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نی ماش  یریادگی روش خصمانه  کیحمالت:  ص یتشخ  

 * ، محمدهادی عالئیان پسندیطه اخالق

  m.alaeiyan@kntu.ac.irیطوس  نیرالدیخواجه نص ی، دانشگاه صنعتکامپیوتر یدانشکده مهندس 

 چکیده  

استحال   درگوناگون    ی هادر حوزه  نیماش  یریادگی  ی هاامروزه روش       تحل  استفاده  ا  لیو  از  موضوع    نیحمالت 

 یروهایها توسط نتک تک آن  یبررس  لیدل  نیهم  . بهگردداعمال می   از حمالت  یانواع مختلف  روزانه . ستین   یمستثن

 یامکان وقوع خطا   نیحمالت و همچن  شینسبت به تعداد رو به افزا  ، کم بود تعداد متخصص  لیمتخصص به دل  یانسان

های گذشته کارهای زیادی برای طراحی در سال .  ناممکن است  بایکننده و تقرخسته  ی کار  ،مالتح  صی در تشخ  یانسان

با استفاده از الگوریتم های ها  این مدل . است یک مدل یادگیری ماشین یا یادگیری عمیق برای تشخیص نفوذ انجام شده 

ماشین،   ، RF1  ،SVM2،Decision tree ،Logistic Regression ،Nave Bayes ،DNN 3مانند  یادگیری 

ANN4،CNN 5  ،RNN6  ،LSTM7    وGRU8   وهی با استفاده از یادگیری  ت. گربا دقت های مختلفی ساخته شده اس

دقت به میزان خوبی بدست    ،های مختلف با دقت های مختلف ساختند. در تمامی مواردیق، مدل  یا یادگیری عم  ،ماشین

مدل خودشان را در معرض حمله قرار نداده بودند.  به عبارت بهتر، به مدلی که طراحی ها  کدام از آن آمده است، اما هیچ  

 کرده بودند حمله نشده تا توانایی مدل خودشان را مورد ارزیابی قرار دهند.  

است. چرا که   نیماش  ی ریادگی  ی هانفوذ با استفاده از روش  صیتشخ  جهیبهبود نت   ی برا  روشیارائه    ،پژوهش  نیاهدف از  

و   ییکارا  ،یو قدرت پردازش  ی که از لحاظ عملکرد   ییهادر حال رشد هستند و دائماً با روش  ن،یماش  ی ر یادگی  یهاروش

روش پیشنهادی ما عالوه بر ساخت یک مدل قابل قبول با داشتن دقت مطلوب، . در  شوندیم  نیگزیجادارند    ی دقت بهتر

روش از  استفاده  میبا  حمله  خود  مدل  به  خصمانه،  حمله  عصبیکنیم.  های  های  از   GAN9  شبکه  یکی  عنوان  به 

های بیه دادههای جدید شهستند که داده  های مولدی مدلوری برای اعمال حمالت خصمانه، شامل  های قابل بهره چارچوب

   .ندکن آموزشی تولید می
 

 قیعم ی ریادگی،  نیماش ی ریادگیحمالت ، کلمات کلیدی: 

 
1 Random Forest 
2 Support vector machine 
3 Deep Neural Network 
4 Artificial neural network 
5 Convolutional Neural Networks 
6 Recurrent Neural Networks 
7 Long short-term memory 
8 Gated Recurrent Units 
9 Generative Adversarial Network 

* Corresponding author (m.alaeiyan@kntu.ac.ir)  
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 مقدمه 

 ی ریادگی   ی هانفوذ با استفاده از روش  صیتشخ  جهیبهبود نت  ی موجود، برا  ی ارائه راه کارها  ،مقاله  نیدر ا   ی مساله اصل      

و قدرت   ی که از لحاظ عملکرد  ییهادر حال رشد هستند و دائماً با روش  ن،ی ماش  ی ریادگی  ی هااست. چرا که روش  نی ماش

  ی نقطه ضعف اساس  کی  یبر امضا دارا  یمبتن   صیتشخ  ی ها. روششوند یم   نیگزیدارند جا  ی و دقت بهتر  ییکارا  ،یپردازش

نفوذ وجود نداشته است و   صیتشخ ستم یس  نیاست که قبالً در ا دیروش عدم شناخت حمالت جد نیا یاست. مشکل اساس

 یها تی فعال  یاکتشاف  ی ها امضاها است. در روش  دادهگاه یپا  یبروزرسان  ی ها برامهم آن  ی ازهایاز ن  یکیدائم آن،    یبه روزرسان

 یهاتیدر مرورگر، فعال  دیصفحه کل  ی زده شده بر رو   ی در شبکه، ثبت کاراکترها  ی رعادیغ  کیوجود تراف  ریمشکوک، نظ

از    شیکه موارد گفته شده ب   ی. در صورتشوند ی م  یی . . شناسا.مجاز و   ر یغ  ی های که مشکوک هستند، دسترس  ی اتحت شبکه 

 ن ی. در اشودیم  یتلق  ی عاد  طیشرا  نیا  ری داده شده و در غ  صیاست رخ دهد، حمله تشخ  زین  رییمقدار آستانه که قابل تغ

حمالت دچار مشکل خواهد شد؛    صینشود، تشخ  نییتع  یو اگر به درست  ستین  ی امقدار آستانه کار ساده   نیی تع  زیروش ن

 .دهد صی را حمله تشخ  ی عاد اتیاز عمل ی تعداد اینداده و  صیاز حمالت را تشخ ی کسری امکان دارد  رایز

