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AUTOMATYCZNA KLASYFIKACJA WIADOMOŚCI  
E-MAIL W SKRZYNKACH POCZTOWYCH  

Z ZASTOSOWANIEM TABEL DECYZYJNYCH 
 
Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę dotyczącą automatycznej klasyfikacji 
wiadomości mailowych w skrzynkach pocztowych. Celem pracy jest opracowanie me-
chanizmu tworzenia tabel decyzyjnych ze zbiorów takich wiadomości e-mail, na których 
możliwe jest zbudowanie klasyfikatora, którego zastosowanie pozwala na poprawienie 
dokładności klasyfikacji wiadomości e-mail do folderów. Zaproponowana metoda zosta-
ła przetestowana na zbiorze danych Enron E-mail przy zastosowaniu wybranych algo-
rytmów. Uzyskane wyniki potwierdzają, że użycie proponowanych rozwiązań pozwala 
na poprawienie dokładności klasyfikacji nowych wiadomości e-mail do folderów.  
 
Słowa kluczowe: tabele decyzyjne, klasyfikacja, Enron E-mail. 
 
 
Wprowadzenie 
 

W dzisiejszych czasach e-mail to jedna z najlepszych metod komunikacji. 
Jest łatwo dostępna, szybka, tania, a jednocześnie pozwala komunikować się z wie-
loma osobami oraz na duże odległości bez konieczności wychodzenia z domu 
czy pracy. Zwykłe listy mogą iść kilka dni lub nawet tygodni, natomiast e-mail 
dostarczany jest do konkretnego adresata, nawet znajdującego się wiele kilome-
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trów od nas, dosłownie w kilka sekund. Dodatkowym atutem jest to, że wysyła-
jąc e-mail, nie musimy sprawdzać, która jest godzina po drugiej stronie globu. 
Nasz odbiorca może przeczytać e-mail w dowolnie wybranym przez siebie mo-
mencie, wtedy gdy ma na to czas i ochotę.  

E-mail jako narzędzie komunikacji może być wykorzystane do różnych ce-
lów. Najczęściej jest to chęć przekazania komunikatu, przesłania dokumentów 
czy też utrzymania kontaktu z klientami. Największym jednak problemem użyt-
kowników, zwłaszcza tych, dla których e-mail to podstawa komunikacji, jest 
odpowiednie uporządkowanie poczty elektronicznej i przypisanie wiadomości 
do poszczególnych folderów, szczególnie gdy kategoryzacja ta ma się odbywać 
w sposób automatyczny.  

Celem pracy jest opracowanie metody umożliwiającej stworzenie tabel decy-
zyjnych z dostępnych zbiorów danych, zawierających wiadomości mailowe. Na 
podstawie uzyskanych tabel decyzyjnych budowany jest klasyfikator oparty na roz-
wiązaniach z wybranych algorytmów, których zastosowanie pozwala na poprawie-
nie dokładności klasyfikacji wiadomości e-mail do folderów. Proponowana metoda 
została zastosowana na zbiorach wiadomości e-mail z wybranych skrzynek poczto-
wych uzyskanych z ogólnodostępnego zbioru danych Enron E-mail. 
 
 
1. Zbiór danych Enron E-mail 
 

Enron E-mail Dataset jest to zestaw danych zebrany i przygotowany przez 
Projekt CALO (A Cognitive Assistant that Learns and Organizes). Zawiera po-
nad 600 tys. wiadomości e-mail, które zostały wysłane lub odebrane przez 158 
pracowników wyższego szczebla z Enron Corporation. Zbiór danych został 
przejęty przez Komisję Regulacji Energetyki Federalnej w trakcie dochodzenia 
po upadku firmy, a następnie został podany do publicznej wiadomości. Kopia 
bazy danych została wykupiona przez Leslie Kaelbling z Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), po czym okazało się, że w zbiorze są duże problemy 
związane z integralnością danych. Dzięki pracy zespołu z ośrodka SRI Interna-
tional, dane zostały poprawione i udostępnione innym naukowcom do badań. 

