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Περίληψη

Ο εντοπισμός ανωμαλιών στις κινητές συσκευές παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα

καθώς τα κακόβουλα συστήματα λογισμικού αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό και

βρίσκουν τρόπους να παρακάπτουν τους παραδοσιακούς μηχανισμούς ανίχνευσής

τους. Για αυτόν τον λόγο προτείνεται και αρχίζει να γίνεται χρήση των δυνατοτήτων

της μηχανικής μάθησης σε μηχανισμούς ανίχνευσης των κακόβουλων συστημάτων

λογισμικού. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση πέντε

αλγορίθμων κατηγοριοποίησης και δύο νευρωνικών δικτύων σε τέσσερα σύνολα με

δεδομένα κακόβουλων και καλόβουλων συστημάτων λογισμικού ώστε να βρεθεί ο

πιο αποδοτικός σε κάθε σύνολο με βάση ορισμένες μετρικές επιδόσεων. Χρησιμο-

ποιήθηκαν αλγόριθμοι κλιμάκωσης και η τεχνική της μείωσης της διάστασης στα

σύνολα δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης των μοντέλων. Σε όλους

τους αλγόριθμους έγινε βελτιστοποίηση των υπερπαραμέτρων και μετέπειτα πα-

ρατηρήθηκε η αλλαγή του χρόνου εκπαίδευσής τους. Τέλος, από τη συγκεντρωτική

σύγκριση όλων των αποτελεσμάτων των συνόλων δεδομένων εξάγεται ο αλγόριθ-

μος μηχανικής μάθησης που είχε την καλύτερη απόδοση στην ανίχνευση κακόβουλου

λογισμικού.

Λέξεις κλειδιά: μηχανική μάθηση, αλγόριθμοι, κατηγοριοποίηση, ανίχνευση ανω-

μαλιών, κακόβουλο λογισμικό, κινητές συσκευές
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Abstract

Detecting anomalies in mobile devices remains an open issue as malware is rapidly

developing and finding ways to bypass traditional detection mechanisms. For this

reason, machine learning capabilities are being proposed and have been used in

detection mechanisms for malware detection. The objective of this thesis is to examine

five classification algorithms and two neural networks on four datasets of malicious

and benign software to find the most efficient one in each set based on certain

performance metrics. Scaling algorithms and the technique of dimension reduction

on the datasets were used in order to improve the performance of the models. In

all algorithms, hyperparameter optimization was performed and then the change

in training time was observed. Finally, from the aggregated comparison of all the

results of the datasets, the machine learning algorithm that had the best performance

in malware detection is extracted.

Keywords: machine learning, algorithms, classification, anomaly detection, malware,

mobile devices
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Ορισμός του προβλήματος

Με την απότομη άνοδο του διαδικτύου και των κινητών συσκευών ακολούθησε

η αύξηση του κακόβουλου λογισμικού. Αυτό σήμαινε ότι οι τεχνικές ανίχνευσης

που δεν περιλάμβαναν έναν αυτοματοποιημένο τρόπο δεν ήταν πλέον πρακτικές

και χρειάζονταν νέες, προηγμένες τεχνολογίες προστασίας. Έτσι, η πρόοδος της τε-

χνολογίας της μηχανικής μάθησης έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα του εντοπισμού

ανωμαλιών στης κινητές συσκευές με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

Έναν τομέα της επιστήμης των υπολογιστών που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία

σε πολλά προβλήματα, όπως η αναγνώριση εικόνας, η αναγνώριση ομιλίας και η

διάγνωση ασθενειών. Η ανίχνευση ανωμαλιών μπορεί να θεωρηθεί ως πρόβλημα

δυαδικής κατηγοριοποίησης. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να καθορί-

σουν εάν μια εφαρμογή είναι μια απειλή, με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλέξει

για αυτήν. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να έχουν συλλεχθεί πριν την εκτέλεση της

εφαρμογής και αυτά κυρίως είναι πληροφορίες που εξάγονται μέσω προσομοίω-

σης κώδικα και ανάλυσης εκτελέσιμων μορφών αρχείων. Επιπλέον, τα δεδομένα

μπορούν να εξαχθούν και μετά την εκτέλεση μιας εφαρμογής και έχουν να κάνουν

σχέση με τα γεγονότα και τις συμπεριφορές που προκλήθηκαν από τη δραστηριό-

τητά της. Μετά την εξαγωγή, τα δεδομένα και στις δύο περιπτώσεις τροποποιούνται

κατάλληλα και αποθηκεύονται. Αυτά τα δεδομένα εισάγονται σε μοντέλα που κά-

νουν χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Έπειτα τα μοντέλα εκπαιδεύονται έτσι

ώστε να αναλύσουν μοτίβα, να μάθουν από αυτά για να αποτρέψουν παρόμοιες

ανωμαλίες και να ανταποκριθούν σε μεταβαλλόμενη συμπεριφορά.
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1.2 Κίνητρα και στόχοι υλοποίησης

Σύμφωνα με την εταιρεία Kaspersky [16], με το τέλος του πρώτου τρίμηνου του

2021 εντοπίστηκαν 1.451.660 προγράμματα εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού

σε κινητές συσκευές. Ο αυξημένος αριθμός εφαρμογών προετοιμάζει μια κατάλληλη

τάση για ορισμένους χρήστες να αναπτύξουν διάφορα είδη κακόβουλου λογισμικού

και να τα εισάγουν στην αγορά ως ασφαλείς εφαρμογές. Επίσης, παραδοσιακές

μέθοδοι για την ανίχνευση κακόβουλων εφαρμογών περιορίζονται στην ανίχνευση

άγνωστων κακόβουλων προγραμμάτων που δεν υπάρχουν σε μια βάση δεδομένων

ιών. Από τα παραπάνω προκύπτει πως η ανίχνευση ανωμαλίων στις κινητές συ-

σκευές είναι ένα φλέγον ζήτημα στις μέρες μας και η μηχανική μάθηση μπορεί

αναμφισβήτητα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Η πειραματική διαδικασία της παρούσας διπλωματικής έχει ως στόχο την εύρεση

του πιο αποδοτικού αλγόριθμου κατηγοριοποίησης σύμφωνα με ορισμένες μετρικές

που συγκεντρώνει σε σύνολα δεδομένων κακόβουλων και καλόβουλων εφαρμογών

σε κινητές συσκευές, τα οποία δέχεται σαν είσοδο. Περαιτέρω οι αλγόριθμοι θα

παραμετροποιηθούν κατάλληλα και θα δοκιμαστεί η εφαρμογή της τεχνικής της

μείωσης διαστάσεων του συνόλου δεδομένων και των αλγορίθμων κλιμάκωσης για

την καλύτερη απόδοση των αλγορίθμων. Επίσης, Θα αναλυθούν και θα συγκριθούν

μαζί τα αποτελέσματα όλων των συνόλων δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την

εύρεση του καλύτερου αλγόριθμου κατηγοριοποίησης στην ανίχνευση ανωμαλιών σε

κινητές συσκευές.

1.3 Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια παρουσίαση της μηχανικής μάθησης και βασικών

εννοιών γύρω από αυτήν. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσίαζονται οι τρόποι ανάλυσης των

ανωμαλιών στις κινητές συσκευές και οι προσσεγγίσεις στην ανίχνευση αυτών των

ανωμαλίων. Επίσης, περιγράφονται ορισμένοι αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης που

χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό ανωμαλιών στις κινητές συσκευές και η σχετική

έρευνα της ανίχνευσης ανωμαλιών στις κινητές συσκευές με χρήση μηχανικής μάθη-

σης. Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται τρόποι και τεχνικές για την καλύτερη απόδοση των

αλγορίθμων σε σύνολα δεδομένων, όπως είναι η μείωση διαστάσεων και η υπερπα-

13



ραμετροποίηση. Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η επεξήγηση της πειραματικής διαδικασίας

της διπλωματικής εργασίας. Πιο αναλυτικά, περιγράφονται τα εργαλεία, τα σύνολα

δεδομένων και τα αρχεία κώδικα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση του

πειράματος. Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος ανάπτυξης της πειραματικής διαδικα-

σίας και αναλύονται τα αποτελέσματα των αλγορίθμων για κάθε σύνολο δεδομένων,

αλλά γίνεται και η συγκεντρωτική σύγκριση των αποτελεσμάτων της πειραματικής

διαδικασίας. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται μια ανακεφαλαίωση των συμπερασμάτων της

διπλωματικής εργασίας.
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Κεφάλαιο 2

Μηχανική μάθηση

2.1 Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση

Η μηχανική μάθηση αποτελεί υποπεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που

δημιουργήθηκε από τη μελέτη της αναγνώρισης προτύπων και της υπολογιστικής

θεωρίας μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Μια πιο εύκολη κατανόηση της μηχανι-

κής μάθησης είναι πως αποτελεί μια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης που δίνει

την ικανότητα στους υπολογιστές να μαθαίνουν αυτόματα και να βελτιώνονται από

την εμπειρία χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ρητά για αυτόν τον σκοπό. Οι αλ-

γόριθμοι μηχανικής μάθησης μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και με απλούστερο

τρόπο σε προβλήματα που η υπάρχουσα λύση απαιτεί πολύ μεγάλη παρέμβαση του

ανθρώπου για τη ρύθμισή της. Βρίσκουν λύση σε δύσκολα και δυσνόητα προβλή-

ματα. Επίσης, συστήματα μηχανικής μάθησης μπορούν να προσαρμοστούν και να

εξάγουν πληροφορίες από έναν νέο μεγάλο όγκο δεδομένων [22]. Στις μέρες μας

κάνουμε χρήση της μηχανικής μάθησης σε μια πληθώρα εφαρμογών και εργασιών

σε καθημερινή βάση. Μερικά παραδείγματα αποτελούν τα φίλτρα spam, οι μηχανές

σύστασης προιόντων και ταινιών (όπως αυτή του Netflix) και τα αυτο-οδηγούμενα

αυτοκίνητα. Συνήθως, οι τύποι της μηχανικής μάθησης ταξινομούνται σε τρεις με-

γάλες κατηγορίες: την επιβλεπόμενη μάθηση, την μη επιβλεπόμενη μάθηση και την

ενισχυτική μάθηση. Βέβαια, στα προβλήματα του πραγματικού κόσμου πολλές φο-

ρές μπορεί να υπάρχει συνδυασμός αυτών των κατηγοριών.
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2.2 Κατηγορίες μηχανικής μάθησης

2.2.1 Eποπτευόμενη μάθηση

H εποπτευόμενη μάθηση αποτελεί μια πολύ σημαντική κατηγορία της μηχανι-

κής μάθησης. Στην εποπτευόμενη μάθηση οι αλγόριθμοι δέχονται ως είσοδο σύ-

νολα δεδομένων με ετικέτες ώστε να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτά. Έπειτα αυτοί

οι αλγόριθμοι θα εφαρμόσουν ότι έχουν μάθει σε νέα δεδομένα για να προβλέ-

ψουν μελλοντικά γεγονότα. Στην ουσία τα δεδομένα υπάρχουν με ετικέτες ώστε

να καθοδηγήσουν τους αλγόριθμους ως προς το ποια μοτίβα πρέπει να αναζητή-

σουν. Η μάθηση εδώ εποπτεύεται με την έννοια ότι έχουμε γνώση της εξόδου και

ο αλγόριθμος διορθώνεται κάθε φορά για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων

του. Οι προκλήσεις της εποπτευόμενης μάθησης σχετίζονται με το ότι ο αλγόριθμος

μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο εκπαιδευτικά δεδομένα και να μην αποδώσει

καλά σε νέα δεδομένα. Επιπλέον, η προεπεξεργασία δεδομένων είναι πολλές φορές

μια δύσκολη υπόθεση. Παραδείγματα εποπτευόμενης μάθησης είναι η πρόβλεψη

του καιρού, η πρόβλεψη του συναισθήματος σε ένα κομμάτι κειμένου και η πρό-

βλεψη των τιμών των κατοικιών. Η εποπτευόμενη μάθηση μπορεί να χωριστεί σε

δύο τύπους προβλημάτων:

1. Κατηγοριοποίηση: Η κατηγοριοποίηση είναι η διαδικασία πρόβλεψης των νέων

δεδομένων που λαμβάνονται σε οποιαδήποτε από τις δύο ή περισσότερες κλά-

σεις που έχουμε στο σύνολο δεδομένων μας. Διάφορες ετικέτες εκπαιδεύουν

τον αλγόριθμο για τον προσδιορισμό στοιχείων σε μια συγκεκριμένη κατη-

γορία. Για παράδειγμα, η ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων σε παρόχους

υπηρεσιών email μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόβλημα κατηγοριοποίησης.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα δυαδικής κατηγοριοποίησης αφού υπάρχουν μόνο

δύο κατηγορίες, οι ανεπιθύμητες και οι μη ανεπιθύμητες. Ένας αλγόριθμος

κατηγοριοποίησης χρησιμοποιεί ορισμένα δεδομένα εκπαίδευσης για να κατα-

λάβει πως οι μεταβλητές εισόδου σχετίζονται με την κλάση. Μερικοί από τους

πιο γνωστούς αλγόριθμους κατηγοριοποίησης είναι τα δέντρα αποφάσεων, τα

τυχαία δάση, οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης και τα νευρωνικά δίκτυα.

2. Παλινδρόμηση: Στην παλινδρόμηση ο αλγόριθμος μαθαίνει από τα σύνολα δε-

16



δομένων με ετικέτα και στη συνέχεια είναι σε θέση να προβλέψει μια έξοδο

συνεχούς αξίας για τα νέα δεδομένα που δέχεται. Μερικά παραδείγματα εί-

ναι η πρόβλεψη της ηλικίας ενός ανθρώπου ή η πρόβλεψη της τιμής ενός προ-

ϊόντος στο μέλλον. Δημοφιλείς αλγόριθμοι παλινδρόμησης είναι η γραμμική

παλινδρόμηση, η παλινδρόμηση lasso και τα νευρωνικά δίκτυα.

2.2.2 Μη εποπτευόμενη μάθηση

Σε αντίθεση με την εποπτευόμενη μάθηση, η μη εποπτευόμενη μάθηση χρησι-

μοποιεί δεδομένα χωρίς ετικέτα και η έξοδος της είναι άγνωστη. Το σύστημα δεν

καταλαβαίνει τη σωστή έξοδο, αλλά διερευνά τα δεδομένα και μπορεί να αντλήσει

συμπεράσματα από δεδομένα του συνόλου. Ο στόχος είναι να αποκρυπτογραφηθεί

η δομή των δεδομένων ή ο νόμος της παραγωγής δεδομένων. Η μη εποπτευόμενη

μάθηση βρίσκεται σε περιπτώσεις όπως οι μηχανές σύστασης ταινιών, η ομαδοποί-

ηση μοτίβων DNA για την ανάλυση της εξελικτικής βιολογίας και η τμηματοποίηση

διαφορετικών ομάδων πελατών. Μερικά αρνητικά της μη εποπτευόμενης μάθησης

είναι πως τα αποτελέσματα μπορεί να είναι λιγότερο ακριβή καθώς τα δεδομένα

εισόδου είναι άγνωστα και οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον αλγόριθμο

μπορεί να μη συσχετίζονται πάντα στην κλάση εξόδου που θέλουμε. Μπορούμε να

ομαδοποιήσουμε τα προβλήματα μάθησης χωρίς επίβλεψη ως εξής:

1. Ομαδοποίηση: Η ομαδοποίηση είναι η διαδικασία ομαδοποίησης των δεδομέ-

νων χωρίς ετικέτα με βάση τις ομοιότητες ή τις διαφορές τους. Οι αλγόριθμοι

ομαδοποίησης χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ακατέργαστων, μη τα-

ξινομημένων αντικειμένων δεδομένων σε ομάδες που αντιπροσωπεύονται από

δομές ή μοτίβα των πληροφοριών. Για παράδειγμα η ομαδοποίηση χρηστών

με βάση το ιστορικό αναζήτησης σε μια ιστοσελίδα αποτελεί ένα πρόβλημα

ομοδοποίησης. Γνωστοί αλγόριθμοι ομαδοποίησης είναι η ιεραρχική ανύλυση

συμπλέγματος (Hierarchical Cluster Analysis), η ομαδοποίηση K-Means και η

ομαδοποίηση K-NN.

2. Κανόνες συσχέτισης: Με αυτή τη μέθοδο ανακαλύπτουμε τους κανόνες σχέ-

σεων ή και εξάρτησης που υπάρχουν μεταξύ των στοιχείων ενός συνόλου δεδο-

μένων. Ένα παράδειγμα αποτελεί η κατανόηση των καταναλωτικών συνηθειών
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των πελατών. Για τη δημιουργία κανόνων συσχέτησης υπάρχουν αλγόριθμοι,

όπως ο Apriori και ο Eclat.

2.2.3 Ενισχυτική μάθηση

Η ενισχυτική μάθηση είναι μια κατηγορία μηχανικής μάθησης που επιτρέπει σε

έναν πράκτορα να μάθει σε ένα διαδραστικό περιβάλλον με δοκιμή και λάθος χρη-

σιμοποιώντας ανατροφοδότηση από τις δικές του ενέργειες και εμπειρίες. Διαφέρει

από τους προηγούμενους τύπους μηχανικής μάθησης. Αν και η ενισχυτική μάθηση

κάνει χρήση της χαρτογράφησης μεταξύ εισόδου και εξόδου όπως η εποπτευόμενη

μάθηση, η ενισχυτική μάθηση χρησιμοποιεί ανταμοιβές και τιμωρίες ως σήματα θε-

τικής και αρνητικής συμπεριφοράς. Σε σύγκριση με τη μάθηση χωρίς επίβλεψη,

στόχος της ενισχυτικής μάθησης είναι να βρεθεί ένα κατάλληλο μοντέλο δράσης που

θα βελτιστοποιήσει τη συνολική αθροιστική ανταμοιβή του πράκτορα. Η ενισχυτική

μάθηση βρίσκει εφαρμογή σε τομείς όπως η ρομποτική και ο βιομηχανικός αυτομα-

τισμός. Οι δύο πιο ευρέως δημοφιλείς αλγόριθμοι για την ενισχυτική μάθηση είναι

οι Q-μάθηση (Q-learning) και Sarsa.

Σχήμα 2.1: Παράδειγμα ενισχυτικής μάθησης [22]
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2.3 Μετρικές επιδόσεων για προβλήματα κατηγοριοποίησης στη

μηχανική μάθηση

Οι μετρικές επιδόσεων μπορεί να περιγραφούν ως εργαλείο μέτρησης της από-

δοσης ενός κατηγοριοποιητή. Διαφορετικές μετρικές αξιολογούν διαφορετικά τις

επιδόσεις ενός αλγόριθμου κατηγοριοποίησης. Η μέτρηση της αξιολόγησης χρησι-

μοποιείται για τη μέτρηση και τη σύνοψη της ποιότητας του εκπαιδευμένου κατη-

γοριοποιητή όταν δοκιμάζεται με τα νέα άγνωστα δεδομένα. Έτσι, η επιλογή της

κατάλληλης μέτρησης αξιολόγησης είναι ένα σημαντικό κλειδί για την επίτευξη της

βέλτιστης απόδοσης ενός μοντέλου σε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης. Υπάρχουν

διάφορες μετρικές επιδόσεων για προβλήματα κατηγοριοποίησης [23].

Η ορθότητα (accuracy) είναι ίσως η πιο γνωστή μετρική αξιολόγησης ενός μο-

ντέλου κατηγοριοποίησης. Είναι η αναλογία του αριθμού των σωστών προβλέψεων

προς τον συνολικό αριθμό των δειγμάτων εισόδου. Η ορθότητα είναι μια αξιόλογη

μέτρηση της επίδοσης ενός μοντέλου μόνο όταν ο αριθμός των δειγμάτων είναι ίσος

για κάθε κλάση. Η ακρίβεια (precision) είναι ο αριθμός των σωστών θετικών απο-

τελεσμάτων διαιρούμενος με τον αριθμό των θετικών αποτελεσμάτων που προβλέ-

πονται από τον αλγόριθμο κατηγοριοποίησης. Η ανάκλαση (recall) είναι ο αριθμός

των σωστών θετικών αποτελεσμάτων διαιρούμενος με τον αριθμό όλων των σχετι-

κών δειγμάτων (όλα τα δείγματα που θα έπρεπε να έχουν αναγνωριστεί ως θετικά).

Η μεγιστοποίηση της ακρίβειας θα ελαχιστοποιήσει τον αριθμό ψευδώς θετικών (τα

αποτελέσματα όπου το μοντέλο προβλέπει εσφαλμένα στη θετική κλάση), ενώ η με-

γιστοποίηση της ανάκλησης θα ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των ψευδώς αρνητικών

(τα αποτελέσματα όπου το μοντέλο προβλέπει εσφαλμένα στην αρνητική κλάση).

