
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hv

ie 
of

 S
ID

                                                                                    
  

ها و  با کمک نگاشت ویژگی IPارایه یک روش ترکیبی رده بندی ترافیک 
 های ژنتیک الگوریتم

 
  ماندانا بنکدار

  دانشگاه علم و صنعت ایران
Bonakdaar@yahoo.com

  احمد اکبری
  عت ایراندانشگاه علم و صن

Akbari@iust.ac.ir 

  بیژن راحمی
  دانشگاه علم و صنعت ایران
Raahemi@iust.ac.ir 

  مهدی محمدی
  دانشگاه علم و صنعت ایران

Mh_mohammadi@iust.ac.ir 

    
 

 
 

در این مقاله ، یک رویکـرد ترکیبـی بـا اسـتفاده از الگـوریتم       :چکیده
در شـبکه  )  P2P(کژنتیک و شبکه های عصبی برای طبقه بندی ترافیـ 

برای این منظور ابتدا ویژگی هـای مناسـب    .پیشنهاد شده است IP های
با اسـتفاده از روش  موجود که از سرایند بسته های استخراج شده اند را 

انتخـاب کـرده و بـا اعمـال مـاتریس کمتـرین خطـای        اطالعات متقابل 
. کالسبندی نمونه های ورودی را به فضای جدیدی نگاشـت مـی کنـیم   
-این نگاشت به منظور کاهش میزان هم پوشانی بین کالسها انجـام مـی  

برای محاسبه ایـن مـاتریس نگاشـت، مـا از الگوریتمهـای ژنتیـک       . شود
ایم و با کمک آنها سعی شده است که با بهینه های محلـی  استفاده کرده

در نهایـت روش نگاشـت   . که در فضای جستجو وجود دارد مقابلـه شـود  
بندی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتـه و  روش رده 3ک ارایه شده با کم

. نتایج آن نشانگر بهبود نرخ بازشناسی با کمک روش ارایه شده می باشد
دهد که روش ترکیبی ارایه شده در بهتـرین  نتایج بدست آمده نشان می

  .می رسد% 96حالت به دقت باالی 

،الگوریتم  بندیرده بندی بسته،کمترین خطای رده :کلیدی واژه های
  .ژنتیک

  مقدمه

دهنده تغییر چشـم گیـر   مطالعات اخیر در زمینه ترافیک اینترنت نشان
-به صورت اشتراک فایلهای چند رسانه HTMLترافیک شبکه از صورت 

باشـد کـه بـه تعـدادی از     نوعی پروتکل اینترنتـی مـی   P2P. باشدای می
ی را بین یکدیگر کاربران اجازه اشتراک فایلهای مختلف و منابع محاسبات

نشـان داده شـده اسـت کـه      [1,2]در همین راستا، در مراجـع  . دهدمی
می  P2Pترافیک دسترسی موجود بر روی اینترنت بصورت % 70بیش از 

-بر همین اساس شرکتهای مخابراتی و ارایه دهنده سرویس نمـی . باشد
 توانند انتظار سود مناسبی از شـبکه انتقـالی خـود داشـته باشـند، زیـرا      

توانند از شبکه موجود استفاده کرده و فایلهای خود را بطـور  کاربران می
مستقیم به اشتراک بگذارند و در این میان سود مناسبی نصیب شـرکت  

شود در حالی پهنای باند شبکه آنها به ای نمیارایه دهنده خدمات شبکه
نبـابراین  . مـی باشـد   P2Pمقدار زیادی در اشغال کاربران پروتکل هـای  

برای اینکه بتواند مدیریت مناسبی برروی پهنـای بانـد موجـود، داشـته     
را شناسـایی   P2Pای کـاربران پروتکـل   باشند مجبور هستند کـه بگونـه  

کنند و پهنای باند اختصاص یافته به آنهـا را بصـورت مناسـبی محـدود     
کنند تا سایر کاربران نیز بتواننـد از امکانـات ارایـه شـده و پهنـای بانـد       

 .استفاده مناسبی داشته باشندموجود 

کردنـد،  و ابزارهایی که از آن استفاده می P2Pدر ابتدای حضور پروتکل 
شناسایی این ابزار کـار راحتـی بـود، زیـرا ایـن ابـزار معمـوال از شـماره         

بنـابراین تنهـا بـا چـک     . پورتهای استاندارد و ثابتی استفاده می کردنـد 
امـا بـا پیشـرفت و    . خیص بودقابل تش P2Pکردن شماره پورت، پروتکل 