Baza danych jest uważana za jeden z cenniejszych zbiorów, gdyż zawiera 
rzeczywiste wiadomości e-mail dostępne publicznie, co często jest problema-
tyczne z uwagi na prywatność danych z innych zestawów. Wiadomości te są 
przypisane do kont osobistych i podzielone na foldery. Zbiór danych E-mail En-
ron jest powszechnie stosowany do badań związanych z klasyfikacją, przetwa-
rzaniem języka naturalnego oraz uczenia maszynowego. Klasyfikacja e-mail 
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może być używana do wielu różnych zastosowań, w szczególności do filtrowa-
nia wiadomości na podstawie priorytetu przypisywania e-maili do folderów 
utworzonych przez użytkownika, a także do identyfikacji spamu. 
 
 
2. Klasyfikacja 
 

Początki klasyfikacji wiadomości przypadają na lata 90., kiedy to D. Lewis 
wprowadził model Concept Learning dla systemów klasyfikacji tekstu, w tym 
systemów do pobierania dokumentów, automatycznego indeksowania czy fil-
trowania poczty elektronicznej [Lewis, 1992]. Większość prac dotycząca klasy-
fikowania wiadomości e-mail skupia się na filtrowaniu spamu, wykorzystując 
naiwny klasyfikator bayesowski (Naive Bayes, NB) lub maszynę wektorów no-
śnych (Support Vector Machine, SVM). W 1989 r. przedstawiono algorytm in-
dukcji reguł CN2 [Clark, Niblett, 1989], który razem z algorytmem k-najbliższego 
sąsiada zastosowano do stworzenia interfejsu, który wykorzystuje element ucze-
nia się do filtrowania wiadomości e-mail [Payne, Edwards, 1997]. M. Sahami  
i in. [1998] przedstawili użycie naiwnego klasyfikatora Bayesa do filtrowania 
niechcianych wiadomości. Rozważyli metody uczenia klasyfikatorów Bayesa  
z danych tekstowych. W kolejnych latach wykonano badania, z których wynikło, 
że klasyfikacja za pomocą SVM daje dużo lepsze wyniki niż naiwny klasyfika-
tor bayesowski [Kiritchenko, Matwin, 2002]. 

R. Bekkerman i in. [2004] przeprowadzili z kolei badania dotyczące pro-
blemu klasyfikowania e-maili do folderów. Użyli do tego czterech klasyfikato-
rów, tj.: maksymalnej entropii (Maximum Entropy, ME), naiwnego klasyfikatora 
Bayesa, maszyny wektorów nośnych oraz algorytmu Winnow z szerokim margi-
nesem (Wide-margin Winnow, WMW), natomiast dane do badań przygotowali na 
podstawie zbioru danych Enron. 
 

Support Vector Machine jest to technika uczenia maszynowego, pozwala-
jąca na analizowanie danych i wyznaczenie wzorców w celu klasyfikacji, która 
polega na określeniu, do której z dwóch klas należy przypisać zbiór danych wej-
ściowych. Do procesu uczenia maszyny wektorów nośnych wymagany jest zbiór 
uczący, w którym każdy element zbioru posiada oznaczenie, do której klasy na-
leży. Uzyskany model SVM reprezentuje dane ze zbioru uczącego oddzielone od 
siebie granicą z najszerszym marginesem, czyli odległością od tej hiperpłasz-
czyzny. SVM został po raz pierwszy przedstawiony przez V. Vapnika w pracy 
[Cortes, Vapnik, 1995]. 
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Wśród SVM można rozróżnić klasyfikator liniowy oraz nieliniowy. Istotą 
metody SVM jest konstrukcja optymalnej hiperpłaszczyzny, której zadaniem jest 
rozdzielenie danych, należących do przeciwnych klas ( , ), z możliwie naj-
większym marginesem zaufania.  

Dla danego zbioru treningowego: = {( , ), … , ( , )} ⊆ × { , },  
poprzez (zazwyczaj nieliniową) transformację :	 → τ do przestrzeni τ po-
wstaje nowe zadanie klasyfikacji:  = {( ( ), ), … , ( ( ), )} ⊆ τ × {−1,1}, 
gdzie: = 1, 	 	 =−1, 	 	 . 

Celem klasyfikacji jest znalezienie wektora ϣ, dla którego (ϣ ⋅ ( ) + ) ≥ 1, = 1,… , , przy założeniu separowalności klas lub (ϣ ⋅ ( ) + ) ≥ 1 − , ≥ 0, = 1,… ,  dla danych nieseparowalnych. Liczba niezerowych  jest wów-
czas liczbą błędów popełnianych w klasyfikacji wektorów zbioru treningowego. Mi-
nimalizację liczby błędów można zatem uzyskać poprzez minimalizację: ∑ . 

