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چکیده  -امروزه انواع مختلفی از روباتهای وب همزمان با کاربران انسانی به اطالعات سایتها دسترسی پیدا میکنند .دسته بندی کاربران و
جداسازی انسانها از روباتها مسئلهای مهم برای سرورهای ارائه دهندهی خدمات محسوب میشود چرا که گاهی خدمتدهی به روباتها مانع از
ارائهی خدمات کافی برای کاربر انسانی میشود .از طرفی روباتها خودشان به دستههای خوش رفتار و مخرب تقسیمبندی میشوند و نباید از
دسترسی همهی آنها جلوگیری به عمل آورد .از جمله روباتهای مخربی که برای حمله به سایتها استفاده میشوند روباتهای حملهی منع
سرویس هستند که همه ساله خسارات فراوانی از خود برجای میگذارند .ما در این تحقیق با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین بر روی فایل
ثبت وقایع سایت ،به مدلی مناسب برای شناسایی روباتهای مخرب وب با صحت باالی  39%دست پیدا کردیم .همچنین ما با نگاهی ویژه به
روباتهای مخربی که رفتار انسانها را تقلید میکنند ،روش جدیدی برای برچسب گذاری مجموعهی داده پیشنهاد دادیم و با ارائهی  4ویژگی
جدید نشان دادیم که روشهای یادگیری ماشین با استفاده از ویژگیهای ارائه شده در پژوهشهای قبلی و افزودن این ویژگیها عملکرد بهتری از
خود نشان میدهند.
كليد واژه -روبات وب ،مخرب ،دسته بندی ،حملهی .Bot ،DDoS

