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 قابلیت جستجوی سرری االععرات را بره کراربران میدهنرد، موتورهای جستجو با خزش صفحات موجود در اینترنت و شاخصگذاری آنها:چکیده
 صفحاتی هستند که از آنها بهعنوان صفحات فریبآمیز نام برده میشود رویکردهای مختلفی جهت،یکی از چالش های مهم در استفاده از این ابزار
 تحلیل الگوی زبانی صفحات،تشخیص صفحات فریب ابداع شده است که میتوان به روشهایی مانند سنجش میزان شباهت سبک کدهای صفحات
و همچنین استفاده از روشهای یادگیری ماشین بر اساس ویژگیهای صفحات اشاره کرد ازجمله الگوریتمهرای یرادگیری ماشرین کره در ایرن حروزه
SVM ) است استفاده از هسته در ساختار البقهبنردSVM( 1 الگوریتم ماشینبردارپشتیبان،استفاده شده است ولی نتایج قابلتوجهی را ارائه نکرده
باعث میشود که دادههایی که دارای الگوی غیرخطی هستند با نگاشت به فضایی با ابعاد بیشتر بتوانند با مدل خطی تفکیکپرذیر شروند ایرن کرار
ً
( ارائره شرده اسرت کره براTSVM) 2 جفتریSVM  با نامSVM باعث افزایش دقت تفکیککنندگی مدل یادگیری ماشین میشود اخیرا توسعهایی از
َ
 برای تفکیک نمونههای هر کعس استفاده میکند و توانسته نتایج بهتری در البقهبندی ارائه کند بره دلیرل3 از دو ا َبرصفحه،تغییر در فرضیه اولیه آن
 لذا بهتر است تا از هستههای چندگانه در ساختار آن اسرتفاده شرود بره دلیرل اینکره توابر هسرته در هرر کراربرد،TSVM استفاده از دو ابرصفحه در
اختصاصی هستند لذا نمیتوان از یک هسته عمومی برای همه کاربردها استفاده کرد در این مقاله برای بهینهسازی ترکیبهای بهینره توابر هسرته
َ
 بهبرود،TSVM ( استفاده شده است که با بهرهگیری از آن در فرآیند تصمیمگیری هر ا َبرصرفحهGA)  از روشی تکاملی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک،پایه
UK-2007  وUK-2006  از مجموعرره دادگرران،در تشررخیص صررفحات فریررب حاصررل گردیررده اسررت برررای پیادهسررازی و ارزیررابی روش پیشررنهادی
.استفاده شده است که نتایج حاصل بیانگر مؤثر بودن ایده پیشنهادی در این پژوهش است
 الگوریتم ژنتیک، هستههای چندگانه، ماشینبردارپشتیبان جفتی، یادگیری ماشین، رتبهبندی، صفحات وبفریب، موتور جستجو:واژههای کلیدی
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Abstract:Web pages are crawled and indexed by search engines for fast accessing data on the web. One of the challenges in the
search engines is web spam pages. There are many approaches to web spam pages detection such as measurement of HTML code
style similarity, pages linguistic pattern analysis and machine learning algorithm on page content features. One of the famous
algorithms has been used in machine learning approach is Support Vector Machine (SVM) classifier. Unfortunately SVM could not
achieve a reasonable accuracy in this scope. In order to classify non-linear data in a linear manner, the SVM needs to use the idea of
the kernel, which leads to enhanced classification capabilities. A kernel, implicitly maps the data to a higher-dimensional space.
Recently basic structure of SVM has been changed by new extensions called Twin SVM (TSVM) to increase robustness and
classification accuracy using two separate hyperplanes. Because of using two separate hyperplanes in TSVM, it is better to use
multiple kernels in it. Kernel functions are designed based on specific data sample. Therefore they cannot use for general purpose. In
this paper we improved accuracy of web spam detection by using two nonlinear kernels into TSVM as an improved extension of
SVM. These two kernels have been created based on genetic algorithm. The classifier ability to data separation has been increased by
using two separated kernels for each class of data. Effectiveness of new proposed method has been experimented with two publicly
used spam datasets called UK-2007 and UK-2006.
Keywords: Search engine, web spam page, ranking, machine learning, twin support vector machine (TSVM), multiple kernels,
genetic algorithm (GA).
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 -1مقدمه
با گسترده شدن روزافزون حجم االععات در اینترنت ،موتورهای جستجو
به مهمترین ابزار برای استخراج االععات تبدیلشدهاند .از نگاه نظرری،
موتورهای جستجو یکی از ابزارهای بازیابی االععات تلقی میشروند کره
وظیفه جم آوری ،شاخص گذاری ،پالیش ،بازیابی و رتبهبندی االععات
را به عهده دارند []1
یک ی از معض ت موج و ر موتوره ی جس جوو ک ر س یر
س م ن ه ی ب زی بی اطتع کمتر ب آن مواج هسجیم ،وج و محج وای
مخرب ر شبک اینجرنت است .از منظر موتور جسجوو ،ا هه ی مخرب
ب ا هه یی گفج میشوند ک ب هدف فریب موتوره ی جسجوو و ب تبع
آن ،ستک ری نج یج آنه ایو شدهاند .ب لی ل م هی ت ک متً ب ز
شبک اینجرنت ک ب موجب آن هر شخصی میتواند محجوای لخواه خو
را تولی د و ر ش بک عرض کن د ،وج و ا هه ی مخ رب ام ری
اججن بن پذیر است .مهمترین نوع ا ه مخرب ر وب ،صفح تی هسجند
ک ب منظور ستک ری نج یج موتور جسجوو ایو میش وند .ب ای ن
صفح اصطتح ً صفح فریب گفج میشو  .از انواع یگر ا هه ی
مخ رب میت وان ب نظ را ه رز و پرسوجوه ی فری ب و ص فح
فیشینگ 4اش ره کر .
اکثر دارندگان سایتهای اینترنتی مایل هسرتند ترا سرایت آنهرا در
رده های بالی نتایج موتورهای جستجو قرار گیرد علرت ایرن موضروع را
میتوان در این مورد مشاهده کرد که تنهرا  %51از کراربران بره صرفحات
دوم به بعد در نتایج موتورهای جستجو مراجعه میکنند و در اکثر مواق
اقدام به تغییر پرسوجوی خود میکنند بره همرین دلیرل و در راسرتای
افزایش کارآمدی و درآمد ،موتورهای جستجو همواره در تعش هستند تا
سایتهای مرتبط با پرسوجو کاربر را در رتبههای بالتر قرار دهند .همین
تعش موتورهای جستجو میتواند توسط سودجویان مورد سوءاسرتفاده
قرار گرفته و تولید صفحات فریب را سبب شود []2
هدف اصلی صفحات فریب ،افزایش رتبه کاذب صفحات اینترنتی از
الریق فریب الگوریتمهای موتورهای جستجو است در ایرن راسرتا آنچره
اهمیت بیشتری دارد دستیابی هرچه سری تر به جایگاه برالتر در میران
ده سایت اول نتایج جستجو با پرسوجوهای متفاوت است [ ]3از منظر
موتور جستجو ،مهمترین اثر تخریبی صفحه فریب ،کاهش اعتمراد کراربر
به موترور جسرتجو اسرت .همچنرین برا توجره بره تعرداد بسریار زیراد ایرن
