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 دهکیچ

به حالت بحرانی  هاسازمان افتدیماطالعاتی در معرض حمالت الکترونیکی هستند. وقتی حمالت شبکه اتفاق  یهاستمیسو  هاشبکه

. این امر محققان کنندینمفراهم  املی را برای سیستمشوند امنیت کآیند. متدهای سنتی که برای غلبه بر این تهدیدها استفاده میدر می

سیستم تشخیص . کندیمی یک سیستم تشخیص نفوذ که قادر به تشخیص و پاسخ به این چنین وقایعی باشد تشویق را برای توسعه

تشخیص دسترسی  که عبارت است ازباشد میامنیت کامپیوتر  گسترش حالی مهم و در عمده برای مسئله یهاروشیکی از  نفوذ

 برای بویژه الگوریتم ژنتیک متعددی مبتنی بر محاسبات نرم یهاروشهای مختلف و . معماریسیستم کامپیوتری مجاز به یکغیر

جامع روی سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارائه  یامطالعهی مروری اند. این مقالهتشخیص نفوذهای شبکه استفاده شده

 .کندیمرا به طور مختصر بررسی  ی اخیردر دهه الگوریتم ژنتیک های تشخیص نفوذ شاملتکنیکمچنین ه ،دهدیم

 یدیلکلمات ک

 کیژنت تمیالگور محاسبات نرم، ،نفوذ نفوذ، صیتشخ ستمیس

 

 IDSبر  یامقدمه -1

تهدیدهای مختلفی به آنها وارد است. وقتی یک سیستم اند اما مربوطه بسیار محبوب شده یو کاربردهاکامپیوتری  یهاشبکهصر اطالعات در ع

 به یک سیستم کامپیوتری وجود دارند ی کهتهدیدهایاز جمله  گیرد.در معرض یک ریسک باالیی قرار می شودیمیوتری به یک شبکه متصل کامپ

 و بروزرسانی بطور منظم کنترل شوند. روسیویآنت افزارنرمتوانند به طور گسترده با نصب می هاروسیو. هستند نفوذهاو  هاروسیو

امنیتی  یهاکیتکن ، دهایتهد. برای دفاع در مقابل این شودیمبه یک کامپیوتر گفته  1نفوذ ،به منابع یک کامپیوتر رمجازیغهر دسترسی 

خیص نفوذ در شبکه به تش هاآناز میان  .4ناهنجاری تشخیص نفوذ و ،3، دیواره آتش2رمزنگاریاند از قبیل های گذشته مطالعه شدهبسیاری در دهه

یک سیستم تشخیص ـ  ]3[شودفوذ دینامیکی و پیچیده مالحظه میمتد برای دفاع در مقابل رفتارهای ن نیتردبخشیامترین و عنوان محتمل

، 9، قابلیت اعتماد 6بر اساس یکپارچگی هاتیفعالگیرد که این کند و تصمیم مییک محیط داده شده را مانیتور می یهاتیفعال، 5نفوذ

 .مخرب یا طبیعی هستند ،منابع اطالعات 8یریپذدسترس

 detector10شده توسط  یآورجمع audit7ی این داده. کندآوری میی سیستم مشاهده شده گردیستم تشخیص نفوذ اطالعاتی دربارهس

 هاتیفعالبرد و سپس یک تصمیم برای ارزیابی احتمال اینکه این از بین می audit یداده، اطالعات غیر الزم را از detector. شودپردازش می

 .[2]گیرددر بر میی نفوذ مالحظه شوند را یک نشانهبه عنوان  توانندیم
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وی وه ربالق 11بد یهاتیفعالکنند. آنها برای ه حلی کامل برای مسئله فراهم نمیتشخیص نفوذ سنتی محدود هستند و را یهاستمیس

در بسیاری از موارد را درست پیدا کنند. هرچند  هایناهنجارتا حمالت امنیتی و  شوندیمگاهی اوقات موفق کنند و شبکه جستجو می یهاکیتراف

