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چکیده
امروزه نامهرسانی الكترونيكی به عنوان هنجاری برای ارتباط كارا و پرسرعت معرفی شده است .كاربران پست الكترونيك در
گلوگاه كارايی گرفتار شدهاند و در جنگی نابرابر به مقابلهی كسانی رفتهاند كه ديدگاه متفاوتی از نامهرسانی الكترونيكی دارند
و آن را به صورت ارسال حجم باالی نامه با اهداف اقتصادی ،مخرب و سودجويانه میبينند .اين رايانامهها به اصطالح
هرزنامه (اسپم) ناميده شدهاند .نامههای الکترونيکی بيهوده که تحت نام هرزنامه نيز معروفند قسمتی از کار و زندگی کاربران
اينترنت بخصوص پست الکترونيکی را به خود اختصاص داده است .با توجه به تغييرات اعمال شده در هرزنامهها که از طرف
ارسال کنندگان آنها جهت مخفیماندن از شناسايیشدن توسط برنامههای ضد هرزنامهای صورت میپذيرد ،طراحی يک راه
حل ضد هرزنامهای که بتواند بطور مناسب خود را با تغييرات اعمالشده روی هرزنامهها وفق دهد ،مشکل میباشد .هرزنامه
به قدری ترافيك شبكه را افزايش میدهد كه حتی در مواقعی ،سرورها را از انتقال كمترين مقدار اطالعات هم ناتوان میسازد.
اين امر به طور يقين در كارايی كاربر تأثير منفی خواهد داشت .در سالهای اخير تحقيقات بسياری برای رفع اين مسئله انجام
گرفته است ولی هنوز نامههای الکترونيکی ناخواسته يکی از مشکالت جدی میباشند .در اين سمينار به مطالعه روش های
تشخيص هرزنامه پرداخته شده است که برای مقابله با حجم انبوه هرزنامهها میتواند مفيد و کاربردی باشد.
واژههای کليدی :هرزنامه ،تشخيص ،ايميل ،حمالت ،فيلتر.
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 1ـ  1ـ مقدمه
طی سالهای گذشته تعداد پيامهای ناخواسته يا هرزنامه در اينترنت با مقايسه با سالهای پيش صدها برابر
شده و شرکتهای هرزنامهياب نيز سعی کردهاند با آخرين روشها ،الگوريتمها مانع اين پيامهای ناخواسته
گردند .در اين ميان مبارزه عليه هرزنامه با سالحهای پيشرفته هرروزه عمق بيشتری پيدا کرده است .مشکل
"رايانه ناخواسته" امروزه به مشکل جدی تبديل شده است .همانطور که بيان شد هرزنامه به معنای فرستادن
رايانامهی ناخواسته به هزاران و ميليونها کاربر است .اين پديده در دههی اخير چندين برابر گرديده است.
به طور معمول هرزنامه خطرهای آنالين را ايجاد میکند .يک مورد خاص از پديده هرزنامه ،کالهبرداری
است که به منظور دريافت اطالعات حساس و محرمانه از کاربران صورت میگيرد .به طور مثال رمز شماره
کارت بانک که به طور جعلی از کاربران درخواست میگردد] .[1هرزنامه مشکالت متعددی را به وجود
میآورد .به بيانی دقيقتر ،هرزنامه باعث ايجاد ترافيک شده و فضای حافظه و قدرت محاسباتی را از بين
میبرد .هرزنامه باعث میگردد که کاربران زمان زيادی را برای جدا کردن و پاک کردن نامههای زائد صرف
کنند عالوه بر اين باعث آزار و عدم احساس امنيت آنها میگردد .سرانجام هرزنامه باعث مشکالت قانونی
از قبيل پورنوگرافی ،طرحهای هرمی و کالهبرداریهای اقتصادی میگردد .در سالهای اخير ،افزايش
محبوبيت و هزينه کم ايميل ،توجه بازاريابهای مستقيم را جلب کرده است .فهرستهای بزرگ آدرسهای
ايميل ،معموال برداشت شده از صفحات وب و آرشيوهای گروه خبری اکنون ارسال پيامهای ناخواسته
کورکورانه به هزاران دريافت کننده را بدون هيچ هزينهای امکان پذير کرده است و در نتيجه به طور
فزايندهای در حال متداول و رايج شدن است .فيلترها تاکنون عمدتا روی الگوهای کلمه کليدی که به طور
دستی ساخته شده متکی بودهاند .با وجود اين ،تنظيم دقيق الگوها نياز به زمان و تخصص دارد که متاسفانه
هميشه در دسترس و موجود نمیباشد .حتی بدتر ،ويژگیهای پيامها با گذشت زمان تغيير میکنند که نياز
دارند الگوهای کلمههای کليدی مرتبا به روز شوند] .[2کاربران روزانه مقادير زيادی ايميل انبوه ناخواسته
مشهور به هرزنامه که هرچيزی از تعطيالت تا طرحهای ثروتمند شدن را تبليغ میکند را دريافت مینمايند.
