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Seznam.cz SPAM
Marek Handl

Abstrakt— Tento článek se zabývá detekcí nevyžádaných
emailových zpráv (spamu) na základě informací z hlavičky emailu
a statistik připojení odesilatele na příchozí emailový server.
Výpočet nevyužívá obsah ani předmět zpráv. Bude posouzena
vhodnost použití neuronových sítí k tomuto účelu.

Z dosažených výsledků je zřejmé, že při filtrování nevyžá-
daných emailů lze využít i jiné informace než jen obsah zpráv.
K detekci je možné využít neuronovou sít’, ale bylo zjištěno, že
rozhodovací stromy dávají lepší výsledky.

I. ZADÁNÍ

Zjistit, zda je možné využít neuronové sítě k detekci spamu.
K výpočtům použít data získaná od Seznam.cz obsahující
informace z hlaviček emailu a statistiky připojení na server.

II. ÚVOD

Data využívána pro účel této práce obsahují dvě skupiny
informací.

První skupinou jsou hodnoty, které lze najít v hlavičkách
emailových zpráv. Sem patří emailová adresa odesilatele, IP
adresa odesilatele, počet příjemců zprávy, položka content-
type určující typ obsahu (nejčastější hodnoty jsou text/plain,
text/html, multipart), způsob kódování přenosu (nejčastěji 7bit,
8bit, binary, base64 a quoted-printable) a velikost zprávy v
bytech.

Druhou skupinou jsou statistiky připojení odesilatele na
server příjemce (v tomto případě Seznam.cz). Data obsahují
údaje o počtu připojení, počtu odeslaných zpráv a počtu
odeslaných bytů.

Každý záznam také obsahuje jeho ohodnocení (score) z
aplikace SpamAssassin. Tato hodnota je nadále používána jako
jednoznačné určení, zda je zpráva spam či nikoli. Neexistuje
způsob, jak z dat určit, že SpamAssassin udělal chybu a je
tedy považován pro potřeby této práce za bezchybný.

III. CÍL PRÁCE

Cílem práce je nejprve zanalyzovat poskytnutá data.
V průběhu analýzy identifikovat atributy, které je možné
vynechat, a naopak nalézt atributy, které by bylo možné
rozdělit do dalších atributů. Součástí analýzy také bude
pročištění dat od neúplných nebo nesmyslných záznamů.

Dalším krokem bude tvorba neuronových sítí. Cílem je
vytvořit sít’, která bude klasifikovat do dvou tříd - spam a
nespam. Bude sledována úspěšnost sítí v závislosti na volbě
jejich parametrů.

Na závěr budou výsledky neuronových sítí porovnány s
jiným způsobem výpočtu. Bude otestováno čeho lze dosáhnout
pomocí rozhodovacích stromů.

IV. EXPERIMENTY

Data byla z velké části upravena pomocí programu
vytvořeného v C++ za tímto účelem. Zbývající operace a
všechny experimenty byly provedeny v softwaru Weka.

A. Příprava dat

Na začátku práce byly z dat odstraněny neúplné záznamy.
Původní data obsahovaly 9944 záznamů, kde 75% tvořil spam.
Po odstranění záznamů, které neobsahovaly hodnoty některých
atributů zbylo 5085 záznamů s 77% zastoupením spamu. Je-
likož se zastoupení spamu téměř nezměnilo a stále zbyl velký
počet záznamů, nebylo nutné použít žádnou komplikovanější
metodu doplňování údajů.

Data byla dále rozdělena na testovací a trénovací. Jako
testovací bylo vybráno náhodně 50 spamů a 50 nespamů, címž
na trénovaní zbylo 4085 záznamů. Z nich se poté 30% využívá
při učení jako validační množina. Množina trénovacích dat se
4085 záznamy je nadále nazývána data s nerovnomněrným
rozdělením.

Pokud se z dat s nerovnomněrným rozdělením vyberou
záznamy (pomocí Weka filtru SpreadSubsample) tak, aby byl
poměr spamu a nespamu 1:1, zbude 2270 záznamů, ty jsou
dále v textu nazývány data s rovnoměrným rozdělením.

Dalším krokem přípravy dat byla práce s atributy. Některé
atributy byly z dat odstraněny, jelikož nejsou relevantní nebo
obsahují nepoužitelnou informaci. Viz Tabulka I.

