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 مقدمه -1

تشخیص ناهنجاری از روش های نظارت و تشخیص نفوذ در شبکه است و برای تامین امنیت و تشخیص حمالت به 

راین روش واحدی برای دهد که بنابهای کامپیوتری از طریق شبکه رخ میشود. حمالت مختلفی در سیستمآن استفاده می

کشف همه آنها وجود ندارد. در این گزارش ضمن بررسی مبانی تئوری این بحث، به بررسی روشی برای تشخیص ناهنجاری 

[ معرفی و تشریح شده است و برای کشف 9در ترافیک شبکه بر اساس مشخصه های آماری آن پرداخته شده است که در ]

 ست. دو حمله مورد آزمایش قرار گرفته ا

طبق تحقیقات انجام شده برای تشخیص ناهنجاری بطور عمومی چهار مرحله وجود دارد. مرحله اول مربوط به 

آوری داده است. مرحله دوم شامل تحلیل داده و استخراج الگوهای رفتاری است. مرحله سوم استنتاج و مرحله چهارم جمع

سپس به  ضیح بیشتر هر یک از این مراحل پرداخته شده است.ارزیابی نتایج و تشخیص ناهنجاری است. در ادامه به تو

های انجام شده در هر مرحله جهت تشخیص ناهنجاری در ترافیک شبکه ارایه های آتی جزئیات فعالیتترتیب در بخش

 خواهد شد.

 جمع آوری دادهاول: مرحله  -1-1

تواند در سطح بسته )شامل کرد. داده میهای مختلف جمع آوری توان داده مورد نیاز را به روشدر این مرحله می

آوری اطالعات سرآیند بسته و سایر متادیتاهای مربوط به آن( و یا بصورت تجمیع شده باشد. هر چه داده کاملتری جمع

آید ولی با سربار بیشتری چه از نظر محاسباتی و چه از نظر ذخیره سازی همراه خواهد شود امکان تحلیل دقیقتر فراهم می

های تجمیع شده سربار بسیار کمتری دارند و به همین دلیل و معموال به سخت افزاری اختصاصی نیاز دارد. اما روش بود

 گیرند. بیشتر مورد استفاده قرار می

 

  NetFlowنمونه گزارش ارایه شده توسط پروتکل  -1شکل 
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باشد که می NetFlowکند بسته را تحلیل کرده و گزارش ارایه میهایی که اطالعات در سطح یک نمونه از پروتکل

هایی که اطالعات بصورت تجمیع شده فراهم نشان داده شده است، و یک نمونه از پروتکل 9شکل نمونه گزارش آن در 

 نشان داده شده است. 1شکل است که نمونه گزارش آن در   SNMPد کنمی

 
  SNMPنمونه گزارش ارایه شده توسط نرم افزارهای مانیتورینگ  -2شکل 

که برای مثال  اردگیری وجود دهای مختلفی برای اندازهشاخص SNMPالزم به ذکر است که با استفاده از پروتکل 

های مشاهده شده و یا حجم کل ترافیک مشاهده شده تا یک لحظه مشخص توان تعداد بستهدر خصوص ترافیک شبکه می

 ها در دسترس نخواهد بود.خود بسته و محتوای ولی بطور مستقیم جزئیات را استخراج کرد

 تحلیل و استخراج الگودوم: مرحله  -1-2

-اج ویژگی های ترافیک وجود دارد. مثال استفاده از تئوری اطالعات، اندازه گیریتکنیک های مختلفی برای استخر

نتروپی اطالعات مختلف )نظیر آدرس آی پی مبدا یا مقصد، محاسبه ادر تئوری اطالعات، با های آماری. های آماری و مدل

های مختلف پی برد. نمونه آن برای کشف توان به وجود حملهپورت مبدا یا مقصد و ...( و بررسی تغییرات ناگهانی آنها می

 .[7]نشان داده شده است 3شکل ویروس بالستر در 

 

 نتروپی فیلدهای مختلفبررسی تغییرات اکشف ویروس بالستر با -3شکل 

های ترافیک سنتی تر است. مدلهای آماری رایجاستفاده از مدل ی مختلف تشخیص تحلیلی،هاتکنیک بین از 

بدلیل ماهیت ترافیک شبکه، ای توسط کلینراک معرفی شده بود. شود که در ابتدا برای شبکه های بستهشامل پواسون می

ها برای مدل سازی آن مناسب نیستند. توزیع ترافیک اینترنت طبق بررسی های انجام شده یک توزیع بسیاری از توزیع

