
 

 چکیده 

به چهار گروه انسان، روبات وب با رفتار خوب، روبات وب با رفتار مخرب و  ها تیسادر این مقاله بازدیدکنندگان وب 

ی وب یا خزنده های وب برنامه های نرم افزاری هستند که دائماً ها روباتبازدیدکنندگان ناشناخته تقسیم بندی شده است. 

های وب کشف و بازیابی  دهند. هدف روبات ها را مورد پیمایش قرار می های وب سایت به صورت خودکار ساختار لینک

عمال مخربی های خراب و هم ا ها هم به منظور اعمال مفیدی مانند کشف لینک باشد. این روبات محتوا و دانش از وب می

های وبی که تالش در تقلید  اند. تشخیص و دسته بندی روبات مانند حمله توزیع شده مختل کننده سرویس طراحی شده

ترین چالش دسته بندی است. در این مقاله برای تشخیص بازدیدکنندگان مخرب و غیر  رفتار انسان دارند به عنوان مهم

ی بیان شده در مقاالت گذشته بعالوه سه ویژگی جدید ها یژگیوه است. سه ویژگی جدید معرفی شد ها تیسامخرب وب 

است.  شده شبکه بیزین و شبکه باور بیزی مقایسه ،C4.5ماشین بردار پشتیبان،  های شبکه عصبی، با استفاده از روش

ایسه با باعث شد که دقت دسته بندی در مق ها تیساهای جدید برای تشخیص بازدیدکنندگان وب  استخراج ویژگی

ی کمتر، بهبود یابد و همچنین نشان داده شده است هر چه تعداد مجموعه داده آموزش بیشتر ها یژگیوی دیگر با ها روش

 باشد دقت دسته بندی بهتر خواهد بود.

 کاربرد کاوی وب ی داده کاوی، فایل ثبت وقایع،ها روشهای وب،  روبات واژه های کلیدی:

 مقدمه -1

 طوری به. است گرفته قرار پدیده این تأثیر تحت نیز انسان زندگی زوایای از بسیاری اینترنت، جهانی شبکه گسترش با

 اینترنتت  طریق از همگی تجارت، و آموزش تا گرفته روزانه خریدهای از روزمره، امور از بسیاری ،صنعتی کشورهای در که

 سودمندی های برنامه هر روزه یساننو برنامه قدرت افزایش و کامپیوتر با مرتبط های یتکنولوژ پیشرفت با گیرد. یم صورت

مبتنی بر  ها تیسابرای تشخیص بازدیدکنندگان مخرب و غیر مخرب وب  ها یژگیوارزیابی 

 ی داده کاویها روش

 4مهرداد جاللیو  3، مجید وفایی جهان2، امیرحسین زارعی1سوده الیقی

So_layeghi@ymail.com، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد گروه کامپیوتر نرم افزار -1
 

 Zareie@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی مشهد گروه کامپیوتر نرم افزار،  -2

 Vafaeijahan@mshdiau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی مشهد گروه کامپیوتر نرم افزار،  -3

 Jalali@mshdiau.ac.irافزار، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد گروه کامپیوتر نرم  -4
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 تولیتد  قدرتمنتدتری  مخترب  های برنامه و یافته افزایش نیز هکرها قدرت مقابل، در. شود یم عرضه دنیا به اینترنت روی بر

 و انستان  کتاربر  یتک  میان تفاوت افزاری نرم خودکار برنامه یک با تنها بتوان مجازی دنیای در تا است نیاز پس. است شده

 .داد تشخیص را افزاری نرم برنامه یک

هتای وب   و همکارانش روبات بومهارتپیشنهاد شده است. های وب  های مختلفی برای تشخیص روبات تا کنون روش

هتای وب خالصته    ها، مدل سازی الگوی رفتاری روبات های ساده، تله، ارزیابی رفتار حرکتی روبات را به چهار دسته: روش

هتای یتادگیری    . دسته بندی دوران و همکارانش چهار دسته: تحلیل نحوی ثبت وقایع، الگوی ترافیتک، تکنیتک  (1)اند  کرده

های تحلیل نحوی ثبت وقایع شامل: بررسی رشته  . طبق دسته بندی دوران روش(2)باشد  تحلیلی، سیستم تست تورینگ می

