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انتخاب ویژگی  .ندک یریجلوگه کبه شب حمالتاز  یادیتا حد ز تواند یم ،نفوذ یصستم تشخیس .است در شبکه در حال افزایش نفوذ میزان :چکیده

 تشخیصِ در این تحقیق، یک سیستمِ. بسزایی دارد ریتأث آنو کارایی  صحتباشد که بر روی  می نفوذ یصتشخ یها ستمیسیک موضوع حیاتی در 

-10 با روش ارزیابی بند ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر طبقه افتهیبهبودجدید با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی  ترکیبیِ شبکهِ در نفوذ

fold در  یتکاملی تفاضلازدحام ذرات و  یساز نهیبهترکیب معادالت جستجوی از  ،ایده اصلی. پیشنهاد گردیده استها  برای انتخاب بهترین ویژگی

و  برداری بهرهبهبود  منظور هب ،پیشاهنگگیری پرواز لوی در فاز زنبورهای کار بهموقعیت زنبورها و  یروزرسان به منظور بهای کارگر و ناظر فاز زنبوره

 ونشان داده  NSL-KDD داده مجموعهخود را بر روی و پایداری مقاومت  پیشنهادی روش. باشد کلونی زنبور مصنوعی میهمگرایی در الگوریتم  نرخ

 .کمک کند درصد 49/41 صحت یستم تشخیص نفوذ باس کلی بهبود عملکرد به توانسته توجهی قابل طور به

 پرواز لوی سازی تکاملی، مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان، بهینه رسیستم تشخیص نفوذ، الگوریتم کلونی زنبو :کلیدی یها واژه
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Abstract: Intrusion in the network is increasing. Intrusion detection system can greatly prevent network attacks. Feature selection is 

a critical issue in intrusion detection systems which have a considerable impact on the accuracy and effectiveness of the system. In 

this study, a new hybrid network intrusion detection system with improved artificial bee colony algorithm using support vector 

machine classifier is proposed for feature selection. The main idea is utilizing a combination of search equations of particle swarm 

optimization and Differential Evolution for updating bee’s position of employed and onlooker bees and utilizing levy flight on scout 

bees phase, to improve exploitation and increase the convergence rate of the standard artificial bee colony algorithm. The robustness 

and stability of the proposed approach is evaluated on NSL-KDD dataset and showed significant improvement on the overall 

performance of intrusion detection system with an accuracy of 98.97 percent. 
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 مقدمه -1

 امنیتی کامپیوتری، مسائل یها ستمیس و ستفاده زیاد از اینترنتا

در  8نفوذافزایش  بیانگر CERT آمارهای .کند یم ایجادرا  متعددی

 است به شبکه ممکن زدن بیآس در جهت نفوذ هرگونه .شبکه است

 ،2محرمانگی همانند کامپیوتر امنیتی یها استیس نقض به منجر

از ( IDS) 5نفوذ یصستم تشخیس. شودع به مناب 9دسترسی و 9تمامیت

 یریه جلوگکشببه از بروز حمالت  تواند یمه اگ است ییها یفناورجمله 

 .[2 ،8]ندک

. باشد یمدر امنیت شبکه  پژوهشی یک مسئله اصیل IDS مسئله

 ینیب شیپبه دلیل طبیعت غیرخطی نفوذ، رفتار غیرقابل  IDSموضوع 

جزء مسائل  ،در فضای مسئله یژگیوتعداد زیاد  و شبکهدر ترافیک 

های درون فعالیت یبند طبقهIDS  کار اصلی[. 9 ،9]باشد یمپیچیده 

از که  یا گونهبه  استنرمال نرمال و غیر دستهدو به  یا شبکه

ی از با حجم باالی ،IDSیک  [.5]شوداجتناب نادرست  یها یبند طبقه

 یها یژگیوشامل  ها دادهاین . استمواجه  شبکهدر  ها دادهترافیک 

کل  توان یم ها یژگیو بهترینانتخاب با . هستندو نامرتبط  تیاهم یب

 [.9]نمود مشخصو الگوی ترافیک شبکه را  دادرا پوشش  ها داده

که بر  است IDS در دشواریک موضوع حیاتی و  ،انتخاب ویژگی 

 IDSیک از خصوصیات  [.6-1]گذارد یم ریتأث آن و کاراییدقت  روی

 حالیکهباالیی تشخیص دهد در  دقتست که حمالت را با ا این مناسب

IDS6نادرست تاییدهایباالیی از موجود حجم  های (FP)  هشدارهای و

در حال  ترافیکبه اداره و قادر  شوند یمحمل ترا م (FN) 9نادرست

  .[4]نیستند افزایش

تمامیت و است که توسط آن محرمانگی،  ینفوذ فعالیت

تشخیص نفوذ فرآیندی  .شود یممنابع دچار اختالل  به یریپذ دسترس

 [.8]کند شناساییرا نفوذ  تواند یمرخدادهای شبکه با بررسی  است که

 تشخیص مبتنیدر سه گروه اصلی  توان یمتشخیص نفوذ را  یها روش

4ینظم یبتشخیص مبتنی بر ، (SD) 1بر شناسه
 (AD)پروتکل  آنالیز و

81حاالت
 (SPA) یک حمله  الگوی ،شناسه [.81 ،8]کرد یبند طبقه

. است تبدیل شده از قوانین یا مجموعهبه که  باشد یم شده شناخته

در شبکه  هاآن ریتأثو  شناسهارزیابی حمالت بر اساس  با SD روش

گفته  یک کاربر نرمالبه انحراف در رفتار  ،ینظم یب. کند یمفعالیت 

سه یمقاو  موجود یعادریغ یکترافبا توجه به  ADروش  [.8]شود یم

 در[. 81]ه هشدار دهدک ردیگ یمم یتصم ،نرمالریو غ نرمال یکتراف

 [.8]کند یمو ردگیری  شناساییحاالت پروتکل را  SPA ،IDS روش

به پنج زیر گروه تقسیم  توان یمرا  رویکردهای تشخیصاز طرفی 

میانگین، انحراف معیار و  ادیرمقاز  ،رویکردهای مبتنی بر آماردر  .کرد

 تطبیق الگو از ،رویکردهای مبتنی بر الگودر  .شود یماستفاده احتماالت 

رویکردهای مبتنی بر در  .شود یماستفاده  شده شناختهحمالت  با

برای ساختن مدل و ایجاد  If-Then-Else و   If-Thenقوانیناز  ،قانون

رویکردهای در  .شود یماستفاده  ،شده شناختهنفوذهای  ی ازپروفایل

، یک ماشین حالت شبکهموجود در روی رفتارهای  از ،مبتنی بر حالت

شناسایی حمالت جهت و از آن به عنوان ابزاری در  شدهایجاد  متناهی

از مفاهیم  ،رویکردهای مبتنی بر اکتشافدر  .شود یم استفاده

 [.8]شود یماستفاده  یمصنوع هوشبیولوژیکی در طبیعت و 

در بخش دوم، کارهای مرتبط با روش در باقیمانده مقاله، 

های تحقیق  در بخش سوم، ابزارها و روش. شود یمپیشنهادی مرور 

مسئله انتخاب ویژگی،  یز بر روکدر بخش چهارم، با تمر. شود یمان یب

. شود ح مییهر یک از ابزارها تشردالیل انتخاب با  یشنهادیروش پ

. روش پیشنهادی است یساز هیشبج حاصل از ینتا یبخش پنجم حاو

 .کند یمان ینده را بیآ یهای پژوهش گیری و زمینه بخش ششم نتیجه

 کارهای مرتبط -2

  جلوگیری از بهینه محلی -2-1

را برای  CABCو همکارانش الگوریتم  Wang، 2189در سال 

 ،CABCالگوریتم . ارائه دادند یبعد سهبینی ساختار پروتئین  پیش

آشوبناک  با جستجویرا  ABCالگوریتم  و سراسری جستجوی محلی

  [.88]بودبهینه محلی هدف از این روش جلوگیری از . کردترکیب 

 همگرایی نرخو  بهبود جستجوی محلی -2-2

الگوریتم  باهمکارش، جستجوی ممتیک را  و Bansal، 2189در سال 

ABC  ترکیب کردند و روشMeABC در این روش، . را پیشنهاد دادند

از  گرفته الهامرا به یک معادله جدید  ABCالگوریتم معادله  ها آن

( GSS) تغییر دادند و در آن از جستجوی محلی PSO الگوریتممعادله 

و  88ایجاد توازن بین اکتشافهدف از این روش . استفاده کردند

  [.82]بهبود جستجوی محلی بود تاًینهاو  ABCدر  82یبردار بهره

 منظور ایجاد توازن بینو همکارانش به  Kumar، 2189در سال 

را ترکیب کردند  FPABCو  MeABCهای  ، روشیبردار بهرهاکتشاف و 

 از 89فاز زنبور کارگردر در این روش، . ددادنرا ارائه  MFPABCو روش 

بهبود  منظور به FPABCاز  89فاز زنبور ناظردر ، ABCالگوریتم 

و برای  ABCالگوریتم از  85فاز زنبور پیشاهنگدر  ،جستجوی محلی

 بعد از فاز زنبور پیشاهنگ MeABCاز الگوریتم  افزایش نرخ همگرایی

جستجوی محلی و افزایش نرخ هدف از این روش بهبود . ستفاده شدا

 [.89]همگرایی بود

مبتنی  ترکیبی ABCو همکارانش، الگوریتم  Shan، 2189در سال 
در این روش از توزیع لوی برای . بر پرواز لوی را پیشنهاد دادند

با  DEمقداردهی اولیه جمعیت، از ترکیب معادله جهش الگوریتم 
، برای ایجاد معادله جستجوی زنبورهای کارگر، از ABCالگوریتم 

برای ایجاد معادله  ABCالگوریتم با  PSOترکیب معادله الگوریتم 
آشوبناک برای  OBLجستجوی زنبورهای ناظر و از مقداردهی اولیه 
هدف از این روش . ایجاد معادله زنبورهای پیشاهنگ استفاده کردند

 [. 89]بهبود نرخ همگرایی بود 
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را برای  CGABCو همکارش، روش  Bharti، 2186سال در 

