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 -1دانشجوي دكتري ،گروه مهندسی كامپیوتر ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران -2 ،دانشیار ،گروه مهندسی
كامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران 3 ،و  -4استادیار ،گروه مهندسی كامپیوتر ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی،
شبستر ،ایران
(دریافت ،19/2/9 :پذیرش)19/7/91 :

چكيده
یک شبکهبات ،شبکهاي از رایانههاي آلوده و دستگاههاي هوشمند بر روي اینترنت است که توسط مدیربات بدافزار از راه دور کنترل میشود تا
فعالیت هاي بدخواهانه مختلفی نظیر اجراي حمالت منع خدمات ،ارسال هرزنامه ،سرقت کلیک و غیره را انجام دهند .زماانیکاه مادیربات باا
باتهاي خود ارتباط برقرار میکند ،ترافیکی تولید میکند که تجزیه و تحلیل این ترافیک براي شناسایی ترافیک شبکهبات مایتواناد یکای از
عوامل تاثیر گذار براي سامانههاي تشخیص نفوذ باشد .در این مقاله ،روش یادگیري عمیا باا حافظاه کوتااهمادت مانادگار ( )LSTMجهات
طبقهبندي فعالیتهاي شبکهبات نظیربهنظیر پیشنهاد میشود .رویکرد پیشنهادي بر اساس ویژگیهاي بستههاي پروتکلکنترلانتقال باوده و
کارایی روش با استفاده از دو مجموعه داده  ISCXو  ISOTارزیابی میشود .نتایج آزمایشهاي انجامیافته ،توانایی باالي رویکرد پیشنهادي براي
شناسایی فعالیتهاي شبکهبات نظیربهنظیر را بر اساس معیارهاي ارزیابی نشان میدهد .روش پیشنهادي نرخ دقت  11/56درصد ،نرخ صاحت
 15/92درصد و نرخ بازخوانی  11/59درصد را با نرخ مثبت کاذب برابر  1/57ارائه میکند.
کليدواژهها :شبکهبات ،تشخیص شبکهبات ،یادگیري عمی  ،شبکه عصبی بازگشتی ،حافظه کوتاهمدت ماندگار

 -1مقدمه

دسترسیپذیري )CIA( 1منابع را تهدید کند ].[9

اینترنت یک کانال عمومی است که به کاربران اجازه میدهد تا با
یکدیگر ارتباط برقرار کنند .خدمات برخط 9با مهاجمان مواجه
میشوند و از مهمترین مسائل امنیتی الکترونیکی ،نفوذ به
دستگاهها است .بسیاري از دستگاهها ،ازجمله ادارات دولتی و
سازمانهاي تجاري ،از این مشکل متضرر میشوند؛ بنابراین ،همه
آنها بر روي افزایش سطح امنیت دستگاههاي خود به جهت
نگرانیهاي خود در مورد مسائل امنیتی فعالیت میکنند.
زیرساخت اطالعات براي پشتیبانی از فعالیتهاي بحرانی در
دستگاههاي بزرگ مانند مخابرات و سامانههاي بانکی ،امري
ضروري است .نفوذ توسط ابزارهاي مختلف امنیت ،یک سامانه
اطالعاتی را به خطر میاندازد ،درنتیجه جوامع را بهطور
قابلتوجهی تهدید میکند .هدف از نفوذ مربوط به هر رویهاي
است که تالش میکند محرمانه بودن ،2یکپارچگی 9و

با رشد سریع اتصال کامپیوترها به شبکه هاي قابال دساترس،
انتظار مصاونیت در مقابال نفاوذ باه شابکه باراي دساتگاههااي
کامپیوتري غیرممکن است ،لذا اقدامات اولیاه و تشاخیص باراي
جلوگیري از هرگونه آسیب زیادي بسایار باا اهمیات اسات زیارا
هیچ راهحل کاملی براي جلاوگیري از وقاو نفاوذ وجاود نادارد.
هاادف مااا ایجاااد ماادلی اساات کااه مجموعااهاي از ویژگاایهاااي
پروتکلکنترل انتقال را دریافت کرده و مشخص کند که آیاا ایان
ویژگیها متعل باه یاک شابکه معماولی و یاا یاک شابکهباات
نظیااربااهنظیاار 6اساات .مجموعااه ویژگاایهاااي ورودي شااامل
خصیصههاي پروتکلکنترلانتقال شابکه کااربري اسات و نتیجاه
خروجی نشان میدهد که دسترسی به یک شبکه به صورت عادي
بوده و یا از طری یک شبکهبات نظیربهنظیر صورت گرفته است.
مدلهاي شبکهعصبی و فنهااي خوشاهبنادي ،روش هاوش
مصنوعی ماثثرتري باراي بهباود شناساایی رفتارهااي مخارب و
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2
حمالت تهاجمی در شبکههاي کامپیوتري ارائه داده است ].[9-2

دهد .در همین حال ،در مرحله تشخیص ،شبکهحافظهکوتاهمادت

یک شبکهبات بهعنوان ابزار عمومی براي رسیدن به اهداف مهاجم
محسوب میشود .بهعالوه ،این شابکه باراي ارساال دساتورات و

ماندگار به عنوان یک ابزار طبقهبندي براي تشاخیص ناو شابکه
بهکار می رود .روش پیشنهادي مجموعه آزمون 5را دریافت کرده و

دریافت نتایج کنترلشده توساط مادیر باات 9مورداساتفاده قارار

آن را با مجموعهاي از بردارهاي ساخته شده (مجموعه آموزش) در

می گیرد .در این مقاله ،چارچوب یادگیري عمی باراي شناساایی

مرحله اول مقایسه میکند.

شبکه عادي و شبکهبات پیشنهاد میشود .روشهاي طبقاهبنادي
متفاوتی براي تعیین نو نفوذ استفاده میشود که برخی از آن هاا
عبارت اند از :تحلیل آماري ] ،[9-1تحلیال مبتنایبار قاانون ]،[6
داده کاوي ] [5-7و شبکه عصبی ] .[9در تحلیال آمااري ،ساامانه
رفتار طبیعی و تکرار فعالیتها را ثبت کرده و ساپ

آنهاا را باا

اقدامات نفوذ مقایسه میکند تا تعیین کند کاه آیاا ایان رفتارهاا
عادي هستند و یا مخرب .شبکه عصبی یک مدل با ناظر 2یا بدون
ناظر 9را از طری آموزش سامانه رفتار نرمال و غیر نرمال بهمنظور
ردیابی آن ها در آینده ایجاد میکند .در تحلیل مبتنی بار قاانون،
کارشناسااان امنیتاای کااامپیوتر ،مجموعااهاي از قااوانین را بااراي
فعالیتهاي کامپیوتري امن و ناامن ایجاد میکنند ،باراي نموناه،
شبکه بیزي هر داده ورودي جدید را باا توجاه باه احتماال وقاو
رفتارها و وقایع درون سامانه خودش طبقهبندي میکند .فن هااي
داده کاوي از ویژگیهاي فیلدها براي ایجاد برچسبها یا خوشههاا
جهت تعیین نو یا برچسب آیتم جدید داده اساتفاده مایکنناد.
رویکرد پیشنهادي باراي ارائاه یاک ساامانه تشاخیص از تحلیال
رفتاري جریان شبکه ] [1با استفاده از شبکه حافظاه کوتااهمادت
ماندگار )LSTM( 1براي بهبود دقت تشخیص شبکهباات و یاافتن
بهترین ویژگیها ،استفاده میکند .مدل پیشنهادي شامل مرحلاه
استخراج ویژگی و مرحله تشخیص است.

