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 چکیده:

باشند. علت این امر اثر مسقیم آن روی های کالهبرداران و متقلبان میپولی به دنبال تسریع در شناخت فعالیت موسسات مالی و 

های عملیاتی و باقی ماندن به عنوان یک ارائه دهنده خدمات مالی معتبر و رسانی به مشتریان این موسسات، کاهش هزینهخدمت

های اخیر با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، بانكداری الكترونیک رواج زیادی پیدا کرده از طرفی در سال باشد.قابل اطمینان می

ری به خصوص های بانكداهای شناسایی تقلب به منظور جلوگیری از اقدامات متقلبانه در سیستمرگیری تكنیکدر این بین به کا است.

روش های داده کاوی به منظور تشخیص تقلب در بانكداری در این تحقیق،  ناپذیر است.های بانكداری الكترونیک، امری اجتنابسیستم

به منظور  و رده بندی به منظور تفكیک مشتریان روش ترکیبی شامل خوشه بندی یکاز  بدین منظور  می گردد. الكترونیک بررسی

دو مرحله ای و روش  کوهنن و  میانگین، K. در مرحله خوشه بندی از روش های می شود استفاده ساخت مدلی جهت کشف تقلب

 روش های بردار پشتیبان و همچنینشبكه عصبی و ماشین ، درخت تصمیمتكی رده بندی شامل در مرحله رده بندی از روش های 

در مرحله خوشه بندی  نشان می دهدنتایج بدست آمده در نهایت،  بوستینگ استفاده خواهد شد.، بگینگبندی مانند ردهجمعی 

در مجموعه  های موجودبینی ردههای عصبی در پیششبكه بگینگمدل میانگین خوشه بندی بهتری را انجام می دهد و   Kروش 

 .دقت بهتری داردها سایر مدل نسبت به داده 

 

 ن بردار پشتیبان، ماشیدرخت تصمیم، شبكه عصبی ،رده بندی ،خوشه بندی ،یکاو داده ،الكترونیک یبانكدار: کلیدی واژه های  
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 مقدمه-1

های های اوراق بهادار، تقلبتقلبهای گوناگونی از جمله بانک، بیمه، با توجه به رشد تكنولوژی و توسعه فناوری امكان تقلب در حوزه

شود و ها محسوب میتقلب یكی از دالیل مهم شكست بسیاری از سازمان .[1] ها برای سودجویان فراهم شده استکاال و دیگر حوزه

ای مالی ههای خود به صورتگیریالی در تصمیمگران مگذاران و تحلیلرساند زیرا سرمایهعالوه بر این به بازارهای سرمایه نیز آسیب می

 .[2] کنندها اعتماد میباشند و به آنمتكی می

است. در  ی معمولهاتقلب عبارت است از اقدامی هدفمند برای کسب منفعت مالی غیر مجاز که برخالف قوانین، قواعد یا سیاست

های زیادی را سمت ها و موسسات مالی تبدیل به یک مشكل جدی شده است و توجهات و نگرانیهای اخیر تقلبات مالی در بانکسال

 .[3] باشدکشف این تقلبات مالی به منظور جلوگیری از به وقوع پیوستن نتایج مخرب ناشی از آن امری حیاتی می خود جلب کرده است.

دیگر از تقلب به عنوان سوءاستفاده از سود یک شرکت یا سازمان بدون در نظر گرفتن عواقب قانونی و حقوقی آن نام برده  درتعاریف

تقلب همچنین فرآیندی است که در آن یک یا چند نفر، عمداً و به صورت پنهانی دیگران را از هر چیز با ارزشی، به خاطر منافع  .شودمی

ترش هستند و این قضیه موجب های فناوری اطالعات، تقلبات و انواع آن نیز در حال گسکنند. همراه با پیشرفتی خود محروم میشخص

رونیكی های الكتود در سیستمهای موجها شده است. افراد متقلب با توجه به ضعفهای بسیار زیادی برای موسسات مالی و بانکو زیان ضرر

 . [4]سازند کنند و اهداف غیر قانونی خود را اجرایی میها ورود پیدا میبانكی به این گونه سیستم –مالی

ز یک افتد و حاصل آن انتقال پول الكترونیكی اتقلب در بانكداری الكترونیک در بستر خدمات الكترونیک وبه صورت برخط اتفاق می

باشد. امروزه حجم زیادی از معامالت و نقل و انتقاالت پولی و مالی در سطح به صورت نامشروع و غیر قانونی میحساب به حساب دیگر، 

ها از یک طرف و همچنین ناشناس ماندن مجرمان شود و رشد روزافزون این خدمات و تراکنشاینترنت و در بستر الكترونیكی انجام می

گردد. در نتیجه اهمیت اجرای این ورود به این حوزه می جهتیق و تحریک متقلبان و شیادان در بستر اینترنت از طرف دیگر باعث تشو

 باشد. تحقیق از دیدگاه موسسات مالی و پولی بسیار حیاتی می

 باشد:به طور کلی ضرورت اجرای این تحقیق از چند دیدگاه قابل بررسی می

ها در صنایع بانكداری با گسترش جا که میزان ایجاد دادههای اعتباری: از آنکارتها در بانكداری الكترونیكی و افزایش حجم داده -

شف ها بتوان به کها و تحلیل آنشود تا با شناخت دادهباشد، این زمینه فرآهم میبانكداری الكترونیک روز به روز در حال افزایش می

 .[5] زودهنگام تقلب دست یافت

های مربوط به تقلب در بانكداری الكترونیک عموما دارای ترکیبی داده ها: مجموعهمتغیرهای زیاد موجود در این نوع مجموعه داده -

