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Abstrakt: V předložené práci studujeme automatizovanou klasifikaci mailů na 
nevyžádané spamy a ostatní korespondenci. Podstatnou části je softwarová im
plementace metod, které jsou popsány v této práci. Jde hlavně o učící se filtry a 
několik ukázek heuristických pravidel pro detekci vymyšlené e-mailové adresy 
odesílatele. Síla vlivu výskytu jednotlivého slova na celkovou klasifikaci mailu 
závisí od násobnosti výskytu tohoto slova v minulosti. Program je schopen sta
tisticky se učit ohodnocení jednotlivých pravidel. Odhalí některá maskování před 
filtry. Součástí softwaru jsou utility umožňující testování na mailovém a spamo
vém korpusu a diagnostikování výsledků. 
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Abstract: ln the present work we study automated e-1nail classification into un
solicited spam and remaining correspondence. The essential part is the software 
implementation of methods described here. lt consists mainly of learning filters 
and a few heuristic rule s for detection of fake outgoing address in the e-mail. 
The influence of a single word on the whole mail classification depends on how 
many times the word occurred in the past. The program is able to learn each rule's 
ranking. lt detects some of obfuscation used in the spam against filters. Utilities 
for testing on the spam corpus and diagnostic tools are included with the software. 
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Kapitola 1 
~ 

U vod 

1.1 Cíle 

Hlavní cíle píi psaní této bakalářské práce a projektu byly, abych si osobně zkusil, 
jak se od základu vyvíjí aplikace typu spamový filtr, abych zmapoval, co se 
v dané oblasti již podařilo vyřešit, co ještě činí problémy, jakým směrem se asi 
budou trendy vyvíjet v nejbližší budoucnosti, a nakonec, abych se zdokonalil 
v programování v Perlu. 

1.2 Rozsah projektu 

Vzhledem k tomu, že softwarové dílo a práce je pouze školní projekt, na tvorbu 
jsem byl sám a měl jsem omezené innožství času, je nutné očekávat, že jsem 
nevytvořil program, který by byl schopný konkurovat velkým projektům, jenž 
jsou na mnohých informačních systémechjiž léta úspěšně nasazeny, jejichž vývoj 
je podporovaný množstvím přispívatelů, případně jsou navíc finančně motivováni. 

1.3 Má smysl psát další filtr, vždyťjiž existuje Spam-
A . '? ssass1n .•... 

Dle mého názoru to smysl má; síla použití nového filtru je podle mě v tom, že se 
nepoužije samotný, ale v sérii s jiným filtrem. A potom nemusí ani jít o „lepší" 
filtr - stačí, aby se trochu lišil přístupem anebo vyhovoval uživateli (např. byl 
vyvíjen s ohledem na trendy, které se vyskytují v dané zemi). 
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Je jasné, že tvůrci spamů se snaží filtry obejít, a tedy svoje spamy na filtrech 
testují. Když se na celé Zemi bude používat jeden filtr, protože je prý „nejlepší", 
spammeři otestují svoje nové spamy na něm a mají záruku, že projde. Pokud 
naopak bude škála spamových filtrů široká, bude pro ně obtížné vytvořit spam, 
který projde přes různé kombinace filtrů. 

1.4 Co je spam 

Tato práce je zaměřena na komputační stránku klasifikace mailů, proto zde ne
rozebírá1n, co je definice termínu spam. Vytvořený program se učí, jak spam 
vypadá, je tedy na uživateli, jaké maily považuje za spam, a to by měla poté za 
spam považovat i aplikace. 

Mezi počítačovými odborníky se protiklad spamu označuje slovem ham. 
Místo tohoto te1mínu užívám označení legitimní mail nebo slovní popis. Ve zdro
jovém kódu vesměs slovo goodmail. 

1.5 Struktura práce 

Tato bakalářská práce má formu projektu a její nedílnou součástí je CD, na kterém 
je možno nalézt softwarový projekt. CD obsahuje rovněž programátorskou a 
uživatelskou dokumentaci. Tento text popisuje vývoj a myšlenky projektu, ale 
neplní úlohu dokumentace. 

Práce podává malý náhled na začátky používání naivní Bayesovské pravděpo
dobnosti ve spamových filtrech v kapitole 2. Tato kapitola má rešeršní charakter a 
ozřejmuje základní principy. Následující kapitola (Implementace) popisuje algo
ritmy skutečně použity v projektu. Zamyšlení a zdůvodnění některých technických 
detailů jsou uvedena v diskusi v kapitole 4. Kapitola 5 pojednává o implementač
ních a technických problémech, se kterými jsem se během psaní projektu setkal. 
V kapitole 6 uvádím metody boje proti spamu, které nebyly implementovány 
v projektu. Pn1oha obsahuje pro úplnost vysvětlení některých pojmů. V ph1oze 
je doplněna i analýza konkrétních chyb v klasifikaci. 

" Může se zdát, že v práci chybí srovnání s jinými implementacemi. Umyslně 
ho zde neuvádím z několika důvodů. Jak bylo uvedeno výše, některé filtry jsou 
na profesionální úrovni a tento projekt se jim rozsahem nemůže vyrovnat. Další 
důvod je, že je složité, jednotlivé produkty srovnat. V kombinaci s jedním testova
cím korpusem může filtr podávat slušný výkon a s jiným naopak slabý. Kdybych 
použil jeden korpus, některé filtry bych znevýhodnil a jiné zvýhodnil. Učící se 
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filtry jsou závislé na tom, kolik zpráv se naučily a na dalších parametrech. Neo
pírám se ani o srovnání, které prováděl někdo jiný, protože by rovněž mělo tyto 
nedostatky. 
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Kapitola 2 

Přehled existující práce v oblasti 
detekce spamů 

2.1 Paul Graham 

Každý, kdo se pokoušel naprogramovat filtr na spam a něco si o tom zjišťoval, 
se určitě setkal se j1nénem Paul Graham a jeho článkem „A Plan for Spam" [1]. 
Stíny jeho inyšlenek se zajisté přenesly i do tohoto dokumentu. 