 -2مقدمه
امروزه اينترنت نشتگ ترتترده ای در زنتدت متردد دنيتا بتازی
م كند؛ خدم دهندههای اينترنت به صتررت ترتترده و افزاينتدهای
جايگزين برياری از خدمات مررد نياز متردد از جملته در زمينتههتای
بانکداری ،آمرزش ،كرب و كار و ...شدهاند .تا آنجاي كته شترك هتای
اينترنت جايگاه ثروتمندترين و بزرگتترين شترك هتای دنيتا را از آن
خرد كردند .با اين وجرد ،آسيبپذيریهای فطتری مممتاری اينترنت ،
فرص های مفيدی برای انراع مختلف حملههای امنيت به كاربردهتای
مبتن بر اينترن فراهم م كنند .بهطرریكه تمداد و قتدرت ابزارهتای
مخرب وب هرچه بيشتر در حال افزايگ اس و در عين حال استتفاده
از اين ابزارها برای حمله به وب ساي ها همگان تر و سادهتر م شرد.
در ميان حمالت كه به خدم تزارها و ختدم تيرنتدههتای وب
صررت م تيرد ،حجم بريار زيادی به صررت خردكار و بتا استتفاده از
ابزاری با ناد روبات های اينترنت يا روباتهتای وب انجتاد مت تيترد.
روباتهای وب برنامته هتای خردكتاری هرتتند كته بترای كاربردهتای
مختلف طراح مت شترند و وظتايف متناستب را در اينترنت دنبتال
م كنند .روبات های اينترنت استفادههای بريار زياد و متنترع دارنتد
كه از مهمترين آنها روباتهتای مرتررهتای جرت وجتری وب است .
وظيفهی اصل آنها اينتدك كتردن صتف ههتای وب و جمت آوری
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اطالعات با خزيدن در تارنمای وب برای برياری از ساي ها بهخصرص
مرتررهای جرتجرتری وب اس  .در اين بين روباتهتای مخربت هتم
وجرد دارند كه يا به قصد خرابکارانته و يتا بته ختاطر طراحت ناشتيانه
ترسط طراح روبات ،باعث ايجاد خرارات برتيار ستنگين بته شتبکه و
سروي دهندهی وب م شرند .آنها به سرع در اينترن مت خزنتد،
پخگ م شرند ،بدون اجازه تبليغ م كننتد ،اطالعتات را مت دزدنتد و
برای صاحبانشان ارستال مت كننتد ،منتاب را هتدر مت دهنتد و متان
دسترس كاربران خرشرفتار وب م شرند .از اينرو نياز به راهکارهاي
برای تفکيک روباتهای وب مخرب از روباتهای خرشرفتار و كتاربران
انران ديده م شرد.
 -1کارهای مرتبط
تا قبل از سال  2002از چند تکنيک ساده برای تشخيص روباتهای
وب و جلرتيری از آنها استفاده م شد .يک از اين روشها استفاده از
فايل با ناد  robot.txtبرد كه ترسط  ]2 ,1[ Kosterدر سال 1991
ارائه شد و در سال  1991ترسط  ]3[ Kollarمررد استناد و بازبين ،
قرار ترف  .اين تکنيک ،كه به صررت استانداردی با عنران «جلرتيری
از روبات» مطرح شد ،به مدير ساي تراناي مشخص كردن
قرم هاي از وب ساي  ،كه نبايد روباتها در آنجا حضرر پيدا كنند يا
حضرر ترترده داشته باشند را ارائه م كرد .در رهنمردهاي كه در
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سالهای  1993تا  1991ترسط  ]2[ Kosterو  ]1[ Eichmannارائه
شده برد ،طراح روبات وب اخالقا م باير نرع روبات را به نرع در
فيلد  User Agentبياورد تا از كاربران انران تمايز يابد .بررس آدرس