توسعه    اب و  الگور  نی ماش   ی ریادگیظهور  و  ابزارها  در حوزه  ی هاتم یو  آن  به  داده  ی هامربوط  مانند  پردازش   ،ی کاومختلف 

موجود   ی هاتم یبه فکر استفاده از ابزار و الگور  ی تی امن  ن یگفتار به زبان، متخصص   لیگفتار و تبد  صیتشخ  ، یعیطب   ی هازبان

 ن یا  رامونیبحث پ  ریچند سال اخ  ی کردند. ط  یبدافزار معرف  صیتشخ  ی را برا  ی دمتعد  ی هاتادند و روشاف  نی ماش  ی ریادگی

 .شودی م افتیمعتبر  ی در مقاالت علم  یمختلف ی هاکرده و روش دایرواج پ اریها بسروش

متخصص    یانسان  ی روهای حمالت توسط ن  یو بررس  لیتحل  لیدل  نی. به همدهدی از حمالت مختلف رخ م  ی اد یروزانه تعداد ز

در   یانسان  ی امکان وقوع خطا  نیحمالت و همچن  نیا  شی کم بودن تعداد افراد متخصص نسبت به تعداد رو به افزا  لیبه دل

 ند یکردن فرآ  ین یماش  ی برا  یاقدامات  ریاخ  ی هارو در سال  نیناممکن است. از ا  بایخسته کننده و تقر  ی نفوذ امر  صیتشخ

  یهاشد که غالبا از روش  ی نفوذ متعدد  صیتشخ  ی هاستم یآن ساخت س  جهیاز حمالت انجام شد و نت  ی ریو جلوگ   صیتشخ

 .برند ی بهره م صیتشخ  ی برا یاکتشاف  ی هاروش ایامضا و   صیتشخ

 انجام پروژه یبرا یشنهادیاز روند پ یبلوک اگرامید -1شکل   
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 .برای انجام این پژوهش نشان داده شده است  شناختیهای مورد نیاز با مراحل روشها/روشدر این بخش، تکنیک 

 

 مجموعه داده  حاتیتوض

 Cyber Range در آزمایشگاه IXIA PerfectStorm توسط ابزار UNSW-NB 15 بسته های شبکه خام مجموعه داده

برای ایجاد ترکیبی از فعالیت های عادی مدرن واقعی و رفتارهای حمله مصنوعی معاصر ایجاد شده    UNSW Canberra در

نوع حمله است   9استفاده شده. این مجموعه داده دارای   گیگابایت از ترافیک خام  100برای ضبط   tcpdump است. ابزار

 و  Fuzzers  ،Analysis  ،Backdoors  ،DoS  ،Exploits  ،Generic  ،Reconnaissance  ،Shellcode که عبارتند از

. Worms  از ابزارهای Argus    وBro-IDS    ویژگی با برچسب کالس   49شود و دوازده الگوریتم برای تولید  استفاده می

، UNSW-NB15_1.csv های به نام  CSV است که در چهار فایل  2540044توسعه داده شده است. تعداد کل رکوردها  

UNSW-NB15_2.csv  ،UNSW-NB15_3.csv و UNSW-NB15_4.csv  پارتیشنی از این مجموعه   .شوند ذخیره می

ترتیب به  آزمایشی،  مجموعه  و  آموزشی  مجموعه  یک  عنوان  به   و  UNSW_NB15_training-set.csv داده 

UNSW_NB15_testing-set.csv   رکورد و مجموعه تست    175341پیکربندی شد. تعداد رکوردهای مجموعه آموزشی

 .ورد از انواع مختلف حمله و عادی می باشدرک 82332

 تعداد حمالت چند کالسه -1جدول 

 نوع حمله  تعداد
93000 Normal 

58871 Generic 

44525 Exploits 

24246 Fuzzers 

16353 DoS 

13987 Reconnaissance 

2677 Analysis 

2329 Backdoor 

1511 Shellcode           

174 Worms 
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 تعداد حمالت دو کالسه -2جدول  

 نوع   تعداد
93000 Normal 

164673 Attack 

 

 که در این مجموعه داده وجود دارند به صورت جدول زیر است.  همچنین ویژگی هایی

 ویژگی هایی که در این مجموعه داده  -3جدول 

 توضیحات  نام 

srcip   آدرسIP  منبع 

sport شماره پورت منبع 

 تعداد حمالت چند کالسه -2شکل  

 تعداد حمالت دو کالسه -3شکل  
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dstip   آدرسIP  مقصد 