در این روش، عالوه بر بهبود معادله . متن، پیشنهاد دادند یبند خوشه

ی محلی آشوبناک و گرادیان هاجستجو، از ABCالگوریتم جستجوی 

هدف از این روش . استفاده شد ABCالگوریتم  یبردار بهرهبرای بهبود 

 [. 85]و افزایش نرخ همگرایی بود ها حل راهبهبود کیفیت 

  نفوذ بهبود نرخ تشخیص -2-3

با  GAو همکارش به بررسی عملکرد  Dastanpour، 2189در سال 

SVM  یها تمیالگوربرای انتخاب ویژگی پرداختند و از FFSA و LCFS 

هدف از این روش . در تشخیص انواع حمالت شبکه استفاده کردند

  [.86]تاییدهای نادرست بودنرخ بهبود نرخ تشخیص و 

مبتنی بر  IDSیک  و همکارانش Hosseini، 2186در سال 

TVCPSO  همزمان برای تنظیم پارامترها و  طور بهارائه کردند که

هدف . رفت یم کار به SVMو  MCLP یبندها طبقه درانتخاب ویژگی 

از این روش بهبود نرخ تشخیص و کاهش نرخ هشدارهای نادرست 

 [.89]بود

ارائه  جدید IDSو همکارانش یک  Akashdeep، 2189در سال 

جداگانه  طور به CRو  IGدو روش  ابرا  ها یژگیوکردند که ابتدا 

در . دهد یمانجام  فیلترینگ ها رتبهسپس با ترکیب  کند یم یبند رتبه

جلو برای  را به یک شبکه عصبی روبه افتهی کاهش یها یژگیو ادامه

و  هدف از این روش بهبود نرخ تشخیص. دهد یم آزمایشآموزش و 

  .[81]کاهش نرخ هشدارهای نادرست بودو  بند طبقهصحت 

و همکارانش روش ترکیبی جدیدی ارائه  Sabry، 2185در سال 

منظور انتخاب بهترین  هب BAو  ID3 یها تمیالگوردادند که مبتنی بر 

و  بند طبقهعنوان  هترتیب ب به ها تمیالگوربود که این  IDSدر  ها یژگیو

هدف از این روش بهبود صحت . کار گرفته شد هروش انتخاب ویژگی ب

 [.9]و نرخ تشخیص و کاهش نرخ هشدارهای نادرست بود بند طبقه

جدید ارائه کردند  IDSو همکارانش یک  Wang، 2189در سال 

های  از تبدیل نسبت ها آن. افزوده بود یها یژگیوبا  SVMکه مبتنی بر 

با . اولیه استفاده کردند یها یژگیوتراکم حاشیه لگاریتمی برای تغییر 

 ها آن. تغییریافته کیفیت بهتری داشته باشند یها یژگیواین هدف که 

ترین  قوی توان یمبر این عقیده هستند که با نسبت تراکم حاشیه 

هدف از این روش بهبود صحت، . یکنواخت را انجام داد یبند طبقه

 [.84]موزش، نرخ تشخیص و کاهش هشدارهای نادرست بودسرعت آ

با استفاده از  IDSو همکارانش یک  Raman، 2189در سال 

ارائه کردند که هدفش  (HG-GA) هایپرگراف مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

از  HG-GAروش . بود SVMپارامترها و انتخاب ویژگی در  یساز نهیبه

منظور ایجاد توازن بین نرخ تشخیص  هشده ب یده وزنیک تابع هدف 

شرط  هب کرد یمحداکثری و نرخ هشدارهای نادرست حداقلی استفاده 

هدف از این روش بهبود صحت، نرخ . بهینه باشد ها یژگیوآنکه تعداد 

 [.21]تشخیص، نرخ هشدار نادرست و تحلیل زمان اجرا بود

و همکارانش رویکردی مقاوم، خلوت و  Bamakan ، 2189در سال 

مدل . دقیقی را برای مسئله تشخیص نفوذ چندکالسی ارائه کردند

بردار پشتیبان با تابع  K بندِ طبقه-ونیرگرسپیشنهادی آنها مبتنی بر 

در این مدل آنها . نامیدند Ramp-KSVCRبود که آن را  Rampزیان 

، حذف نویز و ها ادهد مجموعهدر جهت رفع مشکل توزیع نامتوازن در 

و کاهش  یریپذ اسیمقآموزشی و ایجاد  یها دادهپرت در  یها داده

 و بند طبقههدف از این روش بهبود صحت . زمان آموزش تالش کردند

 [.28]نرخ تشخیص و کاهش نرخ هشدارهای نادرست بود

و همکارانش یک روش جدید مبتنی بر  Raman، 2189در سال 

هایپرگراف و شبکه عصبی احتمالی مبتنی بر باقیمانده حسابی پیشنهاد 

این مدل برای مسئله . نامیدند  HG AR-PNNکردند و مدل خود را 

در  Hellyاز خصوصیت  ها آن. رفت یم کار به IDSدر  یبند طبقه

و از باقیمانده  ها یژگیوهایپرگراف، برای تشخیص زیرمجموعه بهینه 

. استفاده کردند PNN، برای آموزش ها یژگیوحسابی زیرمجموعه بهینه 

هدف از این روش بهبود صحت و نرخ تشخیص در قبال حمالت با 

 [.22]تکرار کمتر بود

 نفوذ  بهبود سرعت تشخیص -2-4

 چندهدفه ممتیکِ و همکارش، الگوریتم Mashwani، 2189در سال 

ارائه کردند و آن را  PSO الگوریتم و تجزیه رویکردمبتنی بر  جدید

MOEA/D-DE+PSO از الگوریتم  این روش، در. نامیدند PSO  برای

برای جستجوی سراسری استفاده  DE و از الگوریتم محلی جستجوی

 از تر کننده آنها بسیار امیدوار پیشنهادی آزمایشات روش نتایج .شد

روش بهبود نرخ تشخیص و هدف از این . بود MOEA/D الگوریتم

 [.29]سرعت تشخیص بود

را ارائه کرد که به  ABC-KELMروش  Zhigang، 2189در سال 

در این تحقیق برای . داد یمطور کارا نفوذهای شبکه را تشخیص 

هدف از این روش  .استفاده شد ABCاز الگوریتم  KELM یساز نهیبه

 [. 29]بهبود صحت و سرعت تشخیص نفوذ بود

و همکارانش تکنیکی ارائه کردند که مبتنی  Singh، 2185در سال 

هدف از این روش بهبود . تشخیص نفوذ بود منظور به OS-ELMبر 

، افزایش تاییدهای نادرست و بهبود سرعت تشخیص بند طبقهصحت 

 [.25]بود

 بند طبقهبهبود صحت  -2-5

و همکارانش یک الگوریتم هوشمند با امکان  Lin، 2182در سال 

پیشنهاد  AD یها ستمیس برای یریگ میتصمانتخاب ویژگی و قوانین 

هدف از این روش . بود SAو  SVM ،DT ی ازروش آنها ترکیب. کردند

 .[26]بود بند طبقهبهبود صحت 

ارائه ترکیبی جدید  IDSو همکارانش یک  Chung، 2182در سال 

 SSO-WLSمنظور انتخاب ویژگی و  هب IDS-RSمبتنی بر کردند که 
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و  بند طبقههدف از این روش بهبود صحت . بود بند طبقهعنوان  هب

 [.29]جستجوی محلی بود

و همکارانش به انتخاب ویژگی در  Chahkandi، 2189در سال 

IDS الگوریتم کمک  هبCHABCF از  این الگوریتمدر  پرداختند که

 تئوری آشوب. و منطق فازی استفاده شد ABCالگوریتم تئوری آشوب، 

منطق گرفت و  کار بهبا تنوع بیشتر  تولید جمعیت اولیه منظور هبرا 

گیری تئوری کار بهایجاد شده در اثر حذف ابهام  منظور هب را فازی

 . [21]بود بند طبقههدف از این روش بهبود صحت . آشوب استفاده کرد

انتخاب  یها کیتکنو همکارانش از   Othman، 2189در سال 

 بند طبقه و GDAبا استفاده از الگوریتم  Wrapperویژگی مبتنی بر 

SVM بند طبقههدف از این روش بهبود صحت  .استفاده کردند 

 [. 24]بود

مبتنی بر  IDSو همکارش یک سیستم  Gupta، 2185در سال 

برای  BCاز الگوریتم . و خوشه بندی ارائه دادند SVM بند طبقه

هدف از این روش بهبود . ها استفاده شد مدل یروزرسان بهو  یبند خوشه

 [.91]بود بند طبقهصحت 

را  MABC-EPSOروش  و همکارانش Amudha، 2185در سال 

 MABC یها تمیالگورنفوذ ارائه دادند که ترکیبی از  صیتشخمنظور  هب

 [. 6]است بند طبقههدف از این روش بهبود صحت . بود EPSOو 

برای غلبه بر مشکل پیچیدگی  و همکارش Gurcan، 2186در سال 

 Angle، از تکنیک ها یژگیومحاسبات و تنزل کارایی در اثر تعداد زیاد 

Modulation  به همراه شش نوع متنوع از الگوریتمABC  توان یمکه 

اشاره کرد،  OABC ،MABC ،GABC ،GDABC ،CABC ، EABCبه 

 [. 98]بود بند طبقههدف از این روش بهبود صحت . استفاده کردند

 درانتخاب ویژگی  رایو همکارش ب Hosseinzadeh، 2186در سال 

IDS  کلونی مورچه  یساز نهیبهاز(ACO )هدف از این . استفاده کردند

 [.9]و کاهش نرخ هشدارهای نادرست بود  بند طبقهروش بهبود صحت 

 بند طبقهیک  و همکارش  Aburomman،2189در سال 

 هاIDSدر زمینه  دار وزن باینری یهاSVM ترکیب با جدید چندکالسی

 ها وزن. نامیدند WOAR-SVMو روش پیشنهادی خود را  ارائه کردند

به  WOAR-SVMروش . شود یمایجاد  توسط الگوریتم تکاملی تفاضلی

 ینیب شیپخطاهای  قادر است فراکتشافی یها وزناز  یا مجموعهکمک 

هر  آنها در مدل پیشنهادی .جبران کند باینری بند طبقهدر هر  را

فرد از پارامترها را  همنحصر ب یا مجموعه تواند یمباینری  بند طبقه

 [.92]بود بند طبقههدف از این روش بهبود صحت  . داشته باشد

 ارائه کردند جدید IDSو همکارانش یک  Ashfaq، 2189در سال 

استفاده مبتنی بر فازی  SSL ینظارت مهیناز روش یادگیری  که در آن

بدون برچسب به کمک الگوریتم  یها نمونهکه  یا گونه به شد یم

یک شبکه عصبی  ها آن. شوند یم دار برچسب نظارت تحتیادگیری 

بردار عضویت فازی آموزش منظور تولید خروجی  هرا ب SLFNجلو  بهرو

بدون برچسب به کمک مقدار فازی انجام  یها نمونه یبند طبقه .دادند

و کاهش نرخ  بند طبقهت حهدف از این روش بهبود ص .شد یم

 .[99]هشدارهای نادرست بود

و همکارانش یک روش تشخیص مبتنی بر  Viegas ،2189در سال 

 ها آن .قعی پیشنهاد کردنددنیای وا قابل اعتماد را در محیط ینظم یب

هدف آنها . نفوذ ارائه کردند یها داده گاهیپایک روش جدید برای ایجاد 

 یک روش ها آن. بود ها داده گاهیپاو تکثیر راحت  یروزرسان بهاز اینکار 
ت شبکه دنیای واقعی انتخاب ویژگی چندهدفه ارائه کردند که خصوصیا