 IPنيز يک از تکنيکهای اوليه برای جلرتيری و تشخيص روباتهای
وب برد .مشکالت اين روش اين اس كه لير مررد نظر بريار عظيم
خراهد برد و همچنان رو به افزوده شدن اس  .مطالمات انجاد ترفته در
زمينهی دسته بندی روباتهای وب عمرماً در  1دستهی عمده قرار
م تيرند [ :]1ت ليل ن ری فايل ثب وقاي  ،بررس الگری ترافيک
كاربران ،تکنيکهای يادتيری ت ليل و سيرتم تر تررينگ.
يک از اولين مطالمات كه بر روی كشف روباتهای وب با استفاده از
روشهای داده كاوی انجاد ترف  ،ترسط  TANو همکارانگ [ ]1در
سال  2002برد كه نشان داد ،روباتهای وب الگری ناوبری مشخص و
مشابه دارند ،بنابراين م تران يک مدل دقيق برای شناساي حضرر
روباتهای وب بر اساس الگری ناوبريشان ،ايجاد كرد .آنها  21ويژت
مختلف از هر نشر را مررد بررس قرار دادند و از بين اين 21
ويژت  3 ،ويژت را به عنران بيشترين متمايز كنندهی روباتها از
انرانها ناد م برد .در [ ]8 ,7با آناليز فايل خاد دسترس ساي های 1
دانشگاه از  3كشرر نشان دادند ،كه مجمرع درخراس های روباتهای
مشهرر حدود  10درصد از كل درخراس های  HTTPرا شامل
م شرند .همچنين نشان دادند كه الگری بازديد روباتها تفاوت قابل
مالحظهای با الگری بازديد انرانها دارد .در [ ]9با بررس ترزي
ساعت درخراس های دريافت از  1روبات ساي های ممروف
جر وجر در  180روز نشان دادند كه تنها ترافيک مربرط به اين
روباتها  1,1درصد از كل ترافيک  HTTPرا شامل م شد .به منظرر
دستهبندی نشر های فايل ثب وقاي  ،از الگرريتمهای داده كاوی
ديگری نيز استفاده شده اس  .به عنران مثال در [ ]10و []11
نريرندهها به ترتيب از روش شبکههای عصب و بيزين بهره بردهاند .در
زمينهی تشخيص روباتهای وب مخرب نيز مطالمات در []13 ,12
صررت ترفته اس  .يک از پژوهگهاي كه به طرر خاص به تشخيص
روباتهای مخرب پرداخته اس  ،مشاله آقای  ]1[ Stevanovicاس
كه از  7روش دسته بندی با استفاده از  9ويژت كه دوتای آنها
ويژت های جديد بردند ،استفاده كرده اس  .همچنين افراد ديگری از
روشهای غير مرتبط با داده كاوی بهره بردهاند از جمله [ ]11كه از
روش مدل زنجيرهی مخف ماركرف استفاده كرده اس  .در [ ]11نيز از
تر تررينگ و در [ ]11از روش ت ليل ترافيک بهره برده شده اس .
هدف نهاي ما ارائهی مدل برای نگاش هر نشر به كالسهای از
پيگ تميين شدهی "مخرب" و "خرشرفتار" اس  .از اينرو نياز به
شناساي نشر ها ،استخراج ويژت مربرط به هر نشر و برچرب
تذاری نشر ها داريم .مراحل كل اين پژوهگ در شکل ( )1مشاهده
م تردد.
ما در بخگ  2مشاله روش شناساي نشر ها را شرح م دهيم ،در
بخگ  3استخراج ويژت ها را با ترضيح چهار ويژت جديد بيان
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م كنيم ،برچرب تذاری نشر ها را در بخگ  1و مشخصات مجمرعه
دادههای استفاده شده را در بخگ  1بررس م كنيم و در نهاي در
بخگ  1به ن ره ی پياده سازی و ارزياب مدل دسته بند ايجاد شده
م پردازيم.
فايل خاد ثب وقاي سرور

