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چكيده
) حجم عظیمي از دادهها را مدیریت ميکند که شامل ویژگيهاي نامرتبط و زائد است که منجر به مصرف منابعIDS( سامانه تشخیص نفوذ
 انتخاب ویژگي یک گام مهم در تشخیص نفوذ، از این رو. روندهاي آموزش و آزمایش طوالني مدت و نرخ تشخیص پایین ميشود،قابل توجه
 معرفي یک راهبرد مبتني بر اشتراک است که بهطور بهینه ویژگيها را براي طبقهبندي انتخاب، هدف این پژوهش.در نظر گرفته شده است
 تحلیل واریانس وF  آزمون،)MIT-MIT(  این انتخاب ویژگي شامل اشتراکگیري از روشهاي اطالعات متقابل بر اساس مدل انتقال.ميکند
 این. براي ارزیابي اثربخشي رویکرد پیشنهادي استفاده ميشود،NSL-KDD  به نام، یک مجموعه داده معیار.) استGA( الگوریتم ژنتیک
 است که روش پیشنهادي را با طبقهبندي کنندههايIDS  بهعنوان معیارهاي ارزیابي برايF1  یادآوري و امتیاز، دقت،مطالعه شامل صحت
 جهت دستیابي بهIDS  نتایج ارزیابي تأیید کرده است که الگوریتم انتخاب ویژگي ما ویژگيهاي ضروريتري را براي.پیشرفته تحلیل ميکند
.دقت باال فراهم مينماید و از سایر الگوریتمهاي مقایسهاي برتري ميجوید
 الگوریتم ژنتیک، تحلیل واریانسF  آزمون، اطالعات متقابل، انتخاب ویژگي، سامانه تشخیص نفوذ:دواژهها
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Abstract
The intrusion detection system (IDS) manages a massive volume of data that comprises irrelevant and redundant
features, leading to more significant resource consumption, long-time training and testing procedures, and low
detection rate. Hence, feature selection is a crucial phase in intrusion detection. The aim of this paper is to introduce
an intersection-based strategy that optimally selects the features for classification. This feature selection involves an
intersection of simultaneous mutual information based on the transductive model (MIT-MIT), Anova F-test, and
genetic algorithm (GA) methods. A benchmark dataset, named NSL-KDD, is applied to evaluate the effectiveness
of the proposed approach. This study includes accuracy, precision, recall, and F1 score as the evaluation metrics for
IDS, which analyzes the proposed method with state-of-the-art classifiers. The evaluation results confirm that our
feature selection algorithm provides more essential features for IDS to achieve high accuracy, outperforming other
comparative algorithms.

Keywords: Intrusion Detection System; Feature Selection; Mutual Information; Anova F-Test; Genetic
Algorithm
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 .1مقدمه
اطالعات مهم همیشه براي نفوذگران از جذابیت بااالیي برخاوردار
بوده است و از این رو نسبت به نفوذهاي شبکه حساس است .نفوذ،
به فرآیندي گفته ميشود که در آن نفاوذگر باه سارور یاا ساامانه
جهت دانلود ،تغییر یا آسیب رساندن به هر داده ضروري یا مخفاي
دسترسي پیدا ميکند .آسیبپاذیريهااي موجاود ساامانه ،مانناد
استفاده نادرست کاربر ،نقص برنامه ،یا پیکربندي اشتباه ،ميتواناد
باعث نفوذ شود .در نتیجه ،طرحهاي تشاخیص نفاوذ هوشامند باا
هدف محافظت از سامانه شبکه مورد نیاز است.
سامانههاي تشخیص نفوذ ( )IDSکارآمد ،معموالً از طریق اساتفاده
از روشهاي دادهکاوي بهطور ماهرانهاي پیشرفت ميکنند .باا ایان
وجود ،اجراي چنین سامانههاایي باهطاور کلاي پیچیاده باه نظار
مي رسد .عالوه بر این ،روند یادگیري سامانه باه مقاادیر زیاادي از
دادههاي استاندارد و مطالعه شده نیاز دارد که در عین معتبر بودن
حاوي انواع حمالت جهت تشخیص و مقایسه با ساایر پاژوهشهاا
باشد .در این راستا ،مجموعه دادههاي مختلفي در سالهااي اخیار
معرفي شدهاند که یکي از معتبرترین و گستردهترین آنهاKDD ،
 1CUP 99نام دارد .این مجموعه داده گسترده شامل بیش از پانج
میلیون ثبت و  01ویژگي است .آخرین و قابل اعتماادترین نساخه
سنتي  ،KDD CUP 99مجموعهاي به نام  NSL-KDD2اسات کاه
در این کار مورد استفاده قرار گرفته است.
از طرف دیگر ،پردازش “دادههاي بزرگ” ،کل فرآیند تشخیص
از جمله ساخت و بررساي یاک طبقاهبنادي کنناده را باه تاأخیر
مي اندازد؛ یا باعث ميشود طبقاهبنادي کنناده باه دلیال حافظاه
ناکافي قادر به عملکرد درست نباشاد کاه منجار باه دقات پاایین
طبقه بندي به دلیل مشکالت محاسباتي در مادیریت حجام انباوه
داده ميگردد.
عااالوه باار ایان ،مجموعااههاااي داده در مقیااس باازرگ داراي
ویژگيهاي اضافي ،غیر مفید یا نویز هستند که چاالشهااي مهام
تجزیه و تحلیل اطالعات و مدلسازي دادهها را فراهم ماينمایناد.
یک گام پیشپردازش بهعناوان کااهش ابعااد باراي رسایدگي باه
مشکالت ذکر شده معرفي شده است کاه انتخااب ویژگاي نامیاده
مايشااود ،بااهطااوري کااه ی اک مرحلااه اساساي در  ،IDSانتخاااب
ویژگيهاي مربوطه و حاذف ویژگايهااي ناامربو و زائاد اسات.
انتخاب ویژگاي منجار باه اصاالح دادههاا ،درک دادههاا و فاااي
ذخیرهسازي مورد نیاز و محدودیت هزینه ميگردد.
با توجه به مزایاي متعدد الگوریتم ژنتیک ( )GAاز قبیل درک
آسان ،کار با جمعیت به جاي یک نقطه ،سهولت استفاده در مسائل
موازيسازي و کار با قوانین احتمال ،بهعنوان یکاي از ماثثرترین و
http://kdd.ics.uci.edu/databases/kddcup99/kddcup99
http://www.unb.ca/research/iscx/dataset/iscx-NSLKDDdataset
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جامعترین الگوریتمهاي بهینه سازي جهت انتخاب ویژگاي مطارح
شده است .عملکرد الگوریتمهاي طبقهبندي در کنار الگوریتمهااي
تکاملي مانند  GAدر سالهاي اخیر امیدوار کننده بوده است [ 1و
 .]2به همین ترتیب ،یکي دیگر از معیارهاي کاربردي براي انتخاب
ویژگيها ،روش اطالعات متقابل )MI( 3است که بر اساس وابستگي
بین دو ویژگي عمل ميکند [ 3و  .]0همچنین ،راهبارد آزماون F
تحلیل واریانس در مرحله پیشپاردازش تحقیقاات اخیار باهطاور
گستردهاي یافت شده است [ 0و .]1
0

