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چكيده
با رشﺪ فﻨاوري اﻃﻼﻋات ،اﻣﻨﯿت شﺒﮑﻪ بﻪﻋﻨوان یﮑﯽ از ﻣﺒاﺣﺚ ﻣهم و ﭼاﻟﺶ بﺴﯿار بﺰرگ ﻣﻄرح است .ساﻣانﻪهاي ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ ،ﻣؤﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ
یﮏ شﺒﮑﻪ اﻣﻦ است کﻪ ﺣمﻼﺗﯽ را کﻪ ﺗوسط فایروالها شﻨاسایﯽ نمﯽشود ،ﺗشﺨﯿﺺ ﻣﯽدهﺪ .ایﻦ ساﻣانﻪها با دادههاي ﺣجﯿم براي ﺗحﻠﯿل
ﻣواجﻪ هﺴتﻨﺪ .بررسﯽ ﻣجموﻋﻪ دادههاي ساﻣانﻪهاي ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ نشان ﻣﯽدهﺪ کﻪ بﺴﯿاري از ویژگﯽها ،غﯿرﻣﻔﯿﺪ و یا بﯽﺗأثﯿر هﺴتﻨﺪ؛
بﻨابرایﻦ ،ﺣذف برخﯽ ویژگﯽها از ﻣجموﻋﻪ بﻪﻋﻨوان یﮏ راهکار براي کاهﺶ ﺣجم سربار و درنتﯿجﻪ باال بردن سرﻋت سﯿﺴتم ﺗشﺨﯿﺺ ،ﻣعرفﯽ
ﻣﯽشود .براي بهﺒود ﻋمﻠﮑرد سﯿﺴتم ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ ،شﻨاخت ﻣجموﻋﻪ ویژگﯽ بهﯿﻨﻪ براي انواع ﺣمﻼت ضروري است .ایﻦ پژوهﺶ ﻋﻼوه بر ارائﻪ
ﻣﺪﻟﯽ بر اساس ﺗرکﯿب شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ ﻣصﻨوﻋﯽ براي اوﻟﯿﻦ بار بﻪﻣﻨظور ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ ،روشﯽ را براي استﺨراج ویژگﯽهاي بهﯿﻨﻪ ،بر روي
ﻣجموﻋﻪ داده  KDD CUP 99کﻪ ﻣجموﻋﻪ داده استانﺪارد جهت آزﻣایﺶ روشهاي ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ بﻪ شﺒﮑﻪهاي کاﻣپﯿوﺗري ﻣﯽباشﺪ ،ارائﻪ
ﻣﯽنمایﺪ.
کليدواژهها :شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ ﻣصﻨوﻋﯽ ،انتﺨاب ویژگﯽ ،ﺗرکﯿب خﺒرهها ،ساﻣانﻪ ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ

 .1مقدمه
1

ساﻣانﻪهاي ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ ( )IDSکﻪ بﻪﻣﻨظور فعاﻟﯿتهاي
غﯿرﻋادي در شﺒﮑﻪها ﻣورداستﻔاده قرار ﻣﯽگﯿرنﺪ ،در سالهاي
اخﯿر ﻣوردﺗوجﻪ بﺴﯿاري از ﻣحققﯿﻦ قرارگرفتﻪ است و ﻣﺪلهاي
ﻣتعﺪدي بﻪﻣﻨظور شﻨاسایﯽ و جﻠوگﯿري از ﺣمﻼت و برقراري
اﻣﻨﯿت ارائﻪ و ﻃراﺣﯽ شﺪهانﺪ .اساسﯽﺗریﻦ هﺪف اﻣﻨﯿت اﻃﻼﻋات،
جﻠوگﯿري از دسترسﯽ غﯿرﻣجاز ،استﻔاده ،افشا ،اختﻼل ،اﺻﻼح و
یا ﺗﺨریب است ] .[1از آنجا کﻪ رفتار نﻔوذکﻨﻨﺪگان از یﮏ کاربر
قانونﯽ ﻣتﻔاوت است ] [4یﮏ دیواره آﺗﺶ سﻨتﯽ بﻪخوبﯽ نمﯽﺗوانﺪ
در ﺗمام ﻣوارد بﻪ ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ کمﮏ کﻨﺪ درﺣاﻟﯽکﻪ IDS
ﻣﯽﺗوانﺪ ایﻦ وظﯿﻔﻪ را بﻪدرستﯽ انجام دهﺪ .در ایﻦ راستا
اﻟگوریتمهاي ﻣتعﺪدي از سوي ﻣحققﯿﻦ پﯿشﻨهاد شﺪه است کﻪ
ﻣﯽﺗوانﺪ بﻪ پژوهﺶ ] [9اشاره کرد کﻪ با استﻔاده از اﻟگوریتم
خوشﻪبﻨﺪي  k-meansو ﻃﺒقﻪبﻨﺪي کﻨﻨﺪههاي  c4.5و  FNN4و
ﻣاشﯿﻦ بردار پشتﯿﺒان ( (SVM9بﻪ ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ در ساﻣانﻪهاي
* رایانﻪ ناﻣﻪ نویﺴﻨﺪه ﻣﺴئولali.maroosi@torbath.ac.ir :
1- Intrusion Detection System
2- Fuzzy Neural Network
3- Support Vector Machine

کاﻣپﯿوﺗري پرداختﻪ است .همچﻨﯿﻦ در پژوهشﯽ دیگر بهﺒود
ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ با استﻔاده از ساﻣانﻪهایﯽ ﻣﺒﻨﯽ برداده کاوي  c4.5و
ﻣاشﯿﻦ بردار پشتﯿﺒان ارائﻪ شﺪه است و دقت ﺗشﺨﯿﺺ%19/9
گﺰارششﺪه است ] ،[2اﻟگوریتمهاي دیگر ﻣانﻨﺪ شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ
 LVQنظارتشﺪه ] ،[5درخت ﺗصمﯿم ] ،[9اﻟگوریتمهاي بﯿﺰ ]،[7
اﻟگوریتم  ،[9] j48شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ ﻣصﻨوﻋﯽ ] ،[1اﻟگوریتم
ژنتﯿﮏ ] ،[10ﻣاشﯿﻦ بردار پشتﯿﺒان ] ،[11شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ
همﯿﻨگ ] ،[14شﺒﮑﻪهاي  SOMﭼﻨﺪگانﻪ ] ،[19بردار پشتﯿﺒان و
کﻠونﯽ ﻣورﭼﻪها ] ،[12ﺗرکﯿب نﺰدیﮏﺗریﻦ همﺴایﻪ خوشﻪبﻨﺪي
فازي و نظریﻪ  ،[15] Damper-Shaferاﻟگوریتم  [19] PCAﻣورد
ﺗوجﻪ ﻣحققﯿﻦ بوده است .ﻋموم پژوهﺶهاي انجامشﺪه ﻣذکور بر
روي پایگاه داده  KDD2انجام شﺪه است ایﻦ پایگاه داده از ﻃریق
درگاه 5در اختﯿار ﻣحققﯿﻦ ایﻦ ﺣوزه قرار گرفتﻪ است .ﻣﺴئﻠﻪ
ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ را ﻣﯽﺗوان بﻪﻋﻨوان یﮏ ﻣﺴئﻠﻪ ﻃﺒقﻪبﻨﺪي در نظر
گرفت کﻪ ﺗوسط ﻣجموﻋﻪاي از ویژگﯽها ﺗوﺻﯿف ﻣﯽشود.
ﻃﺒقﻪبﻨﺪي ،یﮏ نگاشت از فضاي ﻣقادیر ویژگﯽها بﻪ فضاي کﻼس
است؛ و از آنجایﯽکﻪ ﺗعﺪاد  21ویژگﯽ درﻣجموﻋﻪ  KDDﻣﻔروض
4- KDD Cup 1999 Data
5 -Http://kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/.html
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است انتﺨاب زیرﻣجموﻋﻪاي کوﭼﮏﺗر از ﻣجموع ویژگﯽها یﮑﯽ از
ﻣﺴائل ﻣوردﺗوجﻪ پژوهشگران ایﻦ ﺣوزه ﻣﯽباشﺪ .کاهﺶ ابعاد و
ﺗوجﻪ بﻪ ﺣذف ویژگﯽهاي زائﺪ ﻣﻨجر بﻪ کاهﺶ هﺰیﻨﻪ و نﯿﺰ
کاهﺶ ﻣحاسﺒات سربار و استﻨتاج سریعﺗر و درنهایت بهﺒود درک
ﻣﺪل ﻃﺒقﻪبﻨﺪ ﻣﯽشود.
ﻣﺴئﻠﻪ انتﺨاب زیرﻣجموﻋﻪ بهﯿﻨﻪ از نوع  NP-Hardاست کﻪ

