
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   پااليش صفحات وب بر اساس تحليل هوشمند محتوا
 
 

 
  محسن محمدي تاكامي 

  ردانشكده برق و كامپيوت
  دانشگاه خواجه نصير طوسي

 
 

   محمود خالقي 
  مركز تحقيقات مخابرات ايران

  
 
 

  هادي فرزين
  دانشكده برق و كامپيوتر

  دانشگاه خواجه نصير طوسي
 
 

  مهدي زمانيان
  دانشكده برق و كامپيوتر

  دانشگاه خواجه نصير طوسي
 
 

  علي احمدي  
 دانشكده برق و كامپيوتر 

  دانشگاه خواجه نصير طوسي
ahmadi@eetd.kntu.ac.ir 

روش هاي موجود براي پااليش صفحات وب بيشتر مبتني بر  :چكيده
سد كردن نشاني هاي اينترنتي خاص از طريق جستجو در يك ليست 

استفاده از تحليل ساده متن از طريق مرجع از صفحات غير مجاز و يا با 
اين اصلي مشكل . جستجوي كلمات كليدي خاص در صفحات است

ميزان  و نيز ها  مداوم فهرست نشانيرسانيروز  بهراياز بينها روش 
در اين مقاله يك .  در آنهاستهاي مجاز گرفتن صفحه توجه اشتباه قابل

 را پيشنهاد روش پااليش هوشمند براي پااليش صفحات غيراخالقي
كرده ايم كه با استفاده از هر سه نوع ويژگي ساختاري، متني و تصويري 

روي (و تركيب سلسله مراتبي آنها يك دسته بندي هوشمند با دقت باال 
FP و FNصفحه وب 2600الگوريتم روي . را به دست مي دهد)  هر دو 

ليسي انگ) داراي متن، تصوير، يا هر دو( صفحه غيراخالقي 1400شامل 
 صفحه مجاز شامل صفحات پزشكي، سالمت، ورزشي 1200و فارسي و 

را به % 95و غيره مورد آزمايش قرار گرفته و دقت دسته بندي باالي 
  .همراه داشته است

شناسايي صفحات  پااليش هوشمند، پااليش محتوا،      :كليدي واژه هاي 
  .رنگ پوستوب، صفحات غير اخالقي، پروفايل صفحات، 

  مقدمه -١
توسعه روزافزون وب و افزايش صفحات ناهنجار داراي محتواي قبيح با 

نگارانه، خشونت، نژادپرستانه و غيره نياز به دسته بندي و پااليش 
 يكي از زمينه هاي .صفحات براي كاربردهاي خاص احساس مي شود

بسيار مورد توجه در اين زمينه، دسته بندي صفحات بر اساس ميزان 
 دسترسي افراد به ويژه كودكان به محتواي غير .اخالقي بودن آنهاست

اخالقي صفحات مي تواند تاثيرات مخربي بر كاركردهاي اجتماعي، 
 اين موضوع در ساليان اخير كه ايشان بگذارد شخصيتي فرهنگي و 

جهان به خود جلب كرده است و مختلف توجه زيادي را در كشورهاي 
اخالقي بودن و نظر از اقدامات بسياري براي دسته بندي صفحات 

محدودسازي دسترسي به صفحات غير مجاز اخالقي انجام شده 
 نرم افزار هاي زيادي نيز براي اين  منظور توليد شده]. 1،5،6[است

 كه عمدتا دو روش اصلي را براي دسته بندي صفحات به كار مي  ]1،2[
مبناي پااليش ايستا بر اساس . پااليش ايستا و پااليش پويا: بندند

 و مسدود 1استفاده از پايگاه داده اي از نشانيهاي غير مجاز اينترنتي
با وجود سرعت به نسبت باال، مشكل . كردن دسترسي كاربر به آنهاست

هاست كه باتوجه به  روزكردن مداوم فهرست نشاني  بهراياز بياين روش ن
. توجهي است قابلمشكل سرعت و گستردگي توليد محتوا در وب 

گرفتن  توجه اشتباه ها ميزان قابل شدهء ديگر اين روش مشكل شناخته
، يهاي مربوط به پزشك مانند صفحه) over-blocking(هاي مجاز  صفحه
سايتي به دليل وجود تنها يك ، ورزشي و يا مسدود كردن شناسي جامعه

  .استصفحه غير اخالقي در آن 
جام  ان2در روش پويا، دسته بندي و پااليش بر پايه تحليل محتوا

هاي هوشمند  در تحليل هوشمند محتوا با استفاده از روش. مي شود
به شناسايي كاوانه و مانند آنها  نظير روشهاي يادگيرانه، روشهاي داده

دقت صفحه و سپس دسته بندي آن مي پردازيم كه باعث مي شود 
 درعين حال بار يول رود بودن شناسايي باال  سيستم در عين خودكار

