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 چکیده

 این از استفاده ولی نیست، پوشیده برکسی ارتباطات و تبادل اطالعات در جهت برقراری کامپیوتری هایاهمیت سیستم ها و شبکه

-از مهم تواند یکیمی محرمانه یا مخدوش شدن اطالعات دست رفتن از دارد، که همراه به نیز را ها خطرات و آسیب هاییشبکه نوع

ابزاری مفید برای نظارت بر فعالیت ها  ،سیستم های تشخیص نفوذ ،در این میان. باشد های کامپیوتریشبکه در موجود خطرات ترین

و فرآیندهای شبکه و اعالم تهدیدهای احتمالی بوده و معرفی یک دسته بندی جامع و کامل در زمینه سیستم های تشخیص نفوذ، به 

 .گرددامری حیاتی برای یک شبکه و مدیریت امنیت آن محسوب می ،سیعمنظور آگاهی از این گستره و

متن است و امروزه شبکه های  بندیاز طبقه استفاده ،مسئله تشخیص نفوذ حل برای پیشنهادی هایحل راه تمام کلی اما چارچوب   

بر این اساس، در راستای این . از برترین و پرکاربردترین طبقه بندها به شمار می آیند ،(Deep Neural Network)عصبی عمیق

با رویکرد یادگیری عمیق خواهیم داشت و  ،1پژوهش، یک دسته بندی جامع، کامل و منحصر به فرد، روی سیستم های تشخیص نفوذ

-و با تمرکز بیشتر روی شبکه های نرم 2عمقدر کنار پیشنهاد این دسته بندی، پژوهش های انجام شده روی معماری های عمیق و کم

و ارائه  ندی، به طور چشمگیر و گسترده ای بررسی شده و طی جداولی جداگانه طبقه ب(Software Defined Network)افزار محور

های آن دسته پژوهش به طور کامل بیان شده و در نهایت با توجه به در انتهای هر دسته، برتری ها و کاستی همچنین. شودمی

ارتقاء سطح علمی وجود در این حوزه، برای تکمیل و های سیستماتیک و خوبی که به انجام رسیده، همه چالش های مبررسی

 .ئه خواهد شدپژوهشگران در این زمینه، ارا

 کلمات کلیدی
 سیستم تشخیص نفوذ، یادگیری عمیق، شبکه های عصبی عمیق، تشخیص ناهنجاری

 

 مقدمه  1
در تولید سیستم های کامپیوتری وجود ضعف امنیتی قابل 

انجام تحقیق و بررسی چشم پوشی نیست و بر این اساس 

زمینه های مختلف تشخیص نفوذ در این سیستم ها دارای 

 ،در مقوله یادگیری ماشین. ]13،11،9،2،1،،9[باشداهمیت می

شبکه های عصبی تکنیک های محاسباتی پیشرفته ای 

که در بازنمایی دانش دریافتی و اعمال این دانش در  ،هستند

و تخمین  جهت اعالم پیش بینی های مورد نیاز خروجی

-مورد استفاده قرار میتوابع پیچیده ریاضی 

 ]. 9،،،97،21،3،،32،88،89،89،0[گیرند

، نیز یکی از زیر مجموعه های 9(ژرف)یادگیری عمیق    

و داغ ترین علوم  یادگیری ماشین بوده و از محبوب ترین

حوزه هوش مصنوعی می باشد، که در آن شبکه سعی می 

ها را به کمک الیه های مخفی، از یک سطح به کند داده

سطحی دیگر نگاشت کند، به گونه ای که بتوان به کمک یک 

داده ها را از هم تفکیک کرد و روی آن ها طبقه بندی  ،خط

 .]21،0،،2،،79،71،89،89،8[انجام داد
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ی سال های اخیر، با به کارگیری تکنیک های مختلف نام ط   

راهکارهای متعددی برای مسئله تشخیص نفوذ  ،برده شده

ها اما هر کدام از آن ،]،، -01[، ]،1-،9[پیشنهاد شده است

این ، که در انتهای چالش ها و مشکالتی به همراه داشته اند

نی نظری در ادامه، مبا .ارائه خواهد شد به طور کامل پژوهش

 .مورد نیاز این پژوهش مورد بحث قرار گرفته است

 مبانی نظری   2
، فعالیت و روند نظارت بر رخدادهای یک تشخیص نفوذ

شبکه یا سیستم کامپیوتری، به منظور کشف انحراف از 

-های مدیریتی و امنیتی شبکه میسیاست

به طور کلی، . ]9،98،98،21،13،17،،78،00،09،09،02[باشد

 یجنبه ها از لحاظ را نفوذ تشخیص هایسیستم توانمی

 دسته بندی... نوع معماری و، تشخیص مختلفی مثل روش

این دسته بندی به صورت جامع  ،(1)در شکل[. 2،،0]کرد

مقاالت  ،ارائه شده، که در تهیه این نمودار

و غیر مروری مختلفی به کار  ]90،،،،1،،9،،،03،0[مروری

درخت تحقیق در "تحت عنوان  ،گرفته شده و در نهایت

 "حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق

 .نامگذاری شده است

 
درخت تحقیق در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با (: 1)شکل

 رویکرد یادگیری عمیق

-روش)واضح است که انواع رویکردها ،(1)با مطالعه شکل  

 : توان این دو مورد نام بردرا میدر سیستم  تشخیص ی(ها

یا تشخیص مبتنی بر ( Misuse)سوءاستفاده تشخیص( 1

غیرعادی  رفتار تشخیص( 0،[ ،2[ (Signature-Based)امضا 

 همچنین با بررسی]. 1،17،[ (Anomaly)یا ناهنجاری

چهار نوع  ،، مشخص است که از لحاظ منبع اطالعات(1)شکل

سیستم تشخیص نفوذ : سیستم تشخیص نفوذ داریماصلی 

، سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر (HIDS) میزبانمبتنی بر 

( DIDS)م تشخیص نفوذ توزیع شدهتسی، س(NIDS)شبکه 

 (HYIDS) ایپروایزرهسیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر  و

[70 .] 

