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چكيده
 براي داشتن امنیتت كامتد در یت ستامانه. حمالت و نفوذها به این شبكهها نیز افزایش یافته است،همگام با گسترش شبكههاي كامپیوتري
) متورد نیتازIDS(  سامانههاي دیگري به نتام ستامانههتاي تختصین نفتوذ، عالوه بر فایروال ها و دیگر تجهیزات جلوگیري از نفوذ،كامپیوتري
 هدف از ی سامانه تخصین نفوذ نظارت بر فعالیتهاي غیرعادي و افتراق بین رفتارهاي طبیعی و غیرطبیعی (نفوذ) در یت ستامانه.هستند
 ی سامانه تخصین نفوذ را زمانی میتوان كارا دانست كه نرخ تخصین نفوذ باال و بتهصتورت هتمزمتان نترخ.میزبان و یا در ی شبكه است
 معرفی شتده استت كته از تركیتبKDD-Cup-99  در این مقاله روشی جدید جهت طبقهبندي مجموعه داده.هخدار اشتباه كمی را دارا باشد
الگوریتم جنگد تصادفی و الگوریتم ژنتی حاصد شده است و هدف آن افزایش سرعت فاز یادگیري و آزمون و همچنتین دقتت روش جنگتد
. از جنگد تصادفی به دلید ساختار ساده و كارایی باالي آن در بسیاري از محصوالت مبتنی بر یادگیري ماشین استفاده میشود.تصادفی است
 وجود تعداد زیادي متغیر غیرعددي (نوعی) میتواند براي دقت و سرعت برنامه مختكد،ولی مانند دیگر الگوریتمهاي مبتنی بر درخت تصمیم
 حد این معضد با استفاده از الگوریتم ژنتی، نوآوري این مقاله. در مسئله تخصین نفوذ دقیقاً ما با چنین سناریویی مواجه هستیم.ایجاد كند
. تعداد ویژگیها كاهش یافته است، در این مقاله با تعریف كردن معیاري با نام بهره اطالعات.است
 الگوریتم جنگد تصادفی،  الگوریتم ژنتی، دادهكاوي، تخصین نفوذ مبتنی بر الگوي رفتاري:كليدواژهها
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Abstract
As computer networks grow, so attacks and intrusions to these networks are increased. In order to have a fully
secure computer network, one needs ‘intrusion detection systems’ (IDS) on top of firewalls. The goal of using an
IDS is to supervise the abnormal activities and differentiate between normal and abnormal activities in a host
system or in a network. An efficient IDS has high detection rate while keeping a low false alarm rate. In this paper,
a new approach to classify KDD-Cup-99 data set using a combination of random forest method and genetic
algorithm is presented. The purpose is to increase the speed of learning and test phases while improving the
accuracy. Random forest is an ensemble learning method based on decision trees. Due to its relatively simple
structure and good performance, it is used in many supervised learning applications. However, like all tree based
machine learning algorithms, having too many categorical features, can be a problem both for the speed and
accuracy. This is exactly the case with the problem in hand, i.e. intrusion detection; many of the features are in the
form of categorical data. For example, in R language, the maximum number of definable categorical features for
random forest is 53. The contribution of this work is resolving this issue with the aid of Genetic Algorithm (GA). In
this research information gain as a measure of importance is defined and the number of features is reduced based
on genetic algorithm.
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 .8مقدمه
امروزه با رشد استفاده و افزایش اهمیت شتبكههتاي كتامپیوتري،
حمالت و نفوذها به این شبكهها نیز بهصتورت فزاینتده گستترش
یافته و به شكدهاي متعددي انجام میگیرد .نفوذ ،تمامی اقدامات
غیرقانونی را كه صحت ،محرمانگی و یا دسترسی به ی منبت را
به خطر اندازد را شتامد متیشتود [ .]8نفتوذي هتا بته دو دستته
خارجی و داخلی تقسیم میشوند .نفتوذي هتاي ختارجی كستانی
هستند كه بدون اجازه استفاده از مناب سامانه ،جهت دستیتابی
به آنها تالش میكنند و نفوذيهاي داخلی كسانی هستند كه بتا
دارا بودن اختیارات محدودي در سامانه ستعی در دستتیتابی بته
منابعی خارج از حوزه دسترسی خود را دارند .در گذشته ،نفوذهتا
بیختر از ناحیه افرادي انجتام متیشتد كته عالقتهمنتد بودنتد تتا
مهارت ها و توانایی هاي خود را آزمایش كنند ،اما در حال حاضتر،
تماید به نفوذ با انگیزه هاي مالی ،سیاسی و نظتامی بیختتر شتده
است .اینترنت و فرایندهاي برخط یكی از ابزارهاي ضروري زندگی
روزمره امروز هستند و بهعنوان ی جز مهم از عملیات كسبوكار
مورد استفاده قرار متیگیرنتد .در دنیتاي متدرن امتروز ،نفتوذ در
كسري از ثانیته صتورت متیپتذیرد .نفتوذگران بتهصتورت كتامالً
هوشمندانه با استفاده از نسصه اصالحشده از فرمتانهتا اقتدام بته
نفوذ نموده و سپس ردپاي خود را از گتزارشهتا پتام متیكننتد،
بنابراین ،امنیت شبكه باید بته دقتت متورد توجته قترار گیترد تتا
كانالهاي اطالعاتی امنی را فتراهم آورد .تختصین نفتوذ فرآینتد
مانیتور كردن رویدادهاي رخداده در ی سامانه كتامپیوتري و یتا
ی شبكه و تحلید آنها براي پیدا كردن نخانههتایی از حتواد
است .این حواد میتوانند تصلف یا تهدیدات قریبالوقوع نستبت
به سیاستهاي كاري امنیتی ،سیاستهاي موردقبول در استتفاده
از سامانه و یا استانداردهاي امنیتی باشد .ستامانههتاي تختصین
نفوذ 8بر روي شناسایی حواد ممكن ،اطالعات واقعته نگتاري در
مورد آن ها ،تالش براي متوقف كردن آنهتا و گتزارش آنهتا بته
مدیران امنیتی تمركتز دارد .بته عتالوه ،ستازمانهتا ستامانههتاي
تخصین نفوذ را براي هدفهاي دیگري هتم استتفاده متیكننتد.
مواردي از قبیتد شناستایی مختكالت در سیاستتهتاي امنیتتی،
مستندستتازي تهدیتتدات موجتتود و بازداشتتتن افتتراد از تصلتتف از
سیاستهاي امنیتی ،جزو این هدفها است [.]6
این بحث با ی حقیقت آشكار دیگر تركیب می شود .افزایش
این گونه حمالت در اینترنت خود بازگوكننده رشد همته گیرشتده
بیختر اینترنت در سالهتاي گذشتته استت .در شتكد ( )8تعتداد
حوادثی كه به  CERT/CCگزارش شدهاند در ی بتازه  86ستاله
نخان داده شده است .تجارت الكترونی بهتنهایی توانسته شتدت
زیادي را به این روند ببصخد [.]6
)Intrusion Detection System (IDS
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شکل  .8نرخ رشد حمالت ثبتشده بهوسیله ]6[ CERT/CC