هاي  تواند بويژه در سيستم دارد كه ميبه همراه ري نيز پردازشي بيشت
شناسايي صفحه معموال مبتني در اين روش  .ساز باشد  مشكل 3برخط

پس از بررسي كارهاي . بر استخراج ويژگي هاي مشخصه صفحه است
انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه تلفيق متناسب و ابتكاري 

اري، متني، و تصويري مي ويژگيهاي مشخصه شامل ويژگيهاي ساخت
در اين مقاله .  بندي و به تبع آن پااليش را بهبود بخشددستهتواند دقت 

يك روش پيشنهادي براي بهبود عملكرد رده بندي و پااليش صفحات 
معرفي شده و پس از آن نتايج بررسي بر روي تعدادي از صفحات وب 

  .آورده شده است

  كارهاي مرتبط و وضعيت موجود -٢
ي هاي به عمل آمده بر روي تعداد زيادي از مقاالت موجود در با بررس

زمينه پااليش هوشمند صفحات مي توان گفت كه اين مقاالت به طور 
  :پردازندبندي صفحات وب ميكلي با استفاده از دو روش به طبقه

   .استفاده از ويژگي هاي متني صفحات  -١
  . هاي تصويرياستفاده از ويژگي هاي متني همراه با ويژگي  -٢

                                                                 
1 URL Based Filtering 
2 Content Based Filtering 
3 Online 
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مقاالتي كه از روش اول استفاده كرده اند بيشتر با اتكا به كلمات 
كليدي موجود در صفحه و مقايسه آنها با يك جدول كلمات مرجع به 

مقاالتي كه در حوزه دوم فعاليت كرده . طبقه بندي صفحه پرداخته اند
جود در اند عالوه بر ويژگي هاي متني عموما با استفاده از تكنيكهاي مو

پردازش تصوير و شناسايي الگو، تصاوير موجود در صفحات وب را 
 ،]3،4،8[ شناسايي كرده و براساس يكي از روشهاي تشخيص پوست

،  استفاده از تبديالت ]9،11 [ و نقاط مشخص در تصويرROIsتشخيص 
،  و يا ساير روشهاي پردازش تصوير به دسته بندي تصاوير و ] 12[تصوير

در زير به برخي از . ته بندي صفحات وب مي پردازنددر نهايت دس
 .پردازيمكارهاي مهم انجام شده در اين حوزه مي

 اساس كار دسته بندي صفحات وب را بر پايه ]3[همامي و ديگران 
 از تصاوير موجود  ديدارياستخراج ويژگي هاي متني و نيز ويژگي هاي

 ويژگي متني و 20در مقاله ايشان حدود . در صفحات وب نهاده اند
و همچنين از طريق تشخيص شده است ساختاري صفحه استخراج 

مبادرت مكان پوست در تصاوير صفحه، به استخراج ويژگيهاي تصوير 
 ادعا شده است كه با تركيب سلسله مراتبي ويژگيهاي متني .شده است

و تصويري دقت سيستم بطور محسوسي باال رفته اگر چه روش تركيب 
بندي و نيز روش تشخيص پوست در تصاوير دسته تركيب ويژگي ها و 

در اين مقاله از پايگاه داده آزمون شامل . به روشني بيان نشده است
 وب سايت كه توسط مولفين جمع آوري شده است استفاده 12311
 .  را به همراه داشته است%95 دقتي معادلشده كه 

تفاده از روشي را ارائه كرده كه اساس كار آن اس] 7 [بوسون
است و ابتدا با طراحي يك فيلتر پوست و اعمال آن بر ويژگيهاي بصري 

 به تشخيص مكان پوست و پيكسل هاي متعلق به پوست روي تصاوير
ي چون مساحت، مركز جرم، ي از ويژگي ها سپسدر تصوير مي پردازد

استفاده مي شود و در ...  و Minor axis ، طول Major axisطول 
جهت تست . گردد درايه تشكيل مي 5ار ويژگي با نهايت يك برد

 %2/87 با دقت MLPچهار تكنيك دسته بندي روش از ميان الگوريتم 
 .داده استكمترين خطاي تشخيص و دسته بندي را به خود اختصاص 

 تصوير كه در پنج دسته كلي 10005در اين مقاله براي تحليل نتايج از 
 .قرار مي گيرند استفاده شده است

ر دسته بندي متن و تصوير د از تركيب ويژگي هاي ]9[ چن
  :شامل سه مرحله استكار ايشان . صفحات وب استفاده مي كند

 دسته بندي صفحات از طريق تحليل كلمات كليدي -١
 دسته بندي صفحات از طريق تحليل جمالت  -٢
 دسته بندي صفحات از طريق تصاوير -٣

  بنديطبقهليات  جهت عم، پوست ي چون تعيين رنگي روشهادر كنار
نيز  ROIs (Region of Interest) بر پايه ديگرياز ويژگي هاي 

 به Data Fusion در ادامه به كمك يك الگوريتم  . استشدهاستفاده 
 و  Normalدي صفحات به دو دسته طبقه بن سپس و تركيب ويژگيها

Sensitive  صفحه 1500براي تست اين سيستم  .استشده پرداخته 

و مورد استفاده قرار گرفته ند ت دستي جمع آوري شده اوب كه بصور
 .حاصل آمده است %8/91دقتي معادل 

 ANNبا استفاده از ويژگيهاي متني و به كار بردن يك   ]10[لي 
(Artificial Neural Network) پردازدميبندي صفحات وب  دستهبه .

