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 چکیذه 
ضقس گؿتطزُ ٍ ؾطیغ قثىِ ّای نٌؼتی ٍ اتَهاؾیَى ؾاظی نٌایغ زض زِّ اذیط تاػث قسُ اؾت وِ اهٌیت تِ ػٌَاى یه 

)ؾیؿتن تكریم ًفَش( تِ نَضت   IDSفاوتَض هْن زض ًظط گطفتِ قَز. عطاحی یه ؾیؿتن قٌاؾایی حولِ ٍ ًفَش تِ ٍؾیلِ 

زض نٌایغ هْن اظ لثیل ًفت ٍ گاظ ٍ ؾاظهاًْایی ًظیط اًطغی اتوی هی تالزضًگ یه ضاّىاض هْن ٍ واضتطزی تطای ایداز اهٌیت 

تاقس . زض ایي همالِ تِ هؼطفی ضٍـ  تطویثی  قثىِ ّای ػهثی ههٌَػی ٍ الگَضیتن غًتیه وِ تاػث تْثَز قٌاؾایی حولِ 

ی اظ اتهاالت زض قثىِ ّای ذغطًان ٍ فؼالیت ّای هضط زض ؾیؿتن هی قًَس هی پطزاظین. ایي الگَضیتن ٍیػگی ّای هتفاٍت

ّای نٌؼتی ضا هثل ًَع پطٍتىل، هست ظهاى ؾطٍیؽ ٍ ... تِ ػٌَاى پاضاهتط تطای والؼ تٌسی اًَاع حوالت اؾتفازُ هی وٌس. 

اؾتفازُ قسُ اؾت. زض ایي همالِ ذهَنیات  KDD CUP  99یتطای اًدام آظهایكات ٍ آهَظـ زازى الگَضیتن اض پایگاُ زازُ 

 لطاض زاضًس، تطضؾی هی قًَس. ,DOS , U2R, R2L,  Probe, Normalولی زض پٌح والؼ  تِ عَض حولِ ّا وِ

 

پایگاه  –الگوریتن شنتیک   -شبکه های ػصبی هصنوػی  –سیستن تشخیص نفور  -شبکه های صنؼتی های کلیذی:  واشه

 .  KDD CUPداده ی 
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 ههقذه -1
گؿتطـ اذیط قثىِ ّای نٌؼتی ٍ ایٌتطًت تىٌَلَغی هٌاؾة ٍ ضاحتی تطای واضتطاى فطاّن وطزُ اؾت. تِ ّواى اًساظُ 

افعایف ضقس تىٌَلَغی هفیس تطای واضتطاى ، تحث اهٌیت ًیع زض ضزُ ی تاالیی لطاض گطفتِ اؾت. گاّی ؾاظهاى ّا ٍ هطاوع نٌؼتی 

تطای تضویي اهٌیت زض تطاتط  Firewall – Anti Virus – Password Protection – HonyPut اظ تىٌَلَغی ّای هتفاٍتی هثل 

حوالت اؾتفازُ هیىٌٌس. ٍلی ضٍـ ّای تاال حتی ّوگی تاّن اهٌیت هغلَب ضا تطای قثىِ ّا ایداز ًوی وٌٌس. زؾتیاتی ٍ 

َش، زؾتطؾی غیط هداظ ٍ حوالت تثازل اعالػات تؿیاض آؾاى ٍلی تالؼىؽ ضواًت اهٌیت اهطی پیچیسُ اؾت. ؾیتن تكریم ًف

 . [1 - 2هرطب ضا زض ؾیؿتن قٌاؾایی هیىٌس. ]

ّا ٍ   RTU   ٍPLCػولیات الظم زض قثىِ ّای اضتثاعی نٌؼتی هیتَاًس قاهل هَاضز ظیط تاقس : قثىِ وطزى ؾٌؿَضّا ، 

احضاض تطًاهِ  -وطزى فایل  uploadیا  download  -اضتثاط ایؿتگاُ ّای هرتلف تا ّوسیگط –اًتمال فایل  -اًتمال اعالػات اًْا

)وٌتطل ًظاضتی ٍ   SCADAوٌتطل تطًاهِ ّای تَظیغ قسُ. قثىِ ّای نٌؼتی تؿیاض گؿتطزُ ّؿتٌس. گاّی تِ اقتثاُ اظ یه  –

فمظ یه خعء اظ قثىِ ّای نٌؼتی اؾت. یه   SCADAاوتؿاب زازُ( تِ ػٌَاى یه قثىِ نٌؼتی یاز قسُ زض نَضتی وِ 

( هیثاقٌس وِ ذَز تِ زٍ گطٍُ :  ؾیؿتن ّای وٌتطلی ICSی هْن قثىِ ّای نٌؼتی ، ؾیؿتن ّای وٌتطلی )زیگط اظ اخعا

( تمؿین هیكًَس . وِ ّط یه اظ تركْای قثىِ ًیاظهٌس تاهیي اهٌیت PCS( ٍ ؾیؿتن ّای وٌتطلی پطزاظقی )DCSتَظیغ قسُ )

