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چكيده
مقوله امنیت در شرایط جدید جهانی ابعاد متفاوتی پیدا کرده است .یکی از حوزههای امنیتی که در شرایط جدید جهانی بسیار موورد اه یوت
قرار گرفته است ،حوزه امنیت سایبری است .در این تحقیق برای مطالعه بر روی ح الت ناشوناتته دو هوانینوت آزمایشوااهی مجوازی در دو
مکان مختلف طراحی شده و ه چنین از سایر مج وعه دادههای عل ی استفاده گردیده است .در دادههای شبکهای ،مشکل دادههای نوامتوازن
اغلب اتفاق میافتد و موجب کاهش کارایی در پیشبینی برای ردههایی که در اقلیت هستند ،میگردد .در این مقاله برای حل ایون مشوکل ،از
روشهای یادگیری ج عی استفاده گردیده است تا بتوان مدلی تودکار ارائه ن ود که با استفاده از فنون مختلف و با استفاده از یادگیری مدل،
ح الت شبکه بهویژه ح الت ناشناتته را شناسایی ن اید .روشهای ج عی ،بسیار مناسب برای توصیف مشکالت امنیتی رایانوهای مویباشوند
زیرا هر فعالیتی که در سیستمهای رایانهای انجام میگیرد را میتوان در سطوح چند انتزاعی مشاهده کورد و اطالعوات مورتبط را مویتووان از
منابع اطالعاتی چندگانه ج عآوری ن ود .روش تحقیق بر اساس تحلیلهوای آمواری جهوت برسوی میوزان صوحت و درسوتی نتوایج و میوزان
اتکاپذیری آنها صورت گرفته است .در این مرحله بهک ک فنون و آزمایشهای آماری نشان داده شده که ع لکرد الاوریتم طراحوی شوده بوا
رأیگیری وزنی پیشنهادی بر اساس الاوریتم ژنتیک نسبت به دوازده طبقهبند دیار بهتر میباشد.
واژههاي كليدي :هانینت ،ح الت ناشناتته ،یادگیری ج عی ،دادههای نامتوازن ،رایگیری وزنی ،آزمایشهای آماری

 -7مقدمه

*

در حال حاضر مطالعات و بررسیهای تجربوی ح والت اینترنتوی
بهعنوان یکی از دامنههای پژوهشی فعال به شو ار مویآیود ،و در
سالهای اتیر توجه زیادی به تود جلب کرده است.
در دنیای امروز مج وعه دادههای نامتوازن سهم زیادی از
مج وعه دادههای جهان واقعی را بهتود اتتصاص دادهاند .در
مج وعه مسائل دادههای نامتوازن ردههای اقلیت 1اه یت
بیشتری نسبت به ردههای اکثریت 2دارند .از این رو ردهبندی
درست مج وعه دادههای نامتوازن از اه یت بیشتری برتوردار
است .هناام یادگیری و طبقهبندی مج وعه دادههای نامتوازن،
روشهای استاندارد دادهکاوی سعی در رسیدن به حداکثر دقت
طبقهبندی دارند و ه ین امر باعث صرفنظر کردن از ردههای

اقلیت میشود که ه ین امر باعث میشود این روشها برای
مقابله با مشکل ردههای نامتوازن روشهای نامناسبی باشند.
یکی از بهترین ابزارهای ج ع آوری اطالعات جهت بررسی و
تحقیق درباره ح الت ناشناتته هانینتها میباشند .یک هانینت
شامل شبکهای از هانیپاتهایی با تعامول بوا مویباشوند و یوک
شبکه واقعی را شبیهسازی میکنود [ .]1در داده هوای شوبکهای،
مشکل دادههای نامتوازن اغلب اتفاق مویافتود و موجوب کواهش
کارایی در پیشبینی برای ردههایی که در اقلیت هستند ،میگردد
[ .]2-3برای حل مشکل بهوجوودآموده در دادههوای نوامتوازن از
روشهای یادگیری ج عی استفاده گردیده است .مشوخ

شوده

که روشهای ج عی ،بسیار مناسب برای توصیف مشکالت امنیتی
رایانه میباشند زیرا هر فعالیتی که در سامانههای رایانوهای انجوام
میگیرد را مویتووان در سوطوح چنود انتزاعوی مشواهده کورد و
اطالعات مرتبط را میتوان از منابع اطالعاتی چندگانه ج عآوری
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ن ود [ .]4تحقیقات مختلفوی دربواره کواربرد روش هوای ج عوی

در هوور جووایی کووه راهکارهووای یوادگیری بووه کووار م ویرود مفی ود
میباشند.

هدف از این مطالعه ،یافتن و ارائه مدلی برای تودکار ن وودن

تحقیقی در زمینه شناسایی ویروسها با استفاده از اج اعی از
شبکه عصبی و  SVMصورت گرفته است .در این تحقیوق روشوی
جدید با استفاده از یکپارچهسازی شناسایی پویا و ایستا ویروسها
ارائه گردیده است .نتایج حاصل نشان میدهود کوه روش ج عوی
پیشنهادی بسویار کوارا بوه شناسوایی ویوروس هوای ناشوناتته و
تغییریافته میپردازد [.]9

آموزشی ،آموزش داده شده اند .در این مقاله سعی بر آن است تا با

مطالعه دیاری در زمینوه بوهکوارگیری روش ج عوی بورای
تصحیح تطای تروجی جهت تشخی نفوذ انجوام شوده اسوت.
هدف این تحقیق رفع مشوکل دادههوای نوامتوازن ،افوزایش نورخ
تشخی هر رده و ک ینه کوردن هشودارهای کواذب در سیسوتم
تشخی نفوذ می باشد .با استفاده از روشهای ج عی باینو و
ادابوست مورد آزمایش قرار گرفته است .روش ج عی پیشونهادی
باعث بهبود میزان دقت تا  %99/7میشود [.]11

دادههای نوامتوازن شوبکه را حول ن ووده و هوم مودلی کواراتر و

تحقیقی با عنوان سیستمهای تشوخی نفووذ بوا اسوتفاده از
انتخاب ج عی باین صورت گرفته که با اسوتفاده از روشهوای
ج عی موفوق بوه طراحوی الاووریت ی بوا کوارایی بسویار بوا در
پیش بینی مسائل شده و اشکا ت کارهای گذشته را رفوع ن ووده
است [.]11

جهت تشخی

نفوذ صورت گرفته است [.]5-8

سیستمهای تشخی

نفوذ مویباشود بودین شوکل کوه براسواس

یادگیری ،جریانهای ناشناتته مخرب را بتووان شناسوایی ن وود.
بوورای حوول مشووکل دادههووای نووامتوازن در دادههووای شووبکه ،از
یادگیری ج عی استفاده شد .یک طبقهبندی مبتنی بر یوادگیری
ج عی ،شامل مج وعهای از طبقهبندها است که بر روی دادههای
ارائه راهحلی کارآمد مسائل و مشکالت مطرح شده را رفع و دقوت
تشخی

را در ح الت مختلف افزایش دهیم .بهویژه تاکید ما بور

تشخی

سریع ،دقیق و تودکار ح الت میباشد .انتظار این است

که سیستم پیشنهادی نهتنهوا ایون ح والت را بوا دقوت مناسوب
تشخی

دهد بلکه نرخ اشتباه در آنها را نیز بوهحوداقل برسواند.

برای اجرای این کار با استفاده از یوادگیری ج عوی هوم مشوکل
دقیقتری برای شناسایی ح الت بهدسوت آمود .بوه طوور تواص
هدف نویسندگان این مقاله برآورده کردن اهداف زیر میباشد:
 -1شناسایی جریانهای ناشناتته و مخرب در شبکه.
 -2طراحی مدلی برای تودکار ن ودن سیستمهای تشخی
بر اساس یادگیری.

نفووذ

 -3پیادهسازی شبکه هانینت آزمایشااهی بهینوهسوازیشوده بور
بستر مجازی سازی.
 -4ارتقا فنون شناسایی در سیستمهای تشخی

نفوذ.

