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 افزار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمين مهندسی کامپيوتر گرايش نرمدانشجو کارشناسی ارشد، گروه  -1

 افزار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمين مهندسی کامپيوتر گرايش نرمروه عضو هيئت علمی دانشکده فنی مهندسی، گ -2

   

  خالصه
 که به) محصول يک برای تبليغات مانند، منتقل نمايد که اين اطالعات گيرنده به اطالعاتی که است اسپم اين هدف و انگيزه

که معموالً  کامپيوتری تخرب يا و آرمان يک ترويج تقلب، طرح يک برای طعمه ،(موجود غير يا و قانونی غير ارزش،بی زياد احتمال

اطالعات از طريق ايميل  ارسال بودن به دليل ارزان. است کننده دريافت کامپيوتر نفوذ و يا ربودن که اغلب برای است شده طراحی

 دريافت از کوچکی بسيار بخش هاتن روشی برای توليد کنندگان اسپم و کسانی که اهداف خاصی دارند مورد استفاده قرار می گيرد.

 می تواند باشد ولی جلوگيری و فيلتر کردن اسپم کمتر يا هزار ده در اين عدد يک شايد  قرار دهند ممکن است مورد هدف را کنندگان

 متنی سته بندید های الگوريتم از زيادی تعداد معرفی اخير های سال چه ها خود باری از ترافيک شبکه را می تواند بهبود بخشد. . اگر

 در اين. باشند می و يادگيرنده سريع موثرکارآمد سری مراحل پيش پردازش، الگوريتم يک نيازمند کاوی مطرح شده است ولی متن

 با آزمايش های که بر روی مجموعه داده اسپم انجام شده يک روش با قابليت اعتماد باال  و نرخ خطای پايين را ارائه نموده ايم. مقاله
 

   کاوی متنيادگيری ماشين،  اسپم، هرزنامه، تشخيص هرزنامه،ت کلیدی: کلما
 
 
  مقدمه .1

و  روسيت و وستت يپ ليکه شامل فا یو از آنجا ستنديهستند صرفاً فقط بعنوان زباله ن یکيکه بصورت پست الکترون 1یهاهرزنامه

رفتن اطالعتات   نيآن خطرناک باشند و باعث از ب کنندگان افتيو در ستميس کي یتوانند برایهستند م یجاسوس یعوامل نرم افزارها

تشخيص هرزنامه از طريق سابقه داده هتای جمتع آوری شتده     .ميهرزنامه دار اياسپم  صيجهت تشخ یارهابه ابز ازيما ن نيباشد. بنابرا

حجم زيادی از اين هرزنامه هتا   نزاع بين ارائه دهندگان سرويس نامه الکترونيکی و توليدکنندگان هرزنامه همچنان ادامه دار کرده است.

کنند. يا مزاحمت ايجاد می مزاحم کاربران از ها اغلب برای بسياریهرزنامهر سر تا سر جهان توزيع می شوند. از طريق روبات ها روزانه د

 شتبکه،  بانتد  پهنای تاثير تلف شدن تحت هرزنامه توسط کاربران شوند گاهی اوقاتايميل می اطمينان قابليت کاهش به تنها نه که چرا

هتا  هرزنامته  صيتشخ یها کياز تکن یاريبس باشند.کاربران می توسط هاپيام بعضی شدن زمان، هزينه و گاهی اوقات عدم دريافت تلف

  شده است. شنهاديپ نيماش یريادگي یهابر اساس روش

متوده کته از ن تر قتانونی بايتد نستبت بته آن        امروزه ديدگاه تکنولوژيکی و فناوری موضوع بسيار مهمی بنام هرزنامه را مطرح ن

جلوگيری شود. در سال های گذشته، رشد سريع شبکه های کامپيوتری دنيا را تغيير داده اند. امنيت کامپيوتر به دليتل حمتالت انجتام    

موفقی در زمينته   شده بسيار ضروری است. بسياری از شرکت ها در زمينه ساخت ضدهرزنامه ها بر اساس امضا عمل کرده اند و عملکرد
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تشخيص سريع هرزنامه ها داشته اند. با اين حال، نوع جديد هرزنامه ها و هرزنامه های ناشناس توسط اين نرم افزارهتا قابتل تشتخيص    

