
 

 

 

 
 1398زمستان  ،چهارشماره  ،سوم سال فرماندهی و کنترل، پژوهشی -فصلنامه علمی 

 

 

 با استفاده از الگوريتم بهينه سازي كفتار و شبكه عصبي مصنوعيوب افزايش دقت شناسايي صفحات جعلي 

 *2فاطمه صف آرا ،1مهديه صباح نو
 

 26/12/1398تاريخ پذيرش:                                                                                      21/10/1398تاريخ دريافت:  

          

 چکیده
در حمالت فيشينگ يا فيشينگ از جمله حمالت سايبري است كه نيازمند مالحظات فرماندهي و كنترل مي باشد. در محيط وب ايجاد صفحات جعلي 

هاي الگوريتم. به سرقت مي رودها توسط فيشر شوند و اطالعات مهم آنمي كه توسط فيشر يا سارق ساخته شده هدايتافراد به سمت صفحات جعلي 

هايي كه از آن سايتها بر اساس ويژگيبندي وبطبقه هاي جعلي هستند.سايتبندي و تشخيص وبهاي رايج براي طبقهيتمكاوي، الگوريادگيري ماشين و داده

هاي فراابتكاري متعددي جهت انتخاب بندي دارد. امروزه الگوريتمگيرد. بنابراين انتخاب ويژگي تأثير زيادي در نتايج طبقهشود صورت ميسايت استخراج مي

هاي مناسب براي ر به منظور انتخاب ويژگيكفتاهاي طبقه بندي ارائه شده اند. در مقاله حاضر، الگوريتم فراابتكاري و بهينه سازي عملكرد الگوريتمويژگي 

الگوريتم كفتار بهبوديافته هاي جعلي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين راستا، بهبودي بر الگوريتم فراابتكاري كفتار پيشنهاد شده و سايتبندي وبطبقه

(ISHOAويژگي ،)سايتها هاي مناسب را از ميان كل ويژگيهاي موجود انتخاب كرده و به شبكه عصبي مصنوعي ارسال مي كند تا در جهت طبقه بندي وب

الگوريتم استاندارد بهينه سازي  نسبت به% 64/98ي نهاي دهد كه اين الگوريتم با دقتنتايج پياده سازي الگوريتم پيشنهادي نشان مي مورد استفاده قرار گيرند.

ذرات، كرم شب تاب و خفاش  يساز نهيبه فراابتكاري تميبه سه الگورنسبت  ISHOA ياز برتر يحاك جي، نتانيعالوه بر اداشته است. عملكرد بهتري كفتار 

آن  برتريشده و  سهيمقا مشابه، مجموعه داده روي هاي پيشيندر پژوهشارائه شده ي بندطبقه يهاتمياز الگور يبا تعداد يشنهاديپ تميالگور، نياست. همچن

 نشان داده شده است.

 

 بندي.طبقهفيشينگ، ، صفحات جعلي يا ، انتخاب ويژگيالگوريتم فراابتكاري سازي كفتار،الگوريتم بهينه :کلیدی واژگان
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 مقدمه. 1
هاي فرماندهي و كنترل، هاي سامانهيكي از رسالت امروزه

هاي توزيع شده از جلوگيري از حمالت سايبري در محيط

مي باشد. از جمله نقاط آسيب پذير  ءجمله محيط اينترنت اشيا

توان به واسط وب ناامن، احراز اصالت يا مي ءاينترنت اشيا

-هاي حريم خصوصي، و سرويسمجازشناسي ناكافي، نگراني

 و[. ايجاد واسط وب ناامن 1امن، اشاره كرد]هاي شبكه نا

شود، هم ناميده مي 1صفحات وب جعلي، كه حمالت فيشينگ

نوعي حمله سايبري محسوب مي شود كه خسارات زيادي به 

اينترنت هاي زيادي در سايتوبكاربران اينترنت وارد مي كند. 

نمايند و اي به كاربران ارايه ميوجود دارند كه خدمات گسترده

هاي مالي آنالين و توان به فعاليتاز اين نوع خدمات مي

بانكداري الكترونيكي اشاره نمود. تجارت الكترونيک در سايه 

هاي تجاري در اينترنت رونق گرفته است و اين سايتوب

فيزيكي افراد، فروش  توانند بدون مراجعهصفحات وب مي

ها فراهم سازند. امروزه آنالين يا سيستم پرداخت را براي آن

هاي زيادي در دنيا وجود دارد كه در زمينه فروش سايت

آنالين، حراج آنالين و سيستم پرداخت اينترنتي فعاليت دارند 

در  يها باعث شده است كه تجارت الكترونيكو هر كدام از آن

 .]2[زيادي پيدا نمايداين چند سال رونق 

شناخته  2امروزه افراد سارق در اينترنت كه تحت عنوان فيشر

توانند از طريق صفحات جعلي اطالعات كاربران شوند ميمي

را مورد سرقت قرار دهند. در اين نوع از سرقت در اينترنت 

يک فيشر صفحات جعلي و شبيه صفحات قانوني ايجاد نموده 

بارگذاري نموده و لينک جعلي اين ها را در اينترنت و آن

نمايد و ارسال مي كاربرانصفحات را از طريق ايميل براي 

يا ايميل مخرب و كليک بر روي  3كاربران با باز نمودن هرزنامه

لينک جعلي وارد صفحات جعلي شده و در معرض حمالت 

. يک فيشر براي موفق شدن در ]3[دگيرنفيشينگ قرار مي

                                                           
1
 Phishing attacks 

2
 Phisher 

3
 Spam 

قربانيان به سمت صفحات جعلي از  حمالت فيشينگ و جذب

و  4نمايد كه دو نمونه آن بدافزارهاي مختلفي استفاده ميروش

. در حالت بدافزار با استفاده از ]4[مهندسي اجتماعي  است

-د تا كاربران در وبكنتالش مي هاويروس و انواع بدافزار

گردي به صورت خودكار وارد صفحات جعلي شده و 

در حالت مهندسي اجتماعي با  .شود ها سرقتاطالعات آن

نمايد تا كاربران را به هاي فريب سعي مياستفاده از روش

ها هكر يا در اين نوع روش .سمت اين صفحات سوق دهد

نمايد با قرباني فيشر با ابزارهاي ارتباطي مانند ايميل تالش مي

شود تا يک تالش مي مقاله. در اين ]5[در ارتباط مستقيم باشد

اي توسعه به گونهكاوي دادهو روش مبتني بر يادگيري ماشين 

داده شود كه خطاي خروجي آن كاهش داده شود و كمتر به 

 نوع ورودي بستگي داشته باشد. 

هاي مختلفي براي تشخيص صفحات جعلي وجود دارد روش

 7هاي اكتشافي، روش6سفيد، ليست5سياهها ليستكه از جمله آن

سياه يا هاي مبتني بر ليستاست. در روش 8هاي بصريو روش

ترتيب ليست صفحات جعلي و قانوني در يک سفيد بهليست

د تا كاربر وارد اين شوشود و تالش ميپايگاه داده نگهداري مي

صفحات نشود و از طرفي فقط تعدادي از اين صفحات را 

د اما اين روش با تمام سادگي چالش خاص خو .انتخاب نمايد

زيرا مرتباً اين ليست بايد به روزرساني شود و زمان  ،را دارد

اي هاي اكتشافي با مجموعهد. روششوجستجو در آن زياد مي

كنند تا صفحات جعلي را تشخيص از دستورات تالش مي

در آدرس يا  IPتوان به وجود آدرس دهند كه از اين موارد مي

كه به دليل آن هاطول زياد آدرس اشاره نمود اما اين روش

يادگيري ندارند كارايي بااليي نيز براي تشخيص فيشينگ 

 ندارند. 

                                                           
4
 Malware 

5
 Black List 

6
 Whitelist 

7
 Heuristic methods 

8
 Visual methods 
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هاي بصري با استفاده از امكانات بصري در سايت و در روش

شباهت بين اين عناصر با صفحات اصلي ميزان فيشينگ بودن 

ها نيز داراي خطاي شود اما اين روشسايت مشخص مي

ندارند. روش تشخيص  زيادي بوده و به تنهايي كاربرد

-هاي يادگيري ماشين و دادهصفحات فيشينگ توسط روش

نمايد تا اين صفحات به صورت پويا و با كاوي كمک مي

استفاده از مكانيزم يادگيري بتواند حمالت فيشينگ را تشخيص 

هاي سايتيكي از مشكالت تشخيص وب ،با اين وجود .دهند

ادگيري ماشين و هاي يجعلي و حمالت فيشينگ توسط روش

ها است كه ارتباط زيادي به كاوي خطاي خروجي آنداده

براي يادگيري دارد. به عبارت بهتر انتخاب  1هاانتخاب ويژگي

كاوي مانند هاي دادههاي مهم براي يادگيري روشدقيق ويژگي

شود كه خطاي خروجي مدل باعث مي 2شبكه عصبي مصنوعي

ممكن كمينه گردد. در تشخيص حمالت فيشينگ تا حد 

انتخاب ويژگي براي تشخيص حمالت فيشينگ يک مسئله با 

هاي توان از الگوريتماست و مي 3سازيماهيت مسئله بهينه

سازي براي اين منظور استفاده نمود. الگوريتم بهينه 4فراابتكاري

بر اساس رفتار گروهي و و  2017در سال  ]6[5كفتار

به  . اين الگوريتميه شده استهوشمندانه كفتارها در شكار ارا

عنوان يک الگوريتم فراابتكاري دقيق با رويكرد حل مسئله 

توان از آن براي انتخاب شود كه ميدسته جمعي شناخته مي

هاي مهم در تشخيص حمالت فيشينگ استفاده نمود. ويژگي

 ،شود نقاط ضعف الگوريتمدر روش پيشنهادي تالش مي

باينري از آن در  حالت ود و يکسپس بهبود داده ش ،شناسايي

تركيب شبكه عصبي مصنوعي براي تشخيص حمالت فيشينگ 

 ارايه گردد. 

