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مدیریت هرزنامه در شبکههای اجتماعی با استفاده از برچسبگذاری محتوا
سیمین قسمتی ،1علی یزدیان ورجانی

*2

 -1کارشناسی ارشد ،فناوری اطالعات ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
 -2دکترا ،برق ،دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
( دریافت ، 522/29 :پذیرش) 5321221 :

چکیده
همزمان با رشد سریع شبکه های اجتماعي ،انتشار مطال نامناس و هرزنامه در این شبکهها مشاهده ميشود .هرزنامهها سب ميشوند کاه
صفحات شخصي کاربران با انبوهي از این پیام ها مواجه شده و این امر سب اتالف وتت کاربران و بار ترافیکي باال در هنگام مشاهده این شبکههاا
ميشود .عالوهبراین ،ارسال پیامهای فری کارانه بهدلیل برتراری ارتباطات آسان در این شبکهها ،سب بهدست آوردن اطالعات حساس کاارباران
ميشود؛ از دیگر این مشکالت ،مي توان به ترارگیری محتوای مربو به بزرگساالن اشاره کرد که کاربر بدون علم به این مواوع ،در صفحه شخصي
وود با چنین پیامهایي مواجه مي شود .مطال نامناسبي که توسن دوستان کاربران یا ارسالکنندگان هرزنامه ارسال ميشود ،در صافاحاهوااناه
کاربران و صفحه ارسالکنندگان هرزنامه تابل مشاهده است .در این مقاله ،روشي جدید مبتني بر برچس گذاری محتوا بهمنظور شانااساایاي و
مدیریت هرزنامه در شبکههای اجتماعي ارائه شده است .این روش برای برچس گذاری مطال هرزنامه ،فری کارانه و مربو به بزرگساالن ()+29
به کار گرفته شده است تا بدین وسیله ،بتوان پستهای صفحه وانه کاربر را بر اساس بازوورد کاربران مدیریت کرده و آنها را برچسا گاذاری و
پنهان نمود .روش پیشنهادی بر روی یک نرمافزار شبکه اجتماعي متن باز پیادهسازی شده است .دادهها در حدود  9ماه از کارکرد ایان شاباکاه
اجتماعي جمعآوری و پستها ،برچس گذاری شده و روش پیشنهادی بر روی پستهای صفحهوانه کاربران و صفحه ارسالکنندگاان هارزنااماه
اعمال شده است .روش مدیریت محتوای پیشنهادی ،کاهش تابل توجهي از مطال هرزنامه و فری کارانه را در این شبکه نشان داده است.
واژههای کلیدی :شبکه اجتماعي ،هرزنامه ،برچس گذاری محتوا ،امنیت

 .3مقدمه
رشد روزافزون طرفداران شبکههای اجتماعي ،ایان شابکههاا را
به عنوان یکي از مسائل مهم روز مطر سااوته اسات .شابکه هاای
اجتماعي و امکانات مهیج آنها ،مخاطبان و عالتمندان باسیاری را در
سانین مختلف بهساوی واود جال نموده اسات[ 2و  .]9اغل این
شبکهها ،بهدلیل حجم اطالعات زیادی که در دسترس آنها ميباشاد،
حیاتي بهشمار ميآیند و باههمیان دلیال ،امنیات و حفاظ حریام
وصوصي در چنین شبکههایي از نگرانيهای کنوني است [ 2و .]3
تاکنون الزامات امنیتي و حریم وصوصي شابکه هاای اجتماعاي
بهووبي درک نشده است [ .]9یکي از مشکالت این شبکهها ،ارساال
هرزنامه به تعداد زیادی از کاربران اسات .ارساال کننادگان هرزناماه
ميتوانند با ترار دادن هرزنامهها در صفحه شخصي وود یا با ارساال
پست و نظرات هرز در این شبکهها ،سب ایجاد مشکل بارای ساایر
* رایانامه نویسنده مسئولyazdian@modares.ac.ir :