 -5افزایش امنیت شوبکه هوا از طریوق امکوان شناسوایی ح والت
ناشناتته.
در این تحقیق ابتدا به توضیح نتایج جدیودترین کارهوای مورتبط
پرداتته ایم شده است .در بخوش بعودی هوانینوت آزمایشوااهی
طراحووی شووده تشووریح گردیووده اسووت و پوور از آن الاوووریتم
پیشنهادی به ه راه روش وزندهی پیشنهادی جهت انتخاب مدل
نهایی تشریح گردیده اسوت .در اداموه روشهوای ارزیوابیشوده و
تشریح نتایج بهدستآمده موورد بررسوی قورار گرفتوه و در پایوان
نتایجی که از تحقیق بهدسوت آموده جهوت تحقیوقهوای آینوده
تشریح گردیده است.

 -2كارهاي مرتبط
روشهای ج عی بهطور موفقیت آمیز برای ایجاد تغییر و ت ایز در
امور جهان واقعی بهکار گرفته شدند .به راستی این روشها تقریباً

روش جدید دیاری از روشهای تشخی نفوذ با اسوتفاده از
روشهای ج عی در دادهکاوی ارائه شده است .در این مطالعوه بوا
استفاده از روش اج وا  baggingو رده پایوه  REPTreeسیسوتم
تشخی نفوذ پیاده سازی گردیده اسوت .در ایون تحقیوق دلیول
استفاده از روش  baggingزمان کمتر برای ایجاد مدل مویباشود.
روش پیشنهادی بهصورت کامال رقابتی نرخ مثبت کاذب کمتوری
نسووبت بووه سووایر روشهووای ی وادگیری داشووته و بووا ترین دقووت
طبقهبندی را نشان میدهد [.]12
مدل دیاری از تشخی نفوذ مبتنی بر یادگیری ج عی برای
ح الت  U2Rو  R2Lارائه شده است .هودف شناسوایی دادههوای
مربوط به ح الت شبکه است که شناسایی آنها دشوار میباشود.
نتایج حاصل نشان داده است که استفاده از الاوریتم ادابوسوت در
یادگیری ج عی موجب افزایش کارایی تشوخی ح والت طبقوه
بندها از میان طبقهبندهای ضعیف میشود [.]13
مطالعوه دیاووری نی وز اشووتباه طبقووهبنوودی در سیسووتمهووای
تشخی نفوذ را مورد بررسی قرار داده است .در این تحقیق یوک
ساتتار جدید مبتنی بر اج وا فوازی ارائوه گردیوده اسوت .ایون
ساتتار چند مرحله ای ابتدا انتخاب ویژگوی را موورد نظور دارد و
سپر در مرحله ترکیب طبقه بندها روش اج ا فوازی را اع وال

شناسایی جریانهاي ناشناخته مخرب شبكه با بهكارگيري یادگيري جمعی :ح ید پروین و ه کاران

مین اید .روش وزندهی فازی ج عی پیشنهادی ع لکورد بسویار
مناسبتری نسبت به سایر روشها داشته است [.]14
مطالعات دیاری نیز در این تحقیق مورد مطالعه گرفته اسوت
[.]15-18
در مرجع [ ]31یک روش استفاده از بینایی استریو بهمنظور
ارائه یک سامانه واقعیت افزوده مبتنی بر بینایی ارائه شوده اسوت.
در این مقاله یک سامانه واقعیت افزوده ارائه شده است که مبتنی
بر بینایی است و از بینایی استریو برای بهدسوت آوردن اطالعوات
ع ق استفاده میکنود .در ایون سوامانه از نشوانکهوای غیرفعوال
دایرهای با شعا  1/5 cmاستفاده شده است که بوه منبوع انورژی
اضافی تارجی برای راهاندازی آنها نیازی نیست .در مرجع []31
یک روش استفاده از توشهبندی و مدل مارکوف جهت پیشبینی
درتواست آتی کاربر در وب ارائه شده است .این الاوریتم از یوک
روش پیشبینی استفاده میکنود توا فعالیوتهوای آتوی کواربر را
پیشبینی کند.
در[ ،]32تحقیقی با عنوان رویکرد یادگیری مبتنی بر ن ونه
برای شناسایی و دستهبنودی جوریانهای مخورب شبکوه در
هانینتها انجام شده و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از
الاوریتمهای یادگیری ماشین به تصوص ن ونههای مبتنی بر
یادگیری بهصورت قطعی و تودکار میتوان یک مدل متشکل از
ن ونهها طراحی ن ود .ه چنین نشان دادهاند که شناسایی بر
اساس ن ونههای جدید و دستهبندی آنها افزایش دقت و صحت
ع ل شناسایی را در پی داشته است.
تحقیقی با عنوان پیشنهاد یک روش جدیود بورای دادههوای
نامتوازن غیرمرتبط در [ ]33انجام شده است .نویسندگان در ایون
مقاله به ارایه الاوریت ی پرداتتهاند که مناسب و قابل اع ال برای
مج وعه ای از دادههای نامتوازن غیرمرتبط میباشد .آنهوا نشوان
دادهاند که این الاوریتم برای سرعت و کارایی یوادگیری ،کارآمود
می باشد .نتایج نشان میدهود کوه کوارایی الاووریتم پیشونهادی
نسبت به روشهایی که مورد بررسی قرار دادند ،بهتر میباشد.
در[ ،]34روش داده وزندار برای توشهبندی ج عی انجام
شده است .در این مطالعه از تکنیک جدیدی برای توشهبندی
ج عی با استفاده از ن ونهگیری بوستین داده اصلی استفاده
ن ودهاند .ه چنین نشان دادهاند که بخش مه ی از نقاط دادهها
وجود دارند که از آنها میتوان ساتتار کل مج وعه داده را
شناسایی ن ود.
تجزیه و تحلیل مقایسهای طرحهای رایگیری شناسایی
بدافزارها مبتنی بر یادگیری در [ ]35انجام شده است .آنها یک
روش شناسایی مبتنی بر یادگیری نظارتی ارایه کرده و با استفاده
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از دو الاوریتم یادگیری ج عی و دو تکنیک پیشپردازش با
الاوریتمهای مطرح به ارائه روشی برای شناسایی بدافزارها
پرداتتهاند .مدل آنها برای شناسایی بدافزارهای مختلف و برای
کالسهای پیشبینی مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است.
نویسندگان مرجع [ ]33روشهای یادگیری ماشین را برای
تشخی نفوذ ،با توجه به پارامترهایی مانند پیچیدگی الاوریتم،
چالشهای بهبود امنیت و غیره مورد بررسی قرار دادند.
نویسندگان معیارهای مختلفی نظیر دقت ،پیچیدگی الاوریتم و
پیچیدگی زمان را برای انتخاب روش موثر تشخی نفوذ مورد
بررسی قرار دادهاند.
نویسندگان مرجع [ ]37روش جدیدی طبقهبندی را برای
سیستم تشخی نفوذ ارائه دادند تا دقت را افزایش دهند .در این
روش برای وزندهی ویژگیها از الاوریتم ازدحام ذرات استفاده
شده است .نتایج این روش با الاوریتم  WMAمقایسه شده و
نشان داده شده که این روش نتایج مناسبتری را تولید ن وده
است.
در تحقیق که در مجله پدافند الکترونیکی و سایبری منتشر
شده به وسیله نویسندگان ] [38راهکاری نویر مبتنی بر روش
آشکارسازی ترکیبی با یک مع اری چهار یهای پیشنهاد شده
است .یه اول از واحد تحلیلگر جریان دادهها و واحد طبقهبندی
تشکیل شده است که برای طبقهبندی نو سرویرهای شبکه از
ترکیتب روش آمتاری  nگرام و الاوریتم ژنتیک استفاده میکند.
در یه تشخی نفوذ ،یک واحد آشکارساز مبتنی بر امضاء و
واحدهای آشکارساز مبتنی بر  -ناهنجاری به شکل ترکیبی
پیادهسازی شدهاند که متناسب با برچسب نو سرویرها
فراتوانی میشوند .سپر ،در نتیجه پردازش ایر واحدها ،یه
تص یمگیری فراتوانی میشود .ایر یه ماهیت ح له و نو پاسخ
را تشخی داده و یه مدیریت وقایع را فرامتنی توانند .در این
یه ض ن اطال رسانی هشدارها به مدیر شبکه ،در صورت نیاز،
اع ال واکنشی و اقدامات امنیتی زم نیز انجام تواهد شد.