اشتباهی در شبکه وجود  زیچچیهدهند زمانیکه هشداری را میتشخیص دهند یا را  (false negative)خورند تا رفتارهای بدآنها شکست می

کاوی روی داده یهاکیتکن بکار بردندارند.  این آنها پردازش دستی جامع و استنباط تخصصی انسان را نیازعالوه بر  ـ (false positive)ندارد

 کند.تشخیص نفوذ بهتر کمک می یهاستمیس یتوسعهی ترافیک شبکه یک راه حل محتمل) امیدبخش ( است که به داده

جاد برای ای ن و منطق فازیبردار پشتیبا یهانیماش، عصبی مصنوعی یهاشبکهنرم مختلفی شبیه الگوریتم ژنتیک،  محاسبات یهاکینتک

رین روش برای تهوش مصنوعی دیگر کارآ یهاکیتکن بعضی الگوریتم ژنتیک به تنهایی یا در ترکیب با ـ شوندسیستم تشخیص نفوذ استفاده می

 است. شده تشخیص نفوذ کشف

IDS هدف یک
 بر اساس IDS. کندتمام ترافیک ورودی و خروجی را نظارت می IDS، به منظور تحقق این هدف. است بد تشخیص ترافیک 12

  : [4]شود یبندطبقهزیر  یهادستهتواند به تشخیص می یهاروش

 Anomaly detection13 از شکل نرمال تشخیص ناهنجاریهای ترافیک است. انحراف ترافیک نظارت شده  اساس بر: این تکنیک

 .شودمی گیریاندازه

 Misuse/Signature detection14یک  .کندعروف در ترافیک شبکه جستجو میامضاهای حمالت م : این تکنیک به دنبال الگوها و

ن تکنیک با تشخیص نفوذ روشی که ایشود. حمالت معروف استفاده میی امضاهای برای ذخیره معموالًروز هی همیشه بپایگاه داده

 .کندعمل می ویروسآنتی افزارنرمکند همانند روشی است که برخورد می

IDS [2]تقسیم شود و تشخیص مبتنی بر شبکه ی تشخیص مبتنی بر میزباندسته به دو تواندیمنیز منابع داده طبق  بر. 

 یین شود دقیقا تا تع شوندیمنظارت  میطور مستقبهمیزبان  عاملستمیسداده و فرآیندهای  یاپَروَنجاه ـ در تشخیص مبتنی بر میزبان

 اهداف یک حمله خاص هستند. ،کدام منابع میزبان

   ه استفاده از یک مجموعه از سنسورهایی که به شبکه ضمیم ی ترافیک شبکه را باداده ،شبکه تشخیص نفوذ مبتنی بر یهاستمیسدر

 .تا هرگونه فعالیت بد را ثبت کنند کنندیمشده نظارت 

در ادامه ابتدا  ترکیبی است. یهاستمیسی گرایش جاری در تشخیص نفوذ، ترکیب هر دوی اطالعات مبتنی بر میزبان و شبکه برای توسعه

 شودیمارائه  IDSدر تشخیص نفوذ، فواید و معماری آن برای و سپس کاربردهای مختلف آن  است الگوریتم ژنتیک در حالت کلی شرح داده شده

مجموعه داده گان مورد استفاده در این زمینه را معرفی  5، بخش اندی اخیر مطرح شدهدر دههارهای مرتبط در این زمینه برخی کهم چنین 

 اند.و در پایان برخی نتایج ارائه شده کندیم

 

 الگوریتم ژنتیک -2

و 15یسـاز نهیبهافزون علوم و تکنولوژی استفاده از این روش در  و هر روز با پیشرفت روز باشدیمبسیار وسیع وریتم ژنتیک کاری الگی محدوده

-مـی نین تکامل بیولوژیک طبیعی تقلید توان یک روش جستجوی کلی نامید که از قواالگوریتم ژنتیک را می .حل مسائل بسیار گسترش یافته است

