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 با استفاده از یادگیری ماشین  ی صنعت ای اشروشی برای تشخیص نفوذ بر بستر اینترنت   ارائه

 3، کوروش داداش تبار احمدی,*2رحیم اصغری، ۱زادهسجاد قاسم 

 رانیا ،، تهرانمالک اشتر یدانشگاه صنعت ،یمخابرات امن و رمزنگار  شی ارشد گرا یکارشناس یدانشجو -۱

 رانیا ،تهران ،مالک اشتر یدانشگاه صنعت وتر،یبرق و کامپ شگاهیمجتمع دان  اریاستاد -3و  2

 چکیده 
 

 ی ریکارگ به.  باالیی برخوردار است  تیاهم  از  یصنعت   ءایاشدر اینترنت    هادادهو جلوگیری از به سرقت رفتن    حفاظت از اطالعات

با    مقاله،   نیدر ا  . کندی مآسان    زیادی در شبکه را تا حد    دادهرخ  ی های ناهنجار  ییشناسا،  نفوذ مناسب  صیتشخ  سامانه   کی

انه  ، یک سامگرددیمقدرتمند یادگیری ماشین محسوب    ی هاروشمناسب یک شبکه عصبی پیچشی که از    ی سازمدلکمک  

  دو   ی هاطیدر محپیشنهادی  مدل  .  دینمایمتشخیص نفوذ با کارایی باال در میزان دقت در شناسایی ترافیک ناهنجار را ارائه  

مناسب،    نیچنهم .  شد  ااجرکالسه   نتایج  به  دستیابی  روی   هادادهپردازش  جهت  داده  بر    NSL – KDD  ی هامجموعه 

 .دهدی مرا نشان  شنهادشده یپکیفیت مناسب مدل  ،صورت گرفته یهای ابیارزکه  گردید ی سازاده یپ
 

 .پیچشی یشبکه عصب ق،یعم ی ریادگی ،نفوذ صیتشخ سامانهامنیت شبکه،  ،یصنعت ءایاشاینترنت : یدیکلمات کل
 

 مقدمه .1

پ با  تراف  روزروزبه  ی فنّاور  شرفتیامروزه  تراکم  و  حجم  ظهور    شودمیافزوده    ی وتری کامپ   های شبکه   کیبر  به  منجر  که 

ز  نیا  لیوتحلهیتجز.  شودمی  ی دیمتفاوت و جد  ی هاپروتکل برا  ی تجار   های شبکه داده در    ادیحجم  صاحبان آن   ی بزرگ 

در حال   کنند می ارائه    ی ناهنجار   صیتشخ  ایپروتکل    صی اساس تشخ  بررا    یکه خدمات  ییهارکت شمهم شده است.    هاشبکه 

 . [ ۱]دهندمی نشان  ی امروز نترنتیرا در ا یلیتحل ن یو ارزش چن تیظهور هستند و اهم

  ای  افزارسخت نفوذ    صیتشخ  ستمیقرار دارد. س  تیاولو  در  ۱شبکه   ت یاز امن  نانیاطم  ،ی وتری کامپ   های شبکه تعداد    شیافزا  با

و به    کندی م نظارت    یتیامن   ای  یتیریمد  ی هااست یسنقض    ایمخرب    ی هاتیفعال  ازنظررا    ی وتر یاست که شبکه کامپ  ی افزارنرم

رفتار    صی : تشخشوندی م  میتقس  یکل  دودستهبه    نفوذ در شبکه  صیتشخ  های روش.  هددی مشبکه گزارش    تی ریمد  ی هابخش 

 . [۲] مبتنی بر امضاء   سوءاستفاده صی و تشخ غیرعادی 

را    ییپورت، در عمل دقت باال  های روشو    ی آمار  های روششانگر،  بر ن  یمبتن  ی هاروشکار، مانند    نیا   ی مرسوم برا  ی هاروش

 ی هاسامانه است که  نیا نهی زم نی به تخصص دارند. هدف محققان در ا ازین هاروش نیا ن،ی. عالوه بر ادهندی نمنشان 

باشند، بلکه از دقت داشته    یعملکرد خوب  یخودکار و بدون دخالت عوامل خارج  طوربه   تنهانه  های ناهنجارو    ک یتراف  صیتشخ

 .برخوردار باشند زین  ییباال  یصیتشخ

اکندمی استفاده    ینی ماش  ی ریادگیو    ی آمار  های تکنیکمانند    یمختلف   های تکنیکاز    2یکاوداده  یها کیتکن  قیتحق  نی. 

