposiaľ nevyužila na kategorizáciu emailov a iba minimálne bola využitá v textovej
analýze. V tejto sekcii zadefinujeme základné kvantitatívne charakteristiky RQA.

Majme postupnosť x = (x1, x2, . . . , xn) znakov z abecedy A. Zvoľme dimenziu vnorenia
p ≥ 1 a definujme

~X = (~x1, ~x2, . . . , ~xN),
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kde N = n−p+1 a ~xj = (xj, xj+1, . . . , xj+p−1) pre j = 1, . . . , N . Rekurenčný graf je vizuálna
reprezentácia štvorcovej 01-matice

R = (Rij)
N
ij=1, kde Rij =

{
1 ak ~xi = ~xj,

0 ak ~xi 6= ~xj.

Teda Rij = 1 znamená, že sa slovo dĺžky (aspoň) p začínajúce na pozícii i zopakovalo
na pozícii j. Príklad rekurenčného grafu na Obrázku 3.2 zodpovedá trajektórii logistického
zobrazenia s parametrom 3.6.

Obr. 3.2. Rekurenčný graf

Mieru rekurencie RR definujeme vzťahom

RR =
1

N(N − 1)

∑

i 6=j
Rij.

Je aproximáciou pravedpodobnosti, že sa slovo dĺžky p zopakuje.

Ďalšie charakteristiky závisia od počtu diagonálnych úsečiek P (l) danej dĺžky l v reku-
renčnom grafe

P (l) =
N∑

i,j=1

(1−Ri−1,j−1)(1−Ri+l,j+l)
l−1∏

k=0

Ri+k,j+k.

Diagonálna úsečka dĺžky l korešponduje s tým, že sa zopakovalo slovo dĺžky p+l−1. Fixujme
minimálnu dĺžku uvažovaných diagonálnych úsečiek lmin ≥ 1. Priemernú a maximálnu dĺžku
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LAVG a LMAX (dostatočne dlhých) diagonálnych úsečiek zavádzame vzorcami

LAV G =

∑N
l=lmin

lP (l)
∑N

l=lmin
P (l)

a LMAX = max{l : P (l) 6= 0}.

Ďalšou charakteristikou je Shannonova entropia ENTR dĺžok úsečiek

ENTR = −
N∑

l=lmin

p(l) log p(l), kde p(l) =
P (l)∑N

l′=lmin
P (l′)

.

Je kvantifikovaním neistoty stanovenia realizovanej dĺžky opakovaných slov za podmienky,
že sa zopakovalo slovo dĺžky aspoň p+ lmin − 1. Determinizmus DET definovaný vzťahom

DET =

∑N
l=lmin

lP (l)
∑N

l=1 lP (l)

je podiel rekurenčných bodov v dostatočne dlhých diagonálnych úsečkách. Ak je deteminiz-
mus vysoký (blízky 1), tak s vysokou mierou istoty vieme povedať, že ak sa zopakuje slovo
dĺžky p, tak sa zopakuje slovo dĺžky až p+ lmin − 1.

Uvedené charakteristiky môžu byť vypočítané aj separátne pre každú diagonálu rovno-
bežnú s hlavnou diagonálou. Fixujme vzdialenosť τ od diagonály a definujme

RRτ =
1

N − τ
N−τ∑

i=1

Ri,i+τ ,

Pτ (l) =
N−τ∑

i=1

(1−Ri−1,i+τ−1)(1−Ri+l,i+τ+l)
l−1∏

k=0

Ri+k,i+τ+k,

LAV Gτ =

∑N
l=lmin

lPτ (l)∑N
l=lmin

Pτ (l)
,

LMAXτ = max{l : Pτ (l) 6= 0},

ENTRτ = −
N∑

l=lmin

pτ (l) log pτ (l), kde pτ (l) =
Pτ (l)∑N

l′=lmin
Pτ (l′)

,

DETτ =

∑N
l=lmin

lPτ (l)∑N
l=1 lPτ (l)

.

Tieto miery rekurencie sa od globálnych líšia tým, že si všímajú opakovania slov (dĺžky aspoň
p) vzdialených od seba presne τ pozícií.

3.3. Kvantitatívne profily založené na RQA

Na základe charakteristík uvedených v predošlej sekcii definujeme nasledovné kvanti-
tatívne profily, súhrnne nazvané RQA-profily. Fixujme dimenziu vnorenia p ≥ 1 a dĺžku
lmin ≥ 1.

16

Príloha č. 5 214



Globálny RQA-profil je

GRQAP = (RR,LMAX,LAV G,ENTR,DET ),

ktorého výhodou je jeho nízka dimenzia. Dĺžkový RQA-profil je

LRQAP =
(
P (1), P (2), . . . , P (l̃)

)
,

kde l̃ je vopred zvolená maximálna uvažovaná dĺžka diagonálnej úsečky. RR-profil je

RRP = (RR1, RR2, . . . , RRτ̃ ),

kde τ̃ je vopred zvolené. Analogicky definujeme LAVG-profil, LMAX-profil, ENTR-profil
a DET-profil vzťahmi

LAV GP = (LAV G1, LAV G2, . . . , LAV Gτ̃ ),

LMAXP = (LMAX1, LMAX2, . . . , LMAXτ̃ ),

ENTRP = (ENTR1, ENTR2, . . . , ENTRτ̃ ),

DETP = (DET1, DET2, . . . , DETτ̃ ).
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KAPITOLA 4

Dávkové trénovanie

Vstupom do tejto časti algoritmu je (potenciálne) veľká množina emailov (olabelovaných
aj neolabelovaných). Podrobný popis vytvorenia korpusu je popísaný v Sekcii 4.1.

Obr. 4.1. Dávkové trénovanie

V prvej fáze Klastrovanie (Sekcia 4.2) sa korpus rozdelí na homogénne podmnožiny (klas-
tre). Ideálne klastre by mali byť dostatočne veľké, emaily v klastri by mali byť čo najpo-
dobnejšie a zároveň odlišné od emailov v ostatných klastroch. Homogénnosť získaných klas-
trov posudzujeme kvantitatívnymi charakteristikami vo fáze Pre-label validácia (Sekcia 4.3).
Kvôli získaniu čo najhomogénnejších klastrov klastrovanie vykonávame opakovane, pričom
zjemňujeme klastrovaciu metriku.

V ďalšej fáze Výber reprezentantov klastrov (Sekcia 4.4) vyberieme z každého klastra
určitý počet emailov, ktoré by mali čo najlepšie reprezentovať zloženie klastra. Počet vy-
braných emailov závisí od stupňa homogenity klastra — čím je stupeň homogenity nižší,
tým je skladba klastra rôznorodejšia a je potrebné vybrať vyšší počet emailov. Celkový po-
čet reprezentantov klastrov je obmedzený nastavením maximálneho počtu emailov, ktoré je
možné olabelovať. Vybrané emaily sú olabelované (Sekcia 4.5) a následne sú klastre opätovne

18

Príloha č. 5 216



zvalidované z hľadiska homogenity labelov (Sekcia 4.6). V prípade nízkej validity je klaster
rozčlenený na jemnejšie celky.

Všetky olabelované emaily vstupujú do Trénovania sekvencie klasifikátorov (Sekcia 4.8),
pričom každý email so sebou nesie aj informáciu o tom, koľko emailov reprezentuje (tzv.
váhu, Sekcia 4.7). Klasifikátory s nízkou výpočtovou zložitosťou sú v sekvencii nasadené ako
prvé. Ďalšie, výpočtovo náročnejšie klasifikátory vyhodnocujú emaily iba v prípade, ak ich
predošlé klasifikátory nevedeli jednoznačne klasifikovať.

4.1. Korpus emailov

Nutnou podmienkou pre fungovanie algoritmu je vytvorenie korpusu emailov. Predpokla-
dáme, že sa korpus nevytvorí jednorázovo, ale bude priebežne vytváraný z prierezu emailovej
komunikácie. T.j. ukladať sa budú informácie o každom k-tom emaili, kde k ≥ 1 je vopred
zvolené. Informácie o emailoch držíme v korpuse dostatočne dlhú dobu. Vek emailu je zohľad-
nený pri výpočte váh emailov (Sekcia 4.7); staršie emaily budú menej dôležité pre trénovanie
klasifikátora ako novšie emaily.

Súčasťou korpusu nie sú celé emaily, ale iba ich kvantitatívne profily, prípadne kódované
sekvencie x = Φ(y), potrebné pre výpočet metriky.

4.2. Klastrovanie

4.2.1. Metriky. Na rozčlenenie emailov do klastrov potrebujeme vedieť vhodne kvan-
tifikovať odlišnosť dvoch emailov, teda všeobecne ich vzdialenosť. Miery vzdialenosti môžu,
ale nemusia spĺňať axiómy metriky; pre účely tejto štúdie však aj tieto miery vzdialenosti
budeme označovať pojmom metrika. Namiesto vzdialenosti emailov môže byť definovaná ich
podobnosť, resp. proximita. Tú možno jednoducho pretransformovať na metriku.

V tejto sekcii uvedieme rôzne možnosti pre výber metriky v závislosti od reprezentácie
emailu kvantitatívnym profilom alebo sekvenciou znakov.

4.2.1.1. Metriky na základe kvantitatívnych profilov. Predpokladajme najprv, že všetky
emaily sú charakterizované kvantitatívnym profilom, viď Sekcia 3. T.j. každý email x repre-
zentujeme k-rozmerným vektorom reálnych čísel

QPx = (qx1, qx2, . . . , qxk).

Základnou možnosťou pre voľbu metriky je Minkowského vzdialenosť alebo inak Lp-norma
definovaná vzorcom

d(x, y) =

(
k∑

i=1

|qxi − qyi|p
)1/p

,

kde p ≥ 1 je voliteľný parameter. Pri voľbe parametra p = 2 získame najbežnejšie používanú
metriku, tzv. euklidovskú vzdialenosť

d(x, y) =

√√√√
k∑

i=1

(qxi − qyi)2 .
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Ďalším špeciálnym prípadom Minkowského vzdialenosti (p = 1) je Manhattan vzdialenosť,
inak nazývaná aj city-block alebo L1-norma

d(x, y) =
k∑

i=1

|qxi − qyi|.

Limitným prípadom Lp-normy pre p→∞ je takzvaná maximová vzdialenosť alebo L∞-norma

d(x, y) = max
i=1,...,k

|qxi − qyi|.

Mieru vzdialenosti môžeme taktiež definovať pomocou korelačného koeficientu, napr.
Pearsonovho

rxy =

k∑
i=1

(qxi − qx)(qyi − qy)
√

k∑
i=1

(qxi − qx)2
k∑
i=1

(qyi − qy)2
,

kde qx = 1
k

k∑
i=1

qxi a qy = 1
k

k∑
i=1

qyi. Jeho hodnoty ležia v intervale [−1, 1], preto korelačnú

vzdialenosť definujeme vzorcom

d(x, y) = (1− rxy)/2,
resp.

d(x, y) = 1− |rxy| .

Často používanou mierou proximity je kosínusová podobnosť

s(x, y) =
〈QPx, QPy〉
‖QPx‖ · ‖QPy‖

,

kde 〈QPx, QPy〉 je skalárny súčin QPx a QPy a ‖·‖ je dĺžka vektora. Dá sa jednoducho
transformovať na mieru vzdialenosti vzťahom d(x, y) = 1− s(x, y).

Vzdialenosť emailov je taktiež možné určiť pomocou Random Forest klasifikátora [4]. Bre-
iman [5] a Shi a Horvath [23] popísali postup na získanie vzdialenosti neolabelovaných dát.
Výhodou uvedenej vzdialenosti je jej invariantnosť na monotónne transformácie, robustnosť
na odľahlé pozorovania a prirodzené miešanie rôznych typov premenných.

4.2.1.2. Metriky odvodené z pravdepodobnostných distribúcií. Kvantitatívne profily sú
vektory konečnej dĺžky k. Znakový profil CP je vektor početností znakov v kódovanej sek-
vencii x, teda histogram znakov. Takisto dĺžkový RQA profil LRQAP je histogram dĺžok
diagonálnych úsečiek v rekurenčnom grafe sekvencie x. Ostatné profily, avšak s určitou dáv-
kou nedôslednosti, môžeme taktiež považovať za histogramy. Pri takomto pohľade na kvan-
titatívne profily je na meranie ich vzdialenosti/podobnosti možné využiť aj metriky inak
používané na porovnávanie funkcií hustôt náhodných premenných, resp. ich odhadov (napr.
histogramov).
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Pre tento účel zavádzame tzv. normovaný kvantitatívny profil QP ′x emailu x, ktorý defi-

nujeme rovnosťou QP ′x = (q′x1, q
′
x2, . . . , q

′
xk), kde q′xi = qxi/

k∑
j=1

qxj pre i = 1, 2, . . . , k.

Normovaný kvantitatívny profil môžeme považovať buď za obyčajný vektor reálnych čísel,
alebo za jednoduchý odhad hustoty. V prvom prípade je možné využiť napríklad metriky
uvedené v predchádzajúcej časti. Ďalšie metriky použiteľné pre oba prístupy sú zhrnuté
v [6].

4.2.1.3. Reťazcové metriky. Teraz predpokladajme, že emaily sú reprezentované kódova-
nými sekvenciami, teda email x je reťazec znakov x = (x1, . . . , xn), kde xi sú prvky abecedy
A = (a1, a2, . . . , am). Na určenie ich vzdialenosti je potrebné použiť tzv. reťazcové vzdiale-
nosti/podobnosti.

Levenshteinova vzdialenosť (tzv. edit distance) dvoch reťazcov (emailov) ľubovoľnej dĺžky
je minimálny počet operácií potrebných na transformáciu jedného reťazca na druhý. Operá-
ciou rozumieme vloženie alebo odstránenie znaku, prípadne jeho nahradenie iným znakom
(substitúcia).

Damerauova-Levenshteinova vzdialenosť je podobná Levenshteinovej vzdialenosti, navyše
však umožňuje využívať transpozíciu (výmenu pozícií) dvoch znakov. Tieto znaku môžu, ale
nemusia byť susedné.

Hammingova vzdialenosť je použiteľná len na určenie vzdialenosti reťazcov rovnakej
dĺžky, pretože využíva iba substitúciu znakov. Počet substitúcií potrebných na transfor-
máciu reťazca x na y je v tomto prípade počet pozícií, na ktorých sa náchadzajú odlišné
znaky reťazcov.

Všetky uvedené vzdialenosti sú metriky. Pohybujú sa v intervale [0,max{|x|, |y|}], kde
| · | je dĺžka reťazca. Vo všeobecnosti je ich výpočtová zložitosť O(|x| · |y|). Môžeme ich
modifikovať tak, že každej operácii priradíme váhu, ktorou bude prispievať do celkového súčtu
(v jednoduchom prípade má každá operácia váhu 1). Vtedy je potrebné hľadať minimálny
súčet váh jednotlivých operácií, nie iba ich minimálny počet.

Jednoduchá ale časovo efektívna metrika je založená na určení najdlhšej spoločnej pred-
pony lcp(x, y) reťazcov x a y. Podobnosť dvoch reťazcov počítame ako pomer

slcp(x, y) =
(|lcp(x, y)|+ δ)2

|x| · |y| ,

kde δ ∈ R je voliteľný parameter, ktorým môžeme zvýhodniť, resp. znevýhodniť niektoré
špeciálne podobnosti reťazcov, napríklad v závislosti od špecifík konkrétneho jazyka.

Reťazce môžeme porovnať taktiež určením ich najdlhšej spoločnej subsekvencie. Subsek-
vencia je postupnosť znakov vyskytujúcich sa v oboch reťazcoch v rovnakom poradí, pričom
znaky v reťazci nemusia nasledovať za sebou a tiež nie je nutné, aby sa nachádzali na rov-
nakých pozíciách. Vzdialenosť reťazcov je počet znakov (z oboch reťazcov), ktoré nie sú
súčasťou ich najdlhšej spoločnej subsekvencie. Inak povedané, je to počet operácií (v tomto
prípade iba vloženie a odstránenie znakov), ktoré je potrebné vykonať na transformáciu
jedného reťazca na druhý.
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Podobnosť je možné určiť aj na základe najdlhšieho spoločného podreťazca. Znaky pod-
reťazca musia v oboch reťazcoch nasledovať za sebou (na rozdiel od subsekvencie), pričom sa
nevyžaduje, aby začínali na rovnakej pozícii. Vzdialenosť je počítaná rekurzívne, t.j. najdlh-
šie spoločné podreťazce sa v reťazcoch vyhľadávajú opakovane, pričom nájdený podreťazec
je pred ďalším hľadaním najprv odstránený z pôvodných reťazcov. Nech lcs(x, y) označuje
najdlhší spoločný podreťazec x a y a nech x−lcs(x,y) je reťazec x po vylúčení prvého vý-
skytu lcs(x, y). Potom podobnosť reťazcov na základe najdlhšieho spoločného podreťazca
definujeme vzorcom

slcs(x, y) =

{
0 ak |lcs(x, y)| ≤ k,

|lcs(x, y)|+ slcs
(
x−lcs(x,y), y−lcs(x,y)

)
inak,

pričom k ≥ 1 je voliteľná konštanta označujúca minimálnu požadovanú dĺžku podreťazca
(zvyčajne k ∈ {2, 3}). Výpočtová zložitosť je O(|x| · |y|).

Jarova podobnosť [31] využíva odlišný princíp ako predchádzajúce metódy určenia vzdia-
lenosti, resp. podobnosti. Zohľadňuje počet a poradie spoločných znakov v reťazcoch. Majme
dva reťazce x = (x1, x2, . . . , xn1) a y = (y1, y2, . . . , yn2). Znak xi reťazca x je považo-
vaný za spoločný s y, ak existuje znak yi = xi z reťazca y taký, že i − r ≤ j ≤ i +
r, kde r = bmax{|x|, |y|}/2c − 1. Označme počet všetkých spoločných znakov m. Nech
x′ = (x′1, x

′
2, . . . , x

′
m) je postupnosť spoločných znakov reťazcov x a y v poradí podľa x, y′

podobne. Počet transpozícií t je definovaný ako počet pozícií i, na ktorých x′i 6= y′i. Potom
Jarovu podobnosť definujeme vzorcom

sj(x, y) =
1

3
·
(
m

|x| +
m

|y| +
m− bt/2c

m

)
.

Platí sj(x, y) ∈ [0, 1].

Modifikáciou Jarovej podobnosti je Jarova-Winklerova podobnosť

sw(x, y) = sj(x, y) + δ(1− sj(x, y)) · lcp(x, y),

ktorá pomocou konštantného škálovacieho faktora δ určuje, nakoľko sú zvýhodnené reťazce
so spoločnými predponami, pričom lcp(x, y) je dĺžka najdlhšej spoločnej predpony a sj je
Jarova podobnosť. Škálovací faktor by nemal presiahnuť hodnotu 0.25, pretože potom môže
byť sw(x, y) > 1. Výpočtová zložitosť oboch metód je O(|x| · |y|).

Bag-metrika je definovaná v [3] ako

db(x, y) = max{|B(x) \B(y)|, |B(y) \B(x)|},
kde B(x) (B(y)) je množina všetkých znakov reťazca x (y). Jej veľkou výhodou je spočíta-
teľnosť v lineárnom čase, avšak poskytuje nám len veľmi hrubú informáciu.

Na určenie podobnosti emailov pomocou q-gramovej metriky [26] potrebujeme množiny
q-gramov Bq(x) a Bq(y) vytvorené z daných reťazcov x a y. Definujeme ju ako pomer počtu
q-gramov spoločných pre oba reťazce a počtu znakov dlhšieho reťazca

sq(x, y) =
|Bq(x) ∩Bq(y)|

max{|Bq(x)|, |Bq(y)|} .
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Jej rozšírením je metrika pozičných q-gramov zavedená v [10]. Pri jej výpočte sa za
spoločné považujú iba tie q-gramy, ktorých vzdialenosť (vzdialenosť ich pozícií) nie je vyššia
ako vopred stanovená hranica.

Skip-gramová metrika [16] je modifikáciou bigramovej metriky. Okrem klasických bigra-
mov berie do úvahy aj tie, ktoré nie sú tvorené susednými znakmi. Je potrebné zvoliť triedu
gramov, čo je množina celých čísel, ktoré určujú, koľko znakov z reťazca sa má pri vytváraní
skip-gramov preskakovať. Pomocou nej sa vopred určí, aké typy skip-gramov sa uvažujú.
Typy q-gramových metrík sú spočítateľné v lineárnom čase O(max{|x|, |y|}).

Ďalšou možnosťou na určenie podobnosti emailov je Needlemanov-Wunschov algoritmus
[21], [30], ktorý sa využíva na vyhľadanie optimálneho zarovnania sekvencií. Počíta skóre
najlepšieho zarovnania ako mieru podobnosti dvoch reťazcov. Využíva sa na zarovnávanie
skôr kratších reťazcov väčšej podobnosti a podobnej dĺžky. Na menej podobné či rôzne dlhé
reťazce je vhodnejšie použiť Smithov-Watermanov algoritmus [24], [29], ktorý je založený
na podobnom princípe. Tieto algoritmy majú kvadratickú zložitosť, a preto sú nepoužite-
ľné pre príliš dlhé reťazce. V týchto prípadoch sa používajú napr. algoritmy BLAST [1],
BLAT [15] alebo PatternHunter [18], ktoré však nezaručujú optimálne zarovnanie. Uve-
dené algoritmy sú primárne využívané v bioinformatike pri analýze DNA. Očakávame však,
že budú použiteľné aj pre sekvencie vytvorené kódovaním emailov.

4.2.2. Klastrovanie. Klastrovanie je fáza algoritmu nevyužívajúca label emailu, viď
Obrázok 4.2. Vstupom do neho je vybraná metrika a množina emailov, ktorou môže byť celý
korpus, prípadne jeho časť.

Obr. 4.2. Klastrovanie
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Pomocou algoritmu OPTICS [2] zotriedime emaily a ku každému vypočítame core-
distance a reachability-distance. Vstupom do tohto algoritmu je okrem metriky aj parameter
m, určujúci minimálny požadovaný počet bodov v okolí core-point-u. Parameter m volíme
v závislosti od kardinality množiny emailov.

V ďalšej fáze zvolíme vektor polomerov okolí ~ε = (ε1, ε2, . . . , εk). Vektor volíme na základe
algoritmu OPTICS tak, aby ε1 < ε2 < · · · < εk−1 a εk =∞.

V cykle prechádzame klastrovacie polomery od najmenšieho po najväčší. Množinu emai-
lov rozklastrujeme pomocou algoritmu DBSCAN [8]. Klastrovanie je možné stanoviť v lineár-
nom čase na základe triedenia emailov z algoritmu OPTICS. Takto dostaneme dendrogram
tvorený postupnosťou klastrovaní, z ktorých každé je zjemnením nasledujúceho. Výsledné
klastrovanie získame tak, že dendrogram prechádzame od listov (od najjemnejšieho klastro-
vania, ε1) ku koreňu (k najhrubšiemu klastrovaniu, εk) a postupne odoberáme dostatočne
veľké klastre. Emaily, ktoré nie sú v žiadnom dostatočne veľkom klastri, zaradíme podľa
najhrubšieho klastrovania; keďže εk =∞, všetky zostávajúce emaily vytvoria jeden klaster.

4.3. Pre-label validácia

V tejto fáze zhodnotíme klastre vytvorené postupom z predošlej sekcie. Nech d označuje
použitú metriku. Pre každý klaster C spočítame stupeň validity vdC ∈ [0, 1], ktorý by mal
kvantifikovať blízkosť emailov v klastri (homogénnosť) a taktiež ich odlišnosť od emailov
v iných klastroch. Čím je vdC vyššie, tým je klaster homogénnejší a zároveň lepšie separo-
vaný od ostatných klastrov. Na základe stupňa validity a veľkosti klastra rozhodneme, či je
potrebné klaster ešte rozčleniť.

Fixujme klaster C. Nech nC označuje počet emailov v C. Stupeň validity klastra vdC
môžeme určiť napríklad pomocou priemernej siluety SC klastra

SC =
1

nC

∑

x∈C
sx,

pričom pre každý email x je silueta sx zadefinovaná ako pomer

sx =
bx − ax

max(bx, ax)
.

kde ax je priemerná vzdialenosť emailu x od ostatných emailov v klastri

ax =
1

nC

∑

y∈C, y 6=x
d(x, y)

a bx je priemerná vzdialenosť emailu x od emailov v “najbližšom” klastri

bx = min
Ck∈ C, Ck 6=C

1

nCk

∑

y∈Ck

d(x, y) .

Silueta sx, a rovnako aj SC , nadobúda hodnoty v intervale [−1, 1] a mala by byť čo najvyššia.
Pri použití na validáciu klastrovania je potrebné jej hodnotu pretransformovať do intervalu
[0, 1] vzťahom

vdC = (1 + SC)/2.
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Dunnov index DC definujeme ako pomer minima vzdialeností emailov klastra C od emai-
lov v ostatných klastroch a maximálnej vzdialenosti dvoch emailov patriacich do klastra C
(diametra klastra C)

DC =

min
Ck∈ C, Ck 6=C

(
min

x∈C, y∈Ck

d(x, y)

)

max
x,y∈C

d(x, y)
.

Hodnota indexu sa pohybuje v rozmedzí [0,∞); vysoká hodnota indexu indikuje kompaktný
a dobre separovaný klaster. Nevýhodou Dunnovho indexu je vysoká citlivosť na šum. Jeho
transformáciou do intervalu [0, 1] napríklad pomocou logistickej funkcie získame ďalšiu mož-
nosť voľby pre stupeň validity klastra

vdC =
eDC − 1

eDC + 1
.

Ďalšou možnosťou určenia stupňa validity klastra je konektivita ConnC charakterizujúca
prepojenosť emailov v klastri. Nech nnx(k) je k-ty najbližší sused emailu x (k-ty “najpodob-
nejší” email) a nech zx,nnx(k) je rovné 0, ak sa emaily x a nnx(k) nachádzajú v tom istom
klastri, a 1/k v opačnom prípade. Potom konektivitu ConnC klastra definujeme vzorcom

ConnC =
∑

x∈C

M∑

k=1

zx,nnx(k)
,

kde M je vopred zvolený uvažovaný počet najbližších susedov. Konektivita nadobúda hod-
notu v intervale [0,∞]; čím je klaster kompaktnejší, tým je jej hodnota nižšia. Pre daný počet
uvažovaných susedov M je možné konektivitu transformovať do intervalu [0, 1] vzťahom

vdC = 1− ConnC

nC ·
M∑
k=1

1
k

a využiť ju na zvalidovanie klastrov.

Aby sme klaster C označili za validný, požadujeme dosiahnutie dostatočne vysokého stu-
pňa validity vdC a zároveň potrebný počet emailov v klastri nC . Tento počet závisí od po-
četnosti vstupného korpusu emailov.

Klastre označené za validné zafixujeme a vylúčime ich z klastrov opätovne vstupujú-
cich do fázy klastrovania. Nevalidné dostatočne veľké klastre po jednom ďalej rozčleníme
(Sekcia 4.2) avšak pri inej (“jemnejšej”) metrike, ktorá bude citlivejšie zohľadňovať rozdiely
medzi emailami. Klastre príliš malé na ďalšie členenie, resp. na označenie za validné, ďalej
neklastrujeme.

V prípade, že už žiadny z výsledných klastrov nie je potrebné ďalej rozčleniť, ukončíme
opätovne sa opakujúce fázy klastrovania a pre-label validácie. Ich výstupom je zoznam klas-
trov. Pre každý klaster C poznáme jeho početnosť nC , stupeň validity vdC a metriku d,
pri ktorej klaster vznikol. Zároveň získame dendrogram klastrov, ktorý zobrazuje postupné
viacfázové členenie korpusu a zachytáva vzťahy medzi klastrami.
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4.4. Výber reprezentantov klastrov pre labelovanie

Cieľom tejto fázy je určenie množiny emailov, ktoré vhodne reprezentujú zloženie jed-
notlivých klastrov korpusu; takéto emaily budeme nazývať reprezentanti klastrov. Keďže
v nasledujúcej etape požadujeme manuálne olabelovanie týchto reprezentantov, ich celkový
počet r bude vopred stanovený správcom korpusu.

Nech C označuje systém klastrov prvej úrovne, t.j. klastre získané pri členení celého
korpusu pri použití metriky d (niektoré z nich mohli byť ďalej rozčlenené). Pre každý klaster
C ∈ C máme:

• počet emailov v klastri nC ;
• stupeň validity klastra vdC .

Vezmime klaster C ∈ C. Na odlíšenie veku emailov x v klastri C im priraďme časovú
váhu

twx = f(tx),

kde tx je vek emailu x a f : [0,∞) → [0, 1] je nerastúca funkcia taká, že f(0) = 1
a limt→∞ f(t) = 0. Funkciu f definujeme vzťahom

f(t) = e−αt pre t ≥ 0 ,

kde α > 0 je voliteľný parameter. Uvedená funkcia zodpovedá váham exponenciálne klesa-
júcim o α% za jednotku času. Pre klaster C definujeme jeho časovú váhu ako súčet časových
váh jednotlivých emailov klastra C

twC =
∑

x∈C
twx .

Pred samotným výberom reprezentantov najskôr pre každý klaster C ∈ C určíme počet
reprezentantov pre labelovanie rC . Počet rC je priamo úmerný časovej váhe klastra twC (väčší
klaster s novšími emailami má viac reprezentantov) a nepriamo úmerný stupňu validity
klastra vdC (homogénnejšiemu klastru stačí menej reprezentantov). Navrhujeme rC zvoliť
nasledovne

rC = bwC · rc, kde wC =
(1− vdC)β · twC∑

D∈ C
(1− vdD)β · twD

pre C ∈ C.

Parameter β > 0 určuje, akú váhu kladieme na homogénnosť klastra. V prípade, že bol
klaster C ďalej rozčlenený na menšie klastre, analogický vzorec použijeme na stanovenie
počtu reprezentantov podklastrov; pritom súčet počtov reprezentantov podklastrov musí
byť rC .

Majme finálny klaster C, v ktorom máme vybrať rC reprezentantov, s nasledovnými
charakteristikami

• množina core-pointov klastra PC ⊆ C;
• (finálna) klastrovacia metrika d;
• klastrovací polomer εC .
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V ďalšom popíšeme, ako množinu RC reprezentantov klastra C skonštruujeme. Vzhľadom
na špecifikáciu algoritmu DBSCAN pre klaster C platí

⋃

x∈PC

Bd(x, εC) = C.

Našim cieľom je vybrať množinu RC tak, aby pre čo najmenšie δC platilo

(1)
⋃

x∈RC

Bd(x, δC) ∪
⋃

x∈LC

Bd(x, εC) ⊇ C,

kde LC označuje množinu už olabelovaných emailov klastra C. Označme

C ′ = C \
⋃

x∈LC

Bd(x, εC).

Množimu C ′ pokryjeme δC-okoliami core-point-ov klastra C. Položme δC = εC . Vezmeme
zotriedenie core-point-ov klastra získané algoritmom OPTICS. Do množiny RC vložíme prvý
z nich nachádzajúci sa v C ′; následne z C ′ odoberieme jeho δC-okolie. Postupne do množiny
RC pridávame core-point-y nachádzajúce sa v C ′ a zároveň z C ′ odoberáme ich δC-okolia.
Toto opakujeme až kým C ′ = ∅. V prípade, že kardinalita množiny RC je menšia alebo rovná
rC , emaily z tejto množiny prehlásime za reprezentantov klastra určených na labelovanie.
Ak je však kardinalita RC väčšia ako rC , zväčšíme δC a postup zopakujeme.

4.5. Labelovanie časti korpusu

V tejto fáze algoritmu predpokladáme vstup správcu korpusu, ktorý vybraným repre-
zentantom klastrov

⋃
C RC priradí kategóriu. Kategorizovanie môže byť jemnejšie ako len

binárne ham/spam, závisí to na voľbe správcu. Vhodným môže byť napríklad vyčlenenie
reklamných a notifikačných emailov z kategórie ham z dôvodu ich hromadnej, resp. automa-
tizovanej distribúcie.

V prípade, že nie je možné manuálne labelovanie korpusu, je nutné kategóriu emailu
odhadnúť z iných zdrojov, napríklad z maildiru používateľov, príslušných logovacích súborov
a verejných databáz spamov. Treba však upozorniť, že v tomto prípade môžu byť získané
labely diskutabilné. Napríklad fakt, že používateľ zmaže email bez jeho prečítania, ešte
neznamená, že ide o spam.

4.6. Post-label validácia

Na základe labelov emailov v jednotlivých klastroch spočítame labelovú homogenitu klas-
trov. Labelovú homogenitu klastra definujeme ako (Shannonovu) entropiu labelu emailov
v klastri, ktorú normalizujeme do intervalu [0, 1]:

lh = − 1

log k

k∑

i=1

pi log pi, kde pi =
ni∑
nj
,

kde k je počet kategórií a ni (i = 1, . . . , k) je počet emailov v klastri s i-tym labelom.

Dostatočne veľké klastre s nízkym stupňom labelovej homogenity ďalej rozklastrujeme,
pričom použijeme jemnejšiu metriku.
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Vzhľadom na výber reprezentantov klastrov očakávame, že v každom dostatočne veľkom
klastri bude adekvátny počet olabelovaných emailov. Ak sa však predsa len stane, že tomu
tak nie je a nie je možné dodatočné manuálne olabelovanie, je potrebné odhadnúť labely
na základe labelov susedných klastrov. Pritom na určenie susedných klastrov možno výhodne
využiť dendrogram získaný algoritmom OPTICS/DBSCAN, viď Sekcia 4.2.

4.7. Stanovenie váh

Kvôli trénovaniu klasifikátorov všetkým labelovaným emailom korpusu priradíme váhu.
Váhu interpretujeme ako počet emailov, ktoré daný labelovaný email reprezentuje. Pritom
zohľadňujeme aj vek emailov, t.j. staršie emaily majú nižšiu váhu; viď Sekciu 4.4 pre definíciu
časovej váhy twx emailu x.

Nech nC je počet emailov klastra C a LC označuje množinu všetkých labelovaných emai-
lov C. Pripomeňme, že platí ⋃

x∈LC

Bd(x, δC) ⊇ C

(viď Sekcia 4.4). Váhu emailu x ∈ LC definujeme vzťahom

wx =
vx∑

x′∈LC

vx′
· nC , kde vx =

∑

y∈B(x,δC)

twy .

4.8. Trénovanie sekvencie klasifikátorov

Vstupom do trénovacej fázy je množina labelovaných emailov, z ktorých každý má pri-
delenú váhu, viď Sekcia 4.7. Cieľom tejto fázy je vytvoriť sekvenciu (maximálne) p natréno-
vaných klasifikátorov.

Pre prvý klasifikátor sa vytvorí zvolený kvantitatívny profil každého emailu v trénovacej
vzorke. Vybraný profil by mal byť relatívne jednoducho spočítateľný a mal by mať nízku
dimenziu, pretože prvý klasifikátor sekvencie bude vyhodnocovať každý email, a teda musí
byť dostatočne rýchly. Na základe týchto profilov a príslušných labelov sa natrénuje klasifi-
kátor. Ten sa vzápätí použije na predikciu kategórie trénovacích emailov. Na jej základe sa
emaily, ktoré sú správne a s vysokou mierou istoty zatriedené, odoberú z trénovacej vzorky.

Ďalšie klasifikátory sa trénujú obdobne. Na rozdiel od predchádzajúcich klasifikátorov
sekvencie do nich vstupujú vždy zložitejšie kvantitatívne profily, čo je však vyvážené tým,
že sú trénované na zúženej množine emailov.

V prípade, že klasifikátor zatriedi správne a pomerne jednoznačne iba príliš malú sku-
pinu emailov, do sekvencie klasifikátorov sa nepridá. Ak naopak klasifikátor zatriedi všetky
zostávajúce emaily korektne, nie je potrebné pokračovať v trénovaní ďalších klasifikátorov
a vytváranie sekvencie sa ukončí. Počet klasifikátorov je vopred ohraničený parametrom p.
Ak ani p-ty klasifikátor nie je schopný jednoznačne určiť správnu kategóriu emailov, akcep-
tujeme aj nejednoznačnú predikciu.

Podstatným prvkom návrhu je predikcia kategórie emailu konkrétnym klasifikátorom.
Kvôli obmedzeniu overfitting-u vyžadujeme, aby išlo o OOB (out-of-bag) predikciu. Aj z tohto
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dôvodu uprednostňujeme Random Forest [4] klasifikátor, ktorý takúto predikciu poskytuje
automaticky. V prípade použitia iného klasifikačného algoritmu je potrebné vytvoriť množinu
klasifikátorov trénovaných na rôznych podmnožinách vzorky emailov a zvoliť mechanizmus
stanovenia predikcie.

Keďže každý email v trénovacej vzorke má priradenú váhu, zvolený klasifikátor musí
byť váhovo závislý. V prípade, že to daný klasifikačný algoritmus priamo nepodporuje, je
potrebné upraviť trénovaciu vzorku.
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KAPITOLA 5

Klasifikácia emailov

Každý email je klasifikovaný sekvenciou p klasifikátorov. V cykle sa vytvorí zodpove-
dajúci kvantitatívny profil emailu, ktorý je vstupom pre i-ty klasifikátor. Ak je email jed-
noznačne (s vysokou mierou istoty) zaradený do niektorej kategórie, cyklus sa preruší, t.j.
nie je potrebné využiť ďalšie klasifikátory zo sekvencie. V opačnom prípade sa email klasi-
fikuje nasledujúcim klasifikátorom zo sekvencie. Ak žiadny z klasifikátorov nie je schopný
jednoznačne určiť kategóriu, emailu sa nepriradí žiadny label.