-را به این صورت تعریف می 9به طور کلی، یادگیری ماشین   

مبتنی بر طبقه بندی  یک روش یادگیری کامپیوتری: کنند

(Classification )[87،08] یا خوشه بندی(Clustering) که ،

بر اساس داده های گذشته برای داده های آینده ای که به 

دهد، که در آن ها بینی انجام میسیستم وارد می شود، پیش

به این . ]73،07[هدف پیدا کردن نظم بین داده هاست

های وذ در سیستمهای تشخیص نفترتیب، انواع روش

 هایروش توان شاملرا می بندیکامپیوتری بر پایه طبقه

 ،]31[قانون بر مبتنی های، روش]،3[تصمیم درخت بر مبتنی

 بر مبتنی های و روش ]39،32[نمونه بر مبتنی های روش

 .برشمرد ]89-80[و  ]،،،97،1]عصبی های شبکه

اما یادگیری عمیق که یکی از داغ ترین و پرمخاطب ترین   

های زیادی از جمله  ، شامل شبکه]93،81،،،[مسائل روز بوده

(CNN)های عصبی کانولوشن شبکه
،

]79-83[ ،]77[، 

(RNN)های عصبی بازگشتی شبکه
0 

، شبکه عصبی ]39،،7[

ی 8بازگشت
LSTM ]79[،  هایشبکهDNN  می ... و

نیز نوعی از شبکه ها گسترش پیدا  این روزها. ]82[باشد

-معروف می (SDN)که به شبکه های نرم افزار محور ،کرده

باشد، که اگر در ساختار شبکه تغییر یا ناهنجاری احتمالی 

توان در لحظه آن را تشخیص داده، مدیریت رخ دهد، می

اما . ]2،91،[کرده و امنیت شبکه را به خوبی تضمین نمود

یعنی . بندی استمسئله کالس یادگیری عمیق نیز یک

معموال در آن روی یک مسئله که ذاتا بر پایه سیستم نظارت 

تمرکز می شود و مجموعه داده های جمع آوری  ،شده هست

7مثل  SDN))افزار محورشده روی شبکه های نرم
NSL-

KDD، KDD99،UNSW-NB15  درواقع مسئله کالس... و-

و  ]،-3[اندبندی را توضیح داده



 

 

در کنار این موارد، یکی . ]8،90،99،99،21،10،19،،،79،8[

از روش های بهبود صحت و کارایی در شبکه ها، استفاده از 

Model Ensemble که برای حل  ،یا ترکیبی از مدل هاست

مسائل دسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند، که تقریبا 

 .گنجانده شده است( 1)های مذکور در شکلهمه روش

مختلفی هم بررسی ، مقاالت در این پژوهش   

که همه آن ها به پیشرفت های  ،]،99،99،90،0[شده

. اندت به یادگیری کم عمق اذعان داشتهیادگیری عمیق نسب

، ]90[هست 2،17از جمله مقاله ژانگ و همکارانش در سال 

که آن ها طی این مقاله فواید یادگیری و الگوریتم های 

-آن. م های کم عمق ارائه کرده اندالگوریتعمیق را نسبت به 

ها روی بهبودهایی که الگوریتم های عمیق چه از نظر عرض 

و چه از نظر عمق داشته اند، تمرکز کرده و به این نتایج 

های مقیاس بزرگ، که با وجود مجموعه داده ،رسیده اند

GPU  ،ها و متدهای یادگیری پیشرفته ای که حاصل شده

ر دامنه های متعددی نسبت به یادگیری یادگیری عمیق د

، نیز ]،0[همچنین در مقاله. کم عمق پیشی گرفته است

شان، مقایسه ای روی کارایی وینیاکومار و همکارراوات، 

رویکردهای یادگیری ماشین کالسیک که نیاز به مهندسی 

ویژگی زیادی دارد، با یادگیری ویژگی بدون نظارت یکپارچه 

پس از . ، انجام داده اندصبی عمیقبه وسیله شبکه های ع

که  ،انجام آزمایشات متعدد این نتیجه را اعالم داشته اند

DNN  ویژگی استخراج شده با استفاده از الگوریتم  ،1با

PCAپژوهش هایی که  ،در ادامه. ، موثرترین مدل بوده است

در زمینه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری 

با جزئیات بیشتر  ،کم عمق انجام شدهعمیق و نیز یادگیری 

 .مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 های مرتبط پژوهش   9
 پژوهش های انجام شده روی معماری های کم عمق 9-1

