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 چکیده

ها تفاوتی برای تشخیص این نوع ایمیلتکنیک های ماز آنجا که رایج ترین روش برای شروع حملات فیشینگ ارسال ایمیل است  

ها به تنهایی و بدون کمک، کار آسانی نیست توان گفت تشخیص این نوع ایمیلهای گذشته میوجود داردکه با توجه به پژوهش 

شود. این مقاله یک مطالعه میبلکه با استفاده از روش های داده کاوی و متن کاوی، موفقیت در تشخیص این نوع حملات بیشتر 

های ایمیل و بررسی روش 1تحقیقاتی است که برای تشخیص حملات فیشینگ به بررسی روش های داده کاوی از طریق فراداده

 از مشکلات اساسی فیشینگ یکی هایایمیل پردازد. همچنین با توجه به اینکه طبقه بندیمیکاوی، از طریق محتوای ایمیل متن

الگوریتم های تشخیص این حمله برای یافتن بهترین و بهینه ترین روش توجه به تفاوت آنلاین است  های امنیتیپژوهش در حوزه

های فیشینگ با استفاده از شخیص ایمیلدر تدهد که مینتایج نشان  ضروری است. 2دی و قرار دادن در پوشه هرزنامهکلاس بن

URL یک الگوریتم یادگیری ماشین مانند شبکه عصبی استفاده ازART در تشخیص  ، همچنینروش کارایی است اما عملی نیست

کاوی محتوای ایمیل نیز الگوریتم ژنتیک کارایی بهتری دارد اما به علت اینکه درخت تصمیم با و طبقه بندی با استفاده از متن

 شود.میترجیح داده  به کارگیری درخت تصمیم  کند و مراحل غیر واضح نداردمیقوانین اگر آنگاه کار 

 

 یادگیری ماشین، فیشینگ ، داده کاوی، متن کاوی، طبقه بندیواژه های کلیدی : 

 

 

1. Meta Data 
2. Spam 

 

 



 

 مقدمه  – 1

و  به اطلاعات شخصیهدف دسترسی با فیشینگ، با افزایش کاربرد پیام های متنی از طریق اینترنت از جمله ایمیل، حملات 

هایی نی جلوه دادن درخواست خود، ایمیلقانو رواج یافته است. فیشرها با به عنوان یک کلاهبرداری مبتنی بر ایمیل  حساس افراد

سایت معتبر طراحی شده است، به کاربر ارسال کرده  دقیق مانند رابط گرافیکی یک وب طوربه جذاب، حاوی آدرس وبسایتی که  

در سال های . پردازندمیو با متقاعد کردن او به تبعیت از خود، به سرقت اطلاعات مهم و حساس او مانند اطلاعات کارت اعتباری 

ترین موضوعات امنیتی تبدیل  به علت تاثیر بالای خود بر جامعه آنلاین، به یکی از داغ ،خطرناک امنیتیاخیر فیشینگ، یک تهدید 

نوع حمله  38038پردازد، دارای میشده است. این حمله که به تغییر مسیر کاربر به یک وبسایت جعلی برای سرقت هویت وی 

آنجا که برای بسیاری از سازمان ها و شرکت های مالی، ارتباطات متنی . از (2012)مایانک و همکاران منحصر به فرد در جهان است

نظیر ایمیل اهمیت دارد، روش های تشخیص فیشینگ مبتنی بر ایمیل ضرورت یافته است. انواع مختلفی از این روش ها وجود 

های های ایمیلبقه بندی ویژگیادگیری ماشین به طکمک متن کاوی و الگوریتم های ی دارد،  برخی با بررسی محتوای ایمیل، با

و برخی نیز  (2003میاموتو، و همکاران، ) ها و لیست های سیاه با کمک پایگاه داده ها URL، برخی با شناسایی پردازندمیفیشینگ 

به دنبال  با این وجود جامعه آنلاین، مهندسین و کارشناساندهند. میوی این حملات را تشخیص با بررسی فرا داده ایمیل و داده کا

چند های فیشینگ هستند. در این مقاله به بررسی برای تشخیص ایمیل استفاده بالا یک روش طبقه بندی دقیق، سریع و با قابلیت

