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 تکنیکهای تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری. امنیت شبکه بهعنوان یکی از مباحث چالشبرانگیز مطرح است، با رشد فناوری اطالعات:چکیده
 در این مقاله رویکردی جدید مبتنی بر مدل مخفی مارکوف.یک فناوری ارزشمند برای حفاظت از شبکهها در برابر فعالیتهای مخرب است
 دادههایی که از ترافیک شبکه جمعآوری، در مدل پیشنهادی.( جهت تشخیص نفوذ ارائه شده استELM) ( و ماشین یادگیری مفرطHMM)
 در مرحله شناسایی.ولچ آموزش میبیند- داده میشود و مدل با الگوریتم بامHMM  به، سپس دنباله مشاهدات. ابتدا پیشپردازش میشوند،شدهاند
 دنباله حاالت بهعنوان، در مرحله بعد. محتملترین دنباله حاالت استخراج میشوند،نفوذ با اعمال الگوریتم ویتربی بر روی مشاهدات بهدستآمده
 در نظر گرفته میشوند و دستهبند دادههای جدید را با توجه به آنچه آموزشدیده به یکی از کالسهای نرمال یا حملهELM ورودی برای شبکه
 مشکالتی همچون ناکافیبودن دادههای آموزش و اثر. میباشد که دادههای ترافیک شبکه استDarpa98  مجموعه داده مورداستفاده.نسبت میدهد
 که مدل پیشنهادی نتایج بهتری نسبت به روشهای،کاهش نمونههای آموزشی بر صحت نهایی در این مجموعه داده مورد آزمایش قرار گرفته است
 آزمایشها نشان میدهد که این رویکرد توانسته نسبت به سایر روشها نرخ صحت باالتر و نرخ مثبت کاذب کمتری را.پیشین ارائه کرده است
.حاصل نماید و کارایی تشخیص نفوذ را بهبود بخشد
. ماشین یادگیری مفرط، شبکه عصبی پیشخور، الگوریتم ویتربی، مدل مخفی مارکوف، سیستم تشخیص نفوذ:واژههای کلیدی
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Abstract: With the growth of information technology, network security is raised as one of the most important issues and challenges.
Anomaly-based intrusion detection system is a valuable technology for network protection against malicious activities. In this paper a
new approach is proposed based on hidden Markov model (HMM) and extreme learning machine (ELM) for intrusion detection. In
the proposed model, the data that have been collected from network traffic are preprocessed at first. Then, the sequence of
observations, are fed into HMM and the model is trained using Baum-Welch algorithm. In the recognition phase, Viterbi algorithm is
used and the optimal state sequences are extracted from the input observations. Then, the sequence of states is considered as the input
of ELM network and classified to normal or attack classes. Darpa98 dataset which is network trafic data is used to evaluate the
approach. We evaluated the approach on this data set for challenges such as insufficient training data and the effect of training
samples insufficiency, for which the proposed model provided satisfacory results. Experiments show that our approach has higher
accuracy and lower false positive as compared with other methods and the accuracy of the proposed intrusion detection system is 98
percent.
Keywords: Intrusion detection systems, Hidden markov model, Viterbi algorithm, Feedforward neural network, Extreme learning
machine.
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 -1مقدمه
1