dsport  شماره پورت مقصد 

proto پروتکل تراکنش 

state  دهد، به عنوان  یو پروتکل وابسته به آن نشان م حالتبه

،  ACC ،CLO ،CON ،ECO ،ECR ،FIN ،INT مثال 

MAS ،PAR  ،REQ  ،RST ،TST ،TXD ،URH  ،URN 

dur ضبط کل مدت زمان 

sbytes تراکنش مبدأ به مقصد  تیبا 

dbytes منبع   بهتراکنش مقصد  تیبا 

sttl  زمان منبع تا مقصد 

dttl   زمان مقصد به منبع 

sloss ه حذف شد ایمنبع مجددا ارسال  ی بسته ها 

dloss رفته  نی از ب ایمقصد مجددا ارسال شده  ی بسته ها 

service http, ftp, smtp, ssh, dns, ftp-data ,irc 
Sload ه یمنبع در ثان ی ها ت یب 

Dload هیدر ثان  مقصد ی ها ت یب 

Spkts  مقصد تعداد بسته منبع تا 

Dpkts  منبع تا  مقصدتعداد بسته 

swin  منبعTCP 

dwin  مقصد TCP 

stcpb هیپا یشماره توال TCP  منبع 

dtcpb هیپا یشماره توال TCP  مقصد 

smeansz مبدا نحوه انتقال اندازه بسته توسط  نی انگیم 

dmeansz مقصد نحوه انتقال اندازه بسته توسط  نی انگیم 

trans_depth   عمق خط لوله را در اتصال تراکنش درخواست/پاسخ

http دهد  ینشان م 

res_bdy_len منتقل شده   ی فشرده نشده داده ها ی محتوا یاندازه واقع

 سرور. http سیاز سرو

Sjit تریمنبع ج (mSec ) 

Djit  تریج مقصد (mSec ) 

Stime  زمان شروعرکورد 

Ltime  پایانرکورد زمان 

Sintpkt منبع  یداخل ی بسته ها  دنیزمان رس 

Dintpkt ی مقصد داخل ی بسته ها  دنیزمان رس 

tcprtt اتصال   ی زمان رفت و برگشت راه اندازTCP 

synack اتصال  ی زمان راه اندازTCP 
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ackdat اتصال  ی زمان راه اندازTCPی بسته ها ن ی، زمان ب SYN 

ACK  وACK 

is_sm_ips_ports ی اگر آدرس ها IP  مبدا و مقصد  برابر و شماره پورت برابر

در غیر این  کند و  یم افتیرا در 1مقدار   ریمتغ  نیباشد، ا

  0 صورت

ct_state_ttl ریاز مقاد یهر حالت با توجه به محدوده خاص ی شماره برا 

 زمان مبدا/مقصد   ی برا

ct_flw_http_mthd  و  افتیمانند در ییروش ها ی که دارا ییها انیتعداد جر

 است.  http سی ارسال در سرو

is_ftp_login  نشستاگر ftp یتوسط کاربر و رمز عبور قابل دسترس  

 0و در غیر این صورت  1است، 

ct_ftp_cmd  نشست که در  ییها انیتعداد جر ftp دستور دارند 

ct_srv_src آدرس  ی زمان دارا  نیکه مطابق آخر یتعداد اتصاالت

 اتصال هستند  100در  کسانیو منبع  سیسرو

ct_srv_dst کسانی و مقصد  سیآدرس سرو ی که دارا  یتعداد اتصاالت 

 زمان هستند  نیاتصال مطابق با آخر 100در 

ct_dst_ltm  اتصال طبق  100تعداد اتصاالت همان آدرس منبع در

 بار نیآخر

ct_src_ ltm  اتصال طبق  100تعداد اتصاالت همان آدرس منبع در

 بار نیآخر

ct_src_dport_ltm تعداد اتصاالت همان آدرس مبدا و پورت  ح،یعدد صح

 بار  نی اتصال طبق آخر 100مقصد در 

ct_dst_sport_ltm 100مبدا در  تعداد اتصاالت همان آدرس مقصد و پورت  

 زمان  نیاتصال طبق آخر

ct_dst_src_ltm  اتصال   100تعداد اتصاالت همان مبدا و آدرس مقصد در

 بار نیطبق آخر

attack_cat وجود    دسته 9مجموعه داده،  نینام هر دسته حمله. در ا

 Fuzzers ،Analysis ،Backdoors ،DoS دارد.

Exploits ،Generic ،Reconnaissance  ،

Shellcode   وWorms 

Label 0 سوابق حمله  ی برا 1و   ی عاد ی برا 

 

 یشنهادیپ قیعم یریادگی یمدل ها

ساختار و عمق مغز انسان بر یادگیری عمیق تأثیر گذاشت. شبکه یاد می گیرد که تابع ورودی را به خروجی نگاشت بدهد.  

فرآیند یادگیری به توانایی های مهندسی انتخاب ویژگی ها متکی نیست. بر اساس مجموعه ای از معیارها، ممکن است دنباله  
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آیا یک طبقه بندی بر اساس احتمال خطا صحیح است یا خیر، استفاده شود. در ای از تکنیک های آماری برای تعیین اینکه 

های سلسله مراتبی یادگیری بدون نظارت بندی در شبکه های عمیق با آموزش طبقه حوزه یادگیری عمیق، ما بر روی شبکه 

اجرای معماری و فناوری   کنیم. مکانیسم های تشخیص نفوذ عمیق شبکه را می توان بسته به های مختلف تمرکز میالیه

طبقه بندی کرد. مدل های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل در این بخش توضیح داده شده است. طبقه بندی کننده شبکه  

عصبی عمیق اولین مدل است. دومین مدل شبکه عصبی بازگشتی است. در نهایت مدل سوم از ترکیب دو مدل قبل بدست  

و از خطا در هر الگوریتم یادگیری عمیق و یادگیری ماشین برای محاسبه خروجی این مدل ها  ها از دقت  آید. این مدل می 

 .استفاده می کنند

 (DNN) شبکه عصبی عمیق

الیه خروجی یک شبکه  با چندین الیه پنهان بین الیه ورودی و   (ANN) شبکه عصبی عمیق یک شبکه عصبی مصنوعی

عمیق به دنبال روش ریاضی درستی است،  رابطه میتواند خطی یا غیر خطی باشد    عصبی  است. شبکه (DNN) عصبی عمیق

  خروجی   الیه  به  ورودی   از  ها  داده  آنها  در  که  هستند  پیشخور  های   شبکه  معمواًل  ها  DNNتا ورودی را به خروجی تبدیل کند.  