Obr. 5.1. Klasifikácia

Ako základný klasifikačný algoritmus navrhujeme Random Forest [4] (popísaný v nasle-
dujúcej sekcii), pretože pri predbežnom hodnotení účinnosti dosahoval vynikajúce výsledky
v porovnaní s inými klasifikátormi, a to aj bez nutnosti hľadania optimálnych hodnôt para-
metrov.

5.1. Klasifikačný algoritmus Random Forest

Random Forest algoritmus patrí medzi kolektívne (commitee) klasifikačné metódy, kde o
zatriedení objektu do kategórie rozhoduje kolektív elementárnych klasifikátorov. V prípade
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Random Forestu je elementárnym klasifikátorom klasifikačný strom (CART), pre ilustráciu
viď Obrázok 5.2. Pri tvorbe kolektívu stromov, nazývaného les, sa využívajú dva druhy

Obr. 5.2. Klasifikačný strom

znáhodnenia: bootstrapový výber z pôvodných dát a náhodný výber m-tice prediktorov.

Detailný popis algoritmu:

(1) Pre b od 1 do B:
(a) Z trénovacích dát vyber boostrapový výber o veľkosti n.
(b) Z bootstrapového výberu nechaj narásť klasifikačný strom Tb, a to pomocou

rekurzívneho vykonávania nasledovných krokov:
i. náhodne vyber m z prediktorov,

ii. nájdi najlepšiu deliacu hranicu (v zmysle Giniho kritéria),
iii. podľa nej rozdeľ uzol na dva dcérske uzly
a toto opakuj až pokým sa nedospeje k uzlu so zvolenou minimálnou kardinali-
tou.

(2) Na výstup pošli množinu stromov {Tb}Bb=1.
(3) Objekt zatrieď do tej kategórie, do ktorej ho radí väčšina stromov lesa.

Random Forest patrí medzi najlepšie klasifikačné algoritmy. Z veľkej časti za to vďačí
tomu, že klasifikačné hranice sú konštruované lokálne. Zatiaľ čo pri klasifikačnom strome sú
hranicami pravouhlo lomené čiary (v dvojrozmernom prípade), vďaka dvojitému znáhodňo-
vaniu sú nimi pri Random Foreste krivky, viď Obrázok 5.3b a 5.3c. Metódy, ktoré konštruujú
klasifikačné hranice globálne, majú vo všeobecnosti nižšiu výkonnosť, viď napríklad lineárnu
diskriminačnú analýzu (LDA) na Obrázku 5.3a.

Veľkou výhodou Random Forestu je vysoká robustnosť, t.j. nízka náchylnosť na overfitting
a na outliery. Random Forest taktiež automaticky poskytuje OOB (out-of-bag) predikcie a
spoľahlivý odhad chybovosti (OOB error). Medzi jeho ďalšie výhody patrí jednoduchá parale-
lizovateľnosť trénovania, ako aj predikovania. Keďže je invariantný vzhľadom na monotónne
transformácie premenných, nie je nutné predspracovanie dát. Okrem toho je schopný pri-
rodzene spracovávať aj prediktory rôznych typov (ordinálne, kategorické aj kvantitatívne).
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(b) Klasifikačný strom
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(c) Random Forest

Obr. 5.3. Porovnanie LDA, klasifikačného stromu a Random Forestu

Väčšine iných klasifikačných metód chýbajú niektoré z uvedených vlastností Random Fo-
restu.

5.2. KNN klasifikátor

Ako prípadnú alternatívu k Random Forest algoritmu navrhujeme KNN klasifikátor [14].
Jeho výhodou je možnosť tesnejšieho prepojenia s klastrovaním, ako aj prípadné využitie
metriky nie priamo odvoditeľnej z kvantitatívneho profilu. Za jeho hlavnú nevýhodu však
považujeme neschopnosť predikovať v konštantnom čase.
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KAPITOLA 6

Inkrementálne trénovanie

Inkrementálne trénovanie je výpočtovo menej náročnou verziou dávkového trénovania.
Keďže klastrovanie a sekvenciu klasifikátorov nepočítame nanovo, ale iba upravujeme tak,
aby zohľadňovali informáciu z nových emailov, sú iba aproximáciou optimálnej verzie. Na-
rozdiel od dávkového trénovania je však inkrementálne výpočtovo efektívnejšie, a teda je
možné ho spúšťať oveľa častejšie.

Obr. 6.1. Inkrementálne trénovanie

Vstupom do inkrementálneho trénovania je rozdielový korpus emailov, t.j. množina emai-
lov zachytená od posledného dávkového, resp. inkrementálneho trénovania. Táto fáza pozos-
táva z troch hlavných častí, a to z úpravy klastrovania, prepočtu váh a inkrementálneho
pretrénovania sekvencie klasifikátorov.

6.1. Inkrementálne klastrovanie

Dendrogramy, získané v jednotlivých etapách dávkového klastrovania, postupne rozšírime
o nové (olabelované aj neolabelované) emaily. Algoritmus inkrementálnej úpravy DBSCAN-
klastrovania je popísaný v článku [9]. V prípade vzniku nového, dostatočne veľkého klastra
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neobsahujúceho žiadny olabelovaný email, je nutné reprezentantom tohto klastra priradiť
label; optimálne manuálne, prípadne treba label predikovať na základe susedných klastrov.

6.2. Prepočet váh

Vzhľadom na rozšírenie klastrovania je potrebné upraviť aj váhy labelovaných emailov x.
Pripomeňme, že váha emailu klesá exponenciálne s jeho vekom, t.j. f(t) = e−αt (Sekcia 4.4).

V prípade rozšírenia pôvodného klastra platí (viď označenie zo Sekcie 4.7)

wnewx =
vnewx∑

x′∈LC

vnewx′
· nnewC ,

kde
vnewx = e−αt0 · vx +

∑

y∈Bnew(x,δC)

twy ,

t0 je čas od posledného prepočtu váh a Bnew(x, δC) je množina nových emailov v δC-okolí
emailu x.

V prípade vzniku nového klastra, resp. rozčlenenia pôvodného klastra, je potrebné váhy
pre tento klaster vypočítať nanovo podľa vzorcov zo Sekcie 4.7.

6.3. Inkrementálne trénovanie klasifikátorov

Pri inkrementálnom trénovaní sekvenciu klasifikátorov nevytvárame nanovo, ale ju iba
upravíme podľa nových olabelovaných emailov. Pre KNN to znamená iba rozšírenie trénova-
cej množiny. V prípade Random Forest klasifikátora je nutné jednotlivé klasifikačné stromy
“rozvetviť”; t.j. z listov, ktoré sa po pridaní nových emailov, resp. po aktualizácii váh pô-
vodných emailov, stanú nehomogénne, vytvoríme podstromy. Viď napr. [27], [22].
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KAPITOLA 7

Sumarizácia

Na záver štúdie zosumarizujeme inovačné prvky predloženého algoritmu na filtrovanie
spamu a uvedieme jeho hlavné výhody.

7.1. Podstatné prvky nového prístupu

Navrhovaný algoritmus je založený na novom prístupe k filtrovaniu a kategorizácii emai-
lov spočívajúcom v dvoch inováciach. Prvou z nich je reprezentácia emailov pomocou kvanti-
tatívnych profilov. Druhou inováciou je integrovanie efektívneho labelovania a relabelovania
korpusu založené na adaptívnom klastrovaní.

Kvantitatívny profil je reálny vektor vopred zadanej dimenzie, získaný z emailu. Medzi
jednoduché kvantitatívne profily patria napríklad veľkostný, znakový a riadkový profil. Zlo-
žitejšími profilmi sú napríklad profily založené na rekurenčnej kvantifikačnej analýze RQA.

Labelovanie korpusu založené na adaptívnom klastrovaní minimalizuje časovú náročnosť
tejto operácie. Klastrovanie okrem toho umožňuje redukciu veľkosti trénovacieho korpusu.

Okrem týchto dvoch inovácií algoritmus využíva sekvenčné adaptívne klasifikovanie a in-
krementálne trénovanie.

7.2. Výhody navrhovaného algoritmu

Každá z navrhovaných inovácií prináša viacero výhod predkladaného algoritmu. Medzi
výhody, vyplývajúce z reprezentácie emailov kvantitatívnymi profilmi, patria hlavne:

• Škálovateľnosť, primeraná výpočtová zložitosť, paralelizovateľnosť, robustnosť na out-
liery :
Vďaka klasifikovaniu/kategorizácii emailov založenej na Random Forest klasifiká-
tore je výsledný algoritmus paralelizovateľný a vysoko škálovateľný, ako aj robustný
voči extrémnym emailom.
• Nízka miera vulnerability :

Diskriminujúca podmnožina kvantitatívnych charakteristík je závislá na trénovacom
korpuse, ktorý je pre spamerov nedostupný. To znemožňuje ľahkú prelomiteľnosť
navrhovaného filtra.
• Kombinovateľnosť s existujúcimi riešeniami :

Keďže email je reprezentovaný kvantitatívnym profilom a nie množinou slov/to-
kenov, algoritmus extrahuje z emailu inú informáciu než štandardné filtre. Táto
ortogonalita umožňuje kombinovanie algoritmu s existujúcimi filtrami.
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• Adaptívnosť klasifikovania emailu:
Emaily sa kategorizujú pomocou postupnosti klasifikátorov. Pritom sa začína od kla-
sifikovania pomocou jednoduchých kvantitatívnych profilov a, ak je to potrebné,
postupuje sa k čoraz zložitejším profilom.
• Flexibilnosť a rozšíriteľnosť algoritmu:

Nosné prvky algoritmu sú konfigurovateľné, t.j. kvantitatívne profily a klastrovacie
metriky možno zvoliť v závislosti od korpusu. Takisto je možné algoritmus jedno-
ducho rozšíriť definovaním vlastného kvantitatívneho profilu respektíve metriky.
• Možnosť zatrieďovania emailov do jemnejších skupín:

Hrubé členenie emailov na spam a ham je častokrát nepostačujúce a emaily je
potrebné zatrieďovať do jemnejších kategórií. Predkladaný algoritmus umožňuje ka-
tegorizovať emaily do používateľom zadaných skupín.
• Nezávislosť na jazyku:

Na rozdiel od text-miningového prístupu k filtrovaniu emailov, ktorý je závislý
od gramatických a lexikálnych pravidiel konkrétneho jazyka, náš prístup na báze
kvantitatívnych profilov je jazykovo nezávislý.

Vďaka ďalšej inovácii založenej na adaptívnom klastrovaní, predkladaný algoritmus zís-
kava nasledovné vlastnosti:

• Zohľadnenie informácie aj z nelabelovaných emailov :
Informácia o tom, či je daný olabelovaný email podobný stovkám iných, respektíve
je jedinečný v rámci korpusu, vstupuje do klasifikovania.
• Efektívne využívanie spätnej väzby o labeli emailu:

Informácia od používateľa o labeli emailu je automaticky rozšírená na celé “okolie”
tohto emailu.
• Rýchlejšie rozpoznanie novej spamovej kampane:

Spamy z novej kampane sa prejavia ako nový klaster. Informácia o tom sa využije
pri klasifikovaní.
• Selektívny výber trénovacej množiny emailov :

Na manuálne labelovanie sú vybrané len tie emaily, ktoré reprezentujú klastre zís-
kané v adaptívnom klastrovaní. Pritom homogénne klastre sú zastúpené nižším poč-
tom reprezentantov ako nehomogénne.

7.3. Záver

Z predbežnej štúdie [12] (pozri tiež Sekciu 1.5) vyplýva, že už využitím jednoduchých
kvantitatívnych profilov je možné dosiahnuť výkonnosť porovnateľnú so SpamAssassinom za-
loženým na stovkách heuristických pravidiel, ako aj s naivným Bayesovym filtrom. Takisto
predbežné výskumy účinnosti adaptívneho klastrovania ukazujú, že by malo byť možné týmto
spôsobom znížiť náročnosť labelovania a relabelovania korpusu, ako aj zvýšiť výkonnosť kla-
sifikácie. Preto je možné očakávať, že navrhovaný algoritmus bude dosahovať porovnateľnú,
ak nie lepšiu výkonnosť než existujúce voľne dostupné, respektíve komerčné riešenia na fil-
trovanie spamu. V prípade potvrdenia tohto očakávania a s prihliadnutím na ďalšie výhody
vrátane škálovateľnosti, flexibility, rozšíriteľnosti a nízkej vulnerability sa navrhovaný algo-
ritmus môže stať zaujímavým pre využitie v reálnej internetovej komunikácii.
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Abstrakt 

Spam is an unsolicited email message. From the receiver's perspective, spam is 
an annoyance and thus it is necessary to block its delivery, for instance, by 
filtering it out. Traditional approach to spam filtering and email categorization is 
based on heuristic rules, naive Bayes filtering and/or text-mining. Instead of the 
“bag-of-words” representation, in the quantitative profile approach that we 
propose, an email is represented by an m-dimensional vector of numbers with m 
fixed in advance. In this paper we outline the basic components of a new spam 
filtering algorithm based on quantitative profiles. 
 

Súčasné riešenia na filtrovanie spamu a ich nedostatky 

Spam je nevyžiadaná emailová správa, ktorá je často rozposielaná hromadne. 
Jej účelom býva najčastejšie reklama, no často je dôvodom jeho distribúcie aj 
získanie hesla a iných osobných údajov (phishing), pokus o podvod (scam), šírenie 
vírusov, verifikácia emailovej adresy a iné. Keďže pre príjemcu je spam nepríjemný 
až potenciálne nebezpečný, je nutné blokovať jeho doručenie. Z toho dôvodu sú 
vyvíjané spamové filtre, ktorých účelom je spam detekovať a v závislosti 
od konfigurácie ho zmazať, prípadne ho umiestniť do špeciálnej zložky a pod. 

Najpoužívanejšie prístupy k filtrovaniu spamu využívajú dva druhy informácií: 
mimomailovú a vnútromailovú. Pod mimomailovou informáciou sa myslia globálne 
databázy znalostí o spame a ich pôvodcoch (napríklad blacklisty), ako aj lokálne 
informácie o hame (whitelisty). V našom výskume sa zameriavame výlučne na 
riešenia a algoritmy založené na vnútromailovej informácii, t.j. informácii získateľnej 
výlučne z emailu. Takisto nami navrhovaný algoritmus využíva len vnútromailovú 
informáciu. Samozrejme, tento algoritmus je možné skombinovať s metódami 
využívajúcimi mimomailovú informáciu. 

Na základe získaného prehľadu existujúcich riešení na filtrovanie elektronickej 
komunikácie je možné tvrdiť, že ich podstatnou zložkou je textová a lexikálna analýza 
s využitím postupov a algoritmov text-miningu, akými sú napríklad: 

 štandardizácia dokumentu 

 tokenizácia 

 lematizácia (vyhľadávanie koreňov slov) 

 určovanie slovných druhov 

 parsovanie 

 vyhľadávanie kľúčových slov 

 a iné.  
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Vďaka empirickým štúdiám [6], [9] výkonnosti voľne dostupných anti-
spamových riešení SpamAssassin [12] a Bogofilter [11], ako aj komerčného 
softvérového produktu FortiMail [5], sme dospeli k záveru, že efektívnosť algoritmov 
založených na textovej a lexikálnej analýze emailov má svoje hranice a principiálne 
obmedzenia. Navyše akékoľvek ďalšie zlepšenie efektívnosti by bolo výpočtovo a 
kapacitne náročné. Ďalšími závažnými nedostatkami štandardných textových 
algoritmov na filtrovanie spamu sú: 

 Vysoká vulnerabilita (zraniteľnosť) algoritmov: 

Spameri sa dokážu jednoducho prispôsobiť a „oklamať“ filtrovací algoritmus. 

 Závislosť na jazyku: 

Text-miningový prístup je závislý na gramatických a lexikálnych pravidlách 
konkrétneho jazyka. S tým súvisí aj znížená výkonnosť v multilingválnom 
prostredí. 

 Fixovanosť heuristických pravidiel: 

Filtre založené na heuristike využívajú pevne zadefinované pravidlá, ktoré sú 
často implementované prostredníctvom regulárnych výrazov. Tie je nutné 
kontinuálne rozširovať, inovovať a prehodnocovať, čo si vyžaduje sústredené 
úsilie špecializovaných odborníkov. 

 Viazanosť na binárnu klasifikáciu: 

Mnohé štandardné riešenia umožňujú triedenie emailov len do dvoch kategórií 
spam/ham, prípadne do troch spam/ham/unknown. Jemnejšia kategorizácia 
však môže byť efektívnejšia. 

 Rigidnosť výsledného hodnotenia spamovosti emailu: 

Bežné riešenia len v nízkej miere umožňujú modifikovanie spôsobu 
výsledného spracovania čiastkových charakteristík spamovosti emailu. 
Napríklad FortiMail sa rozhoduje podľa prvej aktivovanej charakteristiky 
emailu, čím uprednostňuje rýchlosť spracovania pred efektívnosťou. 
SpamAssassin sa rozhoduje na základe súčtu skóre jednotlivých pravidiel, 
pričom iný spôsob agregácie je často efektívnejší. 

 

Z uvedených dôvodov je zrejmé, že existujúce prístupy k filtrovaniu spamu 
majú značné nedostatky, obzvlášť v multilingválnom prostredí. Preto je potrebné 
hľadať alternatívne prístupy. 

Návrh nového algoritmu na filtrovanie spamu 

Navrhovaný algoritmus [8] je založený na novom prístupe k filtrovaniu 
a kategorizácii emailov spočívajúcom v dvoch inováciach. Prvou z nich je 
reprezentácia emailov pomocou kvantitatívnych profilov. Druhou inováciou je 
integrovanie efektívneho labelovania a relabelovania korpusu založené 
na adaptívnom klastrovaní. Okrem týchto dvoch inovácií algoritmus využíva 
sekvenčné adaptívne klasifikovanie a inkrementálne trénovanie. Celkový pohľad 
na algoritmus podáva Diagram 1. 
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Diagram 1. Outline algoritmu 

 

Emaily sú reprezentované kvantitatívnymi profilmi, t.j. reálnymi vektormi 
pevnej dimenzie získanými z emailov. Kvantitatívne profily zachytávajú 
charakteristiky emailov, ktoré doposiaľ neboli využívané v existujúcich spamových 
filtroch, ani vedecky skúmané v odbornej literatúre. 

Jeden z elementárnych nami navrhovaných kvantitatívnych profilov je riadkový 
profil, tvorený dĺžkami riadkov. Riadkový profil je špeciálnym prípadom všeobecného 
binárneho profilu. Binárny profil si všíma „doby“ medzi opakovanými výskytmi 
konkrétneho patternu v emaili; v prípade riadkového profilu je patternom znak konca 
riadku. Ďalším jednoduchým profilom je znakový profil, ktorý je v základnej forme 
vlastne histogramom početností výskytov jednotlivých znakov, respektíve skupín 
znakov. Pre ilustráciu riadkového a znakového profilu viď Obrázok 1.  

 

 

Obrázok 1. Grafická reprezentácia riadkového a znakového profilu emailu 

 

Zložitejším typom kvantitatívnych profilov sú RQA-profily. Ide o profily 
založené na novom symbolicko-dynamickom prístupe k emailu, kde email chápeme 
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ako realizáciu stacionárneho stochastického informačného zdroja. Rekurenčná 
kvantifikačná analýza (RQA, viď [3] a tiež prehľadový článok [10]) definuje číselné 
charakteristiky tohto zdroja založené na rekurenčnom grafe, viď. Obrázok 2. Jednou 
z RQA charakteristík je napríklad determinizmus, zachytávajúci „predpovedateľnosť“ 
informačného zdroja. Ďalšou je Shannonova entropia.  

 

Obrázok 2. Príklad rekurenčného grafu 

 

Jednou z prehliadaných oblastí v problematike spamu je labelovanie 
a relabelovanie korpusu emailov, ktorý je nutný pre trénovanie učiaceho sa 
algoritmu. Podľa nášho názoru však ide o vec zásadnej dôležitosti, nakoľko spätná 
väzba od používateľa nie je vždy dostupná v potrebnej miere a je nutné manuálne 
labelovanie emailov. V takom prípade je veľmi dôležité minimalizovať náklady s tým 
spojené. Z tohto dôvodu je neoddeliteľnou súčasťou algoritmu adaptívne 
klastrovanie. Okrem efektívneho výberu vzorky pre labelovanie, adaptívne 
klastrovanie, vďaka stanoveniu váh olabelovaných emailov, umožňuje aj redukciu 
trénovacej vzorky potrebnej pre klasifikovanie. Klastrovanie je založené 
na algoritmoch DBSCAN [4] a OPTICS [1]; pre ilustráciu viď Obrázok 3. 

 

 

Obrázok 3. Klastrovanie algoritmom OPTICS 
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Z dôvodu efektívnosti sa v algoritme samotné klasifikovanie vykonáva 
sekvenčne, pričom sa postupne mení sada kvantitatívnych profilov použitých ako 
prediktory. Začína sa s jednoduchšie získateľnými profilmi. Ako klasifikačný 
algoritmus je vhodné použiť Random Forest [1], ktorý sa rozhoduje na základe 
množiny klasifikačných stromov, viď Obrázok 4. Medzi jeho silné stránky patrí 
robustnosť vzhľadom na extrémne profily, invariantnosť na monotónne transformácie 
profilov, jednoduchá paralelizovateľnosť a hlavne vynikajúca výkonnosť. 

 

 

Obrázok 4. Príklad klasifikačného stromu 

 

Časovo najnáročnejšou fázou každého učiaceho sa filtra je jeho trénovanie. 
Keďže spam sa v čase dynamicky mení, je potrebné filter opakovane pretrénovávať, 
a preto je súčasťou tohto algoritmu aj takzvané inkrementálne trénovanie. Jeho 
úlohou je, na základe nových emailov korpusu, inovovať klastrovú štruktúru, váhy 
emailov, ako aj samotnú sekvenciu klasifikátorov s pomerne nízkymi výpočtovými 
nárokmi.  

Vlastnosti algoritmu 

Medzi významné črty algoritmu, vyplývajúce z reprezentácie emailov 
kvantitatívnymi profilmi, patria hlavne: 

 škálovateľnosť, robustnosť, primeraná výpočtová zložitosť, jednoduchá 
paralelizovateľnosť, 

 nízka miera vulnerability, 

 kombinovateľnosť s existujúcimi riešeniami, 

 adaptívnosť klasifikovania emailu, 

 flexibilnosť a rozšíriteľnosť algoritmu, 

 možnosť zatrieďovania emailov do jemnejších skupín, 

 nezávislosť na jazyku. 
 

Vďaka tomu, že klasifikovanie/kategorizácia emailov je založená na Random 
Foreste, je výsledný algoritmus paralelizovateľný a vysoko škálovateľný, ako aj 
robustný voči extrémnym emailom. Diskriminujúca podmnožina kvantitatívnych 
charakteristík je závislá na trénovacom korpuse, ktorý je pre spamerov nedostupný; 
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to znemožňuje ľahkú prelomiteľnosť navrhovaného filtra. Keďže email je 
reprezentovaný kvantitatívnym profilom a nie množinou slov/tokenov, algoritmus 
extrahuje z emailu inú informáciu než štandardné filtre; táto ortogonalita umožňuje 
kombinovanie algoritmu s existujúcimi filtrami a tým dosiahnutie vyššej efektívnosti. 
Emaily sa kategorizujú pomocou postupnosti klasifikátorov, pričom sa začína 
od klasifikovania pomocou jednoduchých kvantitatívnych profilov a, ak je to potrebné, 
postupuje sa k čoraz zložitejším profilom. Nosné prvky algoritmu sú konfigurovateľné, 
t.j. kvantitatívne profily a klastrovacie metriky možno zvoliť v závislosti od korpusu; 
takisto je možné algoritmus jednoducho rozšíriť definovaním vlastného 
kvantitatívneho profilu. Veľakrát nepostačuje hrubé členenie emailov na spam a ham, 
ale je potrebné emaily zatrieďovať do jemnejších kategórií; predkladaný algoritmus 
umožňuje kategorizovať emaily do používateľom zadaných skupín. Na rozdiel 
od text-miningového prístupu k filtrovaniu emailov, ktorý je závislý od gramatických 
a lexikálnych pravidiel konkrétneho jazyka, náš prístup pomocou kvantitatívnych 
profilov je jazykovo nezávislý. 

Vďaka ďalšej inovácii založenej na adaptívnom klastrovaní, predkladaný 
algoritmus získava nasledovné vlastnosti: 

 zohľadnenie informácie aj z nelabelovaných emailov, 

 efektívne využívanie spätnej väzby o labeli emailu, 

 rýchlejšie rozpoznanie novej spamovej kampane, 

 selektívny výber trénovacej množiny emailov. 
 

Keďže vstupom do algoritmu je celý korpus emailov (olabelovaných aj 
neolabelovaných), informácia z neolabelovaných emailov podstatným spôsobom 
ovplyvňuje klastrovaciu štruktúru aj samotné predikovanie kategórie emailov. 
V prípade získania labelu emailu od používateľa je táto informácia automaticky 
rozšírená na celé „okolie“ tohto emailu. Spamy z novej kampane sa prejavia ako 
nový klaster, čo má následne vplyv na klasifikovanie. Na manuálne labelovanie sú 
vybrané len tie emaily, ktoré reprezentujú klastre získané v adaptívnom klastrovaní, 
pričom homogénne klastre sú zastúpené nižším počtom reprezentantov ako 
nehomogénne. 

Predbežné meranie efektívnosti 

V článku [7] je predbežne zhodnotená úspešnosť základných kvantitatívnych 
profilov – riadkového a znakového. Efektívnosť profilov je porovnaná s úspešnosťou 
SpamAssassina (heuristických pravidiel) a Bogofiltra (naivného Bayesovho filtra). 

Merania sa uskutočnili na jednom privátnom a dvoch verejných korpusoch. 
TREC07 a CEAS08 sú všeobecne využívané verejne dostupné korpusy, ktorých 
prevažná väčšina je tvorená spamom (67%, resp. 80%). Tieto korpusy obsahujú 
emaily takmer výlučne v anglickom jazyku. Vzhľadom na špecifiká slovenského 
prostredia (najmä jazykové zloženie emailov a celkový podiel spamu) bol použitý aj 
privátny korpus, ktorý obsahuje 50% slovenských a českých emailov. Celkový podiel 
spamu je výrazne nižší ako v spomínaných verejných korpusoch (približne 12%). 

Úspešnosť bola vyhodnocovaná pomocou dvoch základných mier úspešnosti, 
konkrétne na základe podielu zle klasifikovaných hamov (false positive rate) 
fpr = FP/(TN + FP) a podielu zle klasifikovaných spamov  (false negative rate) 
fnr = FN/(TP + FN), kde TP (TN) označuje počet správne rozpoznaných spamov 
(hamov) a FP (FN) označuje počet chybne zatriedených spamov (hamov). 
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Komplexnejší pohľad na účinnosť jednotlivých filtrov podáva ROC krivka zobrazujúca 
závislosť fnr od tpr = 1 - fpr. Udávame taktiež hodnotu AUC, čo je veľkosť plochy 
pod ROC krivkou. 

Výsledky predbežnej štúdie sumarizuje Tabuľka 1 a Obrázok 5. V tabuľke sú 
uvádzané hodnoty fnr pre fpr na úrovni 0.5% (1%), čo znamená, že jeden z dvesto 
(jeden zo sto) hamov je označený nesprávne ako spam. 

Na privátnom korpuse dosahujú najlepšiu úspešnosť SpamAssassin (SA) 
a Bogofilter (BF), pričom znakový profil (CP) je len mierne horší. Najmenej 
efektívnym je riadkový profil (LP). 

Na verejných korpusoch dosahujú všetky filtre s výnimkou SpamAssassina 
(SA) výrazne lepšiu výkonnosť ako na privátnom korpuse. Oba nami navrhované 
kvantitatívne profily  (CP, LP) majú ďaleko vyššiu efektívnosť ako SpamAssassin 
(SA). Pri hodnote fpr = 0.5% je riadkový profil dokonca úspešnejší ako Bogofilter 
(BF). 

 

filter 

privátny korpus TREC07 CEAS08 

pri 0.5% pri 1% pri 0.5% pri 1% pri 0.5% pri 1% 

CP 14.39 11.64 2.53 0.49 4.38 4.25 

LP 21.33 20.10 0.30 0.13 0.39 0.27 

SA 12.68 10.10 35.87 30.51 76.14 69.92 

BF 13.05 7.38 0.40 0.06 0.47 0.36 

 

Tabuľka 1. fnr (%) pri fixnom fpr = 0.5% alebo fpr = 1% 

 

 
 

Obrázok 5. ROC krivky pre privátny korpus a korpusy TREC07 a CEAS08 

 

Skutočnosť, že skúmané filtre (s výnimkou SA) sú oveľa efektívnejšie 
na verejných korpusoch ako na privátnom, je pravdepodobne spôsobená tým, že 
hlavičky spamov v TREC07 (CEAS08) korpuse majú výrazne odlišnú štruktúru oproti 
hamom. Už samotný počet riadkov hlavičky dokáže pomerne úspešne diskriminovať 
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hamy a spamy, viď Obrázok 6. Z tohto dôvodu sú výsledky na uvedených verejných 
korpusoch príliš optimistické. 

 

 

Obrázok 6. Distribúcia počtu hlavičkových riadkov v TREC07 korpuse 

 

Táto empirická štúdia dokazuje, že jednoduché a ľahko získateľné riadkové 
a znakové profily sú schopné dosahovať prinajmenšom porovnateľnú výkonnosť ako 
SpamAssassin s niekoľkými stovkami heuristických pravidiel a Bogofilter založený 
na naivnom Bayesovom filtri. Predpokladáme, že ďalšie navrhované kvantitatívne 
profily dokážu efektívnosť ešte zvýšiť. 

Záver 

V príspevku sme popísali hlavné prvky návrhu nového algoritmu na filtrovanie 
spamu, ktorého detailný popis možno nájsť v štúdii [8]. Na rozdiel od klasického 
prístupu založeného na text-miningu, resp. heuristických pravidlách, navrhovaný 
prístup zavádza reprezentáciu emailov pomocou kvantitatívnych profilov a využíva 
adaptívne klastrovanie a sekvenčné klasifikovanie. Výsledky predbežnej štúdie jeho 
efektívnosti ukázali perspektívu popísaného algoritmu. 
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Abstract. Traditional content-based approaches to spam filtering and email categorization are
based on heuristic rules, naive Bayes filtering and text-mining methods. In the quantitative pro-
files (QP) approach, an email is represented by a p-dimensional vector of numbers. In this paper
several new classes of QPs are introduced: grouped character profile, histogram binary profile,
moving window profile, which complement the already considered character and binary profiles.
A QP is processed by Random Forest (RF). At low computational costs the QP-based RF clas-
sifiers attain in spam filtering comparable and in email categorization even better performance
than the optimized SpamAssassin and Bogofilter. A performance study also demonstrates that
the proposed QPs have similar performance, which implies that vulnerability of the resulting
email filter can be lowered by applying the batch of QPs, or by predicting the category of a new
email by a randomly selected QP-based RF classifier.

Keywords. Quantitative profiles, Grouped character profile, Histogram binary profile, Moving
window profile, Random forest, Spam filtering, Email categorization

1 Introduction

Standard approach to content-based spam filtering and email categorization is based on heuristic
rules, naive Bayes filtering, text-mining methods, or their various combinations; cf. [6], [32] for
a book-length treatments and [1, 2, 4, 9, 13, 15, 17, 24, 25, 28], among others. The approach has
several deficiencies, such as language dependence, high number of heuristic rules, necessity to
update the rules, high computational costs, vulnerability, sensitivity to concept drift [13]. The
non-content based approaches to spam filtering, such as greylisting [18], are not subject of the
present paper.

The Quantitative Profile (QP) approach to spam filtering [10] takes its inspiration from the
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Email Shape Analysis, proposed by Sroufe, Phithakkitnukoon, Dantu, and Cangussu in [29].
A quantitative profile is a p-dimensional vector of numbers that characterizes an email. For
instance, vector of the lengths of the first p lines of an email constitutes the line profile of the
email; cf. [10]. The line profile characterizes shape of an email. However, the quantitative
profiles are not restricted to the email shape. Already in [10], the class of character profiles has
been proposed. The character profile is the vector of occurrences of letters from an alphabet, in
an email. A performance study [10], [11] has demonstrated that on the public TREC 2007 and
CEAS 2008 corpuses the line profile-based Random Forest classifier attains at low computational
costs better results than the optimized SpamAssassin filter [27], which is based on hundreds of
heuristic rules. Moreover, the line profile also outperforms the batch-mode learnt Bogofilter [23],
which implements the naive Bayes filter. Performance of the two simple profiles was also assessed
on a private multilingual corpus, where the character profile-based Random Forest classifier
performed comparably to SA and BF, and the line profile was slightly worse. Random Forest
[5], thanks to its insensitivity to monotone transformation of inputs, robustness to outliers, and
flexibility of the separating border [14], outperformed other classification algorithms. Spurred
by this promising results, in this paper we

1) introduce several new categories of the quantitative profiles (grouped character profile,
histogram binary profile, moving window profile, size profile) and a few new instances of the
binary profile (sentence profile, word profile, bracket profile, upper-case profile, STA profile),

2) study performance of the new QP-based Random Forest classifiers on the enlarged private
corpus,

3) propose a randomized quantitative profile filter.

All the computations were performed with R [22] and Java [16]. For the source code used to
prepare quantitative profiles data and to obtain the results of the present paper, see [12].

2 Quantitative profiles

Instead of the ’bag-of-words’ representation which is traditionally used in email filtering, in
the Quantitative Profiles approach an email is represented as a realization of a vector random
variable generated by a hierarchical data generating process. The length n of an email is an
integer-valued random variable, with the probability distribution Fn. Given the length, the email
is represented by a random vector Xn

1 = (X1, . . . , Xn) from the probability distribution FXn
1 |n

with the support in An, where A = {a1, . . . , am} is a finite set (alphabet) of size m = |A|. The
quantitative profile (QP) of an email is a p-dimensional vector of real numbers that represents
the email. The dimension p of the profile is specified in advance, and it applies to all emails.

In [10], two classes of quantitative profiles were considered: character profile and binary
profile. The character profile (CP) [10] of an email is an m-dimensional random vector CP =
(CP1 , . . . ,CPm), where

CP j =
n∑

i=1

I{Xi=aj}, j = 1, . . . ,m,

and I is the indicator function. Thus, the character profile of an email is the number of oc-
currences of the letters from A, in the email. In what follows, an A is taken to be the ASCII
character set, i.e. we consider emails as streams of bytes.

To get the binary profile [10], it is necessary to specify a subset S of ’special’ characters
from the alphabet. Let k be the number of occurrences of special characters in an email and
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let Tj (j = 1, . . . , k) be the index of the j-th occurrence of a special character; put T0 = 0.
Then the binary profile (BP) of an email is defined as a k̃-dimensional random vector BP =
(BP1, . . . ,BP k̃), where

BP j = Tj − Tj−1 − 1, j = 1, . . . , k̃.

There, k̃ is the maximum allowable number of occurrences of special characters and it is set in
advance. Hence, if k > k̃, the rest of the email is ignored. And if an email has k < k̃, BP j = 0 for
j > k. The binary profile is a rich class of profiles. In [10], the line profile (LP) was considered,
where the special character is the end-of-line, so that the profile comprises the lengths, in bytes,
of k̃ lines of emails.

New binary profiles

Motivated by satisfactory performance of the line profile [10], we introduce several new binary
profiles: sentence profile, bracket profile, upper-case profile, word profile, and STA profile.

To get the sentence profile (SNP), the set of special characters S = {\t, \ v, !, ., :, ;, ?}.
For the word profile (WP), S comprises the white-space characters and the punctuation

characters.

The special character set for the bracket profile (BRP) is S = {<, >, [, ], (, ), {, }}.
The upper-case profile (UP) has the S comprising all the upper-case letters.

Finally, the star-tilde-angle (STA) profile has S = {*,∼, >}.

New classes of QPs

A preliminary study of QPs [10] has demonstrated that the character and the line profiles, when
processed by the Random Forest classifier, attain performance at least comparable to that of
heuristic rules and the naive Bayes. This serves as a motivation for consideration of other classes
of QPs and assessment of their performance. The following new classes of QPs are proposed:
i) grouped character profile, ii) d-gram grouped character profile, iii) histogram binary profile,
iv) moving window profile.

The grouped character profile (CPG) is a character profile with the alphabet A′, where A′ is
a partition of A. We have considered several partitions A′. The basic one, denoted CPG9, has
the alphabet A′ of 9 groups of ASCII characters: the numbers, the white-spaces, the brackets,
the operators (+, -, *, /, ^, =), the separators (,, ;, :, _, ∼, ., ?), the upper-case letters, the
lower-case letters, the forbidden characters (i.e. the ASCII 0-8, 14-27 and 127-255 characters),
and the rest. Another grouped character profile, CPG11, is obtained from CPG9 by splitting
the category ’rest’ into the three categories: !, $, and the rest.

The d-gram grouped character profile (dCPG) is based on the alphabet A′d, where d is
specified in advance. Counts of occurrences of the d-grams form the dCPG profile of an email.

