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چکیده
در این مقاله بازدیدکنندگان وب سایتها به چهار گروه انسان ،روبات وب با رفتار خوب ،روبات وب با رفتار مخرب و بازدیدکنندگان
ناشناخته تقسیم بندی شده است .روباتهای وب یا خزنده های وب برنامه های نرم افزاری هستند که دائماً به صورت خودکار
ساختار لینکهای وب سایتها را مورد پیمایش قرار میدهند .هدف روباتهای وب کشف و بازیابی محتوا و دانش از وب میباشد.
این روباتها هم به منظور اعمال مفیدی مانند کشف لینکهای خراب و هم اعمال مخربی مانند حمله توزیع شده مختل کننده
سرویس طراحی شدهاند .تشخیص روباتهای وبی که تالش در تقلید رفتار انسان دارند به عنوان مهمترین چالش دسته بندی است.
در این مقاله با استفاده از شبکه باور بیزی ،به عنوان رهیافت کاربردی جدید به منظور تشخیص بازدیدکنندگان وب سایتها پرداخته
شده است .روش پیشنهادی با روشهای شبکه عصبی ،ماشین بردار پشتیبان و  C4.5استیوانوویچ و بیزین ساده استسپولو مقایسه
شده است ،که استفاده از روش پیشنهادی و استخراج سه ویژگی جدید باعث گردیده است که دقت روش پیشنهادی نتایج بهتری
نسبت به سایر روشها در تشخیص روباتهای وب داشته باشد؛ و همچنین نشان داده شده است هر چه تعداد مجموعه داده آموزش
بیشتر باشد دقت دسته بندی باالتر خواهد بود.

کلمات کلیدی
روباتهای وب ،شبکه های باور بیزی ،فایل ثبت وقایع ،کاربرد کاوی وب
شده است .پس نياز است تا در دنياي مجازي بتران تنها با يت برنامته
 -1مقدمه
خردكار نرم افزاري تفاو ميان يت كتاربر انستان و يت برنامته نترم
افزاري را تشخيص داد.
با گسترش شبكه جهاني اينترنت ،بسياري از زواياي زندگي انسان نيز
تا كنرن روش ااي مختلفي براي تشخيص روبا ااي وب پيشنهاد
تحت تأثير اين پديده قرار گرفته استت .بته طترري كته در كشتررااي
شده است .برمهار و امكارانش روبتا اتاي وب را بته اهتار دستته
صنعتي ،بسياري از امرر روزمره ،از خريدااي روزانه گرفته تا آمرزش و
روشااي ساده ،تله ،ارزيابي رفتار حركتي روبا اا ،مدل سازي الگتري
تجتتار  ،امگتتي از طري ت اينترنتتت صتترر م تيگيتترد .بتتا پيشتترفت
رفتاري روبتا اتاي وب خصصته كتردهانتد] .[1دستته بنتدي دوران و
تكنرلرژيااي مرتبط با كامپيرتر و افزايش قدر برنامهنريسان ار روزه
امكارانش اهار دسته تحليتل نحتري ثبتت وقتايل ،الگتري ترافيت ،
برنامه ااي سردمندي بر روي اينترنت به دنيا عرضه ميشرد .در مقابل،
تكني ااي يادگيري تحليلي ،سيستت تستت تررينتی متيباشتد ].[2
قدر اكراا نيز افزايش يافته و برنامه ااي مخرب قدرتمندتري ترليد
طب دسته بندي دوران روش ااي تحليل نحتري ثبتت وقتايل شتامل
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بررسي رشته ااي عامل كاربر ] [4تكنيت تحليتل انتد گتامي ثبتت
وقايل][5ميباشد و روش ااي تحليل الگري ترافيت شتامل تشتخيص
روبا ااي وب از طري تحليتل نحتري و تحليتل الگتر ] ،[6تشتخيص
روبا ااي وب بر اساس الگرااي منبتل درخراستت ] ،[7تشتخيص بتر
اساس الگر ااي نتر درخراستت ] ،[8تشتخيص بتا استتفاده از معيتار
ترافي ] [9ميباشد.
تكني ااي يادگيري تحليلي شامل تشتخيص بتا استتفاده از
درختتت تیتتمي ] ،[10تشتتخيص بتتا استتتفاده از شتتبكه عیتتبي ]،[11
تشخيص بر اساس شبكه بيزين ساده] ،[12,13تشخيص بتا استتفاده از
مدل مخفي ماركرف ][14ميباشد و تكني ااي سيست تست تررينی
شامل تشخيص بر استاس تستت كپ تا ] ،[15,16تشتخيص بتا رفتتار
مروري انسان ] [17مي باشد .استيرانرويچ و امكارانش بازديدكننتدگان
وب سايتاا را اهار دسته انسان ،روبا اا با رفتار خرب ،روبا اتا بتا
رفتار مخرب ،بازديدكننده ناشناخته در نظر گرفتتهانتد و بتا روشاتاي
دسته بندي ،مشخص كردهاند ار نشست مربرط به كدام دسته ميباشد
].[3
در اين مقاله ادف اصلي ،كشف دانش از فايلااي ثبت وقايل
به منظرر دسته بندي و تشخيص بازديدكنندگان وب سايتاا به كم
روش شبكه باور بيزي مي باشد .اين فرايند شامل سه فاز اصلي به شرح
زير ميباشد -1 .پيش پردازش كه در اين مرحله ورودي ،فايتل ثبتت
وقايل و خروجي ،نشست كاربران مي باشد .فتاز پتيش پتردازش شتامل
يكسري ريز مرحله ميباشد (پاکسازي اطصعا  ،شناستايي كتاربران،
شناسايي نشست)-2 .كشف الگر كه در اين فاز ورودي ،نشست كاربران
مي باشد و براي دسته بندي از روش شبكه بتاور بيتزي استتفاده شتده
است -3 .تحليل الگري كشف شده در اين فاز با استفاده از معيار دقت
دسته بندي به تحليل الگري كشف شده پرداخته شده است.
ادامه اين مقاله به صرر زير سازمانداي شده است در بخش
دوم آماده سازي مجمرعه داده ،بختش سترم روش شتبكه بتاور بيتزي،
بخش اهارم نتايج آزمايشا و در بخش پنج نتيجه گيري مقاله ارائه
شده است.