طرح جدید به ما اجازه مایدهاد تعاداد زیاادي از دادههااي
برچسبگذاري 7را به دست آوریم .این رویکرد سبب میشود تا از
شبکههاي عصبیعمی براي انجام طبقهبندي اساتفاده شاود کاه
مزایاي زیادي را نسبت به روشهاي سانتی حاصال مایکناد .در
سال هاي اخیر ،روشهاي یادگیري عمی ازلحاظ دقت پیش بینی
بر روي انوا وظایف پیچیده و نیز طبقه بنادي قابال تاوجهی کاه
براي یک طرح تشخیص خطی الزم است ،پیشرفتهترین نتاایج را
حاصل کرده اند .در مقابل بسیاري از روشهاي سنتی ،شبکههااي
عصبیعمی میتوانند ویژگیهااي خاود را باهصاورت خودکاار و
بدون تالش مهندسی ویژگیها توسط انسان ،یاد گیرند .اساتفاده
خودکار از ویژگیها براي تشخیص شبکه بات داراي اهمیت اسات
زیرا سازندگان بدافزار میتوانند با استفاده از داناش ویژگایهااي
مهندسی انسان ،ترافیک شبکه بات را با ترافیک معماولی ترکیاب
کنند .بسیاري از مدلهاي سنتی باید از شرو کار توانایی ایان را
داشته باشند که باا اطالعاات جدیاد خاود را باهروز کنناد .وزن
شبکههاي عصبی ،پ ازآن ،میتواند بهطور ماداوم تنظایم شاود؛
بنابراین یک شبکه عصبی را میتوان باراي تشاخیص شابکهباات
استفاده کرد و بهطور همزمان براي ترافیک برخط 9توسعه داد .در
این مقاله با استفاده از شابکه عصابی بازگشاتی ( )LSTMمادل
پایهاي ایجاد و آموزش داده میشود .همچنین براي ارزیابی مادل

در مرحله استخراج ویژگی ،روش پیشنهادي ابتدا الگاوریتمی

خود از مدلهاي یادگیري ماشین سنتی پیاده سازي شده (مانناد

جهت جداسازي بستههاي پروتکلکنترلانتقال از ساایر بساتههاا
انجام میدهد .این کار به دلیل استفاده اغلب باتهاي نظیربهنظیر

روش درخت تصمیم گیري و روش جنگال تصاادفی) و نیاز روش
ارائهشده در ] [99توساط آلتاماان و همکااران و روش ارائاهشاده

از این پروتکل جهت ارتباط خود با سایر نظیرهاا ،باهکاار گرفتاه

توساط اوبیادات ] [92باا توجاه باه شناساایی شابکههااي باات

میشاود .ساپ بار روي مجموعاه دادههاا از الگاوریتم درخات
طبقهبندي و رگرسیون [91])CART(6براي انجام فرآیند استخراج

نظیربهنظیر و نیاز باه کاارگیري مجموعاه داده یکساان اساتفاده
میکنیم.

ویژگی از مجموعه دادههاي در دسترس استفاده مای شاود تاا باا
حذف ویژگیهاي باا تأثیرگاذاري کام ،ابعااد فضااي جساتجو را
کاهش داده و سرعت تشخیص را افزایش دهاد .شابکه یاادگیري
عمی یک نسخه از بردارها و ویژگی هاي استخراج شده را دریافت
میکند تا بردارهاي ارائهشده جدیاد را باه دسات آورده و بهباود

ادامه این مقاله بر این اساس ساازماندهی شاده اسات کاه در
بخش  2بهطور خالصه کارهاي مارتبط ارائاهشاده اسات .ساپ
روش پیشنهادي در بخش  9توضیح دادهشده است .نتایج تجربای
در بخش  1ارائه گردیده و درنهایت نتایج و پیشانهادهاایی باراي
کارهاي آتی در بخش  6بیانشده است.
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 -2کارهای مرتبط
در سااالهاااي گذشااته ،ردیااابی و تشااخیص شاابکهبااات یکاای از
موضوعات اصلی تحقیقات زمینه امنیت دستگاههاا و شابکههااي
کامپیوتري بوده است .بااین حال روشهاي مختلفی در تحقیقاات
موجود در ] [99-29وجود دارد ،بسایاري از روشهاا نمایتوانناد
شبکه باات را باه طاور ماثثر تشاخیص دهناد .کارهااي اولیاه در
تشخیص شبکه بات ،عمدتاً بر مبناي تجزیه وتحلیل داده 9بستههاا
است که روشای باراي بررسای و آزماودن امضااهااي مخارب در
پروتکل دیتاگرام کاربر )UDP(2و بستههاي پروتکل کنترل انتقال
( )TCPاست .روشهاي بررسی داده بستهها معموالً از روشهااي
متمرکز تشخیص شبکه بات استفاده کرده و بسایار کناد هساتند
زیرا نیاز به تجزیه بستههاي داده بازرگ دارناد .بااتهااي جدیاد
اغلب از رمزنگاري و سایر روشها براي پنهانساازي ارتبااط باین
باتها و بستههاي ردوبدلشده اساتفاده مایکنناد .باا توجاه باه
محدودیتهاي روشهاي موجود ،روشهاي تشخیص شبکهبات بر
اساس تحلیل جریان مابین مدیر بات و باتها پیشنهادشده اسات
] .[21درمجمو روشهاي تشخیص شبکه باات را مایتاوان در 5
کالس طبقهبندي کرد ]:[26
-9
-2
-9
-1
-6
-5

تشخیص مبتنی بر جریان،9
مبتنی بر منابع،1
مبتنی بر گره،6
مبتنی بر محاوره،5
مبتنی بر کاوش،7
مبتنی بر امضا.9

در روشهاي مبتنای بار جریاان ] [25دو محادودیت اصالی
وجود دارد .اوالً ،جریانهاي مختلف بین هر دو گاره شابکه بایاد
تحلیل شود .بااین حال ،اغلب این جریانها در یک شبکه نرماال و
غیر مخرب ادغام میشوند .ثانیاً ،ویژگیهاي جریان باید در زماان
اجرا استخراج شوند که بیان میکند تحلیل مبتنی بر جریان ،نیاز
به هزینههاي قابلتوجه محاسباتی در زمان اجرا دارد .در هر نمونه
مشخص ،تعداد فراوانی از جریانها در شبکه موجود اسات و ایان
شرایط میتواند محدودیت فوق را بدتر کند .روشهاي مبتنی بار
منابع در فاز آموزش ساخته میشوند که در آن مدل نرمال مناابع
غیر مخرب ممکن است شاامل تماام شارایط نباشاد .روشهااي

مبتنی بر گاره کاه باه مرحلاه آماوزش تعلا دارناد ،بار اسااس
ویژگیهاي استخراجشده از باتهاي تعیینشده ساخته میشاوند.
روشهاي محاورهاي مبتنی بر رفتاار غیارعاادي شابکه ازجملاه،
تعداد بستههاي مبادلاه شاده در محااوره و مادت زماان محااوره
هستند .با توجه به اینکه ترافیک کاناال فرماانوکنتارل)C&C( 1
معموالً رفتار غیرعادي را تعیین نمیکند و نیاز از رفتاار ترافیکای
معمول جدا نیست ،در این موارد ،فنهاي مبتنی بر محاوره ممکن
است ناموف باشند .روشهاي مبتنیبر کاوش ،زمانی که بهعناوان
فنهااي یاادگیري ماشاین اساتفاده مایشاوند ،باراي اساتخراج
الگوهاي تصادفی شبکه مناسب هستند .روشهاي مبتنی بر امضا
با توجه به اینکه از امضاهاي کشفشده باتهاي پیشین و قدیمی
جهت تشخیص استفاده میکند ممکن است براي شناسایی اناوا
جدیدي از شبکههاي بات ناموف باشند.
یکی دیگر از ابعاد بررسی روش تشخیص شبکهبات استفاده از
طبقهبندي الگوریتمهاي تشخیص است ] .[26 ،9این الگوریتمها
عبارتاند از:
.9
.2
.9
.1
.6

یادگیرنااده مبتناای باار دانااش (ازجملااه -Kنزدیااکتاارین
همسایگی)KNN :
91
بیزي ساده )، (NB
ماشین بردار پشتیبان (،)SVM
درخت تصمیمگیري،99
جنگل تصادفی.92

