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چکیده
همه حمالت فیشینگ همواره بهصورت جعل وبگاه و فیشینگ تلفنی انجام نمیشود .رایانامهها و پیامهایی که بهظاهر از طرف بانک
فرستاده میشود و از کاربر اطالعات دریافت میکنند ،نیز میتواند حمله فیشینگ باشد .انتخاب ویژگی و انتخاب نمونه دو مسأله
بسیار مهم در مرحله پیشپردازش دادهها در کشف رایانامههای مخرب هستند .بهخصوص ،در شناسایی هرزنامهها که بدون کاهش
داده تقریباً دقت خوبی در نتایج بهدست نخواهد آمد .بیشتر مقاالت و تحقیقات بر روی یکی از این مسأله تمرکز کردهاند و کمتر
مقاالتی وجود دارند که بهصورت ترکیبی در جهت کشف رایانامههای مخرب کار کرده باشند .ازاینرو هدف از پزوهش حاضر ،ارائه
روشی است که جهت کاهش داده در شناسایی رایانامهها انتخاب ویژگی و نمونه را بهصورت همزمان انجام دهد .در روش پیشنهادی در
این مقاله از الگوریتم جستوجوی ممنوع و الگوریتم ژنتیک بهصورت ترکیبی و همزمان استفاده شده است .جهت برازندگی این روش
نیز از تابع ارزیابی ماشین بردار پشتیبان بهره گرفته شد .نتایج نشان دادکه میزان صحت تشخیص شناسایی هرزنامهها و رایانامهها در
مجموعه دادگان الیناسپم و یوسیآی 97/28 ،است که نسبت به سایر الگوریتمهای پیشنهاد شده در پژوهشهای قبلی ،دارای
بیشترین مقدار ممکن بوده است.
واژگان کلیدی :فیشینگ بانکی ،شناسایی هرزنامه ،الگوریتمهای ژنتیک ،جستجوی ممنوع

 -1مقدمه
فیشینگ 1یک نوع حمله رایانامهای است که مهاجم از
طریق کانالهای ارتباط الکترونیکی ،2با ایجاد ارتباط با
انسانها و با استفاده از پیامهای مهندسی اجتماعی ،به
ترغیب آنها ،برای انجام کارهایی که به نفع مهاجم است،
اقدام میکند [ .]2 ,1به عبارت دیگر ،یک کالهبرداری

جعل وبگاه بانک [ ،]5تماس تلفنی جعلی [ ،]6فیشینگ

است که معموال از طریق رایانامه انجام میشود تا اطالعات

نیزهای ]7[ 4و ارسال رایانامههای انبوه [ ،]8انجام میشود.

