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ه و پیاده سازی و تست دو ابزار استخراج مدل رفتاری برنامه های تحت شبک
دسته بندی بسته های شبکه
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مقدمه
روش های.داردکاربرد…وقانونیوامنیتیکارهایازبسیاریبرایترافیکرده بندی

زمانباایوکمبسیاردقتبایااماشده اندارائهکاراینبرایدیگرروش هاییوماشینیبادگیری
مدلاساسبر)دسته بندیورفتاریمدلیادگیری.میکنندایجادرامشکلاتیبالابسیاریادگیری
ا ماریروش هایاساسبرکهاستمدل هاییکاستی هایبرغلبهبرایجدیدیرویکرد(رفتاری

اییاتوماتساختوسیله یبهدسته بندیورفتاریمدلبرایخودکاریروش.میگردنداستخراج
زیرچنددارایسیستم هایتمامبرایکلیصورتبهرارفتاریمدلتحلیلقابلیتکهغیرعامل
ازاستفادهمنظوربه.استشدهپیاده سازیابزاردوا نبرایواستشدهارائهدارد،سیستم

اندازهومختلفداده هایرویاستفاده وتستوعلمیتحقیق هایدرشدهپیاده سازیابزارهای
رقراا زمونتحتابزارکهاستنیازدیگر،ابزار هایباا نمقایسه یهمچنینوروشدقتگیری
نتیجه بهواصلاحوپیاده سازیماهدف.شوددرستی ا زماییروشخودوپیاده سازیوگیرد

.استابزاراینرساندن

روش پیشنهادی
:استشکستنقابلمرحلهچهاردرپروژهاینسازیپیاده

ا نازوشدهضبطwiresharkابزارتوسطبرنامهیکشدهتولیدخروجیترافیکابتدادر
مدلیناساختبرای.می گیردقراراستفادهموردبرنامهرفتارازبالاییسطحمدلایجادبرای
:استزیرمراحلشاملکهشدهاستفادهفعالغیریادگیریبرمبتنیروشیاز

خروجیدنباله هایا غازینراس هایاتصالبااولیهدرختیاتوماتایساخت-۱

توصیفرویازسیستممعادلحالاتاستنباط-۲
ا نهاادغامومولفه ها

بی اثرهایحلقهافزودناستفادهبامدلتکمیل-۳

.می باشدغیرضروریترتیب هایحذفبرایشدهایجادمدلتعمیم-۴

حدودایداده هرویسیستمیتستوسیله یبهبالاسیستمپیاده سازیتکمیلپروژه،ایندر
رد.گرفتقراردرستی ا زماییموردوشدانجامشبکهازشدهضبطموبایلیبرنامه ی۸۰
کمیاربسدقتباداده هابقیه یرویونداشتراداده هاتمامیرویاجراتواناییسیستمابتدا

.می شداجراخطاباو

مرحله ی اتوماتای اولیه مرحله ی ادغام و خود حلقه ها مرحله ی استنتاج مسیرهای جدید

نتایج
نتایج این پروژه می تواند به صورت دو جدول که اجرا قبل از تکمیل پیاده سازی و 

به طور مثال در جدول زیر برخی داده ها و . اصلاحات و بعد از ا ن را نشان  می دهند، به نمایش درا ید
.  بهبود عملکرد در ساخت اتوماتای نهایی در ا ن ها را میتوان مشاهده کرد

ی به صورت کلی اصلاحات در چند دسته ی بهبود عملکرد، اصلاح مشکلات و تکمیل پیاده ساز
.انجام شد که عملکرد سیستم در نهایت طبق نیازمندی اولیه درست باشد

این اصلاحات در هر چهار مرحله ی نام برده از سیستم و همچنین اضافه کردن پیاده سازی پارامتر
ایی زمان انجام گرفت که این مشکلات مانع اجرای صحیح برنامه و درست ساخته شدن اتوماتای نه

.می شدند
ت بالا در نهایت این روش از زمان یادگیری بسیار کمتری از روش های مشابه یادگیری ماشینی و دق

.برخوردار است که ا ن را تبدیل به روشی مناسب برای دسته بندی بسته های شبکه می کند

نام برنامه تعداد حالات اتوماتا قبل از تکمیل تعداد حالات اتوماتا بعد از تکمیل
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