سیستمهای تشخیص نفوذ بهعنوان یکی از عناصر اصلی زیرساختهای
امنیت در بسیاری از سازمانها شناخته میشوند .این سیستمها،
مجموعهای از مدلها و الگوهای سختافزاری و نرمافزاری هستند که به
خودکارکردن فرآیندهای پایش وقایع سیستمهای کامپیوتری
میپردازند .سیستمهای تشخیص نفوذ ،وقایع شبکه را برایحل مسائل
امنیت سیستمها و شبکههای کامپیوتری بررسی و تحلیل میکنند .این
سیستمها تالش میکنند تا فعالیتهای کاربر را که به دو صورت عادی
و ناهنجاری است و توسط متخصصان و 3خبرگان ،با مقایسه
تراکنشهای شبکه و بر مبنای الگوهای شناختهشده طراحی شده است،
شناسایی کنند .از قابلیتهای دیگر سیستم تشخیص نفوذ ،امکان
تشخیص ترافیک غیرمتعارف از بیرون به داخل شبکه و اعالم آن به
مدیر شبکه و یا بستن اتصاالت مشکوک است [.]1
نفوذ ،مجموعه اقدامات غیرقانونی است که صحت ،محرماانگی و یاا
دسترسی به یک منبع را به خطر میاندازد [ .]2سیستم تشخیص نفاوذ
یک سیستم محافظتی است که ترافیک ورودی به شبکه را آنالیز کرده
و خرابکاریهای در حال وقوع در شبکه را شناسایی میکند .بهمنظور
پیادهسازی روشهای تشخیص نفوذ ،سیستمهای متعددی تحت عناوان
سیستمهای تشخیص نفوذ طراحی و ساخته شدهاند .در حاوزه امنیات
کامپیوتر ،سیستمهای تشخیص نفوذ نقش هشداردهنده را ایفا میکنند
و هر زمان که امنیت سایت در معرض خطار قارار میگیارد ،آنرا اعاالم
میکنند.
همه سیستمهای تشخیص نفوذ برای تجزیه و تحلیل نیاز باه یاک
مجموعه داده دارند .این دادهها میتوانند از ترافیک شبکه جماعآوری
شوند .استفاده از روشهای یادگیری ماشین جهت طراحای روشهاای
تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری نیازمند این دادههای آموزشی بارای
یادگیری مدل است .در برخی ماوارد مشاکالتی همچاون ناکاافیبودن
دادههای آموزشی باعث میشود که مادل پیشانهادی نتواناد باهخوبی
آموزش ببیند و نتایج قابلقبولی را ارائاه دهاد .همچناین در اینگوناه
مجموعه دادهها که بهصورت ترتیبای و متاوالی هساتند ،انتخااب یاک
روش مناسب و کارا که بتواند بهدرستی رکوردهای تراکنشهای شابکه
را مدل کند بسیار حائز اهمیت است .در طراحی سیستمهای تشخیص
نفوذ روشهای سانتی نمیتوانناد بهصاورت کاارا باه کشا الگوهاای
ناشاناخته بپردازناد .لاذا در ایان ماوارد از تکنولوژیهاای تصامیمگیر
هوشمند استفاده میگردد تا بتوان الگو یا الگوهاایی ماثثر و کارآماد در
تشخیص نفوذ را شناسایی نمود [.]3
تاااکنون روشهااای متعااددی درزمینااه طراحاای و پیادهسااازی
سیستمهای تشخیص نفوذ مطرح گردیده اسات .باا توجاه باه اهمیات
موضوع ،در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر مدل مخفی مارکوف و
ماشین یادگیری مفرط ارائه شده است .هدف اصلی در ای5ن کار توسعه
یک سیستم تشخیص نفوذ با صحت و نرخ تشخیص باال و حداقل خطاا
میباشااد ،کااه بااا نظااارت باار رویادادهای ترافیاک شاابکه و تشااخیص
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ناهنجاری در آنها ،به کش نفوذ در شبکه بپردازد .روش پیشنهادی بر
اساااس ساااختار سیسااتمهای تشااخیص نفااوذ مبتن ای باار ناهنجاااری
پیکربندی شده است.
در روش پیشنهادی از قابلیت توالی مدل مخفای اساتفاده شاده و
ترافیک شبکه بهصورت ترتیبی بررسی شده است .در روش پیشانهادی
بعد از آمادهسازی دادهها ،ابتدا در مرحله اول ،دنباله و توالی مشاهدات
با توجه به نمونه رکوردهای بهدساتآمده از ترافیاک شابکه و مقاادیر
ویژگیها ،وارد مدل مخفی 2مارکوف میشاوند و مادل مخفای آماوزش
میبیند ،سپس با اعمال الگوریتم ویتربی بهترین و محتملترین دنبالاه
حاالت ،جهت استفاده در مرحله بعدی مدلسازی اساتخراج میشاوند.
در مرحله بعد با استفاده از روش ماشاین یاادگیری مفارط کاه ناوعی
شبکه عصبی پیشخور با یکالیه مخفی است ،دنبالاه 6حااالتی کاه در
مرحله قبال بهدسات آمدهاناد باهعنوان ورودی  ELMدر نظار گرفتاه
میشوند .در این مرحله ،شبکه  ELMدادههای ورودی جدید را با توجه
به آنچه آموزشدیده است دستهبندی کارده و باه یکای از کالسهاای
نرمال یا حمله نسبت میدهد.
دو معی اار کلی ادی کااه باارای مثثربااودن ماادل پیشاانهادی جهاات
تشخیص نفوذ در نظر گرفته شده است شامل موارد زیر میگردد:
 .1مقاومت در برابر دادههای ناکافی
 .2مدلسازی دادههای ترافیک شبکه (که بهصورت توالی هستند)
از آنجا که سرعت و تعمیمپذیری در تشاخیص نفاوذ یاک مسائله
بسیار مهم است ،روش ماشین یادگیری مفرط برای این منظور انتخاب
شده است .معیارهاای دیگاری کاه در روش پیشانهادی مادنظر قارار
گرفتهاست ،شامل بهدستآوردن نرخ خطای طبقهبندی یا مثبت کاذب
پایین و صحت باال میباشد.
ساختار ادامه مقاله به این صورت خواهد بود که قسمت دوم شامل
مرور ادبیات و پیشینه تحقیق است .در بخش ساوم ابازار و روشهاای
مرتبط با موضوع مطرح میگردد .در بخش چهارم  ،روش پیشنهادی با
ذکر جزئیات در دو مرحلاه طراحای مادل مخفای ماارکوف و طراحای
ماشین یادگیری مفرط معرفی و آنالیز میشود و دالیل استفاده از روش
پیشاانهادی آورده شااده اساات .در بخااش پاانجم روش پیشاانهادی از
جنبههای مختل ارزیابی میشود و با روشهای دیگر در قالب نمودارها
و جداول حاصل از آزمایشها مقایسه میگردد .در پایاان نیاز باه بیاان
جمعبندی و نتیجهگیری مقاله و کارهای آینده پرداخته شده است.