شناساي نشر ها
استخراج ويژت ها
برچرب تذاری
نشر ها

دادههای تر
ارزياب مدل دسته بند

دادههای
يادتيری
ايجاد مدل دسته بند

شکل ( : )2مراحل ت شيق

 -9شناسایی نشستها
ما درخراس های كاربران را بتر استاس آدرس IPو فيلتد User

 Agentو با رويکرد ترجه به زمتان در قالتب نشرت هتا دستته بنتدی
م كنيم .بطرریكه اتر فاصله ی زمان دو درخراس با هم كمتر از نيم
ساع باشد اين دو درخراس  HTTPدر يک نشر قرار م تيرند.
 -4استخراج ویژگی
برای كمک به الگرريتم يادتيری ،به ويژت هاي نياز داريم كه به شکل
بهتری ،جداكنندهی كاربران مخرب از كاربران خرشرفتار باشند .برای
اين منظرر از اطالعات مربرط به نشر استفاده كرده و ويژت های
مررد نظر را برای هر نشر م يابيم.
ما در اينجا از  11ويژت عنران شده در مراج []19-17 ,11 ,1 ,1
استفاده كردهايم كه در زير لير آنها را مشاهده م كنيد.
( )1تمداد درخراس های نشر ( )2مدت زمان نشر ( )3نرب
درخراس صف ههای  HTMLبه تصرير ( )1درصد درخراس
فايلهای  PDFو  )1( PSدرصد درخراس هاي كه با خطاهای 4XX
مراجه م شرند ( )1درصد درخراس های  HTTP requestبا نرع
 )7( Headدرصد درخراس های از نرع )8( Unassigned Referer
درخراس فايل  )9( Robots.txtان راف از مميار عمق صف ه های
درخراست ( )10درصد باالی درخراس های پ درپ )11( HTTP
تمداد باي نشر .
در اين پژوهگ ما از  1ويژت جديد برای تفکيک روباتهای مخرب از
كاربران خرش رفتار استفاده كرديم كه اين ويژت ها به شرح زير
م باشند.
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.2تعداد درخواست به زمان نشست :همانطرر كه بيان كرديم
تاكنرن از تمداد درخراس های نشر و زمان نشر به عنران
ويژت های مفيد برای تشخيص روباتهای وب بکار برده م شدند .اما
نرب تمداد درخراس های هر نشر به زمان آن نيز م تراند
اطالعات خرب در مررد رفتار كاربر وب به ما بدهد ،چرا كه اين نرب
برای كاربران انران تاه بريار كمتر از روباتهای وب مخرب اس .
.1میانگین اندازهی هر درخواست :تاه