 [.99]بود بند طبقهاین روش بهبود صحت  هدف از. گرفت یمرا در نظر 

 ها روشابزارها و  -3

 مصنوعی زنبور یکلونتم یالگور -3-1

 مقدارو  در مسئله حل ک راهی معادلمنبع غذا هر ، ABCتم یدر الگور

شامل  کل جستجویهر س .حل است آن راه برازندگیزان یم معادل ،شهد

 سوی کارگر به یفرستادن زنبورها مرحله اول. باشد یم سه مرحله

به اشتراک مرحله دوم . استو محاسبه مقدار شهد آنها  ییمنابع غذا

و انتخاب منبع غذا  ییغذامنابع گذاشتن اطالعات مربوط به شهد 

 مرحله سوم .استو محاسبه مقدار شهد منابع ناظر  یزنبورهاتوسط 

 سوی به تصادفیشاهنگ و فرستادن آنها به صورت یپ ین زنبورهاییتع

را  ABC تمیالگور یمراحل اصل 8شکل . باشد یم ممکن ییمنابع غذا

 [.95]دهد یمنشان 

1: Initialize Population 

2: repeat 

3: Place the employed bees on their food sources 

4: Place the onlooker bees on the food sources depending on     

their nectar amounts 

5: Send the scouts to the search area for discovering new food 

sources 

6: Memorize the best food source found so far 
7: until requirements are met 

  ABCالگوریتم مراحل اصلی . 1شکل

 مقداردهی اولیه جمعیتفاز -3-1-1

 SNبه تعداد  یتصادف یها حل راهاز  اولیه یتیجمعتم یالگور در این

   یها سیکه اند طوری هب دشو ید میتول (8)توسط رابطه 

و  ییبا تعداد منابع غذابرابر  SNو             و            

مسئله برابر با ابعاد  Dپارامتر . است (CS)نیمی از سایز کلونی زنبور 

    و  باشد یم
    و   

هر  .هستند  jحدود باال و پایین متغیر    

برابر  تواند یم( SN)ها  حل تعداد راه. است یبعد Dک بردار ی،  xiحل راه

ه پارامتر سدر این فاز . ناظر باشد یکارگر و زنبورها یبا تعداد زنبورها

SN  ،Limit  وMCN  و شهد جمعیت اولیه  شوند یممقداردهی اولیه

 [.85]شود یممحاسبه 
(8)   
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 کارگر هایفاز زنبور-3-1-2

و مقدار  یبا توجه به اطالعات محل ت خود رایموقع کارگرزنبور هر 

 طوری هب دکن یم یروزرسان به (2) رابطه توسط ،جدید حل راهبرازندگی 

 یها سیاند             و      و             که 

، به     تابع . است [1,1-]در بازه  یتصادف یعدد    . هستند یتصادف

کمک     در اطراف منبع قدیمیِ     جدیدِ  یید منبع غذایتول

 [.85]کند یم

(2)                      

 فاز زنبورهای ناظر-3-1-3

ن منبع یرد و بهتریگ یرا م کارگرزنبورهای تمام  هر زنبور ناظر اطالعات

را با  ییزنبور ناظر منبع غذا .کند یآن انتخاب م برازندگیرا با توجه به 

رابطه  ن احتمال بایاکند که  یانتخاب م توجه به مقدار احتمال منبع

 امiحل  راه یبرازندگ      در آن که طوری هب شود یمحاسبه م (9)

  [.95 ،85]است

(9)        
    

     
  
   

 

 فاز زنبورهای پیشاهنگ-3-1-4

بنابراین آنها با منابع  ،شود یمتمام  ییبع غذاامنپس از مدتی شهد 

ن یگزیجا شود یممشخص شاهنگ یپ یتوسط زنبورهاجدیدی که 

پس از آن هایی است که  کلیبیانگر تعداد س Limitپارامتر . شوند یم

 (8)توسط رابطه  دیجدمنبع  .دکن یم را ترک منبع غذازنبور کارگر 

فاز  .شود یمجلوگیری از بهینه محلی باعث ترک منبع . شود یمتولید 

در . شود یمتکرار  MCNتعداد به و پیشاهنگ ناظر  کارگر،زنبورهای 

 ،2شکل  .ردیگ یمدر جمعیت مورد توجه قرار  حل راهبهترین  پایان

 [.95 ،85]ستا استاندارد ABC الگوریتمشبه کد مربوط به 

1: Initialize the population of solutions xi by (1), i=1, …, SN 

2: Evaluate the population 

3: cycle = 1 

4: repeat 

5: Produce new solutions vi for the employed bees by using (2) 

and evaluate them. 

6: Apply the greedy selection process for the employed bees 

7: Calculate the probability values Probi for the solutions xi by 

(3) 

8: Produce the new solutions vi for the onlookers by (2) from 

the solutions xi selected depending on Probi and evaluate 

them. 

9: Apply the greedy selection process for the onlookers 

10: Determine the abandoned solution for the scout, if exists, 

and replace it with a new randomly produced solution xi by 

(1) 

11: Memorize the best solution achieved so far 

12: cycle = cycle + 1 

13: until cycle = MCN 

 استاندارد ABCالگوریتم شبه کد . 2شکل

 پرواز لوی-3-2

پیوسته و تصادفی  یها قدمیک سری  کردن یطتصادفی از  زدن قدم

جهت هر . ثابت یا متغیر باشد تواند یم ها قدمطول . شود یمتشکیل 

 .باشد شده شناختهمتغیری از یک توزیع  تواند یمقدم مشابه طول آن 

 زدن قدماگر طول هر قدم از توزیع لوی پیروی کند در اینصورت، 

 تولید اعداد تصادفی به کمک [.99 ،96]نامند یمتصادفی را پرواز لوی 

اول انتخاب جهت تصادفی مرحله : باشد یمپرواز لوی شامل دو مرحله 

. کندکه طول آن از توزیع لوی تبعیت  ییها قدمتولید دوم و مرحله 

 باشد یمیک اندیس  βکه در آن  کند یمتبعیت  (9) توزیع لوی از رابطه

 .استقدم  طول Sو 

(9)   𝛽            L(S)           

محاسبه شود  (5)رابطه  توسط الگوریتم مانتگنا تواند یم Sطول قدم 

( 9)و ( 6)که توسط روابط  هستند دارای توزیع نرمال vو  u در آن هک

 مثبت یا منفی باشد بنابراین تواند یم ها قدمطول  .شوند یممحاسبه 

 .شود یممحاسبه ( 1)اندازه قدم با رابطه 

(5)   
 

   
 
 

 

(6) u N(0,  
 ) ,  v N(0,  

 )  

(9)     
                

                      
 

   ,      

(1) step size =0.01×S 
 

 رایج قدم اندازه به باید L/100 که دیآ یم واقعیت این از 18/1 فاکتور

 غیر است در رایج طول مقیاس L آن در که باشد یرو ادهیپدر 

 [.91]گردد یمتهاجمی  حد از بیش لوی پرواز صورت، این

 پیشنهادی روش -4

تکنیک انتخاب ویژگی مبتنی بر بر روی   تمرکز شده ارائه در روش

Wrapper  با استفاده از الگوریتمABC  بند طبقهبهبودیافته و SVM  با

 صحتاست که  ییها یژگیوانتخاب هدف . است fold-10روش ارزیابی 

فلوچارت روش پیشنهادی را نمایش  9شکل. را بهبود بخشد بند طبقه

 .دهد یم

  پردازش شیپ-4-1

منظور کاهش ابعاد مسئله استفاده  هافزار وکا ب از نرم پردازش شیپدر فاز 

دارای اهمیت یکسانی  NSL-KDD داده مجموعهدر  ها یژگیوتمام . شد

 تیاهم کمنامربوط، تکراری و  یها یژگیوبنابراین با حذف  ،نیستند

سعی  پردازش شیپبدین ترتیب که در فاز . ابدی یمابعاد مسئله کاهش 

در . ویژگی استخراج کرد 98را از بین  تر تیاهمبا  یها یژگیوشد 

عنوان ورودی به فرایند مدل  هنتیجه فضای جستجوی کوچکتری را ب

 داده مجموعهبر روی   CFSو  Reliefفیلترهای. پیشنهادی اعمال نمود
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NSL-KDD افزار وکا اعمال شد و فضای جستجو را کاهش  توسط نرم

 .میپرداز یمدر ادامه بیشتر به آن . داد

 تولید جمعیت اولیه و مقداردهی پارامترها    -4-2

 (8)توسط رابطه  SNی تصادفی به تعداد ها حل راهاولیه از  جمعیتی

ی است که شامل بعد D، یک بردار  xiحل هر راه .شود تولید می

. میا دادهنشان  (4)که توسط رابطه  باشد یم  v1  ،v2، … ،vDی ها مولفه

در بازه اعداد  توانند یم  v1  ،v2، … ،vDی ها مولفهو  Dمقدار پارامتر 

ویژگی  98فقط  NSL-KDD داده مجموعهباشد زیرا در [ 8،98]صحیح 

کاهش  ها یژگیوپس از اعمال فیلتر توسط وکا تعداد . وجود دارد

پارامترهای . ابدی یمهمین ترتیب طول بازه نیز کاهش  خواهد یافت و به

SN ،Limit وMCN  پس از آن . شوند یمدر این فاز مقداردهی اولیه

 .شود یممحاسبه  (81)مقدار برازندگی جمعیت اولیه با رابطه 

 

(4) xi = {v1, v2, v3 . . . , vD } 

 
 پیشنهادی روش فلوچارت. 9شکل

 محاسبه برازندگی -4-3

با روش  SVM بند طبقه صحتمعادل با برازندگی در این روش تابع 

 [.9]شود یمحاصل  (81)مطابق رابطه که  باشد یم fold-10ارزیابی 

(81)                  
     

           
 

 موقعیت  یروزرسان به-4-4

مسائل  یساز نهیبهیکی از متدهای معروف برای  ABCالگوریتم 

جدید در  یها حل راه، به تولید یساز نهیبهاز نظر مفاهیم . استپیوسته 

بهینه در  یها حل راه، اکتشاف و به ایجاد بهبود در ناشناختهمناطق 

بتواند الگوریتمی بهینه است که . گویند یبردار بهره، شده کشفمناطق 

 ABC الگوریتم[. 89 ،89]ایجاد کندتوازن  یبردار بهرهبین اکتشاف و 

 .برتری دارد ها تمیالگور سایر ربمقاومت  و یریپذ انعطاف سادگی، نظر از

 دارد، کمتری آموزشی پارامترهای به تنظیم این الگوریتم نیاز بعالوه

 .ترکیب نمود ها تمیالگورآن را با سایر  توان یم به آسانی بنابراین

از نظر اکتشاف خوب است اما از نظر  در فضای جستجو ABCالگوریتم 

وظیفه زنبورهای  اکتشافدر این الگوریتم . ضعیف است یبردار بهره

 ،85]باشد یموظیفه زنبورهای پیشاهنگ  یبردار بهرهو  و ناظر کارگر

همگرایی پایین،  نرخبه  توان یم ABCمعایب الگوریتم از [. 95

اشاره اولیه ضعیف و تله بهینه محلی  یمقداردهو  یبردار بهره

، محققان تغییراتی را  ABC الگوریتم غلبه بر معایب منظور به[. 89]کرد

و همکارانش  Shan، 2189در سال . یجاد کردندا( 2)و ( 8) روابطدر 

در ( 2)را با فرایند جستجوی غذا رابطه  "DE/best/1"استراتژی جهش 

ترکیب کردند و معادله جستجوی جدیدی همانند  ABCالگوریتم 

 [1,1-]در بازه  یتصادف یعدد    که در آن  را ایجاد کردند( 88)رابطه 

 .است

(88)                          
باعث بهبود  ،در جمعیت کنونی ها حل راهبهترین  (88)در رابطه 