زض هىاًْایی وِ ًیاظ تِ اًتمال اعالػات هیثاقس تایؿتی  ایي تركْا ذانی اؾت. اؾتفازُ اظ ایي اخعاء اختٌاب ًا پصیط اؾت ظیطا 

 آٍضزُ قسُ اؾت. 1یه ًوًَِ آضایف ؾازُ اظ قثىِ نٌؼتی زض تهَیط . ٍ ؾیؿتوْا پیازُ ؾاظی قًَس
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قثىِ )واًال   Backboneتِ ػٌَاى   Ethernetیه ًوًَِ اضایف ؾازُ اظ قثىِ ّای وٌتطلی نٌؼتی.  قثىِ وطزى ؾِ الیِ ای وِ زض آى  .1تصویر 

یا قثىِ نٌؼتی ، ؾٌؿَضّا ٍ  Field busانلی( ٍ اتهاالت آى تِ واهپیَتطّای نٌؼتی اعالػات هْن ضا تطای هَؾؿِ تداضی فطاّن هی وٌٌس. یه 

ضا زاضًس ضا   Field busتِ  RS485یا   RS232یا زضٍاظُ، زؾتگاُ ّایی ضا وِ فمظ پَضت  Gatewayزؾتگاّْای ذَزواض ضا هتهل هیىٌس ٍ یه 

 هتهل هی وٌس.

 

فَالز ٍ ؾاظهاًْای هْوی هثل ؾاظهاى اًطغی  -گاظ  -اهطٍظُ پیازُ ؾاظی ؾیؿتن تكریم ًفَش زض نٌایغ هْن هثل ًفت 

( Securityاتوی ٍ غیطُ تؿیاض هَضز تَخِ اؾت.  یىی اظ تحث ّای هْوی وِ زض اتَهاؾیَى نٌؼتی هغطح هیكَز اهٌیت )

هیثاقس ، اّساف انلی اظ الساهات هتماتل زض تطاتط حولِ تِ اهٌیت قثىِ ػثاضتٌس اظ : تِ حسالل ضؾاًسى احتوال حولِ تِ ٍؾیلِ 

تَاًایی  -تِ ٍؾیلِ تىٌیه ّای ًطم افعاضی ٍ ًطم افعاضی)تِ نَضت ؾطیغ ٍ تالزضًگ( –ضٍـ ّا ٍ زؾتگاُ ّای حفاظتی 

 لِ تاقٌس.هكرم وطزى اعالػاتی وِ هوىي اؾت حو

زض ایي همالِ ها تط ضٍی ػول تِ نَضت تالزضًگ تاویس ظیازی زاضین ظیطا هوىي اؾت ؾیؿتوی تِ ذَتی یه حولِ ضا 

تكریم زّس اها تا نطف ظهاى ظیاز ٍ یا حتی تؼس اظ اًدام ػولیات ًفَش ٍ ؾطلت اعالػات یا ذطاتىاضی زض ؾیؿتن. تٌاتطایي  

لازض ذَاّس ؾاذت وِ لثل اظ ّطگًَِ ػولیات ذطاتىاضی تتَاًین آى ضا تكریم زّین  تكریم تِ نَضت ؾطیغ ٍ تالزضًگ هاضا

 ٍ تِ ضٍقْای هرتلف آى ضا ذٌثی وٌین.

. 1ایي ًىتِ هَضز تَخِ اؾت وِ ًفَش ّویكِ اظ تیطٍى نٌایغ ٍ ؾاظهاى ًیؿت ؛ ًفَش تِ زٍ زؾتِ والؼ تٌسی هیكَز. 

ِ تِ ؾیؿتن ٍاضز هی قَز ٍ تاػث تغییطات زض ؾیؿتن قسُ ٍ تِ نَضت غیط هداظ . ًفَش زاذلی. واضتط غیط هداظ و2ًفَش ذاضخی 

تِ هٌاتغ زؾتطؾی پیسا هیىٌس تِ ػٌَاى ًفَش ذاضخی تلمی هی قَز ٍ واضتطی وِ زض زاذل ؾیؿتن هی تاقس ٍ تسٍى ًیاظ تِ ًام 

ی وٌس ضا ًفَش زاذلی هی گَیٌس. تٌاتطایي ٍ ضهع واضتطی زؾتطؾی تِ ؾیؿتن زاضز ٍ تطای زؾتطؾی تِ اعالػات غیط هداظ تالـ ه

 تطای ًفَش حتوا ًثایس قثىِ تِ ایٌتطًت هتهل تاقس ٍ ًفَش هیتَاًس زض قثىِ هحلی اتفاق تیفتس یا حتی زض زاذل ذَز ؾیؿتن.

