
                                                                                               

 

 Machine Learningזיהוי אתרי פישינג בעזרת 

 דן רווחמאת 

 

 הקדמה

 בעיקר נתמקד אנו מכונה. למידת הנקראת טכנולוגיה בעזרת פישינג אתרי בזיהוי יעסוק זה מאמר

 בהם להשתמש ניתן וכיצד .Regression Linear, Neighbour Nearest-K, Tree-Decision  באלגוריתמים:

  פישינג. אתרי לזהות להצליח מנת על

 לכתוב ננסה מכן ולאחר הבעיה, עם להתמודדות שלהם הגישה את נראה בתחום מחקרים 2 על נעבור

 .turicreate-ו python בעזרת פישינג אתרי לזהות שידע קוד

 נתונים מסד על המודל את ונאמן שונים פרמטרים נגדיר אנו מכונה, למידת ידי-על פישינג אתרי בזיהוי

 לזהות המודל את ונלמד (,training supervised) חשודים ושאינם חשודים אתרים לגבי פרטים שיכיל

 הלגיטימי. האתר הוא ומי החשוד, האתר מיהו מבינהם

 של מידע מאגרי על הלמידה אלגוריתמי של הרצה המאמר בסוף נציג האלגוריתמים, הדגמת לצורך

 חשודים. אתרים

 תיאור הבעיה

 מסוג .״חדשות״ רמאויות להופיע החלו האינטרנט, עידן התפתחות בעקבות האחרונים, בעשורים

Phishing למשל, האינטרנט. ברשת התחזות ידי-על רגיש מידע לגניבת ניסיון זהו דיוג(. בעברית: )או 

 הגורם שולח לרוב, המידע. את לקבל המעוניין לגיטימי לגורם חזותהת באמצעות מתבצע פישינג

 נתמקד(. בעצם הזו )בבעיה מוכר אינטרנט אתר בשם או אלקטרוני דואר מיידית, מסרים הודעת המתחזה

 והפרמטרים הטכניקות את ונראה Learning Machine בעזרת Phishing אתרי לזהות הינו האתגר

(Features) פישינג. אתר אפקטיבית בצורה לזהות מנת על להוציא שניתן 

 יכול לגיטימי נראה אשר אימייל פישינג. לאתר מלינק מתחילות רבות תקיפה רשתות הרבה לדוגמא:

 איבוד ואיתו מתחיל, התקיפה תהליך כל הלינק על לוחץ שהוא וברגע חושד, לא אשר לעובד להישלח

 מנת על מוקדמים בשלבים הללו האתרים את ותלזה רבה מוטיבציה יש כי נראה לכן והנזק. המידע

 אליהם. כניסה מהעובד ולמנוע מזיקים לאתרים לינקים על להתריע
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 שלו, הפרטים את יזין שהלקוח ברגע כמובן קום, דוט לאמזון להתחזות מנסה אשר פישינג לאתר דוגמא

 הנ״ל במקרה לו רוםלג ואף לחשבון הגישה פרטי את לאבד יוכל ובכך לתוקף, ישירות יגיע זה מידע

 :web Amazon שירותי דרכי כסף להפסיד

 

 של שחורה״-״רשימה של שירות מציעים אשר רבים שירותים ישנם פישינג, אתרי לזיהוי פתרונות מבחינת

 אשר פתרון כל כמו אבל פישינג. אתרי להיות פוטנציאל בעלי אתרים מכילים אשר מאגרים או שירותים

 חדשים. פישינג אתרי לזהות יהיה ניתן לא כי נראה ״חתימה״ על מתבסס

 מכונה, למידת של מנגנון בעזרת פישינג אתר חכמה בצורה לזהות תהיה הפתרון של העיקרית המטרה

 עליהם. ולהתריע מראש אלו אתרים לזהות ידע אשר

 ינג,פיש אתר הוא מסויים אתר כי להסיק ניתן באמצעותם רבים פרמטרים וקיימים מאחר מעניינת הבעיה

 האופטימליות. לתוצאות להגיע מנת על בהם להשתמש כיצד ולדעת הללו הפרמטרים את לזהות יש ולכן

 

 הלמידה לאגוריתם מבוא

 אלגוריתמי 4 נבחרו במאמר .enihcaM gMnnacaL haanrnih nonaacfinscra המאמר על מתבסס הפרק

  .Phishing אתרי של מוצלח זיהוי לבצע מנת על זה ליד זה נבדקו אשר מכונה למידת

 הנבחרים: האלגוריתמים

 פריט על תצפיות ממפה אשר חיזוי, כמודל משמש אשר אלגוריתם זהו - (Tree Decision) בחירה עץ .1

 שבכל החלטה מצמתי המורכב בינארי עץ הוא החלטה עץ בכללי, שלו. היעד ערך על מסקנות ויוצר

 הערך את המכילים העלים ומוגדרים התצפיות, של מסוים מאפיין על מסוים תנאי נבדק מהם אחד

 בעץ. אליהם שמוביל למסלול המתאימה התצפית עבור החזוי
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 עץ ייבנה אזי .ולא כן הם האפשריות והתשובות ״SSL ״חיבור היא יצרים‟הפ עמודות אחת אם :לדוגמא

 כל כי נניח ,ולא כן - ענפים לשני יחובר אשר ״SSL חיבור“ תהיה שלו הראשית הצומת אשר החלטה

 יהיה ״כן״ האופציה של הענף הזה במקרה .פישינג אתרי אינם ssl חיבור יש שלהם במאגר האתרים

subset pure ה תהליך יסתיים ושם-Split. הוא שאתר ברגע כלומר ssl אינו הוא כי בוודאות לדעת נוכל 

  (.המאגר לפי) פישינג אתר

 הזה במקרה פישינג אתר הוא שהאתר 60% של סיכוי יש ״לא״-ה של השניה שבאופציה כעת נניח

pure -ל שנגיע עד ככה הלאה ונמשיך ״URL-ה ״אורך :למשל נוספת עמודה עם העץ את לחלק נמשיך

subsets העלים בכל. 