ی داده کاوی و الگوریتم روش ها نمونه از روش های تشخیص این حمله با استفاده از الگوریتم های متن کاوی و ترکیب آن ها با

با ، های متن ایمیل در تشخیص  محتوای نامطلوبانتخاب ویژگی کاوی ومتن پردازیم. در بخش اول، روشمیهای یادگیری ماشین 

به  در بخش بعدو  کردهبررسی  را ، درخت تصمیم()شبکه عصبیهای تشخیص لمد برخیبا استفاده از  و کمک الگوریتم ژنتیک

های URLاستخراج  سوم، در بخش پردازیممی و وبسایت فرا داده ایمیلهایی با استفاده از روش داده کاوی و ارائه مدل بررسی

را بحث خواهیم کرد و در نهایت با مقایسه  مشکوک از طریق پست الکترونیکی برای تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل شبکه عصبی

 کنیم.میدقت هر روش بهینه ترین روش را شناسایی و نتیجه گیری 
 

 داده کاوی و ی متنهایانتخاب ویژگتشخیص ایمیل فیشینگ با  -2

 

جمله الگوریتم ژنتیک، درخت روش های طبقه بندی از برخی به همراه به صورت متوالی متن کاوی و داده کاوی  ،در این روش

ایمیل فیشینگ  2000با  د. فرض کنید یک مجموعه دادهنشومیبه کار گرفته  و غیره ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی، تصمیم

 .(2012)مایانک و همکاران  داردقانونی   ایمیل 1220فیشینگ و   ایمیل 1220و غیر فیشینگ در اختیار داریم که 

های ایمیل متن شود، سپس با توجه به فرکانس واژه های تکرار شده درمیبرای متن کاوی ابتدا فرآیند آماده سازی داده ها انجام  

های بعد از آماده سازی داده ها ایمیلآمده است  1روش کار این نوع تشخیص در شکل  شود.میگی استخراج ویژ 28فیشینگ 

طبقه  ،، داده های آموزشیشوندمیو به دو قسمت داده های آموزشی و داده های تست تقسیم  شدهفیشینگ و قانونی متن کاوی 

 . شودمیگرفته  ،شوند و نتیجهمیهای تست به مدل داده  سازند سپس دادهمیشده و مدل را  بندی

 

 
 های فیشینگتشخیص ایمیل کلی روش  1شکل 



 

 ها عبارتند از :در این روش برای طبقه بندی ایمیلالگوریتم های استفاده شده 

و  کندمیرا به یک خروجی نگاشت  هایورودکند ، میعمل شبکه عصبی شبیه نوعی به : الگوریتم کنترل گروهی داده ها .1

افزایش برای  ، همچنینکندمیپیدا به کمک یک معیار خارجی  بهینه  یک رابطه بین داده ها برای انتخاب یک مدل یا شبکه

مه از طریق این الگوریتم مبتنی بر رویکرد یادگیری استقرایی در تشخیص هرزنا شود.می گرفتهکاربه  نیز دقت یک الگوریتم

های قانونی به کار های محتوای متن است که به طور موثر در تشخیص ایمیل فیشینگ از ایمیلشناسایی خودکار ویژگی

 .(2011)آلفی و همکاران این الگوریتم در مقایسه با شبکه عصبی و شبکه بیزی کارایی بهتری دارد .رودمی

 

مساله ای شود، کروموزوم نمایشی از میآغاز  کروموزوم هاریتم با انتخاب تصادفی جمعیتی از این الگو : الگوریتم ژنتیک .2

در مرحله اول این  .یابندمیهایی است که در حین اجرای الگوریتم تکامل هر کروموزوم شامل ژن ،است که باید حل شود

محاسبه  کروموزوم Nجمعیت دارای  در xکروموزوم برای هر را تولید جمعیت اولیه مقدار تابع شایستگی الگوریتم بعد از

و تابع شایستگی کروموزوم جدید تولید شود میاعمال جهش  عملگر و کردهترکیب  را دو کروموزوم متوالی هر سپس، کندمی