. استدر اين راستا يك موتور دسته بندي كننده هوشمند طراحي شده 
 و Non-Porno صفحه وب با برچسب 3777در مرحله آموزش تعداد 

اين ارزيابي براي  . تهيه گرديده استPorno صفحه با برچسب 1009
استفاده  Non-Porno صفحه 523 و Porno صفحه 535از  سيستم

 زمان اجراي .داشته استبه همراه  را %95 معادل شده است كه دقتي
  . استگزارش شده  ميلي ثانيه 35ور متوسط الگوريتم براي هر صفحه بط

  يك سيستم براي استخراج تصاوير از صفحات وب و ]8[گيرگيس 
 نواحي پوست موجود در تصاوير جهت تشخيصپس پردازش آنها س

 Browser Helperاين سيستم كه تحت عنوان . استكرده پيشنهاد 
object   نرم افزاري است كه در كنار ارائه شدهInternet Explorer  
 هاي URL تمام تصاوير و HTMLشود و با خواندن صفحات نصب مي
در ادامه دو تكنيك تشخيص پوست . را ا ستخراج مي كندصفحات 

روشي  معرفي شده است و RGB وYUVبراساس فضاي رنگهاي 
شده ارائه شده كه ادعا مي شود هينه ب YUV روشپيشنهادي بر اساس 

 يكنواخت بودن رنگ پيش زمينه در روش بر مشكالتي چون غيراين 
  . تصاوير غلبه كرده است

داراي نقاط قوت و نقاط هر كدام از روش هاي برشمرده در فوق 
-Over سيستم و سرعت پردازش كم، يضعفي از جمله بارگذاري باال

blocking عدم پوشش انواع صفحات، عدم امكان استفاده در يك ،
  . خود به آنها اشاره خواهد شديمحيط برخط، و غيره هستند كه در جا

 روش پيشنهادي -٣
در جهت رفـع نقـائص كارهـاي موجـود، در مقالـه فعلـي از يـك روش                   

تركيبي از هـر سـه نـوع ويژگـي هـاي سـاختاري،              داراي  پيشنهادي كه   
اسـت بـراي تشـخيص صـفحات غيراخالقـي          متني، و تصويري صفحات     

ت و تصـاوير  پس از ايجاد يـك بانـك نمونـه از صـفحا           . استفاده مي شود  
 و با اعمال معيارهاي     WebCrawlerغيراخالقي كه توسط يك نرم افزار       

مشخص صورت مي گيرد، در يك فرايند استخراج ويژگي هـا، بـانكي از              
ويژگي هـاي  . ويژگي ها و سپس يك بردار ويژگي نهايي ساخته مي شود 

به شرح مندرج در جدول      (متني  ويژگي هاي   : استخراجي به شرح زيرند   
، ويژگـي هـاي     )2به شرح مندرج در جـدول     (ساختاري   ويژگي هاي    ،)1

 ).Skin Color(تصويري شامل ويژگي هاي رنگ پوست 
سپس از طريق يك تشخيص گر تركيبي كه از طبقات مختلف تشخيص      
تشكيل شده است، اين ويژگي ها مورد پردازش قرار مي گيرند و در طي              

گر بهينـه سـاخته مـي       يك مرحله آموزش، بردار ويژگي و نيز تشخيص         
در مرحله تست، براي هر صفحه ورودي، اين بردار ويژگي بهينـه،            . شوند

ساخته شده و از طريق تشخيص گر آموزش ديـده شـده تشـخيص مـي                
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مرحله آموزش سيسـتم    . دهيم كه صفحه ورودي غيراخالقي هست يا نه       
 . نشان داده شده است1در شكل 

 

 استخراج ويژگي هاي مشخصه -٤
به شرح هر يك از سه دسته ويژگي هاي ساختاري، متني، و در اينجا 

  .تصويري و روش استخراج آنها مي پردازيم
  
   ساختاريمتني و  ويژگي هاي -4-1

 و ويژگـي هـاي      1شـامل مـوارد  منـدرج در جـدول           متني  ويژگي هاي   
عمليـات اسـتخراج    .  مي باشد  2شامل موارد مندرج در جدول      ساختاري  