ای های رایانهها حاوی اطالعات مربوط به کاربران موجود در شبكهباشند. این دادهاز متغیرهای گسسته و پیوسته متعددی می

کاوی و یادگیری ماشین را در های دادهاین ترکیب متغیرهای گسسته و پیوسته ضرورت استفاده از روشباشند. موسسات مالی می

 .[6] است این حوزه افزایش داده

ن به گوناگوها و موسسات مالی و اعتباری : با توجه به رشد روزافزون خدمات مالی بانکافزایش روند تقلبات بانكداری الكترونیک -

صورت الكترونیكی در سطح کشور و همچنین افزایش ظریف نفوذ استفاده کاربران از خدمات بانكداری الكترونیک، رویكرد کالهبرداران 

 2002تا  2002های و متقلبان به سمت بانكداری الكترونیک نیز رو به افزایش است. به عنوان نمونه در کشور انگلستان، در بین سال

. بدین ترتیب در صورت عدم به کارگیری سازو کارهای تشخیص و [7] افزایش یافته است %44بانكداری الكترونیک تقلب در 

 ها در فضای بانكداری الكترونیک باشیم.جلوگیری از تقلب در بانكداری الكترونیک، باید شاهد افزایش آمار تقبل



 

 

باشد. به این ترتیب که تقلبات هرچه زودتر کشف شوند، قلبات: ارزش کشف تقلب تابعی از زمان مینیاز به کشف هر چه زودتر ت -

های تر توانایی کشف تقلب را در حوزهباشد که هرچه سریعهایی میتر خواهد بود. از این رو نیاز به یافتن تكنیکجلوگیری از آن راحت

 مختلف از جمله کارت اعتباری داشته باشند.

متغیرهای جدیدی تولید نمود که بتوانند دقت  ،بندیهای بی نظارت مانند خوشهین تحقیق قصد بر این است تا با استفاده از روشدر ا

شوند و سپس در یک مدل ترکیبی به بندی میها خوشهها افزایش دهند. بدین منظور ابتدا دادهبندی را در مجموعه دادههای ردهروش

 صورتدو مرحله عملیات  ،اه داده یروبر   تعیین رفتار مشتریان یبرا د.نگردبندی بر روی آنها اعمال میهای ردهصورت زیر، روش

 :از عبارتند که ردیگیم

 انیمشتر موجود یها یژگیو اساس بر ها داده یبند خوشه: اول مرحله

 نیا انجام ها که بر امر دسته بندی تاثیر گذارند استخراج شود،آن دسته از ویژگی انیمشتر از کی هر یهایژگیواز  دیبا مرحله نیا در

ده، خوشه های تعیین ش. سپس بر اساس ویژگیکرد استخراج آن از را یقبول قابل جینتا و نیقوان بتوان که ردیگ صورت ینحو به دیبا کار

 و یادع دسته دو به حداقل را انیمشتر رفتار که ردیگ صورت یا گونه به دیبا مرحله نیاگردد. های موجود در میان مشتریان تعیین می

 .کند میتقس یعاد ریغ

  انیمشتر رفتار تعیین و تفكیک بررسی،: دوم مرحله

 .بندی می شوندهای مرحله اول کلیه مشتریان دستههای تعیین شده و ویژگیحال بر اساس خوشه

این تحقیق با بحثی در مورد تعریف بانكداری الكترونیک و داده کاوی شروع شده و پس از آن روش اجرای مدل بررسی شده توضیح داده 

  تنظیمات تجربی و نتایج ارائه خواهد شد.ائه می شود و به دنبال آن ار

 

 بانکداری الکترونیك-2

یا غیر /وشود که در بستر الكترونیک و به صورت کامالً متمرکز و حضوری بانكداری الكترونیک به کلیه خدمات بانكی و پولی گفته می

 های یكپارچه است که کلیه محصوالت و خدمات بانكی وسامانهبه عبارت دیگر بانكداری الكترونیكی   .حضوری به مشتریان ارائه میشوند

 [8] .کندعملیات راهبری و مدیریت آنها را از طریق تجهیزات الكترونیكی به پایگاه داده متمرکز در قالب یک سیستم ارائه می

 انواع تقلب در بستر بانکداری الکترونیك 2-1

 :حمله بر اساس مدل حمالت به طور گسترده به دو دسته تقسیم میشوندرویكردهای تشخیص 

 1تشخیص سوءاستفاده : 

تمامی  شوند واند در پایگاهی نگهداری میای از قواعدی که باعث نفوذ شدهبه این ترتیب است که مجموعهتشخیص سوء استفاده 

ای که از این قواعد تبعیت کند به عنوان شوند. هر تراکنش یا دادههای موجود با این مجموعه قواعد امتحان میها و دادهتراکنش

ب که کنند به این ترتیها نیز با استفاده از این روش عمل میهای موجود در رایانه. آنتی ویروسشوده شناخته میفعالیت متقلبان
                                                           
1Misuse detection 



 

 

ورت کنند و در صها مقایسه میهای درون رایانه را مرتب با این فعالیتهای خرابكارانه دارند و فعالیتای از نوع فعالیتداده پایگاه

ها به های قبلی و درک آند. در حقیقت این کار نوعی شناسایی فعالیتدهنتطابق، آن را به عنوان فعالیت خرابكارانه تشخیص می

برند. ها معموال دقت زیادی دارند ولی از یک ضعف عمده رنج میباشد. این روشهای آتی میبینی و شناسایی فعالیتمنظور پیش

د بینی نمایند زیرا قواعبانه جدید را پیشهای خرابكارانه و متقلتواند فعالیتها نمیضعف عمده آنها این است که این نوع روش

 .[8]مربوط به آنها را در اختیار ندارند. 

