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چکیده
 دو چالش اصل ی در حلوزه سلامانههلای. یکی از خطوط دفاعی مهم در مقابل تهدیدات است،سامانههای تشخیص نفوذ در یک شبکه سایبری
 روشهای اص ی برای کاهش زمان، بالدرنگ بودن و دقت تشخیص حمالت است که حذف ویژگیهای غیر مهم و گسستهسازی،تشخیص نفوذ
 نوآوری این مقاله استفاده از دو روش حذف ویژگیهای غیر مهلم و گسسلتهسلازی بله صلورت.پردازش بالدرنگ و افزایش دقت مدل هستند
 به عنلوان الگلوریتم انتخلا ویژگلی و گسسلتهسلازی در فلازC4.5  در روش پیشنهادی از الگوریتم درخت تصمیم هرس شده.همزمان است
 نشان میدهد که دقت پیشبینی ملدل درKDD cup 99  نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی مجموعه داده.پیشپردازش استفاده شده است
33/5  و31/1 ،33/3  به ترتیل بله، پس از بهکارگیری روش پیشنهادی در فاز پیشپردازشNaïve Bayes  وCART ،SVM الگوریتمهای
 به طور مشابه بر. ثانیه کاهش مییابد1/3  و8/86 ،3/6  ثانیه به1/1  و8/6 ،35/3  همچنین زمان ساخت مدل به ترتی از.افزایش پیدا میکند
 افزایش پیدا میکند و زملان سلاخت31/1 و33/5  و33/3  دقت پیشبینی با الگوریتمهای فوق به ترتی بهNSL-KDD روی مجموعه داده
 این نتایج نشان میدهد که سامانه پیشنهادی میتوانلد بله. ثانیه کاهش مییابد1/3  و8/86 ،3/6  ثانیه به1/1  و8/6 ،35/3 مدل به ترتی از
.عنوان یک ابزار پدافندی مناس جهت تشخیص نفوذ در برابر حمالت سایبری مورد استفاده مؤثر قرار گیرد
 دادهکاوی، درخت تصمیم، انتخا ویژگی، گسستهسازی، سامانه تشخیص نفوذ بالدرنگ:کلیدواژهها
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Abstract
An intrusion detection system in the cyber-networks is one of the most important lines of defense against the
threats. Two main challenges in the field of intrusion detection systems are their ability to work in real-time domain
and their attack detection accuracy. Elimination of non-critical features and discretization are two systematic ways
to reduce the period of real-time processing and to increase the accuracy of the model. The main innovation of this
paper is that eliminating of non-critical features and discretization are used simultaneously. In the proposed
method, the pruned C4.5 algorithm is used as feature selection together with discretization algorithm in preprocessing phase. Experimental results on KDD cup 99 and NSL-KDD data sets, repectively showed that
prediction accuracy of model in SVM, CART and Naïve Bayes algorithms after using the proposed method in the
pre-processing phase, increases as 99.25% and 99.26%, 97.66% and 99.52%, 99.46% and 96.62% in that order.
Also model construction time are reduced from 35.88, 0.08 and 6.64 seconds to 2.13 and 2.09, 0.01 and 0.01, 6.29
and 6.20 seconds, respectively. The results showed that the proposed system can effectively be used as a modern
defense intrusion detection tool against cyber-attacks.
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 .6مقدمه

در روش مبتنی بر ناهنجاری ،مسئ ه اصل ی تلریلپ پروفایلل
نرمال برای کاربران ،برنامههای کاربردی یا ترافیلک شلبکه اسلت.
چالش اص ی در این روش مشخص کردن یک حلد آسلتانه بلرای
تمایز دادن رفتار نرمال از رفتار غیر نرمال است .برای این منظلور
از مفاهیم آماری و خوشهبندی استفاده میشود .روشهای مبتنی
بر ناهنجاری دقت کمتری نسبت به روشهلای مبتنلی بلر امضلا
دارند .اما توانایی آنها در شناسایی حمالت جدید بیشتر است.
روش مبتنی بر امضا  ،ملموالً هدف تلیین دنبالهای از اعملال
است که در هنگام وقو یلک حم له ر ملیدهلد .ایلن روشهلا
الگوهای حمالت مخت پ را در اختیار دارند و عمل تطبیق الگلو را
برای پیدا کردن حمالت انجام میدهند و در مقایسه با روشهلای
مبتنی بر ناهنجاری دقت بیشلتری دارنلد .محلدودیت روشهلای
مبتنی بر امضا آن است که توانلایی تشلخیص حملالت جدیلد و
حمالتی که الگوی آنها در دسترس نیست را ندارند ].[3
ململلوالً سللامانههللای تشللخیص نفللوذ بللا یللک سللاختار سلله
سطحی توصیپ میشوند ]( [4شکل (.))6

شکل  .6ساختار سه بخشی و عمومی سامانههای تشخیص نفوذ

واحد تشخیص و تح یل ،اطالعلات ثبلت شلده توسلن واحلد
نظارت را به عنوان ورودی دریافت میکند .سپس بلر اسلاس ایلن
اطالعات به یکلی از روشهلای مبتنلی بلر امضلا یلا مبتنلی بلر
ناهنجاری ،مدل ساخته میشود .حمالت و تهدیدهای امنیتلی بله
کمک مدل ساخته شلده تملایز داده ملی شلوند .درنهایلت واحلد
هشدار وظیفه دارد که متناس با نو حم ه رفتار مناس را انجام
دهد .این واحد در صورت نیاز اخطارهای مناس را برای ثبلت یلا
نمایش به واحد نظارت ارسال میکند ] 4و .[5
داده کاوی ،به عنوان یکی از مهلمتلرین روشهلای تشخصلی
نفوذ ،به فرآیند استخراج خودکار ملدلهلا از میلان انبلوه دادههلا
اطالق می شود .از انوا الگوریتمهای داده کاوی میتوان به منظور
تشخیص حمالت و نفوذها در سامانههای رایانهای اسلتفاده نملود.
یکی از فازهایی که در الگوریتمهلای داده کلاوی بلهکلار ملیرود،
پیش پردازش است .روش هایی برای پیشپلردازش دادههلا وجلود
دارد که همگی قابل بهکلارگیری در سلامانههلای تشلخیص نفلوذ
هستند .این روشها شامل تمیز کردن دادهها ،نمونهگیری ،تغییلر
شکل دادن دادهها ،انتخا ویژگی و گسستهسازی هستند که قبل
از تح یل و کاوش در دادهها مورد استفاده قرار میگیرند.
گسسته سازی یک روش پیشپردازش دادهها است کله در آن
عم یات تبدیل دادههای پیوسته به بازههایی جلدا از هلم صلورت
میگیرد و در افزایش دقت مدل ساخته شلده و مسلئ ه بالدرنلگ
بودن سامانههای تشخیص نفوذ مؤثر است ] .[1بنابراین با توجه به
اهمیت بالدرنگ بودن در سامانه های تشلخیص نفلوذ رکوردهلای
ورودی گسستهسازی می شوند که عالوه بر بهبود دقت ،در کاهش
زمان مورد نیاز برای ساخت مدل و بازرسی رکوردهای ورودی نیز
مؤثر باشد ] 1و .[0
انتخا ویژگی یکی از روشهای پیشپردازش دادهها است که
زیرمجموعهای از ویژگیهای مجموعه داده را انتخا میکنلد؛ بله
گونهای که ویژگیهای انتخا شده فاقد ویژگلیهلای نلامربوط و
افزونه باشند .ویژگیهلای نلامربوط ویژگلیهلایی هسلتند کله در
ساخت مدل تأثیری ندارند .ویژگی های افزونه ویژگیهایی هستند
که اطالعات جدیدی برای ساخت مدل ندارند و ایلن اطالعلات را
میتوان از دیگر ویژگیها بهدست آورد ] .[3ملموالً فرآیند انتخا
ویژگی شلامل چهلار قلدم اصل ی اسلت .تولیلد زیرمجموعلهای از
ویژگللیهللا ،ارزیللابی زیرمجموعلله تولیللد شللده ،ملیللار توقللپ و
ملتبرسازی نتایج .هلدف اصل ی الگلوریتم هلای انتخلا ویژگلی،
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نفللوذ فلللالیتی اسللت کلله توسللن آن محرمللانگی ،صللحت یللا
دسترسی پذیری به منابع دچار اختالل می شود .تشخیص نفلوذ در
واقع شناسایی دستیابی های غیر مجاز به حمالت انجلام شلده بله
شبکه است .سامانه تشخیص نفوذ وظیفه نظارت بر فلالیت سامانه،
تجزیه و تح یل بستههای شبکه ،تلیین الگوی حملالت و ارزیلابی
صحت و یکپارچگی فایلهلا را بلر عهلده دارد .در تشلخیص نفلوذ
رویدادهای یک سامانه پایش شده و بر اساس این پلایشهلا وقلو
نفوذ در آن سامانه مشخص میشلود ] .[6سلامانههلای تشلخیص
نفوذ را میتوان از نظلر تح ی لی کله روی دادههلای ورودی انجلام
میدهند ،در دو دسته مبتنی بر ناهنجاری و مبتنی بر امضلا قلرار
داد ].[3