که تکنیک تشخیص  ،هایی استاین بخش شامل پژوهش

-مالگوریت: نفوذ خود را مبنی بر معماری های کم عمقی مانند

، (DT)، درخت تصمیم(SVM)های ماشین بردار پشتیبان

 K، (Clustering)خوشه بندی، (RF)جنگل های تصادفی

، بهینه سازی اجتماع (KNN)امین نزدیک ترین همسایه

شبکه های عصبی  ،(SA)، شبیه سازی ذوب(PSO)ذرات

-قرار داده( جمعی)Ensembleو روش های (ANN)مصنوعی

 هایاین مقاالت از مزیت. ]،19،12،11،1،،17،1،،73،07،9[اند

های نام برده، بهره گرفته اند و برای ارزیابی راهکار الگوریتم

 NSL-KDDو  KDD99خود نیز از مجموعه داده های 

اند فاکتورهای دقت یا صحت استفاده کرده و توانسته

 ]11[از جمله مقاله آقای لین. تشخیص خوبی را گزارش دهند

، درخت SVMکه به کمک الگوریتم های  ،2،12در سال 

و یا  درصد 33.30و شبیه سازی ذوب نرخ صحت  تصمیم

، که بر پایه 2،18در سال  ]،1[مقاله آقای هیوان وانگ

الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان توانسته میزان صحت 

البته مقاالت دیگری نیز مانند . درصد را گزارش دهد 33.91

که با  ،هم ارائه شده 2،18در سال ]19[مقاله آقای بیک

به کارگیری خوشه بندی با چندین کالس بند  استفاده از

به این . درصد را به دست آورد 77ساده توانسته نرخ صحت 

( 1)ترتیب، برخی مزایا و معایب این تکنیک ها در جدول 

 :آورده شده است
برتری ها و چالش های پژوهش های انجام شده روی  (: 1)جدول

 های کم عمقمعماری
پژوهش های انجام شده 

 معماری های کم عمقروی 

 معایب و چالش ها مزایا و برتری ها

 

                 
]

73،07،9،،17،1،،19،12،11،

1،[ 

  استفاده از مزیت های

الگوریتم های کم 

 عمق

  گزارش فاکتورهای

 صحت یا دقت

 خوب تشخیص

  گزارش فقط یک معیار صحت یا دقت و

 عدم ارائه معیارهای دیگر

  به کارگیری فقط یک مجموعه داده برای

 ارزیابی 

  مقایسه نتایج فقط با کالس بندهای

 معمولی

 پژوهش های انجام شده روی معماری های عمیق  9-2

دسته پژوهش های انجام شده روی تکنیک های   9-2-1
CNN 

که تکنیک تشخیص نفوذ  ،این دسته شامل مقاالتی است

-کانولوشنی قرار دادهبی خود را مبنی بر شبکه های عص

ها مقاله در این پژوهش . ]10،،90،99،20،2[اند

الیه شبکه عصبی و دربین آن ها  0که  ،هست ]10[مینژویی

استفاده کرده و توانسته  ،.،و نرخ یادگیری Poolingاز الیه 

نیز از  ]،2[مقاله . درصد را به دست بیاورد 99.،7صحت 

تکنیکی خوب برای تبدیل داده ها به تصویر استفاده کرده و 

که از آموزش روی معماری  ،جزء معدود مقاالتی است

کانولوشن و استفاده از تبدیل داده ها به تصویر برای 

ولی در نهایت نرخ  ،تشخیص نفوذ استفاده نموده است

. ارائه داده است( درصد ،7)صحت و دقت نسبتا پایینی



 

 

نیز از یک شبکه کانولوشن عمیق بهره برده و  ]90[لهمقا

استفاده  CNN هایالیه اصلی ومعمول شبکه 9درواقع از

درصد را بر روی  33.78کرده است و توانسته مقدار صحت 

به این ترتیب، برخی . گزارش نماید KDD99مجموعه داده 

 :آورده شده است( 2)مزایا و معایب این تکنیک ها در جدول 

 برتری ها و چالش های پژوهش های انجام شده روی (: 2)جدول

 CNNهای تکنیک
دسته پژوهش های انجام شده 

 CNNروی تکنیک های

 معایب و چالش ها      مزایا و برتری ها            

 

    

           ]90،99،20،2،،10[ 

  استفاده از تکنیکی خوب برای

 و آماده سازی داده ها تشخیص

  مقاالت استفاده از الیه در برخی

های کم و در نتیجه داشتن سرعت 

پردازش باالتر و در نهایت ارائه 

 میزان صحتی قابل قبول

  گزارش یک یا دو معیار

 ارزیابی

  به کارگیری فقط یک

مجموعه داده برای 

 ارزیابی 

  مقایسه نتایج با کالس

 بندهای ساده و معمولی

های تکنیک  دسته پژوهش های انجام شده روی   9-2-2

RNN  و یاGRU-RNN 

سته از تکنیک های شبکه عصبی بازگشتی مقاالت این د

به عنوان نمونه یک روش . ]92،93،91،19[انداستفاده کرده

برای  بندی باینری بر پایه شبکه عصبی بازگشتی عمیقطبقه

که ابتدا پیش  ،پیشنهاد شده ]19[تشخیص نفوذ در مقاله

-داده ورودی همچون نرمالمجموعههایی بر روی پردازش

سازی انجام داده و در ادامه با استفاده از شبکه عصبی 

رسانی روزدهی و بهبازگشتی با پخش رو به جلو سعی در وزن

های شبکه عمیق بر آمده و توانسته صحت های الیهوزن

تانگ و  ]91[همچنین در مقاله. درصد را گزارش دهد 33.71

 (GRU-RNN)همکارانش، یک شبکه بازگشتی گیت دار 

-پیشنهاد داده و با کالس SDNبرروی شبکه های مبتنی بر 

الیه  0به عنوان نمونه از )با چیدمان متفاوت DNNبند های 

و یک الیه خروجی استفاده الیه مخفی  0تا  2ورودی و بین 

ه کرده و ، ماشین بردار پشتیبان و  بیزین ساده مقایس(کرده

. درصد را گزارش دهد 78درصد و دقت  73توانسته صحت 

به این ترتیب، برخی مزایا و معایب این تکنیک ها در جدول 

 :آورده شده است( 9)

