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چکيده

تاریخ دریافت1401/03/01 :
تاریخ پذیرش1401/05/05 :

ساختن وب سایت ایمن برای برنامه نویسان وب وقت گیر ،پرهزینه و چالش برانگیز است.
محققان برای شناسایی سینکها ی صفحه وب از آنجا که به کاهش زمان و هزینه ایمن سازی
برنامه وب کمک میکند ،مدلهای مختلف پیشبینی آسیب پذیری در برابر حمالت وب را
معرفی میکنند .همچنین روشهای مختلف یادگیری ماشین توسط مدلهای پیش بینی
آسیب پذیری در برابر حمالت موجود برای جلوگیری از مؤلفههای آسیب پذیر در برنامههای
وب استفاده میشود .با این حال ،اکثر این روشها نمیتوانند همه آسیب پذیری در برابر
حمالت های وب را به چالش بکشند .بنابراین ،در این مقاله روشی با عنوان NM-
 PREDICTORبرای پیشبینی آسیب پذیری در برابر حمالت در وب سایتها بهعنوان یک
مشکل طبقه بندی شده با پیش تعیین کد معتبر یا آسیب پذیر پیشنهاد شده است .عالوه بر
این ،از طبقه بندی در طبقههای مختلف الگوریتمهای یادگیری ماشین برای قضاوت در مورد
حذف اجزای آسیب پذیر استفاده شده است .این روش برروی مجموعه دادههای سه برنامه
کاربردی وب ارزیابی شده  ،که  223آسیب پذیری در برابر حمالت با کیفیت عالی را که در
 Moodle ،PHPMyAdminو  Drupalیافت میشود ،ارائه میدهد .روش پیشنهادی نسبت
به نتایج مطالعات موجود در مورد  PHPMyAdmin ،Drupalو  Moodleمزیت باالیی دارد.