The histogram binary profile (HBP) is a profile that is derived from the binary profile. For
a particular BP, the set B of possible values of BP for k̃ not fixed is partitioned into k̂ subsets
{B1, . . . ,Bk̂}. Then,

HBP j =
n∑

i=1

I{BP i∈Bj} j = 1, . . . , k̂.

We consider the histogram binary profile derived from the upper-case profile.

@ COMPSTAT 2012
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The moving window profile (MWP) is derived from the grouped character profile (CPG).
MWP comprises a fixed number of CPGs, which are obtained from non-overlapping segments
of an email, with fixed number of characters.

Size profile

In addition to the quantitative profiles, a size profile (SP) of an email is proposed. It comprises
the information on the size of an email (in bytes), the size of selected header fields and optionally
also their CPGs, and the number and the size of email parts of selected content types, optionally
with their CPGs; for the details see [12].

3 Performance study of the new QPs

In [10], results of a performance study of the Random Forest classifier with the line profile and
the character profile were presented. The performance was assessed on the publicly available
corpuses TREC 2007 and CEAS 2008, and a private corpus. The study [10] has demonstrated
that the two QPs attain performance comparable to that of the optimally tuned SpamAssassin,
and the character profile’s performance is close to that of Bogofilter.

In [10], it was noted that all the considered email filters (except for SpamAssassin) attain
much better performance on the public corpuses then on the private one; for a possible expla-
nation see [10]. To get a realistic assessment of the new QPs’ performance, we consider solely
the private Slovanet corpus, which is expanded by a new test set.

The Slovanet corpus

A private corpus provided by the Slovak ISP company Slovanet, a.s. comprises a training set
of 11 050 hand-labeled emails from September 2010, and two test sets, from October 2010 and
February 2011. Also the test sets were hand-labeled. Composition of the training and the test
sets is shown in Table 1. There, ’s.ham’ denotes the solicited ham emails, and other categories
are self-explanatory. The corpus is multi-lingual, with majority of emails in Slovak.

Table 1: Composition of the private Slovanet corpus

s.ham advert notify spam total

train Sep 6837 1611 1225 1377 11 050

test Oct 3650 1409 5758 1383 12 200

test Feb 7003 2775 2322 5148 17 248

The considered QPs

The following quantitative profiles were considered: the character profile CP, two instances of the
grouped character profile: CPG9 and CPG11, described in Sect. 2, bi-gram and tri-gram grouped
character profiles with the 9 and 11 groups (denoted 2CPG9, 2CPG11, 3CPG9, 3CPG11), the
moving window profile based on CPG9, CPG11 (denoted MWP-CPG9, MWP-CPG11), the line
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profile LP, the sentence profile SNP, the sentence profile SNP2 obtained from pre-processed
emails (i.e. white-spaces ignored, multiple separators collapsed), the bracket profile BRP and
the star-tilde-angle profile STAP. The binary profiles have dimension 100. We have considered
also the word profile WP based on pre-processed emails (with multiple separating characters
collapsed), the histogram upper-case profile HUP2 based on pre-processed emails where the
white-space characters were ignored. Finally, the size profile SP and the size profile together
with two CPGs, based on 9 and 11 groups, were considered. To obtain the size profiles, emails
were processed using mime4j Java library [21].

Other filters used in the comparative study

Performance of the QPs-based Random Forest (RF) classifiers is compared to that of the Spam-
Assassin (SA), version 3.3.1, used in the off-line mode, with the Bayes Filter turned off. SA is
used either in the default setting (denoted SA-default) or the output from SA is processed by
RF (denoted SA-RF), as it attains much better results than SA with the default rule weights.
Also, the Bogofilter, version 1.2.2, was learnt in batch mode, with the default configuration. In
comparative studies, SpamAssassin and Bogofilter are typically evaluated; see e.g. [3, 6, 13].
Commercial filter FortiMail-Bayes is also used in the comparison.

Performance evaluation measures

To evaluate performance, the false positive rate fpr = FP/(TN+FP ) and the false negative rate
fnr = FN/(TP + FN) are calculated, where TP (TN ) stands for the number of true positive
(true negative) emails, i.e. the correctly recognized spam (ham) emails; and FP (FN ) stands
for the number of false positive (false negative) emails, i.e. incorrectly recognized ham (spam)
emails, respectively. The receiver operating characteristic (ROC ) [26] curves are also presented.

Results

Results are summarized in Table 2, Table 3 and Figure 1.

Spam filtering From Table 2, Table 3 and Figure 1 several things can be learnt. First of
all, worth highlighting is the performance of QPs at fpr = 0.1%, where all the profiles attain
on the February test set fnr much lower than Bogofilter and majority of QPs outperform also
SA-RF; cf. Table 2 and Figure 1.

As for the comparison of RF-QPs with SA and BF at the 0.5% level of fpr, on the October
test set the character profile CP and 3CPG11 attain better performance than the optimized
SpamAssassin (SA-RF), but fnr of all the other QPs is higher. QPs attain slightly higher fnr
than the batch-mode learnt Bogofilter. Note that performance of SA in the default-setting is
very poor.

The proposed QPs attain for the considered values of fpr, fnr in a narrow interval. For
instance, for fpr = 0.5% on the February test set, 14 out of the total 19 QPs have fnr from 5%
to 7%. There are few profiles with outlying slightly higher or slightly smaller fnr. The QPs with
the poorest fnr across the both test sets, are HUP2, WP, and LP. The lower values of fnr are
attained by CP, 3CPG11, SP-CPG11.
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Table 2: Dimension of the feature space, and fnr (%) at fixed fpr

October February
QP dim at 0.5% at 0.5% at 0.1%

CP 256 14.2 6.1 7.1

CPG9 9 21.6 7.0 7.8

CPG11 11 21.4 6.8 7.5

2CPG9 81 17.2 6.0 6.6

2CPG11 121 16.6 5.2 6.8

3CPG9 729 14.7 5.0 6.1

3CPG11 1331 14.4 4.5 6.1

MWP-CPG9 450 19.0 6.7 7.1

MWP-CPG11 550 19.2 6.7 7.1

LP 100 22.2 6.6 7.7

SNP 100 19.9 7.3 7.5

SNP2 100 19.5 7.1 7.6

WP 100 19.6 7.8 11.7

BRP 100 19.8 6.9 7.6

STAP 100 18.4 6.6 7.3

HUP2 102 21.5 8.2 8.7

SP 55 18.3 5.8 12.6

SP-CPG9 343 17.7 4.7 6.2

SP-CPG11 407 17.2 4.1 5.8

SA-RF > 300 14.5 4.2 7.6

SA-default > 300 76.9 96.7 97.4

BF 4.5 · 105 13.0 3.7 15.6

The FortiMail-Bayes filter does not permit to set fpr to a fixed value; on the October test set
it attains fnr 15.62% at fpr 0.13%; on the February set it has fnr 2.83% at fpr 0.03%. Neither
Bogofilter nor FortiMail-Bayes allow for email categorization.

Note that the October values of fnr are higher than those on the February test set. The
0.1% level of fpr is not attainable at the October test set with reasonable fnr.

Dependence of fnr on the dimension for three binary profiles (LP, SNP2, STAP) is, for
fpr = 0.1% on the February test set, depicted at Figure 2.

Email categorization In the email categorization task majority of QPs perform much
better in the most interesting category of solicited ham. Misclassification table for Random
Forest with SP-CPG11 profile and Random Forest with SA (SA-RF) is shown in Table 3. The
total classification error for SA-RF is 21.6%, whereas SP-CPG11 profile attains the total error
15.9%.
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Figure 2: Dependence of fnr on the dimension of LP, SNP2, STAP profiles, for fpr = 0.1%,
February test set

RF vs other classifiers

QPs can be fed into a classification algorithm, to produce a spam filter or an email categorization
tool. We have played with the classic Linear Discriminant Analysis (LDA), classification and
regression tree (CART), ada-boost (ADA), neural network (NNET), support vector machines
(SVM), k-nearest neighbor (KNN) and Random Forest (RF) algorithms, as implemented in
the R [22] libraries MASS [31], class [31], rpart [30], ada [7], nnet [31], e1071 [8], FNN [19],
randomForest [20]. On the both test sets Random Forest attains better performance than the
other classification algorithms. For instance, on the February test set and the line profile, RF
attains at fpr = 0.1%, fnr = 7.7%, whereas ADA, the best of the other classifiers, attains
fnr = 24.3%; cf. Table 4.

Thanks to insensitivity to monotone transformations of inputs, robustness to outliers, easy
tuning and flexibility of the separating border, the Random Forest algorithm turns to be ide-
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Table 3: SP-CPG11 and SA-RF misclassification tables for categorization, February test set

SP-CPG11 SA-RF
count advert s.ham notify spam advert s.ham notify spam

advert 1385 1386 1 3 1191 1500 42 42

s.ham 250 6736 13 4 381 6161 390 71

notify 2 767 1549 4 6 1098 1217 1

spam 5 300 8 4835 23 168 11 4946

Table 4: Performance of the classification algorithms, measured by fnr (%) at fixed fpr, on the
line profile for the February test set

method at 0.5 % at 0.1 %

LDA 99.9 99.9

CART 66.1 99.9

ADA 12.3 24.3

NNET 86.7 97.3

SVM 14.5 36.0

KNN 57.4 91.1

RF 6.6 7.7

ally suited for the quantitative profiles. Note that also in the bag-of-words approach to email
categorization and spam filtering, Random Forest has been found promising [17].

Computational costs

Training is the most demanding computational part of the considered filters. Preparation of
the training set for SpamAssassin (without Bayes and network rules) has taken approximately
1 hour. SA has computed 362 features. Training of BogoFilter has taken approximately 30
minutes, and along the training the filter has built up a vocabulary of more than 450 thousands
words. Training of a QP-based Random Forest filter comprises two parts: computation of
QPs and training of RF. Duration of each part depends on QP, mainly on its dimension. For
instance, any of the 100-dimensional binary profiles has taken about 3 minutes of computation
and 3 minutes of training, in R [22]. Preparation of the training data set in Java [16] takes about
10 seconds. For more dimensional QPs the computation time in R is much higher, but using the
Java implementation it again takes several seconds.

4 Randomized QP

Besides a filter performance, one of the main concerns in spam filtering is the filter’s vulnerability.
Vulnerability of a filter based on a batch of QPs should be lower than that of individual QP-
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based filters. Moreover, the more filters a spam has to pass through, the more costly the spam
preparation is for a spammer. In the performance study we have considered more than 15
QP-based filters, and many more are conceivable; cf also [12]. Thanks to the fact that all the
considered QPs attain similar performance, it is possible to replace a batch of QPs filters by
a randomly selected filter. The resulting filter based on a randomly chosen profile permits to
economize the already low computational costs associated with QPs, and attains performance
in the range of the individual QPs. From the point of view of a spammer, passing through the
randomized QPs filter is as difficult as passing through the batch of the QPs filters.

5 Summary

Quantitative profiles (QPs) [10] offer a low-cost numeric characterization of emails. When fed
into the Random Forest (RF) classification algorithm, the resulting email filters attain satis-
factory performance, comparable to that of the Random Forest-processed SpamAssassin (SA)
and the batch-mode learnt Bogofilter. It is of equal importance that the QP-based filters are
highly scalable, easy to parallelize (thanks to RF), independent of language, easy to combine
with other filters (thanks to QPs), and permit email categorization.

In this paper we proposed several new classes of QPs: grouped character profile, d-gram
grouped character profile, histogram binary profile, and moving window profile, together with
a few new instances of the binary profile (sentence profile, word profile, bracket profile, upper-
case letter profile, STA profile). Performance of the resulting RF-QP filters was assessed on a
multilingual private Slovanet corpus. The results are as follows: on the February test set, all
QPs attain at fpr = 0.1% much lower fnr than the batch-mode learnt Bogofilter, and majority
of QPs attain at the same level of fpr smaller fnr than the Random Forest-processed vector
of the SpamAssassin features. At fpr = 0.5%, the proposed QPs attained fnr slightly higher
than those of the optimally-weighted SA and Bogofilter. In email categorization, the QPs attain
much better performance than SA and Bogofilter. Thanks to similar performance of the QPs,
it is possible to predict the category of a new email by a Random Forest classifier, randomly
selected from the set of RFs which are based on the individual QPs. This way, the vulnerability
of the resulting spam filter becomes much smaller than that of the individual QP-based filters.

We approach the spam filtering and email categorization problems from the statistical learn-
ing point of view. The method that we explore is based on the quantitative profiles, which are
fed into the random forest classification algorithm. The paper demonstrates that 1) the quan-
titative profiles of emails can categorize emails at least as good as the text mining methods, 2)
they can do it at much lower computational costs, 3) differences of performance of classification
algorithms on the same quantitative profile can be quite large, 4) the Random Forest classifier
appears to be the most suitable for building the quantitative profiles-based filters.

Acknowledgement
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Abstract

In this supplementary material we describe the R code used to prepare the data and to produce
the results presented in “Email categorization and spam filtering by random forest with new classes of
quantitative profiles”.
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1 Introduction

In this supplementary material we describe the R code used to prepare data and reproduce the results
of the paper [3] (below called shortly “the paper”). In the paper new classes of quantitative profiles were
defined and their use for spam filtering and email categorization was demonstrated. The performance
of the proposed profiles was measured on the private corpus, which comprises one training set and two
test sets of emails. Performance of profiles was compared to that of SpamAssassin [10] heuristic rules
(SA, version 3.3.1, rules updated on December 2, 2010, without Bayes and network rules) and the naive
Bayesian filtering implemented in Bogofilter [7] (BF, version 1.2.2, default configuration).

To demonstrate the ease of implementation of these quantitative profiles, in what follows we present
their implementation in R [6]. The code reproduces almost all the results of [3]. We decided to prefer the
readability and simplicity of the code to optimalization. That’s why the code is written in R, minimally
uses parallelization, reads email files several times (once per each class of quantitative profiles) and
character profiles are 256-dimensional (though only less than 100 columns suffices). Inspite of this the
code runs in reasonable time and due to the use of RData-images, the consecutive runs are much faster.

Notice that the obtained results can be slightly different from those reported here because of the
versions of R and randomForest. Here we used R version 2.14.2 (2012-02-29, Win7/64) and randomForest

version 4.6-6.

1.1 Conventions

In the R-functions described below we use the following parameters/variables:

fsEmails a vector of the full paths to the individual emails of a given corpus

useImage if set to TRUE, the function tries to find the corresponding image-file and, if it exists, loads the
R-objects from it; otherwise the function calculates the objects “from scratch”

For parameter and variable names the following prefixes are used:

f the full path to a file

fs a vector of full paths to files

ns an integer vector

inds a vector of row indices

xs a matrix of predictors

ys a vector (of class factor) of responses, usually email labels

rf an instance of the class randomForest

preds a vector of predicted labels

probs a matrix with predicted label-distribution or a vector with predicted probability of a given label

fpr false positive rate, here the error rate of classifying ham email as spam

fnr false negative rate, here the error rate of classifying spam email as ham

Finally, the following abbreviations are used:

LP line profiles

SNP sentence profiles

WP word profiles

UP upper-case profiles

BRP brackets profiles

STAP star-tilde-angle profiles

HBP histogram binary profiles

CP character profiles

CPGx grouped character profiles; x denotes the number of character groups

dCPGx d-gram grouped character profiles; x denotes the number of character groups

MWP-CPGx moving window profiles based on CPGx profile

SP size profiles

2
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SP-CPGx size profiles with grouped character profiles by parts of email

SA SpamAssassin’s heuristic rules processed by Random Forest

SA2 SpamAssassin’s scores (the total number of spam-points)

BF Bogofilter’s probability of being a spam

1.2 Initialization

First, set some R-options and global variables and open a log file.

> optionsOld = options()

> options(prompt=" ", continue=" ", digits=5)

## profiles

PROFILES = c("LP", "LP2", "LP3", "SNP", "SNP2", # 1

"WP", "UP", "UP2", "BRP", "STAP", # 6

"HLP", "HLP2", "HLP3", "HSNP", "HSNP2", # 11

"HWP", "HUP", "HUP2", "HBRP", "HSTAP", # 16

"CP", # 21

"CPG6", "CPG8", "CPG9", "CPG11", # 22

"2CPG6", "2CPG8", "2CPG9", "2CPG11", # 26

"3CPG6", "3CPG8", "3CPG9", "3CPG11", # 30

"MWP-CPG6", "MWP-CPG8", "MWP-CPG9", "MWP-CPG11", # 34

## profiles computed by Java

"SP", "SP-CPG6", "SP-CPG8", "SP-CPG9", "SP-CPG11") # 38

## SpamAssasin and Bogofilter

REF_FILTERS = c("SA", "SA2", "BF") # 43

NTREE = 500 ## the number of trees of random forests

N_MAX = 100 ## the number of considered occurences of sep. in BP

F_MAX = 100 ## the number of bins in HBP

N_WIN = 50 ## the number of windows for MWP

WIN_WIDTH = 100 ## the width of window in MWP

SA_THRESHOLD = 5.0 ## default SA score threshold

BF_THRESHOLD = 0.5 ## default BF probability threshold

SHOW_PLOTS = TRUE ## show plots or not

CPU_CORES = 1 ## the number of CPU cores used

## groups of charaters

GROUPS = read.csv("data/groups.csv")

## separators, ignored characters and collapse arguments for binary profiles

SEPIGNCOL = data.frame(SEP = numeric(8), IGN = numeric(8), COL = numeric(8))

LP_SEP = "\n" ## line profile

LP_IGN = ""

LP_COL = FALSE

LP2_SEP = "\n" ## line profile

LP2_IGN = "[\t\v\f\r ]"

LP2_COL = FALSE

LP3_SEP = "\n" ## line profile

LP3_IGN = "[\t\v\f\r ]"

LP3_COL = TRUE

SNP_SEP = "[\t\v!\\.:;\\?]" ## sentence profile

SNP_IGN = ""

SNP_COL = FALSE

SNP2_SEP = "[\t\v!\\.:;\\?]" ## sentence profile
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SNP2_IGN = "[[:space:]]"

SNP2_COL = TRUE

WP_SEP = "[[:space:][:punct:]]" ## word profile

WP_IGN = ""

WP_COL = TRUE

UP_SEP = "[[:upper:]]" ## upper-case profile

UP_IGN = ""

UP_COL = FALSE

UP2_SEP = "[[:upper:]]" ## upper-case profile

UP2_IGN = "[[:space:]]"

UP2_COL = FALSE

BRP_SEP = "[<>\\[\\(\\)\\{\\}]|\\]" ## brackets profile

BRP_IGN = ""

BRP_COL = FALSE

STAP_SEP = "[\\*~>]" ## StarTildeAngle profile

STAP_IGN = ""

STAP_COL = FALSE

SEPIGNCOL[1,] = c(LP_SEP, LP_IGN, LP_COL)

SEPIGNCOL[2,] = c(LP2_SEP, LP2_IGN, LP2_COL)

SEPIGNCOL[3,] = c(LP3_SEP, LP3_IGN, LP3_COL)

SEPIGNCOL[4,] = c(SNP_SEP, SNP_IGN, SNP_COL)

SEPIGNCOL[5,] = c(SNP2_SEP, SNP2_IGN, SNP2_COL)

SEPIGNCOL[6,] = c(WP_SEP, WP_IGN, WP_COL)

SEPIGNCOL[7,] = c(UP_SEP, UP_IGN, UP_COL)

SEPIGNCOL[8,] = c(UP2_SEP, UP2_IGN, UP2_COL)

SEPIGNCOL[9,] = c(BRP_SEP, BRP_IGN, BRP_COL)

SEPIGNCOL[10,] = c(STAP_SEP, STAP_IGN, STAP_COL)

SEPIGNCOL$COL = as.logical(SEPIGNCOL$COL)

logfile = file("log.txt")

open(logfile, open="wt")

## a simple function for logging

logf = function(msg) {

s = paste(Sys.time(), "\t", msg, sep="")

writeLines(s, con=logfile)

flush(con=logfile)

}

logf("Started")

2 Data

In this section we demonstrate how the data for the paper were prepared.

2.1 Function readIndex

The function readIndex reads the list of email full paths and their labels from the index file(s) fsIndex.
The function returns a list with the following components:

fsEmails a vector of paths to email files

nsEmails a vector of numbers of emails per index file

ys a factor of email labels with levels ham and spam

ysFine a factor of email categories; the levels are advert, (solicited) ham, notify and spam

lang a factor of languages of emails, with factor-levels slovak (Slovak and Czech emails), english, german
and other

readIndex = function(fsIndex) {

## labels are 0=ham, 1=spam, -1=unknown

m = length(fsIndex)
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nsEmails = integer(m)

for (i in 1:m) {

csv = read.csv(fsIndex[i])

## remove uncategorized emails (those with label -1)

rows = which(csv$X_SPAM != -1)

if (i == 1) {

indx = csv[rows,]

} else {

indx = rbind(indx, csv[rows,])

}

nsEmails[i] = length(rows)

}

fsEmails= as.character(indx$EMAIL_LONG_ID)

ys = as.factor(as.character(indx$X_SPAM))

levels(ys) = c("ham", "spam") ## 0->ham, 1->spam

ysFine = as.factor(as.character(indx$TYPE))

lang = as.factor(as.character(indx$LANG))

## return value

list(fsEmails = fsEmails, nsEmails = nsEmails,

ys = ys, ysFine = ysFine, lang = lang)

}

2.2 Function makeBPs

The function makeBPs creates a list of matrices datas. For each type of binary profile BP, one matrix
is computed. The rows of matrix are binary profiles of individual emails (distances between occurences
of given separators in the number of bytes). Only nMax occurences are taken into account. Ignored
characters are not included in these distances. Collapse argument (TRUE or FALSE) denotes whether
successive separators are considered as one separator or not. Separators, ignored characters and collapse
arguments for each profile are in the data frame sepigncol. The full paths to the emails are in the vector
fsEmails.

makeBPs = function(fsEmails, sepigncol = SEPIGNCOL, nMax = N_MAX) {

M = length(sepigncol[,1])

n = length(fsEmails)

cols = paste("X", 1:nMax, sep="")

## list of matrices with binary profiles

datas = list()

for (m in 1:M) {

datas[[m]] = matrix(0, nrow=n, ncol=nMax)

colnames(datas[[m]]) = cols

}

for (i in 1:n) {

## read email into a string

con = fsEmails[i]

lengthOfEmail = file.info(con)$size

email = readChar(con, nchars = lengthOfEmail, useBytes = TRUE)

## only for email with nonzero length

if (lengthOfEmail != 0) {

## loop for each profile

for (m in 1:M) {

em = ifelse(sepigncol[m,2] == "", email, gsub(sepigncol[m,2], "", email))

if (em != "") {
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## indices of occurences of separators in email

inds_occ = c(0, gregexpr(sepigncol[m,1], em)[[1]], lengthOfEmail+1)

if (inds_occ[2] == -1) { ## the case of email without any separator

datas[[m]][i,] = c(lengthOfEmail, numeric(nMax - 1))

} else {

## computation of the number of characters between separators

d = diff(inds_occ) - 1

## collapse of separators

if(sepigncol[m,3] == TRUE) d = d[d>0]

## fixed length of profiles

ld = length(d)

if(ld > nMax) datas[[m]][i,] = d[1:nMax]

if(ld <= nMax) datas[[m]][i,] = c(d, numeric(nMax - ld))

}

}

}

}

}

return(datas)

}

2.3 Function makeHBPs

The function makeHBPs creates the list of matrices datas, one for each type of histogram binary profile
HBP. The rows of matrices are histogram binary profiles of emails. Histograms are computed from
uncutted binary profiles (no restriction according to nMax). Function computes frequencies of distances
between separators. Frequencies of distances longer than fMax are summed together and form the last
column.

makeHBPs = function(fsEmails, sepigncol = SEPIGNCOL, fMax = F_MAX) {

M = length(sepigncol[,1])

n = length(fsEmails)

## two extra columns

## for the number of zero lengths and sum of the lengths exceeding fMax

cols = paste("F", 1:(fMax+2), sep="")

## lisf of matrices with histogram binary profiles

datas = list()

for (m in 1:M) {

datas[[m]] = matrix(0, nrow=n, ncol=(fMax+2))

colnames(datas[[m]]) = cols

}

for (i in 1:n) {

## read email into a string

con = fsEmails[i]

lengthOfEmail = file.info(con)$size

email = readChar(con, nchars = lengthOfEmail, useBytes = TRUE)

## only for email with nonzero length

if (lengthOfEmail != 0) {

for (m in 1:M) {

em = ifelse(sepigncol[m,2] == "", email, gsub(sepigncol[m,2], "", email))

if (em != "") {

## indices of occurences of separators in email

inds_occ = c(0, gregexpr(sepigncol[m,1], em)[[1]], lengthOfEmail+1)
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if (inds_occ[2] == -1) {

datas[[m]][i,] = rep(0, fMax + 2)

} else {

## the numbers of characters between separators

d = diff(inds_occ) - 1

## collapse of separators

if(sepigncol[m,3] == TRUE) d = d[d>0]

## frequencies of lengths

counts = as.data.frame(table(d))

hbp = numeric()

hbp[as.numeric(as.character(counts[,1]))+1] = counts[,2]

hbp[is.na(hbp)] = 0

## fixed length of profiles

if(length(hbp)<=(fMax+1))

datas[[m]][i,] = c(hbp, numeric(fMax+2-length(hbp)))

if(length(hbp)>(fMax+1))

datas[[m]][i,] = c(hbp[1:(fMax+1)],sum(hbp[(fMax+2):length(hbp)]))

}

}

}

}

}

return(datas)

}

2.4 Function makeCP

The function makeCP creates a matrix data, the rows of which are character profiles CP of individual
emails. The column names are C0,C1,...,C255, where Ci denotes the number of occurences of i-th
ASCII-character.

makeCP = function(fsEmails) {

n = length(fsEmails)

## matrix with character profiles

data = matrix(0, nrow=n, ncol=256)

cols = as.character(0:255)

colNames = paste("C", cols, sep="")

colnames(data) = colNames

for (i in 1:n) {

## read email into a string

con = fsEmails[i]

lengthOfEmail = file.info(con)$size

email = readChar(con, nchars = lengthOfEmail, useBytes=TRUE)

## email-string to vector of chars

chars = as.numeric(charToRaw(email))

## create frequency table of chars

t = table(chars)

## char frequencies to data matrix

data[i,1:256] = t[cols]

}

## replace NAs with 0

data[is.na(data)] = 0
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return(data)

}

2.5 Function makeCPGs

Function makeCPGs creates a list of matrices, one for each partition of ASCII character set. Partitions
are given by argument GROUPS. Matrices have column for each group of partition. Rows consists of the
numbers of occurences of characters from groups - grouped character profiles of emails CPG. Grouped
character profiles are computed directly from basic character profiles, it is not necessary to read emails
from files.

makeCPGs = function(cp, groups = GROUPS) {

M = length(groups[1,]) - 2

# list of matrices with groups character profiles

datas = list()

for(m in 1:M) {

datas[[m]] = t(rowsum(t(cp), group = groups[,m+2]))

}

return(datas)

}

2.6 Function make2CPGs

Function make2CPGs creates a list of matrices, one for each partition of ASCII character set. Function
computes the numbers of occurences of 2-grams, which are created according to groups of the partition.

make2CPGs = function(fsEmails, groups = GROUPS) {

M = length(groups[1,]) - 2

n = length(fsEmails)

fullCols = list() ## full names of groups

cols = list() ## truncated names of groups

colNames = list() ## names of column in data matrices

ng = numeric(M) ## the numbers of groups in each partition of ASCII characters

## list of matrices with 2-gram grouped characters profiles

datas = list()

for (m in 1:M) {

fullCols[[m]] = levels(groups[,m+2])

cols[[m]] = sapply(fullCols[[m]], function(z) substr(z,1,2))

ng[m] = length(cols[[m]])

datas[[m]] = matrix(0, nrow = n, ncol = ng[m]*ng[m])

colNames[[m]] = character(ng[m]*ng[m])

k=1

for (i in 1:ng[m]) {

for (j in 1:ng[m]) {

colNames[[m]][k] = paste(cols[[m]][i], cols[[m]][j], sep = "")

k = k+1

}

}

colnames(datas[[m]]) = colNames[[m]]

}

for (i in 1:n) {

## read email into a string

con = fsEmails[i]

lengthOfEmail = file.info(con)$size
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email = readChar(con, nchars = lengthOfEmail, useBytes=TRUE)

## email-string to vector of chars

chars = as.numeric(charToRaw(email))

for (m in 1:M) {

## rewriting email characters according to the partition of characters into groups

gemail = numeric(lengthOfEmail)

for (j in 1:ng[m]) {

gemail[is.element(chars, which(groups[,m+2] == fullCols[[m]][j]) - 1)] = cols[[m]][j]

}

## only for email with length of at least 2

if (lengthOfEmail > 1) {

## creating 2-grams

cpg2D = paste(gemail[1:(lengthOfEmail-1)], gemail[2:lengthOfEmail], sep="")

tab = table(cpg2D)

datas[[m]][i,] = tab[colNames[[m]]]

}

## replace NAs with 0

datas[[m]][is.na(datas[[m]])] = 0

}

}

return(datas)

}

2.7 Function make3CPGs

Function make3CPGs creates a list of matrices, one for each partition of ASCII character set. Function
computes the numbers of occurences of 3-grams, which are created according to groups of the partition.

make3CPGs = function(fsEmails, groups = GROUPS) {

M = length(groups[1,]) - 2

n = length(fsEmails)

fullCols = list() ## full names of groups

cols = list() ## truncated names of groups

colNames = list() ## names of column in data matices

ng = numeric(M) ## the numbers of groups in each partition of ASCII characters

## list of matrices with 3-gram grouped characters profiles

datas = list()

for (m in 1:M) {

fullCols[[m]] = levels(groups[,m+2])

cols[[m]] = sapply(fullCols[[m]], function(z) substr(z,1,2))

ng[m] = length(cols[[m]])

datas[[m]] = matrix(0, nrow = n, ncol = ng[m]*ng[m]*ng[m])

colNames[[m]] = character(ng[m]*ng[m]*ng[m])

l=1

for (i in 1:ng[m]) {

for (j in 1:ng[m]) {

for (k in 1:ng[m]) {

colNames[[m]][l] = paste(cols[[m]][i], cols[[m]][j], cols[[m]][k], sep = "")

l = l+1

}

}
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}

colnames(datas[[m]]) = colNames[[m]]

}

for (i in 1:n) {

## read email into a string

con = fsEmails[i]

lengthOfEmail = file.info(con)$size

email = readChar(con, nchars = lengthOfEmail, useBytes=TRUE)

## email-string to vector of chars

chars = as.numeric(charToRaw(email))

for (m in 1:M) {

## rewriting email characters according to the partition of characters into groups

gemail = numeric(lengthOfEmail)

for (j in 1:ng[m]) {

gemail[is.element(chars, which(groups[,m+2] == fullCols[[m]][j]) - 1)] = cols[[m]][j]

}

## only for emails with length of at least 3

if (lengthOfEmail > 2) {

## creating 3-grams

cpg3D = paste(gemail[1:(lengthOfEmail-2)],

gemail[2:(lengthOfEmail-1)],

gemail[3:lengthOfEmail], sep="")

tab = table(cpg3D)

datas[[m]][i,] = tab[colNames[[m]]]

}

## replace NAs with 0

datas[[m]][is.na(datas[[m]])] = 0

}

}

return(datas)

}

2.8 Function makeMWPs

Function makeMWPs creates a list of matrices, one for each partition of ASCII character set. Each email
is divided into windows of width winWidth. For the first nWin windows, grouped character profile (given
by groups parameter) is computed and these CPGs create the row of matrix.

makeMWPs = function(fsEmails, winWidth = WIN_WIDTH, nWin = N_WIN, groups = GROUPS) {

M = length(groups[1,]) - 2

n = length(fsEmails)

cols = list() ## the names of groups

colNames = list() ## the names of columns in data matrices

ng = numeric(M) ## the numbers of groups in each partition of ASCII character set

## the list of matrices with moving window profiles

datas = list()

for (m in 1:M) {

cols[[m]] = levels(groups[,m+2])

ng[m] = length(cols[[m]])

datas[[m]] = matrix(0, nrow = n, ncol = ng[m]*nWin)
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colNames[[m]] = character()

for(i in 1:nWin) {

colNames[[m]] = c(colNames[[m]], paste(i, cols[[m]], sep=""))

}

colnames(datas[[m]]) = colNames[[m]]

}

for (i in 1:n) {

## read email into a string

con = fsEmails[i]

lengthOfEmail = file.info(con)$size

email = readChar(con, nchars = lengthOfEmail, useBytes=TRUE)

## email-string to vector of chars

chars = as.numeric(charToRaw(email))

for (m in 1:M) {

## rewriting email characters according to the partition of characters into groups

gemail = numeric(nchar(email))

for (j in 1:ng[m]) {

gemail[is.element(chars, which(groups[,m+2] == cols[[m]][j]) - 1)] = cols[[m]][j]

}

## truncation or extension of email into fixed length

gem = character(winWidth*nWin)

if (length(gemail) >= (winWidth*nWin)) {

gem = gemail[1:(winWidth*nWin)]

} else {

gem = c(gemail, rep("space", winWidth*nWin - length(gemail))) ## spaces addition

}

for (j in 1:nWin) {

g = gem[(winWidth*(j-1)+1):(winWidth*j)]

## create frequency table of groups for each window

tab = table(g)

## group frequencies to data matrix

datas[[m]][i,(ng[m]*(j-1)+1) : (ng[m]*j)] = tab[cols[[m]]]

}

## replace NAs with 0

datas[[m]][is.na(datas[[m]])] = 0

}

}

return(datas)

}

2.9 Function mapIds

The function mapIds creates a mapping between two vectors of unique identifiers ids1 and ids2. It
returns the integer vector map having the same length as ids1 and such that ids1[i] == ids2[map[i]]

for every i. The function is used in readSP, readSA and readBF to synchronize the order of emails.

mapIds = function(ids1, ids2, mustExist=TRUE) {

n = length(ids1)

if (n==length(ids2)) {

if (all(ids1 == ids2))

return(1:n) ## the vectors of ids are the same

}
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map = numeric(n)

for (i in 1:n) {

indx = which(ids1[i] == ids2)

if (mustExist & (length(indx) == 0))

stop("Index ids1[", i, "]=", ids1[i], " was not found in ids2")

if (length(indx) > 1)

stop("Index ids1[", i, "]=", ids1[i], " was found ", length(indx),

" times in ids2; indxs=(", indx[1], "", indx[2], "...)")

map[i] = indx[1]

}

return (map)

}

2.10 Function readSP

The function readSP reads the size profiles. This function could be used for reading size profiles combined
with grouped character profiles, too. The rows of the files fsSP or fsSPCPGx correspond to emails; the
columns are:

• SIZE_RAW, SIZE_PARSED: size of the raw email and parsed email,

• CNT_HDRS, SIZE_HDRS: the number and total size of header fields,

• CNT_PARTS, SIZE_PARTS: the number and total size of email parts,

• SIZE_HDR_x: sizes of 15 considered headers, namely From, To, Subject, Date, Delivered-To, Return-
Path, Content-Type, Message-ID, MIME-Version, first 4 Received, X-Envelope-To, X-Mailer,

• counts and sizes of considered parts of the email grouped by content type for the following 17 content
types: text/html, text/plain, text/rfc822-headers, text/?, image/gif, image/jpeg, image/png,
image/?, application/octed-stream, application/msword, application/pdf, application/vnd.ms-
excel, application/?, message/delivery-status, message/disposition-notification, message/rfs822,
?/?,

• and, in fsSPCPGx, also the grouped character profiles of considered headers and parts.

