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 *روش ناهنجاري بوسيله شبکه هاي عصبيه بمبتني بر شبکه تشخيص نفوذ 

 

 
                                   رضا صفابخش                 بابک صادقيان                           ربابه عليش زاده                                             

آزمايشگاه امنيت داده ها  - ندسي کامپيوتردانشکده مه  -دانشگاه اميرکبير   

{    alishzadeh , basadegh , safa} @ce.aut.ac.ir

 
 چكيده

  شود که ي ارائه ميص نفوذيستم تشخيدر اين مقاله س
تشخيص  با روشرا  بر شبکه يمبتنحمالت  قادر است

اين . ص دهد ي تشخي عصبيله شبکه هاي بوس ويناهنجار
 را  ويژگي هاي اتصاالت،سته ها از شبکه سيستم با دريافت ب

با پس از پيش پردازشي بر روي اتصاالت  و استخراج کرده
 عادي رفتارهاي غير دسته بندي شبكه هاي عصبياستفاده از

 مورد ي عصبي هاشبکه .تشخيص مي دهد  در سطح شبکهرا
 ييهمگرا .د باشيم) BPد پرسپترن و يبريه (PBH  وBP استفاده

 باعث BP شبکه نسبت بهPBHشبکه د کم اتصاالت ع و تعدايسر
ستم ي کارايي س افزايش و در نتيجهيباال رفتن قدرت دسته بند

 .کاهش نرخ اعالن خطا ها مي شود و
 

 ، تشخيص ١امنيت شبکه ، تشخيص نفوذ : کلمات کليدي
 عصبي  يهاناهنجاري ، شبکه 

 
 مقدمه. ۱

 چند همراه با رشد سريع شبكه هاي كامپيوتري در طي
 امنيت در سيستم هاي كامپيوتري مدرن به صورت ، اخيرلسا

در طي دو دهه . موضوعي بسيار حياتي و مهم در آمده است 
اخير تالش هاي تحقيقاتي فراواني در زمينه امنيت شبكه 

                                                 
 اين پروژه با حمايت مرکز تحقيقات مخابرات ايران در دانشگاه اميرکبير، *

 .  باشد يدانشکده مهندسي کامپيوتر در حال انجام م
 

1 Intrusion 

 تشخيص   وفايروالنظير ي مختلفي هاسيستم  وصورت گرفته
 .  اندنفوذبراي ساختن شبكه هاي امن ارائه شده

ه آورد مهم شبكه هاي كامپيوتري افزايش قابليت ر
دسترسي از راه دور بود كه با توجه به حجم زياد اطالعات مهم 

باعث طرح مساله نفوذ به سيستم هاي , و محرمانه در سيستم ها 
 است ير قانوني نفوذ ، مجموعه اقدامات غ.كامپيوتري گرديد

به خطر ک منبع را ي به يا دسترسي و يکه صحت ، محرمانگ
  . اندازديم

تشخيص روش هاي تشخيص نفوذ به دو دسته 
٢سوءاستفاده

در روش . تقسيم مي شوند ٣تشخيص ناهنجاريو  
هاي تشخيص سوءاستفاده ازالگوهاي نفوذ شناخته براي 
شناسايي نفوذها استفاده مي شود ، بنابراين اين روش تنها قادر 

روش هاي در . به شناسايي حمالت شناخته شده مي باشند 
تشخيص ناهنجاري رفتار عادي کاربران مالک عمل قرار داده 
مي شود و در نتيجه هرگونه رفتار مغاير با آن به عنوان تالشي 

 . جهت نفوذ به سيستم شناسايي مي گردد
به منظور پياده سـازي روش هـاي تشـخيص نفـوذ سيسـتم              
هاي متعددي سـاخته شـده انـد  کـه بـر اسـاس منبـع اطالعـات             

مبتنـي بـر     سيستم هاي تشخيص نفـوذ    ي به دو دسته کلي      دريافت
سيسـتم هـاي   . تقسـيم مـي شـوند      ٥مبتني بـر شـبکه   و ٤ميزبان  

از داه هاي جمـع آوري شـده در     تشخيص نفوذ مبتني برميزبان
نسـل اول   .سطح سيستم عامل بـراي تحليـل اسـتفاده مـي كننـد              

ز  توليد شـده انـد ا      ١٩٨٠سيستم هاي تشخيص نفوذ كه در دهه        

                                                 
2 Misuse detection 
3 Anomaly Detection 
4 Host-based 
5 Network-based 
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,  ) NIDESو بعدا  (IDESاين نوع بوده اند كه نمونه هايي از آنها       
Haystack , MIDAS   و W&S سيستم هاي تشـخيص نفـوذ       . هستند

مبتني بر شبكه از ترافيك شبكه به عنوان منبع اطالعاتي استفاده      
 مـي  NSMاولين سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر شـبكه   . مي كنند 

 .باشد
ک شبکه از روش يکاربران و تراف رفتار ي دسته بنديبرا

 يبرا توان ي شود ، به عنوان مثال مي استفاده مي مختلفيها
 يستم هايس يروش ها بهص سوءاستفاده ي تشخياده سازيپ

٦ل گذار حالت ي ، تحل [1][2]خبره
 ي پتري رنگي ،شبکه ها  [3]