به تا رسیدن 2و 8مرحله و نهایتا شوندمیخود مرتب  کروموزوم ها با توجه به مقدار شایستگیسپس ، شودمیمحاسبه  شده

 .(2010)شرام و همکاران شوندمیتکرار  مقدار مطلوب شایستگی

یی است که یک ایمیل هایکاربرد الگوریتم ژنتیک به این صورت است که هر کروموزوم شامل حالت خاصی از ویژگ جادر این 

 هایویژگ ژن های یک ایمیل فیشینگ مشخص شد هایگکاوی ویژ متن توسطپس از اینکه  ،کاوی دارد متنفیشینگ با استفاده از 

ی هایدر طی الگویتم ژنتیک ویژگ عمل ترکیب و جهشبا انجام  ،ی یک ایمیل فیشینگ استهایی ویژگداراوموزوم هستند و هرکر

محسوب فیشینگ های ست جزو ایمیلهایرای این ویژگایمیلی که داو  شده بررسیسپس تابع شایستگی ، شودمیجدیدی تولید 

 شود.می

 1طور که در جدولهمان، های فیشینگ دارندی خاصی  است که ایمیلهاییص ویژگها تشخیک مساله مهم در طبقه بندی ایمیل

تکرار نظیر کلمات کلیدی پربرای عبارت  -و ماتریس سند t روش آماری توزیع با استفاده ازویژگی 28در یک مثال کنیدمشاهده می

 .و انتخاب شد تا کارآیی بالا برودهای جمع آوری شده وجود داشتند استخراج که در ایمیلغیره ، حساب و تراکنشکارت اعتباری، 

 .(2012)مایانک و همکاران تر استبالاتر باشد ویژگی متمایز tهرچه ارزش 

 ویژگی استخراج شده 22،  (1)جدول 

 tمقدار آماره  کلمه کلیدی tمقدار آماره  کلمه کلیدی

 پاسخ

 پیشنهاد

 تراکنش

 توافقنامه

 ثبت نام

 فرد

 سیستم

 فرآیند

 خدمات

 پاسخ

 پیام

2 

8 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
0.8 
0.6 
0.3 

 حساب

 عضو

 دسترسی

 ایمیل

 آدرس

 به روز رسانی

 قیمت

 بازار

 آنلاین

 اطلاعات

 شغل

 اعتبار

22 

11 

11 

12 

10 

10 

12 

10 

1 

1 

3 

0 

 



 

است برای  1شود. این روش که دارای فرمول شماره ها استفاده میانتخاب ویژگیی در روشی است که برای بالابردن کارآی tآماره  

تعداد نمونه ها  nانحراف معیار و  sکلاس، تعداد کلمات در هر  میانگین xدر این فرمول  شود.های دودویی استفاده میطبقه بندی

 شود.ه جدید به مدل طبقه بندی داده میداد مجموعهی اضافی وغیرمهم هایحذف ویژگ پس از این مرحله و درهرکلاس است.

𝑡 =
 �̅�1−�̅�2

√𝑠1
2/𝑛1+ 𝑠2

2/𝑛2

                                                                                                                                         

(1) 

ها اسناد و ستون ها عبارت سطرعبارت نیز شامل فرکانس تکرار هر عبارت در یک سند متنی است. در این ماتریس  -ماتریس سند

 . ماتریس سند عبارت آن بدین صورت است:کنید دو متن زیر را در دست داریمها هستند. برای مثال فرض 

 فیشینگ یک تهدید امنیتی مهم است.: 1متن 

 فیشینگ مبتنی بر ایمیل  اهمیت دارند.حمله های :2متن

 عبارت -ماتریس سند،  (2جدول)

 حمله فیشینگ تهدید ایمیل 

 0 1 1 0 1متن

 1 1 0 1 2متن

 

الگوریتم کنترل گروهی داده ها، درخت از روش های داده کاوی مانند الگوریتم ژنتیک،  هایدر این بررسی بعد از استخراج ویژگ

پس از بررسی و پیاده سازی این روش ها مشخص شد که الگوریتم ژنتیک   بندی استفاده شده است. تصمیم و غیره برای طبقه