سازي كفتار بر اساس رفتار گروهي كفتارها در الگوريتم بهينه

شكار ارايه شده است و يک الگوريتم فراابتكاري است كه 

                                                           
1
 Feature selection 

2
 Artificial neural network 

3
 Optimization problem 

4
 Metaheuristic algorithms 

5
 Spotted hyena optimizer 

هاي مطرح مانند ژنتيک داراي دقت بيشتري نسبت به الگوريتم

هاي توان از آن براي بهبود يادگيري روشات است و ميو ذر

كاوي در تشخيص حمالت فيشينگ و صفحات جعلي داده

استفاده نمود. در روش پيشنهادي براي كاهش دادن خطاي 

تشخيص حمالت فيشينگ توسط شبكه عصبي مصنوعي 

-ها به صورت هوشمندانه توسط الگوريتم بهينهانتخاب ويژگي

الگوريتم  مقالهشود و در واقع در اين مي سازي كفتار انجام

سازي كفتار به صورت يک الگوريتم باينري كدگذاري بهينه

شده و از آن براي انتخاب ويژگي در تشخيص حمالت 

 مقالههاي اين گردد. يكي ديگر از نوآوريفيشينگ استفاده مي

سازي كفتار به كمک جستجوي بهبود دقت الگوريتم بهينه

به طور خالصه، سه نوآوري ي هوشمند است. سراسري و محل

 مهم اين مقاله به شرح ذيل ميباشد:

 ي سازنهيبه تميالگور يو محل يسراسر يبهبود جستجو

 رامونيپ يدايكاند يهاراه حل يبه كمک جستجو كفتار

 .هر كفتار

 ينريبه با كفتار يسازنهيبه افتهيبهبود  تميالگور ليتبد 

 .يژگيانتخاب و جهت

  يريادگيبا  بيدر ترك يژگيانتخاب و سمياز مكاناستفاده 

 .نگيشيف صيتشخ يبرا يمصنوع يشبكه عصب

با تمركز بر حمالت  مطالعات پيشين به 2در ادامه، بخش

 ،3است. در بخش ابتكاري پرداختهفرا يهاتميو الگور نگيشيف

ارائه شده و  يصفحات جعل ييشناسا يبرا يشنهاديپ تميالگور

 ياجرا جي، نتا4شده است. در بخش فيتعر يابيارز يپارامترها

ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.  يشنهاديپ تميرالگو

 ارائه شده است. پيشنهادهاي آتيو  يريگجهينت ،5در بخش

 

 مطالعات پیشین. 2
هاي مهم در فضاي مجازي صفحات جعلي يكي از چالش

كاربران باشد كه باعث سرقت اطالعات مي و حمالت فيشينگ

-محسوب مي يگردد و از موانع توسعه تجارت الكترونيكمي

گردد. در اين نوع از حمالت يک صفحه جعلي در اينترنت 

ها براي سرقت هويت صفحات اصلي را جعل نموده و از آن
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 ،نمايد. در اين نوع از حمالتاطالعات كاربران استفاده مي

ا را ترغيب نموده ههاي جعلي به كاربران آنهكر با ارسال لينک

هم كاربران مانند ماطالعات  تا وندهاي جعلي شوارد سايت كه

ها را سرقت نمايند. در اين نوع حمالت هكر يا نام كاربري آن

هاي مبتني بر فريب تالش نموده تا اعتماد فيشر با روش

نمايد كه ها را ترغيب ميكاربران را به خود جلب نموده و آن

-شوند. پژوهشگران مرتباً تالش مي هاي جعليوارد سايت

ها بر اساس يادگيري ي كه بيشتر آنيهاروش پيشنهادنمايند با 

مسائل را حل گونه هاي فراابتكاري است اين و روشماشين 

 نمايند. 

ي كه از رفتار گروهي يهايتمرالگو ،هادر بين اين روش

د. نداراي اهميت ويژه اندران براي بقاء الگوبرداري شدهاجاند

هاي گروهي در طبيعت بيشتر از رفتار شكار گروهي و الگوريتم

توان به ها ميكه از جمله آن اندجمعي الگوبرداري شدهدسته

سازي كفتار اشاره نمود كه از رفتار شكار دسته الگوريتم بهينه

نمايد تا به جواب بهينه كه در اينجا جمعي كفتارها استفاده مي

سازي الگوريتم پياده ست نزديک شود.طعمه و موقعيت آن ا

نشان  اي از توابع ارزيابيسازي كفتار با استفاده از مجموعهبهينه

سازي كفتار خطاي كمتري در يافتن بهينه دهد الگوريتم بهينهمي

سراسري نسبت به الگوريتم جستجوي گرانشي، الگوريتم 

ش سازي گرگ خاكستري، الگوريتم ژنتيک و الگوريتم هوبهينه

 .]7[ گروهي ذرات دارد

 تيساوب تشخيص جهت يروش، ]8[ و همكاران يمهد

 ريغ ونيرگرسمبتني بر  تميالگور کيكه از  ندارائه داد نگيشيف

-آنكند. ياستفاده م يژگيانتخاب و با رويكرد خطي فراابتكاري

و  نگيشيفصفحه وب  11055متشكل از  ايپايگاه دادهاز  ها

-استخراج از وب يرا برا يژگيو 20 استفاده كردند وقانوني 

ها از دو روش آنپژوهش ذكر شده انتخاب كردند.  يهاتيسا

انتخاب  يبرا يبندو بسته يريگميدرخت تصم يژگيانتخاب و

 ندياز فرآ. پس كندياستفاده م يژگيمجموعه و ريز نيبهتر

بر  1هماهنگ يجستجوفراابتكاري  تميالگوراز ، يژگيو تخابان

 شيپ يبرا 2يبانيبردار پشت نيو ماش يرخطيغ ونيرگرس پايه

                                                           
1
 Harmony Search 

2
 Support vector machine 

 نتايجشود. يم استفاده فيشينگ يهاتيساو كشف وب ينيب

 روش جستجوي هماهنگ دهد كه ينشان م هاات آنمطالع

 ماشني بردار پشتيبان،با  سهيدر مقا يرخطيغ ونيبر رگرس يمبتن

 .دارد يعملكرد بهتر

 .كردندرا ارائه  CS-SVMي به نام مدل [9] و همكاران نايو

 يطبقه بند ايجاد يرا برا يژگيو 23تعداد   CS-SVMروش

 ي، جستجويبيترك ي. در طبقه بندكنديم استخراج يبيترك

انتخاب پارامتر  يساز نهيبه يبرا ماشين بردار پيشتيبانبا  3فاخته

مجموعه داده  کي يبر رو شيشده است. آزما ادغام RBF 4از 

 نگيشيفريغ ليميا 20071و نگيشيف ليميا 1384متشكل از 

 يدهد كه روش ارائه شده داراينشان م جي. نتاشده استانجام 

ماشين بردار نسبت به  نگيشيف ليميا صيدر تشخ يدقت باالتر

 . تاس پيشتيبان

، در مورد حمالت ]10[ صالح دين و كبوچ 2019در سال 

هاي انجام حمالت مهندسي اجتماعي يک فيشينگ و روش

مروري ارايه دادند و حمالت تحت وب مختلفي را پژوهش 

فيشينگ  ،مورد بررسي قرار دادند كه يک نمونه از اين حمالت

و صفحات جعلي است. با توجه به نقش حمالت مهندسي 

ها در مطالعات خود اين آن ،اجتماعي در حمالت فيشينگ

بندي براي اين حمالت را مورد بررسي قرار دادند و يک دسته

حمالت مهندسي اجتماعي به  .]10[ ت ارايه دادندنوع حمال

شود كه مبتني بر فريب كاربران بوده مجموعه حمالتي گفته مي

هاي فريب قربانيان خود را به سمت و هكر يا سارق با روش

ها را سرقت نموده و صفحات وب سوق داده و اطالعات آن

 ها داراي دو دسته مهم مهندسي اجتماعي مبتني براين روش

انسان و مهندسي اجتماعي مبتني بر كامپيوتر يا ماشين است و 

شود كه در نوع اول انسان دخالت دارد و در به نحوي انجام مي

 دهد.نوع دوم نيز كامپيوتر آن را خودكار انجام مي

با  مقاالت مختلفي در مورد دسته بندي روشهاي مقابله

يک نمونه آن  .حمالت فيشينگ تا كنون ارايه شده است

 (. 1ت )شكلاس ]11[ ازگور و همكاران يپژوهش

                                                           
3
 Cuckoo Search 

4
 Radial Basis Function 
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 ]11[ازگور و همکاران  توسط شیپژوههای تشخیص صفحات فیشینگ در روش .1شکل

 

شود تا سطح در روش آگاهي دادن به كاربران تالش مي

اما اين  .شوددانش كاربران از حمالت فيشينگ افزايش داده 

در مقابل . ها كمتر مورد توجه قرار دارد و كارايي نداردروش

افزار داراي كاربرد هاي تشخيص فيشينگ به كمک نرمروش

ي ماشين، ها يادگيراساسي بوده كه يک نمونه از اين روش

هاي بصري و غيره هاي اكتشافي، روشليست سياه، روش

 است. 