الگوریتم هااي یاادگیري ماشاین )ML( 0و یاادگیري عمیاق
( )DLاخیراً در تحقیقاات مرباو باه توساعه  IDSباهکاار گرفتاه
شده اند .باا توجاه باه ماهیات دادهمحاور ایان روشهاا ،آنهاا در
شناسایي حمالت ناشناخته بسیار موفق عمال کاردهاناد .در میاان
روش هاي طبقاه بنادي ،درخات تصامیم 7[ )DT( 1و  ،]9درخات
9
مازاد 9[ 7و  ،]14تقویت گرادیاان 11[ 9و  ،]12جنگال تصاادفي
( 7[ )RFو  ،]12بیااز سااااده 7[ )NB( 14و  ،]13ماشااین باااردار
پشااتیبان 7[ )SVM( 11و  ،]10و پرساارترون چندالیااه)MLP( 12
[ 12و  ،]10نتایج رضاایتبخشاي را باراي دادههااي شابکه ارائاه
کرده اند .این روشها جهت ارزیابي طبقهبندي برگزیده شدهاند .باا
اضافه نمودن گام انتخاب ویژگي به الگوریتمهااي طبقاهبنادي در
حوزه  ،IDSافزایش دقت و کاهش زمان یاادگیري باا حجام داده
کمتري مشاهده شده است [ 11و .]17
مشارکتهاي کلیدي این پژوهش به شرح زیر ارائه ميگردد:
 یک بلوک انتخاب ویژگاي ادغاام شاده جدیاد کاه دربردارناده
الگوریتم هاي اطالعات متقابال مبناي بار مادل انتقاال (MIT-
 ،)MITآزماون  Fتحلیال واریاانس و  GAاسات بااهطاوري کااه
ویژگيهاي ورودي را بهصورت ماوازي بهیناهساازي کارده و از
طریق یک واحد اشتراکگیري فیلتر مينمایند.
 یااک مرحلااه ارزیااابي کااه انتخاااب ویژگااي پیشاانهادي را بااا
طبقه بندي کننده هاي  ،DTدرخت مازاد ،تقویت گرادیاان،RF ،
 SVM ،NBو  MLPترکیب ميکند تا عملکرد و امکاانسانجي
روش پیشنهادي را از نظر معیارهاي ارزیابي تأیید نماید.
 مجموعه داده  NSL-KDDبراي مطالعه رویکرد پیشنهادي مورد
استفاده قرار ميگیرد.
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5
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عالوه بر این ،خطاي سامانمند براي دو باردار باهصاورت زیار
قابل تعریف است:

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری
روش انتخاب ویژگي در  ،IDSراهبردهااي MIT-

با توجه به اهمیت
 ،MITآزمون  Fتحلیال واریاانس و  GAدر ایان بخاش باهعناوان
مبناي روش انتخاب ویژگي پیشنهادي معرفي ميگردند.


M xy  M x  M y  1

()0

روش پیشنهادي  MIT-MITبهعنوان یاک نساخه اصاالح شاده از
روش اطالعات متقابل ( )MIفرض شده است کاه ارتباا باین دو
متغیر تصادفي را محاسبه ميکند ،بهصورتي که [:]19
 p x , y  

 p  x , y  log 

x X
 p x  p  y  



y Y



I  X ,Y

که در آن p  x  ،و  p  y توابع احتمال حاشیهاي را نشاان
ميدهند و  p  x , y بیانگر احتمال مشترک است .در اینجا ،معیار
ارتبا (بیشینه سازي) و معیار افزونگي (کمیناه ساازي) مساتقل
فرض ميشوند .در روند ارتبا  MI ،بین کاندیدها و مقادار کاالس
ارزیابي ميشود .با این حال ،نميتواناد دادههااي آزمایشاي بادون
برچسب اخیراً اضافه شده را استخراج کناد .از ایان رو نمايتواناد
نسخه انتقالي مدل را توسعه دهد .عالوه بر این ،روند افزونگي،

MI

همه کاندیدهاي انتخاب شده را بدون توجه به مقدار کالس درنظر
ميگیرد .بنابراین ،دادههاي آزمایش بدون برچسب بر اساس مادل
انتقال تعیین مي گردند .در کل ،تابع هدف در این روش را ميتوان

