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 1گروه مهندسی کامپیوتر ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران.
 2گروه مهندسی کامپیوتر ،واحد خرم آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
مجتبی صالحی

چکيده

تاریخ دریافت1400/1/4 :
تاریخ پذیرش1400/3/13 :

ما در این مقاله به تشخیص و طبقه بندی (بدون نظارت) بدافزارها که امری مهم در امنیت
سیستمهای کامپیوتری است ،پرداخته ایم .در تحقیق حاضر از دادههای موجود در پایگاه داده
 Malimg Datasetاستفاده شد .این دیتاها شامل تصاویر بدافزار است که در این مقاله هشت
خانواده از بدافزارها بررسی شد .از هر تصویر هیستوگرام و ماتریس هم وقوعی (در چهار زاویه
صفر 90 ،45 ،و  135درجه) استخراج شد سپس عملیات استخراج ویژگی انجام شد .در
مجموع از هر تصویر بدافزار  20ویژگی از ماتریس هم وقوعی و  5ویژگی از هیستوگرام
استخراج شد که از این ویژگی های جهت مدلسازی روشهای تششخیص نوع بدافزار استفاده
شد .در این مقاله از دو مدل جهت خوشه بندی نوع بدافزار استفاده شد .دقت تشخیص نوع
بدافزار توسط روشهای شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم  k-meansبه ترتیب % 96.45و
 % 87.35به دست آمد که بهترین مدل برای تشیخص نوع بدافزار مربوط به الگوریتم k-
 meansبود.
واژگان کليدي :بدافزار ،تشخیص ،یادگیری ماشین ،پردازش تصویر.
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مقدمه
امروزه ،شناسایی نرمافزارهای مخرب عمدتاً با الگوریتم ابتکاری و روشهای مبتنی بر امضا انجام میشود که تالش میکنند
خود را همراه با تکامل بدافزارها به روز نگه دارند .روشهای مبتنی بر امضا برای نرمافزارهای آنتی ویروس برای دههها زیاد مورد
استفاده قرار نگرفتهاند .امضای بدافزار ،یک الگوریتم یا هَش است که به طور منحصر به فرد یک ویروس خاص را شناسایی
می کند .درحالی که شناسایی یک ویروس خاص مفید است ،شناسایی یک خانواده ویروس از طریق یک امضای گروهی سریعتر
است (Ronen et al., 2018) .بدافزار ،1نرم افزاری است که نیت خرابکارانه و یا اثراتی تخریبی دارد .این نرم افزارها طیف
وسیعی از خطرات و تهدیدات کامپیوتری ،از قبیل ویروسها ،کرمها ،تروجانها و نرم افزارهای جاسوسی را در بر
میگیرند) .(Kramer and Bradfield, 2010بدافزارهای با اهداف مختلفی توسعه پیدا کردهاند از جاسوسی اینترنتی گرفته تا
سرقت اطالعات کاربران از جمله اهداف توسعه آنها است) .(Saxe Berlin, 2015یکی از اصلیترین میزبانان بدافزارها فایلهای
اجرایی هستند ،به همین منظور شناسایی و تشریح بدافزارها از فایل اجرایی ،در مباحت امنیت کامپیوتری امری بسیار حیاتی و
حائز اهمیت است (شیرازی و فرشچی .)1393 ،رشد سریع بدافزار باعﺚ ایجاد تهدیدهای بسیاری در حوزه امنیـت اطالعـات
شـده است؛ بنابراین ،مراکز دفاع سایبری اهمیت زیادی در بسـیاری از کشـورها دارد( .رنجی و پارسا .)1397 ،بدافزار میتواند به
دستههای آگهی افزار ،2جاسوس افزار ،3ویروس ،کرم ،تروجان ،روت کیت ،4درِ پشتی ،5باج افزار 6و باتها تقسیم شود که با توجه
هدفشان ،میتوانند به صورت تکی یا در کنار هم وارد سیستم شوند.