 به   را  "وزن"  یا   دلخواه  عددی   مقادیر  و  کند  می  تولید  را   مجازی   نورون  نقشه  DNN  یابد.  یم  جریان  بازگشتی  حلقه  بدون

  ایدنباله شبکه اگر. گرددبرمی  0  و 1 بین  مقدار  و شوندمی  ضرب هاوزن و ورودی . دهد می  اختصاص ها نورون  بین اتصاالت

 دستکاری  را  پارامترها  آن  تا  دهد  می  اجازه  الگوریتم  به  این.  دهدمی  تغییر  را  هاوزن  الگوریتم  باشد،  نکرده  شناسایی  درستی  به  را

 . [1]شود گیری  تصمیم ها داده پردازش تکمیل برای   مناسب ریاضی دستکاری   که  زمانی تا کند

 

 . است  شده داده توضیح  4 جدول  در DNN  مدل پارامترهای 

 های شبکه عصبی عمیقپارامتر   -4جدول 

 قیعم یساختار شبکه عصب -4شکل  
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 نوع / مقدار پارامتر

 4 تعداد الیه های پنهان 

 16-32-64-128 تعداد نورون ها در هر الیه 

 0.002 نرخ یادگیری 

  Adam تابع بهینه ساز

 Tanh - Sigmoid توابع فعال ساز 

 500 دوره

 4000 دسته اندازه

 

 گروهه به صورت زیر است .   10ساختار مدل ساخته شده برای دسته بندی 

Model_Attack_Category( 
  (layers): Sequential( 
    (0): Linear(in_features=41, out_features=128, bias=True) 
    (1): Tanh() 
    (2): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True) 
    (3): Tanh() 
    (4): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=True) 
    (5): Sigmoid() 
    (6): Linear(in_features=32, out_features=16, bias=True) 
    (7): Sigmoid() 
    (8): Linear(in_features=16, out_features=10, bias=True) 
  ) 
) 

 گروهه به صورت زیر است .   2ساختار مدل ساخته شده برای دسته بندی 

Model_Label( 
  (layers): Sequential( 
    (0): Linear(in_features=41, out_features=128, bias=True) 
    (1): Tanh() 
    (2): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True) 
    (3): Tanh() 
    (4): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=True) 
    (5): Sigmoid() 
    (6): Linear(in_features=32, out_features=16, bias=True) 
    (7): Sigmoid() 
    (8): Linear(in_features=16, out_features=2, bias=True) 
  ) 
) 
 

 (LSTM) با حافظه بلند مدت کوتاه مدت (RNN) شبکه عصبی بازگشتی

گراف  هایی از یک  مصنوعی هستند که در آن اتصاالت مابین گره  های عصبیشبکه کالسی از   بازگشتیی عصبی  یک شبکه

شود تا الگوریتم بتواند رفتار پویای موقتی را به نمایش بگذارد. باشند و سبب می ی زمانی می در امتداد یک دنباله دارجهت

به جلو، شبکهرخالف شبکه ب دنبالهمی  بازگشتیهای عصبی  های عصبی رو  برای پردازش  از وضعیت درونی خود  ی  توانند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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حافظه کوتاه مدت  ( یاLSTM) ترین آنهاشده ترین و شناخته های عصبی بازگشتی، که قوی شبکه .  ها استفاده کنندورودی 

 .دهدها را تشخیص می کنند که روندهای توالی دادهمی بلندمدت هستند، نوعی شبکه عصبی مصنوعی را منعکس 

 

 داده شده است.  حیتوض  5در جدول  LSTMمدل   ی پارامترها

 بازگشتی یشبکه عصب یهاپارامتر  -5جدول 

 نوع / مقدار پارامتر

 3 تعداد الیه های پشته

 بله دو طرفه

 16 اندازه الیه پنهان 

 0.002 نرخ یادگیری 

  Adam تابع بهینه ساز

 500 دوره

 1000 دسته اندازه

 

 گروهه به صورت زیر است .   10ساختار مدل ساخته شده برای دسته بندی 

LSTM_Model_Attack_Category ( 

  (lstm): LSTM(41, 16, num_layers=3, batch_first=True, bidirectional=True) 

  (fc): Linear(in_features=32, out_features=10, bias=True) 

) 

 گروهه به صورت زیر است .   2ساختار مدل ساخته شده برای دسته بندی 

 یبازگشت یساختار شبکه عصب -5شکل  
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LSTM_Model_Label( 

  (lstm): LSTM(41, 16, num_layers=3, batch_first=True, bidirectional=True) 

  (fc): Linear(in_features=32, out_features=2, bias=True) 

) 

 ترکیب شبکه عصبی عمیق و شبکه عصبی بازگشتی

 دو مدل قبل را با هم ترکیب کردیم و مدل جدیدی را ساختیم. 

