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چکیده
نمادهای ،۱ درگاه شماره همچون مواردی شامل ویژگی ها این که هستند ویژگی بر مبتنی کامپیوتری شبکه های ترافیک تحلیل سیستم های اغلب کلی، طور به
ترافیک در ویژگی های مناسب یافتن ،۴ ناهنجاری کشف یا و ۳ ترافیک تشخیص منظور به ترافیک تحلیل اصلی مشکل می باشند. ویژگی های آماری و ۲ ثابت
حل برای نیست. پاسخگو ناهنجاری و ترافیک ناشناخته انواع برای روش این همچنین است. زمان بر امری عمومًا ویژگی های مناسب، یافتن فرآیند است.
روش این که می دهند نشان روش این سازی های شبیه نتایج می کنیم. ارائه ۶ مصنوعی عصبی های شبکه و ۵ عمیق یادگیری بر مبتتی روشی ما مشکل، این

می شود. واقع مفید ناهنجاری کشف و ترافیک تشخیص ،۷ ویژگی یادگیری همچون کابرد هایی در

کلیدی کلمات
. ۱۲ سرپرستی با یادگیری ،۱۱ ترافیک تشخیص ،۱۰ عصبی شبکه های ،۹ ویژگی یادگیری ،۸ عمیق یادگیری

مقدمه ۱

روز به روز کامپیوتری شبکه های ترافیک تراکم و حجم تکنولوژی، پیشرفت با امروزه
جدید و مختلف پروتکل های انواع ظهور سبب امر همین و است افزایش حال در
برای مهم امری به بزرگ تجاری شبکه های در دادگان عظیم این تحلیل شده است.
شناخت بر مبتنی خدماتی با نیز شرکت هایی شده است. تبدیل شبکه ها آن صاحبان
ارزش و اهمیت بیانگر خود این که آمده اند وجود به ناهنجاری، کشف یا و پروتکل

می باشد. کنونی اینترنت شبکه در تحلیالت اینگونه
روش های ،۱۳ نشانه بر مبتنی روش های مانند کار، این برای مرسوم های روش
نشان خود از باالیی دقت عمل در ،۱۵ درگاه بر مبتنی های روش و ۱۴ آماری
محققان هدف است. نیاز خبره فرد یک تجربه به روش ها این در به عالوه نمی دهند.
صورت به نه تنها ناهنجاری و ترافیک تشخیص سامانه های که است آن حوزه، این در
بدهند، انجام خوبی به را خود وظیفه خارجی، عامل دخالت به نیاز بدون و خودکار

داشته باشند. تشخیص در باالیی دقت نیز عمل در سامانه ها بلکه
در می دهیم. ارائه ترافیک انواع تشخیص منظور به جدیدی ایده های مقاله، این در
همین به کنیم. مرور را مسئله حل مرسوم و سنتی روش های که سعی می کنیم ابتدا،
سپس قرارمی دهیم. بررسی مورد (۲) بخش در را قدیمی روش های از برخی منظور

را توضیحاتی [۱] عمیق یادگیری چارچوب و مصنوعی شبکه های عصبی مورد در
خودکار استخراج برای ما پیشنهادی روش ارائه به چهارم، بخش .در خواهیم کرد ارائه
نتایج تشریح به قسمت آخرین در می پردازیم. ترافیک پروتکل تشخیص و ویژگی ها

پرداخت. خواهیم آینده کارهای و به دست آمده

ترافیک تحلیل مرسوم سیستمهای ۲
کامپیوتری، های شبکه در ناهنجاری و ترافیک شناسایی راه های مهمترین از یکی
است آن دارد، وجود روش این درمورد که مشکلی . می باشد درگاه شماره از استفاده
کرد. شناسایی درگاه شماره روی از نمی توان دیگر را پروتکل ها از بسیاری امروزه که
پروتکل در استفاده مورد درگاه شماره با آنها، برای شده ثبت درگاه شماره چراکه
روش این کمک به تشخیص در خطا افزایش سبب موضوع این ندارد. تطابقی