Rozeznání spamu pro nás nečiní problém. Kdybychom někoho najali, aby 
nám pročistil poštu, zvládl by to. Paul Graham popisuje, jakým způsobem se 
snažil tuto činnost automatizovat. 

Článek začíná tím, že kamenem úrazu pro spammery je jejich zpráva a soft
ware, který je podle obsahu schopen jejich zprávy rozeznat, je úspěchem v boji 
proti spamu. Autor zkusil statistický přístup k filtrování spamu a zjistil, že učící se 
filtr je mnohem lepší cesta, než psát jednotlivá pravidla typu „předmět obsahuje 
Dear friend". 

Paul Graham tvrdí, že spamy jsou posílány proto, že ten obchod funguje. Věří, 
že pokud se nám podaří udělat dostatečně účinné filtry, nebude se vyplácet spam 
posílat a je vyhráno. 

V příloze uvádí několik nápadů (které nezkoušel implementovat), jako je 
filtrování na základě dvojic (trojic) slov. Například dvojice „special offers", tedy 
,,speciální nabídky" má vyšší výskyt ve spamech a tedy vyšší kombinovanou 
pravděpodobnost (0,99) než třeba „approach offers" (0,1), což je specifická fráze 
pro vědecké články. Dále přemýšlí nad druhým, záchranným filtrem, kterým by 
chtěl eliminovat falešně pozitivní hodnocení. Ten by propustil i maily, které mají 
vysoké spamové hodnocení, ale splňují kritéria nespamovitosti. 
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Graham zdůrazňuje, že spamové filtry založené na bázi pravidel mají v mno
hých detailech pravdu, ale chybí promyšlené způsoby kombinace jejich výsledků. 

Nejpodstatnější část článku tvoří popis jeho „Bayesovského" filtru. Tim Peters 
poznamenal v [5], že výpočet v článku nebyl z matematického (nebo pojmového) 
hlediska zcela korektní. Bude nutné ukázat to trochu do hloubky: 

Jev X značí „slovo ~r se nachází v textu", podobně jev Y znamená „slovo y 
je v textu". S značí „mail je spam" a -,5 značí „mail není spam". Zjednodušíme 
obecný p!ipad na pl11dad pro dvě slova. 

p (S I X- Y) (Bayes) P (X/\ YIS) P (X /\ Y) = 
"' ' p (~Y /\ l'r) 

P (~Y /\ 1'rlS) P (S) 

To je zatím správně. Dále použijeme zjednodušení, pro které si tato metoda 
(naivní Bayesova) vysloužila přívlastek „naivní". Předpokládáme, že pravděpo
dobnostijevů X a Y jsou nezávislé, díky čemuž platí P (X /\ Y) = P (X) P (Y) 
a náš vzorec můžeme upravit na 

P (XIS) P (YIS) P (S) 
(2.1) 

Nic ale nevíme o pravděpodobnostech P (XIS), P (},,.IS), nebo alespoň 

v textu to není. Známe ale opačné pravděpodobnosti, např. P (SIX), tedy pravdě
podobnost, že mail je spam, je-li v mailu slovo x (počítána z četností ve spamech 
a ostatní poště - jsou-li definované). Ty můžeme za opětovného užití Bayesovy 
věty 

dosadit do (2.1): 

p (XIS) (Bayes) p (SIX) p (X) 
P(S) 

P(SIX)P(X) P(SIY)P(Y) p (S) 
P(S) P(S) 

p ( ') P(SIX)P(X) P(SIY)P(Y) + p ( S) P(-,SIX)P(X) P(-,SIY)P(Y) 
~ P(S) P(S) -, P(-,S) P(-iS) 

Po vykrácení součinu P (X) P (Y) a dalším krácení dostáváme 
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P(Sl.X) P(SIY) p (S') 
P(S) P(S) 

p (S) P(SIX) P(SIY) + p ( S') P(-,SIX) P(-,SIY) -
P(S) P(S) --, P(-iS) P(-iS) 

P(SIX)P(SIY) 
P(S) (2.3) 

- P(SIX)P(SIY) + P(-iSIX)P(-iSIY) 
P(S) P(-iS) 

To ale není to samé, co píše Graham. Co ve skutečnosti počítá, je 

P (SIX) P (Sl}') 
(2.4) 

P (SIX) P (SIY) + P ( 1Sl~X-) P (-,~5IY) 

Jak je vidět, nevyskytují se ve vzorci pravděpodobnosti P (S) a P ( 18). Protože 
platí P (-iS) = 1 - P (S), výsledek se rovná (2.3) právě v případě P (S) = 
P ( 18) = 0,5, jinak řečeno, pokud do mailové schránky i do databáze pricházejí 
spamy ve stejném počtu, jako nespamy. V opačném případě by bylo vhodné 
zohlednit ve výpočtu reálné P (S) a P ( 1S). 

Dalo by se říci, že Grahamův článek vyvolal velký zájem a hodně programá
torů v otázce boje proti spamu z něj čerpalo inspiraci. 

Na další zdroje se budu odkazovat v následujících kapitolách. 
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Kapitola 3 

Implementace 

3.1 Bayesovský filtr 

Program si pamatuje pro každé slovo 1, kolikrát se objevilo ve spamech (s) a 
v mailech (g, od slova goodmail). Pravděpodobnost, že náhodně vybraný mail 
obsahující vybrané slovo bude spam, je 

s 
Po= 

s+g 
(3.1) 

přičemž zanedbáme poměr příchozích mailů a spamů, aby byla klasifikace zalo
žena pouze na vlastní charakteristice mailu [6]. 