واحد نظارت ،وظیفه ثبت رخدادها را بلر عهلده دارد .رخلدادهای
سامانه توسن این واحد جهت تشخیص و تح یل ثبلت ملیشلوند.
همچنین نمایش هشدار به مدیر شبکه یا مسئول نظارت و پیگیری
رویدادهای شبکه بر عهده این واحد است.

سامانه تشخیص نفوذ بالدرنگ با استفاده از ترکیب گسستهسازی ......؛ رحیم طاهری و همکاران

همانطور که در بخش تحقیقات پیشین اشاره شده است هیچ
کدام از روشهای گسسلته سلازی و انتخلا ویژگلی بله تنهلایی
سرعت مناس را برای یک سامانه بالدرنگ فلراهم نملیکننلد و
بنابراین در این مقاله روشی ارائه شده است که با ترکی انتخلا
ویژگی و گسستهسازی دادهها در الگوریتم  ،C4.5برای سامانههای
تشخیص نفوذ بالدرنگ مناس است.
روش پیشنهادی در این پژوهش بلر مبنلای دو محلور اسلت.
ابتللدا اسللتفاده از درخللت تصللمیم هللرس شللده  C4.5بلله عنللوان
الگوریتم انتخا ویژگی است که با حلذف ویژگلیهلای افزونله و
نامربوط میتواند باعث کاهش زمان ساخت ملدل ملیشلود .ایلن
مسئ ه در سامانههای تشخیص نفوذ که بالدرنلگ بلودن در آنهلا
یک پارامتر اساسی است ،بسیار مفید است .عالوه بر ایلن انتخلا
ویژگیها میتواند دقت را نیز افزایش دهد .پس از انتخا ویژگلی
از الگوریتم  ،C4.5برای گسسته سازی متغیرهای پیوسته اسلتفاده
شده است .الگوریتم  ،C4.5در زمان ساخت مدل با پیدا کردن یک
نقطه برش ،متغیرهای پیوسته را به گسسته تبدیل میکند .از این
نقط له بللرش بللرای گسسللتهسللازی متغیللرهللای پیوسللته در فللاز
پیشپردازش استفاده شده است .گسستهسازی نیز مانند انتخلا
ویژگی میتواند باعث افزایش دقت و کاهش زمان مورد نیاز بلرای
ساخت مدل شود .تجمیع گسستهسازی و انتخا ویژگی میتواند
تأثیر بیشتری در پارامترهای دقت و زمان داشته باشد که تلاکنون
در پژوهشها انجام نشده است و نوآوری اص ی این مقالله اسلت.
نتایج نیز بیانگر مؤثر بودن روش پیشنهادی است.

 .2پیشینه تحقیق
روش پیشللنهادی در ایللن پللژوهش اسللتفاده از گسسللتهسللازی و
انتخا ویژگیها به صورت همزمان است .به همین دلیل در بخش
تحقیقللات پیشللین ابتللدا تحقیقللات در زمینلله روشهللای انتخللا
ویژگیها و سپس روشهای گسستهسازی مورد استفاده در حلوزه
سامانههای تشخیص نفوذ بررسی میشوند.
هر رخداد یا ارتباط در شبکه میتواند به یک رکلورد نگاشلت
شود .مجموعه ویژگی های یک رکورد مشخصات رخداد یا ارتبلاط
را توصیپ می کنند .با توجه بله تللداد زیلاد ویژگلیهلا برخلی از
ویژگیها شامل اطالعات مفید هستند که به صلورت مسلتقیم در

شناسایی نفوذ مؤثر هستند .برخی دیگر شامل اطالعلاتی هسلتند
که تأثیر کمتری در فرآیند تح یل و تشخیص نفوذ دارند و برخلی
دیگر از ویژگیها نیز در فرآیند تشخیص نفوذ ،بیتأثیر ملیباشلند
[ .]66در نظریلله بللا افللزایش تلللداد ویژگللیهللا ،بهتللر م لیتللوان
رکوردهای نرمال و غیر نرمال را از هم جدا کرد ولی گاهی اوقلات
این عمل با توجه به وجود ویژگیهای نلامربوط و افزونله درسلت
نیست [.]63
ماندیانی و همکاران [ ]63با استفاده از الگوریتم خوشهبندی
 k-meansو طبقهبندی کننده  C4.5روشی برای تشخیص نفوذ در
سامانههای رایانهای ارائه کردهاند .در مقاله آنها برای طبقهبندی
از روش فازبندی سه مرح های استفاده شده است که باعث افزایش
زمان میشود و برای سامانههای بالدرنگ مناس نیست.
هدایتی و همکاران ] [64با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و
الگوریتم خوشهبندی  k-meansتشخیص نفوذ در شبکه را انجام
دادهاند .این آزمایش بر روی دو مجموعه داده  KDD CUP99و
 NSL-KDDآموزش و آزمایش شده است و به دلیل اینکه از
روشهای ترکیبی استفاده شده است ،زمان تشخیص افزایش یافته
است.
روش دیگر ،حذف ویژگیها به صورت یکی یکی اسلت .بلدین
صورت که یک ویژگی از مجموعه داده حذف میشود و پس از آن
مجموعه داده جدید به الگوریتم القا میشود .اگلر پلس از حلذف
ویژگی متریکهای کارایی مدل بهبود یافت ،میتوان آن ویژگی را
غیر مهم در نظر گرفت [ 65و  .]61این روش نیز بله دلیلل للزوم
کنترل کردن کارایی پس از حذف تک تک ویژگیها زمان زیلادی
الزم دارد و مناس سامانههای بالدرنگ نیست.
الگوریتم درخت تصمیم  ،CARTاوللین بلار توسلن بلریمن و
همکارانش مطلر شلد [ .]61جلداسلازی در درخلت  CARTبله
صورت باینری است .در این الگوریتم بهترین متغیلر کله کمتلرین
ناخالصی را دارد ،به عنوان متغیر جدا کننده اص ی در نظر گرفتله
میشود .این الگوریتم برای هر ویژگلی جلدا کننلده یلک ویژگلی
جانشین نیز پیدا میکند .ویژگی جانشین ،ویژگی است که رفتاری
شبیه به رفتار ویژگی جدا کننده اص ی دارد .به بیان دیگر تلا حلد
ممکن مانند ویژگی اص ی رکوردها را جدا کنلد .الگلوریتم CART
اهمیت ویژگیها را نیز محاسبه میکنلد .اهمیلت یلک ویژگلی از
جمع بهبود مربوط به همان ویژگلی در تملامی گلرههلا محاسلبه
می شود .پیچیدگی فرآیند بهکار رفته در این الگوریتم باعث شلده
است که زمان زیادی از زملان پردازنلده صلرف محاسلبه اهمیلت
ویژگیها شود و به همین دلیل کارایی چندانی ندارد.
یک روش دیگر برای انتخا ویژگیهلا ،حلذف ویژگلیهلایی
است که با هلم همبسلتگی دارنلد [ .]60ایلن کلار باعلث حلذف
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انتخللا ویژگللیهللای مربللوط اسللت .روشهللای انتخللا ویژگللی
مزیت های دیگری هم دارند .این مزیتها عبارتند از :بهبود کارایی
و دقت مدل ،ساخت سریعتر و کاهش هزینه زمانی ساخت ملدل،
درک بهتر از عم یاتی که داده را تولید میکند ،نملایش و بصلری
کردن سادهتر دادهها و کاهش فضای مورد نیاز برای ذخیره کردن
دادهها ].[68
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بیدگ ی و همکلاران [ ]63فلاز پلیشپلردازش دادههلا را بله
اجرای روشهای انتخا ویژگی شامل الگلوریتم  ،CARTانتخلا
ویژگیها توسن  ،Markov Blanketالگوریتم ( CLIQUEکله یلک
الگوریتم خوشهبندی بر اساس چگلالی اسلت) و الگلوریتم شلبکه
عصبی ارتجاعی ،اختصاص داده انلد .پلس از آن الگلوریتم درخلت
تصمیم  C4.5بر روی مجموعه داده کاهش یافته اجرا شده اسلت.
نتایج بر اساس پارامترهای زمان آموزش ،زمان آزملون و دقلت بلا
هم مقایسه شدهاند .نتیجه نهایی نشان دهنده برتری هر مجموعله
ویژگی انتخا شده در برخی از حمالت است .به عنوان مثال اگلر
چه ویژگیهلای انتخلا شلده توسلن الگلوریتم  CARTبهتلرین
عم کرد را در تشخیص دادههلای نرملال دارد وللی هلیچ کلدام از
الگوریتمهای ملرفی شده در حمالت مخت پ کارایی بهتری نسبت
به بقیه نداشته است.