 ي ميص ناهنجاري تشخياده سازي پي براواشاره کرد ...  و [4]
 ، داده [6] ٧يل خوشه اي ، تحل[5] ي آماريش هاز رواتوان 
 . استفاده کرد...  وي عصبي ، شبکه ها[7] ٨يکاو

ي  دسـته بنـد    ييل دارا بودن توانا   يبه دل ٩ ي عصب يشبکه ها 
 تواننـد در    ي و سـرعت مـ     يريم، انعطـاف پـذ    يقدرت تعم  باال ، 

نرخ   وسبب کاهش  ص نفوذ به کار برده شوند     ي تشخ يستمهايس
 شي افــزاص نفــوذ وي تشــخيســتم هــاي در س خطــاياعــالن هــا

سيسستم هاي تشخيص نفوذ بـا هـر روش    .شوندستم يس ييکارا
تشخيص و با هر منبع اطالعاتي قادر به اسـتفاده از شـبکه هـاي               

از  .هسـتند م دهنـده    يو تعمـ  عصبي بعنـوان دسـته بنـدي کننـده          
سيستم هاي تشخيص نفـوذ ي بـروش ناهنجـاري کـه از شـبکه               

  [8][9] ه مي کنند مي تـوان بـه سيسـتم هـاي    دهاي عصبي استفا
از شبکه   [10][11][12][13][14]اشاره کرد و همچنين سيستم هاي       

 اسـتفاده مــي  ،هـاي عصـبي و از روش تشـخيص سـوء اسـتفاده     
 . کنند

 بـه  دو سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر شـبکه          [8][9]مقاالت  
 .دنعصبي را مطرح مي کنروش ناهنجاري و با استفاده از شبکه 

 شده يک نرمال در سطح شبکه جمع آورين دو طرح ترافيدر ا
.  شـود  ي داده مـ   ي به شبکه عصـب    ي آموزش يو به عنوان داده ها    

نه دو شبکه ي و هزييسه کاراي و مقاين مقاله هدفمان بررسيدر ا
)  و پرســپترن BP ي شــبکه عصــبود ديــبريه (PBH و BP يعصــب
 و  يريادگيـ  ليبـه منظـور تسـه     .  باشـد    يص نفوذ مـ   ي تشخ يبرا
ن يـ در ا يشـنهاد يسـتم پ ي س  يش دقت عملکرد شبکه عصب    يافزا

 يجمـع آور  و اتصـاالت  بسـته هـا   ي بر رويش پردازش يپمقاله  
 ي اسـتخراج ي سپس آماره هـا شده در سطح شبکه انجام داده و  

 .  دهدي ميل شبکه عصبي تحوي به عنوان داده آموزشرا
ب يومعاا ي و مزايعصب يهاشبکه اين مقاله  ۲ بخش در

ص نفوذ ي تشخيستم هاي در سي عصبياستفاده از شبکه ها
ص نفوذ يستم تشخي سي به معمار۳در بخش .  گردد يعنوان م

 ي عصبي و شبکه هايش پردازنده آماري،کاوشگر شبکه ، پ
                                                 
6  State Transition Analysis 
7 Cluster Analysis 
8 Data Mining 
9 Neural Networks 
 

 بستر آزمون ۴بخش .  شوديستم پرداخته ميمورد استفاده در س
ج ي و نتايشنهاديستم پي تست سيو حمالت مورداستفاده برا

 يآزمون ها از ييريجه گي نت۵در بخش . دهد يتست را نشان م
 . شود ي عنوان م آنهاي و بحث بر روانجام شده

 
  يشبکه عصب .۲
 

 است که هدف از ير پارامتريل غي تحلي نوعيشبکه عصب
ک يم از يت تعميجاد قابليص نفوذ ايبه کار بردن آن در تشخ

 ي داده ها مي دسته بندييمجموعه داده نا کامل و سپس توانا
شبكه هاي عصبي به عنوان يك راه حل پيشنهادي براي . باشد

حل مسائلي به كار مي روند كه اطالعات واضح و مورد نياز 
 .آن براي سيستم هاي خبره فراهم نيست 

يك شبكه عصبي يك ساختار توزيع شده موازي به فرم 
هر گره را دراين گراف يك . يك گراف جهت دار است

المان پردازشگر يا يك واحد پردازشگر يا يك نورون مي 
اين گراف از يك اليه ورودي و يك اليه خروجي . نامند

اليه هاي بين ورودي و خروجي را اليه . تشكيل شده است 
هر اتصال گراف داراي وزن و جهت مي . هاي مخفي مي نامند

ا باشد كه جهت تاثير و ميزان تاثير گره مبدا به گره مقصد ر
موزش يا آوزن هاي اتصاالت در يك فاز . مشخص مي كند

تعيين وزن ها به كمك قواعد . يادگيري تعيين مي شوند 
خروجي انجام مي  -يادگيري شبكه و نمونه هاي ورودي 

 . پذيرد 
دو نوع معماري براي شبكه هاي عصبي قابل تفكيك 

در .  نظارتي با نظارت و بيريادگي يتم هاي الگور:است 
ريتم هاي يادگيري با نظارت شبكه ياد مي گيرد كه پاسخ الگو

معروفترين معماري . مطلوبي به الگو يا ورودي داده شده بدهد 
 مي (MLP)در شبكه هاي عصبي بانظارت پرسپترن چند سطحي 