 W związku z powyższym, szukanie optymalnego modelu SVM można zde-
finiować jako problem minimalizacji: minϣ, , 12 ‖ϣ‖ + , 
gdzie  jest stałą nośności danych, ϣ jest wektorem współczynników, a  jest 
stałą reprezentującą parametry przenoszenia danych wejściowych.  
 

Naiwny klasyfikator Bayesa jest jedną z metod uczenia maszynowego, 
stosowaną do rozwiązywania problemu sortowania i klasyfikacji. Jego zadaniem 
jest przyporządkowanie nowego przypadku do jednej z klas decyzyjnych, przy 
czym zbiór klas decyzyjnych musi być skończony i zdefiniowany a priori. 

Naiwny klasyfikator Bayesa jest statystycznym klasyfikatorem, opartym na 
twierdzeniu Bayesa, które pokazuje, w jaki sposób obliczyć prawdopodobieństwo 
warunkowe ( / ) tego, że obiekt o właściwościach  należy do klasy . 
Prawdopodobieństwa ( / ), ( ), ( ) można bezpośrednio wyliczyć z da-
nych zgromadzonych w treningowym zbiorze danych. Naiwny klasyfikator Bayesa 
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zakłada, że wartości atrybutów w klasach są niezależne. Założenie to jest zwane 
założeniem o niezależności warunkowej klasy. 

W naiwnym klasyfikatorze Bayesa każdy obiekt traktowany jest jako wek-
tor  wartości atrybutów = { ,… , }, takich że = ( , , … , ). W na-
iwnej klasyfikacji Bayesa obiekt  przypisany jest do tej klasy, do której praw-
dopodobieństwo warunkowe przynależności  jest największe. Dlatego  jest 
przypisany do klasy , pod warunkiem że ( / ) ≥ ( / ), dla każdego , 
takiego że 1 ≤ ≤ , gdzie ≠ . Klasyfikacja Bayesa oparta jest na maksy-
malizowaniu prawdopodobieństwa: ( / ) = ( / ) ⋅ ( )( ) , 
gdzie: ( / ) to prawdopodobieństwo a posteriori, że  należy do klasy , ( ) to prawdopodobieństwo a priori wystąpienia klasy , ( ) to prawdopodobieństwo a priori wystąpienia przykładu .  

Prawdopodobieństwo ( ) jest stałe, w związku z czym wystarczy mak-
symalizować iloczyn ( / ) ⋅ ( ). Ponadto przyjmuje się, że ( ) = ⁄ , 
gdzie  oznacza liczbę obiektów w zbiorze treningowym,  oznacza liczbę 
obiektów w klasie .  

Dla	 = ( , , … , ) wartość  oblicza się jako iloczyn:  = 	 ( / ) ⋅ ( / ) ⋅ … ⋅ ( / ), przy czym ( / ) = ⁄ , 

gdzie  oznacza liczbę obiektów klasy , dla których wartość atrybutu  jest 
równa , a  oznacza liczbę wszystkich obiektów w klasie  w zadanym zbio-
rze treningowym. 
 

Entropia to wielkość S(p ,… , p ) służąca do pomiaru niepewności wystą-
pienia danego zdarzenia elementarnego w następnej chwili. Niech zbiór = { ,… , }		reprezentuje możliwe wyniki pewnego eksperymentu, tj. możli-
we wartości pewnej zmiennej losowej. Natomiast rozkład prawdopodobieństwa: ( ) = , = 1 

opisuje tę zmienną, gdy wartość średnia tego rozkładu jest znana i wynosi:  〈 〉 = ∑ . 

Entropia  powinna być ciągłą funkcją swoich argumentów { , , … , }, 
tj. małe zmiany prawdopodobieństw  powinny skutkować małymi zmianami 
entropii. Dodatkowo powinna być funkcją symetryczną, w tym sensie, że zamia-
na miejscami  oraz , dla 	 ≠ 	 , nie powinna zmieniać wartości tej funkcji. 
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W przypadku dodania do zbioru wyników = { , , … , } nowego 
wyniku  o prawdopodobieństwie = 0 wartość entropii nie powinna 
się zmieniać. Ta własność entropii wynika stąd, że zdarzenia niemożliwe o prawdo-
podobieństwie wystąpienia równym zeru, nie powinny mieć wpływu na praw-
dziwy wynik eksperymentu.  

