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 چکیده

، DDOSتشخیص روبات هاي وب از انسان ها به دالیل زیادي از جمله برخی رفتارهاي خرابکارانه آنها نظیر راه اندازي حمالت 
تحقیقات زیادي بر روي روبات هاي  نیز تاکنون .اهمیت باالیی می باشد سرور دارايمصرف قابل مالحظه پهناي باند شبکه و منابع 

از آنجاییکه نکته . از جمله این تحقیقات می توان به تحلیل فایل ثبت وقایع سرور اشاره کرد. وب و مشخصات آنها انجام شده است
ند مورد آزمایش قرار بگیرند، در این ب بر این اساس، مشخص کردن فیلدهایی است که می خواهکلیدي در توصیف روبات هاي و

 به معرفی دو ویژگی جدید که از فایل ثبت وقایع استخراج می شوند، مقاله ضمن استفاده از ویژگی هاي معرفی شده در کارهاي قبلی
و شود پرداخته می  نوع مرورگر و نوع دستگاه ارسال کننده درخواست با استفاده از رشته عامل کاربر در هر رکورد از فایل ثبت وقایع،

 راي بررسی کارایی ب. نشان داده می شود  هاي وب با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي کارایی آنها در بهبود مسئله تشخیص روبات
براي سنجش  ROCعالوه بر این از منحنی   .استفاده می شود F1و  Recall، Precisionاز معیارهاي  نیز مورد استفاده طبقه بند 7

  .نتایج استفاده شده است

 کلمات کلیدي

 DDOSروبات هاي وب، فایل ثبت وقایع، رشته عامل کاربر، داده کاوي، حمالت کشف 

  

 مقدمه - 1
هاي وب برنامه هایی هستند که به طور خودکار و با شروع از یک هسته  روبات

صفحات اقدام به مالقات آنها و  تمام مستندات قابل دسترسی از آن از لیست 
بوت و هاي دیگري نظیر خزنده، عنک نام. کنند لیست به صورت بازگشتی می

وب به  يدر واقع روبات ها. ]1[ شود نها اطالق میآبرداشت کننده نیز گاها به 

و شاخص گذاري اطالعات همانند موتورهاي جستجو،  یدالیلی نظیر بازیاب
هاي بعدي همانند  اي مشخص از منابع براي کاوش دانلود مجموعه

ها همانند بررسی کنندگان لینک،  مرورگرهاي آفالین، بررسی اعتبار ابر لینک
بررسی قیمت هاي محصوالت ویژه در سایت هاي تجارت الکترونیک همانند 

ه خرید و ذخیره ایمیل هاي موجود در صفحات وب هاي مقایسه کنند روبات
همانند جمع کنندگان ایمیل، در وب به کاوش و در نتیجه بازیابی اطالعات 
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  .  ]2[ گوناگون می پردازند

با توجه به انواع معرفی شده می توان از دو دسته روبات هاي مخرب و 
 که باعثروبات هاي مخرب همان روبات هایی هستند . غیر مخرب نام برد

می شوند و یا به طور غیر قانونی به جمع آوري ایمیل  DDOSایجاد ترافیک 
روبات هاي غیر مخرب نیز همانند برخی از   .[1] هاي کاربران می پردازند

که معموال رفتاري قانونمند داشته و پس از  موتورهاي جستجو می باشند
اي دسترسی به که مشخص کننده محدوده مجاز بر robots.txtبررسی فایل 

این . آن وب سایت می باشد اقدام به ارسال درخواست به سوي آن می کنند
محدوده مجاز می تواند از لحاظ زمانی و یا قسمت هایی که روبات می تواند 

 .به آن بخش ها سربزند باشد

از دالیل اهمیت شناسایی روبات هاي وب می توان به چالش برانگیز 
شناخته  7که به عنوان حمالت الیه  DDOSشف نوعی از حمالت بودن ک