 سادهکارا، قدرتمند، یک الگوریتمِ  DEالگوریتم . شود یمنرخ همگرایی 

 DEمتفاوتی از الگوریتم  های گونهمحققان . است و مبتنی بر جمعیت

باعث تنوع در جمعیت  تواند یمکه  ها گونهیکی از این . پیشنهاد دادند

 ها حل راه، بهترین DEدر الگوریتم . باشد یم "DE/best/1" روش شود

از طرفی . هستندهمگرایی مفید  نرخبهبود  برایدر جمعیت کنونی 

، مشابه فرایند ABCدر الگوریتم  (2)رابطه  جستجوی غذامعادله 

 ی است که آنهادالیل موارد این [.89]باشد یم DEالگوریتم  جهش در

در ( 2)را با فرایند جستجوی غذا رابطه  "DE/best/1"استراتژی جهش 

  .ترکیب کردند ABCالگوریتم 

 حل راهاطالعات بهترین  و همکارش، Bharti، 2186در سال 

مشارکت دادند تا فرایند جستجو به سمت ( 2)سراسری را در رابطه 

از معادله جستجوی  ها آن. سراسری حرکت کند حل راهبهترین 

استفاده  GABCدر سراسری  حل راهترین و از مزیت به PSOالگوریتم 

رابطه  ها آن. کاندید هدایت شود یها حل راهتا جستجو توسط  کردند

بهبود در این الگوریتم  یبردار بهرهتا تغییر دادند ( 82)را به رابطه ( 2)

𝜓و  [1,1-]در بازه  یتصادف یعدد     که طوری به .یابد
  

عددی  

 .است C>0و  باشد یم [C,0]با توزیع یکنواخت در بازه  یتصادف
(82)                      𝜓

  
              

 در الگوریتم( 2) رابطهو همکارش متوجه بودند که  Bhartiبعالوه  

 حل راههر موقعیت . تصادفی است یها تیکماز  متأثر ABC استاندارد

 بله

 NSL-KDD داده مجموعه پردازش شیپ

 مقداردهی پارامترها  و  (8)جمعیت اولیه با رابطه  تولید

 (81)رابطه  توسط  fold-10روش ارزیابیبا  بند طبقهمحاسبه برازندگی توسط 

 در فاز زنبورهای کارگر (89)موقعیت با رابطه  یروزرسان به

 در فاز زنبورهای ناظر (9)با رابطه  حل راهمحاسبه احتمال انتخاب 

 

 در فاز زنبورهای ناظر (89)موقعیت با رابطه  یروزرسان به

 در فاز زنبورهای پیشاهنگ( 89)ایجاد موقعیت جدید با رابطه 

 

 حل راهانتخاب بهترین 

آیا تعداد تکرار برابر با   

MCN است؟ 

 خیر
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عامل یک اگرچه . شود یم یروزرسان به اش یتصادفتوسط همسایه 

ناکارامد  یبردار بهرهتصادفی، برای اکتشاف خوب است اما برای 

را به رابطه ( 2)رابطه این موارد دالیلی است که آنها  [.85 ،89]است

 .تغییر دادند( 82)

از مزیت بهترین  همزمان طور به که شددر این کار پژوهشی، تالش 

سراسری استفاده  حل راهدر جمعیت کنونی و اطالعات بهترین  حل راه

 و  رابطه شدبا هم ترکیب ( 82)و ( 88) روابطبه همین منظور . شود

احتمال برازندگی  سپس .ایجاد گردیدبرای جستجو ( 89) جدید

 .شود یممحاسبه  (9)با رابطه  ها حل راه
(89)                          𝜓                

الگوریتم و  باشد یمگسسته  یساز نهیبهانتخاب ویژگی یک مسئله 

ABC  سوالی که مطرح . باشد یمپیوسته  یساز نهیبهیک مسئله

به یکدیگر تبدیل را این دو نوع مسئله ما چطور این است که  شود یم

برای تبدیل فضای پیوسته به فضای  یساز هیشبفاز  ؟ درمیا کرده

برای تبدیل طرفی از  .در متلب استفاده شد  ()roundگسسته از تابع 

 ()randnو  ()rand() ،unifrnd  از توابعه فضای پیوسته بفضای گسسته 

 .استفاده شد

 ایجاد موقعیت جدید-4-5

، بهتر است که الگوریتم یبردار بهرهبرای ایجاد توازن بین اکتشاف و 

ABC در جهت  این ترکیب. ترکیب شود با نوعی جستجوی محلی

، افزایش نرخ همگرایی و ایجاد تنوع در جمعیت یبردار بهرهبهبود 

از پرواز لوی  در این کار پژوهشی بدین منظور[. 82 ،6]کند یمکمک 

 .شددر ایجاد موقعیت جدید برای زنبورهای پیشاهنگ استفاده 

 Sطول قدم . کند یمتبعیت  (9)توزیع لوی از فرمول توانی رابطه  

زنبورهای ایجاد موقعیت جدید برای . شود یممحاسبه  (5)توسط رابطه 

 .شود یممحاسبه  (89)توسط رابطه  پیشاهنگ

(89)     
        

         𝛽  
 یتصادف یها سیاند            و               که طوری به

 tپارامتر . باشد یم (0,1)بازه در کنواخت یتوزیع با  یعدد  . هستند

توسط   𝛽      مقدار .است xor بیانگر  عملگر بیانگر تعداد تکرار و 

 [. 91 ،89]شود یممحاسبه  (85) رابطه

(85)      𝛽        
 

   
 
 

    
    

   

در حافظه ذخیره در جمعیت کنونی  حل راهبهترین  ،در ادامه

و در صورت عدم برقراری شرط،  شود یمشرط حلقه بررسی . شود یم

همچنان تکرار این فرایند . شود یم آغازاز فاز زنبورهای کارگر  فرایند

پس از اتمام حلقه . شود MCNتا زمانیکه تعداد تکرار برابر با  شود یم

 .شود یمسراسری انتخاب  حل راهبهترین  ،تکرار

  روش پیشنهادیروال الگوریتم -4-6

زنبورهای کارگر، . شود یم ایجاد (8)تصادفی با رابطه  یجمعیتابتدا در 

و برازندگی  کنند یم یروزرسان به (89)را با رابطه  حل راهموقعیت هر 

در  حل راهاگر کیفیت . کنند یممحاسبه  (81)را با رابطه  حل راه

حل  ت راهی، موقعشد     یت قبلیاز موقع بهتر    د یت جدیموقع

را به خاطر  یت قبلیصورت، موقع نیر ایدر غ رندیگ یمدر نظر د را یجد

احتمال سپس  .شود یمتکرار  ها حل راهاین روند برای همه . سپارند یم

  .شود یممحاسبه در فاز زنبورهای ناظر  (9)توسط رابطه  حل راهانتخاب 

زنبورهای ناظر، مقدار برازندگی که توسط زنبورهای کارگر محاسبه 

بیشتر  ها حل راههر چه مقدار برازندگی . دهند یمرا ترجیح  شود یم

پس از انتخاب  زنبورهای ناظر. گردد یمبیشتر باشد احتمال انتخاب 

منتخب با رابطه  حل راهجدیدی را در مجاورت  حل راه، حل راهیک 

 یت قبلید را با موقعیت جدیموقعسپس برازندگی . کنند یمتولید  (89)

از  بهتر    د یت جدیدر موقع حل راهاگر کیفیت . کند یسه میمقا

در  رندیگ یمد را در نظر یحل جد ت راهیموقعد، ش     یت قبلیموقع

  .سپارند یمرا به خاطر  یت قبلیصورت، موقع نیر ایغ

جدید  حل راهیک  ،دتمام شمنبعی توسط زنبورهای کارگر اگر 

زنبور تعدادی در هر سیکل، . شود یمتولید  (89)تصادفی توسط رابطه 

جدید  حل راهبرای اکتشاف است،  Limitمتناظر با پارامتر که پیشاهنگ 

 حل راهالگوریتم بهترین  ،در هر تکرار .شود یمبه محیط فرستاده 

و تکرار بعدی را از فاز زنبورهای کارگر  سپارد یم به خاطرجمعیت را 

تعداد تکرار برابر با تا زمانیکه  شود یمفرایند تکرار . کند یمشروع 

MCN توسط  افتهیبهبودالگوریتم کلونی زنبور مصنوعی شبه کد  .شود

 Levy_DE_GABC_SVMروش پیشنهادی   .ارائه شده است 9شکل

 .شدنامگذاری 

 

1: Initialize the population of solutions xi by (1), i=1, …, SN 

2: Evaluate the population by (10) 

3: cycle = 1 

4: repeat 

(Exploration phase) 

5: Produce new solutions vi for the employed bees by using (13) 

and evaluate them by (10) 

6: Apply the greedy selection process for the employed bees 

7: Calculate the probability values Probi for the solutions xi by 

(3) 

8: Produce the new solutions vi for the onlookers by (13) from 

the solutions xi selected depending on Probi and evaluate 

them by (10) 

9: Apply the greedy selection process for the onlookers  

(Exploitation phase) 

10: Determine the abandoned solution for the scout, if exists, 

and replace it with a new randomly produced solution xi by 

(14) 

11: Memorize the best solution achieved so far 

12: cycle = cycle + 1 

13: until cycle = MCN 
 افتهیبهبود ABCشبه کد الگوریتم . 4شکل
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 شاتیآزما -5

که  شود یمتوضیح داده  پیشنهادی مدل یساز ادهیپ الرو بخشدر این 

در این  .استفاده شد (81) رابطه بند طبقهصحت ارزیابی  معیار از در آن

مدل پایه  ،Levy_DE_GABC_SVM یشنهادیپ مدلبخش 

ABC_SVM  مدل وSVM شد و نتایج آنها با یکدیگر  یساز هیشب

 صحتمیانگین محاسبه  ،مالک ارزیابی در این تحقیق. شود یم هسیقام

 . استمیانگین زمان محاسبات محاسبه و  بند طبقه

 NSL-KDD داده مجموعه-5-1

. باشد یم IDSاستاندارد برای  داده مجموعهیک  KDD99 داده مجموعه

 KDD99 فیلدهایکانون فعالیت خود را بر روی  بیشتر محققین

، نرخ صحت، دقتدر تحقیقاتشان و معیارهای آنها  اند کردهمتمرکز 

در این تحقیق از نسخه   .تشخیص و نرخ هشدارهای نادرست بوده است

 داده مجموعهکه  استفاده شده است KDD99 داده مجموعه شده اصالح

NSL-KDD  داده مجموعه .شود یمنامیده NSL-KDD دو کالس  شامل

شامل چهار زیر کالس خود کالس حمله  .استاصلی نرمال و حمله 

DoS ،R2L ،U2R ،Probe داده مجموعهبنابراین . باشد یم NSL-KDD 

 NSL-KDD داده مجموعه .شود یممحسوب  نیز یکالس پنجیک مسئله 

 [.94 ،26]باشد یمویژگی  98دارای 

 NSL-KDD داده مجموعه پردازش شیپ-5-2

با اسامی  ییها برچسببه  داده مجموعهویژگی  98اسامی  گام اولدر 

ن بردار یمنظور استفاده از ماش به گام دومدر  .تغییر داده شد تر ساده

در این  .تبدیل شد یعددفیلدها به مقادیر  یا رشتهمقادیر ان، یپشت

مسئله برای هم و  یدوکالس مسئلهبرای هم  یبند طبقهتحقیق، 

که نوع کالس  92 فیلددر گام سوم بنابراین . شود یمانجام  یکالس پنج

 داده مجموعه. شد یگذار برچسببسته به نوع مسئله  دهد یمرا نمایش 

NSL-KDD در گام . باشد یمویژگی  98رکورد و  825499 شامل

درصد  81 ،و زمان محاسباتمصرفی حافظه کاهش مقدار برای چهارم 

توصیفی آماری از  .تصادفی انتخاب گردید صورت به ها دادهاز کل 

 . است شده ارائه 8در جدول  داده مجموعه
 در آزمایشات داده مجموعهتوصیفی آماری از  .8 جدول