صفحات ،مناب زیادی از موتور جستجو (پهنای باند ،فضای ذخیرهسازی
و مناب نرمافزاری) صرف خزش ،شاخصگذاری ،ذخیرهسازی و پردازش
این صفحات میشود.
محوریرررت موضررروع صرررفحات فریرررب برررهمنظور خدشرررهدار کرررردن
الگوریتمهای رتبهبندی در موتورهای جستجو است رتبهبندی فرآینردی
است که در آن کیفیت یك صفحه از جنبه ارتبرا برا پررسوجروی کراربر،
توسط موتور جستوجو تخمین زده میشود بهعبارتدیگر به هرکدام از
اسناد بازیابیشده ،امتیازی نسبت داده شرده و اسرناد برر البرق ترتیرب
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نزولی )و یا صرعودی( ایرن امتیراز مرترب مریشروند موتورهرای جسرتجو
ً
معمول صفحات وب را بر اساس دو فاکتور زیر رتبهبندی میکنند:
ً
 ارتبا متن درخواست و صفحه وب :این ارتبا معمول از
الریق اندازهگیری شباهت درخواست ورودی و متن صفحات
وب به دست میآید.
 اهمیت صفحه وب :منظور از اهمیت ،میزان اهمیت آن
صفحه بدون در نظر گرفتن درخواست ورودی است این
اهمیت ممکن است با توجه به تعداد ارجاعاتی که از صفحات
دیگر به این صفحه شده است اندازهگیری شود.
ً
همانالور که قبع گفته شد ،صفحات فریب بهمنظور به دست آوردن
رتبههای بال در نتایج موتور جستجو ایجاد میشروند برر همرین اسراس
تولیررد صررفحات فریررب بررر اسرراس الگوریتمهررای رتبهبنرردی صررفحات در
موتورهای جستجو انجام میگیرد []1
در تولید صفحات فریب برر اسراس محتروا ،محتروای صرفحه هردف
بهگونهای سازماندهی میشود که با درخواستهای بیشترری منطبرق
شود بنابراین کلمات متنوع و پرکاربرد در تولید صفحه تکررار مریشروند
درنتیجرره ایررن صررفحه بررا تعررداد بیشتررری از درخواسررتهای کرراربران
مطابقت میکند تغییر محتوا با توجه به ساختارهای صفحات وب انجام
میگیرد الگوریتمهای رتبهبندی بر اساس محتوا نیز امتیاز بیشتری به
این صفحات میدهند از الرفی اگر هدف این باشد که صفحه هردف برا
درخواستهای خاصی منطبق شود کلمات کلیدی مروردنظر بایرد تکررار
بیشتری داشته باشند در  2114ناجورک و همکراران در [ ]6رویکرردی
مبتنی بر تحلیل محتوایی صفحات وب ارائه کردنرد کره در آن برا بررسری
ویژگیهای محتوایی صفحات فریب و غیرفریب به نترایج جرالبی در ایرن
مورد دست یافتند که بعدها این ویژگیها مبنایی برر تشرخیص صرفحات
فریب شد
ایجاد پیوندهای زیاد بهمنظور بال بردن امتیاز صفحه هدف نیز یکی
دیگر از روشهای تولید صفحات فریب است در [ ]9-8رویکرد تشخیص
مبتنی بر پیوند میان صرفحات در گرراف وب تغییرر کررده اسرت در ایرن
رویکرد بر اساس پیوندهای میان صفحات در گرراف وب و الگرویی کره در
این گراف بین صفحات است تمایز بین صفحات فریب و غیرفریب ایجراد
شده است
روشهررایی نیررز برره وجررود آمدنررد کرره بررر اسرراس ترکیررب روشهررای
محترروایی و پیونررد برره نتررایج خرروبی دسررت یافتنررد در [ ]7بررا ترکیررب
ویژگیهای روشهای مبتنی بر محتوا و پیوند صفحات ،عمرل تشرخیص
صفحات فریب صورت گرفتره اسرت در سرالهای بعرد رفترار کراربران در
مواجهه با صفحات نیز عاملی تعیینکننده در تشرخیص صرفحات فریرب
بهحساب آورده شد از همین رو لیو و همکراران در [ ]5روشری مبتنری برر
رفتار کاربر ارائه کردنرد امرا از روشهرای نروینی کره در ایجراد صرفحات
فریب استفاده میشود تکنیکهای مخفیکاری االععات اسرت در ایرن
روش از تولیررد صررفحات فریررب ،فریبگرهررا بررا اسررتفاده از نسررخههای
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متفاوتی که در اختیار موتورهای جستجو مرورگر کراربران قررار میدهنرد
صفحات فریب خود را ارائه میدهند []11
ترراکنون رویکردهررای مختلفرری جهررت تشررخیص صررفحات فریررب
ابداعشده است کره میتروان بره روشهرایی مثرل تحلیرل الگروی زبرانی
صررفحات [ ،]11اسررتفاده از روشهررای یررادگیری ماشررین بررر اسرراس
ویژگیهای صفحات [ ]12-14و همچنین سنجش میزان شباهت سبک
کدهای صفحات [ ]18اشاره کرد
عمده روشهای تولید صفحات فریب ،بر اساس روشهای مبتنی بر
محتوا میباشند و تحلیل ویژگیهرای استخراجشرده از صرفحات در ایرن
روش بررهمنظور تعیررین فریررب یررا غیرفریررب بررودن ،بررهمراتب سررری تر و
کارآمدتر از روشهرای دیگرر اسرت صرفحات در وب ،دارای ویژگیهرایی
هسررتند کرره بررا تحلیررل محترروایی آنهررا قابلاسررتخراج میباشررند ایررن
ویژگیها در مواردی که صفحه مروردنظر برهعنوان فریرب تلقری میشرود
دارای مقادیری میباشند که تفاوتهرای زیرادی برا نمونرههای معمرولی
صفحات دارند ازآنجاییکه مسئله تشخیص صفحات فریب ،یک مسرئله
با دو کرعس «فریرب» و «نرمرال» اسرت بره همرین دلیرل برا داشرتن یرک
مجموعرره از ویژگیهررای استخراجشررده از صررفحات میترروان مسررئله را
تبرردیل برره یررک مسررئله البقهبنرردی دو کعسرره کرررده و آن را حررل نمررود
بنابراین با داشتن ویژگیهای استخراجشده از محتوای صفحات و تعیین
برچسب هریک از صفحات (فریب و نرمال) میتوان توسط یک البقهبند
مناسب ،الگوی موجود بین این صفحات را اسرتخراج کررده و از آن بررای
تشرررخیص صرررفحات بررردون برچسرررب کررره توسرررط موترررور جسرررتجو
جم آوریشدهاند استفاده کرد
روشهای مبتنی برر یرادگیری ماشرین از الگوریتمهرای البقهبنردی
بهمنظور جداسازی و تشخیص الگوهای موجود میران صرفحات عرادی و
فریب استفاده میشود هرچه الگوریتم مورداستفاده قدرت بیشتری در
جداسررازی صررفحات داشررته باشررد میترروان بررهدقت بررالتری در زمینرره
تشخیص دست یافت در [ ]12از الگوریتم مدل مخفی مارکوف بهعنوان
البقهبنررد اسررتفاده شررده اسررت در [ ]13از درخررت تصررمیمگیری و در
[ ]16از شبکه بیزین که مبتنی بر محاسبات آماری است اسرتفاده شرده
است در [ ]19سیلوا و همکاران از الگوریتم شبکه عصربی مصرنوعی در
جداسازی نمونههای فریب و غیر فریب استفاده شده است
ترراکنون الگوریتمهررای مختلفرری در حرروزه یررادگیری ماشررین برررای
البقهبندی دو کعسه ارائه شده است یکی از الگوریتمهایی کره در ایرن
حوزه اسرتفاده شرده و نترایج مناسربی را دربرر داشرته اسرت ،البقرهبنرد
ماشینبردارپشتیبان ( )SVMاست این البقهبند هرچند در کاربردهای
دیگر نتایج مناسبی در تمیز نمونههای مثبت و منفی داشرته اسرت ولری
در تشررخیص صررفحات فریررب ترراکنون دقررت مناسرربی از آن گررزارش
نشده است در همینحرال پژوهشهرای انجامگرفتره در سرایر کاربردهرا
نشرررران میدهررررد کرررره اسررررتفاده از نمونررررههای توسررررعه داده شررررده
ماشینبردارپشتیبان ،دارای عملکرد بهمراتب بهترری بروده اسرت []17
نمونههای توسعه داده شده ماشینبردارپشتیبان با تغییر در ساختار آن،
سعی در بهبود عملکرد البقهبند در برخورد با دادههای مختلف دارند