می شود.
که روش ها، این در می باشند. نشانه بر مبتنی روش های مرسوم، روش های دیگر از
payload داده از بخشی رسیدند،از خود تکامل اوج به ۲۰۰۰-۲۰۰۳ سال های در
تمیز قابلیت که است ثابتی رشته یا عدد استفاده، مورد قسمت می کنند. استفاده
روش این است. ۱۰% حدود در روش این خطای دارد. را یکدیگر از کاربردها دادن
استفاده آن از ترافیک تشخیص سامانه های از بسیاری و می باشد سریع و ساده بسیار



کند تغییر پروتکل ها جزئیات که است هنگامی روش این مشکل .[۳][۲] می کنند
آن شناسایی به قادر سامانه صورت این در شود. عرضه جدیدی پروتکل های یا و
مورد و شده استخراج مجددًا جدید پروتکل های نشانه های باید و نیست پروتکل

بگیرند. قرار استفاده
دسته بندی انجام و ترافیک از اطالعات استخراج برای روش ها رایج ترین امروزه
[۴][۵].این می باشند آماری روش های بر مبتنی ماشین یادگیری روش های ۱۶

و بسته ها اندازه بسته ها، ارسال بین زمان مانند ترافیک ویژگی های بر مبتنی روش ها
ویژگی بردار عنوان به استخراج، از پس این ویژگی ها هستند. شونده تکرار الگوهای
ساده بیز ،۱۸ تصمیم درخت مانند دسته بندی، ابزارهای دراختیار ورودی قالب در ۱۷

مدل ها این یادگیری فرآیند می گیرند. قرار ، مصنوعی عصبی شبکه های یا و ۱۹

روی بر مدل اعمال و بسته ها جابجایی حالیکه در نمی باشد، ۲۰ برخط صورت به
استخراج شده، ذکر مدل های سایر مانند بپذیرد. صورت برخط شکل به باید آنها

است. خبره یک حضور نیازمند مناسب ویژگی ها

عمیق یادگیری و مصنوعی عصبی های شبکه ۳
مصنوعی عصبی های شبکه ۱ - ۳

که است، مغز ساختار از گرفته شده الهام محاسباتی روش یک عصبی شبکه های
شکل در آمده است. وجود به انسان ذهن از تقلید به مختلف مسائل حل هدف با
تصویر در که همانگونه داده شده است. نشان مصنوعی عصبی شبکه یک ۱

عصبی. ی شبکه یک از عمومی مدل :۱ شکل

مختلف الیه چندین در نورون، نام به پردازشی واحد تعدادی از شبکه است، مشخص
ندارند. ارتباطی گونه هیچ هم با الیه هر در موجود نورون های ساخته شده است.
مدل توسط مسئله حل منظور به گفته می شود. هم گره نورون ها این از هریک به
از پس شوند. تعیین الیه هر برای مناسب وزن های تا است نیاز عصبی، شبکه
نورون های تعداد پنهان، الیه های تعداد یادگیری، نرخ مانند مدل پارامتر های تعیین
کمک به الیه هر با مرتبط بهینه وزن های این ها، نظایر و فعال سازی تابع الیه، هر
قرار ارزیابی مورد آزمون دادگان با شبکه درنهایت می شوند. محاسبه آموزش دادگان