Co se slovy, o kterých máme málo informací? Je potřebné, nespoléhat se plně 
na tuto pravděpodobnost. Pokud by se nějaké slovo vyskytovalo v právě jednom 
spamu, pravděpodobnost vychází 100%, to ale není moc realistické. Proto navrhl 
Robinson [6] kombinaci toho, co my považujeme za realistické v případě málo 
známých slov (nazvěme to „náš odhad", vytvořený na základě zkušeností), a 
hodnoty p0 z výše uvedeného vzorce: 

kde 

sx + np0 
p= 

s+n 
(3.2) 

• s je síla, kterou dáme svému odhadu; jde nakonfigurovat, jinak zůstane na 
implicitních 2,0, 

1 Přesněji bych měl používat termín token. Po mnoha experimentech jsem skončil u dělení na 
části, které se na slova moc nepodobají; přesto zůstávám v textu většinou věrný českému „slovo". 

12 



• x je odhadovaná pravděpodobnost, rovněž je bud'to nakonfigurovaná, nebo 
implicitních 0,5, 

• ri je celkový počet výskytů daného slova v plichozích mailech. 

V extrémním případě je pravděpodobnost pro slovo, o kterém nemáme žádné 
info1mace, rovna našemu odhadu 1~ a postupně se s rostoucím výskytem (tj. 
zvětšujícím se n) přibližuje spočtenému poměru p0 v (3.1 ). 

Odvození tohoto vzorce lze nalézt v [6]. Myšlenka spočívá v ton1, že jde 
o test, jestli příští n1ail, obsahující dané slovo, bude span1. To je binon1iální 
experiment - buďto je, nebo není. Za předpokladu. že naše apriorní inf orn1ace 
n1á beta-rozdělení, je n1ožné vyjádřit očekávání, že (n+ I )-ní n1ail bude span1. 
vzorcem 

kde 

• q je počet úspěchů, 

• n počet pokusů, 

E= u+q 
u+v+n 

• u a v jsou parametry beta rozdělení. 

(3.3) 

Položn1e s = u + v a s · x = ·u. Pak si stačí uvědon1it, že q jako počet pokusů 
můžeme vyjádřit součinem počtu pokusů a pravděpodobnosti úspěchu, tj. n ·Po, 
a tím je ekvivalence s (3.2) dokázána. D 

Máme tedy pravděpodobnostní odhady pro tokeny, ale mail jich obsahuje mnoho. 
Otázka zní: Jak je zkombinovat? 

Je nepraktické počítat pravděpodobnost za použití Bayesovy věty bez před
pokladů o nezávislosti. Ve výzkumu se často používá již zmíněný „naivní" Bayes 
s předpokladem, že slova se v klasifikovaných datech vyskytují zcela nezávisle 
na sobě. Tento předpoklad je ale hodně restriktivní Uakje uvedeno v [7] na str. 2), 
přičemž existují i jiné přístupy. 

Experi1nenty, které prováděl Greg Louis [3] ukázaly, že výhodnější než naivní 
Bayes, ale i Chain rule [ 4] je použít Fisherovu metodu. Možná je to proto, jak si 
Fisherova metoda poradí právě s nezávislostí výskytu slov. 

Touto metodou ani ne tak testujeme hypotézu, jako ji spíš vyvracíme (viz [2] na 
str. 5). V našem případě nulová hypotéza je, že „ výskyty slov wi v klasifikovaném 
mailu jsou nezávislé a hodnoty p( wi) jsou odpovídající pravděpodobnosti takové, 
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že 1nají rovnoměrné rozdělení", Fisherova metoda kombinuje tyto hodnoty do 
statistiky .x2 , která má x2 -rozdělení podle vzorce 

n. 

X~n = -2 L loge p(uJi) (3.4) 
i=l 

Když máme mail s n slovy ·wi, vycházejíce z nulové hypotézy dostaneme ze vzorce 
po aplikaci inverzní x2 funkce pravděpodobnost, s jakou bychom dostali stejnou 
nebo větší hodnotu -2 Lii 1 loge p('wi), než kdyby pravděpodobnosti p( wi) byly 
vybrány náhodně. V praxi se nestává, že by byl mail sestaven z náhodných slov. 
Typický legitimní mail obsahuje mnoho slov s nízkou pravděpodobností, inverzní 
funkce x2 z rovnice (3.4) potom vrátí tak nízkou hodnotu, že nulovou hypotézu 
zamítáme, a přijímáme alternativu, tj. výběr slov nebyl náhodný, jinak řečeno, 
mail je legitimní. Převaha slov s nízkou pravděpodobností výskytu ve spamu 
způsobila, že jsme se přiklonili k alte1nativě. Předpoklad nezávislosti slov jsme 
vlastně nepotřebovali - hypotézu, která ho obsahovala, jsme stejně zamítli. 

Během výpočtu může snadno dojít k podtečení, proto se vyplatí s každým 
slovem kontrolovat, jestli průběžný výsledek není příliš malý (např. menší než 
10-200 ), uložit mantisu a exponent zvlášť a po zpracování všech slov rekonstruovat 
skutečný stav. 

Fisherova metoda je ale nesymetrická: Jakým způsobem ovlivní výsledek ně
jaká nízká hodnotap (tj. nevinné slovo)? Součet logaritmů je logaritmus součinu; 
tedy nízká hodnota mnohem výrazněji, než nějaké spamové slovo s vysokou 
hodnotou (kupř. vliv na součin číslem 0,05 a číslem 0,99). 