هم سراست که دارای رفتاری پیچیده شامل الگوهای با وابستگی زمانی طوالنی مدت، فرکتال، خودمشابه و پشتدنباله بلند 
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های ترافیک شبکه را های مربوط به وابستگی زمانی و سایر ویژگیهایی که ویژگیتفاوت بین توزیع 2شکل در باشد. می

 [.8ها را ندارند نشان داده شده است ]هایی که این ویژگیتوانند مدل کنند با توزیعمی

 
 های مربوط بهواقعی اترنت )چپ(، ترافیک ایجاد شده با توزیع های سنتی )وسط(، ترافیک ایجاد شده با توزیع ترافیک-4شکل 

 خودمشابه )راست( رفتار

با این توانند ویژگیهای دیگری نظیر تغییرات زیاد و وابستگی زمانی طوالنی مدت را نیز بیان کنند. های جدیدتر میمدل

 دنباله بلندی شده است که ویژگیهای سنتی نظیر توزیع گاما انجام مین توسط مدلکنوحال تشخیص ناهنجاری تا

تواند تغییرات زیاد ترافیک را مدل کند هایی که میتواند به خوبی مدل کند. یکی از توزیعترافیک و وابستگی زمانی را نمی
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[ نشان داده شده است 9بکار گرفته نشده است و در ]پایدار است که البته تا کنون در زمینه تشخیص ناهنجاری -توزیع آلفا

 تواند برای تشخیص ناهنجاری های ناشی از حداقل دو حمله مورد استفاده قرار بگیرد.که می

 استنتاجسوم: مرحله  -1-3

های عصبی، رویکردهای مختلفی برای مرحله استنتاج وجود دارد. برای مثال دسته بندی با استفاده از شبکه

ماری، تئوری اطالعات و نیز استفاده از سطح آستانه. در مرحله استنتاج معموال از یک پنجره مرجع استفاده های آبررسی

شود که امکان تشخیص بین ترافیک عادی )در حالتی که ترافیک جاری بسیار مشابه پنجره مرجع باشد( و ترافیک می

کند. به این ترتیب نحوه ی داشته باشد( را فراهم میغیرعادی )در حالتی که ترافیک جاری با پنجره مرجع تفاوت زیاد

باشد. از جمله اینکه نیاز به های مورد استفاده فعلی دارای معایبی میانتخاب پنجره مرجع اهمیت زیادی دارد و روش

در برابر دخالت دستی دارند تا پنجره ترافیک عادی شناسایی شود و نیز در حالتی که پنجره به مرور به روز رسانی شود، 

حمالت آرام و تدریجی مقاوم نیستند. همچنین با توجه به ماهیت چرخه ای ترافیک و رفتار مختلف آن در روزها و ساعات 

سازی زیادی مختلف، یک پنجره کافی نیست و به تعداد زیادی پنجره مرجع نیاز خواهد بود که سربار محاسباتی و ذخیره

[ که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است سعی کرده با حذف پنجره 9نیز خواهد داشت. روش ارائه شده در ]

 مرجع، معایب فوق را تا حد زیادی کاهش دهد و دخالت دستی کاربر را نیز از بین ببرد.

 ارزیابیچهارم: مرحله  -1-4

ها وجود نجاریگیری توانایی روش بکار گرفته شده در تشخیص ناههای مختلفی برای اندازهدر مرحله ارزیابی، روش

ترافیک عادی که به اشتباه غیرعادی  )درصد False Positiveترین آنها نرخ تشخیص است که بر حسب دارد. رایج

البته  شود.بیان می)درصد ترافیک غیرعادی که تشخیص داده نشده است(  False Negativeو  تشخیص داده شده است(

کنند که بتوانند کار خود را با کارهای هایی استفاده میمعموال از روشهای دیگری نیز وجود دارد ولی نویسندگان روش

  مشابه مقایسه کنند.
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 مروری بر تحقیقات مرتبط -2

-های انجام شده در این حوزه را میبا توجه به چهار مرحله اشاره شده در فرآیند تشخیص ناهنجاری، کلیه فعالیت

جزئیات بیشتر  مروری بر کارهای انجام شده ارایه شده است. 9جدول . در توان در این چهار مرحله مورد بررسی قرار داد

کشف  ای از موارد مهم جهت مرور کلی بر روی مطالعات انجام شده در حوزهدر اینجا خالصه .[ آمده است9این جدول در ]