شخصی افراد سرفقت شود .درخصوص نامگذاری این

مطالعات و تالشهای زیادی در جهت ارائه

حمله ،بیشتر متخصصین معتقدند کلمه فیشینگ نمایانگر

راهکارهای مختلف برای مقابله با حمالت سایبری

به دام انداختن قربانیان حمله ،به مثابه ماهیگیری،3

فیشینگ مطرح شده است که در دو دسته آگاهی

است[.]3

اجتماعی از فیشینگ جهت جلوگیری و شناسایی خودکار
1

هوشمند صفحات جعلی فیشینگ ،قرار میگیرند [.]9

Phishing
Electronic Communication Channels
3 Phishers
2
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کلمه فیشینگ ابتدا در سال  1996استفاده گردید که
فیشرها ،با استفاده از مهندسی اجتماعی ،مجوزهای
کاربری را مورد حمله قرار دادند .کالهبردارن اینترنتی ،از
رایانامه برای صید اطالعات مالی و گذرواژههای کاربران
اینترنتی استفاده کردند [.]4
کالهبرداری فیشینگ بهصورت مرسوم از طریق
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در خصوص مورد اول ،پژوهشهای گستردهای
انجام شده است که نشاندهندهای این است که رسانههای
جمعی [ ،]10سیاستهای آگاهی رسانی دولت [،]11
آموزش در مدارس و دانشگاه [ ،]12شبکههای اجتماعی
[ ]13و پلیس هر کشور [ ،]14در اطالعرسانی و آگاهی
مردم جهت شناسایی فیشینگها ،نقش مؤثری دارند .اما
میزان حمالت سایبری فیشینگ بهخصوص ارسال انبوه
رایانامهها به قدری زیاد و پیچیده است که از نظر زمانی و
دقت انسانی قابل شناسایی و کشف به صورت دستی و
غیرسیستماتیک نیستند [ ،]15به همین خاطر استفاده از
الگوریتمهای ماشینی جهت کشف و حذف هوشمند
سیستماتیک این رایانامهها ،مسألهای است که نهادهای
امنیت سایبری به خصوص نیروی انتظامی فضای مجازی،
به دنبال یافتن روشی کارا و موثر جهت حل آن هستند.
از طرفی دیگر ،هرزنامهها ،رایانامههایی هستند که
بهصورت انبوه به جهت تبلیغات ،افزایش بازدید سایت
جهت سئو ،افزایش بازدید پستهای شبکههای اجتماعی
و اخبار بی اعتبار برای کاربران هدف زیادی ارسال
میشوند [.]16
فرستادن هرزنامه همچنان به دلیل صرفه اقتصادی
پایدار میماند؛ زیرا تبلیغکنندگان هیچ هزینهای صرف
مدیریت لیستهای رایانامههایشان نمیکنند و این ،کار را
برای مسئول دانستن فرستندگان رایانامه سخت میکند
[.]17
متأسفانه همین عمومیت و سادگی استفاده از
رایانامه باعث شده تا مورد سوءاستفاده هرزنامهنویسان و
کالهبرداران اینترنتی قرار بگیرد ،مسألهای که روزی
کماهمیت جلوه مینمود ،امروزه به معضلی جدی برای
میلیونها کاربر رایانامه بدل شده است و استفاده از ابزار و
متدهایی برای شناسایی و فیلتر هرزنامهها ضرورتی
غیرقابلانکار است [.]18
هرزنامهها که معموالً تبلیغاتی هستند ،ویژگیهای
مشابهی دارند مثالً آنهایی که محصولی را تبلیغ میکنند
از قیمت آن حرف میزنند و یا میگویند که فرصتتان
چقدر استثنایی است .حتی رنگارنگ بودن بخشهای
نوشته میتواند نشان از بیارزش بودن آن باشد [.]19
ازآنجاییکه این نشانههای قطعی نیستند نمیتوان با چند
قانون ساده هرزنامهها را جدا کرد ،لذا برای شناسایی این
هرزنامهها نیاز به کاهش دادهها است [ .]23-20یکی از
طبقهبندها برای شناسایی رایانامهها ،ماشین بردار پشتیبان
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است که با دادههای حجیم ،نتایج خوبی بهدست نمیدهد
[.]24-26
کاهش داده یکی از مراحل دادهکاوی است که در
مرحلة پیشپردازش داده استفاده میشود [ .]27کاهش
داده به این معناست که تعدادی از دادهها را انتخاب کنیم
که در اصل نماینده تمامی دادهها باشند .قسمتی از
دادهها ،دادههای غیر مرتبط و اضافی هستند که وجود
آنها هیچ مزیتی ندارد و حتی در برخی از موارد این
دادههای زائد باعث ایجاد نویز و خرابی در الگوریتمهای
یادگیری میشوند و آنها را بهاشتباه و خطا میاندازد.
ازاینرو کاهش داده عالوه بر اینکه باعث کاهش در مصرف
حافظه میشوند ،حتی میتواند دقت ،سرعت و کارایی
بهتری را نیز در برداشته باشند [.]28
دادهها دارای دو بعد سطر و ستون هستند،
ستونهای آن بهعنوان ویژگی شناخته میشوند و
سطرهای آن بهعنوان نمونه معرفی میشوند .حال میتوان
هم در سطر(انتخاب نمونه) و هم در ستون(انتخاب ویژگی)
کاهش دادهها را اختیار کرد .انتخاب ویژگیهای مرتبط
جهت بازدهی بهتر و دقت باالتر طبقهبندها و الگوریتمهای
یادگیری تأثیر بسزایی دارند و به همین خاطر موردتوجه
بسیاری در دادهکاوی قرارگرفتهاند [.]29
انتخاب نمونه نیز یکی دیگر از روشهای کاهش
ابعاد داده است .نمونههایی که دارای بیشترین ارتباط با
کالس مربوطه هستند گزینش میشوند .در این نمونهها،
نمونههایی که غیر مرتبط و یا اضافی هستند حذف
میشوند که هم در نمونهها کاهش بهدست آید و هم برای
طبقهبندها عملیات کمتری وجود داشته باشد []30؛
بنابراین میتوان در طبقهبندیها در بخش آموزش دادهها
کاهش دادهها را انجام داد .منظور از عملیات طبقه بندی،
در بخش آموزش داده است که سعی میشود نمونههای
کمتری به طبقهبندی برای آموزش ارائه شود.
در بیشتر مقاالت طبقهبندی رایانامهها از کاهش
داده استفادهشده است و تقریباً بدون کاهش داده(انتخاب
ویژگی) دقت طبقهبندی خوبی بهدست نخواهد آمد [,27
 .]31انتخاب ویژگی و انتخاب نمونه هر دو باعث کاهش
داده میشوند و ویژگیها و نمونههای نامرتبط ،زائد و
نویزدار را حذف میکند .درواقع انتخاب ویژگی و نمونه
باعث تسریع الگوریتم یادگیری و بهبود کارایی مانند دقت
و صحت نتایج میشود [ .]32 ,28انتخاب ویژگی و نمونه
از ابزارهای مهم در کاهش دادههای نامربوط و اضافی
هستند .و مدل را سادهتر خواهد کرد و درنتیجه هزینه
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محاسباتی را کاهش میدهد .زیرا مدلی که ورودیهای
کمتری دارد ،ارزیابی کمتری برای نمونههای جدید انجام
میدهد و درنتیجه هزینه محاسباتی کاهش مییابد .با
حذف ویژگیها و نمونههای غیر مهم از مجموعه دادههای
اصلی ،مدل شفافتر خواهد شد [.]28
در این پژوهش، ،هدف این است که روش مناسبی
برای کاهش دادهها هم در بعد ویژگی و هم در بعد نمونه
برای شناسایی رایانامههای هرزنامه ،مخرب و فیشینگ
ارائه شود .به دلیل افزایش روزافزون ابعاد دادهها و کاهش
کارایی الگوریتمهای یادگیری در شناسایی رایانامههای
مخرب ،استفاده از روشی برای کاهش هر دو بعد داده الزم
و ضروری است؛ زیرا در تحقیقات بهعملآمده یکی از
بهترین طبقهبندها در تشخیص رایانامههای مخرب ماشین
بردار پشتیبان 1بوده است که این طبقهبندی در دادههایی
با ابعاد زیاد بهخوبی عمل نمیکند [ .]33در تحقیقات و
مقاالت اغلب بر روی یکی از این دو بعد و مخصوصاً بر
روی انتخاب ویژگی کار شده است .ازاینرو ما بر این
شدیم که انتخاب ویژگی و نمونه را باهم بهصورت همزمان
انجام دهیم .با توجه به کارایی الگوریتمهای
متاهیورستیک(الگوریتمهای فراابتکاری) ،2از آنها برای
این عمل استفاده کردهایم .در بین این الگوریتمها به
الگوریتم ژنتیک 3در کاهش دوبعدی دادهها و الگوریتم
جستجوی ممنوعه 4توجه ویژهای شده است .در نهایت،
الگوریتم استفادهشده در این پژوهش ،ترکیبی از
الگوریتمهای ژنتیک ،جستجوی ممنوع و تابع ارزیابی5
است.