 -9هانینتها و هانیپاتها
پروژه هانینت [ ،]19ابزارهای نرمافزاری و سختافوزاری انبووه را
پیشنهاد میدهند که اعضای اتحادیه ،میتوانند این ابزار را به کار
گیرند و ه چنین پروژههای هانینت جهت تلق شبکههای رایانه-
ای (واقعی و مجازی) مورد استفاده قرار میگیرند و این شبکههوا
به نحوی گسترش مییابند کوه بتواننود بوه ج وعآوری اطالعوات
درباره انوا ترافیکهای رسیده بوه هوانیپوات بپردازنود .در ایون
تحقیق ،هانینت محدود به معنای محدود آن ن ویشوود .تعریوف
پیشنهادی نویسندگان این مقاله این است که هانینت یک شبکه
از هانیپاتها میباشد که ه بندی شبکه تاصی را دنبال میکند.
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هانینت یک شبکه بسیار کنترلشده از هانیپاتها میباشد []21
که سرویرهای شبکهای را شبیهسازی مین اید تا این سرویرها
جهت تقلید یا شبیهسازی برنامههای واقعی و یا حتی کل سیستم
طراحی شوند و م کن است برای یک مهاجم بالقوه جذاب بهنظور
برسند ،زمانی که مهاجم توسط این سورویرهوا فریفتوه گردیود،
م کن است هانیپات با مزاحم بالقوه تعامل برقرار کند.
ماشین فیزیکی که مثل یک هانیپوات کوار کنود هوانیپوات
فیزیکی نامیده مویشوود ،در حالیکوه یوک ماشوین مجوازی کوه
بهعنوان هانیپات کار میکند ،هانیپات مجازی نامیوده مویشوود
[.]21
 -7-9طراحی هانینت مجازي آزمایشگاهی
برای ج ع آوری اطالعوات ح والت و ایجواد یوک مج وعوه داده
(بووهعنوووان یک وی از مج وعووه دادههووا) بوورای آزمووایش الاوووریتم
پیشنهادی از دو هانینت آزمایشااهی مجازی پیادهسازیشوده در
دو مکان متفاوت استفاده شده است.
یکی از مهمترین تفاوتهای هانینت طراحیشده این مقاله با
سایر مدلها استفاده از ( Honeydriveکه تود شامل تعداد زیادی
هانیپات میباشد) به جای اسوتفاده از هوانیپواتهوای جداگانوه
میباشود Honeydrive .یکوی از بهتورین هوانیپوات هوای توزیوع
لینوکسی میباشود .نسوخهای کوه در ایون مقالوه اسوتفاده شوده
لینوووکر دسووکتا  Xubuntuورژن  1221424موویباشوود .ایوون
هانیپات شامل بیش از  11هانیپوات و ابوزار تجزیوه و تحلیول از
قبل نصوبشوده و تنظویمشوده مویباشود .شوکل ( )1هوانینوت
طراحیشده که الاو گرفته از ساتتار هانینت نسل سوم میباشود
را نشان میدهد .ه انطور که در این شکل قابل مالحظه میباشد
مهاجم از طریق اینترنت به سروری که هانینت مجوازی بور روی
آن پیادهسازی شده است متصل میگردد .طبق یک قوانون کلوی،
هرگونه اتصال به هانینت مشکوک در نظر گرفته میشود .واسوط
 eth0وظیفه اتصال مهاجم به هانیوال را دارد .واسط  eth1وظیفه
اتصال  Honeywallبه شبکه محلی داتلی که شامل هانیپواتهوا
میباشد را بر عهده دارد .ه چنین واسط  eth2این امکان را ایجاد
میکند که بر یک بستر امن و کنترلشده بتوان از طریق  SShو یا
 Walleyeتنظی ات و گزارشهای مدیریتی را انجام داد .هانینوت
آزمایشااهی مجازی ایجادشده برای دوره ای از تواریخ  5شوهریور
 27( 1394آگوست  )2115توا  5آذر  23( 1394نووامبر )2115
به مدت  91روز در دو مکان پتروشی ی و مرکز تحقیقاتی آنالیون
بود .در این مودت در مج وو تقریبواً حودود  21312اتصوال بوه
هانینت صورت گرفت که از این تعداد حدود  21237غیر ح له و
حدود  2334ح له تشخی داده شوده اسوت .ایون اتصوا ت بور
اساس سه پروتکل  UDP ،TCPو  ICMPمیباشد .اولین ح لوه 9
روز بعد از راه اندازی هانینتها شناسایی گردیده است.

شكل ( :)7هانینت آزمایشااهی مجازی پیشنهادی.

 -9یادگيري جمعی
یادگیری ج عی فرآیندی اسوت کوه در آن مودلهوای متعودد از
قبیل طبقهبندها یا تبرهها بهصورت راهبردی تولید و یوا ترکیوب
می شوند تا به یک مشکل تاص هوش محاسباتی پاسخ دهند .در
یادگیری ماشین ،روشهای یادگیری از چندین الاوریتم یادگیری
استفاده میکنند تا ع کرد بهتری در پیشبینی نسبت به هر کدام
از الاوریتمهای یادگیری تشکیلدهنده داشته باشند [.]22-24
روشهووای ج عوی از دهووه  1991تبوودیل بووه الاوووی اصوولی
یادگیری شدند که پیشرفت زیادی با دو اثر پیشرو داشت .یکی از
آنها تجربی [ ]25است که در آن ،این نتیجه بوهدسوت آمود کوه
پوویشبینوویهووای انجووامشووده از طری وق ترکی وب مج وعووهای از
طبقهبندها اغلب دقیقتر از پویشبینویهوای انجوامشوده توسوط
بهترین طبقهبند منفرد میباشد .اثر دیار نظری اسوت [ ]23و در
آن اثبات شد که یادگیرندگان ضعیف را میتوان به یادگیرنودگان
قوی توسعه داد .شکل ( )2نشاندهنوده یوک مع واری روش اول
روش ج عی میباشد.

شكل ( :)2مع اری متداول روش ج عی [.]27

فرآیند یادگیری ج عوی دارای سوه مرحلوه اسوت )1 :تولیود
ج عی )2 ،انتخاب ج عی و  )3ادغوام ج عوی .تولیود ج عوی در
صورتی ه ان است که یک الاوریتم قیاسی یکسان بورای تولیود
ت امی طبقهبندهای ج عی به کار رود .در غیر ایونصوورت گفتوه
میشود که تولیود ج عوی نواه ان مویباشود .در مرحلوه تولیود
ج عی ،مج وعهای از طبقهبندهای پایه مختلف ایجواد مویشوود.
این ع ل را میتووان از طریوق ( )1پارامترهوای آغوازگر مختلوف
طبقهبندهای پایه و یا ( )2زیر مج وعههای مختلف فضای ویژگی

شناسایی جریانهاي ناشناخته مخرب شبكه با بهكارگيري یادگيري جمعی :ح ید پروین و ه کاران

(سطح ویژگی) یا ( )3زیر مج وعههوای مختلوف دادههوا (سوطح
داده ای) برای آموزش طبقهبندهای پایه انجام داد .انتخاب ج عی
نیازمند انتخاب طبقهبندها از میان مج وعه طبقهبندهای مختلف
میباشد .ادغام ج عی شامل ترکیب پیش بینیهای مج وعه ای از
طبقهبندهای پایه است [.]23
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بعد از هر بار آمووزش ،بیشوتر بور روی دادههوای سوخت ت رکوز
میکند تا به درستی ردهبندی شوند .این روش ت رکوز بیشوتر بور
روی ن ونههایی است که قبالً بهطور صحیح ردهبندی نشدهاند .در
ابتدا ت ام رکوردها وزن یکسانی میگیرند و وزنهوا در هور تکورار
افزایش پیدا تواهند کرد .وزن ن ونههایی که به اشتباه طبقهبندی
شده اند افزایش تواهد یافت در حالی که آن دسته از ن ونههوایی

 -9روش پيشنهادي

که به درستی رده بندی شدهانود وزنشوان کواهش تواهود یافوت.

