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 چکیده 

جستجو با آن ش موتورهاییکه از ابتدای پیدا باشد جستجو می موتورهای اساسی دنیای یها چالش یکی از وبی  صفحات هرز

-می وبی بسیار مشابه  صفحه های ایجاد هرز ساز جستجو و سیستمهای بهینه سیستم عملکردبا توجه به اینکه . همراه بوده است

. ه نشده استئدشواری بوده و تاکنون هیچ روش مطمئنی برای این موضوع ارا کار بسیار صفحات هرزدر نتیجه تشخیص  باشد

سازی خواهند شد بنابراین مطالعه پیاده کردن موتور جستجوی هرز صفحات وبی برای مغشوشها کیتکنبه هر حال معموالً 

در اغلب . ی یادگیری ماشین، هرز صفحات وبی را آشکارکنیم، مفید استها اینکه چگونه به صورت خودکار بر اساس روش

باشد، یعنی شناسایی هرز صفحات به ی آشکارسازی هرز صفحات، تشخیص بر اساس الگوریتم های یادگیری میها تمیالگور

-برچسب می( هرزنامه یا نرمال)هرز صفحات،  کهیطور، به شود یمبندی باینری مورد بحث قرار گرفته سئله طبقهعنوان یک م

در . کنیمساز مجموعه ذرات بحث میدراین مقاله در مورد چگونگی آشکارشدن هرز صفحات وبی توسط الگوریتم بهینه. خوردند

به عنوان یک ذره در یک جمعیت ارائه  (صیعنی یک تابع تشخی) لک مشکحلی برای ی ساز مجموعه ذرات راهالگوریتم بهینه

که الگوریتم پیشنهادی نسبت به کارهای گذشته مخصوصاً الگوریتم ژنتیک دارای  دهد یمشده است نتایج آزمایشات نشان 

 .نظیم احتیاج داردمچنین این روش پارامترهای کمی برای ته. ددقت بیشتری بوده و در زمان کمتر به نتیجه خواهد رسی

 .الگوریتم های یادگیری تبه بندی،رمجموعه ذرات، سازالگوریتم بهینه صفحات وبی، هرز: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

. رندیدر رده های باال قرار گ ،معروف  حاصل از موتورهای جستجوی جهینت اینترنتی همواره عالقمندند تا یها تیمالکین سا

 ۱ مورد انتظار خود را در نتیجه اگر موارد ٪58توان در رفتار غالب کاربران اینترنت جستجو نمود که در  میعلت این موضوع را 

به صفحات و نتایج بعدی مراجعه ننموده و  ،نمایش داده شده نیابندنتایج  اولصفحه  یها نکیل حداکثر در اینتایج  اوللینک 

همواره موتورهای جستجو در  ،دلیل و در راستای افزایش کارآمدی و درآمدبه همین . کنند یخود را عوض م  عبارت جستار

 ,Goodstein and Vassilevska)های باالتر قرار دهندمرتبط با جستار کاربر را در رتبه یها تیتالشند تا سا

2007)(Metaxas and DeStephano, 2005) .تجاری و سوء وبی همیشه با مقاصد   صفحه با وجودی که استفاده از هرز

گردد و هدف از ایجاد  ه میئاطالعاتی متفاوت با اطالعات مد نظر کاربر ارا ،استفاده نیست اما از آنجایی که در این قبیل صفحات

 توان تحت عنوان هرز ها را می در نتیجه همه آن ،بندی موتورهای جستجو است رتبه یها تمیها تنها اعمال نفوذ در الگور آن

های  وبی افزایش رتبه کاذب صفحات اینترنتی از طریق فریب الگوریتم  صفحات هدف اصلی از هرز. بندی نمودوبی دسته  صفحه

 ۱ به جایگاه باالتر در میان تر عیو در این راستا آنچه اهمیت بیشتری دارد دستیابی هرچه سر. باشد یموتورهای جستجو م

توان اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی  وبی را می  صفحات اربردهای هرزک. باشد ینتایج جستجو با جستارهای متفاوت م کیسایت 

جوان  "پندار یوسفی" ۱۱۲  در سال. مشاهده نمود  یهای گوگل توان در بمب تبلیغاتی را می -نظیر این اهداف سیاسی. دانست

ر نام خلیج فارس، در طی مدت در خصوص تغیی ۲ایرانی توانست با بهره گیری از موج اعتراضات به اقدام مؤسسه نشنال جغرافی

نمایش داده شده توسط  یها تیسا، کیرا به رده  Arabian Gulf دو هفته سایت اطالع رسانی ایجاد شده در پاسخ به جستار

 .سال این سایت در رده سه جستجو این عبارت قرار دارد ۱ اکنون نیز پس از گذشت   این در حالی است که هم .گوگل برساند