نيستند. روش سنتی تشخيص هرزنامه بر اساس امضا بوده که امروز مؤثر نيستند. تشخيص هرزنامه و مشکالت دسته بندی ايميل ها بتا  

ه از سيستم يادگيری ماشين حل شده است.يايستی ابتدا تشخيص دهنده هرزنامه و غير هرزنامته را ايجتاد و بعتد دستته بنتدی      استفاد

 .ام دهيم تا نرخ خطا را کاهش دهيمايميل را با استفاده از غير هرزنامه و هرزنامه انج

 

 هرزنامه ها بندیدسته  .2

ی ماشين استفاده می شود. الگوها به کالس های مختلف تعلتق دارنتد کته    دسته بندی يکی از تکنيک هايی است که در يادگير

مرزهای تصميم گيری را محدود کرده و سپس به دو دسته يادگيری و آزمون تقستيم متی شتوند و دستته بنتدی بتا توجته بته کتالس          

 بته عنتوان يتک محتتوای تجتاری      يادگيری انجام شده و مجموعه آزمون نيز برای ارزيابی عملکرد دسته بندها استت. هرزنامته معمتوالً   

فرستاده می شود. در تشخيص هرزنامه ها، تکنيک های مختلفی برای مقابله با اين نوع از اين ايميل ها ارائه شده اند که نتايج به دليتل  

 تغييرات مداوم در الگوهای رفتاری هرزنامه ها خوب نيستند.

 

 کارهای انجام شده پیشین در زمینه تشخیص هرزنامه ها .3

 تبليت   اينها از بسياری است کرده جلب به خود ايميل پايين های هزينه و اينترنت در عرصه ع يمی افزايش اخير، های سال در

 بترای  عتادی  امتری  بته  روز، بته  روز افزايش حال در که های پيام ناخواسته از بااليی حجم دريافت نتيجه، يک عنوان به. است بازارها از

       .[1]هرزنامه معروف هستند نام  پيام ناخواسته يا به پيام اين. اند شده تبديل کاربران

ايميل می شوند  اطمينان قابليت کاهش به تنها نه که يا مزاحمت ايجاد می کنند. چرا مزاحم کاربران از ها اغلب برای بسياریهرزنامه  

 بعضتی  شدن زمان ، هزينه و گاهی اوقات عدم دريافت تلف شبکه، باند پهنای تاثير تلف شدن تحت هرزنامه توسط کاربران گاهی اوقات

   . [1]کاربران می باشند توسط ها پيام
ايميل ناخواسته، معموال تجاری بوده و ايميلی کته بصتورت انبتوه بته تعتداد زيتادی از دريافتت        "هرزنامه به طور کلی به عنوان 

مدل های شناسايی هرزنامته کته بته طتور خودکتار هرزنامته يتا غيتر          برای مقابله با آن، تعريف شده است. "کنندگان فرستاده می شود

هرزنامه طبقه بندی شده اند در دو گروه بررسی و تحقيق شده است. روشهای آماری و غيتر آمتاری هستند.مشتکل بتا روش هتای غيتر       

ن ممکن است به هرزنامته هتا غيتر    باشد وجود ندارد. اي "look"آماری است که در آن هيچ جز آموزشی برای تاييد پيام که محتوای آن 

 .[2]قابل تشخيص منجر شود و پاسخ خودکار توسط سيستم داده شود 

با توجه به محدوديت فوق محققين از الگوريتم های يادگيری ماشين استفاده کردند.يکی از روش های که به طتور گستترده ای   

ی کند براساس احتمال اين که آيا يتک پيتام استپم بتوده يتا استپم       شود، طبقه بند بيز می باشد در واقع اين روش تالش م استفاده می

استت.   SpamBayesيک مثال قابل توجه نرم افزار متتن بتاز    [.3]ها محاسبه را انجام می دهد  نيست و همچنين بر اساس تکرار ويژگی