 ارایه شده است. ناهنجاری

 . فعالیتهای انجام شده در حوزه تشخیص ناهنجاری -1جدول 

 ردیف
تحلیل و  جمع آوری داده

 استنتاج

 ارزیابی

 ارزیابی ناهنجاری کالس داده نوع روش

9 R/I A D,E F,FC Flood, DDos, Flash ROC 

1 R/I V D,E S Server failures, protocol errors, 

network access problems, runaway 

processes 

# false alarms, 

mean detection 

time 
3 S/S S D,E F UDP flood in wired and wireless 

networks 
False +/- 

2 R/R H D,P S Port scan, single port, multiple 

machines.  
False +/- 

5 R/I,U V,A D,E D,F Peak in traffic, predefined duration 

floods 
False +/- 

6 R/R V,N D F,FC Flash crowd, network failures, flood Detected anomalies 

fraction 

7 R/I N D S Blaster and Witty viruses CPU time 

8 R/I H D,E S Attacks to bind and sendmail. 

Detects non-HTTP traffic 

encapsulated as HTTP. 

False +/- 

1 R/R T P S Various intrusion and virii attacks. 

Intrusion detection oriented 
False +/- 

91 R/R L D,E D Deviation in distribution of various 

measurements 
False +/- 

99 R/U V,A D,E D Traffic peaks outside predefined 

band 
- 

91 R/U N D,E D Changes in traffic flows Sketch vs per-flow 

performance 

93 R/U A D D - - 

92 S/S S D,E F Mail bombing, UDP flood Real vs predicted 

traffic error 

95 R/U S,P,N D,E D Deviation in measured deltoid 

distances 
Approx. vs. exact 

deltoid fraction. 
)شاخص های  V)تجمیع شده(،  A،  نوع داده:)نامشخص(.  U)تزریق شده(،  I)شبیه سازی شده(،  S)واقعی(،  R روش جمع آوری داده)غیرعادی/عادی(:

 E)توصیفی(،  Dتحلیل و استنتاج: . )شبیه سازی شده( N (Netflow ،)Sها(، )جدول ویژگی T)شبکه تلفن(،  P)تاخیر(،  L)سرآیند(،  SNMP ،)Hمختلف 

 D (general divergence))حمله خاص(،  F (flood/shortage ،)FC (Flash Crowd ،)Sکالس ارزیابی: )شبه کد(.  P)معادله(، 

به نسبت زیاد مورد توجه بوده است و در اکثر  Floodو  Flashشود که کشف حمالت بطور خالصه مالحظه می

های غیرعادی اغلب شرایط واقعی فراهم  های واقعی برای حالت عادی وجود داشته است، ولی برای حالتموارد اگر چه داده

 نبوده است.
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 مورد بررسیحمالت  -3

است که با هدف از کار  DDoSمشابه حمله  Floodدر این گزارش دو حمله مورد بررسی قرار گرفته است. حمله 

نشان  5شکل شود. نمونه این حمله در شود و ترافیک بسیار زیادی به سمت یک سرور هدایت میانداخت سرویس انجام می

نشان داده شده است. این  6شکل است و نمونه آن در  FlashCrowdحمله دیگری که بررسی شده است  داده شده است.

 شود.ترافیک معموال شامل الگوهایی است که در نتیجه تالش کاربر برای دسترسی به منابع شبکه ایجاد می

 
 DDoSیا  floodنمونه حمله  -5شکل 

 
  Flash-crowdنمونه حمله  -6شکل 

[ در دسترس نبوده است، این حمالت با درصدهای مختلف به ترافیک 9با توجه به اینکه ترافیک واقعی حمله در ]

)برای تولید  Iperfبرای تولید حمالت، از ابزارهای اصلی تزریق شده است تا نمونه الگوهای دارای ناهنجاری نیز بدست آید. 

یک ابزار ساده است که توسط  Iperf( استفاده شده است. ابزار flash-crowd)برای تولید حمله  JMeter( و floodحمله 

برای تست رفتار وب  JMeterکند. ابزار خط فرمان میتواند مورد استفاده قرار بگیرد و ترافیک ثابتی را به شبکه تزریق می

های تصادفی به کند و در بازهتواند الگوهای استفاده کاربر را شبیه سازی باشد که میسرور آپاچی در شرایط مختلف می

نمونه الگوهای ایجاد شده توسط دو ابزار ذکر شده که به ترافیک اصلی تزریق شده است در سمت به سرور ارسال کند. 
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با  lognormalهای ارسال تقلیدی از رفتار انسان باشد، از یک زمان سنج بازه برای اینکه نشان داده شده است. 7شکل 

[ بحث شده 91های بین کلیک استفاده شده است که این موضوع در ]برای در نظر گرفتن بازه 9.9و واریانس  3میانگین 

 قه بندی شده است. های ترافیک عادی وارد شده است و بعنوان ترافیک غیرعادی طباین حمالت به پنجره است.