 -2مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
اولین مطالعهای که در رابطه با لزوم بازرسی خودکار امنیت سیساتمها
ارائه شد ،به سال  1980بازمیگردد [ .]4در سالهای  1984تا ،1986
4
 Dorotty Denningتحقیقاااتی در زمینااه امنیاات
 Peter Neumannو
سیستمهای کامپیوتری انجام دادند ،و سیستم حاصل  IDESنامگذاری
شااد [ .]5ایااده مطرحشااده در ایاان پااروژه بااهعنوان پایااه خیلاای از
سیستمهای نفوذ ،که از آن به بعد ایجااد شادند ،ماورد اساتفاده قارار
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گرفاات .تشااخیص نفااوذ نااهتنها در سیسااتمهای کااامپیوتری کااه در
شبکه های کامپیوتری نیز از اهمیت باالیی برخوردار اسات و تحقیقاات
بسیاری در این زمینه و ازجمله در شبکههای حسگر بیسیم انجام شده
است [ .]6در [ ]6مطالعه از روشی مبتنی بر تئوری بازیهاا بارای ایان
منظور استفاده شده است.
در مقاله [ ]7از پرسپترون چند الیه آموزشدیده با الگوریتم انتشار
8
تشخیص نفاوذ اساتفاده شاده
به عقب ارتقایافته و انعطافپذیر جهت
است .بهمنظور افزایش سرعت همگرایی یک فاکتور یادگیری بهینه باه
معادله بهروزرسانی وزنهاا اضاافه شاده اسات .جهات حال مشاکالت
تشخیص نفوذ که یک مسئله باا ابعااد بااال محساوب میشاود ،در []8
9
روشی مبتنی بر مدل مخفی ساده بیز ( )HNBمعرفی شده است .مدل
مخفای مااارکوف ( )HMMازجملااه ماادلهای پرکاااربرد در حوزههااای
مختل دستهبندی ازجمله شناسایی حروف است [ ،]9که در تشخیص
نفوذ نیز بسیار مورد استفاده قرار گرفته است .در روش پیشنهادی مقاله
[ ،]10از یک مدل  HMMچند متغیره گاوسای بارای تشاخیص نفاوذ
استفاده شده است .این مادل شاامل یاک شابکه خودساازمانده بارای
خوشهبندی رویداد ،یک طبقهبند مشاهدات ،یک آشکارساز رانشی ،یک
استخراجکننده ویژگی ،یاک مادل مخلاوط گوسای ( )GMMو یاک
موتور  HMMاست .مقاله [ ]11به بررسی و شناخت سرویسهای TCP
با استفاده از الگوریتم درخات تصامیم  J48میپاردازد .نویساندگان در
[ ،]12از  HMMجهت پیادهسازی یک سیساتم تشاخیص نفاوذ بارای
مدلسازی رفتار کاربران استفاده کردهاند .با توجه به ماهیت غیرقطعای
رفتار کاربر ،تصمیمگیری در مورد رفتارهای نفوذی یاا غیرنفاوذی نیاز
لحاظ شده است و مدل احتماالتی برای پروفایل کاربر جهت تشاخیص
حمله پیادهسازی شده است.
در مقاله [ ،]13یک شبکه عصبی چند مرحلاهای کاه شاامل ساه
سطح شناسایی میباشد پیشنهاد شده است .مقاله [ ،]14روش ELM
را جهت پیادهسازی سیستم تشخیص نفوذ پیشنهاد کارده اسات .ایان
مقاله از  ELMپایه جهت استخراج ویژگی و از  ELMمبتنای بار کرنال
جهت دستهبندی استفاده کرده است .نویسندگان این مقالاه معتقدناد
که روشهای دیگر یادگیری ماشین مثل شابکههای عصابی و ماشاین
بردار پشتیبان معایبی همچون زمان یادگیری زیاد و نیاز به پارامترهای
میزانسااازی دارنااد و همچن این نمیتواننااد 2در مسااائل طبقهبناادی
چندکالسه کار کنناد .روش پیشانهادی در [ ]15نیاز از  ELMجهات
تشخیص نفوذ شبکه استفاده کرده است ،باا ایان تفااوت کاه توانساته
نساابت بااه روش  ELMمرسااوم کااه دارای مشااکل آمااوزش دسااتهای
3
پایینرتبه است ،بهبود حاصل نماید.
مقاله [ ]16استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص نفوذ مبتنای بار
ناهنجاری را پیشنهاد داده اسات ،بهطوریکاه باا اساتفاده از الگاوریتم
ژنتیک قوانین جدیدی جهت تشخیص نفوذ یا نرمالبودن یک فعالیات
تولید میشوند .پیشنهاد مقاله [ ،]17یاک سیساتم تشاخیص نفاوذ باا
4
طور
استفاده از ماشاین باردار پشاتیبان ( )SVMاسات .در [ ]18باه
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همزمااان انتخاااب ویژگیهااا و انتخاااب ماادل بااا روش  Kنزدی اکترین
همسایه ( )KNNانجام شده است .مقاله [ ]19یک روش ترکیبی بارای
مدلسازی  IDSارائاه داده اسات .در ایان روش ،دساتهبندهای C5.0و
 HMMبهعنوان یک مدل هوشمند ترکیبی و سلسله مراتبی باهم ادغام
شدهاند .مقاله [ ]20روش  HMMPaylرا پیشنهاد داده است ،که در آن
سیستم مقدار  payloadکه بیانگر اندازه دنبالاه بایتهاا اسات باهعنوان
ورودی دریافت میکند ،و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل مخفای
مارکوف انجام میشود.
روش پیشنهادی در مقاله [ ،]21تشخیص نفوذ باا اساتفاده از رویکارد
شبکههای بیزین و مدل مخفی مارکوف است .با اساتفاده از شابکههای
بیزین احتمااالت شارطی تخمینزدهشاده و وابساتگی میاان متغیرهاا
بهدست میآید .بر اساس اطالعات شابکه ،احتمااالت انتقاال حالات و
ماااتریس احتمااال انتشااار بهدساات میآیاد و ایان پارامترهااا بااهعنوان
پارامترهای  HMMبرای ایجاد مدل استفاده میشود .مقاله [ ]22روش
5
خروجیهااای ماادل را
 MARK-ELMرا معرف ای کاارده اساات کااه
بهمنظور بهبود تشخیص نفوذ شبکه بر روی دادههایی که شامل چندین
کالس از حمالت هستند ،ترکیب میکناد .در ایان مقالاه ،روش ELM
1
0
اسات .در [ ]23یاک روش
الگوریتم یاادگیری انتخااب شاده
بهعنوان
ترکیبی جدید مبتنی بر ماشاین باردار پشاتیبان و تحلیال مثلفاههای
6
تم ژنتیاک ()GA
اصلی مبتنی بر هسته ( )KPCAهماراه باا الگاوری
برای تشخیص نفوذ ارائه شده است .در مدل ارائهشاده ،یاک طبقهبناد
 SVMچندالیه برای تخمین اینکه آیا فعالیت موردنظر یک حمله است
یا خیر اتخاذ شده است و  KPCAبهعنوان یک پیش پردازنده باهمنظور
کاهش ابعاد بردار ویژگی و کوتاهشدن زمان آموزش اساتفاده میشاود.
همچنین ،در [ ]24یک رویکرد جدید دادهکاوی مبتنی بار شابکههای
عصبی فازی و ماشین بردار پشتیبان در جهت کمک به تشخیص نفاوذ
1
برای دستیابی به نرخ تشخی1ص باال معرفی شده است.
ازجمله جدیدترین کارهایی که با تمرکز بر روی دادگان تشاخیص
نفوذ  ]25[ KDD Cup99انجام شده اسات و از تکنیکهاای یاادگیری
ماشین بهره برده است ،میتوان به [ ]26اشاره نماود .در ایان مقالاه از
ترکیااب  SVMو  ELMاسااتفاده شااده اساات .همچنااین از الگااوریتم
خوشهبندی  K-meansجهت کاهش مثثر تعداد نمونهها اساتفاده شاده
است1 .در مقاله [ ]27از مدل نقشه خودسازمانده احتماالتی )(PSOM
برای دستهبندی استفاده شده است و بارای اساتخراج ویژگای تحلیال
مولفههای اصلی ) (PCAپیشنهاد شده است .در مقالاه [ ]28از ترکیاب
دسااتهبند  SVMو یااک نسااخه بهبودیافتااه الگااوریتم شاابکه کلااونی
1
مورچههای خودسازمانیافته ) (SOACNاستفاده شده است9 .در مقاله
[ ]29نیز استفاده از یادگیری شبهنظارتی مادل  ELMبارای تشاخیص
نفوذ پیشنهاد شده است .نقطه ضع اکثر روشهای فوقالاذکر در ایان
است که فرض را بر ایان گذاشاتهاند کاه رفتاار کااربران در شابکه باا
استفاده از یک رکورد داده مشاابه آنچاه در  KDD Cupمطارح اسات،
1
اورتیکه در کاااربرد واقعاای اینگونااه نیساات و
قاباال بیااان اساات .درصا
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تشخیص حمله باید با توجه به ترافیک شبکه انجام گیرد .در این مقاله،
یک روش ترکیبی با کمک مدل  HMMبهمنظور مدلساازی تاوالی ،از
ترافیک شبکه بهمنظور تعیین حمله استفاده میشود.

 -3ابزار و روشها
این بخش به معرفی ابزارها و روشهای مورد استفاده در چارچوب
پیشنهادی اختصاص دارد.