Proto se počítají dva ukazatele, jeden popisuje spamovitost a druhý legitim
nost, a ty se následně zkombinují. Indikátor legitimnosti L jsme právě počítali 
z hodnot p. Obdobným způsobem spočteme míru spamovitosti S z hodnot (1- p). 
Pak můžeme určit celkový výsledek jako průměr (1 - L) a S: 

B 
(1-L)+S 

ayes = 
2 

(3.5) 

3.2 Pravidla detekující vygenerovanou e-mailovou 
adresu 

Pro názorné vysvětlení uvedu nejdřív několik příkladů adres, ze kterých mi přišli 
spamy: 

diz77iy@owt.com 
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hkyjkxwijvztie@ccnt.com 
egzbj@skin-ink.everyl.net 
vhimzmskcddsnz@fratemail.com 
lhattonoil@shawcable.net 

Při pohledu na část adresy před zavináčem (pro stručnost ji budu dále označovat 
podle zvyku jako login) je téměř zřejmé, že adresa je fiktivní a jedná se o spam. 
Pokud množina znaků, ze kterých je login sestaven, obsahuje taky číslice, dá se 
sestavit pravidlo, které rozpozná login, ve kterém jsou číslice příliš „divoce". 
Reálných přfkladů můžu taky uvést několik: 

identdep_op929652054481@regions.com 
lindager_38_2001@hotmail.com 
mrsbasheera00003@hotmail.fr 
00756@wall.org 
cz002000@seznam.cz 

Na druhou stranu je regulérní používat číslice v loginu, tady jsou příklady: 

4 z ernbe r ... student, který nastoupil v roce 1994, 
zemberova9 ... studentka, která opouští školu v roce 1999 (a konto má 
být poté smazáno), 
z embm2 am ... student, číslo opět označuje rok nástupu, 
mvet 7 6 6 3 ... příklad loginu, který se kdysi na mat.-fyz. fakultě pro stu-
denty používal. 

Pokusil jsem se počítat několik parametrů: 

- množství skupin čísel (v „1 indager _38_2OO1" jsou to dvě), 
- vzdálenost skupin od sebe, 
- jejich délku, nebo zjednodušeně - délku největší číselné skupiny. 

Přitom nemusím vědět přesně, jaký význam a důležitost budou tyto faktory mít. 
Program si to zjistí učením. Tady je nasazení učení obzvlášť důležité, účinnost 
těchto pravidel je závislá od času (kdysi se čísla v loginech používala víc) a je 
to značně individuální (např. si píšu se spolužáky, kteri mají přesně jedno číslo 
v loginu, a víc by inělo být pro program výstrahou.) 

Sestavil jsem pravidla jako: „vzdálenost je větší než l", „vzdálenost je větší 
než 2", „vzdálenost je větší než 3", „délka je větší než l", „délka je větší než 2", 
„délka je větší než 3", „délka je větší než 4", „délka je větší než 5". Každé z nich 
se bude průběžně ohodnocovat. 
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Letmý pokus ukázal, že tato pravidla zachytila až 473 spamů z korpusu a 
chybně označila 8,133 mailů. 

3.3 Obejití vizuálních maskování ve spamech 

Objevují se různé způsoby, kterými se tvůrci spamů snaží docílit, aby spamy 
prorazily přes učící se filtry. Patří mezi ně maskování ph1iš „spamovitých" slov 
nepatrnými změnami, aby si je programy neasociovaly se slovy, které již znají, 
ale na druhou stranu aby člověku vizuálně pfipomínaly původní podobu masko
vaných slov. Pro názornost uvedu pár příkladů z reálných spamů. 

AMBIIEN, lAAGRRA, CIALllS, XAANAX, ALilUM at CHEEAP 
The revollutionaary and new peenjs enlaargment 
devjce! 
SYMANNTEC, PlNNACLE SYSTEM 
VlCOODlN, VlAAGRRA, CODElNNE, CIONAZEEPAM, ClALLlS' 
ClONAZEPAM, MERlDilA 

Obejití některých maskování je složité. U maskování ale naštěstí existují li-
1nity - výsledný mail musí být srozumitelný adresátovi. Má proto smysl, nasadit 
prostředky na detekci těchto maskování. Já jsem se pokusil alespoň o základní 
akci, která není výpočetně náročná, a to o nahrazení některých znaků v textu 
mailu za jiné. Pokud jde o legitimní mail, stane se v nejhorším případě to, že 
z nevinného tokenu se stane (jiný) nevinný. Pokud jde o spam, zvýší se pravděpo
dobnost, že Bayesův filtr díky nahrazení rozezná podezřelé slovo. Zjednodušení 
implementovaného nahrazování je shrnuto v tabulce. 

I znak I nahrazen za I přík1ad 1 I výsledek 

' I nebo i (podle kontextu) v!agra viagra . 
1 (jednička) I nebo i (podle kontextu) CODElNNE CODEINNE 
l (el) I mezi velkými písmeny ClAjLIS CIAjLIS 
\!\/,\I w,v \/IAGRA VI AG RA 
!\!\, 3 M,E 
O (nula) o nebo O (podle kontextu) rnedicatiOn rnedication 

Dále program upravuje slova jako VdIAGRA, obsahující vkládaná malá písmena 
do slova s jinak velkými písmeny. Hledá taková malá písmena, co nejsou na 

1 V celé kapitole jsou příklady vybrány ze spamů, které mi přišly. 
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začátku a slovo pokračuje aspoň dvěma velkými písmeny, nebo jim aspoň dvě 
velká písmena předchází, a maže je. To samé se skupinou písmen Uedno až tři) 
nacházející se mezi vícero velkými (kupř. PHwofARMA ~ PHARMA). 