ایﻦگونﻪ ﺗهﺪیﺪها پرداخت ،گاﻣﯽ بﺰرگ در کاهﺶ خﺴارات وارده-
ي ناشﯽ از ایﻦ ﺗهﺪیﺪها برداشتﻪشﺪه است.
در ایﻦ پژوهﺶ سعﯽ شﺪه است کﻪ ضمﻦ بررسﯽ و ﺗحﻠﯿل
آﻣاري دادههاي  KDDویژگﯽهاي زائﺪ و کم ﺗأثﯿر در ﺗشﺨﯿﺺ هر
یﮏ از  44ﺣمﻠﻪ شﻨاسایﯽ شود .ﻟذا ایﻦ ﻣﻄاﻟعﻪ ،باهﺪف ﺗشﺨﯿﺺ
نﻔوذ در شﺒﮑﻪ انجامشﺪه است .کﻪ براي رسﯿﺪن بﻪ ایﻦ هﺪف از

نﯿازﻣﻨﺪ اﻟگوریتمهاي فرا ابتﮑاري [17] 1ﻣانﻨﺪ اﻟگوریتم ژنتﯿﮏ

روش جاﻣعﺗري بﻪ نام ﺗرکﯿب شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ ﻣصﻨوﻋﯽ یا همان

] [19است .ﻟذا دستﻪاي دیگر از ﻣﻄاﻟعات ایﻦ ﺣوزه ﻣﺒتﻨﯽ بر

ﺗرکﯿب خﺒرهها استﻔاده شﺪ .افﺰایﺶ خﺒرهها ﻣﻨجر بﻪ ﺗﺨصصﯽ

یادگﯿريهاي بﺪون ناظر ،جهت ﺣذف ویژگﯽهاي زائﺪ است .در

شﺪن وظﯿﻔﻪ آنها شﺪه و ضمﻦ ﺗمرکﺰ یادگﯿرها بﻪ ﺗوزیع خﻄا

ایﻦ روشها ،ابتﺪا بر اساس اﻟگوریتم جﺴتجوي روبﻪجﻠو،

ﺣول هﺪف کمﮏ خواهﺪ کرد و درنهایت ﻣوجب افﺰایﺶ ﺻحت

زیرﻣجموﻋﻪ ویژگﯽها انتﺨاب ﻣﯽشود .سپس ﻣجموﻋﻪ داده با

ﻋمﻠﮑرد سﯿﺴتم ﺗصمﯿم گﯿر ﻣﯽشود؛ ﻟذا با ﺗرکﯿب نظرات آنها

استﻔاده از اﻟگوریتم خوشﻪبﻨﺪي و زیرﻣجموﻋﻪ ﻣﻨتﺨب،

ﺣصول نتﯿجﻪاي دقﯿقﺗر نﺴﺒت بﻪ ﻣﻄاﻟعات ﻣشابﻪ ﺻورت خواهﺪ

بررسﯽشﺪه و درنهایت ،دقت خوشﻪبﻨﺪي ارزیابﯽ ﻣﯽشود .ایﻦ

گرفت.

رونﺪ ﭼﻨﺪیﻦ ﻣرﺗﺒﻪ ﺗﮑرار ﺗا خوشﻪبﻨﺪي با بهتریﻦ ﻣعﯿار بﻪ دست
آیﺪ .ﻣﺰیت ایﻦ روش ایﻦ است کﻪ قابلاﻋمال بر روي ﺗمام انواع
دادههاي ﻋﺪدي و غﯿر ﻋﺪدي است اﻣا بﻪ دﻟﯿل وابﺴتگﯽ بﻪ
زیرﻣجموﻋﻪ انتﺨابﯽ اوﻟﯿﻪ همﯿشﻪ بهتریﻦ ﻣجموﻋﻪ ویژگﯽها
ﺣاﺻل نمﯽشود .در ایﻦ خصوص ﻣﯽﺗوان بﻪ پژوهﺶ ] [11اشاره
کرد

کﻪ

با

استﻔاده

از

روش

انتﺨاب

ویژگﯽ

 ChiSquaredAttributEvalﺗوانﺴت با دقت  %100گروه ﺣمﻼت
 DOSو ﺗرافﯿﮏ نرﻣال را ﺗشﺨﯿﺺ دهﺪ .همچﻨﯿﻦ در ﻣﻄاﻟعﻪ
] [40-41براي رﺗﺒﻪبﻨﺪي ویژگﯽها با ﺣذف یﮏ ویژگﯽ ﻣﯿﺰان
کﯿﻔﯿت خوشﻪبﻨﺪي انﺪازهگﯿري شﺪه است .هر ﭼﻪ کﻪ ﺣذف یﮏ
ویژگﯽ ﻣﯿﺰان کﯿﻔﯿت پایﯿﻦﺗري بﻪ خوشﻪبﻨﺪي بﺪهﺪ آن ویژگﯽ از

 .2روش تحقيق
دادههاي ﻣورداستﻔاده در ایﻦ پژوهﺶ از ﻣجموﻋﻪ داده ،KDD
شاﻣل سﻪ ﻣجموﻋﻪ ﻣﺴتقل ،استﻔاده شﺪه است .قﺴمت اول "کل
نمونﻪها" :ﻣشتمل بر  2919291نمونﻪ ،ﻣﯽباشﺪ .قﺴمت دوم:
ﺗعﺪاد  %10نمونﻪها یعﻨﯽ ﺗعﺪاد  212041بﻪﻋﻨوان "نمونﻪهاي
استانﺪارد" نامگذاري شﺪه است بﻪﻃوريکﻪ شاﻣل ﺗماﻣﯽ انواع
ﺣمﻼت ﻣﯽشونﺪ .و قﺴمت سوم" :نمونﻪهاي اﺻﻼحشﺪه" شاﻣل
 911041رکورد انتﺨاب شﺪهانﺪ کﻪ اکثر ﻣحققان ایﻦ نمونﻪها را
بﻪﻋﻨوان ﻣجموﻋﻪ آﻣوزشﯽ و آزﻣون استﻔاده کردهانﺪ ] .[44ایﻦ
2

اهمﯿت بﯿشتري برخوردار خواهﺪ بود .در ایﻦ ﻣﻄاﻟعﻪ براي یافتﻦ

دادهها ﺗوسط گروه  ISTاز آزﻣایشگاه  MIT LINCLONبﻪﻋﻨوان

9

اوﻟﯿﻦ دادههاي استانﺪارد براي ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ جمعآوري شﺪهانﺪ

ﻣﯿﺰان کﯿﻔﯿت خوشﻪبﻨﺪي از ﻣعﯿارهاي ﺗراکم 4و پراکﻨﺪگﯽ

] .[49ﻣجموﻋﻪ داده  KDDاز هﻔت هﻔتﻪ شﺒﯿﻪسازي فعاﻟﯿتهاي

استﻔاده شﺪه است.
اﻣروزه بﺴﯿاري از ﻣردم در سراسر جهان بااﺗصال بﻪ ایﻨترنت،
ناخودآگاه با ﺗهﺪیﺪات اﻣﻨﯿتﯽ بﺴﯿاري ﻣانﻨﺪ ویروسها ،کرمها و
ﺣمﻼت هﮑرها ﻣواجﻪ ﻣﯽشونﺪ .در ﺣال ﺣاضر فایروالها،
آنتﯽویروسها ،رﻣﺰگذاري پﯿام ،پروﺗﮑلهاي شﺒﮑﻪ ایمﻦ ،ﺣﻔاظت
از رﻣﺰ ﻋﺒور و غﯿره براي ﺗأﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿت در شﺒﮑﻪهاي کاﻣپﯿوﺗري،