تر شدن دادگان موجود در فضای مجازی و نیاز همگان به جستجو برای دستیابی به این انبوه اطالعات، نقش  گستردهامروزه با 

به همین منظور نگاه افراد . بندی بسیار اهمیت یافته استها برای رتبه مورد استفاده در آن یها تمیموتورهای جستجو و الگور

الکترونیکی موجب  های نامه که در حوزه 8ها همانند هرزنامه. شتر گردیده استسود جو یا منفعت طلب نیز به این مقوله بی

وبی نیز تنها موجب کاهش کیفیت نتایج جستجو و اتالف وقت کاربران   صفحات ، هرزردندگیاتالف فراوان وقت و انرژی م

مورد بررسی قرار گرفته و   سط خزشگرهاتو ستیبا یبا افزایش تعداد این هرز صفحات باالجبار تعداد صفحاتی که م. گردند یم

این موضوع عالوه بر اتالف منابع موتورهای جستجو موجب . یابد به تناسب افزایش می ،مرتب گردند  توسط شاخص گذارها

 .(Gyongyi and Garcia Molina, 2005)گردد افزایش زمان جستجو در پاسخ به جستار کاربر نیز می

، در بخش سوم م حرکت دسته جمعی ذراتمقدمه پرداختیم، در بخش دوم به تعریف الگوریت بخش اول این مقاله به شرحدر 

بهینه سازی پیوندهای هرزه بر اساس بهینه ساز مجموعه پیاده سازی  به پیشینه کار بررسی می شود، در بخش چهارم

مورد بررسی قرار می گیرد  اسپم سازی برای تشخیص لینک اسپم یا وبنتایج شبیهمی پردازیم، در بخش پنجم  (PSO)ذرات

 بررسی چیستی هرزدرمجموع ما در این مقاله به . گیری کار را داریمودر پایان نتیجه  GAبا pso مقایسهدر بخش ششم 

 .گردند معرفی می ،ه شدهئمقابله و شناسایی ارا یها ها پرداخته و برخی از روش وبی و انواع آن  صفحه

 جمعی ذرات تعریف الگوریتم حرکت دسته-2

سپس براى یافتن جواب بهینه در فضاى مساله با به روز . کند با یک گروه از جوابهاى تصادفى شروع به کار مى مجموعه ذرات

 و     با دو مقدار (مساله بسته به طبیعت)هر ذره بصورت چند بعدى . پردازد جستجو مى کردن موقعیت و سرعت هر ذره به
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، در هر مرحله از حرکت. شود تعریف مى ،امین ذره هستند   ازام   به ترتیب معرف مکان و سرعت مربوط به بعد که    

اولین مقدار، بهترین جواب از لحاظ شایستگى است که تاکنون  .شود هر ذره با توجه به دو مقدار بهترین به روز مى جمعیت

 . براى هر ذره بطور جداگانه بدست آمده است

 پیشینه کار-3

 ،موضوع .عنوان شد مقالهطور که در مقدمه این  اند و همان وبی معرفی شده  صفحات زیادی برای مقابله با هرز یها تاکنون روش

در . برای عبور از آن به یک بازی دزد و پلیس بی پایان مبدل شده است یبرای مقابله با هرزنگاری و ایجاد روش یایجاد روش

 .گردد ه میئوبی ارا  صفحات مورد استفاده یا پیشنهادی برای مقابله با هرز یها این بخش برخی از روش

 صفحات وبی تشخیص هرزبرای  (GA)الگوریتم ژنتیک -3-1

یک  Tanبرای مثال، . گزارش شده استتشخیص هرزصفحات وبی های زیادی برای استفاده از الگوریتم ژنتیک برای  تالش

. استفاده کند صفحاتاز مقادیر بیشتری از تشخیص هرز صفحات وبی تواند برای  که الگوریتم ژنتیک میاست، راهی ارائه داده

Tan  ترتیب و عملگر  یمبنا براز ارائهPMX
در شروع استفاده کرده است، ولی آزمایشات نشان داده است که عملگر رفتار ،  

 .کند انتخاب می ار های هرزنامهلینکخوبی ندارد، یک عملگر ساده به طور تصادفی 

 Eiben et) و همکارانش بوده است Eiben های مبتنی بر الگوریتم ژنتیک را شرح داده است، یکی دیگر از کسانی که روش

al, 1995 )را که بیشترین  صفحاتیآن عملگر . بر مبنای ترتیب است و نوع خاصی از عملگر طراحی شده است ها آنه ارائه ک

به منظور اطمینان از . ماند یمباقی  را داشته باشد در صفحات هرزنامهکه حداقل ای صفحهکند و  را دارد شناسایی می هرزنامه

ست به ا( Tan and Xiao,2007) حل حل بهتر از راه ادعا شده بود که این راه. کنند معرفی می ایک گام ر ها آنسنجی   امکان