کند. درهر نسل به ر قانون بقای بهترین را اعمال میبهت یهاجوابهای مساله به امید بدست آوردن سری از جواب روی یک برالگوریتم ژنتیک  .کند

انـد،  انتخاب شده به کمک عملگرهایی کـه از ژنتیـک طبیعـی تقلیـد شـده      یهاجوابها و تولید مثل کمک فرآیند انتخابی متناسب با ارزش جواب

 .[6]جدید با شرایط مساله سازگارتر باشد یهانسلشود که یند باعث میآید. این فرآواب نهایی بدست میهای بهتری از جتقریب

 . بطـور کلـی  انـد  شدهتشکیل  هاهم از ژن هاکروموزوم.باشدمی هاکروموزومشامل  نیزو هر سلول  از سلول تشکیل شده یازنده بدن هر موجود
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 باشند:به شرح ذیل می های ژنتیکاجزای الگوریتم

 حل ممکن برای مسئله مورد نظر هر کروموزوم نشان دهنده یک نقطه در فضای جستجو و یک راه ،های ژنتیکمدر الگوریت:  16کروموزوم

 شوند. )متغیر( تشکیل می 19ها( از تعداد ثابتی ژنها )راه حلاست. خود کروموزوم

 بر روی هر جمعیت, جمعیت جدیدی دهند. با تاثیر عملگرهای ژنتیکی جمعیت را تشکیل میها یک ای از کروموزوممجموعه:  18جمعیت

 شود.با همان تعداد کروموزوم تشکیل می

 ابتدا باید یک تابع برازندگی برای آن مسئله ابداع شود. برای  ،های ژنتیکا استفاده از الگوریتمبه منظور حل هر مسئله ب:  17تابع برازندگی

 گرداند که نشان دهنده شایستگی یا توانایی فردی آن کروموزوم است.این تابع عددی غیر منفی را برمی ،هر کروموزوم

 عملگرهای الگوریتم  ژنتیک

 21نسل، شود. با تاثیر این عملگرها بر روی یک جمعیتاستفاده می ژنتیک یاز عملگرها 20در طی مرحله تولید مثل های ژنتیک،در الگوریتم

 دارند. های ژنتیککاربرد را در الگوریتممعموالً بیشترین  24و جهش 23ادغام ،22شود. عملگرهای انتخاببعدی آن جمعیت تولید می

 کند. انتخاب می تولیدمثلتعدادی کروموزوم را برای ، های موجود در یک جمعیتاین عملگر از بین کروموزوم: عملگر انتخاب

 انتخاب شوند.  تولیدمثلبیشتری دارند تا برای شانس  تربرازندههای کروموزوم
 :شوند.عویض میبا یکدیگر ت هاکروموزوماز  هاییبخشدر جریان عمل تلفیق  به صورت اتفاقی  عملگر ادغام 

 : شود. این عملگر یک ژن از یـک کرومـوزوم را بـه    ها اثر داده میعملگر جهش بر روی کروموزوم ،ادغامپس از اتمام عمل  عملگر جهش

آن را بـه وارونـش تبـدیل     اگر ژن از جـنس اعـداد دودویـی باشـد    دهد. طور تصادفی انتخاب نموده و سپس محتوای آن ژن را تغییر می

 دهد. قرار می از آن مجموعه را به جای آن ژن یمقدار یا عنصر دیگرچنانچه متعلق به یک مجموعه باشد کند و می

ز طریق تولیدات مختلف شود. اشروع می هاکروموزومر تصادفی از کار الگوریتم ژنتیک با جمعیت تولید شده بطوژنتیک :  روند کلی الگوریتم

 یابد.بهبود می هاکروموزومیابد و کیفیت مو میاین جمعیت ن

شیوه  نیتریمعمول)یا نمایش( مناسبی برای مسئله مورد نظر پیدا شود. ابتدا باید کدگذاری ،ند اجرا شودژنتیک بتواقبل از این که یک الگوریتم   