 

 tsacrevo היא התחזית שבהם שבימים רואים טניס? לשחק יצא מסויים שחקן האם למעלה: בדוגמא

 מוחלטת תשובה אין המקרים בשאר לשחק. ייצא הוא כי נראה האדם של הקודמות התצפיות פי על

 ימשיך. החלוקה תהליך ולכן
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  הבא: ההחלטה עץ את נקבל דבר של ובסופו

 

 ולרגרסיה לסיווג פרמטרים חסר אלגוריתם הינו (Neighbours Nearest K) קרוב שכן אלגוריתם .2

 דוגמה של קלט בהינתן התכונות. במרחב הקרובות התצפיות k-ב תלוי הקלט המקרים בשני מקומית.

 השכנים k בקרב ביותר הנפוצה למחלקה משויכת הדוגמה לקבוצה. משייך האלגוריתם חדשה,

 משויך האובייקט k=1 אם קטן(. מספר כלל בדרך שלם, חיובי כמספר מוגדר k )כאשר הקרובים

 .ביותר הקרוב הבודד השכן של למחלקה

 

 נקבל k=3 עבור אבל ,class 1 מסוג הוא החדש האיבר כי נקבל K=1 עבור למשל למעלה: בדוגמא

  .class 2 מסוג יהיה החדש האיבר שכן אחרת תשובה
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supervised ) מונחית למידה של טכניקה היא - (Machine Vector Support) תומכת וקטורים מכונת .3

learning,) במרחב כווקטורים מיוצגות האימון דוגמאות ולרגרסיה. וגלסיו נתונים לניתוח המשמשת 

 אימון דוגמאות בין האפשר ככל נכון שמפריד מסווג מתאימים האימון בשלב סיווג, בעיות עבור לינארי.

 האפשר ככל גדול מרווח יוצר אשר הלינארי המפריד הוא SVM-ב שנוצר המסווג ושליליות. חיוביות

 הקטגוריות. בשתי ביותר לו הקרובות הדוגמאות בינולבין

 

 הטובה המפרידה המשוואה יהיה הוא ולכן z1-מ יותר גדול מרווח משאיר z2 כי נראה :למעלה בדוגמא

 .תבחר אשר ביותר

 למציאת מתמטית שיטה היא ליניארית רגרסיה - (Regression Linear) לינארית רגרסיה אלגוריתם .4

 ליניארי, ביניהם שהקשר בהנחה ,Y תלוי למשתנה X תלוי בלתי משתנה בין הקשר של הפרמטרים

 הליניארית הרגרסיה נוסחת סטטיסטיים. מדגמים לניתוח משמשת השיטה .Y=aX+b מהצורה כלומר

 שבמדגם הנקודות דרך שעובר הישר הקו את מחשבת
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 הפרמטרים משמעות

 

 Matrix Confusion-ה את כן לפני נציג הפרמטרים משמעות את להסביר מנת על

 מציגה שהטבלה לראות ניתן האלגוריתם. ע״י שנוחשו אלה ואת האמיתיות התוצאות את מציגה הטבלה

  .99.9% של Accuracy מציג אשר אלגוריתם

 בבעיה תלות עפ״י .Negative-כ בודד Positive של בחישוב הוא טועה האלגוריתם שבה הבודדת הנקודה

 טרוריסט לאתר מנסים אנו נניח אם אבל לסבילה. הניתנת טעות להיות יכולה זו לפתור מנסים אנו שבה

 metrics כמה ישנם ולכן זניחה פחות הרבה טעות זוהי טרוריסט, שאינו כאחד אותו מזהה והאלגוריתם

 התוצאה. איכות את למדוד ניתן פיהם שעל

Recall & Precision הבאות הנוסחאות ע״י דיםנמד: 

 

 :Confusion-ה מטבלת מגיעים אשר הערכים הם בהם, שמציבים הערכים כאשר
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 אוtrue  אם ביןPositive Predicted -ה כל סך הוא Precision-ה בנוסחאת המשותף שהמכנה לראות ניתן

false. ,כי להסיק ניתן ולכן Precision מהם וכמה החיוביים, הערכים פי על המודל מדוייק כמה על מדבר 

 הזו שהעלות ומתי positive false-ה עלות מה לבדוק רוצים כאשר טובה מידה יחידת זהו חיוביים. באמת

 .Positive False של גבוהה עלות זוהי ,Junk-ל וישלח ספאם כמייל יזוהה לגיטימי מייל כאשר למשל יקרה,

 ולכן .Positive True-כ סומנו שלנו במודל Positive Actual כמה מחשבת הנוסחא ,ecallR-ה בנוסחאת

Recall ל גבוהה עלות יש כאשר טובה מידה יחידת-Negative False. ,אנשים מזהה האלגוריתם אם למשל 

 גבוהה. לעלות דוגמא זוהי לחלוטין שבריאים ככאלו מסוכנת מחלה נשאי אשר

 :הבאה לנוסחא יחדיו שקיבלנו התוצאות של שילוב הוא Score F1-ה אלגוריתם

 

 .Recall-ל Precision-ה בין האיזון את לבדוק רוצים אנו כאשר הכרחית הזו המידה יחידת

 

 ומסקנותיהם הניסויים תיאור

 וביצוע החלטות. עץ מודל של יצירה מתבצעת הראשון בשלב שלבים. לשלושה חולקו שבוצעו הניסויים

 (.pruning) ״קיצוץ״-ה טכניקת מוצגת הם בנוסף מחזורי, תהליך דרך רבה בקפידה הפרמטרים בחירת

 עץ מודל ליצירת משמשים אשר פרמטרים 6 ישנם המודל. ואימון הבנייה לפני נבחרים מהפרמטרים חלק

 עץ טכניקת עם ב״קיצוץ״ שימוש של הרעיון ערכים. של טווח יש מהפרמטרים אחד ולכל החלטה,

 יתר, התאמת למנוע מנת על גישות שתי קיימות הבעיה. של יתר התאמת למנוע מנת על היא הההחלט

 לגרום יכול המוקדם הקיצוץ לטענתם אחרי. קיצוץ רק בוצע הנוכחי במחקר אחרי. או לפני הקיצוץ ביצוע

 לפספוסים.