الگللللوریتم  ،Equal-width Binningسللللادهتللللرین روش
گسسته سازی است [ .]34این روش نیاز به مشخص کردن مقلدار
 kدارد که عبارت است از تلداد بازههایی که توسن کاربر مشلخص
میشود .هر ویژگی پیوسته با توجه به مقدار مشلخص شلده بله k
بازه مساوی تقسیم میشود .نتایج نشان میدهد که استفاده از این
الگوریتم ساده و الگوریتم ژنتیک بلرای اسلتخراج قلوانین ،خی لی
مؤثر نیست [.]35

هلانچوان و همکلاران [ ]38یلک ملیلار حلداقل افزونگلی و
حداکثر ارتباط ) (mRMRبرای انتخلا ویژگلیهلا بله صلورت
مرح های ارائه کردهاند .این ملیار امکان انتخا ویژگلیهلایی بلا
هزینه بسیار پایین را میدهلد .ایلن روش در مقایسله بلا ملیلار
حداکثر ارتباط نشان میدهد که انتخا ویژگی  mRMRمیتواند
نر دستهبندی را بهبود بخشد .اما این تحقیق بلر روی دادههلای
پیوسته انجام شده است.
آگروال و آمریتا [ ]36شش روش مخت پ انتخا ویژگی که
در نرمافزار  WEKAموجود هستند را با یکدیگر ترکی کلردهانلد.
پس از انتخا ویژگیها مدلها بر اسلاس الگلوریتمهلای Naïve
 Bayesو  C4.5ساخته شدهاند .نتلایج از نظلر پارامترهلای زملان
آموزش ،زمان آزمون و نر تشخیص با هم مقایسله شلدهانلد کله
نتایج حاصل مقایسههای ذکر شده در فوق را تأیید میکند.
فیاد و ایرانی [ ]33یک روش گسستهسازی با چند بازه ،که از
کمینه کردن اطالعات آنتروپی استفاده میکند ،پیشلنهاد کردنلد.
همچنین در نظریه نشان دادند ،گسستهسازی متغیرهای پیوسلته
توسن این روش عم کرد بهتری نسلبت بله روش گسسلتهسلازی
پیشفرض ملورد اسلتفاده در الگلوریتمهلای ID3 ،CARTو C4.5
دارد .این الگوریتمها به صلورت پلیشفلرض گسسلتهسلازی یلک
متغیر پیوسته را به صورت باینری انجام میدهند (هر گره فقن دو
فرزند دارد) .استفاده از این روش گسسلتهسلازی در سلامانههلای
تشخیص نفوذ عالوه بر کلاهش زملان ،دقلت را نیلز بلا توجله بله
الگوریتم خوشه بندی مورد استفاده افزایش می دهد .ترکیل ایلن

 .3روش تحقیق
روش پیشنهادی در این مقاله عم یات انتخا ویژگی جدا کننده
و گسستهسازی ویژگیهای پیوسته را بر اساس الگوریتم C4.5
انجام میدهد .اما چون در روش گسستهسازی پیشنهادی بلد از
اجرای الگوریتم  ،C4.5از نقاط برش انتخا شده توسن این
الگوریتم به عنوان نقاط برش برای گسستهسازی استفاده میشود،
گسستهسازی به صورت با ناظر خواهد بود.
 .6-3نحوه انتخاب ویژگی جدا کننده در الگوریتم C4.5

 C4.5یک الگوریتم درخت تصمیم است .این الگوریتم بر اساس
روش تقسیم و غ به کار میکند .وظیفه الگوریتمهای درخت
تصمیم ،پیشبینی کردن متغیر کالس برای رکوردهایی است که
قبالً دیده نشدهاند .در ساخت درخت به یک ملیار اندازهگیری
مناس نیاز است که هر بار مشخص کند کدام جداسازی مناس
است .به بیان دیگر ،جداسازی مناس است که اطالعات بیشتری
را به ما بدهد .با در نظر داشتن رابطه ( ،)6اگر ) (
مقدار
مقدار
اطالع ات در گره پدر باشد (قبل از جداسازی) و ) (
اطالعات بهدست آمده پس از جداسازی باشد( ) ،
مقدار
اطالعات بهدست آمده از جداسازی را مشخص میکند .در  C4.5از
سنجش آنتروپی برای محاسبه میزان اطالعات بهدست آمده
استفاده میشود.
()6

) (

) (

) (

 .2-3روش گسستهسازی ویژگیهای پیوسته در الگـوریتم
C4.5

با توجه به اینکه برای پیشبینی متغیر کالس در درختهای
تصمیم ،الزم است که مسیر شاخهها طی شود تا درنهایت به برگ
پیشبینی شوند ،ویژگیهای پیوسته در

رسیده و متغیر کالس
هنگام ساخت درخت ملموالً به صورت پویا به گسسته تبدیل
میشوند .بنابراین اگر  Aنام ویژگی باشد ،باید یک مقدار برای T
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ویژگیهایی میشود که دارای اطالعات افزونه هستند .مشکل این
الگوریتم آن است که به طور ک لی ویژگلیهلای حلاوی اطالعلات
افزونه را حذف میکند ،در حالی که گاهی این افزونگی به افزایش
دقت روش کمک میکند.

روش گسستهسازی و انتخا ویژگی با الگوریتم ژنتیلک ،دقلت را
در بلضی از الگوریتمهای خوشهبندی افزایش میدهد [ ]33اما به
دلیل زمان زیاد مورد نیاز برای اجلرای الگلوریتم ژنتیلک مناسل
کاربردهای بالدرنگ نیست.

سامانه تشخیص نفوذ بالدرنگ با استفاده از ترکیب گسستهسازی ......؛ رحیم طاهری و همکاران

 .3-3انواع هرس و هرس خطا-محور در الگوریتم C4.5

به طور ک ی میتوان روشهای هرس در درخت تصمیم را به دو
دسته پیش-هرس و پسین-هرس تقسیم کرد .روشهای
پیش-هرس در هنگام ساخت درخت بر اساس قوانین توقپ از
پیش مشخص شده رشد درخت را متوقپ میکنند .برخی از این
قوانین در مرجع [ ]31ذکر شدهاند .پسین هرس به ملنی ساخت
درخت به صورت کامل و انجام عمل هرس پس از ساخت درخت
است.
این روش از نظر محاسباتی پیچیدهتر است .به عبارت دیگر
()3
در این روش درختی ساخته میشود که در مرح ه بلدی ممکن
است بخشی از آن هرس شود .اما پرداخت هزینه بیشتر محاسباتی
در مقابل دریافت سودی که ممکن است از جداسازیهای بیشتر
بهدست آورده شود ،قابل توجیه است [ .]31مرسومترین روشهای
پسین هرس عبارتند از :هرس کاهش خطا [ 30و  ،]33هرس
بدبینانه [ ،]38هرس کمینه خطا [ ،]36هرس مقدار بحرانی
[ ،]33هرس خطا محور [ ]31و هرس هزینه پیچیدگی [.]38
برای مطالله جزئیات بیشتر ،مقایسه ،ارزیابی دقت و پیچیدگی
روشهای مخت پ پسین هرس بر روی مجموعه دادههای مخت پ،
این منابع مناس هستند [ 36و .]33
ایده در روش هرس خطا محور استفاده از مجموعه آموزش
برای پیشبینی کردن خطا در دادههای آزمایش (دادههای دیده
نشده) است  .بر این اساس فرض شده است که در فاز آموزش
درخت ساخته شده با مجموعه دادهای آزمون خواهد شد که اندازه
آن برابر با دادهها ی فاز آموزش است؛ اگر چه این فرض لزوماً
همیشه برقرار نیست .در این روش از راهبرد پایین به باال برای
هرس کردن استفاده میشود .ریشه در یک زیردرخت هنگامی به
برگ تبدیل میشود که نر خطا برای تمامی گرههای آن