واژگان کليدي :امنیت شبکه ،حمالت سایبری ،آسیب پذیری در برابر حمالت،
برنامههای تحت وب ،مجموعه دادهها.
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مقدمه
برنامههای وب بهترین راه برای ارائه امکانات استاندارد از طریق اینترنت هستند .همکاری فن آوری های متنوعی که در
بسیاری از الیههای تعمیم یافته استفاده میشود ،دلیل اصلی آسیب پذیری در برابر حمالت در برنامههای وب است .در حقیقت،
تعداد آسیب پذیری در برابر حمالت گزارش شده وب به سرعت در حال افزایش است .نقاط ضعف و اشکاالتی در وب سایت
وجود دارد که میتواند توسط یک هکر مورد سوء استفاده قرار بگیرد نیز به عنوان آسیب پذیری در برابر حمالت وب شناخته
میشود .مطابق با پروژه امنیتی برنامه وب باز ( ،)OWASPمهمترین آسیب پذیری در برابر حمالت وب شامل  CSRF ،XSSو
 Injection SQLاست.
برنامههای وب بر اساس ماهیت و عملکرد خود دادههای حساس را هدایت و مدیریت میکنند و برای انجام فعالیتهای مهم
اقتصادی و کسب و کارهای مرتبط با آن مانند بانکداری ،تأمین مالی آنالین ،خرید آنالین و حسابهای رسانههای اجتماعی به
کار گرفته میشوند .امروزه ،اکثر معامالت مالی و ارتباطات اجتماعی انجام شده توسط کاربر به برنامههای وب وابسته است .با این
حال ،آسیب پذیری در برابر حمالت وب در ارتباط با برنامه وب فعالیتهای کاربر را در این برنامهها محدود میکند .این خطرات
شامل تغییر مسیر کاربر به سایتهای مخرب ،درخواستهای غیر قانونی  ،HTTPسرقت اطالعات شخصی از طریق کوکیها و
جلسهها ،نصب بدافزارها و سایر فعالیتهای غیرقانونی است .به منظور چیرگی کامل بر این مسائل ،در سراسر جهان از مکانیزم
های تست نفوذ مختلف با تکنیکهای متنوعی استفاده میکند.
بهره برداری اطالعاتی از آسیب پذیری در برابر حمالت وب که برنامههای وب را تهدید میکند و تقاضای اضافی برای
اقدامات متقابل امنیتی را تأیید و مورد تاکید قرار میدهد .روند آزمایش مکانیزم های تست و ردیابی آسیبها دارای ریسکهای
بسیاری است زیرا بیشتر از طریق دستی انجام میشود و در نتیجه به دقت زیادی احتیاج دارد .بنابراین ،برخی از رویکردهای
دیگر برای غلبه بر موضوعات فوق الذکر مانند آزمایش جعبه سفید ،آزمایش جعبه سیاه ،برنامه نویسی ایمن ،تجزیه و تحلیل
ایستا ،تجزیه و تحلیل پویا ،آنالیز ترکیبی و یادگیری مکانیزم و عملکرد ماشین مورد نیاز است.
آزمایش جعبه سفید نوعی روش بررسی و تست است که در آن تستر به کد نرم افزاری دسترسی پیدا کرده و آن را تجزیه و
تحلیل میکند .در این ازمایشات یک مسئله مثبت ولی کاذب در کد منبع وب سایت وجود دارد .به منظور پشتیبانی از محدوده
عملکرد آزمایش کنندگان و غلبه بر تکنیک جعبه سفید ،روش دیگری به نام تست جعبه سیاه وجود دارد .در این آزمایش کشف
وب ،آسیب پذیری در برابر حمالت با مشاهده خروجی وب سایت در پاسخ به یک ورودی خاص مورد بررسی و به نسبت تجزیه و
تحلیل انجام میگیرد.
محققان محدودیتهای عمل پویش جعبه سیاه را در تشخیص آسیب پذیری در برابر حمالت به طور مؤثر تحلیل وبه
صورت کامالً عملیاتی نمایش دادهاند .از طرف دیگر ،یک تکنیک بسیار مفید برای اطمینان از امنیت برنامههای وب ،برنامه
نویسی تحت وب ایمن نامیده میشود .این مکانیزم شامل شیوههایی مانند رمزگذاری ورودی کاربران ،بررسی و کاوش در انواع
دادهها به همراه امکان پذیرش پرس و جوهای پارامتری شده است که توسعه دهندگان یک برنامه وب برای حفظ امنیت یک
برنامه وب از آنها بهره میگیرند.
مکانیزم ابزارهای تحلیل ایستا برای بازرسی از کد منبع باینری یا واسط استفاده میشود .در مقابل این ابزار تجزیه و تحلیل
فازی و پویا کد برنامه وب را برای شناسایی آسیب پذیری در برابر حمالتها تجزیه و تحلیل نمیکند ،اما در هنگام اجرا،
دادههای تزریق شده را تأیید میکند .تجزیه و تحلیل ترکیبی از هر دو مکانیزم پویا و ایستا را برای جلوگیری از آسیب پذیری در
برابر حمالت وب استفادهای کامل خواهد داشت .در یادگیری عملکرد ماشین هم چنین برای تشخیص انواع آسیب پذیری در
برابر حمالت وب طیف گستردهای از برنامههای وب مورد استفاده قرار میگیرد .با این حال ،میتواند برای شناسایی آسیب
پذیری در برابر حمالت وب در کد منبع با شماره طبقه بندی نیز استفاده شود .روشهای بی شماری برای تشخیص آسیب
پذیری در برابر حمالت وب بر اساس یادگیری عملکرد و مکانیزم ماشین ارائه شده است.
در اینجا ،یک روش ترکیبی دو الیه به نام  NM-PREDICTORرا برای پیش بینی آسیب پذیری در برابر حمالت
برنامههای کاربردی تحت وب پیشنهاد میشود .برای بهبود دقت پیش بینی ،ویژگیهای متنی و معیارهای نرم افزاری به طور
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موازی با هم در نظر گرفته و چندین مدل پیش بینی را با یک دیگر ترکیب میکند .در مرحله اول ،مکانیزم
 6مدل پیش بینی مختلف را از یک مجموعه ساخت یافته آموزشی ایجاد میکند ،که توسط معیارهای نرم افزاری و ویژگیهای
متنی آنها ارائه شده است .این مدلها دارای برچسب آسیب پذیری در برابر حمالت یا غیرقابل توصیف هستند.
با توجه به یک روش جدید برای پیش بینی (به عنوان آسیب پذیری در برابر حمالت یا غیرقابل انکار) ،هر یک از شش مدل
اصلی به تنهایی قابلیت پیش زمینه احتمال این امر را از آسیب پذیری در برابر حمالت پیش بینی میکنند .در ردیف دوم،
 VUL-PREDICTORمدل پیش بینی دیگری (بر اساس نتایج پیش بینی شده از شش دسته طبقه بندی شده) را میسازد.
هدف اصلی از این گفتمان ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای  NM-PREDICTORجهت پیش بینی تأثیرپذیرتری در ارزیابی
نتایج مربوط به مجموعه دادههای برنامههای کاربردی تحت وب است.
NM-PREDICTOR