روش یادگیری ج عوی پیشونهادی ،اسوتفاده از رایگیوری وزنوی
براساس الاوریتم ژنتیک مویباشود کوه بوه اتتصوار GAWVote
نامیده میشود .در روش پیشنهادی ،طبقهبنودهای مبنوا بوهطوور
تصادفی بهوسیله الاوریتم آدابوست تولید میشوند ،سپر وزنهای
مناسب ت ام طبقه بندهای مبنا ،بسته به اط ینوان پویشبینوی از
طریق الاوریتم ژنتیک مشخ میشووند .یکوی از اساسویتورین
نوآوریهای روش پیشنهادی این مقاله این اسوت کوه ،هوم رده و
هم ردهبند از نظر وزندهی توسط الاوریتم ژنتیک بهینه تواهنود
شد .کل روش کار در شکل ( )3بهطور تالصه بیان شده است.

سپر وزن دیاری بهصورت مجزا به هور دسوتهکننوده بوا توجوه
بهدقت کلوی آن اتتصواص داده مویشوود کوه بعوداً در مرحلوه
آزمایش مورد استفاده قرار میگیرد .دسوتهکننوده هوای دقیوق از
ضریب اط ینان با تری برتوردار تواهند بود .در نهایوت هناوام
ارائه یک ن ونه جدید هر دستهکننده یک وزن پیشنهاد میدهد و
برچسب رده با رأی اکثریت انتخاب تواهد شد .شبه کد این روش
بهصورت زیر می باشد:



Training data set D   x1 , y1  ,...,  xn , yn },

Input:

Learning algorithm L
Size of ensemble T
1
d1  i  
for i 1... n -- Initialize
n

Process:
distribution
for t 1...T

Ct  L  D, dt  -- Build classifier Ct with D and

distribution d t

dt  i  -- Calculate training error for Ct

n



t 

i : Ct  xi   yi

 1  t 
 -- Calculate weight of classifier Ct
 t 

1
2

t  ln 

-- Calculate new weights of

t yi Ct  xi 

dt 1  i   dt (i)  e

instances in training set

شكل ( :)9روندن ای فرآیند کار برای روش پیشنهادی.

 T

H  x   sign  t Ct  x  
 t 1


 -7-9انتخاب و آموزش طبقهبندهاي مبنا

Outputs:

استفاده از مج وعه طبقهبندها ،پذیرش گستردهای را در یادگیری

 -2-9وزندهی هر طبقهبند و هر رده با استفاده از

ماشینی و جامعه آمواری بوهعلوت بهبوود قابول توجوه در صوحت

الگوریتم ژنتيک

بهدست آورده است .طبقهبندهای فردی باید تا حد م کن متنوو
باشند .در تکنیکهای ج عی معروف ،مانند باین

و بوسوتین ،

این تنو ها با دستکاری ن ونوههوای آزموایش بوهمنظوور ایجواد
فرضیههای چندگانه بهدست میآینود .در روش پیشونهادی چنود
طبقه بند مبنا با اسوتفاده از الاووریتم آدابوسوت بورای یوادگیری
انتخاب موین واییم ،شوامل  ،C4.5بیوز سواده ،شوبکههوای بیوز،
نزدیکترین ه سوایه )  K(K-NNو  ....الاووریتم آدابوسوت از کول
مج وعه داده بهمنظور آموزش هر طبقهبند استفاده میکنود ،اموا

فرض کنید هر کروموزوم از الاوریتم ژنتیک را بهعنوان یک بوردار
وزن در نظوور بای وریم .هوور کروموووزوم دارای ی وک مقوودار بوورازش
میباشد که بهعنووان وزن هور رده و هور ردهبنود در نظور گرفتوه
میشود .حال فرض کنید پارامترهای استفاده شده در روابطی که
در ادامه تشریح تواهند شد بهصورت زیر باشند:
 :nتعداد ردهبندها
 :cتعداد ردهها
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 :mتعداد دادهها
فرض کنید

Pi , j

( )4تکرارکننده تولید را  G = 0قرار بده.
بهعنوان یوک متغیور واسوط جهوت تبودیل

کروموزم به ماتریر تص یم در نظر گرفته شود کوه از رابطوه ()1
محاسبه میشوود (در ایون رابطوه 𝑘 𝑐ℎکرومووزوم -kام را نشوان
میدهد):
Pi , j  chk

()1

( )5تا زمانی که معیار توقف ارضاء نشده است کارهای زیور را
انجام بده.
( )3بردار جهش  Vi ,Gو  V j ,Gرا برای هر ردهبند و هر رده با
استفاده ازمرحله ( )1محاسبه کن.
( )7برای ) (i  0; i  n; i  انجام بده.
)( j  0; j  c; j  

وزن  wi , jاز رابطه ( )2محاسوبه مویشوود (  wi , jبوردار وزنوی

( )8برای

است):

( )9فرد آزمایشی  Ti ,Gرا با اسوتفاده از مرحلوه ( )3تصو یم
Pi , j

()2

chk

n

k 1

wi , j 



مقدار بورازش یوک کرومووزم در روش پیشونهادی از رابطوه زیور
بهدست میآید:
n

c

m

chi   wi , j cij  xk   t j  xk 

()3

k 1 j 1 i 1

در رابطه ( 𝑡 𝑗 (𝑥𝑘 ) )3ترانهاده دادههای متعلوق بوه هور رده
میباشد که در این رابطه اگر 𝑘𝑥 متعلق به 𝑗𝑐 باشد مقودار  1و در
غیر اینصورت مقدار  1را میدهد ( 𝑗𝑖𝑐) یعنی تروجی ردهبنود iام
بر روی داده jام.

()1ارزشدهی اولیه :تولید ج عیت تصادفی تووزیعی بوهطوور
یکنواتت  Nفرد بهطوری که:
X G  X1,G , X 2,G ,, X i ,G ,, X N ,G 

بووووردار

ن ایشدهنده وزن های   w1, w2 ,, wi ,, wn  nردهبند پایوه
است.

بوووردار

ن وووایشدهنوووده وزنهوووای   w1, w2 ,, w j ,, wc  cرده از
ردهبندهای پایه است.

( )11پایان

حلقه for

( )12برازش بردار  Ti ,Gو  X i ,Gرا با استفاده از اعتبارسنجی
متقابل  11تایی ،و بههناامسازی بردار  X i ,G 1نسل بعد
( )13پایان

حلقه for

( )14تکرارکننده نسل  G = G + 1را بههناامسازی کن.

. GAWVote

حووال بووا اسووتفاده از الاوووریتم ( )1روش پیشوونهادی بوورای
وزندهی هر ردهبند و هور رده توسوط الاووریتم ژنتیوک تشوریح
میشود:
الاوریتم  :1الاوریتم  GAبرای انتخاب مدل . GAWVote
ورودی :پارامترهای کنترل  :GAعامل جهش  ،Fنورخ تقواطع
 ،CRو تعداد ج عیت .N

(H j,G   y j ,G 1 , y j ,G  2 ,, hj ,G  j  , ht j ,G  c  )3

( )11فرد آزمایشی  H j,Gرا با استفاده از مرحله ( )3تصو یم
گیری کن.

تروجی :وزنهای بهینه   w1,1, w2,2 ,, wi , j ,, wn,c برای

شكل ( :)9شکل کروموزومها در الاوریتم پیشنهادی.

(Ti ,G   xi ,G 1 , xi ,G  2 ,, ti ,G  j  , ti ,G  n )2

گیری کن.

( )15پایان حلقه while

شکل  4کروموزومها در الاوریتم ما را نشان میدهد:

()4

انجام بده.