پيشينه تحقيق
تحلیل تکاملی بدافزار بر اساس سوء استفادههای تزریق کد توسط ) Ma et al., (2006بررسی شده است .این کار به طور
انحصاری شل کد 7استخراج شده از نمونههای بدافزار را بررسی میکند .شل کد با استفاده از تکنیکهای خوشهبندی برای
تعیین روابط بین نمونهها تحلیل میشود .این کار یک فیلوژنی از چنین سوء استفادههایی ارائه میکند ،که مقدار قابل توجهی
اشتراک کد را نشان میدهد .به عالوه ،مؤلفان قادر به شناسایی تغییرات ظریف در خانوادهها هستند .یکی از محدودیتهای این
کار این است که آن فقط شل کد را بررسی میکند ،که می تواند به عنوان فاز اولیه یک حمله تزریق کد در نظر گرفته شود .در
نتیجه ،تکامل جنبههای دیگر حمالت در نظر گرفته نمیشوند.
) Gupta et al., (2009ویژگیهای ارثی بدافزا را بررسی میکنند ،ویژگیهایی که با استفاده از یک تکنیک هرس گراف
به دست آمدند .یکی از نقاط قوت این کار این است که آن بر اساس یک مجموعه داده بدافزار بزرگ و متنوع در مدت زمان دو
دهه است .این تحقیق ادعا میکند که خانوادههای زیادی با ویژگیهای خاص «به ارث برده شده» از دیگر خانوادهها را آشکار
میکند .با این وجود ،کامالً آشکار نیست که تمام این ویژگی های «به ارث برده شده» در واقع به ارث برده شدند ،و ممکن است
از منابع دیگر نشئت گرفته باشند یا به طور مستقل توسعه یافته باشند .و بر خالف تکنیک بررسی شده در این مقاله ،تحلیل
مبتنی بر گراف توسط ) Gupta et al., (2009به «بررسی غیر خودکار وسیع» نیاز دارد.
) Mercaldo et al., (2018تغییرات در کیفیت بدافزار اندرویدی را در مقایسه با نیک افزار اندرویدی بررسی کردند.
مؤلفان ویژگیهای متنوعی را استخراج کردند و روندها را بر اساس معیارهای استاندارد کیفیت نرمافزار تعیین کردند .مؤلفان
متوجه شدند که روندها در بدافزار و نیک افزار مشابه هستند ،که نشان میدهد برنامه نویسان بدافزار تالش میکنند نرمافزار
خود را به اندازه برنامه نویسان نیک افزار بهبود دهند.
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) Ouellette et al., (2013مسئله شناسایی گونههای مختلف بدافزاری را بررسی کردند .توانایی شناسایی چنین گونههای
جدید و پیچیده ای ،یک مسئله تشخیص تکامل است .این کار بر مجموعه ویژگی گسترده متکی است و از یادگیری نیمه نظارتی
استفاده میکند .برعکس ،روش ما یک تکنیک بدون نظارت است و میتوانیم اصالحات عمومی کد را شناسایی کنیم.
سه روش اصلی برای تشخیص بد افزار وجود دارد که عبارتند از روشهای مبتنی بر ناهنجاری ،امضاء و ویژگی .چیزی که
باعﺚ عدم تشخیص بد افزار از نرم افزار قانونی میشود استفاده از ترفندهای مبهم سازی در بدافزارها است( Idika and
 .)Mathur, 2007تشخیص بدافزار براساس امضاء ،به بررسی توالی بایتها میپردازد .به عبارتی امضاء را میتوان توالی بایتهای
برنامه دانست که منحصر به فرد بوده و در داخل فایل اجرایی بدافزار موجود است .توالی بایتهای نرم افزارهای قانونی در
پایگاههای داده موجود است و در روش تشخیص بدافزار مبتنی بر امضاء ،این توالی بایتها برای برانامههای در حال اجرا با توالی
بایت در پایگاه داده مقایسه شده و در صورت وجود هر گونه تضاد بین آنها ،برنامه را به عنوان بدافزار شناسایی میکند( Elhadi
 .)et al., 2012در روشهای تشخیص بدافزار براساس ناهنجاری ،از دانش خود برای بررسی رفتار عادی در یک برنامه استفاده
کرده و نوع آن را تشخیص میدهد .در این روش معموال تشخیص ناهنجاری در دو فاز آموزش و تشخیص انجام میشود .در طی
فاز آموزشی رفتارهای عادی به برنامه آموزش داده شده و پس از آموزش ،هر رفتاری مغایر با رفتار عادی را به عنوان ناهنجاری
تشخیص میدهد( .)Tang et al., 2014تشخیص براساس ویژگی از زیر مجموعههای تشخیص مبتنی بر ناهنجاری است که
برای کاهش خطای نرخ تشخیص بدافزار ارائه شده است .این روش به جای بررسی رفتار عادی ،به بررسی و استخراج ویژگیهای
موثر از برنامههای عادی میپردازد .این تکنیک در زمان یادگیری ،به فراگیری و استخراج ویژگیهای رفتار عادی سیستم تحت
حفاظت میپردازد و سپس این رفتارهای عادی را با رفتار برنامههای تحت بررسی در زمان اجرا مقایسه میکند( Landage and
.)Wankhade, 2013
) Forrest et al., (1996یک روش پیشنهاد کردند که توالی فراخوانهای سیستم را به منظور کشف کد مخرب ،نظارت
میکرد .در این روش ابتدا ،پروفایلهای نشان دهنده رفتار عادی سرویسهای سیستم باید توسعه یابد .در این روش ،از فاصله
همینﮓ برای تعیین میزان شباهت توالی فراخوانهای سیستم با دیگر فراخوانها استفاده شد .در این مدل به طور معمول
فرآیندهای نشان دهنده مقادیر فاصله همینﮓ بزرگ غیرعادی تلقی میشدند.این روش قادر به یافتن نفوذهایی ،که سعی در
بهره برداری از برنامههای مختلف دارند ،میباشد .نقطه ضعف روش ارائه شده نادیده گرفتن نفوذ براساس سایر پارامترها است که
در این صورت این گونه حمالت قادر به گریز از تشخیص خواهند بود.
) Wang and Stolfo, (2004پایل را به عنوان ابزاری که بار مورد انتظار برای هر سرویس بر روی یک سیستم را محاسبه
میکند ،معرفی کردند .توزیع فراوانی بار ایجاد شده ،اجازه میدهد یک مدل مرکزی برای سرویسها توسعه یابد ،این مدل
مرکزی در طی فاز یادگیری ایجاد میشود .شناسایی کننده ،بار دریافتی را با مدل مرکزی مقایسه میکند و در آنوبیس فاصله
میان این دو را مقایسه میکند .فاصله آنوبیس 8نه تنها مقدار میانگین بردار ویژگی بلکه شباهت را توسط ابزارهای آماری قوی
واریانس و کوواریانس محاسبه می کند .اگر بار دریافتی بیش از حد از مدل مرکزی فاصله داشته باشد ،بار دریافتی مخرب در
نظر گرفته می شود .دادههای آنها شامل  21روز دادههای آموزشی و  14روز دادههای آزمایش بود .طبق نتایج به دست آمده ،از
 201حمله در آزمایشگاه داده لینکلن 97 ،حمله توسط این روش شناسایی شدند .نویسندگان نرخ تشخیص صحیح برای روش
خود را  %60و نرخ مﺜبت نادرست را  %1و کمتر از آن تخمین زدند.