 תהליך ישנו .ionExtract Feature-ה תהליך מסתמך שעליו ״ביטחון״, של פרמטר הציג המחזורי התהליך

 ״ביטחון״.-ה פרמטר פי על משקל להם ונותנים Features מוציאים אנו שממנו
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 מהמאמר: יצרים„הפ טבלת

 

 ע״י: מחושב אשר Ratio Gain-ה לפי המשקלים את מציגה הטבלה

 

  לנו. נותן יצר„פ ״מידע״ כמה של ממדידה הוא Gain Information-ה

 :הבאה הנוסחא ע״י מחושב הוא

 

 לו ומסמן ההחלטה עץ על משפיע הוא המידע, את לפצל להחליט ההחלטה עץ של הדרך הוא Entropy-ו

  גבולות.

-ש בבירור לראות ניתן אבל ,Datasets-ה שלושת בכל יצרים„פ-ה כל בין במשקלים קטן הבדל קיים

SSL_Connection ה יהיה ולכן יצרים„הפ שאר כל לעומת 1 שהוא ביותר הגבוה הערך את מחזיק- root
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node ה יהיה הבא העלה ההחלטה. בעץ-position google כל ביותר, הגבוהה השני הערך שהוא מאחר 

 מכיל אשר submit-ה וכמובן .pruning-ה תהליך ע״י התייחסות יקבל ולא ייתכן יותר קטן משקל עם צומת

 ההחלטה. לעץ בכלל ייכנס לא אפס הערך את

 

 וזהו השתנה לא הדיוק ולכן השתנו, לא המדידות pruning-ה תהליך אחרי וגם לפני גם כי לראות ניתן

 המימוש. וזמן הסיבוכיות את מקטין בכך-ו nodes-ה במספר נעשה העיקרי השינוי טוב. סימן

 :Pruning-ה תהליך

 

 בהחלטה משקל מספיק נותנים לא אשר מהעץ חלקים למחוק הוא החלטה בעצי התהליך מהות בעקרון

 הדיוק את לשפר ואמור הסופי, classifer-ה של complexity-ה את מוריד התהליך .classifier-ה של

 של מצומצם לסט האלגוריתם של מידי גבוהה התאמה = overfitting )overfitting של הפחתה בעזרת

 נתונים(.
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 ביותר הפופולרית המחלקה עם מוחלף צומת כל כאשר העלים על מעבר ע״י מבוצע pruning-ה תהליך

 נשמר. השינוי אזי משנה לא הדיוק אם שלו.

 זה במחקר. ישומשו אשר הנבחרים מתוך ביותר הטוב classifer-ה בחירת לבעיית מכוון השני השלב

 (.3.1.1) הקודם בסעיף עברנו הללו האלגוריתמים על אשר ,classifers של ובדיקה אימון בעזרת נעשה

 לתהליך אותו ויעביר בתורו, אחד הסטים שלושת את יחזיר ״dataset-ה ״החזרת תהליך הזה, בשלב

 משלב סיבוב בכל משומשים אשר classifers-ל ההפנייה הוא במודל חשוב הכי החלק וולידציה. אימון

 והולידציה. האימון שלב ועד היעילות

 כל על עברו ביותר הטובות התוצאות את לקבל מנת ועל (A,B,C) מידע של סטים שלושה נוצרו מכן, לאחר

 התהליך. את עליו וביצעו (3.1.1 )סעיף מהאלגוריתמים אחד

 להלן: היו classifers-ה דיוק עבור שהתקבלו התוצאות

 

 SVM = Support vector machine 

 KNN = K Nearest Neighbours 

 LR = Logistic Regression 

 ועל השני בשלב בוצעו אישיים classifers על מידע של בסטים בשימוש יסוייםנ יתבצעו השלישי, בשלב

 ביותר המוצלח המכלול את למצוא וניסיון אלגוריתמים מכלול של שילוב בוצע כלומר, שלהם. הפלט בסיס

 והיו הצבעה באלגוריתם שימוש שהתבצע מאחר הזה בשלב ביותר. המוצלחת בצורה פישינג אתרי שיזהה

 הטובה לתוצאה להגיע שיצליחו מנת על 3 של לקבוצות חולקו הם הניסוי, התבצע שעליהם אלגוריתמים 4

 ביותר.
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 :הבאה בצורה חולק האלגוריתמים מכלול

 

 מכלול. קבוצות 4-ל כלומר,

 מידע. של סט בכל הפרמטרים כל תוצאות את להעלות הצליחו שכן ממקודם מרשימות יותר היו ותוצאותיו

 99.2%-ל למשל להגיע הצליח Accuracy-ה הפעם שכן ממקודם שופרו התוצאות הראשון מידע סטב למשל

 דיוק.

 

  במאמר הפתרון דרך וחסרונות יתרונות

 אתרי לזיהוי Learning Machine-ב השימוש כמובן הוא במאמר הפתרון בדרך העיקריים היתרונות אחד

 פחות, כאמינים הוכחו אשר Whitelist / Blacklist של בשיטה השתמשו אשר רבים כלים ישנם פישיניג.