Gdy wynik eksperymentu jest pewny, tzn. gdy prawdopodobieństwo pew-
nej wartości  wynosi = 1, wtedy niepewność ( , , … , ) powinna być 
najmniejsza. Wartość entropii jest natomiast maksymalna wtedy, gdy niepew-
ność związana z wynikiem eksperymentu jest największa. Oczywiście z naj-
większą niepewnością mamy do czynienia wtedy, gdy każdy wynik jest tak sa-
mo prawdopodobny. Wtedy maksymalna wartość entropii { } powinna być 
rosnącą funkcją . Zasada maksymalnej entropii oznacza więc, że spośród wielu 
możliwych rozkładów prawdopodobieństwa ( ), należy wybrać taki rozkład, 
który jest obarczony największą niepewnością, w związku z czym: ( , , … , ) = − ∑ . 
 

Winnow to algorytm podobny do perceptronu, lecz z zasady lepiej odrzuca 
nieistotne elementy. Jest to w efekcie korelator ze sztywnym progiem odrzuca-
nia. Normalnie wyjście z tego algorytmu jest binarne – pasuje lub nie. Każda ce-
cha w Winnow ma własną wagę. Detekcja polega na sumowaniu wag wszyst-
kich wykrytych cech zgodnie z wagami dla wszystkich obiektów. Niech { } 
będzie i-tą cechą j-tego obiektu. Wtedy: =	∑ × , = 	0	 ⇔ 	 ∈	1	 ⇔ 	 ∉  , 

gdzie  to wynikowa waga danego obiektu,  to waga danej cechy dla zadane-
go obiektu,  to zbiór cech występujących w j-tym obiekcie. Wynik detekcji to: =	 0	 ⇔ 	 > 	Θ1	 ⇔ 	 ≤ 	Θ ,	
gdzie Θ to wartość progowa. Dobre wyniki uzyskuje się dla Θ	 = 2⁄ , gdzie 

 to średnia waga j-tego obiektu we wszystkich treningach. 
Standardowy Winnow korzysta z prostej maszyny stanu do treningu. Niech 

 będzie wynikiem detekcji j-tego obiektu,  będzie identyfikatorem pożądane-
go obiektu,  oznacza liczbę cech przyporządkowanych j-temu obiektowi, 	 ∈ 	 {1, … , }. Wtedy: 	 = 	 	 ∧ = 0	 ⇒ = 	 × , 	 ≠ 	 ∧ = 1	 ⇒ = 	0.	
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Jeżeli problem jest liniowo separowalny, błąd algorytmu Winnow wynosi 
maksymalnie log (Θ + 1) +	 . Winnow2 zawiera następującą modyfikację 
algorytmu uczącego: 	 = 	 	 ∧ = 0	 ⇒ = 	 × , 	 ≠ 	 ∧ = 1	 ⇒ = / .	

Wszystkie warianty Winnow ignorują kolejność cech, która nie wpływa na 
wynik detekcji. 
 
 
3. Algorytmy genetyczne  
 

Pierwsze próby połączenia teorii ewolucji z informatyką przeprowadzono 
na przełomie lat 50. i 60. Początkowy brak sukcesów wynikał z naśladownictwa 
ówczesnych podręczników biologii, które kładły większy nacisk na rolę mutacji 
jako źródła zmienności genetycznej w porównaniu z reprodukcją płciową. Widocz-
nym przełomem była, zaproponowana przez J.H. Hollanda w połowie lat 60., 
technika programowania uwzględniająca ewolucję zarówno przez mutację, jak  
i krzyżowanie [Holland, 1975]. W kolejnych latach zakres stosowania tego algo-
rytmu został poszerzony o kod genetyczny, pozwalający reprezentować strukturę 
każdego problemu. W ten sposób powstał uniwersalny algorytm, znany pod na-
zwą algorytmu genetycznego. 

Zgodnie z definicją Hollanda [1975] algorytmy genetyczne to algorytmy 
poszukiwania, które w rozwiązaniu zadań stosują zasady doboru naturalnego i dzie-
dziczenia, posługują się populacją potencjalnych rozwiązań, zawierają pewien 
proces selekcji oparty na dopasowaniu osobników oraz pewne operatory gene-
tyczne. Każde rozwiązanie ocenia się na podstawie pewnej miary jego dopaso-
wania, zwanej funkcją przystosowania (celu). Im większa jest wartość tej funkcji, 
tym dany osobnik jest lepiej przystosowany. Nową populację w kolejnej iteracji 
tworzy się przez selekcje osobników najlepiej przystosowanych. 
 