حمله کننده در این الیه   - 1: که دالیل این امر عبارتند از ، اشاره کردشوند می
که به یک  HTTPدرخواست هاي  -2از یک ظاهر قانونی استفاده می کند و 

وب سرور ارسال می شوند اغلب توسط خزندگانی که هوشمندانه برنامه ریزي 
انجام  DDOSتاکنون مطالعاتی که بر روي حمالت . می شوندشده اند اداره 

شده اند شامل کشف این حمالت بر اساس تحلیل ترافیک تجمعی و یا تمایز 
بین روبات هاي مخرب و غیر مخرب بر اساس تحلیل فایل ثبت وقایع سرور 

فایل ثبت وقایع  نیز همان طور که از نام آن پیداست تاریخچه . [1] می باشند
  .]13[ کند ز درخواست هاي صفحات وب سایت را ذخیره میاي ا

از دیگر دالیل اهمیت شناسایی روبات هاي وب از انسان ها می توان به 
استنتاج راه هایی که مشتریان به یک سایت دسترسی پیدا می کنند اشاره کرد 
که متاسفانه با وجود روبات ها چنین بررسی هایی نتایجی نادرست خواهند 

همچنین روبات هاي وب حتی اگر غیر مخرب باشند  .[2,13] داشت
زیاد و در ساعات اوج کار یک سرور، پهناي  توانند با ارسال درخواست هاي می

باند قابل مالحظه اي را از شبکه و منابع زیادي از سرور را استفاده کنند که 
 باعث عدم پاسخگویی مناسب آن سرور به کاربران واقعی خود می شوند

[3,11,14]. 

نوع مرورگر و نوع دستگاه ارسال  در این مقاله با معرفی دو ویژگی جدید
در هر رکورد از فایل ثبت  1کننده درخواست با استفاده از رشته عامل کاربر

، با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي،  به تشخیص و دسته بندي دو 2وقایع
و روبات ها پرداخته  گروه از بازدیدکنندگان صفحات وب یعنی انسان ها

براي این منظور فایل ثبت وقایع پایگاه اشتراك دانش دانشگاه . شود می
از فایل . در یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود) پاد( 3فردوسی مشهد

خصیصه مهم که در کارهاي قبلی مورد استفاده قرار گرفته اند  10ثبت وقایع 
هدف، مقایسه تاثیر این . ج می شوداستخرا نام برده شدهبه همراه دو ویژگی 

ها  دو ویژگی پیشنهادي در بهبود تشخیص روبات از انسان در کنار سایر ویژگی
   .می باشد

                                                
1 User agent 
2 Access log file 
3 http://pad.um.ac.ir 
 

 کارهاي مرتبط - 1-2

، کد وضعیت HTTP شیوهضمن معرفی ویژگی هاي ساده نظیر  [4]در مقاله 
HTTP توان  نوع منبع درخواست شده به این مسئله می پردازد که تنها نمی و

 [5]در مقاله . بر ویژگی هاي ساده براي کشف روبات هاي وب تکیه کرد
عالوه بر ویژگی هاي مرسوم در نشست هاي وب به معرفی ویژگی دو جدید 

ثابت می کند که به کاربردن  می پردازد و در حوزه  شاخص محبوبیت منبع
با استفاده از درخت  [6]در مقاله  .آنها صحت طبقه بندي را باال می برد

C4.5 ویژگی هاي  وrobots.txt درصد درخواست هاي با شیوه ،HTTP  از
و درصد درخواست هاي با فیلد ارجاع اختصاص داده نشده اقدام  HEADنوع 

انحراف معیار دو ویژگی  [7] در مقاله. به طبقه بندي روبات از انسان می کند
ترتیبی متوالی  HTTPدرصد درخواستهاي  عمق صفحه درخواست شده و

محاسبه می شوند و سپس با استفاده از الگوریتم هاي یادگیري نظارت شده به 
از  [14]در مقاله  .بررسی تاثیر این ویژگی ها در بهبود دقت پرداخته می شود