Serial no. 78

بهینهسازی هستههای چندگانه در ماشین بردار

ماشینبردارپشررتیبان ،البقهبنرردی دو کعسرره اسررت کرره بررا ایجرراد
ابرصفحهای 5میان نمونههای هر کعس و حداکثر کردن فاصرله نمونرهها
از این صفحه ،عمل البقهبندی را انجرام میدهرد در نمونرههای توسرعه
داده شررده آن موسرروم برره ماشینبردارپشررتیبان جفترری ) (TSVMاز دو
ابرصفحهای مجزا بررای هرکردام از انرواع نمونرهها اسرتفاده میشرود برا
توجه به ماهیت دادههای صفحات فریب و تعداد ویژگیهای آن میتروان
از این نمونه توسعه داده شده بهمنظور البقهبندی استفاده کرد
در برخی مواق ویژگیهای نمونرهها دارای مقرادیری میباشرند کره
نمیتوان آنها را توسط یرک صرفحه خطری تمیرز داد ایرده اسرتفاده از
هسررته 6در روشهررای یررادگیری ماشررین برررای حررل ایررن مشررکل مطرررح
گردیده است در این رویکرد ،ابتدا دادههرا بره فضرای جدیردی برا ابعراد
بیشتر برده میشود ابعاد جدید دادههرا بهگونرهای ایجراد میشرود کره
بتوان در فضای جدید آنها را با دقت بیشتری با ابرصفحهها از هم جدا
کرد []15
در این مقاله از ایده مؤثر بودن استفاده از ماشینهای بردارپشتیبان
جفترری در کرراربرد تشررخیص صررفحات وب فریررب اسررتفاده شررده اسررت
استفاده از هستههای غیرخطی در ساختار ماشینبردارپشرتیبان باعرث
افزایش دقت البقهبند و همچنین کاهش میزان پیچیدگی آنها خواهرد
شد در این مقاله برای اولین بار از ایده بهکارگیری دو هسته مجرزا بررای
هریک از ابرصفحاتی که مربو به یرک نمونره میباشرند اسرتفاده شرده
است روش های مختلفی برای ایجاد تواب هسته وجود دارد که با توجره
به کاربرد و همچنین ساختار دادهها ،بایستی از آنها استفاده کرد یکی
از روشهررای ایجرراد تواب ر هسررته ،ترکیررب تواب ر هسررته پایرره و انتخرراب
پارامترهای مناسب برای آن است در این روش ،تواب هسرته میتواننرد
بهصورت خطی یا غیرخطی با یکدیگر ترکیب شوند در این مقاله ،روشی
بر مبنای الگوریتم ژنتیک ارائه شده است که با توجه به دادههای مسئله
و البقهبند  ،TSVMتواب هسته بهینه را ایجاد میکند نتایج تجربی که
بهواسطه آزمایشها انجام شده بر دادگان  UK-2006و  UK-2007انجام
پذیرفته است بیانگر مؤثر بودن رویکرد پیشنهادی در تشرخیص صرفحات
فریب است
در ادامررره ایرررن مقالررره در بخرررش  2چگرررونگی عملکررررد الگررروریتم
ماشینبردارپشتیبان و نمونه توسعه داده شرده آن آورده شرده اسرت بره
جهت استفاده از الگوریتم ژنتیک در روش پیشنهادی ،مرروری اجمرالی
بر ایرن الگروریتم در بخرش  3بیران شرده اسرت در بخرش  6بهتفصریل،
توضرریر روش پیشررنهادی در ایررن مقالرره آورده شررده اسررت بیرران نتررایج
تجربی آزمایشها در بخرش  9و در بخرش  4نتیجرهگیری و پژوهشهرای
آینده آورده شده است

 -2توسعه ماشینبردارپشتیبان به نسخه جفتی
در این بخش ابتردا بره تشرریر عملکررد ماشینبردارپشرتیبان پرداختره و
سپس نسخه توسعهیافته آن با نام ماشینبردارپشتیبان جفتی را توضریر
میدهیم
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 -1-2ماشینبردارپشتیبان استاندارد
ماشین برردار پشرتیبان یرك البقهبنرد دودویری غیرر آمراری اسرت کره در
سالهای اخیر بسیار موردتوجه قرار گرفته است در این روش با استفاده
از تمامی نمونهها و یك الگروریتم بهینهسرازی ،نمونرههایی کره مرزهرای
کعسها را تشکیل میدهند به دست میآید با استفاده از این نمونرهها
یك مرز تصمیمگیری خطی بهینره بررای جردا کرردن کعسهرا محاسربه
میشررود و توسررط مسررائل برنامهنویسرری مربعرری )QPP( 7حررل میشررود
[ .]21فررررررررررره کنیررررررررررد دادههررررررررررایی برررررررررره شررررررررررکل
 D = {(x i , yi ) | xi   n , yi  {1,1}}in1داریررم بررهالرروریکرره x
نمونه دلخواه و  yمقدار برچسب هرر نمونره اسرت میخرواهیم آنهرا را
توسط یک صفحه بهگونهای البقهبندی کنریم کره تمرام نمونرههای  +در
یررررکالرف صررررفحه و نمونررررههای – در الرررررف دیگررررر صررررفحه بررررا
بیشترینحاشیه 8نسبت به صفحه قرار گیرند درواق مررز تصرمیمگیری
بین دو نمونه ،بایرد بهگونرهای باشرد کره فاصرله نزدیرکترین نمونرههای
آموزشی هر دو کعس از یکدیگر در راستای عمود بر مرز تصمیمگیری ترا
جایی که ممکن است حداکثر شود مرز تصرمیمگیری برا ایرن شررایط را
مرز تصمیمگیر یا تفکیککننده بهینه 9میگویند بررای بره دسرت آوردن
یک مرز تصرمیم گیرر ،بایسرتی معادلره آن را نوشرت تفکیککننردههای
خطی مربو به دو معادله را در حالت کلی میتوان به شکل زیر نوشت:
()5
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با حل رابطه بال ضرایب  bو  wبه دست میآیرد برا بره دسرت آوردن
مقادیر  bو  ،wالبقهبند نهایی به شکل زیر به دست میآید برا ورود داده
جدید  ،xکعس مربو به آن توسط رابطه زیر محاسبه میشود:
*f (x, w, b)  w* x  b
()5
* i 1 i* yi xi x  b*  iSV  i* yi xi x  b
N

 -2-2ماشینبردارپشتیبان جفتی
این الگوریتم بر مبنای ماشینبردارپشتیبان عادی ارائره شرده اسرت در
این الگوریتم بهجای استفاده از یک صفحه واحد و افرزایش حاشریههای
این صفحه بهسمت نمونهها ،برای جدا کردن نمونههای دو کعس ،از دو
صفحه مجزای غیرموازی استفاده شده است هرر یرک از ابرصرفحات در
نزدیکی نمونرههای یرک کرعس قررار میگیررد ابرصرفحات الروری قررار
میگیرند که در مجاورت یکی از نمونههای هر کعس باشد حالت بهینه
در این سراختار ،نزدیرک شردن هرچرهبیشترر هرر ابرصرفحه بره یکری از
نمونههای مربوالره و دور شردن از نمونرههای کرعس دیگرر اسرت []21
شکل  1نحوه عملکرد این البقهبند را نشان میدهد

w.x + b = +1 , w.x + b = -1

 xیک نقطه بر روی مرز تصمیمگیری و  wیک بردار نرمال nبعدی عمود
ً
بر مرز تصمیمگیری است همانالور که قبع گفتره شرد بایسرتی فاصرله
بین این دو ابرصفحه بیشینه شود فاصرله برین دو صرفحه توسرط روابرط
هندسری و برا اسررتفاده از برردار نرمررال  wکره عمرود بررر ابرصرفحه اسررت
بهصورت  2به دست میآید اگر بخواهیم رابطه  2را بیشینه کنریم
w

شکل  :1نحوه عملکرد ماشینبردارپشتیبان جفتی []21

w

کافی است که  wکمینه شود بنابراین تاب هردف مرا در ایرن مسرئله
بهصورت زیر تبدیل میشود که یک مسئله اصلی است
2
w
()2
min
2

yi .( wT .xi  b)  1  0

i .

st.