 . [۳]ند کی م ینفوذ را بررس صیتشخ ی هاسامانه  ی سازاده یپ ی برا مورداستفاده ی بندطبقه ی هاو روش  نیماش ی ریادگی

  یی شناسا  ی است که برا  یکیتکن  کاوی دادهست.  ا  هامجموعه دادهمختلف از    ریو مقاد  هاخالصهانواع    افتنی  ندیفرا  کاوی داده

الگوها  یینفوذها ا  ی ها  دردادهرا    ی دیجد  ی که  بزرگ  بس  .[۲]  رودی مبه کار    کنندمی   جادیشبکه  از    ی اریدر حال حاضر، 
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  یمختلف  های تکنیکاز    کاویداده.  اندکردهتمرکز    کاوی داده  های تکنیک  بر  ینفوذ مبتن  صیشخت   های روش  ی محققان بر رو

 . [۴] کندمی استفاده  نیماش ی ریادگیو  ی آمار های تکنیکمانند 

 تر قیو دق  ترعیشبکه را سر  ی نفوذ، تالش کرده است تا نفوذها  صیتشخ  ٔ  نهیرزمد  ریاخ  ی هادر سال   شدهانجام  قاتیتحق

 یهاتمیکنند. استفاده از الگوراستفاده می   هاش یانجام آزما  ی استاندارد برا  مجموعه داده  کیمحققان از    ن،یکند؛ بنابرا  یی شناسا

نفوذ    صیتشخ   ی برا  هستند که  ییهاروش  زجملهاو ...    کی ژنت  ی هاتمیالگور  ،یهای عصبشبکه  ،ی های فازتکنیک  ،یبیترک

 شود.شبکه انجام می 

  ن یاستفاده کردند. ا  های ناهنجار  صیتشخ  ی برا means-k ی بندخوشه  تمیاز الگور  یبیاز ترک  [5]همکارانش  و  1آقای مایاندی 

را در   میتصم ی مرزها م،یو سپس درخت تصم کندی استفاده م  یشیآزما ی ها نمونه ی بندبخش یبرا k-means ابتدا از  روش

استفاده کردند که   ییاستخراج الگوها  ی برا  کاوی داده  کردی رو   ک یاز    [6]و همکارانش  2آقای بوزاک  .کندی م  حیهر خوشه تصح

  ی بازرس  ی هادادهاز    شدهاستخراج  ی اتصال فاز  نیاز قوان  ی ا مجموعهاز    هاآن.  دهندمی نفوذ نشان    صیتشخ  ی را برا   ی رفتار عاد

 ب ی را ترک  یقواعد تداع  نیهمچن  هاآن  ،ی رعاد یرفتار غ  صیتشخ  ی استفاده کردند. برا  ی رفتار عاد  ی هامدل   عنوانبه شبکه  

از   [۳] و همکارانش3آقای جین هو    .محاسبه کردند  ی عاد  ی هادادهاز    شدهاستخراج  ی هامجموعهکردند و شباهت آن را با  

 یبرا BP هیچندال   یشبکه عصب   کیاز    هاآن استفاده کردند.    یعصب  های شبکه بهبود وزن و آستانه    ی برا  کیژنت  تمیالگور

 صورت به   هیاول  ی هاآستانه و    هاوزن  هاشبکه  نینفوذ استفاده کردند. در ا  صی تشخ  ٔ  نهیدرزمو حمله    ی عاد  ی هاداده   ی بندطبقه 

 ن ی استفاده کردند. ا  جیبهبود نتا  ی برا  نهیانتخاب آستانه و وزن به  ی برا  کیژنت  تمیالگور  کیاز    هاآن.  شوندی مانتخاب    یفتصاد

 .شودمینفوذ  صینرخ تشخ شیو افزا BP یسرعت مدل شبکه عصب شی روش باعث افزا

 کاهش تعداد   ن یو همچن  ی وتریکامپ  های شبکه نفوذ    صینفوذ دقت در تشخ  صیتشخ  ی هاسامانه در    نکهیا  بهباتوجه

 زان یم  ن،یماش  ی ریادگیبر    یمبتن   های روش  سهیشده است با مقا  یکار سع  نیاست، در ا  تیحائز اهم  اریکاذب بس   هشدار