يتادگيری معتروف بترای افتزايش      . ستاير الگتوريتم هتای   [4]برای تشخيص اسپم نيز استفاده شده استت  (SVM)ماشين بردار پشتيبان 

اعمال شده است. با اين حال آن روش ها هم هنوز متحمل هزينه های   (ANN)های عصبی مصنوعی  و شبکه [5]شناسايی هرزنامه ها 

ز بزرگ با توجه به محاسبات سنگين و نرخ تشخيص کم بوده اند و به اين دليل است که آنها از انتخاب ويژگی استتفاده نمتی کننتد و ا   

. همچنين آنها پارامترهای الگوريتم يادگيری ماشين را بهينه سازی نمی کنند. هدف از بهينه [6] ويژگی های بی ربط استفاده می کنند

سازی پارامترها تن يم مقدار پارامترهای متعددی در الگوريتم های يادگيری ماشين برای فهميدن مقادير مطلتوب آنهتا متی باشتد. بته      

بهينته ستازی    [8]و غيتره همچنتين    SVM [7]، مقدار پتارامتر تتابع هستته    ANNر وزن و تعداد اليه های مخفی در عنوان مثال، مقدا

پارامترها را در الگوريتم های خود نشان دادند اما آنها توضيح ندادند که چگونه مقادير پارامترهای بهينه را محاسبه متی کننتدعالوه بتر    
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رای شناسايی هرزنامه استفاده نکردند. هدف از انتخاب ويژگی پی بردن به ويژگی هتای نتامربوا از   اين، آنها از روشهای انتخاب ويژگی ب

جمله تمام ويژگی های داده های مميزی جهت کاهش زمان پردازش و بهبود نرخ تشخيص است. تمام ويژگی های بترای طبقته بنتدی    

ست و به اين دليل ويژگی های بی ربط نته تنهتا باعتث افتزايش هزينته      اينکه آيا يک نامه الکترونيکی قانونی است يا هرزنامه ضروری ني

آنهتا انتختاب   [ 8]های محاسباتی )از قبيل، زمان و منابع( می شود بلکه باعث کاهش نرخ طبقه بندی هم می شتود در مرجتع ديگتری    

و اهميت متغير هر يک از ويژگی هتا را بته    ويژگی انجام دادند ولی اشاره نکردند که چگونه تعدادی از ويژگی های مهم را انتخاب کردند

انتخاب ويژگی را با استفاده از الگوريتم رتبه بندی ويژگی انجتام دادنتد امتا نترخ     [8] عنوان يک مقدار عددی فراهم نکردند. اگر چه آنها

 تشخيص آنها بسيار کم بود.

 

 مجموعه داده  .4
 پتژوهش در مرجتع شتماره    اين در سيستم دارد.  آموزش برای آموزش مجموعه يک به نياز ماشين يادگيری سيستم از يک هر

 و صتحيج ( ٪92.28 حتدوداً ) هتای پيتام  3113 که متنی های پيام 3982 اند که ازکرده استاندارد استفاده داده مجموعه عنوان به [13]

 اند و فقط متتن هدرها حذف شده و اندبوده HTML های تگ از همه ها،داده مجموعه اين در. هستند اسپم( ٪16.62 حدوداً) پيام 191

 ( نشان داده شده است.1در جدول ) ling spamداده  مجموعه  جزئيات   .است استفاده شده

 ling spamداده  مجموعه  (: جزئيات 1جدول )

 دسته تعداد اسناد آموزشی تعداد کل اسناد دسته
3982 191 Spam 

3113 No spam 

 

 پردازش مرحله پیش .5

رسد. در اين مرحله اسناد متنی ختام   پردازش می بندی ايميل ها پس از فراهم کردن مجموعه داده، نوبت به مرحله پيش ستهبرای د     

پتردازش روش   بايد به فرمی که قابل استفاده در مرحله انتختاب ويژگتی و الگتوريتم يتادگيری باشتند، تبتديل شتوند. در مرحلته پتيش         

انجتام   Generate n-gramو  Transform Case ،Tokenization ،Filter Stop Words ،Stemmingپيشنهادی، عمليتات  