های تحلیل الگوی ترافیک شامل: تشتخیص   باشد و روش می (۵)، تکنیک تحلیل چند گامی ثبت وقایع (۴)های عامل کاربر 

های وب بر اساس الگوهتای منبتع درخواستت     ، تشخیص روبات(۶)های وب از طریق تحلیل نحوی و تحلیل الگو  روبات

هتای   باشتد. تکنیتک   متی  (۹)، تشخیص با استفاده از معیتار ترافیتک   (۸)، تشخیص بر اساس الگو های نرخ درخواست (۷)

، تشخیص بتر  (11)، تشخیص با استفاده از شبکه عصبی (1۱)تحلیلی شامل: تشخیص با استفاده از درخت تصمیم  یادگیری

های سیستم تست تورینگ  باشد و تکنیک می (1۴) ، تشخیص با استفاده از مدل مخفی مارکوف(13و12)اساس شبکه بیزین 

باشد. استتیوانووی  و همکتارانش    می (1۷)، تشخیص با رفتار مروری انسان (1۶و1۵)شامل: تشخیص بر اساس تست کپچا 

بتا   هتا  ها با رفتار خوب، روبتات  ها را چهار دسته: انسان، روبات دو ویژگی جدید معرفی کردند و بازدیدکنندگان وب سایت

ی بیتان شتده در مقتاالت گذشتته     ها یژگیوهای داده کاوی،  اند و با روش رفتار مخرب، بازدیدکننده ناشناخته در نظر گرفته

 . (3)ی جدید را مورد ارزیابی قرار دادند ها یژگیوبعالوه دو 

به منظور دستته بنتدی و تشتخیص بازدیدکننتدگان وب      های ثبت وقایع در این مقاله هدف اصلی، کشف دانش از فایل

پیش  -1باشد.  میباشد. این فرایند شامل سه فاز اصلی به شرح زیر  میی داده کاوی ها روشمخرب و غیر مخرب به کمک 

باشد. فاز پیش پردازش شتامل یکستری    پردازش : که در این مرحله ورودی فایل ثبت وقایع و خروجی نشست کاربران می

یتن فتاز ورودی   کشتف الگتو: کته در ا   -2سازی اطالعات، شناسایی کاربران، شناسایی نشستت(.   )پاک باشد : ریز مرحله می

تحلیل الگتوی کشتف شتده: در     -3ی داده کاوی استفاده شده است. ها روشباشد و برای دسته بندی از  نشست کاربران می

 این فاز با استفاده از معیار دقت دسته بندی به تحلیل الگوی کشف شده پرداخته شده است.

آماده سازی مجموعه داده، بخش سوم آزمایشات و ادامه این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: در بخش دوم 

 نتایج و در بخش چهارم نتیجه گیری مقاله ارائه شده است.



 آماده سازی مجموعه داده -2

ورودی فایل ثبت وقتایع   -1: شود به این شرح است یممشاهده  1شکل در کلیه مراحل آماده سازی مجموعه دادها که 

های قبلی و استتخراج سته ویژگتی     های روش استخراج ویژگی برای هر نشست )استفاده از ویژگی -3شناسایی نشست  -2

 -۶کنتیم   مجموعه داده را به دو دسته مجموعه داده آموزش و تست تقستیم متی  -۵بر چسب گذاری هر نشست  -۴جدید( 

 .(3)فرض صحت فرایند برچسب زدن، هدف اصلی بررسی دقت دسته بندی است ی دسته بندی. با ها روشاستفاده از 

 فایل ثبت وقایع -2-1

(، فایل درخواست …,GET,HEAD) باشد: تاریخ، ساعت، متد به ترتیب حاوی اطالعات زیر می هر ورودی فایل ثبت وقایع

 شود. تی که از کالینت به سرور ارسال میارجاع، کد پاسخ، تعداد بای کالینت، رشته عامل کاربر، کوکی، رشته IPشده، آدرس 

 شناسایی نشست -2-2

بترای   شوند سپس از یک رویکرد وقفته  یکسان گروه بندی می User-agentو  IPبر اساس  HTTPهای  ابتدا تمام درخواست