زیردرخت محاسبه شده باشد .نر خطا برای هر برگ محاسبه
می شود .پس از محاسبه نر خطا برای هر برگ ،نر خطا برای
گره والد برگها با ترکی برگها در گره والد قبل از اینکه
جداسازی شوند نیز محاسبه میشود .اگر نر خطای گره والد
کمتر بود فرزندان گره والد هرس میشوند.
در هرس خطا محور فرض شده است که خطای دادهها داری
توزیع دوجم های است .همچنین از )Confidence Factor (CF
برای تخمین احتمال حد باالی خطا در یک گره استفاده میشود.
این کار با در نظر گرفتن  CFبه عنوان سطح اطمینان در رابطه
( )3انجام میشود .الگوریتم  C4.5به صورت پیشفرض از سطح
اطمینان  35استفاده میکند .به بیان دیگر اگر  CF= 35باشد،
با  15بازه اطمینان ،احتمال نر خطا در دادههای دیده نشده
آزمایش برابر با ] [0,pاست p .مقدار مجهول در رابطه است
[.]33
این عدد به عنوان یک پارامتر توسن کاربر میتواند تغییر
کند .هر چه این عدد بزرگتر باشد هرس کمتری انجام میشود.
در رابطه ( E ،)3برابر با تلداد خطای دستهبندی در گره استN .
تلداد رکوردهای آموزش در گره است .با داشتن این سه مقدار
میتوان احتمال خطا یا همان  pرا در دادههای آزمایش
پیشبینی کرد.
)

(
)

) (∑
(

 .2-3فاز پیشپردازش روش پیشنهادی
شکل ( )3ترتی اجرای مراحل روش پیشنهادی را نشان میدهد.
روش پیشنهادی یک روش در فاز پیشپردازش دادههلا اسلت .بله
بیان دیگر قبل از اجرای الگوریتمهای دسته بندی ویژگیهای مهم
انتخا میشوند ،پلس از آن دادههلا گسسلتهسلازی ملیشلوند و
درنهایت الگوریتمهای دستهبندی اجرا میشوند.
در روش پیشنهادی از الگوریتم  C4.5در فاز پیشپردازش
دادهها به منظور انتخا ویژگیهای مهم و گسستهسازی استفاده
میشود ،اما از این الگوریتم برای دستهبندی استفاده نمیشود .با
این هدف که بتوان بهترین ویژگیها را انتخا کرد و بهترین
بازهها را برای گسستهسازی پیدا نمود ،از همه دادهها برای
آموزش الگوریتم  C4.5استفاده میشود.
در درخت ساخته شده نهایی توسن الگوریتم  C4.5به دو
دلیل برخی از ویژگیها در درخت استفاده نمیشوند.
دلیل اول این است که ممکن است در هر بار آزمایش برای
پیدا کردن بهترین ویژگی به منظور ساخت درخت (ویژگی با
ناخالصی کمتر) ،برخی از ویژگیها در مقایسه با بقیه ویژگیها
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پیدا شود .به گونهای که رکوردها به صورت  A≤Tو
جداسازی شوند T .همان نقطه برش است .الگوریتم  C4.5برای
پیدا کردن مقدار  ،Tابتدا تمام مقادیر ویژگی پیوسته  Aرا مرت
میکند .اگر مقادیر به صورت }
{ باشند .الگوریتم هر

) بین دو مقدار همسایه و
بار یک مقدار (که برابر با
انتخا میکند و اطالعات بهدست آمده از این جداسازی را
بر اساس رابطه ( )6محاسبه میکند .درنهایت ،جداسازی که
بیشترین اطالعات را داشته باشد انتخا میشود .اگر تلداد
بار (به ازای هر دو
مقدارها برای ویژگی پیوسته  Aباشد،
مقدار همسایه) باید رابطه ( )6محاسبه شود تا بهترین مقدار برش
برای گسست هسازی ویژگی  Aپیدا شود .بنابراین روش
گسستهسازی مورد استفاده در الگوریتم  C4.5یک روش با ناظر،

پویا و مح ی است.
A>T
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الگوریتم  C4.5از روش جاسازی شده برای انتخا ویژگیها
استفاده میکند .اما چون از این الگوریتم در فاز پیشپردازش
استفاده شده است و پس از ساخت درخت ویژگیهای غیر مهم
حذف شدهاند ،روش انتخا ویژگی پیشنهاد شده یک روش
انتخا ویژگی فی تر خواهد بود.
در الگوریتم  C4.5برای پیدا کردن ویژگی مناس در زمان
ساخت درخت و محاسبه اطالعات ویژگیها نیاز است که
ویژگیهای پیوسته گسستهسازی شوند .پس از گسستهسازی
ویژگیهای پیوسته ،ویژگیهای مناس برای ساخت درخت
انتخا میشوند (بر اساس اندازهگیری ناخالصی).
مجموعهداده آموزش

اجرای الگوریتم C4.5
با استفاده از تمام دادههای آموزش
انتخا ویژگیهای مهم
)ویژگیهای استفاده شده در ساخت
درخت(
گسستهسازی دادهها بر اساس نقاط
برش در الگوریتم C4.5
اجرای الگوریتمهای کالسهبندی با
ویژگیهای انتخا شده و دادههای
گسسته
ارزیابی نتایج

شکل  .2مراحل روش پیشنهادی

در روش پیشنهادی بر اساس مقادیری کله بلرای گسسلتهسلازی
ویژگیهای پیوسته در ساخت درخت اسلتفاده ملیشلوند ،دادههلا
گسستهسازی میشوند .به بیان دیگلر روش پیشلنهادی از مقلادیر
برش ویژگیهای پیوسته در درخلت نهلایی بله عنلوان بلازههلای
گسستهسازی ویژگیهای پیوسته استفاده میکند و قبل از اجلرای

روش گسستهسازی مورد استفاده در الگوریتم  C4.5یک
روش با ناظر ،پویا و مح ی است .اما به دلیل اینکه در روش
گسستهسازی پیشنهادی بلد از اجرای الگوریتم  C4.5از نقاط
برش انتخا شده توسن این الگوریتم به عنوان نقاط برش برای
گسستهسازی استفاده میشود ،روش گسستهسازی استفاده شده
در این پژوهش به صورت با ناظر ،استاتیک ،سراسری و مستقیم
است .به این دلیل با ناظر است چون از اطالعات متغیر کالس
برای بهدست آوردن نقاط برش گسستهسازی استفاده میشود.
همچنین استاتیک است چون در مرح ه پیشپردازش
گسستهسازی بر روی دادهها انجام میشود و سپس الگوریتمهای
دستهبند اعمال میشوند .روش پیشنهادی به صورت سراسری
است چون بر روی تمام رکوردها اجرا میشود و در آخر روش
مورد استفاده را میتوان مستقیم نامید چون تلداد بازهها مشخص
است.

 .2نتایج و بحث
جهت بررسلی سلامانههلای تشلخیص نفلوذ ململوالً از مجموعله
دادههای  KDD cup99و  NSL-KDDاستفاده میگلردد ،بنلابراین
در این بخش از مقاله ابتدا این مجموعه دادههلا بله طلور مختصلر
ملرفی شده است .سپس چگونگی انجام آزمایشها تشریح میشود.
بلا توجله بله کلاربرد گسلتردهتلر مجموعله داده  KDD cup99در
تحقیقات پیشین سامانههای تشخیص نفوذ و امکان مقایسله روش
پیشنهادی با طیپ گستردهای از پژوهشها ،آزمایش اص ی با ایلن
مجموعه داده صورت گرفته است .همچنین با توجه بله پیچیلده و
مبهم شدن رفتارهای مخر از سوی مهاجمین و لزوم اسلتفاده از
مجموعه داده جدیدتر ،آزمایشها با مجموعه داده  NSL-KDDنیز
انجام شده است که نتلایج حاصلل بلر روی هلر دو مجموعله داده
بهبود رضایت بخشی را نشان میدهد.