 .حل، ولی هیچ اطالعات واقعی در این مورد وجود ندارد خصوص با توجه به زمان مورد نیاز برای پیداکردن راه

 و عملگر  که ترکیبی از مزایای عملگر متقاطع شده استک الگوریتم بهبود یافته ژنتیکی ارائه ی( Baudry et al, 2009)در 

های بسیار سریع با کمترین برخورد  حل در حالی که عملگر متقاطع مشغول تولید راه. جستجوی محلی است براساس جهش

نسخه نهایی  یی دیگرجا در. که برخورد ندارد Smoothesای را ابداع کرده به عنوان  جهش یک قسمت ویژه بوده است، عملگر

آورد و سپس به عملگر جهش  های جزئی را بدست می حل شود تنها راه شروع می PMXکه با  اند دادهالگوریتم ژنتیک را ارائه 

 .ندهدسرعت رو در روند کار نشان  اند توانستهبا استفاده این نوع از جستجوی فضای محلی  که. کند سوئیچ می

ست، ا {n,…,1} ایگشتجهای نامزد به عنوان  حل ترتیب، که در آن راه یمبنا بره از ارائه با استفاد برای نشان دادن این مشکل،

قرار   j-tستون و i-thسطر روی است که صفحهدهنده یک  شانن j-thروی موقعیت  iمتغیر . ندازه کدگذاری مشکل استا nو 

از آنجا که موقعیت  .شود یمی متقاطع تولید ها کروموزومهر جفت  که کودکان از دهد یمنشان ( )شکل  .داده شده است

با این کند که اندازه مربوط به فضای جستجو کاهش پیدا کند، اما  کمک میموضوع است، این  مشخص Datasetدر صفحات 

امکان بزرگ  یهاnواضح است که برای  کامالً ممکن جایگشت متمایز وجود دارد و  !Nباید متوجه باشیم که هنوز  وجود

 .داردنجستجوی کامل به سادگی وجود داشتن 
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عملگرجهش: (1)شکل  

نامه در یک  در نتیجه اگر دو یا تعداد بیشتری صفحه هرز. کند تعریف می لینک صفحاترا به عنوان معیار خود  ،تابع تناسب

با ارزش معیاری است و  ینامنفواضح است که تابع تناسب یک تابع . آید به حساب می تشخیصیک  سایت قرار داشته باشند،

 هرزنامه هایبرای محاسبه تابع تناسب کارآمد از روش مبتنی بر شمارش تعداد . حل معتبر برای مشکل است یک راه ،صفر

در جایگشت با هر  نامه صفحه هرزکنیم که آن به جای یک روش ساده شرح داده شده است که هر  اشغال شده استفاده می

عملگرهای متقاطع مختلف مبتنی بر نظم در  با را ها آزمایش از به عملیات متقاطع، برخیبا توجه . شود آن مقایسه می لینک

 ,Hynek)شود شروع می PMXبا  در باال گفته شد نسخه نهایی الگوریتم ژنتیک کهدر  .ندا از مقاالت انجام داده یمراحل قبل

ها برای مشکل مناسب  ولی هیچ کدام از این تکنیک هآزمایش کرد را متقاطع (CX)و چرخه (OX)ترتیبعملگرهای  ،(2000

ی ها نکیلهایی را تولید کنند که کمترین  حل نتایج نشان داده است که این عملگرها قادر هستند به سرعت راه. اند نبوده

ی حل کردن از عملگر جهش برا های هرزنامه،رسیدن به این لینکپس از  در کارهای پیشین، البته .دنرا داشته باش هرزنامه

 ریتأث تحتعملگر تقاطع رود  طور که انتظار می ، اما همانهپیدا شد هایی حل مانده استفاده کردند و در نهایت راه باقی هایبرخورد

 .(Marcio Carvalho and Teresa, 2006)گیرد قرار می

. زاویه دیگری مسئله را بررسی نمایند اند که سعی دارند از ه شدهئدیگری نیز توسط برخی ارا یها فوق روش یها عالوه بر روش

با بررسی  ها آن .دادندهای زبانی هرز صفحات انجام  بررسی جامعی را بر روی ویژگی ۱۱5 و همکاران در سال   پیسکورسکی

ویژگی  ۱۱ هیستوگرام مرتبط با حدود  ۱۱  وبی و مطالعه بیش از   صفحات دو مجموعه داده آزمون بزرگ و معتبر از هرز

توانند به صورت مستقیم  ها به صورت شاخص وجود دارند که می صفحه های زبانی در هرز ی نشان دادند که برخی از ویژگیزبان

 یها تمیو استفاده از الگور ها یژگیو همکاران روشی مبتنی بر استفاده از ترکیب و  تیان  ۱۱ در سال .مورد استفاده قرار گیرند

