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چکیده :روباتهای وب برنامه های نرم افزاری هستند که دائماً به صورت خودکار ساختار لینکهای وب سایتها را مورد پیمایش قرار میدهند.
موتورهای جستجو ،اسپم سازهای کامنت گذار و روباتهای کپی کننده مطالب از انواع روباتهای وب هستند .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 ) (DDOSطراحی شدهاند .در این مقاله با استفاده از روش ترکیبی فازی-عصبی به تحلیل فایل ثبت وقایع به منظور تشخیص روباتهای وب
پرداخته شده است .روش پیشنهادی با روشهای شبکه عصبی ،ماشین بردار پشتیبان و  C4.5استیوانوویچ و شبکه بیزین استسپولو مقایسه شده است،
که استفاده از سیستم فازی-عصبی و استخراج ویژگیهای جدید باعث گردیده است که روش پیشنهادی دقت باالتری نسبت به سایر روشها در تشخیص
روباتهای وب داشته باشد.
واژه های کلیدی :روباتهای وب ،سیستم فازی-عصبی ،فایل ثبت وقایع ،کاربرد کاوی وب.

 -1مقدمه
با گسترش شبکه جهانی اینترنت ،بسیاری از زوایای زندگی انسان نیز تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته است .به طوری که در کشورهای صنعتی ،بسیاری
از امور روزمره ،از خریدهای روزانه گرفته تا آموزش و تجارت ،همگی از طریق اینترنت صورت میگیرد .با پیشرفت تکنولوو یهوای مورتب بوا کوامپیوتر و
افزایش قدرت برنامهنویسان هر روزه برنامه های سودمندی بر روی اینترنت به دنیا عرضه میشود .در مقابل ،قدرت هکرها نیز افزایش یافته و برناموه هوای
مخرب قدرتمندتری تولید شده است .پس نیاز است تا در دنیای مجازی بتوان تنها با یک برنامه خودکار نرم افزاری تفاوت میان یک کواربر انسوان و یوک
برنامه نرم افزاری را تشخیص داد .روشهای مختلفی برای این که بتوان یک کاربر انسان را از یک نرم افزار متمایز کرد وجود دارد.
تا کنون روشهای مختلفی برای تشخیص روباتهای وب 1پیشنهاد شده است .بومهارت 2و همکارانش روباتهای وب را بوه ههوار دسوته :روشهوای
ساده ،تله ،ارزیابی رفتار حرکتی روباتها ،مدل سازی الگوی رفتاری روباتهای وب خالصه کردهاند ] .[1دسته بنودی دوران 3و همکوارانش ههوار دسوته:
تحلیل نحوی ثبت وقایع ،4الگوی ترافیک ،5تکنیکهای یادگیری تحلیلی ،6سیستم تست تورینگ 7میباشد ] .[2استیوانوویچ 8و همکارانش بازدیدکننودگان

1

Web robot detection
Bomhardt
3
Doran
4
Syntactical log analysis
5
Traffic pattern analysis
6
Analytical learning techniques
7
Turing test systems
8
Stevanovic
2

738

وب سایتها را ههار دسته :انسان ،روباتها با رفتار خوب ،روباتها با رفتار مخرب ،بازدیدکننده ناشناخته در نظر گرفتهانود و بوا روشهوای دسوته بنودی،
مشخص کردهاند هر نشست مربوط به کدام دسته میباشد ] .[3در این مقاله هدف اصلی ،کشف دانش از فایلهای ثبت وقایع 9بوه منظوور دسوته بنودی و
تشخیص روباتهای وب به کمک سیستم فازی-عصبی می باشد .این فرایند شامل سه فاز اصلی به شرح زیر میباشود -1 .پویش پوردازش : 10کوه در ایون
مرحله ورودی فایل ثبت وقایع و خروجی نشست کاربران می باشد .فاز پیش پردازش شامل یکسری ریز مرحله میباشد ( :پاکسازی اطالعوات ،شناسوایی
کاربران ،شناسایی نشست)-2 .کشف الگو :که در این فاز ورودی نشست کاربران میباشد و برای دسته بندی از روش ترکیبی فازی-عصوبی اسوتفاده شوده
است .برای ساخت سیستم فازی-عصبی باید پارامتر های ورودی تعیین شود سپس آموزش سیستم فازی-عصبی بوا اسوتفاده از الگوهوای ورودی و بدسوت
آوردن خروجی با توجه به پارامترهای تالی و در پایان ارزیابی آموزش سیستم فازی-عصبی با داده های آموزش -3 .تحلیل الگوی کشف شوده :در ایون فواز
نرخ خطا و دقت دسته بندی بدست میآید.
بخشهای مختلف این مقاله به این ترتیب میباشد :در بخش دوم کارهای مرتب  ،بخش سوم آماده سازی مجموعه داده ،بخش ههارم سیستم فازی-
عصبی ،بخش پنجم نتایج و شبیه سازیها و در بخش ششم نتیجه گیری مقاله آورده شده است.