2N

کااه در آن M y ، M x ،و  M xyسااتون هاااي هیسااتوگرام
اعمال شده را براي بردارهاي  Y ، Xو هر دو بردار به ترتیب ارائاه
محاساابه کارآمااد افزونگ اي جدی اد بااراي ارزی اابي  MIدر کاندی اد
انتخابي ،نیازي به تخمین
بااااار ایااا انI (x j ; x i ) ،

 x jدر ) I (x j ; x i



آموزشي با  c tتعریف ميگردد.
براي جلوگیري از بهدست آوردن خطاي قابال توجاه ناشاي از

x i S m 1

ميتواند در هر مرحله حفظ شده و در مرحله بعد دوبااره اساتفاده
گردد.
 آزمون  Fتحلیل واریانس
آزمون تحلیل واریانس براي مقایسه متغیرهاي “میانگین چندگانه”
مجموعه داده و تجزیاه و تحلیال اینکاه آیاا تفااوت اساساي باین
میانگین متغیرهاي کالسهاي متعدد وجود دارد یا خیار ،اساتفاده
ميگردد .آمار تحلیل واریانس ،یعني آزمون  ،Fاز طریق مراحل زیر
قابل محاسبه است [:]0
انحراف بین کالسها بهصورت زیر تعریف ميگردد:



N

x

i

n x
i

BSS 

i 1

()1

درنظر گرفته ميشود کاه منجار باه مقادار

گسسته زیر خواهد شد:
1, if

descretized  value   1, if
 0,


df

BMS  BSS

بهطوري که  BSSو  BMSبه ترتیب بیاانگر مجماوع مربعاات
بین کالسها و میانگین مربعات آنها است.
انحراف در کالسها بهصورت زیر تعیین ميشود:
N

()7

گرد کردن مقادیر بسیار نزدیک فنوتیپها ،محاسبه  z-scoreدر هر

()3



x j X

و آزمایش اختصاص داده ميشود .همچنین ،مقدار کالس دادههاي

z  score  1
otherwise

x i S m 1

Sup

دادههاي آموزشي است .به همین ترتیب x ttj ،به دادههاي آماوزش

z  score  1



فقاااااط

در ) I (x j ; x m 1تفاااوت دارنااد .در نتیجااهI (x j ; x i ) ،

()0

در این رابطه x tj ،نشان دهنده ستون ویژگي  jام مربو باه

نمونه از طریق



نیست .عالوه

x i S m 1

و ) I (x j ; x i

2



 I ( x t ;c t )  1
I (x ttj ; x itt ) 
j


m 1
S m 1 
x j S m 1



x 
2



x i S m 2

بهصورت زیر توصیف کرد:
()2



I  X ,Y

مي کنند .همچنین N ،تعداد نمونه را مشخص ميکند .بهمنظاور

الگوریتم MIT-MIT

()1

91

()9

 1) i2

j

k

(n

WSS 

i 1 j 1

df 

WMS WSS

از طرف دیگر WSS ،و  WMSبیاانگر مجماوع مربعاات درون
کالسها و میانگین مربعات آنها هساتند .همچناین N ،و  kباه
ترتیب تعداد نمونهها و کالسها را مشخص ميکنناد و  dfدرجاه
آزادي  ،انحراف معیار و )  df   (N  kاست.
آمار مقدار  Fخواهد بود:
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()9

WMS

F  value  BMS

 الگوریتم ژنتیک ()GA

 .2-2پیشینه پژوهش
در طول دهههاي اخیر ،مطالعات متعددي بر افزایش دقت طبقهبنادي
در حوزه  IDSمتمرکز شدهاند .در مراحل اولیه ،برخي از مدلهاي ML
1

 GAیک الگوریتم تصادفي براي بهینهساازي مسالله باا توجاه باه

معرفي شدند که در طول زمان بهعناوان شابکههااي عصابي عمیاق

ژنتیک بیولوژیکي و تکامل طبیعي است .بهطاور طبیعاي ،ژنهااي

( )DNNتوسعه یافتند .با این وجود ،به دلیل حجم زیااد مجموعاه داده

موجودات زنده در طول نسلهاي متوالي توسعه ميیابند تا بهطاور

ورودي ،از جمله دادههاي تکراري و نویز ،اصالح ورودي مدل بهعناوان

رضایتبخشي با محیط سازگار شوند GA .روي گروهي از نمونههاا

یک مرحله ضروري با استفاده از روش انتخاب ویژگي پیادهسازي شاده

کار ميکند تا تخمین بهتر و بهتري حاصل نماید .با توجه به مقدار

است .در ادامه ،پیشینه مربو به مباحث انتخاب ویژگي و طبقهبنادي

برازش در هر نسل از الگوریتم ،جمعیت جدیدي ایجاد ميگردد .در

بررسي شده است.

ادامه روند این الگوریتم بهصورت مرحلاه باه مرحلاه توضایح داده
شده است [.]19

به منظور تسریع یادگیري و افزایش کیفیت مفهوم ،فرآیند انتخاب
ویژگي ،مرتبطترین ویژگيها به هدف را در مسائل یادگیري اساتخراج

مقداردهي اولیاه -در مرحلاه اول ،افاراد در جمعیات تولیاد و

ميکند .براي مثال ،رویکردهاي موازي مبتناي بار  GAباراي انتخااب

مقااداردهي اولی اه م ايشااوند .بااا توجااه بااه روش تصااادفي ،GA

ویژگ اي ،بااا اتخاااذ ی اک کتابخانااه  MapReduceمنبااعباااز ()Hadoop

مقداردهي اولیه ژنهاي افراد بهصورت تصادفي صورت ميگیرد.

2

پیادهساازي شادند کاه در آن ،روشهااي  MLمانناد ،ANN ،SVM
3

تخصیص برازش -در ادامه ،ضروري است که یک تاابع بارازش
جهت ارزیابي هر فرد در جمعیت تعریف گردد .خطاي قابال توجاه
انتخاب نشان دهنده برازش پایین است .افرادي که برازش بااالتري
دارنااد ،احتمااال بیشااتري بااراي انتخاااب ترکیااب مجاادد را دارا
ميباشند.
انتخاب -پس از آن ،گاام انتخااب ،نیماي از جمعیات را باراي
ترکیب مجدد نسل بعدي برميگزیند که بر اسااس ساطح بارازش
آنها تمایل به زنده ماندن دارند.