می گیرد.
عصبی شبکه های در استفاده مورد الگوریتم های روی بر تمرکز دراینجا ما هدف

می شویم. متمرکز شبکه ها این کابرد بر بیشتر بلکه نیست،

عمیق یادگیری ۲ - ۳
مجموعه ای پایه بر که است ماشین یادگیری علم شاخه های از یکی عمیق یادگیری
مانند عمیق، یادگیری در موفق روش های عمده بنانهاده شده است. الگوریتم ها از
باور شبکه های ،۲۲ کانولوشنال عصبی شبکه های ،۲۱ عمیق عصبی شبکه های
مصنوعی عصبی شبکه های پایه بر همگی ۲۴ پشته شده خودرمزنگار های و ۲۳ عمیق
منظور به مداوم صورت به روش ها این اخیر سال های در شده اند. نهاده بنا
پردازش و [۷] ماشین بینایی ،[۶] صوت پردازش همچون، گوناگونی کاربردهای
آورده اند. ارمغان به نیز را خوبی بسیار نتایج و اند شده استفاده [۸] طبیعی زبان های
کاربرد برای سنتی روش های همه عمیق یادگیری می دهند نشان مختلف مطالعات

است. گذاشته  سر پشت زیادی اختالف با را مذکور های
[۹] ویژگی ها یادگیری و استخراج در را عمیق یادگیری مزیت بزرگترین بتوان شاید
بدون قالب در متعددی، الگورتیم های منظور این برای دانست. خودکار صورت به
برای ابزارها بهترین از یکی ۲۵ خودرمزنگارها دارند. وجود نظارتی، شبه یا و نظارت
است. خروجی در ورودی بازسازی ساختار این در هدف می باشند. ویژگی ها استخراج
با را دادگان بتوانند که ویژگی هایی عصبی شبکه پنهان های درالیه منظور همین به
شکل در را خودرمزنگار یک تصویر می شوند. استخراج کنند، بازسازی خطا کمترین

می بینیم. ۲

. خودرمزنگار یک از عمومی مدل :۲ شکل

شبکه های به شبیه بسیار خودرمزنگار ساختار دیده می شود، تصویر در که همانگونه
نسبت کمتری ابعاد می توانند پنهان الیه های که تفاوت این با است، عادی عصبی
هستند ویژگی ها همان الیه ها این گره های واقع، در داشته باشند. ورودی الیه به
می تواند مدل این کمک به یادگیری دارند. اصلی داده به نسبت کمتری بعد که
دادگان آنکه به نیاز بدون یادگیری، که معنی بدین باشد. نظارت بدون صورت به
که است ارزشمند حیث آن از نکته این می گیرد. انجام باشند، شده برچسب گذاری

است. زیاد بسیار دادگان برچسب گذاری هزینه کاربردها برخی در
امنیت حوزه در ترافیک تحلیل رایج روش های شد، اشاره اول بخش در که همانطور
می باشد. خبره فرد یک کمک به ویژگی ها استخراج بر مبتنی عمدتًا مجازی، فضای
بهینه سازی و استخراج مختلف سناریو های برای باید ویژگی ها که است درحالی این
صورت به را ویژگی ها که خودرمزنگارها مانند روش هایی از استفاده لذا بشوند.



نماید. تسهیل را تحلیل امر می تواند می کنند، استخراج خودکار

پیشنهادی روش ۴
شبکه، ترافیک از ویژگی استخراج برای روش یک ارائه مقاله این در ما اصلی هدف
نحوه است. کامپیوتری شبکه های ترافیک دقیق تر هرچه دسته بندی منظور به

: است شده بیان اختصار به زیر در ما پیشنهادی روش عملکرد

هدف با خودرمزنگار یک به ورودی قالب در شبکه ترافیک دادگان ابتدا .۱
می شوند. داده مطلوب ویژگی های استخراج

ویژگی های از استفاده با و دسته بندی ابزار های از یکی کمک به سپس .۲
می کنیم. دادگان دسته بندی به اقدام قبل، قدم در شده استخراج

می شود. دیده ۳ شکل در پیشنهادی روش کلی شمای

. ما پیشنهادی روش :۳ شکل

دادگان ۱ - ۴
Information Security توسط شده آوری جمع ترافیک از ما مقاله این برای
ISCX VPN-nonVPN traffic نام با که Centre of Excellence