 غیر کند و مراحلصمیم با قوانین اگر آنگاه کار میکارآیی بالاتری نسبت به درخت تصمیم گیری دارد اما به علت اینکه درخت ت

 .(2012)مایانک و همکاران شودواضح ندارد ترجیح داده می

ایمیل و کلمات کلیدی را از  URLویژگی از  12و همکاران اشاره کرد که  Basnet توان بهمی کارهای مرتبط دیگر در این زمینهاز 

و با به کارگیری الگوریتم های ماشین بردار  استخراج کردند Phishing Corpusبا استفاده از دیتا ست  صفحه وب سایت فیشینگ

 است. %11.11پشتیبان و شبکه عصبی دریافتند که بیشترین کارایی مربوط به شبکه عصبی با نتیجه 

 

   وبسایت و فراداده ایمیل استفاده ازتشخیص  فیشینگ با  -3

موسسه مینام رس آید آدرس فرستنده آن بامیهایی که از طرف بانک ها و موسسه های مالی برای شما بسیاری از اوقات ایمیل

تواند قربانی را دچار سوظن کند شناسه ایمیل فرستنده است. یا زمانی که آدرس که میبنابراین یکی از اطلاعاتی .مالی متفاوت است

، پس آدرس ر شماستی را که در موسسه مالی ثبت کرده اید آدرس ایمیل دیگگیرنده با آدرس ایمیل شما یکسان نیست و یا آدرس

 .(2012)تیلر مور تواند حمله فیشینگ را مشخص کندایمیل گیرنده نیز می

نیز اگر اطلاعاتی مانند رمز عبور و شناسه کاربری باشد و یا ایمیل حاوی لینک به یک وب  اطلاعات درخواست شده در ایمیلنوع 

بنابراین با تواند مشخص کننده حمله فیشینگ باشد. ورود اطلاعات کاربری خود باشد میو متقاعد کردن فرد برای  سایت دیگر

های توان ایمیلیهای گرافیکی و غیره مگیرنده و لوگوآدرس فرستنده و  و متادیتای ایمیل از جمله URLهایادغام ویژگی

های فیشینگ نیز با استفاده از متادیتای وب سایت ها اهمیت دارد که در . تشخیص وب سایت (2)شکل داد فیشینگ را تشخیص

تشخیص وب سایت های فیشینگ برای افراد عادی بسیار سخت است مهاجمان با ایجاد تغییرات اندکی در  ادامه  بحث شده است.



 

له اصلی در روش تشخیص مرح پردازند.می کنند و به فریب عمومت اصلی یک وب سایت جعلی طراحی میوب سای HTMLکد 

 است. HTMLو کد  URLی هایوبسایت جعلی استخراج هویت و استخراج ویژگ

 استخراج هویت وبسایت 2-1

کند. اگر مهاجم به صورت منحصر به فرد استفاده میاستخراج هویت یک وب سایت مجموعه واژگانی است که نویسنده و مالک آن 

واند آنها را استخراج تمیی منحصر به فردی وجود دارند که فیشر نهایکند باز هم ویژگ بتواند وب سایتی شبیه به اصل آن ایجاد

وضیحات وب، از جمله ت HTMLمتا تگ ها اطلاعاتی درباره کد  هستند.متا تگ ها های هویتی یک وب سایت شامل کند. ویژگی

متاتگ ها انواع مختلفی دارند که هر کدام بسته  کنند.میسانی و سایر اطلاعات را فراهم ، آخرین به روز رکلمات کلیدی، نویسنده

و یا متا تگ  ،دهدمیبرای مثال متاتگ توضیحات که قسمتی از کد است توضیحاتی را راجع به وب سایت  .باشندمیبه نیاز  مفید 

سندگان و سنده که نام نویو یا متاتگ نوی ،معرفی کلمات کلیدی درون سایت شما در نظر گرفته شده است کلمات کلیدی که برای

کنند فیشرها در این تگ هیچ تغییری را ایجاد مینیز مقصد لینک را مشخص   HREFتگ کند.مدیران سایت را مشخص می

ی هویتی مربوطه هایکه ویژگمیهنگا است. URLهای این تگ به کنند. ارزش ویژگیند و به وب سایت قانونی اشاره میکنمین

