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1 Visão Global

Os autores fazem um estudo sobre a mineração do conteúdo de e-mails para a 
sua atribuição autoral a partir de um grupo fechado de possíveis autores e levando 
em conta que o mesmo não possui coautores, sendo que esta abordagem que 
pode ser usado no cenário forense. É utilizado o algoritmo de aprendizagem SVM 
(Support Vector Machine) utilizando-se de aspectos do corpo do e-mail.

2 Resumo

É apresentada uma abordagem para a atribuição autoral  de e-mail  através de 
técnicas de mineração dos dados nele contido.

 Os  autores  escolheram  uma  serie  de  atributos  e  características  para  serem 
avaliados na atribuição autoral, todos com base em estudos feitos anteriormente. 
Foram  utilizados  tanto  atributos  de  estilo  quanto  atributos  estruturais  nessa 
abordagem. Características inerentes à estrutura, como a marcação de e-mails 
resposta  e  a  utilização  de  formatação  HTML em alguns  casos  foram também 
utilizadas.

 Foi usado um Support Vector Machine, SVM light, desenvolvido na Universidade de 
Dortmund,  sendo uma implementação de Vapnik.  Foram utilizadas funções do 
kernel para o SVM, sendo elas linear, polinomial, base radial e a sigmoide tanh. 
Foi utilizado também um otimizador para maximizar as margens.

 Foram utilizados e-mails  de três  assuntos distintos,  feitos testes utilizando as 
informações estruturais e de estilo de escrita e depois somente as informações de 
estilo.  Utilizou-se  também  a  simulação  com  um  dos  tipos  de  e-mail  sendo  o 
conjunto de treinamento para classificar os outros tipos. 



Abordagem  que  levou  em  conta  as  características  estruturais  e  de  estilo  se 
mostrou mais eficiente do que a que levou em conta somente as características de 
estilo. Verificou-se também que as características de estilo são mais marcantes 
para fazer a atribuição autoral.  Houve pequenos problemas relacionados a um 
autor, cuja atribuição não obteve resultados satisfatórios.

3 Contribuições

O  artigo  estuda  a  atribuição  autoral  de  e-mail  estudando  a  aplicação  de  um 
classificador SVM para certas características dos autores obtidas através do e-
mail.

O trabalho se apresenta como uma extensão da referência [2], fazendo-se uma 
nova abordagem com algumas novas descobertas. Foi verificado que o aumento 
da função de palavra fez o desempenho diminuir ao invés de crescer e também 
que  para  certo  autor  os  resultados  foram  inferiores  aos  obtidos  pelos  outros 
autores, isso pelo fato do pequeno acervo de e-mails avaliados.

A relevância do trabalho está nas novas descobertas como o comportamento em 
relação ao tamanho da função de palavra e a relevância das características de 
estilo na atribuição autoral.

4 Defeitos/Desvantagens

O artigo é uma “extensão” do artigo da referencia [2] do mesmo. Toda a estrutura 
do artigo se assemelha muito com a referência citada, sendo apenas a abordagem 
um pouco diferente.

Como pontos fracos desse artigo podemos apontar:

1.  Os autores utilizam uma função F, que é uma associação de “recall” e 
“precision”, porém não explicam o que são os parâmetros e também o que 
eles significam. Isso acontece com as outras funções utilizadas no paper.

2. O autor cita o que ele chama de “função de palavra”, que é de grande 
importância para o artigo, porem não referencia de onde vem nem como se 
obtêm a mesma.

3. Grande número de referências acabou por fazer o texto apenas apresentar 
ou usar resultados já obtidos, o que faz com que o leitor precise procurar em 
um  grande  acervo  de  publicações  para  entender  o  experimento  ou  até 
mesmo o significado dos elementos utilizados.



5 Trabalhos Correlatos

5.1  Produção  de  Provas  Digitais  a  partir  de  Rastreamento  em 
Relacionamentos por e-mail – Jackson Mallmann et al. [2]

Relacionamento com o artigo avaliado: A partir do contexto do grande número 
de cyber crimes, onde por várias vezes as únicas provas que possam incriminar o 
suspeito  são digitais.  Para gerar  essas provas foram utilizadas várias técnicas 
para minerar os dados e características presentes nos e-mails.

Descrição: Os autores propõem uma cópia bit a bit do conjunto de e-mails do 
suspeito para preservar as provas. É feito uma cópia pré-processamento do texto 
para retirada de informações não utilizadas na analise, depois é feita a extração 
das características e feito o agrupamento delas (k-means). Após isso, utilizou-se 
técnicas de 3-grams e posteriormente as informações foram para um classificador, 
DT, NB e SVM polinomial. Em alguns casos o SVM teve taxa de acerto superior a 
98%.

A técnica utilizada é bem interessante e obteve uma porcentagem satisfatória de 
acertos.  Como  o  próprio  autor  sugere,  poderia  ser  implementada  uma 
representação gráfica dos relacionamentos suspeitos. O resultado obtido foi para 
um dicionário especifico, de onde eram retiradas as palavras relacionadas àquele 
tipo de crime, poderia ser testada a técnica com outro tipo de dicionário.

5.2 N-Gram-Based Author Profiles for Authorship Attribution – Vlado 
Keselj et al. [1]

Relacionamento com o artigo avaliado: Procura atribuir a autoria através de n-
grams. Apesar do paper não mencionar explicitamente os e-mails, esta técnica 
poderia ser adaptada para a atribuição feita a e-mails.

Descrição: A abordagem foi feita para três línguas, inglês, grego e chinês, sendo 
que o grego obteve um resultado muito bom se comparado com os já existentes.  
Essa versatilidade de linguagem é devida aos N-grams. Há também a utilização 
de um número restrito de perfis de autores, porém o algoritmo empregado é muito 
simples.

Seria muito interessante testar essa abordagem para outras línguas para verificar 
sua eficácia em idiomas distintos.



6 Extensões

Pode-se procurar  melhorar a  função de distribuição, pois a mesma acabou se 
comportando  ao  contrário  do  que  o  SVM  se  comportaria  costumeiramente 
(melhorar o desempenho ao aumentar o tamanho da função).

Poderia tentar uma abordagem com um número maior de autores para verificar 
com o sistema se comporta. Apesar de no campo forense se fazer uso de poucos 
suspeitos, geralmente, seria interessante testar a eficácia em um campo maior de 
autores.
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