کاربران شوند [ 4و  .]5در صورتيکه راه حال مناسابي بارای ایان
مشکل ارائه نشود ،ممکن است این مشکل سب بازپس زدن چنیان
شبکه هایي از سوی کاربران شده و اعتماد آنها را کاهش دهد .اهمیت
این مواوع سب شده اسات کاه کمیاسیون حفاظ داده و حریام
وصوصي ،در سيامین کنفرانس وود ،ده راهکار را جهت حفظ حریم
وصوصي در شبکههای اجتماعي ارائه نماید [.]6
از آنجا که محتوای نامناس بر کاربران تابیر منفي ميگذارد ،راه
حلهای زیادی در مقابله با این آسی پذیری شبکهها وجود دارد که
برچس گذاری محتوا را ميتوان یکي از آنها دانست .جداساازی وب
مربو به بزرگساالن ( )+29و سنین کمتر از  29سال نایز ،یکاي از
عوامل مهمي است که باید مد نظر تارار گایرد .در برواي کاشورها
همچون ایران و چین ،کاربران با فیلترینگ سایت ها مواجاه هاستند
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که برچس گذاری محتوا مي تواند سب حل چنیان ماشکلي شاود.
بروي تحقیقات ،از برچاس گاذاری محتاوا در مطالا موجاود در
اینترنت استفاده نمودهاند [ 7و  .]9هرزناماه در محیان هاایي چاون
شبکه اجتماعي ،باه انتاشار محتاوای انباوه و ناوواساته از طریاق
کاربردهای  Web 2.0گفته ميشود [ ]2که اغل باا مقاصاد تجااری
هستند .تعریف هرزنامه ،از دیدگاه کااربر ماي باشاد و ممکان اسات
مطلابي از دید یاک کااربر ،مفاید و از دید کاربر دیگر ،هرزنامه باشد
[ .]26پیامهای فری کارانه ،نوعي از مهندسي اجتماعي هاستند کاه
مهاجم سعي در به دست آوردن اطالعات حساس ترباني از آن طریاق
دارد .مهاجمان در این موارد وود را به عناوان مرجعاي معتابر بارای
کاربر معرفي مينمایند [ 22و .]29
طبااق تعریااف هیئاات ماادیره برچااس گااذاری ساارگرميهااای
نرم افازاری ،)ESRB( 2محتاوای مرباو باه بزرگاساالن ( ،)+29باه
محتوایي اطالق ميشود که بهدلیل وجود محتوای ترسناک یا مربو
به تمار و  ،...مشاهده آن تنها برای افراد باالی  29سال مجاز ميباشد.
بهکارگیری برچس گذاری محتوا در محین هایي چاون شابکه هاای
اجتماعي ،مي تواند عالوه بر جلوگیری از انتاشار هرزناماه ،جایگزیان
فیلترینگ شده و از مشاهده مطال هرزنامه و ناا مناسا جلوگایری
نماید.
در این مقاله ،از برچس گذاری محتوا برای پیاام هاای هرزناماه،
فری کارانه و مطال مربو به بزرگساالن ( )+29استفاده شده اسات
که در ادامه به توایح این مفاهیم پرداوتاه ماي شاود .در بخاش،9
هرزنامه در شبکههای اجتماعي مورد بحث ترار گرفته است؛ در بخش
 3توایحي در رابطه با برچس گذاری محتوا ارائه ميگردد .بخاش 4
به توایح روش پیشنهادی پرداوته و نتایج و جمعبندی نیز بهترتی
در بخشهای  5و  6ارائه ميگردد.

ساده ،بهراحتي ميتوان تعداد زیادی هرزنامه را در این شبکه منتاشر
نمود و با  4666حمله 3/63×265 ،کاربر را در وطر دریافت هرزناماه
ترار داد [ .]4ابونیمه و همکاران ،تحقیقي در مقیاس بزرگ در رابطاه
با پستهای مخرب و هرزنامه در فیسبوک انجام دادهاند که در آن از
دیفنسیو( 9یک نرمافزار کاربردی در فیس بوک) اساتفاده نماوده اناد.
تحلیل دادهها در این تحقیق نشان ميدهد که در حدود  %2پست هاا
در فیسبوک ،هرزنامه و در حادود  %3پسات ها ،لینک هاای مخارب
ميباشد [ .]24لیانگ و همکاران ،بر اساس اعتباار باه دساتآماده از
روابن اجتماعي کاربر ،سیستميجهت مسدود نمودن هرزنامه طراحي
نموده اند .این سیستم با توجه به واکنش و پاسخ کاربران ،وود را باه-
روز مي نماید تا در آینده پاسخ بهتری در مقابل ناماه هاای ناوواساته
داشته باشد .این تحقیق بر روی نمونههای فیسبوک پیادهسازی شده
است [ .]25ونگ ،3سیستمي جهت تشخیص پیام هاای هارز ناماه در
توییتر طراحي کرده است .روابن دنبالکنندگان و دوساتان در ایان
شبکه با استفاده از مدل گراف اجتماعي ماورد بررساي تارار گرفتاه
است .در این سیستم ،از سیاسات هارز ناماه در توییاتر ،اساتفاده از
سیستم های تشخیص هرزنامه مبتني بر محتوای پیاام و مبتاني بار
گراف کمک گرفته شده است .با استفاده از یک وزنده وب و دساته-
بندی بیزین ،به شناسایي رفتارهای غیرعادی پرداوته شده است کاه
در این تحقیق ،شناسایي هرزنامه با صحت  %92بوده است [.]26

 .3.2انتشار هرزنامه در شبکههای اجتماعی
شکل  2گازارش  ]27[ Sophosرا در ماورد حماالت هرزناماه،
نامه های فری کارانه و نرمافزارهای مخرب در شابکههاای اجتماعاي
نشان ميدهد که بر طبق آن ،این حمالت در سال هاای اوایر رشاد
تابل توجهي داشتهاند؛ بهطوریکه در دسامبر  ،9626حمالت هرزنامه
به  %67رسیده است [.]27

