
 مقدمه

شبکه به منظور عملکرد، امنیت و عملیات کلی  یهابستهتجزیه و تحلیل ترافیک فرایندی است که از طریق آن 

. با بررسی، ضبط و تجزیه و تحلیل جریان اطلاعات بین دو میزبان، کارشناسان رندیگیممورد بررسی قرار  شبکه

ه با الگوهای رفتاری شبکه آشنایی داشت هاآنهنگامی که  هستند. یاهیپایک الگوی رفتاری  یارائهشبکه قادر به 

مانند افزایش قابل توجهی در استفاده از پهنای باند، توزیعی از حملات  ییهایناهنجاربه راحتی  توانندیمباشند، 

  و سایر موارد غیرمجاز را درک کنند. (DDoSانکار سرویس )

 تحلیل ترافیک: یهاتیمز

  هاآن یبرندهتهدیدات و کاهش زمان بین نفوذ و اقدامات از بین  ترعیسرکشف ( 1

هنگام نفوذ هکرها به یک شبکه، اقدامات پیشگیرانه برای دفاع از اطلاعات به تنهایی کافی نیست، تنها راه برای به 

حداقل رساندن آسیب و جلوگیری از نشت اطلاعات، تشخیص تهدیدات اینترنتی درون سیستم است. تجزیه و 

شبکه نفوذ کرده باشند و سعی در دزدیدن  به یک هاآنتحلیل ترافیک شبکه اقدامات هکرها را به هنگامی که 

زمان  کشف شوند و درنتیجه ترعیسرتا تهدیدات  کندیمو کمک  کندیماطلاعات شبکه داشته باشند، شناسایی 

 کاهش یابد. هاآن یبرندهبین نفوذ و اقدامات از بین 

  هاآنمشکوک و ترسیمی از الگوی رفتاری ترافیک  یهادامنهیافتن ( 2

مشکوک، مدیران شبکه  یهادامنهبا تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه و یافتن  دهدیمجدید نشان  یمطالعهیک 

ن امر ای .شودیممخرب  یهانمونهشناسایی کنند که سبب کشف الگوهای رفتاری آلودگی بدافزارها را  توانندیم

واحد فرمان و کنترل کامپیوتر خود دارند،  حاکی از این واقعیت است که مهاجمان مخرب نیاز به برقراری ارتباط با

ند. و تحلیل شو هیتجزشناسایی و  توانندیمآن  یواسطهکه به  کنندیمرا ایجاد  یاشبکهبنابراین ترافیک 

 ترعیسر یهاپاسخسبب ، بدافزار یهایآلودگکارشناسان بر این باور هستند که داشتن یک هشدار قبلی از گسترش 

  دهدیمحملات را کاهش  ریتأثو این امر به طور بالقوه  شودیم

 واقعی طوربهمخرب  یهانمونهقبل از اینکه  ی جدیداز وجود بدافزارها هاگنالیسشناسایی اولین ( 3

 کشف شوند 

پیش از تشخیص بدافزار ( ISPخدمات اینترنت ) دهندگانارائهمرتبط با بدافزار،  یهاشبکهبا بررسی ترافیک 

 .اندداشتهمخرب جدید، وجود  یافزارهانرمیش از پیداقبل  هاماهاز مخرب  یهاگنالیستوانستند مشخص کنند که 

 طوربهمخرب را پیش از آن که  یهانمونه توانیم هاآنو کشف ارتباط بین  هاگنالیساین  یهاداده یآورجمعبا 

 یابکهش، ارتباطات شودیممخربی کشف  افزارنرم، زمانی که هاافتهیبر اساس  واقعی کشف شوند، شناسایی کرد.



یار زمان بس شوندیمقبل فعال بودند و زمانی که کشف  هاماهمورد استفاده توسط این بدافزار از  یدامنه یهانامو 

 دیری است.