جدید قدرتمند   ی هاتم یالگور  ی ریکارگبهبا    نفوذ  صیتشخ  ی هاسامانه   یک  ارائهاین مقاله،  . هدف  ابدی  شینفوذ افزا  صیتشخ

شبکه  نفوذ در یک    صی روش تشخ  کیارائه    ،تیدرنهااست و    مناسب  ی هاهدادبا استفاده از مجموعه    نیماش  یریادگی  در

شده در مدل پیشنهادی که از   ی ریکارگبه  ی هادادهدر خصوص مجموعه    ، در بخش دوم مقاله .  استاینترنت اشیاء صنعتی  

و معرفی کرده  . در بخش سوم، شبکه عصبی پیچشی را  می کنی ماهمیت باالیی در کسب نتایج مناسب برخوردار است، بحث  

بر روی    مدل  ی سازادهی پنتایج حاصل از    ،تیدرنها.  میپردازی مبخش چهارم به معرفی معیارهای ارزیابی مدل پیشنهادی    در

 . میی نمایمرا ارزیابی  هادادهمجموعه 
 

 برای تشخیص ناهنجاری  مورداستفادهداده  .2

 مدیریت  و  توسعه  5در موسسه فناوری ماساچوست   لینکلن  هآزمایشگا  توسط  ۴دارپا  نفوذ  تشخیص  ارزیابی  برنامه،  ۱۹۹۸  در سال

ترافیک    زیادی  تعداد  حاوی   استاندارد  مجموعه داده  یک  هاآن.  بود  نفوذ  تشخیص  تجهیزات  ارزیابی  و  بررسی  هاآن   هدف.  شد

و   نرمال  برای    مجموعه داده.  [ ۲]کردند  بررسی   شدهی سازه یشب   طوربه را    نرمال   ریغ شبکه  نام  نفوذ  تشخیصاستاندارد    به 

KDD CUP [ 7]است شدهاستفاده تحقیق این در ی سازمدل برای  که است مجموعه این از ی انسخه. 
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  زیادی  تحقیقات.  است  نفوذ  تشخیص  های نیک تک  مورد  در  تحقیق   در  شدهشناخته   نمونه  یک  KDD CUP  مجموعه داده

 و   آموزش  برای   مورداستفاده  ی هادادهی رو  تحقیقات  کهیدرحال  است،  توسعهدرحال   نفوذ  تشخیص  های تکنیک  بهبود  برای 

 . [ 7]بخشد بهبود را نفوذ تشخیص تواندمی  هاداده بهتر  کیفیت زیرا است، مهم بسیار تشخیص های مدل  آزمایش

 

 ی داده ترافیک شبکه هایژگیو.  ۱جدول 

 
 

  نیروی  محلی  شبکه  شبیه  که  محلی  شبکه  یک  برای   TCP  خام  ی هاداده  دریافت  برای   را  محیطی  لینکلن  آزمایشگاه

 مورد حمله چندین در اما ،کردی م کار هوایی نیروی  شبکه مانند دقیقاً شبکه این. کرد ی سازاده یپ است، متحدهاالتیا هوایی

  شبکه  ترافیک  از  آمدهدستبه   خام  TCP  ی هاداده  از  که  بود   گیگابایت  ۴  تقریباً  خام  آزمایشی  ی هاداده   .گرفت  قرار  آزمایش

 مشخصی  زمان  در  که  اتصالی  .است  بوده  شبکه  این  در  تماس  به  مربوط  داده  میلیون  5  پردازش  حاصلکه    است   شدهلیتشک

 شود می   انجام  شدهشناخته   پروتکل  یک  طبق  مقصد   IP  آدرس  به   مبدأ  IP  آدرس   از  داده  انتقال  جریان  و  ابدیی م  پایان  و  شروع

  نفوذ   نوع یا  فتارر  که  بسته رفتار  میدان  یک  مشخصه، ۴۱  است   فیلد   ۴۳  دارای   ورودی   هر  ،NSL-KDD  مجموعه داده  در  .[ ۸]

  5  دارای   برچسب  ستون.  [ ۲]دهدمی   نشان  را  نفوذ  تشخیص  در  دشواری   میزان  فیلد  آخرین  و  کند می   مشخص  را  معمولی