 -9-9مدل مبتنی بر  GAبراي انتخاب پارامترها
درایوون بخووش ،ت رکووز بوورای انتخوواب پووارامتر
پیشنهادی است .پارامترهایی که باید در

بوورای GAWVote

GAWVote

بهینوه شووند

وزنهای ردهبندهای مبنا و وزنهای هر رده از ردهبندهای مبنا در
یک مج وعه میباشند .تنظی ات مختلف پارامترها تواثیر زیوادی
بوور ع لکوورد

GAWVote

دارد .الاوووریتم ژنتی وک بوورای جسووتجوی

وزنهای بهینه را انتخاب مین اییم.
 GAدارای یک ج عیت اولیه تصادفی از کاندیودهای راه حول
میباشد که سپر با استفاده از ع لیات تکاملی بهبوود موی یابود.
بهطور کلی ،از حداکثر تکرارهای از پیش تعریفشده  Mmaxبرای

تعیین معیار توقف   w1, w 2 ,, w j ,, w D استفاده شوده اسوت.
سایر پارامترهای کنترل برای  Nعبارتند از :عامل مقوایربنودی
جهش  ، F 0,1نرخ تقاطع  CR  0,1و تعوداد ج عیوت . N
پروسوه انتخواب پارامترهوای مبتنوی بور

GA

الاوریتم  1با توضیحات زیر ارائه شده است:

بوورای

GAWVote

در

شناسایی جریانهاي ناشناخته مخرب شبكه با بهكارگيري یادگيري جمعی :ح ید پروین و ه کاران

ارزشدهی اوليه-ارزشدهی اوليه جمعيت  Nفرد:
, X2 , G ,, Xi , G ,, XN , G 

. X Xیک فرد بوهعنووان یوک بوردار D

1, G

G

بعووووووووووودی تعریووووووووو وف شوووووووووووده اسوووووووووووت:
 Xi,G  xi,G 1 , xi,G  2 ,, xi,G  j ,, xi,G n اسووووت ،کووووه

نشوواندهنووده وزنهووای   w1, w 2 ,, w j ,, wn دسووتهبنوودی

کنندههای مبنا میباشند و  nاندازه دستهبندیکنندههوای مبنوا
است .هر فرد از طریوق توزیوع یکنواتوت در دامنوه [ ]1،1تولیود
میشود .ارزیابی برازش  GAWVoteرا با استفاده از هر بردار فوردی
آموزش داده میشود ،و سوپر صوحت اعتبارسونجی متقابول 11
تایی متناظر بهعنوان تابع برازش ارزیابی مویشوود .بوا توجوه بوه
تعداد ردههای  cو  nطبقهبندهای مبنا برای رایگیوری ،طبقوه
پیش بینی  c kرأیگیری وزنی برای هر ن ونه  kبوهصوورت زیور
بیان میشود:
D

) c k  arg j max  ( ji w i , j

()5

i l

که  Δ jiمتغیر دودویی است .اگر طبقهبند مبنا  iام ن ونه
را به رده  jام طبقهبندی ن اید ،آنااه  Δji 1در غیر اینصورت،
 wi , j . Δ ji  0وزن طبقه بند مبنا  iام (رده  jام) در یک مج وعه
است که توسط الاوریتم  GAدر الاوریتم  1بهینه میشود .به این
ترتیب ،دقت تعریف میشود:
k

()3

× 𝟏𝟎𝟎%

طبقه واقعی ن ونه𝐤 است𝐤𝐜|𝟏{𝐤∑
اندازه ن ونه های آزمایش

=𝑪𝑪 𝑨

بعد از بهدست آوردن بهترین ن ونه از طریق الاوریتم ژنتیک

یعنی ،وزن بهینه   w1, w 2 ,, w j ,, w D نویسندگان این مقاله
دستهبندیکننده ج عی را برای دستهبندی مج وعه دادههای
آزمایش تولید مین ایند.
 -9-9پيش پردازش دادهها
تهیوه مج وعووه دادههووای واقعوی بووا اسووتفاده از هووانیپوواتهووا و
هانینتها میتواند آسان باشد .بهمنظور بهدست آوردن یک دیود
بهتوور نسووبت بووه ح ووالت رایانووهای و ایجوواد مج وعووه دادهای
برچسبگذاریشده از چنین ح التی ،با بهکارگیری هانیپاتها و
هانینت بوهعنووان یوک ابوزار ج وعآوری دادههوا بورای ارزیوابی
روشهای توسعهیافته در این تحقیق بهره گرفتوه شوده اسوت .از
حدود تقریباً  21312اتصال به هانینت حدود  21237غیر ح له
و حدود  2334ح له تشخی داده شده است .ایون اتصوا ت بور
اساس سه پروتکل  UDP ،TCPو  ICMPمیباشد که ویژگیهوای
مج وعه داده تلقی میگردند .با توجه به اینکوه هودف تشوخی
ح له بودن و یا ح له نبوودن دادههوا مویباشود در ایون تحقیوق
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مج وعه داده را به دو رده برچسب ح لوه و غیور ح لوه تقسویم
شده و بر این اساس مدل آموزش داده شد .مج وعه داده دیاری
که در این تحقیق جهت آموزش و آزمایش مدل از آنها بهره برده
شده ،مج وعه داده  DARPA99میباشد .از میوان مج وعوه داده
 ،DARPA99دادههای دو روز از آن را که حدوداً  141123رکورد
میباشد مورد استفاده قرار گرفت .در ایون مج وعوه داده نیوز دو
رده برچسب ح له و غیر ح له در نظر گرفته شود کوه  1نشوان-
دهنده غیر ح له بودن و  2نشاندهنده ح له بودن دادهها تعریف
گردیده اسوت .مج وعوه داده سووم شوامل مج وعوه داده NSL-
 KDDمی باشد .این مج وعه داده رکوردهای انتخابی از مج وعوه
داده  KDDمی باشند که شامل  41ویژگی و  125973رکوورد بوا
برچسبهای ح له و نرمال هستند.

 -9روشهاي ارزیابی روش پيشنهادي
برای ارزیابی ع لکرد مدلهای یادگیری و ه چنین شناتت مدلی
که بهترین ع لکرد را دارد نیاز به امتیازبندی مدلهوا مویباشود.
معیارهای آماری دقت ،یادآوری و معیار  Fنیازمنود درک قووی از
دو نو پیشبینی تطا ،مثبوتهوای کواذب و منفویهوای کواذب
میباشند .یکی دیار از روشها برای رتبهبندی روشها استفاده از
آزمون آماری میباشد .از معیوار ناحیوه زیور ن وودار  ROCبورای
اینکه نشان داده شود کدام روش بهتورین ع لکورد را بور اسواس
مج وعه دادههای مختلف دارد نیز استفاده شد.
معیار  Fیا امتیاز  Fع وماً برای مواردی به کار گرفته میشود
که در آنهوا هودف بازیوابی عناصور وابسوته بوه یوک رده تواص
بهصورت صحیح باشد بهگونهای که عناصر زیادی از سوایر ردههوا
در آن نباشوود .ایوون معی وار شووامل پووارامترهووای ( pدقووت) و r
(یادآوری) برای آزمون جهت محاسبه امتیاز میباشد ،که در آن p
تعداد نتایج صحیح مثبت تقسیم بر تعداد ت ام نتایج مثبت اسوت
و  rنیز تعداد نتایج صحیح مثبت تقسیم بر ج ع منفوی کواذب و
صحیح مثبت میباشد [.]34
()7

()8

TP
TP  FN

r  sensitivity 

TP
TP  FP

precision  recall
precision  recall

p

F1  2 

ماتریر درهم ریختای به ماتریسی گفته میشود کوه در آن
ع لکرد الاوریتمهای مربوطه را نشان میدهند .در این تحقیق در
مسأله تشخی ح الت ،چهار دسته مثبت و منفی یا ح له و غیر
ح له وجود دارد که ه انطور که در جودول ( )1قابول مشواهده
است هر ستون از ماتریر ،ن ونهای از مقودار پویشبینویشوده را
نشان میدهد.
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جدول ( :)7ماتریر درهم ریختای
داده شده

تشخی

نو دسته

منفی

مثبت

FN

TP

مثبت

TN

FP

منفی

واقعی

منحنی  ROCیک ن ودار گرافیکی بوین نورخ مثبوت صوحیح
( )TPRیا حساسیت (یا یادآوری) و نورخ مثبوت کواذب ( )FPRیوا
 1-speciﬁcityمیباشد .در حقیقت منحنوی  ROCع لکورد یوک
سیستم طبقهبند دودویی را نشان میدهد .معیار  AUCکه سوطح
زیر ن ودار  ROCرا نشان میدهد میتواند نقش تعیوینکننودهای
در معرفی طبقهبند برتر ایفا کند.
()9

TN
TN  FP

specificity 

FP
FP  TN

FPR 

TP
TP  FN

اعم از پارامتری و ناپوارامتری ،هور چوه مقودار سوطح معنویدار
کوچکتر باشد ،رد فرض صفر سادهتر است .آلفا ( )αسطح تطایی
است که محقق در نظر میگیرد (مقودار آلفوا مع وو ً  1/15یوا 5
درصد است) .و بر ه ین اساس مقودار 𝑃 از رابطوه زیور محاسوبه
میشود.