The profiles were obtained using mime4j Java library [5].

readSP = function(fsEmails, fsSP) {

## read and bind all SP-files

n = length(fsSP)

for (i in 1:n) {

csv = read.csv(fsSP[i])

if (i == 1) {

sp = csv

} else {

sp = rbind(sp, csv)

}

}

return(sp)

}

2.11 Function readSA

The function readSA reads the results of SpamAssassin [10] analysis of emails. The rows of the files fsSA

correspond to emails; the columns are:

• ORD, EMAIL_LONG_ID, LANG, TYPE, DATE, EMAIL_ID: the order, long identifier, language, category (i.e.,
fine label ham/notify/advert/spam), date and short identifier of the email

• (hundreds of) binary columns, one for every SA-rule; the value 1 means that the particular rule was
“active” on the email, otherwise the value is 0

• X_ERRORS: SA-error flag, 1 if SpamAssassin did not classify the email, 0 otherwise
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• X_THRESHOLD: default SA-threshold

• X_TOTAL: the total number of spam-points assigned to the email by SA (i.e., the score of the email)

• X_SPAM: label of the email

Since the set of SA-columns is corpus dependent (only columns for rules active on at least one email are
included), the function creates a data frame xs containing columns which are in at least one of the source
files fsSA. The function also returns a vector scores with score (spam-points) of emails assigned by SA
using default weights.

readSA = function(fsEmails, fsSA) {

## read and bind all SA-files

n = length(fsSA)

for (i in 1:n) {

csv = read.csv(fsSA[i])

csvNames = names(csv)

if (i == 1) {

saNames = csvNames

sa = csv

} else {

## bind rows of data frames with possibly different columns

saNamesNew = setdiff(csvNames, saNames)

csvNamesNew = setdiff(saNames, csvNames)

if (length(saNamesNew) > 0)

sa[,saNamesNew] = 0

if (length(csvNamesNew) > 0)

csv[,csvNamesNew] = 0

saNames = union(saNames, csvNames)

sa = rbind(sa[,saNames], csv[,saNames])

}

}

## remove columns not corresponding to SA-rules

omitColNames = c("ORD", "EMAIL_LONG_ID", "LANG", "TYPE", "DATE",

"EMAIL_ID", "X_ERRORS", "X_THRESHOLD", "X_TOTAL", "X_SPAM", "X_SPAM.1")

omitCols = mapIds(omitColNames, saNames, mustExist=FALSE)

omitCols = as.vector(na.omit(omitCols))

## order rows according to fsEmails

map = mapIds(fsEmails, sa$EMAIL_LONG_ID)

xs = sa[map, -omitCols]

scores = sa$X_TOTAL[map]

list(xs = xs, scores = scores)

}

2.12 Function readBF

The function readBF reads classification results from Bogofilter. Bogofilter was trained incrementally on
the train part of the corpus. On the test parts of the corpus, Bogofilter was not learnt the correct labels.
The return value is a list with a vector probsSpam of predicted spamminess (probability of being a spam).

readBF = function(fsEmails, fsBF) {

n = length(fsBF)

for (i in 1:n) {

csv = read.csv(fsBF[i])

csv = data.frame(EMAIL_LONG_ID=csv$EMAIL_LONG_ID, CLSF_PROB=csv$CLSF_PROB)

if (i == 1) {

bf = csv

} else {

bf = rbind(bf, csv)
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}

}

map = mapIds(fsEmails, bf$EMAIL_LONG_ID)

list(probsSpam = bf$CLSF_PROB[map])

}

2.13 Function prepareCorpusData

The function prepareCorpusData prepares all data used in the classification including labels of emails,
spliting corpus to the training and test subsets, all quantitative profiles and data from SA and BF. The
function saves several data-images, which have to be loaded before random forests are trained/tested:

data_common data for common usage

data_BP_HBP binary and histogram binary profiles

data_CP_CPG character and grouped character profiles

data_MWP moving window profiles

data_SP size profiles

data_SA_BF data from SA and BF

The parameter fsIndex is the path to the index file(s), used in readIndex. The vectors fsSP and
fsSPCPGx comprise paths to files with size profiles and size profiles combined with grouped character
profiles for each part of email. The vectors fsSA and fsBF contain paths to SA and BF data files for the
given corpus.

prepareCorpusData = function(fsIndex, fsSP, fsSPCPG6, fsSPCPG8, fsSPCPG9, fsSPCPG11,

fsSA, fsBF, useImage=T, ...) {

## common data for all profiles

if (!(useImage & file.exists("data_common.RData"))) {

## read the index of the corpus

logf(paste("Reading index"))

indx = readIndex(fsIndex=fsIndex)

fsEmails = indx$fsEmails

nsEmails=indx$nsEmails

n = length(fsEmails)

nTrain = nsEmails[1]

nTest = n - nTrain

indsTrain = 1:nTrain

indsTestOct = (nsEmails[1] + 1) : (nsEmails[1] + nsEmails[2])

indsTestFeb = (nsEmails[1] + nsEmails[2] + 1) : n

data = list(

fsEmails=fsEmails, nsEmails=nsEmails,

n = n, nTrain = nTrain, nTest = nTest,

indsTrain = indsTrain, indsTestOct = indsTestOct, indsTestFeb = indsTestFeb,

ys=indx$ys, ysFine=indx$ysFine, lang=indx$lang,

groups = GROUPS, sepigncol = SEPIGNCOL)

save(data, file = "data_common.RData")

}

## BP and HBP profiles

if (!(useImage & file.exists("data_BP_HBP.RData"))) {

## make binary profiles

logf("Making BPs")

bps = makeBPs(fsEmails, ...)

## make histogram binary profiles
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logf("Making HBPs")

hbps = makeHBPs(fsEmails, ...)

## list of profiles data

logf("Writing data-image for the BP and HBP")

data_BP_HBP = list(

bps[[1]], bps[[2]], bps[[3]], bps[[4]], bps[[5]],

bps[[6]], bps[[7]], bps[[8]], bps[[9]], bps[[10]],

hbps[[1]], hbps[[2]], hbps[[3]], hbps[[4]], hbps[[5]],

hbps[[6]], hbps[[7]], hbps[[8]], hbps[[9]], hbps[[10]])

names(data_BP_HBP) = PROFILES[1:20]

save(data_BP_HBP, file = "data_BP_HBP.RData")

}

## CP, CPG, 2CPG and 3CPG profiles

if (!(useImage & file.exists("data_CP_CPG.RData"))) {

## make character profiles

logf("Making CP")

cp = makeCP(fsEmails, ...)

## make grouped character profiles

logf("Making CPGs")

cpgs = makeCPGs(cp, ...)

## make 2-gram grouped character profiles

logf("Making 2CPGs")

cpg2s = make2CPGs(fsEmails, ...)

## make 3-gram grouped character profiles

logf("Making 3CPGs")

cpg3s = make3CPGs(fsEmails, ...)

logf("Writing data-image for the CP and CPG")

data_CP_CPG = list(cp, cpgs[[1]], cpgs[[2]], cpgs[[3]], cpgs[[4]],

cpg2s[[1]], cpg2s[[2]], cpg2s[[3]], cpg2s[[4]],

cpg3s[[1]], cpg3s[[2]], cpg3s[[3]], cpg3s[[4]])

names(data_CP_CPG) = PROFILES[21:33]

save(data_CP_CPG, file = "data_CP_CPG.RData")

}

## MWP profiles

if (!(useImage & file.exists("data_MWP.RData"))) {

## make moving window profiles

logf("Making MWPs")

mwps = makeMWPs(fsEmails, ...)

logf("Writing data-image for the MWP")

data_MWP = list(mwps[[1]], mwps[[2]], mwps[[3]], mwps[[4]])

names(data_MWP) = PROFILES[34:37]

save(data_MWP, file = "data_MWP.RData")

}
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## SP and SPCPGx profiles

if (!(useImage & file.exists("data_SP.RData"))) {

## read SP and SPCPGx profiles

logf("Reading SP")

sp = readSP(fsEmails, fsSP)

logf("Reading SPCPG6")

spcpg6 = readSP(fsEmails, fsSPCPG6)

logf("Reading SPCPG8")

spcpg8 = readSP(fsEmails, fsSPCPG8)

logf("Reading SPCPG9")

spcpg9 = readSP(fsEmails, fsSPCPG9)

logf("Reading SPCPG11")

spcpg11 = readSP(fsEmails, fsSPCPG11)

logf("Writing data-image for the SP")

data_SP = list(sp, spcpg6, spcpg8, spcpg9, spcpg11)

names(data_SP) = PROFILES[38:42]

save(data_SP, file = "data_SP.RData")

}

## SA and BF

if (!(useImage & file.exists("data_SA_BF.RData"))) {

## read SA and BF data

logf("Reading SA")

sa = readSA(fsEmails, fsSA)

xs_sa = sa$xs

scores_sa = sa$scores

logf("Reading BF")

bf = readBF(fsEmails, fsBF)

probsSpam_bf = bf$probsSpam

logf("Writing data-image for the SA and BF")

data_SA_BF = list(xs_sa=xs_sa, scores_sa=scores_sa, probsSpam_bf=probsSpam_bf)

save(data_SA_BF, file = "data_SA_BF.RData")

}

}

2.14 Data for the private corpus

The data for the private corpus can be prepared using the following call.

prepareCorpusData(

fsIndex = c("data/index_priv2.csv", "data/index_priv4.csv", "data/index_priv5.csv"),

fsSP = c("data/sp_priv2.csv", "data/sp_priv4.csv", "data/sp_priv5.csv"),

fsSPCPG6 = c("data/spcpg6_priv2.csv", "data/spcpg6_priv4.csv", "data/spcpg6_priv5.csv"),

fsSPCPG8 = c("data/spcpg8_priv2.csv", "data/spcpg8_priv4.csv", "data/spcpg8_priv5.csv"),

fsSPCPG9 = c("data/spcpg9_priv2.csv", "data/spcpg9_priv4.csv", "data/spcpg9_priv5.csv"),

fsSPCPG11= c("data/spcpg11_priv2.csv", "data/spcpg11_priv4.csv", "data/spcpg11_priv5.csv"),

fsSA = c("data/sa_priv2.csv", "data/sa_priv4.csv", "data/sa_priv5.csv"),

fsBF = c("data/bf_priv2.csv", "data/bf_priv4.csv", "data/bf_priv5.csv"))

Loading data, which are common for all profiles:

logf("Loading common data-image")

load("data_common.RData")
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The private corpus consists of three parts; the first one is used for training and the second and third
ones are used for testing. The size of the corpus, the sizes of the two parts and the total number of
hams/spams are:

cat("Emails:", sum(data$nsEmails), "\n")

Emails: 40498

print(data$nsEmails)

[1] 11050 12200 17248

cat("Hams:", sum(data$ys == "ham"), "\n")

Hams: 32590

cat("Spams:", sum(data$ys == "spam"), "\n")

Spams: 7908

The structure of hams/spams in the three parts of corpus:

print(table(data$ys[data$indsTrain]))

ham spam

9673 1377

print(table(data$ys[data$indsTestOct]))

ham spam

10817 1383

print(table(data$ys[data$indsTestFeb]))

ham spam

12100 5148

The structure of emails in the corpus according to fine labelling, see Table 1 of the paper:

print(table(data$ysFine[data$indsTrain]))

advert ham notify spam

1611 6837 1225 1377

print(table(data$ysFine[data$indsTestOct]))

advert ham notify spam

1409 3650 5758 1383

print(table(data$ysFine[data$indsTestFeb]))

advert ham notify spam

2775 7003 2322 5148

The language structure of emails in the corpus:

print(table(data$lang[data$indsTrain]))

english german other slovak

2917 532 456 7145

print(table(data$lang[data$indsTestOct]))

english german other slovak

6514 519 479 4688

print(table(data$lang[data$indsTestFeb]))

english german other slovak

7613 283 444 8908

The language structure of hams/spams in the corpus and the ratio of Slovak hams:

langTrain = table(data$ys[data$indsTrain], data$lang[data$indsTrain])

print(langTrain)
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english german other slovak

ham 1813 428 330 7102

spam 1104 104 126 43

print(langTrain["ham", "slovak"] / data$nTrain)

[1] 0.64271

langTestOct = table(data$ys[data$indsTestOct], data$lang[data$indsTestOct])

print(langTestOct)

english german other slovak

ham 5855 126 195 4641

spam 659 393 284 47

print(langTestOct ["ham", "slovak"] / length(data$indsTestOct))

[1] 0.38041

langTestFeb = table(data$ys[data$indsTestFeb], data$lang[data$indsTestFeb])

print(langTestFeb)

english german other slovak

ham 2529 279 434 8858

spam 5084 4 10 50

print(langTestFeb ["ham", "slovak"] / length(data$indsTestOct))

[1] 0.72607

3 Results of performance study

3.1 Function trainRF

The function trainRF tunes and trains a random forest for given train data xs_train and labels ys_train.
The default number of trees ntree is given by the variable NTREE (see Section 1.2). In the non-parallelized
mode (i.e., if CPU_CORES is 1), the function uses set.seed to obtain the same forest for the same data.

trainRF = function(xs_train, ys_train, ntree=NTREE) {

if (is.null(xs_train))

return(NULL)

require(randomForest)

if (CPU_CORES == 1) { ## not parallelized

## determine mtry

set.seed(123)

tune = tuneRF(xs_train, ys_train, plot=FALSE, trace=FALSE)

indMin = which.min(tune[,"OOBError"])

mtry = tune[indMin, "mtry"]

## train RF

set.seed(123)

rf = randomForest(x=xs_train, y=ys_train, mtry=mtry,

importance=T, ntree=ntree, proximity=F)

} else { ## parallelized

## divide trees to individual CPU cores

m = ceiling(ntree / CPU_CORES)

ntreePerCpu = c(rep(m, CPU_CORES-1), ntree - m*(CPU_CORES-1))

## train trees

require(doMC)

registerDoMC(CPU_CORES)

rf = foreach(ntree=ntreePerCpu, .combine=combine, .packages="randomForest") %dopar%
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randomForest(x=xs_train, y=ys_train, ntree=ntree)

}

return(rf)

}

3.2 Function trainRFs

The function trainRFs calls trainRF for all train data from bpd, cpd, mwpd, spd, sad. Labels of emails
and other data are acquired from cd. If fine is TRUE, instead of ham/spam labels the finer ones
(ham/notify/advert/spam) are used.

trainRFs = function(cd, bpd, cpd, mwpd, spd, sad, useImage=T, fine=F, ...) {

if(fine) fImage = "fine_rfs.RData"

else fImage = "rfs.RData"

if (useImage & file.exists(fImage)) {

## load forests from the image

logf(paste("Loading rfs-image", ifelse(fine, "- fine", "")))

load(fImage)

}

else {

ys_train = cd$ys[cd$indsTrain]

if (fine)

ys_train = cd$ysFine[cd$indsTrain]

rfs_prof = list()

k = 1

## Training RF on BP and HBP (20)

for (i in 1:length(bpd)) {

logf(paste("Training RF on", PROFILES[k] , "profile", ifelse(fine, "- fine", "")))

rfs_prof[[k]] = trainRF(bpd[[i]][cd$indsTrain,], ys_train, ...)

k = k+1

}

## Training RF on CP and CPG (13)

for (i in 1:length(cpd)) {

logf(paste("Training RF on", PROFILES[k] , "profile", ifelse(fine, "- fine", "")))

rfs_prof[[k]] = trainRF(cpd[[i]][cd$indsTrain,], ys_train, ...)

k = k+1

}

## Training RF on MWP (4)

for (i in 1:length(mwpd)) {

logf(paste("Training RF on", PROFILES[k] , "profile", ifelse(fine, "- fine", "")))

rfs_prof[[k]] = trainRF(mwpd[[i]][cd$indsTrain,], ys_train, ...)

k = k+1

}

## Training RF on SP and SPCPG (5)

for (i in 1:length(spd)) {

logf(paste("Training RF on", PROFILES[k] , "profile", ifelse(fine, "- fine", "")))

rfs_prof[[k]] = trainRF(spd[[i]][cd$indsTrain,], ys_train, ...)

k = k+1

}

names(rfs_prof) = PROFILES

## SA

logf(paste("Training RF on SA", ifelse(fine, "- fine", "")))

rf_sa = trainRF(sad$xs_sa[cd$indsTrain,], ys_train, ...)
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## save forests to the image

logf(paste("Writing rfs-image", ifelse(fine, "- fine", "")))

rfs = list(

rfs_prof = rfs_prof,

rf_sa=rf_sa

)

save(rfs, file=fImage)

}

return(rfs)

}

3.3 Function testRF

The function testRF calculates predictions of labels, predicted probability distributions and confusion
table for the given random forest rf and test data xs_test, ys_test. If binary is TRUE, the function
testBinPreds is also called.

testRF = function(rf, xs_test, ys_test, binary, ...) {

if (is.null(rf))

return(NULL)

require(randomForest)

## predicted distributions and classes, confusion table

probs = predict(rf, newdata=xs_test, type="prob")

preds = predict(rf, newdata=xs_test, type="response")

if (! binary) {

## multinomial classification

conf = table(ys_test, preds)

result = list(rf=rf, probs=probs, preds=preds, conf=conf)

} else {

## binary classification

result = testBinPreds(probs[,"spam"], preds, ys_test, ...)

result$rf = rf

result$probs = probs

}

return(result)

}

3.4 Function testBinPreds

The function testBinPreds calculates performance measures for binary classification to ham/spam. Among
the computed measures there are confusion table, fpr and fnr, fnr-values for given values fprs of fpr, AUC,
data for ROC curve, etc.

testBinPreds = function(probsSpam, preds, ys_test, fprs=c(0.0,0.001 * (1:5), 0.01)) {

require(ROCR)

conf = table(ys_test, preds)

lst = list(probsSpam=probsSpam, preds=preds, conf=conf)

## confusion table

cols = colnames(conf) ## predicted class

rows = rownames(conf) ## real class

lst$tp = ifelse(("spam" %in% cols) & ("spam" %in% rows), conf["spam","spam"],0)

lst$fp = ifelse(("spam" %in% cols) & ("ham" %in% rows), conf["ham","spam"], 0)

lst$tn = ifelse(("ham" %in% cols) & ("ham" %in% rows), conf["ham","ham"], 0)
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lst$fn = ifelse(("ham" %in% cols) & ("spam" %in% rows), conf["spam","ham"], 0)

## default error rates

lst$fpr = lst$fp / (lst$fp + lst$tn)

lst$fnr = lst$fn / (lst$fn + lst$tp)

lst$error = (lst$fp + lst$fn) / (lst$fp + lst$tn + lst$fn + lst$tp)

## AUC

proc = prediction(predictions = lst$probsSpam, labels=ys_test)

lst$auc = as.numeric(slot(performance(proc, measure="auc"), "y.values"))

## fnrs for given fprs

perf = attributes(performance(proc, x.measure="fpr", measure="fnr"))

lst$fprsAll = perf$x.values[[1]]

lst$fnrsAll = perf$y.values[[1]]

lst$fprs = fprs

lst$fnrs = sapply(fprs,

function(fpr) fnr4fpr(fpr=fpr, fprs=lst$fprsAll, fnrs=lst$fnrsAll))

## data for ROC

lst$perfROC = performance(proc, measure = "tpr", x.measure = "fpr")

return(lst)

}

The utility function fnr4fpr, used in testBinPreds, estimates fnr for a given value of fpr using
linear interpolation.

fnr4fpr = function(fpr, fprs, fnrs) {

afnr = approx(x = fprs, y = fnrs, xout = fpr)$y

return(afnr)

}

3.5 Function testRFs

The function testRFs calls testRF for all randomForests in rfs and test data for all profiles from bpd,
cpd, mwpd, spd and sad. Two test corpuses (Oct and Feb) are tested separately. The return list consists
of two lists with results for each corpus and results for SA and BF.

testRFs = function(cd, bpd, cpd, mwpd, spd, sad, rfs, useImage=T, binary=T, fine=F, ...) {

if(fine) fImage = "fine_rslt.RData"

else fImage = "rslt.RData"

if (useImage & file.exists(fImage)) {

## load results from the image

logf(paste("Loading results-image", ifelse(fine, "- fine", "")))

load(fImage)

}

else {

## testing for October corpus

logf("Testing for October corpus")

ys_test = cd$ys[cd$indsTestOct]

if (fine)

ys_test = cd$ysFine[cd$indsTestOct]

rslt_oct = list()

k = 1

## Testing RF on BP and HBP

for (i in 1:length(bpd)) {
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logf(paste("Testing RF on", PROFILES[k], "profile on October corpus",

ifelse(fine, "- fine", "")))

rslt_oct[[k]] = testRF(rfs$rfs_prof[[k]], bpd[[i]][cd$indsTestOct,],

ys_test, binary = binary, ...)

k = k+1

}

## Testing RF on CP and CPG

for (i in 1:length(cpd)) {

logf(paste("Testing RF on", PROFILES[k] , "profile on October corpus",

ifelse(fine, "- fine", "")))

rslt_oct[[k]] = testRF(rfs$rfs_prof[[k]], cpd[[i]][cd$indsTestOct,],

ys_test, binary = binary, ...)

k = k+1

}

## Testing RF on MWP

for (i in 1:length(mwpd)) {

logf(paste("Testing RF on", PROFILES[k] , "profile on October corpus",

ifelse(fine, "- fine", "")))

rslt_oct[[k]] = testRF(rfs$rfs_prof[[k]], mwpd[[i]][cd$indsTestOct,],

ys_test, binary = binary, ...)

k = k+1

}

## Testing RF on SP and SPCPG

for (i in 1:length(spd)) {

logf(paste("Testing RF on", PROFILES[k] , "profile on October corpus",

ifelse(fine, "- fine", "")))

rslt_oct[[k]] = testRF(rfs$rfs_prof[[k]], spd[[i]][cd$indsTestOct,],

ys_test, binary = binary, ...)

k = k+1

}

names(rslt_oct) = PROFILES

## SA

logf(paste("Testing RF on SA on October corpus", ifelse(fine, "- fine", "")))

sa_oct = testRF(rfs$rf_sa, sad$xs_sa[cd$indsTestOct,], ys_test, binary = binary, ...)

if (binary) {

## SA-score

logf("Testing SA scores on October corpus")

scores = sad$scores_sa[cd$indsTestOct]

sa2_probs = scores / max(scores, na.rm=T)

sa2_preds = as.factor(ifelse(scores >= SA_THRESHOLD, "spam", "ham"))

sa2_oct = testBinPreds(sa2_probs, sa2_preds, ys_test)

## BF

logf("Testing BF predictions on October corpus")

bf_probs = sad$probsSpam_bf[cd$indsTestOct]

bf_preds = as.factor(ifelse(bf_probs >= BF_THRESHOLD, "spam", "ham"))

bf_oct = testBinPreds(bf_probs, bf_preds, ys_test)

} else {

sa2_oct = bf_oct = NULL

}

## testing for February corpus

logf("Testing for February corpus")

ys_test = cd$ys[cd$indsTestFeb]
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if (fine)

ys_test = cd$ysFine[cd$indsTestFeb]

rslt_feb = list()

k = 1

## Testing RF on BP and HBP

for (i in 1:length(bpd)) {

logf(paste("Testing RF on", PROFILES[k], "profile on February corpus",

ifelse(fine, "- fine", "")))

rslt_feb[[k]] = testRF(rfs$rfs_prof[[k]], bpd[[i]][cd$indsTestFeb,],

ys_test, binary = binary, ...)

k = k+1

}

## Testing RF on CP and CPG

for (i in 1:length(cpd)) {

logf(paste("Testing RF on", PROFILES[k] , "profile on February corpus",

ifelse(fine, "- fine", "")))

rslt_feb[[k]] = testRF(rfs$rfs_prof[[k]], cpd[[i]][cd$indsTestFeb,],

ys_test, binary = binary, ...)

k = k+1

}

## Testing RF on MWP

for (i in 1:length(mwpd)) {

logf(paste("Testing RF on", PROFILES[k] , "profile on February corpus",

ifelse(fine, "- fine", "")))

rslt_feb[[k]] = testRF(rfs$rfs_prof[[k]], mwpd[[i]][cd$indsTestFeb,],

ys_test, binary = binary, ...)

k = k+1

}

## Testing RF on SP and SPCPG

for (i in 1:length(spd)) {

logf(paste("Testing RF on", PROFILES[k] , "profile on February corpus",

ifelse(fine, "- fine", "")))

rslt_feb[[k]] = testRF(rfs$rfs_prof[[k]], spd[[i]][cd$indsTestFeb,],

ys_test, binary = binary, ...)

k = k+1

}

names(rslt_feb) = PROFILES

## SA

logf(paste("Testing RF on SA on February corpus", ifelse(fine, "- fine", "")))

sa_feb = testRF(rfs$rf_sa, sad$xs_sa[cd$indsTestFeb,], ys_test, binary = binary, ...)

if (! fine) {

## SA-score

logf("Testing SA scores on February corpus")

scores = sad$scores_sa[cd$indsTestFeb]

sa2_probs = scores / max(scores, na.rm=T)

sa2_preds = as.factor(ifelse(scores >= SA_THRESHOLD, "spam", "ham"))

sa2_feb = testBinPreds(sa2_probs, sa2_preds, ys_test)

## BF

logf("Testing BF predictions on February corpus")

bf_probs = sad$probsSpam_bf[cd$indsTestFeb]

bf_preds = as.factor(ifelse(bf_probs >= BF_THRESHOLD, "spam", "ham"))

bf_feb = testBinPreds(bf_probs, bf_preds, ys_test)

} else {
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sa2_feb = bf_feb = NULL

}

## save results to the image

logf("Writing results-image")

corpusResults = list(

rslt_oct = rslt_oct,

rslt_feb = rslt_feb,

sa_oct = sa_oct, sa2_oct = sa2_oct, bf_oct = bf_oct,

sa_feb = sa_feb, sa2_feb = sa2_feb, bf_feb = bf_feb)

save(corpusResults, file=fImage)

}

return(corpusResults)

}

3.6 Function summarizeResults

The function summarizeResults creates a list with two data frames containing the summary of test results
for the given corpus (Oct or Feb).

summarizeResults = function(corpusResults, testCorpus) {

types = c(PROFILES, REF_FILTERS)

n = length(types)

np = length(PROFILES)

nr = length(REF_FILTERS)

if(testCorpus != "Oct" & testCorpus != "Feb")

stop("Only results for Oct or Feb corpus could be asked.")

res = vector("list", n)

if (testCorpus == "Oct") {

## profiles

for (i in 1:np) {

res[[i]] = corpusResults$rslt_oct[[i]]

}

## SA, BF

res[[np+1]] = corpusResults$sa_oct

res[[np+2]] = corpusResults$sa2_oct

res[[np+3]] = corpusResults$bf_oct

}

if (testCorpus == "Feb") {

## profiles

for (i in 1:np) {

res[[i]] = corpusResults$rslt_feb[[i]]

}

## SA, BF

res[[np+1]] = corpusResults$sa_feb

res[[np+2]] = corpusResults$sa2_feb

res[[np+3]] = corpusResults$bf_feb

}

tn = fp = fn = tp = rep.int(NA, n)
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fpr = fnr = error = auc = rep(NA, n)

fnr00 = fnr01 = fnr02 = fnr03 = fnr04 = fnr05 = fnr10 = rep(NA, n)

for (i in 1:n) {

if (! is.null(res[[i]])) {

tn[i] = res[[i]]$tn

fp[i] = res[[i]]$fp

fn[i] = res[[i]]$fn

tp[i] = res[[i]]$tp

fpr[i] = res[[i]]$fpr

fnr[i] = res[[i]]$fnr

error[i] = res[[i]]$error

auc[i] = res[[i]]$auc

fnr00[i] = res[[i]]$fnrs[1]

fnr01[i] = res[[i]]$fnrs[2]

fnr02[i] = res[[i]]$fnrs[3]

fnr03[i] = res[[i]]$fnrs[4]

fnr04[i] = res[[i]]$fnrs[5]

fnr05[i] = res[[i]]$fnrs[6]

fnr10[i] = res[[i]]$fnrs[7]

}

}

## data frames

dfRes = data.frame(types=types, tn=tn, fp=fp, fn=fn, tp=tp,

fpr=fpr, fnr=fnr, error=error, auc=auc)

dfFnrs = data.frame(types=types, fnr00=fnr00,

fnr01=fnr01, fnr02=fnr02, fnr03=fnr03,

fnr04=fnr04, fnr05=fnr05, fnr10 = fnr10)

list(results=dfRes, fnrs=dfFnrs)

}

3.7 Function plotROC

The function plotROC creates and saves a figure with ROC curves for the given profiles, SA or BF.

plotROC = function(corpusResults, testCorpus, profs, name = NULL,

xlim = XLIM, ylim = YLIM, cols = COLORS, lty = LTY) {

np = length(profs)

pr = profs %in% PROFILES

re = profs %in% REF_FILTERS

if(testCorpus != "Oct" & testCorpus != "Feb")

stop("Only ROC curves for Oct or Feb test corpus can be plotted.")

rslt = list()

if (testCorpus == "Oct") {

if (sum(pr) > 0) {

for (i in c(1:np)[pr]) {

rslt[[i]] = corpusResults$rslt_oct[[which(PROFILES == profs[i])]]

}

}

if (sum(re) > 0) {

for (i in c(1:np)[re]) {

if(profs[i] == "SA") rslt[[i]] = corpusResults$sa_oct

if(profs[i] == "SA2") rslt[[i]] = corpusResults$sa2_oct

if(profs[i] == "BF") rslt[[i]] = corpusResults$bf_oct

}

}
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}

if (testCorpus == "Feb") {

if (sum(pr) > 0) {

for (i in c(1:np)[pr]) {

rslt[[i]] = corpusResults$rslt_feb[[which(PROFILES == profs[i])]]

}

}

if (sum(re) > 0) {

for (i in c(1:np)[re]) {

if(profs[i] == "SA") rslt[[i]] = corpusResults$sa_feb

if(profs[i] == "SA2") rslt[[i]] = corpusResults$sa2_feb

if(profs[i] == "BF") rslt[[i]] = corpusResults$bf_feb

}

}

}

auc = character(np)

for (i in 1:np) {

if (i == 1) {

plot(rslt[[i]]$perfROC, col = cols[i], lwd = 2, lty = lty[i], xlim = xlim, ylim = ylim, main = "")

} else {

plot(rslt[[i]]$perfROC, col = cols[i], lwd = 2, lty = lty[i], add = T)

}

auc[i] = paste("AUC ", profs[i], " = ", format(rslt[[i]]$auc, digits = 5), sep = "")

}

legend(x = "bottomright", legend = auc, col = cols[1:np], lty = lty[1:np], lwd = 2)

if(is.null(name)) {

f = paste("roc-", testCorpus, "-",

paste(profs, collapse = "-"), ".pdf", sep="")

} else {

f = paste(name, ".pdf", sep = "")

}

savePlot(filename=f, type="pdf")

invisible()

}

3.8 Results

All random forests for the given corpus can be trained/tested by a single call of trainRFs/testRFs
function, respectively. At first, data images have to be loaded.

logf("Loading BP and HBP data-image")

load("data_BP_HBP.RData")

logf("Loading CP and CPG data-image")

load("data_CP_CPG.RData")

logf("Loading MWP data-image")

load("data_MWP.RData")

logf("Loading SP data-image")

load("data_SP.RData")

logf("Loading SA and BF data-image")

load("data_SA_BF.RData")

rfs = trainRFs(cd = data, bpd = data_BP_HBP, cpd = data_CP_CPG,

mwpd = data_MWP, spd = data_SP, sad = data_SA_BF)

corpusResults = testRFs(cd = data, bpd = data_BP_HBP, cpd = data_CP_CPG,

mwpd = data_MWP, spd = data_SP, sad = data_SA_BF,

rfs = rfs, binary = T)
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The summary tables of results for random forests and ROC curves follow. The abbreviations in the
types columns are explained in Section 1.1.

print(summarizeResults(corpusResults, testCorpus = "Oct"), row.names=F, digits=4)

$results

types tn fp fn tp fpr fnr error auc

1 LP 10775 42 318 1065 0.0038828 0.22993 0.029508 0.96277

2 LP2 10778 39 330 1053 0.0036054 0.23861 0.030246 0.96498

3 LP3 10769 48 301 1082 0.0044375 0.21764 0.028607 0.94228

4 SNP 10778 39 298 1085 0.0036054 0.21547 0.027623 0.95775

5 SNP2 10778 39 302 1081 0.0036054 0.21837 0.027951 0.95550

6 WP 10768 49 302 1081 0.0045299 0.21837 0.028770 0.95596

7 UP 10760 57 280 1103 0.0052695 0.20246 0.027623 0.90909

8 UP2 10767 50 281 1102 0.0046224 0.20318 0.027131 0.91472

9 BRP 10780 37 287 1096 0.0034205 0.20752 0.026557 0.95651

10 STAP 10781 36 278 1105 0.0033281 0.20101 0.025738 0.96861

11 HLP 10780 37 313 1070 0.0034205 0.22632 0.028689 0.96954

12 HLP2 10782 35 305 1078 0.0032356 0.22054 0.027869 0.97397

13 HLP3 10782 35 324 1059 0.0032356 0.23427 0.029426 0.96536

14 HSNP 10775 42 319 1064 0.0038828 0.23066 0.029590 0.95384

15 HSNP2 10779 38 321 1062 0.0035130 0.23210 0.029426 0.95391

16 HWP 10760 57 290 1093 0.0052695 0.20969 0.028443 0.96861

17 HUP 10781 36 316 1067 0.0033281 0.22849 0.028852 0.91879

18 HUP2 10780 37 303 1080 0.0034205 0.21909 0.027869 0.90768

19 HBRP 10775 42 312 1071 0.0038828 0.22560 0.029016 0.95093

20 HSTAP 10702 115 325 1058 0.0106314 0.23500 0.036066 0.94949

21 CP 10784 33 306 1077 0.0030508 0.22126 0.027787 0.96133

22 CPG6 10734 83 313 1070 0.0076731 0.22632 0.032459 0.95424

23 CPG8 10761 56 310 1073 0.0051770 0.22415 0.030000 0.93622

24 CPG9 10769 48 310 1073 0.0044375 0.22415 0.029344 0.95845

25 CPG11 10775 42 305 1078 0.0038828 0.22054 0.028443 0.96216

26 2CPG6 10777 40 306 1077 0.0036979 0.22126 0.028361 0.96800

27 2CPG8 10774 43 276 1107 0.0039752 0.19957 0.026148 0.97140

28 2CPG9 10776 41 279 1104 0.0037903 0.20174 0.026230 0.97264

29 2CPG11 10775 42 270 1113 0.0038828 0.19523 0.025574 0.97604

30 3CPG6 10783 34 283 1100 0.0031432 0.20463 0.025984 0.97029

31 3CPG8 10782 35 276 1107 0.0032356 0.19957 0.025492 0.97395

32 3CPG9 10783 34 264 1119 0.0031432 0.19089 0.024426 0.97349

33 3CPG11 10783 34 285 1098 0.0031432 0.20607 0.026148 0.97277

34 MWP-CPG6 10782 35 307 1076 0.0032356 0.22198 0.028033 0.96405

35 MWP-CPG8 10783 34 311 1072 0.0031432 0.22487 0.028279 0.96962

36 MWP-CPG9 10783 34 306 1077 0.0031432 0.22126 0.027869 0.96836

37 MWP-CPG11 10784 33 308 1075 0.0030508 0.22270 0.027951 0.96563

38 SP 10781 36 284 1099 0.0033281 0.20535 0.026230 0.95499

39 SP-CPG6 10781 36 277 1106 0.0033281 0.20029 0.025656 0.96601

40 SP-CPG8 10783 34 282 1101 0.0031432 0.20390 0.025902 0.96453

41 SP-CPG9 10783 34 275 1108 0.0031432 0.19884 0.025328 0.96639

42 SP-CPG11 10782 35 264 1119 0.0032356 0.19089 0.024508 0.96636

43 SA 10762 55 199 1184 0.0050846 0.14389 0.020820 0.95880

44 SA2 10652 143 815 568 0.0132469 0.58930 0.078666 0.94866

45 BF 10751 44 243 1140 0.0040760 0.17570 0.023567 0.96131

$fnrs

types fnr00 fnr01 fnr02 fnr03 fnr04 fnr05 fnr10

1 LP 0.85090 0.61481 0.56108 0.34812 0.22902 0.22198 0.202213

2 LP2 0.85213 0.67358 0.57216 0.36906 0.23087 0.21114 0.198461

3 LP3 0.82944 0.52025 0.33444 0.28786 0.22205 0.21616 0.191762

4 SNP 1.00000 0.70250 0.59258 0.31295 0.20299 0.19884 0.191612

5 SNP2 0.85049 0.44198 0.40010 0.31395 0.20325 0.19523 0.169920
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6 WP 0.92721 0.64037 0.43616 0.29927 0.23336 0.19628 0.177151

7 UP 1.00000 0.85413 0.68673 0.37336 0.22816 0.20535 0.178474

8 UP2 0.98988 0.84100 0.70627 0.44511 0.22928 0.19874 0.178797

9 BRP 0.97498 0.48293 0.36588 0.25501 0.19901 0.19812 0.190746

10 STAP 1.00000 0.56575 0.34776 0.25372 0.19277 0.18435 0.160309

11 HLP 0.96684 0.44324 0.39536 0.25071 0.22054 0.21732 0.185105

12 HLP2 0.83087 0.64923 0.61188 0.39256 0.20897 0.20240 0.188144

13 HLP3 0.89884 0.74508 0.71459 0.42712 0.21764 0.21258 0.195228

14 HSNP 0.93709 0.79687 0.62111 0.33912 0.22921 0.22415 0.192936

15 HSNP2 0.91489 0.78965 0.71592 0.49302 0.22343 0.21900 0.168474

16 HWP 1.00000 0.88637 0.69932 0.34471 0.23654 0.21312 0.195951

17 HUP 0.98337 0.42790 0.37116 0.27725 0.22106 0.21981 0.208905

18 HUP2 0.94996 0.42351 0.32703 0.22851 0.21574 0.21475 0.212581

19 HBRP 1.00000 0.53876 0.34508 0.24816 0.22396 0.21764 0.204628

20 HSTAP 0.94388 0.61885 0.51942 0.42281 0.36799 0.33666 0.239512

21 CP 0.97559 0.77009 0.54109 0.28005 0.15449 0.14154 0.115309

22 CPG6 1.00000 0.66459 0.40901 0.29517 0.23875 0.23209 0.214910

23 CPG8 0.92010 0.73867 0.59273 0.25949 0.24979 0.22554 0.205289

24 CPG9 1.00000 0.73885 0.51814 0.24718 0.22818 0.21577 0.206674

25 CPG11 1.00000 0.74896 0.49793 0.24779 0.21600 0.21400 0.199716

26 2CPG6 1.00000 0.71788 0.43576 0.23700 0.21791 0.19917 0.176428

27 2CPG8 1.00000 0.70773 0.45075 0.23830 0.19871 0.18501 0.143167

28 2CPG9 1.00000 0.66849 0.39203 0.23192 0.19561 0.17209 0.145636

29 2CPG11 1.00000 0.69978 0.49984 0.23227 0.18826 0.16650 0.125813

30 3CPG6 0.91662 0.74536 0.64810 0.22819 0.17354 0.16378 0.142444

31 3CPG8 0.93669 0.78830 0.37841 0.23427 0.16842 0.15831 0.134490

32 3CPG9 0.92247 0.65821 0.47100 0.23177 0.16131 0.14746 0.128856

33 3CPG11 0.94288 0.60975 0.40075 0.23457 0.16269 0.14410 0.130837

34 MWP-CPG6 1.00000 0.81259 0.38852 0.25004 0.21972 0.21038 0.198089

35 MWP-CPG8 1.00000 0.81710 0.36347 0.25699 0.19918 0.19378 0.173536

36 MWP-CPG9 1.00000 0.70829 0.36963 0.24874 0.20231 0.19050 0.172813

37 MWP-CPG11 1.00000 0.82923 0.41938 0.25607 0.19523 0.19161 0.170221

38 SP 1.00000 0.67831 0.52172 0.27564 0.19392 0.18320 0.157505

39 SP-CPG6 1.00000 0.86201 0.52807 0.26386 0.18356 0.17860 0.161151

40 SP-CPG8 1.00000 0.83574 0.54769 0.26495 0.18501 0.17891 0.156737

41 SP-CPG9 1.00000 0.80911 0.53800 0.26669 0.19142 0.17676 0.122198

42 SP-CPG11 1.00000 0.78752 0.50566 0.24015 0.17860 0.17209 0.140786

43 SA 1.00000 0.76905 0.53810 0.30715 0.16989 0.14455 0.101945

44 SA2 0.98970 0.94869 0.91106 0.88069 0.80532 0.76862 0.606494

45 BF 1.00000 0.75678 0.51101 0.37149 0.18003 0.13048 0.073753

print(summarizeResults(corpusResults, testCorpus = "Feb"), row.names=F, digits=4)