استفاده روزافزون انیترنت، ابزارهای پیشرفته تری ساخته شـد بصـورتی   
توانستد از شماره پورتهای تصادفی بـرای ایجـاد ارتبـاط    که این ابزار می

استفاده کنند بنابراین استفاده از روشهای معمـول چـک کـردن شـماره     
همین منظور در سالهای برای . [3]پورت دیگر کارایی مناسبی را نداشت

اخیر روشهای داده کاوی و یادیگری ماشین وارد این عرصـه شـدند و در   
هـا  از سـایر پروتکـل   P2Pمراجع مختلف با کمک ایـن روشـها پروتکـل    

نویسندگان روشهای مختلـف   [6,7]در مراجع . [7-4]تفکیک شده است
، (ARTMAP)هـای عصـبی افزایشـی   های عصبی مصنوعی، شـبکه شبکه
. انـد ارایه کرده P2Pرا برای شناسایی پروتکل  (VFDT)های تصمیمدرخت

بنـدی  آنهـا رده  را بر اساس مشخصات آماری P2Pاین روشهای ابزارهای 
می کنند و دیگر شماره پورت به تنهایی به عنوان معیار شناسایی مطرح 

: بندی می توانـد بصـورت زیـر بیـان شـود کـه      یک روش رده. نمی باشد
ونه های به نام مجموعه آمـوزش کـه بصـورت زوج مرتـب     مجموعه از نم

(X,y)  ،می باشند، که در این حالتX باشـد و  ها مـی برداری از ویژگیy 
هدف از مسئله کالسبندی تقریب . باشدشماره کالس برای هر نمونه می

کـالس آن را بـا    Xباشد که بر اسـاس هـر ورودی   می y=f(X)زدن مدل 
  .دقت مناسبی تشخیص دهد
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ارایه شـده   P2Pمقاله حاضر نیز یک روش ترکیبی تشخیص پروتکل  در
در کار حاضر با بکارگیری روشهای پیش پردازش ابتدا همپوشـانی  . است

ها را کاهش داده و سپس عمل ردهبندی را برروی کالسهای بین کالس
پردازش الگوریتمی کـه در  در قسمت پیش. دهیمتفکیک شده انجام می

ده است براساس روش کمترین خطای رده بیـان شـده   این مقاله ارایه ش
  .است

روش کمترین خطای کالسبندی یک روش موثر و کارا در زمینه بهبـود  
های مختلف داده کاوی و یادگیری ماشین ها می باشد و در زمینهویژگی

این روش به عنوان یک روش تفکیک کننـده  . [8]کاربردهای زیادی دارد
-ندی ترکیب شود و به عنوان یک عمل پـیش بمی تواند با هر روش رده

در این روش سعی براین است کـه بـا کمـک یـک     . پردازش مطرح باشد
ها آنها را به یک فضای جدید انتقال داد بطوری که نگاشت برروی ویژگی
بـراین  . پوشانی بین کالسها کمتر از حالت قبل باشددر فضای جدید هم

مـاتریس نگاشـت روش   . دیاباساس میزان خطای کالسبندی کاهش می
شود و در بند محاسبه میکمترین خطای کالسبندی براساس خطای رده

-شود ماتریس نگاشت بگونهمحاسبه این ماتریس در هر مرحله سعی می
مهمتـرین  . ای تغییر یابد که خطای کالسبند در هر مرحله کاهش یابـد 
ای بر. باشدقسمت روش کمترین خطای کالسبندی، ماتریس نگاشت می

  . [9]محاسبه این ماتریس روشهای مختلفی ارایه شده است
در این مقاله الگوریتم ژنتیک به عنـوان یـک روش بهینـه سـازی بـرای      

بـرای ایـن   . محاسبه ماتریس کمترین خطای کالسبندی ارایه شده است
منظور بعد از محاسبه ماتریس کمترین خطای کالسـبندی آنـرا بـرروی    

روش کالسـبندی   3ده و سپس بـا کمـک   مجموعه داده تست اعمال کر
ای کـه در  مسـئله . بندی می کنـیم مختلف مجموعه نگاشت یافته را رده

بنـد هـای موجـود در    این مقاله مورد نظر ما بوده است افزایش دقت رده
نتایج بدست آمده با کمـک  . باشدمی P2Pحل مسئله تشخیص پروتکل 