کاﻣپﯿوﺗري گردآوري شﺪه است کﻪ دو هﻔتﻪ اول هﯿچ ﺣمﻠﻪاي
ﺻورت نگرفتﻪ و در پﻨج هﻔتﻪ باقﯿمانﺪه بﯿشتر ﺣمﻼت آزﻣایﺶ
شﺪه است] .[42در اکثر پژوهﺶهاي انجامشﺪه ﻋمﺪﺗاً زیرﻣجموﻋﻪ
 %10از ﻣجموﻋﻪ داده  KDDبراي آﻣوزش ،آزﻣون و انتﺨاب ویژگﯽ
بﻪجاي استﻔاده از کل ﻣجموﻋﻪ داده  KDDﻣورداستﻔاده قرار

کافﯽ نﯿﺴت ،زیرا برخﯽ از نﻔوذها ،از نقﺺ در ساﻣانﻪهاي ﺣﻔاظتﯽ

گرفتﻪ است ] .[45در ایﻦ پژوهﺶ از همﯿﻦ ﻣجموﻋﻪ %10کﻪ

کاﻣپﯿوﺗرها براي ﺣمﻠﻪ استﻔاده ﻣﯽکﻨﻨﺪ ] .[44بﻨابرایﻦ،

نمایﻨﺪهاي از کل دیتا است ،استﻔاده شﺪه است .جﺪول (21 )1

ساﻣانﻪهاي ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ ( )IDSبﻪ ضرورﺗﯽ براي زیرساختهاي

ویژگﯽ ﻣربوط بﻪ دادههاي  KDDرا نشان ﻣﯽدهﺪ .ایﻦ ﻣجموﻋﻪ بﻪ

اﻣﻨﯿتﯽ اکثر سازﻣانها ﺗﺒﺪیلشﺪه است کﻪ ﭼﻨانچﻪ بتوان با

 2گروه اﺻﻠﯽ و  44نوع ﺣمﻠﻪ ﺗقﺴﯿمبﻨﺪي ﻣﯽشود .جﺪول ()4

استﻔاده از ﺗﮑﻨﯿﮑهاي دادهکاوي بﻪدقت قابلﺗوجهﯽ از ﺗشﺨﯿﺺ

ﺗقﺴﯿمبﻨﺪي ایﻦ ﺣمﻼت را نشان ﻣﯽدهﺪ .در ﺣمﻠﻪهاي کﻼس
 ،DOSﻣﻨابع سﯿﺴتم بﯿﺶازﺣﺪ ﻣورداستﻔاده قرار ﻣﯽگﯿرنﺪ و باﻋﺚ

1- Heuristic Algorithm
2- Compactness
3- Separateness

ﻣﯽشود کﻪ درخواستهاي نرﻣال براي در اختﯿار گرفتﻦ ﻣﻨابع ،رد
4- Information Systems & Technology
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 کﻼسبﻨﺪي نوع ﺣمﻼت:)2( جدول

 ﺣمﻠﻪکﻨﻨﺪه با نﻔوذ غﯿرﻣجاز از راه،R2L  در ﺣمﻼت کﻼس.شود

Num

Input Attribute

. اقﺪام بﻪ ارسال بﺴتﻪ بر روي شﺒﮑﻪ ﻣﯽکﻨﺪ،دور بﻪ ﻣاشﯿﻦ قربانﯽ

1

Duration

2

Protocol_Type

 بﻪﻃور ﻣوفقﯿتآﻣﯿﺰي در ﻣاشﯿﻦ قربانﯽ،U2R ﺣمﻠﻪهاي کﻼس

3

Service

4

Flag

 ﺣمﻠﻪکﻨﻨﺪه با بررسﯽ و پویﺶ سﯿﺴتم بﻪ دنﺒال یافتﻦ،PROBE

5

Src_Bytes

9 ،)1(  ویژگﯽ ﻣﻨﺪرج در جﺪول21  از ﻣﯿان.راههاي نﻔوذ ﻣﯽباشﺪ

6

Dst_Bytes

 ویژگﯽ9  براي استﻔاده از ایﻦ.ویژگﯽ بﻪﺻورت رشتﻪاي هﺴتﻨﺪ

7

Land

 ویژگﯽ.بایﺪ در ﻣرﺣﻠﻪ پﯿﺶپردازش ایﻦ ﻣقادیر کﺪبﻨﺪي شونﺪ

8

Wrong_Fragment

9

Urgent

) ﻃﺒقProtocol(  ویژگﯽ دوم،)9( ) ﻃﺒق جﺪولService( سوم

10

Hot

11

Num_Faild_Login

12

Logged_In

13

Num_Compromised

14

Root_Shell

15

Su_Attempted

16

Num_Root

17

Num_File_creations

18

اجرا ﻣﯽشونﺪ و ریشﻪ را در اختﯿار ﻣﯽگﯿرنﺪ و در ﺣمﻠﻪهاي کﻼس

) کﺪبﻨﺪي5( ) بر اساس جﺪولFlag( ) و ویژگﯽ ﭼهارم2( جﺪول
.شﺪهانﺪ
KDD

 ﻣجموﻋﻪ ویژگﯽهاي:)1( جدول

نام ﺣمﻠﻪ

ﺗعﺪاد
ﺣمﻠﻪ

نوع ﺣمﻠﻪ

کﺪ
ﺣمﻠﻪ

28079

1

Neptune

107201

2

Num_Shells

Back

2203

3

19

Num_Access_files

Teardrop

797

20

Num_Outbound_Cmds

Pod

264

5

21

Is_Host_Login

Land

21

6

22

Is_Guest_Login

Normal

97278

23

Count

24

Srv_Count

Satan

1589

25

Serror_Rate

Ipsweep

1247

26

Srv_Serror_Rate

Portsweep

1040

27

Rerror_Rate

Nmap

231

11

28

Srv_Rerror_Rate

Warezclient

1020

12

29

Same_Srv_Rate

Guess_Pass

53

13

30

Diff_Srv_Rate

Warezmaster

20

14

31

Srv_Diff_Host_Rate

Imap

12

15

32

Dst_Host_Count

FTP_Write

8

33

Dst_Host_Srv_Count

Multihop

7

17

34

Dst_Host_Same_Srv_Rate

Phf

4

18

35

Dst_Host_Diff_Srv_Rate

36

Dst_Host_Same_Src_Port_Rate

Spy

2

19

37

Dst_Host_Srv_Diff_Host_Rate

Buffer_Overflow

30

20

38

Dst_Host_Serror_Rate

Rootkit

10

21

39

Dst_Host_Srv_Serror_Rate

Loadmodule

9

40

Dst_Host_Rerror_Rate

Perl

3

41

Dst_Host_Srv_Rerror_Rate

DOS

Smurf

NORMAL

4

7

U2R

R2L

PROBE

8
9
10

16

22
23
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جدول ( :)1کﺪبﻨﺪي ویژگﯽ
کد
ویژگی

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

نام ویژگی

Netbios_s
Netstat
Nnsp
Nntp
Ntp_U
Other
Pm_Dum
Pop_2
Pop_3
Printer
rivate
Red_I
RemoteJo
b
Rje
Shell
Smtp
Sql_Net
Ssh
Sunrpc
Supdup
Systat
Tftp_U
Telnet
Tim_I
Time
Urh_I
Urp_I
Uucp
Whois
Vmnet
Uucp_Pat
h
Z39_50
Xll

کد
ویژگی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جدول (:)5کﺪبﻨﺪي ویژگﯽ پرﭼم