 חודש. מידי חדשים פישינג אתרי מיליון 1.4 נוצרים שלפיהם הסטטיסטים המחקרים אחד עקב בעיקר

 המחקר, התבסס פיהם שעל יצרים‟הפ את ללמוד יוכלו למינהם מזיקים / שתוקפים הוא העיקרי החסרון

 אינסופי, הוא כאן המרדף ולכן פישינג. כאתר יזוהה לא אשר הלגיטימיות״ ״תנאי-ב שיעמוד אתר ולהרים

 המגן. ומהצד המזיק של מהצד

 יצרים‘הפ הוצאת לתהליך מבוא

 לפיהם יוכל הלמידה שאלגוריתם מנת על ודירוגם פרמרטרים של שליפה מתבצעת שבו התהליך זהו

 ההוצאה של שהפלט הוא הבסיסי יוןהרע פישינג. אתר הוא מסויים שאתר הסטטיסטי האחוז את לחשב

 שונים. Classifiers-ל קלט בתור ישומש הפרמטרים של

 והאתרים ,Phistank של מהמאגר נלקחו במחקר, הפרמטרים להוצאת משמשים אשר המידע אוספי כל

 בגוגל. מחיפושים נלקחו הלגיטימיים

  המידע. ונרמול המידע, אימות כולו, הפרמטרים שליפת תהליך על ידובר הפרק בהמשך

 אינם או פישינג אשר האתרים ואחוזי נתונים איחוד של במימדים כלומר, המידע, חלוקת על מדובר בנוסף,

 מדוייקות תוצאות להשיג ובכך המסווגים אימון תהליך של היעילות את להעלות מנת על פישינג, אתרי

 יותר.
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 .CSV במקום SQL-ל Phistank-מ שהורד המידע את להתאים צורך היה ולכן ,PHP-ב נכתב התהליך

 פי-שעל מאחר למאגר נוספים יצרים‟פ של (PHP-ב שנכתב סקריפט )באמצעות ידנית הוספה ובוצעה

 אליהם. להתייחס רצו שהם יצרים‟הפ כל את סיפק לא הוא חינמי, Phistank כי מאחר טענתם

 הינם: במאגר נמצאו אשר האתרים של טטיסטיקותהס

 

 

 שעליהם 31%-כ גם וישנם (69%) פישינג אתרי הינם במאגר האתרים רוב המידע שבחלוקת לראות ניתן

 בסה״כ שאינם. אלו הם ומי החשודים האתרים מיהם פיהם על יוכל שהאלגוריתם מנת על משתמשים

 היו לא הפישינג אתרי כמחצית פישינג. אינם אשר אתרים 1638-ו פישינג אתרי 7612 קיימים במאגר

 הספר. כתיבת בזמן באוויר

  ההוצאה תהליך

 שניתן יצרים‟פ של המינימלי האפקטיבי הסט את למצוא הוא יצרים‟הפ הוצאת תהליך מאחורי הרעיון

 המאגר על רץ הנוספים הפרמטרים את שולף אשר הסקריפט פישינג. אתרי לזהות מנת על בו להשתמש

 אתר. כל עבור הנוספים יצרים‟הפ את ממנו ומוציא אליו מתחבר באוויר, שהאתר בודק ,Phistank-מ

 וגם מגוגל מידע של סט להוצאת משמש אשר Crawler נכתב פישינג, אתרי אינם אשר אתרים עבור

-ב קוד תבעזר נעשית הקוד והוצאת גוגל של חיפוש במנוע חיפוש ע״י נעשית אשר ידנית הוצאה בעזרת

php. 
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 התהליך: להתייחס הולך שאליהם יצרים‟הפ רשימת

 דרך ישנה .הכתובות בשורות חשודים חלקים להחביא יכולות ארוכות כתובות - ארוכה URL כתובת .1

 בעזרת משמש אשר קריטריון זהו ולכן .אינו או פישינג אתר הוא כתובת של אורך האם לנבא מדעית

 אורכים ידנית חישבו הנוכחי בפרוייקט .פישינג אתר הוא מסויים אתר האם לזהות נוספים קריטריונים

 .פישינג אתר יותר גבוהה בסבירות כנראה הוא 127-מ שגדול שאורך וגילו פישינג אתרי של כתובות של

 יכול הוא אז בעמוד נקודות 5-מ יותר יש למשל אם .נקודות 5 היותר לכל מכיל מאובטח אתר - נקודות .2

 :למשל .פישינג כאתר מזוהה להיות

http://www.example.com.my/www.facebook.com/index.php 

 נקודה זהו תקינה. LRU כתובת בתור במקום PI ככתובות נשמרו פישינג מהאתרי חלק - PI כתובת .3

 הפישינג אתרי שרוב מאחר ובעיקר הזו. בצורה יוצגו לא הלגיטימיים האתרים לרוב כנראה שכן חשודה

 .חשודים אתרים לזיהוי יעיל מאוד מנגנון זהו ארוכה לתקופה באוויר נמצאים לא

 .STTIS תעבורת בעזרת מוצפנים לרוב כלשהוא תשלום מתבצע שבהם האתרים רוב - SSU חיבור .4

 אשר ,SSU בחתימת משתמש אשר האתר את לזהות מנת על הזו בחתימה להשתמש ניתן ,בנוסף

 .האתר על ספיציפי מידע מכילה

 שורת בתוך , (@) שטרודל הסימן את יותר גבוהה בסבירות להכיל יכולים פישינג אתרי - (@) שטרודל .5

 .@-ל שמשאל מה מכל מתעלים אינטרנט אתרי שקוראים מתי שהדפדפן מאחר ,שלהם הכתובות

 (.# הסולמית סימן עם תופס גם שזה כאן ואומר ארחיב)

6.  - SamiardxeH ע״י מוצפים כתובות הם פישינג לאתרי ייחודי אשר נוסף יצר‟פ xam, דפדפנים כי מאחר 

  למשל: כתובות של הזו בתצורה תומכים

pdl.Htgdl.bxb-becbeH.rgd.…xoob1..h32h31h32h 

 ללינק משמש אשר חיצוני אתר מציין אשר מהמשתמש קלט מקבלות bap אפליקציות - הפניות .7

 למשל: פישינג. התקפות על מקל זה בהפניות.

www.facebook.com;example.com 

 מפנה. כאתר kerapttf-ב שימוש בעזרת הפנייה יבצא זה

 מכיל לרוב אשר שלהם, מקור בקוד vipxdo -ה כפתור את מכילים לרוב פישינג אתרי - Stimcs כפתור .8

 מכניס הוא לגיטימי הוא שהאתר חופש שהמשתמש מתי נתונים, למסד או התוקף של אימייל כתובת

 שהיא איזו שישנה או להימצא יכול לא או העמוד לרוב השליחה. כפתור על ולוחץ אישיים פרטים