0

 ،RTرگرسیون لجستیک و  NBبه همراه مجموعه داده ،NSL-KDD

در اجرا بهکار گرفتاه شادند [ .]1یاک سااختار ترکیباي دو مرحلاهاي
پیشنهاد شد ،بهطوري که  GAویژگيهاي مناساب را باا هادف بهباود
دقت انتخاب ميکند .در مرحله بعاد ،الگاوریتمهااي  ،MLمتشاکل از
 ،SVMطبقهبندي کننده  ensembleو  ،DTبار روي یاک پایگااه داده
چند کالسه  NSL-KDDپیادهسازي شدند [ .]24یک طرح تشاخیص
نفوذ ارائه گردید که زیرمجموعه ویژگيها را با  ،MIکاي دو

0

 ،آزماون F

تحلیل واریانس و  RFسریعتر بهعنوان انتخابگار نهاایي و بهیناهسااز
پارامترهااا برگزیااد [ .]21عااالوه باار ایاان CNN7 ،SAE1 ،و  RFسااه

عملگر آمیزش -در ایان مرحلاه ،جمعیات جدیادي از طریاق

طبقهبندي کننده هستند که باهطاور ماوازي باهعناوان طبقاهبنادي

ترکیب مجدد افراد منتخب تولید ميشود کاه در آن چهاار فرزناد

 ensembleاتخاذ شدهاند .براي تحلیلهااي مقایساهاي ،آنهاا از NSL-

بهطور تصادفي با ترکیب ویژگايهااي دو والاد ایجااد مايگردناد.

 KDDکالسیک و جدیادترین مجموعاه داده  CICIDS2018اساتفاده

راهبرد آمیزش تعیین ميکند که آیا هر یک از ویژگيهاي فرزندان

کردند [ .]22به یک روش تشخیص ناهنجااري مبتناي بار جریاان در

از یک والد نشلت ميگیرد یا دیگري.
عملگر جهش -در گام بعدي ،به دلیل تنوع کم عملگر آمیزش
که منجر به شباهت فرزندان به والدین شده است ،عملگار جهاش
سعي ميکند مقادیر برخي از ویژگيها را باهطاور تصاادفي تغییار
دهد .از ایان رو ،یاک عادد تصاادفي باین  4و  1ایجااد مايشاود
به طوري که اگر کمتر از نرخ جهش باشد ،یک ویژگي جهش یافته

کنترل کننده  OpenFlowبا اساتفاده از روش ترکیباي

9

GRU-LSTM

دست یافت که در آن یک راهبرد انتخاب ویژگاي مبناي بار آزماون F

تحلیل واریانس و  FE9Rکاربردي به نام  ،ANOVA F-RFEبا آزماایش
بر روي معیار  NSL-KDDمورد مطالعه قرار گرفتاه باود .از ساه روش
مختلف انتخاب ویژگي از قبیال  ،MIالگاوریتم اطالعاات متقابال کارم
شبتاب )MIFA( 14با  C4.5بهعنوان ارزیاب ،و  MIFAباا یاک شابکه

و متغیر برگردانده مي شود .نرخ جهش درنظر گرفته مايشاود کاه
نشان دهنده تعداد ویژگيها است.
فرآیند و نتایج -تمام فرآیند فوق تا زماني که یک معیار توقاف
برآورده گردد ،تکرار خواهد شد .درنهایات ،مناسابتارین افاراد از
جمعیت بازگردانده ميشوند.
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Deep Neural Networks
Artificial Neural Network
3
Random Tree
4
Logistic Regression
5
Chi-squared
6
Simple Autoencoder Ensemble
7
Convolutional Neural Network
8
Gated Recurrent Unit Long Short-term Memory
9
Recursive Feature Elimination
10
Mutual Information Firefly Algorithm
2
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بیز ،)BN( 1بهعنوان ارزیاب استفاده گردید و سرس رأيگیري (انتخاب

این حال ،همه طبقهبنديکنندههاي پیادهسازي شاده باه جاز ،KNN

یک ویژگي از سه زیرمجموعه ،اگر حداقل در دو مجموعه وجود داشاته

زمان آموزش منطقي داشتند [.]29

باشد) صورت گرفت .ویژگيهاي بهدست آمده به طبقهبنديکنندههاي
 C4.5و شبکههاي بیز ،با درنظر گرفتن  KDD CUP 99بهعناوان یاک

 .3روششناسی پژوهش

مجموعهداده ،وارد شدند [ .]23یک انتخاب ویژگي مبتني بر اطالعاات

این بخش به شرح مجموعه داده ميپردازد و با توضیح روش

متقابل چند متغیره )MVMIFS( 2باه هماراه ماشاین باردار پشاتیبان

انتخاب ویژگي پیشنهادي و ساختار کلي ادامه ميیابد.