درحالیكه در سال هاي گذشته حمالت خارجی اغلتب بتراي
گختوگذارهاي شصصی و آزمایش مقتدار مهتارت هكرهتا انجتام
میشد؛ این روزها هدفهاي نظامی ،اقتصادي و سیاسی بیشترین
نقش را در تحری

هكرها داشته است .هدف سامانههاي تخصین

نفوذ ،تخصین دسترسی هاي غیرمعمتول و یتا حمتالت بته یت
شبكه داخلی است .سامانه تخصین نفوذ مبتنی بتر شتبكه ،یت
ابزار ارزشمند براي دفاع در عمق شبكههاي كتامپیوتري هستتند.
سامانه تخصین نفوذ ،به دنبال فعالیتتهتاي شتناختهشتده و یتا
بالقوه مصرب در ترافی

شبكه میگردد و هر زمتان یت

فعالیتت

مخكوم را شناسایی كند زنگ خطري را به صدا درمیآورد.
به طوركلی سامانه هتاي تختصین نفتوذ بته دو روش تقستیم
می شوند :تخصین مبتنی بر الگو 6و تختصین ناهنجتاري .3روش
تخصین ناهنجاري این مزیت را نسبت به روش تخصین مبتنتی
بر الگو دارد كه می تواند حمالت ناشناخته را نیز شناستایی كنتد.
روش مبتنی بر الگو نیازمند یادگیري الگوي كاربر معمولی جهتت
تخصین آن از الگوي رفتاري حملهكننتدگان و نفتوذگران استت.
این امر نیازمند دادههاي نمونه رفتاري هتر یت

از ایتن دو گتروه

است.
با تخصین بهموق اقدامات انجامگرفته در راستتاي نفتوذ بته
سامانه میتوان امیدوار بود كه امنیت تا حدودي در شبكه برقترار
گردد .جهت دستیابی به این هدف یكی از ابزارهایی كه میتواند
مورد استفاده قرار گیرد ،دادهكتاوي استت .تتاكنون از روشهتاي
مصتلف دادهكاوي براي یادگیري الگوي رفتاري كاربران معمولی و
كاربران اخاللگر استفاده شده است .این مقالته بتا هتدف بهبتود
سرعت و دقت تخصین نفوذ با استتفاده از روشهتاي دادهكتاوي
انجام گرفته كه بر روي دادههاي نمونه  KDD-Cup-99اجرا شتده
است.
Misuse Detection
Anomaly Detection

2
3
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 .8-8جنگل تصادفی
الگوریتم جنگد تصادفی اولین بار در سال  6118توسط بریمن
معرفی گردید .جنگد تصادفی ی الگوریتم طبقهبندي نظارت
شده است كه شامد مجموعهاي از درختهاي تصمیمگیر است.
الگوریتم درخت تصمیمگیر یكی از الگوریتمهاي طبقهبندي و از
رایجترین روشهاي دادهكاوي است كه سادگی و كارآمدي آن
باعث شده تا علیرغم مخكالتی كه در اجراي الگوریتم با
متغیرهاي داراي نویز یا صفات فاقد مقدار وجود دارد ،به شكد
گستردهاي در كاربردهاي مصتلف و مسائد مربوط به یادگیري
ماشین استفاده شود .در درخت تصمیم با دنبال كردن
مجموعهاي از سؤاالت مرتبط با خصوصیات دادهها و نگاه به داده
جاري براي اتصاذ تصمیم ،طبقه یا دسته آن تعیین میشود.
 CARTی الگوریتم درخت باینري در الگوریتم درخت تصمیم
است .جنگد تصادفی مجموعهاي از درختان  CARTاست و تحت
چهار مرحله بیان میشود.
 ( ،در میان
 K .8زیرمجموعه از نمونههاي آموزش)
مجموعه كد نمونههاي موجود در بصش آموزش ( )Dتوسط
روش نمونهبرداري  Bootstrapانتصاب میشوند .درنهایت K
درخت تصمیمگیر ایجاد خواهد شد.
 .6در  Nشاخن گره درخت طبقهبندي m ،مخصصه بهطور
تصادفی انتصاب میشود و مطابق با اصد حداقد خلوص گره،
بهترین مخصصه در بین  Mشاخن كاندید انتصاب خواهد
شد .به اینترتیب درختان رشد خواهند كرد.
 .3این مرحله تكرار گام دوم است K .درخت تصمیمگیر تولید
میشود.
 Kدرخت تصمیمگیر كه بهخوبی رشد پیدا كردهاند جنگد
تصادفی طبقهبند تركیبی را تخكید میدهند .نمونه واق در
طبقه نهایی جنگد تصادفی منتظر رأي اكثریت میماند.
 .8-8الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتی یكی از زیرمجموعههاي محاستبات تكامتدیافتته
است كه رابطه مستقیمی با مبحث هوش مصتنوعی دارد در واقت
الگوریتم ژنتی یكی از زیرمجموعه هاي هتوش مصتنوعی استت.
الگوریتم ژنتی را میتوان ی روش جستجوي كلی نامید كته از
قوانین تكامد بیولوژی طبیعی تقلید میكند .الگوریتم ژنتی بر
روي ی سري از جتوابهتاي مستئله بته امیتد بتهدستت آوردن
جوابهاي بهتر قانون بقاي بهترین را اعمال میكند .در هر نستد
به كم فرآیند انتصابی متناسب بتاارزش جتوابهتا و تولیتدمثد
جوابهاي انتصابشده به كم عملگرهایی كه از ژنتی طبیعتی