یـه شـده در بهتـرین    دهد که روش ترکیبی اراروش ارایه شده نشان می
  .می رسد% 96حالت به دقت باالی 

ای برروی کارهـای انجـام شـده در    در ادامه مقاله، در بخش دوم خالصه
با کمک روشهای یـادگیری ماشـین و داده    P2Pزمینه تشخیص پروتکل 

قسـمت سـوم بـه توضـیح روش ارایـه شـده خواهـد        . پـردازیم کاوی می
در قسـمت  . سی قـرار خواهـد داد  پرداخت و تمام بخشهای آنرا مورد برر

انـد  چهارم روشهای ارزیابی که در این مقاله مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه   
معرفی شده و سپس براساس آنها نتایج آزمایشات انجام گرفته شده ارایه 

-ای صورت میشود و بین روشهای مختلف و روش ارایه شده مقایسهمی
  .ه گیری خواهد پرداختبندی و نتیجقسمت پنجم نیز به جمع. گیرید

 مروری بر کارهای انجام شده در شناسایی پروتکل -١
های در سالهای اخیر اهمیت بخصوصی در زیمنه P2Pشناسایی پروتکل 

ــه همــین منظــور . تحقیــق دانشــگاهی و صــنعتی پیــدا کــرده اســت  ب
الگوریتمهای مختلفی برای بهبود کـارایی روشـهای موجـود ارایـه شـده      

ر براساس روشـهای آمـاری و روشـهای یـادگیری     این روشها بیشت. است
باشند زیرا همانطوری که توضیح داده شـد روشـهای قـدیمی    ماشین می

روشـهای  . باشـند شناسایی از روی شماره پورت عمـال از رده خـارج مـی   
یادگیری ماشین در زمینه شناسایی پروتکل، تحت نام روشهای تشخیص 

نهــا اولــین بــار در مرجــع باشــند و ایــده اســتفاده از آامضــا مطــرح مــی
-بنـدی مـی  ایده اصلی این روشها مانند هر مسـئله رده  .مطرح شد[10]
-بسته اطالعاتی تحت نام ویژگی 1برای این منظور هنگام دریافت . باشد

شود و براساس ویژگیهای بدسـت آمـده   ها از سرایند بسته استخراج می
در مقابل یک را  P2Pیک روش ردهبندی می تواند ویژگیهای یک کاربر 

هـای  در واقع روشهای یادگیری ماشین ویژگـی . یادبگیرد P2Pکاربر غیر 
ها تحت عنـوان تشـخیص   گیرند که این ویژگیرا فرا می P2Pیک کاربر 

باشد و در صورت برخورد به بسته ای کـه دارای امضـای   امضا مطرح می
ی را بندی بسته ورودشبیه به امضاهای یادگرفته شده باشد، سیستم رده

ایـن روش در مـورد ابـزاری    . شناسایی می کند P2Pبه عنوان یک بسته 
  .باشدکه از شماره پورت های تصادفی استفاده می کنند نیز کارا می

نویسندگان با کمک روشهای بدون ناظر نگاشـت خودکـار    [4]در مرجع 
را شناسایی کنند و بـر اسـاس    P2Pهای سعی کرده اند که امضای بسته

روش ارایـه شـده در ایـن    . ع عمل رده بندیی را انجام دهندهمین موضو
-مقاله از روشهایی که براساس شماره پورت عمل رده بندیی را انجام می

کرد و تا حدود زیادی مشکل شماره پورتهـای  دادند بسیار بهتر عمل می
تصادفی را حل کرده است اما همچنان جای کار بیشتر و افزایش بازدهی 

مقاالت بعدی از این نویسندگان تا حدود توانسته اند بـا   که در. را داشت
  .تغیراتی در روش پایه نرخ بازشناسی را بهبود ببخشند

کاری مشابه با کار قبلی انجام شـده اسـت امـا روش پایـه      [5]در مرجع 
در این مرجع با کمـک نمونهـایی   . باشندروشهایی براساس شبکه بیز می

توانسته بودند ساختار شبکه بیز برای که از قبل کالس آنها مشخص بود 
همـان طـور   . را بدست آورند NonP2pو  P2Pمشخص کردن کالسهای 

های شبکه(رود بکار گیری روشهای یادگیری ماشین آماری که انتظار می
  .توانسته بود نرخ رده بندیی مناسبی برای این مسئله ایجاد کند) بیز