تشخیص نفوذ شبکه . . .
i  p{st  i}, 1  i  N

()3

مدل مخفی مارکوف میتواند فراینادهای پیچیاده ماارکوف را کاه
حالتها بر اساس یک توزیع احتماالی مشااهدات را نتیجاه میدهناد،
مدل کند .در شکل  1نمایی از پارامترهای مدل مخفای ماارکوف آورده
شده است .در شکل  1برای مثاال  a23احتماال انتقاال از حالات  2باه
حالت  3و  b23احتمال مشاهده سمبل  3در حالت  2است.

 -3-1مدل مخفی مارکوف
مدل مخفی مارکوف یک مجموعه متناهی از حاالت است ،که هرکادام
با یک توزیع احتمال همراه اسات .انتقاال میاان ایان حالتهاا توساط
مجموعهای از احتماالت به نام احتماالت انتقال حالت کنترل میشاود.
در یک حالت خاص یک نتیجه و یا مشااهده را میتاوان باا توجاه باه
توزیع احتمال مربوطه تولید نمود .این خروجی تنها نتیجاه اسات ،ناه
حالت قابل مشاهده برای یک ناظر خاارجی و در نتیجاه حااالت بارای
خارج "پنهان" هستند .مدل مخفی مارکوف بهطور گستردهای در کش
دانش ،طبقهبندی الگو ،تشخیص گفتار و مدلسازی تاوالی  DNAبکاار
میرود [.]30 ،9
یک مدل مخفی مارکوف را میتوان با تعیین پارامترهای زیر ایجاد
نمود:


تعداد حاالت ) :(Nتعداد حالتها در موفقیت مدل نقش بهسزایی
دارد و در یک مدل مخفی مارکوف هر حالت با یک رویداد متناظر
است .برای اتصال حالتها روشهای متفاوتی وجود دارد که در
عمومیترین شکل تمام حالتها به یکدیگر متصل میشوند و از
یکدیگر قابل دسترسی هستند (مدل ارگودیک ).



تعداد مشاهدات در هر حالت ) :(Mتعداد مشاهدات برابر است با
تعداد مشاهداتی که سیستم مدلشده خواهد داشت .اگر
مشاهدات گسسته باشند ،آنگاه  Mیک مقدار محدود خواهد
داشت.



توزیع احتمال انتقال حاالت :یک مجموعه از احتماالت انتقال در
بین حالتها ] 𝑗𝑖𝑎[=.A

aij  p{st 1  j | st  i}, 1  i, j  N

()1
که در آن 𝑡𝑠 بیانگر حالت فعلی میباشد.


توزیع احتمال مشاهدات :یک توزیع احتمال برای هر یک از
حالتها })𝑘( 𝑗𝑏{=B

bi (k )  p{ot  Vk | st  i}, 1  i  N , 1  k  M

()2
که در آن 𝑘𝑉 بیانگر kامین سمبل مشاهده شده است و 𝑡𝑜 بیانگر بردار
پارامترهای ورودی میباشد .بهبیان دیگر ) bj(kاحتمال مشاهده نماد
kام در حالت  iاست.



توزیع احتمال حالت آغازین 𝑖𝜋 = 𝜋 که در آن:

Serial no. 86

شکل  :1نمایی از پارامترهای احتماالتی یک مدل مخفی مارکوف 3
حالته

 -3-2ماشین یادگیری مفرط
ماشین یادگیری مفرط یک الگوریتم جدید در یادگیری ماشاین اسات
که برای شبکه عصبی پیشخور با یکالیاه مخفای ) (SLFNطراحای
شده است و بهطور تحلیلی وزنهای بهینه را محاسبه میکند .ایان مادل
برای طبقهبندی و یا رگرسایون باا یکالیاه از گرههاای پنهاان باهکار
مایرود ،کااه در آن وزن اتصاال ورودی بااه گرههاای پنهااان بهصااورت
تصادفی اسات .ایان مادل میتواناد عملکارد خاوبی را فاراهم کناد و
یادگیری هزار برابر سریعتر از شبکههای آماوزش دیاده باا انتشاار باه
2
عقب داشته باشد [.]22
2
0
بهطور متداول ،در یاک شابکه پیشاخور وابساتگی باین الیاههای
مختل توسط پارامترهاای وزن و بایااس ایجااد میگاردد .روشهاای
مبتنی بر گرادیان نزولای معماوالً در آماوزش شابکه عصابی پیشاخور
استفاده میشوند .با این حال ،بهطور کلی روشهای یادگیری بر اساس
گرادیان نزولی بهدلیل مراحل یادگیری نادرست بسیار کند هستند ،و یا
ممکن است در کمینههای محلی گفتار شوند .عاالوه بار ایان ،ممکان
است بارای بهدساتآوردن کاارایی آماوزش بهتار بسایاری از مراحال
یادگیری تکراری الزم باشد [.]14
دستهبند  ELMدارای دو مدل مبتنی بار کرنال و پایاه اسات.
ماهیت  ELMبر این فرض استوار است که برخالف روشهای یادگیری
رایج در شبکههای  SLFNنیاز به تنظیم چندانی ندارد .وزن ورودیها و
بایاس نرونهای مخفی بهصورت تصادفی انتخاب میشاوند و وزنهاای
خروجی الیه مخفی را برای بهحداقلرساندن خطاای یاادگیری تعیاین
میکنند .وزنهای ورودی ،وزن اتصاالت میان الیه ورودی و نرونهاای
مخفی هستند .وزنهای خروجی ،وزن اتصاالت میان نرونهای مخفی و
نودهای خروجی هستند .پس از اینکاه وزنهاای ورودی و بایاسهاای
الیه مخفی بهصورت دلخواه انتخاب شدند SLFN ،میتواند بهعنوان یک
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تشخیص نفوذ شبکه . . .

سیستم خطی در نظر گرفته شود و وزنهای خروجی بهصورت تحلیلی
تعیین شوند [.]12
در  ELMوزنهاااای ورودی 𝑖𝑊 و بایاسهاااای الیاااه مخفااای 𝑖𝑏،
بهروزرسانی نمیشوند ،بلکه بهصورت تصادفی انتخاب میشوند و ثابات
هستند .اینکار معادل با نگاشت نمونهها به یک فضای ویژگی تصاادفی
است .بنابراین ،آموزش  SLFNمعادل با یاافتن راهحال خطاای مربعای
حاااداقل میباشاااد [ .]14باااا توجاااه باااه مجموعاااه داده یاااادگیری

که هر یک شامل یک رکورد داده از ترافیک شبکه بهصورت
] om=[Duration,Service,Src_Port,Dest_Port,Src_IP,Dest_IPاست،
آغاز میشود .مثالی از مقادیر عددی هر فیلد در جدول  1مشاهده
میشود.