تقلید شدهاند ،تقریبهاي بهتري از جواب نهایی به دست میآید.
این فرایند باعث میشود كه نسدهاي جدیتد بتا شترایط مستئله
سازگارتر باشد.
هركدام از افراد جمعیت ،كه تقریبهایی از جواب نهتاییانتد،
بهصورت رشتههایی از حروف یا ارقام كدگتذاري متیشتوند .ایتن
رشتهها را كروموزوم مینامند .متداولترین حالت ،نمایش با ارقام
صفر و ی است .حالتهاي دیگر مثد استفاده از سه رقم ،اعتداد
حقیقی و اعداد صحیح هم مورد استتفاده قترار متیگیرنتد .بتراي
مثتتتال ،یتتت كرومتتتوزوم بتتتا دو متغیتتتر  aو  bبتتتا ستتتاختار
 1001100101100101011110100نمایش داده میشود .متغیر a
با  81خانه اول سمت راست و  bبا  80خانه باقیمانده نمایش داده
شده است .این میتواند به علت سطح دقت و یتا محتدوده متغیتر
تصمیمگیري باشد .مقادیر موجود بر روي كروموزومها بتهتنهتایی
معنی خاصی ندارد بلكه بایتد از حالتت كدشتده ختارج شتوند تتا
بهعنوان متغیرهاي تصمیمگیري داراي معنی و نتیجه باشند بایتد
توجه داشت كه فرآیند جستجو بر روي اطالعتات كدشتده انجتام
میگیرد مگر درصورتیكه از ژنهایی با مقتادیر حقیقتی استتفاده
شود .بعد از اینكه كروموزومها از حالت كدگذاريشده خارج شدند
میتوان كارایی یا بترازش هتر فترد از جمعیتت را محاستبه كترد.
برازش مقیاسی نسبی است كه شایستگی افراد براي تولیتد نستد
بعد را نخان میدهد .در طبیعت برازش معادل توانایی فترد بتراي
بقا است .تاب هدف در تعیین برازش افراد نقش تعیینكننده دارد.
در هنگام تكثیر به كم اطالعات اولیهاي كه از تاب هدف به
دست میآید برازش هر فرد مخصن میگردد .از ایتن مقتادیر در
فرآیند انتصاب استفاده میشود تا آن را بته ستمت انتصتاب افتراد
مناسب سوق دهد.
 .3-8پایگاه داده KDD

از سال  8333داده هتاي  KDDبتهعنتوان یكتی از پركتاربردترین
مجموعه داده هاي پیخنهادي جهتت ارزیتابی روش هتاي مصتلتف
تخصین ناهنجاري مورد استفاده بوده استت .ایتن مجموعته داده
توسط استولفو و همكاران [ ]3بر اساس دادههاي برنامته ارزیتابی
تخصین نفوذ  DARPA98تولید شده استت DARPA98 .حتاوي
 4 GBاطالعات خام هفت هفته ترافی شبكه است .اطالعتات دو
هفته آن نزدی به دو میلیون ركورد ارتباطی را شامد متیشتود.
دادههاي آزمون  KDD-Cup-99درمجموع حاوي  388162ركورد
اطالعاتی است كه تعداد  21038ركورد آن نمایشدهنده فعالیتت
نرمال و تعداد  601432ركورد حمله را شامد میگردد .هر ركورد
از داده ها داراي  48ویژگتی هستتند و هتر ردیتف در ستتون 46
داراي برچسب مخصنكننده نرمال یا حمله هستند ،درواقت هتر
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رفتاري غیر از نرمال بهعنوان نوع خاصی از حمله برچسبگتذاري
شده است [ .]]4انواع كالسهاي حمله موجود در KDD-Cup-99
به چهار گروه زیر تقسیم میگردد [:.]0 -2
محرومیت از سرویس :8نوعی از حمله را شامد میشود كته
مناب قربانی را با انجام برخی رایانشها و یا اشغالنمتودن منتاب
حافظه به حدي درگیر مینمایتد كته متان از سترویسدهتی بته
درخواستهاي قتانونی قربتانی متیگتردد .حمتالت محرومیتت از
سرویس شامد  Neptune, Back, Smurf, Pod, Landو Teardrop
است.
کاوش :8در این حالت مهاجم اقدام به جم آوري اطالعاتی از
راه دور در رابطه با شبكه مینماید تا هدف مورد نظر كه دور زدن
اقتتدامات امنیت تی استتت ممكتتن گتتردد .كتتاوش شتتامد حمتتالت
 Portsweep, Satan, Nmapو  Ipsweepاست.
دسترسی غیرمجاز کاربر محلی به مدیر :3نوعی از حملته
را شامد میشود كه مهاجم بهوسیله ی حساب كاربري عادي به
سامانه قربانی وارد شده و با استفاده از ی سري آسیبپذیريهتا
تالش مینماید تا دسترسی مدیر را بته دستت آورد U2R .شتامد
حمالت  Buffer_overflow, Loadmodule, Rootkitو  Perlاست.
دسترسی غیرمجاز از یک ماشین از راه دور :4مهاجم بته
ی ماشین از راه دور نفوذ نموده و دسترسی محلتی بته ماشتین
قربانی پیدا میكند R2L .شامد حمالت Warzclient, Multishop,
 ftp_write, Imap, Guess_password, Warezmaster, Spyو Phf
است.
اگرچتته ،ایتتن نستتصه از مجموعتته  KDD-Cup-99از برختتی
مخكالت مطرحشده توسط م هاف [ ]2رنج میبترد و بته دلیتد
دارا نبودن مجموعه دادههاي عمومی براي سامانههتاي تختصین
نفوذ مبتنی بر شبكه ،نماینده كاملی از شبكههاي واقعتی موجتود
نیست .اما عقیده بتر آن استت كته بتاوجود تمتام ایتن كمبودهتا
می تواند به عنوان داده معیتار مرجت اثرگتذاري بتراي كمت بته
محققان جهت مقایسه روش هاي مصتلتف تختصین نفتوذ متورد
استفاده قرار گیرد.
 .4-8تابع آنتروپی
نویسندگان این مقاله بته دنبتال بته حتداكثر رستانیدن محتتواي
اطالعات از تمامی پارامترها هستند .ی روش جهت دستیابی به
هدف فوق بهینهسازي آنتروپتی استت .در ایتن روش بته حتداقد
رسانیدن آنتروپی منجر به حداكثر رسانیدن میزان پختیبانی هتر
پارامتر از شواهد میگردد ،درحالیكه منجر به حتداقد رستانیدن