به صورت دودویی در آمده و سپس با کنار هم قرار  یریگمیتصماست. هر متغیر  دودویی یهارشتهدر الگوریتم ژنتیک به شکل  هاکروموزومنمایش 

ه ارزشی را نسبت دهد. در کدگذاری شد حلراه. همچنین یک تابع برازندگی نیز باید ابداع شود تا به هر شودگرفتن این متغیرها کروموزوم ایجاد می

شوند تا فرزندان جدیدی تولید کنند. و جهش با هم ترکیب می ادغامشوند و با استفاده از عملگرهای انتخاب می دمثلیتولوالدین برای  طی اجرا،

شود و در صورتی که ضوابط همگرایی برآورده شود تا نسل بعدی جمعیت تولید شود. سپس این جمعیت بررسی میاین فرآیند چندین بار تکرار می

جمعیت شبیه  های ماتریسوقتی یک درصد ثابتی از سطر و ستونتوان به این صورت بیان کرد که یابد. همگرایی را میفرآیند فوق خاتمه می ،شوند

 .[2]باشد ٪85یا  ٪80فرض کرد که همگرایی صورت گرفته است. این درصد ممکن است  توانمی شوندهم می

 

 IDSالگوریتم ژنتیک و  -3

نتایج محتمل به  مختلفی با یهارشتهآن به بعد آنها در  . ازمحاسباتی معرفی شده بودند یشناسستیزژنتیک در ابتدا در رشته  یهاتمیالگور

یا برای تولید  GA25 ازمحققان به منظور تشخیص نفوذ   د.ترکیب کنن IDSرا با  هاتمیالگوراین  هم محققان تالش دارند تا راًیاخ. اندشدهکاربرده 

به دلیل قدرت و سادگی عملیات و برتری نتیجه به  GA .اندکردهاده استف هاکروموزوممناسب  یهایژگیویا برای انتخاب  classificationقوانین 
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 .[15]استبرای تشخیص نفوذ  استفاده شده عنوان تکنیکی کارا 

 در انتخاب ویژگی : GAکاربرد  -3-1

است.  29ویژگیاستخراج  و26، انتخابclassification اولین مسئله برای حل در و ]5[است classificationی تشخیص نفوذ در اصل یک مسئله

ها از یک حد مشخصی تجاوز کند تغییر  featureوجود ندارد. اما وقتی که تعداد  classifier و عملکردهای هایژگیواست. یک ارتباط خطی بین 

ی مهم از مجموعه  featureیانتخاب خروجی مربوط یا زیرمجموعه،  feature selection اصطالحاًایجاد خواهد کرد.  classifierدر عملکرد 

 classificationیک تابع ارزیابی مشخص است وتا زمانیکه امکان دارد کاهش ابعاد فضای ویژگی به فرض عدم کاهش دقت  بر طبقویژگی اصلی 

 . گیردانجام می

را توسعه  classificationزمان تشخیص و هزینه را کاهش دهد بلکه کارایی  تواندیمنه تنها   feature selection ،ی با ابعاد زیادبرای داده

 کند.حاوی اطالعات مفیدی را کشف می یو زیرمجموعه دهدیم

  : classification قوانین د برای تولی GAکاربرد  -3-2

 ازaudit  یترافیک نرمال شبکه یا داده ،. با استفاده از این قوانین[6]شودیاستفاده م IDSالگوریتم ژنتیک برای استنتاج قوانین جدید برای 

 .هستند if-thenشود. قوانین در مجموعه قانون الگوریتم ژنتیک بصورت ترافیک/داده غیر نرمال تفکیک می

