
Marian Grendár
Jana Majerová
Vladimír Špitalský

Komparatı́vny výskum
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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.
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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.
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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:
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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.
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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.

14



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
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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

23



0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

AUC SP−CPG13 = 0.989
AUC 3CPG13 = 0.987
AUC SA−RF = 0.853

(a) Ham

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

AUC SP−CPG13 = 0.999
AUC 3CPG13 = 0.999
AUC SA−RF = 0.969

(b) Notify

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

AUC SP−CPG13 = 0.983
AUC 3CPG13 = 0.980
AUC SA−RF = 0.880

(c) Gen

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

AUC SP−CPG13 = 0.982
AUC 3CPG13 = 0.980
AUC SA−RF = 0.927

(d) Advert

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

AUC SP−CPG13 = 0.988
AUC 3CPG13 = 0.984
AUC SA−RF = 0.813
AUC SA−default = 0.683
AUC BF = 0.967

(e) Spam

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

AUC SP−CPG13 = 0.991
AUC 3CPG13 = 0.990
AUC SA−RF = 0.880

(f) Bulk

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.
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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.

34



KAPITOLA 9

Poďakovanie

Dosiahnuté výsledky vznikli v rámci riešenia projektu Výskum efektivity algoritmov pre
inteligentné rozpoznávanie nevyžiadanej elektronickej komunikácie, návrh teoretických mo-
delov nových algoritmov a posúdenie ich účinnosti, ktorý je podporovaný Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj zo
štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj. Projekt
je realizovaný firmou Slovanet a.s. Autori štúdie ďakujú uvedeným organizáciám. Špeciálne
poďakovanie patrí RNDr. Jánovi Gallovi, Michaele Heretovej, Mgr. Jane Škutovej a Stani-
slavovi Zárišovi za cenné rady a pripomienky. Za konzultácie a technickú podporu autori
ďakujú Ing. Ivanovi Bartošíkovi, Marekovi Englerovi, Petrovi Farkašovi, Ing. Ivanovi Fellne-
rovi, Ing. Miroslavovi Fröhlichovi, Petrovi Kočíkovi, Ing. Ladislavovi Kucserovi, Ing. Erikovi
Lehotskému, Igorovi Mockovi, Ing. Jozefovi Nošíkovi, Ing. Dušanovi Slivoňovi, Mgr. Ivanovi
Vargovičovi a Františkovi Volárovi.

35



Literatúra

[1] Almeida, T. A., Yamakami, A. (2010). Content-based spam filtering. In Proceedings of the 23rd IEEE
International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN’10), Barcelona, Spain.

[2] Almeida, T. A., Yamakami, A. (2012). Advances in spam filtering techniques. In Computational In-
telligence for Privacy and Security. Book Series: Studies in Computational Intelligence, Springer Ber-
lin/Heidelberg.

[3] Almeida, T. A., Yamakami, A. (2012). Facing the spammers: a very effective approach to avoid junk
e-mails. Expert systems with applications, 39, 6657–6561.

[4] Androutsopoulos, I., Paliouras, G., Michelakis, E. (2004). Learning to filter unsolicited commercial
e-mail. National Centre for Scientific Research Demokritos, Athens, Greece, Tech. Rep. 2004/2, March
2004.

[5] Ankerst, M., Breunig, M., Kriegel, H.-P., Sander, J. (1999). OPTICS: Ordering Points To Identify the
Clustering Structure. Proc. ACM SIGMOD ‘99, Int. Conf. on Management of Data, Philadelphia, PA,
49–60.

[6] Biggio, B., Fumera, G., Roli, F. (2009). Evade Hard Multiple Classifier Systems. In Supervised and
Unsupervised Ensemble Methods and Their Applications, Okun, O. and Valentini, G. (eds.), LNCS
245, Springer, 15–38.

[7] Biggio, B., Nelson, B., Laskov, P. (2011). Support Vector Machines Under Adversarial Label Noise.
Journal of Machine Learning Research - Proc. 3rd Asian Conference on Machine Learning (ACML
2011), 20, 97–112.

[8] Biggio, B., Fumera, G., Roli, F. (2008). Adversarial Pattern Classification Using Multiple Classifiers
and Randomisation. 12th Joint IAPR International Workshop on Structural and Syntactic Pattern
Recognition (SSPR 2008), Springer.

[9] Breiman, L. (1996). Out of bag estimation. Technical report, Department of Statistics, U.C. Berkeley.
[10] Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1): 5—32.
[11] Cormack, G. V. (2008). Email spam filtering: a systematic review. Foundations and Trends in Infor-

mation Retrieval, 1, 1:458.
[12] Dalvi, N. N., Domingos, P., Mausam, Sanghai, S. K., Verma, D. (2004). Adversarial classification. In

KDD, 99–108.
[13] Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., Xu, X. (1996). A Density-Based Algorithm for Discovering Clus-

ters in Large Spatial Databases with Noise. Proc. 2nd Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data
Mining, Portland, OR, AAAI Press, 226–231.