كه  WebCrawler روي آنها از طريق نرم افزار        اين ويژگي ها و پردازش    
  .صورت مي گيردطراحي شده است، در اين تيم به همين منظور 

  

  

  
   ويژگي رنگ پوست-4-2

پوست در عكس از جمله مسايلي است كه به هاي  تشخيص محدوده
 دليل كاربردهاي فراواني كه در شناسايي هويت ، رديابي دست و صورت

هاي  روش.  برخوردار شده استزيادياز اهميت  و فيلترينگ يافته است
 مبتني هاي  كه روشنهاد شده استمختلفي براي تشخيص پوست پيش

پردازش رنگ به علت سرعت باال و دقت قابل قبول كاربرد وسيعي  بر
هاي پوست و غير پوست از  براي تمايز بخشدر اين مقاله . اند يافته

هاي  استفاده از ويژگي. ستهاي مبتني بر رنگ استفاده شده ا ويژگي
 موجب شامل رنگ در تشخيص پوست به دليل سهل الوصول بودن

شود كه تشخيص با سرعت بيشتري انجام شود و همچنين رنگ  مي
يير جهت و تغيير مقياس مقاوم غنسبت به تداراي اين مشخصه است كه 

ور از رنگ، تاثير شرايط گوناگوني از جمله ناستفاده  اما نقطه ضعف .است
 حساسيت RGBدر حالت استفاده از . باشد محيط و دوربين بر آن مي

 يك راه كاهش حساسيت به نور، .شود به شدت روشنايي بيشتر مي
 و حذف مولفه شدت روشنايي YCbCr به فضاي RGBتبديل فضاي 

)Y (ي  رنگينهاي و استفاده از مولفه)Cb و Cr (باشد براي تشخيص مي. 
 مورد rgCbCr  وRGBاز دو دسته ويژگي در طراحي حاضراستفاده 
 آن R ،G ،Bدسته ويژگي اول شامل مقادير . بررسي قرار گرفته است

 g و rو دسته دوم شامل  ) مولفه15(پيكسل و چهار پيكسل همسايه 
 آن پيكسل و چهار پيكسل همسايه آن Cr و Cbنرمال شده و مقادير 

  .باشند مي)  مولفه20(

 نرم افزار 
Web 

Crawler 

Porn 
Webpage 
Database

Porn 
Image 

Database

 بانک کلمات سياه
بانک آدرس های سياه 

صفحه وب  

 ورودی

 بردار ويژگی بهينه

 طبقه بندی کننده بهينه

استخراج 
 ويژگی ها

 توليد بردار ويژگی
طبقه بندی کننده 

 ترکيبی

ژگی ها 
ک وي

 بان

ژگی
ردار وي

 ب

 ويژگيهای ساختاری

 
 ويژگيهای متنی

 
 ويژکيهای تصويری
 -   رنگ پوست

الگوريتم 
 آماری 

شبکه های   
 عصبی

 پيشنهادي براي تشخيص صفحات وب فلوچارت سيستم -1 شكل 
 ).مرحله آموزش(غيراخالقي 

  صفحات وبمتني ويژگي هاي :  1جدول 

nwords 
غير ار نام (تعداد كلمات به كار رفته در صفحه 

 ...)لينك ها و

nxwords 
تعداد كلماتي از صفحه كه  در ليست كلمات سياه 

 هستند   

pcxwords د كلمات سياه صفحه  درص 

nxkeywords 
هايي از صفحه كه كلمه اي از keywordتعداد 

 ليست سياه در نام آنها به كار رفته است

pcxkeywords  درصدkeywordهاي سياه صفحه 

nxdescripts 
هايي از صفحه كه كلمه اي descriptionتعداد 

 از ليست سياه در نام آنها به كار رفته است

nxPICSs 
هايي از صفحه كه كلمه اي از ليست PICSاد تعد

 سياه در نام آنها به كار رفته است

ntitles  تعداد كلماتtitleصفحه  

nxtitles 
 كه در ليست سياه وجود titleتعداد كلماتي از 

 دارند

 

  ويژگي هاي ساختاري صفحات وب:  2جدول 
nimages تعداد تصاوير صفحه 

nximages 
تعداد تصاويري از صفحه كه كلمه اي از 
 ليست سياه در نام آنها به كار رفته است

nlinks تعداد لينك هاي صفحه 

nxlinks 
تعداد لينكهايي از صفحه كه كلمه اي از 

 ه كار رفته استليست سياه در نام آنها ب

nxxlinks 
تعداد لينكهايي از صفحه كه  در ليست 

 لينكهاي سياه هستند   

pcxlinks   درصد لينكهاي سياه صفحه 

nkeywords  تعداد متا تگ هاي دارايkeyword 

nvideos تعداد ويديوهاي صفحه 

nframes تعداد فريم هاي بكار رفته در صفحه 

ncolors رفته در صفحهتعداد رنگهاي بكار  

ndescripts  تعداد متا تگ هاي دارايdescription 

nwarns  تعداد تگهايwarningصفحه  

nxwarns 
هايي كه كلمه اي از ليست warningتعداد 

 سياه در نام آنها به كار رفته است

ntooltips  تعدادtooltipهاي تصاوير 

nxtooltips 
اي از هايي از تصاوير كه كلمه tooltipتعداد 

 ليست سياه در نام آنها به كار رفته است

nPICSs  تعداد متا تگ هاي دارايPICS 
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 طراحي دسته بندي كننده -٥