الگوريتم هاي يادگيري بي نظارت شبكه بدون در . .باشد
 به شبكه گفته(مشخص كردن خروجي مطلوب ياد مي گيرد 

نگاشت هاي خود ) . نمي شود خروجي هايش چه هستند 
 از مشهورترين الگوريتم هاي يادگيري بي (SOM)سازمان ده 

 . نظارت باشند 
براي به كار بردن روش شبكه هاي عصبي در تشخيص 

هاي نرمال و  ابتدا بايستي شبكه عصبي را براي داده, نفوذ 
 شبكه در طي حمالت به كار بريم تا به طور اتوماتيك ضرايب

فاز آموزش تعيين گردند و سپس تست هاي كارايي با حمالت 
 .وترافيك واقعي شبكه انجام مي شوند
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استفاده از شبكه عصبي در سيستم هاي تشخيص  ياز مزايا
  ، ميدرت تعمق ، سرعت ، ي توان به انعطاف پذيري م نفوذ

.  اشاره کرد داده هاير خطيل غي و تحلي دسته بنديتوان باال
از جمله معايب استفاده از شبکه هاي عصبي در سيستم هاي 

 ، مشخص ي شبکه عصبي آموزشي هايازمندينتشخيص نفوذ 
کل ي باالو سي آموزش ، شدت محاسباتي براينبودن سطح کاف

يكي ديگر از ايرادات ن يهمچن. د باشي مي طوالني آموزشيها
ي كه اگر حمله اي در طي مدت آموزششبكه عصبي اين است 

, كه داده هاي خط مشي اصلي را تعيين مي كند اتفاق بيفتد 
 .بصورت بخشي از رفتار نرمال منظور مي شود ياين رفتار نفوذ

ــاي     ــامپيوتري نيازه ــاي ك ــبكه ه ــروزي ش ــاي ام كاربرده
جديدي را در طراحي سيستم هاي تشخيص نفوذ برپايـه شـبكه            

ايـه   در سيستم هاي تشخيص نفـوذ برپ       .عصبي الزم مي گرداند     
شبکه عصبي تعداد داده هاي مورد نياز براي آنکه شبکه به حد            
مناسبي از آموزش برسد ، يکي از موانع استفاده از شـبکه هـاي         
عصبي مي باشد و همچنين زمان آمـوزش بـا بـاالتررفتن تعـداد        

 هزينـه توليـد داده هـا و هزينـه هـاي              .داده ها افزايش مي يابـد     
بهنگـام کـردن شـبکه بـا       آموزش و همچنين آموزش دوبـاره و        

 باشـد  ي مـ ي عصـب ي هانکات ضعف شبکهداده هاي جديد  از      
 سيستم هاي خبره به جاي شبکه هاي عصبي         توجه به که  سبب    

 انتخــاب مناســب .  شـود يص سوءاسـتفاده مــ يسـتم تشــخ يدر س
كاسـتن از حجـم داده هـاي جمـع          , پارامترهاي مـورد بررسـي      

مناسـب بازيـابي    نحـوه   , آوري شده براي آمـوزش و پـردازش         
 کليسـ تعـداد  ,  كم كردن  زمان آمـوزش ,داده ها ي آموزشي  

مشـخص شـدن نـوع حملـه توسـط          , هاي آموزشي مـورد نيـاز       
شبكه عصبي و نحوه پاسخ به يك نفوذ آشـكار شـده از مـوارد        

 . مورد تاكيد است 
 

 معماري سيستم تشخيص نفوذ. ۳
 

ــتم تشــخ يس ــوذ پيس ــنهاديص نف ــ در ايش ــه ي  يداران مقال
هـدايت   بسته ها را     اليه ها جريان    .  باشد ي م يه ا ي ال سهاختار  س

كي براي شبكه عصبي فراهم مـي       يحرتبردار  ت  يدر نها  و   کرده
, ترافيـک پـيش پردازنـده    , ١٠ركاوشگه ها  شامل     ي ال نيا .كنند

 بـه   اليـه هـا    عملكـرد هـر كـدام از ايـن           . هسـتند شبكه عصـبي    
 :اختصار به شرح زير است 

 را  ک شـبکه  يـ ترافشبكه يك ميزبان يا     ترافيك  :كاوشگر  
 .آوري مي كند    شبكه  جمع  سطحدر 

                                                 
10 Probe 

كاوشگر   را ازکيترافن بخش يا:   ترافيک پيش پردازنده
کـرده و از اطالعـات مربـوط بـه بسـته هـا ، اتصـاالت                 افت  يدر

ي اتصـاالت را اسـتخراج مـي کنـد و بــا      هـا يژگـ يموجـود و و 
  -يآمــارزشــي اســتفاده از ويژگــي هــاي اتصــاالت پــيش پردا 

 و سـرانجام بـا       دهـد  ي انجـام مـ     شـبکه     ترافيـک  ي بر رو  يزمان
براي هر کـدام از اتصـاالت   استفاده از پيش پردازش انجام شده  

 يل مـ  يـ تحوسـاخته و     ي  به واحـد شـبکه عصـب        يکيبردار تحر 
   . دهد

پيش پردازنده ك رسيده از يحر تبردار : شبكه هاي عصبي
ند كه ترافيك شبكه    کي   م ين تعي و   مي كند    يبررس را   کيتراف