 -2آماده سازی مجموعه داده
كليه مراحل آماده سازي مجمرعته داداتا كته در شتكل ( )1مشتااده
ميشرد به اين شرح است  -1ورودي فايتل ثبتت وقتايل  -2شناستايي
نشست  -3استخراج ويژگي براي ار نشست (استتفاده از ويژگتياتاي
روش ااي قبلي و استخراج سه ويژگي جديد)  -4بر اسب گذاري اتر
نشست -5مجمرعه داده را به دو دسته مجمرعه داده آمترزش و تستت
تقسي ميكني  -6استفاده از روش شبكه باور بيزي براي دسته بندي.
با فرض صحت فرايند براسب زدن ،ادف اصتلي بررستي دقتت طبقته
بندي است ] .[3ار ورودي فايل ثبت وقايل به ترتيب حتاوي اطصعتا
زير ميباشد تاريخ ،ساعت ،متد (… ،)GET,HEAD,فايل درخراستت

شده ،آدرس  IPكصينت ،رشته عامل كاربر ،كركي ،رشتته ارجتا ،،كتد
پاسخ ،تعداد بايتي كه از كصينت به سرور ارسال ميشرد.

فايل ثبت وقايل

شناسايي نشست

استخراج ويژگياا ( 3ويژگي جديد)

براسب گذاري نشستاا

مجمرعه داده
آمرزش

مجمرعه داده
تست

شبكه باور بيزي

شکل ( : )1مراحل آماده سازی سیستم پیشنهادی

 -1-2شناسایی نشست
ابتدا تمام درخراست ااي  HTTPبر اساس  IPو عامل كتاربر 1يكستان
گروه بندي ميشرند سپس از ي رويكترد وقفته بتراي شكستتن ايتن
گروهاا به زير گروه ااي ديگر استفاده ميشرد (اگر زمان وقفه بتين دو
درخراست مترالي از ي زيرگروه  IPبيش از ي حد آستانه باشد ايتن
طرر فرض شرد كه آن كاربر ،ي نشست جديد را شرو ،كترده استت).
معمرالً حد آستانه را  33دقيقه در نظر ميگيرند .بدون ش ي عتدم
قطعيت در اين رويكرد وجرد دارد ].[3