دارای کمتر از دو حرف حذف شده تا واژگان منحصر به فرد از  ی و هر واژه  http ،www ،in، com مثلاستخراج شد کلماتی 

URL  استخراج شوند. سپس برای هر واژه فراوانی وزنیTf-Idf  در این شیوه به لغات یک وزن بر اساس فراوانی آن  شود.میمحاسبه

 2فرمول شماره مهم است.  سند دهد چقدر یک کلمه برای یک میشود. در واقع این سیستم وزن دهی نشان میدر سند داده 

 .(2012است)لاکشمی dj تعداد کل کلمات در سند  ∑ j kn kو   it تکرار واژهتعداد  ijnکه در آن کندمیارزش هر کلمه را مشخص 

𝑇 𝑓𝑖𝑗 = √𝑛𝑖𝑗/ ∑ 𝑛𝑘𝑗𝑘    (2) 

 پس : هستند. itارای واژه ی است که دتعداد اسناد  | jd ϵi:tjd|تعداد کل اسناد در یک دیتا ست باشد، و  |D|  اگر 

𝐼𝑑 𝑓𝑖 =  𝑙𝑛(|𝐷|/ |{𝑑𝑗: 𝑡𝑖  ∑ 𝑑𝑗}| + 1)                                                                                                       
(8) 

Idf   بدست آورن این معیار  روششوند. معیاری است برای میزان کلماتی که در کلیه متون بسیار متداول هستند و معمولًا تکرار می

فرض  با، برای مثال . یدآمتون شامل کلمه متداول بدست می بدین صورت است که از لگاریتم، تقسیم تعداد کل متون بر تعداد

است( وجود داشته باشد  مانند)یک کلمه خاص  متن 1000اگر در هر  ،متن وجود داشته باشد1000ما  پایگاه دادهدر کل اینکه 

 اماو باید ضریب صفر بگیرد  است کلمات متداول بوده واین کلمه جز قطعایعنی  ،استصفر1000تقسیم بر  1000حاصل لگاریتم 

ن تکرار آمتونی که کلمه در  هگیرد. هر چمی 1ضریبو است  1یعنی ،2لگاریتم  حاصلباشد  متن اتفاق افتاده 000اگر تکرار در 

اضافه  1کن است اصلاً تکرار نشده باشد و مخرج صفر شود در مخرج +مو چون م شودکوچکتر می Idf د وزننشده باشد بیشتر باش

  .شودبه صورت زیر محاسبه می Tf - Idf با این توضیحات میزان .شودمی

𝑇𝑓 –  𝐼𝑑𝑓 = 𝑡 𝑓𝑖𝑗 ∗ 𝐼𝑑𝑓𝑖                                                                                                                                     (2) 

 

 هایاستخراج ویژگ 2-2

 بسیاری HTML کد یک منبع در. کندمی ایفا فیشینگ های سایت وب کارآمد بینی پیش در برجسته ای نقش هایویژگ استخراج

در این . اند شده استخراج عوامل این ،جعلی تشخیص دهند های سایت وب از را اصلی سایت وب توانندمی که هستند عوامل از

فرم کنترل  رای وب سایت هستند و توجه بهطلاعات و جزئیات افرادی است که داکه شامل ا Whois میان توجه به پایگاه داده 

. به دلیل اینکه وب سایت های فیشینگ برای مدتی کوتاه کند اهمیت داردمیمقصد داده های کاربر را مشخص  کننده سرور که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%28%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF_%28%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

تشخیص  هایتوجه به این دو موضوع در استخراج ویژگ .ندنیست Whoisمعمولا اطلاعات آن ها در پایگاه داده   موجود هستند

 ویژگی برجسته را بررسی کرده ایم. چنددر جدول زیر  (2012)لاکشمی و همکاران کندمیفیشینگ را کارآمدتر 

 

 فیشینگ URLمهم در تشخیص   یهایویژگ ،  (2)جدول 

 شرح ویژگی
Foreign Anchor تگ a اگر آدرس موجود و آدرس . در طراحی سایت باعث می شود تا شما از یک صفحه به صفحه دیگر منتقل شوید

