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2
ВСТУП

Internet of Things (IoT,Інтернет речей) - простими словами, це

технологічна концепція підключення всіх речей у світі до інтернету для

віддаленого управління їми через програмне забезпечення та обмін даними

в режимі реального часу через сервер або напряму. В ідеальному уявленні

ІоТ - це те, що зв'язує дім, міські служби, транспорт та всілякі комерційні

служби в рамках єдиної мережі обміну  даними.

В наш час, все більша кількість пристроїв Internet of Things (IoT)

підключається до інтернету. Обсяг мобільного трафіку даних, створений у

2022 році, приблизно дорівнює одному зетабайту, а до 2025 року

очікується, що підключених пристроїв ІоТ збільшиться до 75 мільярдів, як

повідомляється в щорічному інтернет-звіті Cisco. Однак, деяка частина

цих девайсів принципово небезпечна, це робить ІоТ вразливим до

різноманітних атак. Аналіз потоків мережевого трафіку вважається

великою проблемою, оскільки дані можуть бути величезними та

складними в багатьох додатках IoT, таких як доповнена реальність,

транспортні мережі, інтерактивні ігри та моніторинг подій. Потреба в

аналізі таких даних призводить до появи методів моніторингу та аналізу

мережевого трафіку (Network Traffic Monitoring and Analysis - NTMA),

які можна використовувати для різних цілей, включаючи виявлення

прихованих шаблонів потоку трафіку і прогнозування можливих подій і

проблем, наприклад, передбачення мережевого трафіку та управління

несправністю та безпекою.

У даній роботі представлено огляд актуальних ансамблевих

алгоритмів регресії та класифікації, що використовуються для аналізу

мережевого трафіку. За мету було взято:
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● зробити порівняльний аналіз ефективності згаданих алгоритмів на

реальних наборах даних інтернет-трафіку, використовуючи

бібліотеки Pytho;

● перевірити, чи підхід зі стековим узагальненням (stacking) дає

переваги у порівнянні з окремими застосуваннями моделей, та

іншими алгоритмами, що представлені в роботі [1];

● порівняти ефективність роботи алгоритмів на різних об'ємах

вибірок.
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РОЗДІЛ 1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

Завдяки мініатюризації цифрових пристроїв, сучасні мережі містять

тисячі підключених користувацьких пристроїв (User Equipments - UEs), які

можуть як використовувати, так і генерувати дані. Різномаїття типів

пристроїв, об'єм даних, що генерується кожним окремо взятим

підключеним UE, необхідні послуги та різноманітність мережевих зв'язків

зумовлюють неоднорідність мережі та створюють необхідність

моніторингу та аналізу величезних та складних даних. Також важливими

критеріями є чутливість до часу та високошвидкісний характер потокової

передачі даних у режимі реального часу (або майже в реальному) та

онлайн-аналітики.

Для вирішення цих проблем були введені різні методи NTMA,

наприклад, евристичні моделі (heuristic models), методи на основі

статистики (statistical-based techniques) та методи машинного навчання

(Machine Learning - ML), які в основному зосереджені на вилученні

шаблонів і аномалій потоків. Серед перечислених методів ML, як правило,

обіцяють кращу продуктивність щодо точності та швидкість. Але методи

машинного навчання не є "срібною кулею" в роботі з базами даних, однією

з поширених проблем даних методів є зміщення концепції. Дана помилка

виникає коли модель не враховує варіації даних і створює просту модель.

Проста модель не відповідає шаблонам даних, і, отже, модель дає помилки

в прогнозуванні навчання, а також даних тестування, тобто модель має

велику зміщення і високу дисперсію. Також модель враховує як шаблон

навіть випадкові химерні дані. В такій ситуації модель може дуже добре

працювати з навчальним набором даних, тобто вона дає низьке зміщення,

але вона не відповідає тестовим даним і дає високу дисперсію.

Для вирішення цієї проблеми використовують ансамблеві методи

навчання (еnsemble learning methods - EML) — це концепція машинного

навчання, в якій кілька моделей навчаються за допомогою алгоритмів
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машинного навчання. Вона поєднує низькоефективні класифікатори (також

називаються слабкими або базовими учнями) та поєднує прогнозування

окремих моделей для остаточного прогнозу. Цей підхід здатний створити

кращі прогнозні моделі у порівнянні з традиційним підходом. Основними

причинами використання методу EML є ситуації, коли є невизначеність у

представленні даних, цілях рішення, техніках моделювання або існуванні

випадкових початкових зародків у моделі. Також, Thomas G. Dietterich (2)

показав, що ансамблі долають три проблеми:

● Статистична проблема. Статистична проблема виникає, коли

простір гіпотези занадто великий для кількості доступних даних.

Отже, існує багато гіпотез з однаковою точністю щодо даних, і

алгоритм навчання вибирає лише одну з них. Тоді існує ризик того,

що точність обраної гіпотези низька на невидимих   даних.

● Обчислювальна проблема. Обчислювальна проблема виникає, коли

алгоритм навчання не може гарантувати знаходження найкращої

гіпотези.

● Проблема репрезентації. Проблема репрезентації виникає, коли

простір гіпотез не містить жодного хорошого наближення цільового

класу(ів).
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

2.1. Ансамблеві методи

Методи ансамблю (Ensemble methods) - це методи, що створюють

декілька моделей, а потім об'єднують їх для отримання найкращих

результатів. В більшості випадків, методи ансамблю дають більш

точні рішення в порівнянні з прогнозом будь-якого зі складових

алгоритмів навчання.