Tyto úkony jsou prováděny v tomto pořadí. Kdyby tomu bylo naopak, ze 
vstupu „ClAjLIS, VlAjGRA" by vzniklo pouze „CIAjLIS, VIAjGRA" -
malé 1 by bylo nahrazeno, ale ke smazání j by již nedošlo. My chceme ale dostat 
výstup „CIALI s' VIAGRA". 

K tomuto procesu obrany před maskováním dochází ještě před dělením mailu 
na slova. Je to proto, že dělení by speciální znaky jako „ ! " považovalo za dělící, 
a roztrhlo tak slova jako např. „v ! agra" a k nahrazení za skutečné písmeno by 
už nemohlo dojít. 

Ne každé maskování jsem schopen vyřešit. Spočítat by snad šlo cokoliv, 
musí se však počítat i s výpočetní náročností. Viděl jsem například vkládanou 
tečku doprostřed slova (kupř. *Cele. brex, Xeni. cal). Navíc se postupy 
spammerů vyvíjejí a novější spamy budou rezistentní na některá pravidla, která 
implementujeme ve filtrech. Nicméně to nevadí, protože bude existovat ještě 
dost vlastností, které dělají spam spamem. I kvalitně maskovaný spam může být 
zachycen filtrem - napřfklad když Bayes pozná IP adresu spammera v hlavičce. 

3.4 Statistické kombinování pravidel 

Toto je asi nejzajímavější část práce. Máme různá pravidla, každé použijeme 
samostatně ve snaze klasifikovat mail a dostaneme výsledky. Z nich potřebujeme 
získat jejich kombinaci; na základě jejíhož výsledku budeme tvrdit, že jde o spam, 
nebo ne. 

Některé filtry mají pliřazeno ke každému pravidlu nějaké skóre, pro daný mail 
se dosažena skóre sečtou a přesáhne-li jejich součet určitou inez, filtr se přikloní 
k tvrzení, že jde o spam. Já jsem chtěl vyzkoušet, jak učinit toto ohodnocování 
pravidel a kombinaci jejich výsledků do jednoho co nejvíc flexibilní. Chtěl jsem, 
aby se ohodnocení přizpůsobovalo podle toho, co uživatel do e-mailové schránky 
dostává. Tím se dá dosáhnout to, že filtr bude fungovat ,jako šitý na míru". 

Po napsaní a otestování implementace Bayesovského filtru jsem použil tu 
samou metodu pro kombinování výsledků jednotlivých pravidel, jen se jako test 
nepoužilo to, jestli se slovo nachází v mailu, ale test přímo daný pravidlem. Myslel 
jsem si, že to bude zajímavý experiment a zároveň si tak elegantně ušetřím práci. 
Práce mi to přidalo víc, viz kapitola o problémech (5.1), ale ukázalo se, že je to 
efektivní metoda. Pouze přidáním testů popsaných v (3.2), které se týkají výskytu 
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číslic v adrese odesílatele, se zvýšila účinnost zachytávání spamu z 93,62% na 
95,12%, pfičemž počet falešných hlášení stoupl jen o 0,22%. 

3.5 Testování 

Popíšu obvyklý postup, jakým jsem testoval projekt na skutečných datech. Korpus 
dat jsem rozdělil do fo/dril. po 130. Vzniklo 11 foldrů se spamy, legitimní maily 
jsem rozdělil do 12 foldrů. Ukázalo se, že je vhodné každý mail uchovávat 
v samostatném souboru. Ty jsem rozdělil do adresál-ů, tedy folder a adresář tady 
znamenají totéž. Potom je potřebné naučit program všechny foldry až na jeden a 
na něm pak testovat klasifikaci. Jedna možnost, jak to provést pro každý folder 
(adresář), je po otestování databázi vyprázdnit a to opakovat v cyklu pro každý 
folder. To by ale bylo časově náročné, neboť by se program učil celý korpus 
tolikrát, kolik je f oldrů. 

Implementoval jsem (nejen z tohoto důvodu) možnost zapomínání, která je 
reverzní k učení. Má uvést databázi do stavu, v jakém byla před učením se na 
konkrétním mailu. Je nutné, aby tato funkce fungovala korektně, více o tom 
v sekci (5.1). 

Výsledný postup má potom tyto kroky: 

1. nauč se všechny foldry 
2. pro každý jednotlivý folder: 

a) zapomeň 

b) otestuj 
c) nauč zpět 

Ovšem pfi každém volání je zohledněno, jestli se k mailu přistupuje jako ke 
spamu, nebo naopak - učení a zapomínání je voláno s argumentem, aby byla 
upravena správná složka databáze a testování tak, aby se výsledky zanesly na 
odpovídající místo. 
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Kapitola 4 

Diskuse 

4.1 Proč jsem neprováděl lemmatizaci 

Některé studie předpokládají, že slova jsou vždy převedena nejdřív do základního 
tvaru, např. [8]. Podle mě se lemmatizací přijde o hodnotnou informaci, což bych 
uvedl na příkladu: všimněte si slova koupit ve větě „táta mi koupil nový počítač" 
a „kupte levněji nyní a ted'!''. Pli zachování původního tvaru slova se zachová 
úmysl odesílatele, který slovo koupil/kupte použil, po převedení na základ koupit 
již však znějí stejně podezřele, což není žádoucí. 

4.2 Proč neobsahuje program další pravidla pro 
klasifikaci 

Neměl jsem v úmyslu napsat vyčerpávající množství pravidel, a tím spíš vzít si 
jako předlohu seznam pravidel z nějakého antispamového produktu, ztratilo by 
pak význam další filtr psát, viz úvod. Zaměřil jsem se především na věci zajímavé 
z algoritmického hlediska (statistika, použití Bayesovského filtru, kombinování) 
a zkusil se zamyslet nad několika novými. Program je napsán tak, aby bylo možno 
ho rozšiřovat, přičemž fungující kostra je již vytvořena. 