 Foreign Anchorشود اگر تعداد مینامیده  Foreign Anchorشوید یکسان نباشند میصفحه ای که به آن منتقل 

 تواند شامل حمله فیشینگ باشد.میهای یک سایت زیاد باشد 
Null Anchor .نشان دهنده این است که یه جایی لینک ندارد 

IP Address  منه باشد کنند اگر آدرس آیپی به عنوان نام دامیاست، پس روی خرید نام دامنه سرمایه گذاری نهدف فیشرها پول

 باشد. پس ممکن است سایت فیشینگ

 نباید تعداد زیادی نقطه داشته باشد. URLآدرس صفحه و  URLنقطه هادر آدرس صفحه و 

Slash در آدرس صفحه و  هاURL  آدرس صفحه وURL  نباید تعداد زیادیSlash .داشته باشد 

کامنت هستند پس آدرس نباید دارای  @در آدرس صفحه نشانه این است که تمام متن ها قبل از  @وجود علامت  @استفاده از علامت 

 .باشد @تعداد زیادی 

 ی وب سایت اگر از یک دامنه خارجی باشند آن وبسایت فیشینگ است.هایکوک هایکوک

. همه وب سایت های کندمیای انجام تراکنش ها فراهم یک ارتباط امن بین سیستم کاربر و وب سایت بر SSL SSLنامهگواهی 

 هستند اما وب سایت های فیشینگ این گواهی را ندارند. SSLقانونی دارای  گواهی نامه 

 شود.میمورد اول یافت  0با دادن آدرس به موتورهای جستجو در  اگر وب سایت جعلی نباشد موتورهای جستجو

شامل وب سایت های فیشینگ هستند که با جستجو در آن وب سایت لیست های سیاه به عنوان شخص ثالث  لیست سیاه

 شود.میفیشینگ یافت 

. اما وب سایت های کنندمیب سایت های دیگر درخواست را از و CSSها و فایل های  وبسایت ها تصاویر، اسکریپت درخواست خارجی

 دهند.میفیشینگ این ها را از آدرسی شبیه آدرس سایت اصلی درخواست 

 

به کارگیری  ( و2012و همکارانمی)لاکش Phishtank از دیتا ست URL 200ها از ر این مثال بعد از استخراج ویژگیدر نهایت د

توان وب سایت های فیشینگ را از وبسایت اصلی میالگوریتم های یادگیری ماشین مانند شبکه عصبی پرسپترون و درخت تصمیم 

 تشخیص داد.

مدلی را با استفاده از   (2001)ابونیمه و همکاراندر این زمینه کارهای متعدد بسیاری انجام شده است برای مثال سعید و همکاران

 Randomهای یادگیری ماشین و الگوریتم های رگرسیون، درخت رگرسیون بیزی ، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی و تکنیک 

Forests  ونی و بقیه آن ها فیشینگ بودند و به آن ها قان %01.0بود که  2331پیشنهاد کردند که دیتا ست مورد استفاده آنها شامل

 11با استفاده از و همکاران میپس از آن لاکش دارد. (%12.23)کارایی بهتری Random Forestsاین نتیجه رسیدند که الگوریتم 

 100بدست آورده بودند و شامل Phishtank های فیشینگ که از دیتا ست   URLویژگی استخراج شده از کد وب سایت ها یا 

به   C4.5و الگوریتم درخت تصمیم )شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(  MLPسایت قانونی بود با استفاده از  100وبسایت فیشینگ و 

 . (2012)مایانک و همکاران  بهتر است %13.0این نتیجه رسیدند که درخت تصمیم با کارایی 



 

 

 روند تشخیص حمله فیشینگ با متا دیتا و داده کاوی  2شکل

 

 ART شبکه عصبی استفاده از فیشینگ باتشخیص -4

ART  (Adaptive Resonance Theory)به  ی باینریدسته بندی و خوشه سازی داده ها هایی است که در ترین شبکهز رایج یکی ا

ها به وجود  شبکه های عصبی رویکرد جدیدی در گروه بندی داده . گیردمیعنوان کلاس بندی بدون ناظر مورد استفاده قرار 