هاي جعلي و ، براي تشخيص لينک]12[ رآو و پايس

هاي فيشينگ يک چارچوب مبتني بر يادگيري ماشين با آدرس

توجه به ويژگي بكار رفته در اين صفحات ارايه نمودند. در 

نظير  اي از ويژگي صفحاتها مجموعهروش پيشنهادي آن

تعداد نقاط بكار رفته در آدرس، طول آدرس، تعداد زير دامنه و 

غيره براي يادگيري و تشخيص الگو مورد استفاده قرار گرفته 

هاي اي از روشها در تكنيک پيشنهادي خود مجموعهاست. آن

يادگيري نظير جنگل تصادفي، شبكه بيزين، ماشين بردار 

بندي و شناسايي طبقه گيري را برايپشتيبان و درخت تصميم

ي نها استفاده نمودند تا صفحات به دو دسته قانوسايتاين وب

دهد ها نشان ميبندي شوند. نتايج ارزيابي آنو غيرقانوني طبقه

ها ميزان خطاي كه تكنيک جنگل تصادفي نسبت به ساير روش

هاي جعلي دارد و در مرتبه سايتكمتري براي تشخيص وب

ي يهايري خطاي كمتري دارد و تكنيکگدوم درخت تصميم

نظير ماشين بردار پشتيبان بيشترين خطاي ممكن در تشخيص 

 هاي جعلي را دارد.  سايتوب

، جهت تشخيص صفحات جعلي از ]13[ فينگ و همكاران

يک رويكرد يادگيري مبتني بر شبكه عصبي مصنوعي استفاده 

شبكه ها در روش پيشنهادي خود براي آموزش نمودند. آن

هاي در كنار روش 1عصبي مصنوعي از تكنيک مونت كارلو

استخراج ويژگي استفاده نمودند. در واقع در تكنيک پيشنهادي 

ها خروجي مدل شبكه عصبي توسط تكنيک مونت كارلو آن

ها نتايج ارزيابي آن .شود تا دقت آن افزايش يابدبهبود داده مي

نشان داده كه  بر روي صفحات اينترنتي فيشينگ و قانوني

هاي رگرسيون، ماشين بردار روش پيشنهادي نسبت به تكنيک

پشتيبان خطي، شبكه بيزين، نزديكترين همسايه و ماشين بردار 

پشتيبان شعاعي دقت بيشتري در شناسايي حمالت فيشينگ 

 دارد.

، از يک مكانيزم يادگيري مبتني بر ]14[جيان و گوپتا  

ي موجود در سورس كد تجزيه و تحليل لينک و پيوندها

ها و به عبارت بهتر صفحات براي تشخيص جعلي بودن آن

ها استفاده نموند. در اين تكنيک يک صفحه اينترنتي اعتبار آن

شود و اطالعات درون سورس كد آن در وب در نظر گرفته مي

ها اعتبار ها گردآوري شده تا بر اساس آننظير پيوند و لينک

                                                           
1
 Monte Carlo algorithm 
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-اي از ويژگياين روش مجموعهسايت مشخص شود. در وب

هاي هاي داخلي و لينکينکلها نظير هاي مرتبط با لينک

بردار ويژگي را ايجاد نموده  ،خارجي بكار رفته در سورس كد

و اين بردار ويژگي براي يادگيري توسط تكنيک يادگيرنده 

تا صفحات به دو دسته غيرقانوني و  گيردميمورد استفاده قرار 

ويژگي مرتبط با  12بندي شوند. در اين روش قانوني طبقه

بردار ويژگي را  ،هاي موجود در سورس كد صفحاتلينک

-ايجاد نموده و سپس اين بردار ويژگي براي يادگيري تكنيک

گيري و ماشين هاي مختلف مانند رگرسيون، درخت تصميم

ها نشان سازي آنشود. نتايج پيادهبردار پشتيبان بكار برده مي

دقت ممكن و تكنيک ماشين  ينتكنيک رگرسيون بيشتر دهدمي

 ها دارد.   بردار پشتيبان كمترين دقت ممكن را در بين اين روش

، جهت تشخيص صفحات جعلي ]15[آلتاي و همكاران  

يک روش يادگيري ماشين مبتني بر سه تكنيک ماشين بردار 

 پي بيشينه و يادگيري عميق ارايه نمودند. دروپشتيبان، آنتر

ي صفحات و اها اطالعات مبتني بر محتوروش پيشنهادي آن

ها براي آموزش و يادگيري مورد استفاده قرار كلمات كليدي آن

ي مورد نظر از صفحات وب اگرفت. در اين روش محتو

استخراج شده و نرخ تكرار كلمات نيز به عنوان ويژگي در 

ها آن ها استفاده شده است. نتايج آزمايشاتيادگيري اين روش

پيشنهادي توسط اين تكنيک باال بوده  دهد دقت روشنشان مي

ها زمان اجراي آن در نظر گرفته و چالش عمده در اين روش

  شود.مي

 براي تشخيص يبندبقههاي ط، روش]16[ادرو و همكاران 

را مورد  قيعم يريادگي يهاکيبا استفاده از تكن نگيشيحمله ف

دهد حمالت ها نشان ميبررسي جامع قرار دادند. مطالعات آن

ند تا كياست كه توسط آن مهاجم تالش م يروش نگيشيف

هدف كه  نيرا از كاربر بدست آورد، با ا يااطالعات محرمانه

روزها، سه روش  نياستفاده كند. ا يكالهبردار منظوراز آن به 

بر  ياست: تمركز مبتنه شناخته شد يحمالت نيكاهش چن يبرا

بر  يو مبتن اهيس يهاستيبر ل يمبتنهاي روش، ي كاربرانآگاه

به عنوان  هاي يادگيري عميقروشحال  نيبا ا .نيماش يريادگي

ظاهر شده  نيماش يريادگي يهاکيتكن نياز كارآمدتر يكي

توان از آن براي تشخيص فيشينگ استفاده نمود. و مي است

روش تشخيص  نيتر جيكه رادهد نشان ميها نتايج تحقيق آن

 يو شبكه عصب قيعم يشبكه عصب فيشينگ در چند سال اخير

 ها دقت بيشتري دارد. روش گرياز د ي است كهحلقو

 

 داده ها و روشها.  3
چالش مهم در تشخيص صفحات جعلي در اينترنت 

آموزش الگوريتم طبقه بندي هم براي مهاي انتخاب نوع ويژگي

توان خطاي ها ميو با انتخاب صحيح ويژگي است صفحات

ها را كاهش داد. فرآيند بندي و زمان اجراي الگوريتمطبقه

-شود كه در آن تالش ميبه عملياتي گفته مي 1انتخاب ويژگي

 ، بتوان صفحاتهاي مهم صفحاتويژگيبا كمک شود تا 

از صفحات اصلي تشخيص داد.  انتخاب ويژگي را جعلي وب 

با توجه به كاهش شود تا فحات وب باعث ميدر تشخيص ص

زمان اجراي تعداد ويژگيها، حجم پردازشها كاهش يابد و 

تواند كاهش داده ها نيز براي تشخيص فيشينگ ميالگوريتم

دقت  ،از طرف ديگر، با حذف ويژگيها كم اهميت تر شود.

   يابد. خطاي خروجي كاهشالگوريتم طبقه بندي باال رفته و 

فصل يک روش جديد مبتني بر انتخاب ويژگي با در اين 

بهينه فراابتكاري  استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم

هاي مهم در تشخيص د تا ويژگيشوارايه ميسازي كفتار 

ها صفحات جعلي از قانوني استخراج شود و از اين ويژگي

بندي اين صفحات در اينترنت استفاده شود. رويكرد براي طبقه

هاي فراابتكاري داراي در بين الگوريتم 2وش دسته جمعيه

ها زيرا اين روش ،باشدكارايي بيشتري براي انتخاب ويژگي مي

توانند فضاي پيچيده مسئله انتخاب ويژگي را بخوبي مورد مي

جا بردار ها كه در اينحلجستجو قرار داده و هر بخش از راه

جستجو پرداخته و  توانند موازي هم بهباشند ميويژگي مي

هاي بردارهاي ويژگي بهينه را پيدا نمايند. يكي از الگوريتم

باشد فراابتكاري كه داراي رويكرد هوش گروهي در طبيعت مي

و از رفتار شكار گروهي كفتارها الگوبرداري شده، الگوريتم 

در ابتدا اين الگوريتم  مقاله،سازي كفتار است. در اين بهينه

سپس در . شود تا دقت آن افزايش داده شوده ميبهبود دادكفتار 

                                                           
1
 Feature Selection 

2
 Swarm Intelligence 
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ادامه با استفاده از باينري نمودن آن يک نسخه انتخاب ويژگي 

هاي مهم در ارتباط براي آن تعريف شده و در ادامه نيز ويژگي

 گردد.با صفحات فيشينگ توسط آن انتخاب مي

 الگوريتم بهینه سازی کفتار .3-1

براي يافتن جواب بهينه يک  سازي كفتاردر الگوريتم بهينه

كه روند آن  گيردميمكانيزم پرسه و حمله مورد استفاده قرار 

 به شرح ذيل است:

 شود.حل مسئله يک كفتار در نظر گرفته ميهر راه 

 حل مسئله به صورت تصادفي به تعدادي كفتار يا راه

عنوان اعضاي جمعيت كفتارها در فضاي مسئله پراكنده 

ا استفاده از تابع هدف مورد ارزيابي قرار شده و هر كفتار ب

 شود.ترين كفتار جمعيت محاسبه ميو بهينه دگيرمي

 هاي مسئله پيرامون جواب بهينه يا كفتار حلكفتارها يا راه

شايسته جستجو را متمركز نموده و پيرامون آن را براي 

 دهند. يافتن جواب بهينه مورد جستجو قرار مي

 اي مسئله به مرور زمان به سمت جواب هحلكفتارها يا راه

-بهينه حركت نموده و شعاع جستجوي خود را كاهش مي

 دهند. 