برای حل تاب بال از ضرایب لگرانرژ اسرتفاده کررده و بره رابطره زیرر
میرسیم:
N
1 2
()3
Lp = w   y ( wT x  b)  1
i

i



i

2

i 1

1 2 N
w    i y i ( wT xi  b)    i .
2
i 1
i



پس از یافتن ضرایب لگرانژ و حذف  wو  bاز رابطره ،بره فررم دوگران
مسئله میرسیم
1
()4
.
Ld = 
  y y x Tx  
i


i

i

j

j

i

j

i


j

i

2

فره کنیرد دادههرایی برا نمونرههای مثبرت و نمونرههای منفری در
اختیارداریم برای جدا کردن نمونههای مثبت از نمونههای منفری ابتردا
دو معادله به ازای هر ابرصفحه تشکیل میدهیم کره میتوانرد دادههرا را
بهصورت خطی در  TSVMتمیز دهد
T
()6
F ( X )  W X  b , F ( X )  WT X  b
که در این رابطه  W ,W  n , b , b  اسرت در مرحلره بعرد بررای
به دست آوردن ابرصفحات بهینه ،بایستی که دو مسئله  QPPمتناسب با
آن حل شود ازآنجاییکه حل مسائل  QPPمشکل است ،میتوان آنهرا
را از الریق به دست آوردن ضرایب نامعین لگرانژ ،به فرم سرادهتر تبردیل
کرده و حل نمود پس از حرل مسرائل  ،QPPدر آخررین مرحلره ،معادلره
نهررایی  TSVMبرررای جداسررازی نمونررههای هررر کررعس بهصررورت زیررر
به دست میآید:

()7
Class  arg min x wi  bi
i 1, 2

با ورود هر نمونه جدیرد میتروان از الریرق حرل رابطره  ،8کرعس آن
نمونه را تشخیص داد
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 -3-2بهرهگیری از هستههای غیرخطی

 -3الگوریتم ژنتیک

استفاده از مدلهای خطری بررای البقهبنردی دادههرا بسریار سرری تر و
آسانتر از مدلهای غیرخطی است مدلهای خطی برر روی دادههرایی
که توسط الگوهای خطی ،جداپذیر هستند کار میکند اغلب اسرتفاده
از مدلهای خطری مناسرب اسرت چراکره هزینره محاسربات را کراهش و
سرعت آن را افزایش میدهرد امرا در برخری مواقر نمونرههای موجرود
بهگونه ای نیستند که بتوان از یک مدل خطی برای تمییز آنها اسرتفاده
نمود در چنین مواقعی نیاز است تا دادهها بره فضرای جدیرد نگاشرت10
شوند تا بتوان در فضای جدید از مدل خطری اسرتفاده کررد در شرکل 2
نحوه نگاشت دادهها به فضای جدید آورده شده اسرت نگاشرت دادههرا
ً
به فضای جدید همواره بهآسانی انجام نمیپذیرد و معمول هزینه برالیی
را تحمیل میکنرد ایرده هسرته ،ایرن نقیصره را برهخوبی پوشرش داده و
راهکاری را ارائه میدهد تا بتوان با هزینه کم این کار را انجام داد هسته
بهصورت ضمنی عمل نگاشت دادهها بره فضرای برال را انجرام میدهرد
ماشینبردارپشررتیبان نیررز برررای اینکرره بتوانررد بهصررورت خطرری بررروی
دادههای غیرخطی جداسازی را انجام دهرد نیراز دارد ترا از ایرده هسرته
استفاده کند استفاده از ایده هسته ،منجر به افزایش قدرت البقهبندی
ماشینبردارپشتیبان میشود [ ]15شکل  2نحوه عملکرد تاب هسته بر
روی دادهها را نشان میدهد

الگوریتم ژنتیک یک روش جسرتجوی مرؤثر در فضراهای بسریار وسری و
بزرگ است که درنهایت منجر بره جهرتگیری برهسرمت پیردا کرردن یرک
جرواب میگرردد الگوریتم ژنتیک برا یرک سری متغیرهای کدشرده کرار
ً
میکنند مزیت کار با متغیرهای کدشده در ایرن اسرت کره اصرول کردها
قابلیت تبدیل فضرای پیوسرته بره فضرای گسسرته را دارنرد برهالورکلی،
الگوریتم ژنتیك از اجزاء زیر تشکیل میشوند:
کروموزوم :در الگروریتم ژنتیکری ،هرر کرومروزوم ،نشراندهنده یرك
نقطه در فضای جستجو و یك راهحل ممکن برای مسئله موردنظر اسرت
خررود کرومرروزومهررا (راهحلهررا) از تعررداد ثررابتی ژن (متغیررر) تشررکیل
ً
میشوند برای نمایش کروموزومها ،معمرول از کدگرذاریهرای دودویری
(رشتههای بیتی) استفاده میشود
جمعیررت :مجموعررهای از کرومرروزومهررا یررك جمعیررت را تشررکیل
میدهند برا ترثثیر عملگرهرای ژنتیکری برر روی هرر جمعیرت ،جمعیرت
جدیدی با همان تعداد کروموزوم تشکیل میشود
تاب برازندگی :بهمنظور حل هر مسئله با استفاده از الگروریتمهرای
ژنتیکی ،ابتدا باید یك تاب برازندگی برای آن مسئله ایجاد شود برای هر
کروموزوم ،این تراب عرددی غیرمنفری را برمریگردانرد کره نشراندهنده
شایستگی یا توانایی فردی آن کروموزوم است [.]22
الگوریتم ژنتیک توسرط عملگرهرای تعریفشرده آن ،مجموعرهای از
پاسخهای مسئله را الی فرآیندی تکراری بهینه میکند عملگرهای مهم
الگوریتم ژنتیک ،عملگر تقاال  11و عملگر جهش 12است ایرن عملگرهرا
باعث میشود تا جوابهای بهینه ،شکل بگیرد

 -6روش پیشنهادی
در این مقاله چارچوبی ارائه شده است که برا ترکیرب الگروریتم ژنتیرک و
البقهبند  ،TSVMدقت البقهبندی دادهها افزایش یافته اسرت در ایرن
رویکرد بر مبنای دادههای مسئله ،تاب هسته بهینه مرتبط با نمونرههای
کاربرد موردنظر ایجاد میشود در این چارچوب ،هدف ،پیدا کردن تراب
هسته مناسب با نمونهها و استفاده از آن در سراختار البقهبنرد

TSVM

بهمنظور انجام عملیات البقهبندی است
شکل  :2ایده استفاده از هسته []15

بهالورکلی در الگوریتمهایی که دادها بهصورت ضرب نقطهای ظاهر
میشوند میتوان از ایده هسته استفاده کرد متناسب با کاربرد مسرئله،
انواع مختلفی از تواب هسته ایجاد شدهاند از مهمترین این هستهها که
عمومیررت بیشتررری نیررز دارنررد میترروان برره هسررتههای چندجملررهای،
گوسی ،خطی ،فازی و موارد دیگر اشاره کرد []15
در زیررر رابطرره نهررایی البقهبنررد  TSVMبررا اسررتفاده از ایررده هسررته
بازنویسی شده است
()8
Class  arg min x  wi  bi
i 1, 2