 -3انتخاب ویژگی
ابعاد داده در دادهکاوی بهصورت قابل توجهی افزایش یافته
است .دادهها با ابعاد بسیار باال ،چالش های جدید
روشهای یادگیری موجود به وجود آوردهاند .برای
رسیدگی به مشکل افزایش ابعاد ،روشهای کاهش ابعاد
مورد مطالعه قرارگرفته است ،که به یک شاخه مهم و
پژوهشی در یادگیری ماشین ودادهکاوی تبدیل شده است
[.]34
فرایند انتخاب زیردستهای از میان دسته ویژگیها
است که در جهت پیداکردن زیرمجموعهای از ویژگیها با
حداقل اندازه ،الزم وکافی برای مفهوم هدف است [ .]35به
عبارت دیگر انتخاب یک زیرمجموعه  Mعنصری از میان
 Nویژگی ،به طوریکه  m<nباشد و همچنین مقدار یک
تابع معیار برای زیرمجموعه مورد نظر ،نسبت به سایر
زیرمجموعهها با اندازه  ،Mبهینه باشد [.]36
انتخاب ویژگی یک تکنیک گستردهی کاربردی
برای کاهش ابعاد درمیان محققین است که هدف آن
انتخاب زیرمجموعه کوچکی از ویژگیهای مرتبط است که
از ویژگیهای اصلی با توجه به معیار ارزیابی ارتباط،6که
معموالً به بهبود عملکرد یادگیری و هزینه محاسباتی
پایین تر،و مدل قابل تفسیر بهتر منجر میشود [.]37

 -1-3فواید انتخاب ویژگی
 .1افزایش دقت پیشبینی :هدف از انتخاب ویژگی این
است که یک زیرمجموعه از ویژگیها را برای بهبود
دقت پیشبینی و یا کاهش اندازه ساختار انتخاب کند،

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

البته بدون کاهش دقت پیشبینی درطبقهبند و تنها با

در دادگان دو نوع نمایش داده وجود دارد که دادههای با
قالب ،مانند جداول اکسل ،دارای سطر وستوناند و
دادههای بدون غالب مثل دادههای متنی.
دادههای با قالب دارای دو بعد سطر وستون هستند
که سطرها خود رایانامهها و ستونها بیانگر ویژگیها
هستند .جهت شناسایی ویژگیها نیز ،از تابع انتخاب
ویژگی استفاده میشود که زیرمجموعه استخراج ویژگی
است.

استفاده از ویژگیهای انتخاب شده باشد [.]39 ,38
 .2تقریب توزیع کالس اصلی :هدف از انتخاب ویژگی
انتخاب شوند ،توزیع ویژگیهایی که انتخاب میشوند،
بایستی تا حد امکان به توزیع کالس اصلی با توجه به
تمام مقادیر ویژگیهای انتخاب شده نزدیک باشد [.]39
 .3پدیده پیکینگ 7و اهمیت کاهش ابعاد :بر خالف
رفتار کالسیفایر بیز ،8خطای کالسیفایر طراحی شده
توسط دادههای واقعی رفتار متفاوتی را در حالت
افزایش تعداد ویژگیها نمایش میدهد .درنتیجه پدیده

1

)Support Vector Machines(SVM
Approximate Algorithms
3 Genetic Algorithm
4 Tabu Search
5 Evaluation Function
2