 -2کارهای مرتبط
12

11

طبق دسته بندی دوران روش های تحلیل نحوی ثبت وقایع شامل :بررسی رشته های عامل کاربر ] ،[4تکنیوک تحلیول هنود گوامی ثبوت وقوایع ][5

می باشد و روشهای تحلیل الگوی ترافیک شامل :تشخیص روباتهای وب از طریق تحلیل نحوی و تحلیل الگو ] ،[6تشخیص روبواتهوای وب بور اسوا
الگوهای منبع درخواست ] ،[7تشخیص بر اسا الگو های نرخ درخواست ،[8] 13تشخیص با استفاده از معیار ترافیک ] [9میباشد .تکنیکهای یوادگیری
تحلیلی شامل :تشخیص با استفاده از درخت تصمیم ] ،[10تشخیص با استفاده از شبکه عصبی ] ،[11تشخیص بر اسا شبکه بیزین ] ،[12,13تشوخیص
با استفاده از مدل مخفی مارکوف ][14میباشد و تکنیکهای سیستم تست تورینگ شامل :تشخیص بر اسا تست کپچا ،[15,16] 14تشخیص بوا رفتوار
مروری انسان ] [17میباشد.

 -3آماده سازی مجموعه داده

15

کلیه مراحل آماده سازی مجموعه دادها به این شرح میباشد-1:ورودی فایل ثبت وقوایع  -2شناسوایی نشسوت  -3اسوتخراج ویژگوی بورای هور نشسوت
(استفاده از ویژگیهای روشهای قبلی و استخراج سه ویژگی جدید)  -4بر هسب گذاری هر نشست (استفاده از بر هسب گذاری روشهای قبلی و یک بر
هسب گذاری جدید) -5مجموعه داده را به دو دسته مجموعه داده آموزش و تست تقسیم میکنیم  -6استفاده از روش سیستم فازی-عصبی بورای دسوته
بندی .با فرض صحت فرایند برهسب زدن ،هدف اصلی بررسی دقت دسته بندی است ].[3

-1-3

ثبت وقایع

یک نمونه درخواست در فایل ثبت وقایع سرور پار

هاستینگ به شرح زیر است:

2012-04-13 06:11:44 GET /Site/MAGHALAT/mga86020404_files /image018.jpg 180.94.90.16 Mozilla/5.0+(compatible
;+MSIE+ 9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0) - http://www.google.com .af /imgres 200 848
هر ورودی فایل ثبت وقایع به ترتیب حاوی اطالعات زیر میباشد :تاریخ ،ساعت ،متد (… ،)GET,HEAD,فایل درخواست شده ،آدر  IPکالینت،

رشته عامل کاربر ،کوکی ،رشته ارجاع ،کد پاسخ ،تعداد بایتی که از کالینت به سرور ارسال میشود.