Selekcja polega na wybraniu osobników, które będą brały udział w tworze-
niu potomków następnego pokolenia. Wybór ten odbywa się na podstawie obli-
czonych wartości funkcji przystosowania, zatem największą szansę na wybranie 
mają osobniki o największej wartości funkcji przystosowania. Istnieje wiele me-
tod selekcji, jednak najbardziej popularną jest metoda ruletki. Polega ona na 
tym, że każdemu osobnikowi przydzielany jest wycinek koła ruletki o wielkości 
proporcjonalnej do wartości funkcji przystosowania danego osobnika. Im więk-
sza jest zatem wartość funkcji przystosowania, tym większy jest wycinek na ko-
le ruletki. Całe koło ruletki odpowiada sumie wartości funkcji przystosowania 
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wszystkich osobników danej populacji. Każdemu osobnikowi oznaczonemu przez 
, dla = 1, 2, … , , gdzie  jest wielkością populacji, odpowiada wycinek koła ( ), stanowiący część całego koła, wyrażony w procentach zgodnie ze wzorem:  

 ( ) = ( ) ⋅ 100%,  
przy czym:  ( ) = ( )∑ ( ), 
gdzie ( ) oznacza wartość funkcji przystosowania osobnika , ( ) jest 
prawdopodobieństwem selekcji osobnika . Selekcja może być rozumiana jako 
obrót kołem ruletki, w wyniku czego zostaje wybrany osobnik należący do wy-
losowanego w ten sposób wycinka koła ruletki. Prawdopodobieństwo wybrania 
danego osobnika jest tym większe, im większy jest wycinek koła, czyli im więk-
sza jest jego wartość przystosowania. W wyniku procesu selekcji zostaje utwo-
rzona populacja rodzicielska, zwana też pulą rodzicielską, o liczebności takiej 
samej jak liczebność bieżącej populacji, czyli równej . 
 

Krzyżowanie jest to jeden z dwóch podstawowych operatorów stosowanych 
w algorytmie genetycznym. W klasycznym algorytmie genetycznym krzyżowanie 
występuje prawie zawsze. Proces krzyżowania polega na wybraniu pary osobników 
z populacji rodzicielskiej, utworzonej zgodnie z metodą selekcji, a następnie wy-
mianie części informacji zawartej w genach rodziców i utworzeniu potomstwa.  

Wybór pary do krzyżowania dokonywany jest w sposób losowy, zgodnie  
z prawdopodobieństwem krzyżowania , gdzie 0,5 ≤ 	 ≤ 1. Następnie dla 
każdej pary, wybranych w ten sposób rodziców, losuje się pozycję genu w chromo-
somie, określającą tzw. punkt krzyżowania , który jest liczbą naturalną z prze-
działu 1, − 1 , gdzie  jest liczbą genów w chromosomie każdego z rodziców. 
W wyniku krzyżowania dwóch osobników z populacji rodzicielskiej otrzymuje się 
dwóch potomków. Pierwszy potomek ma chromosom składający się z genów na 
pozycjach od 1 do  pierwszego rodzica oraz genów od  do  pochodzących 
od drugiego rodzica. Drugi potomek otrzymuje natomiast pozostałe geny. 
 

Mutacja to drugi podstawowy operator genetyczny, jednak prawdopodo-
bieństwo wystąpienia mutacji  zawiera się w przedziale od 0 do 0,1. Proces 
mutacji polega na sporadycznej i przypadkowej zamianie wartości genu w chromo-
somie na wartość przeciwną. Dokonanie mutacji zgodnie z prawdopodobień-
stwem  polega na wylosowaniu liczby z przedziału 0, 1  dla każdego genu  
i wybraniu do mutacji tych genów, dla których wylosowana liczba jest mniejsza 
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lub równa prawdopodobieństwu . W algorytmie genetycznym mutacja chro-
mosomu może być dokonywana na populacji rodziców przed operacją krzyżo-
wania lub na populacji potomków utworzonych w wyniku krzyżowania. 
 