 شود. عملکرد هر کدام در زير بيان شده است. می

 Transform Caseشوند. در اين مرحله تمامی  : در اين مرحله تمامی کاراکترهای موجود در متن به فرم يکسان تبديل می

 شوند. کاراکترها به حروف کوچک تبديل می

 Tokenizationشود. : در اين مرحله کل متن به صورت کلمات متوالی جدا از هم تقسيم می 

 Filter StopWords.در اين مرحله کلمات زائد در زبان انگليسی حذف خواهند شد : 

 Stemmingيابی که برای حذف پسوندها و  : در اين مرحله ريشه کلمات در زبان انگليسی با استفاده از الگوريتم ريشه

 شان تبديل شوند، استفاده شده است. شوندهای کلمات در جهت کاهش طول کلمات و تا زمانی که به فرم ريشهپي

Generate n-gramبندی و کاهش ابعاد متن از  : در اين مرحله برای شاخصn-gram  استفاده شده است. با استفاده ازn-

gram ل توان متن را به صورت يک سری از کلمات متوالی به طو میn  نشان داد. اين مدل ابتدا برای مسائل پردازش گفتار مطرح
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پس از  .بندی متون مطرح شده است های مختلفی از اين مدل برای مسائل پردازش زبان طبيعی و دسته شد. ولی اکنون نگارش

بندها با  ه عملکرد دستهاستفاده شده است ک IDFدهی  شود. در اين تحقيق از روش وزن ها انجام می دهی ويژگی مراحل فوق، وزن

 گيرند.  دهی مورد ارزيابی قرار می استفاده از اين روش وزن

 م های مورد استفاده در این پژوهشالگوریت .6

  NAIVE BAYESالگوریتم -6-1

، بيز ساده است. اين روش به داليل متعددی اهميتت دارد. اينکته   [9]بندی شده در زمينه دسته های مطرح يکی ديگر از الگوريتم

تتوان از آن بترای    های تخمين پارامتر تکرارشتونده پيچيتده نتدارد. بتدين معنتی کته متی        ت آن بسيار ساده است و نيازی به برنامهساخ

 باشد. بندی می ها در زمينه دسته ترين الگوريتم های بسيار وسيع نيز استفاده نمود. اين الگوريتم يکی از سريع مجموعه داده

 

 Multinominal Naive Bayes الگوریتم -6-2

وظيفه کالسه بندی متنی را می توان از يک ديدگاه يادگيری بيزين دانست که توزيتع هتای واژه ای در استناد از طريتق متدل      

پارامتری خاصی بوجود آمده و پارامترها می توانند از طريق داده هتای يتادگيری محاستبه گردنتد. بتا شناستايی)کاوش( مجموعته داده        

راوانی های مورد نياز را بدست آورده و سپس احتمتال هتای شترطی متنتاظر را محاستبه نمتائيم. يکتی از        يادگيری ما می توانيم همه ف

تنهتا نيازمنتد    MNBاين است که پيش بينی ها را با راندمان باال انجام می دهد. بنابراين برای انجام پيش بينی هتا   MNBمزايای مدل 

بطور متداول در کنار نمايش تکرار کم واژه های متنی بکار گرفته می شود. بطور جستجو ميان واژه های دارای شمارگان صفر می باشد. 

عکس ديگر کالسه بندها مانند شبکه ها بايستی نيازمند جستجو در ميان همه واژگان در مجموعه يادگيری می باشند. از اين رو کته در  

متی توانتد پتيش بينتی هتا را ستريع تتر از         MNBد. الگوريتم کالسه بندی متنی اندازه واژگان اغلب خيلی بزرگتر از طول سند می باش

 . [10]کالسه بندهای ديگر  به جز خانواده بيز انجام دهد 

 

 Discriminative Multinominal Naive Bayes  الگوریتم -6-3
شتده در  می پردازيم که از روش يادگيری پتارامتری شترح داده    (DMNB)حال ما به معرفی بيز ساده چند جمله ای متمايزگر 

عبارت است از حفظ اطالعات فراوانی در حتالی کته    DMNBبرای يک مدل بيز ساده چند جمله ای بهره می گيرد. هدف  [17]رفرنس 