داده مجموعه  
NSL-KDD 

100% NSL-KDD 10% NSL-KDD 

 یک کالس نرمال ، چهار کالس حمله تعداد کالس

 98 98 تعداد ویژگی

 82919 825499 تعداد نمونه

 

 ،CFSو  Relief هایفیلتر. یافتابعاد مسئله کاهش در گام پنجم 

با . شداعمال  NSL-KDD داده مجموعهبر روی  وکا افزار نرمتوسط 

که هیچ ارتباطی با هم ندارند حذف  ییها یژگیو،  CFSاعمال فیلتر

 داده مجموعه یها یژگیوبر روی  CFSپس از اعمال فیلتر . شوند یم

NSL-KDD 5و  یدوکالسدر حالت  ویژگی9فقط  ،2ق جدول ابطم 

 .شوند یمو بقیه حذف  ماند یمباقی  یکالس پنجویژگی در حالت 

 در جدولتوسط وکا  فیلتر اعمال پس از داده مجموعهآماری از  یتوصیف

 .شد ارائه 2

 
 توسط وکافیلترپس از  داده مجموعهتوصیفی آماری از  . 2جدول

با وکا پاالیش  CFS روش Reliefروش 

 ,normal تعداد کالس

attack 

DoS,R2L,U2R, 

Probing,normal 

normal, 

attack 

DoS,R2L,U2R, 

Probing,normal 

تعداد ویژگی 
پس از کاهش 

 بعد
9 5 91 98 

تعداد نمونه 
پس از 

پردازش شیپ  

5219 2692 82994 82651 

 

 توانند ینمکه  ییها یژگیوتوسط وکا،  Reliefبا اعمال فیلتر 

پس از اعمال . شوند یمحذف  کنندکالسهای مختلف را از همدیگر جدا 

مطابق  NSL-KDD داده مجموعه یها یژگیوبر روی  Reliefفیلتر 

ویژگی در حالت  98و  یدوکالسویژگی در حالت  91 فقط 2جدول 

 .شوند یمو بقیه حذف  ماند یمباقی  یکالس پنج

عنوان ورودی به فرایند  هب ها یژگیوباقیمانده  ،پس از اعمال فیلتر

پس از  باقیمانده یها یژگیولیستی از  .شوند یممدل پیشنهادی اعمال 

  .است شده ارائه 9در جدولفیلتر اعمال 
 فیلتر اعمال باقیمانده پس از  یها یژگیولیستی از .  9جدول

 روش فیلتر باقیمانده یها یژگیو تعداد ویژگی

  یدوکالس  CFSروش  94، 95، 99، 99، 24، 82، 1 9

 یکالس پنج  CFSروش  94، 99، 24، 82، 1 5

91 

8 ،2 ،9 ،9 ،6 ،9 ،1 ،4 ،81 ،

88 ،82 ،89 ،85 ،81 ،29 ،

29 ،21 ،24 ،91 ،98 ،92 ،

99 ،99 ،95 ،96 ،99 ،91 ،

94 ،91 ،98 

 یدوکالس Reliefروش  

98 

8 ،2 ،9 ،9 ،5 ،9 ،1 ،81 ،88 ،

82 ،89 ،22 ،29 ،29 ،25 ،

26، 29 ،21 ،24 ،91 ،98 ،

92 ،99 ،99 ،95 ،96 ،99 ،

91 ،94 ،91 ،98 

 یکالس پنج Reliefروش 

  کارایی ارزیابیمعیار -5-3

صحیح ارزیابی  یها ینیب شیپبا توانایی آن در تولید  IDS کارایی یک

 ،IDSبینی یک  رویداد و پیش یک واقعی با مقایسه ماهیت .شود یم

مدیران امنیتی . ممکن است رخ دهد TP ،FP، FN ،TNپیامد  چهار

 نادرست تاییدهایو افزایش  هشدارهای نادرستدنبال کاهش  هب

 (81)رابطه  ،بند طبقه صحت در این تحقیق از معیار کارایی. هستند

 [.81]استفاده شد
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 محیط آزمایش یکربندیپ-5-4

و  MatLab یسینو برنامهزبان از  ABCالگوریتم  یساز هیشببرای 

LibSvm داده مجموعه یبند طبقه، یساز هیشب در. استفاده شد NSL-

KDD  شود یمانجام  یکالس پنج حالت دوکالسی و دو رد.  

، بر اساس یساز هیشبمورد استفاده در پارامترهای نحوه تنظیم 

افزاری  مشخصات سخت تاًینهاو  GridSearch روش ،مقاالتسایر 

 9 در جدول یساز هیشبپارامترهای مورد استفاده در مقادیر  .باشد یم

بر اساس سایر  βو  Ф ،ψبرخی از پارامترها همانند . ارائه شده است

برای تنظیم سایر پارامترها [. 91 ،85 ،89]شده است تنظیممقاالت 

 GridSearchاز الگوریتم  MaxIterو  CS ،MCN، Limitهمانند 

از مقادیر مختلف را برای هر  یا بازه کی GridSearch روش .شد استفاده

تا  کند یمو آزمایشات را با مقادیر بازه تکرار  کند یمپارامتر لحاظ 

   MaxIterبرای تنظیم پارامتر. تنظیم را برای هر پارامتر بیابدبهترین 

  .بار تکرار  نتایج مناسبی حاصل شد به همان مقدار اکتفا شد 9چون با 

. بایستی نوع هسته مشخص گردد SVM بند طبقهگیری کار بهبرای 

( 86)با روابط ریاضی  Sigmoidو  RBFاز دو هسته  یساز هیشبدر این 

 . استفاده شد( 89)و 

. پارامترهای آن تنظیم شود باید ها هستهدر زمان استفاده از 

 Cو  gamma ،coef0 ( 89)و ( 86)پارامترهای هسته در روابط 

که آنها از مقادیر استانداردی استفاده کردند که در مقاالت  باشند یم

 .دیگر استفاده شده است

 

(86)  RBF kernel : exp(-gamma*|u-v|^2) 

(89)  Sigmoid kernel : tanh(gamma*u'*v + coef0) 

 یساز هیشبپارامترهای مورد استفاده در . 9جدول 

 نماد عنوان پارامتر

 مقادیر

آزمایشات 

 مرحله اول 

آزمایشات 

 مرحله دوم

 CS 81 81 سایز کلونی زنبور

تعداد منابع غذایی یا تعداد 

 ها حل راه
NF or NS 5 5 

 ABC MCN 2 21کل در یتعداد س

های منجر شده  کلیتعداد س

 به ترک منبع غذایی
Limit 8 9 

 یتصادف یتصادف Ф [1,1-]در بازه  یعدد

عددی با توزیع یکنواخت در 

 [0,1.5]بازه 
ψ یتصادف یتصادف 

 β 5/8 5/8 در پرواز لوی βمقدار 

  kernel rbf , sigmoid rbf بند طبقهنوع هسته در 

 85 و 81 و 5 85 و 81 و Dimension 5 حل راهتعداد ویژگی در هر 

 Number of بند طبقهنوع مسئله ورودی 

Class 
  5 و 2  5 و 2

ماکزیمم تعداد تکرار 

 آزمایشات
MaxIter 9 9 

 

قابل دسترسی   LibSvmاین مقادیر از طریق تنظیمات پیش فرض 

در نظر  C=1  و  coef0=0و  gamma = 1/num_featuresهستند که 

 .استگرفته شده 

برای انتخاب ویژگی از دو روش فیلتر و  ما در روش پیشنهادی

Wrapper همانند  پاالیشی ها روش. استفاده شدCFS  وRelief  توسط

انجام شد و هدف از آن کاهش  پردازش شیپدر مرحله وکا  افزار نرم

پس از کاهش فضای جستجو از تکنیک انتخاب . فضای جستجو بود

بهبودیافته و  ABCبا استفاده از الگوریتم  Wrapperویژگی مبتنی بر 

 .استفاده شد SVM بند طبقه

، SVMقابل ذکر است که در کار پژوهشی ما سه مدل 

ABC_SVM  وLevy_DE_GABC_SVM  آزمایشات از طی دو مرحله

مجزا نمایش داده شد و در  طور بهنتایج آنها سپس  .شود یم یساز هیشب

 89 نهایت با نتایج سایر مقاالت در شرایط یکسان ارزیابی مطابق جدول

 . شود یممقایسه 

استفاده  پاالیشبرای انتخاب ویژگی فقط از روش  SVMدر مدل 

برای  Levy_DE_GABC_SVMو  ABC_SVMشد اما در دو مدل 

از هر دو روش  ویژگی 85ویژگی و  81ویژگی،  5بهترین انتخاب 

 .ایم مک گرفتهک  Wrapperو  پاالیش

 مرحله اول آزمایشات-5-9-8

 ،CS=10، MCN=2 خاص با مقادیر طور به اولآزمایشات مرحله 

Limit=1  وMaxiter=4 انجام شد 9همراه سایر مقادیر جدول  هب. 