 ترافیک شبکه: یبندطبقه

ر یک درحال اجرا د یهابرنامهترافیک شبکه اولین گام جهت تجزیه و تحلیل و شناسایی انواع مختلف  یبندطبقه

که عملکرد کلی شب توانندیمخدمات اینترنت یا اپراتورهای شبکه  دهندگانارائهشبکه است. از طریق این روش، 

 یهاروشپورت، مبتنی بر  یهاروشد ترافیک اینترنت مانن یبندطبقهمتعددی برای  یهاروشرا مدیریت کنند. 

ساده و  یسازادهیپمبتنی بر پورت،  یهاروشماشین است. یادگیری مبتنی بر  یهاروشو  payloadمبتنی بر 

 یشماره)مجوز  IANAشده در  ثبت یهاپورتیا  هابرنامهکه بسیاری از  از آنجایید ولی نسریعی دار نسبتاً

 هارتپوباشند، ممکن است از دیگر  شدهشناخته یهاپورتاینترنت( را ندارند و یا حتی اگر  یشدهاختصاص داده 

عملکرد تحلیل  یریگاندازهنیستند. همچنین  یالدهیا یهاروش(، شوندیمپنهان  08استفاده کنند)پشت پورت 

را نشان  %08تا  %82تاکنون( بین  8880در کارهای اخیر) هاروششناخته شده در این  یهاپورتترافیک توسط 

علاوه بر تشخیص زود هنگام، دقت  payloadمبتنی بر  یهاروشدر مقابل که مقدار بسیار پایینی است.  دهدیم

ر در اگ چهچنانرو به رو است.  ییهاتیمحدوددارد ولی این روش نیز با  هاپروتکلبالایی در تشخیص بسیاری از 

همچنین این عملیات برای  .خوردیمبا رمزگذاری مواجه شود، این رویکرد شکست  یابسته payloadبررسی 

cpu .روش یادگیری ماشین است که توسط  شودیمتکنیک که امروزه استفاده  نیترجیرا بسیار سنگین است

  بسیاری از محققین مورد استفاده قرار گرفته و نتایج دقت بسیار موثری داشته است.

هر دو روش  یهاتیمحدودماشین قادر به غلبه بر یادگیری  یهاروش:ماشین یادگیری مبتنی بر  یهاروش

مربوط به هر جریان و استخراج آماری است. در این رویکردها مشخصات  payloadمبتنی بر پورت و مبتنی بر 

 .شوندیمآماری نیز شناخته  یهاروشبه عنوان  هاروش. این شودیمنوع برنامه یا پروتکل انجام 

ن . ایدهدیمتحلیلی را انجام  یسازمدلخودکار  طوربهیادگیری ماشین یک روش تجزیه و تحلیل داده است که 

یاد بگیرند، الگوها را  هادادهاز  توانندیم هاستمیساز هوش مصنوعی است بر مبنای این ایده که  یاشاخهروش 

تکراری بودن یادگیری ماشین  یجنبه انسانی انجام دهند. یمداخلهرا با حداقل  یریگمیتصمشناسایی کنند و 

مطابقت داده مستقل  طوربهجدید هستند، قادر هستند  یهادادهدر معرض  هامدلکه  از آنجایی، بسیار مهم است

  اتبزرگ انجام دهند  یهادادهریاضی در  یدهیچیپخودکار محاسبات  طوربه و شوند، از محاسبات قبلی یاد بگیرند

از  یاندهیفزاد رشعواملی از قبیل  .تولید کنند ترعیسربیش از پیش تصمیمات و نتایج قابل اعتماد و قابل تکرار را 

اطلاعات مقرون به صرفه،  به این معنی است که  یسازرهیذخو  تریقوو  ترارزان، پردازش محاسباتی هادادهانوااع 



حلیل را تجزیه و ت یتردهیچیپ و تربزرگ یهاداده توانندیمکه  شوندیمتولید  ییهامدلخودکار  طوربهبه سرعت و 

نا مب. بر همین وندند و باعث ایجاد موجی از علاقه و محبوبیت شرا ارائه ده یترقیدقو  ترعیسرد و نتایج نکن

تشر سایت من یهادادهدر ایالات متحده بر اساس  مشاغل رو به رشد نیترعیسریک گزارش به نام  راًیاخلینکدین 

این گزارش  با یکدیگر مقایسه کرد. در 8802تا سال  8808اجتماعی اطلاعات را از سال  یشبکهکرد. سایت 

برابر افزایش یافته و از بین ده شغل برتر، چهار مورد  8.0مشاغل مربوط به یادگیری ماشین طی پنج سال گذشته 

 مربوط به یادگیری ماشین بود.