بررسی پیشینه و ادبیات
مطالعات بسیاری در مورد پیش بینی آسیب پذیری در برابر حمالت وب وجود دارد که درآن ها مدلها و ابزارهای مختلفی
برای پیش بینی آسیب پذیری در برابر حمالت در پروژههای نرم افزاری ارائه شده است.
در مطالعهای جامع توسط  Neuhausو همکارانش ابزار حریص پیشنهاد شده است و این ابزار به طور خودکار آسیب پذیری
در برابر حمالت موجود در واحدهای بایگانی در هر پایگاه داده ا بررسی میکند .ابزار حریص از اطالعات مکانیزم معدن برای ثبت
آسیب پذیری در برابر حمالت گذشته از قطعات استفاده میکند .عالوه بر این ،اجزای شناسایی شده با توجه به نوع آسیب
پذیرترین افراد در هر دسته طبقه بندی میشوند.
وانگ و همکارانش [ ]1مکانیزم خوشه بندی چگالی سریع موسوم به  DSVRDCرا مورد مطالعه قرار داد و با استفاده از
آن روش جدیدی برای ایجاد آسیب پذیری در برابر حمالت وب در نظر گرفتهاند .سفارشات آسیب پذیری در برابر حمالت کشف
شده با خوشه بندی وابسته به چگالی به ترتیب چیده شده و بررسی دستههای طبقه بندی شده توسط تفاوت در نظم  -Sو روش
خوشه بندی چگالی مبتنی بر افت .Rd
شولت و همکاران [ ]2ترکیبی از مکانیزم یادگیری ماشین و آنالیز ایستا و ایجاد  ،IPAASبرای محافظت از تزریق  SQLو
آسیب پذیری در برابر حمالت به صورت متقابل سایت به وجود آوردند .در این روش پیشنهادی مرزهای دسته بندی دادهها و
همچنین مقادیر محدود ورودی از کد منبع و درخواست  HTTPاستخراج میشود.
در مطالعه دیگری توسط ویجیایاسکارا و همکاران ،]3[ .روش استخراج متن را ارائه کردند تا آسیب پذیری در برابر حمالت
احتمالی در مجموعه دادههای آسیب پذیری در برابر حمالت عمومی را استخراج کند .این روش یک ماتریس term-document
ایجاد میکند .عالوه بر این ،استراتژی کار جمع آوری دادههای گزارش شده از بانک اطالعاتی مبنی بر اشکاالت کلی است تا آن
را به یک بردار فردی تبدیل کند که بعداً کلمات را در قالب ابتدایی تا حد امکان کوتاه میکند.
یک مطالعه مهم دیگر ،شار و تان [ ]4ابزاری موسوم به  PHPMINER-1را برای شناسایی آسیب پذیری در برابر حمالت
وب و طبقه بندی روشهای مختلف تصفیه ورودی در کالسهای مختلف به عنوان مجموعهای از کد ایستا را پیشنهاد کردند .بهره
گرفتن از این ابزار بر استفاده و شناسایی آسیب پذیری در برابر حمالت وب با روش کاوش دادهها استوار است.
در مطالعهای دیگری توسط شار ،تان و برایان [ ]5روش ثانویهای را برای تخمین آسیب پذیری در برابر حمالت با استفاده
از ویژگیهای پویا با ویژگیهای ایستا تکمیل کردند .عالوه بر این ،آنها از نقشههای یادگیری و سنجش نظارت شده برای طبقه
بندی استفاده کردهاند.
در مطالعه دیگر با استفاده از روش یادگیری ماشین ،هوارد و همکارانش [ ]6سیستم  Psigeneرا پیشنهاد داد که
ویژگیهایی را از یک محدوده بزرگ که برای جمع آوری حمله  SQL Injectionاستفاده میشود ،بازیابی میکند تا نحوه
توصیف آنها را بررسی کند .سپس برای شناسایی هر یک از این حمالت آنها را عالمت گذاری میکند.
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در بخش قبلی توسط سینگ و همکارانش اشاره شد که روشی را برای شناسایی  RCE ،SQL injection ،XSSو LFI /

 RFIتوسعه دادهاند .این مطالعه اثری را در جهت بهبود تمامی پارامترهای عملکرد برای افزایش دقت در جلوگیری از آسیب
پذیری در برابر حمالتی از قبیل فراخوان ،میزان هشدار کاذب و دقت ارائه داده است.
در یک مطالعه دیگری که اخیراً توسط  Griecoو همکاران وی انجام شد [ ]7روشی را برای جلوگیری از آسیب پذیری در
برابر حمالت وب توسط تکنیکهای تبدیل زیر ساختها به آرایه فازی و استخراج ویژگیهای متضاد دخیره سازی در حافظه را
پیشنهاد کرد .آنها از  V-DISCOVERبرای پیش بینی مانیتورینگ و نظارت بر عملکرد پویا برای برنامههای مختلف استفاده
کردهاند .عالوه بر این برخی از آسیب پذیری در برابر حمالتی که منجر به نشت حافظه میشود را تأیید میکند.
در مجموعه مطالعه دیگری که  Medeirosو همکارانش انجام دادند .روش جدیدی را برای جلوگیری از ساختار پایه و متن
کد منبع توسط الگوریتم استخراج برای شناسایی آسیب پذیری در برابر حمالت وب پیشنهاد کرد.
در یک مطالعه مهم دیگر در مورد یادگیری ماشین والدن ،استاکمن و اسکانداریاتو [ ،]8دو روش شناسایی آسیب پذیری در
برابر حمالت مؤثر معیارهای نرم افزار و تکنیکهای استخراج متن را با یکدیگر مقایسه کردند.
در یک تحقیق دیگر ،ابونادی و ممدوح [ ]9روش تحقیقات تجربی را بررسی کردهاند که اثر پیش بینی پروژه متقاطع را
برای پیش بینی آسیب پذیری در برابر حمالت نرم افزار بررسی میکند .مطالعه نویسنده به دسته بندیهای بدست آمده با
روشهای مختلف تضعیف ماشین بستگی دارد و از آنها برای تقویت تشخیص تجزیه شوندهها استفاده میکند .بررسی دقیق
تحقیق در مورد روش یادگیری ماشینی برای شناسایی آسیب پذیری در برابر حمالت وب و محدوده متمرکز در جدول  1ارائه
شده است.
جدول  .1مطالعات انجام شده یادگیری ماشین در پیش بینی آسیب پذیری در برابر حمالت وب
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روش
در این بخش ،روش پیشنهادی  NM-PREDICTORو مجموعه دادهها موازی آن برای ارزیابی الگوریتم و کارآیی آن ارائه
داده میشود .عالوه بر این ،ما طبقه بندیهای اصلی را با استفاده از  NMPRE- DICTORو نحوه ترکیب این طبقه بندیها در
طبقه بندی متا به تفصیل بیان میکنیم.
روش پیشنهادی ) (NMPREIDCTORچارچوبی برای جلوگیری از آسیب پذیری در برابر حمالت وب مبتنی بر یادگیری
ماشین است .ما فرض میکنیم که این فرایند پیش بینی به عنوان یک طبقه بندی با توجه به آسیب پذیری در برابر حمالت
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پیش بینی شده در یک متن  PHPخاص پیشبینی میشود .شکل  NM-PREDICTOR 1کلی را با دو مرحله متفاوت ارائه
میدهد .مرحله اول ،مرحله ساخت مدل و مرحله دوم پیش بینی است.
در مرحله ساخت مدل ،ابتدا باید یک مدل از منبع آموزشی که نظارت بر یادگیری به عنوان آسیب پذیری در برابر حمالت
شناخته شده است را ایجاد کرد .در مرحله پیش بینی ،از مدل برای پیش بینی اینکه آیا کد منبع جدید آسیب پذیر است یا خیر
استفاده میشود .در مرحله اول NM-PREDICTOR،تمامی شش طبقه مختلف را بر روی یک مجموعه آموزشی از افراد دارای
برچسب که توسط معیارهای نرم افزاری و ویژگیهای متنی آنها ساخته شده است ارائه میدهد .در سطح دومNM-،
 PREDICTORیک طبقه بندی متا (فوق طبقه) ایجاد میکند ،که شش طبقه اصلی را با هم ترکیب میکند.