 .2هرزنامه در شبکههای اجتماعی
از دست رفتن حریم وصوصي ،تهدیدی برای کاربران شبکههاای
اجتماعي محسوب ميشود .در سال  ،9626محققاان دریافتناد کاه
اطالعات وصوصي بیاش از  266میلیاون کااربر شابکه اجتماعاي
فیس بوک از طریق موتورهای جستجو تابال دساتیابي اسات [.]23
همچنین کاربران با تهدیداتي چون هرزنامه ،نرم افزارهاای مخارب و
مهندسي اجتماعي مواجه هستند [ .]24هابر و همکاران ،در تحقیقات
وود ،احتمال حملهای با نام دوست در میان ( )FITMرا در فیسبوک
اببات کردهاند و نشان دادهاند که با زمان کم و منابع ساختافازاری
1. Entertainment Software Rating Board
)(http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp

شکل  .3گزارش حمالت هرزنامه ،نامههای فری کارانه و نرمافزارهای
مخرب در شبکههای اجتماعي [.]24
2. Defencive
3. Wang
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در ادامه به بروي راههای استفاده از شبکههای اجتماعي بهمنظور
ارسال هرزنامه اشاره ميشود:
 ارسال هرزنامه از طریق پیام وصوصي باه کااربر؛ بادینوسایله،
هرزنامه تنها توسن کاربر تابل مشاهده است [.]4
 ارساال هارز نامه از طاریق نظاارات یاا امااکاناتي چااون feed؛
بادینوسیله ،هرز نامه توسن کاربر و دوستان وی تابال ماشاهده
است [ 5 ،4و .]29
 ارسال هرزنامه از طریق اعالم واعیت) )statusیا امکانااتي چاون
 Tweetبه افرادی که در فهرست دوستان ارسال کنناده هرزناماه
مي باشند .همچنین ،ترار دادن محتویاات هارز ناماه در صافحه
شخصي فرستندگان هارز ناماه و دعاوت از دیگار کااربران باه
روش های مختلف جهت مشاهده صفحه شخصي و یاا دعاوت از
کاربران با استفاده از صفحههای شخصي جذاب؛ در ایان حالات،
هرزنامه تنها توسن ترباني تابل مشاهده است [ 5و .]29
 ایجاد مشاغل جعلي یا گروههایي با مطال جذاب در شبکه هاای
اجتماعي و جذب کاربران جهت بهدست آوردن اطالعاات آنهاا و
ارسال هرزنامه ،نامههای فری کارانه یا نرمافزارهای مخرب [.]22
 ایاجاد شبکههای اجتماعي جعلي یا شبکههایي با مقاصد تجااری
و جمااع آوری اطالعاااات شخاااصي ،آدرس ایمیااال و عاااالیق
کاربران [.]24
 بهدست آوردن آدرس ایمیلها از طریق صافحههاایي کاه تابال
مشاهده برای عموم است [ .]24با استفاده از موتور های جاستجو،
ميتوان آدرسهای ایمیل صفحه های شخاصي را درو نماود .در
صورتي که آدرس ایمیل ترباني به دست آید ،حماالت از طریاق
ایمیل صورت گرفته و شبکههای اجتماعي تادر به کشف چنیان
هرزناماههایي نخواهاند باود [.]4
 یافتن کاربران مختلف از طریق امکانات جستجو در شابکه هاای
اجتماعي و ارسال هرزنامه به آنها [.]96
 به دست آوردن ایمیل و اطالعاات کااربران از طریاق مهندساي
اجتماعي [ 5 ،4و ]29؛ از آنجا که برتراری ارتبا در شبکههاای
اجتماعي آسانتر ميباشد ،با ایجاد روابن دوستانه ،ماي تاوان باه
اطالعات کاربر از جمله آدرس ایمیل او پي برد.
 حمالت  ،Hijack sessionاستفاده از آسی پاذیری هاای
 ،site scripting) XSSجاسازی نارمافزارهاای مخارب در تالا

)Cross
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به روزرساني  Flash playerباهمنظاور دزدیادن کوکاي کااربر و
دستیابي به محاتویات صفحه شخصي ترباني از جمله ایمیال او
[ 92 ،4و .]99
 حمالت  Hijack sessionبهمنظور ااافه نمودن هکر به فهرسات
دوستان ترباني؛ بدین وسیله عالوه بر اینکاه اطالعاات دوساتان
ترباني بهدست ميآید ،ميتوان به دوستان ترباني نایز هارز ناماه
ارسال نمود .بدین ترتی  ،گیرندگان ،هرزنامه را از طریق دوسات
وود دریافت وواهند نمود [.]4
 استفاده از روبات ارسال هرزنامه برای ارسال دعوتنامه ،پاست و
نظرات هرز بهصورت وودکار [.]5
 دزدیدن رمز عبور کاربران و ترار دادن نظرات هارز توسان او در
صفحههای شخصي دیگران [.]5
 استفاده از اطالعات ترارگرفته در صفحه شخصي کاربران توسان
افراد شخص سوم و بهکارگیری آنها در ارسال هرزنامه [.]5