  مراحل الگوريتم مرتباً تكرار شده و خطاي جواب بهينه در

 شود.هر تكرار كاهش داده مي

 ترين كفتار به عنوان جواب بهينه يا در تكرار آخر بهينه

ه عنوان جواب شود و بحل بهينه در نظر گرفته ميراه

 . مي گيردنهايي الگوريتم مورد استفاده قرار 

سازي با توجه به مكانيزم انجام شده توسط الگوريتم بهينه

توان نتيجه گرفت كه اين روش براي حل مسئله كفتار مي

تواند به ها ميچالشهاي مهم ذيل را دارد كه برطرف نمودن آن

 ر شود:سازي كفتار منجدقت بيشتر الگوريتم بهينه

ا يحل سازي كفتار فقط پيرامون يک راهدر الگوريتم بهينه

و به عبارت بهتر اعضاي  مي گيرديک كفتار مورد جستجو قرار 

-ترين كفتار را مورد جستجو قرار ميپيرامون بهينه ،جمعيت

تواند در بهينه دهند و اين در حالي است كه اين عضو مي

 محلي گرفتار نمايد.   محلي باشد و ساير اعضاء را در بهينه

شود جستجوي متمركز پيرامون جواب بهينه فعلي باعث مي

رد و يكه فقط يک بخش فضاي مسئله مورد جستجو قرار گ

تري باشد هاي بهينهتواند داراي جوابها نيز كه ميساير بخش

 د. گيرنمورد جستجو قرار نمي

 روش پیشنهادی .3-2

سازي الگوريتم بهينههاي مشكالت و چالش جهت رفع

فرض بيان شد، در الگوريتم پيشنهادي  1-3كه در بخشكفتار 

تواند تري دارد و ميشود كه هر كفتار رفتار هوشمندانهمي

خوبي مشخص و مورد جستجو قرار دهد و به پيرامون خود را 

تري قرار دهد. به عبارت ديگر در خود را در موقعيت بهينه

تواند بر اساس شايستگي كه دارد ميروش پيشنهادي هر كفتار 

تعدادي موقعيت را پيرامون خود در نظر گرفته و به يكي از اين 

تر است منتقل شود و سپس به مرور زمان به ها كه بهينهموقعيت

سمت جواب بهينه سراسري حركت نمايد و به عبارت بهتر هر 

هاي كانديد حلتواند نوعي جستجو را مانند راهكفتار مي

سپس با جستجوي محلي پيرامون  .رامون خود اجراء نمايدپي

خود به نقطه بهينه منتقل شود. در روش پيشنهادي براي بهبود 

سازي كفتار از مكانيزم شايستگي و جستجو دادن الگوريتم بهينه

 شود:متناسب با آن مانند روال ذيل استفاده مي

 حلحل به تناسب شايستگي كه دارد تعدادي راههر راه 

نمايد به كانديد پيرامون خود ايجاد نموده و سعي مي

تر از خود حركت هاي بهينهحلسمت يكي از اين راه

 نمايد.

 حل داراي يک احتمال است و با آن احتمال كفتار هر راه

مورد نظر به سمت جواب بهينه كه پيرامونش ايجاد شده 

 نمايد. حركت مي

 افته در نهايت با سازي كفتار بهبود يدر الگوريتم بهينه

رقابت ايجاد شده اعضاي جمعيت غير بهينه به مرور زمان 

 شوند. از الگوريتم حذف مي

حل مسئله در روش پيشنهادي فرض بر آن است كه يک راه

اين  .شودها در نظر گرفته ميبه صورت يک بردار از مولفه

بعد است  Dشود كه داراي در نظر گرفته مي 1رابطه بردار مانند

 حل است:ه راهفهر بعد آن يک مول و

1 𝒙𝒊 = [𝒙𝒊
𝟏, 𝒙𝒊

𝟐, … , 𝒙𝒊
𝑫] 
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𝒙𝒊در اين رابطه، 
𝒋  بعدj  حل كفتار يا راهi- ام بوده و

توان آن را بر شود و مييک كفتار در نظر گرفته مي 𝒙𝒊همچنين 

 𝒇(𝒙𝒊)اساس تابع هدف مورد ارزيابي قرار داد كه اين مورد با 

شود. در روش پيشنهادي هر كفتار به تناسب در نظر گرفته مي

نمايد حل پيرامون خود ايجاد ميشايستگي كه دارد تعدادي راه

، در نظر گرفت. در 3توان آن را طبق نمودار خطي شكلكه مي

يابي است و شود كه تابع هدف كمينهاين نمودار مشاهده مي

يستگي آن بيشتر بوده و تر شود وزن شااگر اندازه تابع كمينه

تر باشد آنگاه وزن اگر مقدار تابع هدف بيشتر باشد و بيشينه

-يابد و نوع كاهش به توان كاهش و وزنشايستگي كاهش مي

آنگاه وزن  ،دهي بستگي دارد و اگر اين توان بزرگتر باشد

 دهد:شايستگي بيشتر كاهش نشان مي

 
 دهی مختلفهای وزنبا توانوزن شايستگی کاهش  .2شکل

ترين و بدترين نوع توان بهينهن وزن شايستگي مييبراي تعي

 wو  bكفتار را در جمعيت تعيين نمود كه در اينجا به ترتيب با 

آن را نشان داده و كافي است يک معادله خطي ساده مانند 

 ، براي آن در نظر گرفت:2رابطه

2 𝑾𝒊 = 𝟏 − (
𝒇(𝒙𝒊) − 𝒃

𝒘− 𝒃
) 

وزن شايستگي يک كفتار است كه در  𝑾𝒊در اين رابطه، 

شود و واقع تعداد كليدهاي كانديد بر اساس اين وزن توليد مي

𝒇(𝒙𝒊)  شايستگي كفتار𝒙𝒊 2توان رابطهدر جمعيت است. مي ،

 ، بسط داد:3را غير خطي و مانند رابطه

3 
𝑾𝒊 = 𝟏 − (

𝒇(𝒙𝒊) − 𝒃

𝒘− 𝒃
)

𝒑𝒐𝒘

 

 

 

دهي كفتارها براي وزن نظر توان مورد 𝒑𝒐𝒘در اين رابطه، 

شيب نمودار براي  ،است و اگر اين توان از يک بيشتر باشد

كاهش وزن توليد كليد كانديد كاهش يافته و اگر بزرگتر از يک 

-يابد. تعداد كليد راهشيب كاهش وزن ديرتر كاهش مي ،باشد

ها را زير تواند آني كه هر كفتار مييهاحل يا تعداد موقعيت

توان به صورت ها حركت نمايد را ميبه سمت آننظر داشته و 

 ، در نظر گرفت:4رابطه

4 
𝒏𝒊 = [𝟏− (

𝒇(𝒙𝒊) − 𝒃

𝒘 −𝒃
)

𝒑𝒐𝒘

] . 𝒔𝒉𝒐𝒎𝒂𝒙 

برابر تعداد حالت بيشينه براي  𝒔𝒉𝒐𝒎𝒂𝒙در اين رابطه، 

يي جستجو پيرامون يک كفتار يا تعداد كانديدهاي جستجو

تواند پيرامون يک كفتار وجود داشته باشد و از كه مياست 

 دتواني است كه يک كفتار مييهاتعداد موقعيت 𝒏𝒊طرفي 

ها حركت نمايد. در پيرامون خود ايجاد و به سمت يكي از آن

هاي توليد شده پيرامون يک حلتوان راهروش پيشنهادي مي

تدا كفتار را در شعاع مشخص قرار داد و اين شعاع نيز در اب

ها در سپس در ادامه كاهش خواهد يافت تا جواب ،بزرگ

هاي اصلي شود و به عبارت تكرارهاي آخر محدود به جواب

بهتر بر حسب تكرار شعاع جستجو را كاهش داده تا ماهيت 

جستجو از سراسري به محلي كاهش داده شود و اين مدل 

 در نظر گرفت كه شعاع ،5 توان به صورت رابطهجستجو را مي

 بر حسب تكرار مرتباً در حال كاهش است:

5 𝒙𝒊
𝒏𝒆𝒘 = 𝒙𝒊 +

𝒓(𝒕 = 𝟏)

𝒕
∗ 𝒓𝒂𝒏𝒅(−𝟏,+𝟏) 

𝒓(𝒕در اين رابطه،  = شعاع جستجوي هر كفتار پيرامون  (𝟏

هم شماره  tباشد و  2تا  1تواند يک عدد بين خود است كه مي

𝒙𝒊و  𝒙𝒊تكرار الگوريتم پيشنهادي است و همچنين 
𝒏𝒆𝒘  موقعيت

حل يا كفتار است. با اعمال اين فعلي و موقعيت جديد يک راه

توان اجراء سازي كفتار را مينوع جستجو فاز الگوريتم بهينه

عوض شود و  دتواني آن با فاز قبل نيز ميينمود و ترتيب اجرا

سپس فاز پيشنهادي  ،ابتدا فاز الگوريتم كفتار در نظر گرفته شود

هر كفتار بعد از  ،جام فاز الگوريتم كفتاراعمال شود. براي ان

تواند توليد كليد كانديد و جستجوي محلي پيرامون خود مي

سازي كفتار انجام دهد و در اين جستجو را مانند الگوريتم بهينه

-واب بهينه فعلي ميجحالت براي جستجوي محلي پيرامون 

 ، استفاده نمايد:6تواند از رابطه
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6 𝒙𝒊
𝒏𝒆𝒘 = 𝒃 − (𝟐.𝒉. 𝒓𝒂𝒏𝒅 − 𝒉). |𝟐.𝒓𝒂𝒏𝒅. 𝒃 − 𝒙𝒊| 

و موقعيت  𝒙𝒊در اين رابطه، موقعيت فعلي يک كفتار برابر 

جديد آن براي حمله يا پرسه زدن پيرامون جواب بهينه برابر 

𝒙𝒊
𝒏𝒆𝒘  است و موقعيت كفتار بهينه نيز برابر𝒃  است و𝒉  نيز

دار آن از سازي كفتار است كه مقيک پارامتر در الگوريتم بهينه

  يابد. به صفر مرتباً كاهش مي 5

نسخه ارايه شده در بخش پيشين يک الگوريتم بهبود يافته 

سازي استفاده تواند براي حل مسائل بهينهكفتار است كه مي

سازي با رويكرد شود و براي تبديل آن به يک الگوريتم بهينه

 انتخاب ويژگي نياز است كه يک نسخه باينري از آن ارايه

توان مانند گردد. براي باينري نمودن الگوريتم پيشنهادي مي

ها از توابع تبديل استفاده نمود كه در اينجا بسياري از پژوهش

، براي اين منظور استفاده ]14[از توابع تبديل مندرج در منبع

نموده و به كمک اين دو تابع تبديل در هر مرحله از روش 

ي كفتار حالت باينري و صفر پيشنهادي تالش نموده تا  بردارها

ابع مهم و پركاربرد براي باينري نمودن وتاز و يک داشته باشند. 