Αυτό μπορεί να μην είναι επιθυμητό, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις όπως όταν

τα δεδομένα δεν είναι ισορροπημένα οι αυξήσεις στην ανάκληση συχνά μειώνουν

την ακρίβεια. Συνήθως, η ακρίβεια και η ανάκλαση παρουσιάζονται μαζί και δεν

αναφέρονται μεμονωμένα. Υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις όπου τόσο η ακρί-

βεια όσο και η ανάκληση είναι εξίσου σημαντικές. Έτσι, το F1 σκορ που στην ουσία

είναι ο αρμονικός μέσος της ακρίβειας και της ανάκλασης, χρησιμοποιείται για να

περιγράψει την ορθότητα ενός μοντέλου. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δυα-

δικών προβλημάτων κατηγοριοποίησης. Τέλος, ο τύπος του F1 σκορ αποτυπώνεται
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ως εξής:

F1− score = 2× Precision×Recall

Precision+Recall
(2.1)
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Κεφάλαιο 3

Eντοπισμός ανωμαλιών σε κινητές συ‐

σκευές με χρήση μηχανικής μάθησης

3.1 Εισαγωγή

Στις μέρες μας, οι κινητές συσκευές έχουν γίνει ένα απόσπαστο αντικείμενο της

καθημερινότητας μας. Μετά το πέρας του 2019 υπολογίστηκε ότι υπάρχουν 5.2

δισεκατομμύρια χρήστες κινητών συσκευών δηλαδή περίπου το 67% του συνολι-

κού πληθυσμού του πλανήτη [25]. Οι κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται για μια

πληθώρα εργασιών, όπως πληρωμές, αγορές και αποθήκευση προσωπικών πληρο-

φοριών. Παράλληλα όμως με την αύξηση της χρήσης των κινητών συσκευών ήρθε

και η αύξηση των κακόβουλων συστημάτων λογισμικού που ανιχνεύονται σε αυτές.

Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2021 βρέθηκαν 1.451.660 προγράμματα εγκατάστασης

κακόβουλου λογισμικού [16]. Οι κινητές συσκευές μπορούν να έχουν ταυτόχρονα

ενεργοποιημένα το WIFI, GPS, Bluetooth, να στέλνουν μηνύματα μέσω SMS και

MMS και να έχουν ανοιχτό ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Λόγω των παρα-

πάνω είναι ευαίσθητες σε πολλές επιθέσεις κακόβουλο λογισμικού. Τα κακόβουλα

συστήματα λογισμικού μπορεί περιλαμβάνουν ιούς σκουλίκια (wormes), πίσω πόρ-

τες (backdoors), λογισμικό κατασκοπίας (spywares), δούρειους ίππους (trojans) και

γενικά άλλα κακόβουλα προγράμματα. Οι επιθέσεις αυτές έχουν σα στόχο την υπο-

κλοπή προσωπικών πληροφοριών και χρημάτων, διάβρωση της μπαταρίας και του

επεξεργαστή και γενικά την καταστροφή του συστήματος. Συνεπώς λόγω των μεγά-

λων απειλών που υπάρχουν χρειάζονται κατάλληλες τεχνικές ανίχνευσης, ανάλυσης

και κατηγοριοποίησης των ανωμαλιών στις κινητές συσκευές. Οι αλγόριθμοι μη-
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χανικής μάθησης μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση και διάκριση του καλού

λογισμικού από κακόβουλες εφαρμογές και είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση σε

αυτό το πρόβλημα.

3.2 Aνάλυση ανωμαλιών στις κινητές συσκευές

3.2.1 Μέθοδοι εξαγαγής των δεδομένων ανάλυσης ανωμαλιών στις κινητές

συσκευές

Η ανάλυση κακόβουλου λογισμικού είναι η διαδικασία της μελέτης ενός λογισμι-

κού για τον προσδιορισμό των συμπεριφορών και της λειτουργικότητάς τους έτσι

ώστε να διαπιστωθεί ο σκοπός του και εάν πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό

ή όχι. Ο τρόπος που τα δεδομένα συλλέγονται για αυτή την ανάλυση γίνεται με

δύο τρόπους, τη στατική και τη δυναμική ανάλυση. Η στατική ανάλυση είναι ένας

τύπος ανάλυσης που γίνεται πριν η εφαρμογή εκτελεστεί. Γίνεται ανάλυση του πη-

γαίου κώδικα και των ιδιοτήτων του λογισμικού. Αυτό μπορεί να γίνει αναλύοντας

τις κλάσεις δικαιωμάτων API που ζητάει μια εφαρμογή. Η στατική ανάλυση εί-

ναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εύρεση επιβλαβών περιοχών προτού

εκτελεστεί η εφαρμογή και επηρεαστεί από το κακόβουλο λογισμικό. Ωστόσο, οι

ενσωματωμένες τεχνικές κρυπτογράφησης και απόκρυψης καθιστούν πιο δύσκολο

να βρεθούν τα κακόβουλα συστήματα λογισμικού στη στατική ανάλυση.

Σε αντίθεση με τη στατική ανάλυση, στη δυναμική ανάλυση γίνεται εκτέλεση του

κακόβουλου λογισμικού σε μια απομονωμένη πλατφόρμα. Σε αυτήν την περίπτωση,

ο εντοπισμός γίνεται μέσω παρακολούθησης της δραστηριότητας κακόβουλου λογι-

σμικού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης. Με την εκτέλεση του κώδικα παρακολουθείται

η δραστηριότητα του δικτύου, οι αλλαγές αρχείων, οι κλήσεις API και αποκαλύ-

πτεται η φυσική συμπεριφορά των εφαρμογών. Ωστόσο πολλές φορές γίνεται και

συνδυασμός των δύο μεθόδων.

3.2.2 Προσεγγίσεις ανίχνευσης ανωμαλιών στις κινητές συσκευές

Η πρώτη προσέγγιση είναι ο εντοπισμός ανωμαλιών βάση υπογραφών, η οποία

αναγνωρίζει την κακόβουλη συμπεριφορά αφού έχει πραγματοποιηθεί. Αυτή η τε-

χνική συνήθως παρακολουθεί την εισερχόμενη κίνηση του δικτύου για να βρει ακο-
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λουθίες και μοτίβα που ταιριάζουν με μια συγκεκριμένη υπογραφή επίθεσης. Αυτά

μπορεί να βρεθούν σε κεφαλίδες πακέτων δικτύου καθώς και σε ακολουθίες δεδο-

μένων που ταιριάζουν με γνωστό κακόβουλο λογισμικό ή άλλα κακόβουλα μοτίβα.

Ο εντοπισμός ανωμαλιών που βασίζεται σε υπογραφές λειτουργεί αποτελεσματικά

στην ανίχνευση των ήδη γνωστών κακόβουλων δραστηριοτήτων ωστόσο έχει με-

γάλη αδυναμία στο να αντιμετωπίζει άγνωστα κακόβουλα συστήματα λογισμικού.

Επιπλέον τα ήδη γνωστά κακόβουλα συστήματα λογισμικού μπορούν απλώς να τρο-

ποποιήσουν τις ακολουθίες επίθεσής τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Από την άλλη η προσέγγιση ανίχνευσης ανωμαλιών με βάση τη συμπεριφορά είναι

ικανή να κατηγοριοποιήσει αποκλίνουσα κακόβουλα πρότυπα. Αυτή η τεχνική δεν

περιορίζεται στην αναζήτηση μοτίβων που σχετίζονται με συγκεκριμένους τύπους

επιθέσεων, αλλά παρακολουθεί συμπεριφορές που ενδέχεται να σχετίζονται με επι-

θέσεις, αυξάνοντας την πιθανότητα εντοπισμού κακόβουλης ενέργειας προτού αυτή

δράσει. Τα συστήματα ανίχνευσης ανωμαλιών με βάση τη συμπεριφορά είναι ικανά

να αναγνωρίσουν και να ειδοποιήσουν ύποπτη συμπεριφορά που είναι άγνωστη. Ο

στόχος αυτών των συστημάτων ανίχνευσης είναι η παρατήρηση και η εκπαίδευση

σε μια λειτουργία του συστήματος που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κανονική και

οποιαδήποτε ανωμαλία που παρεκκλίνει από αυτή τη συμπεριφορά να ανιχνευτεί ως

κακόβουλη. Έτσι η χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης είναι απαραίτητη για την

εκπαίδευση αυτών των συστημάτων ανίχνευσης και συνεπώς της κατηγοριοποίησης

της καλόβουλης συμπεριφοράς από την κακόβουλη. Στην ανίχνευση ανωμαλιών με

βάση τη συμπεριφορά μετά την εξαγωγή δεδομένων με στατική ή δυναμική ανάλυση

κατασκευάζονται σύνολα δεδομένων. Αυτά τα σύνολα δεδομένων έχουν συνήθως σα

χαρακτηριστικά ορισμένα γνωρίσματα και ιδιότητες κακόβουλου και καλόβουλου

λογισμικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι δικαιώματα και κλήσεις API,

αιτήματα για δυνατότητες υλικού, τμήμα κώδικα byte, χρήση μνήμης, αποσταλμένα

δεδομένα από εφαρμογές και κλήσεις συστήματος. Ο εντοπισμός ανωμαλιών στις

κινητές συσκευές γενικά μπορεί να χαρακτηριστεί για τη μηχανική μάθηση σαν ένα

πρόβλημα δυαδικής κατηγοριοποίησης όπου πρέπει να ξεχωρίσουμε την καλόβουλη

συμπεριφορά από την κακόβουλη. Οι αλγόριθμοι αφού έχουν εκπαιδευτεί σε ταξι-

νομημένα δεδομένα καλόβουλων και κακόβουλων συστημάτων λογισμικού είναι σε

θέση να αποδώσουν αποτελεσματικά στην κατηγορία άγνωστων δεδομένων. Ωστόσο
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έχουν γίνει προσπάθειες χρήσης μη εποπευόμενης μάθησης και συγκεκριμένα της

ομαδοποίησης αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν και τόσο ελπιδοφόρα [32]. Στο

Σχήμα 3.1 απεικονίζονται χαρακτηριστικά από στατική και δυναμική ανάλυση που

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των αλγορίθμων στην ανίχνευση

ανωμαλιών στις κινητές συσκευές.

Σχήμα 3.1: Απεικόνιση στατικών (αριστερά) και δυναμικών (δεξιά) χαρακτηριστικών [40].

3.3 Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης

Παρακάτω θα περιγραφούν οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν στην πειρα-

ματική διαδικασία και είναι δημοφιλής στην ανίχνευση ανωμαλιών στις κινητές συ-

σκευές.

3.3.1 Δέντρα απόφασης

Ένα δέντρο απόφασης είναι μια δομή που μοιάζει με ένα διάγραμμα ροής, στην

οποία κάθε εσωτερικός κόμβος αντιπροσωπεύει μια δοκιμή σε ένα χαρακτηριστικό

(π.χ. αν ένα κέρμα όταν αναποδογυρίζει καταλήγει στην πλευρά της κορώνας ή των

γραμμάτων), κάθε κόμβος φύλλου αντιπροσωπεύει μια ετικέτα κλάσης (απόφαση

που λαμβάνεται μετά τον υπολογισμό όλων των χαρακτηριστικών) και κλάδους που

αντιπροσωπεύουν συνδέσμους χαρακτηριστικών που οδηγούν σε αυτές τις ετικέτες

τάξης. Οι διαδρομές από τη ρίζα στο φύλλο αντιπροσωπεύουν κανόνες κατηγοριο-

ποίησης. Τα δέντρα αποφάσεων κατασκευάζονται μέσω αλγοριθμικής προσέγγισης

που προσδιορίζει τρόπους διαχωρισμού ενός συνόλου δεδομένων με βάση διαφο-
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ρετικές συνθήκες. Είναι μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες και πρακτι-

κές μεθόδους για την εποπτευόμενη μάθηση. Τα δέντρα αποφάσεων είναι εύκολα

στη χρήση και την κατανόηση. Μπορούν να χειριστούν τόσο κατηγορικά όσο και

αριθμητικά δεδομένα. Είναι ανθεκτικά σε ακραίες τιμές, επομένως απαιτούν μικρή

προεπεξεργασία δεδομένων [45].

3.3.2 Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης

Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης προσφέρουν πολύ υψηλή ακρίβεια σε σύ-

γκριση με άλλους κατηγοριοποιητές, όπως η λογιστική παλινδρόμηση και τα δέντρα

αποφάσεων. Ο αλγόριθμος αυτός είναι γνωστός για το τέχνασμα του πυρήνα (kernel

trick) που είναι χρήσιμο για προβλήματα που τα δεδομένα δεν είναι γραμμικά χω-

ρισμένα. Χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία εφαρμογών, όπως ανίχνευση προσώπου,

ανίχνευση εισβολών και η κατηγοριοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης είναι ένας συναρπαστικός αλγόριθμος και οι

έννοιες είναι σχετικά απλές. Μπορεί εύκολα να χειριστεί πολλές συνεχείς και κα-

τηγορηματικές μεταβλητές.

• Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης με γραμμικό τύπο πυρήνα (linear). Οι μη-

χανές διανυσμάτων υποστήριξης κατασκευάζουν ένα υπερπλάνο (hyperplane)

σε πολυδιάστατο χώρο για να διαχωρίσουν διαφορετικές κλάσεις. Τα διανύ-

σματα δημιουργούν το βέλτιστο υπερπλάνο με επαναληπτικό τρόπο, το οποίο

χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση ενός σφάλματος. Ο κύριος στόχος

είναι να διαχωριστεί το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο. Η απόσταση μεταξύ των δύο πλησιέστερων σημείων είναι γνω-

στή ως περιθώριο (margin). Ο στόχος είναι η επιλογή ενός υπερπλάνου με το

μέγιστο δυνατό περιθώριο μεταξύ των διανυσμάτων υποστήριξης στο συγκε-

κριμένο σύνολο δεδομένων.

• Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης με πυρήνα λειτουργίας ακτινικής βάσης

(RBF). Ορισμένα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν χρησιμοποιώντας γραμ-

μικό υπερπλάνο. Σε μια τέτοια κατάσταση, το SVM χρησιμοποιεί μια τεχνική

που ονομάζεται τέχνασμα πυρήνα. Εδώ, ο πυρήνας παίρνει έναν χώρο εισόδου

χαμηλής διάστασης και τον μετατρέπει σε χώρο μεγαλύτερης διάστασης. Είναι
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πιο χρήσιμο σε πρόβλημα μη γραμμικού διαχωρισμού. Το κόλπο του πυρήνα

βοηθά να δημιουργηθεί ένας πιο ακριβής κατηγοριοποιητής. Ο πυρήνας συνάρ-

τησης ακτινικής βάσης (Radial Basis Function Kernel ή RBF) είναι μια δημοφι-

λής συνάρτηση πυρήνα που χρησιμοποιείται συνήθως για την κατηγοριοποίηση

μηχανών διανυσμάτων υποστήριξης. Το RBF μπορεί να χαρτογραφήσει έναν

χώρο εισόδου σε άπειρο διαστατικό χώρο [35].

3.3.3 Τυχαία δάση

Ένα τυχαίο δάσος είναι ουσιαστικά μια συλλογή δέντρων αποφάσεων, όπου

κάθε δέντρο είναι ελαφρώς διαφορετικό από τα άλλα. Η ιδέα πίσω από τα τυχαία

δάση είναι ότι κάθε δέντρο μπορεί να κάνει μια σχετικά καλή πρόβλεψη, αλλά πι-

θανότατα θα υπάρξει υπερβολική προσαρμογή (overfit) σε μέρος των δεδομένων.

Αν χτίσουμε πολλά δέντρα, τα οποία λειτουργούν καλά και παρουσιάζουν υπερβο-

λική προσαρμογή με διαφορετικούς τρόπους, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα

υπερπροσαρμογής με τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τους. Ο αλγόριθμος επι-

λέγει τυχαία ένα υποσύνολο των χαρακτηριστικών και αναζητά την καλύτερη δυ-

νατή δοκιμή που περιλαμβάνει ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτή η επιλογή

ενός υποσυνόλου χαρακτηριστικών επαναλαμβάνεται ξεχωριστά σε κάθε κόμβο,

έτσι ώστε κάθε κόμβος σε ένα δέντρο να μπορεί να λάβει μια απόφαση χρησιμο-

ποιώντας ένα διαφορετικό υποσύνολο των χαρακτηριστικών. Τα τυχαία δάση είναι

πολύ ισχυρά, συχνά λειτουργούν καλά χωρίς μεγάλο συντονισμό των παραμέτρων

και δεν απαιτούν κλιμάκωση των δεδομένων [44].

3.3.4 Bagging

Η μέθοδος Bagging ανήκει στις μεθόδους συνόλου, αξιοποιεί μια τεχνική δειγ-

ματοληψίας εκκίνησης για τη δημιουργία διαφορετικών δειγμάτων. Αυτή η μέθοδος

επαναπροσδιορισμού δειγμάτων δημιουργεί διαφορετικά υποσύνολα του συνόλου

δεδομένων εκπαίδευσης επιλέγοντας σημεία δεδομένων τυχαία και με αντικατά-

σταση. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που επιλέγεται ένα σημείο δεδομένων από το

σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, μπορεί να επιλέξει την ίδια παρουσία (instance)

πολλές φορές. Ως αποτέλεσμα, μια τιμή/παρουσία επαναλαμβάνεται δύο (ή πε-

ρισσότερες) φορές σε ένα δείγμα. Αυτά τα δείγματα εκπαιδεύονται στη συνέχεια
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ανεξάρτητα και παράλληλα μεταξύ τους χρησιμοποιώντας αδύναμους ή βασικούς

μαθητές (learners). Τέλος, για προβλήματα ταξινόμησης, γίνεται αποδεκτή η τάξη

με τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, κάτι το οποίο είναι γνωστό ως σκληρή ψηφοφορία ή

πλειοψηφία [19].

3.3.5 AdaBoost

Ο AdaBoost ή Προσαρμοστική ενίσχυση ανήκει στους αλγόριθμους ενίσχυσης.

Διαφορετικά σταθμισμένα δεδομένα παρέχονται σε μια ακολουθία ασθενών μαθη-

τών (learners). Ξεκινά με την πρόβλεψη του αρχικού συνόλου δεδομένων και δίνει

το ίδιο βάρος σε κάθε παρατήρηση. Εάν η πρόβλεψη είναι λανθασμένη χρησιμο-

ποιώντας τον πρώτο μαθητή, τότε δίνει μεγαλύτερο βάρος στην παρατήρηση που

έχει προβλεφθεί εσφαλμένα. Διαισθητικά, αυτό το βάρος είναι ένα μέτρο της ση-

μασίας της σωστής ταξινόμησης του εκάστοτε παραδείγματος στον τρέχοντα γύρο.

Ως επαναληπτική διαδικασία, συνεχίζει να προσθέτει μαθητές έως ότου επιτευχθεί

ένα όριο στον αριθμό των μοντέλων ή στην ακρίβεια [39].

3.3.6 Πολυστρωματικό αντίληπτρο ‐ νευρωνικά δίκτυα

Είναι ένα νευρωνικό δίκτυο τροφοδοσίας (feed forward). Κάθε επίπεδο απο-

τελείται από έναν αριθμό μονάδων (συχνά ονομάζονται νευρώνες). Κάθε μονάδα

κάθε επιπέδου συνδέεται με κάθε μονάδα του επόμενου (και επομένως του προη-

γούμενου) επιπέδου. Οι πληροφορίες ρέουν από ένα επίπεδο στο επόμενο επίπεδο

(επομένως ο όρος feedforward). Το πρώτο επίπεδο που ονομάζεται επίπεδο εισό-

δου, αποτελείται από την είσοδο. Στη συνέχεια, υπάρχουν ενδιάμεσα επίπεδα που

ονομάζονται κρυμμένα επίπεδα. Η προκύπτουσα έξοδος λαμβάνεται στο τελευταίο

επίπεδο, το στρώμα εξόδου. Συνοπτικά, ο αλγόριθμος λειτουργεί ως εξής:

• Παρέχεται η είσοδος στο μοντέλο και πολλαπλασιάζουμε με βάρη και προ-

σθέτουμε μεροληψία σε κάθε στρώμα και βρίσκουμε την υπολογισμένη έξοδο

του μοντέλου.

• Θα λάβουμε κάποια έξοδο από το μοντέλο που ονομάζεται προβλεπόμενη

έξοδος και έχουμε την ετικέτα με τα δεδομένα που είναι πραγματική έξοδος.

Με βάση αυτά τα δύο αν υπάρχουν αστοχίες χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο

Backpropagation τα δεδομένα επιστρέφουν για βελτίωση των απωλειών.
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• Αφού υπολογίσουμε την απώλεια, αντιστρέφουμε την απώλεια και ενημερώ-

νουμε τα βάρη του μοντέλου χρησιμοποιώντας κλίση. Σε αυτό το βήμα, τα

βάρη θα προσαρμοστούν ανάλογα με τη ροή κλίσης προς αυτήν την κατεύ-

θυνση [38].