 

 

 

 

برتری ها و چالش های پژوهش های انجام شده روی   (: 9)جدول

 RNNهای تکنیک

دسته پژوهش های انجام شده روی 

-GRUو یا  RNN  تکنیک های

RNN 

 معایب و چالش ها مزایا و برتری ها

 

 

]92،93،91،19[ 

  بهره گیری از

RNN های 

Gate  دار 

  ارائه میزان

 صحت باال

  استفاده از الیه های زیاد و در

 نتیجه نیاز به پردازش های فراوان

  به کارگیری مجموعه داده های

متفاوت که در مقاالت اندکی از آن 

 ها استفاده شده

  یک یا دو معیار ارزیابیگزارش فقط 

دسته پژوهش های انجام شده روی تکنیک های   9-2-9
LSTM 

پانکارتیکا و  ، مقالهگنجانده شده مقاله ای که در این دسته

این مقاله بر پایه شبکه عصبی . می باشد ]92[همکارش

 LSTMو نوع خاص آن یعنی شبکه های RNN بازگشتی

ها IDSبوده، که شبکه ای عصبی با حافظه کوتاه مدت برای

 KDD99مقاله روی مجموعه داده . محسوب می شوند

 RNN، برای شبکه بازگشتی ،،2توانسته با نرخ یادگیری 

 79مقدار صحت  LSTMدرصد و برای 72مقدار صحت

به این ترتیب، برخی مزایا و معایب . درصد را به دست آورد

 :آورده شده است( 9)ل این تکنیک در جدو
 برتری ها و چالش های پژوهش های انجام شده روی (: 9)جدول

 LSTMتکنیک های 
پژوهش انجام شده روی 

 LSTM تکنیک 

 معایب و چالش ها مزایا و برتری ها

 

]92[ 
  استفاده از حافظه های کوتاه

 LSTMمدت شبکه های 

  گزارش نرخ صحت نسبتا

 پایین

   به کارگیری فقط یک مجموعه

 داده

دسته پژوهش های انجام شده روی       9-2-9

 CNN+RNNهای تکنیک

تکنیکی  ،]22[این بار هم وینیاکومار و همکارانش طی مقاله

را پیشنهاد داده اند، که مبتنی بر شبکه کانولوشن برای 

. برای کالس بندی می باشد RNNاستخراج ویژگی و شبکه 

پیشنهاد داده و با ارائه نتایج  CNNاین مقاله مدلی بر پایه 

تواند، می CNNآزمایشاتش سعی دارد، نشان دهد که شبکه 

-MLP ، CNN-LSTM، CNNنسبت به معماری هایی مثل

GRU  در استخراج و ارائه ویژگی های دقیق تر از داده های

مل کند و توانسته باالترین بهتر ع ،دریافتی ترافیک شبکه

یک الیه و دقت را تقریبا  CNNصحت و فراخوانی را روی 



 

 

با بقیه شبکه ها، روی مجموعه  CNNروی همه ترکیبات 

آشیما . درصد گزارش دهد 33.3با مقدار  KDD99داده 

تکنیکی با استفاده از  ،]91[چاوال و همکارانش نیز در مقاله

ارائه داده، که  GRU RNNیک شبکه ترکیبی کانولوشن و 

معماری مدل مورد استفاده و تعداد الیه ها و چیدمان آن ها 

به خوبی شرح داده ... و LSTMو  GRUهای و تعداد واحد

در نهایت، مقاله توانسته روی مجموعه داده . شده است

ADFA-LD درصد را به  71صحت  1،،،.،، با نرخ یادگیری

-ا و معایب این تکنیکب، برخی مزایبه این ترتی. دست آورد

 :آورده شده است( ،)ها در جدول 
برتری ها و چالش های پژوهش های انجام شده روی     (: ،(جدول

 RNN+CNNهای تکنیک

دسته پژوهش های انجام شده 

 روی تکنیک های

CNN+RNN 

 معایب و چالش ها مزایا و برتری ها     

                  

                 ]91،22[ 
  شرح بسیار خوب

معماری و مدل 

تکنیک برخی 

 مقاالت

 استفاده از مجموعه داده ای خاص 

  استفاده از کالس بندی فقط به صورت

 باینری

دسته پژوهش های انجام شده روی        ،-9-2

 CNN+LSTMهای تکنیک

، برای ]21[مقاله بسیار خوب ،]21،18،،9[در این دسته

همراه معماری هایش تشخیص نفوذ، چندین شبکه عصبی را 

به طور کلی . توضیح داده و آن ها را باهم مقایسه کرده است

-ولوشن برای استخراج ویژگی و کالساستفاده از فیلتر کان

. انجام شده است LSTMبندی با شبکه بازگشتی حافظه دار 

یعنی برای یادگیری ویژگی های سطح پایین از شبکه های 

های سطح باال از گیری ویژگی و برای یاد CNNعمیق 

 33.73استفاده کرده و توانسته صحت  LSTMهای شبکه

. گزارش دهد ISCX2012درصد را روی مجموعه داده 

، از یک روش ترکیبی بسیار ]18[همچنین چیامینگ در مقاله

و کانولوشن برای تشخیص نفوذ  LSTMخوب مبتنی بر 

درصد را روی  39.12استفاده کرده و توانسته صحت 

به این ترتیب، برخی . داده ای بزرگتر گزارش دهدمجموعه 

 :آورده شده است( 0)ها در جدول مزایا و معایب این تکنیک

 