 .نرمال است يانه 
در اين بخش به بررسي هر يک از اليه هاي فوق پرداختـه       

 .و نحوه پياده سازي انها را نشان مي دهيم 
 
  کاوشگر شبکه  .۳,۱

 
  و سوء استفاده ها راي غيرعاديچنانچه بخواهيم رفتارها

ن در سطح شبکه و نه در سطح ميز بان تشخيص دهيم ، بهتري
 بسته ي که در اختيار ما قرار دارد ، ترافيک شبکه يعنيمنبع
 کاوشگر . باشد ي مبدا و مقصد مي بين ميزبان هاي ارساليها

 يبرا .ترافيک شبکه را بر عهده دا رد  شبکه وظيفه جمع آوري
نرم توان از ي  مص نفوذيستم تشخيه از سين الي اياده سازيپ

 ، tcpdump ،ntop مانندک شبکه هي جمع کننده ترافيافزارها
etherealستم يدر س.  مشابه استفاده کردي يا ابزارها...  و

 Linuxط ي در محtcpdump   از نرم افزاريص نفوذ پيشنهاديتشخ
ل ي تبدييو توانا از سطح شبکه يافتي درينوع داده هال يبه دل

 يه کاوشگر شبکه استفاده مي اليرا بيل متنيک فايشدن به 
 شود ي يک کامپيوتر اجرا مي اين برنامه بر روهنگاميکه.شود 

 شبکه  سطحاز   کهي بسته هايسرایند، اطالعات موجود در 
شامل  اطالعات ن يا . کندي مي کنند را جمع آوريعبور م
 :دن باشيزير مموارد 
 برچسب زماني •
 (…,IP,TCP,UDP,ICMP,ARP)نوع پروتكل  •
 آدرس مبدا •
 آدرس مقصد •
 پورت مبدا •
 پورت مقصد •
  )يا کنترليداده ( بسته نوع •
  ي داده ارساليت هايتعداد با •
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 TCP در P ، U همانند ١١بيت هاي پرچم  •
 شماره سری بسته •
 ACKشماره بسته  •
 اندازه پنجره •
 پروتكلهر  به نوع اطالعات مربوط  •

 جمع ي موجود در شبکه در يک بازه زمانيترافيک عاد    
ک بانک يشود و در  يمتوسط کاوشگر شبکه  يآور

 استخراج اطالعات يمرحله بعد.  گرددي ذخيره مياطالعات
 . باشد يمربوط به اتصاالت از اين فايل م

 
 کيتراف پيش پردازنده .۳,۲

 
 و تشــخيص  باشــنديمــ  از رويــدادهالييتــوااکثــرحمالت 

اينگونه حمالت با بررسي بسـته هـاي شـبکه بـه طـور جداگانـه         
ص حمالت  يتشخدن به   براي تعميم بخشي   .نمي باشد امکان پذير 

ک شـبکه   يـ مختلف در شبکه اتصاالت موجود در شبکه از تراف        
 استخراج شده از اتصـاالت شـبکه        ينماها .  شوند ياستخراج م 

ــب ــريان دقي ــاز تراف يقت ــ ي ــديک شــبکه را مشــخص م  و از  کنن
 ايجـاد   ي استخراج شده از هر بسته بـرا       ي ها يويژگ که   ييآنجا
ــه  هســتند ، ي ناکــافي ترافيــک عــادينماهــا  بســته هــا  يجــاب

  . شـود    ي مـ  ي مبـدا و مقصـد پيگيـر       ياتصاالت بين ميزبـان هـا     
ن نـوع  يق بـودن آمـاره هـا و همچنـ        يـ ل دق يـ ن پـروزه بـه دل     يادر

به جاي بسته هاي شبکه از اتصاالت شـبکه         حمالت تست شده    
حمـالت   تست از  يالزم به ذکر است که برا     .استفاده کرده ايم    

 ي هر اتصال درخواست   .م  ياستفاده کرده ا   ١٢ سيممانعت از سرو  
 ميزبـان  . شـود ياز طرف ميزبان مبدا به ميزبان مقصـد ارسـال مـ    

 يمقصد هم به محض دريافت اين درخواسـت بـه آن پاسـخ مـ          
شـود و    يمـ  مربوط به هر اتصال تحليل       يبسته ها نرو  ياز ا . دهد

 و در کنار هـم قـرار داده         ياطالعات موجود در آنها جمع آور     
 يمـ عات يـک اتصـال در نظـر گرفتـه       شود و به عنوان اطال     يم

 ي غيرعـاد  يرفتارهابهتر مي توان    شود ، براساس اين اطالعات      
  قرار داديو سوءاستفاده ها را در سطح شبکه مورد بررس

.  شودي دو مرحله انجام ميفرايند پيش پردازش داده ها ط     
 مشخصـه  ي مربوط به هر بسته يکسر   يدر مرحله اول از داده ها     

 ، آدرس مبدا ، آدرس مقصد ، پورت مبدا    يانمانند برچسب زم  
در مرحله دوم اطالعات مربوط به بسته       .  شود   ياستخراج م ... و

 .  اتصاالت توليد شوندي شوند تا رکوردهايها پردازش م

                                                 
11 Flag 
12 Denial-of-service 

 نوشـته شـده اسـت تـا         ++C به زبان     اي  برنامه در اين پروژه  
 را پـويش کنـد و اطالعـات مربـوط بـه هـر               tcpdumpيک فايل   