4.3 Bezpečnost podobného spamového filtru obecně 

Ukládání obsahů mailů (vlastně tokenů z nich) je nebezpečné pro soukromí uži
vatelů. Pokud tedy běží nějaký spamfiltr centrálně, jeho databáze nemůžou být 
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přístupné pro ostatní uživatele. Bezpečnost a soukromí je zajištěno systémovým 
prostředím a jeho prostředky. Například práva k souborům databáze mají zajišťo
vat, aby k nim nepřistupoval nikdo nepovolaný. 

V tomto směru jsou ovšem kladeny nároky i na správnost kódu, např. aby 
podstrčením vhodně zkonstruovaného mailu program neodkryl soukromá data 
uživateli. 

4.4 Použita databáze 

Jako způsob pro ukládání jsem použil DBM. Pro vývoj byla dostačující, vyzna
čuje se přenositelností, nebylo potřeba databázového serveru, vystačil jsem si 
s ukládáním hashových polí (klíč-hodnota) a perl p!ímo disponuje rozhraním pro 
manipulaci s touto strukturou. Výměna za jinou by myšlenkově bakalářskou práci 
nijak nepozvedla. Funkce zajišťující styk s rozhraním databáze jsou všechny v jed
nom modulu, v případě potřeby použít jiné úložiště lze jednoduše tento modul 
vyměnit bez vlivu na zbytek projektu. 
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Kapitola 5 

Problémy, se kterými jsem se setkal 

5.1 Potíže s implementací zapomínání 

Setkal jsem se s tímto problémem u testů nad foldry testovacích dat, které probí
haly způsobem 

1. nauč se všechny 
2. pro každý jednotlivý f older: 

a) zapomeň 
b) otestuj 
c) nauč zpět 

Systém hodnocení pravidel funguje tak, že se průběžně učí počty mailů, které 
splnily ohodnocení nějakým pravidlem. Problém se objevil u pravidel jako např. 
„ohodnocení Bayesem je mezi 20% a 30%". Po naučení všech foldrů se jejich 
ohodnocení z1něnilo, protože se změnila databáze pro Bayese a tedy fáze (1) a 
(2a) nebyly reverzní. Jinak řečeno, po „zapomenutí" se „pamět"' nedostala do 
stavu, jaký byl před ,,naučením". 

Tato chyba je fatální - záporné četnosti pro pravidla zadřou program; bud'to se 
bude snažit o spočtení záporného logaritmu, anebo se při počítání vzorcem (3.2) 
objeví součet zápo1né četnosti n s kladným s, který vyjde nula a dojde k pokusu 
o dělení nulou. 

Jako možné řešení se naskýtá naučit nejprve databázi pro Bayese zvlášť a 
teprve potom změřit váhy jednotlivých pravidel. I to ale nezajistí konzistenci 
databáze. I když budou maily zapomínány ve správném pořadí, tedy opačném 
vůči učení, fáze (2c) obsahuje další učení, které mezitím obsah databáze ovlivní. 
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I experimentálně bylo potvrzeno, že jde o nekorektní řešení; program vykazoval 
nes ta bili tu, 

Byl jsem proto donucen upravit funkce učení a zapomínání tak, že zapomínání 
hledá v lookup-tabulce, která pravidla splňoval aktuální mail v době učení. Jako 
klíč do tabulky jsem použil hash mailu, při kolizích hashe jeho podřetězců. 

Ve zbytku kapitoly bych rád zmínil problémy, které mě během vytváření práce 
a psaní projektu potkaly, ale nejsou důležité z vědeckého hlediska a netýkají se 
přímo tématu detekce spamů, nýbrž jsou všeobecné, nebo osobní. 

5.2 Obecné technické problémy 

Pli programování projektu jsem se snažil dbát na obecné zásady programování 
a usiloval jsem o přehlednost zdrojového kódu, univerzálnost, členění do funkcí 
a modulů, testování jednotlivých vlastností i odděleně, podle možností jsem se 
snažil optimalizovat vzhledem k rychlosti a použitému paměťovému prostoru a 
vyvíjet projekt tak, jako by mě měl „přežít". 

Tím se projekt na druhou stranu zkomplikoval a s tím nastoupily některé 
druhotné problémy. Musím zmínit, že jsem postrádal debugger pro perl, který by 
vyhovoval mým představám. Používal jsem ladící výpisy (a vlastní utilitu, která 
mi je pomáhala analyzovat), vestavěný debugger perlu (per 1 -d a grafickou 
nadstavbu ddd). I tak mi chyběly příkazy, které nabízejí např. debuggery pro C: 

• up, down pro zobrazení fragmentu kódu nadřazeného funkci a zpět, 
• Set execut ion point pro skok přímo na řádek obsahující kód, 
• unt il pro pokračování až dokud není dosažena následující řádka, 
• undo, redo pro vracení tam a zpět ve vykonávání kódu, 
• k i 11 sloužící k násilnému ukončení běhu programu. 

Občas se moc, kterou má per 1, obrátila mým nedopatřením proti mě. N apří
klad v kódu 

return (Rule_Blacklist $_), 
(Rule_Mail_Generated_From_Login $_), 
(Rule_Bayes $_) ; 

jednotlivé procedury ovlivnily parametr $_ a do následující procedury se pak 
propagoval mail s chybějícím řádkem, kde bylo „Frorn:" Uinak nezměněn). 
Podobné chyby jsem někdy dlouho hledal. 
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5.3 Vhodný testovací korpus dat 

Po analýze výsledků filt1u (viz pn1oha) jsem zjistil, že v testovacím korpusu jsou 
maily, které bych osobně mezi legitimní nezařadil. 