Емпірично, ансамблі, як правило, дають кращі результати, коли існує

значна різноманітність моделей. Тож, для створення сильнішого ансамблю

варто використовувати більш випадкові алгоритми, наприклад, дерева

випадкових рішень (random decision trees). Поширені види ансамблів:

● Bayes optimal classifier

● Bayesian model averaging

● Bayesian model combination

● Bucket of models

Але основними методами ансамблю, які найчастіше обговорюються

та використовуються на практиці. є:

● Bootstrap aggregating (bagging) - Бутстреп агрегація (Багінг)

● Boosting - Підсилювання

● Stacking - Стекування

Їх популярність значною мірою пояснюється простотою реалізації та

успіхом у широкому колі проблем прогнозного моделювання. Враховуючи

їх широке використання, їх можна називати «стандартними»

ансамблевими стратегіями навчання.

Багінг (Bootstrap aggregation) є методом ансамблевого навчання,

який шукає різноманітну групу членів ансамблю, змінюючи навчальні

дані. Зазвичай це передбачає використання єдиного алгоритму машинного

навчання, майже завжди дерева рішень і навчання кожної моделі на різних
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зразках того самого набору навчальних даних. Прогнози, зроблені

учасниками ансамблю, потім об’єднуються за допомогою простих

статистичних даних, таких як голосування чи усереднення. Основою

методу є те, що кожен зразок набору даних готується для навчання

учасників ансамблю. Кожна модель отримує свій унікальний зразок набору

даних. зразки (рядки) отримуються з набору даних випадковим чином із

заміною (рисунок 1). Тобто, якщо рядок вибрано, він повертається в

навчальний набір даних для можливого повторного вибору в тому самому

наборі навчальних даних. Це означає, що рядок даних можна вибрати нуль,

один або кілька разів для даного набору навчальних даних. Ключовими

елементами багінгу є:

● Зразки завантаження навчального набору даних.

● Необрізані дерева рішень підходять до кожного зразка.

● Просте голосування або усереднення прогнозів.

Рис.1
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Підсилювання, або бустінг (Boosting) - це метод ансамблю, який

прагне змінити навчальні дані, щоб зосередити увагу на прикладах того,

що попередні моделі відповідності, в наборі навчальних даних, були

неправильними. Ключовою властивістю бустінгу є ідея виправлення

помилок передбачення. Моделі підганяються та додаються в ансамбль

послідовно таким чином, що перша модель намагається виправити

передбачення другої, третє коректує другу модель, і так далі (рисунок 2).

Зазвичай це передбачає використання дуже простих дерев рішень, які

приймають лише одне або кілька рішень, що називаються в бустінгу як

слабкі учні. Прогнози слабких учнів об’єднуються за допомогою простого

голосування або усереднення, хоча внески зважуються пропорційно їхнім

результатам чи здібностям. Ключовими елементами бустінгу є:

● Зміщення навчальних даних у бік тих прикладів, які важко

передбачити.

● Ітеративно додавайте членів ансамблю, щоб виправити

прогнози попередніх моделей.

● Комбінуйте прогнози, використовуючи середнє зважене

значення моделей.

Рис. 2
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Стекування (Stacked Generalization або скорочено «Stacking») - це

метод ансамблю, який шукає різноманітну групу членів ансамблю, шляхом

варіювання типів моделі, що відповідають навчальним даним, і

використовуючи модель для поєднання передбачень. Саме цей метод було

використано в роботі, тож детальний огляд надано в наступному розділі.

2.2. Опис алгоритму стекування

Стекування передбачає навчання алгоритму навчання для поєднання

прогнозів кількох інших алгоритмів навчання. Спочатку всі інші алгоритми

навчаються з використанням доступних даних, потім алгоритм

комбінатора навчається робити остаточний прогноз, використовуючи всі

передбачення інших алгоритмів як додаткові вхідні дані. На відміну від

багінгу, у стекуванні моделі зазвичай відрізняються (наприклад, не всі

дерева рішень) і підходять до одного набору даних (наприклад, замість

зразків навчального набору даних). Основна відмінність від бустінгу

полягає у тому, що у стекингу одна модель використовується, щоб

дізнатися, як найкраще об’єднати передбачення з допоміжних моделей

(наприклад, замість послідовності моделей, які коригують передбачення

попередніх моделей) (рисунок 3).

Архітектура моделі стека включає дві або більше базових моделей, які

часто називають моделями рівня 0, і мета-модель, яка поєднує

передбачення базових моделей, іменована моделлю рівня 1:

● Моделі рівня 0 ( Base-Models ) : моделі відповідають

навчальним даним і прогнози яких складені.

● Модель рівня 1 ( Meta-Model ) : модель, яка вчиться найкраще

поєднувати передбачення базових моделей.
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Мета-модель навчається на прогнозах, зроблених базовими моделями

на даних поза вибіркою. Тобто дані, які не використовуються для навчання

базових моделей, надходять до базових моделей, робляться прогнози, і ці

передбачення разом з очікуваними результатами забезпечують вхідні та

вихідні пари навчального набору даних, що використовується для

відповідності метамоделі. Вихідні дані базових моделей, що

використовуються для моделі рівня 1 - реальні значення (для регресії) або

значеннями ймовірності/мітки класів (для класифікації).

Рис. 3

Для набору базових моделей часто використовують такий ряд

алгоритмів, який буде робити дуже різні припущення щодо розв'язання

задачі прогнозного моделювання. Це можуть бути: дерева рішень, лінійні

моделі, допоміжні векторні машини, Random forest, нейронні мережі

тощо.

Мета модель, в свою чергу, часто є простою, що зумовлює плавну

інтерпретацію передбачень, що були зроблені моделями рівня 0. Тож,



11
поширеними у використанні є лінійні моделі: логістична регресія та

лінійна регресія для завдань класифікації (передбачень мітки класу) та

завдань регресії відповідно.

2.3. Алгоритми, що були використанні в стекуванні

Для аналізу даних за допомогою алгоритму стекування в даній роботі

було використано як задача класифікації, так і задача регресії. Обидва

алгоритми складаються з трьох моделей рівня 0 та моделі рівня 1.

За базові моделі в обидвох задачах було взято наступні методи: метод

k-найближчих сусідів, дерева рішень та метод опорних векторів; за

метамодель, в класифікації було взято логістичну регресію, а для задачі

регресії використана лінійна регресія.