عدم قطعیتت در آمتار و آنتروپتی متقتاط بتین الگتوریتم و داده
میشود.
آنتروپی میتواند بهعنوان ی معیار اندازهگیري از محتویتات
اطالعات مورد انتظار و یا عدم اطمینان از توزی احتمتال تعریتف
شود .همان طور میتواند بتهعنتوان میتزان بتینظمتی درون یت
سامانه و یا میزان عدم قطعیت ی پارتیخن را شامد شود.
فلسفه كاهش آنتروپی در زمینه تختصین الگتو را متیتتوان
براي طبقهبندي ،تجزیه تحلید دادههتا و دادهكتاوي كته یكتی از
وظایف مطرحشده در آن كخف الگو یا نظم در مجموعه دادههتاي
بزرگ است ،مورد استفاده قرار داد .قواعد ساختار دادههتا توستط
مقادیر آنتروپی كوچ و در مقابد مقادیر تصادفی با آنتروپیهاي
بزرگ مخصن میگردند .در زمینه داده كاوي شناختهشتدهتترین
برنامه كاربردي از آنتروپی ،جم آوري داده هتاي درختت تصتمیم
است.
در نظریه اطالعات و یادگیري ماشین ،از مفهومی به نام بهتره
اطالعات یاد میشتود .امیتد ریاضتی بهتره اطالعتات همانتا تتاب
اطالعات متقابد یا همان میتزان كتاهش آنتروپتی در صتورت بته
دست آوردن اطالعات است .در یادگیري ماشین و هوش مصنوعی
از این مفهوم براي تعتین ویژگتی استتفاده متیشتود ] .[84بهتره
اطالعات 0ی ویژگی عبارت است از مقدار كتاهش آنتروپتی كته
به واسطه جداسازي مثالها از طریق این ویژگی حاصد متیشتود.
به عبارت دیگر بهره اطالعات ) Gain(S,Aبراي ی ویژگی نظیر A
نسبت به مجموعه مثالهاي  Sبهصورت رابطه ( )2تعریف میشود:
) ( ) (2

) (

∑

) (

)

(

ویژگتیهتاي A

كه در آن ) Values(Aمجموعه همته مقتدار
بوده و  SVزیرمجموعهاي از  Sاست كه براي آن  Aداراي مقدار V
است .در تعریف فوق ،عبارت اول مقدار آنتروپی دادههتا و عبتارت
دوم مقدار آنتروپی مورد انتظار بعد از جداسازي دادههاست.
 .5-8معیارهای ارزیابی
عملكرد روشها را میتوان برمبناي صحت (دقتت) ،2حساستیت،2
ویژگی ،1دقت 3و زمان مقایسته نمتود .محاستبه معیارهتاي فتوق
بهوسیله تخصین موفتق ،نادیتدهگترفتن یت رفتتار قابتدقبتول
اخطار اشتباه و عتدم موفقیتت در تختصین یت حملته (كته در
جدول ( )8بهصورت خالصه توضیح داده شده است) امكتانپتذیر
است .هیچی از موارد نادیتده گترفتن یت رفتتار قابتدقبتول و
تخصین موفق تا زمانی كه سامانه تخصین نفوذ مطتابق انتظتار
عمد میكند خطرنام نیستند .در واق عدم موفقیت در تخصین
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ی حمله بهعنوان جديترین و خطرنامترین حالت ممكن ایفاي
نقش مینماید كه زمانی است كه سامانه تخصین نفوذ ی حمله
را بهعنوان ی رفتار قابدقبول قلمداد متینمایتد .ایتن حالتت در
واق شكست سامانه در كختف یت حملته استت .خروجتیهتاي
 FP،FN،TP،TNحاصد از اجراي الگوریتمهاي پیخنهادي پژوهش
جاري جهت محاسبه دقت مخاهده است.
جدول  .8حاالت مصتلف ممكن بین واقعیت و تخصین سیستم
تخصین :رفتار قابدقبول
واقعیت :رفتار قابدقبول
نتیجه :نادیده گرفتن
ی رفتار قابدقبول