$results

types tn fp fn tp fpr fnr error auc

1 LP 12085 15 385 4763 1.2397e-03 0.074786 0.023191 0.98518

2 LP2 12094 6 411 4737 4.9587e-04 0.079837 0.024177 0.98407

3 LP3 12071 29 442 4706 2.3967e-03 0.085859 0.027308 0.98406

4 SNP 12095 5 412 4736 4.1322e-04 0.080031 0.024177 0.97222

5 SNP2 12095 5 408 4740 4.1322e-04 0.079254 0.023945 0.97702

6 WP 12079 21 452 4696 1.7355e-03 0.087801 0.027423 0.96730

7 UP 12044 56 380 4768 4.6281e-03 0.073815 0.025278 0.97958

8 UP2 12056 44 373 4775 3.6364e-03 0.072455 0.024177 0.98015

9 BRP 12097 3 415 4733 2.4793e-04 0.080614 0.024235 0.98128

10 STAP 12086 14 374 4774 1.1570e-03 0.072650 0.022495 0.98260

11 HLP 12100 0 5147 1 0.0000e+00 0.999806 0.298411 0.70863

12 HLP2 12086 14 590 4558 1.1570e-03 0.114608 0.035019 0.98816

13 HLP3 12092 8 462 4686 6.6116e-04 0.089744 0.027250 0.98896

14 HSNP 12053 47 1739 3409 3.8843e-03 0.337801 0.103548 0.96537

15 HSNP2 12100 0 420 4728 0.0000e+00 0.081585 0.024351 0.98642
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16 HWP 11931 169 416 4732 1.3967e-02 0.080808 0.033917 0.98528

17 HUP 12073 27 4323 825 2.2314e-03 0.839744 0.252203 0.95510

18 HUP2 12078 22 439 4709 1.8182e-03 0.085276 0.026728 0.97576

19 HBRP 12095 5 5145 3 4.1322e-04 0.999417 0.298585 0.51404

20 HSTAP 11913 187 585 4563 1.5455e-02 0.113636 0.044759 0.96504

21 CP 12085 15 363 4785 1.2397e-03 0.070513 0.021916 0.99200

22 CPG6 12062 38 1560 3588 3.1405e-03 0.303030 0.092648 0.97893

23 CPG8 12077 23 1037 4111 1.9008e-03 0.201437 0.061456 0.98594

24 CPG9 12087 13 399 4749 1.0744e-03 0.077506 0.023887 0.98643

25 CPG11 12084 16 384 4764 1.3223e-03 0.074592 0.023191 0.98821

26 2CPG6 12057 43 389 4759 3.5537e-03 0.075563 0.025046 0.98997

27 2CPG8 12011 89 377 4771 7.3554e-03 0.073232 0.027018 0.99123

28 2CPG9 12094 6 370 4778 4.9587e-04 0.071873 0.021800 0.99338

29 2CPG11 12093 7 361 4787 5.7851e-04 0.070124 0.021336 0.99363

30 3CPG6 12095 5 379 4769 4.1322e-04 0.073621 0.022263 0.99365

31 3CPG8 12097 3 401 4747 2.4793e-04 0.077894 0.023423 0.99483

32 3CPG9 12098 2 373 4775 1.6529e-04 0.072455 0.021742 0.99470

33 3CPG11 12100 0 391 4757 0.0000e+00 0.075952 0.022669 0.99592

34 MWP-CPG6 12099 1 427 4721 8.2645e-05 0.082945 0.024814 0.98331

35 MWP-CPG8 12100 0 420 4728 0.0000e+00 0.081585 0.024351 0.98379

36 MWP-CPG9 12099 1 424 4724 8.2645e-05 0.082362 0.024641 0.98408

37 MWP-CPG11 12100 0 416 4732 0.0000e+00 0.080808 0.024119 0.98499

38 SP 12086 14 565 4583 1.1570e-03 0.109751 0.033569 0.99187

39 SP-CPG6 12091 9 347 4801 7.4380e-04 0.067405 0.020640 0.99444

40 SP-CPG8 12095 5 349 4799 4.1322e-04 0.067793 0.020524 0.99519

41 SP-CPG9 12094 6 344 4804 4.9587e-04 0.066822 0.020292 0.99573

42 SP-CPG11 12093 7 324 4824 5.7851e-04 0.062937 0.019191 0.99635

43 SA 12002 98 204 4944 8.0992e-03 0.039627 0.017509 0.99232

44 SA2 10741 1339 106 5040 1.1084e-01 0.020599 0.083885 0.95813

45 BF 12061 19 748 4398 1.5728e-03 0.145356 0.044526 0.99227

$fnrs

types fnr00 fnr01 fnr02 fnr03 fnr04 fnr05 fnr10

1 LP 0.92461 0.077350 0.070124 0.067211 0.066628 0.066434 0.061383

2 LP2 0.51757 0.075155 0.073019 0.071256 0.070342 0.068978 0.064685

3 LP3 0.75514 0.088907 0.086364 0.085412 0.078147 0.073815 0.070901

4 SNP 0.20081 0.075374 0.073232 0.073023 0.072969 0.072914 0.068376

5 SNP2 0.15125 0.076340 0.073213 0.071873 0.071678 0.071484 0.068100

6 WP 0.49713 0.116555 0.081274 0.078605 0.078089 0.078089 0.074398

7 UP 0.19071 0.081779 0.077700 0.076729 0.074786 0.073815 0.068570

8 UP2 0.31377 0.079060 0.075369 0.073815 0.070707 0.070319 0.068765

9 BRP 0.18678 0.075758 0.075265 0.072844 0.070678 0.068580 0.065462

10 STAP 0.18957 0.073019 0.069930 0.068170 0.066045 0.065851 0.064103

11 HLP 0.99961 0.996290 0.992680 0.991693 0.989716 0.987633 0.975071

12 HLP2 0.91261 0.116064 0.107608 0.097261 0.093318 0.084402 0.065376

13 HLP3 0.68829 0.086636 0.084298 0.080420 0.075758 0.072722 0.067405

14 HSNP 0.99173 0.792460 0.516498 0.407718 0.332401 0.306527 0.278458

15 HSNP2 0.28205 0.079254 0.077350 0.076923 0.076625 0.076563 0.070856

16 HWP 0.84577 0.088012 0.087068 0.085237 0.083819 0.082540 0.081197

17 HUP 0.99765 0.865119 0.845396 0.830035 0.807809 0.775194 0.657828

18 HUP2 0.23468 0.086636 0.084868 0.083916 0.082440 0.082022 0.078089

19 HBRP 1.00000 0.997455 0.997043 0.996985 0.996928 0.996406 0.994172

20 HSTAP 0.88900 0.616560 0.565475 0.400102 0.359399 0.354325 0.218143

21 CP 0.63345 0.070892 0.068570 0.067468 0.063831 0.061432 0.058247

22 CPG6 0.71654 0.443085 0.364161 0.304656 0.300482 0.300202 0.297106

23 CPG8 0.86393 0.295390 0.191298 0.136810 0.099029 0.077700 0.068182

24 CPG9 0.67127 0.077943 0.074670 0.071907 0.071251 0.070319 0.065462

25 CPG11 0.56542 0.075146 0.073271 0.070484 0.068901 0.067538 0.060334

26 2CPG6 0.28734 0.076317 0.076248 0.076179 0.074981 0.074981 0.071290
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27 2CPG8 0.33893 0.075919 0.075611 0.075304 0.074996 0.074789 0.067113

28 2CPG9 0.24897 0.066132 0.063899 0.062937 0.061305 0.059562 0.052642

29 2CPG11 0.30274 0.067681 0.062121 0.057304 0.055284 0.052496 0.042347

30 3CPG6 0.28186 0.071639 0.067181 0.060548 0.057472 0.057110 0.054274

31 3CPG8 0.32468 0.062685 0.059363 0.054558 0.051321 0.050253 0.046620

32 3CPG9 0.32118 0.061063 0.055361 0.053114 0.050117 0.049607 0.044678

33 3CPG11 0.28226 0.061407 0.056605 0.051389 0.047630 0.044872 0.037568

34 MWP-CPG6 0.33139 0.076321 0.073038 0.071059 0.070513 0.070359 0.068570

35 MWP-CPG8 0.33147 0.074213 0.072805 0.071620 0.070168 0.069105 0.065462

36 MWP-CPG9 0.28495 0.071445 0.070008 0.068570 0.067793 0.066686 0.062760

37 MWP-CPG11 0.28321 0.071372 0.070357 0.069430 0.067288 0.066676 0.063520

38 SP 0.73079 0.126059 0.072291 0.065725 0.061422 0.058178 0.051177

39 SP-CPG6 0.66939 0.066268 0.061189 0.058547 0.057420 0.051282 0.047570

40 SP-CPG8 0.50467 0.066166 0.062131 0.059766 0.054351 0.052875 0.044872

41 SP-CPG9 0.45352 0.061752 0.057653 0.051525 0.047954 0.046581 0.042185

42 SP-CPG11 0.43577 0.058047 0.052571 0.047620 0.042347 0.040890 0.036713

43 SA 1.00000 0.075957 0.063144 0.051444 0.042667 0.042046 0.032537

44 SA2 0.99793 0.974065 0.970460 0.970264 0.970074 0.967256 0.954683

45 BF 0.86679 0.156209 0.087350 0.038333 0.036763 0.036646 0.032044

## light blue, green, red, purple, blue

COLORS = c(colors()[121], colors()[257], colors()[134], colors()[115], colors()[131])

LTY = c(1,2,5,4,3)

if (SHOW_PLOTS) {

XLIM = c(0, 0.025)

YLIM = c(0.7, 1.0)

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[1:5])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[6:10])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[11:15])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[16:20])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[c(21,38)])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[22:25])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[26:29])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[30:33])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[34:37], name = 'roc-Oct-MWP-CPG-all')
plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = PROFILES[39:42], name = 'roc-Oct-SP-CPG-all')
plotROC(corpusResults, testCorpus = "Oct", profs = REF_FILTERS[1:3])

XLIM = c(0, 0.005)

YLIM = c(0.8, 1.0)

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[1:5])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[6:10])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[11:15])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[16:20])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[c(21,38)])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[22:25])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[26:29])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[30:33])

plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[34:37], name = 'roc-Feb-MWP-CPG-all')
plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = PROFILES[39:42], name = 'roc-Feb-SP-CPG-all')
plotROC(corpusResults, testCorpus = "Feb", profs = REF_FILTERS[1:3])

}

Removing unnecessary classifiers and results:

remove(rfs)

remove(corpusResults)
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Figure 19: Feb-3CPG6-3CPG8-3CPG9-3CPG11
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3.9 Results — categorization

Computing results for fine labels (adver/ham/notify/spam):

fineRfs = trainRFs(cd = data, bpd = data_BP_HBP, cpd = data_CP_CPG,

mwpd = data_MWP, spd = data_SP, sad = data_SA_BF,

fine=T)

fineResults = testRFs(cd = data, bpd = data_BP_HBP, cpd = data_CP_CPG,

mwpd = data_MWP, spd = data_SP, sad = data_SA_BF,

rfs = fineRfs, binary=F, fine=T)

The confusion tables of LP, CP, SP-CPG11 and SA on October and February test corpuses:

print(fineResults$rslt_oct$LP$conf)

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 343 1021 11 34

ham 19 3605 21 5

notify 22 338 5396 2

spam 22 272 13 1076

print(fineResults$rslt_oct$CP$conf)

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 526 840 10 33

ham 28 3596 26 0

notify 19 238 5500 1

spam 38 232 11 1102

print(fineResults$rslt_oct$'SP-CPG11'$conf)

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 512 853 11 33

ham 22 3598 28 2

notify 19 202 5530 7

spam 34 211 16 1122

print(fineResults$sa_oct$conf)

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 517 829 17 46

ham 92 3290 249 19

notify 24 235 5498 1

spam 45 143 14 1181

print(fineResults$rslt_feb$LP$conf)

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 418 2355 0 2

ham 214 6769 10 10

notify 25 1952 336 9

spam 11 381 0 4756

print(fineResults$rslt_feb$CP$conf)

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 1467 1304 1 3

ham 256 6734 8 5

notify 6 870 1411 35

spam 9 324 5 4810
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print(fineResults$rslt_feb$'SP-CPG11'$conf)

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 1385 1386 1 3

ham 250 6736 13 4

notify 2 767 1549 4

spam 5 300 8 4835

print(fineResults$sa_feb$conf)

preds

ys_test advert ham notify spam

advert 1191 1500 42 42

ham 381 6161 390 71

notify 6 1098 1217 1

spam 23 168 11 4946

3.10 Finalization

logf("Finished")

close(logfile)

options(optionsOld)

> graphics.off()
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STRONG LAWS FOR RECURRENCE QUANTIFICATION ANALYSIS

M. GRENDÁR, J. MAJEROVÁ, AND V. ŠPITALSKÝ

Abstract. The recurrence rate and determinism are two of the basic complexity measures studied in the
recurrence quantification analysis. In this paper, the recurrence rate and determinism are expressed in terms

of the correlation sum, and strong laws of large numbers are given for them.

1. Introduction

The notion of recurrence is one of the fundamental notions in the theory of dynamical systems. Recurrence
plots, introduced by Eckmann, Kamphorst and Ruelle [4] in 1987, provide a powerful tool for recurrence
visualization. The recurrence plot of the trajectory x0, x1, . . . , xn−1 of a point x = x0 is a black-and-white
image with a pixel (i, j) being black if and only if the trajectory at time j recurs to the state at time i; that
is, the points xi, xj are close to each other. The recurrence plot provides a two-dimensional representation
of an (arbitrary-dimensional) dynamical system.

The quantitative study of recurrence plots, called recurrence quantification analysis (RQA), was initiated
by Zbilut and Webber in [18], where the authors introduced several measures of complexity based on the
recurrence plot. Among them, the recurrence rate RR and the determinism DET are probably the most
important and widely used ones. Their definitions are based on diagonal lines (that is, segments of black
points parallel to the main diagonal), which correspond to recurrences of parts of the trajectory.

Since the seminal paper [18], new RQA tools, quantities and modifications were introduced and recurrence
quantification has been applied in many areas of science, cf. [12] and [10], among others.

Despite its wide use, theoretical properties of recurrence measures were studied rarely. Asymptotic
properties of RQA characteristics were studied e.g. in [6, 3, 5, 16, 19]. The correlation sum, tightly connected
with the recurrence rate, as well as derived quantities such as the correlation integral, correlation dimension
and correlation entropy, were studied extensively, cf. [9]. One of the fundamental results, namely the strong
law for correlation sums of ergodic processes, was proved (by different methods and under different conditions)
in [14, 13, 1, 15, 11]. It states that, for a separable metric space (Z, d) and a µ-ergodic dynamical system on
it, the correlation sum of the trajectories of almost every point x ∈ Z with every (up to countably many)
r > 0 converges to the correlation integral

(1) lim
n→∞

C(x, n, r) = c(r), where c(r) = µ× µ{(x, y) : d(x, y) ≤ r}

and C(x, n, r) = (1/n2) · card{(i, j) : 0 ≤ i, j < n, d(xi, xj) ≤ r}. Recall that the correlation integral c(r)
is just the probability P{d(X,Y ) ≤ r} that two independent random variables X,Y with distribution µ are
r-close. It is worth noting that the correlation sum, which measures the level of dependence in a trajectory,
asymptotically turns into the probability of closeness of two independent random variables.

The main purpose of the present paper is to study asymptotic properties of RQA characteristics for
ergodic processes. We start with a proof of a simple formula giving an expression of the recurrence rate via
correlation sums, see Proposition 1:

(2) RRm
k = k · Cm

k − (k − 1) · Cm
k+1,

where m is the embedding dimension, k is the prediction horizon and Cm
k and RRm

k denote the correlation
sum and recurrence rate, respectively; for the corresponding definitions see Section 2. The relationship (2)

2010 Mathematics Subject Classification. 37A50, 60F15 (Primary) 37N99, 60G10 (Secondary).
Key words and phrases. Strong law of large numbers, recurrence quantification analysis, recurrence rate, determinism,

correlation integral.
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2 M. GRENDÁR, J. MAJEROVÁ, AND V. ŠPITALSKÝ

directly permits to express the determinism DET in terms of the correlation sums

(3) DETm
k =

RRm
k

RRm
1

=
k · Cm

k − (k − 1) · Cm
k+1

Cm
1

.

The bridging formulas (2) and (3) enable us to derive strong laws of large numbers for the recurrence
rate and determinism from that for the correlation sum, see Theorems 4 and 5. To this end, however, we
need to generalize (1) to the case when d is a pseudometric on Z, rather than a metric. For pseudometrics
induced by Borel maps, this problem was studied in [15, Theorem 2]. In the general case, (1) was proved by
Manning and Simon [11]; for details, see Theorem 19 in Section 7.

We apply the strong laws to iid processes, Markov chains and autoregressive processes, and derive explicit
formulas for the recurrence integral, asymptotic determinism and mean diagonal line length of these processes;
see Table 1 and Section 4. On simulated data we demonstrate the speed of convergence of RQA quantities
when the length n of (the beginning of) the trajectory goes to infinity.

IID Markov chain

recurrence integral αk+m−1 [k − (k − 1)α] αβk+m−2 [k − (k − 1)β]

asymptotic determinism αk−1 [k − (k − 1)α] βk−1 [k − (k − 1)β]

mean diagonal line length k + α/(1− α) k + β/(1− β)

Table 1. Formulas for RQA asymptotics for iid processes and Markov chains; here α = c(r)
and β = c2(r)/c(r).

Further, in Section 5 we give an example showing that higher entropy of a process does not necessarily
mean smaller (asymptotic) determinism and that an iid process can have higher determinism than a non-iid
one with the same one-dimensional marginals. This is a rather unexpected behavior since, in a sense, entropy
and determinism are opposite notions.

We also discuss the problem of choosing the distance threshold r. In the literature, the distance threshold
is selected such that, for the embedding dimension m, the recurrence rate attains a fixed level. This rule,
however, can lead to the existence of the so-called spurious structures in recurrence plots of iid processes, as
noted in [17], see also [12, Section 3.2.4]. In Section 6 we show why this happens. For a large embedding
dimension m and distance threshold rm selected by this rule, the determinism detmk (rm) is close to one even
for iid processes. Hence, the appearance of spurious structures is a direct consequence of the selection rule
fixing the recurrence rate.

The explicit formula for the asymptotic determinism detmk can be stated in terms of conditional probabil-
ities that k or (k+ 1) consecutive recurrences occur given that one recurrence has occurred; see Theorem 10.
Hence, if the process under consideration is a Markov one of order p, then over-embedding to dimension
m ≥ p leaves the asymptotic determinism unchanged; see Corollary 11. This is demonstrated in Section 4.3
for autoregressive processes. There we discuss possible use of RQA characteristics for estimation of the order
of such processes.

The paper is organized as follows. In Section 2 we recall the definitions of RQA measures and we prove (2),
see Proposition 1. The strong laws are stated in Section 3 and, in Section 4, they are applied to iid processes,
Markov chains and autoregressive processes. Relationship between entropy and asymptotic determinism is
discussed in Section 5 and the so-called spurious structures in recurrence plots of iid processes are explained
in Section 6. In Section 7 we discuss the strong law for correlation sums on pseudometric spaces.

2. Recurrence quantification analysis (RQA) and correlation sums

In this section we recall the definitions of basic RQA measures and of the correlation sum for (embedded)
trajectories of a general S-valued process. To make the notation easier, we write xmh , x∞h as a shorthand for

(xi)
h+m−1
i=h , (xi)

∞
i=h, respectively.

Let S = (S, %) be a metric space. Fix an integer m ≥ 1 called the embedding dimension. Let Sm be the
embedding space of m-tuples sm0 equipped with a metric %m compatible with the product topology. Natural
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choices for %m are the Manhattan (L1), Euclidean (L2) or Chebyshev (L∞) metrics, the latter given by

(4) %m(sm0 , t
m
0 ) = max

0≤j<m
%(sj , tj),

but in general we do not restrict %m to be one of these.
Let S∞ denote the space of all sequences x∞0 of points from S. This product space is usually equipped

with a metric, say with %∞(x∞0 , y
∞
0 ) =

∑
i 2−i ·min{1, %(xi, yi)}. In practice, however, we know just (finite)

beginnings of trajectories x∞0 and thus we are not able to compute the distance exactly. That is why we use
pseudometrics instead, depending only on the first members of sequences. For an integer k ≥ 1, called the
prediction horizon, a pseudometric dmk on S∞ is defined by

(5) dmk (x∞0 , y
∞
0 ) = max

0≤i<k
%m(xmi , y

m
i ).

For k = 1 we write simply dm instead of dm1 . Notice that dmk depends only on the first (m+ k− 1) members
of x∞0 , y

∞
0 .

2.1. RQA measures. Fix a sequence x = x∞0 ∈ S∞ and consider the embedded trajectory x̃ = x̃∞0 ,
x̃i = xmi ∈ Sm. Fix also a distance threshold r ≥ 0. For i, j ∈ N (here N stands for the set of non-negative
integers {0, 1, . . . }) we say that the couple (i, j) is an r-recurrence (in the m’th embedding of the trajectory
of x) if

dm(x∞i , x
∞
j ) = %m(xmi , x

m
j ) ≤ r.

The recurrence plot of dimension n is a square n × n matrix of zeros and ones, with the entry at (i, j)
(0 ≤ i, j < n) equal to one if and only if (i, j) is a recurrence. Usually, the recurrence plot is visualized by a
black-and-white image, with black pixels representing recurrences. Let us note that to construct the n × n
recurrence plot (in the m’th embedding) one needs to know only the first (n+m− 1) members xn+m−1

0 of
x.

Diagonal lines are basic patterns in the recurrence plot. We say that (i, j) is a beginning of a diagonal
line of length k ≥ 1 in the n× n recurrence plot if the following are true:

• 0 ≤ i, j ≤ n− k;
• (i+ h, j + h) is a recurrence for every 0 ≤ h < k;
• either at least one of i, j is equal to 0 or (i− 1, j − 1) is not a recurrence;
• either at least one of i+ k, j + k is equal to n or (i+ k, j + k) is not a recurrence.

For 0 < i, j < n− k this is equivalent to

dmk (x∞i , x
∞
j ) ≤ r, dm(x∞i−1, x

∞
j−1) > r and dm(x∞i+k, x

∞
j+k) > r.

The number of lines of length k in the n × n recurrence plot is denoted by Lm
k = Lm

k (x, n, r). Notice that
the main diagonal line (i.e. the case i = j) is not excluded, thus Lm

n (x, n, r) = 1; further, Lm
k (x, n, r) = 0 for

every k > n.
Now fix the prediction horizon k ≥ 1. The k-recurrence rate RRm

k is the percentage of recurrences
contained in diagonal lines of length at least k; that is,

(6) RRm
k = RRm

k (x, n, r) =
1

n2

∑

l≥k
l · Lm

l .

The k-determinism DETm
k is the ratio of the k-recurrence rate and 1-recurrence rate

(7) DETm
k = DETm

k (x, n, r) =
RRm

k

RRm
1

(here and throughout we always assume that the denominator is non-zero; otherwise we leave the corre-
sponding quantity undefined). The k-average line length LAVGm

k is the average length of diagonal lines not
shorter than k

(8) LAVGm
k =

RRm
k

(1/n2)
∑

l≥k Lm
l

;

again, this characteristic depends also on x, n, r. For the definitions of other RQA characteristics, such as
the (Shannon) entropy of diagonal line length, trend or measures based on vertical lines, see e.g. [12].
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2.2. Correlation sum. Tightly connected with the recurrence rate is the notion of correlation sum, studied
by Grassberger and Procaccia [8, 7] in relation to the correlation dimension. For a sequence x = x∞0 ∈ S∞,
the embedding dimension m, the prediction horizon k, the distance threshold r ≥ 0 and n ≥ 1, the correlation
sum is defined by

(9) Cm
k = Cm

k (x, n, r) =
1

n2
card{(i, j) : 0 ≤ i, j ≤ (n− k), dmk (x∞i , x

∞
j ) ≤ r}.

Here, as above, the quantity depends only on the beginning xn+m−1
0 of x. Cm

k measures the relative frequency
of recurrences (in the m’th embedding) followed by at least (k − 1) other recurrences. Since, in a diagonal
line of length l ≥ k, just the first (l− k+ 1) points are followed by (k− 1) other recurrences, it immediately
follows that

(10) Cm
k =

1

n2

∑

l≥k
(l − k + 1)Lm

l

for every m, k ≥ 1. Comparison with (6) gives the next statement.

Proposition 1. For m, k ≥ 1,

RRm
k = k · Cm

k − (k − 1) · Cm
k+1.

Proof. By (10) and (6) we have

n2RRm
k = k


n2Cm

k −
∑

l≥k+1

(l − k + 1)Lm
l


+

∑

l≥k+1

lLm
l

= kn2Cm
k − (k − 1)

∑

l≥k+1

(l − k)Lm
l

= kn2Cm
k − (k − 1)n2Cm

k+1,

from which the assertion immediately follows. �

Validity of the previous relation can be also seen from the following picture

· · · ◦ • • · · · •︸ ︷︷ ︸
a

• • · · · •︸ ︷︷ ︸
b:|b|=k

◦ · · ·

of a diagonal line of length l = |a| + |b| ≥ k. The a-dots are counted in the k-recurrence rate as well as in
both the k and (k+ 1)-correlation sum. On the other hand, all of the b-dots are counted in the k-recurrence
rate, but only the first one is counted in the k-correlation sum and none in the (k+ 1)-correlation sum. This
gives RRm

k = k(Cm
k − Cm

k+1) + Cm
k+1, which is equivalent to the formula from Proposition 1.

As a corollary of Proposition 1 we can immediately obtain a formula for the determinism in terms of
correlation sums. Since (10) gives (1/n2)

∑
l≥k Lm

l = Cm
k − Cm

k+1, we also obtain that

(11) LAVGm
k = k +

Cm
k+1

Cm
k − Cm

k+1

.

As was noted by many authors, if the metric %m in the embedding space is the Chebyshev one (see (4)),
the embedded recurrence quantities can be expressed in terms of the non-embedded ones. Let us formulate
this as a lemma; there, Lk,Ck,RRk stand for L1

k,C
1
k,RR1

k, respectively

Lemma 2. Let m, k ≥ 1 and %m be given by (4). Then

Lm
k (x, n, r) = Lh(x, n′, r), Cm

k (x, n, r) =

(
n′

n

)2

· Ch(x, n′, r)

and

RRm
k (x, n, r) =

(
n′

n

)2

· [RRh(x, n′, r)− (m− 1) · (Ch(x, n′, r)− Ch+1(x, n′, r))] ,

where h = k +m− 1 and n′ = n+m− 1.
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Proof. By (4), dmk (x∞i , x
∞
j ) ≤ r if and only if %(xi+l, xj+l) ≤ r for every 0 ≤ l < h. Thus the first equality is

an immediate consequence of the definition of diagonal lines and the second one follows from (10). Further,
(6) gives

n2RRm
k (x, n, r) =

∑

l′≥h
(l′ − (m− 1)) · Lh(x, n′, r)

= (n′)2 · RRh(x, n′, r)− (m− 1) ·
∑

l′≥h
Lh(x, n′, r).

Hence, using (10), also the third formula is proved. �

3. Strong laws for RQA

Here, among other results, we formulate and prove strong laws of large numbers for the recurrence rate
and determinism. First, the necessary notions and results are summarized. By a space we always mean a
topological space.

3.1. Preliminaries. Let Z be a space and BZ be the Borel σ-algebra on Z. A (measure-theoretical)
dynamical system is a quadruple (Z,BZ , µ, T ), where µ is a probability measure on (Z,BZ) and T : Z → Z is
a (Borel) measurable map which preserves µ, that is, µ(T−1(B)) = µ(B) for every B ∈ BZ . A set B ∈ BZ is
said to be T -invariant if T−1(B) = B. We say that T is µ-ergodic or that µ is T -ergodic if µ(B) ∈ {0, 1} for
every T -invariant set B. For n ∈ N, the n-th (forward) iterate Tn of T is defined recursively by T 0 = idZ and
Tn+1 = T ◦ Tn. For m,n ≥ 0 and x ∈ Z we write Tm

n and Tm
n (x) instead of (T i)n+m−1

i=n and (T i(x))n+m−1
i=n ,

respectively.
Let S be a space with the Borel σ-algebra BS . On the product space S∞, the Borel σ-algebra is denoted by

B∞S . An S-valued (discrete time) stochastic process is a sequence X = X∞0 of random variables Xn : Ω→ S
(n ∈ N) defined on a probability space (Ω,B, P ). The distribution of the process X is the measure µ = µX

on (S∞,B∞S ) defined by µ(F ) = P{X∞0 ∈ F}.
The (left) shift on S∞ is the (continuous) map T : S∞ → S∞ defined by

T (x∞0 ) = y∞0 , where yn = xn+1 for every n ∈ N.
Let π : S∞ → S denote the projection onto the zeroth coordinate, that is, π (x∞0 ) = x0. If X is a stochastic
process with distribution µ, then the shift T together with the projection π and the measure µ form the
Kolmogorov representation of the process X. From now on we always assume that X is directly given by its
Kolmogorov representation, that is,

(Ω,B, P ) = (S∞,B∞S , µ) and Xn = π ◦ Tn.

A process X is (strictly) stationary if its distribution µ is T -invariant. The marginal of a stationary process
X∞0 is the distribution of X0. A process X is ergodic if every T -invariant event has probability either 0 or 1.
Thus, a process X is stationary and ergodic if and only if the dynamical system (S∞,B∞S , µ, T ) is ergodic.

3.2. Strong law for correlation sum. For a Borel measure µ on S∞, m, k ≥ 1 and r ≥ 0 define the
correlation integral cmk (r) by

(12) cmk (r) = µ× µ{(x, y) : dmk (x, y) ≤ r}.
If µ is the distribution of a process X∞0 , then cmk (r) is the probability that, for two independent random

vectors Y k+m−1
0 , Zk+m−1

0 with the distribution equal to that of Xk+m−1
0 , every Y m

i , Zm
i (i < k) are r-close

according to %m:

(13) cmk (r) = µ {%m(Y m
i , Zm

i ) ≤ r for every 0 ≤ i < k} .
The following theorem, the proof of which is postponed to Section 7, follows from [11].

Theorem 3. Let S be a separable metric space, X be an S-valued ergodic stationary process with distribution
µ and m, k ≥ 1 be integers. Then for µ-a.e. trajectory x ∈ S∞ of X and for every r > 0

(14) lim
n→∞

Cm
k (x, n, r) = cmk (r) > 0

provided cmk is continuous at r.
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Notice that cmk is right continuous and non-decreasing, so it has at most countably many discontinuities;
it is continuous at r if and only if µ × µ{(x, y) : dmk (x, y) = r} is zero. Further, the convergence in (13) is
uniform over r on any compact interval on which cmk is continuous.

3.3. Strong laws for RQA. The purpose of this section is to show that the basic RQA characteristics
converge almost surely to constants, which depend only on the distribution µ of the (ergodic) process and
on the distance threshold r. To formulate the results, we introduce the recurrence integral rrmk , asymptotic
determinism detmk and mean diagonal line length lavgm

k for every r by

rrmk (r) = k · cmk (r)− (k − 1) · cmk+1(r),

detmk (r) =
rrmk (r)

rrm1 (r)
and

lavgm
k (r) = k +

cmk+1(r)

cmk (r)− cmk+1(r)
;

(15)

if k is such that cmk (r) = cmk+1(r) > 0 we put lavgm
k (r) = ∞. Thus all the quantities are defined for every

r > 0.
Proposition 1 and Theorem 3 immediately give the following theorem.

Theorem 4 (Strong law for recurrence rate). Under the assumptions of Theorem 3, for µ-a.e. x ∈ S∞ and
for every (up to countably many) r > 0,

lim
n→∞

RRm
k (x, n, r) = rrmk (r).

Theorem 5 (Strong laws for DET and LAVG). Under the assumptions of Theorem 3, for µ-a.e. x ∈ S∞
and for every (up to countably many) r > 0,

lim
n→∞

DETm
k (x, n, r) = detmk (r) and lim

n→∞
LAVGm

k (x, n, r) = lavgm
k (r).

Proof. The statements follow since a.e.-convergence is preserved by elementary arithmetic operations pro-
vided that, for division, the numerator or denominator is non-zero. �

Remark 6. Theorem 3 can be trivially used to derive strong law also for another RQA quantity called the
k-ratio defined by RATIOm

k = DETm
k /RRm

1 . Further, for the maximal diagonal line length LMAXm defined
by

LMAXm = LMAXm(x, n, r) = max{l < n : Lm
l (x, n, r) > 0}

using Birkhoff ergodic theorem one can easily show that, under the assumptions of Theorem 3,

lim
n→∞

LMAXm(x, n, r) =∞

for µ-a.e. x ∈ S∞ and for every r > 0. As a corollary we immediately have that the reciprocal value
DIVm = 1/LMAXm called the divergence converges almost surely to zero.

Remark 7. Recurrence measures as well as correlation sums are often defined using strict inequalities
dmk (x, y) < r, and/or with excluding the main diagonal i = j. Clearly, the latter has no effect on asymptotic
properties, that is, Theorems 3–5 remain true also in this case. When one uses strict inequalities, then again
the results are valid provided strict inequality is used also in the definition (12) of the correlation integral.
The relationship between this new “open” correlation integral and the used “closed” one is straightforward,
see [13, Remark 2.2].

Remark 8. As can be seen from Theorem 19, Theorem 3 is valid with dmk replaced by any separable Borel
pseudometric d on S∞. For example, d can be defined via order patterns (cf. [2]): d(x∞0 , y

∞
0 ) = 1 if

xm0 , y
m
0 have the same order pattern, d(x∞0 , y

∞
0 ) = 0 otherwise. In this way we obtain strong laws for RQA

characteristics based on order patterns recurrence plots.

As for “empirical” RQA quantities (see Lemma 2), the dependence of asymptotic ones on the embedding
dimension m is straightforward provided the maximum metric is used.
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Lemma 9. Let m, k ≥ 1, r ≥ 0 and %m be given by (4). Then

cmk = ch, rrmk = rrh − (m− 1)(ch − ch+1) and lavgm
k = lavgh − (m− 1),

where h = k +m− 1.

Proof. The first equality follows from (12) and the definition (5) of dmk . The others are then consequences
of (15). �

3.4. Asymptotic determinism via conditional probabilities. Here we assume (4). For h, l ≥ 1 and
r > 0 define the conditional correlation integral by

cl|h(r) =
ch+l(r)

ch(r)
=
µ× µ{(y, z) : dh+l(y, z) ≤ r}
µ× µ{(y, z) : dh(y, z) ≤ r} .

Particularly, if µ is the distribution of an ergodic stationary process X∞0 and Y h+l
0 , Zh+l

0 are independent

random vectors with the distribution equal to that of Xh+l
0 , then cl|h(r) is the conditional probability

cl|h(r) = µ
{
%l(Y l

h, Z
l
h) ≤ r | %h(Y h

0 , Z
h
0 ) ≤ r

}
.

Thus, cl|h(r) is the probability that h consecutive recurrences are followed by at least l other ones. In
view of this we have the following interesting expression of asymptotic determinism in terms of conditional
probabilities.

Theorem 10. Under (4), the asymptotic determinism can be expressed via a linear combination of condi-
tional correlation integrals

detmk = k · ck−1|m − (k − 1) · ck|m.
Consider now the special case of (ergodic stationary) Markov processes of order p ≥ 1. Then for every

m ≥ p one has cl|m = cl|p. That is, over-embedding has no effect on the asymptotic determinism.

Corollary 11. For every (ergodic stationary) Markov process of order p ≥ 1 and for every m ≥ p, detmk =
detpk.