شده است، عرضه عمومی صورت به محققین استفاده برای [۱۰] dataset

،Browsing مانند ترافیک مختلف انواع شامل دادگان این می کنیم. استفاده
از یک هر می باشند. TraP2P و Email ،Chat ،Streaming ،VOIP
۱۴ حدود کل در و است مختلف پروتکل نوع چندین شامل خود باال دسته های
TCP افزار نرم توسط دادگان این دارد. وجود دادگان این در مختلف ترافیک نوع

دارد. گیگابایت ۲۸ حدود حجمی و شده است جمع آوری DUMP

استفاده داده مجموعه از کوچکی بخش از ما محاسباتی، منابع کمبود دلیل به
،hangout ،skype پروتکل های  دادگان از ما موجود، دادگان کل از کرده ایم.
می توانید را هرکدام بسته های تعداد که email و icq-chat ،aim-chat ،scp

ایم. کرده استفاده نمایید مشاهده زیر جدول در

پروتکل بسته تعداد
skype ۱۸۳۵۷۹

icq-chat ۳۳۸۲
email ۳۸۸۳۱

scp ۶۰۱۳
aim-chat ۴۰۲۴
hangout ۱۸۵۶۴۳

پروتکل. هر بسته های تعداد :۱ جدول

TCP سرآیند شامل که الیه، این داده همراه به IP الیه ۲۶ سرآیند بسته، هر از
ورودی عنوان به که شده است جدا بسته می شود،از Payload خود همچنین و

می شود. استفاده ویژگی، بردار استخراج منظور به خودرمزنگار
خودرمزنگار ورودی عنوان به بسته ها از جداشده داده ی از بتوان که آن منظور به
جداشده داده ی از بایت هر بشود. انجام استانداردسازی است نیاز کرد، استفاده
طول می شود. داده  خودرمزنگار به نورون هر ورودی عنوان به بسته هر از
ورودی طول که آنجایی از و است متفاوت یکدیگر با بسته ها از شده جدا داده
شود. برداشته بایت مشخصی تعداد بسته هر از باید می باشد، ثابت خودرمزنگار
Payload ۵۰۰ تا ۱ بایت های که شد مشخص شده، انجام بررسی های از پس
بایت ها سایر و هستند ترافیک تشخیص در اهمیت بیشترین دارای IP درالیه
بایت) ۲۰ طول (با IP الیه سرآیند بخش که است واضح دارند. اندکی تاثیر
است. استفاده مورد پروتکل نوع خصوص در مهمی بسیار اطالعات دارای نیز
شده انتخاب خودرمزنگار ورودی اندازه عنوان به ۵۲۰ عدد جهت همین به
حذف از پس بود، بیشتر شده ذکر مقدار از آنها طول که بسته هایی است.
و می شوند داده خودرمزنگار ورودی به نظر مورد طول به رسیدن و اضافی بخش
برسند. مطلوب طول به تا شده است افزوده صفر الزم تعداد به کمتر طول با بسته ها به

ویژگی یادگیری ۲ - ۴
انتخاب و ویژگی استخراج است: پیش نیاز دو مستلزم ویژگی یادگیری کلی، حالت در
دیگری فضای به تبدیل یک کمک به داده ویژگی های ویژگی، استخراج در ویژگی.

باشد. متفاوت دادگان اولیه فضای با می تواند کلی حالت در که می شوند منتقل
ویژگی ها مجموعه میان از ویژگی تعدادی انتخاب هدف صرفًا ویژگی، انتخاب در

است. خاص معیار یک کمک به موجود

ویژگی استخراج ۱ - ۲ - ۴
ویژگی ها داده شد، توضیح مصنوعی عصبی های شبکه از پیش تر که مدلی به توجه با
پس می آیند. دست به عمق تر کم الیه های در ویژگی ها ترکیب از پنهان های الیه در
هستند. مطرح دادگان برای ویژگی عنوان به شبکه الیه های گره های تمامی عمًال
عادی حالت در مصنوعی عصبی شبکه های از استفاده که است آن توجه قابل نکته