 
4. Algorytm CART 
 

Algorytm CART (Classification and Regression Trees) to algorytm stoso-
wany do konstruowania drzew decyzyjnych. Po raz pierwszy algorytm ten został 
zaproponowany przez Breimana i in. [1984]. Dla algorytmu CART zapropono-
wali dwa kryteria podziału: Giniego oraz podziału na dwie części. Kryterium 
podziału ma za zadanie znalezienie najlepszego testu, który podzieli dane anali-
zowane w węźle na dwie, maksymalnie jednorodne (pod względem klasy decy-
zyjnej), części. Jest to zdecydowanie najtrudniejszy i najbardziej złożony etap 
konstruowania drzew decyzyjnych.  

Kryterium Giniego zostało oparte na indeksie Giniego, czyli mierze kon-
centracji zmiennej losowej. Nadrzędnym celem w tym przypadku jest dokonanie 
podziału na możliwie jednorodne przypadki w węzłach potomnych. Warunek, 
według którego dokonuje się podziału, jest wyznaczany na podstawie wzoru: argmax, ,…, − + ( | ) + ( | ) ,	 
gdzie: 
  –  prawdopodobieństwo wystąpienia klasy decyzyjnej  w węźle  

(aktualnym węźle),  ( | ) –  prawdopodobieństwo wystąpienia klasy decyzyjnej  w węźle  
(lewym poddrzewie),  ( | ) –  prawdopodobieństwo wystąpienia klasy decyzyjnej  w węźle  
(prawym poddrzewie),  

 – prawdopodobieństwo przejścia obiektu do węzła  (lewe poddrzewo),  
 – prawdopodobieństwo przejścia obiektu do węzła  (prawe poddrzewo),  
 – klasy decyzyjne. 

Kryterium podziału na dwie części (twoing rule) przede wszystkim doko-
nuje podziału danych na dwie możliwie równe części. Jednorodność klasy decy-
zyjnej jest w tym przypadku mniej znacząca niż podczas stosowania kryterium 
Giniego, choć odgrywa pewną rolę. Warunek, według którego dokonuje się po-
działu, jest wyznaczany na podstawie wzoru: 
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argmax, ,…, 4 | ( | ) − ( | )| . 
Dokładna interpretacja obydwu kryteriów oraz statystyczne uzasadnienie 

takiego rozwiązania zostało podane w pracy Breimana i in. [1984]. 
 
 
5. Proponowana metoda klasyfikacji  

wiadomości e-mail do folderów 
 

Pierwszym krokiem w proponowanej metodzie, poprawiającej dokładność 
klasyfikacji wiadomości do folderów, jest przetworzenie zbioru danych e-maili  
z bazy Enron E-mail do postaci tabeli decyzyjnej. Każdy wiersz w takiej tabeli 
decyzyjnej zawiera regułę, która określa decyzje, jakie muszą zostać podjęte, 
gdy odpowiednie warunki zostaną spełnione. Formalnie tabela decyzyjna przed-
stawiona jest w postaci =	 ( , 	 ∪ { }), gdzie  jest zbiorem obiektów: = { ,… },  jest zbiorem atrybutów postaci :	 	 → 	 ,  jest specjal-
nym atrybutem zwanym decyzją : → {1,… , }. 

Przygotowana tabela decyzyjna składa się z sześciu atrybutów warunko-
wych oraz jednego atrybutu decyzyjnego category, który określa do jakiego fol-
deru zostaje przypisana wiadomość. Zestawienie atrybutów i ich objaśnienie 
znajduje się w tab. 1. 
 
Tab. 1. Zestawienie atrybutów w tabeli decyzyjnej 
 

Nazwa Opis atrybutu 

from nadawca wiadomości 

word1 pierwsze słowo z tematu maila (z wyłączeniem podstawowych słów i łączników), 
dodatkowo wspierane są słowa, które należą do zbioru klas decyzyjnych 

word2 drugie słowo ustalane analogicznie do word1 
word3 trzecie słowo ustalane analogicznie do word1 i word2 

cc wartość boolowska oznaczająca, czy osoba, która otrzymała wiadomość była  
dodana do kopii maila (jeśli nie, to znaczy, że była adresatem) 

length liczba znaków maila 
category klasa decyzyjna, folder, do którego zostaje przypisana wiadomość 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Po takim przygotowaniu zbioru danych powstały tabele decyzyjne opisane 
w tab. 2. Są to duże zbiory danych o bardzo dużej liczbie klas decyzyjnych i du-
żej liczbie wartości atrybutów, w większości przypadków o wartościach cią-
głych. Liczba klas decyzyjnych zależna jest od analizowanego przypadku i zo-
stała podana dla każdego zbioru danych w tab. 2. 