 

 

 

برتری ها و چالش های پژوهش های انجام شده روی   (: 0)جدول

 LSTM+CNNهای تکنیک

دسته پژوهش های انجام شده روی 

 CNN+LSTM تکنیک های

 معایب و چالش ها             مزایا و برتری ها

                         

 

                    ]9،،21،18[ 

  به دست آوردن نرخ صحت

باال روی مجموعه داده های 

 انتخابی 

  استفاده از حافظه های کوتاه

 LSTMمدت 

  به کارگیری فقط یک

مجموعه داده برای 

 ارزیابی 

  به کارگیری مجموعه

 داده ای خاص

دسته پژوهش های انجام شده روی       9-2-0

 RNN+LSTMهای تکنیک

را پیشنهاد دادند، که این  ]،9[جیانگ و همکارانش مقاله 

مقاله یک تکنیک تشخیص حمله هوشمند چند کاناله مبتنی 

. ارائه کرده است RNN و  LSTMهایبر ترکیبی از شبکه

پیشنهادی مقاله هم به این صورت  LSTM-RNNمعماری 

شده و به الیه ورودی است، که کانال چندگانه ویژگی ها زده

و بعد از آن الیه  LSTMشبکه داده می شود و بعد الیه 

Mean Pooling  و در آخر الیه رگرسیون لجستیک قرار داده

می  Sigmoidشده است و تابع فعالیت مورد استفاده هم 

وی نتایج به دست آمده تصمیم گیری و در نهایت هم ر. باشد

این مقاله بر روی . درواقع رای گیری اکثریت صورت می گیرد

و صحت  33.29نرخ تشخیص  NSL-KDDمجموعه داده 

به این ترتیب، برخی . درصد را گزارش کرده است 37.39

 :آورده شده است( 8)مزایا و معایب این تکنیک در جدول 
ای پژوهش های انجام شده روی     برتری ها و چالش ه(: 8)جدول

 LSTM+RNNتکنیک های 
پژوهش انجام شده روی 

 RNN+LSTMتکنیک

 معایب و چالش ها مزایا و برتری ها

]9،[   استفاده از متدی هوشمند

 برای تشخیص حمله

  گزارش یک معیار ارزیابی و عدم ارائه

 معیارهای دیگر

دسته پژوهش های انجام شده روی       9-2-8

 Auto Encoderهای تکنیک

توسط  ،]29[مقاله، ]23،28،29،،97،98،9[در این دسته

که در آن ابتدا پیش  ،آقای محمدی و همکارش ارائه شده

پردازش هایی برای نرمال سازی صورت گرفته و سپس با 

هر بار گرادیان   Deep AutoEncoderاستفاده از یک روش

کاهشی حساب می گردد و به الگوریتم برای کاهش خطا 

-ایت مدل ارائه شده بر روی مجموعهکمک می کند و در نه

مقدار صحت  R2L، در کالس بندی حمالت NSL-KDDداده 



 

 

. درصد را به دست آورده است 37.11و نرخ تشخیص  32.82

دو مفهوم برای فراهم کردن یک ، ]98[اما در مقاله

همه جانبه برای خودسازگاری و ( FrameWork)چهارچوب

تشخیص سوء استفاده خودمختار ارائه شده، که این دو 

متدولوژی  و (Self-Taught Learning)مفهوم خودیادگیر

MAPE-K  فعالیت  ،است و درواقع مدل شاملMonitor, 

Analyze, Plan  وExecute  بوده که روی یک پایگاه دانش

 Sparseدراصل طرح موردنظر یک  اعمال می شود و

AutoEncoder  و یکFeedForward AutoEncoder می-

 KDD99آزمایشات این مقاله روی مجموعه داده های . باشد

درصد را  88.33می باشد، که مقدار صحت  NSL-KDDو 

روی متریک های میانگین  و در کل باالترین مقدار صحت 

ا گزارش کرده درصد ر 89.98و نرخ تشخیص  33.0و  33.7

به این ترتیب، برخی مزایا و معایب این تکنیک ها در . است

 :آورده شده است( 7)جدول 
برتری ها و چالش های پژوهش های انجام شده روی    (: 7)جدول

 AutoEncoderهای تکنیک
انجام  های دسته پژوهش

شده روی تکنیک های 
Auto Encoder 

 معایب و چالش ها مزایا و برتری ها

 