پیشنهاد شده است که در سه مجموعاه داده برجساته ،KDD Cup 99

 .1-3شرح مجموعه داده

 ،NSL-KDDو  + Kyoto 2006مورد تأیید قرار گرفت [.]20

با توجه باه معایاب ذاتاي مجموعاه داده  ،KDD Cup 99یاک نساخه
اصالح شده از آن ،به نام  ،NSL-KDDایجاد شده است کاه بار کاارایي
تشخیص مدلهااي  IDSبسایار تأثیرگاذار اسات .ایان مجموعاه داده
جدید شامل اطالعات الزم از کل مجموعه اده  KDDاست 01 .ویژگاي
در آن وجود دارد که مشخصات هر نمونه را توصیف ميکند،و هر نمونه
با یک عنوان حمله یا نرمال برچسابگاذاري مايشاود .ویژگاي 02ام
شامل دادههاي مربو به  0کالس مختلف شبکه اسات کاه باهعناوان
یک کالس نرمال و چهار کالس حمله گروهبندي شادهاناد 0 .کاالس
حمله به عناوین انکار سرویس ( ،)DoSحملاه کاوشاگر ( ،)Probeاز راه
دور به محلي ( )R2Lو کاربر به ریشه ( )U2Rاختصااص داده شادهاناد
[ .]34جدول ( )1کالس حمله را با نوع حمله نگاشت کرده است .براي
درک بهتر ،شکلهاي ( )1و ( )2توزیع نمونههاي عادي و حمله موجود
در زیرمجموعههاي آموزش شامل  120973رکاورد و آزماایش شاامل
 22000رکورد از مجموعاه داده  NSL-KDDرا نماایش مايدهاد .در
مجموعااه داده آمااوزش ،کااالسهاااي نرمااال U2R ،R2L ،DOS ،و
 Probingبااه ترتی اب  %4/40 ،%4/71 ،%31/07 ،%03/07و  %9/21از
کل را به خود اختصاص دادهاند .در مجوعه داده آزمایش ،این نسبتهاا
 %4/20 ،%11/79 ،%34/17 ،%01/30و  %0/90بااراي بااه ترتیااب
کالسهاي نرمال U2R ،R2L ،DOS ،و  Probingاست.

حداقل مربعاات )LSSVM( 3باراي طبقاهبنادي دادههااي ترافیاک را

انواع متعددي از تحقیقات پیشین نشان دادهاند که فرآیند  IDSباا
راهبردهاي  MLو  DNNميتواند به نتایج با دقت بااالیي دسات یاباد.
بهعنوان مثال ،مدلهاي طبقهبندي نظارت شده متفاوتي با اساتفاده از
طبقااهبناادي کنناادههاااي  BM،0LG ،DT ،SVM ،RFدرخاات مااازاد،
تقویاات گرادیااان ،MLP ،NN0K ،AdaBoost ،بیااز ساااده گوسااي و
رگرسیون لجستیک ساخته شدند که روي مجموعاه داده NSL-KDD

مااورد بررسااي قاارار گرفتنااد [ DNN .]20و دو روش  ensembleبااه
نامهاي  RFو  ،GBT1جهت طبقاهبنادي مجموعاه دادههااي ترافیاک
شبکه استفاده کرد .یک معیار همگني براي ارزیاابي ویژگايهاا اتخااذ
شد .همچناین UNSW NB15 ،و  ،CICIDS2017باهعناوان مجموعاه
دادههاي اخیراً منتشر شده ،براي تأیید روش پیشنهادي مورد اساتفاده
قرار گرفتند [ .]21روشهاي  ،SVM ،RFرگرسایون لجساتیک NB ،و
 GBTپیادهسازي شدهاناد .همچناین ،یاک مادل  MLPعمیاق باراي
مقایسه روشهاي کالسیک  MLبا رویکرد  DLمورد تجزیاه و تحلیال
قرار گرفت .پس از آن ،نتایج نشان داد که مدل  DLبه صحت ،دقات و
یادآوري امیدوار کنندهاي دست یافته است ،در حالي که بررسي دادهها
زمانبرتر خواهد بود [ .]27چندین مدل براي طبقهبنادي و شناساایي
ترافیک شبکههاي خصوصي مجازي )VPN( 7درنظر گرفته شد .بهطور

جدول  .1کالسبندي حمالت مجموعه داده

NSL-KDD

دقیقتر ،ترکیاب  DTو تقویات گرادیاان باه روش  baggingباهعناوان

کالس حمله

 22نوع حمله

DOS

back, land, neptune, pod, smurf, teardrop

طبقهبندي کننده  ensembleمورد آزمایش قرار گرفت که نتاایج تأییاد

R2L

شدهاي را بهدست آورد زیرا عملکرد بهتري از طبقهبنادي کننادههااي
منفرد مانند  MLP ،KNNو  DTرا ارائه نمود [ .]29هفات مادل ،ML

U2R
Probing

ftp_write, guess_passwd, imap, multhop, phf,
spy, warezclient, warezmaster
buffer_overflow, perl, loadmodule, rootkit
ipsweep, nmap, portsweep, satan

از جمله  QDA9 ،KNN ،NB ،DT ،MLP ،AdaBoostو  ،RFاز طریاق
مجموعه داده تشخیص نفوذ  CICIDS2017مورد بررسي قرار گرفتناد.
عالوه بر این ،نتایج تأیید کرد که طبقهبندي کننده  KNNاز نظر دقت،
یادآوري ،صحت و امتیاز  F1از مدلهاي مقابل پیشي گرفتاه اسات .باا
1

Bayesian Network
Multivariate Mutual Information-based Feature Selection
3
Least Square Support Vector Machine
4
Light Gradient Boosting Machine
5
K Nearest Neighbor
6
Gradient Boosting Tree
7
Virtual Private Networks
8
Quadratic Discriminant Analysis
2

شکل  .1کالسبندي مجموعه داده

آموزش NSL-KDD

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال سیزدهم ،شماره  ،2تابستان 1401
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Fs 4  Fs 1

شبهکد این روش انتخاب ویژگي ترکیبي در شاکل ( )3نشاان
داده شده است .در مرحله بعدي ،این زیرلیست ویژگيهااي ادغاام
شده براي آموزش به طبقهبندي کنندهها تحویل ميگردد.