Każdy z siedmiu zbiorów danych został podzielony na zbiór treningowy  
i zbiór testowy. Na podstawie zbioru treningowego zostały wygenerowane regu-
ły decyzyjne. W kolejnym kroku proponowanej metody została sprawdzona sku-
teczność tych reguł na podstawie zbioru testowego przy zastosowaniu wybra-
nych algorytmów. 
 
Tab. 2. Parametry zbioru danych 
 

Skrzynka  
pocztowa 

Liczba  
obiek-

tów 

Liczba 
klas 

Liczba wartości atrybutów 

from word1 word2 word3 cc length 

beck-s 1971 101 390 527 670 549 2 1331 
farmer-d 3672 25 412 827 985 864 2 1679 

kaminski-v 4477 41 821 1231 1304 1058 2 2461 
kitchen-l 4015 46 597 1170 1207 996 2 2138 
lokay-m 2493 11 295 842 955 863 2 1654 
sanders-r 1188 30 272 442 485 423 2 1033 

williams-w3 2769 18 196 523 597 540 2 1056 
 
 
6. Przeprowadzone eksperymenty 
 

Do przeprowadzenia badań został wybrany algorytm CART oraz wybrane 
algorytmy z systemu RSES (Rough Set Exploration). Wyniki dla pozostałych 
algorytmów zostały zapożyczone z artykułu Bekkermana i in. [2004]. W syste-
mie RSES dostępnych jest wiele metod algorytmicznych pozwalających na ana-
lizę danych. Na potrzeby tego artykułu zostały wybrane trzy z nich, tj: 
– algorytm wyczerpujący (Exhaustive algorithm, EXH) polegający na liczeniu 

wszystkich reguł z minimalną liczbą deskryptorów wyznaczających wszyst-
kie reguły lokalne;  

– algorytm pokryciowy (Covering algorithm, COV) polegający na znalezieniu 
podzbioru minimalnego rozmiaru, którego elementy pokrywają cały zbiór;  

– algorytm genetyczny (Genetic algorithm, GEN) opisany w punkcie 0. 
Proponowane rozwiązanie zostało zaimplementowane w języku C++. Obliczenia 

wykonano na komputerze z procesorem Intel Core i5 2.27 GHz z 2.9 GB RAM. 
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Komputer działał pod kontrolą systemu operacyjnego Debian GNU/Linux. Dla 
algorytmu genetycznego doświadczenia zostały powtórzone 30 razy dla każdego 
ze zbiorów danych, przy zachowaniu standardowych ustawień parametrów 
związanych z algorytmami genetycznymi.  

W przypadku pozostałych trzech algorytmów: Exhaustive, Covering oraz 
CART, doświadczenia zostały przeprowadzone tylko raz ze względu na deter-
ministyczny charakter tych algorytmów.  
 