Service

نام ویژگی

Auth
Bgp
Courier
Csnet_N
Ctf
Daytime
Discard
Domain
Domain_U
Echo
Eco_I
Ecr_I

13

Efs

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Exec
Finger
Ftp
Ftp_Data
Gopher
Hostname
Http
Http_443
Irc
Imap4
Iso_Tsap
Klogin
Kshell
Ldap
Link
Login
Mtp

31

Name

32
33

Netbios_Dgm
Netbios_Ns

جدول ( .)4کﺪبﻨﺪي ویژگﯽ پﯿﮑربﻨﺪي ()Protocol
کد ویژگی

1
2
3

پيكربندی

TCP
UDP
ICMP

کد ویژگی

7
8
9
10
11
-

نام ویژگی

کد ویژگی

1
2
3
4
5
6

S1
S2
S3
SF
SH
-

()Flag

نام ویژگی

OTH
REJ
RSTO
RSTOS0
RSTR
S0

 .1-2شبكههای عصبی مصنوعی
1

شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ ﻣصﻨوﻋﯽ آن دستﻪ از ساﻣانﻪهایﯽ هﺴتﻨﺪ کﻪ
با اﻟگوبرداري از کار ﻣغﺰ انﺴان ساختﻪ ﻣﯽشونﺪ .همانﻃور کﻪ ﻣغﺰ
انﺴان ﻣتشﮑل از ﻣﯿﻠﯿونها نورون است کﻪ ﺗوسط سﯿﻨاپسها
ﻣتصل هﺴتﻨﺪ ،یﮏ شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ ﻣجموﻋﻪاي از واﺣﺪهاي ورودي
یا خروجﯽ ﻣتصل است کﻪ در آن هر اﺗصال داراي وزن ﻣرﺗﺒط با
آن واﺣﺪ است .شﺒﮑﻪ با ﺗﻨظﯿم وزنها در زﻣان آﻣوزش ﻣﯽﺗوانﺪ
برﭼﺴب کﻼس ورودي را پﯿﺶبﯿﻨﯽ کﻨﺪ .بﻪﻋﺒارﺗﯽدیگر وزن
اﺗصاالت ﺗعﯿﯿﻦ ﻣﯽکﻨﺪ ﭼگونﻪ یﮏ واﺣﺪ بر دیگري اثر ﻣﯽگذارد
و درنتﯿجﻪ خروجﯽ ﻣوردنظر ﺗوﻟﯿﺪ ﻣﯽشود .زیرﻣجموﻋﻪاي از ایﻦ
واﺣﺪها بﻪﻋﻨوان گرههاي ورودي و خروجﯽ ﻋمل ﻣﯽکﻨﻨﺪ و
گرههاي باقﯿمانﺪه الیﻪهاي پﻨهان را ﺗشﮑﯿل ﻣﯽدهﻨﺪ .در ایﻦ
پژوهﺶ از یﮑﯽ کارآﻣﺪﺗریﻦ ساختارهاي پﯿشﻨهادي براي استﻔاده
در ﻣﺪلسازي بﻪ نام ﻣﺪل پرسپترون ﭼﻨﺪالیﻪ ( )MLPاستﻔاده
شﺪه است .شﮑل ( )1ساختار شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ ﻣورداستﻔاده در ایﻦ
پژوهﺶ کﻪ از نوع  9الیﻪ است را نشان ﻣﯽدهﺪ.

شكل ( :)1ﻣعماري شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ پرسپترون ﭼﻨﺪالیﻪ ﻣورداستﻔاده
در ایﻦ ﻣﻄاﻟعﻪ

ﺗابع خروجﯽ شﺒﮑﻪ در الیﻪ آخر با رابﻄﻪ ( )1ﻣحاسﺒﻪ ﻣﯽشود
کﻪ در آن h ،و  oبﻪ ﺗرﺗﯿب نشاندهﻨﺪه الیﻪ نهان و الیﻪ خروجيﯽ
1- Artificial Neural Networks
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ﻣوفقﯿت و کارایﯽ ایﻦ ﻣﺪلها از ﻣاﺗریس آشﻔتگﯽ 4استﻔاده
ﻣﯽشود .براي ﻣحاسﺒﻪ نرخ ﺗشﺨﯿﺺ در ﻃﺒقﻪبﻨﺪي از روابط  9و
 2استﻔاده ﻣﯽشود:

بوده و ﻣﻨظور از  wهمان وزنهاي الیﻪها ﻣﯽباشﺪ.

()1

)

)

∑(

∑(

 Sgmنﯿﺰ ﺗابع سﯿگموئﯿﺪ است کﻪ بﻪﺻورت رابﻄﻪ ( )4ﺗعریيف
ﻣﯽگردد:

()4

) (

ایﻦ شﺒﮑﻪ با قابﻠﯿت ﺗقریب زنﯽ ﻋموﻣﯽ و با اﻟگوریتم یادگﯿري
پس انتشار خﻄا 1در بﯿﻦ سایر شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ ﻣﻨحصربﻪفرد
است.
شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ بﻪﻋﻨوان یﮑﯽ از بهتریﻦ نوع یياد گﯿرهيا در
بﺴﯿاري از پژوهﺶها ﻣورد استﻔاده ﻣحققﯿﻦ بوده است ] .[82اگر
ﺗعﺪاد یاد گﯿرها افﺰایﺶ یابﺪ ﻣﯽﺗوان با ﺗرکﯿب آنهيا بيﻪدقيت
باالﺗري دست پﯿﺪا کرد .در ایﻦ پژوهﺶ ﺗﻼش شﺪه است کﻪ ﺗعﺪاد
شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ افﺰایﺶ یایﺪ و بﻪ هر یﮏ از شﺒﮑﻪها یﮏ وظﯿﻔﻪ
ﺗﺨصصﯽ واگذار گردد .ایﻦ اﻣر ﻣوجب ﻣﯽشود کﻪ ﺣوزه ﺗﺨصصيﯽ
هر شﺒﮑﻪ با شﺒﮑﻪ دیگر ﻣتﻔاوت شود ضمﻦ ایﻨﮑﻪ دقت آن افﺰایﺶ
یابﺪ .بﻪ هر یﮏ از ایﻦ شﺒﮑﻪهاي ﻋصيﺒﯽ بيﻪﻋﻨيوان یيادگﯿر ،یيﮏ
خﺒره پایﻪ گﻔتﻪ ﻣﯽشود .ایﻦ ﺗﻨيوع باﻋيﺚ ﻣيﯽشيود کيﻪ نيوﻋﯽ از
واریانس در ﻋمﻠﮑرد سﯿﺴتم ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ بﻪوجود آیيﺪ درنتﯿجيﻪ
اگر خﺒرههاي ﻣﺨتﻠف وجود داشتﻪ و وظایف هر یﮏ ﻣحﺪود شيود
اﺣتمال ﺗوزیع خﻄا ﺣول هﺪف ﻣتمرکﺰشﺪه و نتایج بهتري کﺴيب
ﻣﯽشود.
بﻪﻋﻨوانﻣثال ،اگر وظﯿﻔﻪ یيﮏ شيﺒﮑﻪ فقيط ﺗشيﺨﯿﺺ نﻔيوذ و
شﻨاسایﯽ دو نوع ﺣمﻠﻪ نرﻣال از غﯿر نرﻣال باشﺪ بﻪ دﻟﯿيل ﺗمرکيﺰ
یادگﯿري دقت ﺗشﺨﯿﺺ آن نﺴيﺒت بيﻪ ﺣياﻟتﯽ کيﻪ بایيﺪ ﺗمياﻣﯽ
ﺣمﻼت را ﺗشﺨﯿﺺ دهﺪ بﯿشتر است .براي ایﻦکيﻪ بتيوان نتﯿجيﻪ
ﻣﻨاسﺒﯽ از ﺗرکﯿب خﺒرهها گرفت بایﺪ هر یﮏ از شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ
ﻃراﺣﯽشﺪه شرایط ذیل را داشتﻪ باشﺪ:
اﻟف -هر یﮏ از خﺒرهها بﻪ ﺗﻨهایﯽ در ﺣﺪ قابل قﺒوﻟﯽ (و نﻪ کاﻣل)
دقﯿق باشﻨﺪ.
ب -هرکﺪام ﻣﮑمل دیگري باشﻨﺪ یعﻨﯽ نﺒایﺪ ﻣشيابﻪ هيم بيوده و
نتﯿجﻪ یﮑﺴانﯽ ﺗوﻟﯿﺪ کﻨﻨﺪ.
با در نظر گرفتﻦ شرایط فوق ﻃراﺣﯽ شﺒﮑﻪهاي ﻋصيﺒﯽ ﻣﺨتﻠيف
انجام گردیﺪ.