شکل  .2کالسبندي مجموعه داده آزمایش

NSL-KDD

 .2-3انتخاب ویژگی
بهمنظور فراهم نمودن بهتارین باردار ویژگاي بهیناه ،ابتادا روشهااي
انتخاااب ویژگاي  ،MIT-MITآزمااون  Fتحلیال واریاانس و  GAبااراي
انتخاب زیرلیستهاي ویژگي بهطور جداگانه و هامزماان پیاادهساازي
ميشوند .پس از این ،آنها از یاک واحاد فیلتار اشاتراکگیاري عباور
خواهند کرد تا زیرمجموعه ویژگيهاي باا امتیااز بااال را ایجااد کنناد.
شایان ذکار اسات کاه روش پیشانهادي جهات دساتیابي باه تماامي
ویژگيهاي با امتیاز برتر که همان ویژگيهاي مشترک هساتند ،ماورد
تحلیل قرار گرفته است.
اگر  F  f 1,..., f n به عنوان مجموعه ویژگيهاي اولیه تعیین
شااود ،کااه از مرحلااه پ ایشپااردازش در مجموعااه داده ب اهدساات
ماااااااايآیاااااااادFs 2  f a1,..., f an  ، Fs 1  f m1,..., f mn  ،

و  Fs 3  f g 1,..., f gn بااهعنااوان زیرمجموعااه ویژگايهااا تعریاف
از طریق الگوریتمهاي  ،MIT-MITآزمون F

ميگردند که به ترتیب
تحلیال واریاانس و  GAبرگزیاده شادهاناد .باهمنظاور تهیاه یاک
زیرفهرست ویژگيها باا فیلتار اشاتراکگیاري ،تنهاا ویژگايهااي
مشترک در هر سه زیرمجموعه قبلي بهصورت زیر انتخاب خواهناد
شد:

Input: Historical dataset
Output: A subset of features
//Preprocessing dataset
Prep_DS = Replace missing and defective values
with the average value
//Normalizing dataset
) Prep_DS = MinMaxScaler( Prep_DS
= SelectedFeatures _GA
)Genetic_Algorithm(Prep_DS
)SelectedFeatures _Anova = Anova(Prep_DS
)SelectedFeatures _MIT-MIT = MIT-MIT(Prep_DS
(SelectedFeatures = INTERSECTION
SelectedFeatures_GA,
SelectedFeatures _Anova,
)SelectedFeatures _MIT-MIT
Return SelectedFeatures
end

شکل  .3شبهکد روش انتخاب ویژگي پیشنهادي

 .3-3ساختار کلی پیشنهادی
در شکل ( ،)0ساختار کلي روش پیشنهادي آورده شده است که بر
اساس آن مجموعه داده اولیه به مرحله پیشپردازش وارد ميشاود
که شامل تمیز کردن و نرمالساازي دادههاا اسات .باه دنباال آن،
بلوک انتخاب ویژگي ،لیستي از مرتبطترین ویژگيها و نه تکاراري
را انتخاب ميکند و به موتور طبقهبندي ارائه ميدهد .طبقهبنادي
کننده ،تشخیص نفاوذ را بار اسااس زیرمجموعاه هااي آماوزش و
آزمایش انجام ميدهد و نتایج را از طریق معیارهاي شناخته شاده
ارزیابي ميکند.

 -1پیش پردازش و انتخاب ویژگي

 -2طبقه بندي
Decision Tree

نرمال سازي داده

پاک سازي داده

Extra Tree

انتخاب بهترین مدل

Random Forest
Navie Bayes
SVM
MLP

شکل  .9ساختار کلي مدل پیشنهادي

انتخاب ویژگي هاي نهایي

تشخیص
نفوذ

Gradient Boosting

MIT-MIT

NSL
KDD

اشتراک گیري

ANOVA
F-Test

GA

90

تشخیص نفوذ در شبکههای رایانهای با استفاده از انتخاب ویژگی ترکیبی مؤثر مبتنی  ...؛ حمید بیگدلي و جلیل مظلوم

 .9نتایج و بحث

 .2-9تنظیمات پیکربندی

در این بخش ،معیارهاي ارزیابي ،تنظیمات پیکربنادي ،باه هماراه
نتایج عملکرد انتخاب ویژگي و طبقهبندي ارائه شده و مورد بحاث
قرار ميگیرند.

عملیات مبتناي بار تصاادفي باودن شابکههااي  DLباعاث نتاایج
متنوعي در هر اجرا شاده اسات .از ایان رو ،در ایان پاژوهش هار
الگوریتم ده بار اجارا مايشاود و نتیجاه نهاایي باهصاورت مقادار
میانگین آنها محاسبه خواهد شد .الزم به ذکار اسات کاه تماامي
شبیه سازيها در پایتون  3/9پیاده سازي شده اند و کتابخانه Keras
براي دسترسي به DNNها مورد استفاده قارار گرفتاه اسات .هماه
شبیهسازيها روي یک لپتاپ با مشخصاات ساختافازاري Intel
 3/1 GHz CPU ،Core i7و  11گیگابایت رم صورت گرفته است.

منفي صحیح ( ،)TNمثبت کاذب ( )FPو منفي کاذب ( )FNحاصل

 .3-9ارزیابی عملکرد انتخاب ویژگی

ميگردند .در واقع ،فرآیند ارزیابي بیشتر بر صحت متمرکاز اسات،

پس از تکمیل اولین گام انتخااب ویژگاي ،روش هااي ،MIT-MIT
آزمون  Fتحلیل واریانس و  GAبه ترتیب  11 ،22و  11ویژگاي را
انتخاب نمودند .پس از آن ،ویژگيهاي برگزیده از سه گروه بهطاور
همزمان از فیلتر اشتراکگیري عبور کرده و در نتیجاه  10ویژگاي
فهرست شده در جدول ( )3استخراج گردید.

 .1-9معیارهای ارزیابی عملکرد
به منظور برآورد اثربخشي مدل ارائه شاده ،فاکتورهااي امتیااز ،F1
دقت ،یادآوري و صحت معرفي ميشوند .ایان معیارهاا از مااتریس
درهمریختگي (جدول  ،)2حاوي مثلفههااي مثبات صاحیح (،)TP

زیرا که در اکثر مطالعات در این زمینه وارد شده اسات [ 27 ،24و
.]29
جدول  .2ماتریس درهمریختگي
پیشبیني شده

جدول  .3ویژگيهاي برگزیده نهایي

حمله

نرمال

FN

TP

نرمال

TN

FP

حمله

واقعی

 دقت
به عنوان نسبت حمالت شناسایي شاده درسات ،نسابت باه تماام
دادههاي طبقهبندي شده باهعناوان حملاه تعریاف مايشاود کاه
بهصورت زیر محاسبه خواهد شد:
TP
TP  FP