Anubis Distance
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جدول ( :)1مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه کاربرد روشهاي مبتنی بر هوش مصنوعی در زمينه تشخيص نوع بد افزار

محقق(ین)

نوع بد افزار

الگوریتم تشخیص بد افزار

دقت طبقه بندی

مهدی زاده ()1397

Lolyda.AA3, Dropper, VB.AT,
Adware.Elex.pjI, Patched.N

شبکه عصبی مصنوعی

% 86

)Kalash et al., (2018

VB.AT, Fakerean, Allaple A
C2LOP.P, Lolyda.
AA3, Alueron.gen!j

ماشین بردار پشتیبان
شبکههای عصبی یادگیری
عمیق

% 98/52
% 99/97

شبکه های عصبی
یادگیری عمیق

% 98/56

شبکه عصبی مصنوعی

% 96/35

ماشین بردار پشتیبان
شبکه عصبی مصنوعی

% 68/08
% 79/40

)Gibert, (2016

)Makandar and Patrot, (2015

Ramnit, Lollipop, Kelihos_ver3
Vundo, Simda, Tracur, Gatak
Kelihos_ver, Obfuscator.ACY
SWIZZOR, VAPSUP,
IKING_DLL, VIKING_DZ
VIRUT, WOIKOINER
ZHELATIN,

بد افزار ،نرم افزار قانونی

)Burnap et al., (2018

شرح روش پيشنهادي
در شکل ( )1مراحل انجام تحقیق حاضر به صورت شماتیکی و به صورت فلوچارت نشان داده شده است .در اولین گام
فایل تصاویر بد افزار در برنامه متلب فراخوانی شد .در مرحله پردازش تصاویر ،از هر تصویر ماتریس هم وقوعی در زوایای مختلف
استخراج شد .سپس از ماتریس های هم وقوعی ویژگی های آماری مرتبه دوم استخراج و سپس در بین ویژگی های استخراجی،
ویژگی های بهتر و بهینه برا ی تشخیص نوع بدافزار انتخاب شدند .در اخر نیز از طریق پارامترهای ارزیابی دقت روشهای
تشخیص بدافزار با هم مقایسه شد.
جدول ( :)2نوع و تعداد بدافزارهاي مورد تحليل در تحقيق حاضر