است.  %88 بیشتر ازو  payloadقابل مقایسه با روش مبتنی بر  هاروشکلی دقت به دست آمده در این  طوربه

 Naive Bayes ،SVMs ،Neural networksشامل  شوندیمکه اغلب در این رویکرد استفاده  ییهاتمیالگور

K-nn ،regressions ، این رویکرد بسیار باشدیم یبندخوشه یهاروش و یریگمیتصم یهادرختانواع .

  .کندیمامیدوارکننده است و در ترافیک رمزگذاری شده نیز کار 
 

 سناریوی عملی

در  هوشمند است. یهایگوشسالم در  یهابرنامهآلوده از  یهابرنامههدف اصلی از انجام این عملیات شناسایی 

 adwareو  ransomware ،smsmalware ،scarware یخانوادهآلوده از چهار  یبرنامه 888اول  یمرحله

 یآورجمعسالم نیز  یبرنامهنمونه  888،  کلاسهر  یهانمونهشدند. همچنین جهت حفظ تعادل بین  یآورجمع

هوشمند واقعی )به جای  یهایگوشروی  هانمونهبرای تولید ترافیک در یک محیط واقعی  ، هر کدام از شد. 

ین بود که بهتر هایژگیودوم شامل استخراج ویژگی و انتخاب ترکیبی مناسب از  یمرحله( اجرا شدند. سازهیشب

 یهامتیالگور نیترمطرح، تعدادی از آلدهیا یجهینتبه یک  یابیدستن سناریو به منظور در ای نتیجه را بدهد.

، knn ،naivebayesیادگیری ماشین جهت آموزش مدل شامل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، رگرسیون، 

mlp ،svm  وk-means  در  یاجهینت،  هایژگیوتایی از  82با ترکیبی  دهیدآموزشاستفاده شد. در نهایت مدل

 را داشت. %88حدود 

 درحال حاضر یادگیری ماشین یهاچالش نیترمهم

 



 

با چند گروه بندی قطعی روبرو هستیم. هرآنچه که در گوشه سمت  در تصویر بالا قابل مشاهده است،همانطور که 

و هرآنچه که در پایین صفحه سمت راست قرار گرفته  ردیگیمچپ در بالای تصویر قرار دارد در دسته قرمز جای 

تصویر شاهد نوعی تقاطع و یا به نوعی تداخل هستیم. اگر  یهاانهیماین همه در  . بابه گروه آبی تعلق دارد

ونه به که آن نم دیآیمپیش  سؤالاین تصویر جای بگیرد آنگاه این  یهاانهیمکه در  میکن دریافت را جدید یاداده

د آن را با استفاده از این مت توانینم بگیرد قرار سفید منطقه یک در جدید داده اگر قرمز تعلق دارد یا آبی؟گروه 

وان نقاطی است که به عن ینیبشیپعدم یادگیری ماشین  یهاروشاصلی  یهاتیمحدودیکی از طبقه بندی کرد. 

ام از یادگیری ماشین و با اله ترقیعمدر سطحی . بنابراین رویکردهای یادگیری عمیق شودیمنویز درنظر گرفته 

، مسائل را به صورت کامل حل هادادهکلانروی حجم زیادی از  دهیچیپاز عملکرد مغز انسان و انجام محاسبات 

 کرده که به مراتب نتایج بهتری نسبت به رویکردهای یادگیری ماشین دارند.

 

 