از طريتق   DMNBبه ماهيت قابل تمايز کالسه بندی توجه دارد و بنابراين ترکيبی از يادگيری عمتومی و متمتايز متی باشتد. الگتوريتم      

باشد؛ اين الگوريتن دقيقتتر و   می MNBدارای همان خصوصيات محاسباتی  DMNBگردد. مشخص است که  اسناد يادگيری توليد می

 سرعتر است و همچنين يادگيری آنالين را پشتيبانی می نمايد.   MNBنسبت به 

 

  Complement Naïve Bayes الگوریتم -6-4
 بهبتود   حستاس  هایدسته تمام در ها داده از هايیپارامتر با ساده را  بيز بندی طبقه ضعف (CNB)ساده مکمل بيز بندی دسته

 .[10]بخشد می
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 درخت تصمیم -6-5

بنتدی   هتای دستته   بندی است. در الگتوريتم  های مورد استفاده در دسته درخت تصميم يکی از مشهورترين و پرکاربردترين روش

گردد. نمايش دانش بته شتکل    ها ارائه می مبتنی بر درخت تصميم، دانش خروجی به صورت يک درخت از حاالت مختلف مقادير ويژگی

 بندهای مبتنی بر درخت تصميم کامال قابل تفسير باشند. درخت سبب شده است که دسته

 توان به موارد زير اشاره کرد: از داليل مهم استفاده درخت تصميم می

تتر، در ستطوح    توانند با اجتماع نواحی تصميم محلی ستاده  اهای با ابعاد زياد مینواحی تصميم پيچيده سراسری خصوصا در فض

 مختلف درخت تقريب زده شوند.

بنتد مبتنتی    شود، در يک دسته ها امتحان می ای روی تمام دسته ای که هر نمونه داده های تک مرحله بندی کننده برخالف دسته

 شوند. ها امتحان شده و محاسبات غيرضروری حذف می صی از دستهبر درخت تصميم، يک نمونه فقط روی زيرمجموعه خا

شتود کته معمتوال بتا يتک       ها استفاده می ای از صفات برای تفکيک بين دسته ای فقط از زيرمجموعه بندهای تک مرحله در دسته

هتای مختلفتی از    ب زيرمجموعهپذيری انتخا بندهای مبتنی بر درخت تصميم، انعطاف معيار بهينه سراسری انتخاب خواهد شد. در دسته

هتای ايتن گتره را     شده بته شتکل بهينته، دستته     ای که زيرمجموعه انتخاب های داخلی مختلف درخت وجود دارد. به گونه صفات در گره

 ای در کارايی بهبود ايجاد کند. بندهای تک مرحله پذيری ممکن است نسبت به دسته کند. اين انعطاف تفکيک می

 

 SVMان ماشین بردار پشتیب -6-6

بندی از محبوبيت باال و نتتايج   بندی وابسته به تمايز است که در مسائل دسته های دسته ماشين بردار پشتيبان يکی از روش     

بندی ماشين بردار پشتيبان مبتنی بر اصل به حداقل رساندن ريستک از ن ريته يتادگيری محاستباتی      خوبی برخوردار است. روش دسته

ترين خطا است. عالوه بر ايتن ماشتين بتردار پشتتيبان بترای درک       ای پيدا کردن يک فرضيه برای تضمين پاييناست. ايده اين اصل بر

 (.Joachims, 1998ن ری و تجزيه و تحليل بسيار مناسب است )

    SVM  های مثبت و منفی دارد که برای جستجوی سطوح تصميم است تا بتوانتد بته بهتترين    نياز به هر دو مجموعه آموزش 

های سند کته نزديتک    نام دارد. نمونه 1بعدی جدا کند، که در اصطالح ابرصفحه n های منفی در فضای های مثبت را از نمونه وجه، نمونه

مانتد اگتر    بندی ماشين بردار پشتيبانی بدون تغيير باقی می شوند. عملکرد دسته گيری هستند بردار پشتيبان ناميده می به سطح تصميم