فرایند   ها با دخالت دادن نظرات انسان و ایجاد یک الگوریتم شبه نظارتی این روش آندر  .ه نمودندئیادگیری ماشین ارا

را در  ییها ینیب شیها سیستم پ یادگیری سیستم را طوری طراحی نمودند که مطابق آن با ورود و آموزش تعداد اندکی از نمونه

و  ۲شتین در همان سال گود. پرداخت یاصالح خطا مه داده و با اعالم خطاها توسط انسان به ئهای جدید ارا خصوص داده

های هدفمند که  در این روش با بهره گیری از ایده استفاده از بازی .نمودند ارائهروشی را مبتنی بر الگوی یک بازی  8واسیلفسکا

به تعیین هرزنامه بودن یا در طی آن کاربران در حین بازی  وها بازی را ایجاد نمودند  شده بود آن ارائه  توسط فون آهن تر شیپ

. گذاشت ینمود و برخی نتایج را در اختیار بازیکنان م در این بازی سیستم جستارهایی را ایجاد می. پرداختند ینبودن صفحات م

بر اساس پاسخ . کردند انتخاب می ی رایک« بی ربط« »مرتبط باًیتقر« »مرتبط کامل»از میان سه گزینه  ستیبا یبازیکنان م
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برنده  ،ها تعلق گرفته و در نهایت شخص با امتیاز باالتر که تنها یک بار امکان انتخاب آن را داشتند و نتایج امتیازی به آنها  آن

تعیین رده شده توسط کاربران است که با این  یها تیهایی از سا هدف از ایجاد این بازی تشکیل پایگاه داده. شود یمسابقه م

گردیده است مبتنی بر  رائها ۱۱۲  که اخیراً و در سال  ییها یکی دیگر از روش.ق داشته استدر کوتاه مدت امکان تحق ،روش

اند که  نموده ارائهسیستمی را  مقاله  و همکارش ژیان پی  بین ژو. باشد یم خط هرز صفحات سیستم جهت تشخیص بر ارائه

ایشان این سیستم را برای . زند های آموزشی بسیار زیاد با تخمین خوبی هرز بودن صفحه دریافتی را تخمین می نیاز از نمونه بی

در واقع خواستگاه این سیستم تشخیص میزان . اند نرم افزارهایی نظیر مرورگرهای اینترنتی و رایانه های شخصی طراحی نموده

ها که برای کمک به موتورها جستجو و  و این موضوع با خواستگاه سایر الگوریتم. ی موجود در صفحات وب استاعتبار پیوندها

ها  فعالیت سیستم را بر محاسبه معیار هرز بودن پیوند و هرز بودن ترم ها اساساً آن. باشد یاند متفاوت م ها طراحی شده خزنده

 یها در آن مقاله سیستم طراحی شده هیچ مزیت خاصی نسبت به سایر روششده  ارائهمطابق توضیحات . اند متمرکز نموده

 .باشد نموده است قابل تقدیر می ارائهمعرفی شده ندارد و تنها رویکرد آنکه کاربرد جدیدی برای مقوله مبارزه با هرز صفحات 

 (PSO)بهینه سازی پیوندهای هرزه بر اساس بهینه ساز مجموعه ذراتپیاده سازی -4

PSO

 یاه هداد زا ادج مپسا تسرهف
تس اتید

 هدش کیکفت یاه مپسا هعومجم
 رد

Dataset هنومن یاه هداد

 فقوت رایعم ایآ
 تسا هدش هدروآرب

 نیب هلصاف هبساحم
 هنومن  یاه هداد و هنومن

(Dataset)

تعرس هیلوا یهدرادقم pi تسیل PG رییغتم

PG                   Pi هیلوا تعرس)هدش باختنا تس اتید یاه هداد زا( تارذ

)هدش باختنا ( تعیقوم یناسر زور هب تعرس یناسر زور هب

   

یدعب رارکت یارب هنومن مرف

یدعب رارکت یارب هنومن یارب یدنب هقبط یارب هنومن زا هداد نیرتهب باختنا

Piلقادح یواح هک تسیل کی 
 نیرتهب( هنومن زا هقبط ره زا هلصاف

 نیب هلصاف لقادحPGو )لحم
 هتفرگ رظن رد هلصاف لقادح
.دوب )یناهج یانبم( دوشیم

   

   

 
 هرزصفحات وبی صیدرتشخ PSO چارچوب: (2)شکل

PSO مشاهده  ( )در شکل  .گیرد میصفحات وبی با روش جهش مورد استفاده قرار  تشخیص هرزبرای  سازی به عنوان بهینه

در نهایت  ،نماید شده شروع به کار میقدار دهی اولیه شده سپس این الگوریتم با مقادیر داده م PSOشود که ابتدا مقادیر  می