6

Relevance Evaluation Criterion
Peaking
8 Base Classifier
7
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این است که یک زیرمجموعه کوچک از ویژگیها
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که بدون داشتن هیچ گونه اطالعی از مسأله و هیچ گونه
محدودیتی بر نوع متغیرهای آن برای هر گونه مسأله ای
قابل اعمال است و دارای کارآیی اثباتشدهای در یافتن
بهینه کلی 3میباشد .توانایی این روش در حل مسائل
پیچیده بهینهسازی ,است که روشهای کالسیک یا قابل
اعمال نیستند و یا دریافتن بهینه کلی قابل اطمینان
نیستند [.]49

پیک زدن ،افزایش تعداد ویژگیها در مواردی میتواند
به افزایش خطای طبقهبندی نیز منجر شود .از این
جهت است که در یک مسأله عملی ،بهترین تعداد
ویژگیها ،بیشترین تعداد ویژگیها ناست .شکل زیر
پدیده پیکزدن را نشان میدهد [.]41 ,40

-5الگوریتم جستجوی ممنوعهای
یک الگوریتم بهینهسازی فراابتکاری است که برای اولین
بار در سال  1986توسط گلووِر 4معرفی شد .واژه تابو از
تُنگان زبان مردم جزایر پلینزی در اقیانوس آرام گرفته
شدهاست .این واژه به معنای شیء مقدسی است که به
دلیل قداست نباید آن را لمس کرد [ .]50بر اساس
واژهنامهی وِبستر ،امروزه این واژه در معنای «ممنوعیت
ایجاد شده به دلیل فرهنگ اجتماعی برای ایجاد اقدام
حفاظتی» یا «ممنوعیت چیزی که دارای ریسک است»،
به کار میرود .معنای اخیر واژه تابو ،با تکنیک جستجوی
ممنوعه کامالً سازگار است .ریسکی که در الگوریتم
جستجوی ممنوعه از آن اجتناب میشود ،خطر مسیرهای
نامناسب است [.]51

(شکل:)1-پدیده پیکینگ [.]41 ,40

با افزایش تعداد ویژگیها از یک نقطه به بعد،
خطای طبقهبندی افزایش مییابد .پدیده پیکینگ به
تنهایی برای نمایش دادن اهمیت استفاده از مقدار مناسب
(نه کم و نه زیاد) ویژگیها را نشان میدهد .البته این همه
اهمیت داستان نیست .انتخاب ویژگی میتواند به کاهش
پیچیدگی محاسباتی (هم از جهت بار اجرایی و هم ذخیره
سازی) منجر شود .از سوی دیگر ،کاهش ابعاد میتواند به
ایجاد شناخت بهتر از دادهها نیز کمک نماید .بهعنوان
مثال در یک مسأله شناسایی بیماری ،دانستن  3ویژگی
مهم که بیشترین جداسازی دادهها را ایجاد میکند ،مفید
خواهد بود (مثالً سه ژن عامل یک بیماری) [.]41

 -6طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان
واپنیک5

-4الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک ،الهامی از علم ژنتیک و نظریه تکامل
داروین 1است و بر اساس بقای برترینها یا انتخاب طبیعی
استوار است .یک کاربرد متداول الگوریتم ژنتیک ،استفاده
از آن بهعنوان تابع بهینهکننده است [ .]43 ,42الگوریتم
ژنتیک ابزار سودمندی دربازشناسی الگو [ ،]44انتخاب
ویژگی [ ،]45درك تصویر [ ]46و یادگیری ماشینی []47
است .در الگوریتمهای ژنتیکی ،2نحوه تکامل ژنتیکی
موجودات زنده شبیهسازی میشود [ .]48الگوریتمهای
ژنتیکی را میتوان یک روش بهینهسازی تصادفی جهتدار
دانست که به تدریج به سمت نقطه بهینه حرکت میکند.
در مورد ویژگیهای الگوریتم ژنتیک در مقایسه با دیگر
روشهای بهینهسازی میتوان گفت که الگوریتمی است
theory of biological evolution
Genetic Algorithm
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ماشین بردار پشتیبان در سال  1995توسط
پیشنهاد شد .یکی از روشهایی که در حال حاضر بهصورت
گستردهای برای مسأله دستهبندی مورداستفاده قرار
میگیرد [ .]52شاید بهگونهای بتوان محبوبیت کنونی
روش ماشین بردار پشتیبان را با شبکههای عصبی در دهه
گذشته مقایسه کرد .علت این قضیه نیز قابلیت استفاده
این روش در حل مسائل گوناگون است ،درحالیکه
روشهایی مانند درخت تصمیمگیری را نمیتوان بهراحتی
در مسائل مختلف به کار برد [SVM .]53ها الگوریتمهای
طبقهبندی بسیار قدرتمندی هستند .هنگامیکه در
مواردپیشبینی 6و دیگر ابزار یادگیری ماشین استفاده
میشوند ،ابعاد بسیار گستردهای از مدلهای کارآمد را ارائه
میدهند .ازاینرو برای مواردی که قدرت پیشبینی بسیار
باال موردنیاز است بسیار بااهمیت به شمار میآیند [.]54
بااینکه تجسم بعضی الگوریتمها بهواسطة پیچیدگی فرمول
آنها کمی سخت است یک ماشین بردار پشتیبان برای
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تعیین ابر صفحه جداکننده دادههای آموزش از مکانیسمی
استفاده میکند که در آن به کمک یک تابع هستهای
دادهها را در فضا به بعدی انتقال میدهد که بتواند این ابر
صفحه را بر دادههای ورودی برازش دهد [ .]55بنابراین
انتخاب درست یک تابع هستهای میتواند تأثیر مستقیم
روی کارایی ماشین بردار پشتیبان داشته باشد .در زمان
استفاده ماشین بردار پشتیبان دو مسأله مهم وجود دارد که
باید مدنظر قرارگرفته شوند .اول اینکه چگونه مجموعه
داده ورودی انتخاب شود ،یا اینکه آیا انتقالی روی دادههای
ورودی قبل از ورود به ماشین بردار پشتیبان میتوان ایجاد
نمود که نتایج مناسبتری ایجاد کند یا خیر ،و دوم اینکه
چگونه بهترین پارامترهای تابع هستهای تنظیم شود .این
دو مسأله باهم کامالً در ارتباطاند .چراکه مجموعهای
ورودی روی انتخاب پارامترهای هسته تأثیرگذار است
[.]56