 شرح ذیل ترکیب کلی برای قانون در الگوریتم ژنتیک هست : 
if { condition } then { act } 

condition  قانون اگر شرط گردد وکه باید بررسی شود برمی یاداده به true هست، act یک  .است که باید انجام شود یالعملعکس

condition آدرساستفاده شده، مدت زمان اتصال یهاپروتکل شبکه، یهاپروتکلپورت  یهاشماره مواردی از قبیل برای تواندیم ، IP  منبع و

بر  log یهاغامیپایجاد  و alertفرستادن پیغام  مانندهست  trueکه باید انجام شود وقتی که شرط  یالعملعکسبه  actچک کند. حال آنکه  مقصد

 گردد.می

 یهاپورتد استفاده ، مور یهاپروتکل، اتصالمدت زمان  همانندتوانند برای تشخیص نفوذ در شبکه بررسی شوند مختلف شبکه می یهایژگیو

 conditionمنطقی برای ساختن بخش  ANDویژگی با استفاده از عملیات  6نام حمله. به عنوان نمونه اگر اولین  و مبدأ و مقصد IP ،مبدأ و مقصد

ای است که یک اتصال شبکه را شود. شرح ذیل مثال سادهقانون استفاده می actآنگاه ویژگی نام حمله به عنوان بخش  ،اندقانون به هم متصل شده

 کند.می یبندطبقه Neptune به عنوان حمله انکار سرویس

if (duration = “0:0:1” and protocol = “finger” and source_port = 18181 and destination_port = 91 and source_ip 

= “11.11.11.11” and destination_ip=“112.168.214.10” )  then (attack_name = “Neptune”) 

 شوند.برای هدف تشخیص بکار برده می fittestی قبل ، قوانین در مرحله classificationبعد از تولید قوانین 

 : fitnessتابع 
 fitnessشود آنگاه  نمایش داده if A then B. اگر یک قانون بصورت شودانتخاب می برای آن  fitnessعاز بکاربردن تاب بعد کروموزومر ه

 قانون مطابق ذیل است : 
support = | A and B | / N        
confidence = | A and B | / | A| 

fitness = w1 * support + w2 * confidence 
تعداد اتصاالت شبکه که  | A and B |و  Aتعداد اتصاالت شبکه منطبق با شرط  | audit ، | Aیداده درتعداد کل اتصاالت شبکه  Nدر اینجا 

 شوند.نترل توازن بین دو عبارت استفاده میبرای کنیز   W1,W2کند. وزنهایمطابقت می if A then Bبا قانون 

 : برای تشخیص نفوذ GAفواید بکارگیری  -3-3

 را در چندین جهت باهم جستجو کنند. حلراهتوانند فضای آنها می زادوولد. به دلیل چندین موازی هستند نفسهیفژنتیک  یهاتمیالگور(1

این امر آنها را مناسب  و باهم ارزیابی کند. دفعهکیبسیاری را  یهاطرحدهد تا به طور تلویحی به الگوریتم ژنتیک اجازه می یسازیمواز(2
                                                           

26 selection 
27 feature extraction 
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 سازد.گ هست میبالقوه حقیقتاً بزر حلراهبرای حل مسائلی که فضای 

ن جدید را توسعه  امکان افزودن قوانی این امر .ببینند  (retraining)توانند به آسانی دوباره آموزشمبتنی بر الگوریتم ژنتیک می یهاستمیس(3

 دهد.و سیستم تشخیص نفوذ را پیشرفت می دهدیم

 .[2]محلی یهاممیماکسپرهیز از گیرکردن در  (4

 :  IDSبرای  GAمعماری  -3-4

Sniffer، هداد یآورجمعگیرد است. بعد از ی نرمال و غیر نرمال را در برمیکه داده auditی شبکه برای داده یآورجمعنیازمند  معماری این
28 

اضافه  مجموعه قانون، قوانین به  fitness به الگوریتم ژنتیک خواهد فرستاد . بعد از بکارگیری تابع آن راو  خواهد کردداده را آنالیز شبکه ، 