 Reliefفیلتر گیری کار به -5-9-8-8

فقط  NSL-KDD داده مجموعهبر روی توسط وکا  Reliefبا اعمال فیلتر 

مدل  سهپس از آن . شدانتخاب  2مطابق جدول ویژگی  98و  91

Levy_DE_GABC_SVM، ABC_SVM  وSVM  ویژگی و 91بر روی

  .که در ادامه به ترتیب خواهیم دید شدویژگی اعمال 98

از هر دو  ABC_SVMو  Levy_DE_GABC_SVM یها مدلدر 

عبارت  هب. برای انتخاب ویژگی استفاده شد Wrapperو  پاالیشروش 

 کیتکناز توسط وکا،  Reliefپس از اعمال فیلتر  این دو مدل، دیگر در

 ABCبا استفاده از الگوریتم  Wrapperانتخاب ویژگی مبتنی بر 

مرحله طی دو  ها مدلدر این  .دشاستفاده  SVM بند طبقهبهبودیافته و 

با روش و میانگین زمان محاسبات  بند طبقهمیانگین صحت ، آزمایش

 .محاسبه شد fold-10ارزیابی 

شد و روش  استفاده پاالیشروش از فقط  SVMاما در مدل 

Wrapper و  بند طبقهمیانگین صحت نیز مدل این  در. میا نداشته

 .محاسبه شد fold-10با روش ارزیابی میانگین زمان محاسبات 

 Levy_DE_GABC_SVMمدل  یساز هیشبنتایج  -5-9-8-2

 85ویژگی و  81ویژگی،  5با هدف انتخاب بهترین  اتاین آزمایش

. صورت گرفت پیشنهادی توسط مدلویژگی  98و  91ویژگی از بین 

دوکالسی و در دو حالت  Sigmoidو  RBFدو هسته با  اتاین آزمایش
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میانگین  .باشد یم fold-10 بند طبقهروش ارزیابی . انجام شد یکالس پنج

ارائه  5مطابق جدول  fold-10 روش بهبار تکرار  9در  بند طبقه صحت

مربوط به انتخاب درصد  99/49با مقدار  صحت میانگین بیشترین .شد

 و کمترین یکالس پنج در حالت RBFویژگی با هسته  85بهترین 

 5مربوط به انتخاب بهترین درصد  29/49با مقدار  صحتمیانگین 

  .باشد یم یدوکالسدر حالت  RBFویژگی با هسته 
 

 در مدل پیشنهادی صحتبر  انتخاب ویژگی ریتأث .5جدول 

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش بهارزیابی 

Evaluator:Relief Levy_DE_GABC_SVM 

Search:Ranker تعداد ویژگی 

 85 81 5 هسته تعداد کالس

2 

RBF 49/29 99/49  98/49  

Sigmoid 11/45  54/49  69/49  

5 

RBF 49/49  89/49  49/99 

Sigmoid 98/45  14/46  21/49  

 

، میانگین زمان محاسبات پیشنهادی در تمام آزمایشات مدل

 6 مطابق جدول fold-10 روش به اتبار تکرار آزمایش 9در  بند طبقه

ثانیه مربوط به  45/9155بیشترین زمان محاسبات با مقدار . ارائه شد

و  یکالس پنجدر حالت  Sigmoidویژگی با هسته  85انتخاب بهترین 

انتخاب  ثانیه مربوط به 99/999کمترین زمان محاسبات با مقدار 

 .باشد یم یکالس پنجدر حالت  Sigmoidویژگی با هسته  5بهترین 
 

 در مدل پیشنهادیزمان محاسبات انتخاب ویژگی بر  ریتأث .6جدول 

 ( ثانیه) میانگین زمان محاسبات 

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش بهارزیابی 

Evaluator:Relief Levy_DE_GABC_SVM 

Search:Ranker  ویژگیتعداد 

 85 81 5 هسته تعداد کالس

2 
RBF 62/991 68/8996 92/2911 

Sigmoid 29/695 89/8961 96/2999 

5 
RBF 81/8999 41/8919 89/9919 

Sigmoid 99/999 15/8659 45/9155 

 ABC_SVMمدل  یساز هیشبنتایج  -5-9-8-9

 85ژگی و وی 81ویژگی،  5این آزمایشات با هدف انتخاب بهترین 

این . ویژگی توسط مدل پایه صورت گرفت 98و  91ویژگی از بین 

در دو حالت دوکالسی و  Sigmoidو  RBFآزمایشات با دو هسته 

میانگین . باشد یم fold-10 بند طبقهروش ارزیابی . انجام شد یکالس پنج

مطابق  fold-10روش  آزمایشات بهبار تکرار  9در  بند طبقهصحت 

درصد  81/41بیشترین میانگین صحت با مقدار. ارائه شد 9جدول 

در حالت  RBFویژگی با هسته  81مربوط به انتخاب بهترین 

درصد مربوط به  16/45و کمترین، میانگین صحت با مقدار  یکالس پنج

 یکالس پنجدر حالت  Sigmoidویژگی با هسته  5انتخاب بهترین 

 .باشد یم
 

 مدل پایهدر انتخاب ویژگی بر صحت  ریتأث .9جدول 

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی

Evaluator:Relief  ABC_SVM 

Search:Ranker  تعداد ویژگی 

 85 81 5 هسته تعداد کالس

2 
RBF 95/45  95/49  92/49  

Sigmoid 91/45  52/49  18/49  

5 
RBF 82/46  41/81 94/49  

Sigmoid 45/16 89/49  95/49  

 

 انتخاب ویژگی بر زمان محاسبات در مدل پایه ریتأث .1جدول 

 ( ثانیه) میانگین زمان محاسبات 

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش بهارزیابی 

Evaluator:Relief  ABC_SVM 

Search:Ranker  تعداد ویژگی 

 85 81 5 هسته تعداد کالس

2 
RBF 44/919  29/8991  99/2959  

Sigmoid 56/999  85/8961  81/2819  

5 
RBF 96/916  14/2169  9869/22 

Sigmoid 919/16 21/2991  49/2455  

 

در  بند طبقه، میانگین زمان محاسبات مدل پایهدر تمام آزمایشات 

بیشترین زمان . ارائه شد 1مطابق جدول  fold-10 روش بهبار تکرار  9

 یژگیو85ثانیه مربوط به انتخاب بهترین  22/9869محاسبات با مقدار 

و کمترین زمان محاسبات با مقدار  یکالس پنجدر حالت  RBFبا هسته 

در  Sigmoidویژگی با هسته  5ثانیه مربوط به انتخاب بهترین  16/919

 . باشد یم یکالس پنجحالت 

 با و ABC استفاده بدون SVMمدل  یساز هیشبنتایج  -5-9-8-9

 Relief فیلتر

زمان میانگین صحت و میانگین با هدف محاسبه این آزمایشات 

صورت ویژگی  98و  91بر روی   SVMتوسط مدل بند طبقه محاسبات

در دو حالت  Sigmoidو  RBFاین آزمایشات با دو هسته . گرفت

 fold-10 بند طبقهروش ارزیابی . انجام شد یکالس پنجدوکالسی و 

 . باشد یم

بیشترین  .ارائه شد 4مطابق جدول  بند طبقهمیانگین صحت 

در  Sigmoidدرصد مربوط به هسته  92/49با مقدار  صحتمیانگین 

درصد  19/42با مقدار  صحتو کمترین میانگین  یدوکالسحالت 

  .باشد یم یکالس پنجدر حالت  Sigmoidمربوط به هسته 
 Reliefو با فیلتر  ABCبدون  SVMدر مدل صحت  نتایج  .4 جدول

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی
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Evaluator:Relief, Search:Ranker 

 SVM هسته تعداد ویژگی تعداد کالس

2 91 
RBF 99/49  

Sigmoid 49/92 

5 98 
RBF 16/42  

Sigmoid 42/19 

 

 بند طبقه، میانگین زمان محاسبات  SVMدر تمام آزمایشات مدل 

. ارائه شد 81مطابق جدول  fold-10 روش به بار تکرار آزمایشات 9در 

ثانیه مربوط به هسته  92/998بیشترین زمان محاسبات با مقدار 

Sigmoid  و کمترین زمان محاسبات با مقدار  یکالس پنجدر حالت

 . باشد یم یدوکالسدر حالت  RBFثانیه مربوط به هسته  19/284
 

 Reliefو با فیلتر  ABCبدون  SVMدر مدل زمان محاسبات  .81جدول 

 (ثانیه) میانگین زمان محاسبات 

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی

Evaluator:Relief, Search:Ranker 

 SVM هسته تعداد ویژگی تعداد کالس

2 91 
RBF 284/19 

Sigmoid 92/228  

5 98 
RBF 48/924  

Sigmoid 998/92 

  CFSفیلتر گیری کار به -5-9-8-5

فقط  NSL-KDD داده مجموعهتوسط وکا بر روی  CFSبا اعمال فیلتر 

 مدل توان یمفقط  بنابراین. شدانتخاب  2ویژگی مطابق جدول  9و  5

SVM  در مدل  .کردویژگی اعمال  9ویژگی و  5بر روی راSVM فقط 

در این مدل . میا نداشته Wrapperشده و روش استفاده روش فیلتر  از

با روش ارزیابی و میانگین زمان محاسبات  بند طبقهمیانگین صحت نیز 

10-fold  گردیدمحاسبه. 

 با و ABC استفاده بدون SVMمدل  یساز هیشبنتایج  -5-9-8-6

 CFS فیلتر

زمان میانگین صحت و میانگین این آزمایشات با هدف محاسبه 

ویژگی صورت  9و  5بر روی   SVMتوسط مدل بند طبقهمحاسبات 

در دو حالت  Sigmoidو  RBFاین آزمایشات با دو هسته . گرفت

 fold-10 بند طبقهروش ارزیابی . انجام شد یکالس پنجدوکالسی و 

بار تکرار آزمایشات مطابق  9در  بند طبقهمیانگین صحت . باشد یم

درصد  69/19بیشترین میانگین صحت با مقدار . ارائه شد 88جدول 

در حالت دوکالسی و کمترین میانگین  Sigmoidمربوط به هسته 

در حالت  RBFدرصد مربوط به هسته  19/99صحت با مقدار 

 .باشد یم یکالس پنج

 
 ABC بدون SVMدر مدل  بند طبقهانتخاب ویژگی بر صحت  ریتأث .88جدول 

 CFSفیلتر  با و

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی

Evaluator: CFS  , Search:GreedyStepwise  

 SVM هسته تعداد ویژگی تعداد کالس

2 9 
RBF 69/19  

Sigmoid 19/69 

5 5 
RBF 99/19 

Sigmoid 81/99  

 

 بند طبقه، میانگین زمان محاسبات  SVMدر تمام آزمایشات مدل 

بیشترین زمان محاسبات با . ارائه شد 82بار تکرار مطابق جدول  9در 

و  یدوکالسدر حالت  Sigmoidثانیه مربوط به هسته  18/5مقدار 

و  RBFثانیه مربوط به هسته  92/2کمترین زمان محاسبات با مقدار 

Sigmoid  باشد یم یکالس پنجدر حالت . 
 

 SVMدر مدل  بند طبقهانتخاب ویژگی بر زمان محاسبات  ریتأث .82جدول 

 CFSفیلتر  با و ABC بدون
 (ثانیه) میانگین زمان محاسبات 

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی

Evaluator: CFS  , Search:GreedyStepwise  

 SVM هسته تعداد ویژگی تعداد کالس

2 9 
RBF 94/5  

Sigmoid 5/18 

5 5 
RBF 2/92 

Sigmoid 2/92 

 آزمایشات مرحله دوم-5-9-2

، CS=10 ،MCN=20خاص با مقادیر  طور بهدوم آزمایشات مرحله 

Limit=3  وMaxiter=4 انجام شد 9مراه سایر مقادیر جدول ه به. 