بتیش از   IPبین دو درخواست متوالی از یتک زیرگتروه   ه شود )اگر زمان وقف شکستن این گروه ها به زیر گروه های دیگر استفاده می

دقیقه در نظر  3۱یک نشست جدید را شروع کرده است(. معموالً حد آستانه را  ،یک حد آستانه باشد این طور فرض شود که آن کاربر

 . (3)گیرند. بدون شک یک عدم قطعیت در این رویکرد وجود دارد  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل آماده سازی مجموعه داده -1شکل   

 فایل ثبت وقایع

 

 شناسایی نشست

 

ویژگی جدید( 3ا )ه یژگیواستخراج   

 

ها نشستبرچسب گذاری   

 

مجموعه داده 

 آموزش

 

مجموعه داده 
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ی دسته بندیها روش  

 

 

 



 استخراج ویژگی برای هر نشست -2-3

داشتتیم در نظتر    (3) (1۱) (1۹و1۸) (1)هتای وب در   ها را بر اساس مطالعاتی که از رفتتار روبتات   پایه انتخاب ویژگی

نستبت درخواستت   -2 ،حداکثر نرخ کلیتک -1شود به شرح زیر است:  های که از هر نشست استخراج می ویژگی .گیریم می

HTML   ،یهتا  لیت فادرصتد درخواستت   -3به تصتویر PDF    یتاPS ،۴-    4درصتد پاستخ خطتایxx، ۵-   درخواستت فایتل

Robots.txt، ۶-درصدی از درخواست -۷ ،های با ارجاع خالی درصد درخواستHTTP  از نوعHEAD، ۸- نرخ درخواست

متدت نشستت.   -11شتود،   تعداد بایتی کته از کالینتت بته سترو ارستال متی      -1۱ ،عمق درخواست صفحه-۹ ،دنباله متوالی

های وب استفاده شده است بعالوه سه ویژگی جدید که در ادامته آورده   برای تشخیص روبات های یک تا یازده قبالً ویژگی

شتود. کتاربر انستان بترای مشتاهده صتفحات وب نیتاز بته          های هستند که از هر نشست استتخراج متی   شده است، ویژگی

ا توجه به این مورد این سه . بدهای وب نیازی به استفاده از مرورگرهای وب ندار مرورگرهای وب دارد در حالی که روبات

 .باشد یمویژگی جدید به این شرح 

  CSSدرصدی از درخواست فایل  -2-3-1

هتای وب   کننتد در حتالی کته روبتات     ارسال متی  CSSمرورگرهای وب به صورت خودکار یک درخواست برای فایل 

مشتاهده   CSSها از یک نوع منبع باشد و فایتل   ندارد، پس اگر در یک نشست تمام درخواست CSSایل نیازی به مشاهده ف

 .  باشد نشده باشد آنگاه آن نشست مشکوک به روبات وب می

 ی دیگر ها لیفادرصدی از درخواست  -2-3-2

در یتک نشستت    کننتد  یممرورگرهای وب به صورت خودکار کلیه منابع جاسازی شده در یک صفحه وب را مشاهده 

بنابراین اگتر یتک صتفحه وب    باشد.  آن نشست مشکوک به روبات وب میاگر تنها یک نوع از منابع درخواست شده باشد 

 . توان مشکوک به روبات وب باشد دیده شده اما نه همه منابع جاسازی شده در آن، آنگاه آن نشست می

 ها یکوکدرصدی از  -2-3-3

تواند به همراه منبع درخواست شده به ماشین کاربر ارستال کنتد. مرورگتر     می HTTPها اطالعاتی هستند که سرور  کوکی 

 HTTPهای بعدی اطالعات آن را به سرور  کاربر ممکن است این اطالعات را ذخیره کند و متعاقباً هنگام ارسال درخواست

    د.به روبات باش توان مشکوک ها در یک نشست صفر باشد، آنگاه آن نشست می اگر درصد کوکی پس بفرستد.

مربوط به بر چسب گذاری بتا   Visitor_4classبا چهارده ویژگی استخراج شده و یک ستون  ها نشستتعدادی از  2در شکل 

بتا رفتتار    هتا  ها با رفتار غیر مخرب بر چسب دو، روبات : بازدیدکننده ناشناخته برچسب صفر، انسان برچسب یک، روباتچهار دسته 

 مخرب برچسب سه، از فایل ثبت وقایع سرور پارس هاستینگ نشان داده شده است. 