شکل  .1نمودار مفهومی از NM-PREDICTOR

برای ساخت  ،VULCOMPOSERامتیازات حاصل از بررسی دستیابیها توسط  6طبقه اصلی برای هر نمونه در مجموعه
آموزشی ،برای ایجاد یک مجموعه داده جدید جمع آوری میشوند .عالوه بر آن ،این مجموعه داده برای
آموزش  VULCOMPOSERبا اجرای برنامه یادگیری ماشین به عنوان جنگل تصادفی دسته بندی استفاده میشود .برای
محاسبه شش امتیاز ثابت ،شش طبقه توسط  NM-PREDICTORاستفاده میشود .اولی این است که برچسب عنوان جدید را
پیش بینی کنید و بعد ،امتیازات نتیجه گیری از این شش طبقه خواهد بود که به عنوان ورودی برای VULCOMPOSER
استفاده میشود تا از امتیازات نهایی حاصل ،نتیجه نهایی جدید آسیب پذیر باشد .پس از آن ،مجموعه ویژگیهای مشتق شده از
عملکرد انواع مختلف الگوریتمها تجزیه و تحلیل میشود .سرانجام ،پیشنهادی در رابطه با رویکرد ترکیب چندین طبقه ارائه
میشود  .این مجموعه آزمایشی شباهت نزدیکی با همان طرح پیشنهادی توسط مطالعات موجود دارد [ 9و .]11
بانک اطالعاتی
مجموعه دادههای ( )Datasetمورد استفاده در آزمایشات همان مجموعه داده استفاده شده توسط  Weldenو همکارانش
است که جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است ]8[ .و مجموعه داده آسیب پذیری در برابر حمالت PHP Securityنامیده شده
است [ .]8این مجموعه داده براساس ابالغیههای امنیتی از پایگاه داده ملی آسیب پذیری در برابر حمالت ،تعداد آسیب پذیری
در برابر حمالتها را در هر مرحله مشخص میکند .این مجموعه داده از سه برنامه وب  223آسیب پذیری در برابر حمالت با
کیفیت عالی را که در Moodle ، PHPMyAdminو  Drupalیافت میشود ،ارائه میدهد .در صورت آسیب پذیر بودن یا نبودن
هر مجموعه داده ،مجموعهای از اطالعات مربوط به آن کالس را شامل میشود.
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از میان  233آسیب پذیری در برابر حمالت 19 ،مورد از آنها نفوذ کد است که به مهاجمان اجازه میدهد به طور تصادفی
متغیرهای سمت سرور و هدرهای  HTTPرا تغییر دهند 12 ،مورد از آنها آسیب پذیری در برابر حمالت  CSRFهستند که
به  HTMLمخرب خارجی اجازه میدهند  Sessionهای خود را ربوده و برای انجام اقدامات غیرمنطقی اقدام کنند.
اسکریپتهای متقابل سایت ) (XSSآسیب پذیری در برابر حمالت وب  86مورد هستند که با  JavaScriptهای مخرب
میتوانند در مرورگر کاربر تأثیر بگذارند 14 .مورد از آنها در گروه آسیب پذیری در برابر حمالت افشای مسیر قرار دارند که به
شما امکان میدهد مسیر برنامه را بدست آورید 73 .مورد از آنها هم به عنوان موضوعات در ارتباط با مجوزهای دسترسی از جمله
اطالعات افشای ،دور زدن امتیاز و آسیب پذیری در برابر حمالت مربوط به رمزگذاری گمشده یا نامناسب اجرا شده است طبقه
بندی میشوند.
 19مورد باقیمانده از آسیب پذیری در برابر حمالت متفاوتی هستند که مربوط به حمله به افراد در میانه فیشینگ و سایر
بردارهای حمله نا مشخص است .جدول  2شامل توضیحات کلی مختصر مربوط به سه کاربرد است که شامل تعداد کل موارد،
تعداد کمتر در معرض آسیب پذیری در برابر حمالت ،میزان ( Pدرصد افراد آسیب پذیر) و تعداد کامل ویژگیهای متن است.
برنامه  Moodleیک برنامه کاربردی مهم است که دارای نرخ مثبت بسیار کمتری است .این کیفیت پیش بینی موارد نادر آسیب
پذیر را دشوار میکند.
جدول  .2تمام نمرات آسيب پذیري در برابر حمالت وب در مجموعه داده
)P-rate (%
30.68%
8.39%
0.82%