Метод k-найближчих сусідів (K-Nearest Neighbor - KNN) - один з

найпростіших алгоритмів машинного навчання, заснований на техніці

навчання під наглядом. Алгоритм KNN передбачає подібність між новим

випадком/даними та наявними випадками та поміщає новий випадок у

категорію, яка найбільш схожа на наявні. Як у випадку класифікації, так і

у випадку регресії вхідні дані складаються з k найближчих навчальних

прикладів у наборі даних (рисунок 4). У класифікації результатом є

належність до класу, тобто за допомогою множини голосів сусідів об’єкту,

він класифікується, при цьому об’єкту присвоюється клас, що є найбільш

поширеним серед його k найближчих сусідів. Для регресії результатом є

числове значення властивості для об’єкта. Це значення є середнім зі

значень k найближчих сусідів.
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Рис. 4

Даний метод був вибраний як базова модель через наступні переваги:

1. Алгоритм простий і легкий у реалізації.

2. Алгоритм стійкий до шумних навчальних даних

3. Алгоритм універсальний. Його можна використовувати для

класифікації та регресії.

4. Може бути ефективнішим, якщо навчальні дані великі.

Дерево рішень (Decision tree learning) - це методика навчання під

керівництвом, яка може використовуватися як для задач класифікації, так і

для задач регресії. Це деревоподібний класифікатор, де гілки

представляють правила прийняття рішень, внутрішні вузли представляють

особливості набору даних, а кожен листовий вузол представляє результат.

У дереві рішень є два вузли: вузол рішення і листовий вузол. Вузли рішень

використовуються для прийняття будь-яких рішень і мають кілька гілок,

тоді як листові вузли є результатом цих рішень і не містять жодних

подальших гілок (рисунок 5).
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Рис. 5

Даний метод був вибраний як базова модель через наступні переваги:

1. Алгоритм інтуїтивно зрозумілий

2. Алгоритм може обробляти багатовимірні дані

3. Алгоритм є швидким і має високу точність

4. Алгоритм універсальний. Його можна використовувати для

класифікації та регресії

Метод опорних векторів (Support-vector machine - SVM) - один з

найпопулярніших алгоритмів контрольованого навчання, який

використовується для задач класифікації та регресії. Метою алгоритму

SVM є створення найкращої лінії або межі рішення, яка може розділити

n-вимірний простір на класи, щоб можна було легко помістити нову точку

даних у правильну категорію в майбутньому. Ця межа найкращого рішення

називається гіперплощиною. Розміри гіперплощини залежать від функцій,

присутніх у наборі даних, що означає, що якщо є 2 об’єкти (рисунок 6), то

гіперплощина буде прямою лінією. А якщо є 3 ознаки, то гіперплощина

буде 2-вимірною площиною. SVM вибирає крайні точки/вектори, які

допомагають створити гіперплощину. Ці екстремальні випадки

називаються опорними векторами.
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Рис. 6

Даний метод був вибраний як базова модель через наступні переваги:

1. Алгоритм добре працює з просторами ознак великих розмірів

2. Алгоритм максимізує роздільну смугу що дозволяє зменшити

кількість помилок класифікації

3. Алгоритм універсальний. Його можна використовувати для

класифікації та регресії

Лінійна регресія (Linear Regression) - один із найпростіших

алгоритмів машинного навчання. Це статистичний метод, який

використовується для прогнозного аналізу. Лінійна регресія робить

прогнози для безперервних, реальних чи числових змінних. Алгоритм

лінійної регресії показує лінійний зв’язок між залежною та однією або

кількома незалежними змінними. Оскільки лінійна регресія показує

лінійне співвідношення, це означає, що вона визначає, як змінюється

значення залежної змінної відповідно до значення незалежної змінної.

Модель лінійної регресії забезпечує похилу пряму лінію, що представляє

зв’язок між змінними (рисунок 7)
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Рис.7

Логістична регресія (Logistic Regression) - це один з

найпопулярніших алгоритмів машинного навчання, який підпадає під

техніку контрольованого навчання, що використовується для вирішення

завдань класифікації. Логістична регресія використовується для

прогнозування категорії для залежної змінної з використанням заданого

набору незалежних змінних (рисунок 8). Цей алгоритм передбачає на

виході категоріальну залежну змінну, тому результат повинен бути

категоріальним або дискретним значенням. Це може бути: так або ні, 0 або

1, істина чи хибність тощо, але замість того, щоб давати точне значення як

0 і 1, він дає ймовірні значення, які лежать між 0 і 1.

Логістична регресія дуже схожа на лінійну регресію, за винятком того,

як вони використовуються. Лінійна регресія використовується для

розв'язування задач регресії, тоді як логістична регресія використовується

для вирішення завдань класифікації. Це важливий алгоритм машинного

навчання, оскільки він має можливість надавати ймовірності та

класифікувати нові дані, використовуючи безперервні та дискретні набори

даних.
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Рис. 8

2.4. Оцінка Точності та оцінка Каппа Коена

Для фіксування ефективності окремих алгоритмів та ансамблевих

алгоритмів було використано дві оцінки: оцінка Точності та Каппа Коена.

Оскільки в роботі представлені бінарні задачі, то для наведених оцінок

необхідно 4 види значень. В результаті передбачень, зроблених навченою

моделлю, для кожного значення ми можемо отримати або 0, або 1.