3.3.7 Βαθύ νευρωνικό δίκτυο

Με τη βοήθεια του Keras κατασκεύαστηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα βαθύ νευ-

ρωνικό δίκτυο. Έχει τη μορφή μοντέλου ακολουθίας. Πυκνά (dense) επίπεδα τρο-

δοδοτούν όλες τις εξόδους από το προηγούμενο επίπεδο σε όλους τους νευρώνες

τους, κάθε νευρώνας παρέχει μία έξοδο στο επόμενο επίπεδο. Εφαρμόστηκε η τε-

χνική της αραίωσης (dropout), όπου οι τυχαία επιλεγμένοι νευρώνες αγνοούνται

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Επίσης, εφαρμόστηκε πρόωρη διακοπή (early

stopping), η οποία είναι μια μορφή κανονικοποίησης που χρησιμοποιείται για την

αποφυγή υπερβολικής προσαρμογής (overfitting) κατά την εκπαίδευση ενός μαθητή

με μια επαναληπτική μέθοδο. Οι κανόνες πρόωρης διακοπής παρέχουν καθοδήγηση

ως προς το πόσες επαναλήψεις μπορούν να εκτελεστούν πριν ο μαθητής αρχίσει να

προσαρμόζεται υπερβολικά.

3.4 Σχετική έρευνα

Το 1997, οι Moreau et al. [33] παρουσίασαν τη δομή από ένα πρωτότυπο εργα-

λείο για την ανίχνευση ύποπτης συμπεριφοράς στις κινητές επικοινωνίες, όπως αυτή

των ψεύτικων υπηρεσιών ή της περίπτωσης που ένας απατεώνας αποκτά συνδρομή

στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με ψευδή ταυτότητα. Το σύστημά τους βασιζόταν σε

εποπτευόμενο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο. Το μοντέλο τους έκανε χρήση πολύπλευ-

ρου perceptron. Τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 16 και βασίζονται

σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους μέσους όρους και τυπικές αποκλίσεις

της διάρκειας και της συχνότητας των εθνικών και διεθνών κλήσεων. Κατάφεραν

να κατηγοριοποιήσουν σωστά το 90% των δόλιων χρηστών. Επισημαίνουν πως το

πρωτότυπο τους θέλει περαιτέρω έρευνα, αλλά ήταν μια πρωτότυπη και αξιοση-

μείωτη προσπάθεια για τα δεδομένα εκείνης της εποχής στην ανίχνευση ανωμαλιών

στις κινητές συσκευές κάνοντας χρήση της μηχανικής μάθησης.

Οι Liu et al. [30] παρουσίασαν το VirusMeter, ένα σύστημα για την ανίχνευση
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κακόβουλου λογισμικού στις κινητές συσκευές. Το σύστημά τους βασίζεται στην πα-

ρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας μιας κινητής συσκευής και στο γεγονός

ότι οποιαδήποτε κακόβουλη δραστηριότητα θα καταναλώσει αναπόφευκτα κάποια

ενέργεια στην μπαταρία. Το VirusMeter εφαρμόστηκε με τη μορφή εφαρμογής, πάνω

στο Nokia 5500 sport με Symbian λειτουργικό σύστημα και δοκιμάστηκε με αληθινά

κακόβουλα συστήματα λογισμικού όπως το FlexiSPy [6] και το Cabir [28]. Χρησι-

μοποιήθηκε γραμμική παλινδρόμηση για την αναγνώριση κακόβουλου λογισμικού

στις περιπτώσεις που η κινητή συσκευή δε φορτιζόταν, ενώ στην άλλη περίπτωση

έγινε χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου και δέντρων αποφάσεων. Συνολικά από

τα πειράματά τους το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο είχε τα καλύτερα αποτελέσματα

φτάνοντας το ποσοστό ανίχνευσης σε 98.60% στην περίπτωση της ανίχνευσης διαρ-

ροής πληροφοριών μέσω προώθησης μηνυμάτων κειμένου. Επισημαίνουν πως το

σύστημά τους χρειάζεται περισσότερα δείγματα κακόβουλων συστημάτων λογισμι-

κού και ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες σε ορισμένες δραστηριότητες του

χρήστη στην κινητή συσκευή ώστε να βελτιώσουν την ακρίβεια του μοντέλου τους.

Oι Shamili et al. [42] προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα κατανεμημένο Support

Vector Machine αλγόριθμο ώστε να εντοπίσουν κακόβουλο λογισμικό σε ένα δίκτυο

κινητών συσκευών. Χρησιμοποιήθηκε ως σύνολο δεδομένων αυτό του MIT reality

mining project [10] και πειραματίστηκαν με κακόβουλο λογισμικό το οποίο συ-

μπεριφέρεται σαν το Viver 1 [18] ή σαν τους δούρειους ίππους Beselo 2 [18]. Το

σύνολο δεδομένων περιέχει 897, 922 αρχεία καταγραφής επικοινωνίας 97 χρηστών.

Εφάρμοσαν το μοντέλο τους πάνω σε έξυπνες κινητές συσκευές με Symbian S60 λει-

τουργικό σύστημα. Το μοντέλο δημιουργήθηκε εκπαιδεύοντας το με παραδείγματα

μοτίβων κανονικής χρήσης αλλά και ασυνήθιστης συμπεριφοράς. Η βασική ιδέα

μιας κατανεμημένης δομής μηχανικής μάθησης είναι η διάσπασή του πολυωνυμικού

τύπου Support Vector Machine δυαδικής ταξινόμησης προβλήματος σε πολλαπλά

ξεχωριστά υπο-προβλήματα και απλοποιώντας τα με τη χρήση μιας συνάρτησης

ποινής (penalty function). Οι συγγραφείς καταλήγουν πως το σύστημά τους απο-

δίδει αξιόπιστα, εκπαιδεύεται γρήγορα και ανταπεξέρχεται καλά σε περιπτώσεις

βλάβης μεμονωμένων τμημάτων του.

Το επίκεντρο της έρευνας των Peiravian & Zhu [36] είναι η δημιουργία μιας δο-

μής για την ανίχνευση κακόβουλων εφαρμογών. Προτείνουν στατική ανάλυση των
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κλήσεων δικαιωμάτων και των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών. Χρησι-

μοποιήθηκαν 610 δείγματα κακόβουλων εφαρμογών και 1, 250 δείγματα καλοηθών

εφαρμογών. Δημιουργήθηκαν δύο σύνολα δεδομένων και ένα ακόμα που ήταν ο

συνδυασμός των άλλων με 1, 456 χαρακτηριστικά. Έγινε χρήση αλγορίθμων κατηγο-

ριοποίησης για την αναγνώριση εάν μια εφαρμογή είναι κακόβουλη ή όχι. Στον Πί-

νακα 3.2 παρουσιάζεται η σύγκριση τριών κύριων αλγορίθμων: του Support Vector

Machine, του j48 και του Bagging Classifier. Ο τελευταίος είχε και την καλύτερη

συνολική απόδοση ανάμεσα στους υπόλοιπους.

Πίνακας 3.1: Σύγκριση αλγορίθμων του πειράματος των Peiravian & Zhu [36]

Σύνολο

δεδομένων
Αλγόριθμοι

Ποσοστό

ΣΘ (TP)

Ποσοστό

ΨΘ (FP)
Ακρίβεια Ανάκλαση

Πεδίο

ROC

Σωστά

κατηγοριο-

ποιημένες

περιπτώσεις

(%)

Εσφαλμένα

κατηγοριο-

ποιημένες

περιπτώσεις

(%)

Dataset#1 J48 0.908 0.086 0.916 0.907 0.918 90.72% 9.28%

Dataset#1
Random

Forest
0.918 0.081 0.918 0.918 0.964 91.75% 8.25%

Dataset#1 CART 0.978 0.157 0.849 0.978 0.87 90.72% 9.27%

Dataset#2 J48 0.88 0.121 0.88 0.88 0.915 88% 12%

Dataset#2
Random

Forest
0.916 0.084 0.916 0.916 0.969 91.58% 8.42%

Dataset#2 CART 0.851 0.151 0.851 0.851 0.878 85.05% 14.94%

Οι Aung & Zaw [49] παρουσιάζουν ένα σύστημα ανίχνευσης κακόβουλου λογι-

σμικού για έξυπνα κινητά που κάνουν χρήση Android λειτουργικού συστήματος.

Έκαναν εξαγωγή χαρακτηριστικών από Android.apk αρχεία εφαρμογών. Σα χα-

ρακτηριστικά χρησιμοποιήθηκαν αιτήσεις άδειας από κάθε εφαρμογή. Για αυτόν

τον σκοπό δημιουργήθηκαν δύο σύνολα δεδομένων σε μορφή ARFF αρχείων με

δείγματα από 200 και 500 εφαρμογές με αριθμό χαρακτηριστικών 160 και για τα

δύο. Εκπαίδευσαν το μοντέλο τους με K-means clustering αλγόριθμο. Στη συνέ-

χεια έκαναν χρήση decision tree αλγορίθμων για κάθε cluster για την ταξινόμηση

των εφαρμογών κακόβουλου λογισμικού. Αυτοί οι αλγόριθμοι ήταν οι J48, Random

Forest και Cart. Το μοντέλο τους δοκιμάστηκε πάνω στα προαναφερόμενα σύνολα

δεδομένων και αξιολογήθηκε κάνοντας χρήση της περιοχής κάτω από την καμπύλη

ROC (AUC). Ανάμεσα στους decision tree αλγόριθμους, τα καλύτερα αποτελέσματα

και στα δύο σύνολα δεδομένα τα είχε ο Random Forest και τα χειρότερα ο Cart,
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όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.1

Πίνακας 3.2: Πίνακας σύγκρισης αλγορίθμων των Αug και Zaw [49]

Σύνολο δεδομένων Κατηγοριοποιητές Ορθότητα Ανάκλαση Ακρίβεια AUC
Perm SVM 93.54 92.4 87.57 0.92
API SVM 95.75 91.7 95.7 0.957
Com+ SVM 96.88 95.7 94.8 0.963
Perm j48 92.36 89.8 86.6 0.917
API j48 93.33 89.4 90.3 0.918
Com+ J48 94.46 90.6 92.8 0.936
Perm Bagging 93.6 92.0 88.2 0.956
API Bagging 94.89 93.6 90.7 0.986
Com+ Bagging 96.39 94.9 94.1 0.991

Οι Yan et al. [48] παρουσιάζουν το DroidDetector, μια online μηχανή ανίχνευ-

σης Android κακόβουλου λογισμικού που βασίζεται σε βαθιά μάθηση. Σα δείγματα

χρησιμοποιήθηκαν 20, 000 καλόβουλες εφαρμογές από το Google Play store [7] και

1, 760 κακόβουλες από το Contagio Community [4] και Genome Project [2]. Πραγμα-

τοποίησαν στατική και δυναμική ανάλυση για την εξαγωγή 192 χαρακτηριστικών

από τις εφαρμογές. Τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν απαιτούμενα δικαιώματα, κλή-

σεις API και δυναμικές συμπεριφορές. Στο μοντέλο τους χρησιμοποιήθηκε δίκτυο

βαθιάς μάθησης. Τα πειράματα τους έδειξαν πως σε σύνολο δεδομένων με 880 κα-

λόβουλες και 880 κακόβουλες εφαρμογές, το μοντέλο τους με δύο στρώματα και

150 νευρώνες στο καθένα μπορεί να αποδώσει με 96.76% συνολική ακρίβεια στην

κατηγοριοποίηση μιας εφαρμογής, το οποίο απεικονίζεται στον Πίνακα 3.3. Επίσης,

στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζεται η απόδοση του μοντέλου τους με κλασσικούς αλ-

γόριθμους κατηγοριοποίησης, όπως ο C45, ο Support Vector Machine, ο Naive Bayes

και η λογιστική παλινδρόμηση.

Πίνακας 3.3: Πίνακας σύγκρισης μοντέλων βαθιάς μάθησης [48]

Αριθμός επιπέδων Αριθμός νευρώνων Καλοήθεις εφαρμογές Κακόβουλες εφαρμογές Συνολική ορθότητα (%)Ακρίβεια (%) Ανάκλαση (%) Ακρίβεια (%) Ορθότητα (%)
6 [150,150,150,150,150,150] 97.45 95.68 95.76 97.50 96.59
5 [150,150,150,150,150] 97.93 91.36 91.91 98.07 94.72
4 [150,150,150,150] 93.45 95.68 95.58 93.30 94.49
3 [170,170,170,170] 97.22 91.36 91.85 97.39 94.38
3 [150,150,150] 97.68 95.68 95.77 97.73 96.70
3 [130,130,130] 97.23 95.68 95.75 97.27 96.48
2 [170,170] 92.94 95.68 95.55 92.73 94.20
2 [150,150] 97.79 95.68 95.77 97.84 96.76
2 [130,130] 97.83 92.16 92.59 97.95 95.06
1 [150] 97.23 95.68 95.75 97.27 96.48
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Πίνακας 3.4: Πίνακας σύγκρισης μοντέλων [48]

Τύπος Χαρακτηριστικών Μοντέλα
Καλοήθεις εφαρμογές Κακόβουλες εφαρμογές

Συνολική ορθότητα (%)
Ακρίβεια (%) Ανάκλαση (%) Ακρίβεια (%) Ορθότητα (%)

Static & dynamic C4.5 98.01 67.27 75.09 98.64 82.95

Static & dynamic SVM 93.63 91.93 92.08 93.75 92.84

Static & dynamic Naive Bayes 90.27 75.91 79.22 91.82 83.86

Static & dynamic Logistic regression 91.91 46.48 64.18 95.91 71.19

Static & dynamic Multi-layer perceptron 97.88 78.75 82.22 98.30 88.52

Static & dynamic DBN 97.79 95.68 95.77 97.84 96.76

Static only DBN 97.77 79.89 83.00 98.18 89.03

Dynamic only DBN 67.09 83.41 78.08 59.09 71.25

Οι Khokhlov et. al. [27] παρουσιάζουν ένα σύστημα με χρήση επαναλαμβανό-

μενων νευρωνικών δικτύων για την ανίχνευση επιθέσεων συνεργατικών εφαρμογών

(colluded applications attack). Η επίθεση αυτή είναι μια ενέργεια που οδηγεί στη

μη εξουσιοδοτημένη ροή δεδομένων από την πηγή της συσκευής με προορισμό τον

εισβολέα μέσω ”συνεννόησης” δύο ή περισσότερων εφαρμογών χωρίς την άδεια του

χρήστη. Έγινε συλλογή δεδομένων που αντιπροσωπεύουν διάφορα σενάρια επίθε-

σης ή και κανονικής χρήσης σε πραγματικές συσκευές Android. Επέλεξαν δεδομένα

τεχνολογικά σήματα που είναι διαθέσιμα σε ένα πρότυπο Android API, όπως αυτά

της κατανάλωσης RAM και της συχνότητας του επεξεργαστή. Αυτό έγινε μέσω μιας

Android εφαρμογής. Δοκιμάστηκαν τρεις παραλλαγές επαναλαμβανόμενων νευρω-

νικών δικτύων (Recurrent Neural Network - RNN), απλό επαναλαμβανόμενο νευρω-

νικό δίκτυο, μεγάλη διάρκεια της βραχύχρονης μνήμης (Long Short-Term Memory

- LSTM) και περιφραγμένης περιοδικής μονάδας επαναλαμβανόμενο νευρωνικό δί-

κτυο (Gated Recurrent Unit - GRU). Το τελευταίο είχε την καλύτερη απόδοση (πε-

ρίπου 96%) και χαμηλότερο υπολογιστικό κόστος σε σχέση με τα άλλα. Τέλος, το

GRU μοντέλο μετατράπηκε σε μια Android εφαρμογή για ανίχνευση επιθέσεων σε

πραγματικό χρόνο.

Οι Li et al. [29] παρουσιάζουν το DroidDeepLearner που κάνει χρήση βαθιάς

μάθησης για τον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού στις Android συσκευές. Ο αλ-

γόριθμος που χρησιμοποίησαν ήταν ο Restricted Boltzmann Machines. Χρησιμοποιή-

θηκαν δύο τύποι χαρακτηριστικών και συγκεκριμένα αυτά ήταν τα δικαιώματα και

κλήσεις λειτουργίας ΑPI, τα οποία συλλέχθηκαν από 1, 400 κακόβουλες Android

εφαρμογές και 1, 400 καλόβουλες Android εφαρμογές, αντίστοιχα. Επιπλέον, εφαρ-

μόστηκαν εννιά κανόνες ομαδοποίησης σύμφωνα με την προσέγγιση Kirin [20].
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Έτσι, ακολουθώντας αυτήν την προσέγγιση, σε ορισμένα χαρακτηριστικά και στον

συνδυασμό τους πρέπει να δίνονται περεταίρω βαρύτητα από άλλα διότι χρίζουν

μεγαλύτερης επικινδυνότητας. Το μοντέλο τους αποτελείται από 237 χαρακτηρι-

στικά, αξιολογήθηκε με την ανάκληση (recall score) και πέτυχε ακρίβεια άνω του

90%. Συγκεκριμένα, το μοντέλο με ένα κρυφό στρώμα και 100 κρυφούς νευρώνες

πέτυχε σωστή ανίχνευση του κακόβουλου λογισμικού της τάξης του 94.29%.

Οι Alzaylaee et al. [14] παρουσιάζουν το DL-Droid, ένα δυναμικής ανάλυσης

σύστημα βασισμένο στη βαθιά μάθηση για ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού. Χρη-

σιμοποίησαν ένα σύνολο δεδομένων από 31, 125 Android εφαρμογές από τις οποίες

οι 11, 505 ήταν δείγματα κακόβουλου λογισμικού και οι 19, 620 καλόβουλου λογι-

σμικού. Για την εξαγωγή των δυναμικών χαρακτηριστικών, όπως κλήσεις API και

προθέσεις (actions / events), χρησιμοποιήθηκε μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα

που εκτελεί αυτόματα μεγάλο πλήθος Android εφαρμογών σε αληθινά κινητά τη-

λέφωνα. Έκαναν χρήση διάφορων μεθόδων ελέγχου εισόδου στις εφαρμογές για

να είναι σίγουροι ότι έχουν προκαλέσει κακόβουλες συμπεριφορές. Παρόλα αυτά

προτείνουν την επίβλεψη κατάστασης αλληλεπίδρασης ως την ιδανικότερη. Για τα

πειράματά τους χρησιμοποιήθηκαν 120 δυναμικά χαρακτηριστικά και 300 στατικά

χαρακτηριστικά. Χρησιμοποίησαν κατηγοριοποιητή perceptron πολλαπλών επιπέ-

δων (MultiLayer Perceptron - MLP) και επικύρωσαν τα αποτελέσματά τους με χρήση

10 fold cross validation. Έγιναν πειράματα για καλύτερη παραμετροποίηση του κα-

τηγοριοποιητή τους, πειράματα για τη χρησιμότητα των δυναμικών και στατικών

χαρακτηριστικών καθώς και σύγκριση του συστήματός τους με άλλους κατηγοριο-

ποιητές μηχανικής μάθησης που συχνά επιλέγονται στην ανίχνευση κακόβουλου λο-

γισμικού. Με χρήση στατικών και δυναμικών χαρακτηριστικών ο ταξινομητής τους

με τρία επίπεδα και 300 κρυφούς νευρώνες πέτυχε ποσοστό ανίχνευσης 99%.

Οι Wang et. al. [43] προτείνουν ένα υβριδικό μοντέλο βασισμένο σε ένα βαθύ αυ-

τόματο κωδικοποιητή (deep autoencoder) και ένα συνελικτικό (convolutional) νευ-

ρωνικό δίκτυο για την ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού σε μεγάλη κλίμακα. Συ-

γκεκριμένα, πειραματίστηκαν με διάφορες αρχιτεκτονικές συνελικτικών νευρωνικών

δικτύων αλλά κατέληξαν σε αυτή του CNN που αποτελείται από τρία συνελικτικά

στρώματα και τα στρώματα μέγιστης συγκέντρωσης να βρίσκονται ανάμεσα σε δύο

από αυτά. Το CNN διαφέρει από το βασικό συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο καθώς
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η έξοδος του τρίτου συνελικτικού στρώματος εισάγεται στο πλήρως συνδεδεμένο

επίπεδο μαζί με το δεύτερο ανώτατο στρώμα συγκέντρωσης για μεγιστοποίηση της

εξαγωγής των χαρακτηριστικών. Στο CNN εφάρμοσαν μια μη γραμμική συνάρτηση

ως συνάρτηση ενεργοποίησης, ονόματι Relu, για να αυξήσουν την αραιότητα και την

εγκατάλειψη (dropout) ώστε να αποφύγουν την υπερπροσαρμογή. Για να μειώσουν

το πρόβλημα του μεγάλου χρόνου εκπαίδευσης χρησιμοποίησαν αυτόματο κωδικο-

ποιητή ως μέθοδο προεκπαίδευσης του συνελικτικού νευρωνικού δικτύου. Πραγμα-

τοποίησαν στατική ανάλυση για εξαγωγή χαρακτηριστικών και τα διαχώρισαν σε

επτά κατηγορίες. Επίσης, ανακατασκευάσαν την υψηλή διάσταση των χαρακτηρι-

στικών για να μπορούν να υποστούν καλύτερη επεξεργασία. Έκαναν πειράματα σε

δείγματα 10, 000 καλόβουλων εφαρμογών από το Anzhi play store [3] και 13, 000

κακόβουλων εφαρμογών από το VirusShare [11]. Τα πειράματά τους έδειξαν πως

το μοντέλο με μόνο την αρχιτεκτονική του CNN-S είχε την καλύτερη απόδοση αλλά

ήταν πολύ αργό στον χρόνο εκπαίδευσης του. Από την άλλη, το μοντέλο που έκανε

χρήση βαθύ αυτόματου κωδικοποιητή (deep autoencoder) και του CNN-S ήθελε μι-

κρότερο χρόνο εκπαίδευσης και πέτυχε σχεδόν την ίδια απόδοση. Συγκεκριμένα, η

ακρίβειά του τελευταίου μοντέλου ήταν 98.6%.