 .6-2مجموعه دادههای مورد استفاده
از سال  6333مجموعه داده  ،KDD cup99پر کاربردترین
مجموعه داده مورد استفاده در زمینه سامانههای تشخیص نفوذ
مبتنی بر شبکه بوده است .این مجموعه داده شامل حدود پنج
می یون رکورد است .هر رکورد نشان دهنده یک اتصال شبکه است
[ .]34این رکوردها در طول  1هفته نظارت بر ترافیک شبکه ثبت
شدهاند .هر رکورد شامل  46ویژگی اص ی به عالوه یک ویژگی
برای متغیر کالس است .این  46ویژگی نشان دهنده مشخصات
ارتباط می باشند .ویژگی آخر نو حم ه یا نرمال بودن ارتباط را
مشخص میکند .حمالت این مجموعه داده به چهار دسته زیر
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همیشه حاوی اطالعات کمتری باشند .به بیان دیگر این ویژگیها
در تمام مراحل ساخت درخت اطالعات کمتری نسبت به بقیه
ویژگیها دارند و هرگز در ساخت درخت استفاده نمیشوند .عالوه
بر این دلیل دومی که برخی از ویژگیها در درخت نهایی وجود
ندارند این است که ممکن است برخی از ویژگیها پس از ساخت
درخت هرس شوند (روش پسین هرس) .روش پیشنهادی
ویژگیهای استفاده شده برای ساخت درخت تصمیم را به عنوان
ویژگیهای مهم انتخا میکند.

الگوریتمهای کالسهبندی ویژگیهای پیوسته بر اساس این بازههلا
گسستهسازی میشوند.
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گروهبندی میشوند [:]35

 حمالت  :)User to Root( U2Rدر این نو حم ه ،حم ه
کننده در ابتدا به عنوان یک کاربر نرمال قصد دسترسی به شبکه
را دارد .پس از متصل شدن با حسا کاربری نرمال ،حم ه کننده
از نقاط ضلپ سامانه برای بهدست آوردن دسترسی ریشه استفاده
میکند.
 حمالت  :)Remote to Local( R2Lاین نو از حمالت زمانی
اتفاق میافتند که حم ه کننده توانایی ارسال بسته به یک ماشین
روی شبکه را دارد اما حم ه کننده روی ماشین قربانی حسا
کاربری ندارد .حم ه کننده سلی دارد از نقاط ضلپ سامانه برای
دسترسی به عنوان کاربر مح ی به ماشین قربانی استفاده کند.
 حمالت  :Probeدر واقع  Probeحم ه نیست .ب که حم ه
کننده سلی دارد اطالعات مفید و نقاط ضلپ سامانه را برای
ساماندهی یک حم ه بهدست آورد.
در مجموعه داده  KDD cup99به منظور رعایت محرمانگی در
آزمایشهای گوناگون ،دادههای اص ی با دادههای حمالت مخت پ
ترکی شده است .به همین خاطر مجموعه داده NSL-KDD
ملرفی شد که شامل زیرمجموعه کوچکی از  KDD cup99است.
در این مجموعه داده رکوردهای تکراری حذف شده است .بنابراین
جوا ها به سمت این رکوردهای تکراری متمایل نیست .در جدول
( )6تلداد رکوردهای دو مجموعه داده ذکر شده است.
جدول  .6تلداد رکوردهای دو مجموعه داده مورد استفاده
تلداد رکورد

NSL-KDD

635313

تلداد رکورد

KDD cup99

کالسهبندی ،روش  10-fold cross validationمورد اسلتفاده قلرار
گرفته است .درخت بر اسلاس روش خطلا محلور بله عنلوان روش
پیشفرض در الگوریتم  C4.5هرس شده است و مقدار پیشفلرض
 CF=0.25در نظر گرفته شده است .تلداد ویژگیهای استفاده شده
در ساخت درخت 36 ،ویژگی به عالوه متغیر کالس از  46ویژگلی
است .الزم به ذکر است کله ایلن تللداد ویژگلی توسلن الگلوریتم
پیشنهادی انتخا ویژگی تلیین شده است 46 .ویژگلی مجموعله
دادههللای  KDD cup99و  NSL-KDDبللر اسللاس جللدول ()3
نامگذاری شده است.
جدول  .2نامگذاری ویژگیهای مجموعه دادههای مورد استفاده
نام
انتخا

انتخا

نام ویژگی

شده

V

is_guest_login

A

duration

W

count

B

protocol_type

X

srv_count

C

service

Y

serror_rate

D

flag

Z

srv_serror_rate

E

src_bytes

AA

rerror_rate

F

dst_bytes

AB

srv_rerror_rate

G

land

AC

same_srv_rate

H

wrong_fragment

AD

diff_srv_rate

I

urgent

AE

srv_diff_host_rate

J

hot

AF

dst_host_count

K

num_failed_logi
ns

L

logged_in

M

num_compromis
ed

N

root_shell

O

su_attempted

P

num_root

Q

num_file_creatio
ns

R

num_shells

S

num_access_files

T

num_outbound_c
mds

U

is_host_login

AG
AH
AI
AJ

434836

مشابه همه تحقیقات انجام شده در ایلن زمینله ،در ایلن مقالله از
مجموعه داده  KDD cup 99به تلداد  63433رکورد و از مجموعه
داده  NSL-KDDبلله تلللداد  33544رکللورد بله صللورت تصللادفی
انتخا و استفاده شده است .متغیر کالس برای هر رکلورد شلامل
یکی از مقلادیر  U2R ،R2L ،Probe ،Normalو  DoSاسلت .چلون
هدف استفاده از درخت تصمیم به عنوان الگوریتم انتخا ویژگلی
و گسستهسازی است ،از همه رکوردهای انتخا شده برای ساخت
مدل استفاده شده است .الزم به ذکر است که فقن بلرای سلاخت
درخت بر اساس الگلوریتم  C4.5از تملام رکوردهلا اسلتفاده شلده
است و برای ترکی روش پیشنهاد شلده بلا دیگلر الگلوریتمهلای

نام ویژگی

شده

AK

 .2 -2طراحی آزمایش

نام

AL
AM
AN
AO

dst_host_srv_coun
t
dst_host_same_srv
_rate
_dst_host_diff_srv
rate
dst_host_same_src
_port_rate
_dst_host_srv_diff
host_rate
dst_host_serror_ra
te
dst_host_srv_serro
r_rate
dst_host_rerror_ra
te
dst_host_srv_rerro
r_rate

ویژگیهای مجموعه داده  KDD cup99استفاده شلده در درخلت
عبارتند از:
}{B,C,D,E,F,H,J,L,M,Q,V,W,AD,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,AL,AO
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 حمالت  :)Denial of Service( DoSدر این نو حم ه ،حم ه
کننده سلی دارد که از منابع قربانی به حدی استفاده کند که
قربانی از نظر حافظه و توان محاسباتی ،قادر به پاسخگویی به سایر
درخواستها نباشد.
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الزم به ذکر است که برخی از ویژگیهلایی کله در درخلت بلدون هلرس
موجود هستند در درخت هرس شده موجود نیستند .واضح است که ایلن
ویژگللیهللا هللرس شللدهانللد .ویژگللیهللای هللرس شللده عبارتنللد از:
}{ N,P,AE,AM

جهت انتخا این ویژگیها الگوریتم  C4.5بر روی تمام دادههلای
استفاده قرار گرفته اند ،به عنوان ویژگیهلای مهلم انتخلا شلده
است .سپس عمل گسسته سازی و اجرای الگوریتمهای کالسه بند
بر روی این ویژگیهای مهلم صلورت گرفتله اسلت .ویژگلیهلای
دیگری وجود دارند که در هر دو درخلت موجلود نیسلتند .دلیلل
انتخا نشدن این ویژگیها نداشلتن اطالعلات کلافی در هلر بلار
جداسازی در زمان ساخت درخت اسلت .در ملورد مجموعله داده
 NSL-KDDنیز ویژگیهای زیر انتخا شده است:
}{B,C,D,E,H,J,L,M,Q,R,V,X,AD,AF,AE,AG,AH,AI,AJ,AK,AO