 داده شده است.  حیتوض 6در جدول   جدیدمدل   ی پارامترها

 یبازگشت یو شبکه عصب قیعم یشبکه عصب بیترک یهاپارامتر  -6جدول  

 نوع / مقدار پارامتر

 2 تعداد الیه های پشته

 بله دو طرفه

dropout 0.5 

 64 اندازه الیه پنهان 

 0.002 نرخ یادگیری 

  Adam تابع بهینه ساز

 500 دوره

 2000 دسته اندازه

 4 تعداد الیه های پنهان 

 32-64-128 تعداد نورون ها در هر الیه 

 tanh-relu-sigmoid توابع فعال ساز 

 

 گروهه به صورت زیر است .   10ساختار مدل ساخته شده برای دسته بندی 

Model_Attack_Category ( 
  (lstm): LSTM(41, 64, num_layers=2, batch_first=True, dropout=0.5, bidirectional=True) 
  (fc_layers): Sequential( 
    (0): Linear(in_features=128, out_features=128, bias=True) 
    (1): Tanh() 
    (2): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True) 
    (3): ReLU() 
    (4): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=True) 
    (5): Sigmoid() 
    (6): Linear(in_features=32, out_features=10, bias=True) 
  ) 
) 

 گروهه به صورت زیر است .   2ساختار مدل ساخته شده برای دسته بندی 

Model_label( 
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  (lstm): LSTM(41, 64, num_layers=2, batch_first=True, dropout=0.5, bidirectional=True) 
  (fc_layers): Sequential( 
    (0): Linear(in_features=128, out_features=128, bias=True) 
    (1): Tanh() 
    (2): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True) 
    (3): ReLU() 
    (4): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=True) 
    (5): Sigmoid() 
    (6): Linear(in_features=32, out_features=2, bias=True) 
  ) 
) 

 قیعم یریادگی یمدل ها شیآزما جینتا

ها، به دو صورت طبقه بندی داشتیم. هم به صورت چند کالسه و هم به صورت دودویی. همچنین قبل از  در هر کدام از مدل

را به دو قسمت تقسیم کردیم که    هاها را انجام دادیم. و دادهسازی دادهانجام عملیات آموزش مدل، پیش پردازش و نرمال 

  مقدار خطا دقت،    یابیارز  ی ارهایمعها را به ارزیابی مدل اختصاص دادیم.  ها برای آموزش و سی درصد دادههفتاد درصد داده

تا نشان دهد   شودی م   محاسبهآموزش  خطا در    ن یانگی م  ،یدقت اعتبارسنج   ن یانگ یماست.    دوره  کیو زمان آموزش به صورت  

اند، زمان کرده  لیکه آموزش را تکم  ییهابا توجه به تعداد دوره.  وجود ندارد  2یبرازشکم   ای1تناسب    چیوعه داده هکه در مجم

 . م یکنی ما استفاده م یابیدر ارز اریو از آن به عنوان مع میکن یم افتیهر دوره در ی آموزش را برا

 شبکه عصبی عمیق

هر دو    ی ما برا   ی شنهادیپ  شبکه عصبی عمیقمدل    جینتامدل با پارامترهای مختلف را در این شبکه ساختیم.    59ما مجموعا  

جدول    ی بندطبقه  است.  6در  شده  داده  نتا  نشان  عصب  جیجدول  و    دودویی  یگذاربرچسب   ی برا  ی مصنوع  ی شبکه 

ذکر است، عملکرد شبکه    انی. شادهدی هر دوره نشان م  ی و زمان آموزش برا  خطاچند کالسه را از نظر دقت،    ی گذاربرچسب

  ی بندطبقه   برای   ٪94  آزمایشیمجموعه    ی دقت برا.  چند کالسه بود  ی بندبهتر از طبقه  ی نریبا  ی بنددر طبقه   ی مصنوع  ی عصب

  در  0.3954  و0.1137ییدودو  ی بندطبقه   خطا  بخش آموزشچند کالسه بود. در    ی بنددقت طبقه   برای   ٪82.46و    دودویی

بندی  میلی ثانیه و برای طبقه  986375بندی دودیی  همچنین مدت زمان آموزش برای طبقه  بود.  کالسهچند    بندی طبقه 

 میلی ثانیه است.    1009266چند کالسه 

 شبکه عصبی عمیق نتایج مدل  -7جدول  

بندی دودوییطبقه ار یمع  چند کالسه یبندطبقه 

 ٪82.46 ٪94 آزمایش دقت 

 0.3954 0.1137 خطای آموزش

  ms  1009266 ms 986375 مدت زمان آموزش

 

 
1 Overfitting 

 
2 underfitting 
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 بندی چند کالسه به صورت زیر است . همچنین نمودار خطای طبقه 

 

 بندی دو کالسه به صورت زیر است . و نمودار خطای طبقه 

 

   F1-scoreو  Recall - Precision  یاب یارز یارهایمع

 یا یادآوری Recall معیار

 چند کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -6شکل  

 دو کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -7شکل  
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درصد و حداقل مقدار آن صفر است و هرچه مواردی که ما انتظار داشتیم پیش بینی    100حداکثر مقدار این معیار یک ویا  

 True های درست یاگوییم نسبت به پیش بینیمی False Negative است که به آنبینی نکردهشوند ولی برنامه پیش 

Positive بیشتر باشد مقدار Recall کمتر خواهد شد. 

 Recall  فرمول محاسبه 

 .است False Negative مخفف FN و True Positive مخفف TP زیر فرمولدر 

Recall = 
𝐓𝐏

𝐅𝐍+𝐓𝐏
 

 یا دقت  Precision معیار 

غلط پیش بینی به    درصد و حداقل مقدار آن صفر است و هرچه مواردی که برنامه  100حداکثر مقدار این معیار یک ویا  

 بیشتر باشد مقدار True Positive های درست یام نسبت به پیش بینی گوییمی  False Positive که به آن  کرده است

Precision کمتر خواهد شد. 