اندازهی درخراس های

روباتها از الگری خاص تبمي م كند .به عنران مثال تمدادی از
روباتها تصاوير صف ه را ناديده ترفته و تمدادی ديگر فشط اشياء
صف ه مانند تصاوير و فايلهای فلگ را درخراس م دهند.
.9درصد درخواست فایلهای  :jsفايل جاوا اسکريپ

حاوی كدهای

سم كاربر هرتند كه مممرال روباتهای وب عالقهای به درخراس
كردن اين فايلها ندارند.
.4تعداد روی هم افتادگی نشستهای با  IPمشابه :برياری از
روباتهای مخرب وب از تمداد زيادی  User Agentبرای
درخراس های  HTTPخرد استفاده م كنند .آنها برای جلرتيری از
از چند درخراس فيلد User Agent
مردود شدن خرد پ
درخراس های بمدی خرد را تغيير م دهند .بنابراين با ترجه به روش
شناساي نشر كه عنران شد ،نشر های اين نرع روباتها به چند
نشر كرچک تشريم م شرند و با تغيير مشخصات نشر  ،شناساي
آنها به عنران يک نشر مخرب دشرار م شرد .از اين رو ما برای هر
نشر تمداد نشر های با  IPمشابه كه در يک ل ظه با اين نشر
اشتراک زمان دارد و در اصطالح روی هم افتادت دارد را م اسبه
كرده و به عنران يک ويژت مفيد استفاده م كنيم .برای م اسبهی
اين ويژت  ،از زمان آغاز و پايان نشر بهره م تيريم ،بطرریكه اتر
زمان آغاز نشرت با  IPمشابه ،در بين زمان آغاز و پايان نشر جاری
باشد يک روی هم افتادت برای نشر جاری م ررب م شرد.
 -5برچسب گذاری نشستها
در مطالمات تذشته برای برچرب تذاری كاربران ساي از روشهای
مختلف استفاده م شد([ )]17 ,11 ,1كه اغلب آنها تنها به تفکيک
روباتها از كاربران انران اقداد م كردند .اما در ت شيشات اخير
تفکيک روباتهای مخرب از خرشرفتار نيز مدنظر م ششان قرار ترفته
اس  .از جملهی اين ت شيشات مراج [ ]19 ,18 ,1هرتند كه روش
برچرب تذاری آنها به شرح زير اس .
اتر فيلد  User Agentمربرط به يک مرورتر شناخته شده يا يک
روبات وب شناخته شده باشد به آن برچرب تروه  1م دهيم ،اما اتر
اين فيلد مربرط به يک روبات وب مخرب شناخته شده يا ناشناس باشد
آن را با برچرب تروه  2عالم تذاری م كنيم.
اما با ترجه اينکه برياری از روباتهای مخرب وب از فيلد User
 Agentمرورترهای شناخته شده استفاده م كنند در نتيجه به عنران
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تروه  1يا همان كاربران مجاز شناخته شده ،برچرب تذاری م شرند.
به همين منظرر ما روش جديدی برای برچرب تذاری نشر های وب
پيشنهاد م دهيم كه با ترجه به ويژت های فيلد User Agent
طراح شده اس .
 -2-5رویکردی جدید در برچسب گذاری دادهها
ما در اينجا نشر های مجمرعه داده را بر اساس فيلد  User Agentو
دسترس به  robot.txtو با مراحل زير برچرب تذاری م كنيم .هدف
نهاي برچرب زن تماد نشر ها به دو تروه "كاربران خرشرفتار" و
"كاربران مخرب يا ناشناخته" اس .
.1نشر هاي كه فيلد  User Agentآنها مربرط به روباتهای وب
 .2مخرب شناخته شده يا كاربران ناشناس باشند را در تروه كاربران
مخرب يا ناشناخته قرار م دهيم.
.3نشر هاي كه  IPآنها در لير سياه روباتهای وب مخرب باشند
را در تروه كاربران مخرب يا ناشناخته قرار م دهيم.
.1نشر هاي كه  User Agentآنها مربرط به مرورترهای شناخته
شده باشند ول فايل  robot.txtرا فراخران كرده باشند در تروه
كاربران مخرب يا ناشناخته قرار م تيرند.
از آنجاي كه احتمال فراخران فايل  robot.txtترسط كاربر انران و
با مرورتر بريار پايين و در حد صفر اس  .تشريباً تمام نشر هاي
كه اين فايل را فراخران كردهاند به احتمال فراوان روباتهای مخرب
بردهاند كه از  User Agentيک مرورتر شناخته شده استفاده كردهاند.
يا هيچ كاربری اين فايل را با مرورتر خرد باز نکرده اس يا آنشدر تمداد
آنها كم اس كه م تران به عنران نريز دادهها از آنها چشم پرش
كرد.
.1نشر های مربرط به مرورترهای شناخته شده و روباتهای وب
خرش رفتار شناخته شده در تروه كاربران خرش رفتار قرار م تيرند.
همانطرر كه م دانيم برياری از روباتهای وب مخرب از فيلد User
 Agentمرورترهای شناخته شده استفاده م كنند .به همين دليل
ابتدا بايد روباتهای وب مخرب را برچرب تذاری كرد و در انتها باق
مانده را بر اساس اينكه ناشناخته يا شناخته شده خرش رفتار هرتند،
برچرب تذاری شرند .با استفاده از رويکرد باال م تران بريار دقيقتر
برچرب تذاری نشر ها را انجاد داد.
 -9مجموعه داده
يک نمرنه از ركرردهای اين مجمرعه داده دارای فيلدهای آدرس ،IP
زمان درخراس  ،User agent ،مرير فايل درخراست  ،وضمي پاسخ
 ،HTTPاندازه درخراس  ،نرع درخراس  HTTPو فيلد  referاس .
مشخصات اين مجمرعه داده در جدول ( )1آمده اس .
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جدول ( :)2مشخصات مجمرعه دادههای ساي