. نقش است و گوسين Vهاي فراابتكاري تابع تبديل الگوريتم

ها مقدار هر توابع تبديل در آن است كه بتوان با استفاده از آن

كه به  نمودحل را تبديل به اعداد صفر و يک مولفه در يک راه

دهد و ترتيب عدم انتخاب ويژگي و انتخاب ويژگي را نشان مي

استفاده از اين توابع فضاي پيوسته مسئله را به فضاي گسسته و 

 نمايد:باينري تبديل مي

دهد كه اين نشان مي Vدقت در توابع تبديل گوسين و نوع 

تواند يک مولفه در توابع داراي دامنه نامحدود بوده كه مي

ين حال برد آن عفضاي پيوسته براي يک كفتار باشد  و در 

تواند احتمال باينري نمودن آن و برابر صفر و يک است كه مي

تبديل به فضاي صفر و يک را در آن ايجاد نمايد. معادله هر 

 8و7توان به ترتيب رابطهرا مي Vيک از توابع تبديل گوسين و 

راي انتخاب ويژگي و باينري نمودن فضاي نيز نمايش داد كه ب

 شود:كاري استفاده مي

7 𝑻 =
𝟏

𝟏+ 𝒆−𝒙
 

8 𝑻 = |
𝟐

𝝅
𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧(

𝟐

𝝅
𝒙)| 

 

براي باينري نمودن هر مولفه الگوريتم بهبود يافته كفتار 

توان هر مقدار آن را به عنوان يک ورودي اين توابع تبديل مي

 𝒙𝒊حل مسئله راهدر نظر گرفت. فرض كنيد يک كفتار يا يک 

توان در ابتدا ام آن مي-j وجود دارد و براي باينري نمودن مولفه

، محاسبه 7مقدار تابع گوسين را براي اين مولفه مانند رابطه

 آن را باينري نمود: ،9نمود سپس طبق رابطه

9 
𝒙𝒊
𝒋 = {

𝟏 𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎, 𝟏) < 𝑻(𝒙𝒊
𝒋)

𝟎 𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎, 𝟏) ≥ 𝑻(𝒙𝒊
𝒋)

  

 

حل مسئله تحت تاثير نمودن هر مولفه يا راهبراي باينري 

 ، استفاده نمود:10توان از رابطهنيز مي Vتابع تبديل 

10 
𝒙𝒊
𝒋
= {

¬𝒙𝒊
𝒋

𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎, 𝟏) < 𝑻(𝒙𝒊
𝒋
)

𝒙𝒊
𝒋

𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎,𝟏) ≥ 𝑻(𝒙𝒊
𝒋
)

  

 

در روش پيشنهادي براي تشخيص صفحات جعلي از 

-ي، استفاده م3قانوني يا حمالت فيشينگ از چارچوب شكل

 گردد:

 

 
تشخیص صفحات فیشینگ با انتخاب ويژگی و مبتنی بر شبکه  .3شکل

 عصبی مصنوعی

با توجه به چارچوب فوق براي تشخيص حمالت فيشينگ 

 .شوديمهاي آزمون و آموزشي تقسيم ها به دادهدر ابتدا داده
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هاي سپس در ادامه شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از داده

شود و ورودي شبكه عصبي داده مي ، آموزشآموزشي

سازي كفتار كنترل شده و فقط مصنوعي با الگوريتم بهينه

نمايد به عنوان هاي كه الگوريتم كفتار مشخص ميويژگي

دهد. با توجه به ورودي يادگيري مورد استفاده قرار مي

چارچوب فوق در روش پيشنهادي مراحل ذيل به كمک 

 شود:هبود يافته انجام ميسازي كفتار بالگوريتم بهينه

  مجموعه داده مرتبط با حمالت فيشينگ به عنوان ورودي

 شود. در نظر گرفته مي

  مجموعه داده فيشينگ مورد پيش پردازش الزم قرار گرفته

 شود. مي

  قسيم تمجموعه داده فيشينگ به داده آموزشي و آزمون

هاي آموزشي براي انتخاب ويژگي و از شود و از دادهمي

هاي آزمون براي ارزيابي روش پيشنهادي و بردار ادهد

 شود. اب ويژگي استفاده ميخانت

  يک بردار ويژگي به عنوان يک عضو جمعيت الگوريتم

-شود كه مقدار آن ميسازي كفتار در نظر گرفته ميبهينه

تواند صفر و يک باشد كه به ترتيب عدم انتخاب ويژگي 

 دهد.و انتخاب ويژگي را نشان مي

  تعدادي بردار ويژگي تصادفي ايجاد شده و از هر كدام از

ها براي ارزيابي شبكه عصبي مصنوعي در تشخيص آن

شود و در واقع يک صفحات جعلي از قانوني استفاده مي

جمعيتي اوليه از اين بردارها كه باينري و به صورت صفر 

گردد و و يک است به عنوان جمعيت كفتار انتخاب مي

نه آن است كه ويژگي متناظر انتخاب نشده عدد صفر نشا

دهد ويژگي مورد نظر است و عدد يک نيز نشان مي

انتخاب شده و اين بردار ويژگي براي آموزش شبكه 

 شود. عصبي مصنوعي در نظر گرفته مي

 سازي كفتار بردارهاي ويژگي در هر مرحله الگوريتم بهينه

ژگي در هر بردار ويترين را به روزرساني نموده و بهينه

 شود.ميتكرار مشخص 

 ترين بردار ويژگي براي آموزش شبكه در تكرار آخر بهينه

عصبي مصنوعي در نظر گرفته شده و از آن براي 

 شود. تشخيص فيشينگ استفاده مي

 بردار ويژگي مورد نظر به  ،هاي آزمونبا استفاده از داده

كاوي مانند شبكه عصبي مصنوعي هاي دادهكمک روش

 د.گيرميارزيابي قرار  مورد

   خطاي روش پيشنهادي در تشخيص حمالت فيشينگ و

همچنين مقدار تابع هدف بر حسب تكرار الگوريتم 

 گردد. پيشنهادي محاسبه مي

حل با توجه به مطالب ارايه شده براي باينري نمودن هر راه

حل را تصادفي توان ابتدا تعدادي راه، مي4مانند فلوچارت شكل

ها عنوان يک جمعيت كفتار در نظر گرفت و هر كدام از آنبه 

را مورد ارزيابي قرار داد و در فضاي مسئله بر اساس توليد 

ها را در فضاي مسئله به آن ،كليد كانديد و مكانيزم پرسه زدن

سپس با استفاده از توابع تبديل هر يک از  .روزرساني نمود

ها در ادامه قدار باينري آنها را باينري نمود و از مهاي آنمولفه

الگوريتم استفاده نمود. مسلماً وجود صفر و يک در بردارها يا 

شود تا بتوان از آن براي انتخاب هاي مسئله باعث ميحلراه

 سازي كفتار استفاده نمود:ويژگي در الگوريتم بهينه
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 ی باينری نمودن الگوريتم بهبود يافته کفتار در تشخیص فیشینگفلوچارت روش پیشنهادی برا .4شکل

 

 هاداده. 3-3

از  ،براي تشخيص حمالت فيشينگ توسط روش پيشنهادي

مجموعه داده رامي و همكاران كه براي سنجش دقت 

شود. اين مجموعه استفاده مي است، هاي فراابتكاريالگوريتم

ويژگي ورودي و يک ويژگي خروجي  30نمونه و  11055داده 

دارد كه مقدار خروجي آن دو مقدار است كه فيشينگ يا 

همان گونه كه در . ]18[نمايدغيرفيشينگ را مشخص مي

هاي اين مجموعه داده ويژگي درنشان داده شده است،  1جدول

-كه برخي از آن مختلفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

ها مرتبط با آدرس سايت بوده و برخي ديگر نيز مرتبط با 

اطالعات دامنه است و تعدادي ديگر نيز مرتبط با اطالعات كد 
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ها نيز مرتبط با منبع سايت بوده و برخي ديگر از ويژگي

 موتورهاي جستجوگر است.