 .1برچسبگذاری محتوا
برچس گذاری ،توایحي مختصر در رابطه با محتوا بیان ميدارد.
حفاظاات کودکااان و امنیاات فرهنگااي در اینترناات ،از اهااداف
برچس گذاری محتاوا اسات .شابکههاای اجتمااعي و ساایت هاای
اینترنتي ،سرویسهایي هستند که وظیفه بزرگي در مدیریت محتوای
مناس دارند .رشد مطال موجود در اینترنت عالوه بر مطال مفیاد،
سب ترارگیری مطال نامناس  ،مضر و غیرتانوني در دید عموم شده
است که این امر ،امنیت فرهنگي جامعه را مورد مخاطره ترار ميدهد.
در نتیجه ،بهمنظور جلوگیری از آسی های ایجاادشاده توسان ایان
ماطال  ،بااید برچس گاذاری درساتي در ماورد محتاوای مطالا
موجود در ایانترنت انجام شود تا بتوان محیان ساالم و مناسابي را
ایجاد نمود [.]7

 .3.1برچسبگذاری هرزنامه در شبکه اجتماعی
با توجه به اهمیت شبکههای اجتماعي ،استفاده از برچس گذاری
محتوا ميتواند تابیر بهسزایي در سالمت چنین شابکه هاایي داشاته
باشد .این مواوع تاکنون در شبکههای اجتماعي مورد اساتفاده تارار
نگرفته است و از آنجا که در ادبیات مواوع نیز روش هاایي همچاون
یافتن هرزنامه در ایمیل پیشنهاد شده است ،بهکارگیری چنین روشي
مي تواند باه عناوان ایاده ای جدیاد مطار شاود .از طرفاي ،چاون
به کارگیری این روش نظر کاربران را دربر دارد ،نسبت باه روش هاای
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وودکار تشخیص هرزنامه مفیدتر است .به کارگیری برچاس گاذاری
محتوا در محینهایي چون شبکه های اجتماعي مي تواناد عاالوه بار
جلوگیری از انتشار هرز نامه ،جایگزین فیلترینگ شاده و از ماشاهده
مطال هرزنامه و نامناس جلوگیری نماید .عالوهبرایان ماي تاوان از
بازوورد کاربران به یکادیگر در شابکه هاای اجتمااعي در سیاستم
تشخیص هرز نامه استفاده نمود و میزان اعتبار هر کااربر را ماشخص
کرد [.]93

read post
if post is spam
set post as spam in DB
else if post is phishing
set post as phishing in DB
else post is +18
set post as +18 in DB
compare post type in DB
select the highest type
hide post content
show post type logo
if logo is clicked
show post

 .2.1روش پیشنهادی به منظـور مـدیریت هرزنامـه در
شبکههای اجتماعی
در این روش ،کاربر امکان برچس گذاری پستهای ارسالشده از
دوستان وود را دارد که در صفحه شخصي دریافت مي کند؛ باه ایان
ترتی که ميتواند هر پست را بهعنوان هرزنامه ،فری کارانه یا بااالی
 29سااال انتخاااب کنااد .البتااه طبااق تعاااریف سااایت ،esrb.org
برچس های دیگری نیز در رابطه با سایتها و فیلمها وجود دارد ،اماا
این سه مورد برای استفاده در شبکه اجتماعي انتخااب گردیاد؛ زیارا
این تابلیت برای برچس گذاری سایتهای مختلف استفاده ميشود و
در سایت  icra.orgتابل ببت مي باشد .برچس گاذاری باا ساه ناوع
هرزنامه ،فری کارانه و بزرگساالن ( )+29ایجاد شده و برای هر یک از
این گزینهها ،ستوني در پایگاه داده در جدول پستها تخاصیص داده
شده است .نحوه کار به این ترتی است کاه باهازای هار رأی ،یاک
شمارنده برای آن پست در نظر گرفته ماي شاود .هار رأی هرزناماه،
فری کارانه یا مربو به بزرگساالن ( )+29در ستون ها ببات شاده و
بزرگترین رأی در بین این ستونها انتخاب شده و لوگاوی مربوطاه
بهجای نمایش متن در صفحه کاربر نشان داده وواهد شد .در صورتي

شکل  .2شبهبرنامه روش پیشنهادی

که بر روی لوگو کلیک شود ،متن برچاس گاذاریشاده ناشان داده
مي شود .در ااامن ،پیااش از بباات رأی در پایگااه داده ،بررساي
مي شود کاه کااربر پیش از این در رابطه باا آن پاست ،رأی ارساال
ننموده بااشد ،تاا بدین تارتی هر کاربر تناها یک حق رأی در رابطه
با هر پسات داشتاه بااشد .شکل  ،9شبهبرناماه 2روش پیاشنهادی را
نشان ميدهد.
شکل  3چگونگي برچس گذاری پستها از سوی کاربران و شکل
 4نمای تصویری یک پست برچس گذاریشده به عناوان هرزناماه را
نمایش ميدهد .بهمنظور این که ارساال کننادگان هرزناماه متوجاه
پنهان شدن پست های وود در شابکه ناشوند ،تماامي پساات هاای
ارساال شده توسن کاربر بدون هیچ شرطي در صفحه شخصي ایشان
نمایش داده ميشود؛ اما در رابطه با پستهای دوستان کااربر ،شار