Співставивши з реальними мітками значень, можливі наступні оцінки:

● Істинно позитивний (True Positive - TP) - передбачена мітка 1,

істина мітка 1

● Істинно негативний (True Negative - TN) - передбачена мітка 0,

істина мітка 0

● Хибно позитивний(False Positive - FP) - передбачена мітка 1,

істина мітка 0

● Хибно негативний (False Negative - FN) - передбачена мітка 0,

істина мітка 1

Для наочності це можна представити у вигляді таблиці:
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Реальна мітка

0 (FALSE) 1 (TRUE)

Передбачення
0 (FALSE) TN FN

1 (TRUE) FP TP

Тоді, оцінка Точності (Accuracy) вираховується наступним чином:

,
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝑇𝑁  

де - загальна кількість оцінок.𝑇𝑃,  𝐹𝑃,  𝐹𝑁,  𝑇𝑁

Оцінка  Каппа Коена (Cohen’s Kappa) має вигляд:

.2·(𝑇𝑃·𝑇𝑁 − 𝐹𝑃·𝐹𝑁)
(𝑇𝑃 + 𝐹𝑃)·(𝐹𝑃+𝑇𝑁) + (𝑇𝑃+𝐹𝑁)·(𝐹𝑁 + 𝑇𝑁)
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РОЗДІЛ 3.  ОСОБИСТИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

3.1. Проблеми, що виникли в ході роботи

Як було сказано вище, дана робота опирається на дослідження (1),
тобто набори даних та оцінки є повністю аналогічними. Найголовнішою
проблемою, з якою я зіштовхнулася в ході роботи, було те, що бази даних,
на яких відбувалося тестування і навчання моделей занадто великі для
обробки на середньостатистичному комп'ютері. Через це робота з
алгоритмами є або повністю неможливою (у разі занадто великих вибірок
комп'ютер екстрено вимикався), або займає дуже багато часу (у разі
вибірок розміром до 150 000, обчислення займали понад 3 години на одну
задачу). Через цей фактор було зменшено розміри вибірок, тож найбільший
об'єм даних, що використовується в роботі, складає 125 973 записів
значень (детальний опис в 3.2).

З цим рішенням пов'язана наступна проблема: робота з дата сетом
UNSW-NB15. Цей набір створено саме для великих обчислень, тож
вибірки з цієї бази даних розміру <90 000 не є ефективними для
тестування навчених моделей (відсотковий склад набору в 3.2), принаймні
за оцінкою Каппа Коена та оцінкою Точності. Основний тестовий набір
UNSW_NB15_testing-set.csv не містив в собі дані, які мали лише оцінку 1
(атаки) - оцінка Каппа Коена давала результат 0, тож даний набір навіть не
описано в роботі, оскільки я відмовилась від нього повністю. На місце
тестового набору було обрано файл UNSW-NB15_1.csv, але в ньому
відсоток атак дуже малий, що, в результаті, дає дуже низькі оцінки
ефективності алгоритмів. Для прикладу, найменший відсоток атак в
тестовому наборі NSL-KDD складає 46.5%, а найбільш вдала вибірка
тестового набору UNSW-NB15_1.csv містила всього 10.8% атак. Також,
варто зазначити, що файли, які були обрані як навчальний і тестовий набір,
мали різну кількість функцій і формат їх значень (можливо через
пошкодження фалів), тож необхідно було вносити зміни в тестовий дата
сет, що теж, ймовірно, вплинуло на низькі оцінки ефективності саме цього
набору.
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3.2. Опис даних

Для оцінки ефективності алгоритму стекування було використано два

датасети: NSL-KDD dataset та UNSW-NB15 data set.

UNSW-NB15 data set - це повний набір даних для оцінки IDS

(Системи виявлення вторгнень). Початкові мережеві пакети (файли Pcap)

набору створені інструментом IXIA PerfectStorm в лабораторії Cyber

Range Lab Австралійського центра кібербезпеки (ACCS) для створення

гібрида реальних сучасних нормальних дій і синтетичних сучасних дій

атак. Початкові файли UNSW-NB15 представлені в різних форматах:

файли Pcap, файли BRO, файли Argus та файли CSV. У своїй роботі я

використовую формат CSV.

Цей набір містить дев'ять сімейств атак: Fuzzers, Analysis, Backdoors,

DoS, Exploits, Generic, Reconnaissance, Shellcode та Worms.

Використовуються інструменти. Argus, Bro-IDS та дванадцять алгоритмів

для створення 49 ознак, таких як вихідна IP-адреса, номер вихідного порту,

протокол транзакції, загальна тривалість запису тощо. В роботі

використовуються файли UNSW_NB15_training-set.csv - для тренування

алгоритму та UNSW-NB15_1.csv - для тестування. Кількість записів в

даних файлах складає 82 332 та 700 000 відповідно, але для тестування

використовувалося не більше 90 000. Детальний огляд 49 функцій та

таблиці істинності у вкладеннях.

Відсотковий склад дата сету:

UNSW_NB15_training-set UNSW-NB15_1

Атаки 45 332 9 740

Нормальний 37 000 80 260

Всього 82 332 90 000

% атак 55% 10.8%

https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/intrusion-detection-system
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NSL-KDD - другий набір даних, що є достатньо ефективним для

оцінки методів виявлення вторгнень. Крім того, варто зазначити, що даний

набір краще підходить для досліджень на комп'ютерах із

середньостатистичними параметрами, оскільки кількість записів у

тренувальному та тестовому наборах є оптимальною. Це дозволяє

проводити експерименти на повному наборі даних без необхідності

випадкового вибору невеликої частини. Це значно скорочує час навчання

моделей, а отримані результати оцінки є несуперечливими та

порівнянними.

В роботі було використано наступні файли з даного датасету: для

навчання KDDTrain+_20Percent.ARFF - 25 192 записів та KDDTrain+.ARFF

- 125 973 записів; для тестування KDDTest+.ARFF - 22 544 записів.

Детальний огляд 49 функцій та таблиці істинності у вкладеннях.