سزایی  هب ریتأثافزایش مقادیر پارامترها در مدل پیشنهادی و مدل پایه 

در  .در افزایش میانگین صحت و میانگین زمان محاسبات داشته است

، Levy_DE_GABC_SVMمدل  دودوم فقط آزمایشات مرحله 

ABC_SVM خروجی حاصل از فیلتر  بر رویRelief  ویژگی  91یعنی

 .ترتیب خواهیم دید که در ادامه به شدویژگی اعمال  98و 

 با تنظیم پارامترها Levy_DE_GABC_SVMنتایج مدل  -5-9-2-8

 85ویژگی و  81ویژگی،  5این آزمایشات با هدف انتخاب بهترین 

این . تکرار شدویژگی توسط مدل پیشنهادی  98و  91ویژگی از بین 

 یکالس پنجدر دو حالت دوکالسی و  RBFهسته با  فقطآزمایشات 

میانگین صحت . باشد یم fold-10 بند طبقهروش ارزیابی . انجام شد

 89مطابق جدول  fold-10 روش به بار تکرار آزمایشات 9در  بند طبقه

با هسته  یژگیو85در انتخاب بهترین در مدل پیشنهادی  .ارائه شد

RBF  درصد  49/41به مقدار  صحتمیانگین  یکالس پنجدر حالت

 .افزایش یافته است

 پارامترها تنظیم با مدل پیشنهادیانتخاب ویژگی بر صحت  ریتأث .89 جدول

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی
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Evaluator:Relief Levy_DE_GABC_SVM 

Search:Ranker تعداد ویژگی 

 85 81 5 هسته تعداد کالس

2 RBF 19/41  11/41  88/41  

5 RBF 99/41  16/41  41/49 

 

در تمام آزمایشات مدل پیشنهادی، میانگین زمان محاسبات 

در . ارائه شد 89مطابق جدول  fold-10 روش بهبار تکرار  9در  بند طبقه

در حالت  RBFبا هسته  یژگیو85بهترین در انتخاب مدل پیشنهادی 

ثانیه افزایش  99/22949زمان محاسبات به مقدار  میانگین یکالس پنج

 .یافته است
 تنظیم با مدل پیشنهادیانتخاب ویژگی بر زمان محاسبات  ریتأث .89 جدول

 پارامترها
 (ثانیه) میانگین زمان محاسبات 

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی

Evaluator:ReliefF Levy_DE_GABC_SVM 

Search:Ranker تعداد ویژگی 

 85 81 5 هسته تعداد کالس

2 RBF 51/9951  26/81985  94/89156  

5 RBF 94/9169  21/82521  22949/99 

 

 با تنظیم پارامترها ABC_SVMنتایج مدل  -5-9-2-2

 85ویژگی و  81ویژگی،  5این آزمایشات با هدف انتخاب بهترین 

این . ویژگی توسط مدل پایه تکرار شد 98و  91ویژگی از بین 

 یکالس پنجدر دو حالت دوکالسی و  RBFآزمایشات فقط با هسته 

میانگین صحت . باشد یم fold-10 بند طبقهروش ارزیابی . انجام شد

 85مطابق جدول  fold-10 روش به بار تکرار آزمایشات 9در  بند طبقه

در  RBFویژگی با هسته  85پایه در انتخاب بهترین در مدل  .ارائه شد

درصد افزایش یافته  99/41به مقدار  صحتمیانگین  یکالس پنجحالت 

 .است

 تنظیم با در مدل پایه بند طبقهانتخاب ویژگی بر صحت  ریتأث .85جدول 

 پارامترها
 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی

Evaluator:ReliefF ABC_SVM 

Search:Ranker تعداد ویژگی 
 85 81 5 هسته تعداد کالس

2 RBF 15/49  16/41  11/41  

5 RBF 61/49  26/41  41/99 

 

در  بند طبقهدر تمام آزمایشات مدل پایه، میانگین زمان محاسبات 

در  .ارائه شد 86مطابق جدول  fold-10 روش به بار تکرار آزمایشات 9

در حالت  RBFبا هسته  یژگیو85در انتخاب بهترین مدل پایه 

ثانیه افزایش  55/28111زمان محاسبات به مقدار میانگین  یکالس پنج

 .یافته است

 با در مدل پایه بند طبقهانتخاب ویژگی بر زمان محاسبات  ریتأث .86جدول 

 پارامترها تنظیم
 ( ثانیه) میانگین زمان محاسبات 

 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش به ارزیابی

Evaluator:ReliefF ABC_SVM 

Search:Ranker تعداد ویژگی 
 85 81 5 هسته تعداد کالس

2 RBF 19/5219  49/4844  64/81195  

5 RBF 45/1299  51/89855  28111/55 

 

و  MCNکه با افزایش مقادیر پارامترهای  دادنتایج آزمایشات نشان 

Limit، یشتر از مدل پایه بدر مدل پیشنهادی  بند طبقه میانگین صحت

، میانگین این افزایشبا . باشد یم SVMو در مدل پایه بیشتر از مدل 

. درصد افزایش یافت 49/41در مدل پیشنهادی به  بند طبقه صحت

، MCNمحققان بر این نظر هستند که با افزایش چشمگیر مقادیر 

Limit، SN  وMaxIter  روش پیشنهادی در  بند طبقه صحتمیانگین

درصد  811به   رود یمخواهد شد و امید آن پایه  بهتر از روش غالباً

تمامی آزمایشات بیانگر کارایی مدل پیشنهادی در مقایسه . همگرا شود

 .با کارهای پژوهشی گذشته است

 تنظیم پارامترها با الگوریتم تاگوچی -5-9-9

با تنظیم  Levy_DE_GABC_SVMآزمایشات برای مدل پیشنهادی 

در این آزمایشات برخی از . تاگوچی تکرار شد روش بهپارامترها 

بر اساس سایر مقاالت  و 4مطابق جدول  βو  Ф ،ψپارامترها همانند 

، CSاما برای تنظیم سایر پارامترها همانند [. 14،15،31]مقداردهی شد

MCN ،Limit ،Dimension این . از الگوریتم تاگوچی استفاده شد

. چندکالسی انجام شد داده مجموعهروی و بر  RBFآزمایشات با هسته 

گیرد و بلکه  انجام نمیحی آزمایشات تاگوچی تمام آزمایشات در طرا

توان به بهترین سطح از هر فاکتور  ها می تنها با انجام بخشی از آن

دست آمده از هر آزمایش در روش تاگوچی به نرخ  هنتایج ب. دست یافت

( میانگین) در این نرخ، مقدار مطلوب. گردد تبدیل می 16سیگنال به نویز

، نویز نامیده (انحراف معیار) به عنوان سیگنال و مقدار نامطلوب

هدف در این آزمایشات یافتن سطوحی است که نرخ سیگنال . شود می

 آزمایشات، برای هر یک از پارامترهااین  در. به نویز را حداکثر نماید

 .ه استشدلحاظ  11پنج سطح مطابق جدول 

تمام این آزمایشات بر روی مدل پیشنهادی انجام شد و مقدار تابع 

مقادیر . مشخص گردید باشد یم بند طبقههدف که همان مقدار صحت 

 .ه شدنشان داد 11آزمایش در جدول  25در  تابع هدف

 سطوح فاکتورهای الگوریتم تاگوچی بر روی مدل پیشنهادی. 11جدول

1سطح  پارامترها 2سطح   3سطح   4سطح   5سطح    

CS 11 21 31 41 51 

MCN 11 21 31 41 51 

Limit 1 2 3 4 5 

Dimension 5 11 15 21 25 

 
 آزمایش مختلف 25در  (صحت)هدف مقادیر تابع  .11 جدول
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 ردیف بعد کران CS MCN صحت

43/81  11 11 1 5 1 

11/81  11 21 2 11 2 

28/88  11 31 3 15 3 

11/88  11 41 4 21 4 

11/88  11 51 5 25 5 

11/88  21 11 2 15 6 

15/81  21 21 3 21 1 

32/88  21 31 4 25 1 

81/81  21 41 5 5 8 

11/88  21 51 1 11 11 

52/81  31 11 3 25 11 

11/81  31 21 4 5 12 

11/88  31 31 5 11 13 

21/88  31 41 1 15 14 

31/88  31 51 2 21 15 

11/81  41 11 4 11 16 

21/88  41 21 5 15 11 

41/88  41 31 1 21 11 

31/88  41 41 2 25 18 

81/81  41 51 3 5 21 

31/88  51 11 5 21 21 

14/81  51 21 1 25 22 

81/81  51 31 2 5 23 

25/88  51 41 3 11 24 

41/88  51 51 4 15 25 

آزمایش  25حداکثر مقدار صحت در  گردد یمهمانطور که مالحظه 

نیز  25که این مقدار در آزمایش  ،باشد یمدرصد  41/88مختلف 

 روش بهروش پیشنهادی با تنظیم پارامترها  .حاصل شده است

بوده است که با  81/81دارای مقدار صحت  ،جستجوی مشبک

واضح است که اگر . جستجوی تاگوچی این نتایج بهبود یافته است

منطقی نتایج بهتری  طور بهتنظیم پارامترها دقیقتر صورت گیرد 

 .خواهیم داشت

 آزمون ویلکاکسون-5-9-9

پارامتری آزمون نا نتایج، دییتأ برای استفاده مورد آماری آزمون

 مذکور برای آزمون. بوده است 89کاکسوندار ویل بندی عالمت رتبه

 این همچنین و پایه روش و پیشنهادی روش بین معنادار تفاوت بررسی

 موارد از یک هر در. است شده انجام پارامترها تنظیم بدون روش دو

 شده بررسی Sigmoid و RBF هسته دو هر ازای به معناداری تفاوت

. است شده گزارش 9 و 5 ،85 ،89 جداول در ترتیب به موارد این. است

 :اند شده تعریف زیر صورت به H1 و H0 های فرضیه آزمون این در
H0 :ندارد وجود روش دو بین معنارداری تفاوت 

H1 :دارد وجود روش دو بین معناداری تفاوت. 