 -7پیشینه پژوهش
اولین روش کاهش دو بعدی به وسیله کانچوا و
جاین )1999(1مطرح شد .آنها بهینهکردن همزمان
انتخاب ویژگی و نمونه را با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پیشنهاد دادند ،و مدلشان را با الگوریتمهای پیشین ،که به
طور متوالی انتخاب ویژگی و نمونه را باهم ترکیب
میکردند ،مقایسه کردند [ .]57بعد از آن رازسیپال و
کوبات 2مدل مشابهی ارائه دادند و نشان دادند که مدلشان
از مدل کانچوا و جاین بهتر عمل میکند [ .]58شکل ()2
نمونهای از کاهش دو بعدی را نشان میدهد.
انتخاب ویژگی

انتخ
اب
نمو
نه

(شکل :)2-کاهش دو بعدی دادگان با استفاده از الگوریتم
ژنتیک [.]58

طبیعیترین راه و روش مستقیم روبه جلو برای
ترکیب انتخاب ویژگی و نمونه ،اجرای یک فرآیند پس
ازدیگری است و در عمل روشی انتخاب شده است که هر
دو مشکل را پوشش داده است .بهعنوان مثال روش
انتخاب ویژگی و انتخاب نمونه 3معرفی شده است ،در این
روش در ابتدا عمل انتخاب ویژگی انجام شده و به دنبال

4

)Instance Selection and Feature Selection(ISFS
Feature and Instance Selection
6 Text Classification
7 Meta Heuristic
8 Simulated Annealing
9 Penalizes
10 Cardinality
11 Estimation of Distribution Algorithm
12 Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt
13 Explicit Multi-Objective
5

1

Kuncheva & Jain
Rozsypal & Kubat
)3 Feature Selection and Instance Selection(FSIS
2
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آن عمل انتخاب نمونه صورت میگیرد و برای انتخاب
نمونه و انتخاب ویژگی 4برعکس این روند طی میشود .از
آنجا که اینروش به طورکلی و بهصورت عمومی شناخته
شده است ،یعنی میتوان آن را در هر حوزهای به کار برد
[ .]59در پژوهش [ ]59پیشنهاد  5FISبرای استخراج
ویژگی از مجموعه دادگان و اسناد متنی ارائه شده است،
که در آن دو روش مسأله انتخاب ویژگی و نمونه بهصورت
همزمان ،در طبقهبندی متن 6ارائه شده است .برخی از
کارهای انجام شده ،راه حل های فرااکتشافی 7را برای حل
این دو مسأله(انتخاب ویژگی و انتخاب نمونه) استفاده
کردهاند .در [ ]60نویسندگان از روش شببهسازی تبرید8
[ ]61برای حل این دو استفاده کردند به این صورت که دو
شبیه سازی تبرید را بهصورت همزمان اجرا میکند و هر
مسأله را بهصورت جداگانه حل میکند .در اصل در این
روش از دو شبیه سازی تبرید تو در تو استفاده میشود که
کیفیت اجرای هر کدام از فرآیندها بر روی کیفیت یکدیگر
تأثیر میگذارند .در [ ]57نویسندگان از روش کدگذاری و
مقداردهی بولین به ویژگیها و نمونهها استفاده کرده
است .تابع هدف این روش نیز بهصورت ترکیبی است و
شامل دقت 1-NNو مقدار جریمه 9های کاردینالیتی10برای
هر مجموعه است .در [ ]62نویسندگان از الگوریتمهای
ژنتیک اقتباس گرفتند که به نام الگوریتم برآورد
توزیع )EDA(11است که برای انتخاب نمونه و ویژگیهای
مشکل برآورد احتمال مرگ بیماران مبتال به سیروز که
حدبیشتر  6ماه پس از درمانی که  12TIPSنامیده میشود،
استفاده میشود.
[ ]63یک مطالعهای است که از طراحی چند هدفه
صریح 13برای مسائل انتخاب ویژگی و نمونه استفاده
میشود .در این روش سعی شده که عملکرد طبقه بند 1-
 NNبه حدبیشتر برسد و همچنین تعداد ویژگیها و
نمونهها به حداقل برسد .در [ ]64یک رویکرد چند هدفه
پیشنهاد شده است که حل آنها توسط الگوریتم ژنتیک و
در دو فاز انجام شده است .در [ ]65نیز ازیک الگوریتم
ژنتیک استفاده کرده است که گرایش به کاهش تعداد
ویژگیهای انتخاب شده دارد  .این کار با دادن احتمال