فاصله بین در  اولیه PSOو  می شود برآورد فاصلهو. دهد هرزصفحات وبی را با استفاده از دیتاست تشخیص می PSOالگوریتم 

در واقع، این فرمول  .با استفاده از فرمول فاصله اقلیدسی محاسبه شد (Dataset)ر نظمورد از مجموعه داده های نمونه  ها نکیل

 فرمول اقلیدسی برای مقادیر متوالی به شرح زیر .داده نمونه است مجموعهو  ها نکیلمربوط به  یها یژگیوبرآورد فاصله بین 

 :است
( ) 

کل فاصله                        
 

  
انتخاب  ذرات موجودکه حداقل فاصله از  pi،(Dataset) ها دادهپس از اعمال جهش کالسیک در مجموعه  PSOعملیات  -1-1

برای به روز  )که نقش و موقعیت فعلی(حداقل فاصله میان همه فاصله در ازدحام از ذرات انتخاب شده   pg،شده در هر تکرار

مورد ( که به عنوان فرضیه)ی ذرات انتخاب شده ها یژگیوکه سرعت به روز رسانی .دهد رسانی سرعت را مورد استفاده قرار می

 :سرعت و موقعیت هر یک از ذرات است به شرح زیراست (صفحات نمونه)استفاده قرار گرفته است و فرمول به روز رسانی برای 
  (  )   

       
            

               
   

                                                           
7Bin Zhou 

8Jian Pei 
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 :که جایگذاری شده

i=1, 2 , 3 ,…, n  کهn  و        به عنوان مثال، .ذرات است ازدحامدر کل ( ها نکیلبه عنوان مثال )عددی از ذرات است

 .بود "i"تسرعت و موقعیت ذرا .باشد یم      

میتصادفی متغیر برای  که در هر به روز رسانی در سرعت تولید فرآیندها         و           و  یرهایمتغ

 .باشد

 .باشد یمان شده توسط کاربر نیتأمپارامترهای ضریب          و       و         و  و 

در  ،(ذرات)انتخاب شده برای بهینه سازی  یها نکیلیکی از نکات اصلی و مهم است که قبل از شروع فرایند بهینه سازی در 

 .کند میبهینه تغییر به صورت ( نمونه مجموعه داده)ذرات انتخاب شده  PSO فرایند

استفاده  PSOبه صورت موازی با عملیات  ،انتخاب شده از نمونه مجموعه دادهنکته دیگر این است که در هر تکرار، جهش در 

پس از آن، . گیردمیقرار استفاده مورد ( ها داده بر اساس نرخ کل)انتخاب شده  مجموعه دادهجهش در  ابنابراین، ابتد. شود می

 .گیردقرار می استفادهمورد جهش یافته  یها کالسدر  PSOعملیات 

مورد قبول  نسبتاً( فرض شده پژوهشدر این  کل مجموعه دادهکه در آن تعداد تکرار شد و به عنوان )ر زمان که معیار توقف ه

که از مجموعه داده حاصل  تذرابهینه سازی از مجموعه داده های نمونه و برآورد شده است و  ذرات، حداقل فاصله بین است

 .گیرد شناسایی هرزصفحات وبی قرار میانتخاب شده و مورد استفاده برای صفحه  لینک های هرز نامه دربه عنوان شود  می

قابل ذکر است که معیار ارزیابی این کار برای مقایسه با کارهای گذشته استفاده از فرمول زیر بوده ست که در این فرمول دقت 

سه با الگوریتم ژنتیک نمایش داده شده است که کار بررسی شده است و نمودار مربوط به این معیار نیز در بخش بعدی در مقای

 .باشد یم PSOنشان دهنده دقت بیشتر در تشخیص با استفاده از الگوریتم 

 

  (                                                                            )          
  

     
 

TP  یها مثالتعداد pamS   را که به درستی به عنوانspam  کند یمدسته بندی شدند را مشخص. 

FP  ی نرمال را که به غلط به عنوان ها مثالتعدادspam  کند یمرا مشخص  اند شدهدسته بندی. 

 :با کار بیشتر و بدست آوردن موارد زیر توان یمناگفته نماند که 

TN  کند یمرا مشخص  اند شدهنرمال دسته بندی  عنوان بهی نرمال را که به درستی ها مثالتعداد. 

FN  یها مثالتعداد spam   کند یمرا مشخص  اند شدهنرمال دسته بندی  عنوان بهرا که به غلط. 