 و است 6 آزمایش هر از حاصل مقادیر دنباله طول که آنجا از

 ازای به ،هستند 6 طول دارای آزمون ورودی های نمونه دیگر بیان به

 رو نای از. است 8 برابر ویلکاکسون بحرانی مقدار 15/1 معناداری سطح

 شود می رد H0 شرط باشد، مساوی یا کمتر 8 از آزمون خروجی هرگاه

 مذکور آزمون خروجی مقدار. است روش دو معنادار تفاوت از حاکی که

  .است 84 جدول قمطاب مقایسه مورد روش جفت هر ازای به
 

کاکسون برای هر دو جفت یلو دار عالمت بندی خروجی آزمون رتبه: 18جدول 

ازای سطح معناداری  معنای معنادار بودن تفاوت به به 1تر از مقدار کم)روش 

 (است 15/1

 

روش پایه 

بدون 

تنظیم 

پارامترها و 

 RBFهسته 

روش پایه 

بدون تنظیم 

پارامترها و 

هسته 
Sigmoid 

روش پایه 

با تنظیم 

پارامترها و 

 RBFهسته 

روش 

پیشنهادی 

بدون تنظیم 

پارامترها و 

 RBFهسته 

روش 

پیشنهادی 

بدون تنظیم 

پارامترها و 

هسته 
Sigmoid 

روش پیشنهادی 

با تنظیم 

پارامترها و هسته 
RBF 

1 1 1 1 1 

 

 

خروجی آزمون برای  ،همانطور که در جدول فوق مشخص است

همه حاالت مقدار صفر است که حاکی از تفاوت معنادار روش 

این معناست که مقدار حاصل به . ی دیگر استها روشپیشنهادی و 

اند و  بهتر از روش پیشنهادی عمل نکرده در هیچ آزمایشی ها روشسایر 

 .معنای برتری قابل مالحظه روش پیشنهادی است این به

 ازای تعداد ویژگیهای انتخابی بررسی به -5-9-5

 8ویژگی،  1ویژگی،  5آزمایشات دیگری با هدف انتخاب بهترین 

 31ویژگی از بین  15ویژگی و  13ویژگی،  11ویژگی،  11ویژگی، 

دراین آزمایشات . ویژگی توسط مدل پیشنهادی و مدل پایه تکرار شد

بر روی خروجی  Levy_DE_GABC_SVM ،ABC_SVMدو مدل 

که در ادامه خواهیم  شدویژگی اعمال 31یعنی  Reliefحاصل از فیلتر 

لحاظ  یکالس پنجو حالت مسئله  RBFدر این آزمایشات هسته . دید

 بند طبقهمیانگین صحت . باشد یم fold-10 بند طبقهی روش ارزیاب. شد

 5و شکل  21مطابق جدول  fold-10 روش بهبار تکرار آزمایشات  4در 

 .ه استارائه شد

و با توجه به  کاکسونویل دار عالمت بندی با استفاده از آزمون رتبه

 یها نمونهگفته شد، با توجه به طول  4-4-5توضیحاتی که در بخش 

و اینکه با این تنظیمات مقدار بحرانی  15/1و سطح معناداری  1برابر با 

خواهد بود، باز هم تفاوت معناداری بین روش پیشنهادی  2ویلکاکسون 

خروجی آزمون مذکور در این )در سطر دوم و روش پایه وجود دارد 

است که کمتر مساوی مقدار بحرانی ویلکاکسون است و  2حالت 

 (.شود یمرد  H0 بنابراین فرضیه
 

در مدل پایه و مدل  بند طبقهتعداد ویژگی بر صحت  ریتأثمقایسه  .21جدول 

 پیشنهادی با تنظیم پارامترها 
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 SVM بند طبقهبا  fold-10 روش بهارزیابی 

 تعداد ویژگی 

    
5 1 8 11 11 13 15 

ABC_SVM 61/81 44/81 41/81 26/81 16/88 41/81 31/81 

Levy_DE_GABC_SVM 34/81 62/81 86/81 16/81 15/81 11/88 81/81 

 

 

در مدل پایه و مدل  بند طبقهتعداد ویژگی بر صحت  ریتأثمقایسه  .5شکل

 جستجوی مشبک روش بهپیشنهادی با تنظیم پارامترها 
 

در اغلب موارد صحت  ،شود یممالحظه  5همانطور که در شکل 

 صحت مدل مدل پایه بیشتر است و بند در مدل پیشنهادی از طبقه

در حالت  RBFبا هسته  یژگیو 13پیشنهادی با انتخاب بهترین 

 .است هدرصد افزایش یافت 11/88کالسی به مقدار  پنج

 با کارهای پیشینمقایسه  -5-9-6

با نرخ  SVMدر ادامه، نرخ صحت در مدل پیشنهادی، مدل پایه و مدل 

مقایسه  است مقاالتکه برگرفته از سایر  یبند طبقهی ها روشصحت 

 . شد

نتایج مقاالت را با یکدیگر مقایسه کرد که  توان یمدر صورتی 

شرایط یکسان ارزیابی شامل . شرایط ارزیابی برابری داشته باشیم

در این مقاله . باشد یم بند طبقهو روش ارزیابی  داده مجموعهیکسانی در 

-10و از روش ارزیابی استاندارد  NSL-KDDاستاندارد  داده مجموعهاز 

fold جهت انجام مقایسات مقاالتی که شرایط . استفاده شده است

نتایج آن  ناًیعارزیابی برابری با کار پژوهشی ما داشت بررسی شد و 

در  SVMمراه نتایج مدل پیشنهادی، مدل پایه و مدل ه مقاالت به

 .ه استدرج گردید 28جدول 
 

 پیشین یبند طبقه یها روشدر  صحتمقایسه نرخ . 28 جدول

 ژگیروش انتخاب وی
میانگین 

 صحت
 یبند طبقه یها روش

 ها یژگیوتمام 

GA 
Best-first  

CFS 

88/44 

64/41 

19/41 

98/44 

C4.5 [6] 

 ها یژگیوتمام 

GA 
Best-first  

CFS 

59/44 

52/44 

48/41 

42/41 

BayesNet [6] 

ABC باینری 

96/42  ABC_SVM [6] 

11/19  PSO_SVM [6] 

99/11  GA_SVM [6] 

 ها یژگیوتمام 

FFS 

29/41 

88/41 
KNN [6] 

SSO 91/42  SSO_RF [6] 

Rough set 11/49  RSDT [6] 

98/46 ها یژگیوتمام   FC_ANN [6] 

 ها یژگیوتمام 

SFSM 
RFSM 

54/11 

92/44 

12/44 
MABC_EPSO [6] 

19/49 کاهش ویژگی  TVCPSO_SVM [17] 

11/46 کاهش ویژگی  TVCPSO_ MCLP [17] 

افزوده یها یژگیو  98/44  LMDRT_SVM[19] 

افزوده یها یژگیو  21/44  LMDRT_SVM2[19] 

 ANN_binary_class [25] 14/49 کاهش ویژگی

19/49 کاهش ویژگی  ANN_multi_class [25] 

98/49 کاهش ویژگی  AdaBoost_binary_class[25]  

55/11 کاهش ویژگی  AdaBoost_multi_class [25] 

24/19 کاهش ویژگی  NaiveBayes_binary_class [25] 

99/12 کاهش ویژگی  NaiveBayes_multi_class [25] 

95/45 کاهش ویژگی  ELM_binary_class[25] 

49/42 کاهش ویژگی  ELM_multi_class [25] 

66/41 کاهش ویژگی  OS_ELM_binary_clas [25] 

69/49 کاهش ویژگی  OS_ELM_multi_class [25] 

SVM_SA 46/44  DT_SVM_SA[26] 

19/44 ها یژگیوتمام   SVM[26] 

15/41 ها یژگیوتمام   DT[26] 

SSO 91/49  Hybrid SSO[27] 

Relief 92/49  Proposed SVM_binary class 

CFS  69/19  Proposed SVM_binary class 

Relief   وABC 99/41 استاندارد  Proposed ABC_SVM_multi_class 

Relief   وABC 49/41 بهبودیافته  
Proposed 

Levy_DE_GABC_SVM_multi_class 

 آینده و کارهای یریگ جهینت -6

بیِ جدید با شبکهِ ترکیین تحقیق، یک سیستمِ تشخیصِ نفوذ در در ا

با روش  SVM بند طبقهمبتنی بر  افتهیبهبود ABCاستفاده از الگوریتم 

روش . پیشنهاد گردید ها یژگیو برای انتخاب بهترین fold-10ارزیابی 

در فاز زنبورهای  DEو  PSOترکیب معادالت جستجوی از  پیشنهادی

گیری پرواز کار بهو موقعیت زنبورها  یروزرسان به منظور بهکارگر و ناظر 

96.5 

97 

97.5 

98 

98.5 

99 

99.5 

5 7 9 10 11 13 15 

ABC_SVM 

Levy_DE_G

ABC_SVM 
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و نرخ  برداری بهرهبهبود  منظور بهلوی در فاز زنبورهای پیشاهنگ 

 .باشد یم ABC استاندارد الگوریتمدر همگرایی 

 توسط  CFSو Reliefبا اعمال فیلترهای  پردازش شیپدر مرحله 

فضای جستجو کاهش  NSL-KDD داده مجموعهوکا بر روی  افزار نرم

 صحتمیانگین  SVMی پیشنهادی، پایه و ها مدلسپس توسط . یافت

 81ویژگی،  5برای انتخاب بهترین  زمان محاسباتمیانگین و  بند طبقه

 یها هستهبا  یکالس پنجدوکالسی و  ویژگی در دو حالت 85ویژگی و 

RBF  وSigmoid  شدمحاسبه. 

انتخاب در  بند طبقهکه میانگین صحت  دهد یمآزمایشات نشان 

میانگین صحت بیشتر از  ویژگی 85بهترین ویژگی و  81بهترین 

که  دهد یمآزمایشات نشان . استویژگی  5بهترین انتخاب در  بند طبقه

 یها مدلهمانند  Wrapperی ها روشدر  بند طبقهصحت میانگین 

. است SVMدر مدل  بند طبقهصحت میانگین پیشنهادی و پایه بهتر از 

خیلی بیشتر از زمان  Wrapper روشزمان محاسبات در  در مقابل

میانگین  در آزمایشات مرحله دوم. است SVMدر مدل محاسبات 

 44به  بار اجرا 9در میانگین  در روش پیشنهادی بند طبقهصحت 

که با افزایش چشمگیر هستند بر این نظر  انمحقق. همگرا شددرصد 

در  بند طبقه صحتمیانگین  MaxIterو  MCN ,Limit SN,مقادیر 

به   رود یمواهد شد و امید آن بهتر از مدل پایه خ غالباًپیشنهادی  مدل

 .درصد همگرا شود 811

 گفت که اهمیت مقداردهی توان یمدر پیشنهاد کارهای آینده 

مبتنی بر جمعیت از آن جهت است که  یها تمیالگورجمعیت در  اولیه

در . نهایی اثر بگذارد حل راههمگرایی و کیفیت  نرخبر روی  تواند یم

از توزیع لوی  توان یم، در جمعیت به منظور افزایش تنوعاین مرحله 

 طور بهپرواز لوی را  توان یمبرای افزایش نرخ همگرایی  بعالوه. بهره برد

سراسری  حل راهمستقل بعد از فاز زنبورهای پیشاهنگ بر روی بهترین 

گیری از مزایای پیشنهادات مذکور، کار بهبرای  توان یمحتی . برد کار به

در فاز زنبورهای  توان یم همچنین. برد کار بههمزمان  طور بهموارد را 

یا معادله  PSOکارگر یا ناظر یا هر دو فقط از معادله جستجوی 

جداگانه آزمایش  طور بهاستفاده نمود و هر کدام را   DEجستجوی 

معادله جستجو را در فاز زنبورهای کارگر و ناظر  توان یم ضمناً. کرد

برد و  کار بها هم تمام موارد را ب توان یممتفاوت در نظر گرفت و باالخره 

 .از مزایای آنها استفاده نمود
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2 Confidentiality 
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7 False Negative   
8 Signature-based Detection (SD-IDS) 
9 Anomaly-based Detection (AD-IDS) 
10 Stateful Protocol Analysis (SPA-IDS) 
11 Exploration 
12 Exploitation 
13 Employed Bee 
14 Onlooker Bee 
15 Scout Bee 
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 17 Wilcoxon Signed Rank Test

 

 