-2-3

شناسایی نشست
16

ابتدا تمام درخواستهای  HTTPبر اسا  IPو  User-agentیکسان گروه بندی میشوند سپس از یک رویکرد وقفه برای شکستن این گروه ها به زیر
گروه های دیگر استفاده می شود (اگر زمان وقفه 17بین دو درخواست متوالی از یک زیرگروه  IPبیش از یک حد آستانه باشد این طور فرض شوود کوه آن
9

Access log file
Preprocessing
11
User agent
12
Multi-step
13
Query rate
14
CAPTCHA tests
15
Dataset preparation
10

739

کاربر  ،یک نشست جدید را شروع کرده است) .معموالً حد آستانه را  30دقیقه در نظر می گیرند .بدون شوک یوک عودم قطعیوت در ایون رویکورد وجوود
دارد].[3

-3-3

استخراج ویژگی برای هر نشست

پایه انتخاب ویژگیها را بر اسا مطالعاتی که از رفتار روباتهای وب در ] [18-19] [10] [3] [1داشتیم در نظر میگیریم .ویژگیهایی که از هر نشسوت
استخراج میشود به شرح زیر است-1 :حداکثر نرخ کلیک-2 ، 18مدت نشست-3 ،19درصد درخواست تصویر-4 ،20درصد درخواست صوفحات -5 ،HTML
درصد پاسخ خطای -6 ،21 4xxدرخواست فایل -7 ،22 Robots.txtدرصد درخواسوتهوای بوا ارجواع خوالی-8 ،23درصودی از درخواسوت HTTPاز نووع
-9 ،24HEADنرخ درخواست دنباله متوالی-10 ،25عمق درخواست صفحه-11 ،26تعداد بایتی که از کالینت به سرو ارسال میشود .27ویژگیهای یوک توا
یازده قبالً برای تشخیص روباتهای وب استفاده شده است بعالوه سه ویژگی جدید که به شرح زیر آورده شده است ،ویژگیهای هستند که از هر نشسوت
استخراج میشود.
درصدی از درخواست فایل  :CSSمرورگرهای وب به صورت خودکار یک درخواست برای فایل  CSSارسال میکننود در حوالی کوه روبوات هوای وب
نیازی به مشاهده فایل  CSSندارد ،پس اگر در یک نشست تمام درخواست ها از یک نوع منبع باشد و فایل  CSSمشاهده نشوده باشود آنگواه آن نشسوت
مشکوک به روبات وب میباشد.
28
درصدی از درخواست فایلهای دیگر  :در یک نشست اگر تنها یک نوع از منابع درخواست شده باشد به عنوان روبات در نظر گرفته میشوود .بورای
تعداد منابعی که بازدید میشود باید یک حد آستانه در نظر گرفت اگر از یک حد آستانه بیشتر باشد آن نشست میتواند متعلق بوه کواربر انسوان باشود ،و
همچنین اگر یک صفحه وب دیده شده اما نه همه منابع جاسازی شده در آن ،آنگاه آن نشست میتوان مشکوک به روبات وب باشد.
درصدی از کوکی ها : 29کوکی ها اطالعاتی هستند که سرور  HTTPمی تواند به همراه منبع درخواست شده به ماشین کاربر ارسال کند .مرورگر کاربر
ممکن است این اطالعات را ذخیره کند و متعاقباً هنگام ارسال درخواستهای بعدی اطالعات آن را به سرور HTTPپس بفرستد .اگر درصد کووکیهوا در
یک نشست صفر باشد ،آنگاه آن نشست میتوان مشکوک به روبات باشد.
دلیل استفاده از سه ویژگی جدید این است که کاربر انسان برای مشاهده صفحات وب نیاز به مرورگرهای وب دارد در حالی که روباتهای وب نیازی
به استفاده از مرورگرهای وب ندارد به همین دلیل است -1 :روباتهای وب نیازی به مشاهده فایل  CSSندارند -2 .روباتهای وب نیازی به مشاهده کلیه
منابع جاسازی شده در یک صفحه وب را ندارند -3 .درصد کوکیها در یک نشست روبات وب صفر میباشد.