 Precisionی فرمول محاسبه 

 .است False Positive مخفف FP و True Positive مخفف TP زیر در فرمول

Precision = 
𝑻𝑷

𝑻𝑷+𝑭𝑷
 

 f1-score معیار

توانید از می  Precision یا Recall ارزیابی شما میانگینی از دو مورد قبلی باشد یعنی همانخواهید معیار زمانی که می 

 .گویندمی  f1-score معیارمیانگین هارمونیک این دو معیار استفاده کنید که به آن 

F1-score = 𝟐 ∗
𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 ∗ 𝐑𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧+ 𝐑𝐞𝐜𝐚𝐥𝐥
 

 

 بندی چند کالسه به صورت زیر است. برای طبقه F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز ی ارهایمع

 چند کالسه  یبندطبقه  یبرا F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز یارهایمع -8جدول 

f1-score recall   precision کالس 

0.12 0.06 0.75 0 

0.11 0.06 0.74 1 

0.13 0.07 0.50 2 

0.73 0.92 0.61 3 

0.61 0.56 0.66 4 

0.99 0.98 0.99 5 

0.92 0.93 0.91 6 
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0.78 0.73 0.85 7 

0.55 0.58 0.52 8 

0.36 0.28 0.48 9 

 

 بندی دو کالسه به صورت زیر است.برای طبقه   F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز  ی ارها ی معهمچنین 

 

 کالسه  دو یبندطبقه  یبرا F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز یارهایمع -9جدول  

f1-score recall   precision کالس 

0.92 0.94 0.90 0 

0.95 0.94 0.96 1 
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   به صورت زیر است بندی چند کالسهی برای طبقهختگیدرهم ر سیماتر

 

 

 چند کالسه یبندطبقه یبرا یختگیدرهم ر سیماتر -8شکل  
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 بندی دو کالسه به صورت زیر است. ی برای طبقهختگیدرهم ر سیماتر

 شبکه عصبی بازگشتی

هر   ی ما برا  ی شنهادیپ  شبکه عصبی بازگشتیمدل    جینتامدل با پارامترهای مختلف را در این شبکه ساختیم.    67ما مجموعا  

  دودویی  ی گذاربرچسب ی برا LSTMی مصنوع  یشبکه عصب   جیجدول نتا  داده شده است.نشان   10در جدول  ی بندطبقه دو 

برچسب کالسه   ی گذارو  دقت،    چند  نظر  از  برا  خطارا  آموزش  زمان  م   ی و  نشان  دوره  برا.  دهدی هر  مجموعه   ی دقت 

  ی بندطبقه   خطا   بخش آموزشچند کالسه بود. در    ی بنددقت طبقه   برای   ٪82.33و    دودویی  ی بند طبقه   برای   ٪  93.89آزمایشی

طبقه  بود.  کالسهچند    بندی طبقه   در   0.3593  و  0.0846دودویی برای  آموزش  زمان  مدت  دودیی همچنین  بندی 

 میلی ثانیه است.     1276302بندی چند کالسه میلی ثانیه و برای طبقه1289291

 ی بازگشت یشبکه عصبنتایج  -10جدول 

بندی دودوییطبقه ار یمع  چند کالسه یبندطبقه 

 ٪82.33 ٪  93.89 آزمایش دقت 

 0.3593 0.0846 خطای آموزش

  1289291ms  1276302 ms زمان آموزشمدت 

 

 بندی چند کالسه به صورت زیر است . همچنین نمودار خطای طبقه 

 دو کالسه یبندطبقه یبرا یختگیدرهم ر سیماتر -9شکل  
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 بندی دو کالسه به صورت زیر است . طبقه و نمودار خطای  

 

 بندی چند کالسه به صورت زیر است. برای طبقه F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز ی ارهایمع

 چند کالسه  یبندطبقه  یبرا F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز یارهایمع -11جدول 

f1-score recall   precision کالس 

0.12 0.06 0.81 0 

0.15 0.08 0.76 1 

0.24 0.17 0.42 2 

 چند کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -11شکل  

 دو کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -10شکل  
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0.73 0.88 0.62 3 

0.63 0.59 0.67 4 

0.99 0.98 0.99 5 

0.92 0.93 0.91 6 

0.82 0.74 0.92 7 

0.56 0.53 0.59 8 

0.34 0.3 0.39 9 

 

 کالسه به صورت زیر است.بندی دو برای طبقه   F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز  ی ارها ی معهمچنین 

 

 کالسه  دو یبندطبقه  یبرا F1-scoreو  Recall - Precision   یابیارز یارهای مع -12جدول 

f1-score recall   precision کالس 

0.91 0.92 0.91 0 

0.95 0.95 0.95 1 

 

 

   بندی چند کالسه به صورت زیر استی برای طبقهختگیدرهم ر سیماتر
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 بندی دو کالسه به صورت زیر است. ی برای طبقهختگیدرهم ر سیماتر

 چند کالسه یبندطبقه یبرا یختگیدرهم ر سیماتر -12شکل  
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 دو کالسه  یبندطبقه یبرا یختگی درهم ر سیماتر - 13شکل  

 ترکیب دو شبکه عصبی عمیق و شبکه عصبی بازگشتی 

در جدول   ی بندهر دو طبقه   ی ما برا  ی شنهادیمدل پ  جینتامدل با پارامترهای مختلف را در این شبکه ساختیم.    20ما مجموعا  

و زمان    خطاچند کالسه را از نظر دقت،    ی گذارو برچسب   دودویی  ی گذاربرچسب  ی برا  جیجدول نتا  نشان داده شده است.  13

دقت   برای   ٪82.49و    دودویی  ی بندطبقه   برای   ٪  93.97آزمایشی مجموعه    ی برادقت  .  دهدیهر دوره نشان م  ی آموزش برا

  بود.  کالسهچند    بندی طبقه  در  0.3482  و   0.1355دودویی  ی بندطبقه   خطا  بخش آموزشچند کالسه بود. در    ی بندطبقه 

میلی    1125109بندی چند کالسه  میلی ثانیه و برای طبقه   1130231بندی دودیی  همچنین مدت زمان آموزش برای طبقه 

 ثانیه است.   