 شده باشند.  های آموزشی حذف ای از داده به بردار پشتيبان نيستند از مجموعه اسنادی که متعلق

 

 ش ارزیابی کارائی طرح پیشنهادیرو  .7

 ها هتم  الگوريتم .است کاوی مربوا به داده وظايف جهت انجام ماشين يادگيری های الگوريتم از ای شامل مجموعه Wekaابزار 

همچنتين ابتزار     [.11-11] شتما فراختوانی شتوند    جتاوا  اينکه توسط کد يا و شوند اعمال ها داده به مجموعه مستقيم طور به تواند می

 باشد. مصور سازی می و، انجمنی قواعد، خوشه بندی، رگرسيون، دسته بندی، اوليه پردازش برای ابزاری شاملWeka يادگيری ماشين 

، آزمتايش ، کاوشگر شامل ابزاری ديگر مانند  Wekaباشد. ابزار  سبمنا ماشين جديد يادگيری های طرح توسعه اين ابزار می تواند برای

 است. [16] جاوا های رابط و فرمان ساده خط رابط، داده ها و دانش جريان

 

                                                 
1 Hyperplane 
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 معیارهای ارزیابی .8

کنتيم. در زيتر معيارهتايی کته بته کمتک آنهتا روش         برای ارزيابی روشهای پيشنهادی از مجموعه داده آزمايشتی استتفاده متی   

 دهيم عبارتند از:  دی را مورد ارزيابی قرار میپيشنها

1- Recall     3- Precision      2- F-Measure      1-Accuracy 

بندی را با توجته بته   ها چندين  پارامتر استفاده شده است. در زير عملکرد الگوريتم دسته همچنين برای ارزيابی کارائی الگوريتم

 دهد.   بندی نشان میهای مسئله دستهدسته مجموعه داده ورودی به تفکيک انواع

 TN (True negative)بندی شده است. : درصد رکوردهای معتبر که به درستی طبقه 

  TP (True positive)بندی شده است.  : درصد رکورد که به درستی طبقه 

 FP (False positive) ها فعاليت معتبر هستند. در حاليکه آدسته اشتباه قرار گرفتند،  در: درصد رکوردهايی که به اشتباه 

(False negative)  FN.درصد رکوردهايی که به اشتباه به عنوان فعاليت درست قرار گرفتند، در حاليکه آنها حمله هستند : 
    

(1  ) 
FNTNFPTP

TNTPAccuracy



 

(3  ) 
FPTP

TPPrecision


 

(2  ) 
FNTP

TPcall


Re 

 
بنتد را   باشد. اين معيار دقت کتل يتک دستته     می Accuracyبندی معيار  تعيين کارايی يک الگوريتم دسته ترين معيار برای مهم

بندی شده است.  نکتته   ها به درستی دسته دهنده اين موضوع است که چند درصد از کل مجموعه داده کند. اين معيار نشان محاسبه می

 Precisionدهتد درحاليکته معيتار     نشتان متی   iبند را با توجه به تعداد رخداد دسته  کارايی دسته  Recallتوجه اين است که معيار  قابل

-Fبند اعتماد کنيم. معيتار    توانيم به خروجی دسته باشد و بيانگر آن است که به چه ميزان می بينی دسته می اساساً مبتنی بر دقت پيش

measure از ترکيب معيارهایPrecision   وRecall ای را بترای هتر    شود که نتوان اهميت ويژه و در مواردی استفاده می آيد به دست می

 دهد. ( نحوه محاسبه اين معيار را نشان می1نسبت به يکديگر قائل شد. رابطه ) Recallو   Precisionيک از دو معيار

(1  ) 
RecallPrecision
RecallPrecision2Measure-F




 

 نتایج .9

دهتد. نتتايج بته دستت آمتده روش ستاده بتا         نشان می بند مختلف دسته( نتايج ارزيابی روشهای ساده را با استفاده از 3جدول )

، معيتار  88.91برابر % F-measure، ميانگين 89.61، ميانگين فراخوانی برابر %88.71در ميانگين دقت برابر % CNBبند  استفاده از دسته