} ، {xi , ti | xi  Rn , ti  Rm , i  1,...., Nتابع فعالسازی )𝑥(𝑔 و تعاداد
نرون 𝑘 ،سه گاام اصالی در الگاوریتم  ،ELMمیتوانناد بهصاورت زیار
خالصه شوند [:]12
 .1وزن ورودی 𝑖𝑊 و بایاس 𝑖𝑏 برای  ،i = 1, … , Nبا توجه به تابع
چگالی احتمال پیوسته ،بهصورت تصادفی مشخص میشود.
 .2محاسبه خروجی الیه پنهان
 .3محاسبه وزنهای خروجی 𝛽
که در آن  nتعداد نرونهای ورودی و  iنرونهای الیه مخفی میباشد.
بسیاری از توابع کرنال و فعالسااز غیرخطای میتوانناد در ELM
بهکار روند .زمانیکه ویژگیهاای الیاه مخفای بارای کااربر نامشاخص
هستند ،میتوان یک ماتریس کرنل تعری نمود ،که ) (i,jاماین ورودی
آن معادل ) 𝑗𝑥  k (𝑥𝑖 ,است ،و )  k (. , .یک تابع نیمهقطعی مثبت است.

شکل  :2ساختار شبکه ]14[ ELM

 -4روش پیشنهادی
در روش ارائهشده ،در فاز اول تحقیق ،ترافیک شبکه بررسی میگردد و
دادهها استخراج میشوند .سپس توالی مشاهدات با توجه به سری
زمانی رکوردها در مجموعهداده بهدست آمده و یک مدل مخفی
مارکوف طراحی میشود .در ادامه با استفاده از الگوریتم ویتربی
محتملترین دنباله حاالت استخراج میشوند .در فاز بعدی یک بردار از
حالتها وجود دارد ،که با استفاده از روش  ، ELMبهترین حاالت
بهدستآمده دستهبندی و خروجی نهایی (تشخیص نفوذ یا نرمال
بودن) تولید میشود .روش پیشنهادی با ورود دنبالهای از مشاهدات o
Serial no. 86

جدول  :1یک رکورد نمونه از مجموعه داده ورودی
Dest IP
192.168.0.20

Src IP
192.168.1.30

Dest port
21

Src port
1755

Service
ftp

Duration
00 00
: 13
:

شکل  4فلوچارت و مراحل انجام کار در روش پیشنهادی را
بهترتیب و بهصورت مرحلهبهمرحله نشان میدهد.
 .1گسستهسازی دادهها :روند تقسیمبندی متغیرهای پیوسته به
بازههای مختل گسستهسازی نامیده میشود .این مرحله ،گام
اول پیشپردازش و آمادهسازی دادهها است .برای گسستهسازی از
6
شده است.
روش یکنواخت با زیربازه هایی با طول برابر استفاده
هر متغیر برحسب مقیاس به تعداد مشخصی زیربازه با اندازه برابر
تقسیم شده است .البته همانطور که در جدول  1مشخص است،
تنها فیلد duration timeنیاز به گسستهسازی دارد .برای این
منظور مقدار این فیلد که بر اساس ثانیه و دقیقه است ،به ثانیه
تبدیل شده و سپس به سه زیربازه گسستهسازی میشود.
2
5
 .2طراحی  :HMMمدل  HMMبا قابلیت یادگیری توالی ،ابزار
خوبی در راستای حل مسائل با ماهیت سری زمانی محسوب
میگردد .در شکل  3مدل مخفی مارکوف پیشنهادی با سه حالت
مخفی آورده شده است .در این شکل si ،حالتهای مخفی و oiها
مشاهدات (مطابق جدول  )1را نشان میدهند.

شکل  :3ساختار مدل مخفی مارکوف

در مسئله تشخیص نفوذ مورد بررسی ،وضعیت هر جلسه
بهصورت مشاهداتی دارای زمان مهر از ترافیک شبکه ثبت
میشود .مطابق آنچه گفته شد ،هر مشاهده خود رکوردی با 6
ویژگی است .همچنین چون مسئله یادگیری مذکور یک مسئله با
ناظر است ،هر جلسه دارای برچسب عادی یا حمله (نفوذ)
میباشد .این بردارهای مشاهدات متغیرهای  oiدر شکل  3را
تشکیل میدهند .برای هریک از کالسهای حمله یا عادی یک
مدل  HMMایجاد میگردد .در این ساختار 𝑖𝑠 نشاندهنده
وضعیت دسترسیها میباشد ،که در دادگان ورودی وجود ندارند
و اصطالحًا مخفی هستند .دنبالهای از این دسترسیها
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تشخیص نفوذ شبکه . . .

مشخصکننده رخداد نفوذ یا نرمال است .همانطور که گفته شد،
بهدلیل ماهیت مخفیبودن مدل  HMMو از طرفی مخفیبودن
رفتار کاربران سیستم در یک جلسه (اعم از حمله یا عادی)،
وضعیت سیستم در هرلحظه از زمان مشخص نیست (بهعبارتی
مخفی است) و تنها تعداد آنها مهم است.

این معناست که ترافیک شبکه ابتدا در حالت (مخفی)  s2قرار
گرفته و سپس بهشکل ذکرشده حاالت مختل را طی کرده است.
 .5طراحی  :ELMاز این دنباله حاالت جهت آموزش دستهبند ELM
استفاده کرده و شبکه عصبی خود را با نرونهای ورودی که همان
دنباله حاالت الگوریتم ویتربی در مرحله قبل هستند و تعداد 5
نرون الیه مخفی طراحی شده است.
 .6دستهبندی دادهها :برای طبقهبندی چندکالسه ترافیک شبکه از
 ELMاستفاده شده است .دنبالههای ورودی جدید که در مرحله
قبل با الگوریتم ویتربی استخراج شدند ،به مدل  ELMداده
میشود و بسته ورودی در یکی از حالتهای حمله که خود شامل
سه کالس حمله میشود و یا رفتار عادی قرار میگیرد
(طبقهبندی چندکالسه).
 -1-4دالیل انتخاب روش پیشنهادی