 یبازگشت یو شبکه عصب قیعم یدو شبکه عصب بیترکنتایج مدل  -13جدول 

بندی دودوییطبقه ار یمع  چند کالسه یبندطبقه 

 ٪82.49 ٪  93.97 آزمایش دقت 

 0.3482 0.1355 خطای آموزش

  ms  1125109  ms  1130231 مدت زمان آموزش

 

 بندی چند کالسه به صورت زیر است . همچنین نمودار خطای طبقه 
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 به صورت زیر است .  بندی دو کالسهو نمودار خطای طبقه 

 بندی چند کالسه به صورت زیر است. برای طبقه F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز ی ارهایمع

 چند کالسه  یبندطبقه  یبرا F1-scoreو  Recall - Precision   یابیارز یارهای مع -14جدول 

f1-score recall   precision کالس 

0.10 0.05 0.76 0 

0.13 0.07 0.63 1 

 چند کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -14شکل  

 دو کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -15شکل  



 

 

 
I4C.IUST.AC.IR         863 

0.18 0.11 0.48 2 

0.73 0.89 0.62 3 

0.61 0.57 0.65 4 

0.99 0.98 0.99 5 

0.92 0.94 0.90 6 

0.82 0.77 0.88 7 

0.56 0.58 0.54 8 

0.2 0.12 0.5 9 

 

 به صورت زیر است. بندی دو کالسهبرای طبقه   F1-scoreو  Recall - Precision  یابیارز  ی ارها ی معهمچنین 

 

 کالسه  دو یبندطبقه  یبرا F1-scoreو  Recall - Precision   یابیارز یارهایمع -15جدول 

f1-score recall   precision کالس 

0.92 0.92 0.91 0 

0.95 0.95 0.96 1 

 

 

   بندی چند کالسه به صورت زیر استی برای طبقهختگیدرهم ر سیماتر
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 است.  ریدو کالسه به صورت ز ی بندطبقه ی برا  یختگیدرهم ر سیماتر

 چند کالسه یبندطبقه یبرا یختگیدرهم ر سیماتر -16شکل  
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 کالسه دو یبندطبقه  یبرا یختگیدرهم ر سیماتر  -17شکل 

  GANحمله به مدل با استفاده از شبکه های عصبی 

مدل با بهترین نتایج را در مقاله ذکر کردیم. در گام    3مدل از انواع شبکه های عصبی ساختیم و نتایج    146ما در مجموع  

ارزیابی حمله کردیم تا دقت مدل خود را    GANمدلی که بهترین نتایج را داشتند با استفاده از شبکه های عصبی    3بعد به  

برای تولید داده های جعلی    Generatorبه این صورت است که یک بخش    GANکنیم. روال کار  در شبکه های عصبی  

دارد برای تشخیص داده های جعلی از واقعی. سه مدلی که بهترین نتایج را داشتند    Discriminatorدارد و یک بخش به نام  

بار به عنوان   با تولید داده های جعلی از طریق  در نظر م  Discriminatorرا هر  به مدل حمله    Generatorیگیریم و 

 میکنیم.  
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 برای حمله به شبکه عصبی عمیق  GANپارامترهای مدل 

 قیعم یحمله به شبکه عصب یبرا GANپارامترهای مدل  -16جدول 

 نوع / مقدار پارامتر

 Generator 20اندازه ورودی 

 3e-4 نرخ یادگیری 

  Adam تابع بهینه ساز

 LeakyReLU تابع فعال ساز 

 BCELoss تابع هدررفت 

 50 دوره

 4000 دسته اندازه

 

 Generatorساختار مدل ساخته شده 

Generator( 
  (gen): Sequential( 
    (0): Linear(in_features=20, out_features=16, bias=True) 
    (1): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (2): Linear(in_features=16, out_features=32, bias=True) 
    (3): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (4): Linear(in_features=32, out_features=64, bias=True) 
    (5): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (6): Linear(in_features=64, out_features=128, bias=True) 
    (7): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (8): Linear(in_features=128, out_features=41, bias=True) 
  ) 
) 

 Discriminatorساختار مدل ساخته شده 

 GAN یعصب یشبکه ها -17شکل  
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Discriminator( 
  (disc): Sequential( 
    (0): Linear(in_features=41, out_features=128, bias=True) 
    (1): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (2): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True) 
    (3): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (4): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=True) 
    (5): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (6): Linear(in_features=32, out_features=16, bias=True) 
    (7): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (8): Linear(in_features=16, out_features=1, bias=True) 
    (9): Sigmoid() 
  ) 
) 

 این کار به صورت جدول زیر است. نتایج حاصله از اجرای  

 برای حمله به شبکه عصبی عمیق GANمدل  جی نتا -17جدول 

بندی دودوییطبقه ار یمع  چند کالسه یبندطبقه 

 Generator 0.0000 2.7442خطای 

 Discriminator 50.0000 0.1510خطای 

 