پس انتشار با مشکلاتی روبرو بود. در حقیقت شبکه با تغییرات   به کمک شبکه های عصبی  آوردند. اما دسته بندی و خوشه بندی

تواند آن را با تغییرات جدید وفق دهد، اما باعث میآموزش مجدد شبکه  .نیست محیطی، وفق پذیر و به عبارت دیگر انعطاف پذیر

. به  دهدمیگردد و به گفته دیگر شبکه آموخته های قبلی را تا حدی از دست میکاهش دقت آن در گروه بندی داده های قدیمی 

برای رفع این مشکل شبکه عصبی نظریه تشدید تطبیقی توسعه  شود.میگفته (انعطاف پذیری -کشمکش پایداری)این وضعیت 

دهند که درجه شباهت الگوهایی که در یک میبه گونه ای طراحی شده اند که به کاربر این امکان را   ARTداده شد. شبکه های 

 را مربوطه اش دسته به الگو یک شباهت مراقبت میزان پارامتر .کنترل نماید گیرند را با تنظیم پارامتر مراقبتمیپارامتر خوشه قرار 

 .شود می موجب را ها دسته تعداد کاهش آن، مقدار کاهش و ها دسته تعداد افزایش مراقبت، مقدار پارامتر افزایش .کند می کنترل

دارای دو خصوصیت مهم  ARTتوان با تغییر پارامتر مراقبت تعداد خوشه ها را کنترل کرد. شبکه های میبنابراین در این شبکه ها 

  هستند که عبارتند از :

 های مختلف  عدم نوسان یک الگو در مراحل مختلف آموزش بین خوشه :  پایداری      .1

 توانایی شبکه در یادگیری الگوهای جدید در هر یک از مراحل یادگیری  پذیری : انعطاف      .2

 

ی ایمیل فیشینگ به عنوان یک بردار استخراج شده سپس با هایابتدا ویژگ های فیشینگبرای طبقه بندی ایمیل در این روش

. ابتدا یک بردار اولیه های پردازشی است آماده سازی داده ،شود.  مرحله اولمیی بیشتری یادگیری هایویژگ ART شبکه عصبی

های و بدنه ایمیل Headerدر مرحله دوم  شود.میاست تعریف  (0،0،0،0،0،0)که مقدار اولیه آن  X=(X1, X2, X3,..)به صورت 

، دامنه دریافتی و بدنه هر ایمیل آدرس فرستنده، گیرنده ی موضوع،هایمورد بررسی قرار گرفته و ویژگ MIMEمبتنی بر استاندارد 

توسط  که های جعلیستی از وب سایت هایی را با ویژگیدر مرحله سوم لی شوند.میپنچ ویژگی هستند که در مرحله بعد استخراج 

مانند داشتن آیپی خارجی، وجود  هایدهند. در مرحله چهارم برخی ویژگمیمراکز امنیتی جمع آوری شده است را مد نظر قرار 

، متفاوت بودن دامنه لینک ها با آدرس اصلی فرستنده، وجود آدرس (0، عدم وجود1)وجود ایمیل عبارات )کلیک( و )اینجا( در متن

د و وجو استفاده از آیپی به جای آدرسآنها در لیست وب سایت های جعلی، متفاوت بودن آدرس فرستنده و آدرس پاسخ به ایمیل، 

مرحله بعد مشخص کردن پارامتر  شوند.میبرای تست انتخاب به صورت صفر و یک به عنوان کاندید  URLعبارت فیشینگ در 

 هایتعداد ویژگ N تواند از نظر ظرفیت حافظه داشته باشد.میحداکثر تعداد دسته هایی است که شبکه  Mهاست برای مثال پارامتر 



 

این سیستم معمولاً از نشان داده شده است  8همانطورکه در شکل. 10بازخورد تقویت هستند مثلا  zو wو  یا بعد بردار ورودی است

 (Rی)و یک واحد بازنشان (p)مراقب، یک پارامتر (نورون)ساخته شده از تعدادی  (F2)و یک فیلد تشخیص (F1)اییک فیلد مقایسه