()11

2

P 1 

چون در این تحقیق  13روش مختلف کوه هرکودام  31بوار اجورا
گردیدهاند با هم مقایسه تواهند شد ،بنابراین  31 –1 = 29درجه
آزادی تواهد بود .برای محاسبه پارامترها رابطوه زیور را توواهیم
داشت [:]34


TPR 

شکل ( )5ن ودار  ROCرا ن ایش میدهد .نقاط روی منحنی
ع لکرد طبقه بند را نشان میدهند .بهترین مدل ،مدلی میباشود
که دارای نرخ مثبت صحیح برابر  1و نرخ مثبت کاذب  1میباشد
یعنی نقطه ( )1،1و بدترین سناریو زمانی میباشد که نرخ صحیح
مثبت  1و نرخ مثبت کاذب  1باشد یعنی نقطه (.)1،1

d

()11

2

t

s

n


در معادله با

 dبرابر با میاناین اتتالف بین دو ن ونوهs 2 ،

معادل واریانر ن ونه n ،برابور تعوداد ن ونوه و  tنیوز آزموون T

زوجی با درجه آزادی  n  1میباشد .یک فرمول جوایازین بورای
این آزمون بهصورت زیر میباشد [.]34

d
()12

2

   
d



2

d

t
n

n1

 -1تجزیه و تحليل دادهها و مقایسه روشها

شكل ( :)9ن ای کلی ن ودار .]34[ ROC

ن ووودار  DETیووک ن ووودار گرافیکووی از نوورخ تطووا بوورای
سیستمهای طبقهبندی دودویی است که شامل نرخ مثبت کواذب
( )FPRدر برابر نرخ منفی کاذب ( )FNRمیباشد .در ایون ن وودار
هرچه ع لکرد سیستم بهتر باشد منحنی به مبدا نزدیکتر تواهود
بود.
آزمونی که در این تحقیق از آن استفاده شد ،آزمون  Tزوجی
می باشد .زمانی از این آزمون استفاده میشود که ن ونوه یکسوانی
در دو وضعیت متفاوت مورد آزمون قرار گیرد.
بیشنه احت ال ارتکاب تطای نو اول با  αنشان داده و سطح
معنیدار نیز گفته می شود .سطح معنیدار در علوم آموار بوه 𝑃 −
𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 (مقدار احت ال) معروف است .در تفسیر نتایج هر آزمونی،

نتووایج حاصوول از سووه مج وعووه داده  ،DARPA99هووانیپووات
( )RealTrafficو  NSL-KDDبرای الاوریتم پیشونهادی و دوازده
روش دیار مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است .نتایج بهدست
آمده میاناین  31بار اجرا میباشد .این روشها بهترتیب عبارتنود
از طبقهبند  ،fisherطبقهبند درجوه دومUncorrelated normal ،
 based quadratic Bayes classifierکوه ایون روش بوه محاسوبه
طبقهبند درجه دوم بین ردهها در مج وعه داده  Aبا فرض توراکم
عادی/مع ولی با ویژگیهای ناه بسته میپردازد ،طبقهبند درتت
تص یم آماری ،طبقه بند درتت تص یم ،طبقه بند بیوز سواده هور
رده و هر ویژگی را بهطور جداگانه تخ ین میزنود .فورض در بیوز
ساده این است که ویژگیها بهطور شرطی از هم مستقل هسوتند،
طبقهبنود  BagEnsNaiveBCبور اسواس طبقوهبنود باینو و بوا
استفاده از اج ا پانزدهتایی از طبقهبند بیز ساده ایجاد میشوود،
طبقه بند  BagEnsWeakCبر اساس طبقه بند باین و با استفاده
از اج ا پانزدهتایی از طبقهبند  Weakایجاد میشوود ،طبقوهبنود
 BagEnsDTبر اساس اج ا باین و درتت تص یم با اسوتفاده
از  Kنزدیکترین ه سایه میباشد ،روش بعد اج ا بوستین بوا
استفاده از  ADABOOSTکه شوامل یوک اج وا پوانزدهتوایی از

شناسایی جریانهاي ناشناخته مخرب شبكه با بهكارگيري یادگيري جمعی :ح ید پروین و ه کاران

طبقه بند بیز ساده میباشد ،طبقوهبنود  BoostEnsDTبور اسواس
اج ووا بوسووتین و درتووت تص و یم بووا اسووتفاده از طبقووهبنوود
 ADABOOSTمیباشد .در حقیقت محاسبه ترکیب طبقوهبنودها
بر اساس  ADABOOSTمیباشد .در مج و ورژنهوای  Nوزنوی
که از مج وعه آموزشی  Aتولید میشووند ( Aمج وعوه داده و N
تعداد طبقهبندهای آموزش داده شده میباشد) تکرار میگردنود و
برای آموزش یک طبقهبنود مشوخ اسوتفاده مویشوود .وزنهوا
استفاده شده برای احت ا ت اشیا در مج وعوه آموزشوی انتخواب
شده بر اساس قانون  ADABOOSTبوه روز رسوانی مویشووند و
روش آتر الاوریتم ماشین بردار پشتیبان می باشد .در جدول ()2
روشهای مختلف بر اساس تطای معیار فیشر مقایسه گردیدهاند.
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نتایج حاصل نشان میدهد که الاوریتم پیشونهادی بعود از روش
 DTCبرای هر سه مج وعه داده نسبت به سایر روشها از تطای
فیشر مناسبتری برتوردار میباشد.
جدول ( )3درصد دقت انتخاب طبقهبندهای مختلفی را نشان
م ویدهوود .بوورای مج وعووه داده  DARPA99روش  SVMو روش
الاوریتم پیشنهادی از دقوت بیشوتری نسوبت بوه سوایر روشهوا
برتوردار میباشند .برای مج وعه داده هانیپاتها روش الاوریتم
پیشنهادی و درتت تصو یم بهتورین روشهوا مویباشوند .بورای
مج وعه داده  NSL-KDDروش پیشونهادی ،طبقوه بنود درتوت
تص یم و  StatsDTCبیشترین دقت را دارند.