Total ﬁles
202
322
2942

Vulnerable ﬁles
62
27
24

Application
Drupal
PHPMyAdmin
Moodle

ارزیابی الگوریتم
برای آموزش و آزمایش مجموعه داده برای ویژگیهای نرم افزاری و متن ،سه الگوریتم مانند  NB ،RFو  J48انتخاب شدهاند.
دلیل انتخاب این الگوریتمها ،استراتژی مختلف آموزشی است .عالوه براین ،کلیه موارد فوق برای کشف مکانیسم آزمایش ،آموزش
و یادگیری است [11 ،9 ،8و  .]12تنظیم پارامتر برای الگوریتمهای یادگیری ماشین از مقادیر پارامتر پیش فرض در Weka
استفاده میکند .برای  J48اجرای الگوریتم درخت تصمیم  C4.5است و ضریب اطمینان را در تبادل اطالعات  0.25تعیین
میکنیم .برای جنگل تصادفی مقدار درختان ایجاد شده را در  100تنظیم کنید.
حداکثر حد برای رشد درخت وجود ندارد .برای  Bayesساده ،از  discretizationتحت نظارت استفاده میکند که در ادامه
متغیر را به متغیرهای مجزا یا عادی کاذب تغییر میدهد  .برای بهینه سازی وضعیت طبقه بندی انجام شده توسط مجریان طرح،
الگوریتمهای متکی بر ماشینهای مختلف در  WEKAبا استفاده از مدلهای متا ترکیب میشوند .در این مطالعه ،ما نتیجه را با
یک طبقه بندی واحد ارزیابی میکنیم ،که برای افزایش صحت طبقه بندیهای مختلف چندان مؤثر نبوده است ،زیرا هیچ طبقه
بندی واحدی به بهترین دقت و طبقه بندی مثبت کاذب نمیپردازد [.]11
چگونه میتوان نتایج را ارزیابی کرد؟
این نتایج با توجه به وجود دادهها ی آسیب پذیری در برابر حمالت وب ثبت میشود .برای دستیابی به یک نتیجه بر اساس
پارامترهای مختلف یادگیری ماشین مانند دقت ،فراخوان و اندازه گیری .f-اندازه گیری دقیق تعداد موارد آسیب پذیر توسط یک
مدل آسیب پذیر صورت میپذیرد  .معیارهای عملکردی اتخاذ شده در این مطالعه الهام گرفته از کار [11 ،9 ،8و  ]12هستند.
این اقدامات به شرح زیر است:
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ماتریس درهم روشی برای نشان دادن چگونگی درهم بودن کالس در هنگام پیش بینی است .مقدار دقیق مشخص شده به
عنوان( TPمثبت درست) نامگذاری میشود و ارزش مثبت طبقه بندی نشده یا غلط به عنوان ( FPمثبت نادرست) توصیف
میشود.
دقت در اندازه گیری همان نمونههایی است که به درستی طبقه بندی شدهاند .این نشان میدهد که مقدار پیش بینی شده
با مقدار واقعی چقدر نزدیک است .دقت ( )accuracyرا میتوان با روش ارائه شده اندازه گیری کرد.
()1

Accuracy = (TP + TN) / TP + FP + FN + TN

دقت نمونههایی که به درستی طبقه بندی شدهاند را ارزیابی میکند .این گزینه مجموعه اطالعاتی را در مورد میزان محکم
بودن پیش بینی را ارائه میدهد .دقت را میتوان با فرمول مطابق شکل زیر محاسبه کرد:
()2

)Precision = TP / (TP + FP

بیاد بیاورید تعداد نمونههای مثبت است که با دقت طبقه بندی مثبت میشوند .همچنین به عنوان حساسیت شناخته
میشود .میتوان آن را محاسبه کرد:
()3

)Recall = TP / (TP + FN

نمره  F1یک معیار عملکرد است که هر دو دقت را با هم ترکیب میکند و با هم فراخوانی میکند.