نماید. میرا دریافت کرده و آن را به بهترین همتایش در فیلد تشخیص منتقل بردار ورودی ساخته شده است. فیلد مقایسه ای، یک 

های داخل آن، به ، با حامل ورودی بیشترین تطابق را داشته باشد. نورون هایش وزن این بهترین همتا، نورونی تنهاست که مجموعه

شوند. بعد از اینکه ورودی طبقه بندی شد، واحد میها دسته بندی های ورودی بر اساس آنکند که حاملعنوان طبقاتی عمل می

 آغاز یادگیریاسخ این سنجش مثبت بود، سنجد. اگر پمیبازنشانی قدرت این تطابق و دسته بندی را با مقدار پارامتر مراقب 

شود؛ میفعال ورودی جدید غیر ه سیگنال فرستاده است، تا دریافتپاسخ مقایسه منفی باشد، نورونی ک اگرشود. از طرفی، می

یکی یکی توسط  های فیلد تشخیصگردد. در فرآیند جستجو، نورونمیهم تنها پس از تکمیل فرآیند جستجو آغاز  یادگیریفرآیند 

های صورت شوند تا زمانی که بالاخره نتیجه یک سنجش، مثبت شود. اما اگر قدرت هیچ کدام از تطابقمیفعال واحد بازنشانی غیر

گرفته، به آستانه مقدار پارامتر مراقب نرسد )پاسخ سنجش همیشه منفی شود(، یک نورون که تا به حال به کار گرفته نشده، راه 

نماینده مرکز یکی از دسته 2F لایهرون های موجود دروهریک از ن .ورودی منطبق شود شود تاد و طوری تنظیم میشومیاندازی 

با توجه به میزان شباهت خود با مرکز یکی از دسته ها، در آن دسته قرار  1Fهاست که الگوی ورودی دودویی اعمال شده به لایه 

تاثیر بسزایی روی  pشود. این پارامتر با نماد میگیرد. این میزان شباهت توسط پارامتر پارامتر مراقبت تعیین می

شود شباهت دسته ها به یکدیگر و تعداد آنها بیشتر باشد.در حالیکه با میگذارد، به طوریکه پارامتر مراقبت بزرگ باعث می  سیستم

 .کلی تر و فاصله دسته ها از یکدیگر بیشتر است هایوجود پارامتر مراقبت کم، دسته بند

 
 ART2روش کار شبکه عصبی  2شکل

 

یابد. اما در پیاده سازی و میهای جدیدی را این روش نسبت به روش های دیگر تشخیص فیشینگ کارآیی بهتری دارد زیرا ویژگی

 .(2018)یانهوی شودمیعملی کردن آن مشکلاتی وجود دارد از این رو بیشتر از روش های سنتی تشخیص فیشینگ استفاده 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86


 

 نتیجه گیریبحث و  -5

است. روش  مطرح چالشی برای کاربران به عنوان آنفیشینگ یکی از خطرناک ترین حملات سایبری است که تشخیص صحیح 

ایمیل و وب   URLبررسی با استفاده از تشخیص با استفاده از محتوای ایمیل و ، تشخیصدو نوع است های تشخیص این حمله

پرداخته شد  تشخیص ایمیل های فیشینگ با داده کاوی و متن کاوی مختلف بررسی روش هایکه در این مقاله به  سایت

کارآیی طبقه بندی ای بهبودبر نیز با روش های استخراج ویژگی و روش های سنتیین یری ماشالگوریتم های یادگ همچنین ترکیب

و  URLبا استفاده از دیتاست های موجود تعدادی ویژگی برجسته و مهم از  .هایی مطرح شدبه همراه مثال های فیشینگایمیل

در نهایت با مقایسه دقت هر روش بهینه محتوای ایمیل و وبسایت استخراج شد و سپس الگوریتم های یادگیری ماشین به کار گرفته شد 

روش استفاده از الگوریتم داده شناخته شد که به دلیل عملی نبودن آن  هایترین روش، استفاده از شبکه عصبی و استخراج ویژگ

 شود.میترجیح داده درخت تصمیم با بالاترین کارآیی کاوی 
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