فتاض ٍ . هثتٌی تط هیعتاى ، وِ تط ضٍی ؾیؿتن هیعتاى لطاض هی گیطز ٍ ض1ؾیؿتن وكف ًفَش تِ زٍ زؾتِ ولی تمؿین هی قَز: 

ػولیات ؾیؿتن هیعتاى ضا وٌتطل هی وٌس ٍ تط اؾاؼ فایل ّای ؾیؿتوی ٍ همایؿِ لحظِ ای آًْا تا حاالت لثل زض نَضت 

. هثتٌی تط قثىِ، ایي گًَِ ؾیؿتن ّا تطافیه ول قثىِ ضا هاًیتَض وطزُ ٍ تغییطات ٍ 2ٍخَز تغییط ّكساض نازض هی وٌس. 

  Misuse detection. 1هی زّس.  تكریم ًفَش تِ زٍ قىل ولی اًدام هی قَز.  ؾؤاؾتفازُ ّا ضا اظ ضٍی تطافیه تكریم

 )قٌاؾایی ػولیات غیط ػازی(.   Anomaly detection .2)قٌاؾایی تِ ٍؾیلِ ی الگَّای اظ پیف تؼییي قسُ( 

زفاع ػومی  الیِ ّای تسفاػی )حفاظتی( زض یه قثىِ نٌؼتی لاتل هكاّسُ هی تاقس ؛ ایي ًَع حفاظت ، 2زض تهَیط 

 ,IDS, IPSقاّس تىٌَلَغی ّای اهٌیتی   Networkًاهیسُ هی قَز. ّواًغَض وِ زض تهَیط لاتل هكاّسُ اؾت زض الیِ  

FireWall  هی تاقیس وِ زض ایي همالِ تىٌیىی خسیس خْت تْثَز تكریم ًفَش زضIDS(Intrusion Detection System)  ِاضائ

 قسُ اؾت.
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تسافؼی زض قثىِ ّای نتؼتیَ ضٍـ زفاع زض ػوك. الیِ ّای 2تصویر  

 

 نوونه هایی از حوالت سایبری و خرابکاری های گسارش شذه اخیر در صنؼت -1-1
 آٍضزُ قسُ اؾت. 1ًوًَِ ّایی اظ حولِ ّای ؾایثطی تِ هطاوع نٌؼتی ٍ اثطات آًْا زض خسٍل

 
ًوًَِ ّایی اظ حوالت ؾایثطی ٍ اثطات اًْا زض نٌؼت. 1جذول  

 تاثیرات بالقوه حوله حولهنوع 

تغییر در  –تغییر در سیستن 

سیستن ػاهل یا تنظیوات نرم 

 افسارها

 وٌتطل واًال ّا ٍ اًیت ؾیؿتن

 خلَگیطی اظ اػالم آالضم ّا ٍ گعاضقات تطای هرفی وطزى ػولیات

 تغییط ضفتاض ؾیؿتن تطای افعایف ًتایح ًاذَاؾتِ ٍ غیط لاتل پیف تیٌی

ایجاد تغییرات در برناهه های 

PLC ها و کنترلرهای دیگر 

 (Shutdownآؾیة تِ تدْیعات تِ هٌظَض ایداز ًمم زض پطٍؾِ )

 غیط فؼال وطزى وٌتطل تط ضٍی فطایٌس

گسارش و اطالػات غلط به 

 اپراتورها

 الساهات ًاهٌاؾة زض پاؾد تِ گعاضقات غلظ 

 تغییط زض هٌغك تطًاهِ تطًاهِ پصیط

 (rootkitزى وسّای هرطب )تعضیك پٌْاى وط

دستکاری تجهیسات ایونی ویا 

 کنترلرهای دیگر

 خلَگیطی اظ ػولیات هَضز اًتظاض

 قىؿت حفاظت ) اهٌیت ( ٍ اؾیة خسی

نرم افسارهای هخرب )تروجاى و 

) ... 

 هوىي اؾت همسهِ حوالت زیگط تاقٌس

 تغییطاتهوىي اؾت ضطتِ خسی تِ هٌاتغ آًالیي تعًٌس هثل پان وطزى ٍ 

 ؾطلت اعالػات حؿاؼ هثل یه فطهَل قیویایی هْن سرقت اطالػات

تغییط اعالػات حؿاؼ هثل یه فطهَل قیویایی هْن وِ تط تَلیسات تاثیط خسی  تغییر اطالػات

 هیگصاضز.
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یه هطز اؾتطالیایی وِ  2222زض زِّ گصقتِ ؾَء لهسّا ٍ حوالت ؾایثطی ظیازی زض نٌؼت گعاضـ قسُ اؾت. زض ؾال 

زض یه قغل زٍلتی ضز قسُ تَز تِ ٍؾیلِ یه زؾتگاُ فطؾتٌسُ ضازیَیی ، زازُ ّای اوتطًٍیىی ضا زض یه ایؿتگاُ پوپاغ 

 [. 3گالي فاضالب ٍاضز ضٍزذاًِ ّای اعطاف گطزز]فاضالب تغییط زازُ ٍ ؾثة قسُ تَز وِ تیف زٍیؿت ّعاض 