 1تشخیص ناهنجاری : 

های موجود انحراف هایی که بر اساس دادهدر این روش بر خالف روش قبل قواعد نفوذ مشخص نیستند بدین ترتیب فعالیت

شوند. در حقیقت این روش بسیار های خرابكارانه و متقبانه شناخته میدارند به عنوان فعالیتهای معمول زیادی از فعالیت

ها پیدا توان الگوهای جدید تقلب را نیز بر اساس دادهمناسب حالتی است که الگوهای تقلب مشخص نباشند و بدین ترتیب می

ها وجود ندارد بدین ترتیب در این روش فقط انحراف یا تراکنش ها وکرد. در این روش قواعد خاصی به منظور متقلبانه بودن داده

گردد. مشكل هر داده از میزان نرمال محاسبه شده و اگر این انحراف زیاد بود آن داده یا تراکنش به عنوان تقلب محسوب می

ز به عنوان تقلب محسوب ها معمول مشتریان را نیها یا فعالیتاصلی این روش این است که ممكن است گاهی اوقات تراکنش

کند. به عنوان نمونه ممكن است در پایگاه داده بانكی فعالیتهایی نظیر؛ حجم زیادی از حسابهای متعدد که توسط یک مشتری 

رداخت های پهای متعدد و زیاد میباشد، تراکنشاند، تراکنشهایی که حاوی مبالغ کوچک و از حسابیكسان دسترسی پیدا کرده

های مول در یک حساب خاص، افزایش دفعات ثبت رمز ورود با شكست، قبل از وقوع تقلب به عنوان فعالیتبیش از حد مع

توانند به عنوان رفتارهای مشكوک در نظر گرفته شوند و ها میمتقلبانه محسوب شوند. بدین ترتیب اینگونه رفتارهای مشتری

 .[8] به محض مشاهده مجدد،تقلب منظورگردند

 

 کاوی داده-3

اند که برانگیزترین علوم دنیا تبدیل شده است چرا که دانشمندان و محققان به این مسئله پی برده داده کاوی امروزه به یكی از چالش

ها در روزافزون دادهها پی برد. امروزه نیز با گسترش حجم توان به دانش پنهان موجود در دادهکاوی میهای دادهبا استفاده از تكنیک

 کاوی در هر سازمانیشود. دادهها و مراکز دولتی و خصوصی نیاز به استخراج دانش و استفاده از داده کاوی بیشتر حس میصنایع، سازمان

 . [9] های زیاد مواجه است کاربرد داردکه با داده

یی است. پیشگویی فرآیند کشف مقادیر مجهول یا مربوط به آینده برخی از مشخصه به طور کلی هدف داده کاوی توصیف و پیشگو

یافتن الگوهایی است که برای انسان قابل تفسیر  ،داده است در حالیكه هدف از توصیفها با استفاده از سایر مشخصه های موجود در 

 :[12 ,11 ,10] ودبندی نمتوان به ترتیب زیر دستهکاوی را میهای دادهباشد. انواع روش

 رگرسیون، سری های زمانی  3بینیبندی، پیشیا رده 2های منتج به اهداف مربوط به پیش بینی عبارتند: طبقه بندیروش ، 

                                                           
1Anomalies Detection 
2Classification 
3Prediction 



 

 

 های )مانند مدل 3هاوابستگی، مدل سازی 2، خالصه سازی1های منتج به اهداف مربوط به توصیف عبارتند : خوشه بندیروش

 تصویری یا تخمین چگالی(

 2، اکتشاف الگوی ترتیبی 4روشهایی که هم جنبه پیش بینی و هم جنبه توصیفی عبارتند: اکتشاف قواعد وابستگی. 

 شوند:کاوی به طور کلی به دو دسته زیر تقسیم بندی میاز طرفی دیگر عملیات یا وظایف مختلف داده

 یادگیری با نظارتهای الگوریتم (1

 های یادگیری بدون نظارتالگوریتم (2

کاوی معلوم است و مشخص است که به دنبال چه نوع دانشی باید گشت و در واقع به های یادگیری با نظارت هدف دادهدر الگوریتم

دف مورد بررسی به صورت های یادگیری بدون نظارت هدر روش تعیین شده باید بود. بینی پارامترهای مشخص و از پیشدنبال پیش

 ها بود.های دادهآشكارا تعریف نشده است و باید به دنبال درک توصیفی از روابط و شباهت

 

 پیشینه تحقیق-4

 2زاسالویسكی 2002های بدون نظارت به منظور کشف تقلبات استفاده شده است. به عنوان نمونه در سال در برخی از تحقیقات نیز از روش

های آنها و به منظور ساخت مدلی جهت کشف رفتار کاربران کارت اعتباری و تحلیل انحراف تراکنش 7های خودسازماندهاز نگاشت [13]

خت اها کوهنن دو بعدی برای سهای مشكوک به تقلب استفاده کرده است. در این تحقیق از نگاشتهمچنین به منظور یافتن تراکنش

های ( تراکنش1ها عبارتند از اند. این خوشهمدل استفاده شده است و رفتار دارندگان کارت اعتباری به سه خوشه تقسیم بندی شده

ATM  ،های ( تراکنش2استانداردPOS  های غیرعادی. ( تراکنش3استاندارد و 

است. در این  های اعتباری انجام دادهتحقیقی را به منظور کشف کالهبرداری هم زمان در کارت[14] 2008در سال و همكاران  8کوا