عالوه بر این ،روشهاي ترکیبی طبقاهبنادي نیاز آزماایش و
ارزیااابی شاادهانااد .الگااوریتم تقااویتی 99الگااوریتمی اساات کااه از
ماشینبردار پشتیبان ،)SVM( 91درخات تصامیمگیاري و شابکه
بیزيساده استفاده میکند .در سال  ،2191ژانگ و همکاران ][27
رویکردي براي بهبود قابلیت و کارایی عملکارد ساامانه تشاخیص
شبکه بات را پیشنهاد کردند .ایان روش شاامل دو مرحلاه اصالی
است:
( )9تشخیص اینکه تمام دستگاهها در ارتباطات نظیربهنظیر
دخالت دارند و استخراج آثار آماري از ترافیک نظیربهنظیر.
( )2تجزیااهوتحلیاال ترافیااک میزبااان نظیااربااهنظیاار بااراي
طبقه بندي به عنوان میزبان سالم نظیربهنظیر و یا میزبان باتهاي
نظیربهنظیر.
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در این آزمایش ،چهار برنامه کاربردي نظیربهنظیر و دو بات
بهعنوان مجموعه داده استفادهشده است .جریانهاي نظیربهنظیر
که بهصورت سلسله مراتبی خوشهبنديشده بودند ،براي تعیین
ترافیک شبکهبات نظیربهنظیر از ترافیک نظیربهنظیر سالم با
سرعتباال استفادهشده است.
رهبرينیا و همکاران ] [29روش  PeerRushرا پیشنهاد دادند
که از طبقهبندي یاک کالساه باراي طبقاهبنادي اناوا مختلاف
ترافیک عادي و ترافیک مخرب نظیربهنظیر استفاده مایکناد .در
این روش ابتادا ،یاک پروفایال کااربردي از نموناههااي ترافیاک
برنامههاي شناختهشده نظیربهنظیر سااخته شاده و ویژگایهاایی
همچون مدت زمان جریان و تأخیر زمانی بین ارسال بستهها براي
طبقهبندي کاربردهاي نظیربهنظیر مورداستفاده قرارگرفته اسات.
بر اساس ویژگیهاي انتخابشده ،رویکرد فوق بهدقات بااال باراي
طبقه بندي کاربرد نظیرباهنظیار دسات ماییاباد ،اماا ایان روش
به وضوح روش تشخیص شبکهبات نظیربهنظیر را نشان نمیدهاد.
بعالوه ،میتوان بهراحتی از طری اصالح تأخیر در بین بستههاا از
این نو از تشخیص اجتناب کرد .سعد و همکاران ] [91ویژگیها
و رفتار ترافیک شبکه را براي تشخیص مرکز فرمانوکنتارل باات
نظیربهنظیر بر اساس ایمیلهاي مخرب ،وبسایتها ،شابکههااي
اشتراکگذاري فایل و شبکههاي بیسایم اقتضاایی 9موردبررسای
قرار دادهاناد .باا اساتفاده از مجموعاهداده  ،ISOTپانج الگاوریتم
مختلف یادگیري ماشین براي جداساازي ترافیاک شابکهباات از
ترافیک نرمال استفادهشده و بیشترین دقت بهدستآماده توساط
این روش مطالعه  ٪91بوده است.
ژائو و تریور ] [21روشی براي تشخیص شبکهبات نظیربهنظیر
را بر اساس شناخت رفتاار مخارب شابکههااي  Fast-Fluxارائاه
دادند .آن ها معیارهاي ترافیک شبکه دریافتی را محاسبه کارده و
سپ براي تعیین ترافیک شبکهبات استفاده کردند .رویکرد آنها
بر اساس الگوریتم درخت تصمیمگیري با دقات بااال اسات .یاک
درخت تصمیمگیري بهعنوان یک مجموعه ویژگی (بهعنوان مثال،
روشهاي کاهش داده) استفاده میشود تا ویژگایهااي بایارزش
شبکه را حذف کند .تعداد دادههاي مورد نیااز کااهش ماییاباد،
به این ترتیب امکان بهبود میزان یاادگیري و دقات طبقاهبنادي و
کاهش زمان محاسبات فراهم میشود .ژائو و همکاران ] [91یاک
روش تشخیص شبکهبات را بر اساس تجزیه وتحلیل رفتار ترافیکی
و فواصل جریان معرفی کردند .الگوریتم درخت باا بارش خطااي
کاسته شده ( )REPTreeبراي طبقهبندي ترافیک باات و ترافیاک
سالم مورداستفاده قرارگرفته است .بااینحال ،این روش تشخیص،

Adhoc Network

1

نرخ مثبت کاذب ( )FPRباال را تولید میکند .ونکتاش و همکاران
] [99روش شناسایی شبکهبات مبتنی بر پروتکل انتقال ابرمتن 2با
استفاده از نرخ یادگیري تطبیقی با استفاده از شبکههااي عصابی
پیشرو چندالیه 9ارائه دادهاند .براي تشخیص ،ویژگیهااي مرباوط
به اتصال پروتکلکنترلانتقال در فواصل زمانی مشخص اساتخراج
گردیده است .وانگ و همکاران ] [92یک روش تشاخیص شابکه
بات مبتنی بر رفتار 1بر پایه روشهاي تشاخیص الگاوي فاازي را
پیشنهاد کردهاند .درصورتی که این روش در زمان ردیابی شبکه با
فعالیتهاي عادي شبکه منظم (بهعنوانمثال ،بررسی بهروزرسانی
نرمافزار جدید) مواجه گردد نارخ مثبات کااذب افازایش خواهاد
یافت.
6

هوانگ ] [99یک روش شناسایی شبکه بات مبتنی بر میزبان
را بر اساس مدل خرابای شابکه 5طراحای کارد .شکسات شابکه
به عنوان عامل تفکیکناپاذیر باراي ترافیاک شابکهباات در نظار
گرفته شده است ،بدین معنی که شکسات ،7ناشای از گامشادگی
نظیرها ،9خدماتدهنده فرمان وکنترل و یاا اهاداف حملاه اسات.
ویژگیهاي استخراج شاده از جریاانهااي شکسات باه  5کاالس
طبقهبندي شدهاند .هوانگ مدلی معرفی کرد که میتواند باتها را
با دقت  ٪11تشخیص دهد؛ بااین حاال ،در ماواردي کاه بااتهاا
موف به ایجاد شکست نشوند ،درست تشخیص داده نمیشوند.
دایااال و کومااار در ] [91باار روي یااک چااارچوب تشااخیص
دوالیه 1براي تشخیص شابکههااي باات نظیارباهنظیار ناویز دار
کارکرده اند .رویکرد آنها میتواند شابکههااي باات را در مرحلاه
انتظار و بدون نیاز به امضاي باتها شناسایی کناد .روش آنهاا از
سه ویژگی استفاده کارده اسات )i( :نظیرهاایی باا طاول حیاات
طوالنی و درخواست هااي جساتجو )ii( ،شادت ارتباطاات و ()iii
رفتار وابسته و موقت .این آزمایش براي ارزیابی تنها یکی از هر دو
نو ترافیک بات و ترافیک عادي است که ممکن است نتایج دقی
ارائه ندهد .چن و همکاران ] [96سامانه تشاخیص شابکهبااتی را
طراحی کردند که ترافیاک بادخواه شابکه باات را باا اساتفاده از
یادگیري ماشین با ناظر 91و تحلیال ترافیاک مبتنای بار محااوره
تشخیص میدهد .آنها کارایی عملکرد پنج الگوریتم شناختهشده
یادگیري ماشین با ناظر را ارزیابی کرده و روش آنها میزان دقت
کمی به میزان  ٪19/5را حاصل کرد .عالوه بر این ،ارزیابی آن هاا
بر اساس رده خاصی از باتها در مجموعه داده بوده است.
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آلتامان و همکاران ] [99طرح تشخیص شبکهبات نظیربهنظیر
مبتنی بر درخت تصمیمگیاري و شابکههااي عصابی چنادالیاه
تطبی پذیر را ارائه دادهاند کاه تمرکاز آنهاا بار روي رفتارهااي
ارتباطی بین باتها و خدماتدهناده فرماانوکنتارل آنهاا باوده
است .آنها  5قاعده 9را براي انتخاب بساتههااي ماوردنظار خاود
مشخص کردهاند تا تعداد بستههاي موردبررسی را کاهش دهناد.
درمجمو  21ویژگی پروتکلکنترل انتقال بر اسااس مادتزماان
اتصال  91ثانیهاي استخراج کارده و یاک درخات طبقاهبنادي و
رگرسیون 2ارائه دادند ،ناخالصی انتروپی در یک گره مشخص براي
تعیین گره بعدي موردبررسی قرارگرفته و الگوریتم  ReliefFجهت
کشف تأثیر ویژگیهااي مختلاف در شناساایی ارزش هار یاک از
ویژگی بکار برده شده است .ویژگیهاي رتبهبندي شده توسط این
دو الگوریتم انتخاب ویژگی و زیرمجموعههاي مختلف از ویژگیها
تعیین گرده اسات .مجموعاه داده  ISCXو مجموعاه داده ISOT
براي فرایند ارزیابی مورداستفاده قرارگرفته و رویکارد پیشانهادي
سبب شناسایی شبکههاي بات باا میازان صاحت  ،٪11/2میازان
دقت  ،٪19/92بازخوانی  ٪17/9و نرخ مثبت کااذب  1/76شاده
است .این رویکرد قادر به تشخیص شبکههاي باتی که از پروتکال
دیتاگرام کاربر ) (UDPبراي برقراري ارتبااط اساتفاده مایکنناد،
نیست.
اوبیدات ] [92تحقی جدیدي براي شناسایی شبکههاي باات
را پیشنهاد کرد که از ترکیب خوشهبنادي (دادهکااوي) و شابکه
عصبی براي ایجاد سیستم خود استفاده مایکناد .در ایان راساتا
رویکرد او ابتدا مجموعه دادهها را خوانده و شباهت باین آنهاا را
محاسبه میکند .سپ  ،این روش یاک طبقاهبنادي  SVMرا باا
استفاده از الگاوریتمهااي خوشاهبنادي  K-meansو K-medoids
ایجاد میکند .درنهایت ،نتایج فرآیند خوشهبندي در شبکه عصبی
هاپفیلد 9به عنوان یاک ماشاین یاادگیري باراي تشاخیص اناوا
مختلف باتها استفاده میشود .نتایج نشان میدهد کاه الگاوریتم
 K-medoidsو تغییاارات آن نساابت بااه الگااوریتم  K-meanو
تغییرات مربوطه آن ،بهبودیافته است .رویکارد ایشاان مبتنای بار
ویژگیهاي بستههاي پروتکلکنترلانتقال است .عملکارد و دقات
سامانه با استفاده از یک مجموعه داده از پیش تعیینشاده ماورد
ارزیابی قرارگرفته و سامانه دقت  ٪16/7را باا نارخ مثبات کااذب
برابر  9نشان میدهد.
یانگ و وانگ ] [95در تحقی خود سعی کردهاند با استفاده از