قطٍع تِ آلَزُ وطزى تدْیعات وٌتطلی هاقیٌْای ًظاهی ایالت هتحسُ وطز وِ تِ ٍاؾغِ  agent.btzوطم   ، 2228زض ؾال 

 [. 4یه فلف زضایَ اًدام قسُ تَز]

 Stuxnetؿتن ّای نٌؼتی تَز. زض وٌتطل ؾی 2212، اؾلحِ ای خسیس تطای خٌگ ؾایثطی زض ؾال  Stuxnetاذیطا وطم 

تَز ٍ تا حؿاب ّای  WINCC, SIMATIC, PCS7[ . ّسف ایي وطم 5حوالت ؾاظهاى یافتِ ٍ پیچیسُ ای ضا هسل هی وطز ]

هی  Fielbus, Profiebusٍ تِ ٍاؾغِ پطٍتىلْای اضتثاعی  rootkitّا اظ عطیك تعضیك   PLCتِ آلَزُ وطزى  SQLپیف فطو 

 1222تا  822زؾتگاُ ّای اتَهاتیىی وِ تِ ٍؾیلِ هثسل فطواًؽ ؾطػت هَتَض ضا وٌتطل ٍ زض ضًح  پطزاذت ٍ ؾپؽ زض قثىِ

ضا تطای اظ تیي  applicationّطتع واض هی وطزًٌس ضا خؿتدَ ٍ تطای ذطاتىاضی السام هی وطز. الثتِ قطوت ظیوٌؽ تالفانلِ یه 

 اضائِ وطز.  Stuxnetتطزى 

الم وطز وِ یىؿطی حوالت ؾایثطی ّواٌّگ ٍ ؾاظهاى یافتِ تط ػلیِ نٌؼت ًفت اػ  McAfeeقطوت  2211زض فَضیِ  

اظ وكَض چیي ًكات گطفتِ تَز ، اؾترطاج  2229، اًطظی ٍ پتطٍقیوی قٌاؾایی قسُ اًس. ّسف ایي حوالت وِ ػوستا زض ؾال 

 [6تَز.] یه ًوًَِ اظ ایي حوالت  Night Dragonاعالػات هْن نٌؼتی تِ نَضت هرفیاًِ اػالم قس. 

 

 کارهای انجام شذه قبلی در زهینه سیستن کشف نفور  -2-1
Lu[7( یه ضٍـ تطای تسؾت آٍضزى گطٍّی اظ لَاًیي والؼ تٌسی قسُ تِ ٍؾیلِ ی تطًاهِ ًَیؿی غًتیه : ]GP ایي ضٍـ . )

غًتیه ٍ تىٌَلَغی زازُ واٍی تِ [ : یه ضٍـ واضتطزی تا تطویة الگَضیتن 8] Bridgesتِ ظهاى ٍ حدن زازُ ی تاالیی ًیاظ زاضز. 

[ : یه هتسٍلَغی تطای قٌاؾایی ػولیات غیط 9] Xiao . ضٍـ فاظی تطای قٌاؾایی ػولیات غیط ػازی ٍ فؼالیت ّای غیط هداظ

ػازی تِ ٍؾیلِ الگَضیتن غًتیه اضائِ وطز. پیچیسگی الگَضیتن تا اؾتفازُ اظ اعالػات زٍ خاًثِ واّف یافت ٍلی ایي هتسٍلَغی 

[ : یه ضٍـ تطای قٌاؾایی ػولیات غیط ػازی زض قثىِ تِ ٍؾیلِ 12] Li  فا تطای ٍیػگی ّای گؿؿتِ واضتطز زاضز.نط

 Selvakaniالگَضیتن غًتیه وِ ًطخ قٌاؾایی تسلیل اؾتفازُ اظ ٍیػگی ّای همساضی افعایف یافت اها ًتایح واضتطزی ٍخَز ًساضز.

یي تطای آهَظـ یه ؾیتن تكریم ًفَش اؾتفازُ وطز وِ لَاًیي فمظ تطای حولِ ی [ : اظ الگَضیتن غًتیه تطای تَلیس لَا11ً]

smurf(dos)  ٍ varezmaste(r2l)تَز. 

 

  KDD CUPپایگاه داده ی  -2
[ هٌاؾة هی تاقس. ایي پایگاُ حانل 12]  KDD CUPپایگاُ زازُ ی  ،تطای واض ٍ قثیِ ؾاظی ٍ  آظهایف والؼ تٌسی

هی   MIT Linconّفتِ تط ضٍی قثىِ ّای ًظاهی تِ ٍؾیلِ آظهایكگاُ  9اضظیاتی پىت ّای اضؾالی ٍ زضیافتی قثىِ تِ هست 

 تاقس. زازُ ّای اًَاع حولِ ّایی وِ زض ول قثىِ ّا اػن اظ ًظاهی یا نٌؼتی هوىي اؾت قىل تگیطز زض پٌح گطٍُ ولی تؼالٍُ