شکل  :4فلوچارت روش پیشنهادی

در روش پیشنهادی تعداد حاالت مخفی در بازه  3تا  5مورد بررسی
قرارگرفتهاند ،و در نهایت حاالت  4در نظر گرفته شدهاند ( 𝑠1تا .)𝑠4
بعد از آموزش مدل ،در گام بعدی از الگوریتم ویتربی جهت استخراج
بهترین و محتملترین دنباله یا توالی حالتها ( وضعیت دسترسیها)
استفاده شده است.
 .3آموزش مدل مخفی مارکوف :نمونههای مربوط به کالسهای
نرمال و حمله برای آموزش  HMMدر نظر گرفته شده است و
سپس  HMMبا استفاده از الگوریتم مشهور بام-ولچ آموزش دیده
است .خروجی الگوریتم بام-ولچ یک ماتریس احتمال انتقال و
ماتریسهای احتمال مشاهدات (یک ماتریس بهازای هر حالت)
برای هریک از کالسهای حمله و نرمال است.
 .4استخراج محتملترین دنبالهها :در گام بعدی با استفاده از مدل
 HMMو به کمک الگوریتم ویتربی محتملترین دنباله حاالت
استخراج میشود .خروجی این گام دنبالهای از حاالت بهینه
طیشده توسط الگوریتم ویتربی بهصورت  s(t) , t=1,2,..است ،که
برای سهولت تنها با شماره حالت نشان داده میشود .این بردار به
الیه ورودی شبکه  ELMوارد میشود .برای مثال یک خروجی
احتمالی این گام بهصورت } {s2,s1,s2,s3,s4است .دنباله فوق به

Serial no. 86

یکی از دالیل استفاده از رویکرد ترکیبی  HMM-ELMاین است که در
صورت کافینبودن دادههای آموزش ،تخمین پارامترهای مدل مخفی
شاید بهدرستی انجام نشود .زیرا  HMMبرای محاسبه و تخمین تابع
چگالی احتمال ،نیازمند دادههای آموزش زیادی است و با تعداد
نمونههای کم ممکن است ماتریس مشاهدات تنک شود و تخمین تابع
چگالی بهدرستی انجام نشود .از طرفی  ELMچنین مشکلی ندارد.
ازاینرو جهت رفع این مشکل در روش پیشنهادی خود دو رویکرد
 HMMو ELMبرای رسیدن به نتایج بهتر ادغام شدهاند .در واقع از
قابلیت توالی مدل مخفی مارکوف برای مدلسازی ترافیک شبکه و
استخراج ویژگی (محتملترین دنباله حاالت) و از ماشین یادگیری
مفرط جهت بهبود مدل مخفی مارکوف و مقاومت در برابر دادههای کم
استفاده شده است .عمالً  ELMبهتنهایی توانایی مدل کردن توالی را
ندارد و  HMMهم بهتنهایی نمیتواند با دادههای کم بهدرستی آموزش
ببیند ولی این دو روش در کنار هم میتوانند نواقص یکدیگر را پوشش
داده و نتایج خوبی را ارائه دهند.
نوآوری کار در استفاده از یک روش ترکیبی مبتنی بر مدل مخفی
مارکوف و ماشین یادگیری مفرط جهت طراحی سیستم تشخیص نفوذ
میباشد .بهطوریکه توسط مدل مخفی مارکوف ویژگیها یا همان
دنباله حاالت را استخراج کرده و در مرحله بعد از این دنباله حاالت
جهت آموزش دستهبند استفاده شده است.
 -5آزمایش و ارزیابی
برای پیادهسازی و ارزیابی مدل پیشنهادی از مجموعه داده
استفاده شده است که یکی از معمولترین مجموعه دادههای در
دسترس در حوزه تشخیص نفوذ است .این مجموعه داده برای
شبیهسازی سیستمهای تشخیص نفوذ بهکار میرود [.]31
8
در این مجموعه داده یک جلسه دنبالهای از بستهها است که در
زمانهای مشخص آغاز و پایان مییابد .در طول مدت برقراری جلسه،
darpa98
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تحت یک قرارداد تعری شده ،دادهها از یک آدرس  IPمبدأ به یک
آدرس  IPمقصد و برعکس ،جریان دارند .هر اتصال در این مجموعه
داده دارای یک زمانمهر است که مشخصکننده وقایع ترافیک شبکه
است ،هر رکورد در این مجموعه دارای برچسب است.
مجموعه داده  darpa98شامل  5هفته ترافیک کاری شبکه میباشد که:


تشخیص نفوذ شبکه . . .
TP
*100
TP  FN

()5

Sensitivity 

معیار خاصیت تعیین میکند که چه تعدادی از نمونههای نرمال
بهدرستی تشخیص داده شدهاند.
TN
()6
Specificity 
*100
FP  TN

هفته  1و  3حملهای ندارد و جهت آموزش بهکار میرود.



هفته  43 ،2نمونه دارد که  18تا بهعنوان حمله برچسبگذاری
شده و جهت توسعه سیستم بهکار میرود.



هفته  4و  201 ،5نمونه دارند که شامل  58حمله میشود ( 40تا
جدید) و جهت ارزیابی سیستم بهکار میرود.

 -5-2مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها
میزان معیارهای ارزیابی در روش ترکیبی پیشنهادی برای مسئله
تشخیص دوکالسه حمالت و رفتار عادی در جدول  3نشان داده شده
است ،که حاکی از عملکرد مطلوب روش پیشنهادی میباشد.

پیادهسازی روش پیشنهادی و مقایسه با سایر روشها در محیط متلب
و روی سیستمعامل ویندوز  ،7با مقدار رم  8گیگابایت و پردازنده core
 i7انجام شده است.
 -5-1معیارهای ارزیابی
در این بخش معیارهای ارزیابی برای دستهبندی مورد بررسی قرار
خواهند گرفت .برای ارزیابی باید برچسبی که دستهبند به حمله نسبت
داده با برچسب مرجع مقایسه شود .وقوع حاالت مختل برای دستهها با
توجه به مجموعه دادههای ورودی برای دستهبندی با مقادیر TP, FP,
 TN, FNبرای دو دسته مثبت و منفی در جدول  2نشان داده شده است.
جدول  :2ماتریس درهمریختگی برای یک مسئله دستهبندی دو
دستهای
رکوردهای تخمینی
مثبت

منفی

نوع دسته

FP

TN

مثبت

TP

FN

منفی

رکوردهای واقعی

جدول  :3نتایج ارزیابی کارایی روش پیشنهادی
94%/56

جدول  :4نتایج مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها بر اساس

ارائه شده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به معیارهای
1
0
ترین
صحت مهم
خاصیت  ،حساسیت و صحت اشاره 9کرد .معیار

معیار برای تعیین کارایی یک الگوریتم دستهبندی است .این معیار
صحت کل یک دستهبند را محاسبه میکند .این معیار نشاندهنده این
موضوع است که چند درصد از کل مجموعه داده بهدرستی دستهبندی
شده است .