مفهوم تقارن گرافیکی ،1ترافیک شبکه را با انتخاب صرفاً ترافیاک
پروتکلکنترلانتقال کاهش داده و ویژگیهاي تأثیرگذار را با روش
انتروپی اطالعات جریان و تعیین ویژگیهاي با همبساتگی بااالتر
در شبکههاي حسگر بیسیم را انتخاب نمایند .همچنین آنها سه
الگوریتم یادگیري ماشین-N :نزدیک ترین همسایه ،ماشین باردار
پشتیبان و الگوریتم درخت با برش خطاي کاساته شاده را باراي
دستیابی بهدقت باال در تشخیص حمالت منع خدمات توزیعشاده
( )DDoSو شبکههاي بات نظیربهنظیر رمزگاذاري شاده اساتفاده
کردهاند.
اهداف روش پیشنهادي براي شناسایی ترافیک بدخواهانه بات
جهت کااهش آسایب حماالت آن اسات .مجموعاه ویژگایهااي
ورودي شامل خصیصههاي پروتکلکنترلانتقال است .فعالیتهاي
شبکهاي انوا مختلاف بااتهاا مانناد  Waledac ،Stormو Zeus
بررسی و ویژگیهاي قابل توجهی از جریانهااي ترافیکای باا فان
طبقهبندي و رگرسیون براي کاهش تعداد ویژگی ها و بهبود تأثیر
آن ها براي جدا کردن جریانهاي عادي ترافیک از شبکههاي بات
استخراجشده است .روش پیشنهادي شامل انتخاب  96ویژگی بار
اساس میزان اثرگذاري آنها در تشخیص شابکهباات از باین 21
ویژگاای اسااتخراجشااده از مجموعااه داده  ISCXاساات .روش
پیشنهادي به دلیل اساتفاده از شابکه عصابی بازگشاتی LSTM
جهت تشخیص بر اساس دادههاي واقعی ترافیاک باهعناوان یاک
روش جدید مطرح میشود .روش پیشنهادي از یاادگیري عمیا
براي تشخیص شبکهبات و نیز از ترافیاک واقعای بجااي ترافیاک
مصنوعی ،براي آموزش شبکه استفاده میکند.

 -3رویكرد پيشنهادی
چارچوب پیشنهادي به دو مفهوم اصلی متکای اسات .ابتادا،
بهصورت غیرفعال بر ترافیک شابکه نظاارت دارد ] [97و ثانیااً ،از
این حقیقت استفاده میکند که باتهاا در طاول مرحلاه انتشاار،
رفتارهاي ارتباطی را اغلاب باا خادماتدهناده فرماان وکنتارل و
نظیرهاي خود نشان میدهند تا بتوانند نظیرهاي دیگار را کشاف
کرده و آخرین بهروزرساانی فعالیاتهاا را از طریا روشهااي از
پیشبرنامهریزي شده خود دریافات کنناد ] . [99-91بااتهاا باا
دیگر نرمافزارهاي مخارب متفااوت اناد ،زیارا آنهاا گروهای کاار
میکنند و عمدتاً به یک کاناال ارتبااطی باراي هماهناگ کاردن
فعالیتهاي بدخواهانه و مخرب خاود نیااز دارناد .ایان اتصااالت،
راهی است که مهاجم با باتهاي خود ارتباط برقرار میکند .روش
پیشنهادي از یک شبکه عصبی عمی ترکیبی اساتفاده مایکناد،
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5
زیاارا شاابکههاااي بااات شااناختهشااده بااا اسااتفاده از اتصاااالت
پروتکااالکنتااارلانتقاااال ] [11ازجملاااه باااات ،[19] Waledac
بات ،[12] Stormبات  [19] Confickerو بات  [11] Zeuseارتباط
برقرار میکنند .ازاین رو ،در مدل ارائهشده ،ویژگی هاي مربوط باه
اتصال پروتکالکنتارلانتقاال بار اسااس بساتههااي کنترلای
پروتکلکنترلانتقال استخراجشاده اسات .رویکارد پیشانهادي از

روش یادگیري عمی ( )LSTMبراي بهبود عملکرد شبکه عصبی
مصنوعی در تشخیص شبکهبات استفاده میکند .روش پیشنهادي
در دو مرحله کار میکند .همان طور که در مقدمه نیز اشاره شاد،
مدل پیشنهادي شامل مراحل استخراج ویژگی و تشخیص اسات.
چارچوب کلی مدل پیشنهادي در زیر بخش هاي بعدي موردبحث
قرار میگیرد .شکل ( )9مدل پیشنهادي را نشان میدهد.

شكل ( :)1نمودار بلوک مدل پیشنهادي.
الگوریتم ( :)1کاهش ترافیک شبکه.

 -1- 3مرحله استخراج و کاهش تعداد ویژگیها

------------------------------------------

 -1-1-3کاهش ترافيک

)1: Procedure reduction (packets

مرحله اساتخراج ویژگای باا خوانادن دادههاا یاا رکوردهااي
مجموعه دادههاي آموزشای و اساتخراج ویژگایهااي مبتنای بار
جریان شرو می شود .یک ویژگی ،9به مشخصه 2یک جریان بسته
در پنجره زمانی T 9اشاره دارد که می تواند یک مقادار عاددي یاا
غیر عددي داشته باشد .اگرچه بسیاري از ویژگیهااي مبتنای بار
جریااان بااراي شناسااایی انااوا مختلااف شاابکههاااي بااات
پیشنهادشدهاند ،اما نمیتوان بهطور قطعی در مورد ارزش واقعی و
تعداد مناسب این ویژگایهاا نتیجاهگیاري کارد .در ایان مقالاه
رفتارهاي مختلف شبکههاي بات معروف مانند ،Waledac ،Storm
 Nugacheو  Zeusبررسی شده و ویژگی هاي مختلف از بستههااي
نمونه به عنوان یک بردار استخراج مایشاود .منطا اصالی روش
مورداستفاده در این مقاله بر مبناي آن است که شبکههااي باات
داراي الگوهاااي ترافیکاای هسااتند کااه ماایتواننااد بااا روشهاااي
یادگیري عمی شناخته شوند و میتوانند ترافیک شبکه باات را از
ترافیک شبکه معمولی جدا سازند .در ادامه ،منط تولید ویژگیها
از بسته هاي نمونه توصیف میشاود .در اینجاا ،از فیلتار ترافیاک
بستههاي کنترلی پروتکلکنترلانتقال جهت کاهش حجم ترافیک
شبکه براي افزایش کارایی روش پیشانهادي اساتفاده مایشاود.
فیلترینگ شامل دو مرحله است :اوالً ،فیلتر کردن تماام ترافیاک
شبکه براي پروتکلکنترلانتقال؛ ثانیاً ،استخراج بستههاي کنترلی
پروتکلکنترلانتقال .الگوریتم ( )9رویه کاهش ترافیک شبکه را از
فایل ردیابی شبکه نشان میدهد (فایل با پسوند .)Pcap