ردیف

نام بدافزار

1
2
3
4
5
6
7
8

Instantaccess
Yuner
Obfuscator
Skintrim
Fakerean
Wintrim.BX
VB.AT
Allaple.A
شکل ( :)1فلوچارت انجام تحقيق

تبدیل تصویر به بدافزار
در شکل ( )2فرایند تبدیل کدباینری بدافزار به تصویر نشان داده شده است .الزم به ذکر است در این تحقیق از داده های
دیتابیس که از نوع تصویر بودند استفاده شد و در ادامه فقط روش تبدیل هش های بد افزار به تصویر بیان شده است .برای
تبدیل بدافزار به تصویر ابتدا فایل باینری بدافزار استخراج شد ،سپس تمام (صفر و یکها) به بردارهای هشت بیتی تقسیم شد
یعنی یک آرایهای ایجاد شد و هر درایه آرایه هشت بیت در نظر گرفته شد .سپس ماتریسی مطابق جدول ( )3ایجاد گردید
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(ستون ماتریس بسته به حجم فایل و ارتفاع ماتریس با توجه به اندازه فایل متفاوت خواهد بود) و مقادیر آرایه درون این ماتریس
قرار داده شد و تمام درایههای ماتریس که بین صفر تا  255هست به بایت تبدیل شدند .در واقع این اعداد پیکسلهای تصویر را
تشکیل دادند .سپس از طریق کد رنﮓها از صفر تا  255هر عضو ماتریس به صورت پیکسل رنگی سیاه و سفید در آمد که صفر
نشانگر رنﮓ سیاه و  255رنﮓ سفید بود و مابین آن ،حاالت خاکستری رنﮓ را دارد و در آخر ماتریس به عنوان تصویر ذخیره
شد که تصویر تولید شده تصویر بدافزار میباشد.

شکل ( :)2روش تبدیل کد باینري بدافزار به تصویر خاکستري)(Nataraj et al., 2011
جدول ( :)3ارتباط بين حجم فایل باینري بدافزار و اندازه تصویر آن

شبکه هاي عصبی مصنوعی
در شبکه عصبی مصنوعی نورونهای موجود در الیه ورودی دادهها را دریافت کرده و از طریق اتصالهای وزن دار آنها را به
نورونهای موجود در اولین الیه پنهان منتقل میکنند .دادهها با استفاده از روابط ریاضی پردازش میشوند و نتیجه را به
نورونهای موجود در الیه بعدی منتقل میکنند .خروجی شبکه توسط نورونهای موجود در الیه آخر فراهم میشود .نورون j-
thدر یک الیه پنهان داده ورودی ( )xiرا از طریق محاسبه مجموع وزنها ( )iو افزودن یک « ترم بایاس » ( )θjمطابق فرمول زیر
پردازش میکند):(Filippo Amato, 2013
()1
الیههاي شبکه عصبی
 .1الیه بُعدی (پرسپترون تک الیه) تابعی از متغیرهای حقیقی  Nمطابق با روش زیر هستند:
()2
در اینجا  xiمتغیرهای حقیقی هستند )x1, ….. , xN ) ،در برخی دامنههای متعلق به  ،Rمقدار میگیرند wi ،پارامترهای
حقیقیاند (وزنهای نورون) _ ،آستانه فعال شدن نورون است ،تابع )sgm(xبرای  x ≥ 0برابر با  1و برای  x < 0مساوی با صفر
است .ما متغیر هم وزن شده نورون باال را نیز در نظر گرفته و به جای استفاده از تابع  sgmبرای آن ،از تابع افزایش یکنواخت
هموار sgmکه از صفر تا  1متغیر است ،استفاده میکنیم .ما بویژه نورون را مطابق فرمول زیر در نظر گرفتیم (Zakaria et al.,
):2014
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()3
 .2پرسپترون چند الیه ( : ) MLPاین نوع پرسپترون از سه الیه متوالی تشکیل شده است :یک الیه ورودی ،یک الیه
پنهان ،و یک الیه خروجی .ه ر سیستم اساسا سه الیه است که این الیه ها عبارتند از الیه ورودی (آشکار) ،الیه پنهان و الیه
خروجی .الیه ورودی دارای نورونهای ورودی است که دادهها را از طریق سیناپسها به الیه پنهان منتقل میکنند و الیه پنهان
نیز این دادهها را از طریق سیناپسهای بیشتر به الیه خروجی منتقل میکند .سیناپسها مقادیری به نام وزن را ذخیره میکنند
که به آنها کمک میکند تا ورودی و خروجی را به الیههای مختلف هدایت کنند).(Zakaria et al., 2014