عصـبی بـا نـاظر و بطـور     نویسندگان از روشـهای شـبکه     [6]در مرجع 
مشخص از رده بندی شبکه پرسپترون چند الیه بـرای انجـام عمـل رده    

ای به تعداد نمونهای در این مرجع مجموعه داده. اندبندیی استفاده کرده
آوری شـده و براسـاس آن عمـل    زیاد، از روش شبکه دانشگاه اوتاوا جمع

قاله ادعـا شـده   در این م. استآموزش و تست شبکه عصبی انجام گرفته 
های مناسـب  آوری شده دارای تنوع و نمونهاست که مجموعه داده جمع

  .بوده است NonP2pو  P2Pاز دو کالس 
-براساس مجموعه داده جمع [7]در مرجع دیگری از همین نویسندگان 

آوری شده آزمایشات بیشـتری انجـام گرفتـه و روش رده بنـدیی نیـز از      
در ایـن  . تصمیم عوض شـده اسـت  حالت شبکه عصبی به حالت درخت 

مرجع ادعا شده اسـت کـه روش درخـت تصـمیم بهتـر از روش شـبکه       
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نکته دیگر . را جداسازی کند NonP2Pو  P2Pتواند کالسهای عصبی می
استفاده شده در این مقاله آن است که از سـه درخـت تصـمیم بصـورت     
 همزمان استفاده شده و برروی خروجی آنها از یک سیسـتم رای گیـری  

 .شوداستفاده می

 روش پیش پردازش ارایه شده -٢
همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد، در روش ارایه شده سعی 
داریم از پیش پردازش کمترین خطای کالسبندی بـرای ایجـاد تفکیـک    

کـاری کـه در   . بیشتر بین کالسها و آموزش بهتـر مـدل اسـتفاده کنـیم    
عالوه براین موضوع برای . است ها کمتر انجام شدهزمینه رده بندی بسته

افزایش کارایی روش کمترین خطای کالسبندی، الگوریتمهای تکاملی را 
وارد موضوع کرده و با کمـک ایـن روش مـاتریس تبـدیل مـورد نیـاز را       

-دیاگرام کلی روش ارایه شده را نشـان مـی  ) 1(شکل . ایممحاسبه کرده
  .دهد

 

 
ه بر اساس دو رده بندی شبکه دیاگرام کلی روش ارایه شد): 1(شکل 

 عصبی و فاصله 

شود، با کمک الگوریتم ژنتیک همانطور که در این شکل دیده می
بهترین ماتریس کمترین خطای کالسبندی موجود در جمعیت استخراج 

شوند و های ورودی به فضای جدید نگاشت میشده و با کمک آن نمونه
بندی برای انجام عمل رده  توان از هر روش ردهسپس در مرحله بعد می

رده بندی  3که در این پیشنهاد پروژه ما از . ها استفاده کردبندی بسته
نزدیکترین همسایه و شبکه عصبی به عنوان روشهای رده  kفاصله، 

در بخش بعد مروری کوتاه برروی الگوریتم . ایمبندی استفاده کرده
  .ژنتیک ارایه شده برای حل این مسئله خواهیم داشت

  قسمتهای مختلف الگوریتم ژنتیک بکار رفته 2-1
در ادامه قسمتهای مختلف الگورتیم ژنتیک ارایه شده را مورد بررسی 

در الگوریتم ژنتیک بکار رفته، هر کروموزم در . دهیممختصر قرار می
تعداد ویژگیهای هر نمونه از  n(باشد می n*nحقیقت یک ماتریس 

ماتریس همان ماتریسی است که در این ). باشدمجموعه داده ورودی می
-نهایت به عنوان ماتریس کمترین خطای کالسبندی در نظر گرفته می

-ای مینوع عملگر همبری استفاده شده ، عملگر برش تک نقطه. شود
نوع عملگر جهش با احتمال  4برای ایجاد تنوع بیشتر از . [11]باشد

-وارد زیر میاین عملگرهای جهش شامل م. اجرای مساوی استفاده شد
  باشد

در ایـن عملگـر، یـک ژن از کرومـوزوم انتخـاب شـده و       : جهش تصادفی
 شودمقدار آن بصورت تصادفی عوض می

در این عملگر جای دو ژن در یـک کرومـوزم بصـورت    : جهش جابجایی 
 شودتصادفی عوض می