 بر چسب گذاری هر نشست  -2-4

 روز بته  لیست با کاربر عامل مقایسه -1 : (2۴-2۱)است  زیر شرح به بر اساس چهار کالس ها نشست گذاری برچسب

 کتاربر  هتای  عامتل  شتده  روز بته  لیستت  با کاربر عامل رشته که صورتی در: شده شناخته مرورگرهای کاربر های عامل شده



 کتاربر انستان   عنتوان  دسترستی پیتدا نکترده باشتد بته      Robots.txt فایل و به باشد داشته مطابقت شده شناخته مرورگرهای

وب بتا رفتتار ختوب     یهتا  ر روبتات کتارب  یها عامل شده روز به لیست بار کارب عامل مقایسه -2شود.  می گذاری برچسب

 شتناخته  ی وب با رفتار خوبها ر روباتکارب یها عامل شده روز به لیست با کاربر عامل رشته که صورتی در: شده شناخته

 بته  لیستت  بار کارب عامل مقایسه -3 .شود یم گذاری برچسب روبات وب با رفتار خوب عنوان به باشد داشته مطابقت شده

 شتده  روز بته  لیستت  بتا  کتاربر  عامتل  رشته که صورتی در: شده شناختهوب مخرب  یها ر روباتکارب یها عامل شده روز

 گتذاری  برچستب  روبتات وب مخترب   عنوان به باشد داشته مطابقت شده شناخته ی وب مخربها ر روباتکارب یها عامل

 .شود یمبه عنوان کاربر ناشناخته برچسب گذاری  ها نشستبقیه  -۴. شود یم

 مجموعه داده ها -2-5

که در  همان طور .(2۶و2۵)مشخصات دو مجموعه داده پارس هاستینگ و پارس وب سایت نشان داده شده است  1 جدولدر 

در مجموعته داده پتارس وب ستایت بیشتتر از مجموعته داده       های استخراج شده کنید تعداد نشست یممشاهده  لاین جدو

 کلتی  از دقتت  بر روی روش شبکه باور بیزی بدست آمده از مجموعه داده پارس وب سایت نتایج هاستینگ است وپارس 

درصتد بتاقی مانتده بته      2۱درصد از مجموعه داده به عنوان مجموعه داده های آموزشتی و   ۸۱ .باشد یباالتری برخوردار م

قابتل   3 و جتدول  2 لاین دو مجموعه داده در جدو گرفته شده است که مشخصاتعنوان مجموعه داده های تست در نظر 

   مشاهده است.

  

 
 ای از داده پارس هاستینگ نمونه: 2شکل 



 مشخصات مجموعه داده ها  : 1 جدول

 مشخصات

 مجموعه داده
 ها تعداد کل نشست

تعداد بازدید کننده 

 ناشناخته
 تعداد کاربر انسان

تعداد روبات وب 

 غیر مخرب

تعداد روبات وب 

 مخرب

PH 2۴22 1۱3۹ 1۱۹2 12۷ 1۶۴ 

PW 13۷3۴ 3۵۶۶ ۸۵۱۷ 1۴۵۹ 2۱2 

 مشخصات مجموعه داده ها آموزش : 2جدول 

 مشخصات

 مجموعه داده
 ها تعداد کل نشست

تعداد بازدید کننده 

 ناشناخته
 تعداد کاربر انسان

تعداد روبات وب 

 غیر مخرب

تعداد روبات وب 

 مخرب

PH 1۹3۸ ۹۵2 ۷۷1 1۱2 113 

PW 1۱۹۸۷ 32۴۶ ۶۴3۶ 11۴۴ 1۶1 

 مجموعه داده ها تست: مشخصات  3جدول 

 مشخصات

 مجموعه داده
 ها تعداد کل نشست

تعداد بازدید کننده 

 ناشناخته
 تعداد کاربر انسان

تعداد روبات وب 

 غیر مخرب

تعداد روبات وب 

 مخرب

PH ۴۸۴ ۸۷ 321 2۵ ۵1 

PW 2۷۴۷ 32۱ 2۱۷1 31۵ ۴1 

 هانتایج و شبیه سازی -3

های وب متنی و غیر متنی از قبیتل موتورهتای جستتجوی    روباتهای استخراج شده از فایل ثبت وقایع شامل انواع نشست