Tab. 3. Porównanie wszystkich podejść pod względem dokładności klasyfikacji 
 

Skrzynka 
pocztowa 

Dane z artykułu  
R. Bekkerman Algorytmy z RSES 

ME NB SVM WMW GEN EXH COV CART 

beck-s 0,558 0,320 0,564 0,499 0,593 0,591 0,547 0,574 

farmer-d 0,766 0,648 0,775 0,746 0,705 0,702 0,663 0,778 

kaminski-v 0,557 0,461 0,574 0,516 0,545 0,542 0,541 0,670 

kitchen-l 0,584 0,356 0,591 0,546 0,472 0,468 0,427 0,597 

lokay-m 0,836 0,750 0,827 0,818 0,731 0,729 0,698 0,824 

sanders-r 0,716 0,568 0,730 0,721 0,742 0,739 0,737 0,659 

williams-w3 0,944 0,922 0,946 0,945 0,895 0,895 0,888 0,947 

 
Uzyskane rezultaty przedstawione w tab. 3 i na rys. 1 wskazują na znaczną 

poprawę w przypadku zastosowania proponowanej metody. Jest to szczególnie 
interesujące ze względu na znaczący proces oczyszczenia zbiorów danych zasto-
sowany w przypadku algorytmów opisanych w pracy Bekkermana i in. [2004]. 
Proponowana metoda na obecnym etapie nie wymaga dużych nakładów pracy 
związanych z odpowiednim przygotowaniem zbioru danych do badań, a jej ad-
aptacyjność pozwala na uzyskanie stabilnych rezultatów nawet w przypadku 
nieoczyszczonych, rzeczywistych zbiorów danych. Z dostępnego zbioru danych 
Enron wybrano siedem skrzynek pocztowych, tak aby możliwe było porównanie 
z innymi algorytmami z artykułu Bekkermana i in. [2004].  
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Rys. 1. Dokładność klasyfikacji proponowanej metody w stosunku do artykułu 
 

Proponowane rozwiązanie tylko w jednym przypadku (lokay-m) uzyskuje 
gorsze wyniki, natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach są uzyskiwa-
ne lepsze rezultaty. Dla dwóch zbiorów danych (beck-s, sanders-r) poprawa do-
kładności przypisania wiadomości e-mail do folderu względem najlepszej z po-
równywanych metod z artykułu Bekkermana i in. [2004] została uzyskana przy 
użyciu algorytmu genetycznego i wynosi 2%-3%. W przypadku czterech pozo-
stałych zbiorów danych (farmer-d, kaminski-v, kitchen-l, williams-w3) poprawa 
dokładności została natomiast uzyskana przy użyciu algorytmu CART, gdzie 
najlepszy wynik wynosi 10% dla zbioru kaminski-v. 

W przeprowadzonych badaniach zostały także użyte algorytmy wyczerpu-
jący (Exhaustive algorithm) oraz pokryciowy (Covering algorithm) i, jak przed-
stawiono w tab. 3, zastosowanie tych algorytmów nieznacznie poprawia dokład-
ność klasyfikacji wiadomości e-mail do folderu w stosunku do metod z pracy 
Bekkermana i in. [2004] w dwóch przypadkach (beck-s, sanders-r), jednak do-
kładność ta jest lepsza przy zastosowaniu algorytmu genetycznego.  
 
 
Podsumowanie 
 

Zastosowanie zaproponowanej metody wykazało znaczną poprawę klasyfiko-
wania wiadomości e-mail do folderów. Przygotowana tabela decyzyjna, w szcze-
gólności przy zastosowaniu algorytmu CART, pozwoliła na otrzymanie satysfak-
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cjonujących wyników nawet w przypadku nieoczyszczonych, rzeczywistych zbio-
rów danych. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów zostało potwierdzo-
ne znaczne poprawienie dokładności klasyfikacji, a więc trafności automatycznej 
kategoryzacji wiadomości e-mail przy zastosowaniu algorytmu CART.  

Cel pracy został osiągnięty, jednak z obserwacji powstałych w trakcie prze-
prowadzonych doświadczeń wnioskujemy, że dla tak zaproponowanej metody 
tworzenia tabel decyzyjnych możliwe jest uzyskanie wysokiej dokładności kla-
syfikacji również przy zastosowaniu innych klasyfikatorów opartych na tabelach 
decyzyjnych. Dodatkowo zaobserwowano, że zastosowanie algorytmów do kon-
struowania drzew decyzyjnych może przyczynić się do uzyskania jeszcze lep-
szych rezultatów, co może być przedmiotem dalszych badań. 

W przyszłości planujemy poprawić proces tworzenia tabel decyzyjnych, a tak-
że przeprowadzić badania z zastosowaniem innych algorytmów. Dodatkowo są-
dzimy, że pozytywne efekty powinno przynieść włączenie elementów eksplora-
cji danych służących do wydobywania danych z tekstu (Text Mining) w celu 
analizy treści wiadomości, co także planujemy zbadać. 
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AUTOMATIC CLASSIFICATION OF THE MESSAGES E-MAIL  
WITH APPLYING DECISION TABLES 

 
Summary: In this article is proposed an approach to an automatic classification of e-mail 
messages in mailboxes. The aim of the study is to develop a method to building decision 
tables from the set of e-mail messages, for which it is possible to building a classifier, 
whose application allows to improve the accuracy of the classification of e-mail folders. 
The proposed method has been tested on a set of data Enron E-mail using selected algo-
rithms. The obtained results confirm that this approach allows one to improve the accu-
racy with which new emails are assigned to particular folders. 
 
Keywords: decision tables, classification, Enron E-mail.  