 -2-2استخراج ویژگی برای هر نشست
پايه انتخاب ويژگي اا را بر اساس مطالعاتي كه از رفتار روبا اتاي وب
در ] [1,3,10,18,19داشتي در نظر ميگيري  .ويژگياايي كته از اتر
نشست استخراج مي شرد به شرح زير است -1حداكثر نر كليت -2 ،
مد نشست-3 ،درصد درخراست تیرير-4 ،درصد درخراست صفحا
-5 ،HTMLدرصتتتد پاستتتخ خطتتتاي -6 ،4xxدرخراستتتت فايتتتل
-7 ،Robots.txtدرصد درخراست ااي با ارجتا ،ختالي-8 ،درصتدي از
درخراست  HTTPاز نر-9 ، HEAD ،نر درخراست دنباله مترالي،
-13عم درخراست صفحه-11 ،تعداد بايتي كته از كصينتت بته سترو
ارسال ميشرد .ويژگي ااي ي تا يازده قبصً براي تشخيص روبا اتاي
وب استفاده شده است بعصوه سه ويژگي جديد كه به شترح زيتر آورده
شده است ،ويژگيااي استند كه از ار نشست استخراج ميشرد.
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كاربر انسان براي مشااده صتفحا وب نيتاز بته مرورگراتاي وب
دارد در حالي كه روبا ااي وب نيازي به استتفاده از مرورگراتاي وب
ندارد-12 .درصدي از درخراست فايل  CSSمرورگرااي وب به صرر
خردكار ي درخراست براي فايل  CSSارسال ميكننتد در حتالي كته
روبا ااي وب نيازي به مشااده فايل  CSSنتدارد ،پتس اگتر در يت
نشست تمام درخراست اا از ي نر ،منبل باشد و فايل  CSSمشتااده
نشده باشد آنگاه آن نشستت مشتكرک بته روبتا وب متيباشتد-13 .
درصدي از درخراستت فايتلاتاي ديگتر مرورگراتاي وب بته صترر
خردكار كليته منتابل جاستازي شتده در يت صتفحه وب را مشتااده
ميكنند در ي نشست اگر تنها ي نر ،از منابل درخراست شده باشد
آن نشست مشكرک به روبا وب ميباشد .بنابراين اگر ي صفحه وب
ديده شده اما نه امه منتابل جاستازي شتده در آن ،آنگتاه آن نشستت
مي تران مشكرک به روبا وب باشد-14 .درصدي از كركياا كركياا
اطصعاتي استند كه سرور  HTTPمي تراند به امراه منبل درخراستت
شده به ماشين كتاربر ارستال كنتد .مرورگتر كتاربر ممكتن استت ايتن
اطصعا را ذخيره كند و متعاقباً انگام ارسال درخراستتاتاي بعتدي
اطصعا آن را به سرور  HTTPپس بفرستد .اگر درصد كتركياتا در
ي نشست صفر باشد ،آنگاه آن نشست ميتتران مشتكرک بته روبتا
باشد.

 -3-2بر چسب گذاری هر نشست
براسب گذاري نشستاا بر اساس اهار كصس به شرح زير است
] -1 [20-24مقايسه عامل كاربر با ليست به روز شده عاملااي كاربر
مرورگرااي شناخته شده در صررتي كه رشته عامل كاربر با ليست به
روز شده عاملااي كاربر مرورگرااي شناخته شده مطابقت داشته باشد
و به فايل  Robots.txtدسترسي پيدا نكرده باشد به عنران كاربر انسان
براسب گذاري ميشرد -2 .مقايسه عامل كاربر با ليست به روز شده
عاملااي كاربر روبا ااي وب با رفتار خرب شناخته شده در صررتي
كه رشته عامل كاربر با ليست به روز شده عاملااي كاربر روبا ااي
وب با رفتار خرب شناخته شده مطابقت داشته باشد به عنران روبا
وب با رفتار خرب براسب گذاري ميشرد -3 .مقايسه عامل كاربر با
ليست به روز شده عاملااي كاربر روبا ااي وب مخرب شناخته شده
در صررتي كه رشته عامل كاربر با ليست به روز شده عاملااي كاربر
روبا ااي وب مخرب شناخته شده مطابقت داشته باشد به عنران
روبا وب مخرب براسب گذاري ميشرد -4 .بقيه نشستاا به عنران
كاربر ناشناخته براسب گذاري ميشرد.