     ]97،98،9،،23،28،29[ 
  ارائه چهارچوبی همه

 جانبه

 گزارش صحت خوب و 

 قابل قبول

 استفاده از فقط یک مجموعه داده 

 فقط مقایسه با کالس بندهای معمولی 

  ارائه نرخ متوسطی برای اکثر

 معیارهای ارزیابی

دسته پژوهش های انجام شده روی       9-2-7

 DNNهای تکنیک

در سال ، نیز ]13،،99،99،29،2،،،،،01،0[در این دسته

همکار وی از روشی بر پایه شبکه  0وینیاکومار و  2،13

، که جزء معدود مقاالتی ]13[اندعصبی عمیق استفاده نموده

داده کار شده و نتایج گزارش مجموعه 0است، که بر روی

گردیده و بر این اساس، این ارزیابی در نوع خود بسیار 

ها، الیه کامال الیه. شودای محسوب میمقایسه جسورانه

بوده  1،.،با ضریب   Drop-outسازی، الیه متصل، الیه نرمال

الیه  10که کال شامل  ،تکرار از این الیه ها می باشد ،و با 

و  ،،،1داده پشت سرهم و با تعداد تکرار برای هر مجموعه

 روش مقاله. اعالم شده است ،.،تا  1،.،نرخ یادگیری بین 

وینیاکومار یکی از بهترین مقاالت با توجه به جستجوهای 

های عصبی ها از شبکهباشد و الیهصورت پذیرفته می

-بهره برده ReLUساز معمولی پیروی کرده و از چندین فعال

داده معروف با مجموعه 0اند و در نهایت هم مقاله بر روی 

ثال روی به عنوان م)توانسته صحت ( الیه ،1یا )الیه  10این 

درصد یا روی  30.9مقدار صحت  CICIDSمجموعه داده 

درصد و مقادیر  39مقدار صحت  KDD99مجموعه داده 

اما توان تانگ و . و دقت خوبی گزارش دهد( دیگر

ارائه داده اند،  DNN، نیز یک مقاله بر پایه  ]،2[همکارانش

انجام  NSL-KDDو مجموعه داده  SDNکه بر روی محیط 

بوده و عالوه  1،،،.،یشات آن هم با نرخ یادگیری شده و آزما

، مقادیر دقت و (درصد ،8.،8مقدار ) بر معیار صحت

توسط آقای ، نیز]29[مقاله . فراخوانی نیز اعالم شده است

روی شبکه های عصبی  ، کهروی و همکارانش ارائه شده

عمیق کار کرده و درواقع از شبکه عصبی بولتزمن استفاده 

 KDD99ر نهایت هم روی مجموعه دادهد. نموده است

 33.33صحت دو کالسه بسیار باالی( فقط)توانسته مقدار 

سرپیل و  ،]99[همچنین در مقاله. درصد را گزارش دهد

همکارانش دو مدل شبکه عصبی مصنوعی یعنی شبکه 

برای  (SNN)و شبکه عصبی کم عمق (DNN)عصبی عمیق

ند و از حالت تشخیص ناهنجاری مورد استفاده قرار داده ا

ساده تا پیچیده نیز تست کرده اند و درواقع از این دو مدل 

همچنین مدل ها را روی . برای کاهش ویژگی بهره برده اند

آموزش داده و توانسته اند نرخ  CICIDS2017مجموعه داده 

. درصد را روی مدل های عمیق گزارش دهند ،37.9صحت 

با انتخاب میزان  ،در نتیجه این مقاله با انجام آزمایشات

ویژگی های متفاوتی از مجموعه داده ها به نتایج مختلفی 

که  ،رسیده اند، اما در همه این نتایج واضح و روشن است

میزان صحت، دقت و فراخوانی  ،مدل های عمیق توانسته اند

راهول و . باالتری نسبت به مدل های کم عمق به دست آورند

هایی مدل ،]99[در مقاله وینیاکومار و همکاران دیگرش نیز

آن ها . ها ارزیابی کرده اند NIDSرا روی  SNNو  DNNاز 

و با  ،تا  1با تعداد الیه از  DNNآزمایشات را روی معماری

روی  Epoch ،،،1و با در نظر گرفتن  1.،نرخ یادگیری 

انجام داده اند و در نهایت نتایج را با  KDD99مجموعه داده 

. الگوریتم های کم عمق یادگیری ماشین مقایسه نموده اند

سه الیه بهترین کارایی و  DNNنتایج نشان می دهد که 

را بین همه این  ،درصد 33و با دقت  39صحت با مقدار 

وینیاکومار  ،نیز راوات ]،0[ در مقاله .ها داشته استالگوریتم

ای روی کارایی رویکردهای یادگیری مقایسه، انو همکارش



 

 

ماشین کالسیک که نیاز به مهندسی ویژگی زیادی دارد، با 

یادگیری ویژگی بدون نظارت یکپارچه به وسیله شبکه های 

. اند، انجام دادهNSL-KDDعصبی عمیق روی مجموعه داده 

 ،پس از انجام آزمایشات متعدد این نتیجه را اعالم داشته اند

ویژگی استخراج شده با استفاده از الگوریتم  ،1با  DNN که

PCAدرصد  83ه، یعنی میزان صحت ، موثرترین مدل بود

 0روی  DNNدرصد با  ،8روی همه ویژگی ها و صحت 

بعد هم نویسندگان مقاله . گزارش شده است SDNویژگی 

-سعی دارند به عنوان کار آینده، روی شبکه های نرم

. صحت باالتری ارائه دهند DNNوسیله  به (SDN)محورافزار

توسط شارما و همکارانش به خاطر  ]01[در نهایت نیز، مقاله

مسائل و مشکالتی که در تشخیص چند کالسه حمالت با 

 9صحت باال وجود دارد، تکنیکی ارائه داده اند که شامل 

 ExtraTree، از یک کالس بند در مرحله اول. مرحله می باشد

ژگی های مربوط به هر نوع حمله استفاده برای انتخاب وی

ترکیبی برای تشخیص هر نوع حمله  ELMشده، سپس یک 

ها به  ELMبه کارگرفته شده و در نهایت هم نتایج همه 

برای بهسازی نتایج و افزایش صحت  SoftMaxوسیله الیه 

داده مقاله متد خود را روی دو مجموعه این. ترکیب می شوند

KDD99  وUNSW  تست کرده و به ترتیب توانسته مقدار

درصد را برای حالت چند کالسه به  37.29و  33.80صحت 

-تکنیکبه این ترتیب، برخی مزایا و معایب این . دست آورد

 :آورده شده است( 3)ها در جدول 
برتری ها و چالش های پژوهش های انجام شده روی     (: 3)جدول