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
بزرگتر به ویژگی ،برای حذف آنها است که این مقدار در
حال تغییر کردن است .در [ ]66کاربرد الگوریتم ژنتیک را
برای انتخاب ویژگی و نمونه باهم و تنها بررسی کرده
است .دو روش کلی انتخاب همزمان ویژگی و نمونه
بهصورت زیر است:
• انتخاب ویژگی در ابتدا وسپس انتخاب نمونه()FSIS
• انتخاب نمونه درابتدا و سپس انتخاب ویژگی()ISFS
تجزیه و تحلیل پیچیدگی زمانی نشان داد که
ترکیب انتخاب ویژگی و نمونه تا حد زیادی هزینههای
محاسباتی آموزش طبقه بندها را کاهش میدهد .حتی
ترکیب این دو ،از انتخاب ویژگی و نمونه که به تنهایی
انجام شده ،کاهش بیشتری داشته است (از طبقه بند k-
 NNو  SVMاستفادهشده است).

پشتیبان استفاده خواهیم کرد در مورد انتخاب مجموعه
دادهی ورودی باید به این نکته اشاره کرد که در بسیاری
موارد متعادل نبودن نسبت ویژگیهای در دست بهکل
اطالعات موردنیاز در مورد هر کالس باعث میرود کالس
بندهای معمولی در این مورد با شکست مواجه شوند.
همچنین در بسیاری از مجموعه دادهها برخی از ویژگیها
در تصمیمگیری نقشی ندارند و بهنوعی میتوان آنها را
اضافی تلقی نمود.پس انتخاب یک زیرمجموعهی مناسب از
ورودیها میتواند هم در دقت کالسبندی و هم در سرعت
آن مثمر ثمر باشد.
ما نیز در این پژوهش از الگوریتم ژنتیک استفاده میکنیم
و در پایان با اعمال الگوریتم جستجوی ممنوع را بر روی
بهترین کروموزوم بهدستآمده دقت را افزایش میدهیم.
مراحل زیر برای رسیدن به هدف در پژوهش انجام
میگیرد:
• تولید جمعیت اولیه با کدگذاری دودویی و محاسبهی
تابع ارزیابی جمعیت با استفاده از آموزش و آزمایش
ماشین بردار پشتیبان.
• تکرار مراحل زیر تا رسیدن شرایط خاتمه:
• انجام عمل تقاطع و جهش و محاسبة تابع ارزیابی
جمعیت جدید.
• اعمال الگوریتم جستجوی ممنوع بر روی بهترین
کروموزوم و بررسی تابع ارزیابی کروموزوم جدید
• انتخاب جمعیت جدید
• اعمال طبقه بند  SVMبر روی کروموزوم بهینه

 -8روش پژوهش
روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از
نظر ماهیت ،آزمایشگاهی-شبیهسازی است .ابزار
جمعآوری اطالعات نیز بهصورت مطالعات کتابخانهای و
برای بخش شبیهسازی نیز ،از مجموعه دادگان حاضر در
مقاله [ ]67استفاده شده است .محیط شبیهسازی نیز
نرمافزار متلب 1نسخه  2020aبوده است.