 .2-2بررسی عملكرد یاد گيرها در تشخيص نوع نفوذ
بﻪﻃورکﻠﯽ در سﯿﺴتمهاي دستﻪبﻨﺪي ،براي بررسﯽ ﻣﯿﺰان

1- Feed Forward back propagation

) (

()9
()2

) (

∑

در رابﻄﻪ ( N ،)2کل نمونﻪهایﯽ است کﻪ براي داده آزﻣون در نظر
بﻪﺻورت ﺻحﯿح
گرفتﻪ ﻣﯽشود .اگر در ایﻦ رابﻄﻪ نمونﻪ
کﻼسبﻨﺪي شود ﻣقﺪار ) (

یﮏ و در غﯿر ایﻦﺻورت ﻣقﺪار

ﺻﻔر را برﻣﯽگردانﺪ .ﻋﻼوهبر ﻣحاسﺒﻪ دقت شﺒﮑﻪ دو شاخصﻪ
بﻪ ﻣعﻨﯽ نﺴﺒت نﻔوذهاي کشفشﺪه
ﺣﺴاسﯿت
بﻪ ﻣعﻨﯽ نﺴﺒت
اشتﺒاه بﻪکل نﻔوذها و شاخﺺ ﺻحت
نﻔوذهاي کشفشﺪه ﺻحﯿح بﻪکل افراد نﯿﺰ ﻣحاسﺒﻪ شﺪه است کﻪ
از ﻃریق روابط ( )5-9بﻪدست ﻣﯽآیﺪ:

()5
()9
بﻪﻃوريکﻪ:
 :TPکل ﺣمﻼﺗﯽ کﻪ بﻪدرستﯽ ﺗشﺨﯿﺺ دادهشﺪهانﺪ.
 :FPکل ﺣمﻠﻪهایﯽ کﻪ اشتﺒاهاً نرﻣال ﺗشﺨﯿﺺ دادهشﺪهانﺪ.
 :TNکل نرﻣالهایﯽ کﻪ درست ﺗشﺨﯿﺺ دادهشﺪهانﺪ.
 : FNکل نرﻣالهایﯽ کﻪ اشتﺒاهاً ﺣمﻠﻪ ﺗشﺨﯿﺺ دادهشﺪهانﺪ.
پاراﻣتر ﺣﺴاسﯿت و دقت براي هریﮏ از شﺒﮑﻪها ﻣحاسﺒﻪ گردیﺪ.

 .1-2فاز اول :طراحی خبرهها بهمنظور کالسبندی
نوع حمله
ﻣﺪل پﯿشﻨهادي از ﺗرکﯿﺒﯽ از دستﻪبﻨﺪهاي قوي براي دستﻪبﻨيﺪي
استﻔاده ﻣﯽکﻨﺪ .ایﻦ ﻣﮑانﯿﺰم کﻪ اﺻﻄﻼﺣاً ﺗرکﯿب خﺒرهها ناﻣﯿيﺪه
ﻣﯽشود ،فضاي ورودي را بﻪ زیر فضاهایﯽ ﺗقﺴيﯿم کيرده و سيپس
هر زیر فضا را بﻪ یﮏ دستﻪبﻨﺪ ﻣحول ﻣﯽکﻨﺪ .ایﻦ زیير فضياها بير
اساس بردار خروجﯽ ( )Targetﺗقﺴﯿمبﻨﺪي ﻣﯽشونﺪ .بﻪ ایﻦ ﻣعﻨﯽ
کﻪ دادههایﯽ کﻪ در کﻼس  Normalهﺴتﻨﺪ در یﮏ زیر فضيا قيرار
ﻣﯽگﯿرنﺪ و بﻪﻋﻨوان نمونﻪهایﯽ با ﻃﺒقﻪ  1و بقﯿﻪ نمونﻪها با ﻃﺒقيﻪ
 4ﻣشﺨﺺ ﻣﯽشونﺪ .ایﻦ اﻣر باﻋﺚ سهوﻟت آﻣوزش ﻣﯽشيود .زیيرا
بﻪجاي آﻣوزش اﻟگوریتم یادگﯿر بر روي یﮏ فضا با رفتار پﯿچﯿيﺪه،
اﻟگوریتم بر روي یﮏ فضا با رفتاري سادهﺗر آﻣوزش ﻣﯽیابﺪ .ﻣﺴﻠم
2- Confusion
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است کﻪ ایﻦ اﻣر ﻣوجب افﺰایﺶ کارایﯽ (کﻪ همان افيﺰایﺶ دقيت
ﺗشﺨﯿﺺ است) خواهﺪ شﺪ.
هﺪف از ایﻦ ﻣرﺣﻠﻪ ﻃراﺣﯽ دستﻪبﻨﺪها بﻪﻣﻨظور کﻼسبﻨﺪي
یﮑﯽ از  5نوع ﺣمﻠﻪ  R2L ,Normal, DOS,Probeو  U2Rاست.
ازآنجایﯽکﻪ جهت ﺗعﻠﯿم دستﻪبﻨﺪ بایﺪ نمونﻪها بﻪ زیر فضاي
ﻣﻨاسﺒﯽ ﺗقﺴﯿم شونﺪ ﻟذا از پایگاه داده ﻣﻔروض نمونﻪهاي
 Normalاز سایر ﺣمﻼت جﺪا گردیﺪ .بﻪﻃور ﻣشابﻪ بﻪﻣﻨظور
ﺗشﺨﯿﺺ ﺣمﻼت نوع  DOSکﻠﯿﻪ ایﻦ نمونﻪها از سایر دادهها
ﺗﻔﮑﯿﮏ گردیﺪ.
شﮑل ( )4فاز اول اﻟگوریتم ارائﻪشﺪه در ایﻦ پژوهﺶ را نشان
ﻣﯽدهﺪ .بﻪایﻦﺗرﺗﯿب پس از ﺗﻔﮑﯿﮏ نمونﻪها بﻪ زیر فضایﯽ ﻣﻨاسب
در فاز اول ،اقﺪام بﻪ ﻃراﺣﯽ  2شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ  A, B, E, Gگردیﺪ.