; 2: ArrayList <Packet> TCP_Control_Packets_List
)3: For i=1 to size(Packets
IF Packets(i) has (TCP header) then
IF Packets (i) has (TCP. payloadSize==0) then

Feature
Characteristic
Time Window

2
3

5:

;))pktheader= packet.getHeader(Packets(i

6:

IF((pktheader.flags.syn=1 OR pktheader.flags.ack=1 OR

7:

)pktheader.flags.rest=1 OR pktheader.flags.fin=1
AND NOT (pktheader.flags.cwr=1 OR

pktheader.flags.ecn=1 OR pktheader.flags.push=1
OR pktheader.flags.urg=1)) then

8:

;))TCP_Control_Packets_List.Add(packets(i
ELSE

9:
11:

;Discard the Packet
End IF
End IF
End IF

11:
12:
13:

14: End For
11: For i=1 to size(TCP_Control_Packets_List)-1
 11:TimeInterval[i]=TCP_Control_Packets_List[i+1].TimestampTCP_Control_Packets_List[i].Timestamp
17: End For
;17: Return TCP_Control_Packets_list
18: End Procedure

-------------------------------------------

درمجمو الگوریتم ( )9شامل  5قاعده براي انتخاب بستههاي
مطلوب است:
 قاعده  :1بستههای حاوی ()SYN flag

1

4:

 قاعده  :2بستههای حاوی ()SYN-ACK flag
 قاعده  :3بستههای حاوی ()ACK flag
 قاعده  :4بستههای حاوی ()FIN-ACK flag

7
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 قاعده  :5بستههای حاوی ()Rest–ACK flag
 قاعده  :6بستههای حاوی ()Rest-SYN flag

 -2-1-3استخراج ویژگی
در مرحله استخراج ویژگیها ،ویژگیهایی که در شناساایی رفتاار
بدخواهانه و مخرب بات قابل توجه هستند ،استخراج مایشاوند و
این ویژگیها بهصورت ویژگیهاي 21تایی بار اسااس ارتبااط 91
ثانیهاي (جدول ( ))9جمعآوري میشوند .این ویژگیها بر اسااس
اتصال مابین دو میزبان مختلف باه عناوان گروهای از بساته هااي
مبادله شده استخراج میشاوند کاه توساط آدرس آيپای مباد ،
آدرس آيپی مقصد ،درگاه مبد و درگاه مقصد مشخص میشاود.
در روش پیشنهادي ،تماام ویژگایهاا از سارآیند بساته کنترلای
استخراج میشوند( .روشهاي قبلی با اساتفاده از کنتارل عمیا
محتواي بسته این کار را انجام دادهاند ] .)[16-17ازاینرو ،کارایی
عملکرد افزایش یافته و استفاده از منابع سامانه کااهش ماییاباد.
جاادول ( 21 ،)9ویژگاای انتخااابشااده و مورداسااتفاده از تمااام
ویژگیهاي رویکرد تشخیص شابکهباات را نشاان مایدهاد .ایان
ویژگیها از یک اتصال  91ثانیهاي (فاصله زمانی) ساخته میشوند
و یک بردار ویژگی براي نشان دادن ویژگی هااي یاک اتصاال 91
ثانیهاي در نظر گرفتهشده است .هر ویژگی داراي معنااي خاصای
است ،همانطور که در جدول ( )9نشان داده شده است.

داخلی با دو فرزند و ( )2گرههاي برگ بدون فرزناد .گاره داخلای
مرتبط با یک تابع تصمیم است که نشان میدهد کدام گره باراي
مالقات بعدي مدنظر است .براي ایجاد درخت ،نمونههاي آموزشی
که حاوي مجموعهاي از ویژگیهاا و برچساب هااي کاالس خاود
هستند ،موردنیاز است .مجموعه آموزش به دلیال ایجااد درخات،
مجدداً به زیرمجموعههاي کوچکتر تقسیم مایشاود .بار اسااس
ماتری تصمیمگیاري حاصال از توزیاع کاالسهاا در مجموعاه
آموزشی ،هر گره به یک کالس پیشبینیشده تخصیص ماییاباد.
آزمون در گرههاي داخلای بار اسااس انادازه گیاري ناخاالص آن
مشخص میشود تا انتخاب کند کاه کادام ویژگای و چاه مقادار
آستانهاي انتخاب شده است.
جدول ( :)1ویژگیهاي انتخابشده از ارتباطات ترافیک شبکه.
توضيحات

ویژگی

(محاسبه مقادیر در یکفاصله زمانی  91ثانیهاي براي هر جریان)
تعداد بستههاي کنترلی

F1

تعداد بستههاي انتقال دادهشده

F2

تعداد بستههاي دریافتشده

F3

تعداد بایتهاي انتقال دادهشده

F4

تعداد بایتهاي دریافتشده

F5

تعداد بستههاي  SYNانتقال دادهشده

F6

تعداد بستههاي  SYNدریافتشده

F7

 -3-1-3کاهش ویژگیها

تعداد بستههاي  ACKانتقال دادهشده

F8

فن کاهش ویژگیها براي کاهش تعداد صفات مورداستفاده قرار
میگیرد و حذف این ویژگیها در الگوریتم یادگیري تأثیر کمی
بر موضو طبقهبندي دارد .کاهش ویژگیها براي کاهش مشکل
بیشبرازش [19] 9استفاده میشود و مشکل جمعآوري دادههاي
نامتوازن 2را رفع میکند ][11؛ بنابراین ،عملکرد فن کاهش
ویژگی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر دقت الگوریتمهاي طبقه-
بندي است .در این مقاله ،هدف از کاهش ویژگیها ،انتخاب یک
زیرمجموعه مناسب از ویژگیها است که عملکرد شبکه عصبی را
بهبود میبخشد و پیچیدگی یک مدل طبقهبندي را بدون کاهش
میزان دقت آن ،کاهش میدهد .در این مقاله ،درخت طبقهبندي
و رگرسیون ] [91بهعنوان فن کاهش ویژگی براي از حذف
ویژگیهاي نامناسب باهدف کاهش میزان اطالعات موردنیاز براي
به دست آوردن نرخ بهتر یادگیري شبکههاي عصبی و دقت
طبقهبندي استفاده میشود .قدرت اصلی درخت طبقهبندي و
رگرسیون سریعبودن و مقیاسپذیر بودن آن براي مجموعه داده-
هاي بزرگ است.