در این عملگر مقداری بصورت تصادفی بـه مقـدار فعلـی    : جهش خزشی
 شوداضافه یا کم مییکی از کروموزمها 

مقدار تمام ژنهـای یـک کرومـوزم کـامال بصـورت      : جهش درهمریختن 
  شودتصادفی عوض می

به همین . باشدمهمترین قسمت الگوریتم ارایه شده تابع ارزیابی آن می
  دهیمدلیل تابع ارزیابی را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می

ت یک ماتریس تبدیل طور که گفته شد هر کوروموزم در حقیقهمان
برای اینکه میزان مناسب بودن هر . باشدکمترین خطای کالسبندی می

کروموزم را تعیین کنیم باید آن کروموزم را به عنوان ماتریس تبدیل به 
مجموعه داده ورودی اعمال کنیم و مجموعه داده نگاشت شده را به 

خطای بدست عنوان ورودی به رده بندی مورد نظر ارایه کنیم و میزان 
آمده از خروجی کالس را به عنوان مقدار تابع ارزیابی برای این کروموزم 

چگونگی محاسبه تابع ارزیابی برای هر ) 2(شکل . در نظر بگیریم
  .دهدکروموزم را نشان می

چگونگی محاسبه کردن تابع ارزیابی): 2(شکل   
ده بندی فاصـله  چگونگی محاسبه مقدار تابع ارزیابی را برای ر) 1(رابطه 

  .دهدنشان می
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شود بعد از اعمال مـاتریس کمتـرین   که در این رابطه دیده میهمانطور 

خطای کالسبندی مربوط به یک کروموزم برروی مجموعـه داده ورودی،  
. شودمجموعه داده نگاشت شده به دو قسمت آموزش و تست تقسیم می

سپس مراکز دو کـالس مجموعـه داده نگاشـت شـده، از روی مجموعـه      
مقـدار خطـای رده بنـدی    ) 2(ابطـه  آموزش محاسبه شده و بر اسـاس ر 

  شودمحاسبه می

)2(  
100

2
22

)( ×
+

=
PNonP

FN
PP

FP

iFitness

ii

 
دهنـده تعـداد خطاهـای رخ داده در کـالس     نشـان  FPiدر این رابطـه   

P2P  ،NFPi دهنـــده تعـــداد خطاهـــای رخ داده در کـــالس نشـــان
NonP2P ،|P2P|  ــه ــداد کــل نمون ــده تع ــای نشــان دهن و ،  P2Pه

|NonP2P| های د کل نمونهنشان دهنده تعداNonP2P   در مجموعـه
  .باشدداده نگاشت شده می

کروموزمی که در چرخه ژنتیک کمترین خطا را تولیـد کنـد بـه عنـوان     
شود و در مرحله تست ماتریس کمترین خطای کالسبندی برگردانده می

  .شوداز آن استفاده می

 ارزیابی روش ارایه شده -٣
برروی معیارهـای ارزیـابی    در این قسمت ابتدا به صورت خالصه معرفی

خواهیم داشـت و سـپس بـه ارزیـابی روش ارایـه شـده بـا کمـک ایـن          
  .معیارهای ارزیابی خواهیم پرداخت

 معیار های ارزیابی 3-1
انـد شـامل   معیارهای ارزیابی که در این مقاله مورد استفاده قـرار گرفتـه  
هـای یـک   معیار اطالعات متقابل، معیـار پراکنـدگی و فشـردگی نمونـه    

در ادامـه مختصـری   . باشندبندی میوعه داده و در نهایت، دقت ردهمجم
  .در مورد هر روش بحث خواهیم کرد

  

 اطالعات متقابل -3-1-1
ام نسبت  iمیزان اطالعاتی است که ویژگی   I(Fi , C )اطالعات متقابل 

هرچقدر این مقـدار بـاالتر باشـد نشـان     . به کالسهای مجموعه داده دارد
تواند بهتر کالسهای مجموعه داده را از ام میi دهنده آن است که ویژگی

اطالعات متقابل و آنتروپی اولین بار توسط شنون ارایـه  . هم تفکیک کند
شد و توسط آن میزان اطالعات یک متغیر تصادفی را می توان محاسـبه  

آنتروپی در واقع میـزان عـدم قطعیـت بـرای یـک متغیـر       . [12,13]کرد

 P(x)را با تابع چگـالی   Ψبتواند مقادیر  Xاگر متغیر . تصادفی می باشد
  .باشدقابل محاسبه می) 3(اختیار کند آنگاه مقدار آنتروپی آن از رابطه