 
 JMeterو  Iperfتولید شده توسط ابزارهای  flash-crowdو  floodالگوهای ناهنجاری  -7شکل 
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 پایدار-آلفااستفاده از توزیع تشخیص ناهنجاری با  -4

جزئیات  خالصه شده است. 8شکل انجام شده است در  برای تشخیص ناهنجاری [9کاری که در ]فرآیند کل 

 مراحل در بخش های بعدی توضیح داده شده است.

 

 ل تشخیص ناهنجاری های ترافیکمراح -8شکل 

[ ارایه شده است که مراحل مربوط به 9مشابه دیگری توسط نویسندگان مقاله ] مقاله [1الزم به ذکر است که در ]

 اند.توضیح دادههای بیشتر و با تحلیلتر پایدار را بطور کامل-سازی و پیدا کردن پارامترهای آلفانحوه مدل

جمع آوری داده مربوط به 

 اینترفیس مورد نظر

تقسیم داده به پنجره های 

 زمانی نیم ساعته

پیدا کردن پارامترهای توزیع 

 های آموزشپایدار پنجره-آلفا

ایجاد حمله های تصادفی بر 

 روی بعضی از پنجره ها

تقسیم کل پنجره ها به دو 

 مجموعه آموزش و تست

برای  Classifierپیدا کردن 

 موارد عادی و غیرعادی

های تست با بررسی پنجره

Classifier و ارزیابی نتایج 
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 دهجزئیات مرحله جمع آوری دا -4-1

کارمند بوده است که یکی  1511دانشجو و  15111[ بر روی دو روتر یک دانشگاه با 9مطالعات انجام شده در ]

( 1118تا اکتبر  1117( و دیگری مربوط به دانشکده ارتباطات )فوریه 1118تا جوالی  1117مربوط به کل دانشگاه )ژوئن 

 باشد. می

 

 2ب(روتر  1نمونه: الف(روتر  12222ای ترافیک لحظه تصویری از-9شکل 

مگابایت در ثانیه کار  9111های روتر اول متصل است. هر دو روتر با سرعت روتر دوم بطور مستقیم به یکی از پورت

های ثانیه به ازای هر یک از اینترفیس 5و در بازه های زمانی  SNMPمی کنند. جمع آوری داده با استفاده از پروتکل 

شود که روتر اول بیانگر یک روتر با ترافیک باال و روتر دوم بیانگر یک روتر با (. مشاهده می1شکل روترها انجام شده است )

 باشد.ترافیک پایین می

 پایدار-زیع آلفابا تو ترافیک شبکهمدل سازی  -4-2

 سازی ترافیک با استفاده از فرآیندهای تصادفی ابتدا باید از وضعیت ترافیک شبکه نمونه برداری انجام دادبرای مدل

هایی تواند توسط ابزارها و پروتکلبرداری میاین نمونههمانطور که گفته شده است . نشان داده شد 1شکل که نمونه آن در 

رافیک توان نرخ ورود و خروج ت( انجام پذیرد. سپس میSNMPکه بصورت استاندارد در تجهیزات شبکه وجود دارد )مانند 

 بر حسب بسته یا بایت را در هر بازه زمانی )پنجره زمانی( بدست آورد.

یک پنجره زمانی صورت می گیرد که  9سازی ترافیک بر اساس فرآیند های تصادفی با محاسبه حاشیه ترافیکمدل

 bو  aبه ترتیب حاشیه های ترافیک مربوط  به تصاویر  dو  cنشان داده شده است. تصاویر  91شکل دو نمونه آن در 

ای آن خواهد بود. برای هستند. اگر حاشیه ترافیک را بصورت نرمال شده بین صفر و یک محاسبه کنیم، بیانگر توزیع حاشیه

زمانی به اندازه کافی بزرگ باشد تا تعداد نمونه های زیادی را در بر بگیرد. از اینکه محاسبه دقیق باشد باید اندازه پنجره 

[، اگر این 1ای ایستا است ]صورت چرخهطرفی ماهیت ترافیک شبکه غیر ایستا است، اما با توجه به اینکه رفتار آن به