 .مورد بررسی و ارزیابی قرار داد قاًیدقنسبت به کارهای گذشته  ها جنبهی زیر کار را از همه ها فرمولو با جایگزینی در 

 

      
  

     
                                            (۲) 

 

(8       )                                                                                                      
                 

                
 

 

        
     

           
                                                         ( ) 

 

 سازی برای تشخیص لینک اسپم یا وب اسپمنتایج شبیه-5

 روسه ارزیابیپ -5-1

AData set (A (مجموعه داده:) 
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 این. (Kleinberg, 1999)استفاده کردیم( WEB SPAM-UK ۱۱ ) دسترس عمومدر آزمایشاتمان ما از دیتاست قابل 

این مجموعه شامل . می باشد UKاز ناحیه ( وسیله حرکت کننده)نده زمجموعه صفحات بدست آمده از یک خ مبتنی بر یک

 ''  و یا( نرمال) "spam" ،"non spam" گروه به عنوان 5۱۱۱گروه، به طوریکه   ۲۱  میلیون صفحه مطابق با    /۲

borderline " تای  ۲۲۲5ما از گروه های برچسب خورده استفاده کردیم به طوریکه . شده اند( برچسب خورده اند)نامگذاری

. ی استفاده کردیمرا به  عنوان داده های یادگیر لتای نرما 8۱۱و  spamتا ۱ ۲ما . هستند spamتای آنها  ۲  آنها نرمال، و 

 .تا نرمال به عنوان تست هستند ۱۱ و  spamتا  ۱۲ 

(B ویژگی های صفحات وب: 

 تمام ویژگی های .(Wu et al, 2006) تا ویژگی مبتنی بر لینک می باشند 5   ،شده در مقالهویژگی های در نظر گرفته 

و صفحه در هر گروه با بیشترین  homeمبتنی بر لینک با گراف وب سالم محاسبه شده اند و بیشتر آنها برای صفحه 

pagepank، برای مثال، . محاسبه شده استindegree-hp   درجه صفحه(hp) home  گروه وindegree-mp درجه صفحه ،

یهای مبتنی بر لینک تبدیل شده، ترکیب ساده یا عملگر ویژگ. گروه را مشخص می کند pagerank (mp)ای با بیشترین 

 :دسته تقسیم شوند 8این ویژگیها می توانند به . ویژگی های مبتنی بر لینک هستند لگاریتمی این
 11: ویژگی های وابسته به درجه-1

 :شبیه. تا مشخصه مربوط به درجه وجود دارد 
Log of indegree, Log of out degree, Log of assortativity, Log of a dorge in degree of outneighbors, Log 
of sum of the indegree of out-neigbors, Log of adreage outdegree in-hebgors, Log of sum of out 
degree of in-neilorssand son on 

Edge-reiprocity (تقابل یال) ستند و ه( متقابل)، تعداد لینکهایی است که دوطرفهassortativity (جورشدگی ) نسبت بین

 .درجه صفحه خاص و میانگین درجه همسایگانش است
 :pegerankویژگی های وابسته به -2

 : وجود دارد شبیه pegerankعدد مشخصه وابسته به    سرجمع 
Log of pagerank, Log of indegree/pageerank, Log of standard deviation of pagerank of 

 :Tust rankویژگی های وابسته به -3

شده باربست انتخاب شده شروع می کند و برچسب هایشان را از  trastمجموعه از گره های  ز یک زیرا Trustrantالگوریتم  

 Trustمشخصه وابسته به   سرجمع . برای هر صفحه انتشار می دهد Trustrankطریق گراف وب، برای تخمین زدن یک رتبه 

rank دارد وجود. 
 (:ناقص شده)کوتاه شده  Page rankویژگی های وابسته به  -4 

Page kank  ناقص شده یک نمونه ازpagerank  یک صفحه به رتبه( برتری)است که تأثیر page rant نزدیکش را  همسایگان

 .وجود دارد ( ناقص شده)کوتاه شده  page rank مشخصه وابسته به   سرجمع . می دهد( تقلیل)کاهش 
 : پشتیبان( وابسته به)ویژگی های مربوط  -5

اجازه . ستا yاز ( پشتیبان d) نگهدارنده d یک x می گوییم کهباشد، ما  داشته d طول به yبه  x اگر کوتاه ترین مسیر از گره

   کل در  .می باشد d یک تابع صعودی نسبت به Nd(x)اصلیت . اشدب x پشتیبانهای صفحه d ک مجموعه ازی Nd(x) دهید

 .عدد مشخصه مربوط به پشتیبان وجود دارد

(C مالک ارزیابی: 

و صحت، که عموماً در ماشینهای یادگیری و بازیابی ، recall،F-meusure مالکهای استفاده شده در آزمایشاتمان، دقت

 :اینها به صورت زیر مشخص شده اند. اطالعات استفاده می شود

Precision(دقت :) مثالهای( مقدار)درصدspam در دسته بندیهایشان به عنوان spam  توسط طبقه بند: 
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   (         )                                                                                                                       
  

     
 

Recall :درصد مثالهایspamاز همه مثالهای( بدون)شده خارج  صحیح دسته بندی spam : 

      
  

     
(5) 

  

F-measure : بین( باالنس)یک تعادلprecisionوRecall: 

          
                  

                
(۲) 

Accuracy :درصد مثالهای درست طبقه بندی شده خارج از همه مثالها: 

        
     

           
   ( ۱                                                                                                         )  

 .دسته بندی شدند را مشخص می کند spamرا که به درستی به عنوان  Spam تعداد مثالهای TPکه جائی

 FP  مثالهای نرمال را که به غلط به عنوانتعداد spam دسته بندی شده اند را مشخص می کند. 