[14] Fortinet (2013). FortiMail Messaging Security Appliances.
http://www.fortinet.com/products/fortimail/index.html

[15] Grendár, M., Kocák, E., Špitalský, V. (2011). Problematika spamu, jeho pôvodu a distribúcie a výskum
efektívnosti vybraných antispamových riešení.
http://spamia.slovanet.sk/studia-spamia-2011.pdf

[16] Grendár, M., Škutová, J., Špitalský, V. (2012). Spam filtering by quantitative profiles.
arXiv:1201.0040v1[cs.IR]

[17] Grendár, M., Škutová, J., Špitalský, V. (2011). Supplement to “Spam filtering by quantitative profiles”.
http://www.savbb.sk/~grendar/spam/SupplementToQuantitativeProfiles.pdf

[18] Grendár, M., Škutová, J., Špitalský, V. (2012). Teoretický návrh algoritmu na filtrovanie spamu.
http://spamia.slovanet.sk/navrh-algoritmu.pdf

[19] Grendár, M., Škutová, J., Špitalský, V. (2012). Email categorization and spam filtering by random
forest with new classes of quantitative profiles. Compstat 2012, 283–294.

36

http://www.fortinet.com/products/fortimail/index.html
http://spamia.slovanet.sk/studia-spamia-2011.pdf
http://arxiv.org/abs/1201.0040v1
http://www.savbb.sk/~grendar/spam/SupplementToQuantitativeProfiles.pdf
http://spamia.slovanet.sk/navrh-algoritmu.pdf


[20] Grendár, M., Škutová, J., Špitalský, V. (2012). Supplement to “Email categorization and spam filtering
by random forest with new classes of quantitative profiles”.
http://www.savbb.sk/~grendar/spam/SupplementToEmailCategorization.pdf

[21] Grendár, M., Škutová, J., Špitalský, V. (2012). Spam Filtering by Quantitative Profiles. International
Journal of Computer Science Issues, 9(5):3, 265–271.

[22] Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, Data Mining,
Inference, and Prediction, 2-nd ed., Springer, New York.

[23] Liaw, A., Wiener, M. (2002). Classification and regression by randomForest. R News, 2, 18–22.
[24] Madhavan, Y., Cangussu, J., Dantu, R. (2009). Penetration Testing for Spam Filters. COMPSAC (2),

410–415.
[25] R Development Core Team (2010). R: A language and environment for statistical computing. R Foun-

dation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0.
http://www.R-project.org

[26] Raymond, E. S., Relson, D., Andree, M., Louis, G. (2004). Bogofilter.
http://Bogofilter.sourceforge.net

[27] Sahami, M., Dumais, S., Heckerman, D., Horvitz, E. (1998). A Bayesian approach to filtering junk
e-mail. In Learning for Text Categorization: Papers from the 1998 Workshop, Madison, Wisconsin,
AAAI Technical Report WS-98-05.

[28] Sing, T., Sander, O., Beerenwinkel, N., Lengauer, T. (2009). ROCR: Visualizing the performance of
scoring classifiers. R package version 1.0-4.
http://CRAN.R-project.org/package=ROCR

[29] SpamAssassin.
http://spamassassin.apache.org

[30] Sroufe, P., Phithakkitnukoon, S., Dantu, R., Cangussu, J. (2010). Email shape analysis. In Distributed
Computing and Networking, Lecture Notes in Computer Science, K. Kant et al. (eds), 5935/2010,
18–29.

[31] Špitalský, V., Grendár, M. (2013). OPTICS-based clustering of emails represented by quantitative
profiles. In DCAI 2013, Springer, in print.

[32] Zdziarski, J. (2005). Ending spam. Bayesian Content Filtering and the Art of Statistical Language
Classification. No Starch Press.

37

http://www.savbb.sk/~grendar/spam/SupplementToEmailCategorization.pdf
http://www.R-project.org
http://Bogofilter.sourceforge.net
http://CRAN.R-project.org/package=ROCR
http://spamassassin.apache.org

	Kapitola 1. Úvod
	Kapitola 2. Scenáre výskumu úcinnosti antispamových filtrov
	2.1. Scenáre, uvažované v literatúre
	2.2. Pät tried scenárov

	Kapitola 3. Algoritmus Spamia
	3.1. Kvantitatívne profily
	3.2. Adaptívne klastrovanie: AD-OPTICS
	3.3. Klasifikácia: Random Forest 

	Kapitola 4. Technická špecifikácia komparatívnej štúdie
	4.1. Konfigurácia algoritmu Spamia

	Kapitola 5. Popis korpusov
	Kapitola 6. Klastrovanie
	Kapitola 7. Klasifikovanie
	7.1. Scenár 1
	7.2. Scenár 2
	7.3. Scenár 3
	7.4. Scenár 4
	7.5. Scenár 5
	7.6. Zhrnutie

	Kapitola 8. Sumarizácia
	Kapitola 9. Podakovanie
	Literatúra