یک روش ساده برای تخمین خطا بین دسته ها، استتفاده از متاتریس تتداخل     باشد.متفاوت، جمع کنندگان تصاویر و ... می

نمونته ای از ایتن    ۴ه در جتدول  د. کت کن یملف را مشخص ی توزیع خطا روی دسته های مخت نحوهاست. ماتریس تداخل، 

ی هتا  فرمولیب در به ترت Aشود. با توجه به این ماتریس نحوه محاسبه صحت و فراخوانی برای کالس  یمماتریس مشاهده 

 .(2۷)آورده شده است  2و  1

 تداخل ماتریس : ۴جدول 
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میتانگین   ،کلتی  دقتت ، شتبکه بتاور بیتزی و چهتارده ویژگتی      روش از استتفاده  با پارس هاستینگبرای مجموعه داده 

 بدست آمده است. متاتریس تتداخل   ۸۹۴۷/۱و  ۸۸۴3/۱، ۹۱۵2/۱، ۹۵23/۱یب برابر به ترت F1میانگین صحت و  ،فراخوانی

 است. قابل مشاهده ۶ل و دقت دسته بندی در جدو ۵ل جدو در پارس هاستینگبرای مجموعه داده 

کلتی، میتانگین    دقتت  شتبکه بتاور بیتزی و چهتارده ویژگتی،      روش از استفاده با پارس وب سایتبرای مجموعه داده 

 تتداخل  متاتریس . بدست آمده است ۷۶3۴/۱و  ۷۴12/۱، ۷۸۷۱/۱، ۹۵۸۸/۱یب برابر به ترت F1میانگین صحت و  فراخوانی،

 است.   قابل مشاهده ۸ل جدو و دقت دسته بندی در ۷ل جدو در پارس وب سایتبرای مجموعه داده 

 پارس هاستینگبیزی برای مجموعه داده  شبکه ماتریس : ۵جدول 
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۹۱۸۱/۱ ۱ ۱ ۸ ۷۹ 
بازدید کننده 

 ناشناخته

 انسانکاربر  ۴ 31۷ ۱ ۱ ۹۸۷۵/۱

۷2/۱ ۶ 1۸ ۱ 1 
روبات وب 

 غیر مخرب

۹21۶/۱ ۴۷ ۴ ۱ ۱ 
روبات وب 

 مخرب

 ۸۸۶۸/۱ ۸1۸1/۱ ۹۷۵۴/۱ ۹۴۱۵/۱ Recall 

 پارس هاستینگدقت دسته بندی بر روی مجموعه داده  : ۶جدول 

 جمع
روبات وب 

 مخرب

روبات وب 

 غیر مخرب
 کاربر انسان

بازدید کننده 

 ناشناخته
 

۴۶1 ۴۷ 1۸ 31۷ ۷۹ 
 دسته بندیمقادیر صحیح 

 شده

 ی واقعیها نشستتعداد  ۸۷ 321 2۵ ۵1 ۴۸۴

 دقت ۹۱۸۱/۱ ۹۸۷۵/۱ ۷2/۱ ۹21۵/۱ ۹۵2۴/۱



 پارس وب سایتبیزی برای مجموعه داده  شبکه ماتریس : ۷جدول 
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۸۸۷۵/۱ 2 ۵ 2۹ 2۸۴ 
بازدید کننده 

 ناشناخته

 کاربر انسان 1۵ 2۱۴۷ ۵ ۴ ۹۸۸۴/۱

۹۴2۸/۱ ۸ 2۹۷ 2 ۸ 
روبات وب غیر 

 مخرب

 روبات وب مخرب 1 3۱ ۴ ۶ 1۴۶3/۱

 3/۱ ۹۵۵۱/۱ ۹۷11/۱ ۹221/۱ Recall 

 ه پارس وب سایتدقت دسته بندی بر روی مجموعه داد : ۸جدول 
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2۶3۴ ۶ 2۹۷ 2۱۴۷ 2۸۴ 
دسته مقادیر صحیح 