 هفته را ایستا فرض کرد. های متناظر هر روز توان توزیع ساعتمی پنجره زمانی به اندازه کافی کوچک باشد

                                                      

1 Traffic Marginal 
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 و حاشیه ترافیک متناظر آنهانمونه ترافیک دو پنجره زمانی،  -12شکل 

هایی باشد. البته تستیک ساعت می طبق تحقیقات انجام شده پنجره زمانی مناسب برای فرض ایستا بودن ترافیک

بر  [ معرفی شده است.2]اشاره کرد که در  KSتوان به تست ای مثال میبرای محاسبه میزان ایستایی نیز وجود دارد که بر

پایدار با -مناسب برای اینکه توزیع آلفا اندازه پنجره، (99شکل ) های فعلی انجام شده استاساس این تست که برای داده

نمونه هستند  361است که هر یک شامل  محاسبه شده است نیم ساعتها سازگار باشد دادهتقریب خوبی با 

ها را باشد و محور افقی تعداد نمونههای واقعی میبق مدل با نمونهدهنده میزان تطا. محور عمودی نشان(360=60/5*30)

 شود سازگاری مدل کمتر خواهد بود.ها بیشتر میشود که هرچه تعداد نمونهدهد. مشاهده مینشان می

 

  KSتست توسط  های انجام شدهبررسییک نمونه از  -11شکل 

برای دو نمونه  پایدار-نمونه چهار توزیع پواسون، گوسی، گاما و آلفا 91شکل در بر اساس پنجره انتخاب شده، 

داده شده است. مشاهده می شود که توزیع نشان باشد ها میروتریکی از مربوط به هر یک حاشیه ترافیک داده شده که 

 بیشتر مشهود است. bمنطبق شود. این موضوع در تصویر  حاشیه ترافیکها توانسته است با بهتر از سایر توزیع پایدار-آلفا
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 بررسی چهار نمونه توزیع متناسب با حاشیه ترافیک داده شده -12شکل 

پیچیدگی محاسباتی زیادی دارد و یک رابطه تفاده از این تابع توزیع دشوار است، زیرا الزم به ذکر است که اس

در عین حال تعداد پارامترهای تخمین آن نیز زیاد است و ابعاد  .آن وجود ندارد CDFو  PDFتحلیلی بسته برای بیان 

یدگی چافزارهای سریع، مساله پیوجود سختدلیل ه[ گفته شده است که ب9با اینحال در ] کند.پیچیدگی مساله را زیاد می

و مراکز داده که حجم ترافیک که نیاز به  امروزه های پرسرعتالبته در شبکه محاسباتی برایشان چندان مهم نبوده است.

 تواند حائز اهمیت باشد.های شبکه بسیار زیاد است، این مساله میباشد و نیز تعداد اینترفیستحلیل آنها می

 یدا کردن ترافیک غیرعادیپمالحظات  -4-3

برای پیدا کردن ترافیک غیرعادی دو روش رایج وجود دارد. یکی از آنها تغییر ناگهانی در پارامترهای اندازه گیری 

است و دیگری تفاوت پیدا کردن بین پنجره جاری با پنجره مرجع می باشد. در روش اول رفتار جاری با رفتاری که اخیرا 

روش اول حمالتی که با رفتار آرام در شبکه رخ  شود و در روش دوم کاری به رفتار قبلی ندارد.یرخ داده است مقایسه م

تواند شناسایی کند، زیرا تفاوت بین هر دو پنجره متوالی ناچیز است. روش دوم معموال نیاز به دخالت انسان میدهند را نمی

حال باید تعداد زیادی پنجره مرجع وجود داشته باشد تا دارد تا پنجره مرجع و سطوح آستانه آنرا مشخص کند. در عین 

 همه حالت رفتار نرمال را در بر بگیرد. 