4. Asymptotic RQA measures for some processes

Now we present some applications of the asymptotic results obtained in the previous section. We assume
that S = (S, %) is a separable metric space and S∞ is equipped with the pseudometric dmk given by (5),
where m is the embedding dimension, k is the prediction horizon and the embedding metric %m is given by
(4). We also assume that X∞0 is (a Kolmogorov representation of) an ergodic stationary S-valued process.
In the following we derive explicit formulas for asymptotic RQA measures for some classes of processes. To
make the paper self-contained we include here also the proofs, though the results (at least for correlation
integrals) are known. The convergence is demonstrated by simulation studies. We start with the simplest
case of iid processes.

4.1. IID processes.

Proposition 12. Let X∞0 be an iid process. Then, for m, k ≥ 1 and r ≥ 0,

cmk (r) = αm+k−1, where α = c(r).

Hence
detmk (r) = αk−1 [k − (k − 1)α] and lavgm

k (r) = k +
α

1− α
do not depend on the embedding dimension m.

Proof. By Lemma 9 we may assume that m = 1. Let Y k
0 , Z

k
0 be independent random vectors with the

distribution equal to that of Xk
0 . Then, for every r > 0,

ck(r) = µ{%k(Y k
0 , Z

k
0 ) ≤ r} = µ{%(Yi, Zi) ≤ r for every 0 ≤ i < k}

=
∏

0≤i<k

µ{%(Yi, Zi) ≤ r} = [c(r)]k.

Thus the first statement is proved. The rest follows from the definitions (15) of detmk and lavgm
k . �
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Figure 1. Convergence of the empirical determinism (solid line) to the asymptotic
determinism (dashed line) for an iid process with distribution N(0, 1); n = 100, 1 000, 10 000.

For example, the asymptotic determinism of a Gaussian iid process with variance σ2 is

detmk (r) = 2k [2Φ (r′)− 1]
k−1 ·

[
1− 1

2k − Φ (r′)
]
, where r′ =

r√
2σ

and Φ is the distribution function of the standard normal distribution. To see this, use that for iid Gaussian
random variables Y,Z with variance σ2, Y − Z ∼ N(0, 2σ2) and so c(r) = µ{|Y − Z| ≤ r} = 2Φ (r′)− 1.

Figure 1 illustrates the convergence of the empirical determinism (withm = 1 and k = 2) to the asymptotic
one for a Gaussian iid process.

4.2. Markov chains. Let S = {0, 1, . . . , q−1} be a finite space equipped with the discrete metric % (that is,
%(x, y) = 1 if x 6= y and %(x, y) = 0 for x = y). Consider an S-valued Markov chain X∞0 with the transition

matrix P = (pst)
q−1
s,t=0 and the stationary distribution π = (π0, . . . , πq−1)′. Recall that π′P = π′ and that

X∞0 is ergodic if and only if the matrix P is transitive or, equivalently, the probability of the transition
from any state s to any state t in a finite time is non-zero. The formulas for asymptotic values of RQA
characteristics of Markov chains are given in the following proposition. As in the iid case, also here we can
see that both the determinism and mean diagonal line length do not depend on the embedding dimension.
(Notice that, in this discrete setting, only the distance threshold r less than 1 needs to be considered and,
for 0 ≤ r < 1, RQA quantities do not depend on r.)

Proposition 13. Let X∞0 be a finite-valued Markov chain with the transition matrix P and the stationary
distribution π. Then, for r ∈ [0, 1),

cmk (r) = αβk+m−2, detmk (r) = βk−1 [k − (k − 1)β] and lavgm
k (r) = k +

β

1− β
where α = π′π and β = (π′diag(PP ′)π)/α.

Proof. Only the equality for cmk (r) needs a proof since the other two follow from (15). We may assume that
m = 1. Let Y k

0 , Z
k
0 be independent random vectors with the distribution equal to that of Xk

0 . Fix r < 1 and
put α = c(r); then α = µ{d(Y0, Z0) ≤ r} =

∑
s µ{Y0 = Z0 = s} = π′π.

If k = 1 we are done. So assume that k ≥ 2 and put β = c1|1(r) = µ{d(Y1, Z1) ≤ r | d(Y0, Z0) ≤ r}. Then

β =
1

α
µ{Y0 = Z0, Y1 = Z1} =

1

α

∑

s,t

µ{Y0 = Z0 = s, Y1 = Z1 = t}

=
1

α

∑

s,t

µ{X0 = s,X1 = t}2 =
1

α

∑

s,t

π2
s · p2

st =
1

α
(π′diag(PP ′)π) .

Since X∞0 is a stationary Markov chain, we obtain

ck(r) = µ{dk(Y k
0 , Z

k
0 ) ≤ r} = µ{Yi = Zi ∀0 ≤ i < k}

= µ{Yk−1 = Zk−1 | Yi = Zi ∀0 ≤ i < k − 1} · ck−1(r) = βck−1(r).

Now a simple induction gives the desired result. �
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Figure 2. Convergence of the empirical determinism (solid line) to the asymptotic
determinism (dashed line) for a 3–state Markov chain with the transition matrix P ;
n = 100, 1 000, 10 000.

Figure 2 depicts the convergence of the empirical determinism (with m = 1) to the asymptotic one for a

3–state Markov chain with the (randomly selected) transition matrix P =




0.362 0.438 0.200

0.484 0.447 0.069

0.120 0.503 0.377


.

4.3. Autoregressive processes. Next we consider asymptotic RQA characteristics of a (stationary) au-
toregressive process X∞0 ∼ AR(p) of order p ≥ 1 with coefficients θi (i = 1, . . . , p) and with Gaussian zero
mean noise ε∞0 of variance σ2. It is given by Xn = θ1 ·Xn−1 + θ2 ·Xn−2 + · · ·+ θp ·Xn−p + εn.

Proposition 14. Let X∞0 be an (ergodic stationary) autoregressive process AR(p) with coefficients θ1, . . . , θp
and Gaussian WN(0, σ2). Let r > 0, m, k ≥ 1 and h = k +m− 1. Then

cmk (r) = µ{Y h
0 ∈ [−r, r]h},

where Y h
0 ∼ N(0,Σ) with Σ being the h × h autocovariance matrix of an AR(p) process with coefficients

θ1, . . . , θp and Gaussian WN(0, 2σ2).

Proof. Since the difference of two independent AR processes with the same parameters θ1, . . . , θp, σ
2 is an

AR(p) process with the same coefficients and noise variance 2σ2, the statement immediately follows from
(13). �
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Figure 3. Convergence of the empirical determinism (solid line) to the asymptotic
determinism (dashed line) for an AR(3) process with parameters a1 = 0.25, a2 = 0.4, a3 =
0.3 and σ2 = 1.5; n = 100, 1 000, 10 000.

The convergence of the empirical determinism DET1
2 to the asymptotic one for an AR process is exhibited

in Figure 3.
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Corollary 11 implies that over-embedding of an AR(p) process into dimension m > p leaves the deter-
minism unchanged. Thus, the asymptotic determinism can be used to estimate (from below) the order of
an autoregressive process. This is demonstrated in Table 2 on an AR(3) process. There one can see that
embedding into dimension 4 or 5 gives the determinism equal to that for dimension 3, but the determinisms
for m = 1, 2 are smaller. Thus one can conclude that the order of the process is at least 3.

HHHHHk
m

1 2 3 4 5

2 0.638
(0.009)

0.725
(0.008)

0.759
(0.008)

0.760
(0.008)

0.760
(0.009)

3 0.407
(0.010)

0.491
(0.011)

0.514
(0.012)

0.515
(0.013)

0.516
(0.014)

4 0.258
(0.010)

0.312
(0.011)

0.327
(0.012)

0.328
(0.013)

0.329
(0.014)

5 0.158
(0.008)

0.191
(0.010)

0.201
(0.011)

0.201
(0.012)

0.202
(0.013)

Table 2. Determinisms for AR(3) process with a1 = 0.25, a2 = 0.4, a3 = 0.3 and white

noise’s variance 1.5; here n = 2 500 and r =
√

1.5. Average determinisms with standard
errors in parentheses obtained by a Monte Carlo simulation of size 1 000.

5. Kolmogorov entropy and asymptotic determinism

In the following three examples we demonstrate that behavior of the RQA determinism can sometimes be
counterintuitive. First we show that the determinism of an iid process can be higher than that of a non-iid
one with the same marginal. In the second example it is shown that higher entropy does not necessarily
mean smaller determinism. Finally, a Markov chain indistinguishable (from the RQA point of view) from
an iid process is constructed.

Example 15 (Determinism of iid and non-iid processes). Fix 0 < a, b < 1 and consider a 01-valued Markov
chain X∞0 with the transition matrix P = (pst)

1
s,t=0 such that p00 = a, p11 = b. Then X∞0 is ergodic and the

stationary distribution of it is given by π =
(

1−b
2−a−b ,

1−a
2−a−b

)′
. Fix any r ∈ [0, 1). By Proposition 13,

detmk (r)Markov = kβk−1 − (k − 1)βk, where β = c1|1(r) =
(1−a)2·[b2+(1−b)2]+(1−b)2·[a2+(1−a)2]

(1−a)2+(1−b)2 .

On the other hand, for a 01-valued iid process with the same marginal π, Proposition 12 gives

detmk (r)iid = kαk−1 − (k − 1)αk, where α = (1−a)2+(1−b)2
(2−a−b)2 .

If we take a = 3/5 and b = 1/5, then α > β. Since the function x 7→ kxk−1− (k−1)xk is increasing on [0, 1],
we have that detmk (r)Markov > detmk (r)iid for any m, k ≥ 1.

Example 16 (Determinism and entropy). The previous example also shows that higher entropy does not
necessarily mean smaller determinism. In fact, the entropy of an iid process is strictly larger than that of
any stationary non-iid process with the same marginal. In this simple case the entropies can be calculated
analytically, since the entropy of an iid process is hiid = −∑s πs log πs and the entropy of the Markov chain
is hMarkov = −∑st πspst log pst. See also Figure 4 for an illustration of this phenomenon.

Example 17 (Indistinguishable Markov chain and iid process). In the 2-state Markov chain considered
in Example 15, fix b = 1/5 and, for given a, denote by αa, βa the corresponding correlation integrals
c1(r), c1|1(r), respectively. Since α1/2 < β1/2 and α3/5 > β3/5, there is a ∈ (1/2, 3/5) with αa = βa. For this
particular (non-iid) Markov chain X∞0 , the probability of finding a diagonal line of length k (in the infinite
recurrence plot) is the same as that for an iid process Y∞0 with the same marginal. Hence, no RQA measure
based on diagonal lines can distinguish between X∞0 , Y∞0 .
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Figure 4. Entropy versus determinism det1
2 for a 2-state Markov chain (MC) with b = 1/5

and an iid process with the same marginal.

6. Spurious structures

In [17], see also [12, Section 3.2.4], it was pointed out that, for iid processes, over-embedding leads to
existence of spurious structures in recurrence plots. The appearance of spurious structures is illustrated in
Figure 5. The left panel depicts the “usual” recurrence plot of an iid process for the embedding dimension
m = 1. On the right panel there is the recurrence plot for the embedding dimension m = 250. It contains
long diagonal lines, which would suggest that the process should be well predictable.
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Figure 5. The effect of equal recurrence rates for embedding dimensions m = 1 and 250;
uniform iid data.

Proposition 12 enables us to explain why this happens. In fact, this is due to a special choice of the distance
threshold r, which selects such r = rm that the recurrence rate RRm

1 (rm) is fixed to a predetermined level.
As the following proposition demonstrates, this selection rule leads to the determinism close to one and
average diagonal line length arbitrarily high for large embedding dimensions.

Proposition 18. Let X∞0 be an iid process. Let θ > 0 and let rm > 0 (m ∈ N) be such that all the recurrence
rates rrm1 (rm) are equal to θ. Then, for k ≥ 1,

lim
m→∞

detmk (rm) = 1 and lim
m→∞

lavgm
k (rm) =∞.

Proof. For m ≥ 1 put αm = c(rm). Then, by the assumption and Proposition 12, θ = rrm1 (rm) = (αm)m for
every m; thus αm = θ1/m → 1 for m→∞. Using Proposition 12 we obtain that, for every k ≥ 1, rrmk (rm) =
(αm)m+k−1 · [k − (k − 1)αm]→ θ for m→∞, and so limm detmk (rm) = 1 and limm lavgm

k (rm) =∞. �
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Hence, appearance of the spurious structures for iid processes is an artefact of this particular selection
rule for density thresholds. The artificial “predictability” which appears on the right panel of Figure 5 is
due to the distance threshold r, which is several times higher than the standard deviation of the process.
Different selection rule, which chooses r independently of the embedding dimension, leaves the determinisms
detmk (r) and mean diagonal line lengths lavgm

k (r) constant for m→∞, as one expects for iid processes.

7. Strong law for correlation sums on pseudometric spaces

Here we give a proof of Theorem 3, based on the strong law for correlation sums on pseudometric spaces;
see Theorem 19 below. Recall that, for a (topological) space Z, a map d : Z × Z → R+ is a pseudometric
on Z if d(x, x) = 0, d(x, y) = d(y, x) and d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) for every x, y, z ∈ Z. A pseudometric d
is separable if the topology generated by it is separable. We say that d is a Borel (continuous) pseudometric
on Z if it is a pseudometric which is Borel (continuous) w.r.t. the product topology on Z × Z. Notice that
a continuous pseudometric on a separable space is automatically separable.

If d is a pseudometric on Z, Bd(x, r) and Sd(x, r) denote the (closed) d-ball and d-sphere with radius r
centered at x, respectively. Notice that if d is Borel then d-balls and d-spheres are Borel sets in Z; to see it,
use that Bd(x, r) = {y : (x, y) ∈ d−1([0, r])} and analogously for Sd(x, r). The d-diameter of a set A ⊆ Z is
denoted by diamd(A).

Assume that (Z,BZ , µ, T ) is a dynamical system and that d is a Borel pseudometric on Z. For x ∈ Z,
n ∈ N and r ≥ 0 define the correlation sum

Cd(x, n, r) =
1

n2
card{(i, j) : 0 ≤ i, j < n, d(T i(x), T j(x)) ≤ r}

and the correlation integral

cd(r) = µ× µ{(x, y) : d(x, y) ≤ r} =

∫

Z

µBd(x, r) dµ(x).

Recall that cd is non-decreasing, right continuous and tends to 1 if r →∞. Further, cd is continuous at r if
and only if µSd(x, r) = 0 for µ-a.e. x ∈ Z, see e.g. [13, Remark 2.2].

The strong law for the correlation sum was studied under different conditions in [14, 13, 1, 15, 11]. Though
not stated in this form, the following theorem was proved in [11].

Theorem 19. Let Z be a topological space, µ be a Borel probability on Z and T : Z → Z be a µ-ergodic
Borel map. Let d be a separable Borel pseudometric on Z. Then, for µ-a.e. x ∈ Z and for every r > 0,

lim
n→∞

Cd(x, n, r) = cd(r) > 0

provided cd is continuous at r.

Let us note that this “pseudometric” version of the strong law for correlation sums cannot be directly
derived from the “metric” one. Indeed, it is true that one can easily obtain a metric space from the
pseudometric one by gluing together points of zero distance, as is usually done. The considered dynamical
system, however, does not necessarily fit to this projection and so, in general, there is no induced system on
the obtained metric space; take e.g. the case when Z = R∞, T is the shift and d(x∞0 , y

∞
0 ) = |x0 − y0|.

The proof from [11], however, perfectly fits to this general setting, as was noted by the authors. Indeed,
it is based on the Birkhoff ergodic theorem and on the existence of finite Borel partitions Am = {Am

j :

0 ≤ j ≤ Mm} (m ≥ 1) with µ(Am
0 ) ≤ 2−m and diamd(Am

j ) ≤ 2−m for every j ≥ 1. Since the former is
true for arbitrary ergodic system and the latter immediately follows from separability of (Z, d) and Borel
measurability of d-balls, the convergence in Theorem 19 can be proved using the same reasoning as in [11].
Finally, the fact that cd(r) > 0 for every r > 0 is obvious due to separability of (Z, d). (To see it, take any
d-ball B with radius r/2 and µ(B) > 0 and use that cd(r) ≥ µ(B)2.)

Next we show how Theorem 3 can be obtained from Theorem 19.

Proof of Theorem 3. Let (S, %) be a separable metric space, m, k ≥ 1 be integers and r > 0 be such that cmk
is continuous at it. Let %m be a metric on Sm compatible with the product topology. Put Z = S∞ and
define d = dmk by (5). Then obviously d is a continuous pseudometric on Z; it is separable due to separability
of Z.
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Let X∞0 be an S-valued ergodic stationary process with distribution µ. We may assume that X∞0 is given
by its Kolmogorov representation, that is, Xn = π ◦ Tn, where T : Z → Z is the shift and π : Z → S is the
projection x∞0 7→ x0. Then, for every x = x∞0 ∈ Z and every n, Tn(x) = x∞n and so

cmk (r) = cd(r) and Cm
k (x, n, r) =

(
n− k + 1

n

)2

Cd(x, n− k + 1, r).

Application of Theorem 19 to the ergodic system (Z,BZ , µ, T ) gives the desired result. �
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OPTICS-based clustering of emails represented
by quantitative profiles
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Abstract. OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Struc-
ture) is an algorithm for finding density-based clusters in data. We in-
troduce an adaptive dynamical clustering algorithm based on OPTICS.
The algorithm is applied to clustering emails which are represented by
quantitative profiles. Performance of the algorithm is assessed on public
email corpuses TREC and CEAS.

Keywords: adaptive dynamical clustering, OPTICS, DBSCAN, email
clustering, spam filtering, quantitative profiles

1 Introduction

Email classification and spam filtering is a well developed area of research, which
lays on an intersection of data mining, machine learning and artificial intelli-
gence; cf. e.g. [1]. Though classification and categorization of emails have at-
tracted considerable interest, in the literature much less attention is paid to
email clustering, i.e. unsupervised learning. The main use of clustering in spam
filtering is for detection of email campaigns; cf. e.g. [2, 3] or [4] for a use in
semi-supervised filtering. Usually emails enter a clustering algorithm after a
pre-processing, and are represented in terms of word frequencies (so-called bag-
of-words representation) or by heuristic rules. Emails are commonly clustered
by K-means algorithm. The bag-of-words and heuristic rules representations of
emails suffer from several deficiencies such as language dependence, high compu-
tational costs, vulnerability, sensitivity to concept drift, high number of heuristic
rules, necessity to update the rules, etc. Choice of the clustering algorithm is usu-
ally guided by its simplicity of use. The more advanced clustering algorithms –
such as the density-based methods – are usually not considered in the email
clustering context, as they require more elaborate tuning.

In [5, 6] a quantitative profile (QP) representation of emails has been pro-
posed, and demonstrated its excellent performance in email classification and
spam filtering. QP represents an email by a fixed-dimension vector of numbers
that characterize the email; e.g. lengths of lines. In the present communica-
tion, the QP representation is explored in the email clustering context. It turns
out that clustering by the density-based methods, such as DBSCAN and OP-
TICS, is well-suited for the QP representation. This motivates development of
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an OPTICS-based algorithm AD-OPTICS, an adaptive dynamical clustering al-
gorithm. The main features of AD-OPTICS are: 1) multi-view clustering, 2)
tuning by quantiles, 3) multi-step dynamical clustering. AD-OPTICS, when ap-
plied to categorization of QP-represented emails, gives a language independent,
simple-to-use clustering algorithm, able to uncover nontrivial clusters with high
homogeneity. AD-OPTICS with QPs is intended for updating a training corpus
of emails, as well as a support in weighted email classification.

The paper is organized as follows. First we recall the quantitative profile
representation of emails. Then the adaptive dynamical OPTICS-based clustering
algorithm (AD-OPTICS) is presented in detail. Results of a performance study
of AD-OPTICS in email clustering are gathered in Section 4. The concluding
section summarizes the main advantages of the algorithm.

2 Quantitative profile representation of email

The Quantitative Profile (QP) approach to spam filtering and email catego-
rization [5, 6] is motivated by the email shape analysis proposed by Sroufe,
Phithakkitnukoon, Dantu, and Cangussu in [7]. Quantitative profile of an email
is a p-dimensional vector of numbers that characterize the email. For instance,
vector of the lengths of the first p lines of an email forms the line profile of the
email. The vector of occurrences of letters from an alphabet constitutes the char-
acter profile. The line profile is an example of the binary profile, which assumes
a set of special characters and the profile is obtained by counting occurrences
of letters between two characters from the special set. Besides new instances of
the binary profile, several other classes of quantitative profiles were considered
in [6], such as the grouped character profile, d-gram grouped character profile,
as well size profile. A formal definition of some of the profiles is recalled below
(cf. [6] for further details).

First, note that in the QP approach, an email is represented as a realization
of a vector random variable generated by a hierarchical data generating process.
The length n of an email is an integer-valued random variable, with the prob-
ability distribution Fn. Given the length, the email is represented by a random
vector Xn

1 = (X1, . . . , Xn) from the probability distribution FXn
1 |n with the

support in An, where A = {a1, . . . , am} is a finite set (alphabet) of size m.

The grouped character profile (CPG) is a character profile with the alphabet
A′, where A′ is a partition of A. Here we consider two partitions A′ based on
Unicode character categories. The CPG5 partition consists of the following five
groups of characters: uppercase Lu, lowercase Ll, decimal digits Nd, controls Cc
with spaces Zs, and the rest. In CPG13, the rest is further divided to punctuation
Pd, Ps, Pe, Po, symbols Sm, Sc, Sk and others.

The d-gram grouped character profile (dCPG) is based on the alphabet A′d,
where d is specified in advance. The dCPG profile consists of the counts of
occurrences of the d-grams in an email.
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Finally, the size profile comprises the information on the size of an email (in
bytes), the size of selected header fields and also their CPGs, and the number
and the size of email parts of selected content types, with their CPGs.

In [6], performance of the Random Forest-based classifiers with several classes
of QP was assessed on the public TREC and CEAS email corpuses as well as
on private corpuses. The performance was compared with that of the optimized
SpamAssassin and Bogofilter. In the email categorization task the QP-based
Random Forest classifiers attained, at much lower computational costs, compa-
rable and even better performance than the other considered filters.

Motivated by the favorable performance of QP-based filters in the classifica-
tion task, we consider their use for email clustering. The clustering is performed
by a novel adaptive, dynamical, OPTICS-based clustering algorithm, which is
described below.

3 Adaptive dynamical OPTICS-based clustering
algorithm AD-OPTICS

Density-based clustering is an approach to clustering which utilizes density of
points in forming clusters. DBSCAN and OPTICS are two of the most popu-
lar density-based clustering methods. In Section 3.1 we briefly describe these
algorithms; for a survey cf. [8].

3.1 DBSCAN and OPTICS

The DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)
clustering algorithm was proposed in [9]. It divides objects into clusters according
to the given distance function d and two parameters: the radius ε and the number
of points minPts. An object x is said to be core if its (closed) ε-neighborhood
Ud(x, ε) contains at least minPts objects. The clusters are defined in such a
way that they are unions of ε-neighborhoods of core points and two core points
belong to the same cluster if and only if one of them is density reachable from
the other one; recall that an object y is density reachable from x provided there
are core points x0 = x, x1, . . . , xk such that xi+1 ∈ Ud(xi, ε) for every i and
y ∈ Ud(xk, ε). Objects x such that Ud(x, ε) does not contain any core point are
called noise objects; these objects do not belong to any cluster. For the details
see [9].

One of the main problems with DBSCAN is the choice of the radius ε; small
ε means that many objects are noise and large ε means that essentially different
clusters can be glued together. To overcome these difficulties, in [10] the authors
proposed OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) algo-
rithm. Analogously as DBSCAN, also OPTICS depends on the distance d and
two parameters εmax and minPts. But unlike DBSCAN, OPTICS is not a clus-
tering algorithm. Its purpose is to linearly order all objects in such a way that
closest objects (according to the distance d) become neighbors in the ordering.
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This is achieved by defining the so-called core-distance cd(x) and reachability-
distance rd(x) for every object x. OPTICS guarantees that, for every ε ≤ εmax,
if rd(x) ≤ ε then x belongs to the same ε-DBSCAN cluster as its predecessor.
Thus, for any given ε ≤ εmax, the ε-DBSCAN clusters correspond to the maxi-
mal intervals in the OPTICS ordering such that rd(x) ≤ ε for every but the first
object of the interval. For other algorithms extracting (hierarchical) clusterings
from OPTICS, see [10–12].

Concerning the choice of εmax, if it is too small, OPTICS cannot extract in-
formation about clustering structure. On the other hand, with growing εmax the
runtime complexity of OPTICS grows dramatically, cf. e.g. [13]. Growing effort
was devoted to the choice of the density threshold for DBSCAN and OPTICS,
cf. e.g. [13–15]

3.2 Description of AD-OPTICS

In the proposed algorithm we address the following problems.

– First, we want the algorithm to run in a reasonable time even for large
databases. Since most of the runtime is spent by OPTICS, in AD-OPTICS
the value of the crucial OPTICS parameter εmax is chosen in an adaptive
way.

– The second problem associated with OPTICS is the issue of cluster extrac-
tion. Several methods are proposed in the literature; cf. e.g. [10–12]. We use
flat DBSCAN clusters, where the cuts are determined in a novel way: by
quantiles of reachability distance.

– Due to the time constraint employed to set the value of εmax, a part of the
clustering structure can be lost. To solve this problem, the left-aside objects
are sent into a new round of OPTICS.

– The final problem relates to clustering of complex objects, i.e. objects with
multiple views, for which several metrics can be applied. AD-OPTICS uses
a simple strategy: in each round, a metric is selected; for other multi-view
density-based clustering methods, cf. e.g. [16].

Input parameters of AD-OPTICS are: the minimal cluster size minClSize,
the minimal number minSizeToCluster of left-aside objects which can be fur-
ther clustered and maximal time opticsT ime for running one instance of OP-
TICS. The main loop of the algorithm can be summarized as follows.

1. Objects, which were left aside in the previous round, comprise the set D.
2. Select a metric d.
3. Determine εmax by estimated runtime of OPTICS and minPts relative to

given minimal cluster size.
4. Run OPTICS on D with d, εmax and minPts.
5. Set ε-levels (εi)i by the quantiles of reachability.
6. Extract εi-DBSCAN clusters in the bottom-up way.
7. (a) If there are no clusters, go to Step 2.
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(b) If the number of unclustered objects is less than minSizeToProcess,
terminate.

(c) Otherwise, go to Step 1.

The OPTICS parameter εmax is selected such that the expected OPTICS
runtime is below a given time threshold opticsT ime. An estimate of the expected
runtime is based on an assumption that the expected time needed for running
OPTICS is given as a product of the number of objects and the average time
needed for range query with radius εmax.

To extract clusters from obtained OPTICS ordering, we use several DBSCAN
“cuts” with ε’s corresponding to quantiles of reachability distance. Notice that
if ε is α-quantile of reachability distance then the ratio of clustered objects is
approximately α. The obtained DBSCAN clusterings are processed from bottom
to top; a cluster is accepted if it has sufficient size.

Of course, there are many other conceivable possibilities for cluster extrac-
tion. For instance, one can use a cluster validity index to accept a cluster. Fur-
ther, the OPTICS reachability plot can be used for cluster extraction in various
other ways, cf. e.g. [10–12]. One of the advantages of the proposed simple ap-
proach is that instead of running OPTICS on the entire dataset, the present
approach allows to run OPTICS on a sample of data. Afterwards, with the
OPTICS-selected ε-thresholds much simpler DBSCAN can be run on the entire
dataset, saving both runtime and memory.

4 Performance study

We have applied AD-OPTICS to email clustering. To this end we have used
two public corpuses TREC07 and CEAS08 of ham and spam emails. TREC07
comprises 25 220 hams and 50 199 spams, CEAS08 consists of 27 126 hams and
110 579 spams.

4.1 Implementation and configuration

The algorithm was implemented in Java and the results were processed in R [17].
The implementation of OPTICS algorithm was based on that from WEKA 3.6.5
and it was backed by Vantage Point Tree [18]. The Java library Mime4J was
used for parsing emails and obtaining size profiles. Let us note that for the other
four profiles (two binary and two d-gram ones) we have used no email parsing at
all, with one small exception: in the two body-profiles we skipped email headers.

Emails were represented by six quantitative profiles: two size profiles (SP-
CPG13 and SP-CPG5), two binary profiles (brackets profile BRP applied to the
whole email and BRP applied to email body) and two d-gram grouped charac-
ter profiles (3CPG5-whole and 2CPG13-body). For more detailed specification
of the profiles cf. Section 2 and [6]. To every profile L1-distance was applied.
The minimal cluster size minClSize was set to 100 and the minimal number
of objects for further clustering minSizeToCluster was set to 5000. The time
allowed for one OPTICS run was set to 20 minutes.
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4.2 Results

In this section we summarize the results obtained by AD-OPTICS on the two
considered corpuses. Since the corpuses are labeled it is possible to quantify
how well a clustering splits hams and spams. For every cluster we determine its
majority label, that is, the most frequent label of emails in the cluster, and we
define the purity of a cluster to be the percentage of emails with the majority
label. The weighted (by size) average of cluster’s purities is the so-called purity
of a clustering. Formally, if C is a clustering and L is a labeling of emails, then
the purity of C is

purity(C) =
1

n

∑

C∈C
max
L∈L
|C ∩ L| ,

where n is the size of the corpus.
The results are summarized by Table 1 and Figure 1. The number of produced

clusters is acceptable. We can see that vast majority of emails was split into pure
clusters. Among them roughly 25% were found in the first round of the algorithm.
First few rounds produced almost exclusively 100% pure clusters. Naturally, the
number of pure clusters, as well as purity of clusters, decreased with round.

corpus clusters 100% 90–100% 0–90% purity

TREC07 431 331 (72.4%) 58 (12.7%) 42 (14.9%) 94.3%

CEAS08 724 638 (83.0%) 55 (8.5%) 31 (8.5%) 97.5%

Table 1: Number of clusters according to purity 100%, 90–100%, 0-90%, with
size proportions in parenthesis.

Purity of clusterings obtained from AD-OPTICS is in fact the success rate of
classification conditioned upon known majority labels of clusters. Hence it can
be compared with success rate of supervised classification. For instance, for the
TREC corpus, SpamAssassin with optimized weights has success rate 94.6%,
and BogoFilter has 98.4%, cf. the supplement of [5]. From this point of view, the
purity of obtained clusterings is excellent.

5 Conclusions

We have proposed an adaptive dynamical clustering OPTICS-based algorithm
AD-OPTICS. The algorithm chooses the key OPTICS parameter εmax in an
adaptive manner and does not require laborious tuning. Clusters are extracted
from OPTICS in a novel way: by quantiles of reachablity distance. Objects are
clustered in a dynamic way: those which were left out of clusters, enter the new
round of clustering. AD-OPTICS can naturally handle complex objects with
multi-view representations. AD-OPTICS is simple to configure. Indeed, the only
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OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative profiles 7

round 1

round 2

rounds 3−4

rounds 5−7

rounds 8−11

rounds 12−22

(a) TREC07

round 1

round 2

round 3round 4

rounds 5−6

rounds 7−8

rounds 9−14

rounds 15−32

(b) CEAS08

Fig. 1: Purity 100% (blue), 90–100% (light blue) and 0–90% (white) of clusters
according to rounds. Later rounds are aggregated.

input parameters to the algorithm are the maximum time which a single round of
the algorithm could take, the minimal cluster size, and the minimal number of the
left-aside (unclustered) emails. Finally, the presented approach makes possible
running OPTICS on a sample of data, and then, using the OPTICS-suggested
ε-thresholds, apply DBSCAN clustering on the whole dataset.

The algorithm was applied to email clustering, with emails represented by
several Quantitative Profiles (QP). The AD-OPTICS configuration parameters
are independent of the particular QP used for email representation. On two
public corpuses AD-OPTICS produced excellent results. Vast majority of emails
were clustered into homogeneous clusters. Moreover, along “trivial” clusters
(those, for which one can easily construct a regular expression for filtering them
out), also highly non-trivial and still homogeneous clusters were obtained.

The AD-OPTICS application to clustering QP-represented emails is easy to
extend in several directions: emails can be represented by any QP and distance of
emails can be measured by different metrics. When predicted labels of emails are
available, they can be seamlessly integrated into the clustering process. Thanks
to the QP representation, language of email does not matter.
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“SPAMIA” project, MŠ SR 3709/2010-11, supported by the Ministry of Ed-
ucation, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, under the heading
of the state budget support for research and development.

References

1. Almeida, T.A., Yamakami, A.: Advances in spam filtering techniques. In: Studies
in Computational Intelligence, 394, pp. 199–214. Springer, Heidelberg (2012)

Príloha č. 10 322
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KAPITOLA 1

Úvod

Predkladaná štúdia sumarizuje výsledky komparatívnej analýzy výkonnosti algoritmu
Spamia, vykonané v reálnom toku elektronickej komunikácie v rozsahu takmer 840 tisíc
emailov. Algoritmus Spamia [15] využíva novú, kvantitatívno-profilovú reprezentáciu emai-
lov [21, 19]. Jeho podstatnou súčasťou je adaptívne klastrovanie, implementované algo-
ritmom AD-OPTICS [31]. Účinnosť algoritmu Spamia pri filtrovaní spamu a kategorizácii
emailov bola porovnávaná s účinnosťou antispamového filtra SpamAssassin, naivného baye-
sovského filtra Bogofilter a komerčného filtra FortiMail. Účinnosť bola posudzovaná v rámci
piatich tried scenárov:

(1) testovanie s inkrementálne obnovovanou trénovacou vzorkou,
(2) testovanie s prepisovanou trénovacou vzorkou,
(3) testovanie s fixnou trénovacou vzorkou,
(4) testovanie s minimálnou trénovacou vzorkou a
(5) testovanie s náhodne zašumenými labelmi podmnožiny emailov trénovacej vzorky.

Na meranie účinnosti uvedených antispamových filtrov boli použité viaceré miery, viď
kapitolu 4. Efektívnosť klastrovania algoritmom AD-OPTICS bola meraná čistotou klastrov.

Štúdia pozostáva z deviatich kapitol. V kapitole 2 je uvedený prehľad scenárov výskumu
účinnosti antispamových filtrov a je navrhnutých päť tried scenárov. V kapitole 3 je stručne
popísaný algoritmus Spamia. Kapitola 4 obsahuje technickú špecifikáciu komparatívnej štú-
die, vrátane konfiguračných parametrov jednotlivých študovaných filtrovacích algoritmov.
V kapitole 5 sú popísané korpusy emailov. Kapitola 6 sumarizuje výsledky klastrovania
jednotlivých korpusov algoritmom AD-OPTICS. Výsledky komparatívneho štúdia účinnosti
filtrov podľa jednotlivých scenárov sú zosumarizované v kapitole 7. Kapitola 8 obsahuje
záverečné zhrnutie výsledkov.

4
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KAPITOLA 2

Scenáre výskumu účinnosti antispamových filtrov

V časti 2.1 popíšeme poznatky o filtrovaní a klasifikovaní zoči-voči protivníkovi a súvi-
siacich scenároch, ktoré boli uvažované v literatúre. V časti 2.2 uvedieme návrh piatich tried
simulačných scenárov verifikácie účinnosti filtrovacieho algoritmu Spamia.

2.1. Scenáre, uvažované v literatúre

Filtrovanie spamu, alebo všeobecnejšie vzaté, klasifikovanie emailov, nepatrí medzi štan-
dardné úlohy na rozpoznávanie obrazcov [8]. Dôvody, prečo je tomu tak, sú nasledovné:

• Šum nie je náhodný, ale úmyselný – tvorený protivníkom, spamerom.
• False negatives sú náhodné; sú tvorené tak, aby prenikli cez klasifikátor.
• Trénovacie dáta môžu byť ovplyvnené protivníkom.

Formálne je možné prítomnosť aktívneho protihráča modelovať ako zmenu, nestacionaritu
pravdepodobnostného rozdelenia, ktoré generuje vzorky, emaily. V nestacionárnom, menia-
com sa prostredí je dôležitou charakteristikou klasifikátora/filtra to, aké úsilie je potrebné
na preniknutie cez filter. Hovoríme o zraniteľnosti (angl. vulnerability) antispamového filtra.

2.1.1. Adversarial classification: klasifikovanie zoči-voči protivníkovi. Je pri-
rodzené chápať filtrovanie spamu ako hru, ktorú hrajú dvaja hráči: protivník (spamer) a
klasifikátor. Cieľom protivníka je oklamať klasifikátor (filter), t.j. zakamuflovať nelegitímne
obrazce (patterny) tak, aby neboli filtrom rozpoznané ako nevhodné, nepriateľské, a teda
boli prijaté.

Spamera ale úpravy spamu, potrebné na preniknutie cez filter, niečo stoja. Dalvi a
kol. [12] navrhli modelovať tento fakt prostredníctvom nákladovej funkcie W (xi, x

′
i), udáva-

júcej náklady spamera spojené so zmenou i-tej charakteristiky xi emailu na x′i. Je zrejmé, že
spamer vyberá na použitie tie spamové správy, ktoré dokáže zakamuflovať na ham, prostred-
níctvom čo najmenšieho počtu modifikácií obsahu spamového emailu. Na opačnej strane je
klasifikátor, ktorý rieši problém zatriedenia emailu do jednej z dvoch skupín, na základe toho,
či sa mu obrazec (angl. pattern) reprezentujúci email javí ako neškodný alebo škodlivý, t.j. ge-
nerovaný protivníkom, spamerom. Klasifikátor/filter priradí emailu label y ∈ Y = {+,−},
kde “ + ” označuje škodlivý obrazec a “ − ” označuje neškodný obrazec. Obrazec sa dá re-
prezentovať ako m-rozmerný vektor x z priestoru charakteristík X emailu, a je možné ho
chápať ako realizáciu náhodnej premennej, generovanej nezávisle z nejakého rozdelenia prav-
depodobnosti. Klasifikátor vykonáva klasifikovanie emailov v prostredí aktívneho protihráča,
spamera; angl. adversarial classification.