Οι Pekta & Acarman [37] παρουσιάζουν μια καινούρια προσέγγιση στην ανί-

χνευση ανωμαλιών σε Android κινητές συσκευές. Εστιάζουν στη χρήση γραφήματος

κλήσεων API ως γράφημα αναπαράστασης όλων των πιθανών διαδρομών εκτέλε-

σης που μπορεί να παρακολουθεί ένα κακόβουλο λογισμικό κατά τη διάρκεια του

χρόνου εκτέλεσής του. Στη συνέχεια, η ενσωμάτωση των γραφημάτων κλήσεων API

μετατρέπεται σε ένα αριθμητικό διανυσματικό σύνολο χαρακτηριστικών χαμηλής

διάστασης και εισάγεται σε ένα νευρωνικό δίκτυο. Οι συγγραφείς επικεντρώνονται

επίσης στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου αξιολογώντας διαφορετικούς

αλγόριθμους ενσωμάτωσης γραφημάτων και τη διασφάλιση των καλύτερων υπερ-

παραμέτρων στο νευρωνικό δίκτυο τους για την επίτευξη της υψηλότερης απόδο-

σής του. Τέσσερα σύνολα δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν και αυτά ήταν τα AMD

Dataset [1], AndroZoo Dataset [13], Drebin Malware Collection [5] και ISCX Android

Botnet Dataset [8]. Την καλύτερη απόδοση από τους αλγόριθμους ενσωμάτωσης

γραφημάτων την είχε ο Structural Deep Network Embedding (SDNE). Ο SDNE απο-

τελείται από το εποπτευόμενο μέρος που εφαρμόζει μια ποινή όταν παρόμοιοι κόμ-
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βοι χαρτογραφούνται μακριά ο ένας από τον άλλο και το μη επιβλεπόμενο μέρος

που είναι ένας αυτόματος κωδικοποιητής (deep autoencoder) που χρησιμοποιείται

για να παράγει την ενσωμάτωση μιας κορυφής. Συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση

κακόβουλου λογισμικού έφτασε σε ποσοστό ακρίβειας το 98.86%.

Οι Westyarian et. al [41] παρουσιάζουν μια μέθοδο που βασίζεται στη χρήση

κλήσεων API για ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού σε κινητές συσκευές Android.

Για το σύνολο δεδομένων τους χρησιμοποιήθηκαν 205 καλόβουλες εφαρμογές και

207 κακόβουλες εφαρμογές από το Malware Genome Project [2]. Επικεντρώθηκαν

μόνο στις κλήσεις συστήματος API που σχετίζονται με τις άδειες δικαιωμάτων.

Έτσι, χρησιμοποίησαν 16 API κλάσεις και 51 πακέτα από αυτές τις API κλάσεις.

Έκαναν χρήση τριών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, συγκεκριμένα του Support

Vector Machine, J48 και Random Forest. Η επικύρωση των μοντέλων τους έγινε

με διασταυρούμενη επικύρωση και ποσοστιαία διάσπαση. Επίσης, η έρευνά τους

έδειξε πως τα πιο συχνά πακέτα που χρησιμοποιούνται από τις κακόβουλες εφαρ-

μογές είναι το TelephonyManager και το ConnectivityManager σε ποσοστό 96.7%.

Συνοψίζοντας, με χρήση διασταυρούμενης επικύρωσης, το μοντέλο με αλγόριθμο

τον Random Forest αξιολογήθηκε με την καλύτερη απόδοση. Από την άλλη, κά-

νοντας χρήση ποσοστιαίας διάσπασης το μοντέλο με τον Support Vector Machine

αξιολογήθηκε με την καλύτερη απόδοση.

Οι Milosevic et. al. [32] παρουσιάζουν δύο προσεγγίσεις με τη βοήθεια της μηχα-

νικής μάθησης για στατική ανάλυση του κακόβουλου λογισμικού σε λειτουργικό σύ-

στημα Android. Η πρώτη βασίζεται σε δικαιώματα και η άλλη σε ανάλυση πηγαίου

κώδικα. Για την εκπαίδευση και τη δοκιμή των μοντέλων μηχανικής μάθησης χρησι-

μοποιούν το σύνολο δεδομένων M0Droid [17], το οποίο περιέχει 200 κακόβουλες και

200 καλοήθεις εφαρμογές Android. Η απόδοση των προσεγγίσεων τους αξιολογή-

θηκε με δεκαπλή διασταυρούμενη επικύρωση. Στην πρώτη προσέγγιση χρησιμοποι-

ήθηκαν ονόματα δικαιωμάτων σα χαρακτηριστικά για να δημιουργήσουν το μοντέλο

τους. Χρησιμοποιήθηκαν πολλοί αλγόριθμοι, όπως ο Support Vector Machine, Naïve

Bayes, C4.5, JRIP και AdaBoost, και ο συνδυασμός αυτών. Εφαρμόστηκαν, επίσης,

διάφορες τεχνικές ομαδοποίησης προκειμένου να αξιολογήσουν την απόδοση των

μη εποπτευόμενων και εποπτευόμενων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Για τη δη-

μιουργία αυτών των μοντέλων επιλέχθηκαν οι Farthest First, Simple K-means και
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Expectation maximization αλγόριθμοι. Στην προσέγγιση της ανάλυσης πηγαίου κώ-

δικα οι εφαρμογές Android αποκωδικοποιούνται πρώτα και στη συνέχεια χρησιμο-

ποιείται μια κατηγοριοποίηση εξόρυξης κειμένου με βάση την τεχνική “bag of word”

για την εκπαίδευση του μοντέλου. Η προσέγγισή τους λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον

κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων εισαγωγής, των κλήσεων μεθόδου,

των ορισμάτων λειτουργίας και των οδηγιών. Χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι αλγόριθ-

μοι μηχανικής μάθησης για κατηγοριοποίηση, συγκεκριμένα οι C4.5, Naive Bayes,

Support Vector Machines, Random Forests, JRIP, Logistic Regression και AdaBoost

με βάση Support Vector Machines. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός τριών και

πέντε αλγορίθμων από τους παραπάνω αλγόριθμους για καλύτερα αποτελέσματα

κατηγοριοποίησης. Τα καλύτερα αποτελέσματα στην κατηγοριοποίηση του κακό-

βουλου λογισμικού χρησιμοποιώντας δικαιώματα τα είχε ο Support Vector Machine

με συνδυασμό συγκεκριμένου αποδοτικού αλγόριθμου βελτιστοποίησης. Με άλλα

λόγια, αυτός ο αλγόριθμος ταξινόμησε σωστά το 87.9% των περιπτώσεων δοκιμής.

Από την άλλη πλευρά, οι αλγόριθμοι συνόλων ήταν πολύ πιο αργοί, ελάχιστα πιο

αποτελεσματικοί και για αυτόν τον λόγο δεν προτείνονται από τους συγγραφείς

του άρθρου. Τα μοντέλα που έκαναν χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης δεν είχαν

καθόλου καλά αποτελέσματα καθώς ο καλύτερος αλγόριθμος ομαδοποίησε λανθα-

σμένα πάνω από το 35% των περιπτώσεων. Στην προσέγγιση της ανάλυσης του

πηγαίου κώδικα τα καλύτερα αποτελέσματα τα είχε ο Support Vector Machine με

συνδυασμό συγκεκριμένου αποδοτικού αλγόριθμου βελτιστοποίησης με σωστή κα-

τηγοριοποίηση 95.1% των περιπτώσεων. Η μέθοδος του συνδυασμού των αλγορίθ-

μων είχε κάποια μικρή βελτίωση αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Στα μοντέλα

με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης, τα αποτελέσματα ήταν πιο ελπιδοφόρα από

αυτά που προέκυψαν από την ομαδοποίηση που βασίζεται στις άδειες, καθώς η κα-

λύτερη απόδοση των σωστών ομαδοποιημένων περιπτώσεων αυξήθηκε από 64.6%

σε 82.3%. Αυτή την απόδοση την είχε ο SimpleKMeans.

Οι Zhao et. al [50] παρουσιάζουν το RobotDroid, μια δομή για την ανίχνευση

κακόβουλου λογισμικού κάνοντας χρήση του αλγόριθμου Support Vector Machine

με ενεργή μάθηση. Η μέθοδός τους βασίζεται στην παρακολούθηση της δραστη-

ριότητας της συμπεριφοράς του λογισμικού. Στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζεται η δομή

του RobotDroid. Οι συγγραφείς επέλεξαν τις 100 πιο δημοφιλές εφαρμογές από
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το Google play store [7] για κανονικά δείγματα δοκιμών λογισμικού και τρία τυ-

πικά δημοφιλή κακόβουλα προγράμματα ως κακόβουλα δείγματα δοκιμής λογισμι-

κού. Χρησιμοποιήθηκε ψευδώς θετικό ποσοστό και ψευδώς αρνητικό ποσοστό για

να μετρηθεί η ακρίβεια του εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού. Στον Πίνακα 3.5

απεικονίζονται τα αποτελέσματα ανίχνευσης του RobotDroid σε τρία κακόβουλα

συστήματα λογισμικού. Στο κακόβουλο λογισμικό τύπου Gemini είχε το καλύτερο

αποτέλεσμα πετυχαίνοντας ποσοστό ανίχνευσης 93.3%. Η έρευνά τους έδειξε ότι τα

SendTextMessage, SendMultipartTextMessage, getPhoneService, and getCurrentLocation

είναι οι πιο χρησιμοποιούμενες SDK λειτουργίες από κακόβουλο λογισμικό. Κατά τη

χρήση του RobotDroid δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος αντίκτυπος στην κατανάλωση

ισχύος και στην απόδοση της συσκευής. Επίσης, οι συγγραφείς αναφέρουν μερικά

ανοιχτά ζητήματα, όπως ο έλεγχος της εγκυρότητας των δεδομένων, η προστασία

του απορρήτου των μεταφερόμενων δεδομένων και η χρήση χειροκίνητου ελέγχου

σε ορισμένες περιπτώσεις.
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Σχήμα 3.2: Aπεικόνιση αρχιτεκτονικής του RobotDroid [50]

Πίνακας 3.5: Αποτελέσματα ανίχνευσης του RobotDroid σε διάφορα κακόβουλα συστήματα λογισμικού [50]

Τύπος
κακόβουλου
λογισμικο

Αριθμός
μολυσμένων

Σωστά
ανιχνευμένα

Ψευδώς
θετικά

Ψευδώς
αρνητικά

Ποσοστό
ανίχνευσης

Geinimi 30 20 3.7% 3% 93.3%
DroidDream 30 27 5.4% 4.6% 90%
Plankton 30 27 4.3% 5.7% 90%

Οι Damshenas et. al [17] παρουσιάζουν το M0DROID, μια τεχνική ανίχνευσης

κακόβουλου λογισμικού που βασίζεται σε πρότυπα συμπεριφοράς. Αυτή η τεχνική

περιλαμβάνει την απόκτηση ενός συμπεριφορικού μοτίβου για Android εφαρμογές,

τη δημιουργία μιας υπογραφής για κάθε εφαρμογή και τον εντοπισμό των κακό-
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βουλων εφαρμογών. Συγκεκριμένα, το M0droid περιλαμβάνει έναν ελαφρύ πελάτη-

πράκτορα που ελέγχει την εκτέλεση των εφαρμογών στέλνοντας δεδομένα σε έναν

διακομιστή και λαμβάνει το αποτέλεσμα της ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, έπειτα

επιτρέπει είτε αρνείται την εκτέλεση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Καθώς η ανά-

λυση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στον διακομιστή, η εκτέλεση του M0DROID

θα είχε ελάχιστο αντίκτυπο στην απόδοση της συσκευής. Η ανάλυση ξεκινά από τη

λήψη των αιτημάτων κλήσης συστήματος της εφαρμογής και στη συνέχεια ομαλο-

ποίηση τους για δημιουργία υψηλότερης ποιότητας υπογραφών στο επόμενο στάδιο.

Μόλις δημιουργηθεί η υπογραφή, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανίχνευσης

κακόβουλου λογισμικού, ο συντελεστής συσχέτισης κατάταξης του Spearman χρησι-

μοποιείται για τη σύγκριση της υπογραφής με τη βάση δεδομένων για την αναγνώ-

ριση γνωστών κακόβουλων προγραμμάτων. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης θα απο-

θηκευτεί τοπικά. Έγιναν πειράματα εναντίον του συνόλου δεδομένων Genome [2]

και οι υποβολές APK του πράκτορα ή Android προγραμματιστών υποδεικνύουν

ποσοστό ανίχνευσης 60.16% με 39.43% ψευδώς θετικά και 0.4% ψευδώς αρνητικά

σε τιμή κατωφλίου 0.90.
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Κεφάλαιο 4

Τεχνικές βελτίωσης απόδοσης μοντέ‐

λων μηχανικής μάθησης

Ο σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η περιγραφή ορισμένων τεχνι-

κών που χρησιμοποιήθηκαν κατα την πειραματική διαδικασία ώστε να βελτιωθεί η

απόδοση των μοντέλων.

4.1 Μείωση διαστάσεων

Σήμερα πολλά προβλήματα της μηχανικής μάθησης μπορεί να περιέχουν πάρα

πολλά χαρακτηριστικά βάση των οποίων γίνεται η τελική κατηγοριοποίηση. Ο πολύ

μεγάλος αριθμός των χαρακτηριστικών μπορεί να αυξήσει δραστικά τον χρόνο εκ-

παίδευσης του αλγορίθμου, να κάνει πολύ δύσκολη την οπτικοποίηση των δεδομέ-

νων και επίσης μπορεί να μειώσει την απόδοση του μοντέλου. Η μείωση διαστάσεων

αποτελεί μια πολύ δημοφιλή τεχνική που μπορεί να βοηθήσει όταν ο αριθμός των χα-

ρακτηριστικών ή των διαστάσεων ενός συνόλου δεδομένων είναι πολύ μεγάλος. Τα

πλεονεκτήματα της περιλαμβάνουν τη μείωση υπολογιστικού χρόνου, τη συμπίεση

δεδομένων, τη μείωση αποθηκευτικού χώρου, την αφαίρεση περιττών και θορυβω-

δών δεδομένων, τη βελτίωση επίδοσης του μοντέλου και την πιο αποτελεσματική

κατανόηση των δεδομένων μέσω οπτικοποίησης. Η μείωση διαστάσεων μπορεί να

χωριστεί σε δύο κατηγορίες, την επιλογή χαρακτηριστικών και την εξαγωγή χα-

ρακτηριστικών. Η επιλογή χαρακτηριστικών είναι η διαδικασία της εύρεσης και

επιλογής ενός κατάλληλου υποσυνόλου χαρακτηριστικών για ένα πρόβλημα από το

αρχικό σύνολο χαρακτηριστικών. Η εξαγωγή χαρακτηριστικών είναι η διαδικασία

μείωσης του αριθμού των διαστάσεων του συνόλου δεδομένων από την εξαγωγή
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νέων χαρακτηριστικών από το αρχικό σύνολο δεδομένων. Υπάρχουν αρκετοί αλγό-

ριθμοι μείωσης διαστάσεων μα ο πιο γνωστός είναι η ανάλυση κύριων συνιστώσεων

(Principal Component Analysis).

H ανάλυση κύριων συνιστώσεων είναι αλγόριθμος μη εποπτευόμενης μάθησης

που χρησιμοποιείται για τη συμπίεση συνόλων δεδομένων με σκοπό τη μετατροπή

ενός μεγάλου συνόλου μεταβλητών σε ένα μικρότερο που περιέχει τις περισσότερες

πληροφορίες του αρχικού συνόλου. Ο αλγόριθμος με χρήση ορθογώνιου μετασχημα-

τισμού μετατρέπει συσχετιζόμενα χαρακτηριστικά σε ένα σύνολο γραμμικών ασύν-

δετων χαρακτηριστικών. Τα νέα χαρακτηριστικά ονομάζονται κύριες συνιστώσες.

Η πρώτη κύρια συνιστώσα εκφράζει το μεγαλύτερο ποσό διακύμανσης (variance)

και κάθε πρόσθετη συνιστώσα εκφράζει μικρότερη διακύμανση και περισσότερο

θόρυβο. Έτσι μπορούμε να εξορύξουμε ισχυρά μοτίβα από το σύνολο δεδομένων

μειώνοντας τις αποκλίσεις. Η ανάλυση κύριων συνιστώσεων ξεκινάει με τη δημιουρ-

γία του πίνακα συνδιακύμανσης των δεδομένων, στη συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός

των ιδιοδιανυσμάτων αυτού του πίνακα. Τελικό βήμα ο υπολογισμός των ιδιοδιανυ-

σμάτων και ιδιοτιμών του πίνακα συνδιακύμανσης για τον προσδιορισμό των κύριων

συνιστώσων. Μερικά μειονεκτήματα της ανάλυσης κύριων συνιστώσεων μπορεί να

είναι η απώλεια μερικής πληροφορίας και η αποτυχία σε περιπτώσεις που η μέση

τιμή και η συνδιακύμαση δεν επαρκούν για το καθορισμό συνόλων δεδομένων [26].

4.2 Aλγόριθμοι κλιμάκωσης

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης δεν έχουν τη

βέλτιστη απόδοσή τους όταν τα αριθμητικά δεδομένα που δέχονται έχουν πολύ

διαφορετικές κλίμακες. Για παράδειγμα σε ένα σύνολο δεδομένων με μια στήλη με

τιμές ύψους (1-2 μέτρα), μια στήλη με ηλικία (17-50 χρόνια) και μια στήλη με μι-

σθό (10.000 - 40.000 ευρώ), το μοντέλο για τον προσδιορισμό της εξόδου θα δώσει

εσφαλμένα μεγαλύτερη σημασία στα χαρακτηριστικά με μεγάλο μέγεθος από ότι

στα χαρακτηριστικά χαμηλού μεγέθους. Η κλιμάκωση χαρακτηριστικών χρειάζεται

καθώς μειώνει τον χρόνο εκτέλεσης ορισμένων αλγορίθμων. Επιπλέον, μερικοί αλ-

γόριθμοι βασίζονται στις ευκλείδειες αποστάσεις οι οποίες είναι πολύ ευαίσθητες

στις κλίμακες των χαρακτηριστικών, όπως είναι και οι συντελεστές παλινδρόμησης.

Ένας από τους σημαντικότερους μετασχηματισμούς που πρέπει να εφαρμοστούν
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στα δεδομένα είναι η κλιμάκωση χαρακτηριστικών [22]. Συνεπώς χρειάζεται να

τροποποιήσουμε τα δεδομένα σε μια κοινή κλίμακα. Αυτό γίνεται με δύο τεχνικές,

την ομαλοποίηση και την κανονικοποίηση. Ομαλοποίηση είναι η έννοια της κλιμάκω-

σης του εύρους των τιμών ενός χαρακτηριστικού μεταξύ 0 και 1. Η κανονικοποίηση

βασίζεται στην τυπική απόκλιση. Μετρά τη διασπορά της τιμής στα χαρακτηριστικά.

Η ομαλοποίηση είναι καλό να χρησιμοποιείται όταν η κατανομή των δεδομένων δεν

ακολουθεί κατανομή Gauss. Σε αντίθετη περίπτωση χρήσιμη είναι η κανονικοποίηση.

Επίσης, η κανονικοποίηση επηρεάζεται λιγότερο από τις ακραίες τιμές σε σχέση με

την ομαλοποίηση. Ένας αλγόριθμος ομαλοποίησης είναι ο MinMaxScaler και ένας

αλγόριθμος κανονικοποίησης είναι ο StandardScaler.

Αλγόριθμος MinMaxScaler: Τροποποιεί κάθε χαρακτηριστικό ξεχωριστά με σκοπό

να βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος, για παράδειγμα μεταξύ 0 και 1. Ο γενικός

τύπος του είναι:

x΄ = x−min(x)

max(x)−min(x)
(4.1)

Τα max(x) και min(x) είναι η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή του χαρακτηριστικού,

αντίστοιχα. H νέα τιμή του χαρακτηριστικού είναι η x΄ και η αρχική η x.

Αλγόριθμος StandardScaler: Ο αλγόριθμος αυτός μετασχηματίζει τα χαρακτη-

ριστικά σε μια παρόμοια κλίμακα. Ο μετασχηματισμός αυτός γίνεται αφαιρώντας

από κάθε χαρακτηριστικό τη μέση τιμή των στοιχείων και διαιρώντας με την τυπική

απόκλιση. Ο γενικός τύπος είναι:

χ΄ = x− x̄

σ
(4.2)

Το x συμβολίζει τη μέση τιμή του διανύσματος χαρακτηριστικών και το σ συμβολίζει

την τυπική απόκλιση.