های مجموعه دادهتوضیح ويژگی .1جدول  

 مقدار ويژگی دسته

هاي ويژگي

مرتبط با آدرس 

 سايت

Using the IP Address −1, 1 

 Long URL to Hide the 

Suspicious Part 

1, 0, −1 

Using URL Shortening 

Services “TinyURL” 

1, −1 

URL’s having “@” Symbol 1, −1 

Redirecting using “//” −1, 1 

Adding Prefix or Suffix 

Separated by (-) to the 

Domain 

−1, 1 

Sub Domain and Multi Sub 

Domains 

−1, 0, 1 

HTTPS (Hyper Text 

Transfer Protocol with 

Secure Sockets Layer) 

−1, 1, 0 

Domain Registration Length −1, 1 

Favicon 1, −1 

Using Non-Standard Port 1, −1 

The Existence of “HTTPS” 

Token in the Domain Part of 
the URL 

−1, 1 

هاي ويژگي

غيرعادي 

مرتبط با 

صفحات و 

 پيوندها

Request URL 1, −1 

URL of Anchor −1, 0, 1 

Links in <Meta>, <Script> 

and <Link> tags 

1, −1, 0 

Server Form Handler (SFH) −1, 1, 0 

Submitting Information to 

Email 

−1, 1 

Abnormal URL −1, 1 

هاي ويژ گي

مرتبط با 

اطالعات كد 

 منبع سايت

Website Forwarding 0, 1 

Status Bar Customization 1, −1 

Disabling Right Click 1, −1 

Using Pop-up Window 1, −1 

IFrame Redirection 1, −1 

هاي ويژگي

 مرتبط با دامنه

Age of Domain −1, 1 

DNS Record −1, 1 

Website Traffic −1, 0, 1 

PageRank −1, 1 

Google Index 1, −1 

Number of Links Pointing 

to Page 

1, 0, −1 

Statistical-Reports Based 

Feature 

−1, 1 

 

 

 پارامترهای ارزيابی. 3-4

روش پيشنهادي با عملكرد  سهيو مقا يابيبه منظور ارز

كه در  شده است به كار گرفته يابيارز اريمع 6 ،هاساير روش

توابع ارزيابي به عنوان توابع هزينه ادامه توضيح داده مي شود. 

هاي فراابتكاري كاربرد و ارزيابي در سنجش خطاي الگوريتم

بهينه وجود دارد كه اگر الگوريتم  يدارند. در اين توابع تعداد

االيي محاسبه نمايد ها را با دقت بسازي بتواند اين بهينهبهينه

باشد. اين توابع استاندارد رياضي داراي كارايي بيشتري نيز مي

دهند كه هدف يافتن يابي را نشان ميمعموالً يک مسئله كمينه

كمينه سراسري در اين توابع به عنوان بهينه سراسري است. در 

بيشتر اين توابع يک كمينه سراسري به عنوان بهينه سراسري 

تواند در كمينه محلي نيز مي ياز طرفي تعداد وجود دارد و

پيرامون بهينه سراسري قرار داده شود و فضاي مسئله را 

هاي تر نمايد. هر چقدر يک تابع ارزيابي داراي بهينهپيچيده

تر بوده و فضاي حل مسئله آن پيچيده ،محلي بيشتري باشد

فتار هاي محلي گركه الگوريتم فراابتكاري در بهينهاحتمال آن

، تعدادي از توابع ارزيابي 2د. در جدولدگرشود نيز زياد مي

پركاربرد براي سنجش دقت الگوريتم پيشنهادي و ساير 

سازي ذرات، الگوريتم كرم ها نظير الگوريتم بهينهالگوريتم

 .سازي كفتار نمايش داده شده استتاب و الگوريتم بهينهشب

توان نتيجه وق ميدر جدول ف هبا توجه به توابع معرفي شد

ها گرفت كه مقدار تابع هدف به ازاي جواب بهينه در بيشتر آن

∗𝒇ي كه در اينجا استفاده شده برابر  يهاو نمونه = و در  𝟎

𝒙 بهينه در نقطه Rosenbrockبيشتر اين توابع بجزء  =

𝟎,𝒚 =  ، Griewankقرار دارد. توابع ارزيابي مانند  𝟎

Rastrigin  وAckley هاي محلي شكل به علت داشتن بهينه

اي دارند و در مقابل توابع اي پيچيدههندسي و فضاي مسئله

داراي بهينه محلي نبوده و از اين جهت  Sphereارزيابي مانند 

 پيچيدگي بااليي نيز ندارند. 

جهت ارزيابي بردارهاي ويژگي در تشخيص صفحات جعلي از 

اسب در نظر گرفته شود قانوني نياز است كه يک تابع هدف من

بندي صفحات جعلي از قانوني را مالک كه اوالً خطاي طبقه

ها را هم در نظر قضاوت قرار دهد و از طرفي نيز تعداد ويژگي

گرفته و بردارهاي ويژگي را بهينه در نظر بگيرد كه اين دو 

 ها كمينه گردد.عامل در آن
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 دادی از توابع هزينه برای سنجش دقت روش پیشنهادیتع .2جدول

 

يک تابع هدف مناسب براي مسئله انتخاب ويژگي در  

، ]17[11تشخيص صفحات جعلي از قانوني به صورت رابطه

 گردد:بيان مي

11 𝐶𝑜𝑠𝑡 = 𝛼.𝐸 + 𝛽.
𝑠

𝑆
 

-يا تعداد يک هاي انتخاب شدهتعداد ويژگي 𝑠در اين رابطه، 

كل بردار  𝑆هاي بكار رفته در بردار ويژگي موردنظر است و 

ويژگي و طول آن است و به عنوان نمونه در مجموعه داده 

ويژگي ورودي است  30اين عدد برابر  ،]18[ رامي و همكاران

بندي صفحات جعلي از قانوني نيز متوسط خطاي طبقه 𝐸و 

دفي در بازه صفر و يک يک عدد تصا 𝛼است. در اين رابطه، 

1نيز برابر  𝛽بوده  −𝛼 شود. كمينه نمودن اين در نظر گرفته مي

شود يک بردار ويژگي بهينه تابع هدف مطلوب بوده و باعث مي

بردار ويژگي اگر بتواند اين انتخاب شود. به عبارت ديگر يک 

اي براي تر نمايد بردار ويژگي بهينهمقدار تابع هدف را كمينه

حمالت فيشينگ است. در مسئله مورد نظر تابع  تشخيص

-ميهاي آن نيز بردارهاي ويژگيحلهدف مشخص شده و راه

دو نمونه از  .توانند صفر يا يک باشندها ميباشند كه مقدار آن

مثال، هر بردار  نياست. در ا ريه شرح زب يژگيو يبردارهااين 

 ,… ,f= {f1, f2, f3كه به صورت مؤلفه است  mي دارا يژگيو

fm} .تواند داراي ها ميكه هر كدام از آننمايش داده مي شود

 عناصر صفر و يک باشند. 

كاوي و داده هايروشساير براي مقايسه روش پيشنهادي با 

شود كه استفاده مينيز  RMSEيادگيري ماشين از شاخص 

 .است، 12مانند رابطه MSEرابطه آن با شاخص 

12 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸 

توانيم روش پيشنهادي را بر بر شاخص متوسط خطا، مي عالوه

 13در رابطه حسب دقت مورد ارزيابي قرار دهيم كه ضابطه آن

 ارايه شده است:

13 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃+ 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
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هاي صحيح به ترتيب نمونه FN و  TP ،FP ،TNدر اين روابط، 

و  3هاي صحيح منفينمونه، 2هاي غلط مثبت، نمونه1مثبت

در تشخيص صفحات جعلي از قانوني  4هاي غلط منفينمونه

 باشند. مي

 

 تحلیل و ارزيابي. 4
-در اين فصل الگوريتم بهبود يافته كفتار در محيط متلب پياده

استاندارد سازي كفتار سازي شده و دقت آن با الگوريتم بهينه

سپس در ادامه از الگوريتم بهبود  مي گيرد.مورد مقايسه قرار 

سازي كفتار براي انتخاب ويژگي استفاده يافته و الگوريتم بهينه

 شود. شده و نتايج آن بحث و بررسي مي

يک تابع ارزيابي را در نظر گرفته و  ،براي مقايسه و تحليل

ها تعيين شده و هر اندازه جمعيت و تعداد تكرار در الگوريتم

 10مرتبه اجراء نموده و اندازه جمعيت را برابر  30الگوريتم را 

 ،شود. در آزمايشاتفرض مي 100و تعداد تكرار نيز برابر 

اوليه جذابيت ، 2پارامترهاي ضريب يادگيري ذرات برابر 

، مقدار بلندي صدا در الگوريتم 2تاب برابر الگوريتم كرم شب

تار سازي كففرض شده و در الگوريتم بهينه 0.5خفاش برابر 

است و همچنين در روش پيشنهادي  5برابر  hنيز مقدار پارامتر 

و شعاع  5تواند ايجاد شود برابر تعداد حالت كانديد كه مي

الزم به ذكر است مقادير  .شودفرض مي 2اوليه جستجو برابر 

مورد استفاده در آزمايشات با آزمون و خطا محاسبه شده و 

شده نيز بر اساس مقادير هاي استفاده پارامترهاي الگوريتم

در نظر گرفته شده  پيشنهادي مورد استفاده در مقاالت پايه

توان هر مقداري در را ميو تعداد تكرار  هياول تيجمعاست. 