ستخراج بندی اهای خودسازمانده، الگوهای رفتاری مشتریان مشكوک به تقلب توسط روش خوشهنگاشت تحقیق با استفاده از الگوریتم

های ورودی کشف کرد که در توان الگوهای پنهان جدیدی را در دادهبندی میاند که با استفاده از خوشهشده است. نویسندگان ذکر کرده

 باشند. های آماری سنتی قابل شناسایی نمیروش

کاوی پیشرفته دادهها در این مقاله از دو تكنیک است. آن تحقیقی بر روی تقلبات کارت اعتباری انجام داده [15] 2010در سال 9باتاچاریا 

در  اند.های تصادفی به همراه مدل رگرسیون لجستیک به منظور کشف تقلبات استفاده کردهو جنگل 10های بردار پشتیبانیعنی ماشین

 های تصادفی به عنوان بهترین مدل انتخاب شده است.های به کار گرفته شده مدل جنگلمیان مدل

                                                           
1Clustering 
2Summarization 
3Dependency 
4Association Rule Discovery 
5Sequential pattern Discovery 
6 Zaslavsky 
7 Self Organizing Map 
8 Quah 
9 Bhattacharyya 
10Support Vector Machine 



 

 

صورت گرفته است. این [16] 1فرورشبات در وجه اشتراک در ارتباطات از راه دور توسط تحقیقی به منظور کشف تقل 2011در سال 

ه های خودسازماندبندی دو الگوریتم نگاشتباشد. به طوری که در فاز خوشهبندی میبندی و ردهها، خوشهپردازش دادهمقاله شامل پیش

های بردار پشتیبان های عصبی، ماشین، شبكه(C4.5)های درخت تصمیم بندی از مدلاند و در مرحله ردهمیانگین باهم ادغام شده Kو 

بندی گروهی استفاده های ردهو رای اکثریت به عنوان روش 4استكینگ  ، 3بوستینگ، 2بگینکهای بندهای انفرادی و از روشبه عنوان رده

ده بندی نیز استفاده شبندی در مرحله ردهبندی به منظور شناسایی نقاط دورافتاده از نتایج خوشهر استفاده از خوشهشده است. عالوه ب

 است. 

با مطالعه در تحقیقات صورت گرفته می توان دریافت که تا کنون در خصوص کارایی روشهای مختلف رده بندی با داده های نامتوازن 

است. این تحقیق سعی دارد عملكرد روش های خوشه بندی و رده بندی را با مجموعه داده های نامتوازن را تحقیقات جامعی انجام نشده 

 بررسی نماید.

 

 روش اجرای مدل-5

بندی و کاوی یعنی خوشههای دادهها باید بر روی آنها مدلسازی انجام داد. در تحقیق حاضر هدف استفاده از مدلسازی دادهپس از آماده

 مرحله مدلسازی تشریح شده است. باشد. در زیر مراحل و وظایف بینی رفتارهای متقلبانه از غیر متقلبانه میبندی به منظور پیشرده

 با استفاده  های مختلفای به منظور ارزیابی نتایج تهیه گردند. بدین ترتیب الگوریتمهای اولیهولیه: در این مرحله باید مدلتهیه مدل ا

گردد. بدین ترتیب ها اعمال شده و سپس صحت و دقت آنها بررسی میها، طراحی و بر روی دادهفرض الگوریتماز پارامترهای پیش

های منتخب برای ها دارند به منظور بررسی بیشتر و به عنوان مدلشتری را نسبت به سایر مدلهایی که دقت و صحت بیمدل

 شوند.مدلسازی نهایی استفاده می

بندی مشتریان ای و کوهنن به منظور خوشهمیانگین، دو مرحله Kبندی های خوشهبندی از روشدر این تحقیق ابتدادر مرحله خوشه

اند تا بدین ترتیب بندی شدههای مختلف ردهه شده است و سپس اعضای موجود در هر خوشه وارد روشهای اعتباری استفادکارت

بندی بندی و ردهای اجرا خواهد شد که از دو روش خوشهبندی را بهبود دهد. در این شرایط یک مدل دو مرحلههای ردهدقت روش

، 2های بردار پشتیبانبندی مانند ماشینهای مختلف معمولی و تكی ردهبندی از روشنماید. در مرحله ردهدر طی هم استفاده می

 استفاده خواهد شد. بگینگ و بوستینگ بندی مانندرده 7های جمعیهای عصبی مصنوعی و همچنین روشو شبكه 2درخت تصمیم

 های منتخب در مرحله قبل مشخص شدند باید با تنظیم و تغییر پارامترهای موجود در آنها سعی ها: پس از اینكه مدلتنظیم مدل

بندی میانگین به منظور خوشه Kبندی کرد تا صحت و دقت آنها را افزایش داد. به عنوان نمونه در تحقیق حاضر از روش خوشه

 توان با تنظیم مقادیرها باید مشخص شود و این کار را میخوشه بندی، پارامتر تعدادرکوردها استفاده شده است. در این روش خوشه

بندی استفاده نمود.سپس برای ارزیابی صحت خوشه 8رخها انجام داد و در هر مرحله از شاخص نیممختلف برای پارامتر تعداد خوشه

                                                           
1 Farvaresh   
2 Bagging 
3 Boosting 
4 Stacking 
5Support vector machine 
6Decision trees 
7Ensemble 
8Silhouette 



 

 

های درخت تصمیم باید نگام استفاده از مدلباشد.همچنین هدر هر مرحله که مقدار این پارامتر بهینه شد، آن تعداد خوشه بهینه می

 پارامتر مورد نظر برای انشعاب دهی و نحوه هرس کردن درخت مشخص گردد.