، بررسی رشته عامل robots.txt، درخواست فایل IPشیوه آدرس  4ترکیب 
ها به  براي کشف درخواست HEADشمارش درخواست هاي از نوع کاربر و 

  .عنوان روبات استفاده شده و در نهایت نتایج با هم مقایسه شده اند

  کار روش - 2
  .می باشد) 1( در این مقاله روش کار بر روي فایل ثبت وقایع به صورت شکل

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  طرح استفاده شده ) : 1(شکل 

 و شناسایی نشستپیش پردازش   - 2-1

در ابتدا الزم است تا تغییراتی بر روي فایل ثبت وقایع به منظور آماده سازي 
براي این منظور عملیات تمیز  .[1] انجام شود شناسایی نشستآن براي 

 کردن داده ها شامل حذف  فیلدهاي با مقدار یکسان براي همه رکوردها و یا
یک  )1( جدولدر  .انجام می شود ها همچون برچسب زمانی تجزیه برخی فیلد

با  سرور شبکه اجتماعی پاد، نمونه از رکوردهاي موجود در فایل ثبت وقایع
  .شود معرفی قسمت هاي مختلف آن ارائه می

 استخراج ویژگی

شناسایی نشستپیش پردازش و  

 برچسب گذاري

وقایع اولیه سرور فایل ثبت  

 مجموعه آزمایشی مجموعه آموزشی

 طبقه بندي

655

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و  RFC931فیلدهاي ،مشاهده می شود) 1( جدول درهمان طور که  
AuthUser داراي  آنجاییکه توسط بسیاري از سرورها تکمیل نمی شوند،، از

. شوند هستند و لذا در مرحله تمیز کردن داده ها این دو فیلد حذف می –مقدار 
به این دلیل که براي همه رکوردها  0430+در فیلد برچسب زمانی نیز عدد 

پس از تجزیه  در فیلد درخواست نیز .داراي مقدار یکسانی است حدف می شود
سپس عملیات شناسایی نشست که همان  .حذف می شود HTTP/1.1آن، 

   .[7] شود ست انجام میا قسیم فایل ثبت وقایع به نشست هاي مجزات

  مقدار  نام فیلد

 5.135.210.25  آدرس

RFC931 -   

AuthUser -  

  ]Aug/2014:22:56:02 +0430/15[  برچسب زمانی

 GET"  درخواست
/cache/css/default/elgg.1401077779.css 
HTTP/1.1"  

  304  کد وضعیت 

  180  تعداد بایت ها

  "http://pad.um.ac.ir/dashboard"  ارجاع

 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64)"  رشته عامل کاربر
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/36.0.1985.143 
Safari/537.36"  

 قسمت هاي مختلف یک رکورد از فایل ثبت وقایع): 1(جدول

 استخراج ویژگی ها - 2-2

براي توصیف صفات روبات هاي وب، مشخص کردن ویژگی نکته کلیدي 
به منظور استخراج  [4]. هایی است که می خواهند مورد آزمایش قرار گیرند

انتخاب شده و ویژگی هاي زیر براي ) 2(طبق جدول نشست  3000ها  ویژگی
  :شود هر کدام از آنها استخراج می

وارد یک وب سایت به مدت زمانی گفته می شود که یک فرد :  مدت نشست
 .کند شده تا زمانیکه سایت را ترك می

ارسال شده بوسیله یک کاربر در  HTTPتعداد درخواست هاي : تعداد کلیک
یک نشست مجزا که مقدار باالي این صفت نشان دهنده روبات وب است زیرا 

 .تعداد کلیک باال بوسیله اسکریپت هاي خودکار قابل بدست آمدن است

روبات هاي وب معموال بیشتر صفحات : Imageبه  HTMLنسبت 
HTML که در نتیجه این  ،گیرند را درخواست می کنند و تصاویر را نادیده می