تخصین :حمله
واقعیت :حمله
نتیجه :تخصین موفق
ی حمله

True

تخصین :رفتار قابدقبول
واقعیت :حمله
نتیجه :عدم موفقیت در
تخصین ی حمله

تخصین :حمله
واقعیت :رفتار قابدقبول
نتیجه :اخطار اشتباه

False

 .6-8کاربرد هوش مصنوعی در سامانههای تشخیص نفوذ
هوش مصنوعی می تواند كاربري تخصین نفوذ را بسیار ستادهتتر
نماید .هوش مصنوعی میتوانند اولویت هاي كارمنتدان امنیتتی را
یاد گرفته و هخدارهاي حیطه هر كارمنتد را ابتتدا نمتایش دهتد.
همانطور كه قابد پیش بینی است ،سصت ترین قستمت آمتوزش،
آموختن چیزهاي درست به سامانه است .هوش مصنوعی میتواند
با مخاهده كارهاي ی مأمور امنیتی همان كارها را بهعنوان یت
سامانه مبتنی بر قانون یاد بگیرد .هوش مصنوعی میتواند اتفاقاتی
را كه بهخوديخود ناچیز به نظر میآیند اما پس از تركیب با هتم
ممكن است نمایانگر جریتان داشتتن یت تهتاجم باشتند را نیتز
تخصین دهد.
بیان این موضوع كه چگونه ی محیط سامانه تخصین نفوذ،
اولویت ها و روش هاي كاري كارمندان امنیتی را خواهد دانست ،و
چگونه این محیط را با ارائه ناهنجاريهایی كه بیختر اوقات دیتده
و كخفشتده كتاربرديتتر باشتد هتدفی واقعتاً ستاده استت ،امتا
برنامتتهنویستتی ستتامانهاي كتته قتتادر بتته انجتتام ایتتن كارهتتا باشتتد
بههیچ عنوان ساده نیست .نتامرئی و استتمرارپذیر كتردن پروسته
آموزش نیز بر سصتی این كار میافزاید.
مخكدترین كار بتراي هتوش مصتنوعی كختف ارتبتاط بتین
رویدادهاي متفاوت است .راههاي گوناگونی براي دستیابی به این
هدف وجود دارد ،كه شبكههاي عصبی برجستهترین آنها استت.
در ادامه به مرور پژوهشهاي متكی بر هوش مصنوعی سامانه هاي
تخصین نفوذ پرداخته میشود.
گروهی از روش ها از رأي اكثریت استفاده نمتوده انتد ،لتین و

638

همكاران [ ،]1ی روش طبقه بندي  SVMبر مبناي جنگتد دوار
را پیخنهاد دادند .نتایج حاصد از طبقهبندي كنندگان با استتفاده
از رأي اكثریتتت تركیتتب شتتد .در ایتتن تحقیتتق از مجموعتته داده
 KDD-Cup-99جهت آزمون بتازدهی روش استتفاده شتد .نتتایج
نخاندهنده آن بود كه استفاده از یت  SVMدوالیته مبتنتی بتر
جنگد دوار ،دقت بهتري را در حمالت  R2Lو  Probeداشته است.
اساس BPSO8

مال و همكاران [ ]3ی طبقه بنديكننده بر
و جنگد تصادفی جهت طبقه بندي و تخصین حمالت  Probeدر
شبكه ها را ارائته نمودنتد .عملكترد بتا استتفاده از مجموعته داده
 KDD-Cup-99اعتبارسنجی شتد .عملكترد ایتن روش در مقابتد
حمالت  Probeخوب بود اما ضتعف آن توزیت یكستان دادههتاي
آموزش و آزمون بود.
بوختویوروف و ژوكوف [ ]81ی رهیافت احتمالی جهت
طراحی طبقهبنديكنندههاي مبتنی بر شبكه عصبی را به نام
 PGNS6طراحی نمودند .تجمی طبقهبنديكنندگان شبكه عصبی
 GPEN3انجام شد GPEN .از اپراتورهاي برنامهنویسی ژنتی
براي یافتن ی تاب بهینه جهت تركیب طبقهبنديكنندههاي
پایه به ی گروه استفاده نمود .این پژوهش بر روي مجموعه داده
 KDD-Cup-99صورت گرفت كه هدف از آن تمایز بین
حمالت  Probeو غیر  Probeبر اساس  3ویژگی از  48ویژگی
مجموعه داده مذكور است .پژوهخگران در این تحقیق نتایج
حاصد را با نتایج تحقیق دیگري [ ]86مقایسه نمودند .نتایج
حاصد از اجراي روش پیخنهادي بوختویوروف و ژوكوف دقت
تخصین بهتري را در تخصین حمالت  Probeبه نسبت تقریباً
تمامی روشهاي مقایسه شده [ ]3نمایش داد .تنها روشی كه
دقت تخصین بهتر و اخطار اشتباه كمتري را ارائه داد ،روش
 PSO-RFبود .این روش بهصورت خاص در تخصین حمالت
 Probeبسیار خوب عمد مینماید اما بر روي حمالت ناشناخته
آزمون نگردیده است ،یكی از معایب دیگر این روش آن است كه
دقت آن بهاندازه روشهاي دیگر نیست .در میان روشهایی كه از
تركیب روشها استفاده نمودهاند .بحري و همكاران [ ،]88ی
روش تركیبی بر اساس ی روش گروهی به نام Greedy-Boost
را معرفی نمودند .آنها به مقایسه دقت و به یادآوري روشهاي
 AdaBoost, C4.5و  Greedy-Boostجهت طبقهبندي پایگاه داده
 KDD-Cup-99اقدام نمودند .نتایج نخان داد كه روش Greedy-
 Boostعملكرد بهتري نسبت به سایر الگوریتمها ازنظر دقت براي
حمالتی همچون  Probe, U2Rو  R2Lرا نمایش داد .این روش در
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تخصین حمالت نادر و كاهش هزینه میانگین نتایج خوبی را بروز
داد اما بر روي حمالت ناشناخته آزمون نگردید.

بوده و نیازمند اعمال تغییراتی در راستاي كاهش تعداد مقادیر تتا
حدنصاب قابدقبول توسط الگوریتم جنگد تصادفی است.