 -1-8روش پیشنهادی پژوهش
بیشتر پژوهشهای انجامشده در حوزه تخصصی مقاالت
مربوط به انتخاب ویژگی و نمونه تالش میکنند برای حل
این مشکالت از نسخههای تخصصی الگوریتم ژنتیک
دریک فرمول گسترده عمومی استفاده و آنها را حل
کنند .تالش برای جدا کردن کروموزوم به دو حوزه
مختلف ،یکی برای ویژگیها و یکی برای نمونهها و
اپراتورهای جداگانهای را به هر حوزه اعمال نمایند .این
روشها از آسانی و سهولت طبیعی مدلسازی کروموزوم
برای حل این مشکالت به وجود میآیند و برای مقابله با
این دو مشکل بهصورت جداگانه عمل میکنند .نکته دیگر
این است که این روشها در یک زمینه خاص از یادگیری
نظارتشده (بهعنوانمثال متنکاوی) کار میکنند و یا به
یک طبقهبندی خاص (مثالً )KNNبستگی دارند .ما در
اینجا از الگوریتم ژنتیک برای همزمانی انتخاب ویژگی و
نمونه استفاده میکنیم و برای فرار از بهینه محلی از
الگوریتم جستجوی ممنوع استفاده میکنیم و درنهایت
برای طبقهبندی رایانامهها از طبقه بند ماشین بردار
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آزمایشها بر دو مجموعه داده مختلف انجام شده است؛
مجموعه دادگان اول شامل :مجموعه داده لینگ اسپم 2که
مبتنی بر رایانامههای هرزنامه و مخرب (مانند تبلیغات،
توسعه سئوی سایتها ،جذب اطالعات کاربران برای فروش
به سایر تبلیغاتچیها و جمعآوری بانک اطالعات) است.
مجموعه دادگان دوم نیز شامل :مجموعه دادههای
یوسیآی 3که مبتنی بر رایانامههای شبیهسازی فیشینگ
با استفاده از منبع یادگیری ماشین است که با آخرین
متدهای فیشینگ آموزش داده شده است.
برای مجموعه لینگ اسپم 2412 ،رایانامه صحیح و
 481هرزنامه در دسترس بوده است .مجموعه داده
یوسیآی ،شامل  4601نمونه است که  1813نمونه با
Ling-Spam
UCI

1
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Matlab

 -8-2دادگان مورد استفاده
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برچسب اسپم و  2788نمونه با برچسب صحیح در این
مجموعه وجود دارد .هر نمونه با  58صفت توصیفشده
است [.]67
در شکل ( ،)3فلوچارت الگوریتم پیشنهادی ،نشان
داده شده است.
شروع

حقیقی اسپم را نشان میدهد که بهعنوان رایانامه صحیح
طبقهبندیشدهاند.
معیار دقت بهصورت زیر تعریف میشوند:
nL→ L + nS →S
NL + NS

() 3

ارزیابی با استفاده از
SVMآموزش

منظور از 𝐿→𝐿𝑛 ،تعداد رایانامههای که بهصورت
صحیح بهعنوان رایانامه صحیح طبقهبندیشدهاند 𝑁𝐿 ،و
𝑆𝑁 تعداد رایانامههای صحیح و تعداد هرزنامهها است که
باید با فیلترینگ اسپم ،طبقهبندی شوند.
در جدول ( )1پارامترهای مورد استفاده در
الگوریتم پیشنهادی ،مشاهده میشود:
جدول( :)1پارامترهای الگوریتم پیشنهادی

تولید جمعیت
اولیه با کدگذاری
دودویی

محاسبه تابع
ارزیابی
جمعیت

انجام عمل تقاطع
و جهش

محاسبه تابع
ارزیابی
جمعیت جدید

جستجوی ممنوع
بر روی بهترین
عضو جمعیت

محاسبه تابع
ارزیابی
کروموزوم جدید

درصد دادههای آزمایش

90%

درصد دادههای آزمون

10%

تعداد تکرار الگوریتم

100

تعداد جمعیت

20

نرخ تقاطع

70%

انتخاب جمعیت
جدید

خ
ی
ر

شرط
توقف

بل
ی

(شکل :)3-فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

 -3-8معیارهای ارزیابی

تعداد همسایهها

5

پس از انجام آزمایش ،یافتههای بهدست آمده در جدول
( ،)2با چهار پارامتر صحت ،دقت ،بازخوانی و زمان در دو
مجموعه داده الین اسپم و یوسیآی سنجیده شدند.

= spam recall

(جدول :)2-عملکرد الگوریتمها بر روی دادگان یوسیآی
= spam precision

دادگان UCI

رایانامههای
تعداد
نشاندهنده
𝑠→𝑠𝑛،
طبقهبندیشده بهعنوان اسپم است و برچسب حقیقی
آنها اسپم است 𝑛𝐿→𝑆 ،نشاندهنده تعداد رایانامههای با
برچسب حقیقی صحیح است که بهعنوان اسپم
طبقهبندیشدهاند و 𝐿→𝑆𝑛 تعداد رایانامههایی با برچسب
Spam Recall
Spam Precision

نوع الگوریتم

صحت

دقت

بازخوانی

زمان ()s

ماشین بردار پشتیبان
بدون انتخاب ویژگی و
نمونه

79%/5

76%/26

68%/67

84

الگوریتم ژنتیک

92%/16

91%/30

86%/30

570

الگوریتم ژنتیک و
جستجوی ممنوع

97%/28

97%/14

93%/91

782

دادگان Linspam
ماشین بردار پشتیبان
بدون انتخاب ویژگی و

1
2

75

صحت

دقت

بازخوانی

زمان ()s

81%/3

79%/08

70%/43

68
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() 2

ns →s
ns →s + nL→s

تعداد تکرار جستجوی ممنوع

 -9یافتهها

برای سنجیدن عملکرد فیلتر کردن اسپم ،از معیارهای
بازخوانی اسپم ،1دقت اسپم 2استفادهشده است .این
معیارها با صورت زیر تعریفشدهاند:
ns →s
,
ns →s + ns → L

نرخ جهش

3%
10

از صحت بهعنوان معیار ارزیابی الگوریتم پیشنهادی
استفاده میشود در جدول ( )1سه معیار صحت ،دقت،
بازخوانی و زمان سه الگوریتم مختلف در آزمایش بر روی
دادگان یوسیآی دیده میشود.