  ماشین  کردن  اشباع  با  سرویس،  انکار  حمله  در.  است  Prob  و  DoS ،  U2R،  R2L  شامل  نفوذ  دسته   ۴  و  کلی  دسته   یک  دسته،

شرحنام ویژگی

hothotتعداد شاخصهای

num_ fa iled_ log insه شدهاند تعداد تالشهای برای ورود که با شکست مواج

logged_ in1 اگر با موفقیت وارد شده باشد مقدار 0 در غیر اینصورت

num_ compromisedتعداد شرایط در معرض خطر

root_ she ll1 اگر پوسته روت بدست آمده باشد 0 در غیر اینصورت

su_ a ttempted1به کار گرفته شده باشد 0 در غیر اینصورت su root اگر دستور

num_ rootrootتعداد دسترسیهای

num_ file _ crea tionsتعداد عملیاتهای ایجاد فایل

num_ she llsnumber of shell prompts

num_ access_ file sتعداد عملیاتهای دسترسی کنترل فایلها

num_ outbound_ cmdsftpتعداد دستورات خارجی در یک نشست

is _ hot_ log in1 باشد 0 در غیر اینصورت hot اگر ورود متعلق به لیست

is _ guest_ log in1 اگر ورود میهمان باشد 0 در غیر اینصورت

dura tion)طول اتصال ) تعداد ثانیهها

protocol_ typeو غیره TCP , UDP نوع پروتوکل مثل

serviceو غیره http , telnet سرویس شبکه در مقصد برای مثال

src_ bytesتعداد بایتهای داده از منبع به مقصد

dst_ bytesتعداد بایتهای داده از مقصد به منبع

flagحالت نرمال یا خطای یک اتصال
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  شبکه  قانونی  ترافیک  به  سرور  پاسخگویی  از  که  شودمی  ایجاد  سرور  روی   بزرگی   سربار  ارتباطی،  ی هادرخواست  با  موردنظر

 . [۴]شودمیتوضیح داده  و شکل را در جدولداده  ریمقادو  هایژگیودر ادامه برخی از این . کندمی جلوگیری 
 

 
 مقادیر داده در تست و آموزش مدل .۱ شکل

 های ژگیوآماری برای  یهاتستاستفاده از  2.1

ی پرت  هاداده  حذفو    ، رگرسیونبندی طبقه،  پردازشپیشو    هاداده  ی سازپاک استاندارد مانند    ی ندهایفرااز    در این مقاله

دادهدر    .شودمی استفاده    بندی طبقهبرای   داده مجمو NSL-KDD مجموعه   ی عنیمختلف حمالت    ی هاکالسشامل    عه 

DoS ،R2L ،U2R و Prob . 

 

 هاداده سازینرمال 2.2

  ورودی  مقادیر  کهازآنجایی.  است  کمی  هاویژگی  بقیه  و  است  کیفی  که  دارد  وجود  ویژگی  سه  ،NSL-KDD  داده  مجموعه  در 

سه    تواندمی   "protocol_type“  ویژگی  ، مثالعنوانبه .  کنیممی   تبدیل  عددی   به  را  عددی   غیر  ی هاویژگی  ، باشد  عددی   باید

 . ستا  “ “ icmpو  " tcp" ،" udp" شامل  نوع مختلف داشته باشد که

 هستند.   (.۰ ،۰ ،۱) و( ۰ ، ۱ ،۰) ، (۱ ،۰ ،۰)  باینری  بردارهای شامل   کنیممی کدگذاری  (one hot) باینری  صورتبه را هاآن

وجود بین مقادیر حداکثر و حداقل    هاییتفاوت  هاآنکه در    است  ستفادهموردا  داده  مجموعهچندین ویژگی در    سازی نرمال 

به   هاآنبرای نگاشت    (۱)و سپس از فرمول    کنیممی استفاده    هاتفاوتلگاریتمی برای کاهش    بندی   مقیاسما از روش   دارد.