 - DOSی ذهَنیاتی هثل هست اتهال، ًَع پطٍتىل، پطچن ٍ ... زض ایي پایگاُ  تِ نَضت واهل ٍخَز زاضًس. اًَاع حولِ ّا هثل 

U2R - R2L - Probe   ٍیػگی هطتَط تِ ّط اتهال زض پایگاُ زازُ  41ٍیػگی هیثاقس. لیؿت  41ٍ ّط اتهال زاضایKDD 

 آهسُ اؾت. چْاض ًَع ولی حولِ تِ قطح ظیط هی تاقس:  3خسٍل ٍ تؼساز ّط حولِ زض  2نَضت ولی زض خسٍل 

 Denial Of Servic   (DOS) : .اضؾال تؼساز اًثَّی زضذَاؾت تِ ؾوت یه ؾیؿتن تِ لهس اظ واض اًساذتي ؾیؿتن 

 User to Root  (U2R.ًفَش یه واضتط تِ ضیكِ تِ ػٌَاى هسیط : ) 

 Remote to Local (R2L) : ًِفَشگط ؾؼی هی وٌس تِ ػٌَاى یه واضتط هحلی تِ ؾیؿتن ًفَش وطزُ ٍ زض ایي ًَع حول

 اظ ایي عطیك حولِ ضا قىل زازُ ٍ وٌتطل ؾیؿتن ضا زض زؾت گیطز.
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 Probe  ًفَشگط ؾؼی هی وٌس اعالػاتی اظ ؾیؿتن هثل پؿَضزّا، قواضُ ّای واضتطی، فایل ّای هْن ٍ اًَاع ؾطٍیؽ :

 ّای ؾیؿتن ضا واٍـ وٌس.

 KDDپایگاُ زازُ ٍیػگی هطتَط تِ ّط اتهال زض  41 .2جذول 

Basic Features Content Features 

duration host 
protocol_type num_faild_logins 
service logged_in 
flag num_compromised 
src_bytes root_shell 
dst_bytes su_attempted 
land num_root 
wrong_fragment num_file_creations 
urgent num shells 

 
 KDDٍیػگی هطتَط تِ ّط اتهال زض پایگاُ زازُ  41. 2دنباله جذول 

Traffic features 
num_access_files srv_rerror_rate dst_host_srv_diff_host_rate 
num_outbound_cmds same_srv_rate dst_host_serror_rate 
is_hot_login diff_srv_rate dst_host_srv_serror_rate 
is_guest_login srv_diff_host_rate dst_host_rerror_rate 
count dst_host_count dst_host_srv_rerror_rate 
srv_count dst_host_srv_count  
serror_rate dst_host_same_srv_rate  
srv_serror_rate dst_host_diff_srv_rate  
rerror_rate dst_host_same_src_port_rate 

 
 KDDتؼساز حولِ ّا زض پایگاُ زازُ آهَظقی .3 جذول

Probe R2L U2R DOS Normal Data Set 

4127 1126 52 391458 92277 10%KDD 

4126 11347 72 229853 62593 Corrected KDD 

41122 1126 52 3883372 922782 Whole 

 

 های ػصبی هصنوػیهروری بر شبکه  -3
قثىِ ّای ػهثی، ؾیؿتن ّای پطزاظـ هَاظی ّؿتٌس وِ تطای تكریم الگَّای تؿیاض پیچیسُ زض تیي زازُ ّا تِ واض هی 

ضًٍس. یه قثىِ ػهثی ههٌَػی یه ؾیؿتن پطزاظـ اعالػات اؾت وِ زاضای تطذی هكرهِ ّای هكتطن قثىِ ّای ػهثی 

ای اظ ًطٍى ّا وِ تِ نَضت ذانی چیسُ قسُ اًس، تكىیل قسُ اؾت. انلی تطیي هدوَػِ  تیَلَغیىی اؾت. لصا ّط قثىِ اظ

لؿوت یه قثىِ ػهثی، ًطٍى ّا ٍ ذغَط اضتثاط تیي آًْا هی تاقس. یه قثىِ ػهثی چٌس الیِ اظ یه الیِ ٍضٍزی، یه یا 

ًاظط ٍ هثتٌی تط انالح ذغا  قثىِ ػهثی پؽ اًتكاض، ًَػی یازگیطی تا. چٌس الیِ هیاًی ٍ یه الیِ ذطٍخی تكىیل قسُ اؾت

اؾتفازُ  ًاهیسُ هی قًَس(MLP)اؾت. لاًَى پؽ اًتكاض ذغا تطای آهَظـ قثىِ ّای ػهثی چٌس الیِ پیف ذَض وِ ػوَها ّن

تِ ایي نَضت وِ ٍلتی ذغایی زض یه ًطٍى نَضت پصیطز تِ نَضت تطگكت تِ ػمة ٍ تغییط زازى ٍظى آى ًطٍى ؾؼی  ،هیكَز