3

تعداد رکورد تشخیص دادهشده
FP

TP

TN

Proposed
HMM-ELM

106

120

8998

2085

]HMM [12

500
2062
1314

1214
2528
1028

8528
4507
8000

527
2179
427

روش

]KNN [18
]ELM [14

FN

3

Accuracy 

معیار حساسیت تعیین میکند که نمونههای حمله ،تا چه میزان در
کالس مثبت قرار داده شدهاند ،یا بهعبارت دیگر چه تعدادی از حمالت
بهدرستی تشخیص داده شدهاند.

Serial no. 86

98%/00

%98/84

بهمراتب بهتر از سایر روشها بوده است.

2

()4

HMM-ELM

Specificity

در ادامه برای بررسی کارایی روش ارائهشده ،مقادیر هر سه معیار با
چند روش دیگر مقایسه شده است .اولین مقایسه با مدل مخفی
مارکوف بهتنهایی انجام شده است ،تا مشخص شود عملکرد روش
پیشنهادی چقدر توانسته است نسبت به  ]12[ HMMبهبود حاصل
نماید .بهعالوه ،صحت مدل پیشنهادی با مدلی مبتنی برHMM-C5.0
که در [ ]19ارائه شده مقایسه شده است .همچنین در کلیه آزمایشها
دو روش مبتنی بر  ]18[ KNNو  ]14[ ELMنیز مورد مقایسه قرار
گرفته است .در عین حال روش پیشنهادی از دیدگاه صحت و نرخ
هشدار نادرست با نتایج گزارششده در [ ،]26که از روش ترکیبی
 SVMو  ELMاستفاده نموده است ،نیز مقایسه شده است.
با توجه به مقایسات انجامگرفته با روشهای فوق جدول  4بهدست
آمده است .این نتایج حاکی از آن است که عملکرد روش پیشنهادی

با توجه به پارامترهای مطرحشده معیارهای ارزیابی مختلفی

TP  TN
*100
TP  FP  TN  FN

روش

Accuracy

Sensitivity

در شکل  5صحت روش پیشنهادی با روشهای دیگر مقایسه و
ارزیابی گردیده است .در سیستمهای تشخیص نفوذ معیار صحت
بهعنوان مهمترین عامل در نظر گرفته میشود.
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80
60
40

)Accuracy (%

100

80
60
40
20

20

)Specificity (%

120

100

0

0

KNN

]Proposed HMM [12] ELM [14

Specificity
Accuracy

شکل  :7نمودار مقایسه خاصیت روش پیشنهادی با سایر روشها روی

شکل  :5نمودار مقایسه صحت روش پیشنهادی با سایر روشها برروی

مجموعه داده Darpa98

مجموعه داده Darpa98

شکل  6نشان میدهد که در هر روش چند درصد از حمالت
بهدرستی طبقهبندی شدهاند .نمودار بیانگر این است که روش
پیشنهادی توانسته است نرخ تشخیص بهتری را نسبت به سایر روشها
فراهم آورد.

3000
2000
1500
1000
500
0

)sensitivity (%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

تعداد false positive

2500

False positive

شکل  :8نمودار مقایسه مثبت کاذب در روشهای مورد ارزیابی

]Proposed HMM [12] ELM [14] KNN [18
Sensitivity

شکل  :6نمودار مقایسه حساسیت روش پیشنهادی با سایر روشها
روی مجموعه داده Darpa98

شکل  7تعیین میکند که در هر روش چند درصد از فعالیتهای
نرمال بهدرستی طبقهبندی شدهاند .نمودار بیانگر این است که روش
پیشنهادی توانسته است نرخ تشخیص بهتری را نسبت به سایر روشها
فراهم نماید.
در سیستمهای تشخیص نفوذ مسئله میزان نرخ مثبت کاذب پایین
اهمیت بهسزایی دارد ،زیرا میزان نرخ مثبت کاذب باال در میزان
تشخیص سیستم تأثیر منفی مستقیم خواهد داشت .مثبت کاذب در
واقع تعداد رکوردهایی است که بهاشتباه بهعنوان حمله شناسایی
شدهاند ،درحالیکه در واقع آنها فعالیت نرمال بودهاند .نتایج
بهدستآمده از پیادهسازی مدل پیشنهادی و سایر روشها در جهت
کاهش مثبت کاذب بهصورت نمودار شکل  8نشان داده شده است.
شکل  8حاکی از آن است که روش پیشنهادی توانسته مثبت کاذب
کمتری را نسبت به سایر روشها فراهم کند.
Serial no. 86

نمودار شکل  9نمایانگر تعداد رکوردهای تخمینی در روشهای
مورد مقایسه بر روی مجموعه داده موردنظر میباشد .بهطور مثال تعداد
رکورد حمالتی که بهدرستی طبقهبندی شدهاند ( )TPدر روش
پیشنهادی برابر  8998است ،یعنی روش پیشنهادی توانسته از این
دیدگاه بهبود حاصل نماید .همچنین تعداد رکوردهایی که در روش
پیشنهادی بهاشتباه بهعنوان حمله قرار گرفتند ،در حالی که در واقع
فعالیت نرمال بودهاند  120است ،که این مقدار از بقیه روشها پایینتر
است ،درحالیکه روشی مثل  ،HMMمثبت کاذب  500دارد.
شکل  10عملکرد هر یک از روشها در تشخیص کالسهای حمله
از نوع  portsweep ,pod ,Neptuneرا نشان میدهد .همانطور که این
نمودار نشان میدهد روش پیشنهادی توانسته است  %98/48حمالت
 portsweepرا تشخیص دهد ،درحالیکه بهطور مثال در روش ELM
بهتنهایی  %78/14از حمالت  portsweepتشخیص داده شده است.
بههمین ترتیب در مورد حمالت  podروش پیشنهادی با تشخیص
 85%/36نسبت به بقیه روشها بهبود داشته است .در مورد حمالت
 Neptuneنیز روش پیشنهادی توانسته  %97/95حمالت را تشخیص
دهد.
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است در برابر دادههای کم نیز نسبت به سایر روشها نتایج و نرخ
صحت قابل قبولی را ارائه نماید.
بهعنوان آخرین آزمایش روش پیشنهادی از نظر زمان اجرا با سایر
روشها مقایسه شده است .نتایج این آزمایش در جدول  5مشاهده
میشود .مقادیر ذکرشده در این جدول همگی برحسب میلیثانیه است
و بهطور متوسط برای هر جلسه محاسبه شده است.