 ايـن برنامـه بسـته    TCPبـراي هـر اتصـال    . را بدست آورد اتصال  
کـه بـر روي پـورت       (هاي رد و بدل شده بين دو ميزبان شـبکه           

را پـويش مـي     ) هاي مشخصي با هم تبادل اطالعات مي کننـد          
زبان يبه عنوان مبدا و م ميزباني که اتصال را آغاز مي کند        . کند  

 سيسـتم   در.  شـود  يگر بـه عنـوان مقصـد در نظـر گرفتـه مـ       يد
 ي هـا ي هر اتصال شـبکه ويژگـ      يبرا  ، تشخيص نفوذ پيشنهادي  

  : شود يه مزير بدست آورد
 زمان شروع اتصال •
 طول مدت اتصال •
 آدرس مبدا •
 آدرس مقصد •
 ...) وي ، غيرعاديعاد(وضعيت خاتمه يافتن اتصال  •
 از هر طرف ي ارسالSYN يتعداد بسته ها •
  از هر طرفي ارسالFIN يتعداد بسته ها •
  از هر طرفي ارسال RST ي بسته هاتعداد •
  از هر طرفي ارساليتعداد بسته ها •
  از هر طرفي داده ارساليتعداد بسته ها •
  از هر طرفي تکراريتعداد بسته ها •
  از هر طرفي داده ارساليتعداد بايت ها •
 (..,http,ftp) اتصاليسرويس در خواست •

 بـه    ها  اقدام   ي نفوذ  ، ک شبکه ي تراف با استفاده از اطالعات   
 قصـد  ي، نفـوذ ات تجسس يعملدر .  کنند   يمات تجسس   يعمل

زبان مورد نظر فعال است ، از چـه         يا م ي کند که آ   يدارد تا بررس  
 آن  ي بـر رو   ييس ها ي کند ، چه سرو    ي استفاده م  يستم عامل يس
 ها مثال بـه     ي نفوذ ات  ي عمل نين در ا  يزبان وجود دارد و بنابرا    يم

ا اقــدام بــه يــ کنــد و يمــ IP ، Ping ي از آدرس هــايمحـدوده ا 
زبـان خـاص    يک م يـ  ممکن با    يه پورت ها  يجاد اتصال در کل   يا
ن پـورت هـا بـاز    يـ ک از اي کند تا مشخص شـود کـه کـدام     يم

 ي سعيس ، نفوذياز سروممانعت  ن در حمالت    يهمچن. هستند  
س خاص يا سرويزبان يک ميگران به  ي د يتا از دسترس   کند   يم

در . ند شـبکه را اشـغال کنـد        با يا همه پهنا  يد و   ي نما يريجلوگ
جـاد اتصـاالت    ي معمـوال اقـدام بـه ا       يز نفوذ ين نوع حمالت ن   يا
 .  کند ي مياديز

بدسـت آوردن   اسـت کـه      مشخص    فوق با توجه به مطالب   
ر يک از اتصاالت شبکه بـدون توجـه بـه سـا           ي هر   ي برا يژگيو

د عـالوه بـر بدسـت    يـ ن بايبنـابرا .  نخواهـد بـود     ياتصاالت کاف 
 کنـد ،    يف م ي که رفتار هر اتصال را توص      يي ها يژگيآوردن و 

ن اتصـال   يز بدست آورد که رفتار چنـد      ي ن يگري د ي ها يژگيو
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 به همين دليل در اليه دوم پـيش پردازشـي           . را با هم نشان دهد    
ش پردازش ين پيدر ا. رد ي گي هر اتصال صورت ميآماري برا

ک محـدوده   ي هر اتصال در     يک برا ي تراف ي آمار يي ها يژگيو
ــ يانزمــ ــه م ــاره  يشــماري شــود و  مشــخص در نظــر گرفت آم

ن آمـاره هـا   يـ ل چنـد نمونـه از ا      يـ  کـه در ذ     گردد ياستخراج م 
 :ورده شده است آ

 ي با اتصال جار   يکسانيس  ي که سرو  يتعداد اتصاالت  •
 .دارند

س ي بـا سـرو    يس متفـاوت  ي کـه سـرو    يتعداد اتصـاالت   •
 . دارند يجار

ا  بـ  يکسـان يس  ي کـه مقصـد و سـرو       يتعداد اتصـاالت   •
 . دارند يس جاريسرو

 يکسان و سرويس متفاوتيتعداد اتصاالتي که مقصد  •
 .با سرويس جاري دارند 

 سـرويس  يتعداد اتصـاالتي کـه مقصـد متفـاوت ولـ           •
 .يکساني با سرويس جاري دارند 

 بـا   يتعداد اتصـاالتي کـه مقصـد و سـرويس متفـاوت            •
 .سرويس جاري دارند 

ــ ي ارســال دادهيتعــداد بســته هــا •  يرااز هــر طــرف ب
 . دارندي با اتصال جاريکسانيس ي که سروياتصاالت

ــراي ارســال دادهيتعــداد بســته هــا •  ي از هــر طــرف ب
 . دارندي با اتصال جاريس متفاوتي که سروياتصاالت