  يدسته بندي كننده بيز-5-1
براي دسته بندي صفحات بر اساس ويژگي هاي ساختاري و متنـي آنهـا              

روش دسـته   . اسـتفاده كـرده ايـم     ] 14[از يك دسته بندي كننده بيزي       
  به اين ترتيببنا نهاده شده است،  ]13 [نظريه بيزبر اساس بندي بيزي 

 ,F = (F1, F2هاي  احتمال اينكه رويدادي با بردار ويژگيكه 

…,Fn) در دسته C به دست مي آيد) 1( رابطه از قرار بگيرد:  
  
)1            (  
  

  :ها از يكديگر مستقل باشند مي توان نوشت  اينكه بردار ويژگيضبا فر
                             

) 2                             (  
  

، Fهـاي    ا بردار ويژگي  بنا براين براي اينكه مشخص كنيم كه رويدادي ب        
در كدام دسته قرار مي گيرد، كافي است احتمال وجـود رويـداد در هـر                

حساب كرده و بيشترين احتمال بيانگر    ) 2(يك از دسته ها را با توجه به         
  :دسته پيشنهادي خواهد بود

  
)3   (  
  

بردار ويژگي هاي دسته بندي صفحات كه تركيبي از ويژگي هاي           
صـفحات  . توضيح داده شده اسـت    ) 4( در جدول    ساختاري و متني است   

در چهار سطح دسته بندي شده اند كه احتمال وجود صفحه در هر يك              
با توجـه   . در نظر گرفته شده است     Cat3  تا Cat0از دسته ها به صورت      

يك  هاي رويداد مشاهده شده ممكن است دقيقاً بر هيچ         به اينكه ويژگي  
اصله رويداد با رويدادهاي پيشـين      از رويدادهاي پيشين منطبق نباشد، ف     

محاسبه شده و به نوعي درجه عصويت براي رويداد جديد با رويـدادهاي             
  .مي شودپيشين تخمين زده 

 
  شبكه عصبيدسته بندي كننده -5-2

هـاي پرسـپترون چنداليـه        كننـده   بنـدي   دسـته براي تشخيص پوست از     
)MLP (  ند شـو   وب مـي  سـ هـاي قدرتمنـد تشـخيص الگـو مح          كه از ابزار

 را  اي  زهاي پيچيده قادرند مر ها    كننده  بندي  دستهاين  . استفاده شده است  
پيكسل  براي دسته بندي هر .ها ايجاد كنند بندي بين كالس  جهت دسته 

هاي مجـاور آن اسـتفاده        پيكسلو   هاي رنگ آن پيكسل     از ويژگي پوست  
  .شده است

 
 استفاده شده داراي يك اليه پنهان و يك نرون در MLPشبكه 

ها  هاي اليه مياني و تعداد ورودي نرونتعداد . باشد اليه خروجي مي
از جمله پارامترهاي طراحي ) ي مبتني بر رنگها تعداد ويژگي(

 .استفاده شده است ها از توابع غيرخطي سيگموييد در نرون. باشند مي
با استفاده سازي شبكه  آموزش شبكه با روش لونبرگ ماركوارت و بهينه

هاي آموزش و تست   با استفاده ازدادهCross-validationروش از 
براي انتخاب تعداد نرون بهينه در اليه مياني، تعداد . صورت گرفته است

 تغيير داده و براي هر تعداد نرون، شبكه 50 تا 5ي اين اليه را از ها نرون
. اند هاي مختلف آموزش داده شده ساها و باي  بار و با شرايط اوليه وزن7

 آزمايش براي هر تعداد نرون و براي هر دو 7ين خطاي شبكه در ميانگ
  . نشان داده شده است3 و2 در شكل rgCbCr و RGBمورد ويژگي 

 عكس شامل نواحي 165آموزش و تست هاي  براي توليد مجموعه
هاي  در شرايط محيطي، نژاد و دوربين(متنوع از پوست و غير پوست 

 به   پيكسل20877 ها از اين عكس. آوري شده است از وب جمع) مختلف
 پيكسل پوست و 11572صورت تصادفي انتخاب شده است كه شامل 

اين تعداد به صورت تصادفي، از . باشد  پيكسل غير پوست مي9305
 درصد داده ارزيابي 10داده تست و % 20به عنوان داده آموزشي، % 70