 های مورد اند و در این مرحله باید تمامی الگوریتممدلسازی نهایی: در مرحله قبل پارامترهای بهینه برای هر روش شناسایی شده

ها ثبت نمود. در اعمال کرد و نتایج بدست آمده را به منظور ارزیابی و مقایسه کارایی مدل هااستفاده در تحقیق را بر روی داده

 حقیقت خروجی نهایی مرحله مدلسازی تحقیق در این مرحله حاصل خواهد شد. 

 ق از دو روش ها باید نتایج آنها اعتبارسنجی شوند و صحت و دقت آنها بررسی شود. در این تحقیها:پس از ساخت مدلارزیابی مدل

هایی مانند شاخص نیم رخ و بندی از شاخصهای خوشهبندی به منظور مدلسازی استفاده شده است. در روشبندی و ردهخوشه

های بدست آمده از بندی استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی مدلدیویس بولدین به منظور ارزیابی صحت خوشه

ها از نظر بینی هر رده استفاده نمود. بدین ترتیب کارایی مدلهایی مانند دقت و دقت پیشاز شاخص توانبندی میهای ردهالگوریتم

 .[16] باشدصحت علمی قابل بررسی و ارزیابی می
 

 هادرک داده 5-1

ای برای جا که هیچ نوع پایگاه دادهآوری گردند. از آنهای خام مورد استفاده در تحقیق از منابع مورد نظر جمعدر این مرحله باید داده 

تی بها برای اهداف تحقیقاتی به دالیل رقاهای واقعی از سازمانباشد و همچنین به دست آوردن دادهمطالعه کشف تقلب در دسترس نمی

و عمومی برای مدلسازی استفاده شده است. این  استاندارد یهامجموعه دادهاز  یكی ، در این تحقیق ازباشدبسیار سخت می و قانونی

 و است 1999سال  یکاوکاپ داده باشد که مجموعه داده مسابقهمینفوذ  صیتشخ یهاستمیس یابیو ارز یبررس یبرا مجموعه داده

در ایروین  این مجموعه داده از سایت دانشگاه کالیفرنیا .استتولید شده  دانشگاه ماساچوست شگاهیدر آزما یقاتیگروه تحق کیتوسط 

 [4] باشد.قابل دانلود می

جموعه و م شودها اجرا میای بانکهای رایانهها اعتباری توسط نفوذ به شبكهالبته باید توجه داشت که قسمت زیادی از تقلبات در کارت

باشد که توسط بسیاری از محققان از آن استفاده شده یا به ای میهای رایانهمورد استفاده در این تحقیق نیز مربوط به نفوذ در شبكه

 .[17] رده شده استها اعتباری نام بعنوان مجموعه داده مورد استفاده در تحقیقات کشف تقلب کارت

آوری های محلی جمعهفته بر روی شبكه 9خام در مدت زمان  TCPبرداری شده های نسخهای از دادهین مجموعه داده مجموعهدر ا

حمله موجود در مجموعه داده تست ایجاد شده است. حمالت معروف  39نوع حمله متفاوت از میان  22های آموزشی از اند. دادهشده

باشند که تنها در های اضافی میباشند درحالی که حمالت جدید حملهموعه داده آموزشی موجود میهایی هستند که در مجعمدتاً حمله

 اند:بندی شدهباشند. نوع حمالت در چهار دسته زیر دستههای تست موجود میمجموعه داده

 حمالت موجود در مجموعه داده 1جدول

 مثال تعریف نوع حمله

DOS  پذیرش خدماتعدم Syn flooding 

Probing نظارت و جستجوهای دیگر Port scanning 

U2R دسترسی غیر مجاز به حق ویژه کاربر مافوق buffer overflow attacks 

R2L دسترسی غیر مجاز به یک ماشین از راه دور password guessing 



 

 

( رکوردهای نرمال، %19.29) 97،277ها باشد که از میان آنرکورد داده می 494،021همچنین به طور کلی مجموعه داده آموزشی شامل 

 (%0.01) 22و  R2Lحمالت  Prob ،1،122 (0.23%)حمالت  DOS ،4،107 (0.83%)رکورد شامل حمالت  (79.24%) 391،428

های مختلف اتصاالت و همچنین لیبل باشد که ویژگیمتغیر موجود می 41بود است. در هر رکورد مقدار  U2Rاتصاالت مربوط به حمالت 

های موجود به منظور مدلسازی استفاده داده %10جا که در این تحقیق از کند. از آنمربوط به رده نرمال یا حمله بودن آن را بررسی می

 ها در جدول زیر قرار دارد.ه دادههای هر حمله در این مجموعشد، تعداد نمونه

 تعداد رکوردهای موجود از هر حمله 2جدول

 نام حمله ها در نمونه اصلیتعداد نمونه نوع حمله

DOS 2،203 Back 

DOS 21 Land 

DOS 107،201 Neptune 

DOS 264 Pod 

DOS 280،790 Smurf 

DOS 979 Teardrop 

Probe 1،289 Satan 

Probe 1،247 Ipsweep 

Probe 231 Nmap 

Probe 1،040 Portsweep 

Normal 97،277 Normal 

R2L 53 Guess_passwd 

R2L 8 ftp_write 

R2L 12 Imap 

R2L 4 Phf 

R2L 7 Multihop 



 

 