شکل  .1نحوه برچس گذاری پستها در شبکه اجتماعي
1- pseudocode
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 .1.6آزمایش برچسبگذاری محتوا در شبکه اجتماعی

شکل  .6نمای تصویری پست برچس گذاری شده بهعنوان هرزنامه

بررسي برچس گذاری محتوا تبل از نمایش آن بررسي مايشاود تاا
پست های نامناس سایر کاربران ،در صفحه شخصي آنهاا باهصاورت
برچس گذاریشده نمایش داده شود .از آنجا که بروي کاربران تمایل
دارند تماميپستها را بدون توجه به برچس گذاری مشاهده نمایناد،
در تسمت تنظیمات شبکه اجتماعي مورد نظر ،امکان نمایش باه دو
صورت ( با برچس گذاری و بدون برچس گذاری هرزنامه ) ترار داده
شده است.

 .6آزمایش
نسخه اولیه شبکه اجتماعي ،تحقیق از یک نرمافزار متن باز 2بوده
است که پس از سفارشيسازی و برگردان آن به زبان فارسي و افزودن
پیمانههای مورد نیاز تحقیق ،به منظور آزمایش روش پیاشنهادی بار
روی آدرس  www.irancsirt.irتارار گرفتاه و در مادت  54روز -از
تاریخ  26/26/97تا  -26/29/92با  266کااربر ماورد آزماایش تارار
گرفته است .این افراد در شابکه اجتمااعي پیااده ساازیشاده عاضو
شده اند .از این افراد وواسته شده که دوستان وود را دنبال نماوده و
شروع به فعالیتهایي چون ارسال پست و نظر نمایند.

 .3.6سناریو
 29کاربر مجاز و  9نفر بهعنوان ارسالکننده هرز نامه به فعالیات
وود در این شبکه پرداوتهاند .فرستندگان هارز ناماه ،تماامي افاراد
شبکه را دنبال نموده اند .پس از یک ماه از شروع کار شبکه اجتماعي،
تابلیتهای افزودهشده بهمنظور برچس گذاری محتاوا ،باه نیماي از
کاربران بهعنوان کاربران تست ،توایح داده شده است.

 .2.6مجموعه دادهها
در مدت آزمایش 569 ،پست و  269نظر در ایان شابکه ارساال
شده است که از این تعداد 295 ،پست هرز و  326پست مجااز باوده
است .همچنین  29نظر هرز و  26نظر مجاز بوده است که بار طباق
آن %36/95 ،پستها هرزنامه و  %69/24آنها مجاز بودهاند .همچنیان
 %27/52نظرات هرزنامه و  %99/46آنها مجاز بودهاند.
 -2نرمافزار متن باز شبکه اجتماعي از آدرس زیر دریافت شده است:
http://code.google.com/p/forunpaf/downloads

بهمنظور آزمایش برچس گذاری محتوا ،در مدت تعیینشده برای
فعالیت کاربران ،امکان برچس گذاری محتوا در سمت سرور بار روی
شبکه اجتماعي ترار نگرفته است .بنابراین ،در میان پستها ،کااربران
با پستهای هرزنامه و فری کارانه نیز مواجه شدهاند .پس از  54روز،
کدهای سمت سرور تغییر داده شده و امکان برچس گاذاری محتاوا
برای کاربران تست ااافه شاده اسات .از  952پاست صافحه هاای
شخصي کاربران تست 26 ،پست هرزنامه بوده که در حادود %39/94
است و  96پست فری کارانه بوده که در حدود  %26/35ماي باشاد.
پستها در بین ساعات  29تا  24روز 26/29/96توسن کاربران تست
برچس گذاری شده و از نمایش آنها در شابکه اجتمااعي جلوگایری
شده است که در ادامه به بررسي گزارشات رسیده از برچس گاذاری
محتوا پرداوته شده و میزان کاهش هرزنامه و تابیر برچاس گاذاری
محتوا مورد سنجش ترار ميگیرد.

 .5نتایج
پس از برچس گذاری محتوا توسن کاربران تاست ،از  26پاست
هرزنامه 967 ،گزارش هرزنامه دریافت گردید که با این روش%97/5 ،
هرزنامهها شناسایي شده است .از  96پست فری کارانه ارسالشده در
شبکه 42 ،گزارش فری کارانه از سوی کاربران دریافت شده اسات و
 %26/25پستهای فری کارانه شناسایي شده اسات .باا اساتفاده از
روش برچس گذاری ،پستهای هرزنامه و فری کاراناه پنهاان شاده
است و متن پست با لوگوی هرزنامه و فری کارانه جایگزین شده است
(جدول .)2
جدول  .3گزارش پستهای هرزنامه و فری کاران توسن کاربران تست
تعداد پیام هرزنامه تعداد هرزنامه