 .[6]کشدیم. شکل زیر مراحل ذکر شده به منظور تشخیص نفوذ را به تصویر شوندیمذخیره  پایگاه قانون که در شوندیم

 
   IDS[6] یبرا کیژنت تمیگورل( : ا1شکل )

 

 کارهای مرتبط -4

Ajith Abraham  کیمناسب بودن تکن سندهی. نو[9]دادارائه  نفوذها در شبکه صیتشخ یروش محاسبه نرم برا کی 2004در سال 

 syntax یهادرخت ای یاتیعمل اناتیبا ب سهیدر مقا. ه استکرد یبررس هاستمیس نیا یوکارا عیسر یمدلساز یرا برا یخط کیژنت یسینوبرنامه

آن  یاصل یهایژگیوکه  کیبه عنوان ماده ژنت یخط یبرنامهساختار  کی یخط کیژنت یسینوبرنامه ،یسنت کیژنت یسینوبرنامهمورد استفاده در 

 یهاشبکهحاصله از  جیبا نتا سهیروش قابل مقا نیا یی. کاراکندیاستفاده م ،شده رفتهکامل به کار گ شرفتیزمان اجرا و پ یکسب هردو یبرا

 باشد.یم ونیدرخت رگرس یو متدها یمصنوع یعصب

انتخاب  classification نیشرکت در قوان یتجربه برا بر اساسرا  داروزن یژگیو 6ابتدا در  [8]و همکارانش   Ren Hui Gong،2005در سال 

 چارچوب  کرده وشبکه استفاده یزیمم یاز داده classification نیمجموعه از قوان کیاستنتاج  یساده برا کیژنت تمیالگور کیند سپس از کرد

support-confidence  به عنوان تابع راfitness ای صیتشخ یشده سپس برا دیتول نیقوان .بکار بردندهر قانون  تیفیقضاوت در مورد ک یبرا 

-supportچارچوب کهیحالدر مثالًبه همراه دارد  یمشکالت زیروش ن نیا. شدنداستفاده  یزمان واقع طیمح کیشبکه در  ینفوذها یبندطبقه

confidence  قبل از هر  یدارد که کل داده آموزش نیبه ا ازی، نکندیمفراهم  یینها نیقوان یبرا یاشرفتهیدقت پ است و یسازادهیپ یآسان برا

 یاست. استفاده از بعض رممکنیغ ای ستین امر کارا نیبزرگ ا یگان آموزشمجموعه داده یشود که برا یگذاردر حافظه بار یامحاسبه

 مسئله را حل کند. نیا تواندیم cash یهایتکنولوژ یهایسازمرتب

Jungtaek Seo  و سپس  [7]ندبه کار برد یژگیانتخاب و یرا برا کیژنت تمیالگور  2005و همکاران در سالtime delay preprocessing  را

هنوز هم  false positiveروش نرخ  نیند. در ااستفاده کرد  classification یبرا SVM27از  تیداده و در نها شنهادیپ packet  انیجر بر اساس

 به اصالح دارد. ازین  svm classifier و ستیقابل قبول ن

 Yong Wang تابع  کی 2007و همکاران در سالfitness در  .سیانکار سرو یحمله یقانون کارا برا یکننده دیتول کی، [10] کردند شنهادیپ

همچنین  2007در سال  خاص دارد. یچند نوع حمله یبرا یکاربرد یاجنبه و ستیمقابله با تمام انواع حمالت ن یکارا برا ی، روشروش نیعمل ا

بر  یشنهادیپ شیمدل آزما .[11]و همکارانش طراحی شدChen Zhongmin ی توسط نابهنجار صیتشخ بر اساس یآموزش تمیمدل الگور کی

 یهیپا زیروش ن نیا وجود دارد. یاحتمال اتفاق نابهنجار ،دیایمقدار مطلوب به نظر ب کیاز  شتری، بارها ب  xریاست که اگر متغ هیفرض نیا اساس
                                                           