Mohl jsem vzít korpus a upravit ho tam, kde mi „nevyhovoval". Nechtěl jsem 
to dělat proto, že jsem se chtěl opíít o korpus někoho jiného, takový, který by 
byl později dohledatelný a dostupný dalším vývojářům a tím pádem existovala 
možnost nějakého srovnávání anebo návaznosti. Naopak, použil jsem vlastnosti 
tohoto korpusu pro diskusi. Poskytl mi možnost studovat funkcionalitu programu 
a filtrování spamu vůbec. 

23 



Kapitola 6 

Další použitelné metody 

Pro přehled uvedu několik dalších způsobů boje proti spamu, které ale nejsou 
hlavním tématem práce a nejsou ani obsaženy v projektu. 

6.1 Klasifikace podle jazyka, v němž byl mail na-

V našich končinách je obvyklé dostávat spíš maily v českém a slovenském jazyce. 
Naskýtá se tedy možnost použít rozpoznání jazyka jako heuristiku pro detekci 
spamu. Pro někoho by bylo, zdá se, užitečné pravidlo „všechny cizojazyčné 
inaily rovnou zahod\'. Objasním, jak jsem se vypořádal s touto výzvou. 

Zvlášť jsem ji neřešil a využil jsem toho, že se o to postará Bayesovský 
filtr sám. Čím více člověk komunikuje ve svém jazyce, odlišném od toho ve 
spamech, tí1n jednoznačněji může Bayes spamy odlišit od korespondence. Díky 
svojí statistice a učení ví přesně, jak moc. 

Navíc jsem rozpoznávač jazyka pro tento účel neshledal jako spolehlivý. Moji 
známí připojují k mailům hlavičky s informací, že mail je důvěrný a určen pouze 
pro adresáta. Od mého bratra, pracujícího ve velké telekomunikační společnosti, 
jsem dostal mail, kde nejvíc místa zabírala tato hlavička: 

This message and any attachments (the "message") is intended solely 
for the addressees and is confidential. If you receive this message in 
error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not 
in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either 
whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet 
can not guarantee the integrity of this rnessage. BNP PARIBAS (and its 
subsidiaries) shall (will) not therefore be liable for the rnessage if 
modified. 
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Ce message et toutes les p1eces JOlntes (c1-apres le "message") 
sont etabl1s a 1'1ntent1on exclus1ve de ses dest1nata1res et sont 
conf1dent1els. S1 vous recevez ce message par erreur, merc1 de 
le detru1re et d'en avert1r imrned1aternent l'exped1teur. Toute 
ut1l1sat1on de ce message non conforme a sa dest1nat1on, toute 
diffusion ou toute publication, totale ou part1elle, est interd1te, 
sauf autor1sat1on expresse. L'1nternet ne permettant pas d'assurer 
1'1ntegrite dece message, BNP PARIBAS (et ses f1liales) decline(nt) 
toute responsabil1te au titre de ce message, dans !'hypothese ou il 
aura1t ete modif1e. 

Předpokládám, že tohle je pro rozpoznávač jazyka matoucí. Pro Bayesov
ský filtr naopak tyto hlavičky neznamenají problém, ale výhodu, protože spamy 
podobné právnické te1míny (zatím) neobsahují a pomáhají tedy indikovat nespa
movost. 

6.2 Greylisting 

Server přijímající e-mail nejprve e-mail odmítne a počká, zda se odesílatel pokusí 
doručit zprávu znovu. Pro spam je nevýhodné vynaložit tolik snahy o doručení. 
Proto většina spamů vůbec neprojde. Na druhou stranu je snížen komfort uživa
telů, kteří musejí na příchozí maily déle čekat. 

6.3 Hromadný adresát 

Někteří spammeři posílají maily přibližně deseti adresátům najednou (ne více asi 
proto, aby hlavička nebyla příliš dlouhá a adresát okamžitě uviděl obsah mailu). 
Mám poštovní schránku na b i g fo o t . c om, který je terčem útoků, kdy se zkouší 
všechny možnosti uživatelova loginu až do určité délky. Hlavička potom vypadá 
takto: 

To: zember@bigfoot.com 
Ce: zen_circle@bigfoot.com, zenin@bigfoot.com, 
zenith.uk@bigfoot.com, zenobia@bigfoot.com, 
zenocube@bigfoot.com, zenoke@bigfoot.com, 
zenoman@bigfoot.com, zero@bigfoot.com 

To neznamená nic pro pár podobných mailů - například když síť kamarádů ze 
střední školy má založený mail na a zet. sk, protože tam chodí na chat, nebo 
několik adresátů pracuje ve stejné společnosti, a proto mají stejnou doménu. 

Něco jiného je, když všichni adresáti mají stejnou doménu a část před @ je 
příbuzná (odesílatel vzal adresy ze seznamu, který někde koupil). Začínají na z a 

25 



jsou v abecedním pořadí. 
Rating pro toto pravidlo se na počátku určí statisticky, ale později by se měl 

naučit, aby se nestalo, že program bude označovat nesprávně za spamy například 
maily, které se týkají zaměstnanců jednoho ústavu nebo fakulty, kteří pracují 
společně na projektu a mají účty na stejném serveru. 

Je mnoho nápadů, které by šlo implementovat. Chtěl jsem alespoň na okraj 
zmínit některé z těch, co se během projektu vynořily. 
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Kapitola 7 

Závěr 

Smyslem projektu bylo napsat software na detekci spamů. Hotový projekt je 
schopen rozeznat v příchozím mailu slova, která předtím viděl a na základě 
těchto slov díky Fisherově statistické metodě určit pravděpodobnost, s jakou se 
jedná o spam. Používá Bayesovskou statistiku, aby slova, o kterých není dost 
informací, ovlivnila rozhodování přiměřeným způsobem. 