  .اند در نظر گرفته شده
 RGB هاي ت استفاده از ويژگي، در حال3 و 2با توجه به شكل 

 استفاده rgCbCr هاي  نرون و در حالت استفاده از ويژگي30استفاده از 
 خطاي . نرون در اليه مياني شبكه عصبي مناسب خواهد بود45از 
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 هاي اليه  ميانگين خطاي شبكه به ازاي تغيير تعداد نرون-3شكل 
 . rgYCbCاز ويژگي  مياني با استفاده
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 هاي اليه  ميانگين خطاي شبكه به ازاي تغيير تعداد نرون-2شكل 
  .RGBاز ويژگي  مياني با استفاده
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 دو حالت استفاده هاي ارزيابي براي هر كدام از دادهبندي  شبكه در دسته
 با توجه .شده استش  گزار3در جدول  rgCbCr  وRGBهاي  از ويژگي

 منجر به خطاي كمتر rgCbCrبه نتايج فوق استفاده از بردار ويژگي 
) با تعداد نرون اليه مياني بيشتر (يتر  پيچيدهشود اما شبكه شبكه مي

  .مورد نياز است

  
  تركيب روش ها-5-3

ابتدا نتيجه دسته بندي بيزي : فرايند كلي دسته بندي بصورت زير است
اين نتيجه . متني و ساختاري صفحات به دست مي آيدروي ويژگي هاي 

در قالب چهار احتمال براي انتساب صفحه به يكي از طبقات چهارگانه 
  : زير است

صفحات كامال عادي و (طبقه صفر شامل صفحات مجاز  -
  ...)صفحات عادي غيراخالقي نما نظير صفحات پزشكي و 

 بدون(طبقه يك شامل صفحات غيراخالقي با شدت كم  -
  )كلمات ركيك يا تصاوير جنسي

با (طبقه دو شامل صفحات غيراخالقي با شدت معمول  -
 )كلمات ركيك و تصاوير جنسي

با كلمات (طبقه سه شامل صفحات غيراخالقي با شدت زياد  -
 )ركيك با فراواني زياد و تصاوير بسيار غيراخالقي

نشان  p3  و،p0 ،p1 ،p2 احتمال تعلق به هر يك از طبقات را به ترتيب با
  :چنانچه رابطه زير برقرار باشد. مي دهيم

  |(p1+p2+p3) – p0| < Th       )4         (           

در آن صورت دسته بندي )  يك حد آستانه احتمال استThكه در آن (
كننده رنگ پوست فعال و ويژگي رنگ پوست تصاوير به عنوان يك 

) تعلق به طبقه يك تا سه(پارامتر كمكي در تشخيص غير اخالقي بودن 
به تعبير ديگر در . به كار گرفته مي شود) تعلق به طبقه صفر(يا نبودن 

صورتي از ويژگي تصويري استفاده نمي كنيم كه تنها با ويژگي هاي 
متني و ساختاري به يك دسته بندي قوي و مطمئن رسيده باشيم و 

  .شته باشديك فاصله مطمئن بين كالس برنده و برنده دوم وجود دا

 نتايج تجربي -٦
جهت ارزيابي سيستم پيشنهادي، ما از يك مجموعه نمايانگر از صفحات 

.  استفاده كرده ايم،آوري شدهوب كه توسط اعضاي تيم اين پروژه جمع
 و به Mozilla  صفحه وب توسط مرورگر5000ابتدا مجموعه اي شامل 

ات  انتخاب و سپس از ميان صفحgoogleكمك موتور جستجوگر 
 400 صفحه انگليسي و 2200انتخاب شده، تحت يك فرايند اتفاقي 

 صفحه را شامل 2600صفحه فارسي گزينش شده است كه در مجموع 
به طور كلي صفحات وب استفاده شده از نظر ساختاري دو . شودمي

 كه درصد زيادي از صفحه به متن و Plain-textاول، : دسته هستند
اي از فضاي  كه درصد عمدهGallery كلمات اختصاص دارد و دوم،

 هاي مختلف از جمله كليپ هاي Tagصفحه به نمايش تصاوير و يا  
  . فلش و يا اسكريپت هاي متحرك و ثابت تخصيص داده شده است

 صفحه به زبان انگليسـي در برگيرنـده مطالـب و            1200در اين پايگاه    
 سـايت،   300آوري شـده از حـدود       تصاوير غير اخالقي و مستهجن، گرد     

 صفحه حاوي مطالب و متن هاي غير اخالقـي بـه زبـان              200باشد و   مي
اين صفحات  . شود صفحه را شامل مي    1400فارسي است كه در مجموع      

 بـه آنهـا شناسـايي و        linkاز طريق جستجوي كلمات كليدي يا فراواني        
 صفحه ديگر در ايـن پايگـاه ماهيـت اخالقـي و             1200. انتخاب شده اند  