نتایج حاصل از این روش پیشنهادی بر روی الگوریتمهای
کالسهبندی  SVM ،Naïve Bayesو  CARTبررسی شدهاند .برای
اجرای همگی این الگوریتمها از روش

10-fold cross validation

استفاده شده است .هر الگوریتم سه بار اجرا شده است .یک بار با
مجموعه داده با  46ویژگی و بدون انجام پیشپردازش .بار دوم با
حذف ویژگیهای غیر مهم و استفاده از  36ویژگی مهم استفاده
شده در ساخت درخت (روش پیشنهادی انتخا ویژگی) .بار سوم
با  36ویژگی انتخا

شده توسن درخت تصمیم و گسستهسازی

ویژگیهای پیوسته بر اساس نقاط برش انتخا
تصمیم (مجتمعسازی انتخا

شده در درخت

ویژگی و گسستهسازی) .نتایج بر

اساس پارامترهای زمان ساخت مدل و دقت با هم مقایسه شدهاند.
جدولهای ( )3-5نشان دهنده عم کرد روش پیشنهادی با
الگوریتمهای کالسهبندی مخت پ هستند.

مسئ ه نشان میدهد که روش پیشنهادی توانسته است ویژگیهای
افزونه را در تشخیص این حم ه حذف کند .پس از مجتمعسازی
روش گسستهسازی و انتخا

ویژگی ،دقت الگوریتم  SVMبرای

تشخیص حم ه  U2Rبه  33/1افزایش پیدا میکند.
به طور ک ی دقت ک ی الگوریتم  SVMبا  46ویژگی و  36ویژگی
انتخا شده و بدون گسستهسازی تقریباً یکسان هستند و تفاوت
قابل توجهی ندارند .این بدین ملنی است که ویژگیهای حذف
شده ویژگیهای افزونه بودهاند .همانطور که در شکل ( )3هم
میتوان دید این ویژگیها در دقت الگوریتم تأثیری نداشتهاند و
حذف آنها دقت مدل را کاهش نمیدهد ،اما باعث میشود که
زمان ساخت مدل کاهش قابل توجهی داشته باشد .همچنین پس
از تجمیع هر دو روش گسستهسازی و انتخا ویژگی ،دقت
پیشبینی تمام حمالت افزایش پیدا کرده است؛ به غیر از دقت
پیشبینی دادههای نرمال که کاهش اندکی داشته است و از
 33/36به  33/53کاهش یافته است .بنابراین روش پیشنهادی
دقت الگوریتم  SVMرا در پیشبینی همه حمالت افزایش میدهد.
نتایج نشان میدهد که مجتمع کردن روش گسستهسازی و
انتخا ویژگی میتواند تأثیر قابل توجهی در زمان مورد نیاز برای
ساخت مدل در الگوریتم  SVMداشته باشد .به طور ک ی انجام
پیش پردازش به روش پیشنهادی و استفاده از الگوریتم  SVMبه
عنوان کالسه بند ،دو پارامتر اص ی در سامانههای تشخیص نفوذ را
تحت تأثیر قرار میدهد .یکی دقت پیشبینی حمالت را افزایش
میدهد و دیگری زمان ساخت مدل کاهش مییابد.
جدول  .3نتایج الگوریتم  ،SVMمجموعه

دادهKDD cup

مجموعه داده با 36

مجموعه داده

مجموعه

ویژگی (بلد از

با  36ویژگی

داده با

انتخا ویژگی و

(بلد از انتخا

46

نو حم ه

الزم به ذکر است که رایانه مورد استفاده در تح یل راهکار این
پژوهش دارای مشخصات  Ram: 6 GB ،CPU: Core i5و Cache:
 2GBبوده است.

گسستهسازی)

ویژگی)

ویژگی

30/36

30/11

30/13

Normal

 .3-2تحلیل نتایج

33/33

33/00

33/35

DoS

KDD

10/01

13/11

11/66

U2R

 cup99بررسی میشود .جدول ( )3نشان دهنده دقت بهدست

33/35

31/36

31/35

R2L

33/13

34/01

34/16

Probe

33/53

30/13

30/34

ابتدا نتایج اجرای روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده

آمده برای هر نو حم ه در الگوریتم  SVMاست .دقت این
الگوریتم در تشخیص حم ه نو  U2Rبرابر  8/81است که نر
بسیار پایینی است .در واقع این الگوریتم تقریباً قادر نیست
حمالت از این نو را پیشبینی کند .بنابراین افزایش دقت
تشخیص این الگوریتم برای این نو حم ه ،مهم و ضروری است.
پس از انتخا

ویژگیهای مهم توسن روش پیشنهادی دقت

1/3

5/50

1/1

دقت کل
(درصد)
زمان ساخت
مدل (ثانیه)
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آموزش اجرا شده و آن ویژگیهایی که در سلاخت درخلت ملورد

الگوریتم  SVMدر حمالت نو  U2Rتغییر زیادی نمیکند .این
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SVM - KDD cup99

مجموعه داده با  46ویژگی
مجموعه داده با  36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی)
مجموعه داده با 36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی و گسسته سازی)
100
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 Probeاز  04/35به  35/31افزایش پیدا میکند .این نتایج
نشان میدهد که ویژگیهای نامربوط در پیشبینی حمالت (به جز
حمالت از نو  )U2Rو دادههای نرمال حذف شدهاند که همین
مسئ ه باعث افزایش دقت الگوریتم شده است.

دقت روش بر حس درصد

80
60

دقت پیشبینی تمام حمالت و دادههای نرمال نسبت به مجموعه

40

داده با  36ویژگی افزایش پیدا میکند .با اینکه مجتمع سازی دو

20

روش پیشپردازش باعث میشود که دقت پیشبینی حمالت U2R

نسبت به مجموعه داده با  36ویژگی از  13/81به 10/04

0
Normal

U2R

DoS

Probe

R2L

نو حم ه
شکل  .3نتایج الگوریتم  ،SVMمجموعه داده

با مجموعه داده بدون پیشپردازش با  46ویژگی کمتر است.
پس از مجتمع کردن گسستهسازی و انتخا

KDD cup99

نتایج استفاده از الگوریتم  ،Naïve Bayesبه عنوان الگوریتم کالسه
بند با روش پیشنهادی در فاز پیشپردازش ،در جدول ( )4نشان
داده شده است .کالسه بندی دادهها با مجموعه داده با  36ویژگی
باعث میشود که دقت پیشبینی دادههای نرمال و همه حمالت
افزایش پیدا کند .تنها دقت پیشبینی حمالت  U2Rکاهش پیدا
میکند و از  00/41به  13/81کاهش مییابد .این کاهش دقت
نشان میدهد که برخی از ویژگیهای حذف شده ویژگیهای مهم
در پیشبینی این نو حم ه بودهاند ،که حذف آنها موج کاهش
دقت این الگوریتم در تشخیص حمالت  U2Rشده است.
جدول  .2نتایج الگوریتم  ،Naïve Bayesمجموعه داده
مجموعه داده با36

مجموعه داده با

ویژگی (بلد از

 36ویژگی (بلد

انتخا ویژگی و

از انتخا

گسستهسازی)

ویژگی)

افزایش پیدا کند .اما باز هم دقت تشخیص این حمالت در مقایسه

KDD cup

پیشبینی حمالت  Probeبه  688میرسد .بنابراین تمامی
حمالت  Probeتوسن روش پیشنهاد شده و استفاده از الگوریتم
 Naïve Bayesبه عنوان کالسه بند قابلشناسایی هستند .همچنین
دقت پیشبینی حمالت  R2Lنسبت به مجموعه داده با  46ویژگی
افزایش قابل توجهی داشته است و از  33/11به  31/83رسیده
است .دقت ک ی الگوریتم  Naïve Bayesبدون پیشپردازش برابر
با  01/30است .پس از انتخا
الگوریتم به

ویژگیهای مهم دقت ک ی این

 33/80میرسد و درنهایت با مجتمع کردن

گسستهسازی و انتخا ویژگیها ،دقت ک ی الگوریتم به 31/11
افزایش پیدا میکند .برای ساخت مدل با الگوریتم