 שכפול בתהליכי נפוץ הז כלשהיא. רשת שגיאת מציינת אשר המסך על שמופיעה שגיאה הודעת

 אתרים.

http://www.example.com.my/www.facebook.com/index.php
http://www.facebook.com/
http://example.com/
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 ומסקנותיהם הניסויים תיאור

 המבצע מקסימום-מינימום נרמול בעזרת המידע, נרמול של תהליך יתבצע הפרמטרים הוצאת לאחר

 כי ״נניח בספר(: 4 )פרק הבאה בשיטה מתבצע הנרמול שהתקבל. הערך על לינארית טרנספורמציה

minA ו-maxA ערך של והמקסימום המינימום ערכי הם A. של ערך כל ממפה מינימום-מקסימום נרמול  v

A of לערך v‟ הבאה״ המשוואה עם מחושב אשר החדש, והמקסימום המינימום בין החדש בטווח: 

 

 (,dnli ln,1il,1i=n :)כאשר הבאה: בחוקיות מתוארים אשר ערכים של סט הם שהוצאות יצרים‟הפ

          F(i) = { 1 if URL phishing | otherwise 0} 

 של ערכים טווח עבור למשל תוצאות. של הדיוק את להגדיל עוזר שהוא מכך נובע המידע בנרמול הצורך

 3-ל המידע את מחלקים המידע, עיבוד אחרי .1-0 בין של חדש ערכים לטווח יומר 300-ל 30-מ URL אורך

 ביותר. הגבוה הדיוק יתקבל שיטה באיזו לבדוק מנת על בדיקות של סטים

 של שווה חלוקה הוא השני הסט פישינג לא אתרי 30%-ו פישינג אתרי 70% של חילוק הוא הראשון הסט

 יש בנוסף, .פישינג אתרי לא 70%-ו פישינג אתרי 30% של חילוק הוא השלישי והסט אחד מכל 50%

 מהסטים. אחד כל של היעילות את להעריך מנת על מעורב עמיד של 10%-ב שימוש

 המחקר ולתוצאות למימוש מבוא

Neighbour, Nearest K ״מסווגים״-ה האלגוריתמים של והבדיקות האימון הם זה בפרק המרכזיים היעידים

Tree Decision & Machine Vector Support Regression, Logistic. 

 בעל האלגוריתם הוא מי לבדוק מנת על מהאלגוריתמים אחד כל עבור מידע של סט באותו שימוש ייעשה

 נמוך משקל בעלי יצרים‟פ של בחירה הוא נמוך לדיוק העיקריות מהסיבות אחד ביותר. הגבוה והדיוק

 לאלגוריתמים.

 להשוואה. הניתן פתרון ובסוף והרכבה תכנון ובדיקה, אימון עיקריים, חלקים 3-ל מחולק המחקר תהליך

 התכנון תהליך שנבחרו. מהאלגוריתמים אחד כל של יחיד אימון ידי-על מתבצע שלו והבדיקה המודל אימון

 טיפה בהרכב פעם כל אלגוריתמים 3 ייבחרו כלומר, אלגוריתמים. מספר בחירת ידי-על מתבצע וההרכבה

 שימוש בעזרת יותר טובות לתוצאות להגיע נוכל הצבעה אלגוריתם וע״י האלגוריתמים, 4 מתוך שונה

  במקום. מסווגים 3 של קבוצה בעזרת
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 ומסקנותיו הניסוי תוצאות

Nearest-K אלגוריתם יעילותם. את לבדוק מנת על האלגוריתמים ארבעת כל נבחנו הניסוי במהלך

Neighbours והאם האלגוריתם יעילות את לבדוק מנת על ,7 עד 1-מ משתנה שכנים מספר עם נבדק 

 = 1NN-K כאשר ירד הדיוק אחוז כי נראה ייצא כך ואכן האלגוריתם. יעילות את משפר השכנים מספר

 ביותר. הטובות התוצאות את נקבל בודד שכן בעזרת כלומר .7NN-K = 98.97%-וב 99.37%

 על האלגוריתמים של ובדיקה אימון לבצע מנת על שונה פרמטרים במספר שימוש נעשה המימוש, במהלך

 במהלך פעמים מספר להחליף היה עיקרי תהליך בהם. השתמשו אשר הפרמטרים את להצדיק מנת

 הולידציות. מספר את הראשי התהליך

 האלגוריתם עם ,A הראשון הסט כי נראה והיה שונים, מידע של סטים 3-ב שימוש התבצע הניסוי במהלך

1NN-K ה את גם החשיבו הם המחקר במהלך 99.37% ביותר הגבוהה הדיוק אחוז את קיבל-Accuracy, 

Precision ה וגם-measure-f האלגוריתם כי וקיבלו האלגוריתמים יעילות את למדוד מנת על NN-K זה היה 

 משמעותית ביותר וךהנמ היה שווא״ ״התראת-ה אחוז גם זאת, רק לא מכולם. ביותר הטוב שתפקד

  זה. באלגוריתם

 מנת על יחדיו האלגוריתמים הרכבת של השלב הגיע ביותר, היעיל הבודד האלגוריתם מציאת לאחר

 צורך היה הצבעה, באלגוריתם שימוש שנעשה מאחר יותר. טובות לתוצאות להגיע ניתן האם לבדוק

 בהצבעה. משתתפים אשר אלגוריתמים קבוצת של הרכבה בכל אלגוריתמים של זוגי-אי במספר בשימוש

 הנבחרים. 4 מתוך אלגוריתמים 3 של שונה הרכב אחד כל מכילות אשר שונות קבוצות 4 הורכבו ולכן

 בין בשווה שווה חולק המידע של הסט כאשר ביותר טוב תפקדה שההרכבה התוצאות בסיס על כי נראה

 כאשר שוות תוצאות הראו ההרכבות כל כי רומאח (.50-50) פישינג אתרי אינם אשר לאתרים פישינג אתר

 לקוח הבא הגרף בשימוש. להיות יכול מההרכבות אחד שכל להסיק ניתן כי נראה ,B בסט שימוש נעשה