 arg min k ( x  , c T ) wi  bi
i 1, 2
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 -1-6هسته بهینه بر مبنای الگوریتم ژنتیک
در بخش قبل به البقهبندهایی اشاره شد که در ساختار آنها میتوان از
تواب هسته بهره گرفت تواب هسته بهمنظور نگاشت ضمنی دادهها بره
عمقی جدید برای استفاده از تفکیککنندههای خطی ایجاد میگردند
ازآنجاییکرره سرراختار برخرری دادههررا بهگونررهای اسررت کرره نمیترروان از
تفکیککنندههای خطی استفاده کرد لرذا میتروان برا اسرتفاده از ایرده
هسرررته ابتررردا دادههرررا را بررره عمقررری جدیرررد تبررردیل کررررد و سرررپس
تفکیککنندههای خطی را به کار گرفت
همرانالور کرره اشرراره شررد یکری از روشهررای ایجرراد توابر هسررته،
ترکیب تواب هسته پایه است در این روش ،توابر هسرته پایره بهصرورت
خطی و یا غیرخطی با یکدیگر ترکیب شده و پارامترهرای موردنیراز آنهرا
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نیز تنظیم میگردد اما اینکه چه نروع هسرتهای انتخراب شرود ،چگونره
ترکیررب شرروند و پارامترهررای آن بررا چرره مقررادیری تنظرریم شرروند ،یکرری از
چالشهای الراحان تواب هسته است توابر هسرته برر مبنرای دادههرا
شررکل میگیرررد بنررابراین در هررر کرراربرد ،هسررته اسررتفادهشررده برررای
دادههررای مربوالرره ،اختصاصرری اسررت توابر هسررته را نمیترروان برررای
نگاشت هر نوع دادهای به کار گرفت به همین دلیل ،بایسرتی رویکرردی
ارائه دهیم تا بتواند متناسب با نمونههای هر مسئله ،مناسبترین هسته
ممکررن را ایجرراد کنررد مقررادیر مناسررب برررای پارامترهررا و نیررز ضرررایب
تثثیرگذاری هر تاب در هسته نهایی ازجمله پارامترهایی است که بایستی
مقادیر بهینه برای آنهرا تنظریم شرود ازهمرینرو میتروان یرافتن توابر
هسته مناسب برای هر کاربرد را بهنوعی یک مسئله بهینهسازی دانسرت
[]15
همانالور کره در بخرش قبرل اشراره شرد الگروریتم ژنتیرک یکری از
الگوریتمهای بهینهسازی است که مقادیر بهینره مسرئله را برا تکرارهرای
متوالی به دست مریآورد در روش ارائرهشرده در ایرن مقالره از الگروریتم
ژنتیک برای پیدا کردن توابر هسرته مناسرب بررای دادههرای صرفحات
فریب استفاده شده است در شکل  3گامهرای اصرلی روش پیشرنهادی
برای ایجاد هسته بهینه غیرخطی ،ارائه شده است
 -1انتخاب تواب هسته پایه برای ترکیب و مشخص کردن روش ترکیب آنها
 -2استخراج پارامترهای موردنیاز برای بهینهسازی
 -3ایجاد جمعیت اولیه از پارامترها
-6ارزیابی جمعیت ایجادشده بر مبنرای تراب برازنردگی (در ایرن مرحلره هسرته
موردنظر توسط پارامترهرای ایجادشرده تشرکیل میگرردد و در سراختار TSVM
استفاده میگردد)
 -9انجام عملگرهای الگروریتم ژنتیرک برر روی جمعیرت اولیره و تولیرد جمعیرت
جدید
 -4تکرار مراحل  6و 9
 -8ساخت البقهبند  TSVMنهایی توسط هسته بهینه
شکل  :3گامهای اصلی روش پیشنهادی

 -2-6انتخاب و ترکیب هستههای بهینه
در ابتدا تعدادی تاب هسته پایه انتخاب میشوند انتخاب توابر هسرته
پایه میتواند تثثیر به سزایی در ایجاد هسته نهایی داشرته باشرد در ایرن
روش ،تواب پایهای انتخابشده که بیشتررین کراربرد و دقرت را در حرل
مسائل مختلف داشرتهاند لیسرت توابر انتخرابی بررای سراخت هسرته
نهایی در جدول 1آورده شده است
جدول :1تواب هسته پایه
رابطه

ردیف

نام تاب

K Lin ( xi , x j )  xi x j  b

)Linear(KLin

 x x
i
j

K RBF ( xi , x j )  exp  
2 2



)RBF(KRBF

3

K Poly ( xi , x j )  ( ( xi ..x j )   ) d

)Polynomial(Kpoly

6

) K Sig ( xi , x j )  tanh(  ( xi ..x j )  

)Sigmoidal(Ksig

1
2






Serial no. 78

2
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پس از اینکه تواب هسته انتخاب شد بایستی که نحوه ترکیرب آنهرا
بررهمنظور سرراخت هسررته نهررایی مشررخص شررود در اینجررا روشرری ارائرره
میشود که بر مبنای آن ،هستههای ذکرشده با یکدیگر ترکیب میشوند
در رابطرره ارائررهشررده سررعی بررر ایررن برروده تررا بترروان پارامترهررای کنترلرری
بیشتری را بهصورت متغیر تعریف کرد چگونگی ترکیب هستهها ،میزان
تثثیرگذاری هر هسته در رابطه نهایی و پارامترهای دیگرر بیرانگر منعطرف
بودن رابطه است رابطه  5نحوه ترکیب تواب هسته پایه را بیان میکند
()9
K
 w Ke  w Ke  w Ke  w Ke
3

4

Sig

4

RBF

2

3

Poly

1

2

Lin

1

Final

در این رابطه  KFinalهسته نهایی است که از ترکیب چهار هسرته پایره بره
دست میآید  wiضرایب وزنی هر تاب اسرت درواقر ایرن ضرریب بیران
میکند هر هسته به چه میزان در رابطه نهرایی تثثیرگرذار باشرد  eiتروان
تثثیرگذار هر هسته در هسته نهایی است
 -3-4ایجاد کروموزومها
پس از آنکه رابطه هسته نهایی مشخص شد نوبت به آن میرسد تا رشرته
ً
کروموزومی را ایجاد کنیم همرانالور کره قربع گفتره شرد یرافتن مقرادیر
بهینه برای پارامترهای تاب هسته نهایی ،توسط الگوریتم ژنتیرک انجرام
میگیرد برای اسرتفاده از الگروریتم ژنتیرک ابتردا بایسرتی ورودیهرای
الگرروریتم را فررراهم کنرریم ورودی الگرروریتم در ایررن مسررئله ،پارامترهررای
استخراجشده از رابطه هسته نهایی است که در قسمت قبرل گفتره شرد
پارامترهرای استخراجشررده از مسررئله ،در قالررب رشررته کرومرروزومی بیرران
میشود درواق نگاشت مسئله به رشته کروموزومی در این مرحله انجام
میگیرد در ایرن مرحلره بایسرتی برا انتخراب ژنهرای مربرو بره رشرته
کروموزوم ،جمعیت اولیره از پاسرخ را ایجراد کنریم مرا در ایرن مسرئله بره
دنبررال پیرردا کررردن مقررادیر مناسررب برررای پارامترهررای  e ،wو همچنررین
پارامترهای   iو  iبهععوه پارامترهای  dو  bهستیم بنرابراین رشرته
کرومرروزومی مررا در اینجررا کرره مجموعررهای از جررواب ممکررن را در بررردارد
ً
بایستی شامل متغیرهرای گفتهشرده باشرد پارامترهرای  eو  wکره قربع
توضیر داده شد پارامترهای   iو  iبه ترتیرب شرامل ضرریب ثابرت و
مقردار بایراس در توابر هسرته مربوالره اسرت پارامترهرای  bو  dنیرز بره
ترتیرب مربرو ضرریب بایراس در هسررته خطری و مقردار تروان در هسررته
چندجملهای است لیست کلیه پارامترهای موردنیاز بررای ایجراد هسرته
نهایی در جدول  2آورده شده است
جدول :2پارامترهای موجود در رشته کروموزوم
d

b

2

1

w1 e1 w2 e2 w3 e3 w4 e4  1  2

در تمررامی مراحررل الگرروریتم ژنتیررک سررعی داریررم تررا ایررن رشررته از
پارامترها را بهینه کرده و بهترین جواب ممکن را به دست آوریم
جرردول 2شررامل تمررامی متغیرهررای حاضررر در رابطرره  5اسررت کرره
میبایست مقدار بهینه برای آنها محاسربه شرود دامنره مقرادیر ممکرن
برای هر پارامتر بر اساس هر تاب  ،در جدول  3آورده شده است
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جدول:3دامنه مقادیر مجاز هر پارامتر در هسته نهایی
ردیف