ــا • س ي کــه ســروي  در اتصــاالتSYN يدرصــد خطاه
 . دارند يس جاري با سرويکساني

  در اتصــاالتي کــه ســرويس  SYNدرصــد خطاهــاي  •
 .رويس جاري دارند  با سيمتفاوت
ــيپــس از ا ــر روينکــه پ ــردازش ب ي اتصــاالت انجــام ش پ

 ي اسـتخراج  ي از آمـاره هـا     يبـ يک که ترک  يگرفت، بردار تحر  
 .  شودي داده مياست ساخته و به شبکه عصب

 
 ي شبکه عصب.۳,۳

 
 ، اليـه شـبکه عصـبي        کيـ ترافپس از اليه پيش پردازنـده       

 سيسـتم تشـخيص   قرار دارد که به عنوان دسته بنـدي کننـده در          
ك رسـيده از  يـ حر تبـردار  ي شبکه عصـب   .نفوذ استفاده مي شود   

ند كـه   مي ک تعيينو كند   مي يبررس را   کيترافپيش پردازنده   
 ي کـه شـبکه عصـب   يي از آنجـا .ترافيك شبكه نرمال است يانـه       

 ي، ابتـدا بـه معرفـ       باشـد    ي مـ  PBH يمورد استفاده ، شبکه عصب    

يم و در نهايـت الگـوريتم        مـي پـرداز    BPشبکه هاي پرسپترن و     
 .م ي آوري را بدست مPBH يريادگي

شبكه عصبي پرسپترن ساده ترين فرم يـك شـبكه عصـبي            
است كه براي دسته بندي الگوهايي كه به طور خطي جداپـذير        

اين شبكه داراي يك نورون با سـيناپس        . هستند به كار مي رود    
ن شـبكه    نمايشي از ايـ    ۱ در شكل .و آستانه قابل تنظيم است      ها  

 .آمده است 

  شبكه عصبي پرسپترن–۱شكل 
 

 بوسـيله قـوانين     ي عصـب  ي اتصاالت در شبکه هـا     يوزن ها 
 در  يقـانون يــادگير . شـوند  ي يـا آمـوزش بهنگــام مـ   ييـادگير 
اين قـانون بـه شـرح       .  باشد   ي قانون پرسپترن م    پرسپترن ،    شبکه

 :زير است 
)۱                    (XytWW oldnew )( −+= 

يـك شـبكه پـيش    ) ۲ل شك (BPشبكه انتشار خطا به عقب   
يـك يـا بيشـتر      , خور چند اليه مي باشد كه يك اليـه ورودي           

 n ي دارا يه ورود يـ ال واليه مخفي و يك اليـه خروجـي دارد          
 .  باشدينورون م
 از قـانون انتشـار خطـا بـه          BP ي آموزش شـبکه عصـب     يبرا

خطا بـه عقـب     الگوريتم آموزش انتشار    . شود   يعقب استفاده م  
 :به شرح زير است 

 کوچـک   يمقادير اوليه وزن ها را برابر مقادير اتفـاق         .۱
 .اختيار کنيد 

 را انجـام    ۷ ي ال ۲ يتا شرط خاتمه غلط است قدم ها       .۲
 .دهيد 

),( ي هر زوج بردار آموزش    يبرا .۳ PP TS  ي قدم ها 
 . را اختيار کنيد ۶ ي ال۳

 يا اليـه خروجـ   اول تي واحدها از اليه مخف يخروج .۴
 .را محاسبه کنيد 

)۲         (][
0

)1( ∑ =
= n

i piijjpj fwfy  
)۳(   ][ )1()()( −∑= l

pii

l
ijj

l
pj ywfy 

 . خطا را محاسبه کنيد ي خروجي واحدهايبرا .۵

)۴       ( )()( pjjpjpjpj Ifyt ′−=δ 
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 ي خطا را با استفاده از خطاهاي مخفي واحدهايبرا .۶
 . پيدا کنيد ياليه بعد

)        ۵    (  )( )()1()1()( l
pjj

l
jkk

l
pk

l
pj Ifw ′= ++∑ δδ 

 .وزن ها را اصالح کنيد  .۷

)۶     ()1()()()( −+= l
pi

l
pj

lold
ij

lnew
ij yww ηδ 

است  تابع خطا يمقدار مورد نظر براکه شرط خاتمه  .۸
 :ر است يتابع خطا به صورت ز.ش شود يزما آ،

) ۷                               (2)(
2

1
pjpj ytE −= ∑ 

 

 BP شبكه – ۲ شكل 
 

قدرتمنـدي   و دسـته بنـدي       وانايي هـاي تعمـيم       ت BPشبكه  
، اما دارد و در حل برخي مسائل دشوار و گوناگون موفق است  

تعداد زياد نورون هاي مخفي باعـث مـي شـود کـه اسـتفاده از                
ن يـ  رفـع ا يبـرا . از نظـر محاسـباتي غيـر بهينـه گـردد            BPشبکه  

 يک و خروجــيــ تحرين بردارهــاي کــه بــييمشــکل ، از آنجــا
د دو يــبري توامــا وجــود دارد ، از هير خطــيــ و غيارتبــاط خطــ

شـبكه هيبريـد     .مي کنـ  ي اسـتفاده مـ    BP پرسپترن و    يشبکه عصب 
يك شبكه انتشـار خطـا       , (PBH) انتشار خطا به عقب      –پرسپترن  