)3(  ∑
Ψ∈

−=
x

xpxpXH ))(log()()(
 

  
محاسـبه  ) 4(مقدار آنتروپی توام از رابطـه   X,Yبرای دو متغیر تصادفی 

  . شودمی

)4(  ∑∑
Ψ∈ Γ∈

−=
x y

yxpyxpYXH )),(log(),(),(
 

  
غیـر  می توان مقدار اطالعات متقابل بین دو مت) 4(و ) 3(براساس روابط 

هرچقدر این مقدار بیشتر باشـد نشـان دهنـده    . تصادفی را محاسبه کرد
  .باشدارتباط بیشتر دو متغیر می

  
)5(  ),()()(),( YXHYHXHYXI −+= 

 )فشردگی(Dunnxمعیار  3-1-2
روابـط  . [14]شودها تعریف میاین معیار براساس میزان فشردگی کالس

در ایـن روابـط   . دهـد چگونگی محاسبه این معیار را نشان می) 8(تا ) 6(
nc اد کالسها، تعدdist(ci,cj)  باشد که براساس فاصله بین کالسها می

  .شودمحاسبه می) 7(رابطه 
)6(  

1,..., 1,...,
1,...,

( , )
min min

max ( )
i j

nc i nc j i nc
kk nc

dist c c
D

diam c= = +
=

    =      
 

)7(  
,

( , ) min ( , )
i j

i j x c y c
dist c c dist x y

∈ ∈
=  

)8(  
,

( ) max ( , )
x y c

diam c dist x y
∈

=  

دهنـده میـزان فشـردگی بیشـتر     هرچقدر این مقدار بیشتر باشـد نشـان  
توانـد بـه دقـت    بنـد مـی  باشد و در نتیجـه رده میهای یک کالس نمونه

  .بندی کندهای این مجموعه را ردهبهتری نمونه

 )پراکندگی(SDمعیار  3-1-3
هـای کـل مجموعـه داده و    این معیار براساس میـزان پراکنـدگی نمونـه   

) 11(تـا ) 9(روابط . [15]شودهای هر کالس تعریف میپراکندگی نمونه
تعـداد   ncدر ایـن روابـط   . دهدان میچگونگی محاسبه این معیار را نش

 iواریانس کالس  σiها، مرکز کل نمونه Xام،  iمرکز کالس  viکالسها، 
میـانگین پراکنـدگی   ) 9(در رابطه . باشدها میواریانس کل نمونه σام و 

  . کندکالسها را محاسبه می
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  شودنمونها محاسبه میپراکندگی کل ) 10(سپس براساس رابطه 
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∑ ∑  

بیشترین و کمترین فاصیه بین مراکـز   Dminو  Dmaxدر این رابطه  
-محاسبه می) 11(با کمک رابطه  SDدر نهایت مقدار . باشدکالسها می

  .شود
)11(  ( ) . ( ) ( )SD nc Scat nc Dis ncλ= + 

دگی کمتر کالسها و در دهنده پراکنهرچقدر این مقدار کمتر باشد نشان
  .باشدپذیری بیشتر مجموعه داده مینتیجه مقدار تفکیک

 معیار های ارزیابی 3-2
در ادامه نتایجی را که با کمک روش بهبود ویژگـی ارایـه شـده بدسـت     

کنـیم و  آورده شده است را با حالت بدون نگاشت ویژگیهـا مقایسـه مـی   
هـا را  اسـی بسـته  توانـد نـرخ بازشن  دهیم روش ارایه شـده مـی  نشان می

ای کـه بـرای تسـت روش ارایـه شـده مـورد       مجموعه داده. افزایش دهد
 [6,7]ای اسـت کـه در مراجـع    استفاده قرار گرفته است، مجموعـه داده 

ما نیز نتایج خود را با نتـایج  . آوری و مورد استفاده قرار گرفته استجمع
 2دارای ایـن مجموعـه داده   . ایـم موجود در این مقـاالت مقایسـه کـرده   

-ویژگی می 5باشد که هر نمونه آن دارای می NonP2Pو  P2Pکالس 
  .باشدنمونه می 37000باشد و دارای 

نزدیکتـرین همسـایه و شـبکه     kدر آزمایش اول سه رده بندی، فاصـله،  
عصبی را به عنوان روشهای رده بندی در نظر گرفتیم و نـرخ بازشناسـی   