 -3شبکه باور بیزی
يتت شتتبكه بيتتزي ترزيتتل احتمتتالي تتتر م مجمرعتته اي از  vمتغيتتر
 v  x1 ,....,x v را بتته صتترر ي ت گتتراف جهتتت دار بتتدون دور و
مجمرعه اي از جداول احتمال شرطي براي ار متغير ،نشتان متيداتد

] .[25-27مجمرعه والد ااي  xiكه با  πiنشان داده ميشترد ،مجمرعته
نرداايي استند كه در شبكه ي كمان از آناا به نترد  xiوجترد دارد.
ساختار شبكه بيانگر اين مسئله است كه ار نرد بتا دانستتن اطصعتا
والدين بصفیل اش از متغير ااي غير فرزند خرد مستقل است .بنابراين
احتمتال يت واقعته دلختراه  x  x1,....,x v متيترانتتد بته صتترر

i 1 Pxi |  i 
v

 P X  محاسبه شرد .به طرر كلي نمايش ترزيل

احتمال تر م مجمرعه اي از  vمتغير گسسته به فضايي از مرتبه نمتايي
نسبت به  vنياز دارد .شبكه ااي بيتزي ايتن فضتا را بته مرتبته نمتايي
نسبت به | maxiϵ{1,…,v}|πiكااش ميداند ].[34

 -1-3آموزش شبکه های باور بیزی
براي ترصيف ي شبكه بيزي بايد دو متررد را فتراا آورد ترپرلترژي
(ساختار) گراف ،و پارامتر ااي جداول احتمال شرطي مربرط بته تمتام
متغيراا .مسئله اي كه معمرالً براي ساخت شتبكه اتاي بيتزي مطترح
است ،يادگيري ار دوي اين مرارد بر اساس مجمرعه مثالااي آمرزشي
است ] . [29-32پارامتر ااي ي شبكه بيزي در واقل مقادير مرجرد در
جداول احتمال شرطي ار متغير ميباشند .سادهتترين حالتت آمترزش
پارامتر ااي شبكه وقتي است كه ساختار شبكه مشخص بترده و كليته
متغيراا كامصً مشااده پذير باشند ،كه در ايتن تحقيت كليته متغيراتا
كامصً مشااده پذير ميباشد .در اين حالت فترض متيشترد كته اتدف
يادگيري پيدا كردن برآورد امكان بيشينه 2پارامتر ااي جداول احتمال
شرطي ار ي از متغيراا ميباشد ].[34
واضح است وقتي كه ساختار شبكه نيز معلرم نباشد بايد ابتدا
ساختار و سپس پارامتر ااي آن را آمرزش داد .مسئله آمرزش ساختار
راه حل ك ازينه و اوليه اي نداشته و مستلزم استفاده از روشااي
جستجر است .فرايند يادگيري ساختار به دو دسته محدوديت گرا
] [33و امتيازگرا] [26تقسي ميشرد .دسته دوم بسيار محبربتر
برده و در اين تحقي نيز از دسته دوم ،الگرريت اترماتاي يادگير
استفاده ميشرد .مسئله يافتن بهترين شبكه ،ي مسئله NP-Hard
ميباشد ] .[27بنابراين براي جستجري شبكه نزدي به بهينه از
روشااي جستجري اكتشافي استفاده ميگردد.