تعداد بستههاي  ACKدریافتشده

F9

تعداد بستههاي  ACKتکراري انتقال دادهشده

F10

درخات تصامیمگیاري تولیدشاده توساط الگاوریتم درخات
طبقه بندي و رگرسیون شامل دو ناو گاره اسات )9( :گارههااي

Over-Fitting
Imbalance

1

تعداد بستههاي  ACKتکراري دریافتشده

F11

میانگین طول بستههاي کنترلی انتقال دادهشده

F12

میانگین طول بستههاي کنترلی دریافتشده

F13

میانگین طول بستههاي کنترلی

F14

تعداد ارتباطات شکستخورده انتقال دادهشده

F15

تعداد ارتباطات شکستخورده دریافتشده

F16

تعداد بستههاي  ACKانتقال دادهشده از هر جریان در یکفاصله زمانی که
داراي توالی هستند
تعداد بستههاي  ACKدریافتشده از هر جریان در یکفاصله زمانی که
داراي توالی هستند

F17

F18

تعداد بستههاي  SYN-ACKانتقال دادهشده

F19

تعداد بستههاي  SYN-ACKدریافتشده

F20

کل تعداد بایتها

F21

نرخ بستههاي کنترلی ورودي

F22

نرخ اندازه متوسط بستههاي خروجی بر اندازه متوسط بستههاي کنترلی

F23

حاصل تفری مقدار ویژگی  F6از مقدار ویژگی

F20

F24

تعداد بستههاي  FIN-ACKانتقال دادهشده

F25

تعداد بستههاي  FIN-ACKدریافتشده

F26

تعداد بستههاي  RST-ACKانتقال دادهشده

F27

تعداد بستههاي  RST-ACKدریافتشده

F28

متوسط زمان تالش براي ایجاد ارتباط

F29

2
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بهترین معیار شناختهشده ناخالصی براي درخت طبقهبندي و
رگرسیون ،ناخالصی انتروپی است که توسط رابطه ( )9تعریف
میشود ].[99
)(

()9

∑

)(

) (

جایی که ) ( ناخالص انتروپی در گره  tاست ،فرکان
) ( نسبی کالس  jدر گره  tاست و  cتعداد کالسها در
طبقهبندي است .بهترین مقدار گره تقسیمشده ( )tاز مجموعهاي
از تمام تقسیم ارزشهاي ( )Xانتخاب میشود ،بهطوريکه
حداکثر کاهش ناخالصی ،تفاوت بین ناخالصی در گره ریشه و
ناخالصی در گرههاي فرزندان است:
) (

()2

) (

(

) (

)

(

جایی که ) ( ناخالصی است ( ) ،و ) ( ناخالصی
گرههاي شاخه چپ و راست هستند PL ،و  PRدرصدي از اشیاء
هستند که به سمت چپ ( )tLیا راست ( )tRگرههاي فرزند است.
جدول ( )2رتبهبندي از  21ویژگی پراهمیت انتخابشده توسط
الگوریتم درخت طبقهبندي و رگرسیون را ارائه میدهد.
ویژگیهاي ،F15 ،F4 ،F1 ،F12 ،F29 ،F14 ،F21 ،F23 ،F13 ،F3
 F8 ،F10 ،F27 ،F5 ،F6و  F17بهترین شناسایی رفتار ارتباطات را
دارند و سایر ارتباطات مقدار صفر داشته و هیچ شناسایی بین
ارتباطات نرمال و مخرب ندارند.
جدول ( :)2رتبهبندي اهمیت ویژگیها با استفاده از الگوریتم .CART
اهميت

ویژگی

اهميت

ویژگی

1e -11

F17

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F2

111
61/77
53/33
14/14
2/11
1/71
1/33
1/12
1/13
1/17
1/112
1/111
1/111
1/1115
3e -16

F3

-

F7
F9
F11
F16
F18
F19
F20
F22
F24
F25
F28
F26
-

F13

آموزش و مجموعه آزمون نامیده میشوند .مجموعه آموزش براي
یادگیري است که شامل  71درصد از کل دادههاي مجموعه داده
و مجموعه آزمون شامل  91درصد باقیمانده از کل دادههاي
مجموعه داده براي ارزیابی مدل استفاده میشود .پیش از توصیف
مدل پیشنهادي براي تشخیص شبکهبات ،مرور کلی از عملکرد
شبکه عصبی حافظهکوتاهمدتماندگار ارائه داده میشود.
 -1-2-3حافظه کوتاهمدت ماندگار
شبکهعصبی بازگشتی 9براي یادگیري وابستگیهاا در یاک تاوالی
ورودي طراحی شده است ،که یک حلقه اطالعات را نشان میدهد
و به عنوان ورودي یک دنباله در زماان جااري و یاک خروجای از
مرحله قبلی را میگیرد .حافظه کوتاهمدت ماندگار ] [61یک ناو
خاص از شبکههاي عصبی بازگشتی بهاصطالح گیتشاده 2اسات.
بااااهجاااااي نااااورون معمااااولی ،شاااابکه از ساااالولهاااااي
9
حافظهکوتاهمدتماندگار ساخته میشود که شامل یک خود حلقه
و یک سامانه داراي واحدهاي دروازهاي است که جریان اطالعاات
را کنترل میکند .یک شبکه حافظه کوتاهمدت ماندگار داراي سه
ویژگی زیر است که آن را از یک نورون رایج در یک شبکه عصبی
بازگشتی متمایز میکند:
 .9تصمیمگیري در هنگام ورود به نورون را کنترل میکند.
 .2بر تصمیمگیاري در ماورد یاادآوري محاسابات مرحلاه قبال،
کنترل دارد.
 .9تصمیمگیري در هنگام ارسال خروجی به مرحله بعد را کنترل
میکند.
شکل ( )2معماري و روابط یاک سالول حافظاه کوتااهمادت
ماندگار را نمایش میدهد.

F23
F21
F14
F29
F12
F1
F4
F15
F6
F5
F27
F10
F8

 -2-3مرحله تشخيص
پ از اتمام مرحله استخراج و کاهش ویژگیها ،روش ارائهشده
فرآیند ارزیابی را از طری مرحله تشخیص آغاز میکند .در این
مرحله مجموعه دادهها به دو بخش تقسیم میشود که مجموعه

شكل ( :)2معماري و روابط موجود در یک سلول .LSTM
Recurrent Neural Networks
Gated
Self-loop

1
2
3

1

تشخيص شبكه بات نظير به نظير با استفاده از روش یادگيری عميق؛ مهدي اسدي و همکاران
(

)
)

(
)

(

)

()9

فاصله داشته باشد ،الگوریتمی که بیشبرازش شده باشد ،نمیتواند
به درستی پاسخی براي این دادههاي جدید پیدا کند و آنها را با
اشتباهِ زیادي طبقهبندي میکند .روشهاي مختلفی براي
جلوگیري از بیشبرازش در الگوریتمهاي یادگیري ماشین و
یادگیري عمی مطرحشده است که عبارتاند از مقایسه مدل،7
اعتبارسنجی متقابل ،9تنظیم ،1توقف اولیه ،91هرسکردن 99و
92
حذف تصادفی گرهها

(

) (

در این مقاله از روش حذف تصادفی گرهها در شبکه براي
بهبود عملکرد مدل پیشنهادي استفادهشده است که با حذف
گرهها بهصورت تصادفی در مرحله آموزش ،سبب غلبه بر بیش
برازش میشود ] .[61این کار فقط در مرحله آموزش صورت
میپذیرد و در مرحله آزمون و انتشار ،تمام گرهها فعال هستند.
در این مقاله میزان حذف تصادفی با مقدار  %61تنظیمشده
است .مدل در کراس 99به شرح زیر تعریفشده است:

W, U = Weight vectors for forget gate (f), Candidate (c),
)i/p gate(i) and o/p gate (o

LSTM -1-2-2-3

 -2-2-3مدل یادگيری عميق

--------------------------------------------------------------

در اینجا کاربرد شبکه  LSTMکه در روش یادگیري عمی
آموزش داده میشود ارائه میشود .هر مدل با استفاده از اندازه
دستهاي 9برابر با  ،51مورد آموزش قرار میگیرد LSTM .از
معماري طراحیشده در ] [69با اندکی اصالح برگرفتهشده است.
شبکه  LSTMشامل یکالیه تعبیهشده 2است .الیه تعبیهشده
ورودي را در قالب شاخصها میپندارد (هر شاخص به یکالیه
تعبیهشده منحصربهفرد نگاشت میشود) .پ از الیه تعبیهشده،
معماري  LSTMاز یکالیه (911سلول  LSTMبا فعالسازي
 Tanhپیشفرض) ،یکالیه اتصال کامل 911( 9گره با یک
فعالسازي خطی پیشفرض) و درنهایت تنها یکالیه خروجی
تابع فعالساز سیگمید 1تشکیلشده است .بهجاي استفاده از
 ،[62] RMSPropبا استفاده از  [69] Adamبهعنوان یک
الگوریتم بهینهسازي ،به نتایج خوبی در همگرایی گمشدگی،6
میتوان دستیافت .یعنی با وجود عدم اطال از تعداد تکرار اجرا
براي رسیدن به نتایج بهینه میتوان با استفاده از کاهش یافتن
صحت یادگیري یا همچنین افزایش خطاي یادگیري ،یادگیري را
متوقف کرده و تعداد بهینه تکرار اجراي الگوریتم را بدست آورد.
بیشبرازش 5به معناي این است که الگوریتم فقط دادههایی
را که در مجموعه آموزشی یادگیري کرده است را میتواند به
درستی پیشبینی کند ولی اگر دادهاي کمی از مجموعه آموزشی

)(model = Sequential
)))model.add(LSTM(100, input_shape = (1, look_back
))model.add(Dropout(0.5
))model.add(Dense(100
))model.add(Dense(1
))’model.add(Activation (‘ sigmoid
= model.compile(loss='binary_crossentropy',optimizer
)]'adam', metrics=['acc',precision,recall, f1

--------------------------------------------------------------

 -3-3جزئيات پيادهسازی
سیستم استفادهشده براي آزمایش شبکه داراي مشخصات
زیر است:
-

-

پردازنده  2/21 ،Intel Core i7-2670QMگیگاهرتز
حافظه اصلی  9گیگابایت
کارت گرافیکی  GPU NVIDIA GeForce GT540با 2
گیگابایت رم.