TABULKA I
ODSTRANĚNÉ ATRIBUTY

Atribut Význam a odůvodnění odstranění

spf-status Význam neznámý. Všechny záznamy měly
hodnotu -1.

user-id Interní identifikační číslo příjemce v databázi
Seznam.cz. Jedná se o informaci, kterou ode-
silatel nemůže znát.

ebox-id Interní identifikační číslo storage serveru
Seznam.cz. Jedná se o informaci, kterou
odesilatel nemůže znát.

received Záznamy serverů přes které email prošel.
Pole je ořízlé, obsahuje jen částečnou infor-
maci, se kterou nelze pracovat.

rcpt Emailová adresa příjemce. Příjemce je
skutečný, neměl by mít na výpočet vliv.

header:to Emailová adresa příjemce. Příjemce je
skutečný, neměl by mít na výpočet vliv.

header:from Emailová adresa odesilatele. Hodnoty jsou
stejné jako v hdr-from, které je využíváno.

Některé atributy byly přenechány tak, jak jsou, jelikož
obsahovaly použitelné numerické hodnoty. Viz Tabulka II.

Některé textové atributy bylo možné jednoduše převést do
kódu 1 z N, jelikož mohou nabývat jen omezeného množství
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TABULKA II
NEZMĚNĚNÉ ATRIBUTY

Atribut Význam

ce-connections Počet připojení odesilatele na server Sez-
nam.cz za posledních 5 minut

ce-mail-sent Počet emailu od odesilatele přijatých na Sez-
nam.cz za posledních 5 minut

ce-bytes-sent Velikost emailů (v bytech) od odesilatele při-
jatých na Seznam.cz za posledních 5 minut

rcpts Počet příjemců v emailu

mail-size Velikost emailu v bytech

TABULKA III
ATRIBUTY PŘEVEDENÉ DO 1 Z N

Atribut Uvažované hodnoty

content-transfer-encoding bez hodnoty, 7bit, 8bit, binary, base64,
quoted-printable, ostatní

content-type bez hodnoty, text/plain, text/html,
multipart/alternative, multipart/mixed,
multipart/related, multipart/report, ostatní

country-code hodnoty podle ISO3166, bez hodnoty nebo
neznámá hodnota

diskrétních hodnot. Hodnoty country-code byly zadány v dat-
ech, ale lze předpokládat, že byly určeny z IP adresy. Viz
Tabulka III.

Z hodnot atributů hdr-from, ip-addr a spam byly vytvořeny
další atributy, které již obsahovaly numerické hodnoty. Binární
atribut spam-detected byl přidán pro zjednodušení výpočtu.
Viz Tabulka IV.

B. Vliv typu atributů

Weka umožňuje pracovat s nominálními i numerickými
atributy. Nominální jsou reprezentovány kódováním 1 z N. V
datech se vyskytují tři atributy s omezeným počtem diskrétních
hodnot, proto bylo testováno, jestli je nějaký rozdíl ve výsled-
cích v závislosti na volbě reprezentace. Jedná se o atributy
content-transfer-encoding, content-type a country-code.

K testování byly použity sítě Multilayer Perceptron s Back
Propagation (nadále označována jako MLP) s 10 a 20 neurony
ve skryté vrstvě a sítě RBF s 2 a 10 shluky. Ve všech případech
byly zjišt’ována úspěšnost klasifikátoru při použití numerické
reprezentace a úspěšnost při použití nominální reprezentace.

Výsledky se vzájemně lišily o méně než 2 procentní body
a žádný ze způsobů nebyl jednoznačně lepší. Navíc učení
MLP sítě probíhá v případě nominální reprezentace znatelně
rychleji, a proto je v dalších experimentech využívána tato
volba.