 -2-3آموزش ساختار توسط اتوماتاهای یادگیر
اترماتاااي يادگير به دو دسته غير قطعي با ساختار ثابت و غير قطعي با
ساختار متغير تقسي ميشرند .در ايتن تحقيت يت روش مبتنتي بتر
اترماتاااي يادگير با ساختار متغير براي آمترزش ستاختار شتبكه اتاي
بيزي استفاده شده است .اين روش از انتدين اترماتتاي يتادگير بتراي
جستجري ساختار نزدي به بهينه استفاده ميكند .اين ساختار نزدي
به بهينه ،بايد ساختاري باشد كه مقدار بيشينه تتابل ارزيتابي شتبكه را
داشتتته باشتتد ] .[37-39ايتتن روش از مجمرعتته اي از اترماتااتتا بتتراي
جستجر استفاده ميكند .در آن به ازاي ار ي از اتیتاال ممكتن در
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گراف شبكه ي اترماتا در نظر گرفته ميشرد .اين اتیاال متيتراننتد
ار ي از كمانااي ي گراف كامل با  nگره باشند.
كليه اترماتااا به صرر مرازي در اتر مرحلته جستتجر ،يت
عمل را بر مبناي بردار احتماال خرد انتخاب ميكنند .عمتل انتختاب
شده ار اترماتا به شبكه اعمال شده و باعث ترليد ي گراف ميگتردد.
سپس پارامتر ااي جداول احتمال شرطي ار يت از متغيراتا ترستط
روش برآورد امكان بيشينه محاسبه ميشرد و گتراف جهتت دار ترليتد
شده مررد بررسي قرار ميگيرد تا ي گراف قابل قبرل باشد .براي اين
منظرر بايد اوالً متغير كصس ايچ والدي نداشته باشد و ثانياً ايچ دوري
در گراف بدست آمده وجرد نداشته باشد .اگر شبكه حاصل شتده قابتل
قبرل نباشد كليه اترماتااا جريمه شده و اگر شبكه قابل قبرل باشد بتر
اساس مقايسه امتياز مرحله فعلي و قبلي مررد پاداش و يا جريمه قترار
ميگيرد .جستجر تا جايي ادامه مييابد كه امتياز مرحله فعلي از امتياز
مرحله قبلي بهتر نشرد .ار اترماتا مستقصً عملي را از مجمرعه اعمالش
انتخاب كرده و به محيط اعمال ميكند سپس امه اترماتااا از محتيط
پاسخ يكساني دريافت مي كنند .روش آمترزش ستاختار پيشتنهادي در
] [38با الگرريت ااي رقيب مقايسه شده است و نتايج نشان داد كه اين
روش جستجري عصوه بر داشتتن ازينته محاستباتي كمتتر ،متيترانتد
ساختار با امتيازي نزدي تر به امتياز بهينه را بيايد.
ترپرلرژي شبكه باور بيزي حاصل از مجمرعته اي از اترماتااتا
براي تشخيص روبا ااي وب در شكل ( )2نشان داده شده است .با در
نظر گرفتن  14ويژگي و ي نرد كصس ،با اهار حالتت بازديتد كننتده
ناشناخته ،كاربر انسان ،روبا وب خترب و روبتا وب مخترب ،كتران
باالي  7براي حداكثر تعداد والد ااي ار گره ،تتابل )) (LL(B|Dتتابل
امتيازداي ] ،[34ركررد ااي استتخراج شتده از فايتل ثبتت وقتايل بته
عنران ورودي ،خروجي اين الگرريت با مفروضا ذكتر شتده ماتريستي
است با  15سطر و سترن ،معادل  15گره شبكه كه ي اتاي متاتريس
نشان دانده رابطه علي يا ي كمان در گراف ترليدي است.
پس از آمرزش ساختار و پارامتر شبكه ،بايد بتران آن را متررد
پرسش قرار داد .منظرر از پرسش پتيش بينتي مقتدار تعتدادي متغيتر
مجهرل با دانستن مقدار تعدادي متغير معلرم مي باشد .در واقل شتبكه
بايد بتراند مقدار ي احتمال شرطي خراسته شتده را محاستبه نمايتد
] .[28اگر مقدار كليه متغيراا در مثالاا معلرم باشد ،مستئله استتنتاج
اندان پي يده نخرااد برد .در حالتي كه در مثتالاتا مقتادير نتامعلرم
وجرد داشته باشد بايد از روشااي استنتاج تقريبتي استتفاده كترد .در
اين مقالته مرترراتاي استتنتاج انتختاب شتده ،داراي  3CPDگسستته
مي باشند كه سازگار با متغيرااي اين مطالعه باشند؛ و به دليتل اينكته
امه مقادير متغيراا در مثال اا معلرم است از استنتاج دقيت استتفاده
كرده اي  ،در اين شرايط رايج ترين راه حل تبديل شبكه بتاور بيتزي بته
ي درخت با خرشه بندي نرداا به ا و ستاخت يت درختت اتیتال
ميباشد.