 شده بندی

 ی واقعیها نشستتعداد  32۱ 2۱۷1 31۵ ۴1 2۷۴۷

 دقت ۸۸۷۵/۱ ۹۸۸۴/۱ ۹۴2۸/۱ 1۴۶3/۱ ۹۵۸۸/۱

بتا روش شتبکه بتاور     پتارس وب ستایت  و  پارس هاستینگنمودار میله ای مقایسه دقت دسته بندی دو مجموعه داده 

استخراج شده از مجموعه داده پارس وب سایت بیشتتر از مجموعته    یها نشستقابل مشاهده است تعداد  3ل در شک بیزی

بیشتتر از  ت بر روی مجموعه داده پارس وب سای داده پارس هاستینگ است و قابل مشاهده است که دقت کلی دسته بندی

 .باشد یمپارس هاستینگ 

 
 نمودار میله ای مقایسه دقت دسته بندی دو مجموعه داده : 3ل شک
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 C4.5و  SVM، شبکه عصبی ،شبکه بیزینی ها روش بر روی با استفاده از چهارده ویژگی تر کاراییبرای ارزیابی دقیق

ل ، شک۹ لدر جدو مقایسهنتایج این . صورت گرفت مقایسه، (3)، انجام شده بودند 3-2که با ویژگی یک تا نه در بخش 

با چهارده  F1های مختلف نشان داد که دقت کلی دسته بندی و  قابل مشاهده است. نتایج بدست آمده از ارزیابی ۶و  ۵، ۴

دقت کلی دسته بندی با استفاده از روش شبکه و همچنین ت های انجام شده، با نه ویژگی اس ویژگی بهتر از سایر روش

 ای انجام شده، است. ه باور بیزی بهتر از سایر روش
 ی مختلف دسته بندی بر روی مجموعه داده پارس وب سایتها روشمقایسه دقت کلی دسته بندی با  : ۹ل جدو

 الگوریتم

 ها یژگیوتعداد 
BBN Neural Network SVM C4.5 NB 

۹  ۹۵/۱ ۹1۸/۱ ۹۱۴/۱ ۹1۶/۱ ۷۷۶/۱ 

1۴ ۹۵۸/۱ ۹3۹/۱ ۹21/۱ ۹3۹/۱ ۸۱۸/۱ 

 

 
 ی مختلف دسته بندی بر روی مجموعه داده پارس وب سایتها روشنمودار میله ای مقایسه دقت کلی دسته بندی با  : ۴ل شک

 

 

     یها روشبا چهارده ویژگی بر روی مجموعه داده پارس وب سایت با  F1و نمودار میله ای مقایسه فراخوانی، صحت  :۵ل شک

 دسته بندی
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 با چهارده و نه ویژگی  F1نمودار میله ای مقایسه  : ۶ل شک

 نتیجه گیری -4

با استفاده از فایل ثبت وقایع مربوط به  ها تیوب سا تشخیص بازدیدکنندگاندر این مقاله سه ویژگی جدید برای 

دقت دسته بندی برای دو مجموعه داده آموزشی بررسی و ارائه شده است.  سرورهای پارس هاستینگ و پارس وب سایت

 جموعه داده پارس وب سایت که تعداد داده های آموزش بیشتر داشت، باالتر بود.که بر روی ممشخص شد 

ترین چالش دسته بندی  های وبی که تالش در تقلید رفتار انسان دارند به عنوان مهم تشخیص و دسته بندی روبات

کارگیری سه ویژگی جدید تا حدودی این چالش کاهش داده شده است. در این مقاله با استفاده از پارامترهای  است، با به

ارزیابی قرار د و شبکه باور بیزی مور C4.5اشین بردار پشتیبان، ، مشبکه عصبی ،شبکه بیزینی ها روشفراخوانی و دقت، 

با چهارده ویژگی بهتر از  F1های مختلف نشان داد که دقت کلی دسته بندی و  نتایج بدست آمده از ارزیابی. گرفته است

باور بیزی بهتر از  دقت کلی دسته بندی با استفاده از روش شبکهو همچنین ت های انجام شده، با نه ویژگی اس سایر روش

 های انجام شده، است.  سایر روش
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