 ביותר: הטוב ההרכבה האלגוריתם לבין NN-K ביותר הטוב הבודד האלגוריתם בין משווה והוא מהספר
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 מאלגוריתם גבוהה יותר טיפה Accuracy מקבל הבודד האלגוריתם כי לראות שניתן למרות הגרף, פי על

 אלגוריתם כי להסיק ניתן ולכן ההרכבה. באלגוריתם יותר גבוהה Precision-ה אך ביותר, הטוב ההרכבה

  הבסיסיים. האלגוריתמים של הביצועים לשיפור לשמש יכול ההרכבה

 שינוי הראה לא הלמידה/וולידציה באחוזי שינוי שכן מידי חזקים היו במאמר שנבחרו צרים„הפי כי נראה

 להיות אמור ולדיציה 30%-ו לימוד 70%-ל בוודאי שכן סביר לא נראה וזה המודל. של accuracy-ב גדול

 וולידציה. 70%-ו לימוד 30%-מ משמעותית יותר גבוהה דיוק
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New Rule-Based Phishing Detection 

 נעשו במאמר והניסויים המחקר ,wMN etoM-dnaMB ghcahcaL nMsMiscra המאמר על מתבסס זה פרק

 הבנקים. מלקוחות סיסמאות לגנוב מנסים אשר (,Phishing) מתחזים Banking אתרי לזהות מנת על

 הם דבר של בנוסף .Machine Vector Supported הוא במאמר שימוש בו נעשה אשר הלמידה אלגוריתם

 פישינג. אתרי Live-ב מזהה אשר extension browser-ב החוקיות את הטמיעו

 

 הנתונים סט תיאור

 ״מוצע״ סט הוא הראשון, הסט יצרים.‟פ של סטים 2-ב שימוש היא במאמר שימוש נעשה שבה השיטה

 וצמצם קודמים ממחקרים נלקח אשר יצרים‟פ של סט הוא השני והסט במאמר, החוקרים ע״י הוצע אשר

 מתוכם. פיצרים 5 של לסט

 4-ו העמוד, של הזהות את שמעריכים פיצרים 4 מכילים האלה הפיצרים של ״מוצע״-ה הראשון הסט

 ניתוח בעזרת נשלפים האלה יצרים‟הפ שני בעמוד. לאלמנטים הגישה וטוקולפר את שמזהים פיצרים

 matching string approximate-ב שימוש בעזרת (.DOM Model Object Document)-ה ואבחון

search (fuzzy algorithm - שמחפש חיפוש pattern, את בדויק ולא .)התחשבות נעשית בנוסף, הערך 

 .לא או מאובטח העמוד האם

 אלו כאשר העריכו החוקרים אשר בלבד פיצרים 5-ל צומצם קודמים, ממחקרים נקלח אשר השני הסט

 הכתובת, אורך ,URL-ב הנקודות מספר ,SSL אייפי, כתובת והם: ביותר. הגדול הערך את יביאו אשר

 שחורה. מרשימה ומילים

 אתרי של והמידע יטימייםלג אתרים לספק מנת על ,service direct Yahoo מהאתר נלקח המידע סט

 אתרי או בנקים לאתרי מתחזים אשר פישינג אתרי הכיל המידע אוסף .phistank מהאתר נלקח פישינג

 לגיטימיים. בנקים
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 ומסקנותיהם הניסויים תיאור

 אתר הוא האם שלו הזיהוי כלומר העמוד, ״סיווג״ של לשלב להגיע נותר יצרים‟הפ על העבודה שלב אחרי

 נמצא אשר מסווג אלגוריתם הוא אשר SVM הוא שימוש נעשה שבו האלגוריתם לגיטימי. אתר או פישינג

 האחרונות. בשנים רחב בשימוש

 הראשונים הפיצרים תשעת את הכיל שוןהרא יצרים,‟פ של סטים שלושה על התבצע והבדיקה הלמידה

(1FS.) ״מוצעים״-ה את רק הכיל השני (2FS,) המוצעים וגם מהספרות הפיצרים כל את הכיל והשלישי 

 (.3FS) פיצרים 17 בסה״כ התרכזו אשר

 

TP - True Positive, TN - True Negative, ACC – Accuracy 

 

FN - False Negative, FP - False Positive, ERR - Error 

 הערך וגם .99.14%-ל לעלות TP-כ הפישינג אתרי זיהוי של לדיוק גרם (,3FS) השלישי מידע בסט השימוש

 .0.86%-ל כן גם ירד חשוב תפקיד שיחק אשר FN של
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 במאמר הפתרון דרך וחסרונות יתרונות

 כאתרי מתחזים בנקים אתרי זיהוי 98.65% של יפות לתוצאות להגיע החוקרים הצליחו במאמר כי נראה

 אתרים וזיהוי הלוגיקה את להטמיע. מנת על Extension Browser-ב השימוש עצם כי ונראה פישינג.

 שימושי. מאוד נמצא ״לייב״ באינטרנט גלישה בעת חשודים

 החליטו שהם יצרים‟לפ בנוסף החוקרים, ע״י שהוצעו יצרים‟הפ כמובן הם במאמר היתרונות מן חלק

 ההצלחה לאחוז בהגעה חשוב תפקיד שיחקו אלו יצרים‟פ כי נראה קודמים. חקריםממ בהם להשתמש

 פישינג. אתרי בזיהוי הגבוהה

 אתרי למשל כמו אחרות שיטות על גדול יתרון מראה כמובן מכונה למידת במנגוני השימוש בנוסף

blacklist לזהות יכול שכן attacks day-zero השחורה. לרשימה נכנסו אלו שאתרים לפני עוד 

 שלו. המבנה ועל DOM-ה על גדולה התבססות שיש מאחר כמובן, הם במאמר הפתרון בדרך החסרונות

 כנראה אזי ,HTML-ב במקום האתר את שיציגו ככאלו SWF, Image  קבצי יכניס המשתמש אם כי נראה