شكل ( :)3مدل تشخیص روش پیشنهادي.
7

Model comparison
Cross-validation
Regularization
10
Early stopping
11
Pruning
12
Drop out
13
Keras

1

8

2

9

Batch Size
Embedding layer
3
Fully Connected
4
Sigmoid
5
Loss convergence
6
Over-fitting
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شبکه عصبی عمی  LSTMبا استفاده از پایتون ورژن 9/5
در محیط ژوپیتر نوتبوک 9و تنسورفلو [61] 2آموزش دادهشده و
از کراس نسخه  [66] 2 . 2 . 2که یک  APIبراي نمونه سریع از
تنسورفلو نسخه  9 . 91 . 1در  CPUاست ،استفاده میشود .سیستم
عامل مورداستفاده براي شبیهسازي و یادگیري ،ویندوز  7است.
بسیاري از آزمایشها براي تعیین پارامترهاي مناسب و یافتن
ساختار مناسب شبکه انجامیافته است.

به  Kنمونه تقسیمشده و ارزیابی براي  Kتکرار اجرا میشود .در
هر تکرار K-1 ،نمونه براي آموزش انتخابشده و از  9نمونه براي
ارزیابی صحت طبقهبندي استفادهشده است .در اینجا مقدار

K

جهت انجام آزمایشها برابر با  91انتخابشده است .عملکرد مدل
پیشنهادي با  1روش اشارهشده دیگر مقایسه شده است .براي
ارزیابی عملکرد سامانه تشخیص شبکه عصبی عمی  ،معیارهاي
اندازهگیري از قبیل دقت ،1صحت ،6بازخوانی ،5میانگین هارمونی
و نرخ مثبت کاذب 7با استفاده از روابط  1الی  9محاسبه میشود:

 -4نتایج و اعتبارسنجی

-

 -1-4مجموعه دادهها

مثبت واقعی ( :)TPتعداد رفتارهاي بدخواهی (بات) که
بهدرستی بهعنوان بات شناساییشدهاند.

در این مقاله مجموعه دادههاي  [65] ISCXو  [91] ISOTکه
شامل ترافیک بات و ترافیک سالم هستند براي ارزیابی سامانه
پیشنهادي مورداستفاده قرارگرفتهاند .این مجموعه دادهها براي
آموزش ،اعتبارسنجی مدل و ارزیابی عملکرد آن مورداستفاده
قرارگرفته است .مجموعه دادههاي آموزشی شامل  917999رکورد
است و باتهاي  Waledac ،Confickerو  Stormاز انوا اصلی
باتها هستند که در فرآیند ارزیابی از مجموعه دادههاي اصلی
بهدستآمدهاند .استفاده از دادههاي جدید خارج از مجموعه
آموزشی براي ساخت دادههاي آزمون واقعیتر قابلتوجه است و
شامل  17421رکورد است.

-

مثبت کاذب ( )FPتعداد رفتارهاي عادي که بهعنوان
بات شناساییشدهاند.

-

منفی واقعی ( )TNتعداد رفتارهاي عادي که بهطور
صحیح بهعنوان فعالیتهاي عادي شناساییشدهاند.

-

منفی کاذب ( )FNتعداد رفتارهاي بات که بهعنوان
فعالیتهاي عادي شناساییشدهاند.

 دقت :نشاندهنده درصد نمونههایی است که بهدرستی
بهعنوان نمونه مثبت طبقهبندي میشوند.
()1

(

)

براي ایجاد یک مجموعه داده تجربی با ترافیک شبکههاي
بات و ترافیک سالم ،فایلهاي ردیابی با پسوند .pcapبا استفاده از
نرمافزار وایرشارک 9براي ارزیابی موردبررسی قرار گرفت .سپ ،

 صحت :درصد پیشبینیهاي صحیح تمام نمونهها را نشان
میدهد.

 Microsoft Network Monitorبراي ساخت ارتباطات و استخراج
ویژگیها از فایل  ،PCAPاستفادهشده و ارتباطات در دو کالس
ارتباط بات و ارتباطات سالم برچسبگذاري شدند .در اینجا
جریان ارتباطی شبکه با یک  1تایی ،آدرس آيپی مبد  ،آدرس

()6

)

 بازخوانی :نشاندهنده درصد نمونههاي باتی است که
بهعنوان یک نمونه بات پیشبینیشده است .این معیار،

آيپی مقصد ،شماره درگاه مبد و شماره درگاه مقصد

9

میزان تشخیص نیز نامیده میشود.

مشخصشده است که حداقل یک بسته بین دو جهت منتقلشده
باشد.

(

()5

)

(

 -2-4ارزیابی عملكرد و نتایج
براي ارزیابی نرخ دقت تشخیص و ارزیابی نرخ خطاي روش
یادگیري عمی پیشنهادي ،الگوریتمهاي جنگل تصادفی و درخت
تصمیمگیري در این مقاله از اعتبارسنجی  K-foldاستفاده

 معیار میانگین هارمونی :یک اندازهگیري از دقت آزمون
است .این معیار هر دو معیار بازخوانی و دقت آزمون را براي
محاسبه امتیاز بررسی میکند.

میشود .در اعتبارسنجی  ،K-foldمجموعه دادهها بهطور تصادفی
4

Precision
Accuracy
6
Recall
7
False Positive Rate
8
Detection Rate
5

Jupyter Notebook
Tensorflow
Wireshark

1
2
3
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()7

)

(

 نرخ مثبتکاذب ( :)FPRدرصد نمونههاي سالم را که
بهاشتباه بهعنوان نمونههاي بات طبقهبنديشدهاند ،نشان
میدهد.
()9

است .بسیاري از مدلها و تغییرات در جهت کاهش میزان بیش
برازش و تعمیم یادگیري مورد آزمایش قرار گرفتند .جدول ()1
ساختار ،پارامترها و صحت مدل پیشنهادي را در آزمایشها نشان
میدهد و شکل ( )5معیارهاي ارزیابی محاسبهشده مدل
پیشنهادي را در تکرارهاي مختلف نشان میدهد.
4.00

نرخ مثبت کاذب

3.60
3.20
2.80

جدول ( )9و شکل ( ،)1صحت ،دقت ،بازخوانی ،میانگین
هارمونی و نرخ مثبت کاذب روش پیشنهادي را در مقایسه با
الگوریتمهاي پیاده سازيشده جنگلتصادفی ،درخت تصمیم
گیري ،روش مطالعه شده توسط آلتامان و همکاران ] [99و روش
ارائهشده توسط اوبیدات ] [92نشان میدهند.

بازخوانی

11/61
11/63

صحت

ميانگين
هارمونی
نرخ مثبت
کاذب

1/67

*

17/91

11/17

19/9

17/9

*

19/15

11/96

19

17/9

1/76

9

9/91

9/72

*

0.40
0.00

اوبیدات[ ]92جنگل تصادفی درخت تصمیم
آلتامان و
گیري
همکاران[]99

شكل( :)5مقایسۀ میزان مثبت کاذب روش پیشنهادي با  1روش دیگر.

* بهترین نتایج

بررسیها نشان میدهد که روش پیشنهادي شبکه عصبی
عمی داراي باالترین میزان صحت و دقت با نرخ کم مثبت کاذب
(شکل ( ))6است.