ویژگيهاي انتخاب شده
src_bytes, dst_bytes, count,same_srv_rate,dst_host_count,
dst_host_srv_count,dst_host_same_srv_rate,
dst_host_diff_srv_rate,dst_host_same_src_port_rate,
dst_host_srv_diff_host_rate,dst_host_srv_serror_rate,
rerror_rate, dst_host_srv_rerror_rate, Flag

در مرحلااه بعااد ،ویژگايهاااي

انتخااابي  ،MIT-MITآزمااون F

Pr ecision 

تحلیل واریانس و  ،GAباه هماراه راهبارد پیشانهادي ،در معارض

 یادآوري
یادآوري در این زمینه ،نسبت حماالت باهطاور صاحیح شناساایي
شده ،به تمام دادههاي حمله است .یادآوري بهصاورت زیار تعیاین
ميشود:

طبقهبندي کنندههااي معاروف قارار گرفتناد تاا آنهاا را از نظار

انتخاب ویژگي ترکیبي پیشنهادي مبتني بر اشتراکگیري در مورد

Recall 

تمام معیارهاي ارزیابي به باالترین عملکارد رسایده اسات .از نظار

()00

()01

TP
TP  FN

 امتیاز F1

این معیار ترکیبي را نشان ميدهد که میانگین هارمونیاک دقات و
یادآوري را بهصورت زیر تخمین ميزند:
()01

precision  recall
precision  recall

F 1  score  2 

 صحت
بهعنوان نسبت رکوردهایي که بهطور صاحیح باهعناوان حملاه یاا
نرمال تصمیمگیري شدهاند به همه دادهها درنظر گرفته مايشاود.
تخمین صحت بهصورت زیر بیان ميگردد:
()01

TP  TN
TP  TN  FP  FN

Accuracy 

معیارهاي ارزیابي مقایسه نمایند .نتایج مقایسه در جدولهااي (-7
 )0به تفصیل بیان شده است .همانطور که مشاخص اسات ،روش

امتیاز  F1و دقت ،روش پیشنهادي نسبت به الگوریتمهاي انتخااب
ویژگي منفرد بهطور میانگین به ترتیب  %9و  %14بهبودي را نشان
ميدهد .به همین ترتیب ،روش مبتني بر اشتراکگیري داراي نرخ
میانگین افزایشي یادآوري و صحت براي  IDSاست کاه هار دو %7
پیشرفت داشتهاند؛ این مسلله برتري مدل پیشنهادي را نسبت باه
سایر روشهاي رقیب تأیید ميکند.
از دیدگاه دیگر ،در رابطه با مدلهااي طبقاهبنادي ،مشاخص
شده است که الگوریتمهاي طبقهبندي ( ensembleتقویت گرادیان
و  )RFبه ترتیب نسبت به سایر طبقهبندي کنندهها از لحاظ امتیاز
 F1و یادآوري کارآمدتر هستند .عالوه بر این SVM ،بهعنوان یاک
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طبقهبندي کننده  MLدقت  4/9را بهدست آورد .همچناین،

MLP

بهعنوان یک مدل  DLبه فراخواني  4/10917دست یافات کاه باه
وضوح نسبت به سایر روشهاي رقیب برتري دارند .قابل ذکر است
که شکلهاي ( ،)0-9نتایج آزمایشهااي جادولهااي ( )7-0را در
قالب نمودار میلهاي تصویر کرده است تا با نگاهي کوتاه بتاوان باه
تحلیل بیان شده دست یافت.
جدول  .9مقایسه عملکرد مدلهاي کالسبندي مبتني بر انتخاب ویژگي
MIT-MIT
امتیاز F1

دقت

یادآوري

صحت

Decision
Tree

4/02193

4/01197

4/07004

4/91099

Extra Tree

4/09401

4/01314

4/0322

4/92411

Gradient
Boosting
Random
Forest

4/01974

4/07320

4/11929

4/90371

4/02339

4/13472

4/09207

4/90240

Navie Bayes

4/39949

4/00037

4/03094

4/07244

SVM

4/02113

4/11020

4/09339

4/90370

MLP

4/02999

4/11097

4/09119

4/92004

جدول  .7مقایسه عملکرد مدلهاي کالسبندي مبتني بر انتخاب ویژگي
ترکیبي پیشنهادي
امتیاز F1

دقت

یادآوري

صحت

Decision
Tree

4/09291

4/09009

4/11791

4/90117

Extra Tree

4/09402

4/70997

4/09210

4/9132

Gradient
Boosting
Random
Forest

4/11202

4/19942

4/10391

4/97191

4/14333

4/79430

4/13112

4/99007

Navie Bayes

4/02294

4/09391

4/01410

4/02730

SVM

4/09110

4/70132

4/10373

4/99999

MLP

4/07121

4/72012

4/10917

4/99107

جدول  .5مقایسه عملکرد مدلهاي کالسبندي مبتني بر انتخاب ویژگي
آزمون  Fتحلیل واریانس

شکل  .5نمودار میلهاي ارزیابي روش انتخاب

امتیاز F1

دقت

یادآوري

صحت

Decision
Tree
Extra Tree
Gradient
Boosting
Random
Forest
Navie Bayes

4/02373

4/09999

4/07973

4/92491

4/04913

4/11200

4/07192

4/92972

4/01024

4/09194

4/01002

4/91901

4/01931

4/001

4/07991

4/90177

4/29904

4/01437

4/00111

4/21449

SVM

4/01177

4/17047

4/07993

4/90320

MLP

4/02903

4/10091

4/09741

4/93342

جدول  .9مقایسه عملکرد مدلهاي کالسبندي مبتني بر انتخاب ویژگي
GA
امتیاز F1

دقت

یادآوري

صحت

Decision
Tree

4/03099

4/00177

4/09211

4/92931

Extra Tree

4/03990

4/17907

4/01924

4/93029

Gradient
Boosting
Random
Forest

4/03742

4/10973

4/09034

4/92904

4/00979

4/73197

4/09199

4/90913

Navie Bayes

4/29012

4/02429

4/09203

4/34010

SVM

4/01302

4/11030

4/07399

4/93009

MLP

4/02110

4/12770

4/09017

4/93417

ویژگي MIT-MIT

شکل  .9نمودار میلهاي ارزیاابي روش انتخااب ویژگاي آزماون  Fتحلیال
واریانس

شکل  .7نمودار میلهاي ارزیابي روش انتخاب

ویژگي GA
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جدول  .0مقایسه عملکارد روشهااي انتخااب ویژگاي بار حساب زماان
آموزش
آزمون F