Naïve Bayes

در مجموعه داده با  46ویژگی به  8/80ثانیه نیاز است که زمان

مجموعه
داده با 46

ویژگی دقت

نو حم ه

ویژگی

بسیار کمی است .اما با کاهش ویژگیها به  36ویژگی زمان مورد
نیاز برای ساخت مدل نیز کاهش پیدا میکند و به  8/83ثانیه
میرسد .پس از مجتمع سازی دو روش پیشپردازش زمان به

33/03

03/31

01/14

Normal

 8/86ثانیه کاهش پیدا میکند .نتایج استفاده از روش پیشنهادی

30/05

31/3

33/15

DoS

با الگوریتم درخت تصمیم  CARTبه عنوان کالسه بند در جدول

10/04

13/81

00/41

U2R

( )5نمایش داده شده است .زمانی که از مجموعه داده با 36

31/83

53/04

33/11

R2L

ویژگی استفاده میشود ،دقت حمالت از نو  U2Rو  Probeبه

688

35/31

04/35

Probe

از  15/50و  33/56به  13/81و  35/31افزایش پیدا

31/11

33/80

01/30

دقت کل

8/86

8/83

8/80

زمان

ترتی

میکند.
دقت دادههای نرمال و بقیه حمالت تقریباً مشابه مجموعه

ساخت مدل

داده با  46ویژگی است .این نتایج تصدیق میکند که ویژگیهای

(ثانیه)

افزونه که در ساخت مدل تأثیری نداشتهاند ،حذف شدهاند .چون

بیشترین افزایش دقت پس از انتخا ویژگیهای مهم ،مربوط به
حمالت از نو  R2Lو  Probeاست .دقت پیشبینی حمالت R2L
از  33/11به  53/04میرسد .همچنین دقت پیشبینی حمالت

پس از حذف ویژگیها دقت ک ی الگوریتم همانگونه که در شکل
( )4مالحظه میشود تغییر قابل توجهی نداشته است و از 33/34
به  33/33رسیده است.
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Naïve Bayes- KDD cup

مجموعه داده با  46ویژگی
مجموعه داده با  36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی)
مجموعه داده با 36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی و گسسته سازی)
80

جدول  .5نتایج الگوریتم  ،CARTمجموعه داده
مجموعه داده با 36
ویژگی (بلد از انتخا
ویژگی و گسستهسازی)

مجموعه داده با
 36ویژگی (بلد
از انتخا ویژگی)

مجموعه
داده با 46
ویژگی

30/01

30/03

30/03

Normal

33/33

33/36

33/3

DoS

10/04

13/81

15/50

U2R

60
40
20
0
Normal

DoS

U2R

R2L

Probe

نو حم ه
شکل  .2نتایج الگوریتم  ،Naïve Bayesمجموعه

دادهKDD cup99

پس از مجتمع سازی گسستهسازی و انتخا ویژگی ،دقت
حمالت  U2Rو  R2Lنسبت به مجموعه داده بدون پیشپردازش
افزایش پیدا کرده است و به ترتی از  15/50و  31/13به
 10/04و  30/36رسیده است .همچنین دقت تشخیص حمالت
 Probeکاهش اندکی داشته است و از  33/56به  33/53رسیده
است .دقت حمالت  DoSو نرمال بهبود قابل توجهی نداشته است.
پس از مجتمع سازی دو روش پیشپردازش ،دقت از  33/34به
 33/41افزایش پیدا میکند .از نظر پارامتر زمان ،کاهش
ویژگیهای به  36ویژگی باعث میشود که زمان ساخت مدل
نسبت به حالت با  46ویژگی از  1/14ثانیه به  5/30ثانیه کاهش
پیدا کند .مدت زمان مورد نیاز برای ساخت مدل پس از مجتمع

30/36

31/13

31/13

33/53

35/31

33/56

Probe

33/41

33/33

33/34

دقت کل
(درصد)

1/14

زمان ساخت
مدل (ثانیه)

5/30

CART- KDD cup

مجموعه داده با  46ویژگی
مجموعه داده با  36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی)
مجموعه داده با 36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی و گسسته سازی)

100
80
60
40

20
0
Normal

DoS

R2L

U2R

سازی دو روش برابر با  1/33ثانیه است که از مجموعه داده با 46

نو حم ه

ویژگی اندکی کمتر است و از مجموعه داده با  36ویژگی بیشتر

شکل  .5نتایج الگوریتم  ،CARTمجموعه داده

است .با توجه به اینکه پس از مجتمع سازی دو روش ،دقت
الگوریتم  ،CARTنسبت به مجموعه داده با  36ویژگی که

نو حم ه

R2L

1/33

دقت روش یر حس درصد

به طور ک ی اگر دقت ک ی الگوریتم مد نظر قرار داده شود،

KDD cup

Probe

KDD cup99

جدول  .1نتایج الگوریتم  ،SVMمجموعه داده NSL-KDD

مجموعه داده با36
ویژگی (بلد از
انتخا ویژگی و
گسستهسازی)

مجموعه داده با
 36ویژگی (بلد از
انتخا ویژگی)

مجموعه
داده با
46
ویژگی

33/13

33/03

33/3

Normal

33/31

30/33

30/11

DoS

36/35

8/66

8/81

U2R

31/83

33/35

33/31

R2L

شده است .نتایج اجرای الگوریتم  CARTبر روی مجموعه داده

03/66

14/13

16/05

Probe

 KDD cupدر شکل ( )5نشان میدهد که روش پیشنهادی بهبود

33/31

30/34

30/33

دقت کل
(درصد)

35/00

زمان ساخت
مدل (ثانیه)

گسستهسازی روی آن انجام نشده است بهبود قابل توجهی نداشته
است و زمان ساخت مدل نیز افزایش پیدا کرده است ،میتوان
بیان کرد که گسستهسازی با روش پیشنهادی تأثیر قابل توجهی
روی بهبود الگوریتم  CARTدر هر دو پارامتر دقت و زمان ندارد.
اما استفاده از روش انتخا

ویژگی پیشنهاد شده با الگوریتم

 CARTباعث بهبود پارامتر زمان میشود و پارامتر دقت نیز بهبود
اندکی داشته است .بنابراین ویژگیهای افزونه توسن روش
پیشنهاد شده حذف شدهاند .این نتایج در جدول ( )5نشان داده

بسیار ناچیزی در دقت ایجاد کرده است .به طور مشابه الگوریتم بر
روی مجموعه داده  NSL-KDDاجرا شد که نتایج در جدولهای

3/83

61/4

نو حم ه
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Naïve Bayes NSL-KDD

SVM NSL-KDD

مجموعه داده با  46ویژگی
مجموعه داده با  36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی)
مجموعه داده با 36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی و گسسته سازی)

مجموعه داده با  46ویژگی
مجموعه داده با  36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی)
مجموعه داده با 36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی و گسسته سازی)

دقت روش یر حس درصد

80
60
40
20

80
60
40

20
0

0
Normal

DoS

R2L

U2R

Normal

Probe

U2R

DoS

نو حم ه

R2L

Probe

نو حم ه
شکل  .2نتایج الگوریتم  ،Naïve Bayesمجموعه داده

شکل  .1نتایج الگوریتم  ،SVMمجموعه داده NSL-KDD

با مالحظه جدول ( )1و شکل ( ،)1به طور مشابه با مجموعه داده
 KDD cupمالحظه میشود که در مجموعه داده

NSL-KDD

روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم  SVMبهبود نسبی داشته
است .با مشاهده جدول ( )1و شکل ( )1مشاهده میشود که

جدول  .2نتایج الگوریتم  ،CARTمجموعه داده

NSL-KDD

مجموعه داده با36
ویژگی (بلد از انتخا
ویژگی و گسستهسازی)

مجموعه داده با 36
ویژگی (بلد از
انتخا ویژگی)

مجموعه
داده با 46
ویژگی

30/36

30/11

30/13

Normal

33/33

33/00

33/35

DoS

10/01

13/11

11/66

U2R

33/35

31/36

31/35

R2L

33/13

34/01

34/16

Probe

33/53

30/13

30/34

دقت کل
(درصد)