Відсотковий склад дата сету:

KDDTrain+_20Percent KDDTrain+ KDDTest+

Атаки 11 743 58 630 12 833

Нормальний 13 449 67 343 9 711

Всього 25 192 125 973 22 544

% атак 46.6% 46.5% 56.9%

3.3. Обробка даних

Як було вказано вище, в роботі використовувалися бази даних в

форматі CSV. Так званий формат CSV (Comma Separated Values - значення,

розділені комами) є найпоширенішим форматом імпорту та експорту для

електронних таблиць і баз даних. Для обробки датасетів було використано

пакет Pandas, який орієнтовний на роботу з даними: значно полегшує їх
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імпорт та аналіз. read_csv - функція пакета pandas для читання файлів csv

та виконання операцій з ними:

import pandas as pd
data_KDD_test = pd.read_csv("KDDTest+.csv", delimiter=',',

index_col=0)

Значення в усіх використаних файлах містять мітку належності до одного з

2-ох визначених типів: мітка 0 - значення нормальне, 1 - значення є атакою.

Рядки, що містили дані функції були відділені як масиви, Y_train та Y_test,

та використовувались для тренування та навчання моделей.

Також, важливо зазначити, що в обох датасетах характеристики

значень мають різні типи, тобто кожна значення має характеристики типу

int, string, boolian тощо. За для того, щоб робота з такими даними була

можлива, було використано трансформатор preprocessing.LabelEncoder() -

ця функція приймає значення будь-якого типу та надає їм мітки типу int.

Наочний приклад, що не є частиною програми, але наочно демонструє

роботу даної функції:
from sklearn import preprocessing

le = preprocessing.LabelEncoder()

a = ['a', 1, 0.4,2, 1, 'a']

a_label = le.fit_transform(a)

print(a)

print(a_label)

>>>['a', 1, 0.4, 2, 1, 'a']

>>> [3 , 1,  0 , 2, 1,  3]

3.4. Реалізація алгоритму

Як вже було зазначено в минулих розділах, в даній роботі

представлено алгоритм стекування. Даний алгоритм був реалізований в

Python за допомогою бібліотеки машинного навчання scikit-learn.

Алгоритм стекування задається за допомогою класів StackingRegressor -

для регресії та StackingClassifier - для класифікації. Обидві моделі діють
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однаково і беруть однакові аргументи. Використання моделей вимагає

списку алгоритмів для базових моделей та метамоделі.

Розглянемо алгоритм створення стека на прикладі алгоритму

стекування для класифікації (для регресії алгоритм аналогічний). Спочатку

задається список кортежів для 3 базових моделей (моделі рівня 0):
level0_regression = list()

level0_regression.append(('knn', KNeighborsRegressor()))

level0_regression.append(('cart', DecisionTreeRegressor()))

level0_regression.append(('svm', SVR()))

Після цього ми визначаємо метамодель (модель рівня 1) логістичної

регресії:
level1_regression = LinearRegression()

І, врешті-решт, використовуємо клас StackingClassifier, в якому список

базових моделей надається за допомогою аргументу "estimators",

метамодель надається через аргумент "final_estimator", а також вказується

параметр cv, який приймає значення int, і є генератором перехресної

перевірки:
model_regression = StackingRegressor(estimators=level0_regression,→

→final_estimator=level1_regression, cv=5)

Для навчання моделі та генерування передбачень використовуються функції

.fit(X_train, Y_train) та .predict(X_test). Приклад навчання та генерації передбачень

для моделі стекування на основі класифікації:
model_classification.fit(data_train_UN_X, data_train_UN_y)

predict_class_UN = model_classification.predict(data_test_UN_X)

Після того, як навчена модель генерує передбачення для тестової вибірки,

вони порівнюються з реальними мітками цих значень та вираховуються оцінка

Точності та Каппа Коена:
cohen_kappa_score(predict_class_UN, data_test_UN_y)

accuracy_score(predict_class_UN,data_test_UN_y)
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3.5. Порівняння ефективності окремих алгоритмів з алгоритмами

стекування

За для розуміння чи є алгоритми стекування більш ефективними ніж

окремі алгоритми, які використовуються як моделі, було зроблено

порівняння на основі обох баз даних. За для точності результатів, була

обрана фіксована вибірка: навчальний набір - 82 000 значень, тестовий - 6

000. Далі представлені результати оцінок, також у вкладені присутні

графіки для кожного алгоритму:

Оцінки окремих алгоритмів для набору NSL-KDD:

1. Задача класифікації:

a. Логістична регресія: Kappa = 0.537 / Accuracy = 0.759

b. Метод К-найближчих сусідів:  Kappa = 0.546 / Accuracy = 0.764

c. Дерево рішень:  Kappa = 0.552 / Accuracy =  0.767

d. Метод опорних векторів: Kappa = 0.554 / Accuracy = 0.769

Середнє значення складає: Kappa = 0.5475 / Accuracy = 0.765

e. Оцінки ансамблевого алгоритму на основі даних алгоритмів

наступні:  Kappa = 0.522 / Accuracy = 0.750

2. Задача регресії:

a. Лінійна регресія:  Kappa = 0.532 / Accuracy =  0.757

b. Метод К-найближчих сусідів:  Kappa = 0.546 / Accuracy = 0.764

c. Дерево рішень:  Kappa = 0.550 / Accuracy =  0.766

d. Метод опорних векторів: Kappa = 0.554 / Accuracy = 0.768

Середнє значення складає: Kappa = 0.546 / Accuracy = 0.763

e. Оцінки ансамблевого алгоритму на основі даних алгоритмів

наступні:  Kappa = 0.329 / Accuracy = 0.638

Оцінки окремих алгоритмів для набору UNSW-NB15:

1. Задача класифікації:

a. Логістична регресія: Kappa = 0.007 / Accuracy = 0.917
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b. Метод К-найближчих сусідів:  Kappa = 0.059 / Accuracy = 0.401

c. Дерево рішень:  Kappa =  0.013 / Accuracy = 0.521

d. Метод опорних векторів: Kappa = 0.183 / Accuracy = 0.924

Середнє значення складає: Kappa = 0.056 / Accuracy = 0.691

e. Оцінки ансамблевого алгоритму на основі даних алгоритмів

наступні:  Kappa = 0.009 / Accuracy = 0.680

2. Задача регресії:

a. Лінійна регресія:  Kappa = 0.020 / Accuracy =  0.902

b. Метод К-найближчих сусідів:  Kappa = 0.059 / Accuracy = 0.410

c. Дерево рішень:  Kappa = 0.014 / Accuracy =  0.527

d. Метод опорних векторів: Kappa = 0.179 / Accuracy = 0.924

Середнє значення складає: Kappa = 0.2 / Accuracy = 0,69

e. Оцінки ансамблевого алгоритму на основі даних алгоритмів

наступні:  Kappa = 0.329 / Accuracy = 0.638

Оскільки отримані результати були дуже неочікуваними: середні

показники ефективності роботи окремо взятих алгоритмів для кожного з

наборів виявилася вищими за показники ефективності алгоритмів

стекування. Це спонукало на перевірку ще деяких варіантів об'єму вибірок.

Але, було здійснено порівняння ансамблевих алгоритмів лише з одним

окремим методом, який дав найкращі показники в 1-му порівнянні, як в

задачі класифікації, так і в задачі регресії - метод опорних векторів. Також,

варто зазначити, що подальше порівняння було лише на наборі NSL-KDD,

все це напряму пов'язано з рядом проблем, описаних в 3.1. Тож,

порівнюючи роботу алгоритму стекування на основі задачі класифікації з

методом опорних векторів можна побачити наступну тенденцію: при

зростанні вибірок, як навчальних, так і тестових, оцінка ефективності

ансамблевого алгоритму зростає швидше за оцінку метода опорних

векторів. При чому, опираючись на проведені тести, можна зробити
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висновок, що ансамблеві алгоритми ефективніше працюють при великих

тестових вибірках.

Оцінки методів наступні:

Вибірки

Алгоритм
стекування

Метод опорних
векторів Різниця

Каппа Точність Каппа Точність Каппа Точність

Н.В*: 82 000
Т.В: 6 000 0.53 0.75 0.54 0.76 - 0.01 - 0.01

Н.В: 25 192
Т.В: 22 544 0.53 0.76 0.54 0.76 - 0.01 0.00

Н.В: 12 00
Т.В: 125 973 0.97 0.98 0.95 0.97 0.02 0.01

Н.В: 25 192
Т.В: 125 973 0.98 0.99 0.95 0.97 0.03 0.02

*Н.В - навчальна вибірка, Т.В - тестова вибірка

З таблиці чітко видно, що оцінки ефективності алгоритмів напряму

залежать від об'ємів вибірок, при чому важливішим є розмір саме тестових

вибірок. З цього можна зробити висновок, що ансамблеві алгоритми краще

працюють для великих наборів даних.

3.6. Порівняння ефективності ансамблевих алгоритмів на різних

об'ємах вибірок

Другим критерієм перевірки ефективності ансамблевих алгоритмів

стала оцінка їх передбачень на різних об'ємах вибірок. Далі представлено

всі варіанти, які були порівняні, по кожній з баз даних:

1. Набір NSL-KDD:

1.1. Навчальний набір: 25 192 записів, тестовий: 22 544 записів;

1.2. Навчальний набір: 125 973 записів, тестовий: 22 544 записів;

1.3. Навчальний набір: 25 192 записів, тестовий: 125 973 записів;
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1.4. Навчальний набір: 82 000 записів, тестовий: 6 000 записів.

2. Набір UNSW-NB15:

2.1. Навчальний набір: 82 332 записів, тестовий: 22 500 записів;

2.2. Навчальний набір: 82 332 записів, тестовий: 90 000 записів;

2.3. Навчальний набір: 282 000 записів, тестовий: 6 000 записів.

По оцінці Каппа Коена та оцінці Точності найкращі результати були

отримані для дата сету NSL-KDD на наборі 1.3 в задачі класифікації:

0.98/0.99, непогані результати були отримані й для інших наборів даної

бази даних, також в задачі класифікації: 1.1 - 0.53/0.76, 1.2 та 1.4 -

0.53/0.75. Порівнюючи дані оцінки з результатами досліджень (1), можна

зробити висновок, що алгоритм стекування на основі задачі класифікації, в

цілому працює менш ефективно ніж алгоритм Extremely Fast Decision Tree

(0.842 /0.918), що був досліджений в даній роботі. Але в цілому, оцінки

даного алгоритму є цілком допустимими. Найгіршу оцінку, представлену в

роботі дав алгоритм ery Fast Decision Tree 0.465/0.709.Оцінки ефективності

алгоритму стекування для задачі регресії даного набору показали нижчі

результати: 0.344/0.649 - найкращий.

Для набору UNSW-NB15, попри дуже низькі оцінки для обох задач,

ситуація аналогічна: стекінговий алгоритм на основі класифікації

спрацював краще за алгоритм для задачі регресії, найкращі оцінки по цій

базі даних: 0.01/ 0.701 та -0.12/0.21, відповідно. З цього можна зробити

висновок, що для даної задачі: знаходження атак в мережевому потоці,

краще підходить задача класифікації.
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ВИСНОВКИ

В ході виконання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня

бакалавра було зроблено порівняння ефективності роботи ансамблевого

алгоритму, а саме алгоритму стекування, з роботою окремо взятих

алгоритмів, що використовуються як моделі в стекінгу, а також порівняння

з ефективністю алгоритмів, які представлені в роботі (1). За результатами

роботи можна зробити наступні висновки:

● Методи ансамблю значно збільшують складність обчислень та

потребують професійної техніки для роботи;

● Алгоритм стекінгу має сенс використовувати тільки для роботи з

великими базами даних;

● Для перевірки мережевого трафіку на присутність в ньому атак

ефективніше використовувати ансамблеві алгоритми на основі задач

класифікації.