بندی اس كه ن رهی م اسبهی آن را در فرمرل ( )1مشاهده
م كنيد]29 ,28[ .

.Articlebaz.com

نشر های
تر

نشر های
آمرزش

تمداد كل
نشر ها

تمداد كل
ركرردها

مجمرعه داده

979

2281

3213

112187

Articlebaz.com

 -7پیش پردازشهای فایل مجموعه دادهها
همانطرر كه تفتيم برای برچربتذاری ركرردها از فيلد
 Agentاستفاده م شرد .به همين منظرر ما با استفاده از مناب و
ابزارهای [ ]23-20نرع  User Agentهر نشر را مشخص كرديم تا
مرحله ی برچرب تذاری را انجاد دهيم .پ از برچرب تذاری
نشر ها با روش كه پيگتر عنران كرديم ،به اطالعات جدول ()2
دس پيدا كرديم.
User

جدول ( :)1تنرع كالسهای مجمرعه داده.
تمداد نشر های كاربران
مخرب يا ناشناس

تمداد نشر های كاربران
خرشرفتار

تمداد كل
نشر ها

111

2807

3213

TP  TN

)(1

TP  FP  TN  FN

اما همانطرر كه مشخص اس  ،در صررت كه مجمرعهی دادهها
نامترازن باشد و تمداد نمرنههای يک كالس خيل بيشتر از كالس
ديگر باشد ،اين مميار در نشان دادن ص يح ترزي خطا بر روی
كالسها دچار مشکل م شرد .به عنران مثال در پياده سازی ما اين
مشکل در بدترين حال در مررد روش  SVMبدون ويژت های
پيشنهادی اتفاق افتاد كه همانطرر كه جدول تداخل آن نشان م دهد
باالی  81%در تشخيص
(جدول ( ،))1با وجرد دستياب به ص
كاربران مخرب بريار ضميف عمل كرده اس كه اين مميار ناتران از
بيان آن اس  .همانطرر كه مشخص اس در مررد مثال قبل مميار
فراخران مشدار بريار پايين  1,12%را به خرد م تيرد و ضمف اين
روش دستهبندی در شناساي ص يح روباتهای مخرب ( )TPرا آشکار
م كند.
جدول ( :)4جدول تداخل روش  SVMبدون استفاده از ويژت های
پيشنهادی.

 -8نتایج

كالس واقم

الگرريتمهای دستهبندی كه در اين مطالمه ارزياب ترديدهاند عبارتند
از :درخ تصميم [ ]21[ C4.5 ،]21[ ID3 ،]21و شبکهی عصب ،
ماشين بردار پشتيبان و روش  Naive Bayesianكه در []27
م تران ياف  .تمام اين الگرريتمها با استفاده از نرد افزار
 RapidMinerو با پارامترهای پيگ فرض آن پياده سازی و ارزياب
شدهاند.
 -2-8ماتریس تداخل و معیارهای ارزیابی
در روشهای يادتيری با ناظر از ماتري تداخل برای بررس ميزان
الگرريتم دسته بندی استفاده م شرد .اين ماتري ميزان
ص
برچرب تذاری اشتباه دسته بند برای هر كالس را به صررت بصری
نشان م دهد كه در مررد مرئلهی دستهبندی كاربران وب همانند
جدول ( )3م باشد.
جدول ( :)9جدول تداخل.
كالس واقم
خرش رفتار

مخرب

False
)Positives(FP

True
)Positives(TP

پيگ بين مخرب

True
)Negatives(TN

False
)Negatives(FN

پيگ بين خرش رفتار

مميارهای متفاوت برای ارزياب الگرريتمهای دستهبندی وجرد دارد كه
يک مميار مناسب برای اين منظرر اس  .مميار
در بين آنها ص
نشان دهندهی ميزان درست جرابهای يک روش دسته
ارزياب ص

1



Accuracy

خرش رفتار

مخرب

2

2

پيگ بين مخرب

831

193

پيگ بين خرش رفتار

بنابراين با ترجه به مشکل ذكر شده ما برای ارزياب روشهای دسته
بندی از مميارهای ديگری نيز استفاده م كنيم كه برای يادتيری
هرتند .اين
نامترازن استفاده م شرند و تکميل كنندهی مميار ص
مميارها شامل فراخران  ،دق و مميار  F1-measureهرتند كه در
فرمرل ( )2مشاهده م شرند[.]28
TP
TP  FP

)( 2

, Pr ecision ( P ) 

TP
TP  FN

Re call ( R ) 
2 RP
R  P

F1 

مميار دق نيز ميزان نزديک جرابهای آزمرن ترفته شده از روش
آنها را نشان م دهد .از آنجاي كه در
دسته بندی ،فارغ از ص
ارزياب يک روش يادتيری ماشين هر دو مميار فراخران و دق
اهمي دارند و نزديک جرابهای اين دو مميار به هم نيز مهم اس از
مميار  F1-measureكه تركيب از اين دو مميار اس  ،استفاده
م شرد.
در آزمايش كه برای بررس دق دستهبندی الگرريتمهای يادتيری در
شناساي روباتهای مخرب وب طراح كرديم ،يکبار تنها ويژت های
 1تا  11را بکار برديم و بار ديگر با تماد ويژت ها اين آزمايگ را انجاد
دستهبندی اين
داديم تا تأثير استفاده از  1ويژت پيشنهادی در ص
الگرريتمها را بررس كنيم .نمردار نمايگ دهندهی ميزان ص
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تشخيص  1روش يادتيری ماشين استفاده شده را در شکل ()2
مشاهده م كنيد.