R2L 20 Warezmaster 

R2L 1020 Warezclient 

R2L 2 Spy 

U2R 30 Buffer_overflow 

U2R 9 Loadmodule 

U2R 3 Perl 

U2R 10 Rootkit 

 باشند.متغیر به صورت گسسته و بقیه به صورت پیوسته می 10ها باشد که از میان آنمتغیر می 42دارای  KDDمجموعه داده 

 هاتشریح داده 5-2

ها صورت های به دست آمده در فهم بهتر مدلها و همچنین استفاده از تفسیرهای به منظور فهم بهتر دادهدر این مرحله تشریح داده

انواع نمودارهای آماری تک متغیره و چند متغیره  SPSS Modelerافزار گرفته است. در نتیجه برای رسیدن به این هدف با استفاده از نرم

 د و تالش شده است تا روابط بین متغیرها مشخص گردد.انترسیم شده

 هاپردازش دادهپیش 5-3

باشد. به باشد، به نوعی مسئله دارای مشكل ازدیاد ابعاد میعدد می 41بینی کننده در این تحقیق با توجه به اینكه تعداد متغیرهای پیش

های کاهش بعد مانند تحلیل اجزای اصلی و توان از روشاین صورت میاصلی را کاهش داد. در  همین منظور باید به نوعی مجموعه داده

های اصلی از روش کاهش بعد های موثر استفاده نمود. در این تحقیق به منظور حفظ ماهیت مجموعه دادههای انتخاب ویژگییا از روش

ای متشكل از فاکتورهای استخراج شده از دادهبا استفاده از تحلیل اجزای اصلی استفاده شده است. در حقیقت در این روش مجموعه 

 مجموعه داده اصلی برای مدلسازی استفاده خواهد شد. 

اد گردد. تعدباشد، ماتریسی جدید ایجاد میدر این روش با استفاده از ضرب بردارهای ویژه در ماتریس اصلی که مجموعه داده تحقیق می

ین ای که باید انتخاب شوند، تعیای برای مقادیر ویژهکاربر معین گردد و یا اینكه بازه های موجود در این ماتریس جدید باید توسطستون

فاکتور جدید از مجموعه داده استخراج شد. این  10انتخاب شدند که بدین ترتیب  1شود. در این تحقیق مقادیر ویژه بیشتر از مقدار 

 باشد. می %2/73مجموعه داده جدید دارای واریانس توصیفی 

 

 

 

 

 مدلسازی -6     



 

 

بندی شده و در مرحله بعدی رکوردهای وارد شده در هر خوشه وارد ها خوشهباشد. ابتدا دادهاین قسمت شامل دو بخش اصلی می

باشد. در ادامه تمامی مراحل می 1بندی شاخص سیلوئت. در مرحله اول شاخص ارزیابی برای خوشهمی شوندبندی های مختلف ردهروش

 مدلسازی به تفصیل شرح داده شده است. 

  مرحله اول 

ای استفاده شده است. در جدول زیر پارامترهای تنظیم شده برای میانگین، کوهنن و دو مرحله kبندی در این مرحله از سه روش خوشه

ای کوهنن و دو مرحله یهامیانگین و دو مدل از هریک از روش kش مدل از رو 13باشد. بدین ترتیب هرکدام از این سه روش موجود می

 در این بخش تولید شده است. 

 بندیهای خوشهپارامترهای تنظیم شده برای روش 3جدول

 پارامترهای تنظیم شده نام مدل

 مدل تولید شد 13 میانگین Kروش 

 تنظیم گردید 12تا  3از  Kمقدار 

 تولید گردیددو مدل  ای روش دو مرحله

 2کمینه تعداد خوشه = 

 12بیشینه تعداد خوشه = 

 BIC , AICبندی = شاخص خوشه

 دو مدل تولید گردید روش کوهنن

 2×  4شبكه: 

 2نزدیكترین همسایگی = 

 0.3نرخ آموزش اولیه = 

اند. های موجود در این جدول بر اساس شاخص سیلوئت مرتب شدهباشد. مدلنتایج حاصل از این مدلسازی در جدول زیر موجود می

 همچنین تعداد کمترین و بیشترین اعضای موجود در هر خوشه نیز در هر مدل در جدول مشخص شده است. 

 

 

 

 بندینتایج بدست آمده از اولین مرحله خوشه 4جدول

                                                           
1Silhouette 



 

 

 بیشترین اعضای خوشه کمترین اعضای خوشه تعداد خوشه شاخص سیلوئت  خوشه بندی روش

k 280242 2 11 0.9314 میانگین 

k 280703 2 10 0.9283 میانگین 

k 280704 2 8 0.9222 میانگین 

k 280704 2 9 0.9222 میانگین 

k 280238 1 12 0.9222 میانگین 

k 280237 1 14 0.9231 میانگین 

k 280237 2 13 0.9231 میانگین 

k 280231 2 12 0.9214 میانگین 

k 372290 2 4 0.8721 میانگین 

k 374934 2 2 0.8721 میانگین 

k 374871 2 2 0.8712 میانگین 

k 374934 2 7 0.8293 میانگین 

 227923 78 12 0.8188 کوهنن

k 373893 2 3 0.8072 میانگین 

 228397 79 20 0.7820 کوهنن

 482332 7289 2 0.4112 دو مرحله ای

 482332 7289 2 0.4112 دو مرحله ای

باشد می931/0خوشه دارای مقدار شاخص سیلوئتی برابر با  11میانگین با مقدار  kهمانطور که از جدول فوق نیز مشخص است، روش 

خوشه  11میانگین به  kها توسط روش ها مناسب است. در نتیجه در این مرحله دادهبندی دادهها برای خوشهکه بدین ترتیب از سایر مدل