خوشه بنديk-means
یکی از رو شهای معتبر خوشه بندی  k-meansاست که در این پژوهش از این الگوریتم برای خوشه بندی نوع بدافزار
استفاده شده است .این روش ،علیرغم سادگی آن ،یک روش پایه برای بسیاری از رو شهای خوشهبندی دیگر (مانند خوشهبندی
فازی) محسوب میشود .این روش ،روشی انحصاری و مسطح محسوب میشود .برای این الگوریتم شکلهای مختلفی بیان شده
است ،ولی همة آ نها دارای روالی تکراری هستند که برای تعدادی ثابت از خوشهها سعی در تخمین موارد زیر دارند (Zha et
):al., 2002
الف-به دست آوردن نقاطی به عنوان مراکز خوشه ها .این نقاط در واقع ،همان میانگین نقاط متعلق به هر خوشه هستند.
ب-نسبت دادن هر نمونة داده به یک خوشه که آن داده کمترین فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا باشد.

پایگاه داده مورد استفاده
در این تحقیق از داده های موجود در پایگاه داده  Malimg Datasetاستفاده شد .این پایگاه داده به صورت رایگان در
رفرنس ) WebSite, (2020قابل دسترسی و دانلود است .این پایگاه داده شامل  25خانواده از بدافزارهای مختلف است که در
این تحقیق هشت خانواده از بدافزارها بررسی شد .در جدول ( )2این هشت خانواده برآورد شده است.

تصاویر بدافزار
ابتدا کدهای هش هر بدافزار تبدیل به کدهای باینری و سپس هر کد باینری تبدیل به یک تصویر سطح خاکستری شد.
در شکل ( )3شکل سطح خاکستری تصاویر مربوط به هشت نوع بدافزار نشان داده شده است .همانطور که در شکل مشخص
است اختالف بین بافت تصاویر برای انواع مختلف بدافزار کامال مشخص است .بررسی ظاهری بدافزارهای مختلف نشان میدهد
که بیشترین اختالف بین بدافزارهای خانواده  Wintrim.BX ،Obfuscator.ADو  Allaple.Aاست که کامال مشهود و
مشخص است اما اختالف بین سایر خانوادههای مختلف بدافزارها جزئی بوده و با تحلیل شکل ظاهری به راحتی نمیتوان این
نوع بدافزارها را تشخیص داد .بیشترین اختالفی که بین تصاویر بدافزار وجود دارد مربوط به بافت تصاویر است تا رنﮓ تصاویر هر
چند اختالف رنﮓ نیز بین خانوادههای  Obfuscator.ADو  Wintrim.BXبا سایر بدافزارها بیشتر است اما عمده تفاوت در
تصاویر بدافزارها مربوط به بافت تصاویر است .برا ی تحلیل بیشتر تصاویر و یافتن اختالف بین تصویر هر بدافزار با سایر بدافزارها
عملیات استخراج ویژگی از هیستوگرام تصاویر و ماتریس هم وقوعی انجام شد که نتایج آن در بخشهای بعدی ارائه شده است.
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شکل ( :)3تصاویر سطح خاکستری بدافزارهای مختلف(الف .Instantaccess :ب . Yuner.A:ج . Obfuscator.AD:د:
 .Skintrimه .Fakerean :ز .Wintrim.BX :ح . VB.AT:ط) Allaple.A.

هيستوگرام تصاویر
چون تصاویر بدافزار از نوع سطح خاکستری بودند لذا فقط ماتریس سطح خاکستری برای هر تصویر استخراج گردید .در
شکل ( )4هیستورگرام تصاویر مربوط به بدافزارهای مختلف نشان داده شده است .اختالف زیادی بین هیستوگرامهای مختلف
وجود ندارد و فقط هیستوگرام بدافزار خانواده  VB-ATبا بقیه خانوادهها زیاد است به طوری که توزیع هیستوگرام این نوع
بدافزار بیشتر به سمت سطح تیره و رنﮓ تیره تمایل دارد این در حالی است که هیستوگرام سایر بدافزارها دارای توزیعی نرمال
بوده که بیشترین نرخ رنﮓ تصاویر ببین شدت  80تا  180است .هیستوگرام بدافزار  Yuner-Aنیز داریا توزیع غیرنرمال بوده و
نمودار هیستوگرام آن به سمت رنﮓ تیره تمایل دارد و یا به اصطالح به سمت چپ چوله است.