پرویز و فریتد [ ،]86یت روش تركیبتی بتر استاس انتصتاب
ویژگتتی و طبقتتهبنتتدي بعتتدازآن را بتتا استتتفاده از پایگتتاه داده
 KDD-Cup-99معرفی نمودنتد .انتصتاب ویژگتی از طریتق روش
 LOOاجتترا شتتد و نویستتندگان بتتهعنتتوان طبقتتهبنتتديكننتتده از
ماشین هاي  OVAR-SVMاستفاده نمودند .آزمایشها نختان داد
كه بیشترین دقت در طبقه بندي با انتصتاب  84ویژگتی حاصتد
شد .نجفی و راف ] ،[83از الگوریتم ژنتی براي كتاهش ویژگتی
هنگام استفاده از درخت تصتمیم بتراي تختصین نفتوذ استتفاده
نمودند.

در الگوریتم ژنتی  ،هر كروموزوم (جواب) ی زیرمجموعه از
مقادیر براي ی ویژگی و تاب برازش نیز تاب آنتروپی استت كته
براي هر كروموزوم (جواب) ،مخصن میكند كه براي یت گتروه
بندي از مقادیر ،احتمال وقوع هتر كتالس چقتدر استت و زمتانی
كمینه میشود كه كالسهاي متناظر با این مقادیر بتراي ویژگتی
انتصاب شده فقط به ی كالس تعلق داشته باشند .بهعبارتدیگر
مقدار تاب آنتروپی براي ی گروه از مقادیر ،زمانی كمینته استت
كه احتمال وقوع ی كالس براي آن گروه از مقادیر نزدی بته 8
باشد و درعین حال احتمال وقوع بقیه كالسها بتراي آن گتروه از

در این تحقیق ،ی الگتوریتم تختصین نفتوذ بتا استتفاده از
الگوریتم ژنتی و جنگد تصادفی با هدف بهبتود سترعت و دقتت
تخصین ارائه گردیده است .جهت انجام ایتن امتر بتا استتفاده از
ابزارهاي دادهكاوي ،نیاز به ی سري داده نمونه وجود داشت كته
از دادههتتتاي  KDD-Cup-99جهتتتت آمتتتوزش و آزمتتتون روش
پیخنهادي استفاده شده است.

مقادیر نزدی به صفر باشد.

 .8الگوریتمهای پیشنهادی
سامانه پیخنهادي ،با تحلید رفتار كاربران خود اقدام به شناسایی
رفتارهاي مصرب با توجه به آمتوزش هتاي داده شتده متینمایتد.
ستتامانه پتتس از دریافتتت دادههتتاي برچستتب دار در مرحلتته
پیشپردازش با تركیب روشهاي انتصاب ویژگی و اعمتال تبتدید
بر روي ویژگیها اقدام به كاهش تعداد ویژگیها به حداقد مقتدار
ممكن مینماید .در فاز دوم با اعمال الگوریتم جنگد تصتادفی بته
فراگیري این الگوها اقدام مینماید (شكد .)6
در این سامانه پس از انتصاب مجموعه دادههاي حاوي رفتتار
كاربران ،ابتدا اقدام به انتصاب ویژگیهایی با بیشترین اثرگتذاري
از میان ویژگیهاي موجود شده كه در اینجا ویژگیهاي منتصتب
شامد ویژگیهاي اول تا شخم از دیتاست  KDD-Cup-99است.
در الگوریتمهاي مبتنی بر درخت ،اگر ویژگیهتایی كته نتوع
آنها غیرعددي 8است ،تعداد مقادیر منحصربهفرد زیتادي داشتته
باشند ،در این صورت اعمال روشهاي مبتنی بر درخت با چتالش
كاهش سرعت (در هر دو فاز آموزش و آزمون) همچنتین كتاهش
دقت مواجه خواهد شد .و ازآنجاكه در  packageالگتوریتم جنگتد
تصادفی در زبان  Rحداكثر تعداد مقادیر یت ویژگتی غیرعتددي
محدودیت داشتته و در بتیشتترین حالتت مقتداري برابتر  03را
میتواند دارا باشد ،در مرحله بعد ،اقدام بته شناستایی ویژگتی یتا
ویژگیهایی با تعداد مقتدار غیرعتددي بتیش از  03متیشتود .در
بررسیهاي انجامشده مخصن شد كه ویژگی سوم جزو این دسته
Categorical

1

شکل  .8شماي الگوریتم پیخنهادي در این پژوهش
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جدول  .8ی

نمونه از ماتریس نهایی پس از اجراي جنگد تصادفی

نمودیم .با استفاده از این سامانه و بر مبناي پیش بینی انجام شتده
در مرحله آزمون میتوان در زمانی كوتتاه از رفتارهتاي خطرنتام
موجود در شتبكه اطتالع یافتته و جهتت برختورد بتا آن تصتمیم
مناسب را اتصاذ نمود .در ادامه و در فصد آینده به تختریح نحتوه
پیادهسازي روش پیخنهادي در محیط  Rخواهیم پرداخت.

در مرحله بعد اقدام به گروهبنتدي مقتادیر ویژگتی شتد ،در
اینجا هدف گروهبندي خودكار مقادیر ویژگیهایی بود كته از نتوع
غیرعددي بوده ،بهنحويكه تعداد مقادیر منحصربهفرد كم شتده و
درعین حال منجر به كاهش دقتت نگتردد (یت گتروه از مقتادیر
بهعنوان ی مقدار در نظر گرفته شدند) و پس از آمادهسازي داده
با ویژگی یا مقادیر جدید ،مقادیر حاصد در اختیار فاز بعتدي كته
همان روش جنگد تصادفی است قرار داده شده است.