 DNNتکنیک های 
ام دسته پژوهش های انج

شده روی تکنیک های 
DNN 

 

 مزایا و برتری ها  

 

 معایب و چالش ها

 

   
]

01،0،،،،،99،99،29،2،،

13[ 

 در اکثر  دست یابی به نرخ باالی صحت

 مقاالت این دسته

 استفاده از چندین مجموعه داده 

  استفاده از الیه های معمولی که نیاز به

افزایش و در نتیجه  پردازش زیادی ندارد

 محاسباتسرعت 

  ذکر نکردن چیدمان

 الیه ها

  فقط استفاده از کالس

 بندی باینری 

  مقایسه نتایج با کالس

 بندهای ساده و معمولی

دسته پژوهش های انجام شده روی       9-2-3

 Ensembleیا  های جمعیتکنیک

اما در دسته پژوهش های انجام شده روی تکنیک های 

و  ]99،27[هم از معماری های عمیق  ،(Ensemble) جمعی

و هم از معماری های کم عمق استفاده می  ]0،-3،[

شده مدل ها از چند کالس بند استفاده در این. ]17،،9[شود

و براساس مجموعه داده های مورد نظر آن ها را آموزش می 

دهند و بعد با روش های مختلف نتایج را ادغام کرده و 

نکته ای که در مورد . ی کنندمخروجی مناسب را تولید 

الزم به  (Ensemble)و یا جمعی(Hybrid)های ترکیبیمدل

ذکر است، این هست که این مدل ها مقداری پیچیده تر 

-پایین (FAR)هستند، اما دقت باالتر و نرخ هشدار نادرست 

همچنین، طبقه بندهای . تری از آن ها حاصل شده است

شدن مدل یادگرفته  Overfitعموما از  ،ترکیبی و جمعی

شده توسط الگوریتم، جلوگیری کرده و در بسیاری موارد 

با . نتایج بهتری نسبت به الگوریتم های دیگر تولید می کنند

-صیف برخی مقاالت در این زمینه میاین اوصاف، به تو

در اولین مورد، شادی الجاوارنه و همکارانش طی . پردازیم

برای  ،یک مدل ترکیبی یادگیری با رای اکثریت ]17[تحقیق

بند کالس 8استخراج ویژگی و سپس کالس بندی برپایه

-آن. ارائه نموده اند ،NSL-KDDداده بر روی مجموعه ،ساده

های درصد داده ،7که  ،ها بدین صورت عمل کرده اند

بند آموزش داده و سپس بر حسب کالس 8آموزشی را به هر 

ها بینی تمامی کالسنده به صورت مجزا پیشدرصد باقیما ،2

کالس را بر حسب بیشترین  ،صورت گرفته و به صورت فرد

به عنوان خروجی  ،(کالس 8بینی از بین بیشترین پیش)مد 

درصد  33.71)اعالم داشته اند و در نهایت هم مقدار صحت

. و دقت خوبی گزارش داده اند( روی کالس بندی باینری

از تکنیک های ، فام و همکارانش ]،9[ همچنین در مقاله

Ensemble بهبود عملکرد  و انتخاب ویژگی به منظور

سیستم تشخیص نفوذ خود استفاده کرده و در مدل 

Ensemble  خود دو تکنیک دسته بندیBagging  و تقویت

را به کار برده و از الگوریتم های مبتنی بر  Boostingکننده 

. پایه و مبنا کمک گرفته اند درخت به عنوان طبقه بندی ساز

  NSL-KDDمدل پیشنهادی با استفاده از مجموعه داده 

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج روی زیر مجموعه ای با 

مدل  ،ویژگی انتخاب شده نشان می دهد که ،9تعداد 

Ensemble Bagging  با کالس بند پایه،J48  بهترین کارایی

رخ هشدار نادرست ایجاد را از لحاظ صحت دسته بندی و ن

. درصد را به دست آورد ،79.2کرده و توانسته مقدار صحت 

توانسته اند روی یک  ،]99[پاروات و همکارانش در مقاله ،اما

NIDS،  با تکنیکEnsemble  رویDNN  به صورت باینری و

-NSLبا آموزش کالس بندهای عمیق روی مجموعه داده 

KDD،  در فاز آموزش با کالس بندی باینری مقدار صحت



 

 

تابع غیرخطی فعال ساز . درصد را گزارش دهند 33باالی 

و در الیه نهایی سیگموید   ReLUاستفاده شده در این مقاله

پارامترها در این مقاله ذکر بوده و البته تعداد الیه ها و 

ی پیشنهاد IDS، ]0،[همچنین سیمون در مقاله. اندنشده

بندی شبکه عصبی برای کالس Ensembleده که با تکنیک دا

شبکه  Ensembleمتد . حمالت مختلف طراحی شده است

، یک شبکه AutoEncoderعصبی این مقاله شامل یک 

DBN یک ،DNN  و یکELM(ینهماشین یادگیری بیش )