 باشد. می 1.1بندی با ميزان % و خطای دسته 89.87درستی برابر %

 gram -1و   IDF با (: نتایج 2جدول )

Error  Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 
1.45 98.55 98.8 98.55 99.1 SVM 

10.75 89.25 85.35 89.25 87.3 Random tree  
5.6587 94.35 96.25 94.35 98.55 Random forest  

7.8 92.2 94.6 92.2 97.45 Naïve Bayes  
1.25 98.55 98.15 98.75 97.55 MNB  
1.1 98.9 97.85 98.65 97.05 CNB  

1.25 98.75 99 98.75 99.2 DMNB  
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دهتد. نتتايج بته دستت آمتده روش ستاده بتا         نشان می بند مختلف نتايج ارزيابی روشهای ساده را با استفاده از دسته (2جدول )

، معيتار  89.1برابتر %  F-measure، ميتانگين  88.1نی برابتر % ، ميتانگين فراختوا  89در ميانگين دقت برابتر %  MNBبند  استفاده از دسته

 باشد. می 7.8بندی با ميزان % و خطای دسته88.1درستی برابر %

 gram -3 و  IDF (: نتايج با 2جدول )
Error  Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 
1.45 98.55 98.8 98.55 99.1 SVM 
7.45 92.55 93.05 92.55 93.55 Random tree  
6.5 93.5 95.75 93.5 98.4 Random forest  

9.35 90.65 93.65 90.65 97.45 Naïve Bayes  
0.9 99.1 98.5 99.1 98 MNB  

0.95 99.05 98.3 99.05 97.7 CNB  
0.95 99.05 99.05 99.05 99.45 DMNB  

 

دهتد. نتتايج بته دستت آمتده روش ستاده بتا         نشان می بند مختلف هنتايج ارزيابی روشهای ساده را با استفاده از دست (1جدول )

، 88.71برابتر %  F-measure، ميتانگين  88.71، ميانگين فراختوانی برابتر %  88.11در ميانگين دقت برابر % DMNBبند  استفاده از دسته

   باشد. می 7.81بندی با ميزان % و خطای دسته 88.717معيار درستی برابر %

 gram -2 و  IDF ج با (: نتاي1جدول )
Error  Accuracy F-measure Recall Precision Algorithm 

1.5 98.5 98.75 98.5 99 SVM 
13.3 86.7 86.55 86.7 86.4 Random tree  
5.35 94.65 96.55 94.65 98.7 Random forest  
10.2 89.8 93.05 89.8 97.3 Naïve Bayes  
1.2 98.8 98.5 98.8 98.2 MNB  

0.95 99.05 98.5 99.05 98.05 CNB  
0.95 99.05 99.05 99.05 99.45 DMNB  

 

80
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100
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 گرمی با الگوريتم های مختلف 2تا  1: مقايسه 1شکل 
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 نتیجه گیری: .11

ی بته کتاربران متی    در اغلب موارد تبليغاتی هستند. تبليغات مشکوک بوسيله برنامه برای دادن ختدمات غنتی و ستريع    هرزنامه

باشند که  به ظاهر مشروع  هستند ولی هرزنامه می باشنددر اين نوع روش ها، ويژگی هايی برای صفحات اسپم در ن ر می گرفتته متی   

شود و براساس روش های يادگيری ماشين مدلی ياد گرفته می شود که می تواند کل صفحات يک موتور جست و جو را به اسپم و غيتر  

ندی کند. تالشهای بسياری برای جلوگيری از انتشار هرزنامه ها با تکيه بر الگوريتم های داده کاوی صورت پذيرفت استت.  اسپم دسته ب

ولی فريب نامه ها با توجه به ماهيت جديد خود کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. يکی از راه های جديد شناخت فريب نامه هتا استتفاده   

.هدف در اين پژوهش يک تشخيص دهنتده هرزنامته بتا سترعت بتاال و      بر اساس محتوای فريب نامه ها استاز الگوريتم های داده کاوی 

 داشته باشد.  موثری کارايی  گرجستجو هاینتايج موتوردر  وبازيابی اطالعات توانند در کارايی باالست. اين روش تشخيص دهنده  می
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