 .3نتایج و بحث

فاز آخر این روش شامد دو مرحله یادگیري و آزمون است كه
در مرحله یادگیري سامانه را توستط بصختی از دادههتایی كته در
اختیار داشت آموزش داده تا براي مرحله بعد كته همتان مرحلته
آزمون است آماده گردد .دادههاي آمادهسازي شده در مرحله قبد
را در اختیار جنگد قرار داده و با اجراي جنگد تصادفی بتا تعتداد
درختان متفاوت اقدام به بررسی میزان اثربصخی روش پیخنهادي
در پیشبینی رفتار احتمالی كاربران بر اساس آموختههاي پیخین

همان طور كه قتبالً توضتیح داده شتد از میتان دادههتاي آزمتون
استاندارد موجود ،در این پژوهش دادههاي  KDD-Cup-99با تمام
فرضیات مسئله جهت بررسی انتصاب شده است .یكتی از مراحتد
پیاده سازي الگوریتم تخصین نفتوذ پیختنهادي انتصتاب ویژگتی
است .پس از بارگذاري دادههتا ،ستاختار دیتتا ستت را استتصراج
نموده و مخاهده مینماییم كته از  46ویژگتی  Datasetمتوردنظر
تعداد  31ویژگی عتددي و  4ویژگتی غیرعتددي استت و تمتامی
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ویژگیهتا بته جتز ویژگتیهتاي ردیتف  Bو  Cو  Dو  APعتددي
هستند.
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ویژگی غیرعددي اول داراي  3مقدار
ویژگی غیرعددي دوم داراي  20مقدار
ویژگی غیرعددي سوم داراي  88مقدار
ویژگی غیرعددي آخر كه در واق  labelدادهها است داراي
 31مقدار است .شمایی از دادههاي موجود در  Datasetدر
جدول ( )3قابد مخاهده است.

شبه کد  :8تاب برازش

الگوریتم جنگد تصادفی ارائه داده و جنگد هایی متختكد از  8تتا
 31درخت را تخكید میدهیم .پتس از ستاخت یت الگتوریتم از
جنگد تصتادفی ،دادههتاي آزمتون را كته در مرحلته آمتوزش در
اختیار الگوریتم قرار نداده بودیم بدون مقادیر برچسب بته جنگتد
تصادفی ارائه مینماییم تا پیشبینی توسط الگوریتم در رابطته بتا
نوع حمله انجام گیرد.
در ای تن قستتمت از كتتد از دادههتتاي ذخی ترهشتتده در
استفاده مینماییم كه در واق ی كپی از دادههاي ذخیرهشده در
 trainاست كه در ابتداي فرایند آن را ذخیره نمودهایم تا در زمان
انجام مرحله آزمون دادههاي آموزشی یكسانی را جهت مقایسه بتا
حالت دستهبندي با استفاده از الگوریتم ژنتی داشته باشیم.
train2

شبه کد  :8الگوریتم ژنتی

همان طور كه در شبه كد  8مخاهده میشود ،تاب بترازش در
ورودي كرمووزمها یا همان راهحتدهتاي نتامزد را متیگیترد كته
آرایه اي از صفر و ی هستند .طتول ایتن آرایته بته انتدازه ختود
ویژگیها ( )20است .ورودي دیگر تاب برازش داده هتاي آمتوزش
است .تاب برازش ابتدا انتدیس و مقتدار خانتههتاي غیتر صتفر را
میگیرد و كنار هم قرار میدهد .درنهایتت آنتروپتی نتیجته را بته
دست میآورد .بدیهی است هرچه مقدار آنتروپی كمتتر باشتد آن
نامزد بهتري خواهد بود.
جهت اجراي فرایند انتصاب ویژگیها در  Rبدین صورت عمد
میشود كه ابتدا ویژگیهاي ستون ی تا  2در ی متغیر ذخیتره
شد و سپس تعداد تكرار هر مقدار ستون سوم محاستبه و ذخیتره
شتتده استتت .پتتس از آن مقتتادیري از ستتتون ستتوم را كتته تعتتداد
تكرارشان كمتر از  04بود را در ی متغیر دیگر ذخیتره نمتوده و
سطرهایی كه ستون سوم آنها حاوي مقادیر یافتته شتده در بتاال
(تعداد تكرار كمتر از  )04بود از مجموعه دادههاي تحتت بررستی
حذف شد درنتیجه از  20مقدار ممكن ویژگی سوم تنها  01مقدار
باقی ماند .با ایتن اوصتاف دیتاستت تولیتدي جدیتد را جتایگزین
دیتاست قبلی نموده و تعداد سطرها و ستونهتاي آن محاستبه و
ذخیره شد درنتیجه  381018سطر از دادههاي اولی در  2ستتون
از ویژگیها جهت انجام آزمون در مراحد بعدي باقی ماند.
در این مرحله دادههتاي آمتوزش و دادههتاي برچستب را بته
Level

1

همانطور كه در شبه كد  6دیده متیشتود ورودي الگتوریتم
ژنتی تاب برازش و دادههاي آموزش هستند .ابتدا ی جمعیتت
اولیه بهصورت تصادفی از كروموزمها یا همان راهحتدهتاي نتامزد
تولید میكنیم .سپس از روي ی جمعیت با تركیب راهحدها ی
راه حد بهتر به دست میآوریم .درنهایت صدتا از نامزدهاي برتر را
انتصاب كرده و به مرحله بعد متیفرستتیم .ایتن عملیتات آنقتدر
تكرار میشود تا شرط توقف صادق باشد
در انتهاي جنگتد تصتادفی یت متاتریس كته ستطرهاي آن
نمایشدهنده پیخگویی الگوریتم و ستونهاي آن نمتایشدهنتده
مقدار واقعتی برچستب داده استت تختكید متیشتود تتا نتیجته
پیخگویی الگوریتم بتا واقعیتت مقایسته شتود .در واقت متاتریس
6
آشفتگی جدولی است كه به تخریح عملكرد طبقهبنديكنندگان
میپردازد .منطق انجام این امر به این علت كته اعتداد حاضتر در
قطر اصلی این ماتریس نمایشدهنده تعداد پیشبینیهاي صحیح
Classifier

2
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الگوریتم و هر مقدار غیرصفري خارج از قطتر متاتریس نمایختگر
تعداد پیشبینی اشتباه الگوریتم و تعداد رخ داد آن به انضمام نوع
صحیح حمله و نوع تخصین اشتباه جنگد است .در ادامه جهتت
نمایش دقت روش پیختنهادي یت نمونته از متاتریس آشتفتگی
تخكیدشده در كد در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  .3نمایش برشی از دیتا ست
Src_bytes

Label

…

Flag

Normal.