شکل ( :)4هيستوگرام تصاویر سطح خاکستري بدافزارهاي مختلف
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ماتریس هم وقوعی
در این بخش نتایج حاصل از استخراج ماتریس هم وقوعی برای خانواده های مختلف بدافزار و هم چنین در جها مختلف
مﺜلﺜاتی ارائه شده است .در شکل ( )5ماتری هم وقوعی برای بدافزار  Yuner-Aدر چهار جهت مختلف صفر 90 ،45 ،و 135
درجه نشان داده شده است .بررسی اعداد موجود در درایههای این ماتریسها نشان داد که راستای استخراج ماتریس هم وقوعی
حتی برای یک نوع تصویر بدافزار نیز با هم متفاوت است .پس این موضوع نشان داد که بافت تصاویر ماتریس هم وقوعی همگن
نیست به طوری که در بدافزار نوع  Yuner-Aتغییرات بافت در راستای افقی یا صفر درجه تقریبا همگن است اما شدت
تغییرات بافت در راستای عمودی یا  90درجه خیلی بیشتر از سایر راستاها است و شدت تغییر در بافت بد افزار در راستای 45و
 135درجه نیز تقریبا مشابه هم بوده و حد وسط حالت صفر و  90درجه است .در شکل ( )6ماتریس هم وقوعی تصویر سطح
خاکستری در زاویه صفر درجه برای هشت خانواده مختلف از بدافزارها نشان داده شده است .بررسی اعداد موجود در درایههای
متناظر ماتریسها با هم نشان داد که اختالف زیادی بین ماتریسهای هم وقوعی خانواده های مختلف وجود دارد اما با توجه به
اینکه امکان بررسی درایه به درایه اعداد موجود در این ماتریسها برای هشت خانواده بدافزار به صورت مشاهده عینی امکان پذیر
نیست لذا از این ماتریسها ویژگیهای آمار استخراج شد که در بخش بعدی به بررسی و تحلیل نتایج حاصل از آن پرداخته شده
است.

شکل ( :)5ماتریس هم وقویع بدافزار خانواده  Yuner-Aدر چهار جهت مختلف مثلثاتی
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شکل ( :)6ماتریس هم وقوعی تصویر سطح خاکستري در زاویه صفر درجه

استخراج ویژگی
ویژگیهای استخراجی به دو دسته ویژگیهای رنﮓ و ویژگی های بافت دسته بندی شدند .پنج ویژگی رنگی از هیستوگرام
سطح خاکستری و  20ویژگی از ماتریسهای هم وقوعی سطح خاکستری هر تصویر بدافزار استخراج گردید .در مجموع هر
تصویر بدافزار با  25مشخصه اماری معرفی شد که برای شناسایی این مشخصه ها برای هر کدام برچسب ویژگی تعریف گردید
که این برچسب ها در جدول ( )4ارائه شدهاند .به عنوان مﺜال ویژگی  Hem-G45یعنی ویژگی همگنی که از ماتریس هم
وقوعی در راستای  45درجه گرفته شده است .برای ویژگی های استخراجی از هیستوگرام برچسب گذاری بر این اساس انجام
شد که  F4 ،F3 ،F2 ،F1و  F5به ترتیب میانگین ،انحراف معیار ،واریانس ،چولگی و میانگین هارمونیک شدت بودند به طوری
که  F1-Histیعنی ویژگی میانگین شدت هیستوگرام و یا  F3-Histیعنی واریانس شدت پیکسلهای موجود در هیستوگرام.
جدول ( :)4برچسب گذاري ویژگی هاي استخراجی از تصاویر

نوع ویژگی برچسب
همبستگی
کنتراست
همگنی
انرژی
آنتروپی

Cor
Con
Hem
Eng
Ent

سطح ویژگی

برچسب

ماتریس هم وقوعی-صفر درجه G-0D
ماتریس هم وقوعی 45-درجه G-45D
ماتریس هم وقوعی 90-درجه G-90D
ماتریس هم وقوعی 135-درجه G-135D
هیستوگرام
Hist
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انتخاب ویژگی
در فرایند انتخاب ویژگی ،ویژگی هایی که برای هر کالس دارای همبستگی زیادی هستند ولی مقدار آنها برای کالسهای
مختلف با هم همبستگی ندارد ب ه عنوان ویژگی برتر و بهینه انتخاب شدند .در این تحقیق برای انتخاب ویژگی از روشی با عنوان
 CFS9استفاده شد .در شکل ( )7فرض کنید لوزی و ستاره دو ویژگی باشد که مبنای تفکیک دو کالس اول و دوم از هم باشد.
براساس روش همبستگی ،همبستگی بین ویژگی لوزی برای کالس اول و هم چنین برای کالس دوم زیاد است اما مقادیر این دو
ویژگی برای هر دو کالس به طور همزمان همسبته نیست اما ویژگی ستاره در بین هر دو کالس کامال پراکنده است و برای هیچ
کدام از دو کالس اول و دوم دارای همبستگی نیست.