4.3 Ρύθμιση υπερπαραμέτρων

Μια από τις κυριότερες προκλήσεις στη μηχανική μάθηση είναι η βελτίωση της

επίδοσης των μοντέλων για την επίλυση ενός προβλήματος. Για την επίτευξη αυ-

τού του στόχου, σχεδόν όλοι οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης έχουν έναν αριθμό

παραμέτρων που πρέπει να εκτιμηθούν από το σύνολο δεδομένων, το οποίο θα με-

γιστοποιήσει την απόδοση. Αυτοί οι παράμετροι λέγονται υπερπαράμετροι και η
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τιμή τους ελέγχει τη διαδικασία μάθησης. Μερικά παραδείγματα υπερπαραμέτρων

είναι ο αριθμός των δέντρων στον κατηγοριοποιητή τυχαίων δασών, η τιμή της πα-

ραμέτρου κανονικοποίησης του αλγόριθμου υποστήριξης διανυσμάτων μηχανών και

η επιλογή συνάρτησης για το κέρδος πληροφορίας. Συνεπώς ρύθμιση υπερπαρα-

μέτρων είναι η διαδικασία της εύρεσης ενός συνδυασμού υπερπαραμέτρων για τη

βέλτιστη απόδση του μοντέλου. Η ρύθμιση των υπερπαραμέτρων μπορεί να γίνει

είτε χειροκίνητα είτε αυτοματοποιημένα. Πολλές φορές ο αριθμός παραμέτρων και

οι συνδυασμοί αυτών είναι πολύ μεγάλοι και έτσι η χειροκίνητη εύρεση βέλτιστων

υπερπαραμέτρων είναι πολύ δύσκολη. Μερικοί μέθοδοι βελτιστοποίησης υπερπα-

ραμέτρων είναι:

Μέθοδος τυχαίας αναζήτησης (Random search): Αυτή η μέθοδος επιλέγει τυ-

χαία ένα συνδυασμό υπερπαραμέτρων από ένα πλέγμα πιθανών τιμών για τους

υπερπαραμέτρους. Επομένως δεν είναι σίγουρο ότι θα βρούμε το καλύτερο συν-

δυασμό αλλά ο υπολογιστικός χρόνος είναι μικρός.

Μέθοδος αναζήτησης πλέγματος (Grid search): Κατασκευάζεται ένα πλέγμα

πιθανών τιμών για τις υπερπαραμέτρους και σε κάθε επανάληψη δοκιμάζεται ένας

συνδιασμός αυτών. Είναι ίσως η πιο συνηθισμένη μέθοδος για την εύρεση των βέλ-

τιστων υπερπαραμέτρων ενός μοντέλου αλλά υπολογιστικά είναι πολύ χρονοβόρα.

Μπεϋζιανή βελτιστοποίηση: Διαφέρει από τις δύο παραπάνω μεθόδους καθώς

αυτή η μέθοδος καταγράφει και χρησιμοποιεί τα προηγούμενα αποτελέσματα αξιο-

λόγησης. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της προηγούμενης επανά-

ληψης για να βελτιώσει τη μέθοδο δειγματοληψίας της επόμενης επανάληψης. Μέσω

της συνάρτησης απόκτησης (acquisition function) κατευθύνει τη δειγματοληψία σε

περιοχές συνδυασμών υπερπαραμέτρων που είναι πιθανή η θέση του βέλτιστου ση-

μείου των τιμών αυτών των υπερπαραμέτρων.

Δενδροδομημένος εκτιμητής Parzen (Tree‐structured Parzen Estimator ‐ TPE):

Η φιλοσοφία αυτής της μεθόδου μοιάζει με αυτή της μπεϋζιανής βελτιστοποίησης.

Ο TPE ακολουθεί μια επαναληπτική διαδικασία που χρησιμοποιεί το ιστορικό των

υπερπαραμέτρων που έχουν αξιολογηθεί για τη δημιουργία πιθανοτικού μοντέλου,

το οποίο χρησιμοποιείται για να προτείνει το επόμενο σύνολο υπερπαραμέτρων

προς αξιολόγηση ([24]).
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4.4 Kωδικοποίηση χαρακτηριστικών

Αρκετές φορές τα σύνολα δεδομένα περιέχουν χαρακτηριστικά με κατηγορημα-

τικές μεταβλητές. Τα κατηγορηματικά δεδομένα μπορεί να έχουν κάποια έννοια

τάξης ή και κάποια φυσική σχέση μεταξύ των τιμών τους όπως για παράδειγμα

μια κλάση με μεγέθη από ρούχα. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες μπορεί να είναι

χρήσιμες για την επίλυση ενός προβλήματος. Ωστόσο πολλοί αλγόριθμοι μηχανι-

κής μάθησης δεν μπορούν να δεχτούν άμμεσα κατηγορηματικά δεδομένα και για

αυτό το λόγο πρέπει πρώτα να κωδικοποιηθούν σε αριθμητικά δεδομένα. Δύο γνω-

στοί μέθοδοι κωδικοποίησεις κατηγορηματικών μεταβλητών είναι η κωδικοποίηση

One-Hot και η κωδικοποίηση ετικετών.

Με την κωδικοποίηση One-Hot, μετατρέπουμε κάθε κατηγορηματική τιμή σε

μια νέα κατηγορική στήλη και αντιστοιχίζουμε μια δυαδική τιμή 1 ή 0 σε αυτές τις

στήλες. Κάθε ακέραια τιμή αναπαρίσταται ως δυαδικό διάνυσμα. Όλες οι τιμές είναι

μηδέν και ο δείκτης σημειώνεται με 1. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για δεδομέρα

που δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Μια πρόκληση της κωδικοποίησης One-

Hot είναι ότι για υψηλό αριθμό χαρακτηριστικών, ο χώρος των χαρακτηριστικών

μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ.

Στην κωδικοποίηση ετικετών, αντικαθιστούμε την κατηγορηματική τιμή με μια

αριθμητική τιμή μεταξύ 0 και του αριθμού των κλάσεων μείον 1. Εάν η τιμή της

κατηγορηματικής μεταβλητής περιέχει 5 διαφορετικές κλάσεις, χρησιμοποιούμε (0,

1, 2, 3 και 4). Ανάλογα με τα δεδομένα, η κωδικοποίηση ετικετών δημιουργεί ένα

άλλο πρόβλημα. Για παράδειγμα, έχουμε κωδικοποιήσει ένα σύνολο ονομάτων εται-

ριών σε αριθμητικά δεδομένα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κατηγορηματικά

δεδομένα και δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ τους. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι

εφόσον υπάρχουν διαφορετικοί αριθμοί στην ίδια στήλη, το μοντέλο θα παρεξηγή-

σει τα δεδομένα ότι βρίσκονται σε κάποιου είδους ταξινομημένη σειρά. Το μοντέλο

μπορεί να εξάγει μια συσχέτιση όπως ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός του ονόματος

της εταιρίας αυξάνεται και το κέρδος της, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακές

προβλέψεις και κακές επιδόσεις [34].
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Σχήμα 4.1: Παράδειγμα κωδικοποίησης ετικετών (πάνω) και One-Hot (κάτω) [34].
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Κεφάλαιο 5

Υπολογιστικά αποτελέσματα

5.1 Περιγραφή του πειράματος

Η διαδικασία του πειράματος έχει ως κύριο σκοπό την εύρεση του πιο αποτε-

λεσματικού αλγόριθμου για την κατηγοριοποίηση εφαρμογών σε καλόβουλες και

κακόβουλες. Η πειραματική διαδικασία αρχίζει με τη συλλογή των κατάλληλων

συνόλων δεδομένων και την κατάλληλη προεπεξεργασία δεδομένων για τη συγκε-

κριμένη εργασία. Η πρώτη κύρια συνιστώσα εκφράζει το μεγαλύτερο ποσό δια-

κύμανσης (variance). Κάθε πρόσθετη συνιστώσα εκφράζει μικρότερη διακύμανση

και περισσότερο θόρυβο, οπότε η αναπαράσταση των δεδομένων με ένα μικρό-

τερο υποσύνολο κύριων συνιστωσών διατηρεί το σήμα και απορρίπτει το θόρυβο.

Έπειτα δοκιμάστηκαν διάφορες τεχνικές μείωσης διάστασης του συνόλου δεδομέ-

νων (dimensionality reduction), κανονικοποίησης (normalization) και τυποποίησης

(standardization) και μελετήθηκε αν αυτές βοηθούν στην καλύτερη απόδοση των

αλγορίθμων. Επίσης, σε όποιο σύνολο δεδομένων χρειαζόταν, εφαρμόστηκε η κωδι-

κοποίηση κατηγορηματικών χαρακτηριστικών σε αριθμητικά.

Οι αλγόριθμοι εξετάστηκαν με βάση την ορθότητα (accuracy), την ακρίβεια (precision),

την ανάκλαση (recall), το F1 σκορ και επίσης καταγράφεται ο χρόνος που χρειάζε-

ται ο κάθε αλγόριθμος για την ‘εκπαίδευση των μοντέλων’ (fit time). Ύστερα έγιναν

δοκιμές για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης τους με χρήση της βιβλιοθήκης Optuna

(πλαίσιο βελτιστοποίησης υπερ-παραμέτρων) και επιλέχθηκαν οι κατάλληλες τιμές

στις παραμέτρους τους.

Για την κατηγοριοποίηση χρησιμοποιήθηκαν από τη βιβλιοθήκη scikit-learn οι

αλγόριθμοι υποστήριξης διανυσμάτων μηχανών (SVM) με γραμμικό τύπο πυρήνα
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(linear) αλλά και με πυρήνα λειτουργίας ακτινικής βάσης (RBF), ο κατηγοριοποιητής

δέντρων απόφασης (DecisionTreeClassifier), ο κατηγοριοποιητής MLP (MLPClassifier),

ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών (RandomForestClassifier), ο κατηγοριοποιητής

AdaBoost, ο κατηγοριοποιητής Bagging και ένα νευρωνικό δίκτυο με τη χρήση της

βιβλιοθήκης Keras. Για την αξιολόγηση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε διασταυ-

ρωμένη επικύρωση (cross validation) χωρίζοντας το σύνολο δεδομένων σε δέκα τμή-

ματα.

5.2 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πειραματική δια‐

δικασία

1. Η Python που τη δημιούργησε ο Ολλανδός Guido van Rossum το 1989 είναι

η γλώσσα προγραμματισμού που επιλέχθηκε για τη διαδικασία του πειράμα-

τος. Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού και υψη-

λού επιπέδου. Η Python είναι συμβατή με ένα μεγάλο πλήθος βιβλιοθηκών

που βοηθούν στην ανάπτυξη έργων μηχανικής μάθησης. H Python είναι μια

εξαιρετική γλώσσα για τη μηχανική μάθηση για πολλούς λόγους. Πρώτα από

όλα, η Python έχει καθαρή σύνταξη. Δεύτερον, κάνει την τροποποίηση κειμέ-

νου (text manipulation) εξαιρετικά εύκολη. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων

και οργανισμών χρησιμοποιεί την Python, έτσι υπάρχει ευρεία ανάπτυξη και

εγχειρίδια.

2. Το Scikit-learn είναι μια δωρεάν βιβλιοθήκη μηχανικής μάθησης για τη γλώσσα

προγραμματισμού Python. Διαθέτει διάφορους αλγόριθμους κατηγοριοποίη-

σης, παλινδρόμησης και ομαδοποίησης, και έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί

με τις αριθμητικές και επιστημονικές βιβλιοθήκες, όπως η NumPy και η Pandas.

3. H Numpy είναι μία από τις βασικές βιβλιοθήκες για επιστημονικούς υπολο-

γισμούς στην Python. Περιέχει λειτουργικότητα για πολυδιάστατους πίνακες

και γενικά υψηλού επιπέδου μαθηματικές συναρτήσεις.

4. Η Pandas είναι μια βιβλιοθήκη Python για την ανάλυση, διαχείριση και τροπο-

ποίηση δεδομένων. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια δομή δεδομένων που

ονομάζεται πλαίσιο δεδομένων που έχει τη μορφή πίνακα. Στο πλαίσιο δεδο-
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μένων επιτρέπονται ερωτήσεις (queries) και ενώσεις πινάκων όπως στην SQL.

Aξίζει να σημειωθεί πως επιτρέπει κάθε στήλη να έχει ξεχωριστό τύπο δεδομέ-

νων σε αντίθεση με την Numpy. Επίσης, δέχεται τα δεδομένα από διάφορους

τύπους αρχείων, όπως CSV, Excel και SQL.

5. H Matplotlib είναι η βασική βιβλιοθήκη για κατασκευή διαγραμμάτων στην

Python. Με την Matplotlib μπορούν να κατασκευαστούν εύκολα υψηλής ποιό-

τητας απεικονίσεις των δεδομένων σε μορφή ιστογραμμάτων, διαγραμμάτων

διασποράς, γραμμικών γραφημάτων και πολλών άλλων.

6. Το Optuna είναι ένα αυτόματο πλαίσιο λογισμικού βελτιστοποίησης υπερπα-

ραμέτρων, ειδικά σχεδιασμένο για τη μηχανική μάθηση. Διαθέτει ένα API που

καθορίζεται από τον τρόπο εκτέλεσης του χρήστη. O κώδικας που γράφεται

με το Optuna απολαμβάνει υψηλή αρθρωτότητα και ο χρήστης του Optuna

μπορεί να κατασκευάσει δυναμικά τους χώρους αναζήτησης για τις υπερπα-

ραμέτρους.

7. Το Keras είναι ένα API βαθιάς μάθησης γραμμένο σε Python, το οποίο λειτουρ-

γεί πάνω από την πλατφόρμα μηχανικής μάθησης TensorFlow. Αναπτύχθηκε

με έμφαση στη δυνατότητα γρήγορου πειραματισμού. Το να μπορείς να πη-

γαίνεις από την ιδέα στο αποτέλεσμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα είναι το

κλειδί για να κάνεις καλή έρευνα.

8. Το PyCharm είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που χρησι-

μοποιείται στον προγραμματισμό υπολογιστών, ειδικά για τη γλώσσα Python.

Αναπτύχθηκε από την τσεχική εταιρεία JetBrains. Παρέχει ανάλυση κώδικα,

ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων, έναν ενσωματωμένο ελεγκτή μονά-

δων, ενσωμάτωση με συστήματα ελέγχου έκδοσης (VCSes) και υποστηρίζει την

ανάπτυξη της επιστήμης δεδομένων.

5.3 Σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν

Σε αυτήν την υπολογιστική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τρία σύνολα δεδομένων

που παρουσιάζονται παρακάτω:
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1. Το Malgenome δημοσιέυτηκε από τους Zhou et al. [51] το 2012. To Malgenome

αποτελείται από 215 χαρακτηριστικά τα οποία είναι κλήσεις API και άδειες

δικαιωμάτων. Τα δεδομένα του είναι σε δυαδική μορφή. Αυτά έχουν εξαχθεί

από 3, 799 εφαρμογές (1, 260 κακόβουλες και 2, 539 καλόβουλες). Το σύvoλo

δεδομέων παραχωρήθηκε από τους Yerima & Suileman και την ιστοσελίδα

figshare [46].

2. Το Drebin δημοσιέυτηκε από τους Arp et al. [15] το 2011. To Drebin αποτελεί-

ται από 215 χαρακτηριστικά τα οποία είναι κλήσεις API και άδειες δικαιω-

μάτων. Τα δεδομένα του είναι σε δυαδική μορφή. Αυτά έχουν εξαχθεί από

15, 036 εφαρμογές (5, 560 κακόβουλες και 9, 476 καλόβουλες). Από αυτά χρη-

σιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από 6240 καλόβουλες εφαρμογές και από 3, 760

κακόβουλες εφαρμογές. Το σύvoλo δεδομέων παραχωρήθηκε από τους Yerima

& Suileman και την ιστοσελίδα figshare [47].

3. Το Mendeley δημοσιεύτηκε από τους Mahindru & Arvind [31] στην ιστοσελίδα

Mendeley από όπου και προέρχεται αυτό το σύνολο δεδομένων [9] το 2018.

To Mendeley αποτελείται από 175 χαρακτηριστικά τα οποία είναι άδειες δι-

καιωμάτων. Αυτά έχουν εξαχθεί από 28, 850 εφαρμογές (10, 000 κακόβουλες

και 18, 850 καλόβουλες). Από αυτά επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα δε-

δομένα από 3, 770 καλόβουλες εφαρμογές και 2000 κακόβουλες. Επίσης, τα

δεδομένα του είναι σε δυαδική μορφή. Αυτό το σύνολο δεδομέων περιέχει

αριθμητικά και κατηγορηματικά δεδομένα.

4. Το DYNAMISM δημοσιεύτηκε από τους Ferrante et al. [21] το 2018 και προέρ-

χεται από την ιστοσελίδα Zenodo [12]. To DYNAMISM είναι ένα σύνολο δεδο-

μένων με 88 χαρακτηριστικά και αποτελείται από ίχνη εκτέλεσης εφαρμογών

(2, 386 καλόβουλες και 2, 495 κακόβουλες). Για κάθε εφαρμογή εφαρμόστηκαν

200 ερεθίσματα σε μια δεκάλεπτη εκτέλεση της κάθε εφαρμογής. Τα χαρα-

κτηριστικά που συλλέχθηκαν σχετίζονται με τη μνήμη και τη χρήση της CPU,

την αλληλεπίδραση δικτύου και τις κλήσεις συστήματος και η παρακολού-

θησή τους πραγματοποιείται με χρονικό διάστημα δύο δευτερολέπτων. Αυτό

το σύνολο δεδομένων περιέχει αριθμητικά δεδομένα. Το σύνολο δεδομένων

λόγω του μεγάλου του όγκου διασπάστηκε σε δέκα τμήματα.
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5.4 Περιγραφή αρχείων κώδικα

Εδώ περιγράφεται ο κώδικας και διάφορες συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν

για τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας. Πιο αναλυτικά, θα περιγραφούν τα

αρχεία default_models.py για τους προκαθορισμένους αλγόριθμους όλων των συνό-

λων δεδομένων, το malgenome_optimized_models.py, dreblin_optimized_models.py,

mendeley_optimized_models.py και dynamism_optimized_models.py για τους βελτι-

στοποιημένους αλγόριθμους των συνόλων δεδομένων Malgenome, Drebin, Mendeley

και DYNAMISM αντίστοιχα.