  سه حالت زیر مقایسه کردیمرده بندی در  3ها بر برای این بسته
 (Normal)بدون نگاشت و بهبود ویژگیها •
روش محاسـبه کمتـرین خطـای    همراه بـا بهبـود ویژگـی، بـه     •

 (MCE). [9]کالسبندی استاندارد، مرجع
همراه با بهبـود ویژگـی، بـه روش محاسـبه الگـوریتم ژنتیـک        •

)GAMCE(  
دام از هـر کـ  . ارایه شـده اسـت  ) 3(نتایج مقایسه این سه روش در شکل 

اجـرای مسـتقل از هـم     100اعداد موجود در این شکل حاصل میانگین 
  باشدمی
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   روش رده بندی 3های بهبود ویژگیها برروی مقایسه روش):3(شکل

پـردازش  شود استفاده از روش پـیش همانطور که در این شکل دیده می
کمترین خطای کالسـبندی توانسـته اسـت بهبـودی را در هـر سـه رده       

ایـن نشـاندهنده   . پردازش ایجـاد کنـد  نسبت به حالت بودن پیش بندی
-هـای اولیـه مـی   موثر بودن بکارگیری روش بهبود ویژگی برروی ویژگی

  .باشد
نکته دیگر که در این شکل مشخص اسـت آن اسـت کـه بـا بکـارگیری      

ایم ماتریس نگاشـت بهتـری تولیـد کنـیم و در     روشهای تکاملی توانسته
ایـن  . تر از هم جداسازی کنـیم ه را بصورت مشخصنتیجه کالسهای اولی

و نتـایج   موضوع نیز در هر سـه حالـت روشـهای رده بنـدی وجـود دارد     
بنـد  رده 3بدست آمده با کمک روش ارایه شده در این مقاله بـرای  هـر   

-ایـن موضـوع نشـان   . مختلف، همواره بهترین جواب را تولید کرده است
های ای تکاملی برای فرار از بهینهدهنده کارایی مناسب بکارگیری روشه

  .باشدمحلی و محاسبه ماتریس نگاشت دقیق تر می
در آزمایش دیگر، برای محاسبه میزان کارایی استفاده از روشهای بهبـود  

بار فارغ از روشهای رده بنـدی  ویژگی، به سراغ خود ویژگیها رفتیم و این
شـده را مـورد    پـزدازش ارایـه  و میزان خطای آنهـا، توانـایی روش پـیش   

در این آزمایش اطالعات متقابـل بـین هـر ویژگـی و     . ارزیابی قرار دادیم
  .کالسهای مجموعه داده را به عنوان معیار انتخاب کردیم

همانطور که توضیح داده شد، هرچه اطالعات متقابل بین یک ویژگـی و  
دهنده آن است کـه ویژگـی مـورد نظـر دارای     کالسها بیشتر باشد نشان

در ایـن  . هـای هـر کـالس اسـت    ی بیشتری برای جداسازی نمونـه توانای
آزمایش میزان اطالعات متقابل هر ویژگی را قبل و بعـد از اعمـال روش   

نشـانگر  ) 4(شـکل  . کنـیم بهبود ویژگی ارایه شده را با هم مقایسـه مـی  
  .باشدنتایج این آزمایش می
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 بهبود ویژگیاطالعات متقابل قبل و بعد از بکارگیری روش ): 4(شکل

همانطور که در این شکل نیـز مشـخص اسـت، بعـد از اعمـال روشـهای       
بهبود ویژگی، میزان اطالعـات متقابـل هـر ویژگـی نسـبت بـه کالسـها        

تـوان از روش ارایـه شـده انتظـار بهبـود      کند پـس مـی   افزایش پیدا می
  .کارایی برای هر رده بند را داشت
عـه داده مـورد تسـت انجـام     هـای مجمو آزمایش بعدی نیز برروی نمونه

-در این آزمایش با کمک معیار فشردگی، میزان فشردگی نمونـه . گرفت
هـا بـا هـم    های کالسهای مجموعه داده قبـل و بعـد از نگاشـت ویژگـی    

همانطور که قبال هم توضیح داده شد هر چقـدر ایـن   . مقایسه شده است
کالس و در های هر دهنده فشردگی بیشتر نمونهمقدار بیشتر باشد نشان
نتایج این آزمایش را ارایـه  ) 5(شکل. باشدبندی مینتیجه نرخ بیشتر رده