ای که در بررسی رفتار ترافیک وجود دارد این است که به ازای هر یک از تجهیزات مورد بررسی )نظیر روتر( نکته

ای ترافیک، الگوی آن در هر بازه وجه به رفتار چرخههر پورت یا اینترفیس آن باید بطور مجزا مورد بررسی قرار بگیرد. با ت

شود. البته باید روزهای خاص نظیر تعطیالت و یا رویدادهای دیگر را نیز بعنوان استثنا در نظر داشت. زمانی بارها تکرار می

لحظه مشخص بنابراین اگر قبول کنیم که احتمال ترافیک عادی از غیرعادی بیشتر است، بنابراین رفتاری که در یک 

 های دیگر متناظر با آن لحظه عادی بوده باشد:غایرعادی است، باید در زمان

P(ترافیک عادی) >> P(ترافیک غیرعادی) 

[، برای هر پورت هر یک از روترها، به ازای هر دوره یکساله، 9با توجه به ترافیک مورد بررسی در ]

بنابراین به ازای هر ساعت از هر روز هفته تقریبا  پنجره نیم ساعته خواهیم داشت. 17520=2*24*365

پایدار -ها پارامترهای آلفاپنجره خواهیم داشت که اکثر آنها باید عادی باشند. برای همه این پنجره 100=17520/24/7
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شود. اد میها یک دسته ایجگیرند. به ازای هر ساعت از روز هفته هر یک از پورتهایی قرار میشود و در دستهمحاسبه می

 1ها وجود دارد و در هر ساعت نیز بصورت محلی ترافیک ایستاهای ایستا بین روزها و هفتهفرض بر این است که چرخه

-، بجای تشخیص ترافیک غیرعادی بصورت باینری )بله/خیر(، از شاخص ناهنجاری استفاده میمورد بررسیدر روشی  است.

به حالت باینری است و خطای کمتری دارد. در عین حال با استفاده از یک  نسبتاطالعات بیشتری دربردارنده شود که 

توان از آن بصورت باینری نیز استفاده کرد. در بخش بعد نحوه انجام دسته بندی و چگونگی محاسبه این سطح آستانه می

 شاخص ارایه شده است.

 دسته بندی مناسب پیدا کردن -4-4

ستفاده شده است که یک ا GLRT 3موارد عادی و غیرعادی از روش جهت تفکیک  Classifierبرای پیدا کردن 

 تست پارامتری بصورت زیر است:

  ( )  
       (        )

       (        )
          (9) 

فرض     پنجره نمونه های جاری است که باید عادی یا غیرعادی بودن آن را تشخیص دهیم. xدر این رابطه 

های ترافیک مجموعه پارامترهای مربوط به پنجره     فرض عادی بودن ترافیک است.   غیرعادی بودن ترافیک و 

های ترافیک عادی است. اگر حاصل این معادله از سطح آستانه مجموعه پارامترهای مربوط به پنجره     غیرعادی است و 

 شود:بصورت زیر انجام می (        ) محاسبه  غیر اینصورت عادی است. غیرعادی است و در xبزرگتر باشد، پنجره   

 (        )  ∏  (         )
 
          (1) 

در حال محاسبه  xپایدار است که میزان مشابهت آن به پنجره -تابع توزیع آلفا (         ) که در این رابطه 

 :نوشتتوان بصورت زیر را می 9برای ساده سازی محاسبات، عبارت  است. xهای واقع در پنجره تعداد نمونه nاست. 

    (  ( ))           ( (        ))           ( (        ))      ( ) (3) 

   ( (        ))  ∑    ( (         ))
 
         (2) 

 آیدنیز بدست می Iبصورت زیر، شاخص ناهنجاری  911بین صفر تا  (( )  )   با محدود کردن مقدار عبارت 

تواند مورد استفاده و ...( توسط مدیرشبکه می گذردهیترافیک، نرخ سطح های اندازه گیری شبکه )که مثل دیگر شاخص

 :قرار بگیرد

  
   

 
(     {   (  ( ))}  

 

 
)          (     )     (5) 

استفاده شده است که در بخش بعد  ROCاز تحلیل   ه برای پیدا کردن آستانه در نهایت الزم به ذکر است ک

 توضیح داده شده است.

                                                      

2 Local Stationary 
3 Generalized Likelihood Ratio Test 
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 پیدا کردن سطح آستانه -4-5

 ROCهای از منحنی و پیدا کردن سطح آستانه مناسب های تشخیص ناهنجاریبرای اندازه گیری کارآیی روش

بعنوان  (PD) صحیح احتمال تشخیصدر این منحنی  .نشان داده شده است 93شکل که نمونه آن در  شوداستفاده می

آن بیشتر  و هرچه سطح زیراست اکیدا صعودی  منحنی. این شودداده می( نمایش PFAاشتباه )تشخیص تابعی از احتمال 

  باشد.ده کارآیی بیشتر روش مورد بررسی میباشد، نشان دهن

 

 Bو  Aجهت مقایسه کارآیی بین دو روش  floodبرای حمله  ROCمنحنی  -13شکل 
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 پیاده سازی -5