Ансамблеві методи навчання є достатньо популярними та

використовуються в випадках, коли найбільш важливим результатом є

досягнення найкращих показників в проєкті прогнозованого

моделювання. Проте, вони не завжди є найкращою технікою для

використання і новачки в області прикладного машинного навчання

сподіваються на те, що ансамблі або певний ансамблевий метод завжди є

найкращим методом для використання.
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ДОДАТКИ

Опис функцій набору UNSW-NB15:

№ Name Type Description

1 srcip nominal Source IP address

2 sport integer Source port number

3 dstip nominal Destination IP address

4 dsport integer Destination port number

5 proto nominal Transaction protocol

6 state nominal
Indicates to the state and its dependent protocol, e.g. ACC, CLO,
CON, ECO, ECR, FIN, INT, MAS, PAR, REQ, RST, TST, TXD,
URH, URN, and (-) (if not used state)

7 dur Float Record total duration

8 sbytes Integer Source to destination transaction bytes

9 dbytes Integer Destination to source transaction bytes

10 sttl Integer Source to destination time to live value

11 dttl Integer Destination to source time to live value

12 sloss Integer Source packets retransmitted or dropped

13 dloss Integer Destination packets retransmitted or dropped

14 service nominal
http, ftp, smtp, ssh, dns, ftp-data ,irc and (-) if not much used
service

15 Sload Float Source bits per second

16 Dload Float Destination bits per second

17 Spkts integer Source to destination packet count

18 Dpkts integer Destination to source packet count

19 swin integer Source TCP window advertisement value

20 dwin integer Destination TCP window advertisement value
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21 stcpb integer Source TCP base sequence number

22 dtcpb integer Destination TCP base sequence number

23 smeansz integer Mean of the ?ow packet size transmitted by the src

24 dmeansz integer Mean of the ?ow packet size transmitted by the dst

25 trans_depth integer
Represents the pipelined depth into the connection of http
request/response transaction

26 res_bdy_len integer
Actual uncompressed content size of the data transferred from the
servers http service.

27 Sjit Float Source jitter (mSec)

28 Djit Float Destination jitter (mSec)

29 Stime
Timesta
mp

record start time

30 Ltime
Timesta
mp

record last time

31 Sintpkt Float Source interpacket arrival time (mSec)

32 Dintpkt Float Destination interpacket arrival time (mSec)

33 tcprtt Float
TCP connection setup round-trip time, the sum of synack and
ackdat.

34 synack Float
TCP connection setup time, the time between the SYN and the
SYN_ACK packets.

35 ackdat Float
TCP connection setup time, the time between the SYN_ACK and
the ACK packets.

36 is_sm_ips_ports Binary
If source (1) and destination (3)IP addresses equal and port
numbers (2)(4) equal then, this variable takes value 1 else 0

37 ct_state_ttl Integer
No. for each state (6) according to specific range of values for
source/destination time to live (10) (11).

38 ct_flw_http_mthd Integer No. of flows that has methods such as Get and Post in http service.

39 is_ftp_login Binary If the ftp session is accessed by user and password then 1 else 0.

40 ct_ftp_cmd integer No of flows that has a command in ftp session.
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41 ct_srv_src integer
No. of connections that contain the same service (14) and source
address (1) in 100 connections according to the last time (26).

42 ct_srv_dst integer
No. of connections that contain the same service (14) and
destination address (3) in 100 connections according to the last
time (26).

43 ct_dst_ltm integer
No. of connections of the same destination address (3) in 100
connections according to the last time (26).

44 ct_src_ ltm integer
No. of connections of the same source address (1) in 100
connections according to the last time (26).

45 ct_src_dport_ltm integer
No of connections of the same source address (1) and the
destination port (4) in 100 connections according to the last time
(26).

46 ct_dst_sport_ltm integer
No of connections of the same destination address (3) and the
source port (2) in 100 connections according to the last time (26).

47 ct_dst_src_ltm integer
No of connections of the same source (1) and the destination (3)
address in in 100 connections according to the last time (26).

48 attack_cat nominal
The name of each attack category. In this data set , nine categories
e.g. Fuzzers, Analysis, Backdoors, DoS Exploits, Generic,
Reconnaissance, Shellcode and Worms

49 Label binary 0 for normal and 1 for attack records

Опис функцій набору NSL-KDD

№ Feature Description

1 pkSeqID Row Identifier

2 Stime Record start time

3 Flgs Flow state flags seen in transactions

4 flgs_number Numerical representation of feature flags

5 Proto
Textual representation of transaction protocols present in

network flow
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6 proto_number Numerical representation of feature proto

7 Saddr Source IP address

8 Sport Source port number

9 Daddr Destination IP address

10 Dport Destination port number

11 Pkts Total count of packets in transaction

12 Bytes Totan number of bytes in transaction

13 State Transaction state

14 state_number Numerical representation of feature state

15 Ltime Record last time

16 Seq Argus sequence number

17 Dur Record total duration

18 Mean Average duration of aggregated records

19 Stddev Standard deviation of aggregated records

20 Sum Total duration of aggregated records

21 Min Minimum duration of aggregated records

22 Max Maximum duration of aggregated records

23 Spkts Source-to-destination packet count

24 Dpkts Destination-to-source packet count

25 Sbytes Source-to-destination byte count

26 Dbytes Destination-to-source byte count
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27 Rate Total packets per second in transaction

28 Srate Source-to-destination packets per second

29 Drate Destination-to-source packets per second

30 TnBPSrcIP Total Number of bytes per source IP

31 TnBPDstIP Total Number of bytes per Destination IP.

32 TnP_PSrcIP Total Number of packets per source IP.

33 TnP_PDstIP Total Number of packets per Destination IP.

34 TnP_PerProto Total Number of packets per protocol.

35 TnP_Per_Dport Total Number of packets per dport

36 AR_P_Proto_P_SrcIP
Average rate per protocol per Source IP. (calculated by

pkts/dur)

37 AR_P_Proto_P_DstIP Average rate per protocol per Destination IP.

38 N_IN_Conn_P_SrcIP Number of inbound connections per source IP.

39 N_IN_Conn_P_DstIP Number of inbound connections per destination IP.

40 AR_P_Proto_P_Sport Average rate per protocol per sport

41 AR_P_Proto_P_Dport Average rate per protocol per dport

42 Pkts_P_State_P_Protocol_P_DestIP
Number of packets grouped by state of flows and protocols

per destination IP.