 . [۱۰] کنیممی استفاده [ ۱ ,۰محدوده ]

(۱) 

 
 پیچشیعصبی  هایشبکه  .3

 تصویری   های تحلیل  انجام  برای   معمواًل  که  هستند  عمیق  عصبی   های شبکه   از  ای رده،  1ی گشتهم   یا  پیچشی  عصبی   های شبکه 

 الهام   گربه  بینایی  قشر  زیستی  یندهای آفر   از  پیچشی  های شبکه   ساختار  . شوندمی   استفاده  ماشین  یادگیری   در  گفتاری   یا

 آن   به  که   دهندمی   پاسخ  تحریک  به  محدود  ناحیه  یک  در  تنها  هاتک نورون  که  است  ی اگونهبه   ساختار  ینا.  شده استگرفته 

 میدان   کل   که  ی اگونه به  دارند  همپوشانی   باهم  جزئی  صورتبه   مختلف  های نورون  پذیرش  نواحی.  شودمی   گفته  پذیرش  ناحیه

 . [ ۱۱]دهندمی پوشش را دید

.  کنندمی   استفاده  پردازشپیش  از  کمتری   میزان  به  تصاویر  بندی دسته  رویکردهای   بقیه  به  نسبت  پیچشی  عصبی   های شبکه 

 . [۲] شدندمی  فراگرفته دستی صورتبه  قبلی رویکردهای  در هک ردیگیفرام را معیارهایی شبکه که است آن  معنی به امر این
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  کاربردهای  تاکنون  .است  اساسی  مزیت  یک  پیچشی  عصبی   های شبکه   در  انسانی  ی های کاردست  و  پیشین  دانش  از  استقالل  این

  طبیعی   زبان  پردازش  و   شنهاددهندهیپ  ی هاسامانه   کامپیوتر،  بینایی  در  ازجمله  عصبی  های شبکه   ای بر  مختلفی

 . [۱۲] اندشنهادشده یپ

 ان یدرمکی  صورتبه آن    پیچشی  های الیه  ه ک  است   یمراتبسلسله  یعصب  هکشب   پیچشی، یک  یعصب   هکشب  کی،  یلک  در حالت

 . [ 5]دارد  وجـود متصـل تماماًـه ی ال  ی تعـداد  هاآن از بعـد و بـوده ۱ی ریگنمونه های الیه با

 

 

 
 پیچشیطرح کلی یک شبکه عصبی  .2 شکل

 پیچشی هاییهال 3.1

 درواقع   پیچش  این.  دهندمی  بعدی   الیه   به  را  نتیجه  سپس  کنند،می  اعمال  ورودی   روی   را  پیچش  عمل  یک  پیچشی   های الیه

نورون  یک  پاسخ   پذیرش   ناحیه   برای   تنها  را  هاداده  پیچشی  نورون  هر  کندمی   سازی شبیه   دیداری   تحریک  یک  به  را  تک 

  را   ورودی   اعوجاج  یا  دوران  انتقال،  که  دهدمی  را  اجازه  این  پیچشی  های شبکه   هب  کردن  مشبکه.  کندمی   پردازش  خودش

 . کنند  تصحیح

  معماری  این   روند،  کار  به   داده  بندی طبقه   و  هاویژگی  یادگیری   برای   توانندمی   همبند  کامالً   خور پیش   عصبی   های شبکه   اگرچه

  عمل .  است  الزم  نورون  زیادی   بسیار  تعداد  عمقکم   شبکه  یک  ی برا  حتی  حالت  این  در.  رودنمی  کار  به  تصاویر  برای   کاربرد  در

 . [ ۲]دهدمی  کاهش شبکه کردن ترعمیق به را آزاد پارامترهای  تعداد که  است شرایط این برای  حلراه یک پیچش

 ادغام هایالیه 3.2

  هایخروجی  که  باشند  سراسری   یا  محلی  ادغام  های الیه  شامل  است  ممکن  پیچشی  عصبی  های شبکه   ادغام  های یهال 

  حداکثر  تجمع  حداکثر  روش  مثال عنوانبه.  کندمی   ترکیب  بعدی   الیه  در  تک نورون  یک  در  را  الیهیک  در  نورونی  های خوشه

 های خوشه  میانگین  مقدار  از  که  است  تجمع  میانگین  دیگر  مثال .  کند می   استفاده  پیشین  الیه  در  نورونی  های خوشه   بین  مقدار

 . [۲]کند می استفاده پیشین الیه در نورونی

 

 ها وزن  3.3

 بیشترین  و  حافظه  حداقل  شودمی   باعث  که   گذارندمی  اشتراک  به  پیچشی  های الیه  در  را  هاوزن  پیچشی  عصبی   های شبکه 

 . بیاید  دست به کارایی

 
1 Pooling 
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 سنجی  دقتمعیار  .4

  شده  گیری اندازه مقدار یعنی صحت  یا 1دقت کنیممی عملکرد مدل استفاده  گیری اندازهبرای  (AC) معیارهای ارزیابی دقت