شکل ( : )2ساختار شبکه باور بیزی بر روی مجموعه داده پارس وب
سایت 4با استفاده از الگوریتم اتوماتای یادگیر برای تشخیص
روباتهای وب

 -4نتایج و شبیه سازیها
نشستااي استخراج شده از فايل ثبت وقايل شامل انرا ،روبا ااي وب
متني و غير متني از قبيل مرتررااي جستجري متفاو  ،جمل
كنندگان تیاوير و  ...ميباشد .در جدول ( )1مشخیا دو مجمرعه
داده پارس ااستينی 5و پارس وب سايت نشان داده شده است
] .[35,36امان طرر كه در اين جدول مشااده ميكنيد تعداد
نشستااي استخراج شده در مجمرعه داده پارس وب سايت بيشتر از
مجمرعه داده پارس ااستينی است و نتايج بدست آمده از مجمرعه
داده پارس وب سايت از دقت كلي باالتري برخرردار ميباشد83 .
درصد از مجمرعه داده به عنران مجمرعه داده ااي آمرزشي و 23
درصد باقي مانده به عنران مجمرعه داده ااي تست در نظر گرفته شده
است كه مشخیا اين دو مجمرعه داده در جدول ( )2و جدول ()3
قابل مشااده است.
جدول ( : )1مشخصات مجموعه دادهها
تعداد روبا
تعداد روبا
وب غير
وب مخرب
مخرب

تعداد بازديد
تعداد كاربر
كننده
انسان
ناشناخته

مشخیا
تعداد كل
نشستاا
مجمرعه داده

164

127

1392

1339

2422

PH

232

1459

8537

3566

13734

PW
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جدول ( : )6دقت دسته بندی بر روی مجموعه داده پارس هاستینگ

جدول ( : )2مشخصات مجموعه دادهها آموزش
تعداد بازديد
تعداد كاربر
كننده
انسان
ناشناخته

تعداد روبا
تعداد روبا
وب غير
وب مخرب
مخرب

مشخیا
تعداد كل
نشستاا

113

132

771

952

1938

161

1144

6436

3246

13987

PW

جدول ( )3مشخصات مجموعه دادهها تست
تعداد روبا
تعداد روبا
وب غير
وب مخرب
مخرب

مشخیا
تعداد كل
نشستاا

مجمرعه
داده

51

25

321

87

484

PH

41

315

2371

323

2747

PW

Precision

مخرب

بيني شده

نتيجه پيش

329884

4

5

2347

15

كاربر انسان

روبا وب

روبا وب

328875

2

5

29

284

بازديد كننده
ناشناخته

329428

8

297

2

8

روبا وب
غير مخرب

321463

6

4

33

1

روبا وب
مخرب

323

329553

329711

329221

)PrecisionA = TPA/ (TPA+ EAB + EAC+ EAD
)RecallA = TPA/(TPA+ EBA+ ECA+ EDA

براي مجمرعه داده پارس ااستينی با استفاده از روش
پيشنهادي ،دقت كلي ، 7ميانگين فراخراني ، 8ميانگين صحت 9و  F1به
ترتيب برابر  328843 ،329352 ،329524و  328947بدست آمده است.
ماتريس تداخل براي مجمرعه داده پارس ااستينی در جدول ( )5و
دقت دسته بندي در جدول ( )6قابل مشااده است.