پزشكي، -تبليغاتي، علمي -رند و داراي مضاميني چون اقتصادي     بهنجار دا 
در اين بخش سعي شـده اسـت در         . آموزشي، ورزشي و سرگرمي هستند    

 FARراستاي سنجش مقاوم بودن سيستم پيشنهادي در برابـر خطـاي            
صفحاتي انتخاب گردد كه تا حد بسيار زيادي اين مورد را بيازمايـد، بـه               

وي تصاوير برهنه بـدن و داراي كلمـات         عنوان مثال صفحات پزشكي حا    
خاص با هدف آموزش و سالمت، صـفحات حـاوي تصـاوير نيمـه برهنـه                

  .ورزشكاران و يا تصاوير از سواحل دريا
ابتدا صفحات پايگاه داده فوق بر اساس وابستگي به هر كدام از 

داده % 70سپس . طبقات چهارگانه برشمرده در قبل برچسب خوردند
وان داده آموزش براي آموزش دسته بندي كننده هاي موجود به عن
برخي از ويژگي هاي متني موثر به كار رفته در . بيزي انتخاب شدند

  . ليست شده اند4الگوريتم بيزي در جدول 
 پس از پايان مرحله آموزش، داده هاي آزمون مورد تست قرار 

بندي با استفاده از دو دسته ويژگي با معيار  ايج دسته نت:3جدول 
و ) TP( پوست هاي پوست در كالس بندي صحيح داده دسته
  .)FP(ر كالس پوست  پوست درهاي غي دادهبندي ناصحيح  دسته

False 
Positive 

True 
Positive 

تعداد 
نرون 
 مياني

ويژگي مبتني 
 بر رنگ

%21.20 %84.34 30 RGB 

%19.07 %84.71 45 rgCbCr 

 

   برخي از ويژگي هاي متني موثر به كار رفته در الگوريتم بيزي:  4جدول 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

نسبت 
كلمات 

غيراخالقي 
به كل 
 كلمات

نسبت 
تصاوير با 
نامهاي 

غيراخالقي 
به كل 
 تصاوير

نسبت 
پيوند به 
صفحات 
با نامهاي 

غيراخالقي 
به كل 
 پيوندها

نسبت 
تعداد 
كلمات 

غيراخالقي 
 به 3دسته 
كل 

كلمات 
 غيراخالقي

نسبت 
تعداد 
كلمات 

غيراخالقي 
 به 2دسته 
كل 

كلمات 
 غيراخالقي

نسبت 
تعداد 
كلمات 

غيراخالقي 
 به 1دسته 
كل 

كلمات 
 غيراخالقي
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تشخيص در هر دقت نتايج دسته بندي صفحات آزمون و ميزان . گرفتند
خطاي محاسبه شده، از طريق .  آورده شده است5طبقه در جدول 

مقايسه نتيجه دسته بندي الگوريتم با نتيجه دسته بندي انجام شده 
همانطور كه مشاهده . به دست آمده است) برچسب الصاقي(توسط كاربر 

مي شود دسته بندي بين اخالقي بودن يا نبودن صفحات با دقت بااليي 
دسته بندي ميان طبقات داراي خطاي محسوس صورت مي گيرد اما 

در مرحله بعد و براي كاستن از خطاي ناشي از ويژگي هاي متني، . است
در فاز . از ويژگي رنگ پوست تصاوير موجود در صفحه كمك گرفتيم

اول فقط صفحات نادرست طبقه بندي شده را انتخاب و از طريق برنامه 
 پوست به كار رفته در كليه استخراج ويژگي رنگ پوست، ميانگين رنگ

باالتر بودن اين ويژگي از يك حد . تصاوير صفحه را استخراج كرديم
آستانه بيانگر مثبت بودن نتيجه دسته بندي است اگر چه ما از اين 

وابستگي به طبقات يك تا (ويژگي تنها براي تشخيص غير اخالقي بودن 
نتيجه تركيب . ه ايماستفاده كرد) وابستگي به طبقه صفر(يا نبودن ) سه

همانطور .  آورده شده است 6ويژگي رنگ پوست با نتايج قبلي در جدول
كه مشاهده مي شود دسته بندي نادرست صفحات نوع يك تا سه به 
. طبقه صفر با استفاده از ويژگي رنگ پوست بهبود چشمگير يافته است

، مورد  در مورد آنها صادق است)4(كليه صفحاتي كه رابطه در فاز دوم 
آزمايش رنگ پوست قرار گرفتند كه نتايج، تفاوت چنداني با نتايج فاز 

  .قبل نداشت

 نتيجه گيري -٧
در اين مقاله با استفاده از تركيب ويژگي هاي ساختاري، متني و 
تصويري صفحات توانستيم يك روش پااليش با دقت قابل قبول را روي 