 . [ ۱۰, ۲]است نزدیک واقعی مقدار به چقدر

 (۲) 
 

را حساب نرخ مثبت کاذب و تشخیص  ما همچنین  این،  بر  نرخکنیممی   عالوه  نشان   تعداد  2واقعیمثبت   .  را  رکوردهایی 

 . کند می ناهنجاری شناسایی  عنوانبه و  کندمی عمل  درستیبه که دوباره  دهدمی 

 (۳) 
 

 تست تشخیصی پزشکی، یک مدل یادگیری ماشینی یا چیز دقت یک تست است: چه یک    گیری اندازه  3نرخ مثبت کاذب

 . [۱۲, ۲]شودمیاحتمال رد کاذب فرضیه صفر تعریف  عنوانبهدر اصطالح فنی، نرخ مثبت کاذب  .باشد دیگری 

 (۴) 
 

 نتایجو تحلیل ارزیابی  .5

 آزمودنمقدار    .کردیم  بندی طبقه را به دو بخش آموزش و تست    هادادهابتدا    در  ی نریبا  درروش  پیچشی  شدهاستفاده در شبکه  

ویژگی   ۴۱  ازباینری،    بندی طبقه   در  ،پیچشی  عصبی  های شبکه مدل منفرددر  .  کنیم می را برای صحت سنجی روش استفاده  

  . است  4۰۰۱هادوره  عدادو ت  شد  گرفته  که  پنهانی   های الیه  تعداد  ، پیچشی  عصبی   های شبکه   در.  استفاده کردیم  شده مشخص

  درنهایت  انجام شد. Google Collab رایگان  نتایج آزمایش با استفاده از سامانه در الیه اول تعداد گره را مشخص کردیم  

را آموزش تابع    هداد  مدل  از  پنج  بندی تقسیم برای    .استفاده کردیم  5رلو  سازفعال و  ،  Normal  شامل   بندی طبقه  آزمایش 

DoS  ،R2L،  U2R    شدند عادی شناسایی    صورتبهبودند    بندی طبقهکه در کالس    هادادهو بقیه  به شکل حمله تعریف شد  .

 . ی جدول تست آمده استهاویژگیمقادیر  ،۳در شکل 
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 غیرعادیتعداد داده نرمال و  .3 شکل

 . به تفکیک آمده است سنجی دقت معیارهای ، ۲در جدول 

 

 سنجی  دقتمقادیر . 2  جدول

 معیارهای ارزیابی دقت TPR مثبت واقعی نرخ FPRنرخ مثبت کاذب 
 

0.8 0.6 78.29 KDDTest+ 

0.6 0.4 59.3 KDDTest-21 

 

 . است  شدهترسیم  پیچشیمقادیر دقت مدل با استفاده از روش  ،۴در شکل 

 

 
 ی چشیپدقت مدل . 4 شکل

 گیری نتیجه  .6

تشخیص نفوذ    های سامانه کامپیوتری است.    های سامانه جهت برقراری امنیت در    ابزار مهم و کاربردیشخیص نفوذ یک  ت

تشخیص   دودستهرا به    هاآن توانمیخاص تشخیص دهند و    های الگوریتمبه شبکه را با توجه   غیرمجازسعی دارند نفوذهای  

برای   کالسه  دو  بندی دستهیک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر    ،قاله غیرعادی تقسیم کرد. در این مرفتار  و    سوءاستفاده 

داده با استفاده    پردازشپیش. در قسمت  ود توسعه داده شدموج  های سامانه کیفیت تشخیص ناهنجاری در مقایسه با  بهبود  
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مناسبی را  دقت    هاارزیابی  نتایج  ،سنتی  های روشبا  را انجام دادیم. در مقایسه  نتایج  کردیم و ارزیابی  عمل  از انتخاب ویژگی  

موجود   های سامانه . نتایج ارزیابی با  کردافزایش پیدا    پیشنهادی مبتنی بر شبکه عصبی پیچشیمدل    که توسط  دهدمی نشان  

-KDDTestدر    و  ۷۸.2۹مقدار دقت    +KDDTestاست که در مدل  که سیستم پیشنهادی دارای دقت بیشتر    دهدمی نشان  

 . سیده استر  5۹.3 به مقدار دقت 21
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