  פישינג. הוא מסויים אתר האם לזהות יתקשה הללו צרים‟הפי עם שהאלגוריתם

 יעתיק רק בדר״כ אלא הנחיתה עמוד בעיצוב רב זמן ישקיע לא שתוקף הנחה מנקודת בא המאמר בנוסף

 גם האלגוריתם על להקשות יוכל זה העמוד על יעבוד שהתוקף במקרה ולכן, עליו. ויתבסס HTML-ה את

 הזה. מקרהב
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 מימוש להמחשה

 :GitHub-ב מתועד הפרוייקט כל

https://github.com/danrevah/detect-phishing-websites 

 הנתונים וסט הסביבה תיאור

 אלגוריתמי ובעזרת ,turicreate-ל מידע טעינת את ביצע אשר Python-ב סקריפט נכתוב הזה, בחלק

 ביותר המדוייקת התוצאה את מחזיר אלגוריתם איזה לראות ננסה שבו ניסוי נבצע שונים מכונה למידת

 מביניהם.

 נראה יותר, נכונה נראית הייתה מהיר קוד ולכתיבת לחישובים המשמשת שפה בתור Python-ב הבחירה

 בה למצוא שניתן ומכאן פיתוח שפת בתורPython  את אימצה ,Learning Machine-ה קהילת כי מאחר

 פעולות מבצעים כאשר בביצועים מגיע Python של הכוח בנוסף, בקלות. די Source-Open ספריות

 מכונה. למידת אלגוריתמי מריצים כאשר שנדרש כמו מורכבות, חישוביות

turicreate, ע״י לאחרונה נקנה אשר פרוייקט הוא Apple, ב ונכתב-python, די פרוייקט זהו כי נראה 

 שניתן והמאמרים Contributers-ה כמות ,Github-ב שלו הדירוג עפ״י Source Open-ה בקהילת מפורסם

 מכונה, ללמידת מודלים תאמתה של הפיתוח תהליך את לפשט עוזר הוא בעיקרון באינטרנט. עליו למצוא

 נכונה כבחירה לי נראה ולכן Learning Machine-ה בתחום מומחים לא שהם לחבר'ה יותר מתאים ונראה

 לפיתוח. בו להשתמש

  הבא: ומהמאגר ,Repository Learning Machine‟„ מהאתר נלקח לניסוי המידע סט

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Phishing+Websites 

 שנבחרו האלגוריתמים

 ביותר. המדוייקת לתוצאה יביא אלגוריתם איזה לבדוק מנת על להשוואה אלגוריתמים מספר בחרתי

 :הם הניסוי לצורך שנבחרו האלגוריתמים

0. Tree Decision Boosted - מודלים של מרצף החלטות של איחוד פי-על וחיזוי חישובים מבצע זה מודל 

 בסיסיים.

2. Tree Decision - מבצעת עלה(, )שאינה צומת כל כאשר זרימה, תרשים של מבנה על מבוסס זה מודל 

 סופי(, צומת )או עלה וכל הניסוי, של התוצאה את מייצג מהענפים אחד וכל כלשהוא, ערך על ניסוי

 הבסיס. צומת הוא העץ בראש שנמצא הצומת המחלקה. תווית את מחזיק

3. Neighbour Nearest K - השכנים. נקודות מתוך נפוצה הכי המחלקה את חוזה זה מודל . 

4. Regression Linear - הפונקציה אמיתי. ערך לייצר מנת על בנוסחה להשתמש מנסה לינארית רגרסיה 

 ערכים. לחזות מנת על דיסקריטי בערך משתמשת הזו

  

https://github.com/danrevah/detect-phishing-websites
https://github.com/apple/turicreate
https://github.com/apple/turicreate
https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Phishing+Websites
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  הפיתוח תהליך

  מהאתר: arff-ה קובץ את להוריד היה הראשון השלב

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Phishing+Websites 

  הבאים: יצרים‟הפ את הכיל הקובץ .turicreate-ל קריא שיהיה מנת על ,CSV לקובץ אותו ולהמיר

 having_IP_Address { -1,1 }  

 URL_Length { 1,0,-1 } 

 Shortining_Service { 1,-1 } 

 having_At_Symbol { 1,-1 } 

 double_slash_redirecting { -1,1 } 

 Prefix_Suffix { -1,1 } 

 having_Sub_Domain { -1,0,1 } 

 SSLfinal_State { -1,1,0 } 

 Domain_registeration_length { -1,1 } 

 Favicon { 1,-1 } 

 port { 1,-1 } 

 HTTPS_token { -1,1 } 

 Request_URL { 1,-1 } 

 URL_of_Anchor { -1,0,1 } 

 Links_in_tags { 1,-1,0 } 

 SFH { -1,1,0 } 

 Submitting_to_email { -1,1 } 

 Abnormal_URL { -1,1 } 

 Redirect { 0,1 } 

 on_mouseover { 1,-1 } 

 RightClick { 1,-1 } 

 popUpWidnow { 1,-1 } 

 Iframe { 1,-1 } 

 age_of_domain { -1,1 } 

 DNSRecord { -1,1 } 

 web_traffic { -1,0,1 } 

 Page_Rank { -1,1 } 

 Google_Index { 1,-1 } 

 Links_pointing_to_page { 1,0,-1 } 

 Statistical_report { -1,1 } 

 Result { -1,1 } 

   

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Phishing+Websites
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 הסקה יבצע  oicdrcaeoaהאלה יצרים‟הפ פי-על .עמודה כל של הערכים טווח מיוצג המסולסלים בסוגריים

 את מייצגת ,RaviHo האחרונה העמודה .לא או חשוד אתר הוא מסויים אתר האם אלגוריתם כל בעזרת

 :המאגר מקובץ לדוגמא שורות (.לגיטימי אתר אחרת ,פישינג אתר -1) התוצאה

@data 
-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,0,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1 
1,1,1,1,1,-1,0,1,-1,1,1,-1,1,0,-1,-1,1,1,0,1,1,1,1,-1,-1,0,-1,1,1,1,-1 
1,0,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,0,-1,-1,-1,-1,0,1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,0,-1,-1 
1,0,1,1,1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,-1,0,0,-1,1,1,0,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,-1 

 הקוד על קצר מבט

 

 

 תהליך כל על מקל אשר turicreate-ל תודות וזה מצומצם די הוא שנכתב הקוד לראות, שניתן כפי

  הפיתוח.