[ . وِ ّسف ها ون وطزى ایي همساض 13] هی تاقس (MSE)قاذم اخطایی، هیاًگیي هطتؼات ذغا غا زاضز.زض ون وطزى همساض ذ

 تا اًتراب ٍظى ّای قثىِ تِ ٍؾیلِ الگَضیتن غًتیه اؾت. 
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 هروری بر الگوریتن شنتیک -4
Holland [14 زض ؾال ]یه الگَضیتن تطای حل هؿائل  1972familiar (  اضائِ وطز وِ الگَضیتن غًتیهGA ًام گطفت. ایي )

الگَضیتن تط لاػسُ ی تَؾؼِ ی تیَلَغیىی عثیؼی ٍ تطویة غًی اؾتَاض اؾت. الگَضیتن غًتیه تط ضٍی وطٍهَظم ّا واض هی وٌس 

[   ٍ یه گطٍُ وطٍهَظم زیگط تِ ػٌَاى خوؼیتی اظ وطٍهَظم ّای لثلی اضائِ هی زٌّس. ّط وطٍهَظم یه ضاُ حل هی تاقس. 15]

تطای اضظیاتی ّط وطٍهَظم اؾتفازُ هی قَز ٍ هكرم هی وٌس وِ اظ وسام وطٍهَظم ّا تطای تَلیس ًؿل تؼسی اظ تاتغ تطاظًسگی 

اؾتفازُ قَز.  ؾِ ػولگط غًتیه )اًتراب ، تماعغ ، خْف( زض عی پطزاظـ تط ضٍی ّط وطٍهَظم اػوال هی قَز. چطذِ ٍ 

 آٍضزُ قسُ اؾت.  2هطاحل الگَضیتن زض تهَیط 

 

 
زیاگطام الگَضیتن غًتیه -2تصویر  

 

 روش پیشنهادی برای سیستن کشف نفور -5
ّسف ها زض ایي همالِ تاال تطزى زلت ؾیؿتن وكف ًفَشی وِ تا قثىِ ّای ػهثی هسل قسُ اؾت هی تاقس، زض اتتسای واض 

تایؿتی قثىِ ی ػهثی آهَظـ زازُ قَز تِ ایي هؼٌی وِ زازُ ّای آهَظقی تِ نَضت پیكرَض اظ الیِ ٍضٍزی ٍاضز قثىِ قسُ 

ٍزیْا اًدام قسُ ٍ ًْایتا زض الیِ ذطٍخی ذطٍخی ّای قثىِ ػهثی تَلیس ٍ اػوال پطزاظقی زض الیِ ّای هیاًی تط ضٍی ٍض

اظ  چٌس الیِ تكىیل قسُ ٍ ّط الیِ اظ چٌسیي ًطٍى، ّط ًطٍى هیتَاًس یه یا چٌس ٍضٍزی زاقتِ تاقس اها زض  MLPهیكًَس. ّط 

MLP  ٍ ضٍزی زض اتتسای آهَظـ زیسى تطای حل هؿائل والؾثٌسی تطای ّط ًطٍى یه ٍضٍزی زض ًظط گطفتِ هی قَز وِ ایي

( تِ ذَز اذتهال هیسّس الثتِ ایي تاظُ لاتل تغییط اؾت، هی -5/2ٍ  5/2قثىِ یه ٍظى ضا تِ نَضت تهازفی ٍ اغلة زض تاظُ) 

تَاى گفت اؾاؼ واض قثىِ ػهثی تط هثٌای ٍظى ّاؾت وِ هٌدط تِ تَلیس ذغا ٍیا ػسم ذغا هی قَز. تؼس اظ پایاى یافتي 

 ایؿتی تا زازُ ّای تؿت قثىِ اهتحاى قَز ٍ ذغاّا هحاؾثِ قًَس. آهَظـ قثىِ ت

ضٍـ پیكٌْازی ها تط ضٍی ٍظًْای قثىِ ػهثی توطوع زاضز ٍ ؾؼی زض اًتراب تْتطیي ٍظًْا تطای ًطًٍْا ًِ تِ نَضت 

ل قًَس ٍ ؾپؽ زض تهازفی تلىِ تِ نَضت تْیٌِ تِ ٍؾیلِ چطذِ الگَضیتن غًتیه زاضز. زض اتتسا تایؿتی وطٍهَظٍم ّا تكىی

ًكاى زازُ قس لطاض تگیطًس. زض هطحلِ اضظیاتی وِ هْوتطیي لؿوت الگَضیتن اؾت واضایی  2چطذِ الگَضیتن غًتیه وِ زض تهَیط

ّط یه اظ افطاز خوؼیت تطای هكاضوت زض تَلیس ًؿلْای آیٌسُ تِ ٍؾیلِ تاتغ اضظیاتی هحاؾثِ هی قَز. تؼطیف وطزى ایي تاتغ 

یا هیاًگیي هطتؼات ذغایی وِ قثىِ تَلیس هی وٌس تؼطیف  MSEلِ زاضز. زض ایي هؿالِ ها تاتغ اضظیاتی ضا تؿتگی تِ ًَع هؿا

 وطزُ این .