5
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Stratégia klasifikátora spočíva v tom, že v každom kroku tejto modelovej hry medzi spa-
merom a filtrom skonštruuje rozhodovaciu funkciu yC : X → Y . Rozhodovacia funkcia berie
do úvahy znalosť filtra o modifikáciách obrazcov, ktoré zaviedol spamer v predchádzajú-
com kroku. Modifikácie škodlivých obrazcov spamerom sú popísané funkciou a : X → X .
Ako je zvykom pri formalizovanom popise hier, zavádza sa úžitková funkcia, a to jednak
pre protivníka, spamera UA(x, y, a, yC) a jednak pre filter UC(x, y, a, yC). Úžitková fun-
kcia spamera UA(x, y, a, yC) = GA(yC(x), y) − W (x, a(x)), kde GA(yC(x), y) je zisk do-
siahnutý, ak obrazec (x, y) je klasifikátorom označený ako yC(x) a W (x, a(x)) sú náklady
potrebné na zmenu obrazca x na obrazec a(x). Analogicky, filter má úžitkovú funkciu
UC(x, y, a, yC) = GC(yc(a(x)), y)−

∑N
i=1 Vi, kde GC(yC(x), y) je zisk spojený s tým, keď filter

správne rozpozná-odhalí spamerom zavedenú novú modifikáciu spamu, a Vi > 0 sú náklady
spojené s výpočtom i-tej charakteristiky emailu. Aj filter aj spamer sa snažia maximalizo-
vať očakávaný úžitok; každý ten svoj. Očakávaný úžitok spamera je E(UA(x, y, a, yC)) =∑

(x,y)∈X×Y P (x, y)UA(x, y, a, yC), kde P (x, y) je pravdepodobnosť obrazca x a labelu y; ana-
logicky sa definuje očakávaný úžitok filtra.

Keby mal spamer úplnú informáciu o rozhodovacej funkcii yC , ktorú použil filter v pred-
chádzajúcom kroku, tak by jeho optimálna stratégia â(x) bola taká, ktorá maximalizuje
očakávaný úžitok; t.j. â(x) = argmaxx′∈X [GA(yC(x

′),+) −W (x, x′)], ak y = +. Ak y = −,
tak â(x) = x, keďže spamer môže modifikovať len jeho vlastné obrazce. Analogicky, filter za
predpokladu, že modifikačná funkcia a(x) použitá spamerom v predchádzajúcom kroku je
mu známa, konštruuje v nasledovnom kroku svoju rozhodovaciu funkciu yC tak, aby maxi-
malizoval svoj očakávaný úžitok.

Toto je v stručnosti rámec, ktorý bol v práci [12] navrhnutý na formálny popis hry medzi
filtrom a spamerom. Algoritmy na výpočet optimálnej stratégie spamera a filtra, t.j. na
maximalizáciu očakávaného úžitku, závisia od druhu uvažovaného klasifikátora/filtra, na
tom, aké charakteristiky sú použité na popis emailu, na tom, aké modifikácie emailu vykonáva
spamer a aká je jeho nákladová funkcia spojená s týmito modifikáciami. V [12] bol študovaný
naivný Bayesov filter [32], ktorý používa slová tela emailu ako jeho charakteristiky, pričom sa
predpokladalo, že spamer môže modifikovať email/spam nahrádzaním slov ich synonymami,
alebo môže pridávať do spamu ďalšie slová. Autori [12] pomocou experimentu ukázali, že
modifikovaný Bayesov filter, ktorý poznal stratégiu spamera a na ňu aj reagoval, dosiahol
lepšiu výkonnosť, ako pasívny Bayesov filter.

2.1.2. Aktívne filtre, kamuflačné scenáre. Inteligentný aktívny klasifikátor/filter
emailov musí obsahovať obranné stratégie proti spamerom.

Ako príklad klasického filtra, ktorý nemá schopnosť brániť sa, uveďme antispamový fil-
ter SpamAssassin (SA) [29]. Z technického hľadiska je SA lineárny filter, ktorý priraďuje
emailu skóre ako vážený priemer skór individuálnych pravidiel. Váhy sú určené na základe
nenapadnutej, nepoškodenej trénovacej vzorky. Na to, aby spamer “pretlačil” spam cez SA
filter, stačí, ak pridá do spamovej správy ďalšie legitímne slová. Výsledkom je spam, ktorý
SA filter nedokáže odlíšiť od legitímnej správy (hamu), ale príjemca emailu v ňom, ak chce,
dokáže spamovú informáciu rozpoznať.

V práci [12] sú uvažované nasledovné kamuflačné scenáre:

6
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• Pridanie slova, ktoré sa v danom spame ešte nevyskytuje.
• Pridanie dĺžky. Modeluje situáciu, keď spamer platí za každý bit prenesenej správy

a teda potrebuje minimalizovať množstvo prenesených znakov.
• Synonymizácia. Keďže pre Bayesov filter je podstatný výskyt slov, tak synonymi-

začná stratégia na preniknutie je založená na nahradení kritického, “pochybného”
slova jeho synonymami alebo významovo blízkymi slovami, ktoré filter “nespozo-
ruje”.

Samozrejme, uvedené kamuflačné scenáre sú relevantné pre filtre, ktoré vychádzajú z bag-
of-words reprezentácie emailov.

Klasifikátor emailov by mal počítať s existenciou aktívneho protivníka; adaptovať sa na
jeho “ťahy”, využívať pritom spätnú väzbu od používateľa a meniť svoj operačný mód (napr.
prostredníctvom opakovaného trénovania).

2.1.3. Znáhodňovacie scenáre. Je možné založiť aktívny filter/klasifikátor (aktívne
sa brániaci filter) aj na niečom inom ako na používateľskej spätnej väzbe a opakovanom tré-
novaní? Biggio a kol. [8] navrhujú randomizáciu, t.j. znáhodnenie jedného alebo viacerých
aspektov filtra; pozri aj [24]. Ak sa klasifikačná hranica stane náhodnou, protivník-spamer
musí počítať priemerný zisk, priemerovaním cez všetky realizácie náhodnej hranice. Zná-
hodnenie klasifikačnej hranice je možné realizovať viacerými spôsobmi. V [8] boli v prípade
SpamAssassin-a použité náhodné váhy, získané pomocou SVM (Support Vector Machines
[22]) klasifikátora na základe bootstrapovanej trénovacej vzorky.

Úplne iný účel a inú formu má znáhodňovací scenár navrhnutý v [7], kde autori upo-
zorňujú na to, že útok spamerov proti učiacemu sa filtru, zacielený na jeho trénovaciu fázu,
sa zameriava na vpašovanie šumu medzi charakteristiky emailu. Navrhujú uvedenú formu
útoku modelovať pomocou labelového šumu, t.j. pomocou zámeny labelov (ham na spam, a
spam na ham) u istého množstva emailov trénovacieho korpusu.

V [19] bol navrhnutý znáhodnený výber reprezentácie emailu, kde sa náhodne vyberá
kvantitatívny profil emailu.

2.1.4. Viacklasifikátorové systémy, podmnožinový scenár. V poslednej dobe sa
v oblasti informačnej bezpečnosti študujú aktívne sa brániace klasifikátory, založené na viac-
klasifikátorových systémoch (multiple classifier systems, MCS). V práci [6] autori študujú,
aká odolná voči kamufláži je jednoduchá MCS stratégia, spočívajúca v použití viacerých kla-
sifikátorov využívajúcich rôzne charakteristiky emailu. Empiricky porovnávajú výkon jedno-
duchého lineárneho klasifikátora s fixnou sadou charakteristík emailu (SpamAssassin) a sady
lineárnych klasifikátorov trénovaných na disjunktných podmnožinách danej sady charakte-
ristík.

2.2. Päť tried scenárov

Na základe poznatkov o aktívne sa brániacich filtroch a multiklasifikačných systémoch,
ako aj štandardných metodikách používaných pri verifikovaní účinnosti antispamových rie-
šení, sme navrhli päť tried simulačných scenárov verifikácie účinnosti algoritmu Spamia.
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(1) Testovanie s inkrementálne obnovovanou trénovacou vzorkou.
Ide o hlavný scenár, v ktorom sa trénovacia vzorka v pravidelných intervaloch roz-
širuje o novoolabelované emaily.

(2) Testovanie s prepisovanou trénovacou vzorkou.
Tento scenár je modifikáciou scenára 1, pričom v trénovacej vzorke sa udržujú iba
najnovšie olabelované emaily.

(3) Testovanie s fixnou trénovacou vzorkou.
Ide o scenár, bežne používaný pri vyhodnocovaní efektívnosti filtrov, ktorý bol
aplikovaný aj pri predbežných výskumoch účinnosti algoritmu Spamia. Trénova-
cia vzorka sa v čase neobnovuje, tzn. nevyužívajú sa žiadne informácie o nových
labeloch.

(4) Testovanie s minimálnou trénovacou vzorkou.
Z každého klastra vytvoreného algoritmom AD-OPTICS sa vyberie jediný repre-
zentant, ktorý sa zaradí do trénovacej vzorky. Jeho váha bude zodpovedať počtu
emailov klastra, ktorý reprezentuje.

(5) Testovanie s náhodne zašumenými labelmi podmnožiny emailov trénovacej vzorky.
Z trénovacej vzorky sa náhodne vyberie podmnožina emailov. U týchto vybratých
emailov sa náhodne zmenia labely. Takto “znečistené” labely sa použijú pri trénovaní
klasifikátora.

Scenár 1 umožňuje posúdiť úlohu frekvencie inovovania trénovacej vzorky. Cieľom scenára
2 je posúdenie vplyvu prítomnosti starších emailov v trénovacej vzorke. Klasický scenár 3
umožňuje posúdiť zmenu efektívnosti filtra v prípade, keď nedochádza k obnove trénovacej
vzorky. Úlohou scenára 4 je zistiť, či je možné vďaka klastrovaniu pomocou AD-OPTICS
radikálne znížiť veľkosť trénovacej vzorky bez výraznejšieho poklesu účinnosti filtra. Posledný
scenár 5 slúži na overenie robustnosti filtra voči nesprávne olabelovaným emailom.
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KAPITOLA 3

Algoritmus Spamia

Algoritmus Spamia, ktorý je detailne popísaný v [18], vychádza z nového prístupu k fil-
trovaniu spamu a kategorizácii emailov. Je založený na dvoch pilieroch: kvantitatívnych
profiloch a adaptívnom klastrovaní.

3.1. Kvantitatívne profily

Kvantitatívny profil je reálny vektor popisujúci email, pričom má vopred zadanú dimen-
ziu. Príkladmi kvantitatívnych profilov sú napr. riadkový, znakový a veľkostný profil.

Namiesto bag-of-words reprezentácie emailu [1, 2, 3, 4, 11, 27, 32], ktorá sa tradične
používa pri filtrovaní spamu, v prístupe založenom na kvantitatívnych profiloch [16, 17,
19, 20, 21] je email reprezentovaný ako realizácia vektorovej náhodnej premennej, ktorá je
generovaná v hierarchickom dáta generujúcom procese. Dĺžka n emailu je celočíselná náhodná
premenná s distribučnou funkciou Fn. Pri danej dĺžke je email reprezentovaný náhodným
vektorom Xn

1 = (X1, . . . , Xn) s distribučnou funkciou FXn
1 |n ktorá má support v An, kde

A = {a1, . . . , am} je konečná množina (abeceda) o veľkosti m = |A|. Kvantitatívnym profilom
emailu je akýkoľvek p-rozmerný vektor reálnych čísel, ktorý reprezentuje email.

V [16, 21] boli študované dve triedy kvantitatívnych profilov: znakový profil a binárny
profil. Znakový profil (CP) emailu je m-dimenzionálny náhodný vektor CP = (CP1 , . . . ,CPm),
kde

CP j =
n∑

i=1

I{Xi=aj}, j = 1, . . . ,m,

a I je indikátorová funkcia.

Na to, aby sme získali binárny profil, je potrebné špecifikovať podmnožinu S “špeciál-
nych” znakov abecedy. Nech k je počet výskytov špeciálnych znakov v emaile a nech Tj (j =
1, . . . , k) je index j-teho výskytu niektorého špeciálneho znaku; nech T0 = 0. Potom binárny
profil (BP) emailu je definovaný ako k̃-dimenzionálny náhodný vektor BP = (BP1, . . . ,BP k̃),
kde

BP j = Tj − Tj−1 − 1, j = 1, . . . , k̃.

Pritom k̃ je maximálny uvažovaný počet výskytov špeciálnych znakov a je stanovený vopred.
Takže ak k > k̃, zvyšok emailu sa ignoruje. A ak email má k < k̃, tak BP j = 0 pre
j > k. Binárny profil predstavuje bohatú triedu profilov. Patrí sem napr. riadkový profil
(LP) inšpirovaný prácou [30], kde špeciálnym znakom je znak konca riadku, takže profil
pozostáva z dĺžok prvých k̃ riadkov emailu.
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Ďalšie binárne profily, študované v [19], sú: vetný profil (SNP), zátvorkový profil (BP),
upper-case profil (UP), slovný profil (WP) a STA profil. V prípade vetného profilu (SNP), je
množinou špeciálnych znakov S = {\t, \ v, !, ., :, ;, ?}. V prípade slovného profilu (WP), S
pozostáva zo znakov white-space a z punktuačných znakov. Množina špeciálnych znakov pre
zátvorkový profil (BRP) je S = {<, >, [, ], (, ), {, }}. V prípade upper-case profilu (UP) je S
tvorená všetkými upper-case písmenami. No a star-tilde-angle (STA) profil má S = {*,∼, >}.

V [19] boli navrhnuté ďalšie triedy kvantitatívnych profilov: zgrupený znakový profil,
d-gramový zgrupený znakový profil, histogramový binárny profil a “moving window” profil.

Zgrupený znakový profil (CPG) je znakový profil s abecedouA′, kdeA′ je partícia abecedy
A. Uvažovaných bolo viacero partícií A′, z ktorých sú v ďalšom využité CPG5 a CPG13,
definované na základe Unicode-kategórií. CPG5 je definovaný pomocou 5 skupín: veľké písme-
ná Lu, malé písmená Ll, desiatkové číslice Nd, kontrolné znaky Cc spolu s bielymi znakmi Zs
a ostatné znaky. V CPG13 partícii tvoria kontrolné znaky Cc a biele znaky Zs samostatné
skupiny, a zo skupiny ostatné sú vyňaté tri skupiny symbolov (Sm, Sc, Sk) a štyri skupiny
interpunkčných znakov (Pd, Ps, Pe, Po).

d-gramový zgrupený znakový profil (dCPG) je založený na abecede A′d, kde d je určené
vopred. Početnosti výskytov d-gramov tvoria dCPG profil emailu.

Histogramový binárny profil (HBP) je odvodený z binárneho profilu. Zoberie sa konkrétny
binárny profil a množina B možných hodnôt BP sa rozdelí na k̂ podmnožín {B1, . . . ,Bk̂}.
Potom,

HBP j =
n∑

i=1

I{BP i∈Bj} j = 1, . . . , k̂.

“Moving window” profil (MWP) je odvodený zo zgrupeného znakového profilu (CPG).
MWP pozostáva z fixného počtu zgrupených znakových profilov, ktoré sa získajú z neprek-
rývajúcich sa segmentov emailu s fixným počtom znakov.

Okrem uvedených kvantitatívnych profilov uvažujeme aj veľkostný profil (SP) emailu,
ktorý obsahuje informáciu o veľkosti emailu (v bytoch), veľkosti vybraných polí z hlavičky
emailu a tiež ich CPG profily, ako aj počet a veľkosť častí emailu spolu s ich CPG profilmi;
viac v [19, 20].

Iným typom kvantitatívnych profilov sú RQA-profily založené na symbolicko-dynamickom
prístupe k emailu. RQA-profil vystihuje charakteristiky stacionárneho informačno-technic-
kého zdroja, ktorý modeluje tvorbu emailov. Podrobnejšie viď [15].

3.1.1. Výhody kvantitatívno-profilovej reprezentácie. Medzi výhody, vyplýva-
júce z reprezentácie emailov kvantitatívnymi profilmi, patria z hľadiska filtračnej/klasifikačnej
úlohy najmä (viď [18]):

1) Škálovateľnosť, primeraná výpočtová zložitosť, paralelizovateľnosť, robustnosť na out-
liery : Vďaka kategorizácii emailov založenej na Random Forest-klasifikátore [10] je výsledný
algoritmus paralelizovateľný a vysoko škálovateľný, ako aj robustný voči extrémnym emai-
lom.

10

Príloha č. 11 333



2) Nízka miera vulnerability : Diskriminujúca podmnožina kvantitatívnych charakteristík
je závislá od trénovacieho korpusu, ktorý je pre spamerov nedostupný. To znemožňuje ľahkú
prelomiteľnosť, t.j. znižuje vulnerabilitu navrhovaného filtra.

3) Kombinovateľnosť s existujúcimi riešeniami : Keďže email je reprezentovaný kvantita-
tívnym profilom a nie množinou slov/tokenov, algoritmus extrahuje z emailu inú informáciu
ako štandardné filtre. Táto ortogonalita umožňuje kombinovanie algoritmu s existujúcimi
filtrami.

4) Adaptívnosť klasifikovania emailu: Emaily sa kategorizujú pomocou postupnosti klasi-
fikátorov. Pritom sa začína od klasifikovania pomocou jednoduchých kvantitatívnych profilov
a, ak je to potrebné, postupuje sa k čoraz zložitejším profilom.

5) Flexibilnosť a rozšíriteľnosť algoritmu: Nosné prvky algoritmu sú konfigurovateľné,
t.j. kvantitatívne profily a klastrovacie metriky možno zvoliť v závislosti od korpusu. Takisto
je možné algoritmus jednoducho rozšíriť definovaním vlastného kvantitatívneho profilu res-
pektíve metriky.

6) Možnosť zatrieďovania emailov do jemnejších skupín: Hrubé členenie emailov na spam
a ham je častokrát nepostačujúce a emaily je potrebné zatrieďovať do jemnejších kategórií.
Predkladaný algoritmus umožňuje kategorizovať emaily do používateľom zadaných skupín.

7) Nezávislosť na jazyku: Na rozdiel od text-miningového prístupu k filtrovaniu emailov,
ktorý je závislý od gramatických a lexikálnych pravidiel konkrétneho jazyka, prístup na báze
kvantitatívnych profilov je jazykovo nezávislý.

3.2. Adaptívne klastrovanie: AD-OPTICS

Ďalším nosným prvkom algoritmu Spamia je adaptívne klastrovanie, ktorého úlohou je
rozčleniť korpus emailov na menšie celky (klastre), ktoré sú podľa možnosti čo najhomogén-
nejšie, a následne vybrať emaily, ktoré dané klastre reprezentujú. Tým sa docieli podstatná
redukcia trénovacej vzorky pri minimalizovaní strát informácie. Detailný popis klastrovacieho
algoritmu, ako aj výskum jeho efektívnosti na verejných korpusoch, je možné nájsť v článku
[31]. V ďalšom uvedieme východiská návrhu a základnú štruktúru algoritmu AD-OPTICS
(Adaptive Dynamical OPTICS-based clustering algorithm).

Ako hovorí už samotný názov, AD-OPTICS je postavený na algoritme OPTICS [5],
patriacom medzi tzv. klastrovacie algoritmy založené na hustote, rovnako ako klastrovací
algoritmus DBSCAN [13]. DBSCAN klastruje objekty na základe metriky d, zadaného po-
lomeru okolia ε > 0 a minimálneho počtu susedov v okolí kmin ≥ 1. Jednou z dôležitých
vlastností algoritmu DBSCAN je fakt, že dokáže odlíšiť “šum”; objekty, v okolí ktorých sa
nenachádza žiadny tzv. core-point (objekt, v ktorého okolí je aspoň kmin objektov), nezaradí
do žiadneho klastra. OPTICS, závislý od metriky d, maximálneho polomeru εmax a mini-
málneho počtu susedov kmin, vo svojej podstate nie je klastrovacím algoritmom. Avšak na
základe informácií, získaných OPTICS-om (zoradenie objektov do postupnosti a priradenie
tzv. reachability distance jednotlivým objektom) je možné získať DBSCAN-klastrovanie pre
ľubovoľný klastrovací polomer ε z intervalu (0, εmax] v lineárnom čase.
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Vzhľadom na veľkú rôznorodosť možných reprezentácií emailov kvantitatívnymi profilmi
je pri ich klastrovaní nutné využiť tzv. multi-view prístup. V jednotlivých behoch algoritmu
sa využívajú rôzne kvantitatívne profily: emaily, ktoré nebolo možné rozklastrovať pri danom
profile, sa často dajú zoskupiť do homogénnych klastrov pomocou iného profilu.

Obrovskou výhodou klastrovania pomocou AD-OPTICS je jeho jednoduchá konfiguro-
vateľnosť. Nutnosť zložitej, často manuálnej voľby maximálneho klastrovacieho polomeru
pre OPTICS bola nahradená automatizovanou voľbou založenou na kvantiloch vzdialeností
k-tych najbližších susedov a odhadu času na získanie príslušných okolí klastrovaných objek-
tov. Ako konfiguračný parameter je nutné zadať iba maximálny čas, ktorý je povolený pre
jeden beh OPTICS-u. Na kvantiloch založený prístup bol využitý aj pri extrakcii klastrov
z výstupu algoritmu OPTICS. Po analýze rôznych metód popísaných v odbornej litera-
túre bol využitý prístup, popísaný v štúdii o návrhu algoritmu; konkrétne boli využité tzv.
flat-DBSCAN klastre, pričom na výber konkrétnych klastrovacích polomerov boli využité
kvantily reachability-distance, hlavného výstupu OPTICS-u.

Navrhnutý algoritmus AD-OPTICS je možné schematicky popísať nasledovne:

(1) Z doteraz nerozklastrovaných emailov vytvor množinu D.
(2) Zvoľ kvantitatívny profil a na ňom založenú metriku d.
(3) Na základe odhadovaného runtime a minimálnej veľkosti klastra kmin zvoľ maximál-

ny klastrovací polomer εmax pre OPTICS.
(4) Vykonaj OPTICS na D s metrikou d a parametrami kmin a εmax.
(5) Zvoľ hladiny reachability-distance εi na základe kvantilov.
(6) Extrahuj εi - DBSCAN klastre spôsobom zdola nahor.
(7) (a) Ak neboli nájdené žiadne klastre, pokračuj bodom 2.

(b) Ak počet nerozklastrovaných emailov je menší ako stanovená hranica, skonči.
(c) Inak pokračuj bodom 3.

Efektívnosť klastrovania pomocou AD-OPTICS pre verejné korpusy TREC07 a CEAS08
bola popísaná v [31]. Výkon algoritmu pre privátne korpusy emailov je uvedený v kapitole 6.

3.2.1. Výhody adaptívneho klastrovania. Vďaka adaptívnemu klastrovaniu, imple-
mentovanému v algoritme AD-OPTICS, získal algortimus Spamia nasledovné vlastnosti [18]:

1) Zohľadnenie informácie aj z nelabelovaných emailov : Informácia o tom, či je daný
olabelovaný email podobný stovkám iných, respektíve je jedinečný v rámci korpusu, vstupuje
do klasifikovania.

2) Efektívne využívanie spätnej väzby o labeli emailu: Informácia od používateľa o labeli
emailu je automaticky rozšírená na celé “okolie” tohto emailu.

3) Rýchlejšie rozpoznanie novej spamovej kampane: Spamy z novej kampane sa prejavia
ako nový klaster. Informácia o tom sa využije pri klasifikovaní.

4) Selektívny výber trénovacej množiny emailov : Na manuálne labelovanie sú vybrané len
tie emaily, ktoré reprezentujú klastre získané v adaptívnom klastrovaní. Pritom homogénne
klastre sú zastúpené nižším počtom reprezentantov ako nehomogénne.
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3.3. Klasifikácia: Random Forest

Kvantitatívny profil reprezentujúci email môže slúžiť ako vstup do ľubovoľného klasifi-
kačného algoritmu. V prípade algoritmu Spamia je ako klasifikačné jadro použitý algoritmus
Random Forest [10]. V porovnaní s ostatnými klasifikačnými algoritmami: lineárny diskrimi-
načný algoritmus (LDA), klasifikačný a regresný strom (CART), ada-boost (ADA), neuró-
nová sieť (NNET), support vector machines (SVM), k-najbližších susedov (k-nn), dosahuje
Random Forest na kvantitatívnych profiloch podstatne lepšiu výkonnosť. V [19] sú uve-
dené výsledky komparatívnej štúdie výkonnosti klasifikačných algoritmov, posudzovanej na
dvoch testovacích množinách, v prípade riadkového profilu. Napríklad na jednej z testovacích
množín dosiahol Random Forest pri fpr = 0.1%, fnr = 7.7%, zatiaľ čo ADA, najlepší z ostat-
ných klasifikátorov, dosiahol fnr = 24.3% Dá sa teda povedať, že Random Forest sa ideálne
hodí na klasifikovanie emailov reprezentovaných kvantitatívnymi profilmi. Random Forest
má okrem excelentného výkonu aj ďalšie výhody: invariantnosť voči monotónnej transformá-
cii dát, robustnosť voči odľahlým pozorovaniam (outlierom), malé množstvo konfiguračných
parametrov a flexibilnú separujúcu hranicu.

Trénovanie QP-Random Forest klasifikátora pozostáva z dvoch častí: výpočet kvantita-
tívneho profilu (QP) a samotné trénovanie Random Foresta. Časová náročnosť každej fázy
závisí na QP, najmä na jeho dimenzii.
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KAPITOLA 4

Technická špecifikácia komparatívnej štúdie

Na meranie efektívnosti antispamových algoritmov sú použité nasledovné miery úspe-
šnosti: podiel zle klasifikovaných hamov (false positive rate) fpr = FP/(TN +FP ), a podiel
zle klasifikovaných spamov (false negative rate) fnr = FN/(TP +FN), kde TP (TN) ozna-
čuje počet správne rozpoznaných spamov (hamov) a FP (FN) označuje počet chybne zatrie-
dených spamov (hamov). Komplexnejší pohľad na účinnosť jednotlivých filtrov podáva ROC
krivka [28] zobrazujúca závislosť tpr = 1− fpr od fpr. Plocha pod ROC krivkou, ktorá sa
označuje AUC (area under curve), je mierou celkovej účinnosti klasifikátora. Súhrnnú účin-
nosť klasifikátora/filtra udáva celková chyba err = (FP + FN)/(TP + TN + FP + FN),
ktorá na rozdiel od fpr a fnr má zmysel aj pri kategorizovaní do viac ako dvoch skupín. Dô-
ležitým ukazovateľom účinnosti klasifikačných algoritmov založených na princípe baggingu
(bootstrap aggregation), medzi ktoré patrí aj Random Forest, je out-of-bag (oob) chyba [9],
ktorá udáva pravdepodobnosť nesprávneho zatriedenia u pozorovaní z trénovacej množiny,
ktoré boli vynechané pri stavbe individuálnych klasifikátorov. Je známe, že pri bootstra-
povom samplovaní zostáva asi 37% vzorky nezahrnutých do trénovania. Zatiaľ čo fpr, fnr
a err dokážu byť zásadne ovplyvnené nestacionaritou prostredia, a teda môžu dosahovať
v princípe arbitrárne hodnoty, predstavuje oob chyba objektívnu mieru výkonnosti, keďže
vychádza z predpokladu o stacionarite prostredia.

Účinnosť klastrovacieho algoritmu je posudzovaná pomocou čistoty (purity) klastrovania.
Pre každý klaster sa určí jeho väčšinový label, t.j. ten, ktorý sa v klastri vyskytuje najčaste-
jšie. Následne je čistota klastra definovaná ako percento emailov, ktoré majú väčšinový label.
Vážený priemer čistoty klastrov je známy ako čistota klastrovania. Formálne, ak C je nejaké
klastrovanie a L je vektor uvažovaných labelov emailov, potom čistota klastrovania C je

purity(C) = 1

n

∑

C∈C
max
L∈L
|C ∩ L| ,

kde n je veľkosť korpusu.

4.1. Konfigurácia algoritmu Spamia

V klasifikačnej časti algoritmu Spamia boli použité nasledovné profily:

• SP-CPG13, veľkostný profil s použitím CPG13 zoskupovania,
• 3CPG13, 3-gramový zgrupený profil CPG13,
• 4CPG5, 4-gramový zgrupený profil CPG5,
• CP, znakový profil s abecedou A tvorenou ASCII znakmi,
• BRP, zátvorkový profil s dimenziou 100 a
• LP, riadkový profil na základe prvých sto riadkov emailu.
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Tieto slúžili ako vstup do RandomForest klasifikátora. Každý Random Forest pozostával
z 500 klasifikačných stromov a parameter mtry bol nastavený na základe optimálnej oob
chyby. Použitá bola R [25] knižnica randomForest [23]

Skratkou RNDP je označený tzv. randomizovaný klasifikátor, ktorý daný email klasifikuje
náhodne vybraným klasifikátorom zo šiestich “profilových” klasifikátorov.

Pre porovnanie sú uvádzané aj výsledky nasledovných spamových filtrov:

• SA-RF, SpamAssassin optimalizovaný pomocou RandomForest klasifikátora,
• SA-default, SpamAssassin s default-nym vyhodnocovaním spamovosti,
• FM, FortiMail a
• BF, Bogofilter.

SpamAssassin [29] (SA), verzia 3.3.1, bol použitý v off-line móde, pričom jeho bayesovský
komponent bol vypnutý. Výstup z SA bol ďalej spracovaný pomocou RandomForest klasifi-
kátora (SA-RF), keďže v tomto nastavení dosahuje SpamAssassin podstatne lepšie výsledky,
ako s default-nymi váhami pravidiel. Pre informáciu uvádzame aj výsledky SpamAssassin-a
v default-nom nastavení (SA-default).

FortiMail [14] (FM), v4.0, build 0380, 110915 (MR2 Patch 2) bol nakonfigurovaný inter-
nými a externými expertami, pričom bolo vypnuté bayesovské trénovanie.

Bogofilter [26] (BF), verzia 1.2.2, bol trénovaný v dávkovom móde, a to v default-nom
nastavení. Bogofilter bol vybraný ako zástupca bayesovských spamových filtrov. Pritom ba-
yesovské komponenty filtrov SpamAssassin a FortiMail boli vypnuté, keďže je predpoklad,
že ich efektívnosť by bola porovnateľná s výsledkami Bogofiltra a, na rozdiel od Bogofiltra,
namiesto získanej spamovosti emailu (čísla v intervale [0, 1]) reportujú iba niekoľko úrovní
spamovosti (SA) alebo dokonca iba binárnu klasifikáciu ham/spam (FM).

AD-OPTICS bol použitý v nasledovnej konfigurácii: emaily boli reprezentované šiestimi
kvantitatívnymi profilmi. Konkrétne dvoma veľkostnými profilmi (SP-CPG13 a SP-CPG5),
dvoma binárnymi profilmi (BRP na celý email a BRP na tele emailu, oba dimenzie 100) a
dvoma d-gramovými zgrupenými znakovými profilmi (3CPG5 na celý email a 2CPG13 na
tele emailu). Na každom profile bola na meranie vzdialenosti použitá L1 metrika. Minimálna
veľkosť klastra minClSize bola nastavená na 100 (pre korpus A na 50) a minimálny počet
emailov vstupujúcich do ďalšieho klastrovania minSizeToCluster bol nastavený na 5 000;
pre korpusy B až E bola hodnota 5 000 použitá aj ako maximálna veľkosť akceptovaného
klastra. Čas povolený na jeden beh OPTICS-u bol nastavený na 20 minút.
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KAPITOLA 5

Popis korpusov

Korpusy, označené ako A, B, C, D, E, pochádzajú z reálneho toku elektronickej komuni-
kácie a boli získané v období piatich mesiacov. Veľkosť korpusov je uvedená v tabuľke 5.1.
Korpusy spolu obsahujú 839827 emailov.

Korpus Počet emailov
A 204 948
B 192 050
C 143 713
D 170 577
E 128 539

Tabuľka 5.1. Veľkosť korpusov

Korpusy boli rozklastrované algoritmom AD-OPTICS (viď kapitola 6). Z každého kor-
pusu bolo vybraných 10 000 emailov tak, aby z každého klastra boli vybraní minimálne
piati reprezentanti, pričom počet ďalších reprezentantov klastrov bol stanovený s ohľadom
na veľkosť klastra. Minimálne a maximálne počty reprezentantov klastrov sú uvedené v ta-
buľke 5.2.

Korpus Rep. spolu Rep. min Rep. max Klastrov
A 10 000 11 144 553
B 10 000 7 123 1 032
C 10 000 9 221 740
D 10 000 8 156 872
E 10 000 10 253 689

Tabuľka 5.2. Celkový, minimálny a maximálny počet reprezentantov klastrov

Vybraným reprezentantom boli pridelené labely (kategórie). Uvažovaných bolo 5 kate-
górií: ham, notify, gen, advert, spam. Význam jednotlivých kategórií je nasledovný: ham
označuje vyžiadanú, ručne tvorenú nereklamnú komunikáciu, notify označuje notifikačné
emaily zasielané mail-serverom, gen označuje nereklamné emaily, ktoré sú automatizovane
generované, advert označuje reklamné emaily a konečne spam označuje nevyžiadané emaily.
Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií emailov v každom korpuse je uvedené v ta-
buľke 5.3.

Pri filtrovaní spamu ide len o začleňovanie emailu do jednej z dvoch kategórií spam alebo
non-spam, ktorú tvoria emaily z kategórií ham, notify, gen a advert. Z hľadiska filtrovania
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Korpus Ham Notify Gen Advert Spam
A 20.6 15.4 35.8 21.4 6.7
B 31.2 15.2 33.5 17.7 2.3
C 28.8 15.4 29.9 19.6 6.3
D 31.5 14.8 32.6 19.7 1.4
E 22.2 14.2 42.5 17.3 3.8
Tabuľka 5.3. Štruktúra korpusov, 5 kategórií

spamu je kompozícia jednotlivých korpusov uvedená v tabuľke 5.4. V ďalšom texte bude
kategória non-spam označovaná ako ham, keďže vždy bude uvedené, či je uvažované jemné
členenie (na 5 kategórií) alebo hrubé členenie (na 2 kategórie).

Korpus Ham Spam
A 93.3 6.7
B 97.7 2.3
C 93.7 6.3
D 98.7 1.4
E 96.2 3.8

Tabuľka 5.4. Štruktúra korpusov, ham/spam
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KAPITOLA 6

Klastrovanie

Výsledky klastrovania jednotlivých korpusov z hľadiska čistoty vzhľadom k piatim kate-
góriám, sú uvedené v tabuľkách 6.1 a 6.2. Počet vytvorených klastrov sa pohybuje v rozmedzí
od 553 (korpus A) po 1032 (korpus B), čo dáva priemernú veľkosť klastra od 186 do 371 emai-
lov. Pritom minimálne 60% klastrov (obsahujúcich aspoň 55% emailov príslušného korpusu)
je z hľadiska zloženia olabelovaných emailov 100% čistých. Iba približne tretina emailov je
v klastroch, v ktorých má majoritný label zastúpenie nižšie ako 80%. Výsledky klastrovania
4 korpusov B až E boli viac menej podobné, jednoznačne iný bol iba korpus A.

Korpus Klastrov Vysoká Stredná Nízka
A 553 443 40 70
B 1 032 600 125 307
C 740 447 82 211
D 872 518 110 244
E 689 399 69 221

Tabuľka 6.1. Počty klastrov podľa čistoty, 5 kategórií

Korpus Vysoká Stredná Nízka
A 70.9 5.4 23.7
B 56.3 12.7 31.0
C 55.8 10.8 33.5
D 55.5 12.9 31.6
E 55.0 8.7 36.3

Tabuľka 6.2. Emaily v klastroch podľa čistoty, 5 kategórií, v percentách

Z hľadiska čistoty vzhľadom k dvom kategóriám ham/spam sú výsledky ešte lepšie, viď
tabuľky 6.3 a 6.4. Najslabším bol korpus E, v ktorom labelovo čistých bolo viac ako 80% klas-
trov, obsahujúcich spolu viac ako tri štvrtiny emailov. Percentuálne najviac čistých klastrov
bolo v korpuse A (takmer 93%) a najviac emailov v čistých klastroch bolo v korpuse B (viac
ako 85%). Podiel emailov v klastroch s menšou ako 80% čistotou sa pohyboval v rozmedzí
od 1.5% do 3.7% až na korpus A, kde tento podiel bol dokonca iba o niečo viac ako 0.3%.