10000
6000
4000

تعداد رکوردها

8000

2000
0
TN
]ELM [14

FP
FN
TP
]HMM [12
]KNN [18

Proposed

شکل  :9نمودار نتایج رکوردهای تخمینی در روشهای مورد مقایسه

درصد شناسايي حمالت

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
]Proposed HMM [12] ELM [14] KNN [18

Neptune Attack

Pod Attack

Portsweep Attack

شکل  :10نمودار تشخیص انواع حمالت در روشهای مورد مقایسه
( ) %نرخ صحت ()Accuracy

120
100
80
60
40
20
0
%60دادهای
آموزشی
]HMM [12
]KNN [18

%40دادهای
آموزشی

%20دادهای
آموزشی

%10دادهای
آموزشی

Proposed
]ELM [14

شکل  :11تأثیر کاهش نمونههای آموزشی روی مدل پیشنهادی HMM-

 ELMدر مقایسه با سایر روشها

با توجه به اینکه یکی از دالیلی که این رویکرد جدید مبتنی بر
مدل مخفی مارکوف و ماشین یادگیری مفرط مطرح شده است،
مقاومت در برابر دادههای آموزشی ناکافی بود ،تأثیر افزایش و کاهش
این دادهها در روش پیشنهادی و سایر روشها ،مورد ارزیابی و مقایسه
قرار گرفت .نتایج بهدستآمده از این ارزیابیها در نمودار شکل 11
مشهود است .همانطور که مشاهده میشود ،روش پیشنهادی توانسته
Serial no. 86

تشخیص نفوذ شبکه . . .

جدول  :5زمان اجرای روشهای مورد مقایسه بر روی دادگان Darpa98

روش

]ELM [14

]KNN [18

]HMM [12

Proposed
HMM-ELM

زمان
تشخیص
(میلیثانیه)

0/035

7/54

2/95

3/34

جدول فوق نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی نسبت به
سرعت بهتری دارد ،اما بهدلیل اینکه یک رویکرد ترکیبی است ،نسبت
به هریک از دو روش  HMMو  ELMکندتر است .با این حال زمان
الزم برای تشخیص بسیار پایین و در مقیاس میلیثانیه ناچیز است ،و
به این معناست که روش پیشنهادی علیرغم ترکیبیبودن ،برای
کاربردهای بالدرنگ مناسب است.
یک سثال احتمالی ،مقایسه این روش با روشهایی است که برای
حل مسئله در شرایط عدم وجود اطالعات دنباله ترافیک شبکه طراحی
شدهاند .از این موارد برای مثال میتوان به دادگان  KDD Cupاشاره
نمود ،که در این دادگان هر جلسه نه با یک دنباله از مشاهدات که با
یک رکورد توصی شده است .این دادگان یک نسخه از دادگان
 Darpa98است ،با این تفاوت که پردازش شده است و استخراج ویژگی
از آن صورت گرفته است [ .]31از اینرو اگرچه مقایسه مستقیم
روشها امکانپذیر نیست ،اما میتوان جهت یک بررسی مقایسهای به
برخی از آخرین دستاورد در این زمینه اشاره کرد .برای مثال مقاله
[ ]26که روش ترکیبی  SVM-ELMبوده است ،در مجموع به صحت
 95/75دست یافته است .یا مقاله [ ]29که در بهترین حالت بر روی
دادگان  KDD Cupبه صحت  84/12رسیده است .این نتایج حاکی از
صحت بیشتر روش پیشنهادی در مقایسه با کارهای اخیر در زمینه
تشخیص نفوذ است .البته همانطور که ذکر شد ،روش پیشنهادی
نسبت به دو روش مذکور از اطالعات بیشتری که همان توالی است
استفاده میکند ،و بخش عمده برتری آن نیز بههمین جهت است.
هرچند آزمایشات ،مطابق آنچه در نمودارهای قبلی گزارش شده است،
نشان میدهد که روش پیشنهادی نسبت به سایر روشهای مبتنی بر
توالی نیز موفقتر است.
KNN

 -6نتیجهگیری
در این پژوهش یک سیستم تشخیص نفوذ ارائه شده است که از
رویکرد ترکیبی مدل مخفی مارکوف و ماشین یادگیری مفرط استفاده
میکند .بدینصورت که بعد از پیشپردازش دادهها و گسستهسازی
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 دادهها بهعنوان مشاهدات وارد مدل مخفی مارکوف،مقادیر آنها
میشوند و در این مدل وضعیت دسترسیها همان حاالت مدل مخفی
 مدل مخفی مارکوف با استفاده از الگوریتم یادگیری آموزش.هستند
دیده و سپس با اعمال الگوریتم ویتربی توالی بهترین و محتملترین
 در مرحله بعد از این دنباله حاالت جهت.حاالت استخراج میشود
. استفاده شده استELM ورودی و آموزش دستهبند
در این روش از قابلیت توالی و ترتیبی مدل مخفی مارکوف بهره
 ازآنجهت استخراج دنباله مشاهدات،گرفته شده است و در مرحله اول
در مجموعه داده برحسب رکوردهای متوالی ترافیک شبکه استفاده
 برای حل مشکالتی همچون، سپس در مرحله دوم.شده است
ناکافیبودن دادههای آموزشی از روش ماشین یادگیری مفرط جهت
 زیرا ناکافیبودن دادههای آموزش،دستهبندی نتایج استفاده شده است
باعث خواهد شد که مدل مخفی مارکوف نتواند بهدرستی آموزش
 با ماشین یادگیری مفرط ادغام شده است تا درHMM  بنابراین.ببیند
.برابر دادههای کم مقاومت کرده و نتایج خوبی حاصل شود
آزمایشات نشان میدهد که کارایی روش پیشنهادی در مقایسه با
 نتایج.روشهای پیشین بهصورت قابلتوجهی افزایش یافته است
 نرخ،%98/00 بهاینصورت است که نرخ صحت روش پیشنهادی
 بهدست%94/56  و نرخ خاصیت روش پیشنهادی%98/84 حساسیت
 همچنین روش پیشنهادی توانسته است نرخ مثبت کاذب.آمده است
بهتر و پایینتری نیز در مقایسه با سایر روشهای مورد بررسی فراهم
.کند
یکی از کارهایی که میتوان در آینده به آن پرداخت بهینهسازی
 یعنی با کمکردن تعداد مشاهدات و.ساختار مدل مخفی مارکوف است
یا کاهش ویژگیهایی که لزومی به استفاده از آنها نیست و اهمیت
 همچنین. از پیچیدگی مدل مخفی مارکوف کاسته شود،چندانی ندارند
، بهجز در برخی تنظیمات،الزم به ذکر است که ساختار پیشنهادی
وابسته به مسئله نیست و میتوان از این چارچوب در سایر کاربردهایی
که با مدلسازی توالی سروکار دارند و در عین حال با مشکل کمبود
.دادههای آموزشی مواجه است استفاده نمود
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