ٍیػگی 3ػسز اظ ٍیػگیْا همساض ضقتِ ای زاضًس ٍ ػسزی ًیؿتٌس لصا ایي 3ٍیػگی زاضین وِ  41زض ایي هؿالِ  2عثك خسٍل 

ًطٍى زض الیِ  38ِ ّا تالی هی هاًس، تِ ایي تطتیة یه قثىِ ػهثی تا ٍیػگی زیگط تطای والؾثٌسی ًوًَ 38حصف قسُ ٍ 

والؼ  5ًطٍى تِ زلیل ایٌىِ هدوَع حولِ ّا تِ  5ٍیػگی ذَاّین زاقت. ٍ زض الیِ ذطٍخی  38ٍضٍزی تطای گطفتي 
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ِ هیاًی اذتیاضی ( تمؿین هیكًَس . اها تؼساز الیِ ّای هیاًی ٍ تؼساز ًطٍى ّای الیNormal, DOS, U2R, R2L, PRBولی)

اؾت ٍ تط حؿة تدطتِ ٍ قطایظ هؿالِ تؼطیف هیكًَس ، عثیؼی اؾت ّط چمسض تؼساز الیِ ّا ٍ ًطٍى ّا افعایف یاتس تاض 

فطو وطزُ این هیتَاى  18ٍ تؼساز ًطًٍْا ضا  1هحاؾثاتی ٍ ظهاى آهَظـ ٍ تؿت قثىِ تیكتط ذَاّس قس ها تؼساز الیِ هیاًی ضا 

 ز .ساز ًطًٍْا زض الیِ هیاًی اؾتفازُ وطاظ فطهَل ظیط تطای تؼ

 

   
(                                        )

 
                               ( ) 

 

تؼساز ًطٍى ّا زض یه الیِ هیاًی هیثاقس. ّط ٍظى هطتَط تِ ّط ًطٍى زض ایي هؿالِ ضا یه غى اظ وطٍهَظٍم فطو هیىٌین 

  n2، تؼساز ًطًٍْا زض الیِ هیاًی ضا   n1تاقس ٍ تؼساز ًطٍى زض الیِ ٍضٍزی ضا  3یؼٌی اگط عطاحی قثىِ ػهثی تِ نَضت تهَیط 

فطو وٌین ٍ ّوچٌیي تؼساز تایاؼ ًطًٍْا )ّطًطٍى یه تایاؼ زاضز( ضا زض الیِ هیاًی   n3 ، تؼساز ًطٍى ّا زض الیِ ذطٍخی ضا

N2  زض الیِ ذطٍخی ٍN3  : تٌاهین.  زض ًتیدِ عَل وطٍهَظٍم زض ایي هؿالِ تطاتط 

 
C = (n1*n2) + (n2*n3) + N2 + N3 

 
C = (38*18) + (18*5) + 18 + 5=797 

 

 ًكاى زازُ قسُ اؾت. 4غى ذَاّس تَز وِ زض تهَیط  797زاضای پؽ وطٍوَظٍم هطتَط تِ ٍظى ّا 
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یزٍضٍ ِیال یًایه ِیال یخٍطذ ِیال
 

 . ؾاذتاض قثىِ ػهثی 3تصویر

 

n1*n2 = 38*18=684 n2*n3= 18*5 = 90 N2=18 N3=5

یًایه ٍ یزٍضٍ ِیال يیت یاًْظٍ یخٍطذ ٍ یًایه ِیال يیت یاًْظٍ  یخٍطذ ِیال ؼایات زاسؼت یًایه ِیال ؼایات زاسؼت
  

 3ؾاذتاض وطٍهَظٍم هطتَط تِ قثىِ ػهثی تهَیط . 4تصویر 

 

پؽ اظ تكىیل وطٍهَظٍم تایؿتی خوؼیت اٍلیِ اظ ٍظًْای قثىِ ػهثی تطای ػولیات تطویة، اًتراب قًَس ٍ پؽ اظ ػول 

تماعغ ٍ خْف ضٍی آًْا ًؿل تؼسی تَلیس ٍ واضایی ّط یه تَؾظ تاتغ اضظیاتی هحاؾثِ قًَس. هؼواضی هسل پیكٌْازی زض 

عاض هتلة قثیِ ؾاظی قسُ ٍتطای قثىِ ػهثی،  تاتغ فؼالؿاظی ًطٍى ًكاى زازُ قسُ اؾت. ضٍـ پیكٌْازی زض ًطم اف 5تهَیط
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تٌظین قسُ ٍ  epoch=300ٍ تؼساز    "tranlm"، ًَع آهَظـ قثىِ  ""logsigٍ زض الیِ ذطٍخی  "tansig"ّازض الیِ هیاًی ، 