 .خواهد بود یعدد براي آنها باالتر از کاربران انسان

روبات ها معموال نرخ باالتري از درخواست هاي با خطا : 4xxدرصد خطاهاي 
 .)404و  403خطاهاي ( مواجه شده نسبت به انسان ها دارند

وب براي  بیشتر روبات هاي: HEADاز نوع  HTTPدرصد درخواست هاي 
اینکه حجم داده درخواست شده از یک سایت را کاهش دهند از شیوه 

HEAD ي کاربران اعالوه بر این درخواست ه. [14,16] استفاده می کنند
پیش  کنند به طور وب سایت را بررسی می کانسانی که از طریق مرورگرها ی

 .است Getفرض از نوع 

ها معموال فایلی با نام  مدیران سایت: robots.txtدرخواست فایل 
robots.txt کنند که چه قسمت هایی از  یکنند و در آن مشخص م ایجاد می

سایت نباید توسط روبات ها مالقات شوند و از آنجاییکه هیچ لینکی به این 
 .[7]یاري براي شناسایی روبات استعجود ندارد، مفایل و

بیستر روبات هاي وب : درصد درخواست هاي با ارجاعات انتساب داده نشده
. کنند را با فیلد ارجاع انتساب داده نشده آغاز می HTTPدرخواست هاي 

  .کنند فرض ارائه می پیشرگرها اطالعات ارجاع را به صورت درحالیکه مرو

اطالعات مبادله شده در یک نشست را در واحد بایت نشان حجم : حجم داده
  .می دهد

یک صفت عددي است که : ترتیبی متوالی  HTTPدرصد درخواست هاي
را به عنوان چنین  *.*/cshome/course/با الگوي  صفحاتی

  .[7]گیرد  هایی در نظر می درخواست

یک صفت عددي محاسبه شده : انحراف معیار عمق صفحه درخواست شده
است که در بین تمام درخواست هاي ارسال شده در یک نشست مجزا براي 

مثال عمق فایل . آن صفحه در نظر گرفته می شود
/cshome/course/index.html ،3 [7]باشد  می.  

 برچسب گذاري - 2-3

نوبت به برچسب گذاري نشست ها  نشست،پس از تعیین ویژگی  ها براي هر 
 را  " robots.txt"ل تمام نشست هایی که فای لمرحله او در .می رسد

در ادامه رشته . به عنوان روبات در نظر گرفته می شوند درخواست کرده باشند
هاي  ي باقیمانده با لیست رشته عامل کاربر روباتاعامل کاربر کلیه نشست ه

در صورتیکه رشته عامل کاربر با لیست . شود  شناخته شده وب مقایسه می
هاي وب مطابقت داشت، آن نشست نیز به  بروزشده عامل هاي کاربر روبات

شده  اگر رشته عامل کاربر با لیست بروز. شود عنوان روبات وب شناخته می
در این نشست   " robots.txt"ابقت داشته باشد و فایل طمرورگرهاي وب م

 .[1]خوانده نشده باشد، نشست به عنوان انسان برچسب گذاري می شود

  جدید ویژگی دو معرفی - 3 

هاي موجود از یک رکورد فایل ثبت وقایع  رشته عامل کاربر که از جمله بخش
توان به نام  باشد که از آن جمله می است حاوي اطالعات بسیار زیادي می

مرورگر، نسخه مرورگر، موتور مفسر، نسخه موتور مفسر و سیستم عامل اشاره 
توان  اما مهمترین دلیل براي بررسی رشته عامل کاربر را می. [8]کرد 

مشخص کردن نوع دستگاهی دانست که مرورگر بر روي آن در حال اجرا 
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هاي مختلفی براي  HTMLبا تشخیص نوع دستگاه ها می توان . باشد می
ها برنامه هاي خودکاري هستند که اقدام به  از آنجاییکه روبات. آنها به کار برد

کنند، نوع مرورگر مورد استفاده و دستگاه  دانش از صفحات وب می کشف
توانند دو ویژگی اي باشند که به مسئله تشخیص  ارسال کننده درخواست می
 PHPو برنامه  [10-8]از این رو با استفاده از . روبات از انسان کمک کنند

ده و آنها طراحی شده اقدام به استخراج این دو ویژگی از رشته عامل کاربر کر
کنیم و  هاي استخراج شده در کارهاي قبلی اضافه می را به مجموعه ویژگی

 داده کاوي هاي موجود در نرم افزار سپس ارزیابی را با استفاده از طبقه بند
WEKA [13,15] دهیم انجام می.  