تعداد پیام برچسب

درصد کاهش

در صفحه شخصی

گزارش شده

گذاری و پنهان شده

هرزنامه

26

967

94

%97/5

96

42

95

%26/25

 .3.5بررسی عملکرد راهحل پیـشنهادی در تـشخیص
هرزنامه
در این تسمت به ارزیاابي روش مادیریت هارز ناماه در شابکه
اجتماعي پیادهسازیشده پرداوته ميشود.
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 .3.3.5معیار ارزیابی

دسته مثبت ،نشاندهنده هرز نامه و دسته منفاي ،ناشاندهناده
نامه معتبر باشد .در دستهبندی دودویي ،معموال چهاار حالات پیاش
ميآید که در جدول  9نشان داده شدهاند .این چهار حالات مختلاف
عبارتاند از:
 منفی درست :پیام معتبری که به درستي در دسته معتبر تارار
گرفته است.
 منفی کاذب :هرزنامه ای که به اشتباه در دسته معتبر ترار گرفته
است.
 مثبت کاذب :پیام معتبری که به اشتباه در دسته هرز نامه تارار
گرفته است.
 مثبت درست :هرزنامهای که به درستي در دسته هرز نامه تارار
گرفته است.
جدول  .2حاالت ارزیابي تشخیص هرزنامه

منفی

منفی درست

منفی کاذب

مثبت

مثبت کاذب

مثبت درست

برچسب

منفی

مثبت

دستهبندیکننده

برچسب واقعی نمونه

جدول  .1ماتریس نتایج پیامهای هرزنامه

منفی

%33/26

%31/63

مثبت

%3

%83/58

برچسب

منفی

مثبت

دستهبندیکننده

برچسب واقعی نمونه

جدول  .6ماتریس نتایج پیامهای فری کارانه

منفی

%311

%1/8

مثبت

%1

%31/35

برچسب

منفی

مثبت

دستهبندیکننده

برچسب واقعی نمونه

طبق جدول  ،3نتایج بهدستآمده از گزارش هرزنامه در پست هاا
از این ترار است :نرخ منفي درست  ،%22/94منفاي کااذب ،%26/42
مثبت کاذب  %2و مثبت درست .%92/59
طبق جدول  ،4نتایج به دستآماده از گازارش فریا کاراناه در
پستها بدین گونه است :نرخ منافاي درست  ،%266منافااي کااذب
 ،%3/9مثبت کاذب  %6و مثبت درست .%26/25
در طول آزماایش ،هیاچگوناه پاستي باا محتاوای مرباو باه
بزرگساالن ( )+29بر روی شبکه ترار نگرفت که بههمین دلیل ،آماری
از نتایج حاصل از آن نميتوان بیان نمود.
 .2.3.5یادآوری ،دقت ،صحت و خطا
فرمولهای  2تا  4چگونگاي محاسابه مقاادیر یاادآوری ،دتات،
صحت و وطا را نشان ميدهد.
()1

 :صحت

()2

 :نرخ وطا

()3

 :یادآوری

()4

 :دتت

که در این فرمولها S ،به معني هرزنامه L ،به معني پیام معتابر،
 nsتعداد هرزنامه -که به درستي بهعنوان هرزنامه شناوته شده است
 nLتعداد هرزنامه -که بهعنوان نامه معتبر دستهبندی شده اندNL ،-تعداد نامه معتبری که تارار اسات دساتهبنادی شاوند و  NSتعاداد
هرزنامهای که ترار است دستهبندی شوند ،ميباشد.
طبق نتایج بهدستآمده برای پستهای هرزنامه ،مقدار یاادآوری
 ،%92/59دتت  ،%29/95صحت  %25/22و وطا  %4/9بوده است و از
نتایج بهدستآمده در رابطه با پستهای فری کارانه ،مقدار یاادآوری
 ،%26/25دتت  ، %266صحت  %22/37و وطا  %6/69بوده است

 .2.5مقایسه پستهای هرزنامه و فریبکارانه قبل و پس
از بهکارگیری روش برچسبگذاری محتوا
جدول  ،6مقایسه پستهای هرزنامه و فری کارانه تبل و پاس از
بهکارگیری روش برچس گذاری محتوا برای کاربران تاست را ناشان
ميدهد .پیش از بهکارگیری برچس گذاری محتوا ،پستهای هارز در
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جدول  .7مقایسه آماری پستهای فری کارانه کاربران تبل و بعد از روش

جدول  .5نتایج حاصل از برچس گذاری محتوا

برچس گذاری محتوا

برچسبگذاری

یادآوری

دقت

صحت

خطا

هرزنامه

%83/58

%38/85

%35/33

%6/81

فریبکارانه

%31/35

%311

%33/17

%1/12

باالی  38سال

-

-

-

-

پست

جدول  .1مقایسه پستهای هرزنامه و فری کارانه تبل و پس از
بهکارگیری روش برچس گذاری محتوا

پیش از بهکارگیری
برچسبگذاری
پس از بهکارگیری از
برچسبگذاری

هرزنامه قبل از
برچسبگذاری محتوا
هرزنامه بعد از
برچسبگذاری محتوا
فریبکارانه قبل از
برچسبگذاری محتوا