دارد. برچسب گذاری شده دادگان و نظارتی یادگیری به نیاز
داشتن برای الزامی دیگر ویژگی ها، استخراج برای خودرمزنگار از استفاده درصورت



قابل نظارتی غیر یا و نظارتی صورت دو هر به یادگیری فرآیند و ندارد وجود برچسب ها
انجام دقیق تر برچسب ها داشتن با ویژگی استخراج که است بدیهی است. انجام
مورد یادگیری برای کمتری محاسبات برچسب ها داشتن بدون که حالی در می شود

است. نیاز
مصنوعی عصبی شبکه های کمک به ویژگی ها استخراج باال توضیحات به توجه با
از می رساند. حداقل به را ویژگی ها استخراج برای خبره فرد به نیاز خودرمزنگارها و
غیرکاربردی اطالعات حذف و بعد کاهش عمل خود به خود کار این با دیگر طرف
ویژگی ها استخراج در دقت افزایش سبب مذکور مزیت دو هر شده است. انجام نیز

می شوند. هزینه ها و زمان کاهش همچنین و

ویژگی انتخاب ۲ - ۲ - ۴

عصبی شبکه های الیه های در گره ها تمامی شد، عنوان نیز پیش تر که همانطور
رو به رو ویژگی ها از بزرگی فضای با عمل در پس هستند. مطرح ویژگی عنوان به
تعداد می توان مثًال کرد. انتخاب را مناسب ویژگی بردار آن از می بایست که هستیم
روش کرد. انتخاب پنهان الیه های گره های تمامی مجموعه از را گره ها از مشخصی
بردار عنوان به تمامًا را پنهان الیه های از یکی خروجی که است آن دیگر مرسوم
یک گره های میان از که است آن دیگر پیشنهادی راهکار کنیم. انتخاب ویژگی
آن برای روش ها، این تمامی در بشوند. انتخاب گره ها از خاصی تعداد خاص، الیه
برای خاص معیاری باید کرد، انتخاب را ویژگی ها از مناسبی مجموعه بتوان که
و عمیق یادگیری چارجوب از آنجاییکه از باشیم. داشته ها ویژگی این انتخاب
این با مشخصی ارتباط باید مذکور معیار لذا می کنیم، استفاده عصبی شبکه های

داشته باشد. چارجوب
صورت به آموزش اینجا در ،۲۷ پرسپترون مانند عصبی، شبکه های سایر خالف بر
خاصیت دیگر می شوند استخراج که ویژگی هایی لذا شده است، انجام غیرنظارتی
دیگر شبکه های سایر خالف بر خودرمزنگار توصیفات این با ندارند. را ۲۸ تمایزدهی
می وجود به را دادگان در تمایز حداکثر که است ویژگی هایی انتخاب هدفشان که

باشند. داشته همبستگی که کند انتخاب را ویژگی هایی که دارد آن بر سعی آورند،
بگیرید: نظر در را زیر معیار

Scorej =

N∑
i=1

|Wji| (۱)

همه مطلق قدر مجموع ورودی، الیه نورون های از هریک برای شده معرفی تابع
توضیحات طبق بر است. بعدی پنهان الیه نورون های تمامی به ام j نورون از وزن ها
(بیشترین امتیاز بیشترین که می کند انتخاب را ویژگی هایی خودرمزنگار قبلی،
تمایزدهی خاصیت با ویژگی ها دنبال به ما که آنجایی از دارند. را همبستگی)
دارند، را تمایزدهی) (بیشترین امتیاز کمترین که ورودی ای نورون های هستیم،

کنیم. انتخاب
Score ما، پیشنهادی روش در شده استفاده خودرمزنگار در ویژگی ها انتخاب برای
به Score کمترین با گره ۱۰۰ و می شود محاسبه ورودی گره های تمامی برای

می شوند. انتخاب ویژگی بردار عنوان
نویسی برنامه زبان در [۱۱] ۲۹ کراس کتابخانه از خودرمزنگار پیاده سازی برای
[۱۲] ۳۰ تیانو معروف کتابخانه از استفاده با کتابخانه این کردیم. استفاده پایتون

می کند. پیاده سازی را آنها نیاز مورد توابع و مصنوعی عصبی های شبکه انواع
الیه گرفتن درنظر با الیه، ۸ خودرمزنگار یک پیشنهادی، روش پیاده سازی در

شده داده Stochasticآموزش Gradient Descentالگوریتم کمک به ورودی،
شده است. مشخص ۲ جدول در خودرمزنگار ساختار جزئیات است.