()4

)Score = (2 * Precision * Recall) / (Precision + Recall

نتيجه و ارزیابی تجربی
در این بخش NM-PREDICTOR ،را با مستندات مطالعات موجود ارزیابی میکنیم .این آزمایش بر روی هسته Intel
 (R) coreTM i5در حال اجرا در سرعت  CPUاز  3.40گیگاهرتز انجام شده است .سیستم عامل نسخه Microsoft

 Windows 10است .برای نتیجه آزمایش از  WEKAبرای اجرای برنامههای مختلف مانند  PHPMyAdmin ،Drupalو
 Moodleاستفاده میشود .برای اعتبارسنجی  NM-PREDICTORو کاهش تعصب انتخاب مجموعه تمرین ،اعتبار سنجی
متقابل  10پیچ را در  WEKAانجام دهید .اعتبار سنجی متقابل یک ارزیابی استاندارد عملکرد آسیب پذیری در برابر حمالت
است ،که به طور گسترده برای ارزیابی مطالعات مهندسی نرم افزار ازگذشته مورد استفاده قرار میگیرد [.]11-13
اجزا مربوط به یک برنامه به طور تصادفی به  10پیچ با اندازه برابر تقسیم میشوند .هر قسمت همان درصد از آسیب پذیری
در برابر حمالتها را با کل نسخه (طبقه بندی استراتژیک) دارد .از این  10پیچ 9 ،مورد برای آموزش کالس درس استفاده
میشود ،در حالی که از یک پیچ باقی مانده برای آزمایش اثربخشی کالس استفاده میشود.
در مر حله قبل از پردازش ،کد منبع با نشانه گذاری در آنها ،با از بین بردن فضای هرز ،متوقف کردن کلمات و نشانه
گذاریها را حذف میکند  .برای مطالعه پیشنهادی ،اسامی و کلمات شناسایی را در کامنت ها قرار دهید و نامهای شناسه را در
زیر عالمت پوشش باالیی با استفاده از بیان منظم آنها در ویژگی صوتی یادگیری و بدون نظارت به سمت بردار  Wekaمنحرف
نمایید.
در فرآیند حذف کلمه توقف که مرتباً در حال حذف هستند ،کلماتی ظاهر میگردند که کمکی به تفکیک یک فایل از
دیگری میکنند و فهرستی از کلمات متوقف شده را که از گلوله برفی موجود است ،استفاده میکنند .چندین روش برای اداره
کالس متعادل وجود دارد .برای  NM-PREDICTORاز الگوریتم تکنیک پراکندگی اقلیت مصنوعی ) (SMOTEاستفاده شده
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است .این کالس با ایجاد موارد تخصصی به جای تعویض آنها ،کالس کوچکتری ایجاد میکند .در این مطالعه ،مقدار " "kبرابر 5
است .فیلتر  Randomizeبرای تغییر خودسرانه ترتیب عبور به وسیله موارد استفاده میشود.
مولد عدد تصادفی هر زمان که مجموعه جدیدی از موارد به آن منتقل شد با مقدار دانه تنظیم میشود .ما در آزمایشهای
مختلف ارائه شده توسط  WEKAاز نمونه گیری ،تصادفی و SMOTE employedاستفاده کردیم و از این فیلترها برای افزایش
دقت  NM-PREDICTORبهره برده میشود.
در انتخاب خاصیتها ،همه ویژگیها ی برای سنجش نرم افزار و ویژگی متن انتخاب شده است .ویژگیهای متن نشانههایی
است که در مراحل پیش پردازش و فرکانسهای مرتبط با آنها استخراج میشود .ویژگی اندازه گیری نرم افزار شامل یک خط
کد ،یک خط کد غیر ،HTMLمیزان عملکرد ،مشکالت مختلف النه سازی ،عارضه سیکلومتری ،اندازه  ،Halsteadتعداد
تماسهای خارجی ،Fan-out ،Fan-in ،توابع داخلی به نام ،توابع خارجی است .موارد تماس گرفته شده و تماسهای خارجی به
توابع میباشد.
جدول  .3نتیجه عملکرد NMPRPREDCITOR

Generated experimental results
Precision
Recall
F1-score
0.849
0.851
0.848
0.828
0.832
0.825
0.532
0.410
0.463
0.445
0.426
0.435
0.221
0.138
0.169
0.249
0.171
0.202

Dataset
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Performance parameters
Random forest
Drupal
J48
Random forest
PHPMyAdmin
J48
Random forest
Moodle
J48

برای این مطالعه ،از  J48و جنگل تصادفی برای ساخت طبقه بندی استفاده کردهایم .عالوه بر این ،اجرای این طبقه بندی از
پارامترهای پیش فرض در  WEKAاستفاده میکند .نتیجه برای  NM-PREDICTORنشان میدهد که کلیه دستههای
استفاده شده در اندازه گیری F-همانطور که در جدول  3آورده شده است دقت باالیی را ارائه میدهد .برای محاسبه شش نمره
قابل اعتماد در نتایج اولیه آزمایش اعتبار سنجی متقابل نتایجی حاصل میشود تا دو روش معادن متن و معیارهای نرم افزار در
 PHPMyAdmin،Drupalو  Moodleبا هم مقایسه شوند .این نرم افزار پشتیبانی بیشتری برای بینش قابل توجهی در مورد
Fو اندازه گیری  Fدر مورد  ،%84/8 Drupalدر مورد %59/6 PHPMyAdminو در مورد  %44/3 Moodleفراهم کرده است.
به نظر میرسد که اطالعات ما به وسیله اندازه گیری  Fباالتر از اثبات [9 ،8و  ]11بوده و پشتیبانی میشوند.
جدول  .4جدول نمایش مطالعات موجود
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]Walden et al. [8