43 Pkts_P_State_P_Protocol_P_SrcIP
Number of packets grouped by state of flows and protocols

per source IP.
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44 Attack Class label: 0 for Normal traffic, 1 for Attack Traffic

45 Category Traffic category

46 Subcategory Traffic subcategory

ГРАФІКИ АЛГОРИТМІВ, ЩО БУЛИ ВИКОРИСТАНІ ЯК МОДЕЛІ В

АЛГОРИТМАХ СТЕКУВАННЯ

Набір: NSL-KDD; Задача: класифікації; Алгоритм: логістична регресія

Kappa: 0.5371543138010242

Accuracy: 0.7598333333333334

Набір: NSL-KDD; Задача: класифікації; Алгоритм: К-найближчих сусідів
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Kappa: 0.5465633991957562

Accuracy:  0.7641666666666667

Набір: NSL-KDD; Задача: класифікації; Алгоритм: Дерево рішень

Kappa: 0.5524515070246399

Accuracy: 0.7675

Набір: NSL-KDD; Задача: класифікації; Алгоритм: опорних векторів

Kappa: 0.554708483558937

Accuracy: 0.7691666666666667
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Набір: NSL-KDD; Задача: регресії; Алгоритм: лінійної регресії

Kappa: 0.554708483558937

Accuracy: 0.7575

Набір: NSL-KDD; Задача: регресії; Алгоритм: К-найближчих сусідів

Kappa:  0.5468179182340727

Accuracy: 0.7643333333333333
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Набір: NSL-KDD; Задача: регресії; Алгоритм: Дерево рішень

Kappa:  0.5505702080337046

Accuracy: 0.7665

Набір: NSL-KDD; Задача: регресії; Алгоритм: опорних векторів

Kappa:  0.5541088531628267

Accuracy: 0.7688333333333334
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Набір: UNSW-NB15; Задача: класифікації; Алгоритм: логістична регресія

Kappa: 0.0066701665276491795

Accuracy: 0.9171666666666667

Набір: UNSW-NB15; Задача: класифікації; Алгоритм: К-найближчих

сусідів

Kappa: 0.05901315555526043

Accuracy:  0.40166666666666667
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Набір: UNSW-NB15; Задача: класифікації; Алгоритм: Дерево рішень

Kappa: -0.013529120859292254

Accuracy: 0.521

Набір: UNSW-NB15; Задача: класифікації; Алгоритм: опорних векторів

Kappa:  0.18306869106230061

Accuracy: 0.9248333333333333
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Набір: UNSW-NB15; Задача: регресії; Алгоритм: лінійної регресії

Kappa: -0.020111430229823535

Accuracy: 0.9021666666666667

Набір: UNSW-NB15; Задача: регресії; Алгоритм: К-найближчих сусідів

Kappa:  0.05900483712461235

Accuracy: 0.4101666666666667
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Набір: UNSW-NB15; Задача: регресії; Алгоритм: Дерево рішень

Kappa:  -0.014510443581013277

Accuracy: 0.5271666666666667

Набір: UNSW-NB15; Задача: регресії; Алгоритм: опорних векторів

Kappa:  0.1794459358120225

Accuracy: 0.9245
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ГРАФІКИ АЛГОРИТМІВ СТЕКУВАННЯ

Набір: NSL-KDD; Задача: класифікації; Навчальний набір: 25 192;

Тестовий набір: 22 544

Kappa: 0.5384609279848943

Accuracy: 0.7601579134137686

Набір: NSL-KDD; Задача: регресії; Навчальний набір: 25 192;

Тестовий набір: 22 544

Kappa:  0.3336723615215952

Accuracy: 0.7601579134137686
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Набір: NSL-KDD; Задача: класифікації; Навчальний набір: 25 192;

Тестовий набір: 125 973

Kappa: 0.9810820196497927

Accuracy: 0.9905852841481905

Набір: NSL-KDD; Задача: класифікації; Навчальний набір: 25 192;

Тестовий набір: 125 973

Kappa: 0.5216868277211042

Accuracy: 0.7501666666666666
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Набір: NSL-KDD; Задача: класифікації; Навчальний набір: 82 000;

Тестовий набір: 6 000

Kappa: 0.32911381054108

Accuracy: 0.6382730455075846

Набір: UNSW-NB15; Задача: класифікації; Навчальний набір: 82 332

Тестовий набір:  22 500

Kappa: 0.010510013596156331

Accuracy: 0.7011111111111111
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Набір: UNSW-NB15; Задача: регресії;  Навчальний набір: 82 332

Тестовий набір:  22 500

Kappa: -0.12397266785307304

Accuracy:  0.21977777777777777

Набір: UNSW-NB15; Задача: класифікації; Навчальний набір: 82 332

Тестовий набір:  90 000

Kappa:   0.00026790099418039226

Accuracy: 0.6612333333333333
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Набір: UNSW-NB15; Задача: регресії;  Навчальний набір: 82 332

Тестовий набір:  22 500

Kappa: -0.1930687252406318

Accuracy: 0.20866666666666667

Набір: UNSW-NB15; Задача: класифікації; Навчальний набір: 82 000

Тестовий набір:  6 000

Kappa:   0.0093230666828652

Accuracy: 0.6801666666666667
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Набір: UNSW-NB15; Задача: регресії;  Навчальний набір: 82 332

Тестовий набір:  22 500

Kappa: -0.13517047224684364

Accuracy: 0.216