خروجی ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ورودی الیه شماره
۵۲۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۵۲۰ ها نورون تعداد

نورون ها و الیه ها تعداد .جزئیات :۲ جدول

به ۵۲۰ از بعد کاهش یک اول، پنهان الیه در است مشخص که همانگونه
در یافته است. ادامه ۱۰۰ تا بعد کاهش این بعدی پنهان الیه های در و داریم ۳۰۰
با ۳۲ کدکننده قسمت با متناظر الیه، ۳ دقیقا هم خودرمزنگار ۳۱ کدگشای قسمت

دارند. عهده به را ورودی بازسازی وظیفه که دارد وجود مشابه، اندازه های

ترافیک تشخیص ۳ - ۴
عنوان به را شده استخراج ویژگی های است، شده داده نشان ۳ شکل در که همانطور
دهد. انجام ما برای را ترافیک دسته بندی عمل تا می دهیم دسته بند یک به ورودی
مختلف روش های از ترافیک تشخیص در نتیجه بهترین حصول برای منظور بدین
این از هریک اعمال نتیجه شد. استفاده آزمون دادگان جداسازی برای دسته بندی

است. شده زیرآورده جدول در دسته بندها

model skype icq-chat email scp aim-chat hangout total
۱ Random Forrest ۹۸/۲۳ ۶۳/۶۱ ۷۲/۸۵ ۹۷/۹۸ ۴۱/۲۱ ۹۹ ۹۵/۴۵
۲ Naive Bayes ۳/۳۴ ۹۰/۵۶ ۸۹/۶۹ ۴۶/۲۹ ۱۶/۹۸ ۱۸/۰۷ ۱۹/۲۵
۳ Logistic Regression ۷۹/۸۹ ۰ ۱۵/۰۴ ۵/۶۸ ۰ ۷۷/۶۶ ۷۰/۴۶
۴ Gradiant boosting ۹۷/۷۷ ۳۳/۱۹ ۶۱/۲۸ ۹۱/۲۷ ۲۹/۲۸ ۹۷/۷۸ ۹۳/۱۵
۵ Decision Tree ۹۸/۳۹ ۶۵/۷۸ ۷۳/۸۶ ۹۸/۱۹ ۶۰/۸۴ ۹۹/۲۷ ۹۶/۰۷
۶ MLP ۹۴/۸ ۲۸/۷۶ ۶۹/۷۱ ۹۳/۷۴ ۹/۳۸ ۹۶/۷۷ ۹۲/۰۱
۷ KNN ۹۳/۸۸ ۵۰ ۶۸/۷۵ ۶۲/۶ ۳۱/۵۶ ۹۳/۹۴ ۹۰/۲

کننده ها. دسته بندی انواع ترافیک انواع تشخیص دقت :۳ جدول

برای است. کالسه چند دسته بندی مسئله یک پروتکل تشخیص مسئله
چندکالسه دادگان دسته بندی منظور به مختلف دسته بندهای پیاده سازی
one vs. و one vs. all شامل روش ها این دارد. وجود گوناگونی روش های
است. شده استفاد one vs. all روش از ما پیاده سازی های در هستند. one

one vs. one روش به نسبت نیاز مورد دسته بند های کمتر تعداد روش این مزیت
دسته بند یک دادگان از کالس هر ازای به که است صورت این به روش این است.
دادگان از کالس یک دسته بند هر برای می شود. داده آموزش جداگانه صورت به را