Implementoval jsem pro demonstraci několik heuristických pravidel pro de
tekci spamu. Jako přínosné považuji to, že pravidla neovlivňují detekci předem 
daným způsobem, ale filtr to dokáže počítat statisticky. Může se tak přizpůsobovat 
potřebám uživatele i držet krok s měnícími se spamy. 

Ohodnocována jsou i „Bayesovská" pravidla a vyřešen je i problém se změ
nami ohodnocení mezi učením a zapomínáním mailů. 

Jako osobní přínos vidím to, že jsem získal programátorskou zkušenost a 
hlubší vhled do teorie a praxe filtrování spamů. Měl jsem pň.1ežitost zápasit 
s technickými problémy i s časem. Získal jsem zkušenost, která se mi snad bude 
v budoucnu hodit. 

Stanovené cíle projektu se povedlo splnit a to považuji za úspěch. 
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Příloha 

Slovník pojmů 

spam - nevyžádaný mail. Smyslem spamového filt1u je automaticky oddělit 
spamy od mailů, které uživatel nepovažuje za spam. Viz sekce (1.4) v úvodu. 

folder- původně složka pro maily. Tady používaný pro testování, kde jednotlivé 
maily jsou členěny do foldrů, neboli skupin, a testováno je nad nimi. Viz 
sekce Testování (3.5). 

lemmatizace - převod slova do základního tvaru, např. uhod' ~ uhodit. 

Analýza falešně pozitivních výsledků 

Test nad korpusem vypsal tuto tabulku: 

GOODMAIL statistics 

Folder # total # spam s # harns % hams % f. pos 
-----------------------------------------------------

1 130 4 126 96.92 3.08 
10 100 1 99 99.00 1.00 
11 100 20 80 80.00 20.00 
12 30 o 30 100.00 0.00 

2 130 o 130 100.00 0.00 
3 130 1 129 99.23 0.77 
4 130 o 130 100.00 0.00 
5 130 5 125 96.15 3.85 
6 130 14 116 89.23 10.77 
7 130 5 125 96.15 3.85 
8 130 6 124 95.38 4.62 
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9 130 10 120 92.31 7.69 
- summary ~================~====~====~==~====~=~====~ 

1400 66 1334 95.29 4.71 

SPAM statistics 

Fol der # total # spam s # ham s % spam s % f alse negs 
-----------------------------------------------------

3 130 119 11 91.54 8.46 
4 130 130 o 100.00 0.00 
5 130 130 o 100.00 0.00 
6 130 130 o 100.00 0.00 
7 130 121 9 93.08 6.92 
8 130 125 5 96.15 3.85 
9 130 127 3 97.69 2.31 

10 130 122 8 93.85 6.15 
11 130 121 9 93.08 6.92 

1 94 83 11 88.30 11.70 
2 130 130 o 100.00 0.00 

summary -------------------------------------------- -------------------------------------------
1394 1338 56 95.98 4.02 

Pro analýzu falešně pozitivních výsledků vybírám folder 11 s 20,003. Roze
beru několik z celkem 20 nesprávně označených legitimních mailů. Pokaždé 
uvedu název souboru a moje pozorování. Obsah mailů je dohledatelný na adrese 
http: I /spamassassin. apache. org/publiccorpus/ a na přilože
ném CD. 

01388.8bddlecbba6a6739b067fe88cd0fa281 
Jde o čistě komerční nabídku, na první pohled vypadá jako spam. Adresát 
byl možná přihlášen k odebírání informačních e-mailů od společnosti rya
nairmail. Je tam ale pouze jeden„. ! Není možné se naučit, že jde o vyžádané 
maily, když je ta1n pouze jeden takový. 

01394.b4ddlcece0lb908f040e33493643c4a4 
Smysl mailu jsem nepochopil. Předmět zní „Search for missing lynx" a v těle 
je odkaz na BBC. 

01396.61983fbe6ec43f55fd44e30fce24ffa6 
Další mail s odkazem na BBC. 
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01324.23alf5017a5531fca08d9ebe2f5b0537, 
01325.d94c9elcca235f9flbcecf469954490f, 
01326.b3210847a0d862le380ac3e10606c497 
Evil Gerald - kdoví, jestli adresát byl opravdu zapsán pro odběr. Pouze tyto 
tli se vyskytují v celém korpusu. Navíc jsou u sebe, tedy žádný z nich není 
naučený, když se na nich testuje. 

01373.55c2a7811975ab50ef0a350992d3ad74 
Vypadá na první pohled jako spam, ale je to vtip, který si bere na mušku 
smyšlené medikamenty. 

01397.9f9ef4c2a8dc012d80f2ce2d3473d3b7 
Dva cizí lidi se na Yahoo Groups baví na téma „making love", „girls". Bez 
návaznosti v jiných mailech. 

01304.af5f3a2d3a0al9785aeaeeb3d7e36040 
Odpověď od MAILER-DAEM ON a, že nemůže do1učit spam s citací subjectu 
„Immediately Attract Women„." 

01303.80dd19a2bld8496c48396b630179b00f 
Mail generovaný při automatickém spuštění sitescooperu. Mail je ojedinělý, 
zatímco pošta z konference sitescooper-talk je samý spam ... 

Teprve při tomto bližším ohledávání jsem zjistil, co se nachází v korpusu, který 
používám. Předpokládal bych, že korespondence běžného uživatele je konzis
tentnější v tom směru, že maily spolu nějak souvisí. Diskusi by mělo tvolit více 
příspěvků, jejichž autoři se navzájem citují. Komerční nabídky nebo zprávy, které 
přichází pravidelně, se vyskytují v mnoha exemplářích a to dává šanci učícímu 
se filtru je správně klasifikovat. 
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Obrazová příloha 

Zdá sa„ že prišli samé spamy I 
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