هرزنامه

فریبکارانه

%39/94

%26/35

%4/79

%6/32

فریبکارانه بعد از
برچسبگذاری محتوا

Mean

N

Std.
Error
Mean

Std.
Deviation

1/92

50

0/362

2/265

0/20

50

0/076

0/535

0/52

50

0/096

0/535

0/02

50

0/020

0/141

جدول  .8نتایج آزمون t

حدود  %35/45و پستهای فری کارانه در حدود  %22/5بوده اسات.
پس از بهکارگیری روش برچس گذاری محتاوا ،پاست هاای هارز باه
حدود  %4/79و پستهای فری کارانه به حدود  %6/32رسایده اسات.
باید توجه نمود که کاهش نمایش پست های هرزنامه و فریا کاراناه
سب کاهش بار ترافیکي در صافحه شخاصي کااربران شاده اسات.
افزایش اعتماد کاربران و ایجاد محیطي امن ،از دیگر مزایای این روش
ميباشد.

 .1.5تحلیل نتایج با استفاده از آزمون فرض
در این تسمت ،نتایج به دستآماده از کااربران تاست ،پیاش از
بهکارگیری روش برچاس گاذاری محتاوا و پاس از آن باا آزماون
میانگینهای نمونههای جفت بررسي ميشوند.
 .3.1.5آزمون میانگینهای نمونههای جفت
اگر بخواهیم اندازه دو صفت را در هر فرد نمونه به دسات آوریام،
مي گوییم یک نمونه جفت داریم که در اینجا ،میزان هرزناماه تبال و
پس از بهکارگیری روش برچس گذاری محتوا در کاربران تست است.
در جدول  ،7مقادیر ستون  ،Nتعداد دادههای هر یک از نموناه هاا را
نشان ميدهد .مقادیر ستون  ،meanمیانگین های حاسابي دو نموناه
هستند .مقادیر ستون  ،Std. Deviationانحاراف معیاار نموناه هاا و
مقادیر ستون ،std. Error meanانحراف معیاار میاانگین نموناه هاا را
نشان ميدهد.

هرزنامه

95% Confidence Paired
Interval of the Differences
Difference

Mean
Std.
Deviation
Std. Error
Mean

فریب
کارانه

3/721

1/511

2/318

1/167

1/112

1/133

Lower

3/332

1/131

Upper

2/128

1/131

t

5/187

5/611

Df

63

63

Sig.
)(2-tailed

111/1

111/1

در جدول  9فرض ميکنیم  x11, x21,…,x n1مقادیر اولین صفت و
 x12, x22, …, xn2مقادیر دومین صفت باشند .میانگین اولین صفت را
در نمونه تست با  x1و میانگین دومین صفت را در نمونه تست باا x2
نشان ميدهیم .فرض ميکنیام  i=1,2….,nو  di=xi1-xi2تفااال دو
صافت بااشاد .ماقدار  d = x1- x2در سطر  meanنوشته شده است و
اگر میانگین دو صفت در جامعه را با  u2و  u9نشان دهیم ،آنگاه کاران
پایین و کران باالی فاصله اطمینان  u2-u9باهترتیا در ساطر هاای
 upperو  lowerآمده است .فرض  H0: u1-u2=0در مقابل H2:u1-u2≠0
ترار دارد که از آماره ) d /(sd/√nاستفاده ميشاود کاه مقادار آن در
سطر  tنشان داده شده است .درجه آزادی این آماره در سطر  Dfآمده
است .سطح معنيداری این آزمون در سطر ) Sig.(2tailedنوشته شده
است .نتایج بهدستآمده ،فرض  H0را حداکثر با اطمینان  %25بارای
پستهای هرز و فری کارانه رد ميکند.
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 .6.5رضایت کاربران

برای اطالع از راایت کااربران ،پرساشنامهای باا  2ساؤال تهیاه
گردیده و در اوتیار کاربران ترار داده شاده اسات .ایان پرساشنامه،
بسته پاسخ بوده است که  4سوال اول ،اطالعاتي در مورد پاسخدهنده
و  5سوال بعدی با پاسخهای( 5 :ویلي زیاد)( 4 ،زیاد)( 3 ،متوسان)،
( 9کم) و ( 2ویلي کم) با استفاده از مقیاس لیکرت ارائه شده اسات.
نمونه جامعه انتخابي بهصورت احتماالي و تاصادفي ،سااده انتخااب
شدهاند و  36پرسشنامه ،بین کاربران نمونه توزیع شده است.
 .3.6.5سؤاالت پرسشنامه رضایت کاربران
 2سؤال پرسشنامه عبارتاند از:
 سن
 جنسیت
 میزان تحصیالت
 بهطور متوسن چه میزان در ماه ،از شبکههای اجتمااعي آنالیان
استفاده ميکنید؟
 به نظر شما برچس گذاری محتاوا باه چاه مایزان در مدیریات
هرزنامه در شبکه اجتماعي موبر بوده است؟
 بهکارگیری برچس گذاری محتوا تا چه میزان در کاهش نمایاش
پیامهای هرز ،فاری کارانه و مرباو باه بزرگاساالن ( )+29در
شبکه اجتماعي موبر است؟

