
با توجه به استفاده وسيع از سيستم ها و شبکه هاي کامپيوتري، تعداد حمالت به شيوه هاي مختلف، به آنها نيز در حال افزايش است 

و همه روزه خيلي روش هاي جديد و ابزارهاي هک و نفوذ بوجود مي آيند. استفاده از سيستم تشخيص نفوذ يکي از روشهاي تشخيص 

شبکه است. يک سيستم تشخيص نفوذ، همه فعاليت هاي شبکه را مونيتور مي کند و تصميم مي گيرد که فعاليت هاي مشکوک در 

آيا فعاليتي مشکوک است يا نرمال. سيستم تشخيص نفوذ، اطالعات در مورد سيستم يا شبکه اي که بايد رصد شود، را جمع آوري 

غيرضروري حذف مي شوند و سپس در مورد احتمال اينکه اين  مي کند، اين اطالعات جمع آوري شده پردازش مي شوند، اطالعات

فعاليت ها مي توانند عالمت يک نفوذ باشند يا نه، تصميم گيري مي کند. منطق فازي، به مانند يک روش قوي محاسبات نرم، قدرتش 

ص د که آنها را براي تشخيدر سيستم هاي تشخيص نفوذ اثبات شده است. عالوه بر اين سيستم هاي فازي چندين مشخصه مهم دارن

نفوذ مناسب مي کند. بيشتر سيستم هاي فازي از روي دانش فرد خبره ساخته مي شوند و به همين دليل نياز به تطبيق دارند. روش 

ات عهايي که براي تطبيق و يادگيري ارائه شده اند زياد هستند. روش هاي زيادي نيز براي توليد اتوماتيک قوانين بدون نياز به اطال

فازي و فازي ژنتيک از روش هاي مناسب هستند. ويژگي هاي روش هاي هوش محاسباتي، -فرد خبره ارائه شده اند که روش عصبي

مانند تطبيق، تحمل خطا ، سرعت باالي محاسباتي و مقاومت در برابر خطا در مواجهه با نويز، باعث توانمندي هوش محاسباتي در 

در اينجا، با ترکيب قدرت تفسيرپذيري سيستم هاي فازي و قدرت پيدا کردن بهينه سراسري  .باشدتوليد مدل هاي تشخيص نفوذ مي 

الگوريتم هاي هوش جمعي، سعي در توليد قواعد بهينه و تفسيرپذير شده است. در مقايسه با نتايج کارهاي مشابه انجام شده، ديده 

 .مي شود که روش ارائه شده روش خوبي است