ل شـك (يك شبكه پرسپترن بزرگ مي باشد   به عقب كوچك و     
 باشد ، امـا     ي م ي نورون مخف  ي تعداد کم  ي دارا PBHشبکه  ) . ۳

ن تفـاوت کـه از نظـر        يـ بـا ا   دارد   BPهماننـد    ييو کـارا   ييتوانا
ــ نيمحاســبات ــه بســيز هزي ــرين ــي همگراي داردو دارايار کمت  ي

و تعــداد )   بســيارکم ي هــاي آموزشــ epochتعــداد (عتريســر
ط يچ محـ  ين شبکه تا به کنون در هـ       يا.  باشد يماتصاالت کمتر   

ر  د يلـ  و [15] مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت           ي و واقع  يعمل
ط ي در محـ ارائه شـده ، ن مقاله ي که در ا  يص نفوذ يستم تشخ يس

 يک شبکه مورد استفاده قرارمي ترافي واقعي و با داده هايواقع
 . رديگ

 PBH شبكه –۳شكل 
 

 از هيبريد قانون پرسـپترن      PBHبراي آموزش شبکه عصبي     
وزن اتصاالت مسـتقيم    . و انتشار خطا به عقب استفاده مي شود         

ــه ورود ــانون پرســپترن و ســاير   از الي ــه خروجــي بوســيله ق ي ب
. اتصاالت بوسيله قانون انتشار خطا به عقب بهنگـام مـي شـوند              

 PBH و BPپياده سازي قوانين آمـوزش بـراي دو شـبکه عصـبي          
 PBHشـبکه  . انجـام  شـده اسـت    ++Cبوسيله زبان برنامه نويسـي     

 نـورون مـي باشـدو اليـه         nمورد استفاده داراي اليه ورودي بـا        
 .  نورون مي باشدmخفي با م

 ي در طـ   PBH استخراج قانون يادگيري براي شبکه عصبي       
ر يـ ص نفوذ صورت گرفتـه کـه بـه قـرار ز     يستم تشخ ي س يطراح
 :است 
مقادير اوليه وزن ها را برابر مقادير اتفـاقي کوچـک             .۱

 اختيار کنيد 
 را انجام    ۹ الي   ۲رط خاتمه غلط است قدم هاي       شتا   .۲

 .دهيد 
),(ردار آموزشي   براي هر زوج ب    .۳ PP TS   قدم هاي 

 .را اختيار کنيد  ۸ الي۳
 .را محاسبه کنيد  يه مخفي اليخروجي واحدها  .۴

)۸             (][
0

)1()1( ∑ =
= n

i piijjpj fwfy 
 .دي را محاسبه کنيه خروجي اليخروج .۵
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 . خروجي خطا را محاسبه کنيد براي واحد .۶

)۱۰             ()]()[( )(!)2(
2 piipp yWfyt ′−=δ 

براي واحدهاي مخفي خطا را با استفاده از خطاهاي  .۷
 . پيدا کنيد يخروج

)۱۱                ()( )1()2(
2

)1(
pjjjpj IfW ′= δδ 

 را ي به خروجيه وروديم از اليوزن اتصاالت مستق .۸
 ير بهنگام ميبراساس قانون پرسپترن و به صورت ز

 .شوند 
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شرط خاتمه که مقدار مورد نظر براي تابع خطا  .۱۰
 . است) ۷(برابر معادله تابع خطا .زمايش شود  آاست،

 مـي   PBHدر اين پروژه شبكه عصبي مورد استفاده شـبكه           
شخيص ناهنجاري مـي  به دليل اينكه تشخيص مورد نظر ت ,باشد  

باشد به جزيي نياز است كه بتوانـد دسـته بنـدي بـين رفتارهـاي                
 اعالن خطانرمال و حمله را به خوبي انجام دهد و در نتيجه نرخ 

  . كاهش يابد  
 

  تست سيستم پيشنهادي.۴
 

براي تست سيستم تشخيص نفوذ پيشنهادي هشـت سـاعت         
 آوري از ترافيــک شــبکه در مرکــز تحقيقــات مخــابرات جمــع

ون از بسـته    يـ لي م ۱۲. باشـد    ي ميليون بسته م   ۱۵گرديدکه شامل     
 تسـت   ي برا  ها ون از بسته  يلي م ۳ و   ي آموزش شبکه عصب   يهابرا

از سـه حملـه      ي شـبکه عصـب     تسـت  يبرا. آن به کار برده شدند    
SYN Flooding ، Land و  Teardrop ناهنجـار اسـتفاده   ي و داده ها 

 . شود يم
 PBH و BP ي از دو شبکه عصبيادشنهيستم پي تست سيبرا

 .  شونديسه مي مقامن دو شبکه با هيج اي و نتا شودياستفاده م
 ي نرخ دسته بندبراساس ي عصبي شبکه هايي کارايابيارز

١٣نادرست 
 نادرست درصد ينرخ دسته بند. رد ي گي صورت م 

له ي بوسسيکل آموزشک ي ي باشد که در طي ميي هايورود
اند که شامل نرخ  شده يط دسته بند به طور غليشبکه عصب

 .  باشد ي مfalse negative و false positive يها
 يش تعداد نورون هاي با افزاBP ي عصبي شبکه هاييکارا

