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Principalul scop al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei platforme pentru analiza (identificarea, 
validarea și profilarea) utilizatorilor de servicii de tip DarkWeb prin corelarea activității lor din acest 
spațiu cu activitatea lor din Web-ul clasic/deschis. Vom face această analiză pe baza comentariilor și a 
discuțiilor utilizatorilor în aceste zone cibernetice. Pentru realizarea proiectului vor fi folosite tehnici 
de prelucrare a limbajului natural, cum ar fi metode kernel și învățare adâncă (deep learning). Temele 
pe care ne dorim să le monitorizăm în DarkWeb prin intermediul platformei propuse sunt trafic de 
arme și de droguri, documente false, conturi și carduri furate. Principalele componente rezultate din 
proiect sunt:  
1) Corpusuri extrase din DarkWeb și din Web, folosite pentru antrenarea și testarea modelelor de 
analiză a autorului. Corpusurile conțin comentarii ale utilizatorilor publicate pe platforme de 
socializare sau forumuri și pot fi atât în limba engleză, cât și în alte limbi (ex. limba rusă).  
2) Reprezentări neurale pentru text, care surprind particularitățile stilistice ale unui autor. 
Acestea sunt echivalente ca putere predictivă cu metodele curente de top în analiza autorului (bazate 
pe funcții kernel). Reprezentările pornesc de la caractere individuale și sunt agnostice față de limba în 
care este scris textul.  
3) Modele pentru identificarea, verificarea și profilarea autorului unui text. Aceste modele 
pornesc de la reprezentările pentru text descrise anterior, adaptate fiecărui scop în parte.  
4) Platforma de analiză a utilizatorilor din DarkWeb, folosind componentele ce înglobează 
modelele neurale menționate anterior.  
 
În ultimii ani cercetările privind analiza autorului (authorship analysis) cum ar fi: identificarea 
autorului (authorship attribution), verificarea autorului (authorship verification) sau profilarea 
autorului (author profiling) au suscitat un viu interes. Spre exemplificare amintim aici doar faptul că 
începând din 2011 în cadrul conferințelor CLEF sunt organizate anual competiții pe teme de analiza 
autorului (PAN@CLEF: https://pan.webis.de/). Evident acest interes este legat și de potențialul 
forensic al metodelor de analiză a autorului.  
Majoritatea metodelor propuse pentru diverse aspecte ale analizei autorului se bazează pe tehnici 
clasice de învățare automată (cum ar fi SVM sau Logistic Regression) și „feature engineering”, 
extragerea de caracteristici din text bazată pe cunoștințe specifice domeniului (stilistică) cum ar fi: 
distribuția cuvintelor funcționale, distribuția părților de vorbire, n-grame de caractere. Deși tehnicile 
de învățare adâncă (deep learning) și-au dovedit eficacitatea în multe probleme din prelucrarea 
limbajului natural în ultimul timp, nu același lucru s-a întâmplat cu analiza autorului. Deși au existat 
încercări, nici una nu a reușit să depășească performanțele metodelor clasice.  
În competiția de profilare a autorului din 2019 (Rangel și Rosso 2019) au participat 11 metode bazate 
pe învățare adâncă, cea mai buna dintre ele obținând locul 11 (Polignano și alții 2019). În competiția 
de identificare a autorului din 2019 (Kestemont și alții 2019) nu a participat nici o metodă bazată pe 
învățare adâncă. Autorii articolului de prezentare a competiției și a rezultatelor acesteia (Kestemont și 
alții 2019) au comentat: „Nici una dintre metodele participanților nu s-a bazat pe învățarea adâncă, cel 
mai probabil datorită rezultatelor descurajante raportate în competiția anterioară de la PAN 2018”. În 
opinia noastră principalele motive responsabile pentru această situație sunt două: insuficiența datelor 
de antrenare și lipsa unor modele bazate pe învățarea adâncă care să adreseze aspectele specifice 
analizei autorului.  
Principalul scop al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei platforme pentru analiza complexă a 
autorului unui text din spațiul cibernetic (ex. forum, discuție), care să beneficieze atât de potențialul 
pe care îl au metodele bazate pe învățare adâncă (dovedite în diverse alte probleme din prelucrarea 



limbajului natural), dar și de potențialul cunoștințelor acumulate prin „feature engineering” care 
constituie tehnologia state-of-the-art în acest domeniu la momentul actual. Aceasta se va realiza prin 
pre-antrenarea nesupervizată a unor rețele adânci care să genereze o reprezentare a textului 
(embedding) care să surprindă caracteristici / aspecte specifice analizei autorului. Mijlocul principal 
de realizare a acestui lucru va fi distilarea cunoștințelor obținute prin „feature engineering” printr-o 
rețea. Aceasta rezumă textul la un embedding care să reflecte caracteristici legate de stilul autorului.  
O rețea siameză va fi antrenată astfel încât primind la intrare reprezentarea a două texte, să 
aproximeze o măsură de similaritate stilistică. Supervizarea acesteia este obținută prin „feature 
engineering”, dovedită a fi state-of-the-art. Apoi, o astfel de rețea este adaptată (fine-tuned) pe seturi 
de date specifice diverselor probleme ce fac obiectul acestui proiect (situații cu risc de securitate 
cibernetică). În consecință, obiectivele intermediare ale proiectului sunt:  
 a) Căutarea în spațiul arhitecturilor de rețele neurale siameze și găsirea celei mai 
potrivite. Pre-antrenarea acesteia în mod nesupervizat pentru a extrage embedding-uri ale textelor 
utile în problemele de analiză a autorului.  
 b) Construirea unor seturi de date specifice scenariilor de interes ale platformei (DarkWeb 
și Web), iar rețeaua pre-antrenată să fie adaptată fiecărui scenariu (trafic de arme și de droguri, 
documente false, conturi și carduri furate).  
 c) Dezvoltarea unei componente pentru rezolvarea problemei de verificare a autorului unui 
text (eng. author verification). Problema cere să se determine dacă două texte sunt scrise de același 
autor sau nu, iar rolul în sistem este de a stabili dacă autorul curent este cel presupus.  
 d) Dezvoltarea unei componente de grupare și identificare a autorului unui text. Problema 
cere ca dându-se un text scris de un autor A și un set de comentarii posibile, să se determine 
comentariile scrise de autorul A. Scopul acestei componente în cadrul proiectului este de a regăsi 
rapid comentariile scrise de un același utilizator sub posibile diverse pseudonime. Pentru rezolvarea 
acesteia este nevoie într-un prim pas de regăsire a comentariilor similare cu cel al autorului A, iar în al 
doilea pas de folosirea componentei de la punctul precedent pentru a stabili dacă textul de referință și 
cel candidat sunt scrise de același autor.  
 e) Dezvoltarea unei componente pentru deanonimizarea a unui utilizator. Această componentă 
este legată de problema de profilare a autorului, în care dându-se un text scris de un autor, trebuie 
determinate aspecte precum genul, vârsta, limba nativă sau tipul de personalitate al autorului.  
 