Στο αρχείο default_models.py στην αρχή εισάγονται τα σύνολα δεδομένων και

μετά μέσω της συνάρτησης preproc_ds αποθηκεύονται τα χαρακτηριστικά σε μια

λίστα, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων

και της τιμής στόχου σε δύο ξεχωριστές μεταβλητές. Επίσης αν υπάρχουν γίνεται

η κωδικοποίηση κατηγορηματικών μεταβλητών σε αριθμητικές Έπειτα όπως φαί-

νεται και στoν Κώδικα 5.1 οι προκαθορισμένοι αλγόριθμοι θα τροφοδοτηθούν στη

συνάρτηση models_scores. Σε αυτή τη συνάρτηση αρχικά θα διασπαστεί το σύνολο

δεδομένων μέσω της μεθόδου StratifiedKfold σε δέκα εκπαιδευτικά και δοκιμα-

στικά σύνολα. Στη συνέχεια, θα εκτυπωθουν ο μέσος όρος των σκορ και του χρόνου

εκπαίδευσης για τον κάθε αλγόριθμο σειριακά. Αυτή ήταν η δομή για τα σύνολα δε-

δομένων Malgenome, Drebin και Mendeley. Το σύνολο δεδομένων DYNAMISM ακο-

λουθεί διαφορετική πορεία. Συγκεκριμένα αυτό το σύνολο δεδομένων έχει χωριστεί

σε δέκα τμήματα λόγω του μεγάλου όγκου του. Πρώτα τα δέκα σύνολα δεδομένων

μαζί με μοντέλα με τους προκαθορισμένους αλγόριθμους εισάγονται στη συνάρ-

τηση dynamsim_models_scores.py. Αρχικά, η λειτουργία της είναι για κάθε σύνολο

δεδομένων με τη βοήθεια της συνάρτησης preproc_ds η αποθήκευση των δεδομένων

και της τιμής στόχου σε δύο ξεχωριστές μεταβλητές. Στη συνέχεια, κάθε σύνολο

δεδομένων θα διασπαστεί μέσω της μεθόδου StratifiedKfold σε δέκα εκπαιδευτικά

και δοκιμαστικά σύνολα. Για κάθε μοντέλο θα υπολογιστεί ο μέσος όρος των σκορ

και του χρόνου εκπαίδευσης του για αυτά τα δέκα σύνολα. Τέλος, μετά το πέρας

και των δέκα τμημάτων του DYNAMISM θα υπολογιστεί και θα εκτυπωθεί ο μέσος

όρος των σκορ και του χρόνου εκπαίδευσης των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Κατάλογος κωδίκων 5.1: Δομή αρχείου default_models.py
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#load the datasets

datasets=[

('Malgenome ',malgenome_df),

('Drebin ',dreblin_df_train_2),

('Mendeley ',mendeley_df_2),

]

dynamism_datasets = [dynamism_train_df, dynamism_train_df_2,

dynamism_train_df_3, dynamism_train_df_4, dynamism_train_df_

5,

dynamism_train_df_6, dynamism_train_df_7,

dynamism_train_df_8, dynamism_train_df_9,

dynamism_train_df_10]

#function for features,target and categorigal values

def preproc_ds(dataset):

#make features list

features = list(dataset.columns.values)

del features[-1]

# Find and categorical values

categorical_values = [column for column in dataset.columns

if dataset.dtypes[column] == object]

# Creating features and target

X = dataset[features]

target_class = dataset.columns[-1]

y = dataset[target_class]
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# Encoding categorical_values

if categorical_values:

X = pd.get_dummies(X, prefix=categorical_values,

drop_first=True)

return X,y

#dreblin_models

models = [

('LinearSVC ',LinearSVC(random_state=1)),

('SVC(rbf)', SVC(kernel='rbf',random_state=1)),

('DecisionTreeClassifier ', DecisionTreeClassifier(

random_state=1)),

('RandomForestClassifier ', RandomForestClassifier(

random_state=1)),

('AdaBoostClassifier ',AdaBoostClassifier(random_state

=1)),

('BaggingClassifier ',BaggingClassifier(random_state=1

)),

('MLPClassifier ',MLPClassifier(random_state=1))

]

def models_scores(datasets,models):

for ds_name,dataset in datasets:

X,y=preproc_ds(dataset)

print(ds_name ,"default models results:\n")
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for name,model in models:

scoring = ['precision_macro ', 'recall_macro ', 'f1',

'accuracy ']

scores=cross_validate(model, X, y, scoring=scoring,

cv=10, return_train_score=True)

print(name,"\n")

print("Accuracy score: {}.\nRecall score: {}.\

nPrecision score {}.\nF1 score: {}.\nFit time {}

.\n".format(scores['test_accuracy '].mean(),

scores['test_recall_macro '].mean(),scores['

test_precision_macro '].mean(),scores['test_f1'].

mean(),scores['fit_time '].mean()))

print

("=======================================================================\

n")

# function for printing scores and fit time of models

def dynamsim_models_scores(datasets, name, model):

acc_per_ds = []

recall_per_ds = []

prec_per_ds = []

f1_per_ds = []

fit_time_per_ds = []

print(name, "\n")

for dataset in datasets:
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X, y = preproc_ds(dataset)

scoring = ['precision_macro ', 'recall_macro ', 'f1', '

accuracy ']

scores = cross_validate(model, X, y, scoring=scoring,

cv=10, return_train_score=True)

acc_per_ds.append(scores['test_accuracy '].mean())

recall_per_ds.append(scores['test_recall_macro '].mean()

)

prec_per_ds.append(scores['test_precision_macro '].mean

())

f1_per_ds.append(scores['test_f1'].mean())

fit_time_per_ds.append(scores['fit_time '].mean())

print("Mean scores:\n")

print("Accuracy score: {}.\nRecall score: {}.\nPrecision

score {}.\nF1 score: {}.\nFit time {}.\n".format(

mean(acc_per_ds), mean(recall_per_ds), mean(prec_per_ds

), mean(f1_per_ds), mean(fit_time_per_ds)))

models_scores(datasets,models)

print("Dynamism default models:\n")

for name, model in models:

dynamsim_models_scores(dynamism_datasets, name, model)

Τα αρχεία malgenome_optimized_models.py, drebin_optimized_models.py, mendeley_optimized_models.py
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ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία και δομή. Αφού εισαχθεί το σύνολο δεδομένων με τη

βοήθεια της συνάρτησης store_features θα γίνει η αποθήκευση των δεδομένων και της

τιμής στόχου σε δύο ξεχωριστές μεταβλητές. Στο αρχείο mendeley_optimized_models.py

υπάρχει ένα παραπάνω μικρό βήμα καθώς οι κατηγορηματικές μεταβλητές του συ-

νόλου μετατράπηκαν σε μεταβλητές ενδείξεων που έχουν τη μορφή δυαδικών δε-

δομένων. Η συνάρτηση dnn_model υλοποιεί το βαθύ νευρωνικό δίκτυο ανάλογα με

τις απαιτήσεις του κάθε συνόλου δεδομένων. Η συνάρτηση dnn_cross_validate είναι

μια συνάρτηση της οποίας η χρήση της είναι εφαρμογή του StratifiedKfold με το

μοντέλο του DNN και ο υπολογισμός του μέσου όρου των σκορ και του χρόνου

εκπαίδευσης. Επίσης, σε αυτή τη συνάρτηση εφάρμοζονται η τεχνική της πρόωρης

διακοπής για το DNN μοντέλο. Σε αυτά τα αρχεία στους αλγόριθμους έχει εφαρ-

μοστεί το πλαίσιο Optuna για την κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων τους, με

σκοπό να βελτιώσει την απόδοσή τους. Επιπλέον έχουν εφαρμοστεί τεχνικές μείω-

σης διαστάσεων του συνόλου δεδομένων σε ορισμένα μοντέλα που έδειξε ότι μαζί

με την κατάλληλη παραμετροποίηση τους αποδίδουν καλύτερα. Στη συνέχεια, όλα

τα μοντέλα εισάγονται στη συνάρτηση optimized_models_scores, εφαρμόζεται η μέ-

θοδος StratifiedKfold για τα υπόλοιπα μοντέλα και εκτυπώνονται οι μέσοι όροι των

σκορ και του χρόνου εκπαίδευσής τους.

Κατάλογος κωδίκων 5.2: Δομή αρχείου malgenome_optimize_models.py

#load the datasets

malgenome_df=pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\PycharmProjects\

dimitrios_trakos_thesis\datasets\melgenome_df.csv")

#function for printing scores and fit time of models

def store_features(dataset):

features=list(malgenome_df.columns.values)

del features[-1]

return features

features=store_features(malgenome_df)

X=malgenome_df[features]
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y=malgenome_df['class ']

#implementation of DNN

def dnn_model():

classifier = Sequential()

classifier.add(Dense(units=199, activation='relu ',

kernel_initializer='HeNormal ', input_dim=215))

classifier.add(Dropout(rate=0.55))

classifier.add(Dense(units=194, activation='relu ',

kernel_initializer='HeNormal '))

classifier.add(Dropout(rate=0.4))

classifier.add(Dense(1, activation='sigmoid ',

kernel_initializer='HeNormal '))

classifier.compile(optimizer=Adam(lr=0.000288892558736911),

loss='binary_crossentropy ',metrics=['accuracy ', Recall

(), Precision()])

return classifier

#function for cross_validation for dnn and estimations of

scores and fit time

def dnn_cross_validate(X, y, n_splits):

class TimeHistory(keras.callbacks.Callback):

def on_train_begin(self, logs={}):

self.times = []
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def on_epoch_begin(self, epoch, logs={}):

self.epoch_time_start = time.time()

def on_epoch_end(self, epoch, logs={}):

self.times.append(time.time() - self.

epoch_time_start)

fit_time_per_fold = []

acc_per_fold = []

loss_per_fold = []

recall_per_fold = []

prec_per_fold = []

f1_per_fold = []

skf = StratifiedKFold(n_splits=n_splits, random_state=9,

shuffle=True)

fold_no = 1

for train, test in skf.split(X, y):

classifier = dnn_model()

time_callback = TimeHistory()

callback = [EarlyStopping(monitor='accuracy ', mode='max

', verbose=0, patience=4)]

history = classifier.fit(X.iloc[train], y.iloc[train],

epochs=150, batch_size=14, verbose=0,

callbacks=[callback,

time_callback])

loss, accuracy, recall, precision = classifier.evaluate
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(X.iloc[test], y.iloc[test], verbose=0)

fit_time_per_fold.append(sum(time_callback.times))

acc_per_fold.append(accuracy)

loss_per_fold.append(loss)

recall_per_fold.append(recall)

prec_per_fold.append(precision)

f1_per_fold.append((2 * recall * precision) / (recall +

precision))

fold_no = fold_no + 1

print(" Accuracy score: {}.\n Recall score: {}.\n Precision

score {}.\n F1 score: {}.\n Fit time: {}.\n".format(

mean(acc_per_fold), mean(recall_per_fold), mean(

prec_per_fold), mean(f1_per_fold), min(

fit_time_per_fold)))

models = [

('LinearSVC ', make_pipeline(PCA(n_components=103),

LinearSVC(loss='squared_hinge ',C=3.384698448647012

,dual=False,random_state=2))),

('SVC(rbf)', SVC(kernel='rbf',C=39.8929883813898,

gamma='scale ')),

('DecisionTreeClassifier ', DecisionTreeClassifier(

criterion='entropy ',max_features=70,max_depth=17,

random_state=1)),

('RandomForestClassifier ', RandomForestClassifier(

criterion='entropy ',max_depth=26,n_estimators=356,

max_features='auto ',min_samples_split= 3,

min_samples_leaf=1,random_state=3)),

('AdaBoostClassifier ',AdaBoostClassifier(
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DecisionTreeClassifier(criterion='entropy ',

max_depth=6),algorithm="SAMME.R",n_estimators=107,

learning_rate=1.3263737792161,random_state=0)),

('BaggingClassifier ',BaggingClassifier(base_estimator

=DecisionTreeClassifier(),n_estimators=228,

max_samples=0.7,max_features=0.55,bootstrap=True))

,

('MLPClassifier ', make_pipeline(PCA(n_components=153)

,MLPClassifier(solver='adam ',alpha=0.0001386958022

8399774,hidden_layer_sizes=(335,35),

learning_rate_init=0.0003096545512532293,max_iter=

400,random_state=1))),

('DNN',dnn_model())

]

print("Malgenome optimized Models:\n")

#function for printing scores and fit time of models

def optimized_models_scores(models,X,y):

scoring = ['precision_macro ', 'recall_macro ', 'f1', '

accuracy ']

for name, model in models:

if name != 'DNN':

scores = cross_validate(model, X, y, scoring=

scoring, cv=10, return_train_score=True)

print(name, "\n")

print("Accuracy score: {}.\nRecall score: {}.\

nPrecision score {}.\nF1 score: {}.\nFit time {}

.\n".format(
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scores['test_accuracy '].mean(), scores['

test_recall_macro '].mean(),

scores['test_precision_macro '].mean(), scores['

test_f1'].mean(), scores['fit_time '].mean())

)

else:

print(name, "\n")

dnn_cross_validate(X, y, 10)

optimized_models_scores(models,X,y)

Το αρχείο dynamism_optimized_models.py ξεκινάει με την εισαγωγή των δέκα

τμημάτων του Dynamism. Η συνάρτηση dnn_model υλοποιεί το βαθύ νευρωνικό

δίκτυο. Η συνάρτηση dnn_cross_validate εφαρμόζει τη μέθοδο StratifiedKfold για

ένα σύνολο δεδομένων και υπολογίζονται ο μέσος όρος και ο χρόνος εκπαίδευσης

για το DNN μοντέλο. Επίσης, σε αυτή τη συνάρτηση εφαρμόζονται η τεχνική της

πρόωρη διακοπής για το DNN μοντέλο. H σύναρτηση take_scores τροφοδοτείται

με τα μοντέλα των βελτιστοποιημένων αλγορίθμων, λόγω της χρήσης του πλαισίου

Optuna, και τα δέκα υποσύνολα του Dynamism. Αρχικά, η λειτουργία της είναι για

κάθε σύνολο δεδομένων με τη βοήθεια της συνάρτησης store_features η αποθήκευση

των δεδομένων και της τιμής στόχου σε δύο ξεχωριστές μεταβλητές. Στη συνέχεια,

κάθε σύνολο δεδομένων θα διασπαστεί μέσω της μεθόδου StratifiedKfold σε δέκα

εκπαιδευτικά και δοκιμαστικά σύνολα. Για κάθε μοντέλο, εκτός του DNN, θα υπο-

λογιστεί ο μέσος όρος των σκορ και του χρόνου εκπαίδευσης του για αυτά τα δέκα

σύνολα. Τέλος, μετά το πέρας και των δέκα τμημάτων του DYNAMISM θα υπολο-

γιστεί και θα εκτυπωθεί ο μέσος όρος των σκορ και του χρόνου εκπαίδευσης των

μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν. Σε όλα τα μοντέλα έχει εφαρμοστεί η τεχνική της

τυποποίησης των χαρακτηριστικών του συνόλου δεδομένων εισόδου.

Κατάλογος κωδίκων 5.3: Δομή αρχείου dynamism_optimized_models.py
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# load the datasets

dynamism_train_df = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df.csv")

dynamism_train_df_2 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df_2.csv")

dynamism_train_df_3 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df_3.csv")

dynamism_train_df_4 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df_4.csv")

dynamism_train_df_5 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df_5.csv")

dynamism_train_df_6 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df_6.csv")

dynamism_train_df_7 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df_7.csv")

dynamism_train_df_8 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\
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dynamism_train_df_8.csv")

dynamism_train_df_9 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df_9.csv")

dynamism_train_df_10 = pd.read_csv(r"C:\Users\dimit\

PycharmProjects\dimitrios_trakos_thesis\datasets\

dynamism_train_df_10.csv")

datasets = [dynamism_train_df, dynamism_train_df_2,

dynamism_train_df_3, dynamism_train_df_4, dynamism_train_df_

5,

dynamism_train_df_6, dynamism_train_df_7,

dynamism_train_df_8, dynamism_train_df_9,

dynamism_train_df_10]

#implementation of DNN

def dnn_model():

classifier = Sequential()

classifier.add(Dense(units=141, activation='relu ',

kernel_initializer='RandomNormal ', input_dim=87))

classifier.add(Dropout(rate=0.2))

classifier.add(Dense(units=47, activation='relu ',

kernel_initializer='RandomNormal '))

classifier.add(Dropout(rate=0.05))
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classifier.add(Dense(1, activation='sigmoid ',

kernel_initializer='RandomNormal '))

classifier.compile(optimizer=Adam(lr=0.0006210212265624596)

, loss='binary_crossentropy ',

metrics=['accuracy ', Recall(), Precision

()])

return classifier

#function for cross_validation for dnn and estimations of

scores and fit time

def dnn_cross_validate(X, y, n_splits):

class TimeHistory(keras.callbacks.Callback):

def on_train_begin(self, logs={}):

self.times = []

def on_epoch_begin(self, epoch, logs={}):

self.epoch_time_start = time.time()

def on_epoch_end(self, epoch, logs={}):

self.times.append(time.time() - self.

epoch_time_start)

fit_time_per_fold = []

acc_per_fold = []

loss_per_fold = []

recall_per_fold = []

prec_per_fold = []

f1_per_fold = []

skf = StratifiedKFold(n_splits=n_splits, random_state=9,

shuffle=True)
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fold_no = 1

for train, test in skf.split(X, y):

classifier = dnn_model()

time_callback = TimeHistory()

callback = [EarlyStopping(monitor='accuracy ', mode='max

', verbose=0, patience=4)]

history = classifier.fit(X[train], y[train], epochs=150

, batch_size=22, verbose=0,

callbacks=[callback,

time_callback])

loss, accuracy, recall, precision = classifier.evaluate

(X[test], y[test], verbose=0)

fit_time_per_fold.append(sum(time_callback.times))

acc_per_fold.append(accuracy)

loss_per_fold.append(loss)

recall_per_fold.append(recall)

prec_per_fold.append(precision)

f1_per_fold.append((2 * recall * precision) / (recall +

precision))

fold_no = fold_no + 1

return mean(acc_per_fold), mean(recall_per_fold), mean(

prec_per_fold), mean(f1_per_fold), sum(fit_time_per_fold

)
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#function for features

def store_features(dataset):

features = list(dataset.columns.values)

del features[-1]

return features

#function for printing scores and fit time of models

def take_scores(datasets, name, model):

acc_per_ds = []

recall_per_ds = []

prec_per_ds = []

f1_per_ds = []

fit_time_per_ds = []

dnn_scores = [acc_per_ds, recall_per_ds, prec_per_ds, f1

_per_ds, fit_time_per_ds]

print(name, "\n")

for dataset in datasets:

features = store_features(dataset)

X = dataset[features]

y = dataset['Class ']

if name !== 'DNN' :

scoring = ['precision_macro ', 'recall_macro ', 'f1',

'accuracy ']

scores = cross_validate(model, X, y, scoring=

scoring, cv=10, return_train_score=True)

acc_per_ds.append(scores['test_accuracy '].mean())

recall_per_ds.append(scores['test_recall_macro '].
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mean())

prec_per_ds.append(scores['test_precision_macro '].

mean())

f1_per_ds.append(scores['test_f1'].mean())

fit_time_per_ds.append(scores['fit_time '].mean())

else:

scaler = StandardScaler()

X_scaled = scaler.fit_transform(X)

acc,recall,prec,f1_score,fit_time=

dnn_cross_validate(X_scaled, y, 10)

acc_per_ds.append(acc)

recall_per_ds.append(recall)

prec_per_ds.append(prec)

f1_per_ds.append(f1_score)

fit_time_per_ds.append(fit_time)

print("Mean scores:\n")

print("Accuracy score: {}.\nRecall score: {}.\nPrecision

score {}.\nF1 score: {}.\nFit time {}.\n".format(

mean(acc_per_ds), mean(recall_per_ds), mean(prec_per_ds

), mean(f1_per_ds), mean(fit_time_per_ds)))

models = [

('LinearSVC ',make_pipeline(StandardScaler(), LinearSVC(loss

='hinge ', C=1.0841347167028699, max_iter=10000000,

random_state=3))),

('SVC(rbf)', make_pipeline(StandardScaler(), SVC(kernel='
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rbf', C=9.907863679207022, gamma='scale ', random_state=3

))),

('DecisionTreeClassifier ', make_pipeline(StandardScaler(),

DecisionTreeClassifier(criterion='entropy ',max_features=

0.8066178922283533,max_depth=49, random_state=1))),

('RandomForestClassifier ', make_pipeline(StandardScaler(),

RandomForestClassifier(criterion='entropy ', n_estimators

=118, max_depth=17,max_features=0.5243420373266141,

random_state=5))),

('AdaBoostClassifier ', make_pipeline(StandardScaler(),

AdaBoostClassifier(DecisionTreeClassifier(criterion='

entropy ', max_depth=6),algorithm="SAMME.R", n_estimators

=382,learning_rate=0.3959763254445983))),

('BaggingClassifier ', make_pipeline(StandardScaler(),

BaggingClassifier(base_estimator=DecisionTreeClassifier

(), n_estimators=167,max_samples=1.0, max_features=0.4,

bootstrap=True,random_state=6))),

('MLPClassifier ', make_pipeline(StandardScaler(),

MLPClassifier(solver='sgd', alpha=0.04786559014852441,

hidden_layer_sizes=(240, 180, 35),learning_rate_init=0.0

13396449273887124,max_iter=300, random_state=7))),

('DNN',dnn_model())

]

print("Dynamism tuned models\n")

for name, optimized in models:

take_scores(datasets, name, model)

5.5 Σύγκριση αποτελεσμάτων για κάθε σύνολο δεδομένων

Σε αυτή την ενότητα γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της πειραματικής

διαδικασίας για κάθε σύνολο δεδομένων ξεχωριστά. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα
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που προκύπτουν για κάθε σύνολο δεδομένων συγκεντρώνονται και αναλύονται για

μια πιο γενική άποψη πάνω σε όλα τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν.

Στα Σχήματα 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5 παρουσιάζονται για το Malgenome τα σκορ

ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και ο χρόνος εκπαίδευσης για κάθε αλγόριθμο,

αντίστοιχα. Τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα και με ίδιο τρόπο παρουσιάζονται στα

Σχήματα 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 και 5.20 για το Dreblin, στα Σχήματα 5.31, 5.32,

5.33, 5.34, 5.35 για το Mendeley και Στα σχήματα 5.46, 5.47, 5.48 και 5.49, ?? για

το DYNAMISM. Τα αριθμητικά αποτελέσματα των σκορ έχουν διατυπωθεί σε μια

κλίμακα από το 0 μέχρι το 1. Ο χρόνος εκπαίδευσης του κάθε αλγόριθμου υπολογί-

ζεται σε δευτερόλεπτα. Οι τιμές υπολογίζονται μέχρι το ένατο δεκαδικό ψηφίο. Οι

μπάρες με γαλάζιο χρώμα αποτυπώνουν τα σκορ και τον χρόνο εκπαίδευσης των

προκαθορισμένων αλγορίθμων και με κίτρινο τους αλγόριθμους μετά τη χρήση του

Optuna και την εφαρμογή της ανάλυσης κύριων συνιστωσών για τη βελτιστοποίηση

τους. Σε κάθε σχήμα η μπάρα με την πορτοκαλί απόχρωση αποτυπώνει το καλύτερο

αποτέλεσμα του σκορ ή του πιο γρήγορου αλγόριθμου στην περίπτωση των βελτι-

στοποιημένων αλγορίθμων και με σκούρο μπλε στην περίπτωση των προκαθορισμέ-

νων. Στα Σχήματα 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 και 5.10 αποτυπώνεται η μεγαλύτερη και μικρό-

τερη διαφορά τιμής μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο δεδομένων Malgenome για

τα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Με τον ίδιο τρόπο απεικονίζονται στα Σχήματα 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 και 5.25 για

το Drebin, στα Σχήματα 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 και 5.40 για το Mendeley και στα

Σχήματα 5.51, 5.52, 5.53, 5.54 και 5.55 για το DYNAMISM. Σε αυτά τα σχή-

ματα από αριστερά είνα η τιμή του προκαθορισμένου αλγόριθμου και δεξιά μετά

τη βελτιστοποίηση. Η γραμμή είναι πράσινη όταν υπάρχει θετική διαφορά τιμής και

κόκκινη όταν υπάρχει μείωση.