 در ي مخفيش تعداد نورون هايافزا.  شود يشتر مي بيمخف
 تر ي طوالني آموزشيکل هاي متضمن سBP ي عصبيشبکه ها

جه بدست آوردن ي و در نتشتر است ي بينه محاسباتيو هز
نه و زمان يش هزي باعث افزاBP ي باالتر در شبکه عصبييکارا

ص نفوذ يستم تشخي در سPBH يآموزش شبکه عصب.  شوديم
ن ي به بهتريکمکل آموزش يس دارد و در تعداد يکل کوتاهيس

 مورد ي مخفي رسد و چون تعداد نورون هاي مييهمگرا
  . ز مقرون به صرفه استي نياستفاده کم است از نظر محاسبات

 حملهاز چهار PBH و BP دو شبکه يي تست کارايبرا
 شده را نشان يه سازي شبحمالتر يجدول ز . ميکرده ااستفاده 

                                                 
13 Misclassification rate 

اتصاالت و رفتار غيرعادي ترافيک را  ۳ شماره حمله . دهديم
 .شبيه سازي کرده است 

 حمالت . ۱جدول 
 شده يه سازيحمله شبتعداد اتصاالت  
 Land ۱۰۰۰ ۱ وندر

 SYN Flooding ۱۰۰۰ ۲ روند
 رفتار ناهنجار ۱۰۰۰ ۳ روند
 Teardrop ۱۵۰۰ ۴ روند

  
 مختلف و با يوهايدر سنار نادرست ينرخ دسته بند 

  در  BP ي شبکه عصبي مختلف براي مخفيتعداد نورون ها
 نشان داده شده ۵ در شکلPBH ي شبکه عصبي وبرا۴شکل 
 .است 

نرخ   نزول شود کهي مشاهده م۵و ۴ يکل هابا توجه به ش
 ي نسبت بهشتريسرعت ب PBH شبکه نادرست دريدسته بند

نرخ دسته بندي  ۱ حملهدر به طور مثال . دارد BP شبکه
مي باشد  ۰,۰۲ نورون مخفي برابر با ۴۸ با BPنادرست در شبکه 

 ۲۱ست در  نرخ دسته بندي نادرPBH، در حاليکه در شبکه 
در نکه نرخ اعالن خطا يل ايبه دل.  رسيده استنورون به صفر

 ييکارا جهي باشد ، در نتي کمتر مBP نسبت به شبکه PBHشبکه 
 باشد و ي  م BP ي شبکه عصب يي بهتراز کاراPBH يشبکه عصب

 يه خروجي به اليه وروديم از الياتصاالت مستقن امر يل ايدل
 ي باشد که شبکه عصبين ميآنچه مشهود است ا.  باشديم

PBHدر ير چندانيي تغي مخفيش تعداد نورونهاي با افزا 
 با BPينکه شبکه عصبي شود ، حال ايجاد نميش اييکارا
 ير قابل توجهييش تغيي در کاراي مخفيش تعداد نورونهايافزا
 در دو ي مخفيرون هاگر تعداد نوينکته د.  شوديجاد ميا

ون  نور۳۶داشتن  با باي تقرBP يشبکه عصب.  باشديشبکه م
 به حالت ي نورون مخف۱۲ با داشتن PBH ي و شبکه عصبيمخف
 در شبکه ي مخفياد نورون هايتعداد ز.  رسند ي ميداريپا
 شود و در يمنه محاسبات ي  باعث باال رفتن هزي عصبيها
 ي شبکه هاي به جاPBH ي عصبياستفاده از شبکه هاجه ينت

 ي مخفيها باالتر با تعداد نورون ييکارا عالوه بر  BP يعصب
جه ي باشد و در نتينه محاسبات مي در هزييکمتر ، صرفه جو

نه يص نفوذ بهيستم تشخي شود که سي باعث مPBHاستفاده از 
 .  شودي استفاده مBP ي شود که از شبکه عصبيتر از حالت
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 گيري  نتيجه.۵
 

 بر شبکه که از يص نفوذ مبتنيستم تشخيسن مقاله يدر ا
 ي استفاده مPBH و BP ي عصبي و شبکه هايروش ناهنجار

ستم ين سي مختلف ايه هايال. گرفت  قرار يکند ، مورد بررس
 بود ي و شبکه عصبکيترافش پردازنده يکه شامل کاوشگر ، پ

ج تست ي نتا . قرار گرفتيبه صورت جداگانه مورد بررس
با داشتن  PBHنشان داد که شبکه  PBH و BP ي عصبيشبکه ها

 نرخ اعالن خطاي يداراتعداد نورون هاي مخفي کمتر
  BP ودر نتيجه کارايي باالتري نسبت به شبکه  باشديمري تپايين

 PBH در شبکه ي مخفين با کاهش تعداد نورونهايدارد و همچن
ن ي ا.اهش مي يابد  نيز در اين شبکه کنه محاسباتيهز

 به عنوان  PBH يشات نشان داد که استفاده از شبکه عصبيآزما
 بر ي  مبتنص نفوذي تشخيستم هاي کننده در سيدسته بند
 و داراي کارايي باال  مقرون به صرفهيروش ناهنجاره شبکه ب

 . شود  BP ي عصبين شبکه هايگزي تواند جاي باشد و ميم
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