بایﺪ زیرﻣجموﻋﻪاي ﻣؤثر از ویژگﯽها ،انتﺨاب شود ،کﻪ کار آیﯽ
قابل قﺒوﻟﯽ براي سﯿﺴتم ایجاد کﻨﺪ .بﻪﻣﻨظور کاهﺶ ویژگﯽ،
راهﺣلها و اﻟگوریتمهاي فراوانﯽ ارائﻪشﺪه است .بﻪﻋﻨوانﻣثال
کاهﺶ ابعاد ﻣﯽﺗوانﺪ ﺗوسط فﯿﻠتر داده ،خوشﻪبﻨﺪي دادهها یا
انتﺨاب ویژگﯽ انجام شود ] .[41ﻣشﮑل بعضﯽ از اﻟگوریتمها ایﻦ
است کﻪ درزﻣانﯽ کﻪ ارائﻪشﺪهانﺪ ،بار ﻣحاسﺒاﺗﯽ زیاد بﻪ سﯿﺴتم
ﺗحمﯿل کردهانﺪ .اگرﭼﻪ اﻣروزه با ظهور کاﻣپﯿوﺗرهاي سریع و
ﺣافظﻪهاي بﺰرگ ،ایﻦ ﻣشﮑل کمرنگ شﺪه است وﻟﯽ ﻣجموﻋﻪ
دادهاي بﺴﯿار بﺰرگ همچون  KDDباﻋﺚ شﺪهانﺪ کﻪ همچﻨان
پﯿﺪا کردن یﮏ اﻟگوریتم سریع ،براي ایﻦ کار ﻣهم باشﺪ .در ایﻦ
پژوهﺶ پس از پﯿﺶپردازش داده و ﺣذف نمونﻪهاي ﺗﮑراري،
بﻪﻣﻨظور یافتﻦ بهتریﻦ ویژگﯽ ،دقت هر شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ ﻣوردبررسﯽ
قرار گرفت .جﺪول ( )9ﺗأثﯿر هر یﮏ از  21ویژگﯽ ﻣﻨﺪرج در
جﺪول ( )9بر روي دقت شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ را نشان ﻣﯽدهﺪ.
جدول ( :)6نتایج ساخت شﺒﮑﻪ با یﮏ ویژگﯽ

شكل ( :)2فاز اول اﻟگوریتم بﻪﻣﻨظور ﻃراﺣﯽ و ﺗعﻠﯿم خﺒرهها

ازآنجایﯽکﻪ ﻣعماري شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ ازنظر ﺗعﺪاد الیﻪها و ﺗعﺪاد
نرونها در هر الیﻪ ﻣتﻔاوت است و ﻣﯽﺗوانﺪ در دقت یادگﯿري
ﺗأثﯿرگذار باشﺪ ،ﻟذا اقﺪام بﻪ ﻃراﺣﯽ شﺒﮑﻪها با ﻣعماريهاي
ﻣتﻔاوت گردیﺪ ﺗا بهتریﻦ ﻣعماري براي هر شﺒﮑﻪ ازنظر دقت
شﻨاسایﯽ شود .در پایان ایﻦ فاز بهتریﻦ ﻣعماري هر یﮏ از
شﺒﮑﻪها بﻪدستآﻣﺪه براي استﻔاده در فازهاي بعﺪي است.

 .4-2فاز دوم :انتخاب بهترین ویژگیها جهت
تشخيص نفوذ
ازآنجاکﻪ ﻣﯿﺰان دادههاي ﻣمﯿﺰي ﻣجموﻋﻪ  KDDخﯿﻠﯽ بﺰرگ
است ،بﻨابرایﻦ ﺗجﺰیﻪوﺗحﻠﯿل آنها ﻣﯽﺗوانﺪ ﺗشﺨﯿﺺ اﻟگوهاي
رفتاري ﻣشﮑوک را دشوارﺗر گردانﺪ ] [41درنتﯿجﻪ ﻃراﺣﯽ و
پﯿادهسازي سﯿﺴتمها با کمتریﻦ ﺗعﺪاد ویژگﯽ ،ضروري بﻪ نظر
ﻣﯽرسﺪ  .از ﻃرف دیگر ،ﺗوجﻪ بﻪ ایﻦ ﻣوضوع بﺴﯿار ﻣهم است کﻪ

ﺻحت
ﺗشﺨﯿﺺ

شماره
ویژگﯽ

ﺻحت
ﺗشﺨﯿﺺ

شماره
ویژگﯽ

60.3%

22

60.4%

1

95.2%

23

60.8%

2

66.8%

24

95.8%

3

89.5%

25

93.6%

4

89.3%

26

60.4%

5

64.8%

27

91.2%

6

64.7%

28

60.3%

7

96.1%

29

61.1%

8

95.9%

30

60.3%

9

61.4%

31

61.2%

10

76.3%

32

60.4%

11

92%

33

86.2%

12

92.7%

34

60.9%

13

93.1%

35

60.3%

14

77.4%

36

60.3%

15

72.9%

37

60.3%

16

89.6%

38

60.3%

17

89.3%

39

60.3%

18

64.8%

40

60.3%

19

66.2%

41

60.3%

20

-

-

60.3%

21

همانﻃور کﻪ انتظار ﻣﯽرود وقتﯽ ﺗعﺪاد پاراﻣترهاي ورودي
شﺒﮑﻪها افﺰایﺶ ﻣﯽبایﺪ درﻣجموع دقت آنها نﯿﺰ زیادﺗر ﻣﯽشود.
جﺪول ( )7ایﻦ ﻣهم را نشان ﻣﯽدهﺪ.
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جدول ( :)7نتایج ساخت شﺒﮑﻪ با دو ویژگﯽ
ﺻحت ﺗشﺨﯿﺺ

ویژگﯽها

ﺻحت ﺗشﺨﯿﺺ

ویژگﯽها

%96.1

21,29

%96.2

1,29

%96.1

22,29

%97

2,29

%96.7

23,29

%97.3

3,29

%96.7

24,29

%96.8

4,29

%96.6

25,29

%96.1

5,29

%96.5

26,29

%96.1

6,29

%96.3

27,29

%96.1

7,29

%96.2

28,29

%96.8

8,29

%96.4

29,30

%96.1

9,29

%96.1

29,31

%96.9

10,29

%96.1

29,32

%96.1

11,29

%96.4

29,33

%96.1

12,29

%96.4

29,34

%96.7

13,29

%96.5

29,35

%96.1

14,29

%96.4

29,36

%96

15,29

%96.5

29,37

%96.1

16,29

%96.6

29,38

%96.1

17,29

%96.5

29,39

%96.1

18,29

%96.2

29,40

%96.1

19,29

%96.1

29,41

%96.1

20,29

جﺪاول فوق نشان ﻣﯽدهﺪ ویژگﯽهاي استﻔاده از ویژگﯽهاي
ﻣﺨتﻠف در دقت شﺒﮑﻪ ﺗأثﯿرگذار است .همﯿﻦ ﻣراﺣل ﺗا انتﺨاب 5

در ایﻦ پژوهﺶ دو نوع شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ بﻪﻋﻨوان خﺒره ،در دو فاز
ﻣﺨتﻠف ﻃراﺣﯽ شﺪه است .ابتﺪا  2شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ  A, B, E, Gبا
هﺪف کﻼسبﻨﺪي کﻠﯽ  5نوع ﺣمﻠﻪ و سپس 5 ،شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ
 C, D, F, H, Iبﻪﻣﻨظور بﻨﺪي زیر ﺣمﻼت ﻃراﺣﯽ گردیﺪه است.
جﺪول ( )1بﯿانگر ایﻦ واقعﯿت است کﻪ استﻔاده از ویژگﯽهاي
کﻠﯿﺪي ﻣجموﻋﻪ داده  KDDﻣﯽﺗوانﺪ ﻣﻨجر بﻪ ساخت شﺒﮑﻪهاي
ﻋصﺒﯽ شود کﻪ ضمﻦ افﺰایﺶ سرﻋت بﻪ دﻟﯿل کاهﺶ ویژگﯽها،
دقت باالیﯽ در ﺗشﺨﯿﺺ نوع ﺣمﻠﻪدارنﺪ.
جدول ( :)9ویژگﯽهاي ﻣﻨتﺨب کﻠﯿﻪ شﺒﮑﻪها
درﺻﺪ
ﺻحﯿح

ﺗشﺨﯿﺺ

ویژگﯽهاي ﻣﻨتﺨب

شﺒﮑﻪ

%99.5

3,4,10,29,34

NETWORK A

%99.9

3,23,35,36,38

NETWORK B

%100

5,7

NETWORK C

%100

2,3,14,33,34

NETWORK D

%99.9

3,5,6,32,37

NETWORK E

%99.6

2,5,25,36,37

NETWORK F

%99.4

1,5,13,14,23

NETWORK G

%99.6

5,6,7,11,16

NETWORK H

%98.1

5,16,19,23,24

NETWORK I

در ﺗماﻣﯽ ﻣراﺣل فوق براي ﺗعﯿﯿﻦ نوع زیر ﺣمﻠﻪ (ﻣﻨﺪرج در
جﺪول  )4اقﺪام بﻪ ﺗعﻠﯿم هر یﮏ از شﺒﮑﻪهاي ﻋصﺒﯽ شﺪه است.
در ﺗمام شﺒﮑﻪها از  %70دادهها جهت آﻣوزش و  %90جهت
آزﻣون شﺒﮑﻪ استﻔادهشﺪه است .شﮑل ( )9اﻟگوریتم ایﻦ فاز را
نشان ﻣﯽدهﺪ.