 پایدار-پیدا کردن پارامترهای توزیع آلفا -5-1

 2بتا است که آلفا مشخصه بلندی دنباله شود. دو پارامتر اول آلفا وپایدار توسط چهار پارامتر بیان می-توزیع آلفا

باشد. گاما کند. دو پارامتر بعدی گاما و دلتا است که مشابه با پارامترهای گوسی میاست و بتا تقارن آن را مشخص می

 است که [0,2)شود و دلتا مشابه میانگین است. محدوده مقادیر آلفا مشابه واریانس است و در اینجا به آن مقیاس گفته می

شود؛ در غیر تر میشود و بتا تاثیری ندارد و هرچه آلفا به سمت صفر برود، دنباله سنگینمشابه گوسی می 1در حالت 

دنباله تابع بطور  1دنباله تابع بطور کامل در سمت چپ و با مقدار  1-است که با مقدار  [1,1-]اینصورت محدوده مقادیر بتا 

پایدار با پارامترهای مختلف آلفا و بتا نشان داده شده -نمونه تابع توزیع آلفا 92شکل کامل در سمت راست خواهد بود. در 

 است.

 

 [5پایدار با پارامترهای مختلف ]-نمونه توزیع آلفا -14شکل 

[ 5پایدار یک پنجره دلخواه، جعبه ابزاری در مطلب ارایه شده است که در ]-رای پیدا کردن پارامترهای توزیع آلفاب

 توان به سادگی از آن استفاده کرد:قابل دسترس است و بصورت زیر می

>> p = stblfit(dataset) 

دی است که جلوتر نمونه خروجی آن نشان یدار برای مجموعه داده وروپا-خروجی این دستور پارامترهای توزیع آلفا

 داده شده است.

 مطلببرنامه پایدار در -پیاده سازی توزیع آلفا -5-2

و  911111، 91111، 9111، 311، 911های در این بخش چندین آزمایش انجام شده است که در آن نمونه

و به ازای هر آزمایش، تصاویر مربوط به پنجره  پایدار بصورت زیر تولید شده است-تایی بر اساس توزیع آلفا 9111111

 . ارایه شده است 95شکل در نمونه ها و هیستوگرام متناظر 

                                                      

4 Heavy tail 
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>> x=stblrnd(1.99,1,200,5500,100,1); 

>> plot(x) 
>> hist(x,100) 

 
 311ب( 

 
 911الف( 

 
 91111د( 

 
 9111ج( 

 
 9111111و( 

 
 911111هـ(

 پایدار و رسم هیستوگرام-بر اساس توزیع آلفاهای مختلف تولید نمونه -15شکل 

یک پنجره ترافیک را مدل کند اما هنوز  CDFبر اساس مشاهدات انجام شده، این توزیع اگر چه ممکن است بتواند 

[ نشان داده 6که این موضوع از تصاویر نیز مشهود است. پیش تر از این در ]کند مدل نمی رفتار ترافیک واقعی را به خوبی

البته  های مناسبتری برای مدل سازی ترافیک هستند.روش MAPو  MMPPهای تصادفی دیگری نظیر شد که توزیع

هدف مدلسازی حاشیه ترافیک بوده است و نه خود ترافیک و ادعا شده است که مدلسازی اشاره شده است که [ 9]در

 باشد. حاشیه ترافیک برای کشف دو حمله مورد نظر کافی می

 پایدار به ازای یک مجموعه داده ورودی-تخمین پارامترهای توزیع آلفا -5-3

مجموعه داده تصادفی تهیه کنیم و سپس پارامترهای آن را با  یک MAPدر اینجا سعی کردیم با استفاده از توزیع 

پایدار تخمین زده شده تولید کنیم تا -پایدار تخمین بزنیم و سپس نمونه هایی را با استفاده از توزیع آلفا-استفاده از آلفا

[ ارایه شده است 6در ] MAPبتوانیم خروجی دو مجموعه را با هم مطابقت دهیم. روش تولید داده تصادفی با استفاده از 

 باشد:مورد نظر بصورت زیر می MAPکه بطور خالصه پس از ایجاد 

>> a = map_sample(map,1000000); 
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 باشد:بصورت زیر می MAPهای تولید شده با توزیع نمودارهای مربوط به نمونه

  

 

>> x = stblfit(a) 

    1.2364 

    1.0000 

    0.8727 

    3.1882 

 های تصادفی را با استفاده از این پارامترهای تخمین زده شده تولید کرد.توان نمونهحال می