  بندي طبقه - 4
هایی است که گروهی را که هر  هدف شناسایی ویژگیطبقه بندي در مسائل 

هاي  توان هم براي فهم دادهاز این الگو می. دنشان دهمورد به آن تعلق دارد 
 ،کاويداده. د جدید استفاده کردربینی نحوه رفتار مواموجود و هم پیش

بندي شده قبلی ایجاد  هاي دسته را با بررسی داده طبقه بنديهاي  مدل
  .دیابصورت استقرایی میه بینی کننده را بکند و یک الگوي پیش می

  مجموعه داده  - 4-1

، از فایل ثبت وقایع ویژگی هاي معرفی شده طبقه بندي با استفاده ازبه منظور 
هاي  استفاده شد که ویژگی) پاد(پایگاه اشتراك دانش دانشگاه فردوسی مشهد 

  :شود ارائه می) 2(آن در جدول 

  ویژگی هاي مجموعه داده): 2(جدول 

در مرحله بعد با استفاده از ابزارهاي داده کاوي موجود در نرم افزار 
WEKA کنیم اقدام به طبقه بندي نشست هاي انتخاب شده می.  

  طبقه بندهاي مورد استفاده - 4-2

ها از یک نشست به یک نشست دیگر تغییر  تعداد درخواست از آنجاییکه
ها  براي همه نشستکند، کافی نیست تا تنها از یک مدل طبقه بندي  می

طبقه بند براي بررسی نتایج استفاده  7در این مقاله از از این رو . استفاده شود
، نتایج استفاده از آنها به کمک )5(و ) 4(و ) 3(هاي  شود که در شکل می

این طبقه بندها . شوند  نشان داده می 5پارامترهاي معرفی شده در بخش 
 ,NaiveBayes BayesNet,LWL,AdaBoost,Bagging :از عبارتند

RandomForest, J48 .  

از اعتبار  RandomForestبه عنوان مثال در زمان استفاده از طبقه بند 
طبقه بند بر روي مجموعه تایی براي آموزش و آزمایش  10سنجی متقابل 

بخش تکمیل کننده  10در این حالت مجموعه داده به . داده استفاده شده است
در هر مرحله یکی از . شود کدیگر که داراي اندازه یکسان هستند تقسیم میی

مجموعه به عنوان مجموعه آزمایشی براي ارزیابی طبقه بند نگه  زیر 10
هر کدام از  .کنند موزش طبقه بند شرکت میآشود درحالیکه بقیه در  داشته می

ي تخمین این مراحل مستقل از یکدیگرند و در پایان از متوسط گیري برا
  .[12] شود نتیجه نهایی استفاده می

  ارزیابی پارامترهاي - 5
در این بخش به معرفی پارامترهاي مورد نیاز براي ارزیابی نتایج طبقه بندي 

 .F-Measure [7] و Precision ،Recall: که عبارتند از می پردازیم

Precision : است پیشنهادي الگوریتمپارامتري براي اندازه گیري مفید بودن 
   .می باشد )1( معادله صورت به و

 )1                   (                                            Precision= 

 تعریف صورت این به باال رابطه روبات، پیش بینی صحت تعیین در
 درستیه ب که است روبات نوع از هاي نشست کل تعداد  tp  که شود می

 روبات اشتباها که است انسانی هاي نشست تعداد  fp و شده اند  بینی پیش
   .شده اند شناسایی

Recall :الگوریتم بودن سودمند ارزیابی براي که است عمومی پارامتر یک 
   .باشد می) 2( معادله صورت به و رود می کار به پیشنهادي

)2               (                                               Recall =	  

 روباتی هاي نشست کل تعداد  fn   روبات، نشست هاي براي نیز رابطه این در
   .شده اند پیش بینی انسان اشتباها که است

F1 : هاي  هاي ارزیابی است که با استفاده از پارامتر پارامتریکی دیگر از
Recall  وPrecision  آید بدست می )3(طبق رابطه .  