دامنه

پارامتر

1

محدوده بین  1تا 1

w1, w2, w3, w4

2

محدوده بین  1تا 3

d

3

محدوده اعداد حقیقی

b

6

محدوده اعداد حقیقی

1 ,  2

9

محدوده اعداد حقیقی

1 ,  2

 -6-6اعمال عملگرهای الگوریتم ژنتیک
پس از ایجاد جمعیت اولیه ،عملگرهای الگوریتم ژنتیک را برای ارزیابی و
همچنین بازتولید جمعیت اولیه به جهت تولیرد جمعیتری بهینره بره کرار
میگیریم اولین عملی کره بایرد انجرام پرذیرد ارزیرابی اسرت در فراینرد
ارزیابی بررسی میشود که با توجره بره هردف مسرئله آیرا جرواب کنرونی
بهدستآمده ،جواب بهینرهای بررای مسرئله اسرت یرا خیرر؟ ایرن کرار برا
بررسرری معیارهررای مربررو برره سررنجش بهینگرری پاسررخ یررا همرران ترراب
برازنرردگی انجررام میگیرررد درصررورتیکه جررواب بهدسررتآمده جررواب
بهینررهای نباشررد ،الگرروریتم ژنتیررک توسررط عملگرهررای تعریفشررده،
جمعیت جدید را بازتولید میکند و این کار تا جایی ادامه پیردا میکنرد
تا جواب بهینه حاصل شود و یا اینکه تعداد تکرارهای الگوریتم ژنتیک به
اتمام برسد عملگرها و همچنین تاب برازندگی الگوریتم ژنتیک در روش
پیشنهادی به شکل زیر است:
تاب برازندگی :تاب برازندگی در این روش ،میزان دقت البقهبنردی
الگوریتم  TSVMاست که بهصورت رابطه  11تعریف میشود
()51
TP  TN
PN

Accuracy 

 Pتعداد کل نمونههای مثبت N،تعداد کل نمونرههای منفری TP،تعرداد
نمونررههای مثبررت درسررت تشررخیص داده شررده و  TNتعررداد نمونررههای
منفی درست تشخیص داده شده است
عملگر انتخراب :عملگرر انتخراب در ایرن مسرئله کروموزومهرایی را
انتخاب میکنرد کره مقردار تراب برازنردگی آنهرا بیشترر باشرد مقرادیر
مربو به ارزیابی کروموزومها بهصورت نزولی مرترب شرده و کرومروزومی
انتخاب میشود که بیشترین مقدار برازندگی را داشته باشد
عملگر جفتیابی :بعد از انتخاب کروموزومهای مناسب برای تولیرد
نسل جدید ،هماکنون نوبت بهکارگیری سیاستی جهت انتخاب زوجهای
مناسرررب اسرررت در اینجرررا مرررا از روش تورنمنرررت بررررای انتخررراب زوج
کروموزومهررا از ب رین کروموزومهررا اسررتفاده مرریکنیم ایررن روش شررانس
بیشتری در اختیار همه کروموزومها قرار میدهد
عملگر آمیزش :توسط این عملگر ،دو کروموزوم جدید از آمیزش هر
جفت پدر و مرادر انتخرابی در مرحلره قبرل تولیرد میشرود معمرولترین
شکل آمیزش و تولید نسل ،استفاده از نقطه تقاال است فرمول تقراال
دو کروموزوم در اینجا به شکل زیر است
()55

Serial no. 78

POffspring  Parent1  (1   ) Parent 2

بهینهسازی هستههای چندگانه در ماشین بردار

 POffspringفرزنرررد تولیدشرررده از تقررراال  Parent1 ،و  Parent2والررردین
شرکتکننده در عملگر تقاال و  مقدار ثابرت در برازه ( 1و  )1اسرت
در این مسئله مقدار  برابر با  1/9است مقردار  1/9بررای امگرا ایرن
امکان را فراهم میکند تا سهم هر یرک از والردین در تولیرد فرزنرد جدیرد
بهصورت مساوی باشد در این روش چون هیچ اولویرت و امتیراز خاصری
برای والدین در نظر گرفته نمیشود لذا سهم هریک ،برابر در نظرر گرفتره
میشود
عملگر جهش :ژنهایی کره دچرار جهرش ژنری میشروند بهصرورت
اتفاقی انتخاب میشوند مقدار انتخابشرده بررای نرره جهرش در ایرن
مسئله  1/19است این مقدار بیان میکند هر یک از ژنهرا برا احتمرال
 19درصد دچار تغییر میشوند
 -5-4ارائه  TSVMبرمبنای هستههای چندگانه بهینه
در بخش قبل مشاهده شد کره برا ترکیرب دو تکنیرک الگروریتم ژنتیرک و
البقهبنررد  TSVMتوانسررتیم هسررتهای بهینرره برررای دادههررای مسررئله
موردمطالعه ایجاد کرده و دقت البقهبندی را بهواسطه استفاده از هسرته
ایجادشده در ساختار  TSVMافزایش دهیم
همانالور که در بخش دو توضیر داده شرد البقهبنرد  TSVMاز دو
ابر صفحه به ازای هر یک از نمونهها استفاده میکند در این مقاله مرا از
همین نکته اسرتفاده کررده و بره ازای هرر یرک از ابرصرفحات ،هسرتهای
جداگانه الراحی میکنیم درواق نمونههای مربو به هر کعس ،با یک
تاب هسته مناسب ،به عمق جدید نگاشت میشود
انتخرراب هسررته بهینرره برره ازای هررر یررک از نمونررهها توسررط رویکرررد
پیشنهادی انجام میگیرد در این رویکرد دو مجموعه جواب به البقهبند
داده میشود که هریک مخصرو یرک تراب هسرته اسرت البقهبنرد برا
اسررتفاده از ایررن دو هسررته ،ابترردا دادههررا را نگاشررت کرررده و سررپس
البقهبندی دادهها را انجام میدهد رابطره  12برا اسرتفاده از دو هسرته
مجزا در ساختار  TSVMبازنویسی شده است
()52
Class  arg min x  wi  bi
i 1, 2

 arg min ki ( x  , c T ) wi  bi
i 1, 2

در این رابطه به ازای ابرصفحه  iتاب هسته  kiاستفاده شده است
 -4-6تحلیل پیچیدگی زمانی
پیچیدگی محاسباتی رویکرد پیشنهادی را میتوان برر اسراس پیچیردگی
الگوریتمهای ژنتیک و  TSVMمحاسبه کرد در رابطه  13نحوه محاسبه
پیچیدگی رویکرد پیشنهادی آورده شده است []22
O(O( fitness)  O(Mutation)  O(CrossOver )

()53
ازآنجاییکه مقادیر عملگرهای جهش و ترکیب به صورت ثابت درنظر
گرفته میشود لذا پیچیردگی نهرایی الگروریتم ،برابرر برا پیچیردگی تراب
ً
برازندگی میشود همانالرور کره قربع بحرث شرد تراب برازنردگی ،تراب
محاسرربه میررزان دقررت در الگرروریتم  TSVMمیباشررد ایررن مقرردار در
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الگوریتم  TSVMدر حالت آموزش برابر اسرت برا )  # iteration O(2lو
در حالت آزمون برابر با )  O(2lمیباشد در این رابطه l ،برابرر برا انردازه
ویژگیهای موجرود میباشرد iteration .نیرز تعرداد تکرارهرای الگروریتم
ژنتیک میباشد رابطه نهایی رویکرد پیشنهادی به شکل زیر بیران شرده
است:
()54
) O( fitness)  O(2l
پیچیدگی زمانی مدل برای البقهبندی نمونه جدید نیز در رابطه 14
محاسبه میشود []21
()56

n3
4

O(mod el ) 