می شود. گرفته نظر در منفی داده عنوان به ها کالس بقیه و مثبت داده عنوان به
بدترین ساده بیز و بهترین تصادفی جنگل و تصمیم درخت آمده دست به نتایج در
این که است این تصادفی جنگل دسته بند خوب نتیجه دلیل داشته است. را نتیجه
بر را ویژگی ها و داده انجام ویژگی ها بر روی دیگر ویژگی انتخاب یک خود بند دسته
برای را ویژگی ها از ترکیب بهترین سپس است. کرده رتبه بندی آنها اهمیت اساس
باالی بسیار سرعت دسته بند این دیگر خوب ویژگی می کند. استفاده پیش بینی
اهمیت بسیار شبکه دادگان برای موضوع این می باشد. پیش بینی و آموزش در آن



و KNN دسته بند مثال برای است. زیاد بسیار شبکه دادگان تعداد که چرا دارد
اجرای نیستند. استفاده قابل شبکه دادگان برای باال اجرای زمان دلیل به SVM
کل از کوچکی مجموعه زیر که ما انتخابی داده مجموعه روی KNN الگوریتم
SVM دسته بند که آنجا از همچنین ساعت). ۷ (تقریبًا برد زمان بسیار بود دادگان
اینکه وجود با ما، استفاده مورد دادگان تعداد محاسباتیO(N3)و پیچیدگی دارای
دسته بند این از نتوانستیم بود زیاد بسیار هم باز بود دادگان از کوچکی مجموعه زیر
ویژگی ها دسته بند این که است این ساده بیز دسته بند بد نتیجه دلیل کنیم. استفاده
شبکه بسته یک بایتهای ما داده که آنجا از اما می گیرد. نظر در یکدیگر از مستقل را
اشتباه دسته بند این ابتدایی فرض و نیستند مستقل یکدیگر از بایتها این و می باشد

نمی آورد. بدست خوبی نتیجه دسته بند این پس است،
تصمیم درخت مانند ساده دسته بند یک با که است این نتایج در توجه قابل نکته
می کند نشان خاطر را موضوع این خوبی به امر این گرفته ایم. را نتیجه بهترین ما
خوب حدی به ویژگی استخراج پیشنهادی روش در آمده دست به ویژگی های که
دادگان روی بر باالیی دقت چنین به تصمیم درخت مانند ساده دسته بندی که هستند
icq-برای کافی داده وجود عدم دلیل به است. رسیده شبکه ترافیک باالی ابعاد با
تشخیص برای مناسب ویژگی های نتوانسته خودرمزنگار scp و aim-chat ،chat
را آنها ترافیک خوبی به نتوانسته اند دسته بند ها نتیجه در و بگیرد یاد را دادگان این

بدهند. تشخیص
scikit-learn کتابخانه از مقاله این در استفاده مورد دسته بند های پیاده سازی برای
زیادی تعداد شامل کتابخانه این کردیم. استفاده پایتون نویسی برنامه زبان در [۱۳]
پیش پردازش و بصری سازی ارزیابی، ماشین، یادگیری شده بهینه سازی توابع از

است.
را بعدی ۱۰۰ ویژگی بردار حاضر حال در ما که داشت توجه هم نکته این به باید
هم این از را خود دادگان که این امکان می دهیم. دسته بند به ورودی عنوان به
که مفید اطالعات رفتن دست از قیمت به کار این ولی دارد وجود نیز کنیم فشرده تر

می شود. تمام است، نیاز مورد بندی دسته در

آینده کارهای و گیری نتیجه ۵
معرفی و آنها از حاصل نتایج و شده انجام کارهای بندی جمع به بخش این در