جدول ( )9و شکل ( )1نتایج مقایسه روش پیشنهادي با سایر
روشهاي مبتنیبر تحلیل ترافیک شبکه براي تشخیص شبکههاي
بات را نشان میدهد .این جدول همچنین نشان میدهد که
میزان دقت ،بازخوانی ،میانگینهارمونی و نرخ مثبتکاذب با
استفاده از رویکرد ترکیبی ارائهشده بهتر از میزان بهدستآمده
توسط روشهاي ذکرشده است و در معیار صحت نیز باوجود
پایین بودن این مقدار صحت از مقادیر روشهاي مرجع ] [99و
روش جنگلتصادفی ،ولی اختالف زیادي وجود نداشته است.
جدول ( :)4ساختار ،پارامترها و صحت مدل پیشنهادي در آزمایش.

PRC

95

RCL
90

F1

مدل

85
80

نرخ حذف تصادفی شاخهای

2

ACC

9

100

استفاده از نرمالسازی دستهای

دقت

11/65

*

19/92

91/71

17/7

15/9

15/92

0.80

تعداد واحد LSTM

*

16/79

15/5

16/79

11/21

1.20

نرخ حذف تصادفی ادغامی

اوبيدات
][12

جنگل
تصادفی

درخت
تصميم گيری

معيار

1.60

1

روش

روش
پيشنهادی

2.00

روش
پیشنهادي

جدول ( :)3مقایسه  6روش ازنظر معیارهاي ارزیابی عملکرد.
آلتامان و
همكاران][11

2.40

بهينهسازی
صحت

نوع

نرخ
یادگيری

75
70

آلتامان و اوبیدات[ ]92جنگل تصادفی درخت تصمیم
روش
گیري
پیشنهادي همکاران[]99

شكل ( :)4معیارهاي ارزیابی روش ارائهشده در مقایسه با  1روش دیگر.

LSTM

1/119

بله

911

1

Adam

1/6

15/92

مقایسه روشهاي مختلف تشخیص شبکهبات آسان نیست
زیرا هر یک از آنها از مجموعه دادهها و نمونههاي شبکهبات
مختلفی در آزمایشهاي خود استفاده میکنند .از اینرو ،رویکرد

این دقت بهرغم چالش اصلی بیش برازش 9بهدست آمده
2

Branch Dropout
Batch Normalization
4
Merge Dropout
3

Over-fitting

1
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پیشنهادي با رویکردهاي تشخیص دیگري ازجمله روش ارائهشده
در ] [99و ] [92و روشهاي درخت تصمیمگیري و جنگلتصادفی
که بر روي این مجموعه دادهها در این مقاله پیادهسازي شدهاند با
توجه به معیارهاي صحت ،دقت ،بازخوانی ،میانگین هارمونی و
نرخ مثبتکاذب مقایسه میشود.
100.00
ACC
PRC
RCl
F1

99.50

99.00

98.50

98.00

111

81

41

11

21

1

Epoch

شكل ( :)6معیارهاي ارزیابی روش پیشنهادي در طول دورهها.

در روش پیشنهادي ،تنها اطالعات مربوط به ارتباطات شبکه
موردنیاز بوده و نیاز به بررسی محتواي داده بسته وجود ندارد؛
بنابراین ،روش ما در مقابل شبکههاي باتی که از شیوههاي
رمزنگاري استفاده میکنند ،ایمن است .اگرچه روش ما میتواند
باتها را تشخیص دهد و ارتباطات میزبان را بهعنوان سالم و
بدخواه طبقهبندي کند ،محدودیت روش پیشنهادي ما این است
که تنها ترافیک پروتکلکنترلانتقال را براي تشخیص ترافیک
شبکهبات در نظر میگیرد .در تشخیص رفتار شبکهبات ،چهار
مشکل اصلی وجود دارد :اوالً ،ترافیک شبکه مداوم است که نشان
میدهد ترافیک ناپایدار است و ویژگیها در طول زمان تغییر
میکنند .عالوه بر این ،شبکههاي بات پ از دریافت دستورالعمل
از مدیر بات ،بهصورت هوشمند از طری بهروزرسانی باتها و یا
اصالح چرخهحیات خود ،تغییر مییابند .ثانیاً ،خطر ظهور
شبکهبات جدید در شبکه و نیز گسترش رفتار مخفی وجود دارد.
عالوه بر این ،رفتار یک میزبان آلوده ممکن است به نظر رفتار
سالمی باشد و اگر طبقهبندي براي این رفتار قبالً آموزش ندیده
باشد ،شناسایی فعالیتهاي بدخواهانه و مخرب دشوار است .ثالثاً،
ارزیابی ترافیک ورودي شبکه در زمان واقعی ،به دلیل سرعت و
حجم باالي ترافیک شبکه ،یک کار محاسباتی پرهزینه است.
درنهایت ،دسترسی به مجموعه داده ترافیک شبکهبات
بهروزرسانی شده ،چالشی در تشخیص شبکههاي بات است .دقت
الگوریتمهاي طبقه بند بستگی به کیفیت و درستی مجموعه
دادههاي آموزشی دارد ] .[67قابلیت دسترسی به مجموعه
دادههاي شبکهبات به دلیل مسئله امنیتی و حریم خصوصی
بهعنوان یک منبع آزمایشگاهی علمی توسعهیافته است و براي
محققان دستیابی به سایر منابع مانند شبکههاي سازمانهاي
امنیتی و شرکتی جهت ردیابی شبکهبات دشوار است.

 -5نتيجهگيری
کارهاي متعددي در تشخیص شبکهبات انجامیافته است،
بااینحال ،نوآوري روش ما در استفاده از شبکه عصبی یادگیري
عمی و استفاده از الگوریتم درخت طبقهبندي و رگرسیون در
استخراج ویژگیهاي پراهمیت از مجموعه دادهها در ارتباط با
شناسایی شبکههاي بات است .روش پیشنهادي به ویژگیهاي
استخراجشده از سرآیندهاي بسته کنترل پروتکلکنترلانتقال در
طول ارتباط  91ثانیهاي بین دو میزبان متکی است ،بنابراین،
میتواند براي تشخیص بات بدون تکیهبر داده بسته ازجمله آدرس
آيپی مبد  ،آدرس آيپی مقصد ،شماره درگاه مبد  ،شماره درگاه
مقصد و ترافیک رمزگذاري شده مورداستفاده قرار گیرد .عملکرد
روش تشخیص پیشنهادشده با مراجع ] ،[92] ،[99الگوریتم
جنگل تصادفی و الگوریتم درختتصمیمگیري پیادهسازيشده
مقایسه گردیده است .نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادي،
دقت ،بازخوانی و میانگین هارمونی باالتر با نرخ مثبتکاذب
پایینتري نسبت به آنها دارد و در مقدار صحت محاسبهشده
کاهش کمتري نسبت به دو روش جنگل تصادفی و مرجع ][99
نشان میدهد .با توجه به بهبود مقادیر بیشتر معیارهاي ارزیابی
میتوان پیشرفت محسوسی در تشخیص شبکهبات نظیربهنظیر
مشاهده کرد .مطالعات بعدي در راستاي گسترش و بهکارگیري
این رویکرد در سامانههاي بالدرنگ از طری افزودن یک روش
یادگیري خوب براي انتخاب مهمترین ویژگیهاي مرتبط است که
سبب افزایش کارایی و میزان دقت تشخیص شود.
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ABSTRACT
A Botnet is a set of infected computers and smart devices on the Internet that are controlled remotely by a
Botmaster to perform various malicious activities like distributed denial of service attacks(DDoS), sending
spam, click-fraud and etc. When a Botmaster communicates with its own Bots, it generates traffic that
analyzing this traffic to detect the traffic of the Botnet can be one of the influential factors for intrusion
detection systems (IDS). In this paper, the long short term memory (LSTM) method is proposed to classify
P2P Botnet activities. The proposed approach is based on the characteristics of the transfer control
protocol (TCP) packets and the performance of the method is evaluated using both ISCX and ISOT
datasets. The experimental results show that our proposed approach has a high capability in identifying
P2P network activities based on evaluation criteria. The proposed method offers a 99.65% precision rate, a
96.32% accuracy rate and a recall rate of 99.63% with a false positive rate (FPR) of 0.67%.
Keywords: Botnet, Botnet Detection, Deep Learning, Recurrent Neural Network (RNN), Long Short Term Memory
(LSTM)
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