 برای نشان دادن آمار سایت در شبکه یافزارنرم 28

Support Vector Machine29  
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 است. یتجرب شینامب ندارد و یمحکم

Siva S. Sivatha Sindhu  ستمیساخت سبا هدف  [12]و همکارانش IDS یبندطبقه یبرا یشیآزما  multiclass ،کیتراف یدر ابتدا الگو 

که  طراحی کردند کیژنت تمیالگور بر یمبتن یژگیانتخاب و تمیالگور کیسپس را حذف نمودند  آن زائد یهانمونهو  کرده پردازش شیپرا  یورود

بکار  classificationبه عنوان موتور neurotreeمدل  کی تی. در نهاشتدا classifier یمحاسبات یدگیچیپ یحداقل ساز یرو شتریب ریتأث کی

 ، رساند.افتهیگسترش  C45* وNNرا باالتر از  صیکه نرخ تشخ ندگرفت

. آنها الگوریتم ژنتیک را [16]سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری ماشین توسعه دادندیک و همکارانش  Sriparna Saha 2012در سال 

به کار بردند. در این روش تابع هدف منطبق با یک کروموزوم خاص برابر است  هایژگیوی مناسب از برای تعیین اتوماتیک مجموعه SVMبه همراه 

کاهش  ٪7به اندازه  GAبعد از بکارگیری  error rateباشد. نتایج نشان داد که ع هدف میهدف به حداقل رساندن این تابf = error_rate . با 

کند. همچنین یک دیکشنری از پیش تعریف شده از حمایت می SVM مبتنی بر classifierبرای انتخاب ویژگی  GAیابد. این مسئله از کاربرد می

برای هر نوع حمله در دسترس است. بنابراین یک پاکت ورودی  هایژگیومتمایزترین  SVM و GAانواع حمله وجود دارد و با استفاده از روش 

 کردن آن به عنوان نرمال یا یکی از انواع حمله اجرا شود.  classifyبرای  SVMتحت  تواندیم

Bharat S. Dhak  و Shrikant Lade نتیک به سیستم تشخیص نفوذ یک تکنیک کاربرد الگوریتم تکاملی یعنی الگوریتم ژ 2012 در سال

 fitnessی ورودی استفاده کردند همچنین یک تابع بسته یهاتیموجودفیلد مهم  5آنها برای ساخت یک پروفایل اتصال فقط از .[19]ارائه دادند

نفوذهای جدید را  یخوببهبتواند موفق یک مجموعه قانون و پروفایل اتصال شبکه که  طوربهمقاله  نیدر ا. بنابراین بکار بردندخاص برای روش خود 

 یکپارچه شود تا کارایی و عملکرد آن را توسعه دهد. IDSبا هر سیستم  تواندیمشناسایی کند استنتاج شده است. این سیستم 

با استفاده  یژگیانتخاب و یبرا یبینوع روش ترک کی، wrapperوfilter نوع  یهایژگیو بیبا ترک Bin Huو Shuxin ZHU  2013در سال  

 یرو تمیالگور نیا عیسر ییهمگرا تواندیم زمیمکان نی. ا[5]دادند شنهادیو پاداش را پ هیتنب زمیشامل مکان افتهیتوسعه کیژنت تمیالگور کیاز 

 یبیاما ع آن کم است یزمان یدگیچیو پ کندیمخوب عمل  اریبس تمیالگور نیا یشیآزما جینتا بر طبقکند.  نیرا تضم یبیتقر یکل ینهیبه حلراه

 ندارد . یاساده کار شکلکه روند  است نیاکه دارد 

 

 گان مورد استفادهمجموعه داده -1

1-1-  8991DARPA 30   : 

  اند.کرده یسازادهیپ KDD CUP 77ی یا داده DARPA 1778ی شبیه به داده offlineی الگوریتم ژنتیک شان را روی داده تمام محققان

Laboratory MIT Lincoln   ی دفاع پیشرفته تحقیق یهاپروژهتحت آژانس(DARPA) و تکفل AFRL31 ی استاندارد را برای ، اولین داده