-4-3

بر چسب گذاری هر نشست

30

در ابتدا همه نشست ها به صورت پیش فرض انسان در نظر گرفته شده است به جز برهسب گذاری بعضی از نشست ها به عنوان روبات کوه بوه شورح زیور
است  -1 :در صورتی که آدر  IPبا لیست به روز شده IPهای روباتهای وب شناخته شده یکی باشد -2 ،رشته عامول کواربر بوا لیسوت بوه روز شوده
عاملهای کاربر روباتهای وب شناخته شده یکی باشد] -3 ،[20-24درخواست برای فایل  ROBOTS.TXTداده شده باشد -4 ،مدت نشسوت بیشوتر از
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سه ساعت-5 ،نسبت درخواست  HTMLبه تصویر 31در یک نشست بزرگتر از  10باشد ] .[13برهسب گذاری یک تا پنج قبالً برای تشخیص روباتهوای
وب استفاده شده است ،بعالوه یک برهسب گذاری جدید که به شرح زیر آورده شده است ،مواردی است که در مرحله برهسب گذاری استفاده شده است.
در صورتی که در یک نشست تمام درخواستها از یک نوع منبع باشد و فایل  CSSمشاهده نشده باشد و درصد کوکیها در یک نشست صفر باشد آنگواه
به عنوان روبات وب برهسب گذاری می شود .سپس بازرسی به صورت دستی توس یک فرد خبره برای تایید یا رد برهسب گذاری که پیشنهاد شده است
انجام شده است .هدف روش نیمه اتوماتیک به حداقل رساندن نویز در مجموعه آموزش تعرف شده است.

 -4روش ترکیبی فازی-عصبی

32

روش استفاده شده در این مقاله ترکیبی از منطق فازی و سیستم عصبی میباشد ،بدین صورت عالوه بر استنتاج فازی ،سادگی و قابلیت تفسیر را نیز بوه
خواص شبکه عصبی اضافه میکند که باعث عملکرد بهتر نسبت به روشهای پیشین میگردد .این روش برای بهبود بخشیدن به قوانین سیستم فوازی بوا
کمک الگوریتم آموزش داده های تست در شبکه عصبی میباشد .سیستم فازی-عصبی در مقایسه با شبکه عصبی بوه خواطر تنظویم پوذیری پارامترهوای
سیستم فازی ،سریعتر آموزش میبیند و همچنین دقت باالتری دارد.
سیستم فازی -عصبی را میتوان به دو شکل پیاده سازی نمود .در شکل اول میتوان از عملیات فازی و یا اعداد فازی در شبکه های عصبی اسوتفاده
نمود .در شکل دوم که در این مقاله از آن استفاده شده است میتوان سیستم فازی را به صورت عصبی تحقق بخشید ] .[27-28به عبارت دیگر میتوان بوا
استفاده از اطالعات ورودی و خروجی ،سیستم فازی را به وسیله شبکه عصبی به نحوی آموزش داد که توابع عضویت 33ورودی ،توابع درجه یک خروجوی
(در شبکه فازی  )Takagi-Sugeno-kangو قوانین فازی خود را با این اطالعات سازگار کنند.
در تشخیص روباتهای وب با روش ترکیبی فازی-عصبی ورودیها به این سیستم  14ویژگی استخراج شده میباشد .نحوه آموزش سیسوتم بوه ایون
صورت میباشد که سیستم فازی-عصبی از داده های آموزش و  14ویژگی مربوط به هر نشست برای آموزش استفاده کرده است .در شکل  1آرایش شبکه
عصبی-فازی با دو تابع عضویت ورودی و سه ویژگی را نشان میدهد.