Kdd-Cup-99
Service

Normal.
Snmpget
Attack.
Normal.

و زمان در جدول ( )4مورد مقایسه قرار گرفته است .همانطور كه
مخاهده میشود ،اعمال الگوریتم ژنتی

...

223

SF

http

tcp

...

105

SF

private

udp

...
...

230

SF

http

tcp

105

SF

private

udp

...

105

SF

private

udp

...
...

3170

SF

smtp

tcp

297

SF

http

tcp

شبه کد  :3جنگد تصادفی تركیبشده با الگوریتم ژنتی

بهصورت معناداري بر

بهبود تمامی فاكتورهاي مقایسه یعنی دقت و زمان تأثیرگذار بوده
درخت تصمیم ،در حالتی كه

و در حالت استفاده از ی
گروهبندي توسط الگوریتم ژنتی

Protocol
Type

Normal.
Snmpget
Attack.
Normal.

عملكرد تمامی روشها و حاالت مورد بررسی بر مبناي دقت

صورت گرفته است ،تفاوت

معناداري بین تخصینهاي انجامشده در دو حالت استفاده و عدم
استفاده از الگوریتم ژنتی

وجود دارد .در واق در تمامی دفعات

اجرا ،همواره روش الگوریتم ژنتی

توانسته زمان كمتري را به

خود اختصاص دهد كه كامالً قابدقبول و مطابق هدف پیشبینی
شده است.
جدول  .4مقایسه نتایج حاصله
درخت

زمان
آموزش
(ثانیه)
زمان
آزمون
(ثانیه)

81

درخت

درخت

درخت

درخت

تصمیم

تصمیم

تصمیم

تصمیم

-

1/22041

1/3103

1/3384

1/3431

1/3421

GA

1/3216

1/3210

1/3212

1/3210

1/3210

-

1/63

1/61

1/38

1/33

1/46

تصمیم
دقت

81

85

31

GA

1/66

1/62

1/31

1/33

1/33

-

6/32

1/23

80/20

81/81

66/01

GA

6/23

2/34

86/14

84/01

81/18

در مقایسه با الگوریتم قبالً گزارششده [ ]83كته از مفهتوم بهتره
اطالعات استفاده ننموده بود و مبتنی بر درخت تصتمیم معمتولی
بود ،روش استفاده شده در این تحقیتق حتدود  %6/60بهبتود در
تخصین درست را نخان میدهتد .نترخ تختصین درستت در آن
گزارش برابر  34/20درصد بود و در روش پیخنهادي در این مقاله
به رقم  32درصد رسید .در مقایسه بتا مقالته دیگتري [ ]80كته
همانطور كه در شبه كد  3دیده میشود ،در این مرحله ی
كروموزوم داریم كه تعدادي صفر و ی دارد .معنی اینكه ی
مقدار در آرایه ی است این است كه ویژگی متناظر وجود دارد.
مقادیري از ی ویژگی كه اگر با هم تركیب كنیم و ی مقدار
جدید بگذاریم چیزي از دست نمیرود (طبق شهادت آنتروپی).
از این رو اجتماع مقادیر را میگیریم .سپس شماره سطرهایخان
را در دادههاي آموزش پیدا میكنیم و مقدار ویژگی موردنظر را
به ی مقدار ثابت تغییر میدهیم .داده آموزش جدید را به
الگوریتم جنگد تصادفی میدهیم و الگوریتم پیشبینیكننده از
روي آن میسازیم .الگوریتم ساختهشده را روي داده آزمون هم
امتحان میكنیم.

حدود  6/60درصد خطا گزارش كرده اند نتایج این تحقیق حدود
 1/24درصد كاهش كیفیت نخان میدهد (جتدول  .)0در عتو
روش پیخنهادي در این تحقیق به دلید بهتره بتردن از استتصراج
ویژگی (بهجاي انتصاب ویژگی) ،امكان پیادهسازي سری تتر را بته
دست میدهد.
جدول  .5مقایسه با مقاالت مخابه
روش پیخنهادي

الگوریتم مقاله []83

% 32

% 34/20

الگوریتم مقاله []80
 811نسد و  61بار اجرا

% 32/24
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 نتیجهگیری.4
 گروه بندي خودكار مقادیر ی ویژگتی (بتا نتوع،ایده اصلی مقاله
 حالت منحصربهفرد) و تولید مقادیر جدیتد بتا تعتداد20 اسمی و
 این ایده بیشترین كتاربرد.مقادیر منحصربهفرد خیلی كمتر است
 پس اولتین.را در افزایش سرعت روشهاي مبتنی بر درخت دارد
نكته سرعت روش پیخنهادي براي هتر روش مبتنتی بتر درختت
 در مقایسه دقت دو روش بایتد دادههتاي.تصمیم افزایش می یابد
 یكسانی براي هر دو روش بهكتار بترده شتود و حتتیtest  وtrain
 بار تكترار شتود تتا بتتوان دقتت دو61 ،81 باید تعداد آزمایشها
 نمیتوان دقت اشارهشده در مقالته،روش را مقایسه كرد؛ بنابراین
 نكتهاي كه باید تأكید شود این استت كته بتراي.را در نظر گرفت
 وقتتی یت ویژگتی استمی،روشهاي مبتنی بر درختت تصتمیم
 زمان یادگیري،) تعداد مقادیر منحصربهفرد زیادي داردnominal(
 بتا روش.آن خیلی زیاد خواهد شد و یادگیري كنتد خواهتد بتود
پیخنهادي سرعت یادگیري بسیار افزایش یافته است و دقت نیتز
.قابدقبول است
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