كصس واقعي
غير مخرب

()1
()2

جدول ( : )7ماتریس شبکه بیزی برای مجموعه داده پارس وب سایت

كاربر انسان

C
EAC
EBC
TPC
EDC

براي مجمرعه داده پارس وب سايت با استفاده از روش پيشنهادي،
دقت كلي ،ميانگين فراخراني ،ميانگين صحت و  F1به ترتيب برابر
 327412 ،327873 ،329588و  327634بدست آمده است .ماتريس
تداخل براي مجمرعه داده پارس وب سايت در جدول ( )7و دقت دسته
بندي در جدول ( )8قابل مشااده است.

كننده

D
EAD
EBD
ECD
TPD

B
EAB
TPB
ECB
EDB

A
B
C
D

329524

329215

3272

329875

329383

دقت

ناشناخته

كصس واقعي

484

51

25

321

87

تعداد نشستااي
واقعي

بازديد

جدول ( : )4ماتریس تداخل

مقادير صحيح
دسته بندي شده

Recall

جدول ( : )8دقت دسته بندی بر روی مجموعه داده پارس وب سایت
جمل

روبا
وب
مخرب

روبا
وب غير
مخرب

كاربر
انسان

2634

6

297

2347

بازديد
كننده
ناشناخته
284

جدول ( : )5ماتریس شبکه بیزی برای مجموعه داده پارس هاستینگ

كصس واقعي
Precision

مخرب

روبا وب

غير مخرب

روبا وب

كاربر انسان

ناشناخته

بازديد كننده

329875

3

3

317

4

كاربر انسان

3272

6

18

3

1

روبا وب غير
مخرب

329216

47

4

3

3

روبا وب
مخرب

328868

328181

329754

329435

Recall

نتيجه پيش بيني شده

329383

3

3

8

79

بازديد كننده
ناشناخته

نتيجه پيش بيني شده

ي روش ساده براي تخمين خطا بين دستهاا ،استفاده از
ماتريس تداخل 6است .ماتريس تداخل ،نحرهي ترزيل خطا روي دسته
ااي مختلف را مشخص ميكند.كه در جدول ( )4نمرنه اي از اين
ماتريس مشااده ميشرد .با ترجه به اين ماتريس نحره محاسبه صحت
و فراخراني براي كصس  Aبه ترتيب در فرمرلااي ( )1و ( )2آورده
شده است ].[40

A
TPA
EBA
ECA
EDA

461

47

18

317

79

مجمرعه داده
PH

تعداد بازديد
تعداد كاربر
كننده
انسان
ناشناخته

جمل

روبا
وب
مخرب

روبا
وب غير
مخرب

كاربر
انسان

بازديد
كننده
ناشناخته

مقادير صحيح
دسته بندي
شده

2747

41

315

2371

323

تعداد
نشستااي
واقعي

329588

321463

329428

329884

328875

دقت

نمردار ميله اي مقايسه دقتت دستته بنتدي دو مجمرعته داده
پارس ااستينی و پارس وب سايت در شكل ( )3قابتل مشتااده استت
مجمرعه داده آمرزش پارس وب سايت بيشتر از مجمرعه داده آمترزش
پارس ااستينی است و قابل مشااده است كه دقت كلي دسته بنتدي
بر روي مجمرعته داده پتارس وب ستايت بيشتتر از پتارس ااستتينی
ميباشد.
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1.2