شکل ( :)7مبناي انتخاب ویژگی براساس همبستگی

نتایج نشان داد که از بین  25ویژگی انتخابی ( 5ویژگی رنﮓ و  20ویژگی بافت) فقط  13ویژگی حاوی اطالعات مربوط به
بدافزار هستند و سایر ویژگی ها فاقد اطالعات مناسب برای تشخیص نوع بدافزار میباشند .بررسی ویژگیهای منتخب نشان داد
که فقط یک ویژگی رنگی به عنوان ویژگی مفید انتخاب شده است .البته بررسی هیستوگرام تصاویر بدافزار هم نشان داد که بین
رنﮓ سطح خاکستری تصاویر بدافزار اختالف زیادی وجود ندارد .تنها ویژگی مناسب رنگی میانگین شدت پیکسل تصاویر سطح
خاکستری بود.
بررسی ویژگیهای استخراجی از ماتریس هم وقوعی نشان داد که تمام پنج ویژگی استخراجی به عنوان ویژگی مناسب
انتخاب شدهاند اما ماتریس هم وقوعی راستای  90درجه دارای بیشترین اطالعات مربوط به نوع بدافزار است .هم چنین زوایای
 45و  135درجه نیز به ترتیب در اولویتهای بعدی از لحاظ مفید بودن جهت تشخیص نوع بدافزار هستند .در مجموع
ویژگیهای همبستگی در راستای  45و  90درجه ،کنتراست در راستای  90 ،45و  135درجه ،همگنی در راستای صفر90 ،35 ،
و  135درجه ،انرژی در راستای  90 ،45و  135درجه ،انتروپی در راستای  90درجه و در نهایت میانگین هیستوگرام تصاویر به
عنوان ویژگیهای مناسب و بهینه انتخاب شده اند.

اجراي الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی
ورودیهای شبکه عصبی مصنوعی همان  14ویژگی برتر هستند .در واقع ماتریس ورودی به شبکه عصبی دارای 400
سطر و  14ستون است که ستونهای نشان دهنده تعداد ویژگی ها و سطرها نیز تعداد تکرارهای مربوط به خانواده های مختلف
بدافزار هستند .نوع دادههای ورودی به شبکه عصبی از نوع آرایه تک بعدی است .نتایج مدلسازی جهت تشخیص و طبقه بندی
نوع بدافزار توسط شبکه عصبی مصنوعی و هم چنین پارامترهای ارزیابی شبکه در جدول ( )5ارائه شده است .بررسی نتایج
نشان داد که دقت کلی شبکه عصبی مصنوعی برای طبقه بندی و تشخیص نوع بدافزار  % 96.45بود .حساسیت شبکه عصبی در
تشخیص نوع بدافزا ر برای هر خانواده متفاوت بود به طوری که برای تشخیص بدافزار خانواده ،Yuner.A ،Instantaccess
 VB.AT ،Wintrim.BX ،Fakerean ،Skintrim ،Obfuscator.ADو  Allaple.Aبه ترتیب ،92 ،92 ،100 ،94 ،94
 98 ،98و  %84به دست آمد که کمترین حساسیت طبقه بند مربوط به تشخیص بدافزارهای خانواده  Allaple.Aبود.
Corrolation-base Feature Selection

9
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جدول ( :)5ماتریس اغتشاش و پارامترهاي ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی مدل شده جهت تشخيص نوع بدافزار

پیش بینی شده
D

AA

VA

WB

Fa

Sk

OA

YA

In

94

3

0

0

0

0

0

0

47

)Instantaccess(In

94

0

2

0

0

1

0

47

0

)Yuner.A(YA

100

0

0

0

0

0

50

0

0

)Obfuscator.AD(OA

92

0

0

0

3

46

0

1

0

)Skintrim(Sk

92

0

0

0

46

4

0

0

0

)Fakerean(Fa

98

0

1

49

0

0

0

0

0

)Wintrim.BX(WB

98

0

49

1

0

0

0

0

0

)VB.AT(VA

84

42

0

0

0

0

0

0

8

)Allaple.A(AA

واقعی

دقت کلی طبقه بندی% 96.45 :
در شکل ( )8منحنی مشخصه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندی نوع بدافزار نشان داده شده است .منحنی
 TPR ROCمشخص میکند که به چه نسبتی پیشبینی صحیح صورت گرفته است .در این منحنی هر چه نمودارها به سمت
نقطه (1و ) 0تمایل داشته باشند نشان میدهد که آن طبقه بند دارای کمترین اشتباه در تصمیم گیری است .در مجموع نمودار
مشخصه عملکرد یا  ROCتوسط خط  y=xبه دو بخش بالی خط و پایین خط دسته بندی میشود که چناچنه خطوط
عملکردی مربوط به هر کالس (در شکل  8-4با رنﮓ های مختلف نشان داده شده است) رد باالی خط  y=xباشد و به نقطه
(1و)0نزیدک تر باشد نشان دهنده حساسیت باال در تشخیص نوع بدافزار است.