]Abunadi and Alenezi [9

]Yun et al. [11
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نتیجه مطالعه موجود برای ژانگ و همکاران [ ]11ابونادی و آلنزی [ ]9والدن و همکارانش [ ]8نشان داده شده در جدول  4برای
والدن و همکاران [ ] 8مطالعه موجود ،دو روش مختلف متن کاوی و معیارهای نرم افزاری را با آزمایشهای اعتبار سنجی متقابل
بر روی سه کاربرد مختلف  PHPMyAdmin ،Drupalو  Moodleمقایسه کرده است.
آنها نتیجه را با دو شاخص اصلی عملکرد کلیدی مانند فراخوانی و بازرسی نشان میدهند .عالوه بر این ،مقدار پارامتر
عملکرد اندازه گیری F-در مورد  Drupalبرای متن کاوی به ترتیب برای  PHPMyAdminو  Moodleبه  %56/2است .در
مطالعه موجود ابونادی و آلنزی [ ] 9ادعا کردند که این نتیجه امتیاز بسیار باالیی دارد ،اما او نتوانست مستندات الزم برای اثبات
کافی در مورد این نتیجه ارائه دهد ،زیرا آنها برای ایجاد تعادل یک کالس از هیچ ترکیبی استفاده نکردهاند .برای مطالعه آنها
ارزش  F1در مورد  ،%75/2 Drupalدر مورد %91/3 PHPMyAdminو در مورد  %99/1 Moodleاست .برای ژانگ و همکاران
[ ] 11رویکردهای نتیجه آزمایشی که به ترتیب تنها از معیارهای نرم افزار دارای ویژگیهای متنی هستند .از جدول ،نتیجه موجود
برای  VUL-PREDICTOR 3مربوط به  3مجموعه داده ،به عنوان امتیازی از امتیاز F1-برابر  %34 ،%68/3و  %7/1است.
تالشهای زیادی انجام شده است تا نتیجه هدف گذاری شده در آن با افزایش دقت بر اساس یادگیری ماشین حاصل گردد.