شکل ( : )1نمردار ارزياب ميزان ص

از آن جاي كه دق و فراخران به هم وابرتگ دارند به طرری كه
تاه افزايگ يک باعث كاهگ و ضربه به ديگری م شرد ،بنابراين
م ترانيم كاهگ اين مشدار در روشهای شبکه عصب و  C4.5را در
جه مصال ه ای مفيد بين دق و فراخران در نظر بگيريم ،چرا كه
مرجب شده اس تا اين دو روش در مميار فراخران بيشترين افزايگ
يمن حدوداً بين  11تا  12درصد را داشته باشند .همانطرر كه از
شکل ( )1نيز پيداس  ،در تمام روشها بجز درخ تصميم كه ثاب
مانده اس  ،ميزان  F1-measureبا استفاده از ويژت های پيشنهادی
افزايگ يافته اس .

روشهای يادتيری.

همانطرر كه در شکل ( )2پيداس  ،استفاده از  1ويژت پيشنهادی
دستهبندی كاربران وب را افزايگ داده اس به طرری كه
ميزان ص
 91,22%كه باالترين
روش  C4.5با استفاده از تماد ويژت ها به ص
دستهبندی در بين روشهای يادتيری م باشد ،رسيده
ميزان ص
اس .
از بين  1روش يادتيری استفاده شده ،دق  3روش بين  1,83%تا
 20%افزايگ يافته اس و بيشترين دق مربرط به درخ تصميم اس
كه در هر دور آزمايگ به دق  100%رسيده اس  .شکل ( )3تريای
اين مطلب اس  .همچنين شکل ( )1و شکل ( )1به ترتيب نشان
دهندهی ميزان افزايگ فراخران و  F1-measureبا استفاده از
ويژت های جديد م باشد.

شکل ( : )4نمردار ارزياب ميزان فراخران روشهای يادتيری.

شکل ( : )5نمردار ارزياب ميزان  F1-measureروشهای يادتيری.

 -1-8رتبه بندی ویژگیها بر اساس مربع همبستگی
شکل ( : )9نمردار ارزياب ميزان دق روشهای يادتيری.

با دق در دو شکل ( )3و ( )1مترجه تاثير بريار جالب استفاده از
ويژت های جديد در كاراي روشهای استفاده شده م شريم .نکتهی
جالب استفاده از اين ويژت ها كاهگ مشدار دق در روشهای شبکهی
عصب و  C4.5با وجرد افزايگ بشيه روشها (بجز درخ تصميم كه
ثاب مانده) اس  .همانطرر كه تفتيم بيشتر از اينکه تنها يک كداد از
اين دو مميار برای ما مهم باشد تركيب اين دو مميار در قالب F1-
 measureبرای ما مهم اس .

1

ضريب همبرتگ عددی بين  -1و  1اس كه پيرند بين دو ويژت را
نشان م دهد .اتر همبرتگ بين دو ويژت مثب باشد ،پيرند
مرتشيم برقرار اس و اتر منف باشد پيرند دو ويژت بصررت ممکرس
اس  .در صررت كه ضريب همبرتگ مشدار صفر به خرد بگيرد به
ممنای استشالل دو ويژت اس  .ما از مرب همبرتگ برای دسته
بندی ويژت ها استفاده كردهايم .بطرری كه هرچه ميزان تران دو
همبرتگ ما بين يک ويژت و ويژت برچرب ،به  1نزديکتر باشد،
ويژت بهتری م ررب م شرد .جدول ( )1نشان م دهد كه ويژت
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درصد فايلهای  jsدر جايگاه بريار خرب 1اد و سه ويژت ديگر در
ردههای 1اد8 ،اد و 11اد قرار م تيرند.
جدول ( :)5رتبه بندی ويژت ها بر اساس همبرتگ .
رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

ویژگی

بهترين مدل دستهبندی بايد تا جای ممکن به ترشهی سم چپ
باالی نمردار نزديک شرد .همانطرر كه از شکل ( )1پيداس  ،با ترجه
به اين مميار ارزياب  ،روش درخ تصميم و پ از آن  C4.5نرب به
بشيه عملکرد بهتری دارند.