 باشد. میدر جدول زیر اعضای موجود در هر خوشه مشخص اند. تقسیم بندی شده

 

 

 بندیاعضای موجود در هر خوشه در اولین مرحله خوشه 5جدول



 

 

 تعداد اعضا در اعضا به کل نام خوشه تعداد اعضا در اعضا به کل نام خوشه

cluster-3 0.001 3 cluster-9 17.363 85776 

cluster-4 0.004 22 cluster-7 4.627 22857 

cluster-2 0.000 2 cluster-5 2.340 11559 

cluster-8 0.001 5 cluster-10 1.101 5438 

cluster-1 56.808 280645 cluster-6 0.139 686 

cluster-11 17.616 87028    

باشند که بدین ترتیب دورافتاده محسوب ها میاز داده %1/0دارای مقادیری کمتر از  8و  4، 3، 2های شماره طبق این جدول خوشه

گردند. با توجه به اینكه روش تحلیل اجزای اصلی به مقادیر دورافتاده بسیار حساس شوند و در این مرحله از مجموعه داده حذف میمی

 ها اعمال گردید. حله دو مرتبه روش تحلیل اجزای اصلی با تنظیماتی که گفته شد، بر روی دادهباشد، در این مرمی

باشد. این مقدار از مقدار به دست می %9/70فاکتور از مجموعه داده استخراج گردید که واریانس توصیفی آن برابر با  10در این مرحله نیز 

هایی که در مرحله قبل استفاده با تمامی مدل 1خوشه خودکار. دوباره در این مرحله گره بهبود داشته است %3آمده در مرحله قبل میزان 

 باشد. سازی موجود میها اعمال شد. در جدول زیر نتایج این پیادهگردید بر روی مجموعه داده

 بندیتایج بدست آمده از دومین مرحله خوشهن 6جدول

 بیشترین اعضای خوشه کمترین اعضای خوشه تعداد خوشه شاخص سیلوئت روش خوشه بندی

k 280240 1 12 0.9298 میانگین 

k 280240 1 12 0.9281 میانگین 

k 280240 1 11 0.9281 میانگین 

k 280700 1 8 0.9224 میانگین 

k 280700 1 2 0.9224 میانگین 

k 280700 28408 4 0.9224 میانگین 

k 280700 1 9 0.9222 میانگین 

k 280240 1 10 0.9220 میانگین 

k 280240 1 14 0.9211 میانگین 

                                                           
1 Auto cluster 



 

 

k 280700 1 7 0.9198 میانگین 

k 280700 1 2 0.9194 میانگین 

k 280214 1 13 0.9072 میانگین 

k 371237 34271 3 0.8220 میانگین 

 222221 92 12 0.8347 کوهنن

 222812 192 20 0.7928 کوهنن

 481817 12172 2 0.3201 دو مرحله ای

 481817 12172 2 0.3201 دو مرحله ای

را کسب کرده است. بدین ترتیب در این  93/0خوشه مقدار سیلوئت  12میانگین با  kطبق این جدول مشخص است که این بار روش 

در این مرحله 12و  9، 8، 2، 4، 3، 2های شماره اند.با توجه به اینكه خوشهبندی شدهخوشه تقسیم 12ها به مرحله توسط این روش داده

بندی بر روی اعضای های مختلف ردهیی حذف شدند. در ادامه روشدارای اعضای بسیار کمی بودند بدین ترتیب دوباره از مدلسازی نها

 اجرا شده اند. ی باقیماندههاهریک از خوشه

 مرحله دوم 

بندی شامل شبكه عصبی و روش رده هفتبندی اعمال گردیدند. بدین منظور از بندی در این مرحله بر روی نتایج خوشههای ردهروش

بی های عصهای بوستینگ و بگینگ درخت تصمیم و شبكهکاوی )پایه( و روشهای معمولی دادهماشین بردار پشتیبان به عنوان روش

ها در تحقیق وشرهای بوستینگ و بگینگ ماشین بردار پشتیبان را ندارد، این افزار کلمنتاین روشاستفاده شده است. با توجه به اینكه نرم

 باشد.ها موجود میاستفاده نشده است. در ادامه تنظیمات مربوط به هریک از مدل

 درخت تصمیم -

  در نظر گرفته شده است. 2بیشینه عمق درخت برابر با 

  اینكه حداقل کل رکوردها و یا  %2قاعده توقف در این مدل برابر است با اینكه حداقل رکوردهای موجود در گره والد به میزان

 کل رکوردها باشد. %1رکوردها در گره فرزند برابر با 

 دهی استفاده گردید. از شاخص جینی به منظور انشعاب 

 بوستینگ و بگینگ درخت تصمیم  -

 .تنظیمات گفته شده برای درخت تصمیم در این مدل نیز اعمال گردید 

  در نظر گرفته شد. 10تعداد تكرارهای مدل برابر با 

 عصبی مصنوعی هایشبكه -

 ها چند الیه پرسپترونی در نظر گرفته شده است.مدل این شبكه 

 شود.های الیه پنهان به صورت خودکار انتخاب میتعداد گره 

  باشد.دقیقه مدلسازی می 12قاعده توقف برابر با توقف مدل پس از 



 

 

 های عصبیبگینگ و بوستیگ شبكه -

 ن مدل نیز اعمال گردید.های عصبی در ایتنظیمات گفته شده برای شبكه 

  در نظر گرفته شد. 10تعداد تكرارهای مدل برابر با 

 ماشین بردار پشتیبان -

  نوع هسته تابع پایه شعاعی(RBF) باشد.می 

  اند.در نظر گرفته شده 1/0مقدار گاما و اپسیلون برابر با 

ها در ادامه ذکر شده است. الزم به ذکر نتایج حاصل از آن اند کهسازی شدههای موجود پیادهها بر روی خوشهدر ادامه تمامی این مدل