شکل  -1آرایش  ANFISبا دو تابع عضویت ورودی و سه ویژگی

در الیه دوم که الیه فازی کننده نیز نامیده میشود میزان تعلق ورودیها به مجموعه های فازی ورودی محاسبه میشود .الیه سوم الیه تصومیم گیوری و
استنتاج فازی است ،در این الیه با توجه به تعداد مجموعه های فازی قانون وجود دارد .در الیه ههارم یا الیه فازی زدایی ،قسمت تالی قوانین کنترلی قرار
داشته و عمل فازی زدایی نیز به صورت توأم در آن انجام میشود  .در این الیه متناظر با هر خروجی کنترل کننده ،یک نورون قرار دارد .خروجی شبکه نیز
احتمال روبات بودن هر نشست میباشد.
در شبکه های عصبی -فازی از قوانین اگر-آنگاه فازی  Takagi-sugenoمرتبه یک استفاده شده است خروجی هر قانون ترکیوب خطوی متریرهوای
ورودی و مقادیر ثابت میباشد و خروجی نهایی میانگین وزنی هر یک از خروجیهای قوانین میباشد .در نرم افزار  MATLABدو مرحلوه بورای طراحوی
 ANFISوجود دارد .مرحله اول ،طراحی پارامترهای مقدم و مرحله بعد آموزش پارامترهای تالی میباشد .در اینجا برای طراحی پارامترهای مقدم (تعیین
شکل توابع عضویت) از روش  Grid Partitionاستفاده شده است .زمانی که پارامترهای مقدم به دست آمدند ،پارامترهای تالی بر اسا داده های ورودی-
خروجی ،به دست میآیند .برای آموزش  ،ANFISنتایج شبیه سازیها نشان داد که روش آموزشی  Back Propagtionیا  Hybridبه تنهایی مناسوب
نیست .لذا ایده ای که در این مقاله از آن استفاده شد به این صورت است که ابتدا سیستم با روش  Hybridآموزش داده شود ،سپس سیستم آموزش دیده
به وسیله روش  Back Propagtionمجدد آموزش داده میشود .در مجموعه داده آموزش و تست اینکه هر نشست متعلق به روبوات وب یوا کواربر انسوان
است توس برهسب گذاری مشخص شده است .جهت آموزش شبکه فازی-عصبی ابتدا از ویژگیهای مجموعه داده آموزش استفاده شده است سپس برای
اعتبار سنجی شبکه  ،ANFISاحتمال روبات وب بودن نشستهای باقی مانده (مجموعه داده تست) محاسبه شده است.
31

HTML-to-image request ratio
ANFIS
33
Membership Function
32
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 -5نتایج و شبیه سازیها
جهت بررسی سیستم پیشنهادی از فایل ثبت وقایع سرور پار هاستینگ و پار وب سایت استفاده شده است ] .[25-26نشستهای استخراج شوده از
فایل ثبت وقایع شامل انواع روبات های وب متنی و غیر متنی از قبیل موتورهای جستجوی متفاوت ،جمع کننودگان تصواویر و  ...موی باشود 80 .درصود از
مجموعه داده به عنوان مجموعه داده های آموزشی و  20درصد باقی مانده را به عنوان مجموعه داده های تست در نظر گرفتهایوم .مجموعوه داده آمووزش
پار هاستینگ ] [25سه گروه به قرار زیر میباشد -1 :مجموعه داده آموزش را هیچ ترییری نداده است ) -2 .(PH_D1در مجموعوه داده آمووزش نورخ
روبات وب را به  % 50رسانده است ) -3 .(PH_D2در مجموعه داده آموزش نرخ کواربر انسوان را بوه  % 50رسوانده اسوت ) .(PH_D3و همچنوین بورای
مجموعه داده آموزش پار وب سایت ] [26سه گروه به قرار زیر میباشد  -1 :مجموعوه داده آمووزش را هویچ ترییوری نوداده اسوت ) -2 .(PW_D1در
مجموعه داده آموزش نرخ کاربر انسان را به  % 50رسوانده اسوت ) -3 .(PW_D2در مجموعوه داده آمووزش نورخ روبوات وب را بوه  % 50رسوانده اسوت
) .(PW_D3در جدول  1مشخصات دو مجموعه داده پار هاستینگ و پار وب سایت نشان داده شده است ،همان طور کوه در ایون جودول مشواهده
میکنید تعداد نشستهای استخراج شده در مجموعه داده پار وب سایت بیشتر از مجموعه داده پار هاستینگ است .برای ارزیوابی دقیوقتور کوارایی
34
روش پیشنهادی آن را با روش استسوپلو مبتنی بر مدل کال بندی شبکه بیزین ] [13و با روش های شوبکه عصوبی ،ماشوین بوردار پشوتیبان و C4.5
استیوانوویچ ] [3که دو ویژگی جدید نسبت به روش استسوپلو ارائه کرده است مقایسه شده است .در جدول  2نرخ خطای دسته بندی برای مجموعه داده
های مختلف آورده شده است ،همانطور که در این جدول مشاهده میکنید هر هه تعداد مجموعه داده آموزش بیشتر باشد نرخ خطای دسته بندی کمتر
خواهد بود .در شکل  2نمودار میله ای مقایسه نرخ خطای دسته بندی میانگین الگوریتمها را میتوانید مشاهده کنید.
جدول  -1مشخصات مجموعه داده ها
مشخصات