C. Volba nejdůležitějších atributů

Pomocí funkcionality Select Attributes v aplikaci Weka byly
vybrány z celkového počtu 20 jen ty nejdůležitější atributy
(vzhledem k jejich vlivu na klasifikaci). Byly použity dva
přístupy, v obou případech byly využita 100-násobná cross-
validace. První přístup využíval ohodnocování podmnožin
atributů, konkrétně CfsSubsetEval, GreedyStepwise Search

TABULKA IV
NOVÉ ATRIBUTY

Atribut Význam

from-length Délka emailové adresy ve znacích

from-charsCount Počet různých znaků v adrese (mimo
doménu 1.řádu)

from-consonants Počet různých souhlásek v adrese (mimo
doménu 1.řádu)

from-vowels Počet různých samohlásek v adrese (mimo
doménu 1.řádu)

from-nonletters Počet různých znaků, které nejsou písmeny,
v adrese (mimo doménu 1. řádu)

from-name-length Délka jména v adrese. Zkoumá se jen
část adresy před zavináčem. Pokud neob-
sahuje tečku, výsledkem je délka celého
úseku. Pokud obsahuje tečky, výsledkem je
průměrná délka z těchto úseků.

ip-enc IP adresa odesilatele převedena na dekadické
číslo (způsob - zapsat IP adresu binárně,
odstranit tečky, vznikne tak 32b číslo)

ip-1st První byte IP adresy (nejvyšší)

ip-2nd Druhý byte IP adresy

ip-3rd Třetí byte IP adresy

ip-4th Čtvrtý byte IP adresy (nejnižší)

spam-detected Hodnota spam skóre nižší nebo rovná 3,
hodnota spam skóre vyšší jako 3

Method. Druhý přístup byl založen na ohodnocení jed-
notlivých atributů, konkrétně GainRatioAttributeEval, Ranker
Search Method.

Oba dva přístupy dospěly ke stejnému výsledku a bylo
tak vybráno 7 podstatných atributů. V dalších experimentech
je uvažována jen tato podmnožina atributů: content-transfer-
encoding, ce-mail-sent, mail-size, ce-bytes-sent, country-code,
content-type, ip-enc. Informační zisk (gain ratio) všech jed-
notlivých atributů je uveden v Tabulce V.

D. Neuronové sítě

Weka standardně nabízí neuronovou sít’ typu Multilayer
Perceptron se zpětným šířením chyby. Následující grafy zo-
brazují úspěšnost klasifikace v závislosti na volbě počtu
neuronů v síti. V názvech sítí je uveden počet neuronů v
jednotlivých skrytých vrstvách, např. mlp-10-5 znamená sít’
MLP s první skrytou vrstvou o 10 neuronech a druhou skrytou
vrstvou o 5 neuronech. Ve většině případů učení probíhalo,
dokud se zlepšovaly výsledky na validační množině. Sítě oz-
načené prefixem (CF10) byly učeny pomocí 10-násobné cross-
validace. Vždy je uvedena celková úspěšnost, úspěšnost klasi-
fikace nespamu (vyžádaná zpráva označena jako vyžádaná)
a úspěšnost klasifikace spamu (nevyžádaná zpráva označena
jako spam).

Experimenty byly prováděny zvlášt’ na nerovnoměrně a
rovnoměrně rozdělených datech.

E. Rozhodovací strom

Místo neuronových sítí byl ke klasifikaci také použit
rozhodovací strom. Byl vybrán standardní algoritmus J48,
který je implementací J.R.Quinlanova modelu C4.5. Sledují se
výsledky na rovnoměrně i nerovnoměrně rozdělených datech.
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TABULKA V
VLIV ATRIBUTŮ NA KLASIFIKACI

Pořadí Atribut Gain Ratio

1 content-transfer-encoding 0.270

2 ce-mail-sent 0.184

3 mail-size 0.131

4 ce-bytes-sent 0.115

5 content-type 0.094

6 ip-enc 0.081

7 country-code 0.062

8 ip-1st 0.045

9 ip-2nd 0.035

10 ip-4th 0.032

11 from-length 0.032

12 ce-connections 0.030

13 ip-3rd 0.026

14 from-charsCount 0.025

15 from-name-length 0.023

16 from-nonletters 0.020

17 rcpts 0.008

18 from-consonants 0.005

19 from-vowels 0.007

Obr. 1. Úspěšnost klasifikace - data s nerovnoměrným rozdělením

V. DISKUSE

A. Vliv hodnot atributů

Z rozdělení hodnot atributů vzhledem k příslušnosti ke třídě
lze vyvodit obecnější závěry, která ovšem nelze chápat jako
jednoznačná pravidla, jen jako jistou nápovědu.
• content-transfer-encoding: hodnotu Base64 spamy vůbec

nevyužívají
• ce-mail-sent: u spamu (překvapivě) převažují nízké hod-

noty
• mail-size: spamy jsou malé, maximálně desítky kB
• ce-bytes-sent: u spamu převažují nízké hodnoty, tento

výsledek víceméně vyplývá ze zjištění chování ce-mail-
sent a mail-size

• country-code: vyžádané emaily přicházejí převážně jen z
několika států, spamy přicházejí z mnohem většího počtu