)3  (                                                 F1 = ∗ ∗ 

  نتایج ارزیابی - 5-1

  F1 و Precision ،Recallدر این قسمت با استفاده از پارامترهاي ارزیابی 

 نام   مقدار

  رکوردهاي اولیهتعداد   200000

  بعد از تمیز کردن تعداد رکوردها  199907

  شده تعداد نشست هاي استخراج  71835

  فایل ثبت وقایعزمان استخراج   1393مرداد  25و  24

  تعداد نشست هاي مورد استفاده براي آزمایش   3000
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به مقایسه نتایج در حضور ویژگی هاي معرفی شده در کارهاي قبلی و با 
شود که در همه موارد بهبود  مشاهده می. پردازیم ویژگی هاي جدید میافزودن 

 .قابل توجهی وجود دارد

  Precisionبررسی  -1- 1- 5

  
  بررسی صحت در طبقه بندهاي مختلف): 2(شکل 

 Recallبررسی  -2- 1- 5

 

  در طبقه بندهاي مختلف نرخ فراخوانیبررسی ): 3(شکل 

 F1بررسی  -3- 1- 5

 

  در طبقه بندهاي مختلف F1 معیاربررسی ): 4(شکل 

 ROC منحنی -2- 5

در یک  FPR و TPRبراي نمایش تعادل مابین کمیت هاي  ROCمنحنی 
هاي  کسري از نمونه TPR .[17,18] روش کالس بندي استفاده می شود

کسري از  FPRروبات است که به درستی پیش بینی شده اند، درحالیکه 
روابط . نمونه هاي انسانی است که به صورت روبات تشخیص داده شده اند

  .شوند براي محاسبه این دو کمیت استفاده می) 5(و ) 4(

)4                                    (TPR = 	
	 	

     

)5                                     ( FPR = 	
	 	

 

 .نزدیک است )1,0(مطلوب تا حد امکان به نقطه  ROCیک منحنی 
ن است که به آن آ این نمودار مساحت زیر شکل حاصل ازمشخصه مهم 

AUC کمیت . می گویندAUC  است 1براي یک کالس بندي خوب برابر. 
هاي  این منحنی را قبل و بعد از استفاده از ویژگی)  6(و )  5(هاي  شکل

برابر با ) 5(دار براي شکل وسطح زیر نم .معرفی شده جدید نشان می دهند
  .است 0.999برابر با ) 6(و براي شکل  0.931

  
  قبل از بکارگیري ویژگی هاي جدید ROCمنحنی ): 5( شکل

  
  بعد از بکارگیري ویژگی هاي جدید ROCمنحنی ): 6( شکل
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  نتیجه گیري
در این مقاله پس از بررسی ویژگی هاي ذکر شده در کارهاي قبلی در مسئله 
تشخیص روبات هاي وب از انسان ها با استفاده از فایل ثبت وقایع سرور، به 

که  نوع مرورگر و نوع دستگاه ارسال کننده درخواست، معرفی دو ویژگی جدید
شود و سپس با استفاده از  امل کاربر استخراج شده اند پرداخته میاز رشته ع

به ارزیابی این دو  F1پارامترهاي ارزیابی صحت، نرخ فراخوانی و کمیت 
طبقه . شود ویژگی جدید در باال بردن دقت و صحت طبقه بندي پرداخته می

  :بندهاي مورد استفاده عبارتند از
J48,NaiveBayes,LWL,AdaBoost,Bagging,RandomForest, 

BayesNet .مشاهده  در تمام روش هاي مورد استفاده بهبود قابل توجهی
  .شود می

  مراجع
[1] Stevanovic, Dusan, Natalija Vlajic, and Aijun An., 
"Detection of malicious and non-malicious website visitors 
using unsupervised neural network learning", Applied Soft 
Computing, vol. 13, no. 1, pp. 698-708, 2013. 