به  يفراابتكار يهامتيالگور تياما معموال جمع نظر گرفت،

 جينتا 30تعداد تكرار  با هست و 20تا  10 نيطور نرمال ب

دقت  شود،تكرار  نياز ا شتريب آمده كه اگربه دست  يمطلوب

در نمودار  .شود.مي ادياما زمان اجرا هم ز شود،مي شتريب
                                                           

1
 True positive (TP) 

2
 False positive (FP) 

3
 True negative (TN) 

4
 False negative (FN) 

-ميزان كاهش خطاي روش پيشنهادي با ساير الگوريتم 5شكل

مورد مقايسه قرار  Sphereتابع ارزيابي روي هاي فراابتكاري 

 گرفته است: 

 

 گريد هایتميالگوربا  ISHOA یکاهش خطا زانیم سهيمقا .5شکل

 Sphereتابع هزينه  بر اساس

ميزان كاهش خطاي روش پيشنهادي با ساير  6در نمودار شكل

مورد   Griewankتابع ارزيابي روي هاي فراابتكاري الگوريتم

بر  نهيعضو به يخطا زانيم. مقايسه قرار گرفته شده است

نشان  گريد يهاتميو الگور يشنهاديپ تميحسب تكرار الگور

 تميالگور يشود كه خطايداده شده است و مشاهده م

 تميكمتر از الگور اريمسائل بس نهيبه صيتشخ يبرا يشنهاديپ

، است. به عبارت ديگركرم شب تاب  تميو الگور ذرات

 سراسري نهيبه همحاسب يبرا يكمتر يخطاي شنهاديپ تميالگور

 يبرا يشنهاديپ تميكاهش خطا در الگور بيش دارد و از طرفي

 ها است.تميالگور ريباالتر از سا نهيراه حل به افتني
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 گرید هایتمیبا الگور ISHOA یکاهش خطا زانیم سهیمقا .6شکل

   Griewankتابع هزینه  بر اساس

ميزان كاهش خطاي روش پيشنهادي با ساير  7در نمودار شكل

مورد   Rastriginارزیابیتابع روي هاي فراابتكاري الگوريتم

 تميالگور يشود كه خطايمقايسه قرار گرفته است. مشاهده م

كمتر از  اريبس مسائل نهيبه صيتشخ يبرا يشنهاديپ

 است. گريد يهاتميالگور

 

بر  گرید هایتمیبا الگور ISHOA یکاهش خطا زانیم سهیمقا .7شکل

   Rastriginتابع هزینه  اساس

با ساير ميزان كاهش خطاي روش پيشنهادي  8در نمودار شكل

مورد مقايسه  Ackleyتابع ارزيابي روي هاي فراابتكاري الگوريتم

 قرار گرفته است:

 

 گرید هایتمیبا الگور ISHOA یکاهش خطا زانیم سهیمقا. 8شکل

 Ackleyتابع هزینه  بر اساس

براي ارزيابي الگوريتم پيشنهادي در شاخص خطاي محاسبه 

ها مانند ساير الگوريتمبهينه بر حسب تكرار و مقايسه آن با 

تاب، الگوريتم سازي ذرات، الگوريتم كرم شبالگوريتم بهينه

 2018سازي كفتار از محيط متلب خفاش و الگوريتم بهينه

، Sphereها بر روي توابع ارزيابي شود و ارزيابياستفاده مي

Griewank ، Rastrigin   وAckley .در  نمايش داده شده است

ترين عضو بر حسب ميزان خطاي بهينه ،نمودارهاهر يک از 

ها نشان داده شده تكرار الگوريتم پيشنهادي و ساير الگوريتم

شود كه خطاي روش پيشنهادي براي است و مشاهده مي

سازي تشخيص بهينه مسائل بسيار كمتر از الگوريتم بهينه

تاب، الگوريتم خفاش و الگوريتم ذرات، الگوريتم كرم شب

سازي كفتار است و به عبارت بهتر الگوريتم پيشنهادي در بهينه

-نهايت خطاي كمتري براي محاسبه بهينه سراسري ارايه مي

نمايد و از طرفي شيب كاهش خطا در روش پيشنهادي براي 

ها بيشتر است. براي يافتن جواب بهينه از ساير الگوريتم

 1دمنفريتوان متوسط خطا و آزمون ارزيابي روش پيشنهادي مي

ابع ارزيابي مطرح بكار گرفت كه ورا براي هر يک از ت 1دمنفري

به ترتيب متوسط خطاي روش پيشنهادي و  4و  3 در جدول

هاي فراابتكاري رقيب براي يافتن جواب بهينه نمايش الگوريتم

 داده شده است: 

 

 هاروش پیشنهادی با سایر روشخطای مقایسه متوسط  .3جدول

 خفاش ذرات تابع ارزيابی
-شبکرم 

 تاب
 پیشنهادی کفتار

Sphere 100294/0  3546/1  68/1 e 5-  26/4 e 44-  82/8 e 54-  

Griewank 023891/0  047406/0  001536/0  00051/0  001973/0  

Rastrigin 98091/2  245152/2  343338/0  0 0 

Ackley 280229/1  474166/3  010696/0  0 0 

Rosenbrock 968243/1  44085/55  000414/0  31838/0  96/1 e 5-  

Martin 139396/1  288176/2  0 229975/0  0 

                                                           
1
 Friedman test 
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ThreeHump 110293/0  460556/2  47/2 e 5-  12/4 e 46-  07/1 e 53-  

SumSquare 079479/0  557796/2  68/2 e 5-  12/7 e 48-  28/4 e 53-  

Matyas 018452/0  118551/0  37/3 e 6-  6/1 e 46-  23/2 e 54-  

Levi function 393288/0  929285/1  000762/0  148189/0  7/1 e 5-  

AVG 709447/0  491654/7  035709/0  069705/0  000201/0  

 

شود كه با توجه به اطالعات مندرج در جدول مشاهده مي

روش پيشنهادي بر روي توابع ارزيابي مختلف داراي خطاي 

هاي فراابتكاري ديگر است و نتايج كمتري نسبت به الگوريتم

پيشنهادي براي دهد متوسط خطاي روش آزمايشات نشان مي

است و اين در حالي است  000201/0يافتن جواب بهينه برابر

-كه متوسط خطاي محاسبه بهينه سراسري در الگوريتم بهينه

-است و كاهش قابل توجه را نشان مي 07/0 سازي كفتار برابر

دهد دهد. تحليل خطاي محاسبه بهينه سراسري نشان مي

ها مرتبط و بدترين آن بهترين عملكرد مرتبط با روش پيشنهادي

 با الگوريتم خفاش است.

نتايج روش فريدمن نمايش داده شده است.  زيردر جدول 

در آزمون فريدمن بهترين  ،شود كه روش پيشنهاديمشاهده مي

تر( را كسب كرده و در بيشتر آزمايشات )عدد كوچک رتبه

اولين الگوريتم از نظر كمترين ميزان خطا براي يافتن جواب 

دهد كه رتبه ها نشان مينه است. تحليل رفتار الگوريتمبهي

سازي كفتار، الگوريتم فريدمن روش پيشنهادي، الگوريتم بهينه

تاب، الگوريتم خفاش و الگوريتم ذرات به ترتيب كرم شب

مشاهده  . همچنيناست 16/4، و 67/2،65/4، 13/2، 37/1برابر 

و سپس الگوريتم رتبه اول ، در الگوريتم پيشنهاديشود كه مي

و در مرتبه بعد الگوريتم كرم شب  ،سازي كفتار قرار داردبهينه

 تاب، ذرات و خفاش قرار دارد.

روش پیشنهادی با سایر فریدمن مقایسه متوسط آزمون  .4جدول

 هاروش

 خفاش ذرات تابع ارزيابی
-کرم شب

 تاب
 پیشنهادی کفتار

Sphere 4/1  83333/4  06667/3  8/1  2/1  

Griewank 4/4  53333/4  76667/2  46667/3  83333/1  

Rastrigin 46667/4  46667/4  06667/3  5/1  5/1  

Ackley 1/4  83333/4  06667/3  5/1  5/1  

Rosenbrock 16667/4  46667/4  2 06667/3  1 

Martin 76667/3  9/4  5/1  33333/3  5/1  

ThreeHump 16667/4  73333/4  3/1  83333/1  16667/1  

SumSquare 16667/4  76667/4  06667/3  63333/1  36667/1  

Matyas 23333/4  46667/4  1/3  46667/1  53333/1  

Levi 

function 
06667/4  36667/4  03333/2  4/3  13333/1  

AVG 16333/4  65667/4  67667/2  13/2  37333/1  

 

براي ارزيابي روش پيشنهادي در انتخاب ويژگي مرتبط با 

توان  مقدار اينترنت با حمالت فيشينگ ميصفحات جعلي در 

سازي كفتار و الگوريتم بهبود يافته را تابع هدف الگوريتم بهينه

با هم مقايسه و ارزيابي نمود. براي ارزيابي روش پيشنهادي 

نياز است كه بردارهاي ويژگي توليد شده در هر تكرار در 

 آموزش و يادگيري شبكه عصبي مصنوعي استفاده شوند. در

ها از يک شبكه عصبي مصنوعي دو اليه كه در هر سازيپياده

گردد. با استفاده مي ،نورون در نظر گرفته شده است 4اليه آن 

هاي بكار اجراي متوالي الگوريتم پيشنهادي مرتباً تعداد ويژگي

گرفته شده براي تشخيص صفحات جعلي از قانوني تغيير يافته 

ترين بردار در هر آزمايش بهينهو اين تغيير به دليل آن است كه 

. شودويژگي براي آموزش شبكه عصبي مصنوعي استفاده مي

شود مقدار تابع كاهش يافتن تعداد ويژگي در واقع باعث مي

هدف در الگوريتم پيشنهادي نيز كاهش داده شود. براي 

كفتار سازي سنجش كارايي روش پيشنهادي و الگوريتم بهينه

كه قبال بيان شد،  11رابطهتابع هدف ساس بر ااين دو الگوريتم 

، اين آزمايش 9نمودار شكلبه صورت زير مقايسه شده اند. در 

 :ندبا هم مقايسه شده ا 10و تعداد تكرار  5به ازاي جمعيت 
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کاهش تابع انتخاب ویژگی در تشخیص حمالت فیشینگ با  .9شکل

 5جمعیت 

اين نمونه شود كه در با توجه به آزمايش فوق مشاهده مي

متوسط تابع هدف انتخاب ويژگي در روش پيشنهادي و 

سازي كفتار براي تشخيص صفحات جعلي از الگوريتم بهينه

اي قانوني بر حسب تكرار كاهش يافته و اين كاهش به گونه

-است كه روش پيشنهادي مقدار تابع هدف را بيشتر كاهش مي

وسط تابع شود كه متنيز مشاهده مي 10دهد. در آزمايش شكل

در نظر  10هدف به ازاي جمعيت بيشتر كه در اينجا برابر 

گرفته شده است در دو روش و بخصوص روش پيشنهادي 

   بيشتر كاهش يافته است:

 