FN عداد مثالهایت spam را که به غلط به  عنوان نرمال دسته بندی شده اند را مشخص می کند. 

TN تعداد مثالهای نرمال را که به درستی به  عنوان نرمال دسته بندی شده اند را مشخص می کند. 

 (وب اسپم)مرحله تشخیص لینک اسپم -2-5

 ( )کند و بعد یک فرم مطابق شکل  در ابتدا مجموعه داده مورد نظر را بررسی می  را اجرا کردیم  main.mدر برنامه فایل 

بررسی  Defineکنید که با زدن دکمه  شود  که در تکس باکس مورد نظر لینک یا آدرس سایت را وارد می نشان داده می

 .آیا این لینک اسپم هست یا نیست  کند که می

 
 محل واردکردن آدرس مورد نظر درتکس باکس:(3)شکل

چه ذکر شد، این تصویری است که در ابتدای برنامه برای وارد کردن لینک های متفاوت در برنامه شبیه سازی شده  چنان

گردد، قدم به قدم به پردازش و  های پیشنهادی به آن اعمال شده است که موجب می در تصاویر بعدی اعمال الگوریتم .باشد می

 . تشخیص نزدیک شویم

 .نشان داده شده است GAای  از اعمال الگوریتم  نمونه(۲)در شکل 
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 GA ای  از اعمال الگوریتم نمونه (:4) شکل

 .قرار گرفته است  چنانچه در شکل مشخص است بهترین حالت 

گردد، قدم به قدم به پردازش و تشخیص  در آن اعمال شده است که موجب می PSOهای  در تصاویر بعدی اعمال الگوریتم

 .نشان داده شده است PSOای  از اعمال الگوریتم  نمونه (8)در شکل . نهایی نزدیک شویم

 
 PSOای  از اعمال الگوریتم  نمونه(: 5)شکل 

 Minfit از Avgfit ذرات در کل لینک ها گسترش پیدا کرده  به ویژه این که PSO ،Avgfitاگر دقت شود، در الگوریتم 

اما در الگوریتم های پیشنهادی این نقیصه برطرف شده و به . گسترش خود را شروع کرده و کل ذرات آن پیشروی کرده است

 .که این لینک ها لینک اسپم هست یا خیر نشان داده است ( ) که در شکل .شویم یص کامل و دقیق نزدیک میتشخ

 
 تشخیص دقیق و کامل لینک اسپم(:1)شکل

 .بررسی کردیم با الگوریتم های پیشنهادی که لینک مورد نظر بعد از تشخیص نهایی غیر اسپم است ( )در شکل 

  GAبا  psoمقایسه   -1
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 نک هالی تکرار مقابل در پاسخ تمام(اندام تناسب) قدرتمتوسط (:1)شکل

زیر مجموعه بهینه از ویژگی  .از همه پاسخ افزایش یافته استقدرت متوسط  PSOهمانطور که می بینید، در  GAو  PSOدر 

این مدل توسط آزمایش  .استاستفاده می شود برای آزمایش یک مدل طبقه بندی شده  GA و  PSOهای انتخاب شده توسط 

نتایج ارزیابی برای تشخیص لینک اسپم به دست آمده، طبقه بندی کننده درخت های  .در مجموعه داده ها ارزیابی می شود

 GA  و PSO دو هر های ویژگی دهدکه انتخاب می این نتایج نشان .نشان داده شده است ( ) در جدول  SVMتصمیم گیری و 

از  انتخاب براساس GA و PSO بر مبتنی ویژگیعالوه بر این انتخاب .بخشد می بهبودرا هرزنامه  بندیطبقه  تکنیک های

 .وب اسپم می باشد تشخیص در ویژگی های
 svmطبقه بندی کننده درخت های تصمیم گیری و (: 1)جدول 

SVM تشخیص درخت تصمیم   

   تعداد ویژگی رتبه تابع تعداد ویژگی رتبه تابع تعداد ویژگی رتبه تابع

۱3۲   ۲  ۱3۲ 8 ۲  ۱358۲ ۲  
All features 

۱3۲ ۲ 8  ۱3۲8 ۲۲ ۱35   ۲5 
GA 

۱3۲۲    ۱3۲8 8  ۱355  ۲  PSO 
 

 کارایی الگوریتم(: 2)جدول 

                                                           
1Support Vector Machines 

 