 -9نتایج آزمایشهای تجربی
در این بخش به بیان چگونگی پیادهسازی و ارزیابی رویکررد پیشرنهادی
میپردازیم
 -1-9دادگان
بهمنظور آموزش الگوریتم پیشرنهادی و همچنرین اجررای آن و مشراهده
دقت نتایج از دو مجموعه دادگان  UK-2006و  UK-2007استفاده شده
است ایرن دو مجموعره دادگران در حروزه ارزیرابی روشهرای تشرخیص
صفحات فریرب ،در پژوهشهرای متعرددی اسرتفاده شردهاند مجموعره
دادگران  UK-2006شرامل حردود  11611هاسرت از دامنره  .ukاسرت
اسناد دادگان مورداستفاده در این مجموعه  41/89درصرد برا برچسرب
نرمال22/17 ،درصد برچسب فریب و 14/14درصد از صرفحات نیرز برا
بررچسرب نرامشررخص ،مشرخص شررده اسرت [ ]23مجموعره دادگران
 UK-2007از  116925هاسررت از دامنرره  .ukجم ر آوری ش رده اسررت
56درصرد از صررفحات ایررن مجموعرره برچسرب نرمررال و  4درصررد آن نیررز
برچسب فریب دارا میباشند این دادگان شامل دو دسته ویژگی پیوندی
و محترروایی اسررت در ایررن پررژوهش از ویژگیهررای محترروایی دادگرران
اسررتفاده شررده اسررت ویژگیهررای محترروایی ماننررد تعررداد کررل کلمررات
صفحه ،تعرداد کلمرات عنروان ،تعرداد تصراویر ،میرانگین الرول کلمرات،
تعررداد کلمررات یکتررا و ویژگیهررای دیگررر مرررتبط بررا محترروای صررفحات
میباشند
بهمنظور انجام آزمایشهرای ،از نمونرههای برا برچسرب نامشرخص
صرفنظر شده است همچنین بهصورت تصرادفی  89درصرد از دادههرا
بهعنوان دادههای آموزش برای ساخت مدل و  29درصرد از آن برهعنوان
دادههای آزمون در نظر گرفته شده است
 -2-9معیار و روش ارزیابی
روش پیشنهادی در محیط متلب پیادهسازی شده و برر روی رایانرهای برا
دو پردازنده  1.2گیگاهرتزی و حافظه موقت  2گیگابایرت برر روی بسرتر
سیستمعامل ویندوز  7اجرا شده است
بهمنظور نشان دادن نتایج الگوریتم پیشنهادی و همچنرین مقایسره
آن با سایر الگوریتمها بایستی که از یک معیار ارزیابی استاندارد اسجف ه
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کرد معیار ارزیابی استفادهشده ،میزان دقت است کره میرزان مرواردی
که بهدرستی تشخیص داده شده است را نشان میدهرد ایرن معیرار کره
کرراربرد زیررادی در حرروزه وبفریررب دارد در مقایسرره بررا سررایر معیارهررا از
پایداری بیشتری برخوردار است ( رابطه )18
()57
TP  TN
PN

Accuracy 

 Pتعداد کل نمونههای مثبت N،تعداد کل نمونرههای منفری TP،تعرداد
نمونررههای مثبررت درسررت تشررخیص داده شررده و  TNتعررداد نمونررههای
منفی درست تشخیص داده شده است.
دادگان به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم میشود قسمت آزمرون
که بهصورت تصادفی  %21از کل دادگان اسرت بررای ارزیرابی و قسرمت
آموزش که بهصورت تصادفی  %71از کل دادگان است برای اسرتفاده در
الگوریتم بهینهسازی استفاده میشود قسمت دادهای آموزش نیز به دو
بخش آموزش و اعتبارسنجی تقسیم میشروند در هرر مرحلره از اجررای
الگوریتم ژنتیک ،هسته بهوسریله ضررایب بهدسرتآمده تشرکیل شرده و
پسازآن البقهبند با استفاده از دادههای قسمت آموزش مدل را آمروزش
میدهد پرس از آمروزش مردل ،دقرت آن توسرط قسرمت اعتبارسرنجی
ارزیابی میشود
برای اینکه ضرایب بهدستآمده به قسمتی از دادهها بایاس نشود از
روش ده-بخشی 13استفاده میشود به این صورت که قسمت آموزش به
ده قسمت تقسیم شده و هر بار یک قسمت برهعنوان اعتبارسرنجی و نره
قسررمت باقیمانررده بررهعنوان آمرروزش اسررتفاده میشررود پررس از اینکرره
ضرایب نهایی به دست آمد توسط دادههای آزمون ارزیابی میشوند.
انتخرراب تصررادفی نمونررههای آموزشرری و دادههررای آزمررایش باعررث
تغییر در دقت نتایج در هر آزمایش میگردد بنرابراین انتخراب تصرادفی
دادههای آموزش وآزمون  111بار صورت پذیرفته است و نترایج برا مردل
آماری گاوسی مبتنری برر قضریه حرد مرکرزی 14تخمرین زده شرده اسرت
[ ]26در ایررن روش بررهجای اسررتفاده از مقرردار میررزان دقررت از مقررادیر
میررانگین دقتهررا برره همررراه انحررراف معیررار برره شررکل  ±µ2σبررا فاصررله
االمینرران  %91اسررتفاده شررده اسررت کرره در آن  µمقرردار میررانگین و σ
مقدار انحراف معیار است در مقایسههایی که در دو دادگران UK-2006
و  UK-2007صررورت پذیرفترره اسررت ،دیگررر پژوهشهررا تنهررا نتررایج یررک
انتخاب تصادفی را گزارش کردهاند
 -3-5مقایسه الگوریتم پیشنهادی با نمونههای SVM

الگرروریتم  SVMاسررتاندارد یکرری از البقهبنرردهایی اسررت کرره علرریرغم
کارکرد خوب در حوزه البقهبندی دادهها ،به لحاظ نوع دادههای موجود
در حوزه صفحات فریب ،نتایج خوبی را در این حوزه ارائه نداده است ما
ابتدا الگوریتم  SVMاسرتاندارد را برا بهرهگیرری از هسرتههای مختلرف
پیرراده کررردیم و نتررایج حاصررل از آن را بررا نتررایج الگرروریتم پیشررنهادی در
جدول 6آوردهایرم نترایج نشران میدهرد کره در  SVMاسرتاندارد ترثثیر
استفاده از هسته چنردان قابلتوجره نیسرت کره میتروان دلیرل آن را در
ساختار خود البقهبند جسرتجو کررد در البقهبنرد  SVMاسرتاندارد بره
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دلیل استفاده از فقرط یرک صرفحه متمایزکننرده در سراختار آن ،قردرت
ً
جداسازی نمونههای فریب و نرمال که نسبتا شبیه به هم هستند کاهش
مییابد در دادههای صفحات فریب ،نمونههای شبیه بره هرم زیرادی برا
برچسبهای متفاوت وجود دارد ازاینرو توانایی البقهبند  SVMدر این
حرروزه کرراهش مییابررد در جرردول  6رویکرررد پیشررنهادی بررا الگرروریتم
استاندارد  SVMبه همراه هسرتههای مختلرف مرورد مقایسره قررار گرفتره
است
جدول  :6مقایسه دقت البقهبندی الگوریتم پیشنهادی با  SVMو  TSVMبا
هستههای مختلف
ردیف

الگوریتم

5

SVM

2

TSVM
)(One Kernel

3

TSVM
)(Two Kernel

4

TSVM
(Optimized
)Kernel

نوع هسته استفاده شده

دقت()%

دقت()%

UK-2007

UK-2006

Linear

71

72

RBF

71/6

76

Hyperbolic

76

76

Linear

52

77

RBF

52

77/3

Custom Kernel

56

51

مدل مخفی مارکوف نیز در تشخیص صفحات فریب استفاده شده اسرت
[ ]28در جدول  9نتایج مقایسه رویکرد پیشنهادی برا سرایر روشهرا برر
روی دادگرران  UK-2006آورده شررده اسررت و همچنررین در جرردول 4نیررز
رویکرد پیشنهادی برا روشهرای دیگرر برر روی دادگران  UK-2007بیران
شده است در ایرن جرداول ،نترایج رویکررد پیشرنهادی بره همرراه نترایج
برخی از الگوریتمهایی که بهترین دقت را در نتایج حاصل از البقهبندی
بر روی دادگان موردنظر ارائه کردهاند آورده شده است ایرن الگوریتمهرا
در حوزه تشخیص صفحات فریرب و برر مبنرای محتروای صرفحات عمرل
البقهبندی را انجام دادهاند
جدول  :9مقایسه دقت الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای دیگر بر روی
دادگان UK-2006
ر یف