 את ומריץ ‟,exeute„ למתודה קורא מכן לאחר לבדיקה, אלגוריתם לבחור למשתמש נותן הסקריפט

 .שנוצר המודל של הדיוק את 20% מול ובודק מהמידע, 80% על שנבחר האלגוריתם



 
 

 Machine Learning בעזרת פישינג אתרי זיהוי

www.DigitalWhisper.co.il 

 23  2019 מרץ, 104גליון 
 

 הריצה תוצאות

  הקודמים. בסעיפים שציינו מכונה למידת אלגוריתמי ארבעת מבין לבחור למשתמש נותן שנכתב הסקריפט

 סט 80% של ליחס אותו מחלק dataset.csv הנתונים סט קובץ את לוקח הוא ,turicreate בעזרת מכאן

 הראשונות, מודותהע 30 על ריצה ומבצע טוען הוא מכן, לאחר לולידציה. נתונים סט 20%-ו לאימון נתונים

 לא. או Phishing אתר הוא האתר אם מציינת אשר העמודה זאת ביותר הימנית העמודה

-ה את מדפיסים אנו בסוף מכן ולאחר הריצה, תהליך לגבי רב מידע מספק turicreate-ש לראות ניתן

Accuracy הנבחר. האלגוריתם של 

 ומתבצעת ,Tree Decision Boosted ריתםבאלגו בוחרים אנו כאשר ריצה, תוצאת נראה הבאה בתמונה

 20%-ה ובעזרת האלגוריתם לימוד מתבצע 80%-ה עם ראנדומלי ערבוב בעזרת 80%-ו 20%-ל חלוקה

 הולידציה. מתבצעת

 ניתן העמודות. מבנה את מציג והוא turicreate של הסטנדרטי הפלט הוא המסך על שמתקבל הפלט

 .int כולם שלנו במקרה הראשונות, השורות 100 עפ״י העמודה כל סוג את מזהה שהוא לראות

 מספר היתר בין classifier tree boosted לאלגוריתם הנוגעים נוספים פרטים מדפיס הוא מכן, לאחר

 הפרמטרים כל של הדפסה מתבצעת מכן לאחר הפיצרים. עמודות מספר המחלקות, מספר הדוגמאות,

 ,f1_score recall, precision, accuracy האלגוריתם: איכות את להעריך מנת על בהם משתמשים שאנו
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 הבאות: התוצאות התקבלו ריצות במספר

 wMcLhirtn wMnnMas K enMM nMicacra snMM BMicacra drrasMB eMLnMaacra grLcasci 

hiitnniA 0.937 0.929 0.913 0.934 

gnMicacra 0.938 0.934 0.920 0.932 

eMinoo 0.961 0.939 0.929 0.950 

SirnM 1F 0.945 0.936 0.925 0.941 

 בגרף: שהתקבלו התוצאות את נציג

 

 במחקר שהתקבל )כמו בודד שכן בעל NN-K ייצא הפרמטרים בכל המנצח אצלנו שגם לראות ניתן

 הראשון(.

 אינם הערכים כי מאחר טוב פחות תפקדו Tree Decision Boosted-ו Tree Decision האלגוריתמים

 של סטים 3 של חלוקה שישנה מאחר כי נראה בודדת. לעמודה שונים ערכים 3 ייתכן כלומר, בינאריים.

 מדוייקות. פחות תוצאות התקבלו עמודה בכל מידע
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 וסיכום מסקנות

-ל מומחה להיות צורך ואין השנים עם יותר לקל הופך ,Learning Machine-ב הפיתוח תהליך כי נראה

Learning Machine, כמו בספריות להיעזר להתחיל מנת על turicreate נתונים על מידע להסיק מנת על 

 מכונה. למידת עליהם ולבצע

 יצרים‟הפ זיהוי בעצם היא העיקרית שהבעיה היא הסקריפט וכתיבת המחקר בתהליך העיקרית המסקנה

 לבעיה. הנכון האלגוריתם ובחירת וציאלה שצריך

 בנפרד. אלגוריתם כל לבדוק מאשר יותר מתוחכמת בשיטה השתמשו הם שקראתי, הראשון במאמר

 הטובה התוצאה את מביא מהם איזה ובדיקה האלגוריתם מן אחד כל של מקבילה הרצה לבצע במקום

 בנפרד. אחד כל של הדיוק את וקיבלו האלגוריתמים ארבעת כל את הריצה הם ביותר,

 בחרו, שהם האלגוריתמים 4-מ אחת כל של זמנית-בו אלגוריתמים 3 של קבוצה הרכיבו הם מכן, לאחר

 יותר מדוייקות לתוצאות הגיעו ובכך נכונה. היא תוצאה האם שיצביע ״הצבעה״ באלגוריתם והשתמשו

 בודד. באלגוריתם שימוש מאשר

 תהליכי מבצעים כאשר אליה לשאוף צריך ולדעתי יסוי,הנ דיוק את לשפר מעולה שיטה זוהי כי, נראה

 בתחום. פיתוח
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4. Online tech dictionary for students, educators and IT professionals: 

https://www.webopedia.com/ 

5. How SVM (Support Vector Machine) algorithm works:  

https://www.youtube.com/watch?v=1NxnPkZM9bc 

6. Decision Tree 1 - how it works: 

https://www.youtube.com/watch?v=eKD5gxPPeY0 

7. A Quick Introduction to K-Nearest Neighbors Algorithm:  

https://medium.com/@adi.bronshtein/a-quick-introduction-to-k-nearest-neighbors-

algorithm-62214cea29c7 

8. Accuracy, Precision, Recall or F1:  

https://towardsdatascience.com/accuracy-precision-recall-or-f1-331fb37c5cb 
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