ٍ تاتغ اضظیاتی   Mutation= 0.1، احتوال  Crossover= 0.6ٍ احتوال  122ّوچٌیي تطای الگَضیتن غًتیه اًساظُ خوؼیت تطاتط 

 هیثاقس .  MSEهؼازل 

 

 
. زیاگطام ضٍـ پیكٌْازی5تصویر  

 نتایج -6
اًتراب ٍ  GAهكرم هی تاقس اتتسا ًوًَِ زازُ ّا تِ قثىِ ذَضاًسُ قسُ ٍ ٍظًْای تْیٌِ تَؾظ  5ّواًغَض وِ زض تهَیط 

هحاؾثِ هی قَز.  اًمسض ایي هطاحل تىطاض  MSEتِ ًطًٍْا اذتهال هیاتس ٍ والؼ تٌسی تَؾظ قثىِ ػهثی اًدام قسُ ٍ همساض 

تطؾس ٍ آهَظـ یا تؿت قثىِ هتَلف قَز. زض ایي هؿالِ قطط تَلف  Fitness valueهیكَز تا قثىِ تِ ٍظًْای تْیٌِ ٍ تْتطیي 

ًكاى  5هطتَط تِ غًتیه زض تهَیط  Fitnessلطاض زازُ این. ًوَزاض تْتطیي همساض  3ضا تطاتط   epoch  ٍmax fail 322اهَظـ ضا 

 زازُ قسُ اؾت .

 
 زض عَل خوؼیت  fitnessٍ هتَؾظ  fitness. گطاف هطتَط تِ تْتطیي  6تصویر

 
تا اًتراب ٍظًْای تْیٌِ تطای قثىِ تَؾظ الگَضیتن غًتیه ؾطػت آهَظـ ٍ تؿت قثىِ تِ عَض لاتل هكاّسُ ای افعایف یافتِ 

ٍ ؾطػت پاؾد زّی تِ حوالت  ضا تاال هی تطزٍ زض ًتیدِ هیتَاى یه ؾیؿتن تالزضًگ تكریم ًفَش ضا عطاحی ٍ اخطا وطز 
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ٍ غیطُ حدن زازُ ّا ضا تِ عَض هفیس واّف زاز ٍ ؾطػت ٍ لسضت  ,PCA, LDA ّوچٌیي هیتَاى تا ضٍقْای واّف اتؼاز هاًٌس

ب ًكاى زازُ قسُ اؾت قثىِ ای وِ تا الگَضیتن غًتیه تْیٌِ قسُ  -7تكریم نحیح ضا تمَیت وطز. ّواًغَض وِ زض تهَیط 

الف هكاّسُ هیكَز  تا اذتهال زازى ٍظًْای  -7تطؾس ٍلی زض تهَیط      ام تَاًؿتِ تِ ذغایی ووتط اظ Epoch 32اؾت زض 

  اؾت.     ام زاضای ذغایی تیكتط اظ  Epoch  33تهازفی تِ قثىِ زض 

 

          
 اًتراتی تَؾظ غًتیهب( قثىِ ػهثی تا ٍظًْای  -7تصویر                                    الف( قثىِ ػهثی تا ٍظًْای تهازفی         -7تصویر

 

ّواًغَض وِ هی تیٌیس زلت  لاتل هكاّسُ اؾت. 4ًتایح ٍ زلت تكریم نحیح تَؾظ قثىِ ػهثی ٍ ضٍـ پیكٌْازی زض خسٍل 

 % تَؾظ ضٍـ پیكٌْازی افعایف یافتِ اؾت.3%  ٍ زلت اهَظـ حسٍز 5تؿت حسٍز 

 

  ضپؽ اًتكا . همایؿِ ًتایح ػولی تیي ضٍـ پیكٌْازی ٍ قثىِ ػهثی4جذول

 پاراهترها شبکه ػصبی پس انتشار شبکه ػصبی +  شنتیک

93.33%  87.4%  دقت آهوزش 

86.27% 83.1%  دقت تست 

ثانیه 11دقیقه و  2 ثاًیِ 33زلیمِ ٍ  14   سرػت)زهاى( 

 

 نتیجه گیری  -7
گاظ ، پتطٍقیوی ، اًطغی زض ایي همالِ اّویت اهٌیت وِ یىی اظ فاوتَضّای هْن ٍ حیاتی زض قثىِ ّای نٌؼتی اظ لثیل ًفت ، 

اتوی ٍ فَالز هیثاقس تحث ٍ ضاّىاضی خْت تاال تطزى اهٌیت اضائِ قس ٍ تَؾظ ضٍـ پیكٌْازی تَاًؿتین تِ زلت تكریم 

( زؾت یاتین. زض آیٌسُ لهس زاضین تا IDS%  زض قثیِ ؾاظی ؾیؿتن وكف ًفَش )93.33% ٍ زلت آهَظـ 86.27تؿت 

 .گی زلت ٍ ظهاى تكریم ضا تْثَز زّینضٍقْای واّف ٍیػگی ٍ اًتمال ٍیػ
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