ویژگﯽ ﺗﮑرار شﺪه است کﻪ نتایج بﻪﻋﻨوان نمونﻪ براي شﺒﮑﻪ اول
در جﺪول ( )9نشان داده شﺪه است.
جدول ( :)8ﻣؤثرﺗریﻦ ویژگﯽها در ساخت شﺒﮑﻪ
درصد تشخيص

شماره

A

تعداد

صحيح

ویژگیها

ویژگی

96/1%

29

1

97/3%

3,29

2

98/5%

3,29,34

3

99/2%

3,10,29,34

4

99/5%

3,4,10,29,34

5
شكل ( :)1فاز دوم اﻟگوریتم بﻪﻣﻨظور ﻃراﺣﯽ و ﺗعﻠﯿم خﺒرهها
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 .5-2فاز سوم ،ترکيب خبرهها
روشهاي ﻣﺨتﻠﻔﯽ براي ﺗرکﯿب کردن دستﻪبﻨﺪها وجود دارد .کيﻪ
دو نمونﻪ از ﻣهمﺗریﻦ آنها ﻋﺒارتانﺪ از:
الگوریتم  :Baggingدر ایﻦ اﻟگوریتم ﺗعﺪادي دستﻪ بﻨﺪ یﮑﺴان و
ناپایييﺪار (ﻣانﻨييﺪ درخييت ﺗصييمﯿم یييﮏ سييﻄحﯽ) بييا یﮑييﺪیگر
ﺗرکﯿب ﻣﯽ شونﺪ .خروجﯽ اﻟگوریتم ،رأيگﯿري اکثریيت اسيت .در
ایﻦ اﻟگوریتم پایگاه داده بﻪ ﭼﻨﺪ قﺴمت ﻣجﺰا ﺗﺒﺪیل ﻣﯽشود و هر
قﺴمت بﻪ یﮑﯽ از ﻃﺒقﻪ بﻨﺪها واگذار ﻣﯽشود.
الگوریتم  :Bosstingﻣانﻨﺪ اﻟگوریتم قﺒﻠﯽ است با ایﻦ ﺗﻔاوت کيﻪ
دستﻪ بﻨﺪها بﻪ ﺻيورت سيري قيرار ﻣيﯽ گﯿرنيﺪ .یعﻨيﯽ ورودي هير
دستﻪبﻨﺪ ﺗحت ﺗأثﯿر خروجﯽ دیگر دستﻪبﻨﺪهاي قﺒيل از خيودش
است .بﻪ هر دو روش فوق ،اﺻﻄﻼﺣاً خرد جمعﯽ گﻔتيﻪ ﻣيﯽشيود.
بﺪیﻦ ﻣعﻨا کﻪ از دستﻪبﻨﺪهاي ساده استﻔاده ﻣﯽشود.
در ایﻦ پژوهﺶ از اﻟگوریتم  boostingبﻪﻣﻨظور ﺗشيﺨﯿﺺ نﻔيوذ در
شﺒﮑﻪ اسيتﻔاده شيﺪه اسيت .در ایيﻦ ﻣرﺣﻠيﻪ شيﺒﮑﻪهياي ﻋصيﺒﯽ

ﻃراﺣﯽشﺪه در فازهاي  1و  4را بﻪﺻورت سﻠﺴﻪﻣراﺗﺒﯽ با یﮑيﺪیگر
ﺗرکﯿب ﻣﯽکﻨﯿم .درﻣجموع  1شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ ﻃراﺣﯽ شﺪ .شﮑل ()2
اﻟگوریتم ارائﻪشﺪه بﻪ روش سﻠﺴﻠﻪ ﻣراﺗﺒﯽ را نشان ﻣﯽدهﺪ.
بﻪﻋﻨوان ﻣثال " "NETWORK Aوظﯿﻔﻪ جﺪاسازي ﺗرافﯿﮏ نرﻣال
را بر ﻋهﺪه دارد .بﻪ ﻋﺒارﺗﯽ اگر رکورد آزﻣایشﯽ واردشﺪه بﻪ
سﯿﺴتم از نوع نرﻣال باشﺪ بﻪﻋﻨوان ﺗرافﯿﮏ نرﻣال بﻪ خروجﯽ
فرستاده خواهﺪ شﺪ ،در غﯿر ایﻦﺻورت بﻪﻋﻨوان ﺣمﻠﻪ
شﻨاسایﯽشﺪه و بﻪ شﺒﮑﻪ  NETWORKBﺗحویل داده ﻣﯽشود.
" "NETWORK Bگروه ﺣمﻼت  DOSرا از دیگر گروهها جﺪا
ﻣﯽکﻨﺪ ﭼراکﻪ شﺒﮑﻪ در فاز اول آﻣوزش دادهشﺪه و اکﻨون
بﻪﻋﻨوان یﮏ خﺒره با دقت باال نوع ﺣمﻼت  DOSرا شﻨاسایﯽ
ﻣﯽکﻨﺪ .اگر رکورد واردشﺪه بﻪ ایﻦ شﺒﮑﻪ از گروه ﺣمﻼت DOS
باشﺪ براي جﺪاسازي نوع ﺣمﻠﻪ بﻪ " "NETWORK Cو درنهایت
بﻪ " "NETWORK Dخواهﺪ رفت .بﻪایﻦﺗرﺗﯿب اﻟگوي ﺗشﺨﯿﺺ
هر رفتار بﻪ شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ ﻣﺨصوص بﻪ آن واگذار ﻣﯽگردد.