شکل  .2نتیجه فریم ورک با مطالعات موجود بر روی جنگل تصادفی

در شکل  2نتایج دقت فراخوانی  F1نتیجه تحقیق شده را که به خوبی در کار ارائه شده است ،توصیف میکند .نتیجه روش
پیشنهادی با نتایج موجود ژانگ و همکاران [ ،]11والدن و همکاران [ ]8و ابونادی و آلنزی [ ]9مقایسه میشود .نتیجه والدن و
همکاران ]8[ .از آزمون اعتبارسنجی متقابل حاصل شد تا روشهای متنی و نرم افزاری دو روش در PHPMyAdmin ،Drupalو
 Moodleرا به هم مربوط کنیم.
اندازه گیری  Fدر نمونه  Drupalبرای استخراج متن  ٪63/1بیشتر است .برای مطالعه موجود ،ابونادی و آلنزی [ ]9ادعا
کردند که این نتیجه نمره باالیی است ،ام ا نتوانست مستندات کافی از این نتیجه ارائه دهد زیرا این تحقیق از هیچ نتیجهای برای
ایجاد تعادل کالس استفاده نمیکند .برای مطالعه آنها F1 ،نمرات مجموعه داده  Drupalرا در شرایط  RFبدست آورده است.
یعنی  ،%75/2در مورد %91/3 PHPMyAdminاست ،در صورتی که در  % 99/1 Drupalمیباشد .برای یون و همکاران روی
کردهای نتیجه آزمایشی که به ترتیب فقط از معیارهای نرم افزار دارای ویژگیهای متنی ساخته میشوند امتیاز  % 68/3 F1برای
 ،Drupalو  %34و  %7/1به ترتیب برای  PHPMyAdminو  Moodleاست .برای این مطالعه ،پشتیبانی بیشتری برای بینش قابل
توجه در مورد اندازه گیری  Fدر مورد  ،%84/8 Drupalدر مورد  PHPMyAdmin 56.9%و در مورد  %44/3 Moodleاست.
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روش پیشنهادی ما نشان میدهد که یک مزیت نسبت به نتیجه ژانگ و همکارانش [ ]11دارد .ابونادی و آلنزی [ ]9و والدن و
همکاران [ ]8در مورد  Drupalبرای  PHPMyAdminو Moodleنتیجه ما خیلی بهتر از ژانگ و همکاران [ .]11و والدن و
همکاران ]8[ .بوده اما تحقیقات ابونادی و آلنزی [ ]9از هیچ نتیجهای برای تعادل یک کالس استفاده نکردند.
تعهد به رد تهدیدات
تعدادی از تهدیدها در مورد صحت مطالعه ما وجود دارد ،که در زیر میپردازیم.
اعتبار سازه :ما با استفاده از یک مجموعه داده در دسترس عموم که در کار قبلی استفاده شده است ،نگرانیهای مربوط به
اعتبار سازه را کاهش دادیم .این مجموعه داده شامل برنامههای واقعی  Androidو برچسبهای آسیب پذیری در برابر حمالت
پروندهها در آن برنامهها است .مجموعه داده اصلی متأسفانه حاوی پروندههای منبع نبود .با این حال ،ما برای بازیابی پروندههای
منبع مربوط از مخزن کد آن برنامهها  ،از اطالعات (به عنوان مثال جزئیات برنامه ،شماره نسخه و تاریخ) ارائه شده با مجموعه
داده با دقت استفاده کردهایم.
ما سعی کرد یم با استفاده از اقدامات عملکرد استاندارد برای پیش بینی آسیب پذیری در برابر حمالت ،تهدیدهای مربوط به
اعتبار هم جوشی را به حداقل برسانیم .اما ما اذعان داریم که تعدادی از آزمونهای آماری را میتوان برای تأیید اهمیت آماری
نتیجه گیریهای ما به کار برد .اگرچه ما نتوانستهایم از آن آزمایشها ی آماری در کارهای قبلی در پیش بینی آسیب پذیری در
برابر حمالت استفاده شود ،اما ما قصد داریم این تحقیقات را در کارهای بعدی خود انجام دهیم.
مجموعه دادهای که ما استفاده کردیم حاوی برچسبهای آسیب پذیری در برابر حمالت فقط برای پروندههای منبع جاوا
است .در عمل ،سایر پروندهها (به عنوان مثال پروندههای آشکار) XMLممکن است حاوی اطالعات امنیتی مانند حقوق
دسترسی باشند .یک تهدید دیگر مربوط به پیش بینی نسخه متقابل است که ما در آن آزمایش انجام شده را در تکرار کردیم و
اجازه دادیم که دقیقاً همان پروندهها بین نسخهها وجود داشته باشد .این ممکن است نتایج را تحت الشعاع قرار دهد ،اما تمام
مدلهای پیش بینی که در آزمایش خود با آنها مقایسه کردهایم از این مزیت بهره مند میشوند.
تعداد زیادی برنامه کاربردی را در نظر گرفتیم که از نظر اندازه ،پیچیدگی ،دامنه ،محبوبیت و تاریخچه تجدید نظر متفاوت
است .با این حال ما تصدیق میکنیم که مجموعه دادههای ما ممکن است نماینده انواع برنامههای  Androidنباشد .تحقیقات
بیشتر برای تأیید یافتههای ما برای سایر برنامههای  Androidو همچنین سایر برنامههای کاربردی مانند برنامههای وب و
برنامههای نوشته شده به زبانهای برنامه نویسی دیگر مانند  PhPو سی .+ +

نتیجه گیری
در این مقاله ،ما روش  NM-PREDICTORرا پیشنهاد میکنیم تا آسیب پذیری در برابر حمالتها را در برنامههای وب
پیش بینی کرده و پیش بینی آسیب پذیری در برابر حمالت را به عنوان یک مشکل طبقه بندی با از پیش تعریف کردن اینکه
اگر یک  PHPیک فرد آسیب پذیر باشد ،تهیه کنیم .این روش یک الگوریتم پیش بینی است که به عنوان مثال دو الیه برچسب
را آسیب پذیر یا غیرقابل آسیب میداند .در اولین مرتبه NM-PREDICTOR ،شش طبقه مختلف را در یک مجموعه آموزشی
از برچسبها ایجاد میکند که توسط معیارهای نرم افزاری و ویژگیهای متنی آنها ساخته شده است .در سطح دومNM- ،
 PREDICTORیک طبقه بندی متا ایجاد میکند ،که شش طبقه کالس را تشکیل میدهد .مجموعه دادههای سه برنامه وب
 223آسیب پذیری در برابر حمالت با کیفیت برتر را که در Moodle ،PHPMyAdminو  Drupalیافت میشود ،ارائه میدهد.
نتایج مطالعه ما نشان میدهد که روش پیشنهادی برای دستیابی به امتیاز بهتر اندازه گیری  Fدر مقایسه با ژانگ و همکاران
[ ،]11ابونادی و آلنزی [ ]9و والدن و همکاران [ ]8به خوبی عمل کرده است .در آینده ،ما قصد داریم عالوه بر سه پروژه در نظر
گرفته شده در این کار ،در مورد آسیب پذیری در برابر حمالت بیشتر از پروژههای اضافی نیز آزمایش کنیم .عالوه بر این ،به
منظور بهبود کارایی NM-PREDICTORبیشتر ،یک جهت بررسی ویژگیهای اضافی است که میتوان عالوه بر معیارهای نرم
افزاری و ویژگیهای متنی که در این کار استفاده میشود ،بهره بگیریم .عالوه بر این ،ما قصد داریم تا به بررسی تأثیر کدها [14و
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 ]15بپردازیم تا از آن به عنوان ویژگی استفاده شود و ویژگیهای کامپوزیتی دیگری را نیز ایجاد کند که میتواند اثربخشی یک
الگوریتم طبقه بندی را بهبود بخشد.
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