 نمونه
 PSO ,GAتنظیمات 

 برای میانگین است

بندی  کارایی در بخش

 وب سایت

در سایت کارایی 

 های ورودی

تشخیص اسپم یا 

 غیر اسپم

  نمونه مجموعه 
X1=8, Y1=4, X2=4, 

Y2=2, T=0.5 

(day),T=0.8 (night) 

 ۲/ ۱ ( ۲8%  )   / ۲ ( 5۲3۲ % )   / ۱ ( 58% ) 

 ,X1=12, Y1=4, X2=6  نمونه مجموعه 

Y2=2,T=0.5 
  / ۱ ( 58% )  8/   ( 553  % )  8/ ۱ (  8% ) 

 ,X1=12, Y1=4, X2=6  نمونه مجموعه 

Y2=2,T=0.8 
  / ۱ ( 58% )  ۲/   ( 5 3۲% )  ۲/ ۱ (  ۱% ) 

 ,X1=12, Y1=4, X2=6 ۲نمونه مجموعه 

Y2=2,T=0.5 
 5/ ۱ ( ۲۲۱۱% )  8/ 5 ( 5 3  % )  8/ ۱ (  8% ) 

 ,X1=12, Y1=4, X2=6 8نمونه مجموعه 

Y2=2,T=0.8 
 ۲/ ۱ ( ۲8% )   / ۲ ( 5۲3  % )   / ۱ ( 5۱% ) 

  ۲۱/ ۱۱ ( ۲۱% )   /۲۱ ( 58388% )  

) ۱۱ /   تعداد کل وب سایت ها   3۱% )   
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 گیری  نتیجه -7

این الگوریتم در واقع بر . دهد الگوریتم تشخیص اسپم، نمونه برداری از مجموعه داده در دسترس را بصورت دقیق انجام می

هایی که در  الگوریتم، در حالتهمچنین این . ، عمل تشخیص وب اسپم را انجام می دهدrank Pegeاساس تعداد داده ها یا 

الگوریتم ارائه شده مناسب برای تشخیص لینک اسپم . تواند بسیار موثر باشد کند، می روش های قبل با دقت کمتری عمل می

همچنین الگوریتم های است که  دارای هزینه پیاده سازی . دهد هایی است که صفحات مزاحم را تشخیص می به ویژه در سایت

نتایج شبیه سازی نیز نشان داده اند که در سایت ها و مجموعه داده، الگوریتم . به برخی از روش های قبلی است کمتری نسبت

برخی عوامل موثر در گزینش بهترین روش در سایت های مختلف برای . های ارائه شده کارایی خوبی از خود نشان می دهد

 :کاربرد مورد نظر شامل موارد زیر است

. ها است های مدیریت سایت های مختلف برای تشخیص اسپم، یکی از مهمترین عوامل در سیستم ی الگوریتمهزینه بکارگیر

هزینه اولیه تشخیص لینک اسپم که بخشی از هزینه کلی است، شامل برپایی ابتدایی داده ها و تنظیمات مربوط تشخیص، 

، فهای مختل هزینه بکارگیری دستگاه این مسئله شاملبه طور مشخص . بعالوه هزینه مربوط به نگهداری این داده ها است

واضح است که با افزایش . برپایی و بروزرسانی مجموعه داده، برپایی و نگهداری لینک ها و تجهیزات پردازش وب اسپم است

سیستم را بطور  تواند قیمت برپایی روز رسانی مجموعه داده، می به. شود سایت های مختلف، هزینه برپایی سیستم ها  بیشتر می

های تشخیص لینک اسپم و ارتباطات بین  بخش دیگری از هزینه هم مربوط به اجرای الگوریتم. چشمگیری افزایش دهد

همچنین سایت ها و لینک های مختلف نیازمند دقت .ها برای انجام عملیات روی صفحات سایت های اسپم است دستگاه

انتخاب نوع تشخیص،  .تشخیص لینک اسپم دقت بسیار باال مورد انتظار است در کاربردهای اساساَ. تشخیص متفاوتی هستند

گیری جهت استفاده در عملیات شناسایی وب اسپم، طریقه ساخت و بروزرسانی مجموعه  پارامترهای انتخاب شده برای اندازه

بر دقت عملیات تشخیص لینک تواند همان الگوریتم های پیشنهادی باشد،  داده و تکنیک تخمین به کار گرفته شده که می

در این . های مبتنی بر لینک، به علت نداشتن کارکتر های اضافی از روش های دیگر هستند روش. گذارند اسپم تاثیر می

دهد، ضمن  ، حد پایین تری از دقت را بدست میpage rankهای  های بدون لینک،اثبات شده است که استفاده از تکنیک روش

 .باشند پردازشی باالتر و سرعت کمتری در تشخیص لینک اسپم می که دارای سربار این
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