Στα Σχήματα 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 και 5.15 παρουσιάζονται ανάλογα με σειρά

ταξινόμησης από το χειρότερο προς το καλύτερο τα σκορ ορθότητας, ανάκλασης,

ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευσης για κάθε αλγόριθμο στο σύνολο δεδομένων

Malgenome, αντίστοιχα. Τα ίδια αποτελέσματα και με ίδιο τρόπο απεικονίζονται

για το Drebin στα Σχήματα 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 και 5.30, για το Mendeley στα

Σχήματα 5.41, 5.37, 5.43, 5.44 και 5.45 και για το DYNAMISM στα Σχήματα

5.56, 5.57, 5.58, 5.59 και 5.60. Σε αυτά τα σχήματα ο άξονα x αναπαριστά τους
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αλγόριθμους που χρησιμοποιήθηκαν και ο άξονας y την απόδοσή τους στο εκάστοτε

σκορ ή τον χρόνο εκπαίδευσης. Η κλίμακα της αριθμητικής απόδοσης για κάθε σκορ

είναι από το 0 μέχρι το 1 και υπολογίζεται μέχρι και το ένατο δεκαδικό ψηφίο. Ο

χρόνος εκπαίδευσης υπολογίζεται σε δευτερόλεπτα.

5.5.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων MALGENOME

Οι δοκιμές έδειξαν ότι με εφαρμογή ανάλυσης κύριων συνιστωσών ο Support

Vector Machine με γραμμικό τύπο πυρήνα και ο MLP είχαν αύξηση στη γενική

απόδοση τους. Στα Σχήματα 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 και 5.5 παρουσιάζονται τα σκορ

ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας, f1 και ο χρόνος εκπαίδευσης για κάθε αλγόριθμο,

αντίστοιχα.

Σχήμα 5.1: Σκορ ορθότητας για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.2: Σκορ ανάκλασης για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Malgenome.

Σχήμα 5.3: Σκορ ακρίβειας για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.4: Σκορ F1 για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Malgenome.

Σχήμα 5.5: Χρόνος εκπαίδευσης για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Malgenome.

Όπως φαίνεται από τα σχήματα όλοι οι αλγόριθμοι μετά την κατάλληλη παραμε-

τροποίησή τους είχαν αύξηση σε κάθε σκορ. Επιπλέον τα αποτελέσματα δείχνουν

πως σε όλους τους αλγόριθμους εκτός του κατηγοριοποιητή δέντρων απόφασης
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μετά την παραμετροποίησή τους για τη βελτιστοποίησή τους υπήρξε επιδείνωση

του χρόνου εκπαίδευσης τους. Στους προκαθορισμένους αλγόριθμους την καλύτερη

απόδοση στα σκορ ορθότητας και ακρίβειας την είχε ο κατηγοριοποιητής τυχαίων

δασών, ενώ στην ανάκλαση και στο F1 την είχε ο MLP. Μετά την κατάλληλη παρα-

μετροποίηση των αλγορίθμων, την καλύτερη απόδοση σε ορθότητα, ακρίβεια και F1

την είχε ο AdaBoost, ενώ στην ανάκλαση την είχε ο αλγόριθμος υποστήριξης διανυ-

σμάτων μηχανών (SVM) με πυρήνα λειτουργίας ακτινικής βάσης (RBF). Σε χρόνο

εκπαίδευσης πριν τη βελτιστοποίηση πιο γρήγορος σε χρόνο εκπαίδευσης ήταν ο

κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης, όπως και μετά.

Στα Σχήματα 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 και 5.10 αποτυπώνεται η μεγαλύτερη μικρό-

τερη διαφορά τιμής μετά τη βελτιστοποίηση των αλγορίθμων στο σύνολο δεδομένων

Malgenome για τα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευ-

σης, αντίστοιχα.

Σχήμα 5.6: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ορθότητας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.7: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ανάκλασης μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.8: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ακρίβειας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.9: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής F1 σκορ μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο
δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.10: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του χρόνου εκπαίδευσης μετά τη βελτιστο-
ποίηση στο σύνολο δεδομένων Malgenome.

Στα Σχήματα 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 και 5.15 παρουσιάζονται με σειρά ταξινόμη-

σης από το χειρότερο προς το καλύτερο τα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας,

F1 και χρόνου εκπαίδευσης, αντίστοιχα, για κάθε αλγόριθμο στο σύνολο δεδομένων

Malgenome.
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Σχήμα 5.11: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ορθότητας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.12: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ανάκλασης μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.13: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ακρίβειας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Malgenome.
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Σχήμα 5.14: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής F1 σκορ μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο
δεδομένων Malgenome.

80



Σχήμα 5.15: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του χρόνου εκπαίδευσης μετά τη βελτιστο-
ποίηση στο σύνολο δεδομένων Malgenome.

Μετά την ανάλυση των παραπάνω σχημάτων φαίνεται πως σε συνολική εικόνα

ο AdaBoost είχε την καλύτερη απόδοση φτάνοντας σε 99.44% ορθότητα, 99.2% σε

ανάκλαση, 99.5% σε ακρίβεια και 99.1% σε F1 σκορ. Ωστόσο είχε μέτριο χρόνο

εκπαίδευσης με 7.4 δευτερόλεπτα. Ωστόσο ο SVM με πυρήνα λειτουργίας ακτινικής

βάσης είχε και αυτός καλή συνολική εικόνα φτάνοντας 99.36% ορθότητα και ήταν

πολύ πιο γρήγορος με χρόνο 0.54 δευτερόλεπτα. Επίσης, το DNN έφτασε σε ποσο-

στό 94.42% ορθότητας, δεύτερη καλύτερη μετά από αυτή του AdaBoost αλλά ήταν

αρκετά αργός με χρόνο περίπου 9 δευτερόλεπτα. Τη χειρότερη συνολική απόδοση

την είχε ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης ωστόσο ήταν ο πιο γρήγορος με

χρόνο 0.05 δευτερόλεπτα.
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5.5.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων DREBIN

Οι δοκιμές έδειξαν ότι με ανάλυση κύριων συνιστωσών ο Support Vector Machine

με γραμμικό τύπου πυρήνα είχε αύξηση στη γενική απόδοση του. Στα Σχήματα

5.16, 5.17, 5.18, 5.19 και 5.20 φαίνονται οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των

προκαθορισμένων αλγορίθμων με τους παραμετροποιημένους αλγόριθμους.

Σχήμα 5.16: Σκορ ορθότητας για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.17: Σκορ ανάκλασης για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Drebin.

Σχήμα 5.18: Σκορ ακρίβειας για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.19: Σκορ F1 για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Drebin.

Σχήμα 5.20: Χρόνος εκπαίδευσης για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Drebin.

Μετά από την ανάλυση των παραπάνω σχημάτων φαίνεται πως όλοι οι αλγόριθ-

μοι εκτός του κατηγοριοποιητή τυχαίων δασών είχαν βελτίωση σε όλα τα σκορ τους.

Ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών είχε πολύ μικρή βελτίωση σε σκορ ορθότητας,
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ακρίβειας και F1. Στο σκορ ανάκλασης από την άλλη είχε μια μικρή μείωση κατά το

τέτταρτο ψηφίο του μετά την υποδιαστολή. Στους προκαθορισμένους αλγόριθμους

ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών είχε την καλύτερη απόδοση στα σκορ ορθότη-

τας, ακρίβειας και F1. Στην ανάκλαση την είχε ο MLP. Μετα τη βελτιστοποίηση

πιο αποδοτικός σε όλα τα σκορ ήταν ο MLP. Ο χρόνος εκπαίδευσης των αλγορίθ-

μων, εκτός του κατηγοριοποιητή δέντρων απόφασης, μετά τη χρήση Optuna για την

αύξηση των σκορ τους, βελτιώθηκε και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του

MLP, πολύ αισθητά. Στους βελτιστοποιημένους αλγόριθμους τον μικρότερο χρόνο

εκπαίδευσης τον είχε ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών, ο οποίος είχε και μεί-

ωση στον χρόνο του μετά την υπερπαραμετροποίησή του. Στους προκαθορισμένους

αλγόριθμους τον μικρότερο χρόνο τον είχε ο αλγόριθμος υποστήριξης διανυσμάτων

μηχανών (SVM) με γραμμικό τύπου πυρήνα (linear).

Στα Σχήματα 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 και 5.25 αποτυπώνεται η μεγαλύτερη μικρό-

τερη διαφορά τιμής μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο δεδομένων Malgenome για

τα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
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Σχήμα 5.21: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ορθότητας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.22: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ανάκλασης μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.23: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ακρίβειας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.24: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής F1 σκορ μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο
δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.25: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του χρόνου εκπαίδευσης μετά τη βελτιστο-
ποίηση στο σύνολο δεδομένων Drebin.

Όπως παρουσιάζονται και τα δεδομένα στα παραπάνω σχήματα, σε αυτό το

σύνολο δεδομένων είχαμε περίπου τα ίδια αποτελέσματα με αυτού του Malgenome.

Τη μεγαλύτερη βελτιστοποίηση την είχε ο AdaBoost με ποσοστό περίπου 1.02% σε

ορθότητα, ανάκλαση, ακρίβεια και f1 σκορ, τη μικρότερη με ποσοστό περίπου 1%

την είχε ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών στα ίδια σκορ. Στο χρόνο εκπαίδευσης

ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης είχε τη μικρότερη διαφορά τιμής μετά τη

βελτιστοποίηση με ποσοστό 0.6%. Αυτή η διαφορά ήταν αρνητική καθώς μετά την

υπερπαραμετροποίηση ο χρόνος εκπαίδευσης του μειώθηκε κατά 0.6%. Από την

άλλη ο MLP είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στον χρόνο μετά τη βελτιστοποίηση του

με ποσοστό αύξησης κατα 4.7%.
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Στα Σχήματα 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 και 5.29 παρουσιάζονται ταξινομημένοι

οι αλγόριθμοι από τον χειρότερο προς τον καλύτερο ως προς τα σκορ ορθότητας,

ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευσης στο σύνολο δεδομένων Drebin,

αντίστοιχα.

Σχήμα 5.26: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ορθότητας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.27: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ανάκλασης μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.28: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ακρίβειας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.29: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής F1 σκορ μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο
δεδομένων Drebin.
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Σχήμα 5.30: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του χρόνου εκπαίδευσης μετά τη βελτιστο-
ποίηση στο σύνολο δεδομένων Drebin.

Στη συνολική εικόνα ο MLP είχε την καλύτερη απόδοση φτάνοντας 99.01% ορ-

θότητα, 98.9% σε ανάκλαση, 98.9% σε ακρίβεια και 98.6% σε F1 σκορ, ωστόσο

ήταν ο πιο αργός με χρόνο περίπου 67 δευτερόλεπτα. Ο αλγόριθμος υποστήριξης

διανυσμάτων μηχανών (SVM) με πυρήνα λειτουργίας ακτινικής βάσης (RBF) είχε

και αυτός καλή συνολική εικόνα φτάνοντας 98.9% ορθότητα και ήταν πολύ πιο

γρήγορος με χρόνο 3.65 δευτερόλεπτα. Επίσης, το κατασκευασμένο DNN έφτασε

σε ποσοστό 98.4% σε ακρίβεια κατατάσσοντας το τρίτο καλύτερο σε αυτό το σκορ,

αλλά ήταν αρκετά αργό με χρόνο περίπου 41 δευτερόλεπτα. Τη χειρότερη από-

δοση στα σκορ την είχε ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης, ωστόσο ήταν ο πιο

γρήγορος με χρόνο 0.15 δευτερόλεπτα.
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5.5.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων MENDELEY

Oι κατηγορηματικές μεταβλητές του συνόλου δεδομένου μετατράπηκαν σε με-

ταβλητές ενδείξεων που έχουν τη μορφή δυαδικών δεδομένων. Οι δοκιμές έδειξαν

ότι η ανάλυση κύριων συνιστωσών δεν είχε ιδιαίτερη αύξηση στην απόδοση των αλ-

γορίθμων οπότε και δεν εφαρμόστηκε. Στα Σχήματα 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 και 5.35

φαίνονται οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των προκαθορισμένων αλγορίθμων με

τους παραμετροποιημένους αλγόριθμους.

Σχήμα 5.31: Σκορ ορθότητας για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.32: Σκορ ανάκλασης για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Mendeley.

Σχήμα 5.33: Σκορ ακρίβειας για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.34: Σκορ F1 για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Mendeley.

Σχήμα 5.35: Χρόνος εκπαίδευσης για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων Mendeley.

Μετά την κατάλληλη παραμετροποίηση τους όλοι οι αλγόριθμοι είχαν κάποια

βελτίωση στα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας και F1. Ο χρόνος εκπαίδευσης

των αλγορίθμων μειώθηκε. Στους προκαθορισμένους αλγόριθμους ο κατηγοριοποι-
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ητής τυχαίων δασών είχε την καλύτερη απόδοση σε όλα τα σκορ, ενώ στους πα-

ραμετροποιημένους αλγόριθμους την είχε ο Bagging. Πριν τη βελτιστοποίηση τον

μικρότερο χρόνο εκπαίδευσης τον είχε ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης και

μετά τη βελτιστοποίηση τον ελάχιστο χρόνο εκπαίδευσης τον είχε ο αλγόριθμος

υποστήριξης διανυσμάτων μηχανών (SVM) με γραμμικό τύπου πυρήνα (linear).

Στα Σχήματα 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 και 5.40 αποτυπώνεται η μεγαλύτερη μικρό-

τερη διαφορά τιμής μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο δεδομένων Mendeley για

τα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Σχήμα 5.36: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ορθότητας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.37: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ανάκλασης μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.38: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ακρίβειας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.39: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής F1 σκορ μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο
δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.40: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του χρόνου εκπαίδευσης μετά τη βελτιστο-
ποίηση στο σύνολο δεδομένων Mendeley.

Στο Mendeley σε συνολική εικόνα τη μεγαλύτερη βελτιστοποίηση την είχε ο

AdaBoost με αύξηση περίπου 1.03% σε ορθότητα, ανάκλαση και F1 σκορ και τη μι-

κρότερη ο MLP με αύξηση περίπου της τάξης του 1% στα ίδια σκορ. Στην ακρίβεια

ο Bagging είχε τη μεγαλύτερη βελτιστοποίηση μετά την κατάλληλη παραμετροποί-

ησή του με άνοδο περίπου 1.01%, ενώ αντίθετα τη μικρότερη την είχε ο αλγόριθμος

υποστήριξης διανυσμάτων μηχανών (SVM) με γραμμικό τύπο πυρήνα (linear) με

ποσοστό 1%. Στον χρόνο εκπαίδευσης την πιο αισθητή αλλαγή την είχε ο MLP με

αύξηση του χρόνου του κατά 3.2%, ενώ από την άλλη ο κατηγοριοποιητής δέντρων

απόφασης μετά την παραμετροποίηση του έγινε πιο γρήγορος και είχε τη μικρότερη

διαφορά στον χρόνο κατά 0.6%.
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Στα Σχήματα 5.41, 5.42, 5.43, 5.44 και 5.44 παρουσίαζονται ταξινομημένοι οι

αλγόριθμοι από τον χειρότερο προς τον καλύτερο ως προς τα σκορ ορθότητας,

ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευσης στο σύνολο δεδομένων Mendeley,

αντίστοιχα.

Σχήμα 5.41: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ορθότητας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.42: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ανάκλασης μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.43: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ακρίβειας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.44: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής F1 σκορ μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο
δεδομένων Mendeley.
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Σχήμα 5.45: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του χρόνου εκπαίδευσης μετά τη βελτιστο-
ποίηση στο σύνολο δεδομένων Mendeley.

Συγκριτικά με όλους τους αλγόριθμους ο Bagging είχε την καλύτερη απόδοση

φτάνοντας 96.49% ορθότητα, 95.38% σε ανάκλαση, 96.9% σε ακρίβεια και 94.77%

σε F1 σκορ, ωστόσο ο χρόνος του ήταν σχετικά από τους πιο αργούς σε σχέση

με τους υπόλοιπους αλγόριθμους με χρόνο 10.5 δευτερόλεπτα. Αρκετά αποδοτικός

ήταν και ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών με την ορθότητα του να φτάνει το

96.3% και με αρκετά πιο γρήγορο χρόνο εκπαίδευσης, περίπου 3.4 δευτερόλεπτα.

Από την άλλη τις χειρότερες αποδόσεις στα σκορ τις είχε ο αλγόριθμος υποστήριξης

διανυσμάτων μηχανών (SVM) με πυρήνα λειτουργίας ακτινικής βάσης αλλά ήταν ο

πιο γρήγορος με χρόνο 0.04 δευτερόλεπτα. Το κατασκευασμένο DNN έφτασε σε

ποσοστό 95.6% σε ορθότητα, καταττάσοντας το τρίτο από το τέλος. Επίσης, ήταν

αρκετά αργό με χρόνο περίπου 16 δευτερόλεπτα.
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5.5.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων DYNAMISM

Το σύνολο δεδομένων λόγω του μεγάλου του όγκου διασπάστηκε σε δέκα τμή-

ματα. Εφαρμόστηκε η τεχνική της τυποποίησης στα βελτιστοποιημένα μοντέλα κα-

θώς αυτό βοήθησε στην απόδοσή τους. Οι δοκιμές έδειξαν ότι η ανάλυση κύριων

συνιστωσών δεν είχε ιδιαίτερη αύξηση στην απόδοση των μοντέλων. Στα Σχήματα

5.46, 5.47, 5.48, 5.49 και 5.50 φαίνονται οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των

προκαθορισμένων αλγορίθμων με τους παραμετροποιημένους αλγόριθμους.

Σχήμα 5.46: Σκορ ορθότητας για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.47: Σκορ ανάκλασης για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.

Σχήμα 5.48: Σκορ ακρίβειας για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.49: Σκορ F1 για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.

Σχήμα 5.50: Χρόνος εκπαίδευσης για κάθε μοντέλο στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.

Μετά τη βελτιστοποίηση όλοι οι αλγόριθμοι είχαν αύξηση στα σκορ ορθότητας,

ανάκλασης, ακρίβειας και F1. Στον χρόνο εκπαίδευσης δύο αλγόριθμοι και συ-

γκεκριμένα ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης και ο αλγόριθμος υποστήριξης
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διανυσμάτωνν μηχανών (SVM) με πυρήνα λειτουργίας ακτινικής βάσης (RBF) εί-

χαν μείωση του χρόνου τους μετά την κατάλληλη παραμετροποίησή τους. Σε όλα

τα σκορ ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών παρουσίασε την καλύτερη απόδοση

ανάμεσα στους προκαθορισμένους αλγόριθμους. Στους βελτιστοποιημένους αλγό-

ριθμους πιο αποδοτικός ήταν ο AdaBoost. Πιο γρήγορος ήταν ο κατηγοριοποιητής

δέντρων απόφασης και στις δύο περιπτώσεις.

Στα Σχήματα 5.51, 5.52, 5.53, 5.54 και 5.55 αποτυπώνεται η μεγαλύτερη και μι-

κρότερη διαφορά τιμής μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM

για τα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευσης, αντί-

στοιχα.

Σχήμα 5.51: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ορθότητας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.52: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ανάκλασης μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.53: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ακρίβειας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.54: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής F1 σκορ μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο
δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.55: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του χρόνου εκπαίδευσης μετά τη βελτιστο-
ποίηση στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.

Βλέποντας τη συνολική εικόνα τη μεγαλύτερη βελτιστοποίηση την είχε ο αλγό-

ριθμος υποστήριξης διανυσμάτωνν μηχανών (SVM) με πυρήνα λειτουργίας ακτινι-

κής βάσης (RBF) με αύξηση περίπου 1.3% σε ορθότητα, ανάκλαση, ακρίβεια και F1

σκορ. Τη μικρότερη βελτιστοποίηση την είχε ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης

με αύξηση περίπου της τάξης του 1% στα ίδια σκορ, εκτός της ανάκλασης που την

είχε ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών με το ίδιο ποσοστό. O κατηγοριοποιητής

δέντρων απόφασης μετά την παραμετροποίηση του είχε μειωμένο χρόνο εκπαίδευ-

σης και είχε τη μικρότερη διαφορά τιμής κατά 0.9%. Αντίθετα, ο AdaBoost μετά τη

βέλτιστη παραμετροποίηση του έγινε πολύ πιο αργός κατά ποσοστό 56%.

Στα Σχήματα 5.56, 5.57, 5.58, 5.59 και 5.60 παρουσιάζονται ταξινομημένοι οι
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αλγόριθμοι από τον χειρότερο προς τον καλύτερο ως προς τα σκορ ορθότητας, ανά-

κλασης, ακρίβειας, F1 και χρόνου εκπαίδευσης στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM,

αντίστοιχα.

Σχήμα 5.56: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ορθότητας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.57: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ανάκλασης μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.58: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του σκορ ακρίβειας μετά τη βελτιστοποίηση
στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.59: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής F1 σκορ μετά τη βελτιστοποίηση στο σύνολο
δεδομένων DYNAMISM.
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Σχήμα 5.60: Μεγαλύτερη και μικρότερη διαφορά τιμής του χρόνου εκπαίδευσης μετά τη βελτιστο-
ποίηση στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM.