 بندی چند کالسه به صورت زیر است . نمودار خطای طبقه

 

 بندی دو کالسه به صورت زیر است.و نمودار خطای طبقه 

 چند کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -18شکل  
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 برای حمله به شبکه عصبی بازگشتی GANپارامترهای مدل 

 ی بازگشت یحمله به شبکه عصب یبرا GANمدل  یپارامترها -18جدول 

 نوع / مقدار پارامتر

 Generator 20اندازه ورودی 

 3e-6 نرخ یادگیری 

  Adam تابع بهینه ساز

 LeakyReLU تابع فعال ساز 

 BCELoss تابع هدررفت 

 50 دوره

 4000 دسته اندازه

 

 Generatorساختار مدل ساخته شده 

Generator( 
  (gen): Sequential( 
    (0): Linear(in_features=20, out_features=16, bias=True) 
    (1): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (2): Linear(in_features=16, out_features=32, bias=True) 
    (3): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (4): Linear(in_features=32, out_features=64, bias=True) 
    (5): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (6): Linear(in_features=64, out_features=128, bias=True) 
    (7): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (8): Linear(in_features=128, out_features=41, bias=True) 

 دو کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -20شکل  
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  ) 
) 

 

 Discriminatorه ساختار مدل ساخته شد

Discriminator( 
  (lstm): LSTM(41, 16, num_layers=3, batch_first=True, bidirectional=True) 
  (fc_layers): Sequential( 
    (0): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (1): Linear(in_features=32, out_features=128, bias=True) 
    (2): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (3): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True) 
    (4): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (5): Linear(in_features=64, out_features=1, bias=True) 
    (6): Sigmoid() 
  ) 
) 

 است. نتایج حاصله از اجرای این کار به صورت جدول زیر 

 بازگشتیبرای حمله به شبکه عصبی  GANمدل  جی نتا -19جدول 

بندی دودوییطبقه ار یمع  چند کالسه یبندطبقه 

 Generator 0.6935 0.6925خطای 

 Discriminator 0.6924 0.6929خطای 

 

 بندی چند کالسه به صورت زیر است . نمودار خطای طبقه

 

 چند کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -19شکل  
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 بندی دو کالسه به صورت زیر است.و نمودار خطای طبقه 

 

 برای حمله به ترکیب دو شبکه عصبی عمیق و شبکه عصبی بازگشتی GANپارامترهای مدل 

 برای حمله به ترکیب دو شبکه عصبی عمیق و شبکه عصبی بازگشتی GANپارامترهای مدل  -20جدول  

 نوع / مقدار پارامتر

 Generator 20اندازه ورودی 

 3e-6 نرخ یادگیری 

  Adam تابع بهینه ساز

 LeakyReLU تابع فعال ساز 

 BCELoss تابع هدررفت 

 50 دوره

 4000 دسته اندازه

 

 Generatorساختار مدل ساخته شده 

Generator( 
  (gen): Sequential( 
    (0): Linear(in_features=20, out_features=16, bias=True) 
    (1): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (2): Linear(in_features=16, out_features=32, bias=True) 
    (3): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (4): Linear(in_features=32, out_features=64, bias=True) 
    (5): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 

 دو کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -22شکل  
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    (6): Linear(in_features=64, out_features=128, bias=True) 
    (7): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (8): Linear(in_features=128, out_features=41, bias=True) 
  ) 
) 

 

 Discriminatorساختار مدل ساخته شده 

Discriminator( 
  (lstm): LSTM(41, 16, num_layers=3, batch_first=True, bidirectional=True) 
  (fc_layers): Sequential( 
    (0): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (1): Linear(in_features=32, out_features=128, bias=True) 
    (2): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (3): Linear(in_features=128, out_features=64, bias=True) 
    (4): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (5): Linear(in_features=64, out_features=32, bias=True) 
    (6): LeakyReLU(negative_slope=0.01) 
    (7): Linear(in_features=32, out_features=1, bias=True) 
    (8): Sigmoid() 
  ) 
) 

 نتایج حاصله از اجرای این کار به صورت جدول زیر است. 

 برای حمله به ترکیب دو شبکه عصبی عمیق و شبکه عصبی بازگشتی GANمدل  جینتا -21جدول  

بندی دودوییطبقه ار یمع  چند کالسه یبندطبقه 

 Generator 0.6906 0.6930خطای 

 Discriminator 0.6926 0.6929خطای 

 

 بندی چند کالسه به صورت زیر است . نمودار خطای طبقه
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 بندی دو کالسه به صورت زیر است.و نمودار خطای طبقه 

 نتیجه گیری  

کند  را به عنوان یک سیستم تشخیص نفوذ پیشنهاد می RNN و  ANN   ،DNNهای یادگیری عمیق مبتنی براین تحقیق مدل

این تحقیق   .های محاسباتی است های نفوذی در محیط که یک سیستم تشخیص نفوذ مشارکتی جدید برای تشخیص فعالیت

است تا با مدل های یادگیری عمیق برای شناسایی الگوهای غیرعادی استفاده   UNSW-NB15 شامل پیش پردازش داده

 های مطلوب، به مدل خود حمله کردیم تا آن را ارزیابی کنیم.  ها با دقت ن پس از ساخت مدلهمچنی .شود

 چند کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -20شکل  

 دو کالسه یبندطبقه ینمودار خطا -21شکل  
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