پایان

() 1

= accuracy

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
نمونه
الگوریتم ژنتیک

94%/42

92%/46

89%/48

387

الگوریتم ژنتیک و
جستجوی ممنوع

98%/22

96%/88

97%/12

488

گرفتار کنند .در این شرایط وظیفه پلیس فتا ،انجام
اقداماتی در جهت پیشگیری و مقابله با فیشینگ است که
یکی از مهمترین آنها ،رایانامههای فیشینگ است ،از
آنجایی که شناسایی موردی این رایانامهها موجب اتالف
زمان و یا خطای انسانی میشود ،این پژوهش با هدف
شناسایی هوشمند و خودکار رایانامههای فیشینگ و
هرزنامهها با میزان دقت و صحت باال ،به دنبال ارائه روشی
ترکیبی حاصل از الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوع و
سپس بهینهسازی آن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
بود .در همین راستا با استفاده از دادگان استاندارد
یوسیآی و الیناسپم ،واقع در مقاالت پیشین ،الگوریتم
پیشنهادی ،پیادهسازی شد .نتایج مبین این قضیه بود که
نتایج الگوریتم پیشنهادی از منظر صحت شناسایی
رایانامههای هرزنامه و فیشینگ ،برای دادگان یوسیآی
برابر با  97/28درصد و برای الیناسپم برابر با 98/22
است که این مقدار در بین کلیه مقاالت مشابه خصوصا
مقاله [ ]70-68که بهصورت اختصاصی از الگوریتمهای
مشابه استفاده کرده بودند ،بیشتر است و میتوان ادعا کرد
که بهترین نتایج موجود در این زمینه بوده است.

باتوجه به جدول باال مشخص شد که میزان دقت،
صحت و بازخوانی در الگوریتمهای ترکیبی ژنتیک و
جستجوی ممنوع در باالترین حد ممکن قرار دارد و نشان
دهنده این است که شناسایی هرزنامهها و یا رایانامههای
فیشینگ در مجموعه دادگان الین اسپم ،با دقت و صحت
باالتری بهدست آمده است و در نهایت ترکیب الگوریتم
ژنتیک و جستجوی ممنوع ،میتواند بیشترین بازدهی رو
داشته باشد .درپایان ،نیز الگوریتم کاهش داده پیشنهادی
را با سایر روشهای کاهش داده مقایسه شده است که
تمام این مراجع برای دستهبندی رایانامهها از طبقه
بند SVMو مجموعه دادهی اسپم گرفتهشده از سایت
 UCIاستفاده شده است که نتیجه بدست کارایی و دقت
باالی بهدستآمده از روش پیشنهادی را ثابت میکند که
نتیجه آن ،در جدول ( ،)3نشان داده شده است:
(جدول :)3-مقایسه روش پیشنهادی با روشهای مبتنی بر
 SVMبر روی دادگان  UCIدر سایر مقاالت دیگر.
]Svm[68

انتخاب ویژگی باCFS

91/44

]Svm[68

انتخاب ویژگی با Chi

93/00

]Svm[68

انتخاب ویژگی با IG

93/00

]Svm[68

انتخاب ویژگی با GR

93/39

]Svm[68

انتخاب ویژگی با SU

93/33

]Svm[68

انتخاب ویژگی با One R

92/65

]Svm[68

انتخاب ویژگی با Relief

93/15

]Svm[68

انتخاب ویژگی با Lda

91/90

]Svm[68

انتخاب ویژگی با Rpart

90/51

]Svm[68

انتخاب ویژگی با SVM

85/95

]Svm[68

انتخاب ویژگی با RF

91/23

]Svm[68

انتخاب ویژگی با NB

80/00

]Svm[69

انتخاب ویژگی با ACO

81/25

]Svm[70

انتخاب ویژگی Best-First

86/54

Svm

روش پیشنهادی

97/28

در راستای نتایج بهدستآمده به شرکتهای توسعه دهنده
زیرساختهای بومی فناوری اطالعات پیشنهاد میگردد ،با
استفاده از الگوریتم پیشنهاد شده در این پژوهش،
افزونههایی جهت شناسایی رایانامههای مخرب با
ویژگیهای بومی فیشینگ طراحی و توسعه دهند تا بتواند
با اجرا بر بستر درگاههای رایانامههای داخلی و خارجی،
هرزنامهها و فیشینگهای بومی را شناسایی کند و بصورت
خودکار آدرس فرستنده را به پلیس فتا گزارش کند.
همچنین پیشنهاد میشود پلیس فتا با توسعه این
الگوریتم به عنوان یک نرمافزار و یا افزونه قابل نصب بر
روی کلیه بسترهای رایانامه داخلی و خارجی ،و قرار دادن
فایل نصب آن در سایت پلیس فتا ،بتوانند زمینه ساز
امنیت اطالعات کاربران داخلی شوند.
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