شكل ( :)4ﻣراﺣل ﺗشﺨﯿﺺ و جﺪاسازي ﺣمﻼت بﻪ روش سﻠﺴﻠﻪ ﻣراﺗﺒﯽ
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 .1نتایج و بحث
ایﻦ ﻣﻄاﻟعﻪ با هﺪف ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ در شﺒﮑﻪ ﺻورت گرفتيﻪ اسيت.
بﺪیﻦ ﻣﻨظور بﻪجاي استﻔاده از یﮏ سﯿﺴتم یادگﯿر شﺒﮑﻪ ﻋصيﺒﯽ
سعﯽ شﺪه است کﻪ از ﭼﻨيﺪیﻦ سﯿﺴيتم یيادگﯿر اسيتﻔاده شيود و
یادگﯿرها بتوانﻨﺪ با ﻣشارکت یﮑيﺪیگر نتيایج دقﯿيقﺗيري را دسيت
آورنﺪ .دادههاي ﻣورداستﻔاده در ایﻦ ﻣﻄاﻟعﻪ از ﻣرجيع داده KDD
استﻔاده شﺪه است کﻪ ﻣوردﺗوجﻪ بﺴﯿاري از ﻣحققيﯿﻦ ایيﻦ ﺣيوزه
بوده است .بﻪﻋﻨوان نمونﻪ ﻣﯽﺗوان بﻪ ﻣﻄاﻟعات ] [41-94کﻪ در
سالهاي  4019و  4011بر روي همﯿﻦ دیتاست انجامشﺪه اسيت
اشاره نمود.
استﻔاده از ﺗرکﯿب یادگﯿرهيا در ﻣﻄاﻟعيات ﻣﺨتﻠﻔيﯽ ﻣشياهﺪه
ﻣﯽ شود کﻪ ازایﻦبﯿﻦ ﻣﯽﺗوان بﻪ ﻣﻄاﻟعيﻪ گياش و همﮑياران ][99
اشاره کرد کﻪ با استﻔاده از اﻟگوریتم خوشﻪبﻨﺪي  gridو اﻟگيوریتم
دستﻪبﻨﺪي  SVMبﻪ ﻣﺪلسازي رفتار نرﻣال در سﯿﺴتم ﺗشﺨﯿﺺ
نﻔوذ در شﺒﮑﻪ پرداختﻨﺪ .بﻪ ایﻦ ﺻيورت کيﻪ اگير رفتيار کياربر در
هﯿچیﮏ از خوشﻪهاي اﺻﻠﯽ ﺣمﻠﻪ قرار نگﯿرد آن را بﻪﻋﻨيوان یيﮏ
رفتار نرﻣال کيﻼسبﻨيﺪي ﻣيﯽکﻨيﺪ .ﻋﯿيب ﻣهيم ایيﻦ روش ﻋيﺪم
ﺗشﺨﯿﺺ رفتارهاي جﺪیﺪي است کﻪ در هﯿچیﮏ از خوشﻪها قيرار
نمﯽگﯿرد .در ﻣﻄاﻟعﻪ دیگر هانگ و همﮑياران ] [92بيا اسيتﻔاده از
خوشﻪ بﻨﺪي  C-meanو شيﺒﮑﻪ ﻋصيﺒﯽ  RBFبيﻪ ﻃراﺣيﯽ یيﮏ
سﯿﺴتم  IDSپرداختﻨﺪ .هيورن و همﮑياران ] [95نﯿيﺰ از درخيت
ﺗصمﯿم و شﺒﮑﻪ بﯿﺰیﻦ استﻔاده نمودنﺪ .در ﺗماﻣﯽ ﻣيوارد ذکرشيﺪه
اگرﭼﻪ از ﺗرکﯿيب روشهياي یيادگﯿر اسيتﻔاده شيﺪه اسيت ﻟيﯿﮑﻦ
درنهایت جمع نظر خﺒرهها بﻪ روش رأي اکثریيت ﺻيورت گرفتيﻪ
است ،درﺣاﻟﯽکﻪ درروش ارائﻪشﺪه در ایﻦ ﻣقاﻟيﻪ ﺗجمﯿيع نظيرات
خﺒرهها بﻪﻃور سﻠﺴﻠﻪ ﻣراﺗﺒﯽ و نﻪ بﻪﺻيورت ﻣيوازي ،انجيامشيﺪه
است .ضمﻦ ایﻦکﻪ ﺗماﻣﯽ یادگﯿرها از یيﮏ جيﻨس بيوده (شيﺒﮑﻪ
ﻋصﺒﯽ ﻣصﻨوﻋﯽ) و ﺗعﻠﯿم آنها بﻪگونﻪاي انجام شﺪه است کيﻪ بيا
ﺣﺪاقل ویژگﯽها باالﺗریﻦ نرخ یادگﯿري را بﻪ همراه داشتﻪ باشﺪ.
اگرﭼﻪ یﮏ شﺒﮑﻪ ﻋصﺒﯽ بﻪ دﻟﯿل پردازش ﻣوازي بﺴﯿار ﻣقاوم
است و با ﺗﻨظﯿم درست ﺗعﺪاد الیﻪهاي ﻣﺨﻔﯽ و ﺗعﺪاد نرونهاي
ﻣﻨاسب ﺗوانایﯽ ﺗقریبزنﯽ هر ﺗابع غﯿرخﻄﯽ را دارد؛ اﻣا اگر
بﺨواهﯿم دقت یﮏ ﻃﺒقﻪبﻨﺪ را افﺰایﺶ دهﯿم ﻣﯽﺗوانﯿم ﺗعﺪاد
کﻼسها را کاهﺶ و در ﻣقابل ﺗعﺪاد یادگﯿرها را افﺰایﺶ دهﯿم .اگر
ﺗعﺪاد یادگﯿرها (خﺒرهها) افﺰایﺶ یابﺪ ﻣﯽﺗوانﯿم با ﺗرکﯿب نتایج
بازهم بﻪدقت باالﺗري دست پﯿﺪا کﻨﯿم .اساس روش ﺗرکﯿب
شﺒﮑﻪها بﻪ روش سﻠﺴﻠﻪ ﻣراﺗﺒﯽ ﺗرکﯿب آنها بﻪﺻورت سري است
با ایﻦ هﺪف کﻪ وظایف هریﮏ از ﻃﺒقﻪ بﻨﺪها را ﻣحﺪود کﻨﯿم،
بﺪون ایﻦکﻪ درنتﯿجﻪ کار خﻠﻠﯽ وارد شود .همانﻃور کﻪ یﮏ
پﺰشﮏ ﻣتﺨصﺺ ابتﺪا بﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ بﯿمار از ساﻟم پرداختﻪ و سپس

بﻪ بررسﯽ دقﯿقﺗر نوع بﯿماري ﻣﯽپردازد.
اﻟگوریتم ارائﻪشﺪه در ایﻦ پژوهﺶ ازایﻦجهت ﺣائﺰ اهمﯿت
است کﻪ با ﻃراﺣﯽ خﺒرههاي ﻣﺨتﻠف اقﺪام بﻪ آﻣوزش هر یﮏ در
ﺣوزه ﺗﺨصﺺ خود ﻣﯽنمایﺪ .ایﻦ فرایﻨﺪ ﺗا زﻣانﯽ کﻪ خﻄاي
شﺒﮑﻪها بﻪ ﺣﺪاقل برسﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽیابﺪ .بﻪایﻦﺗرﺗﯿب ﺗمرکﺰ هر یﮏ
از شﺒﮑﻪها بر روي وظﯿﻔﻪ خود بﯿشتر ﻣﯽشود .سپس بااﺗصال
سري هر یﮏ از شﺒﮑﻪها بﻪ یﮑﺪیگر فرایﻨﺪ ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ شﮑل
ﻣﯽگﯿرد .ﻣعماري ﺗماﻣﯽ شﺒﮑﻪها از نوع پرسپترون ﭼﻨﺪالیﻪ در
نظر گرفتﻪشﺪه است جهت اﻃمﯿﻨان از ﺻحت ﻋمﻠﮑرد شﺒﮑﻪها
ﻣﯿانگﯿﻦ نتایج بعﺪ از  90بار آزﻣون ثﺒت شﺪه است .سﯿﺴتم
ﺗشﺨﯿﺺ نﻔوذ سﻠﺴﻠﻪ ﻣراﺗﺒﯽ پﯿشﻨهادشﺪه در ایﻦ ﻣقاﻟﻪ دقتﯽ
برابر  %11/2در ﺗشﺨﯿﺺ نوع ﺣمﻼت بر روي ایﻦ ﻣجموﻋﻪ داده
دارد کﻪ از بﯿﻦ ﻣﺪلهاي ارائﻪشﺪه در سایر پژوهﺶها برﺗري دارد.
شﮑل ( )5دقت ﻣﺪل ارائﻪشﺪه در ایﻦ ﻣﻄاﻟعﻪ نﺴﺒت بﻪ ﻣﻄاﻟعات
ﻣشابﻪ را نشان ﻣﯽدهﺪ.
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ABSTRACT
With the growth of information technology, network security is one of the major issues and a great
challenge. Intrusion detection systems, are the main component of a secure network that detect the attacks
which are not detected by firewalls. These systems have a huge load of data to analyze. Investigations show
that many features are unhelpful or ineffective, so removing some of these redundant features from the
feature set is a solution to reduce the amount of data and thus increase the speed of the detection
system. To improve the performance of the intrusion detection system it is essential to understand the
optimal property set for all kinds of attacks. This research, in addition to presenting a method for intrusion
detection based on combining neural networks, also introduces a method for extracting optimal features of
the KDD CUP 99 dataset which is a standard dataset for testing computer networks intrusion detection
methods.
Keywords: Artificial Neural Networks, Feature Selection, Mixture of Experts, Intrusion Detection System
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