UK-2006
میزان قت ()%
الگوریجم

F -M

1

[Neural Network]26

78/4

-

2

[HMM]27

-

1/795

3

[Decision Tree ]21

-

1/52

6

TSVM

51

1/517

Kernel1 = Linear
Kernel2 = RBF

52

51

9

MKTSVM

53

1/561

Kernel1 = RBF
Kernel2 = CK

56

52

4

OPTKTSVM51

59/36 ±1/46

-

Kernel1 = Linear
Kernel2 = CK

59/4

53

Kernel1 = Optimized
Kernel
Kernel2 = Optimized
Kernel

± 1/82
54/62

± 1/46
59/36

در جدول بال همانالور که مشاهده میشرود اسرتفاده از هسرته در
ساختار  SVMباعث بهبود نتایج و افزایش دقت البقهبندی شده اسرت
استفاده از هستههای غیرخطری باعرث میشرود ترا نگاشرت دادههرا بره
عمق بالتر بهتر انجام گیرد که نتیجه آن افزایش دقت البقهبند میشود
ازآنجاییکه البقهبند  TSVMبه لحاظ ساختاری از دو ابرصفحه استفاده
میکنررد باعررث میشررود کرره قرردرت تفکیککننرردگی البقهبنررد بررال رود
ب رهمنظور افررزایش دقررت البقهبنرردی دادههررای صررفحات فریررب از ایررن
البقهبند استفاده شد و باعث بهبود نتایج گردید
اما همانالور که در جدول 6مشاهده میگردد استفاده از هسرته در
ً
ساختار  TSVMباعرث افرزایش دقرت البقهبنردی گردیرده اسرت قربع
اشاره شد که به دلیل استفاده  TSVMاز دو ابرصفحه به ازای هر یرک از
نمونهها ،میتوان از دو هسته مجزا برای هریرک از ابرصرفحات اسرتفاده
کرد در رویکرد پیشنهادی برا ایجراد هسرتههای بهینره بررای هرر یرک از
ابرصفحات باعث افزایش دقت البقهبندی شده است.
 -6-9مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای دیگر
همانالور که در بخش دو اشاره شد از البقهبنردهای مختلفری برهمنظور
تشررخیص صررفحات فریررب اسررتفاده شررده اسررت در [ ]29از درخررت
تصررمیمگیری و در [ ]24سرریلوا و همکرراران از الگرروریتم شرربکه عصرربی
مصنوعی در جداسازی نمونههای فریب و غیرفریب استفاده کردهاند از
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استفاده از هسته غیرخطی در ساختار  TSVMباعث افزایش دقرت
نسبت سایر روشهای ذکرشده است نکته قابلتثمل در این روش تبدیل
فضای ورودی دادهها بهگونهای است که بتوان برا اسرتفاده از یرک مردل
خطی ،آنها را تمیز داد انتخراب و الراحری هسرته متناسرب برا دادههرا
یکرری از نکررات مهررم مسررئله اسررت بررا توجرره برره اثربخشرری هسررتههای
غیرخطی در ساختار  TSVMمشاهده میشود که استفاده از دو هسرته
غیرخطی در ساختار آن بهبرود قابرلتوجهی نسربت بره اسرتفاده از یرک
هسته ،ایجاد کرده اسرت همچنرین اسرتفاده از رویکررد OPTKTSVM
بهواسطه عملکردش که توسط الگروریتم ژنتیرک ،دو هسرته بهینره بررای
دادهها ایجاد کرده ،توانسته دقت را افزایش دهد
جدول  :6مقایسه دقت الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای دیگر بر روی
دادگان UK-2007
ردیف

UK-2007
الگوریتم

میزان دقت ()%

1

[Genetic Algorithm]26

52/61

2

[Supervised Neural Network]29

53/44

3

HTSVM

56

6

MKTSVM

59/4

9

OPTKTSVM

54/62± 1/82

 -4نتیجهگیری و پژوهشهای آینده
تاکنون الگوریتمهای یادگیری ماشین زیادی در حوزه تشخیص صفحات
فریب استفاده شده است که هر یک با توجه به توانرایی سراختاری خرود
توانستهاند بهبودهایی را در حوزه تشخیص صفحات فریرب ارائره دهنرد
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[10]
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اما یکی از نکاتی که در این مقاله نیز بره آن اشراره کرردیم الگوریتمهرای
استفادهشده در این حوزه اغلب تکنیکهای رایج یادگیری ماشین بروده
که بهصورت عمومی در سایر کاربردها نیز استفاده شده است در بخرش
دو با برخی از تکنیکهای استفادهشده در این حوزه آشنا شدیم
در این مقاله برا بهرهگیرری و ترکیرب تکنیکهرای یرادگیری ماشرین
سعی شده تا رویکردی ارائره شرود ترا بتوانرد بره کراهش شرکاف معنرایی
تشخیص صرفحات فریرب کمرک کنرد در رویکررد پیشرنهادی برا ترکیرب
 از مزیتهرای دو الگروریتم در ایرنTSVM الگوریتم ژنتیرک و الگروریتم
حوزه استفاده شده است
در این مقاله سرعی شرد ترا برا الراحری هسرتهای کرارا و متناسرب برا
دادههای فریب قدرت تفکیککنندگی البقهبند را افرزایش دهریم بررای
ایرن کررار از الگروریتم ژنتیررک اسرتفاده شررد در ایرن مسررئله پارامترهررای
 استخراج گردید و توسرط الگروریتم ژنتیرک،تشکیلدهنده هسته نهایی
 محاسبه گردیدTSVM مقادیر بهینه آنها بر مبنای البقهبند
مؤثر بودن این روش در تشخیص صفحات فریرب برر روی دو دادگران
مطرح در زمینه صفحات فریب مرورد آزمرایش قررار گرفرت و نترایج آن در
 بیان شده است4  و9  و6 جدول
 پژوهشهررایی در حوزههررای زیررر برررای،پیشررنهاد میشررود در ادامرره
:افزایش دقت در تشخیص صفحات فریب صورت پذیرد
در برخی مواق مانند مرحلره خرزش در موترور جسرتجو احتیراج-1
اسررت کرره بررا صرررف حررداقل زمرران ممکررن بترروان برحسررب ویژگیهررای
 فریرب برودن آن را تشرخیص داد یکری از،استخراجشده از یرک صرفحه
عوامل تثثیرگذار بر سرعت اجرای الگوریتم کاهش تعداد ویژگیها اسرت
برای این کار میتوان با استفاده از تکنیکهای کاهش بعرد ابتردا تعرداد
،ویژگی های موردبررسی را کراهش داد ترا بتروان برا تعرداد کمری ویژگری
بهسرعت اجرای مناسب دست پیدا کرد
 میتوان از روشهرایی اسرتفاده کررد کره بهصرورت صرفر و یکری-2
عمل تشخیص صفحات را انجام ندهد در این روشها میتوان احتمرال
فریب بودن یک صفحه را محاسبه کرد از این مقدار درجاهرایی کره نیراز
است موتور جسرتجو بتوانرد برا ایجراد یرک مقردار آسرتانه میرزان حرذف
صررفحات از منرراب موتررور جسررتجو را کرراهش یررا افررزایش دهررد میترروان
استفاده کرد
 تلفیرق روشهرای تشرخیص صررفحات فریرب میتوانرد منجرر برره-3
بهبررود تشررخیص آنهررا شررود همررانالور کرره در بخررش یررک اشرراره شررد
روشهایی مانند روشهای تحلیل الگوهای زبانی برای تشخیص در این
حوزه به کار گرفته میشوند استخراج ویژگیهای مربو بره مشخصرات
زبانی صفحات و ترکیب آنهرا برا ویژگیهرای محتروایی و پیونردی میران
صفحات میتواند بره افرزایش دقرت در تشرخیص صرفحات فریرب منجرر
.شود
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