و  BSMست و شامل فایلهای لیست ا DARPA 1778 یداده ،اند. این دادهتوزیع کرده و یآورجمعتشخیص نفوذ شبکه کامپیوتر  یهاستمیس

tcp dump هر نشست به یک اتصال متعلق است و جدا  32فایل لیست به یک نشستشود. هر خط در یک میTCP/IP د بین دو منحصربه فر

 [13.]شودیمکامپیوتر مرتبط 

1-2- KDD CUP 11  : 

به عنوان یک ورژن  است. MIT Lincoln Lab 1778 DARPAی ارزیابی تشخیص نفوذ شده از برنامه یآورجمعی این داده قسمتی از داده

حاال  استفاده شده بود و 33یالمللنیبو کشف دانش  یکاودادهاولین بار در سومین رقابت ابزارهای   1778DARPA  ،77KDDی دادهمجموعه  از

ی به چهار دسته هاحمله ی، رکوردهای دادهKDD 77در شود.مالحظه می یکاودادهمبتنی بر  IDSیک معیار استاندارد برای ارزیابی  عنوانبه

 KDDداده از اتصال شبکه در تمیهر آ، ور تشخیص اتصاالت نرمال از حمالت. به منظ DOS  ،R2L  ،U2R  ،Probingشوند : میاصلی تقسیم 

 یهایژگیو(1شوند : ی زیر مشتق میآنها به صورت چهار دسته یهایژگیو، نوع حمله 4شود. در ارتباط با باال شرح داده می ویژگی سطح 41با  77

بر ترافیک مبتنی  یهایژگیو( 3ای تفاده از یک پنجره زمان دو ثانیهترافیک محاسبه شده با اس یهایژگیو(2منحصر به فرد  TCPاصلی اتصال 
                                                           

30 Defence Advanced Research Projects Agency 
31 Air Force Research Laboratory 
32 session 
33 Third International Knowledge Discovery and Data Mining Tools Competition 
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 محتوا در بین یک اتصال پیشنهاد شده با دانش دامنه یهایژگیو(4 زبانیم

نوع  23بطورکلی  شود.می یگذاربرچسبی خاص ک نوع حملهی ی این مجموعه داده به نوان نرمال یا یک حمله باداده تمیهر آ نیبر اعالوه 

 .[14]دسته حمله اصلی ذکر شده هستند 4حمله وجود دارد و تمام آنها متعلق به 

 ی کوچکتر قابل دسترس است.داده یهامجموعهکه( یا در تعداد از اتصاالت شب 943Mداده بطور کامل )

 

 یریگجهینت -6

 نفوذ در شبکه بحث شد. صیتشخ یبرا کیژنت تمیکاربرد الگور یمختلف برا ینفوذ ارائه شد و روشها صیبر تشخ یمرور، مقاله نیار د

شده تا  یسازادهیپ IDSشود. آن بطور موفق در یاستفاده م یسازنهیبهی مسئله یاست که اغلب برا یتصادف یمتد جستجو کیژنت تمیالگور

این دو کاربرد الگوریتم ژنتیک در سیستم تشخیص نفوذ  در  مناسب استفاده شود. یهایژگیاب وانتخ یبرا ایکند  دیتول classification نیقوان

 GAو مقادیر پارامترهای  هاکروموزوم، نمایش fitnessسه فاکتور که روی کارایی الگوریتم ژنتیک اثر دارند انتخاب تابع  متن شرح داده شد.

 ی خاص است.دقیق، یک چالش عمده برای حل یک مسئله fitness. تعیین این فاکتورها اغلب به موارد کاربرد بستگی دارد. طراحی تابع باشندیم

 ها باشد.false positiveکاهش نرخ  یبرا یبهتر حلراهتواند یم کیژنت تمیبا استفاده از الگور یبیترک ستمیس کی
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