شکل  .8نمودار میلهاي ارزیابي روش انتخاب ویژگي ترکیبي پیشانهادي
مبتني بر اشتراکگیري

عااالوه باار ایاان ،جهاات تکمیاال ارزیااابي روش پیشاانهادي،
مقایسهاي از کارایي این مدل با کارهااي تحقیقااتي اخیار صاورت
گرفته است ،بهطوري که همگاي روي مجموعاه داده NSL-KDD
پیادهسازي شدهاند .این بررساي جاوانبي همچاون الگاوریتمهااي
انتخاب ویژگي و طبقهبندي را بر اساس معیار صحت مادنظر قارار
داده است که در جدول ( )9ارائه شدهاند .طبق جادول ( ،)9مادل
پیشنهادي با بهرهگیري از روش ترکیبي انتخاب ویژگاي ماثثر باه
پیشرفت  %2/99درصدي نسبت به بااالترین صاحت دسات یافتاه
است.
جدول  .8مقایسه مدل پیشنهادي با برخي از مقاالت اخیر
صحت

انتخاب ویژگي /طبقه بندي

مرجع ،سال

% 97/44

GRU-LSTM /ANOVA F-RFE

[2419 ،]22

% 71/31

CART /MI-Firefly

[2419 ،]31

% 90/93

SVM /Local & EDA

[2424 ،]32

% 91/70

DT /PMSO-BAT

[2421 ،]33

% 90/04

Ensemble Classifiers /AFS

[2421 ،]21

% 99/99

SVM /MIT-GA-ANOVA

روش پیشنهادي

 .9-9تحلیل زمانی
در حقیقت ،یکي دیگر از مسائل مورد توجه در تحلیل مدلهاي  MLو
 ،DLاندازهگیري زمان آموزش و آزمایش در مقایسه روشها اسات .بار
این اساس ،جدول ( )9زمان آموزش را براي الگوریتمهااي فاوقالاذکر
مقایسه کرده است و به همین ترتیب ،جدول ( )14مقایسه زماانهااي
آزمایش را ارائه ميدهد .از جدولهااي ( )9و ( )14مايتاوان مشااهده
کرد که رویکرد انتخاب ویژگي مبتناي بار اشاتراکگیاري پیشانهادي
بهطور متوسط در مقابل الگوریتمهااي انتخااب ویژگاي فاردي کاه در
بازههاي زماني مختلف با توجاه باه ناوع طبقاهبنادي کنناده تحلیال
شدهاند ،کوتاهترین زمان آموزش و آزمایش را باه خاود اختصااص داده
است.

تحلیل
واریانس

MI

GA

روش
پیشنهادي

Decision
Tree

4/11991

4/93047

4/14130

4/10994

Extra Tree

1/17033

1/93719

1/19209

1/04411

Gradient
Boosting
Random
Forest

119/043

107/321

149/173

142/931

2/19400

4/49193

2/93921

2/72133

Navie Bayes

4/49097

4/14311

4/49214

4/47179

SVM

97/1130

141/732

244/331

99/2303

MLP

279/931

200/191

371/039

204/324

جدول  .19مقایسه عملکرد روشهاي انتخاب ویژگي بر حسب زمان
آزمایش
آزمون F

تحلیل
واریانس

MI

GA

روش
پیشنهادي

Decision
Tree
Extra Tree
Gradient
Boosting
Random
Forest
Navie Bayes

4/41190

4/41290

4/41411

4/41449

4/49910

4/49017

4/49370

4/49919

4/19301

4/19307

4/19200

4/19114

4/49094

4/49200

4/14439

4/49201

4/42113

4/43441

4/42134

4/41999

SVM

17/9273

13/1093

31/9007

13/1040

MLP

299/713

200/114

372/017

223/201

 .5نتیجهگیری
یکي از چالشهاي غالب  ،IDSافزایش دقت مدل از طریق راهبردهااي
پیشرفته و ترکیبي است .رویکردهاي ترکیبي شامل انتخااب ویژگاي و
روشهاي  MLیا  ،DLدقت طبقهبندي کنندهها را بهبود بخشایدهاناد،
حجاام دادههاااي ورودي را کاااهش دادهانااد و عملیااات را ساارعت
بخشیدهاند .بر این اساس ،روش ارائاه شاده بار یاک راهبارد انتخااب
ویژگي ترکیبي به خوبي تعریف شاده متمرکاز شاده اسات .تجزیاه و
تحلیل شبیهسازي بر روي مجموعه داده گسترده  NSL-KDDاجرا
شده است .با توجه به مقایسه رویکرد انتخاب ویژگي پیشنهادي باا
الگوریتمهاي فردي بر اساس معیارهاي ارزیابي ،تأیید شاده اسات
که روش پیشنهادي ادغام شده با طبقهبندي کنندههاي قدرتمناد
باالترین عملکرد را بهدست آورده است .عالوه بر این ،از نقطاهنظار
زمان آموزش و آزمایش ،انتخاب ویژگي پیشنهادي نتاایج امیادوار
کنندهاي در مقایسه با سایر روشهاي فردي دارد .بهعنوان پژوهش
آینده ،طبقهبندي کنندههاي ترکیبي را ميتوان براي  IDSاستفاده
نمود ،و همچنین اجزاي خطي و غیر خطي مجموعه داده را باراي
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