ها درختی تولید نشده است. این موضوع است که در این مرحله به دلیل قواعد توقف تنظیم شده برای درخت تصمیم در برخی از خوشه

 ها به علت عدم توانایی مدلسازی حذف گردد.باعث شد تا این مدل از تحلیل

 

 هامدل ارزیابی نهایی -7

های بر توان نتیجه گرفت که به طور کلی روشهای ذکر شده از مدلسازی بر روی رکوردهای موجود در هر خوشه میبا توجه به تحلیل

های توان ادعا نمود که مدل بوستینگ شبكهاند. به طور کلی نیز میها نتیجه بهتری را از خود نشان دادههای عصبی از سایر روشپایه شبكه

بندی برای است. در جدول زیر دقت کلی ردهها دقت بیشتری داشتههای مختلف در مجموعه دادهها در تشخیص ردهی از سایر مدلعصب

 باشد. مدل استفاده شده در این تحقیق موجود می هفتهر 

 بندیهای مختلف ردهدقت روش 7جدول

 دقت مدل

 %99.82 شبكه عصبی

 %99.91 شبكه عصبی بگینگ

 %99.91 بوستینگ عصبیشبكه 

 %97.52 ماشین بردار پشتیبان

 %97.36 درخت تصمیم بگینگ

 %97.68 درخت تصمیم بوستینگ

بینی های پیشبه عنوان بهترین مدل %91/99های عصبی با دقت با توجه جدول فوق مشخص است که دو مدل بوستینگ و بگینگ شبكه

های پایه روش ماشین بردار پشتیبان دقت کمتری را نسبت اند. از طرفی دیگر بین مدلتحقیق انتخاب شده کننده بر روی مجموعه داده

 شته است. های عصبی دابه روش شبكه

ها نیز بررسی گردد. بدین منظور در جدول زیر های به دست آمده همچنین باید بر روی تک تک ردهالبته باید توجه داشت که دقت مدل

هایی که دقت بیشتری باشد. در این جدول مدلرده موجود می 2ها از هر ها به صورت جداگانه با توجه به تشخیص آندقت هریک از مدل

 اند.تری نمایش داده شدهاند، به صورت پر رنگهبینی هر رده کسب کردیشرا در پ



 

 

 های موجود در مجموعه دادهبندی هریك از ردهنتایج بدست آمده از رده 8جدول

 Normal Dos U2R R2L Prob مدل

 %96.79 %77.94 %46.15 %99.95 %99.70 شبکه عصبی
 %98.10 %90.04 %50.00 %99.98 %99.82 شبکه عصبی بگینگ

 %98.27 %90.30 %69.23 %99.98 %99.81 شبکه عصبی بوستینگ
 %95.69 %46.98 %40.38 %99.93 %88.52 ماشین بردار پشتیبان
 %91.04 %20.73 %51.92 %99.92 %88.25 درخت تصمیم بگینگ

 %97.78 %83.72 %61.54 %99.98 %88.58 درخت تصمیم بوستینگ

های دیگر دقت بیشتری را رده موجود از تمامی روش 2های عصبی در هر همانطور که از جدول باال مشخص است روش بوستینگ شبكه

های دیگر تعداد کمتری از رکوردها را در که نسبت به رده U2Rو  R2Lبندی رکوردهای دارای رده داشته است. حتی این روش در رده

 اند، دقت قابل توجهی را به دست آورده است.دادهمجموعه داده به خود اختصاص 

 گیرینتیجه-8

 dos ،probe ،u2rنوع حمله متفاوت بوده است که تمامی این حمالت در چهار دسته  22های آموزشی این تحقیق حاوی مجموعه داده

متغیر بوده است. ویژگی اصلی این  41مجموعه داده اصلی( و  %10هزار رکورد ) 200قرار گرفته اند. این مجموعه داده در حدود  r2lو 

های مختلف مجموعه داده این است که تعداد رکوردهایی که از حمالت مختلف یا تعداد رکوردهای نرمال وجود دارند دارای فراوانی

 نماید.تر میها را جذابدلسازی بر روی این مجموعه دادهباشند که به همین علت ممی

در این تحقیق دو هدف اصلی در مدلسازی مورد نظر بوده است. نكته اول این است که با توجه به تعداد زیاد متغیرها از روش کاهش بعد 

ها استفاده بندی مجموعه دادهنظور گروهبندی به مهای خوشهبه منظور کاهش تعداد متغیرها استفاده گردید. از طرفی دیگر از روش

ها پیدا کردن رکوردهای نظیر یكدیگر بوده است تا بدین ترتیب تمایز بین مقادیر مربوط به بندی ابتدایی دادهگردید. هدف از خوشه

ها را این تمایزات دادهتر بتوانند بر اساس بندی راحتهای ردهمتغیرهای هر رکورد را تا حد امكان کاهش داده تا بدین ترتیب روش

 د.تر دو بار تكرار گردیسانبندی به منظور رسیدن به رکوردهای همبندی نمایند. البته در این بین چرخه کاهش بعد و سپس خوشهرده

های بندی صورت گرفت و مدل بوستینگ شبكههای موجود در هر خوشه ردهمدل پایه و جمعی بر روی داده 7در نهایت با استفاده از 

 ها دقت بسیار بیشتری را کسب نمود.های موجود در مجموعه داده از سایر مدلبینی ردهعصبی در پیش
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