پيامهای هرزنامه برای اکثر کاربران آزار دهنده میباشد چون آنها وقتشان را تلف میکنند و صندوق
پستیهايشان را به هم میريزند .آنها همچنين پول کاربران را با ارتباطهای شمارهگيری هدر میدهند ،پهنای
باند را تباه میکنند و ممکن است موضوعات بیاهميتی با محتوای نامناسب را نشان دهند مثال هنگام تبليغ
کردن سايتهای مستهجن .طبق تحقيقات به عمل آمده تخمين زده شده که ضررهای اقتصادی حاصل از
نامههای الکترونيکی ناخواسته يا هرزنامه بالغ بر پنجاه ميليون دالر است] .[3همچنين در سالهای اخير ،با
رشد چشمگير استفاده از ايميل ،حجم ايميلهای ناخواسته و مزاحم تحت عنوان هرزنامه ،محققان بسياری
را برآن داشت تا با الهام از تکينکهای مختلف موجود ،سيستمهايی را جهت فيلترسازی اينگونه ايميلهای
مزاحم پيادهسازی کنند.
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 -1-2مقدمه
استفاده روز افزون از نامههای الکترونيکی در دنيا بدليل سادگی و هزينه کم آن ،باعث شده است که بسياری
از کاربران اينترنت عالقهمند به توسعه کار خود در بستر اينترنت باشند .در اين محيط بسياری از کمپانیها با
استفاده از پست الکترونيک جذب ايده تبليغات شدهاند .اين موضوع باعث شد تا صندوقهای پستی کاربران
اينترنت از ايميلهای ناخواسته که اسپم ناميده میشوند پر شود .بسياری از کاربران اينترنت با ايميلهايی
مواجه شدند که باعث اتالف زمان برای مرتب کردن آنها و هدر رفتن فضای باند و فضای صندوق پستی
میشدند .اين نقطه آغازين برای توسعه راهکارهای مديريت اتوماتيک اسپم ايميلها بود .طبقهبندی ايميلها بر
اساس دستهبندی اسناد يک تکنيک مناسب برای حل اينگونه مشکالت است .در فيلترينگ اسپم ايميلها به
طور مشخص ،دستهبندی آنها به دو دسته کلی اصلی و غير اصلی میباشد .بنابراين ،هرزنامه يا اسپم پيامی
الكترونيكی است كه بدون درخواست گيرنده و برای افراد بیشمار فرستاده میشود .اسپم اثری بيش از
مزاحمت برای استفاده كنندگان اينترنت دارد و بطور جدی بازدهی شبكه و سرويس دهندگان ايميل را
تحت تاثير قرار میدهد و اين به اين دليل است كه فرستندگان اسپم از هزينه بسيار پايين ايميل استفاده
میكنند و صدها هزار يا حتی ميليونها ايميل را در يك زمان ارسال میكنند .حملههای اسپم پهنای باند
زيادی را میگيرد ،صندوقهای پستی را پر میكند و زمان خوانندگان ايميل را تلف میكند .گاهی میتوان
اسپمها را از عناوين عجيب ،غيرمنطقی و مضحكشان تشخيص داد .بنابراين اسپم ،باعث به وجود آمدن
مشکالتی از قبيل پاين آوردن راندمان کاری و مطالب توهين آميز شده و همچنين به دليل سرعت گردش
باال از اعتبار ايميل کاسته است .بر پايه ارسال اسپم و بازاريابی از طريق آن میتوان يک مدل تجاری موفق
تعريف نمود ،چرا که ارسال انبوه ايميل دارای هزينه ناچيز برای ارسال کننده میباشد .اين رفتار تهاجمی
يکی از شاخصههای هرزنامه نويسها میباشد .اثرات اقتصادی اسپمها کشورها را مجاب به تصويب قوانينی
در محدود نمودن آن نموده است .به واسطه سختی در پيدا نمودن فرستنده هرزنامه عمال اعمال اين قوانين
سودی ندارد .فيلتر نمودن ايميلهای متنی را میتوان يک مساله دستهبندی نمودن در نظر گرفت .بعضی از
تحقيقات نه تنها بر روی اين مساله بلکه به دستهبندی در دستههای بيشتر توجه نمودهاند] .[4با اين حال
فيلترينگ ايميل يک سری مشخصات مخصوص به خود را داراست که بايد مد نظر قرار بگيرد .اين
ويژگیها عبارتند از :عدم توازن و تغير در توزيع ،عدم تساوی و قطعيت در هزينه دستهبندی اشتباه ،الگوی
متنی پيچيده و پايدار نبودن مفاهيم (تغير در عباراتی که تعريف را میسازند) و مهيا نمودن بستری برای
توسعه و استفاده از الگوريتمهايی که اين ويژگیها را کشف مینمايند .عالوه بر مسايل فوق ،تفسير متفاوت
کاربران از معنای اسپم میباشد که آن را تبديل به يک مساله سليقهای نموده است] .[5به عالوه اين که
بايستی بستری برای دريافت بازخورد کاربر به صورت بالدرنگ يا با تاخير ،به منظور اصالح و به روز
رسانی مدل دستهبندی وجود داشته باشد .در زمينه بازخورد کاربران ،کارايی به سرعت واکنش کاربر
بهخصوص در يک محيط بالدرنگ بستگی دارد].[6
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