 NSL-KDDمقاله توانسته روی مجموعه داده . باشدمی

درصد را به دست  38ت درصد و مقدار دق 32مقدار صحت 

باعث کاهش زمان اجرا و همگرایی ، آورد و به این ترتیب

شبکه شده و ذخیره قدرت پردازشی شبکه را به دنبال 

، نیز به کمک ]8،[فیکر و همکارش در مقاله. داشته است

 ترکیب تکنیک های یادگیری عمیق و داده های بزرگ،

کالس بند برای  9 در این مقاله. را بهبود داده اند IDSکارایی 

کالس بندی مجموعه داده های ترافیک شبکه استفاده شده 

دیگر یعنی  Ensembleو دو تکنیک  DNNکه شامل یک 

 (GBT)و درخت افزایش گرادیان (RF)جنگل های تصادفی

با صحت  DNNآزمایشات نشان می دهند که . می باشد

به دست آمده  UNSW NB15باالیی روی مجموعه داده 

به   1،.38به صورت دوکالسه و  33.10نی صحت است، یع

بهترین  GBTدر نهایت هم کالس بند . صورت چند کالسه

صحت را برای کالس بندی باینری روی مجموعه داده 

CICIDS2017  درصد برای دو کالسه و  33.33با مقدار

در . چند کالسه گزارش داده است DNNدرصد برای  0،.33

رویکردی جمعی  ،مریر و همکارانش ]27[انتها نیز، در مقاله 

و  (Distributed DBN)توزیع شده   DBNیکو ترکیبی از 

رویکرد این . چند الیه ارائه کرده است Ensemble SVM یک

مقاله به این صورت است، که در فاز اول مجموعه ای از 

-استخراج می ،توزیع شده DBNویژگی ها مبتنی بر یک 

چند  SVM Ensembleاز یک  در فاز دوم با استفاده. شوند

به یک متد نمونه گیری لینک زده شده و  ،الیه توزیع شده

در . داده های استخراج شده از فاز اول آموزش داده می شود

نهایت در فاز سوم به وسیله تکنیک رای گیری اکثریت روی 

Ensemble SVM ست آمده از فاز دوم و درواقع رایبه د-

، کالس دارای بیشترین مد SVMگیری بین شبکه بولتزمن و 

انتخاب شده و به خروجی برای انجام کالس بندی ارسال می 

 38تا  ،3)در نهایت هم مقاله توانسته میزان دقت . شود

به این ترتیب، برخی مزایا و . خوبی را گزارش کند( درصد

 :آورده شده است( ،1)معایب این تکنیک ها در جدول 
 

ای پژوهش های انجام شده روی برتری ها و چالش ه(: ،1)جدول

 Ensembleهای تکنیک
دسته پژوهش های انجام 

شده روی تکنیک های 
Ensemble 

 معایب و چالش ها مزایا و برتری ها

 
 

     

]

،3،،7،،8،،0،9،،99،2

7،17[ 

  استفاده از تکنیک های

Ensemble  برای بهبود

 نرخ صحت

  استفاده از رای اکثریت به

 عنوان یک تصمیم گیرنده

 نهایی

 فقط گزارش معیار صحت 

  آزمایش فقط بر روی یک

 داده مجموعه

  پردازش های بیشتر به دلیل

 بند های زیاداستفاده از کالس

 های تشخیص نفوذهای سیستمچالش   9
با بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه سیستم های 

ای از تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق به مجموعه

در این زمینه دست یافتیم، که به دو دسته عمده ها چالش

 : شوندزیر تقسیم می

های مربوط به حوزه یادگیری عمیق و استفاده آن چالش 9-1

دستیابی به ( 1 :شاملکه ، در مقوله روش های تشخیص نفوذ

در روش های ... میزان مطلوبی از صحت، دقّت، فراخوانی و

مفهوم تئوری ( 2. ]97،91[، ]91-،9[، ]،2[تشخیص نفوذ

های مربوط به آن، هنوز به وضوح یادگیری عمیق و تکنیک

نیاز به زمان نسبتا زیاد برای آموزش مدل و ( 9.  درک نشده

برای  های آموزشیداده( 9.  ]،07،3[توان محاسباتی باال

( ،.   ]،1 -17[یادگیری عمیق، یک چالش به حساب می آید

سرعت و زمان  ها و درواقعپیچیدگی زمانی پردازش

به مسائل  قابلیت تعمیمهایی با ارائه روش( 0.  محاسبات

   .باشدمیگوناگون، 

 ،های تشخیص نفوذهای مربوط به ارزیابی روشچالش  9-2  

عدم به کارگیری معیارهای ارزیابی یکپارچه و ( 1  :شاملکه 

عدم یکپارچگی در انتخاب مجموعه داده و میزان ( 2.  واحد

-ایسه نتایج پژوهش ها فقط با کالسمق( 9 .داده مورد ارزیابی

 .بندهای ساده و معمولی، می باشد

 نتیجه گیری   ،
دراین پژوهش، سعی کردیم با ارائه یک دسته بندی جامع 

های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق و سیستمروی 

همچنین ارائه طبقه بندی گسترده ای روی پژوهش های 



 

 

انجام شده در معماری های عمیق و کم عمق، گامی در جهت 

ایجاد امنیت در شبکه های کامپیوتری برداشته و  در این 

زمینه برای پژوهشگران دیدی کامل تر و جامع تر فراهم 

م به ذکر است، که درخت تحقیق ارائه شده در این الز. آوریم

پژوهش منحصر به فرد بوده و نمونه جامعی به این شکل در 

همچنین از نقاط قوت دیگر . هیچ پژوهشی دیده نشده است

ی مربوط به شدهپژوهش جاری، دسته بندی جامع پیشنهاد

پژوهش های انجام شده روی معماری های عمیق و کم عمق 

ه در هیچ یک از پژوهش های پیشین مورد می باشد، ک

 .بررسی، مشاهده نشده است
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