1.2
BBN_PH

1

دقت كلي

0.8

روبا وب مخرب

0.6

روبا وب غير مخرب

1
Neural Network_PH

0.8
0.6

SVM_PH

0.4

0.4

كاربر انسان

0.2

بازديد كننده ناشناخته

0
Accuracy PH

C4.5_PH

0.2
0

NB_PH
F1

Accuracy PW

Precision

Recall

شکل ( : )3نمودار میله ای مقایسه دقت دسته بندی دو مجموعه داده

شکل ( : )5نمودار میله ای مقایسه فراخوانی ،صحت و  F1الگوریتم

براي ارزيابي دقي تر كارايي روش پيشنهادي آن را با روش
استسرپلر ،مبتني بر مدل دسته بندي بيزين ساده) [13] (NBو با
روشااي شبكه عیبي SVM ،و  C4.5استيرانرويچ ] [3كه دو ويژگي
جديد نسبت به روش استسرپلر ارائه كرده است مقايسه شده است.
مقايسه الگرريت پيشنهادي با كارااي انجام شده در جدول ( ،)9شكل
( )4و شكل ( )5قابل مشااده است .نتايج بدست آمده از ارزيابيااي
مختلف نشان داد كه دقت كلي دسته بندي در مدل پيشنهادي با
استفاده از مجمرعه داده پارس ااستينی برابر  329524و با استفاده از
مجمرعه داده پارس وب سايت برابر  329588است و بهتر از ساير
روشااي انجام شده ،است و ام نين برروي مدل پيشنهادي و
كارااي انجام شده F1 ،با استفاده از مجمرعه داده پارس ااستينی و
پارس وب سايت ،محاسبه شده است نتايج نشان داد كه  F1برروي
مدل پيشنهادي در مقايسه با كارااي انجام شده بهتر است.

پیشنهادی بر روی مجموعه داده پارس هاستینگ با کارهای انجام

جدول ( : )9مقایسه دقت کلی دسته بندی الگوریتم پیشنهادی با
کارهای انجام شده
NB

C4.5

SVM

Neural Network

الگرريت
مجمرعه
BBN
داده

3٫8357

3٫9359

3٫9194

3٫9383

3٫9524

PH

328385

3292136 329392

3293957

329588

PW

1
0.95

BBN

0.9

Neural Network

0.85

SVM
C4.5

0.8

NB

0.75
0.7
PW

PH

شکل ( : )4نمودار میله ای مقایسه دقت کلی دسته بندی الگوریتم
پیشنهادی با کارهای انجام شده

شده

 -5نتیجه گیری
در اين مقاله سه ويژگي جديد و روشي مبتني بر شبكه بتاور بيتزي بته
عنران رايافت كتاربردي جديتد ،بتراي تشتخيص بازديدكننتدگان وب
سايتاا با استفاده از فايتل ثبتت وقتايل مربترط بته سترورااي پتارس
ااستينی و پارس وب سايت ارائه شده است .يكي از مه ترين كتاربرد
ااي شبكه ااي باور بيزي ،استفاده از آناتا بته عنتران دستته بنتدي
كننده است .شبكه ااي باور بيزي يكي از معدود متدولرژي ااي استت
كه از عهده پي يدگي روابط ،تعتداد متغيراتاي زيتاد و عتدم قطعيتت

روابط بر ميآيد و ام نين ميتراند ارتباط بين متغيراا را بدست آورد.
تشخيص و دسته بندي روبا ااي وبي كه تصش در تقليد
رفتار انسان دارند به عنران مه ترين االش دسته بندي است .با
بهكارگيري روش پيشنهادي تا حدودي اين االش كااش داده شده
است .در اين مقاله با استفاده از پارامتر دقت و  F1دسته بندي سيست
پيشنهادي مررد ارزيابي قرار گرفته است روش پيشنهادي با روش
استسرپلر مبتني بر مدل دسته بندي بيزين ساده) (NBو با روشااي
شبكه عیبي ،ماشين بردار پشتيبان و  C4.5استيرانرويچ كه دو ويژگي
جديد نسبت به روش استسرپلر ارائه كرده است مقايسه شده است.
نتايج بدست آمده از ارزيابيااي مختلف نشان داد كه دقت كلي دسته
بندي در مدل پيشنهادي و با استفاده از سه ويژگي جديد ،بهتر از ساير
روشااي انجام شده ،است و ام نين دقت دسته بندي الگرريت
پيشنهاد شده بر روي دو مجمرعه داده پارس وب سايت و پارس
ااستينی مررد بررسي قرار گرفت .تعداد ركرردااي آمرزش مجمرعه
داده پارس وب سايت بيشتر از مجمرعه داده پارس ااستينی است و
مشااده شد دقت كلي دسته بندي بر روي مجمرعه داده پارس وب
سايت باالتر از پارس ااستينی است و در پايان نشان داده شد كه F1
بر روي روش پيشنهادي و مجمرعه داده پارس ااستينی در مقايسه با
كارااي انجام شده بهتر است.

هجدهمين كنفرانس ملي ساالنه انجمن كامپيوتر ايران
1931  اسفندماه22-22 ، تهران، دانشگاه صنعتي شريف،دانشكده مهندسي كامپيوتر
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