Στο σύνολο δεδομένων DYNAMISM συγκριτικά με όλους τους αλγόριθμους ο

AdaBoost είχε την καλύτερη απόδοση φτάνοντας 96.75% σε ορθότητα, 96.71% σε

ανάκλαση, 96.75% σε ακρίβεια και 96.99% σε F1 σκορ. Ωστόσο ο χρόνος εκπαί-

δευσης του ήταν ο πιο αργός σε σχέση με τους υπόλοιπους αλγόριθμους με χρόνο

138 δευτερόλεπτα. Αρκετά αποδοτικός ήταν και ο Bagging με την ορθότητα του να

φτάνει το 96.1% και με αρκετά πιο γρήγορο χρόνο εκπαίδευσης περίπου 36 δευ-

τερόλεπτα. Από την άλλη τις χειρότερες αποδόσεις στα σκορ τις είχε ο αλγόριθμος

υποστήριξης διανυσμάτων μηχανών (SVM) με γραμμικό τύπου πυρήνα (linear). O

πιο γρήγορος αλγόριθμος ήταν ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης με χρόνο

0.48 δευτερόλεπτα. Το κατασκευασμένο DNN έφτασε σε ποσοστό 93.39% σε ορθό-

τητα ταξινομώντας το έτσι τέταρτο. Επίσης, ήταν σχετικά αργό με χρόνο περίπου 23

δευτερόλεπτα. Παρακάτω φαίνονται οι αποδόσεις των αλγορίθμων με ταξινομημένη
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σειρά.

5.6 Συγκεντρωτική σύγκριση αποτελεσμάτων

Στο Σχήμα 5.61 αποτυπώνεται ένας πίνακας που στις στήλες παρουσιάζονται τα

σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας, F1 και o χρόνος εκπαίδευσης. Οι γραμμές

είναι τα καλύτερα ποσοστιαία αποτελέσματα με τους αλγόριθμους που τα πέτυχαν

για κάθε σύνολο δεδομένων.

Σχήμα 5.61: Καλύτερα αποτελέσματα αλγορίθμων για κάθε σύνολο δεδομένων

Από τα αποτελέσματα στα παραπάνω σύνολα δεδομένων φαίνεται πως για τη

βέλτιστη απόδοση των αλγορίθμων ο χρόνος εκπαίδευσης τους πρέπει να αυξηθεί

και ορισμένες φορές δραστικά. Ο AdaBoost ήταν ο καλύτερος αλγόριθμος σε δύο

από αυτά (Malgenome, DYNAMISM), ωστόσο ο χρόνος του ήταν σχετικά αργός σε

όλα τα σύνολα δεδομένων. Ο MLP και ο Bagging ήταν δύο αλγόριθμοι που είχαν

αρκετά καλή συνολική απόδοση σε όλα τα σύνολα δεδομένων αλλά και αυτοί είχαν

αρκετά αργό χρόνο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο MLP ήταν ο πιο αργός αλγόριθ-

μος σε όλα τα σύνολα δεδομένων εκτός του DYNAMISM που ήταν ο δεύτερος πιο

αργός. Σε κάθε περίπτωση το κατασκευασμένο DNN είχε μια μέτρια προς καλή

απόδοση και σχετικά αργό χρόνο. Ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης παρόλο

που ήταν από τους χειρότερους αλγόριθμους σε απόδοση, συγκεντρωτικά είχε τον

μικρότερο χρόνο εκπαίδευσης. Στα τρία σύνολα δεδομένων (Malgenome, Drebin,

Mendeley) από τα τέσσερα είχε χρόνο εκπαίδευσης κάτω του ενός δευτερολέπτου.

Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι στα τρία πρώτα σύνολα δεδομένων ο AdaBoost

είχε τη μεγαλύτερη βελτίωση στα σκορ του μετά την κατάλληλη υπερπαραμετροποί-

ησή του. Ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών είχε τη μικρότερη αύξηση απόδοσης

μετά τη βελτιστοποίηση σε δύο σύνολα δεδομένων, στο Malgenome και στο Drebin.
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Ο MLP είχε τη μεγαλύτερη αύξηση χρόνου μετά τη βελτιστοποίησή του σε τρία από

τα τέσσερα σύνολα δεδομένων. Tη μικρότερη αύξηση στον χρόνο την είχε ο κα-

τηγοριοποιητής δέντρων απόφασης. Τα πειράματα έδειξαν πως οι αλγόριθμοι που

πέτυχαν μεγάλη απόδοση στα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας και F1, είχαν

και μεγάλο χρόνο εκπαίδευσης. Επομένως υπάρχει μια αντίστροφη σχέση χρόνου

εκπαίδευσης με τα υπόλοιπα σκορ.
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Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα

Στην παρούσα διπλωματική εργασία περιγράφηκε η έννοια της μηχανικής μά-

θησης, οι μέθοδοι εφαρμογής της και οι μετρικές επιδόσεων για προβλήματα κατη-

γοριοποίησης. Αναλύθηκαν οι προσεγγίσεις στον εντοπισμό ανωμαλιών στις κινητές

συσκευές και η χρήση της μηχανικής μάθησης πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επεξηγή-

θηκαν πέντε αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και δύο νευρωνικά δίκτυα που συμμε-

τείχαν στην πειραματική διαδικασία και είναι διαδεδομένη η χρήση τους για τον

εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού στις κινητές συσκευές. Αναφέρθηκαν και πε-

ριγράφηκαν τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης των μοντέλων μηχανικής μάθησης,

όπως είναι η υπερπαραμετροποίηση, η μείωση διαστάσεων, η χρήση αλγορίθμων

κλιμάκωσης και η κωδικοποίηση χαρακτηριστικών. Στην συνέχεια πραγματοποιή-

θηκε η πειραματική διαδικασία. Στην πειραματική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν

τέσσερα σύνολα (Malgenome, Drebin, Mendeley, DYNAMISM) με δεδομένα κακό-

βουλων και καλόβουλων εφαρμογών, πέντε αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης (αλγό-

ριθμος υποστήριξης διανυσμάτων μηχανών, ο κατηγοριοποιητής δέντρων απόφασης,

ο κατηγοριοποιητής τυχαίων δασών, ο AdaBoost, o Bagging) ένα νευρωνικό δίκτυο

(κατηγοριοποιητής MLP) και ένα κατασκευασμένο βαθύ νευρωνικό δίκτυο. Στόχος

του πειράματος ήταν η εύρεση ενός ή περισσότερων αλγορίθμων μηχανικής μάθη-

σης ως τον πιο αποδοτικό στην ανίχνευση ανωμαλίων στις κινητές συσκευές. Για

το σκοπό αυτό έγινε και δοκιμή των παραπάνω τεχνικών που αναφέρθηκαν για τη

βελτίωση της απόδοσης των μοντέλων σε κάθε σύνολο δεδομένων.

Μετά το πέρας της πειραματικής διαδικασίας ο κατηγοριοποιητής AdaBoost με

βάση τα σκορ ορθότητας, ανάκλασης, ακρίβειας και F1 είχε την καλύτερη απόδοση

στα δύο (Malgenome, DYNAMISM) από τα τέσσερα σύνολα δεδομένων. Επίσης,
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μετά την υπερπαραμετροποίηση είχε την μεγαλύτερη βελτιστοποίση στην απόδοση

του σε όλα τα σύνολα. Ο MLP και o Bagging είχαν την καλύτερη απόδοση στο Drebin

και στο DYNAMISM, αντίστοιχα. Ο AdaBoost, ο Bagging και ο MLP είχαν μεγάλο

χρόνο εκπαίδευσης συγκριτικά με τους υπόλοιπους αλγόριθμους και συγκεκριμένα

ο MLP είχε τον χειρότερο χρόνο σε όλα τα σύνολα. Από την άλλη ο κατηγοριοποιητής

δέντρων απόφασης είχε τον μικρότερο χρόνο εκπαίδευσης αλλά από τις χειρότερες

επιδόσεις. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων

της πειραματικής διαδικασίας προέκυψε ότι οι αλγόριθμοι που είχαν αρκετά καλά

αποτελέσματα στα τέσσερα σύνολα δεδομένων είχαν και τους πιο αργούς χρόνους

εκπαίδευσης.

Όσο αφορά τις μελλοντικές επεκτάσεις της εργασίας, αυτές θα μπορούσαν να

είναι η συλλογή και αξιολόγηση περισσότερων συνόλων με δεδομένα από κακό-

βουλα συστήματα λογισμικού που έχουν εξαχθεί πιο κοντά στο χρονολογικό έτος

που βρισκόμαστε. Μια ακόμη μελλοντική επέκταση είναι η δοκιμή της απόδοσης των

νευρωνικών δικτύων συνέλιξης σε σύνολα δεδομένων με γραφήματα που απεικονί-

ζουν την εκτέλεση του κακόβουλου λογισμικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

του. Επίσης, μετά τη συλλογή περισσότερων συνόλων δεδομένων θα μπρούσε να

γίνει μια πιο λεπτομερής ανάλυση της σημαντικότητας των χαρακτηριστικών για

την κατηγοριοποίηση των κακόβουλων και καλόβουλων συστημάτων λογισμικού.

125



Βιβλιογραφία

[1] Amd dataset. http://amd.arguslab.org/. Accessed: 2021-03-09.

[2] Android malware genome project. http://www.malgenomeproject.org/.

Accessed: 2021-03-09.

[3] Anzhi play store. https://www.malavida.com/en/soft/anzhi-market/android/

#gref. Accessed: 2021-03-09.

[4] Contagio mobile malware dump. http://contagiodump.blogspot.com/.

Accessed: 2021-03-09.

[5] Drebin data set. http://user.informatik.uni-goettingen.de/~darp/drebin/.

Accessed: 2021-03-09.

[6] Flexispy. https://www.flexispy.com/. Accessed: 2021-03-09.

[7] Google play store. https://play.google.com/store/. Accessed: 2021-03-09.

[8] Iscx botnet data set. http://www.iscx.ca/datasets/. Accessed: 2021-03-09.

[9] Mendeley data website. https://data.mendeley.com/. Last accessed 9

September 2021.

[10] Reality mining dataset. http://realitycommons.media.mit.edu/

realitymining.html. Accessed: 2021-03-09.

[11] Virus share. https://virusshare.com/. Accessed: 2021-03-09.

[12] Zenodo website. https://zenodo.org/record/1296278#.YUytkGJByUl.

Accessed: 2021-09-30.

[13] Kevin Allix, Tegawendé F. Bissyandé, Jacques Klein, and Yves Le Traon.

Androzoo: Collecting millions of android apps for the research community. In

126

http://amd.arguslab.org/
http://www.malgenomeproject.org/
https://www.malavida.com/en/soft/anzhi-market/android/#gref
https://www.malavida.com/en/soft/anzhi-market/android/#gref
http://contagiodump.blogspot.com/
http://user.informatik.uni-goettingen.de/~darp/drebin/
https://www.flexispy.com/
https://play.google.com/store/
http://www.iscx.ca/datasets/
https://data.mendeley.com/
http://realitycommons.media.mit.edu/realitymining.html
http://realitycommons.media.mit.edu/realitymining.html
https://virusshare.com/
https://zenodo.org/record/1296278#.YUytkGJByUl


Proceedings of the 13th International Conference on Mining Software Repositories, MSR

’16, pages 468–471, New York, NY, USA, 2016. ACM.

[14] Mohammed K Alzaylaee, Suleiman Y Yerima, and Sakir Sezer. Dl-droid: Deep

learning based android malware detection using real devices. Computers &

Security, 89:101663, 2020.

[15] Daniel Arp, Michael Spreitzenbarth, Malte Hubner, Hugo Gascon, Konrad Rieck,

and CERT Siemens. Drebin: Effective and explainable detection of android

malware in your pocket. In Ndss, volume 14, pages 23–26, 2014.

[16] Viktor Chebyshev. It threat evolution q1 2021. mobile statistics, March 2021.

Surfline.com [Online; posted 24-September-2021].

[17] Mohsen Damshenas, Ali Dehghantanha, Kim-Kwang Raymond Choo, and

Ramlan Mahmud. M0droid: An android behavioral-based malware detection

model. Journal of Information Privacy and Security, 11(3):141–157, 2015.

[18] Ken Dunham. Mobile malware attacks and defense. Syngress, 2008.

[19] IBM Cloud Education. Bagging. https://www.ibm.com/cloud/learn/bagging#

toc-bagging-an-bgaCXExw, May 2021.

[20] William Enck, Machigar Ongtang, and Patrick McDaniel. On lightweight mobile

phone application certification. In Proceedings of the 16th ACM conference on

Computer and communications security, pages 235–245, 2009.

[21] Alberto Ferrante, Francesco Mercaldo, Miroslaw Malek, and Jelena Milosevic.

Dynamism - postprocessed execution traces of android malware and benign

apps. https://doi.org/10.5281/zenodo.1296278. Last accessed 9 September

2021.

[22] Aurélien Géron. Hands-on machine learning with scikit-Learn, Keras, and

TensorFlow, chapter 1, pages 3–33. O’Reilly Media, 1005 Gravenstein Highway

North, Sebastopol, CA 95472., 2nd edition, 6 2019.

[23] Mohammad Hossin and Md Nasir Sulaiman. A review on evaluation metrics for

data classification evaluations. International Journal of Data Mining & Knowledge

Management Process, 5(2):1, 2015.

127

https://securelist.com/it-threat-evolution-q1-2021-mobile-statistics/102547/
https://www.ibm.com/cloud/learn/bagging#toc-bagging-an-bgaCXExw
https://www.ibm.com/cloud/learn/bagging#toc-bagging-an-bgaCXExw
https://doi.org/10.5281/zenodo.1296278


[24] Frank Hutter, Jörg Lücke, and Lars Schmidt-Thieme. Beyond manual tuning of

hyperparameters. KI-Künstliche Intelligenz, 29(4):329–337, 2015.

[25] GMSA Intelligence. The mobile economy 2020, March 2020. [Online; posted

24-September-2021].

[26] Samina Khalid, Tehmina Khalil, and Shamila Nasreen. A survey of feature

selection and feature extraction techniques in machine learning. In 2014 science

and information conference, pages 372–378. IEEE, 2014.

[27] Igor Khokhlov, Ninad Ligade, and Leon Reznik. Recurrent neural networks for

colluded applications attack detection in android os devices. In 2020 International

Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), pages 1–8. IEEE, 2020.

[28] Neal Leavitt. Mobile phones: the next frontier for hackers? Computer, 38(4):20–

23, 2005.

[29] Wenjia Li, Zi Wang, Juecong Cai, and Sihua Cheng. An android malware

detection approach using weight-adjusted deep learning. In 2018 International

Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC), pages 437–441.

IEEE, 2018.

[30] Lei Liu, Guanhua Yan, Xinwen Zhang, and Songqing Chen. Virusmeter:

Preventing your cellphone from spies. In International Workshop on Recent

Advances in Intrusion Detection, pages 244–264. Springer, 2009.

[31] Arvind Mahindru. Android malware and normal, permissions dataset”,

mendeley data. https://doi:10.17632/958wvr38gy.5, 2018. Last accessed 9

September 2021.

[32] Nikola Milosevic, Ali Dehghantanha, and Kim-Kwang Raymond Choo. Machine

learning aided android malware classification. Computers & Electrical Engineering,

61:266–274, 2017.

[33] Yves Moreau, Herman Verrelst, and Joos Vandewalle. Detection of mobile phone

fraud using supervised neural networks: A first prototype. In International

Conference on Artificial Neural Networks, pages 1065–1070. Springer, 1997.

128

https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_Global.pdf 
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_Global.pdf 
https://doi:10.17632/958wvr38gy.5


[34] Guido Müller. Introduction to machine learning with Python, chapter 1, pages 211–

240. O’Reilly Media, Sebastopol, CA, 1st edition, 6 2016.

[35] Avinash Navlani. Support vector machines with scikit-

learn. https://www.datacamp.com/community/tutorials/

svm-classification-scikit-learn-python#kernels, December 2019.

[36] Naser Peiravian and Xingquan Zhu. Machine learning for android malware

detection using permission and api calls. In 2013 IEEE 25th International

Conference on Tools with Artificial Intelligence, pages 300–305. IEEE, 2013.

[37] Abdurrahman Pektaş and Tankut Acarman. Deep learning for effective android

malware detection using api call graph embeddings. Soft Computing, 24(2):1027–

1043, 2020.

[38] Allan Pinkus. Approximation theory of the mlp model in neural networks. Acta

Numerica, 8:143–195, 1999.

[39] Yoav Freund Robert E. Schapire. Boosting: Foundations and algorithms (Adaptive

Computation and Machine Learning series). MIT Press, 2014.

[40] Abraham Rodríguez-Mota, Ponciano J Escamilla-Ambrosio, and Moisés Salinas-

Rosales. Malware analysis and detection on android: the big challenge. In

Smartphones from an Applied Research Perspective. IntechOpen, 2017.

[41] Yusep Rosmansyah, Budiman Dabarsyah, et al. Malware detection on android

smartphones using api class and machine learning. In 2015 International

Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI), pages 294–297. IEEE,

2015.

[42] Ashkan Sharifi Shamili, Christian Bauckhage, and Tansu Alpcan. Malware

detection on mobile devices using distributed machine learning. In 2010 20th

International Conference on Pattern Recognition, pages 4348–4351. IEEE, 2010.

[43] Wei Wang, Mengxue Zhao, and Jigang Wang. Effective android malware

detection with a hybrid model based on deep autoencoder and convolutional

neural network. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing,

10(8):3035–3043, 2019.

129

https://www.datacamp.com/community/tutorials/svm-classification-scikit-learn-python#kernels
https://www.datacamp.com/community/tutorials/svm-classification-scikit-learn-python#kernels


[44] y Scott Hartshorn. Machine learning With random forests and decision trees. Kindle,

2016.

[45] Prince Yadav. Decision tree in machine learning. https://towardsdatascience.

com/decision-tree-in-machine-learning-e380942a4c96, November 2017.

[46] Suleiman Yerima. Android malware dataset for machine learning 1, Feb 2018.

[47] Suleiman Yerima. Android malware dataset for machine learning 2, Feb 2018.

[48] Zhenlong Yuan, Yongqiang Lu, and Yibo Xue. Droiddetector: Android malware

characterization and detection using deep learning. Tsinghua Science and

Technology, 21(1):114–123, 2016.

[49] Win Zaw Zarni Aung. Permission-based android malware detection.

International Journal of Scientific & Technology Research, 2(3):228–234, 2013.

[50] Min Zhao, Tao Zhang, Fangbin Ge, and Zhijian Yuan. Robotdroid: a lightweight

malware detection framework on smartphones. Journal of Networks, 7(4):715,

2012.

[51] Yajin Zhou and Xuxian Jiang. Dissecting android malware: Characterization

and evolution. In 2012 IEEE Symposium on Security and Privacy, pages 95–109.

IEEE, 2012.

130

https://towardsdatascience.com/decision-tree-in-machine-learning-e380942a4c96
https://towardsdatascience.com/decision-tree-in-machine-learning-e380942a4c96

	Εισαγωγή
	Ορισμός του προβλήματος
	Κίνητρα και στόχοι υλοποίησης
	Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας

	Μηχανική μάθηση
	Εισαγωγή στη μηχανική μάθηση
	Κατηγορίες μηχανικής μάθησης
	Eποπτευόμενη μάθηση
	Μη εποπτευόμενη μάθηση
	Ενισχυτική μάθηση

	Μετρικές επιδόσεων για προβλήματα κατηγοριοποίησης στη μηχανική μάθηση

	Eντοπισμός ανωμαλιών σε κινητές συσκευές με χρήση μηχανικής μάθησης
	Εισαγωγή
	Aνάλυση ανωμαλιών στις κινητές συσκευές
	Μέθοδοι εξαγαγής των δεδομένων ανάλυσης ανωμαλιών στις κινητές συσκευές
	Προσεγγίσεις ανίχνευσης ανωμαλιών στις κινητές συσκευές 

	Αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης
	Δέντρα απόφασης
	Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης
	Τυχαία δάση
	Bagging
	AdaBoost
	Πολυστρωματικό αντίληπτρο - νευρωνικά δίκτυα
	Βαθύ νευρωνικό δίκτυο

	Σχετική έρευνα

	Τεχνικές βελτίωσης απόδοσης μοντέλων μηχανικής μάθησης
	Μείωση διαστάσεων
	Aλγόριθμοι κλιμάκωσης
	Ρύθμιση υπερπαραμέτρων
	Kωδικοποίηση χαρακτηριστικών

	Υπολογιστικά αποτελέσματα
	Περιγραφή του πειράματος
	Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία
	Σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
	Περιγραφή αρχείων κώδικα
	Σύγκριση αποτελεσμάτων για κάθε σύνολο δεδομένων
	Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων MALGENOME
	Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων DREBIN
	Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων MENDELEY
	Ανάλυση αποτελεσμάτων για το σύνολο δεδομένων DYNAMISM

	Συγκεντρωτική σύγκριση αποτελεσμάτων

	Συμπεράσματα