Obr. 2. Úspěšnost klasifikace - data s rovnoměrným rozdělením

Obr. 3. Úspěšnost klasifikace - rozhodovací strom J48

zemí
• content-type: spamy využívají převážně multi-

part/alternative a text/plain

B. Interpretace úspěšnosti

Je nutné si uvědomit, co která klasifikační úspěšnost zna-
mená. Vzhledem k použití spam filtrů je zásadní, aby vyžádané
zprávy nebyly označovány za spam, jelikož pak se k adresátovi
často vůbec nedostanou. Naopak pokud nějaký spam zůs-
tane neodhalen, je to sice obtěžující, ale důsledky nebývají
velké. Z tohoto důvodu je nejdůležitějším ukazatelem Nespam
úspěšnost.

C. Vliv způsobu učení

Z naměřených výsledků vyplývá, že použití cross-validace
v procesu učení nijak nezlepšuje chování sítě na testovaných
datech. Naopak znatelně prodlužuje dobu učení. Pro tyto
experimenty tedy není cross-validace vhodná, lepší je využít
standardní učení s validační množinou.

D. Vliv konfigurace neuronové sítě

Je patrné, že větší sít’ neznamená lepší výsledky. Přidáváním
dalších skrytých vrstev docházelo naopak ke zhoršování
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úspěšnosti a navíc k prodlužování doby učení. Nejlepších
výsledků s MLP sítěmi bylo dosaženo v případě sítě s jednou
skrytou vrstvou s 15 neurony.

E. Vliv rozdělení dat
Neuronová klasifikační sít’ MLP vyžaduje, aby při trénování

byly zastoupeny všechny třídy přibližně stejnou měrou. I
z uvedených grafů je tento fakt patrný. Při použití dat
s nerovnoměrným rozdělením (75% zastoupení spamu) sít’
dobře klasifikuje spam, ale špatně rozpoznává nespam -
úspěšnost je zde kolem 50%, tedy jako u náhodného generá-
toru. Pokud se ale využijí k trénování sítě data s rovnoměrným
rozdělením, je možné dosáhnout lepších výsledků.

U rozhodovacího stromu tento problém nenastává, a tak čím
více dat, nehledě na rozdělení, použijeme k tvorbě stromu, tím
lepší výsledky obdržíme.

F. Porovnání neuronové sítě a rozhodovacího stromu
Při použití rozhodovacího stromu se podařilo dosáhnout

výsledků lepších než s jakoukoli z testovaných neuronových
sítí. Navíc tozhodovací strom nevyžaduje rovnoměrně
rozdělená data, což odpovídá reálné situaci, kdy množství
spamu značně převyšuje množství vyžádané pošty. Úprava
dat je tedy jednodušší. Tvorba stromu je výpočetně také
jednodušší než trénování sítě. Z těchto tří důvodů je použití
rozhodovacího stromu jednoznačně výhodnější. Viz Tabulka
VI.

TABULKA VI
POROVNÁNÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ MLP A J48

Způsob výpočtu Celkově Nespam Spam

MLP, rovnoměrně 84% 78% 90%

J48, nerovnoměrně 92% 90% 94%

VI. ZÁVĚR

Na základě experimentů bylo vypozorováno, že z údajů
uvedených v hlavičce emailu a statistik připojení odesilatele
na server lze odhadovat, jestli posílaná zpráva je spam. Byly
otestovány možnosti neuronové sítě Multilayer Perceptron
se zpětným šířením chyby. Nejlepší dosažený výsledek byl
84% celková úspěšnost klasifikace s tím, že 22% vyžádaných
emailu bylo neprávem označeno za spam.

Jako lepší řešení problému se ukázalo použití rozhodovacího
stromu J48, s jehož pomocí se dosáhlo až 92% celkové
úspěšnosti a zastoupení neprávem označeného spamu se
snížilo na 10%.

Je tedy zřejmé, že popsaný postup lze použít jako jednu
složku spamového filtru, i když pro skutečně kvalitní výsledky
bude potřeba zapojit i jiné způsoby klasifikace, které budou
založeny i na jiných parametrech emailu.
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