درصد درخواستهاي  HTTP requestبا نوع Head
درصد درخواستهاي از نوع Unassigned Refer

 -21نتیجه گیری

انحراف از معيار عمق صفحه هاي درخواستی
درصد درخواست فایلهاي js
نسبت درخواست صفحههاي  HTMLبه تصویر
ميانگين اندازهي هر درخواست
مدت زمان نشست
تعداد درخواست به زمان نشست
تعداد درخواستهاي نشست
درصد باالي درخواستهاي پیدرپیHTTP
تعداد روي هم افتادگی نشستهاي با  IPمشابه
درصد درخواستهایی که با خطاهاي  XX4مواجه
میشوند
تعداد بایت نشست
درخواست فایل Robots.txt

 -9نمودار ROC
نمردار  ROCبه صررت بصری مصال هی بين نرخ true positive

( )TPRو نرخ  (FPR) false positiveرا نمايگ م دهد .روش
ارزياب  ROCاز دو مميار ارزياب تک سترنه ( TPRم رر عمردی) و
( FPRم رر افش ) استفاده م كند و يک تراف با ترسيم نرخ  TPبر
روی  FPبه دس م دهد .در واق هر نشطه در اين فضا نشاندهنده
كاراي يک دسته بند برای يک ترزي داده شده اس  .ن رهی
م اسبهی  TPRو  FPRدر فرمرل ( )3آمده اس [.]28 ,27

در اين مشاله مشاهده كرديم كه استفاده از فيلد  User Agentدر
برچرب تذاری مجمرعه داده نياز به رعاي نکات ظريف دارد كه در
صررت كه به خصرصيات اين فيلد و به سازوكار شبکه ترجه كاف
نشرد ،از كيفي برچرب تذاری كاسته م شرد .از بين  1ويژت جديد
كه پيشنهاد كرديم  2ويژت جديد بهويژه برای تشخيص روباتهای
مخرب كه رفتار كاربران انران را تشليد م كنند م ترانند مناسب
باشند" .تمداد روی هم افتادت نشر های با  IPمشابه" و "نرب
درخراس به زمان نشر " ويژت هاي هرتند كه بهخصرص در
روباتهای حملهی  DDoSبيشتر ديده م شرند .در برچرب تذاری
نيز با نگاه جديد به فراخران فايل  robot.txtترسط نشر  ،سم
بر آن داشتيم تا ميزان خطا را كاهگ دهيم و روباتهای مخرب
بيشتری را برچرب تذاری كنيم .در نهاي با ارزياب روشهای
يادتيری به نتايج زير دس پيدا كرديم )1( :روشهای يادتيری ،C4.5
باالی  91%دس پيدا كردند.
 Naive Bayesianو  ID3به ص
درخ تصميم با دق  100%و  C4.5 ،SVMو  ID3با دقت باالی
 89%دستهبندی كاربران وب را انجاد دادند .فراخران برای  C4.5به
 83,19%و  F1-measureبه  81,11%رسيد كه باالترين ميزان در بين
بشيهی روشها برد .نمردار  ROCنيز درخ تصميم و  C4.5را به
ترتيب به عنران كاراترين روشها برتزيد )2( .استفاده از  1ويژت
پيشنهادی در كنار ويژت های ت شيشات تذشته و مشايرهی آن با
حالت كه تنها از ويژت های تذشته استفاده شده برد نشان داد كه اين
و  F1-measureتماد روشها بجز درخ
 1ويژت ميزان ص
تصميم (كه تغييری در آن ايجاد نشده اس ) را افزايگ داده اس .
 -22مراجع

شکل ( : )9نمردار  ROCروشهای يادتيری ماشين با استفاده از تماد
ويژت ها.

()3

و

TP
TP  FN
FP
TN  FP

1

TPR 
FPR 
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