جدول( :)2درصد معیار فیشر(تطا) روشهای گوناگون
NSL-KDD

Real Traffic

DARPA99

1/2581 ± 1/1997

7/1443 ± 1/1715

1/1145 ± 1/1119

Proposed

7/4723 1/1118 ±

11/7483 ± 1/1578

1/3135 ± 1/1149

Fisher

29/1142 ± 3/7337

11/8139 ± 1/1321

18/1238 ± 17/3431

Quadratic

17/4313 ± 3/1471

13/3417 ± 1/1329

4/3882 ± 1/1159

UDC

1/2149 ± 1/1199

9/1419 ± 1/1521

1/1137 ± 1/1113

StatsDTC

1/2122 ± 1/1197

7/1315 ± 1/1343

1/1142 ± 1/1112

DTC

3/2439 ± 1/1822

11/5145 ± 1/1859

3/8921 ± 1/1182

NaiveBC

3/2783 ± 1/1213

11/8911 ± 1/1958

3/9177 ± 1/1231

BagEnsNaiveBC

43/7124 ± 3/4943

51/1111 ± 1/1111

2/5512 ± 1/3151

BagEnsWeakC

4/9323 ± 1/2384

21/8218 ± 1/4455

1/9913 ± 1/1123

BagEnsDT

4/3983 ± 1/3334

13/5398 ± 1/3298

1/7342 ± 1/2794

ADABOOSTC

1/2275 ± 1/1548

15/4314 ± 1/3295

1/1839 ± 1/1142

BoostEnsDT

3/2383 ± 1/3915

12/8532 ± 1/5875

1/1114 ± 1/1111

SVM

جدول ( :)9درصد دقت انتخاب روشهای گوناگون
NSL-KDD

Real Traffic

DARPA99

99/7421 ± 1/1998

92/8511 ± 1/1335

99/9955 ± 1/1119

Proposed

92/5191 ± 1/1119

89/7539 1/1225±

99/4143 ± 1/1133

Fisher

37/1413 ± 8/1894

87/8318 1/1413±

73/4213 ± 23/7748

Quadratic

81/5481 ± 3/1511

88/1931 1/1544±

91/5841 ± 1/1119

UDC

99/7851 ± 1/1199

91/4332 1/1377±

99/9933 ± 1/1113

StatsDTC

99/7878 ± 1/1197

92/8531 ± 1/1432

99/9958 ± 1/1112

DTC

93/7513 ± 1/1829

89/8734 1/1891±

93/1512 ± 1/1339

NaiveBC

93/7182 ± 1/1214

89/3391 1/1139±

93/1135 ± 1/1485

BagEnsNaiveBC

53/4843 ± 1/1784

89/5412 ± 7/2238

95/9591 ± 1/2495

BagEnsWeakC

95/1292 ± 1/2717

72/2111 1/7289±

98/4941 ± 1/1843

BagEnsDT

95/2998 ± 1/3327

84/9313 ± 1/5234

98/9327 ± 1/4741

ADABOOSTC

98/7719 ± 1/1551

81/9939 2/2721±

99/7855 ± 1/1371

BoostEnsDT

93/5477 ± 1/3517

85/9413 1/9159±

99/9985 ± 1/1111

SVM
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جدول ( )4مقایسهای از رتبوه معیوار فیشور بورای روشهوای
گوناگون را بر اساس آزمون آماری نشان میدهد .ه وانطوور کوه
قابل مشاهده است الاووریتم پیشونهادی بور روی مج وعوه داده
 DARPA99رتبه دوم و بورای مج وعوه دادههوای  RealTrafficو
 NSL-KDDدارای رتبه یک میباشد.
جدول ( )5درصد ناحیه زیر ن ودار  ROCرا نشوان مویدهود.
هرچه این درصد بیشتر باشد بیانار این است که روش مورد نظور
ع لکرد بهتری را دارد .الاوریتم پیشنهادی برای هر سه مج وعه
داده دارای درصد قابل قبولی میباشد .ه انطور که در جدول ()3
ن ووایش داه شووده اسووت الاوووریتم پیشوونهادی بوورای مج وعووه
 DARPA99و هوووانیپوووات رتبوووه دوم و بووورای مج وعوووه داده
 NSL-KDDرتبووه اول را دارد .جوودول ( )7مقایسووهای از معی وار
زموان اجورا بورای روشهوای گونواگون را نشوان مویدهوود .روش
پیشنهادی دارای زمان بیشتری نسبت به سایر روشها میباشد.

جدول ( :)9رتبهبندی بر اساس ناحیه زیر ن ودار  ROCروشهای
گوناگون
NSL-KDD

Real Traffic

DARPA99

1
7
12
11
3
2
11
9
13
8
3
4
5

2
3
8
9
4
3
11
12
13
11
5
1
7

2
7
13
11
3
4
9
8
12
3
11
5
1

NSL-KDD

Real Traffic

1
11
12
11
2
3
7
8
13
3
5
4
9

1
5
3
9
3
2
4
7
13
12
11
11
8

2
3
13
12
4
3
11
11
9
8
7
5
1

Fisher
Quadratic
UDC
StatsDTC
DTC
NaiveBC
BagEnsNaiveBC
BagEnsWeakC
BagEnsDT
ADABOOSTC
BoostEnsDT
SVM

جدول ( :)1معیار زمان روشهای گوناگون (بر حسب ثانیه)
NSL-KDD

Real Traffic

DARPA99

1775/3

189/3317

814/8382

Proposed

1/7888

1/2473

1/3979

Fisher

Proposed

1/4217

1/2435

1/2718

Quadratic

Fisher

1/4324

1/3271

1/2991

UDC

Quadratic

5/1143

1/4878

1/3841

StatsDTC

113/1557

7/7597

32/2882

DTC

جدول(  :)9مقایسه رتبه معیار فیشر روشهای گوناگون با آزمون آماری
DARPA99

Proposed

UDC
StatsDTC
DTC

13/1844

1/7451

11/3832

NaiveBC

NaiveBC

18/1318

2/5593

12/3751

BagEnsNaiveBC

BagEnsNaiveBC

9/3314

4/3251

8/3111

BagEnsWeakC

BagEnsWeakC

7/5411

1/3122

8/1818

BagEnsDT

ADABOOSTC

7/1874

1/3238

4/8894

ADABOOSTC

BagEnsDT

BoostEnsDT

238/9112

43/3127

7/3819

BoostEnsDT

SVM

17/1411

43/9821

17/1327

SVM

جدول ( :)9درصد ناحیه زیر ن ودار  ROCروشهای گوناگون

شکلهای ( )3-8تروجی روش پیشنهادی را بر اساس ن ودار
 DETو برای سه مج وعه داده نشان میدهند .هرچه نورخ منفوی

NSL-KDD

Real Traffic

DARPA99

99/9853

81/2374

99/9512

Proposed

97/9791

74/4335

98/3151

Fisher

73/3174

73/1718

38/4431

Quadratic

79/3519

35/2128

89/1738

UDC

99/8715

79/3118

99/9453

StatsDTC

99/9337

79/9879

99/9127

DTC

81/2249

32/1438

94/4191

NaiveBC

81/4199

32/1173

94/4851

BagEnsNaiveBC

51/2841

51/1143

71/8119

BagEnsWeakC

کاذب کمتر می شود نرخ مثبت کاذب افزایش مییابد کوه بیوانار
نسبت عکر این دو نسبت به هم میباشد.
شکلهای ( )9-11تروجی سایر روش ها را بر اساس ن وودار
 DETو برای هر سه مج وعه داده نشان میدهند.
شکلهای ( )12-14نیز ناحیه زیر ن ودار  ROCبر اساس نرخ
ن ونه برداری از مج وعه دادهها را نشان میدهند.
جدول ( )8نتایج بهدست آمده روشهای مختلوف بور اسواس

97/8234

35/1357

99/3522

BagEnsDT

98/3138

74/9411

87/5141

ADABOOSTC

ماتریر در همریختاوی را نشوان مویدهود .جودول ( )9تالصوه

99/8583

81/8373

99/8914

BoostEnsDT

مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج جدیدترین تحقیقات در زمینه

98/8935

73/4185

99/9994

SVM

تشخی

ح الت و نفوذ را نشان میدهد .قابل توجه میباشد کوه

هر روش نقاط قووت و نقواط ضوعفی دارد کوه امکوان مقایسوه و
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انتخاب بهترین روش را دچار مشکل مین اید.