 
کاهش تابع انتخاب ویژگی در تشخیص حمالت فیشینگ  .10شکل  

 10با جمعیت 

توان نتيجه گرفت كه در واقع با توجه به آزمايشات مي

اندازه جمعيت احتمال يافتن بردار ويژگي بهينه را افزايش 

 شود كه مقدار تابع هدفاعث ميافزايش داده و از اين طريق ب

دهد مرتباً كاهش داشته باشد. تحليل نمودارهاي فوق نشان مي

كه الگوريتم بهبود يافته كفتار نسبت به الگوريتم پايه يا 

ا بيشتر كاهش سازي كفتار مقدار تابع هدف رالگوريتم بهينه

 ،دهد  و اين كاهش متناسب با اندازه جمعيت و تكرار استمي

اي كه با افزايش جمعيت مقدار تابع هدف در الگوريتم به گونه

سازي كفتاركاهش يافته و اين بهبود يافته كفتار و الگوريتم بهينه

كاهش در روش پيشنهادي بيشتر است. علت كاهش يافتن تابع 

در الگوريتم بهبود يافته كفتار و الگوريتم هدف انتخاب ويژگي 

ها كاهش يافته و يا است كه تعداد ويژگي اينسازي كفتار بهينه

متوسط خطاي تشخيص صفحات جعلي از قانوني كاهش پيدا 

اب ويژگي خنموده است كه برآيند آن كاهش تابع هدف انت

است. در واقع كاهش يافتن تابع هدف انتخاب ويژگي هر 

ر باشد نشانه آن است كه تعداد ويژگي به همراه چقدر بيشت

متوسط خطاي تشخيص صفحات جعلي از قانوني كاهش 

 داشته است. 

سازي براي مقايسه روش پيشنهادي آن را با الگوريتم بهينه

گيري كفتار، شبكه عصبي مصنوعي چند اليه و درخت تصميم

ه كاوي و يادگيري ماشين مورد مقايسبه عنوان يک روش داده

و  شده استفاده RMSEقرار داده و براي مقايسه نيز از شاخص 

 گيريشبكه عصبي مصنوعي و درخت تصميم هايروش اب

 است:مقايسه شده 

در  RMSEشاخص متوسط مجذور خطا يا  11شكلدر 

ها تشخيص صفحات فيشينگ در روش پيشنهادي و ساير روش

  اند:مورد مقايسه قرار گرفته
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اخص مجذور خطا  روش پیشنهادی و الگوریتممقایسه ش .11شکل

 ]12[ های تشخیص فیشینگ

توان ها و نمودارهاي تجزيه و تحليل ميبه مقايسهبا توجه 

گفت كه متوسط مجذور خطا در روش پيشنهادي، شبكه عصبي 

مصنوعي تركيب شده با الگوريتم كفتار، شبكه عصبي مصنوعي 

بردار پشتيبان و شبكه گيري ، ماشين چند اليه و درخت تصميم

، 089/0،127/0 بيزين در تشخيص فيشينگ به ترتيب برابر

شود كه است و مشاهده مي 230/0، و 248/0، 199/0، 166/0

ها براي تشخيص روش پيشنهادي نسبت به ساير روش

صفحات فيشينگ داراي خطاي كمتري بوده و نسبت به 

احد خطا كمتر و 038/0ستاندارد كفتار نيز در حدود الگوريتم ا

دارد. مسلماً در روش پيشنهادي هر چقدرخطاي متوسط 

تشخيص حمالت فيشينگ كاهش داده شود، كارايي روش 

پيشنهادي در تشخيص صفحات جعلي وحمالت فيشينگ 

توانيم روش بيشتر است. عالوه بر شاخص متوسط خطا، مي

 پيشنهادي را بر حسب دقت مورد ارزيابي قرار دهيم.

دهد كه شاخص دقت در روش ان ميآزمايشات نش

آزمايش  25و با  30و تعداد تكرار  10پيشنهادي با جمعيت 

سازي % است و از طرفي الگوريتم بهينه64/98 مختلف برابر

توان روش % است. مي82/97 داراي دقتي برابراستاندارد كفتار 

كه روي ] 12[پيشنهادي را با اين شاخص با نتايج پژوهش 

سازي شده، مورد مقايسه شابه با اين مقاله پيادهمجموعه داده م

هاي مختلف يادگيري و ارزيابي قرار داد. در اين پژوهش روش

، 2، نزديكترين همسايه1ماشين نظير ماشين بردار پشتيبان شعاعي

براي تشخيص  4خطي و رگرسيون 3ماشين بردار پشتيبان خطي

ه روش ، مقايس12فيشينگ استفاده شده است. در نمودار شكل

ها نمايش داده شده پيشنهادي در شاخص دقت با اين روش

 است:

 

 
مقایسه دقت روش پیشنهادی و سایر روشهای تشخیص  .12شکل

 ]12[فیشینگ

شود كه دقت روش پيشنهادي نسبت به ماشين مشاهده مي

بردار پشتيبان شعاعي، نزديكترين همسايه، ماشين بردار پشتيبان 

تشخيص فيشينگ بيشتر است و در خطي و رگرسيون براي 

مرتبه دوم الگوريتم كفتار قرار دارد و بدترين عملكرد هم 

 مرتبط با رگرسيون است.

سازي كفتار براي روش علت انتخاب الگوريتم بهينه

اي دارد و پيچيدگي آن پيشنهادي در آن است كه روابط ساده

اندک است و از طرفي يک الگوريتم هوش گروهي است كه 

واند هوشمندانه فضاي ويژگي را جستجو نمايد و از طرفي تمي

                                                           
1
 Radial Support Vector Machine 

2
 K-Nearest neighbor  

3
 Linear Support Vector Machine 

4
 Linear Regression 

0.199 

0.166 
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هاي ديگر مثل ژنتيک و با توجه به مقاله پايه آن از الگوريتم

 ذرات خطاي كمتري دارد. 

شود روش پيشنهادي نسبت به يكي از داليلي كه باعث مي

هاي ديگر داراي خطاي كمتري باشد، بهبود دقت روش

ت كه در اين پژوهش در ابتدا الگوريتم فراابتكاري كفتار اس

توانايي جستجوي محلي و سراسري آن بهبود داده شد، سپس 

نسخه مورد نظر باينري اين الگوريتم دقيق براي انتخاب ويژگي 

استفاده شد و در واقع علت دقت بيشتر روش پيشنهادي 

توانايي جستجوي بهتر در فضاي ويژگي براي يافتن بردارهاي 

شود خطاي روش شبكه عصبي باعث ميويژگي بهينه است كه 

 مصنوعي كاهش داده شود.

 

 گیرینتیجه. 5
كاوي مانند شبكه عصبي مصنوعي، ماشين هاي دادهتكنيک

از جمله  گيريبردار پشتيبان، جنگل تصادفي و درخت تصميم

هاي تشخيص صفحات جعلي و حمالت فيشينگ در روش

مانه هاي كه تاثير مهمي در افزايش دقت سا اينترنت است

ها به عوامل مختلف دقت اين روش فرماندهي و كنترل دارد.

مانند نوع و تعداد ورودي و به عبارت بهتر به انتخاب ويژگي 

كاوي و هاي دادههاي مهم روشبستگي دارد. يكي از چالش

يادگيري ماشين نظير شبكه عصبي مصنوعي چند اليه براي 

مهم براي  هايتشخيص صفحات فيشينگ، انتخاب ويژگي

يادگيري است كه نياز به يک الگوريتم دقيق دارد تا فضاي 

خوبي ه هاي بهينه ببراي يافتن ويژگي انتخاب ويژگي مسئله را

سازي كفتار روش فراابتكاري و نمايد. الگوريتم بهينه جستجو

الگوبرداري از هوش گروهي جانداران براي شكار است و 

اما براي فضاهاي  .ها استهداراي دقت مناسب براي يافتن بهين

 را هابزرگ انتخاب ويژگي نياز است تا هوشمندي الگوريتم

خوبي مورد ه تا فضاي جستجوي مسئله را ب هيمافزايش د

بهبود ( 1 ،جستجو قرار دهند. در اين پژوهش سه نوآوري

سازي كفتار با جستجوي سراسري و محلي الگوريتم بهينه

حل معادل پيرامون هر كفتار يا راههاي كانديد حلجستجوي راه

باينري نمودن الگوريتم بهبود يافته كفتار براي انتخاب ( 2، آن

استفاده از مكانيزم انتخاب ويژگي در تركيب با ( 3، و ويژگي

، ارائه يادگيري شبكه عصبي مصنوعي براي تشخيص فيشينگ

 شده است. 

هاي سازينتايجي كه در اين پژوهش با استفاده از پياده

دهد روش پيشنهادي با حداقل مختلف انجام شده نشان مي

-هاي رايج فراابتكاري مانند الگوريتم بهينهخطا نسبت به روش

تاب و خفاش خطاي سازي ذرات، كرم شبسازي كفتار، بهينه

خطاي روش دهد . آزمايشات نشان ميكمتري را دارد

گوريتم پيشنهادي براي تشخيص بهينه مسائل بسيار كمتر از ال

تاب، الگوريتم خفاش و سازي ذرات، الگوريتم كرم شببهينه

الگوريتم پيشنهادي در نهايت  سازي كفتار است.الگوريتم بهينه

نمايد و از خطاي كمتري براي محاسبه بهينه سراسري ارايه مي

طرفي شيب كاهش خطا در روش پيشنهادي براي يافتن جواب 

الگوريتم بهينه سازي  است. ها بيشتربهينه از ساير الگوريتم

كفتار يكي از الگوريتمهاي فراابتكاري است كه ايده اوليه آن از 

هوش جمعي كفتارها بدست آمده است. در ادامه اين پژوهش 

مي توان الگوريتمهاي فراابتكاري ديگر كه از بر اساس همين 

ايده بدست آمده اند را جهت بهبود دقت تشخيص صفحات 

 سي قرار داد.جعلي وب مورد برر
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