Globálnu čistotu klastrovania, ktorú možno interpretovať ako celkovú úspešnosť klasifi-
kácie podmienenú znalosťou majoritných labelov jednotlivých klastrov, predstavuje horný
odhad úspešnosti klasifikácie. Jej hodnoty pre jednotlivé korpusy sú zosumarizované v ta-
buľke 6.5. Čistota z pohľadu kategorizácie emailov na 5 skupín sa pohybuje v rozmedzí
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Korpus Klastrov Vysoká Stredná Nízka
A 553 513 37 3
B 1 032 915 96 21
C 740 634 93 13
D 872 764 91 17
E 689 558 104 27

Tabuľka 6.3. Počty klastrov podľa čistoty, ham/spam

Korpus Vysoká Stredná Nízka
A 81.2 18.4 0.3
B 85.1 13.1 1.9
C 80.4 18.2 1.5
D 83.9 14.2 1.9
E 75.9 20.4 3.7

Tabuľka 6.4. Emaily v klastroch podľa čistoty, ham/spam, v percentách

82% − 90%, z pohľadu klasifikácie na ham/spam je dokonca vyššia ako 98% (s výnimkou
korpusu E, kde dosahuje necelých 97%). Samozrejme, tieto čísla sú nadhodnoteným odha-
dom úspešnosti, aký možno dosiahnuť pri predikcii. Napriek tomu však možno konštatovať,
že celkový efekt klastrovania emailov každého z piatich korpusov bol značný, čo poukazuje
na výhodnosť začlenenia klastrovania do algoritmu Spamia.

Korpus Čistota (5 kat.) Čistota (ham/spam)
A 90.2 99.0
B 85.8 98.2
C 84.5 98.0
D 86.1 98.1
E 82.6 96.8

Tabuľka 6.5. Globálna čistota klastrovania, v percentách
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KAPITOLA 7

Klasifikovanie

Výsledky porovnania účinnosti profilov a filtrov SpamAssassin, Bogofilter a FortiMail na
korpusoch, získaných z reálneho toku elektronickej komunikácie pre päť scenárov sú uvedené
v nasledujúcich sekciách.

7.1. Scenár 1

Prvá trieda scenárov je charakterizovaná inkrementálnym zväčšovaním trénovacej vzorky
a periódou, s akou k nemu dochádza. Budeme uvažovať dva prípady tejto triedy, v závislosti
od toho, či perióda zväčšenia trénovacej vzorky je 10 000 emailov (scenár 1a) alebo 1 000
emailov (scenár 1b).

7.1.1. Scenár 1a. Z tabuľky 7.1 vidíme, že celková chyba nesprávneho zatriedenia err
pri kategorizácii emailov do jednej z piatich kategórií sa u študovaných kvantitatívnych pro-
filov pohybuje pri predpovedi pre korpus B v rozmedzí 13.8% − 25.4%, pre korpus C je
v intervale 13.7% − 23.7%, pre korpus D je v 7.2% − 16.9% a pre korpus E je v intervale
12.6%− 20.7%. Profil SP-CPG13 dosahuje nízku, ak nie až najnižšiu chybu v každom z kor-
pusov. Stojí za zdôraznenie, že SpamAssassin nedosahuje ani s optimalizovanými váhami
takú nízku err, ako profily SP-CPG13, 3CPG13, CP, 4CPG5, BRP a na korpusoch C a
D je úspešnejší dokonca aj jednoduchý riadkový profil LP. Keďže Bogofilter ani FortiMail
nedokážu kategorizovať emaily do viac ako dvoch kategórií, tak nie je možné porovnať ich
výkon z pohľadu jemného členenia.

B C D E
SP-CPG13 14.4 13.7 7.2 15.3
3CPG13 13.8 14.7 10.3 12.6
4CPG5 15.4 15.0 11.0 12.8
CP 17.4 16.1 11.5 14.3
BRP 24.9 20.1 15.1 17.7
LP 25.4 23.7 16.9 20.7
RNDP 18.6 16.9 11.9 16.0
SA-RF 25.4 26.6 21.8 18.3

Tabuľka 7.1. Scenár 1a, celková chyba, 5 kategórií, v percentách

ROC krivky, zobrazujúce závislosť tpr vzhľadom na fpr, sú na obrázku 7.1. Zobrazené sú
výsledky pre jednotlivé kategórie ham, notify, gen, advert, spam, a to pre profily SP-CPG13
a 3CPG13, ako aj pre optimalizovaný SpamAssassin. Pre kategóriu spam je zobrazená aj

20

Príloha č. 11 343



ROC krivka Bogofiltra. Na obrázku 7.1f sú uvedené ROC krivky pre kategóriu bulk, ktorá
je zjednotením kategórií gen, advert a spam a reprezentuje hromadné emaily.

Aj ROC krivky potvrdzujú fakt, že kvantitatívne profily dávajú lepšie výsledky ako
optimalizovaný SpamAssassin. Pri nízkych hodnotách fpr dosahuje Bogofilter mierne lepšie
výsledky ako uvedené profily. Čo sa týka kategórií, najúspešnejšie sa darí zaraďovať noti-
fikačné emaily. Veľmi slušná je aj úspešnosť rozpoznania (ručne tvoreného) hamu. O čosi
nižšia je úspešnosť rozpoznávania kategórií gen, advert a spam. Avšak pri pohľade na ROC
krivku pre kategóriu bulk vidno, že hromadné emaily sú rozpoznávané podstatne úspešne-
jšie, t.j. chyby v troch podkategóriách gen, advert a spam sú najmä v rámci nich. Z hľadiska
AUC sú uvedené profily lepšie ako BF.
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Obr. 7.1. Scenár 1a, ROC krivky

Z hľadiska filtrovania, t.j. zatrieďovania emailov do kategórie spam a non-spam, sú si
všetky profily dosť podobné v celkovej chybe zatriedenia err, ktorá sa pre korpus B pohybuje
v intervale 2.3%−2.8%, pre korpuse C je v intervale 6.2%−6.7%, pre korpuse D je v 1.3%−
1.8% a v E je z intervalu 2.0% − 4.7%; pozri tabuľku 7.2. Na každom z korpusov dosiahol
profil SP-CPG13 nižšiu chybu ako SpamAssassin s optimálne nastavenými váhami. Najnižšiu
chybu dosahuje na všetkých korpusoch bayesovský Bogofilter, pričom profil SP-CPG13 je
len mierne horší. Komerčný FortiMail dosiahol na všetkých korpusoch väčšie err ako ostatné
filtre. Napr. na korpuse B je chyba FortiMail-u dvojnásobne vyššia ako chyba profilu SP-
CPG13 a na korpuse E je viac ako trojnásobkom chyby SP-CPG13.
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B C D E
SP-CPG13 2.3 6.2 1.3 2.0
3CPG13 2.5 6.5 1.6 2.9
4CPG5 2.7 6.6 1.7 3.6
CP 2.6 6.6 1.7 2.5
BRP 2.6 6.6 1.6 3.1
LP 2.8 6.7 1.8 4.7
RNDP 2.6 6.5 1.6 3.1
SA-RF 2.5 6.6 2.1 2.8
SA-default 2.5 6.8 2.2 3.7
FM 5.2 8.2 3.0 6.7
BF 1.8 6.0 1.0 1.7

Tabuľka 7.2. Scenár 1a, celková chyba, ham/spam, v percentách

Out-of-bag oob chyba pre kategorizáciu do piatich kategórií je na korpuse A v intervale
4.5% − 8.3%, na korpusoch A a B je v rozsahu 5.3% − 9.4%, na korpusoch A, B a C je
v intervale 5.2% − 9.2% a na korpusoch A až D je v intervale 5.0% − 8.9%; pozri tabuľku
7.3. Optimalizovaný SA filter dosahuje výrazne väčšiu oob chybu; napr. v prípade A až D
korpusu je viac ako trojnásobkom chyby SP-CPG13 profilu.

A A – B A – C A – D
SP-CPG13 4.5 5.3 5.2 5.0
3CPG13 4.8 5.7 5.3 5.2
4CPG5 5.1 5.9 5.8 5.7
CP 5.6 6.3 6.3 6.2
BRP 8.1 9.0 8.5 8.3
LP 8.3 9.4 9.2 8.9
RNDP 6.1 6.9 6.7 6.5
SA-RF 14.3 16.3 18.3 18.5

Tabuľka 7.3. Scenár 1a, oob chyba, 5 kategórií, v percentách

Čo sa týka filtrovania, dosahujú všetky profily veľmi podobnú oob chybu; pozri tabuľku
7.4. Na korpuse A je v rozsahu 0.7% − 1.0%, na A a B je v 0.8% − 1.1%, na A, B a C je
z 0.8%−1.2% a pre A-D je z intervalu 0.7%−1.2%. S narastajúcou veľkosťou korpusu rastie
aj oob chyba optimálneho SA; pri A-D je už viac ako trojnásobkom chyby SP-CPG13.

7.1.2. Scenár 1b. V scenári 1b) sa trénovacia vzorka zväčšuje po 1 000 emailov. V ta-
buľke 7.5 je uvedená celková chyba pri kategorizácii emailov do piatich kategórií. Počítaná
bola na základe 49 postupne vykonaných predpovedí pre nasledujúcich 1 000 emailov, pričom
trénovacia množina sa postupne zväčšovala o 1 000 emailov. Väčšina kvantitatívnych profilov
dosahuje err v rozsahu 9.0% − 12.8% a BRP a LP dosahujú chybu okolo 18%. Optimali-
zovaný SA dosahuje chybu až 21%, čo je viac ako dvojnásobok chyby profilu SP-CPG13.
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A A – B A – C A – D
SP-CPG13 0.7 0.8 0.8 0.7
3CPG13 0.8 0.9 0.9 0.9
4CPG5 0.8 0.9 1.0 1.0
CP 0.8 0.9 1.0 1.0
BRP 0.9 1.1 1.1 1.1
LP 1.0 1.1 1.2 1.2
RNDP 0.8 1.0 1.0 1.0
SA-RF 0.8 1.1 2.6 2.4

Tabuľka 7.4. Scenár 1a, oob chyba, ham/spam, v percentách

Chyba (5 kat.) Chyba (ham/spam)
SP-CPG13 9.0 1.6
3CPG13 10.6 1.9
4CPG5 11.3 2.1
CP 12.2 2.0
BRP 16.5 2.3
LP 17.8 2.5
RNDP 12.8 2.1
SA-RF 21.0 3.0
SA-default 4.2
FM 5.7
BF 1.2

Tabuľka 7.5. Scenár 1b, celková chyba, v percentách

Pri filtrovaní dosahujú všetky profily celkovú chybu okolo 2%, pričom SP-CPG13 má
chybu iba 1.6%. Najmenšiu chybu 1.2% dosahuje Bogofilter. Optimálne vážený SpamAssas-
sin, default-ny SpamAssassin a FortiMail dosahujú horšiu až výrazne horšiu err.

Aj pri častejšom inovovaní trénovacej vzorky dosahujú kvantitatívne profily podstatne
lepšie výsledky ako optimalizovaný SpamAssassin, a to v každej kategórii. ROC krivka pre
profily v kategórii notify je takmer ideálna. V kategórii spam je rozdiel medzi Bogofiltrom
a profilom SP-CPG13 pre nízke hodnoty fpr zanedbateľný. Profily dosahujú lepšiu hodnotu
AUC ako BF.

Analogicky so scenárom 1a je oob chyba počítaná na trénovacích množinách 1 až 49,
pričom každá má veľkosť 1 000 emailov. Ako je vidieť z tabuľky 7.6, tak väčšina profilov
dosahuje oob chybu okolo 1.0%, zatiaľ čo SA-RF dosahuje oob chybu až 2.2%.

7.2. Scenár 2

Ďalším uvažovaným scenárom je scenár číslo 2, pri ktorom boli na trénovanie použité
iba emaily z posledného korpusu, na rozdiel od scenára 1a, v ktorom sú použité olabelované
emaily zo všetkých predošlých korpusov. Takže napríklad korpus B sa predikuje pri trénovaní
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Obr. 7.2. Scenár 1b, ROC krivky

Chyba (5 kat.) Chyba (ham/spam)
SP-CPG13 5.1 0.8
3CPG13 5.3 0.9
4CPG5 5.8 1.0
CP 6.3 1.1
BRP 8.4 1.1
LP 9.0 1.2
RNDP 6.6 1.0
SA-RF 18.1 2.2
Tabuľka 7.6. Scenár 1b, oob chyba, v percentách

na korpuse A (rovnako ako v scenári 1a), avšak korpus C sa predikuje pri trénovaní iba na
korpuse B, pričom v scenári 1a sú na trénovanie použité korpusy A aj B.

Ako je vidieť z tabuľky 7.7, celková chyba err nesprávneho zatriedenia do jednej z piatich
kategórií sa u SP-CPG13, 3CPG13 a 4CPG5 profilov pohybuje zhruba okolo 14%, pričom na
korpuse D je o niečo nižšia. Optimalizovaný SA dosahuje err okolo 26%, pričom na korpuse
D je 20.6%. Opäť dosahujú kvantitatívne profily podstatne menšiu err ako SpamAssassin
s optimálne nastavenými váhami.
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B C D E
SP-CPG13 14.4 14.3 9.0 17.4
3CPG13 13.8 14.8 11.7 13.9
4CPG5 15.4 15.7 12.6 15.1
CP 17.4 16.2 14.1 16.4
BRP 24.9 22.3 17.4 20.0
LP 25.4 25.1 18.5 24.1
RNDP 18.6 17.8 13.9 17.8
SA-RF 25.4 26.5 20.6 27.2

Tabuľka 7.7. Scenár 2, celková chyba, 5 kategórií, v percentách

Z hľadiska filtrovania dosahujú všetky profily, optimalizovaný SpamAssassin, default-ny
SpamAssassin, ako aj Bogofilter, v podstate rovnakú err (pozri tabuľku 7.8), pričom na
korpuse D sú všetky profily lepšie ako SA-RF a SA-default. Komerčný FortiMail je opäť
výrazne horší.

B C D E
SP-CPG13 2.3 6.4 1.4 2.7
3CPG13 2.5 6.5 1.7 3.6
4CPG5 2.7 6.6 1.8 3.2
CP 2.6 6.6 1.8 3.1
BRP 2.6 6.6 1.7 3.4
LP 2.8 6.8 1.8 5.0
RNDP 2.6 6.5 1.7 3.4
SA-RF 2.5 6.7 2.0 3.2
SA-default 2.5 6.8 2.2 3.7
FM 5.2 8.2 3.0 6.7
BF 1.8 6.1 1.4 2.4

Tabuľka 7.8. Scenár 2, celková chyba, ham/spam, v percentách

V tabuľkách 7.9 a 7.10 sú uvedené hodnoty oob chyby pre kategorizáciu emailov ako aj
pre filtrovanie emailov. V kategorizácii emailov dosahujú kvantitatívne profily opäť výrazne
nižšie chyby ako optimalizovaný SA. Trojica profilov SP-CPG13, 3CPG13, 4CPG5 dosahuje
oob chybu okolo 5%−7%, zatiaľ čo pre SA-RF je oob chyba až 14%−21%. Z hľadiska filtrácie
spamu dosahujú všetky profily ako aj SA-RF podobnú oob chybu, okolo 0.8%− 1.5%.

7.3. Scenár 3

V tretej triede scenárov sa uvažuje fixná trénovacia množina a cieľom je posúdiť, ako sa
mení predpovedacia schopnosť klasifikátora/filtra pri určovaní labelov emailov z neskorších
korpusov. V našom prípade sme za fixnú trénovaciu množinu zobrali korpus A a zisťovali
sme výkonnosť jednotlivých študovaných filtrov a klasifikátorov na korpusoch B, C, D a E.
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A B C D
SP-CPG13 4.5 6.7 6.0 6.3
3CPG13 4.8 7.1 6.3 6.6
4CPG5 5.1 7.7 7.0 7.1
CP 5.6 8.2 8.0 7.8
BRP 8.1 12.1 10.8 11.3
LP 8.3 12.7 12.0 11.9
RNDP 6.1 9.2 8.2 8.4
SA-RF 14.3 17.7 21.3 18.4

Tabuľka 7.9. Scenár 2, oob chyba, 5 kategórií, v percentách

A B C D
SP-CPG13 0.7 1.1 1.1 1.1
3CPG13 0.8 1.1 1.2 1.2
4CPG5 0.8 1.2 1.3 1.3
CP 0.8 1.2 1.4 1.4
BRP 0.9 1.2 1.3 1.3
LP 1.0 1.4 1.5 1.4
RNDP 0.8 1.2 1.2 1.3
SA-RF 0.8 1.6 5.7 1.5

Tabuľka 7.10. Scenár 2, oob chyba, ham/spam, v percentách

Celkové chyby klasifikovania pri jemnom členení sú zhrnuté v tabuľke 7.11. Najlepšie
výsledky dosahuje 3-gramový 3CPG13 profil na korpusoch B, C a E; jeho chyba na týchto
korpusoch sa pohybuje v 13.8%−17.6%. Výnimku tvorí korpus D, kde jednoznačne najlepším
je veľkostný profil SP-CPG13 s chybou 11.4%. Na všetkých korpusoch výrazne zaostávajú
oba binárne profily a SA-RF; ich chyby sú v rozmedzí 24.9% − 29.9%. Oproti scenáru 1a
sú (na korpusoch C až E) chyby vyššie zhruba o 2− 4 percentuálne body, čo poukazuje na
výhodnosť obnovovania trénovacej vzorky.

B C D E
SP-CPG13 14.4 16.6 11.4 20.6
3CPG13 13.8 16.2 14.4 17.6
4CPG5 15.4 16.9 15.1 18.5
CP 17.4 18.5 16.9 21.2
BRP 24.9 27.9 25.2 29.9
LP 25.4 28.6 25.5 29.8
RNDP 18.6 20.2 17.9 22.9
SA-RF 25.4 29.7 26.0 25.4

Tabuľka 7.11. Scenár 3, celková chyba, 5 kategórií, v percentách
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Pri pohľade na hrubé členenie (tabuľka 7.12) možno konštatovať oveľa vyššiu vyrovnanosť
dosiahnutých výsledkov. Prekvapením je len lepší výsledok SA-default oproti SA-RF na
korpuse E. Pri porovnaní Bogofiltra s veľkostným profilom možno konštatovať, že dosahuje
lepší výsledok na korpusoch B a C.

B C D E
SP-CPG13 2.3 6.6 1.5 5.8
3CPG13 2.5 6.6 2.0 6.0
4CPG5 2.7 6.8 2.1 6.2
CP 2.6 6.7 2.1 6.1
BRP 2.6 6.7 2.0 6.0
LP 2.8 6.8 2.1 6.2
RNDP 2.6 6.7 2.0 6.1
SA-RF 2.5 6.7 2.1 6.4
SA-default 2.5 6.8 2.2 3.7
FM 5.2 8.2 3.0 6.7
BF 1.8 6.4 1.6 5.8

Tabuľka 7.12. Scenár 3, celková chyba, ham/spam, v percentách

7.4. Scenár 4

Štvrtá trieda scenárov je zameraná na zistenie vplyvu výrazného zmenšenia trénovacej
vzorky na výkonnosť klasifikátorov/filtrov. Implementovaná je tak, že z každého klastra
emailov vytvoreného algoritmom AD-OPTICS sa vyberie jediný reprezentant, ktorý sa zaradí
do trénovacej vzorky. Jeho váha bude zodpovedať počtu emailov klastra, ktorý reprezentuje.

Ako vidieť z tabuľky 7.13, je chyba err zatriedenia do jednej z piatich kategórií v scenári
4 vyššia ako v scenári 1a. Teda zmenšenie trénovacej množiny má negatívny efekt na celkovú
výkonnosť filtrov, avšak s výnimkou korpusu B pokles nie je dramatický. Opäť sa ukázalo,
že optimalizovaný SA dosahuje horšiu err ako kvantitatívne profily. Najvýkonnejší profil,
SP-CPG13, dosahuje napríklad na korpuse D polovičnú chybu oproti SpamAssassin-u.

B C D E
SP-CPG13 20.9 15.8 11.3 16.8
3CPG13 23.4 16.6 13.5 17.8
4CPG5 25.8 17.4 14.5 17.2
CP 25.7 19.1 15.2 20.0
BRP 35.1 26.0 20.0 24.6
LP 36.5 26.6 21.7 25.8
RNDP 27.5 20.1 15.7 20.4
SA-RF 34.8 27.8 22.7 29.0

Tabuľka 7.13. Scenár 4, celková chyba, 5 kategórií, v percentách
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Ako ukazujú ROC krivky na obrázku 7.3, aj pri minimálnej trénovacej vzorke sa profi-
lom darí rozpoznávať kategórie ham, notify, gen a advert takmer tak dobre, ako pri plných
trénovacích vzorkách (scenár 1a). K výraznejšiemu poklesu účinnosti došlo iba v kategórii
spam, v ktorej sa výrazne znížila aj účinnosť Bogofiltra, viď obrázok 7.3e. Profily dosahujú
lepšiu hodnotu AUC ako Bogofilter.
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Obr. 7.3. Scenár 4, ROC krivky

Z hľadiska filtrácie je err kvantitatívnych profilov na korpuse B v rozmedzí 2.7%− 3.2%,
na korpuse C v rozsahu 6.5%− 7.0%, na korpuse D v intervale 1.7%− 2.2% a na korpuse E
v rozsahu 5.7% − 6.2%; pozri tabuľku 7.14. SA-RF dosahuje na všetkých korpusoch väčšie
err ako väčšina profilov. Default-ny SA je prekvapivo na korpusoch B a E o niečo lepší ako
najvýkonnejší profil SP-CPG13. Komerčný FortiMail je opäť výrazne horší ako ostatné filtre.
Bogofilter dosahuje na korpuse B lepšiu, na korpusoch C a D porovnateľnú a na korpuse E
výrazne horšiu err ako SP-CPG13.

Čo sa týka oob chyby, majú jednotlivé kvantitatívne profily väčší rozptyl dosiahnutých
hodnôt, obzvlášť BRP a LP dosahujú väčšiu oob chybu ako ostatné profily; pozri tabuľku
7.15. Ale aj tie menej výkonné profily majú oob chybu výrazne nižšiu ako optimalizovaný
SpamAssassin.

V hodnotách oob chyby pre filtrovanie, t.j. klasifikáciu do dvoch kategórií, je situácia po-
dobná ako pri oob chybách pre klasifikáciu do piatich kategórií, pozri tabuľku 7.16: optima-
lizovaný SpamAssassin dosahuje horšie, vyššie hodnoty oob chyby ako kvantitatívne profily;
prepad SA-RF je najvýraznejší na korpusoch A-C a A-D.
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B C D E
SP-CPG13 2.7 6.5 1.7 5.7
3CPG13 2.8 6.8 2.2 6.0
4CPG5 3.0 6.9 2.2 6.1
CP 3.2 6.9 2.2 6.0
BRP 2.9 6.9 1.9 5.8
LP 3.0 7.0 2.2 6.2
RNDP 2.9 6.8 2.0 6.0
SA-RF 3.0 6.9 2.2 6.2
SA-default 2.5 6.8 2.2 3.7
FM 5.2 8.2 3.0 6.7
BF 2.2 6.6 1.5 10.4

Tabuľka 7.14. Scenár 4, celková chyba, ham/spam, v percentách

A A – B A – C A – D
SP-CPG13 9.2 8.0 8.0 7.9
3CPG13 11.9 8.7 8.4 8.2
4CPG5 12.7 9.1 8.8 8.7
CP 12.5 9.9 9.9 9.5
BRP 18.3 14.8 14.8 13.8
LP 19.2 15.7 15.3 14.7
RNDP 13.7 10.8 10.7 10.3
SA-RF 25.3 20.8 21.8 21.0

Tabuľka 7.15. Scenár 4, oob chyba, 5 kategórií, v percentách

A A – B A – C A – D
SP-CPG13 0.9 1.1 1.2 1.3
3CPG13 1.0 1.2 1.5 1.5
4CPG5 1.2 1.4 1.6 1.6
CP 1.2 1.4 1.6 1.6
BRP 1.6 1.6 1.8 1.7
LP 1.9 1.7 1.9 1.9
RNDP 1.3 1.3 1.6 1.5
SA-RF 2.5 1.4 3.1 2.8

Tabuľka 7.16. Scenár 4, oob chyba, ham/spam, v percentách

7.5. Scenár 5

Posledným uvažovaným scenárom je scenár číslo 5, cieľom ktorého je overiť robustnosť na
zlé olabelovanie emailov v trénovacej vzorke. Scenár vychádza zo scenára 1a, avšak na rozdiel
od neho boli u časti emailov náhodne zmenené labely. Konkrétne v každom korpuse bolo
z každej kategórie náhodne vybraných 10% emailov, ktorým boli labely medzi sebou náhodne
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premiešané. Takto bol fakticky zmenený label u cca 7.5% emailov. Zašumené labely boli
samozrejme využité iba na trénovanie klasifikátora; pri testovaní už boli použité nezašumené
labely.

Tabuľka 7.17 zhŕňa výsledky pri jemnom klasifikovaní. Veľkostný profil a oba d-gramové
profily si udržali prvenstvo. Výborným výsledkom je, že v drvivej väčšine sa chyby oproti
scenáru 1a zhoršili iba o cca 1 − 2 percentuálne body; výnimkou je iba znakový profil CP,
ktorý si na korpuse E pohoršil o 3.2 percentuálneho bodu.

B C D E
SP-CPG13 15.1 14.7 9.4 17.4
3CPG13 14.5 14.7 10.5 15.0
4CPG5 15.7 15.7 11.4 14.2
CP 17.3 16.1 12.1 17.5
BRP 25.0 21.7 15.7 19.7
LP 25.9 23.6 17.8 22.2
RNDP 19.1 17.4 12.7 18.2
SA-RF 26.4 26.6 21.3 19.3

Tabuľka 7.17. Scenár 5, celková chyba, 5 kategórií, v percentách

Výsledky hrubého klasifikovania sú v tabuľke 7.18. Aj z tohto pohľadu sú straty oproti
scenáru 1a nízke. Za zmienku stojí rozhodne fakt, že aj pri trénovaní so zašumenými labelmi
sú všetky profily na všetkých korpusoch výrazne lepšie ako FM. Prekvapujúca je imúnnosť
Bogofiltra voči nesprávnym labelom.

B C D E
SP-CPG13 2.4 6.4 1.5 3.2
3CPG13 2.6 6.5 1.6 4.4
4CPG5 2.7 6.7 1.8 4.4
CP 2.7 6.6 1.8 2.8
BRP 2.6 6.6 1.7 5.2
LP 2.9 6.8 1.8 5.2
RNDP 2.6 6.6 1.7 4.3
SA-RF 2.7 6.5 2.0 3.6
SA-default 2.5 6.8 2.2 3.7
FM 5.2 8.2 3.0 6.7
BF 1.8 5.8 1.0 1.5

Tabuľka 7.18. Scenár 5, celková chyba, ham/spam, v percentách

Tabuľky 7.19 a 7.20 uvádzajú oob chybu. Pri jemnom členení je zhoršenie oproti 1a
väčšinou do 0.5 percentuálneho bodu, pri hrubom členení sú to len 1 až 2 desatiny.

Z porovnania uvedených výsledkov s výsledkami scenára 1a vyplýva, že aj pri zašume-
ných trénovacích labeloch profily nestrácajú svoju výkonnosť. Toto možno pripísať na vrub
robustnosti zvoleného RandomForest klasifikátora.
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A A – B A – C A – D
SP-CPG13 4.9 5.8 5.7 5.4
3CPG13 5.1 5.9 5.8 5.6
4CPG5 5.6 6.5 6.3 6.1
CP 5.9 6.7 6.8 6.6
BRP 8.8 9.7 9.3 9.2
LP 9.5 10.3 10.2 9.9
RNDP 6.6 7.4 7.2 7.0
SA-RF 14.7 16.6 18.5 18.7

Tabuľka 7.19. Scenár 5, oob chyba, 5 kategórií, v percentách

A A – B A – C A – D
SP-CPG13 0.7 0.9 0.9 0.8
3CPG13 0.8 0.9 1.0 1.0
4CPG5 0.8 1.0 1.1 1.1
CP 0.8 1.0 1.1 1.1
BRP 1.0 1.1 1.2 1.2
LP 1.1 1.3 1.3 1.3
RNDP 0.8 1.0 1.1 1.1
SA-RF 0.8 1.1 2.7 2.4

Tabuľka 7.20. Scenár 5, oob chyba, ham/spam, v percentách

7.6. Zhrnutie

Na základe výsledkov sumarizovaných v predchádzajúcich sekciách je možné uviesť na-
sledovné závery.

1) Výkonnosť uvažovaných filtrov:
• Vo väčšine scenárov dosahuje väčšina profilov podobný výkon. Výkon binárnych

profilov BRP a LP je systematicky o niečo horší. Najlepší výkon systematicky
dosahuje veľkostný profil SP-CPG13, tesne za ním sú d-gramové profily 3CPG13
a 4CPG5.
• Randomizovaný profil RNDP je jemne horší ako najlepšie profily a lepší ako

najslabšie (binárne) profily. Profil RNDP znižuje vulnerabilitu filtra Spamia;
pritom z merania efektívnosti vidno, že cena za to je zanedbateľná.
• Aj najhorší profil bol lepší (vo všetkých scenároch a z hľadiska všetkých uvažo-

vaných mier efektívnosti) ako optimalizovaný, ako aj default-ny SpamAssassin.
Pritom profil SP-CPG13 bol často dvoj až trojnásobne účinnejší ako SA-RF.
• Default-ny SpamAssassin (SA-default, v offline móde a bez bayesovského tréno-

vania) je v drvivej väčšine prípadov horší ako optimalizovaný SA, čo poukazuje
na význam optimálneho nastavenia váh v konfigurácii SpamAssassin-a.
• Bogofilter dosahuje systematicky najlepšie výsledky, pričom veľkostný profil

SP-CPG13 je za ním len v miernom závese.
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• FortiMail s vypnutým bayesovským trénovaním je jednoznačne (vo všetkých
parametroch a korpusoch) výrazne najhorší.

2) Uvažované scenáre:
• Chyba err všetkých profilov, ako aj Bogofiltra, sa výrazne znížila pri zvýšení

frekvencie inkrementovania trénovacej vzorky z kroku 10 000 (scenár 1a) na
krok 1 000 (scenár 1b). Jedine optimalizovanému SpamAssassin-u to až tak
nepomohlo.
• Porovnanie scenárov 2 a 1a ukazuje, že vypustením starších emailov z trénovacej

vzorky dochádza k miernemu zhoršeniu predikčnej schopnosti kategorizovania,
a to ako u QP filtrov, tak aj u SA.
• Pri statickom trénovaní bez obnovovania trénovacej vzorky (scenár 3) dochádza

k výraznejšiemu poklesu výkonnosti filtrov, v porovnaní so scenármi 1 aj 2.
• Drastické zníženie veľkosti trénovacej vzorky na menej ako desatinu (scenár 4)

realizované klastrovacím algoritmom AD-OPTICS nemá dramatický vplyv na
výkonnosť profilov.
• Pri náhodnej zmene labelov cca 7% trénovacej vzorky (scenár 5) sa úspešnosť

všetkých klasifikátorov založených na RandomForeste zhoršila len minimálne.
Na Bogofilter zašumenie labelov nemalo žiadny výraznejší vplyv.

32

Príloha č. 11 355



KAPITOLA 8

Sumarizácia

Algoritmus Spamia bol podrobený testovaniu na dátach z reálneho toku elektronickej ko-
munikácie. V predkladanej štúdii sumarizujeme výsledky o dosiahnutej účinnosti algoritmu,
v porovnaní s ďalšími troma antispamovými filtrami. Jedným z nich je SpamAssassin, popu-
lárny open-source-ový produkt, ktorý implementuje antispamový filter založený na heuris-
tických pravidlách. Druhým je Bogofilter, obľúbená implementácia naivného bayesovského
filtra, založeného na bag-of-words reprezentácii emailu. Posledným filtrom je komerčný For-
tiMail. Algoritmus Spamia je založený na reprezentácii emailov pomocou kvantitatívnych
profilov v kombinácii s adaptívnym klastrovaním a RandomForest klasifikovaním.

Bolo navrhnutých nasledovných päť tried scenárov:

(1) testovanie s inkrementálne obnovovanou trénovacou vzorkou,
(2) testovanie s prepisovanou trénovacou vzorkou,
(3) testovanie s fixnou trénovacou vzorkou,
(4) testovanie s minimálnou trénovacou vzorkou a
(5) testovanie s náhodne zašumenými labelmi podmnožiny emailov trénovacej vzorky.

Účinnosť filtrov bola vyhodnocovaná pomocou fpr (false positive rate) a fnr (false ne-
gative rate), globálnej chyby err, ROC krivky, plochy AUC pod ROC krivkou a out-of-bag
(oob) chyby. Zatiaľ čo fpr, fnr a err dokážu byť zásadne ovplyvnené nestacionaritou pro-
stredia, napr. prítomnosťou neznámej spamovej kampane v testovacej vzorke, a teda môžu
dosahovať v princípe arbitrárne hodnoty, predstavuje oob chyba objektívnu mieru výkon-
nosti, keďže vychádza z predpokladu o stacionarite prostredia.

Uvedené ukazovatele boli počítané jednak pre jemné klasifikovanie emailov do piatich ka-
tegórií (ham, notify, gen, advert, spam), ako aj pre hrubé filtrovanie emailov medzi spam a
non-spam. Význam jednotlivých kategórií je nasledovný: ham označuje vyžiadanú ručne tvo-
renú nereklamnú komunikáciu, notify označuje notifikačné emaily zasielané mail-serverom,
gen označuje nereklamné emaily, ktoré sú automatizovane generované, advert označuje re-
klamné emaily a konečne spam označuje nevyžiadané emaily.

Vo filtri Spamia boli použité nasledovné profily: SP-CPG13, 3CPG13, 4CPG5, CP, BRP
a LP, ktoré slúžili ako vstup do RandomForest klasifikátora. SpamAssassin (SA), verzia
3.3.1, bol použitý v off-line móde, pričom jeho bayesovský komponent bol vypnutý. SA bol
použitý jednak v default-nom nastavení (SA-default), alebo bol výstup z SA ďalej spraco-
vaný pomocou RandomForest klasifikátora (SA-RF), keďže v tomto nastavení dosahuje SA
podstatne lepšie výsledky, ako s default-nymi váhami pravidiel. Bogofilter, verzia 1.2.2, bol
trénovaný v dávkovom móde, a to v default-nom nastavení. Nakoniec FortiMail (FM, verzia
4.0, build 0380, 110915 (MR2 Patch 2)) bol použitý s vypnutým bayesovským trénovaním.
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Výkonnosť AD-OPTICS-u, klastrovacieho komponentu algoritmu Spamia, bola meraná
pomocou mier čistota (purity) klastra a čistota (purity) klastrovania. Čistotu klastrovania
možno interpretovať ako celkovú úspešnosť klasifikácie podmienenú znalosťou majoritných
labelov jednotlivých klastrov.

Merania účinnosti boli vykonané na piatich korpusoch z reálneho toku elektronickej ko-
munikácie obsahujúcich celkovo takmer 840 tisíc emailov.

Výkonnosť AD-OPTICS-u (meraná čistotou klastrovania) z pohľadu kategorizácie emai-
lov na 5 skupín sa pohybuje v rozmedzí 82% − 90%, z pohľadu klasifikácie na ham/spam
je dokonca vyššia ako 97%. Pritom viac ako 60% klastrov, obsahujúcich viac ako polovicu
všetkých emailov, bolo z hľadiska kategorizácie 100% čistých.

Posúdenie filtračnej účinnosti algoritmu Spamia v jednotlivých scenároch jasne ukázalo,
že najlepšie výsledky sa dosahujú v scenári 1, t.j. pri inkrementálnom trénovaní. V scenári
1b dosiahol veľkostný profil SP-CPG13 celkovú chybu filtrácie na úrovni 1.6% a oob chybu
0.8%. Vypustením starších emailov z trénovacej vzorky (scenár 2), ako aj neobnovovaním
trénovacej vzorky (scenár 3) dochádza k zhoršeniu predikčnej schopnosti; pritom v scenári 2
je zhoršenie mierne, v scenári 3 je výraznejšie. Drastické zníženie veľkosti trénovacej vzorky
na menej ako desatinu (scenár 4) realizované klastrovacím algoritmom AD-OPTICS nemá
dramatický vplyv na výkonnosť profilov. Vďaka RandomForest klasifikátoru je algoritmus
Spamia robustný voči nesprávnemu olabelovaniu emailov trénovacieho korpusu, ako potvrdili
výsledky zo scenáru 5.

Čo sa týka úspešnosti uvažovaných spamových filtrov, systematicky najlepšie výsledky
dosahuje Bogofilter, pričom veľkostný profil SP-CPG13 a d-gramové profily 3CPG13 a 4CPG5
sú za ním len v miernom závese. Randomizovaný profil RNDP, znižujúci vulnerabilitu filtra
Spamia, je jemne horší ako najlepšie profily. Vo všetkých scenároch a z hľadiska všetkých uva-
žovaných mier efektívnosti dosahuje optimalizovaný, ako aj default-ny SpamAssassin, horšie
výsledky ako kvantitatívne profily. Profil SP-CPG13 je často dvoj až trojnásobne účinnejší
ako SpamAssassin. Default-ny SpamAssassin (SA-default) je v drvivej väčšine prípadov ho-
rší ako optimalizovaný SA-RF. Najhoršie výsledky na testovaných korpusoch systematicky
dosahuje FortiMail.

Algoritmus Spamia dosiahol v testoch na dátach z reálneho toku elektronickej komuniká-
cie účinnosť len minimálne slabšiu ako Bogofilter, lepšiu ako SpamAssassin a výrazne lepšiu
ako FortiMail (bez bayesovského komponentu). Najlepší výkon dosiahli študované filtre v
scenári 1, v ktorom bola trénovacia vzorka inkrementálne obnovovaná.
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