شكل ( DET :)9روش پیشنهادی (مج وعه داده ) DARPA99

شكل ( DET :)1روش پیشنهادی (مج وعه داده )Real Traffic

شكل ( DET :)1روش پیشنهادی (مج وعه داده )NSL-KDD
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شكل ( DET :)3مربوط به دوازده روش دیار (مج وعه داده )DARPA99

شكل ( DET :)70مربوط به دوازده روش دیار (مج وعه داده )Real Traffic

شكل(  DET :)77مربوط به دوازده روش دیار (مج وعه داده )NSL-KDD
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شكل ( :)72ناحیه زیر ن ودار ( ROCدقت) بر اساس نرخ ن ونهبرداری مج وعه داده

709

DARPA99

شكل ( :)79ناحیه زیر ن ودار ( ROCدقت) بر اساس نرخ ن ونه برداری مج وعه داده

Real Traffic

شكل ( :)79ناحیه زیر ن ودار ( ROCدقت) بر اساس نرخ ن ونه برداری مج وعه داده

NSL-KDD
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 نتایج بهدست آمده بر اساس ماتریر درهمریختای:)1( جدول
Proposed

FP
3

DARPA99
TP
FN
971
3

TN
141151

FP
74

Real Traffic
TP
FN
815
1549

TN
21133

FP
175

NSL-KDD
TP
FN
58131
439

TN
37138

Fisher

13

173

811

141141

139

193

2138

21198

5172

54382

4248

32171

Quadratic

31153

158

815

111111

1532

1155

1219

18715

4133

42255

13375

33281

UDC

11832

935

8

128191

715

413

1948

19532

23917

51378

8252

43433

StatsDTC

8

972

1

141145

452

897

1437

19785

158

58513

127

37185

DTC

1

971

3

141152

48

798

1533

21189

118

58491

139

37225

NaiveBC

9778

973

1

131275

173

235

2199

21134

4195

54918

3722

33248

BagEnsNaiveBC

9842

973

1

131211

138

253

2118

21139

4222

54893

3737

33121

BagEnsWeakC

14183

944

29

125937

1931

258

2113

18273

11177

37819

21821

53133

BagEnsDT

1975

973

1

138178

4373

1157

1217

15534

3187

55988

2342

34253

ADABOOSTC

1434

972

1

138319

2112

1252

1112

18125

2783

54997

3333

34531

BoostEnsDT

128

973

1

139925

2953

1473

891

17284

352

57817

823

33391

SVM

1

971

2

141153

2139

1274

1191

18198

775

51371

7931

33538

Min

1

158

1

111111

48

193

891

15534

118

37819

127

43433

Max

14183

973

815

141153

4373

1473

2138

21189

23917

58513

21821

37225

 تالصه مقایسه نتایج به دست آمده روش پیشنهادی با نتایج روشهای پیشنهادی سایر تحقیقات:)3 ( جدول
)نویسنده (ها

Rezazadeh et al.

Aburomman and
Ibne Reaz

]13[
Singh et al.

]17[
Sreenath and
Udhayan

]11[
Gaikwad and
Thool

]12[
Masarat et al.

]15[
Elbasiony et al.

]18[
Aslahi-Shahri et
al.

سال

2113

2113

2115

2115
2115

)تکنیک (ها

اج ا

)مج وعه داده (ها

AdaBoost,
Fisher, Quadratic,
Boosting, Bagging,
UDC, SDT, DT,
DARPA, Real trafﬁc,
Weighted majority
NaiveB, Weak,
NSL-KDD
voting chosen by
SVM
Proposed GA

پیش پرادزش

KDD

DARPA

Real
Traffic

Data mining
based

True and false positive
rate, true and false
negative rate, precision,
,recall
F-measure, ROC curve,
Accuracy, execution
time and T-test

99/74

99/99

92/85

None

Classiﬁcation accuracy

92/59

92/83 ∗ 83/21 ∗

Accuracy, true and false
Filtered,
positive rate, true and
consistency, CFS
false negative rate, F1subset evaluation
score, precision and
and DBSCAN
execution time.

33/98

91/98*

37/93

SVM, k-NN
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voting chosen by
PSO

KDD’ 99

OS-ELM

Feature
aggregation stage

NSL-KDD, Real
trafﬁc

Bagging

NSL-KDD
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Accuracy
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Bagging, AdaBoost
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BIRCH
hierarchical
clustering

execution time,
Accuracy, false positive
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81/51*
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Naive bayes,
Decision Stump,
Hoeffding Tree,
ADTree
RepTree, Naive
bayes, Random
Tress, C4.5/J48,
Decision Stump,

2114

J48 trees, fuzzy

Fuzzy Ensemble

KDD’ 99

Gain Ratio
Evaluation

Accuracy, Cost

93/11

93/23*

83/57*

2113

Weighted variant
of K-means

Random Forest

KDD’ 99

None

ROC curve

98/15

98/39*

91/33*

2115

SVM, GA

Hybrid machine
learning
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True and false positive
rate, ROC curve, Fmeasure, Recall,
Accuracy

97/21

97/44*

91/48*

2115

GA
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NSL-KDD

Data mining
based

True positive and true 98/41111
negative rate, accuracy

98/35*

91/31*

Data mining
based

True and false positive
rate, true and false
negative rate, precision,
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F-measure, ROC curve,
Accuracy, execution
time and T-test
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92/85
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Rastegari et al.

]29[

PROPOSED

(%) دقت

)معیار(ها

-

GAWote

AdaBoost,
Boosting, Bagging,
DARPA, Real trafﬁc,
Weighted majority
NSL-KDD
voting chosen by
Proposed GA

99/7
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 نتيجهگيري-1
در این تحقیق به پیادهسازی یک هانینت آزمایشااهی بر پایه
مجازیسازی پرداتته شد تا بتوان بخشی از دادههای مورد نیاز
 در طول انجام.برای آزمایش الاوریتم پیشنهادی ج عآوری شود
کارهای تحقیقاتی هر دو هانینت آزمایشااهی طراحیشده در دو
 در حقیقت ایجاد.مکان متفاوت بهدفعات مورد ح له قرار گرفت
بستری برای تعامل با مهاج ین و تجزیهوتحلیل فعالیتهای آنها
درک ع یقی به ما جهت شناتت ح الت داده است و ک ک
میکند که بتوان الاوهای ح الت را استخراج ن وده و الاوریتم
 انتخاب.پیشنهادی را با کارایی و دقت بیشتری طراحی ن ود
فنهای مناسب برای یادگیری از بین جریانهای مخرب مهمترین
 با توجه به نامتوازن بودن دادهها و.بخش از تحقیق میباشد
 قابلیت،همچنین مشکالتی که در زمینه وزندهی بهوجود میآمد
شناسایی جریانهای ناشناتته توسط مدل یادگیری ج عی بر
اساس رأیگیری وزنی پیشنهادی مبتنی بر الاوریتم ژنتیک
بهعنوان راهحل مناسب و کارا با دقت با ع ل ن ود که یکی از
.بهترین انتخابها در این زمینه نسبت به روشهای دیار میباشد
بهطور متوسط دقت الاوریتم پیشنهادی برای سه مج وعه داده
. میباشد%97/53 با ویژگیهای متفاوت و نامتوازن بودن دادهها
نویسندگان این مقاله امیدوارند که نتایج تحقیقات به فرآیند
افزایش امنیت و ارتقا فنون امنیتی جهت شناسایی ح الت
 اگرچه این تحقیق نشان.ناشناتته بهطور مؤثر ک ک ن اید
میدهد که الاوریتمهای ج عی میتوانند یکی از بهترین و
 ولی در،کارآترین روشها برای شناسایی ح الت ناشناتته باشند
مطالعات آتی میبایست بر روی افزایش دقت و ه چنین کاهش
.زمان اجرا در طراحی اینگونه الاوریتمها ت رکز ن ود
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ABSTRACT
Security is a significant issue in this world and is given several dimensions by varying circumstances.
Among different security areas, cyber security can be claimed to have one of the most important places in
new circumstances of this world. In this study, two virtual honeynets were designed in two different laboratories to help us study unknown attacks. Other scientific datasets were also used for this purpose. Imbalanced data always cause problems for network datasets and reduce the efficiency for the prediction of minority classes. To cope with this problem, ensemble learning methods were applied in order to detect network attacks and most specifically, unknown attacks, while taking advantage of different techniques and
action model learning. It was found that ensemble learning method was suitable for describing the security
problems because activities done on computer systems can be viewed at multiple levels of abstraction and
information can be collected from multiple data sources. Statistical analysis was used as the research
method in order to measure the reliability and validity of findings. Here, we applied statistical techniques
and tests to show that the algorithm designed by the proposed weighted voting and based on the genetic
algorithm has a better performance than other twelve classifiers.
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