شکل( :)8منحنی مشخصه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندي نوع بدافزار

اجراي الگوریتم k-means
همانند سایر روشهای فوق ورودی از نوع آرایه یک بعدی و دارای ابعاد  400×14بود .در این بخش نتایج خوشه بندی
بدافزارها با استفاده از روش  k-meansارائه شده است .در شکل ( )9خروجی کامینز جهت خوشه بندی بدافزارها نشان داده
شده است .همانطور که در شکل مشخص است مرکز هر خوشه و نوع بدافزار برای هر خوشه تعیین شده است.
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شکل ( :)9نتایج خوشه بندي بدافزارهاي توسط روش K-means

مقایسه نتایج
در شکل ( )10مقایسه نتایج نشان داده شده است .بررسی تحقیقات مشابه نشان داد که مهدی زاده ( )1397با استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی توانست با دقت  % 86پنج نوع بدافزار را تشخیص دهد .در تحقیق دیگری ) Burnap et al., (2018با
استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی شش نوع بدافزار را با دقت  % 88.52تشخیص دادند Gibert, (2016) .هشت نوع بدافزار
را با استفاده از شبکههای عصبی یادگیری عمیق و ) Makandar and Patrot, (2015هفت نوع بدافزار را با شبکه عصبی
مصنوعی به ترتیب با دقت  % 98.56و  % 94تشخیص دادند .در نهایت مقایسه نتایج نشان داد که دقت به دست آمده در این
تحقیق نسبت به تحقیقات مشابه قابل قبول است و ذکر این نکته ضروری است که در روشهای گذشته تعداد کالسهای بدافزار
طبقه بندی کمتر از تعداد کالسهای تحقیق حاضر بوده است به همین دلیل در برخ موراد دقت تحقیقات مشابه نسبت به
تحقیق حاضر بیشتر شده است.

شکل ( :)10مقایسه نتایج

نتيجه گيري
نتایج به دست آمده در این تحقیق به شرح زیر است:
-1اختالف بین بافت تصاویر برای انواع مختلف بدافزار کامال مشخص بود .بررسی ظاهری بدافزارهای مختلف نشان دا که
بیشترین اختالف بین بدافزارهای خانواده  Wintrim.BX ،Obfuscator.ADو  Allaple.Aوجود دارد اما اختالف بین
سایر خانوادههای مختلف بدافزارها جزئی است.
-2بیشترین اختالفی که بین تصاویر بدافزار وجود دارد مربوط به بافت تصاویر است تا رنﮓ تصاویر .هر چند اختالف رنﮓ
نیز بین خانوادههای  Obfuscator.ADو  Wintrim.BXبا سایر بدافزارها بیشتر بود .در کل اختالف زیادی بین
هیستوگرامهای مختلف وجود ندارد و فقط هیستوگرام بدافزار خانواده  VB-ATبا بقیه خانوادهها زیاد بود.
 -3از بین  25ویژگی انتخابی فقط  13ویژگی حاوی اطالعات مربوط به بدافزار بودند که فقط یک ویژگی رنگی به عنوان
ویژگی مفید انتخاب شد و سایر ویژگیها شامل همبستگی در راستای  45و  90درجه ،کنتراست در راستای  90 ،45و 135
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درجه ،همگنی در راستای صفر 90 ،35 ،و  135درجه ،انرژی در راستای  90 ،45و  135درجه ،انتروپی در راستای  90درجه
بودند.
-4دقت مدلهای مورد ب ررسی در تشخیص نوع بدافزار به ترتیب برای ،شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم  k-meansبه
ترتیب ،% 96.45و  % 87.35بود.

پيشنهادها و راهکارهاي آتی
پیشنهاد میگردد :از روشهای تلفیق در حد تصمیم جهت طبقه بندی نوع بدافزار استفاده گردد .تعداد خانوادههای بدافزار
مورد بررسی بیشتر از  8عدد گردد .این مدل به صورت یک برنامه کاربردی مدلسازی شده و بر روی رایانه نصب و کارایی آن
ارزیابی شود.
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