 يك دسته بندي روش پيشنهادي مبتني بر. صفحات وب ارائه دهيم
تركيبي با به كار گرفتن يك روش بيزي براي دسته بندي ويژگي هاي 

متني و ساختاري و يك مدل شبكه عصبي براي دسته بندي ويژگي 
اين روش در مقايسه با روش . رنگ پوست موجود در تصاوير مي باشد

هاي مشابه داراي اين برتري است كه ويژگي هاي متني و ساختاري 
ثرتري را به كار مي گيرد و براي تشخيص رنگ پوست از يك بيشتر و مو

نظر به پيچيدگي و تنوع . مدل شبكه عصبي با دقت باال بهره مي برد
صفحات وب مسائل زيادي هنوز هست كه مي بايست مورد چالش قرار 

عالوه بر (براي مثال براي تشخيص صفحات با زبان هاي مختلف . گيرد
 ليست سياه كلمات و فرازهاي كليدي مي بايست) انگليسي و فارسي

همچنين براي باال . موجود و نيز روش جستجوي كلمات توسعه يابد
بردن دقت تشخيص در صفحات با تصاوير غير اخالقي پيچيده كه از 
طريق رنگ پوست امكان تشخيصشان نيست، روش هاي تكميلي ديگر 

 خواهيم اين موضوعي است كه در كارهاي آينده ما به آن. الزم است
  .پرداخت

  تشكر و قدرداني 
بر اساس طرح پژوهشي تعريف شده توسط مركـز تحقيقـات           اين تحقيق   

نويسندگان اين مقاله الزم مي داننـد       . مخابرات ايران صورت گرفته است    
مراتب تشكر و قدرداني خود را از اين مركز به خـاطر پشـتيباني از ايـن                 

  .پروژه اعالم دارند

  مراجع
   

شناسايي : وهشيپژك، طرح  يفاز تيفعال گزارش" احمدي، علي، ]١[
مركز تحقيقات ، "صفحات وب غير اخالقي با استفاده از پروفايل صفحات

 .1387، سال مخابرات ايران

[2] http://www.consumersearch.com/parental-control-software 

[3] M. Hammami et al., “WebGuard: A Web Filtering Engine 
Combining Textual, Structural, and Visual Content-Based 
Analysis ,” IEEE Trans. on Knowledge and Data 
Engineering, Vol. 18, No. 2, Feb. 2006. 

[4] M. Hammami et al., “Adult content Web filtering and face 
detection using data-mining based kin-color model ,” In 
Proceedings of the International Conference on Multimedia 
and Expo (ICME'04), 2004. 

 ,مفاهيم و کاربردها: فيلترينگ ]٥[
322=?p/paper/com.knowclub.www://http. 

[6] Family Online Safety Institute, FOSI: http://www.fosi.org. 

[7] A. Bosson et al., “Non-retrieval: blocking pornographic 
images ,”  in Proceedings of International Conference on 
the Challenge of Image and Video Retrieval, Lecture Notes 
in Computer Science, Vol. 2383. Springer-Verlag, 2002. 

[8] Girgis et al., “An Approach to Image Extraction and 
Accurate Skin Detection from Web Pages ,” International 

نتايج دسته بندي داده هاي آزمون بر اساس ويژگي هاي :  5جدول 
  وريتم بيزي متني و ساختاري با استفاده از الگ

 غير اخالقي  )Cat0(مجاز 
٩۵%  

Cat1 Cat2 Cat3 ٧۵%  

67% 42% 39% 

 اعمال ويژگي نتايج دسته بندي داده هاي آزمون پس از:  6جدول 
  رنگ پوست 

 غير اخالقي  )Cat0(مجاز 
٩٨%  

Cat1 Cat2 Cat3 ٨٧%  

67% 42% 39% 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


Journal of Computer Science and Engineering Vol.1 No. 2,  
Spring 2007. 

[9] Z. Chen et al., “A Novel Web Page Filtering System by 
Combining Texts and Images ,” IEEE Conference on Web 
Intelligence, 2006. 

[10] Lee et al., “Neural Networks for Web Content Filtering ,” 
IEEE Intelligent Systems. ISBN 1094-7167, 2002. 

[11] Shen  et al., “ The Filtering of Internet Images Based on 
Detecting Erotogenic-part ,” The Third IEEE Conference 
on Natural Computation, 2007. 

[12] Wang et al., “Classifying Objectionable Websites Based on 
Image Content ,” Proceedings of the 5th International 

Workshop on Interactive Distributed Multimedia Systems 
and Telecommunication Services, 1998. 

[13] T. Bayes, "An Essay towards solving a Problem in the 
Doctrine of Chances,” 53:370–418, 1763. 

[14] I. Rish, "An empirical study of the naive Bayes classifier". 
IJCAI 2001 Workshop on Empirical Methods in Artificial 
Intelligence, 2001. 

 
 
 
 
 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