پردازیم. می آتی کارهای

گیری نتیجه ۱ - ۵
بر مبتنی روش های قیاس برای خوبی معیار که دست آمده به نتایج به توجه با
مفید روش این از استفاده که می بینیم هستند، روش ها سایر با عمیق یادگیری
شبکه های در جاری ترافیک حجم بر ساله هر آنکه به علم با واقع شده است.
می شوند، اضافه نیز جدید کابرد های آن فراخور به و می شود افزایش کامپیوتری
ترافیک های تشخیص و باند پهنای مدیریت منظور به ترافیک شناسایی رو ازین
به شد، ذکر نیز پیش تر که همانگونه شده است. ویژه ای اهمیت دارای مخرب
آن برای مناسب ویژگی ها استخراج نیازمند جدید، پروتکل هر شناسایی منظور
برای مناسبی ویژگی های که است آن به وابسته فرآیند این هستیم. جدید پروتکل
رویه این در است بدیهی شود. استخراج خبره فرد توسط جدید پروتکل شناسایی
دسته بندی در صحیح عملکرد عدم به منجر که دارد، وجود انسانی خطا امکان

می شود. ترافیک انواع

ارائه های روش سایر نسبت مقاله این در شده ارائه روش توسط ویژگی استخراج
این علت است. سریعتر بسیار آماری معیارهای بر مبتنی های روش جمله از شده
ماتریسی و برداری محاسبات بر مبتی عمدتا روش این محاسبات که است این امر
روش به نسبت ویژگی استخراج در باالیی سرعت که می شود سبب خود این است.
روش خوبی به باال دادگان در آماری های روش زیرا باشیم. داشته احتماالتی های

نیستند. ما توسط شده ارائه
دادگان از زیادی حجم به آنها نیاز عمیق، یادگیری مدل های مشکل دیگر طرف از
پنهان الیه چندین از متشکل مدل ها این آنکه علت به است. آموزش منظور به
صورت به هم وزن ها بهینه تنظیم باشد، کم آموزش دادگان تعداد اگر هستند
وزن ها تنظیم شروع برای آغازین نقطه همچنین نمی شود. انجام کامل و صحیح
ممکن نباشند، مناسب کافی اندازه به شبکه آغازین تنظیمات اگر است. مهم بسیار
۳۳ هزینه ای تابع چراکه شود. متوقف محلی بهینه یک در وزن ها بهینه سازی است

است. محدب غیر تابع یک داریم، آن کردن کمینه به سعی که
است این دارد، وجود عمیق عصبی شبکه های پیاده سازی در که دیگری مشکل
CPU دیگر و یابد می افزایش محاسباتی قدرت به نیاز شبکه عمق افزایش با که
انجام برای لذا نیستند. معقول زمان در محاسبات انجام به قادر معمول های
که رفت، ها GPU همچون توانمندتری پردازشی منابع سراغ به باید محاسبات

دارد. را خود خاص پیاده سازی پیچیدگی های خود

آینده کارهای ۲ - ۵
به نیاز بدون دادگان ویژگی های استخراج در عمیق شبکه های پتانسل به توجه با
دسته بندی که است ما آینده کاری برنامه در خودکار، شکل به و برچسب گذاری
یا و ۳۴ نظیر به نظیر شبکه های از حاصل ترافیک دسته بندی شده، رمز ترافیک
عصبی شبکه از شده استخراج های ویژگی از استفاده با ناهنجاری ها تشخیص
شبکه های در که مطلب این به توجه با همچنین دهیم. انجام عمیق مصنوعی
می رسد نظر به دارد، وجود دادگان بین مکانی و زمانی وابستگی نوعی کامپیوتری
مانند می کنند، دنبال شکلی به را وابستگی ها این که مدل هایی کمک به مدل سازی
یا و ۳۶ بازگشتی عصبی شبکه های مدل  یا ۳۵ کانولوشنال عصبی شبکه های مدل 
برای مناسب تری روش های ،۳۷ شده مقید بولتزمان ماشین مانند گرافیکی مدل های
برنامه های جزء نیز مدل ها این بر مبتنی روشی ارائه باشند. شبکه ترافیک تشخیص

ماست. آینده
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