[2] Lu, Wei-Zhou, and Shun-Zheng Yu., "Web robot detection 
based on hidden Markov model", In Communications, Circuits 
and Systems Proceedings, 2006 International Conference on, 
vol. 3, pp. 1806-1810. IEEE, 2006. 

[3] Stassopoulou, Athena, and Marios D. Dikaiakos.,"Web robot 
detection:A probabilistic reasoning approach",Computer 
Networks, vol. 53, no.3,pp. 265-278, 2009. 

[4] Lee, Junsup, Sungdeok Cha, Dongkun Lee, and Hyungkyu 
Lee., "Classification of web robots: An empirical study based 
on over one billion reques", computers & security, vol.28, no. 8, 
pp.795-802, 2009. 

[5] Doran, Derek, and Swapna S. Gokhale., "A classification 
framework for web robots", Journal of the American Society for 
Information Science and Technology, vol. 63, no. 12 , pp.2549-
2554, 2012. 

[6] Tan, Pang-Ning, and Vipin Kumar., "Discovery of web robot 
sessions based on their navigational patterns", In Intelligent 
Technologies for Information Analysis, pp. 193-222, Springer 
Berlin Heidelberg, 2004. 

[7] Stevanovic, Dusan, Aijun An, and Natalija Vlajic., "Feature 
evaluation for web crawler detection with data mining 
techniques", Expert Systems with Applications, vol. 39, no. 10, 
pp. 8707-8717, 2012. 

[8] http://www.user-agents.org/, October 2014. 

[9] http://www.botsvsbrowsers.com, 2013. 

[10] http://user-agent-string.info/list-of-ua/bots-ip, 2014. 

[11] Chen, Jan-Min., "A Crawler Guard for Quickly Blocking 
Unauthorized Web Robot", In Cyberspace Safety and Security, 
pp. 1-13, Springer International Publishing, 2013. 

 

 [12] Chu, Zi, Steven Gianvecchio, Haining Wang, and Sushil 
Jajodia,. "Detecting automation of twitter accounts: Are you a 
human, bot, or cyborg?", Dependable and Secure Computing, 
IEEE Transactions on, vol. 9, no. 6 ,pp. 811-824, 2012. 

[13] Hall, Mark, Eibe Frank, Geoffrey Holmes, Bernhard 
Pfahringer, Peter Reutemann, and Ian H. Witten, "The WEKA 
data mining software: an update", ACM SIGKDD explorations 
newsletter, vol. 11, no. 1, pp. 10-18, 2009. 

[14] Sardar, Tanvir Habib, and Zahid Ansari, "Detection and 
confirmation of web robot requests for cleaning the voluminous 
web log data", In IMpact of E-Technology on US (IMPETUS), 
2014 International Conference on the, pp. 13-19, IEEE, 2014. 

[15] http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

[16] Bai, Quan, Gang Xiong, Yong Zhao, and Longtao He., 
"Analysis and Detection of Bogus Behavior in Web Crawler 
Measurement", Procedia Computer Science, vol. 31, pp. 1084-
1091, 2014. 

[17] Provost, Foster J., and Tom Fawcett., "Analysis and 
Visualization of Classifier Performance: Comparison under 
Imprecise Class and Cost Distributions", In KDD, vol. 97, pp. 
43-48, 1997. 

 [18] Batista, Gustavo EAPA, Ronaldo C. Prati, and Maria 
Carolina Monard, "A study of the behavior of several methods 
for balancing machine learning training data", ACM Sigkdd 
Explorations Newsletter,vol.6, no. 1, pp. 20-29, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

659

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