  .دهدمی
Dunn
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 حالت مختلف 3مقدار معیار فشردگی برای ): 5(شکل
حالـت بـدون نگاشـت ویژگیهـا،      3در این شکل معیـار فشـردگی بـرای    

ها با کمـک روش اسـتاندارد کمتـرین خطـای ویژگیهـا و      نگاشت ویژگی
. انـد ها با کمک روش ارایـه شـده، بـا هـم مقایسـه شـده      ژگینگاشت وی

همانطور که از نتایج این آزمایش مشخص است، معیار فشردگی با اعمال 
هـا  ماتریس نگاشت استاندارد نسـبت بـه حالـت بـدون نگاشـت ویژگـی      

افزایش داشته است و بهترین نتیجه زمـانی بدسـت آمـده اسـت کـه از      
مک روش ارایـه شـده محاسـبه شـده،     هایی با کماتریس نگاشت ویژگی

بنـدی را بـا کمـک    توان بهبود نتـایج رده بنابراین می. استفاده شده باشد
  .این آزمایش توجیح کرد

در آزمایش بعدی از معیـار پراکنـدگی بـرای ارزیـابی روش ارایـه شـده       
همانطور که در قسمن قبل نیز توضـیح داده شـد، هـر    . ایماستفاده کرده

دهنـده  دگی برای یک مجموعه داده کمتر باشد نشـان چقدر معیار پراکن
های یک کالس و در نتیجه احتمال هـم پوشـانی   پراکندگی کمتر نمونه

  .دهدنتایج این آزمایش را نشان می) 6(شکل. باشدکمتر کالسها می
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 حالت مختلف 3مقدار معیار پراکندگی برای ):6(شکل

حالت بدون  3اکندگی برای در این شکل نیز مانند آزمایش قبل معیار پر
هـا بـا کمـک روش اسـتاندارد کمتـرین      نگاشت ویژگیها، نگاشت ویژگی
ها بـا کمـک روش ارایـه شـده، بـا هـم       خطای ویژگیها و نگاشت ویژگی

با توجه به شکل، معیـار پراکنـدگی بـا اعمـال مـاتریس      . اندمقایسه شده
داشـته   ها کـاهش نگاشت استاندارد نسبت به حالت بدون نگاشت ویژگی

است و بهترین نتیجه زمانی بدست آمده اسـت کـه از مـاتریس نگاشـت     
ها که با کمک روش ارایـه شـده بدسـت آمـده اسـت، بـه عنـوان        ویژگی

-توان بهبـود نتـایج رده  بنابراین می. ماتریس نگاشت استفاده شده باشد
  .بندی را با کمک این آزمایش نیز  توجیح کرد

 یریجه گینت 4
هـا  ارایه یک روش پـیش پـردازش و نگاشـت ویژگـی    در مقاله حاضر به 

بـرای محاسـبه   . ایـم براساس روش کمترین خطای کالسبندی پرداختـه 
ماتریس نگاشت در روش پیشـنهادی، از الگوریتمهـای ژنتیـک اسـتفاده     

های محلی کـه  توانند مشکل بهینهزیرا الگوریتمهای ژنتیک می. ایمکرده
گیرند را بصـورت  ر آنها قرار میسایر روشهای محاسبه ماتریس نگاشت د

ای کـه از  برای ارزیابی روش ارایه از مجموعه داده. تری حل کنندمناسب
ایم و اوری شده استفاده کردهروی ترافیک واقعی مسیریاب دانشگاه جمع

سپس با کمک آن و چندین معیار ارزیابی مختلف به بررسی روش ارایـه  
که در این مقاله مورد اسـتفاده قـرار   معیارهای ارزیابی . ایمشده پرداخته

انـد شـامل اطالعـات متقابـل، میـزان فشـردگی کالسـها، میـزان         گرفته
تمامی معیارهای ذکـر شـده   . باشدبندی میپراکندگی کالسها و نرخ رده

بطـوری  . باشـد گر بازدهی مناسب روش بهبود ویژگی ارایه شده میبیان
دهـد کـه روش   نشان می که نتایج بدست آمده با کمک روش ارایه شده

مـی رسـد و در   % 96ترکیبی ارایه شده در بهترین حالت به دقت بـاالی  
 .روش موجود در مقاالت قبل را نیز بهبود داده است% 8حالت میانگین 
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