مجموعه تست

تعداد روبات وب در
مجموعه آموزش

تعداد کاربر انسان در
مجموعه آموزش

مجموعه آموزش

تعداد کل نشستها

تعداد ویژگیها

235

393

549

942

1177

14

PH_D1

235

549

549

1098

1333

14

PH_D2

235

393

393

786

1021

14

PH_D3

484

1181

757

1938

2422

14

PW_D1

484

1181

1181

2362

2846

14

PW_D2

484

757

757

1514

1998

14

PW_D3

مجموعه داده

جدول  -2مقایسه نرخ خطای دسته بندی برای مجموعه داده های مختلف
الگوریتم

NB

C4.5

SVM

Neural
Network

ANFIS

0٫3085

0٫2164

0٫2534

0٫2458

0٫1431

PH_D1

0٫2306

0٫1593

0٫1847

0٫1489

0٫0533

PH_D2

0٫2922

0٫1603

0٫1938

0٫1505

0٫1123

PH_D3

مجموعه داده

Stassopoulou
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0٫1823

0٫1273

0٫1751

0٫1266

0٫0449

PW_D1

0٫1603

0٫0651

0٫076

0٫0489

0٫0245

PW_D2

0٫2609

0٫1847

0٫2384

0٫1791

0٫1367

PW_D3

0٫2391

0٫1521

0٫1869

0٫1499

0٫0841

میانگین

Average Classification Error on Datasets

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
NB

C4.5

SVM

Neural Network

Average Classification Error

0.3

ANFIS

Algorithm

شکل  -2نمودار میله ای مقایسه نرخ خطای دسته بندی میانگین الگوریتمها

 -6نتیجه گیری
در این مقاله روشی مبتنی بر شبکه فازی-عصبی برای تشخیص روباتهای وب با استفاده از فایل ثبت وقایع مربوط بوه سورورهای پوار هاسوتینگ 35و
پار وب سایت ارائه شده است؛ و همچنین با بهکارگیری سه ویژگی و یک برهسب گذاری جدید در سیستم پیشنهادی ،تشخیص روباتهای وب از دقت
باالیی برخوردار شده است.
تشخیص و دسته بندی روباتهای وبی که تالش در تقلید رفتار انسان دارند به عنوان مهمترین هالش دسته بندی است ،در واقع روباتهای وبی کوه
به اشتباه در دسته انسان قرار میگیرند .با بهکارگیری روش پیشنهادی تا حدودی این هالش کاهش داده شده است .در این مقاله با استفاده از نرخ خطای
دسته بندی سیستم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفته است روش پیشنهادی با روش استسوپلو مبتنی بر مدل کال بندی شبکه بیوزین و بوا روشهوای
شبکه عصبی ،ماشین بردار پشتیبان و  C4.5استیوانوویچ که دو ویژگی جدید نسبت به روش استسوپلو ارائه کرده است مقایسه شده اسوت .نتوایج بدسوت
آمده از ارزیابیهای مختلف نشان داد که دقت تشخیص روبات های وب در مدل پیشنهادی بهتر از سایر روشها است و همچنین مشاهده شد که هور هوه
تعداد مجموعه داده آموزش بیشتر باشد نرخ خطای دسته بندی کمتر خواهد بود.
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