اجرای روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده  NSL-KDDبهبود
مناسبی را به خاطر استفاده از الگوریتم  Naïve Bayesایجاد کرده
است .شکل ( )1دادههای جدول ( )1را با وضو بیشتری نشان
میدهد .جدول ( )0و شکل ( )0نتیجه اجرای روش پیشنهادی به
کمک الگوریتم  CARTبر روی مجموعه داده  NSL-KDDاست
که بهبود ناچیزی را نشان میدهد.
جدول  .2نتایج الگوریتم  ،Naïve Bayesمجموعه داده

NSL-KDD

NSL-KDD

مجموعه داده با36

مجموعه داده با

مجموعه

ویژگی (بلد از انتخا

 36ویژگی (بلد از

داده با 46

ویژگی و گسستهسازی)

انتخا ویژگی)

ویژگی

34/15

00/31

05/03

Normal

30/33

30/36

35/66

DoS

06/34

15/80

03/33

U2R

31/66

50/16

31/41

R2L

33/30

35/36

04/81

Probe

31/13

34/61

05/31

8/86

8/83

8/80

1/3

1/1

5/50

نو حم ه

(درصد)
زمان
ساخت
مدل (ثانیه)

زمان
ساخت
مدل
(ثانیه)

CART NSL-KDD

مجموعه داده با  46ویژگی
مجموعه داده با  36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی)
مجموعه داده با 36ویژگی(بلد از انتخا ویژگی و گسسته سازی)

دقت روش یر حس درصد

دقت کل

نو حم ه

100
80
60
40
20
0
Normal

DoS

U2R

R2L

Probe

نو حم ه
شکل  .2نتایج اجرای الگوریتم  ،CARTمجموعه داده NSL-KDD
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با مقایسه نتایج اجرای الگوریتم پیشلنهادی بلر روی دو مجموعله
داده  KDD cupو  NSL-KDDمالحظه میشود که هر چند دقلت
نتایج اجرای روش پیشنهادی بر روی دو مجموعه داده تا حلدودی
تفاوت دارد اما دقت باالتری را نسبت به زمانی که  46ویژگی و یا
 36ویژگی بدون عمل گسستهسازی مورد استفاده قرار گیرد ایجاد
پژوهشهای مشابه مقایسله شلده اسلت .همچنلین بله توجله بله
جدولهای ( 5و  )0مشخص است که روش پیشنهادی نسلبت بله
الگوریتم مینایی و همکاران ] ،[63از نظر دقلت الگلوریتم و زملان
اجرا نتلایج مط لو تلری دارد .نتلایج روش پیشلنهادی بلا نتلایج
پژوهش هانچوان و همکاران ] [38که محدود به دادههای پیوسته
است شباهت زیلادی دارد املا روی دادههلای گسسلته و پیوسلته
قابلاجرا است.
جدول  .3مقایسه نتایج روش پیشنهادی از نظر دقت و زمان اجرا
دقت الگوریتم

زمان اجرای

(درصد)

الگوریتم (ثانیه)

33/35

3/63

31/11

8/86

33/41

1/33

33/31

3/83

31/13

8/86

33/53

1/3

حداکثر دقت
35/0
حداکثر دقت
31/35

الگوریتم
روش پیشنهادی با الگوریتم  SVMو
مجموعه داده

KDD cup99

روش پیشنهادی با الگوریتم
 Bayesو مجموعه داده

KDD cup99

روش پیشنهادی با الگوریتم
و مجموعه داده

Naïve

CART

KDD cup99

روش پیشنهادی با الگوریتم  SVMو
مجموعه داده

NSL-KDD

روش پیشنهادی با الگوریتم
 Bayesو مجموعه داده

NSL-KDD

روش پیشنهادی با الگوریتم
و مجموعه داده

Naïve

CART

NSL-KDD

الگوریتم پیشنهادی ماندیانی و
66/3

Shirazi, H.; Jamalyfard, A.; Farshchi, S. M. R. “Detection
of Attacks against Web Applications Using Combination
of One-Class Classifiers”; Advanced Defence Sci. & Tech.
2014, 5, 107-119 (In Persian).
Folino, G.; Sabatino, P. “Ensemble Based Collaborative
and Distributed Intrusion Detection Systems: A Survey”; J.
Network Comput. Appl. 2016, 66, 1-16.
´Garcia-Teodoroa, P.; Diaz-Verdejoa, J.; MaciaFerna´ndeza, G.; Va´zquezb, E. “Anomaly-Based Network
Intrusion
Detection:
Techniques,
Systems
and
Challenges”; Computers & Security 2009, 28, 18-28.
;Al-Nashif, Y.; Kumar, A. A.; Hariri, S.; Luo, Y.
Szidarovsky, F.; Qu, G. “Multi-level Intrusion Detection
System (ml-ids)”; Proc. Autonomic Computing 2008, 131140.

همکاران (بر روی مجموعه داده

Ahmed, M.; Mahmood, A. N.; Hu, J. “A Survey of
Network Anomaly Detection Techniques”; J. Network
Comput. Appl. 2016, 60, 19-31.

الگوریتم پیشنهادی آمریتا (مجموعه

Berka, P.; Bruha, I. “Discretization and Grouping:
Preprocessing Steps for Data Mining”; Proc. Principles of
Data Mining and Knowledge Discovery 1998, 239-245.

]63[ )KDD cup99
8/84

 .1مراجع

داده ]36[ )KDD cup99

 .5نتیجهگیری
در این پژوهش یک روش پیشپردازش برای سامانههای تشخیص
نفوذ ارائه شده است .تا کنون در تحقیقات پیشین از یکی از
روشهای پیشپردازش مثل انتخا ویژگیهای یا گسستهسازی
استفاده شده است .روش پیشنهادی ،استفاده از گسستهسازی و
انتخا ویژگیها به صورت همزمان است .نتایج آزمایش بر روی
مجموعه دادههای استاندارد  NSL-KDD ،KDD cup99و سه
الگوریتم کالسه بند ،کارایی روش پیشنهادی را نشان میدهد .به

][1

][2

][3

][4

][5

][6

;”Yang, Y.; Webb, G. I.; Wu, X. “Discretization Methods
Data Mining and Knowledge Discovery Handbook, 2005,
113-130.

][7

Garcia, S.; Luengo, J.; Sáez, J. A.; Lopez, V.; Herrera, F.
“A Survey of Discretization Techniques: Taxonomy and
Empirical Analysis in Supervised Learning”; IEEE Trans.
Knowledge and Data Eng. 2013, 25, 734-750.

][8

Piramuthu, S. “Evaluating Feature Selection Methods for
Learning in Data Mining Applications”; European J.
Operational Res. 2004, 156, 483-494.

][9

;”[10] Dash, M.; Liu, H. “Feature Selection for Classification
Intelligent Data Anal. 1997, 1, 131-156.
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کلرده اسلت .در جلدول ( )3نتللایج حاصلل از ایلن پلژوهش را بللا

بیان دیگر بهبود دقت و کاهش زمان ،دو چالش مهم در
سامانههای تشخیص نفوذ هستند که بسیاری از محققین در این
حوزه به دنبال ارائه راهح ی برای آنها هستند .نتایج تجربی نشان
میدهد که روش پیشنهادی توانسته است پارامترهای دقت و
زمان را بهبود بدهد .استفاده از روش پیشنهادی باعث افزایش
دقت در کالسه بندهای  Naïve Bayes ،SVMو  CARTمیشود.
بهبود پارامتر زمان نیز در سامانههای تشخیص نفوذ بسیار مهم و
اساسی است .چون سامانههای تشخیص نفوذ به صورت آنالین کار
میکنند ،تشخیص حمالت باید به صورت بالدرنگ و سریع باشد.
همین مسئ ه اهمیت کاهش زمان برای پیشبینی حم ه یا نرمال
بودن ارتباطات را مشخص میکند .پارامتر زمان نیز با انجام
پیشپردازش بر اساس روش پیشنهادی بهبود مییابد .پیشنهاد
میشود که در پژوهشهای آینده ترکی روش انتخا ویژگی
پیشنهادی با دیگر روشهای گسستهسازی بررسی شود .همچنین
میتوان از کالسه بندهای دیگر در پژوهشهای آینده برای
پیشبینی حمالت استفاده کرد و پارامترهای ارزیابی مدل را
تح یل کرد.
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