پرسشنامه بدین ترتی است %26 :زیر  96سال %66/7 ،بیان  96تاا
 36سال %26 ،بین  32تا  46سال %26 ،بین  42تا  56سال و %3/3
باالی  56سال .غال افراد شرکتکننده را افراد بین  96تا  36ساال
تشکیل ميدهند و  %76شرکات کنانادگان مونااث و  %36مذکااار
ميباشند که جنس مونث ،غال است.
مایزان تحصیالت افراد پاسخگو در پرسشنامه بدینترتی اسات:
 %23/3دیپلم %46 ،لیسانس %46 ،فاوق لیاسانس %6/7 ،دکاترا کاه
جمعیت غال را افراد با مدرک لیاسانس و فاوق لیاسانس تاشکیل
ميدهند.
میزان استفاده از شبکههای اجتماعي در طول یک ماه بر حاس
ساعت برای افراد پاسخگو در پرسشنامه بادینترتیا اسات%26/7 :
کمتر از یک ساعت %93/3 ،بین  2تا  26ساعت %6/7 ،بین  22تا 96
ساعت %26 ،بین  92تا  36ساعت و  %43بیش از  36ساعت از ایان
شبکهها استفاده مينمایند که جمعیت غال را افراد استفاده کنناده
از شبکههای اجتماعي با بیش از  36ساعت در ماه تشکیل ميدهند.
جدول ،2میزان مدیریت هرزنامه ،میزان کاهش هرزناماه ،مایزان
افزایش اعتماد کاربران ،میزان صرفهجویي در زمان و میزان کاهش بار
ترافیکي با استفاده از برچس گذاری محتوا در شبکههای اجتماعي را
نشان ميدهد .از این میاان %53/3،تابیر مدیریات هرزنااامه را زیااد،
 %66/7تابیر میزان کاهش هرزنامه را زیاد %56 ،تابیر میزان افزایاش
اعاتماد را زیاد %63/3 ،تابایر میزان صرفهجویي در زمان را زیااااد و
 %56/7تابیر میزان کاهش بار ترافیکي را زیاد دانستهاند.
جدول  .3آمار بهدستآمده از پرسشنامه راایت کاربران

 بهکارگیری برچس گذاری محتوا تا چه میزان در افزایش اعتمااد
شما به شبکه اجتماعي موبر بوده است؟
 به نظر شما روش بهکارگرفتهشده در تحقیاق ،در عادم نمایاش
هرزنامه در شبکه اجتماعي تا چه میزان در صارفهجویاي وتات
کاربران موبر بوده است؟

درصد

درصد

درصد

مدیریت

کاهش

افزایش عتماد صرفهجویی کاهش بار

هرزنامه

هرزنامه

ترافیکی

کاربران

درصد
در زمان

درصد

خیلی کم
کم

3/3

6/7

متوسط

33/3

26/6

96/7

26/7

96/6

 به نظر شما روش بهکارگرفتهشده بهمنظور عدم نمایش محتاوای
هرزنامه و بارگذاری آن در نمایه کاربر ،تا چه میزان بر کاهش بار
ترافیکي سایت موبر است؟

زیاد

53/3

66/7

56/6

63/3

56/7

خیلی زیاد

23/3

 .2.6.5نتایج پرسشنامه

 .1نتیجه

در این تحقیق ،از نرمافزار  SPSSنسخه  29/6برای آمار توصایفي
پرسشنامه راایت کاربران استفاده شده است .سن افراد پاسخگاو در

در این مقاله روشي جدیاد مبتاني بار برچاس گاذاری محتاوا
به منظور شناسایي و مدیریت هرزنامه در شبکه هاای اجتمااعي ارائاه

26/7

93/3

96/6

96/6
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 فریا کاراناه و، این روش برای برچس گذاری مطال هرزناماه.شد
 بتاوان،) بهکار گرفته شد تاا بادینوسایله+29(مربو به بزرگساالن
پست های صفحه وانه کاربر را بر اساس باازوورد کااربران مدیریات
 روش پیشنهادی بار روی. آنها را برچس گذاری و پنهان نمود،کرده
 دادهها در حدود.یک نرمافزار شبکه اجتماعي متن باز پیادهسازی شد
 ماااه از کااارکرد ایاان شاابکه اجتماااعي جمااعآوری و پااست هااا9
برچس گذاری شده است و روش پیشنهادی بر روی پستهای صفحه
 نتایج.وانه کاربران و صفحه ارسالکنندگان هرزنامه اعمال شده است
 ساب کاهاش،نشان مي دهد که روش مدیریت محتوای پیاشنهادی
تابل توجه نمایش مطال هرزنامه و فری کارانه و کاهش بار ترافیکي
بهدلیل عدم نمایش پستهای هرزنامه و فری کارانه در ایان شابکه
.اجتماعي شده است
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