>> aa = stblrnd(1.2364,1.0000,0.8727,3.1882,1000000,1); 

  

های تولید شده چندان مشابه نمونهآیند، اما شود که اگرچه نمودارهای هیستوگرام مشابه هم بدست میمشاهده 

 هم نیستند.
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 در مطلب GLRTمحاسبه  -5-4

و نمودار هیستوگرام متناظر آنها را بعنوان مرجع داشته  96شکل فرض کنید دو مجموعه داده نمایش داده شده در 

محاسبه نشان داده شده است با آنها محاسبه کنیم و  97شکل که در را  currentباشیم و بخواهیم میزان شباهت پنجره 

 .و اینکه آیا ترافیک عادی است یا غیرعادی که به کدام یک شبیه تر است کنیم

  
 )ترافیک عادی( a1الف( پنجره مرجع 

 
 )ترافیک غیرعادی( a2ب( پنجره مرجع 

 دو مجموعه داده مرجع و نمودار هیستوگرام متناظر آنها -16شکل 

  
 currentمجموعه داده ورودی  -17شکل 

 برای انجام محاسبات میتوان در مطلب بصورت زیر عمل کرد:

>> y1=hist(a1,20); 

>> y2=hist(a2,20); 

>> x=hist(current,20); 

>> sum(log(y2.^x)) 

ans = 

  797.1876 

>> sum(log(y1.^x)) 

ans = 

  692.5495 

 

به جاری دهد پنجره نشان می GLRTاست و با توجه به رابطه  (( )  )     محاسبات فوق معادل محاسبه

 98شکل حال اگر مجموعه ورودی دیگری مشابه  شبیه تر است در نتیجه شامل ترافیک غیرعادی است. a2مجموعه مرجع 

 را در نظر بگیریم، نتیجه محاسبات به شرح زیر خواهد بود:
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 current2مجموعه داده ورودی  -18شکل 

>> x2=hist(current2,20); 

>> sum(log(y2.^x2)) 

ans = 

  824.5390 

>> sum(log(y1.^x2)) 

ans = 

  903.7937 

 

شبیه تر است در نتیجه شامل  a1بنابراین طبق محاسبات فوق مشاهده میشود که پنجره دوم به مجموعه مرجع 

 مجموعه داده شده بصورت زیر خواهد بود:در صورت استفاده از شاخص ناهنجاری، مقدار آن برای دو ترافیک عادی است. 

>> LogLG1=sum(log(y2.^x))-sum(log(y1.^x)) 

LogLG1 = 

  104.6381 

>> LogLG2=sum(log(y2.^x2))-sum(log(y1.^x2)) 
LogLG2 = 
  -79.2547 
>> I1=100/pi*(1/tan(LogLG1)+pi/2) 

I1 = 

   72.0234 
>> I2=100/pi*(1/tan(LogLG2)+pi/2) 

I2 = 

   13.3311 
 

توان به اطالعات بیشتری در خصوص میزان ناهنجاری ترافیک شود که با استفاده از این شاخص میمالحظه می

 دست پیدا کرد.
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 نتیجه گیری -6

توان به ابزار مناسبی برای تحلیل ترافیک و سازی آماری میداده شد که با استفاده از مدلدر این گزارش نشان

توانند ضمن به حداقل رساندن دخالت کاربر، شاخص خوبی برای ها در آن پرداخت که میناهنجاریتشخیص حمالت و 

مانیتورینگ رفتار شبکه ارایه دهند. ابعاد این تحقیق بسیار گسترده بود و سعی شد تا حد ممکن جوانب مختلف آن از 

سازی و تشخیص در مله فرآیند مدلهای مختلف گزارش از جمنابع مرتبط پوشش داده شود. همچنین سعی شد بخش

 افزار مطلب پیاده سازی شود.نرم

تواند سازی رفتار واقعی شبکه مناسب نیست، ولی میپایدار اگرچه برای مدل-ها نشان میدهد که توزیع آلفابررسی

رسد اگر بتوان از نمونه( مدل کند. بنظر می 311ها )حدود ای ترافیک را به ازای تعداد مشخصی از نمونهتوزیع حاشیه

ها نیز افزایش یابد و رود دقت این روشکنند استفاده کرد، انتظار میهایی که رفتار ترافیک شبکه را دقیقتر مدل میتوزیع

 بتوان انواع دیگری از رفتارها را در شبکه تحلیل کرد.
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