
Các thuật toán học sâu cho các 

ứng dụng an ninh mạng: Đánh 

giá công nghệ và trạng thái 

Tóm lược 

An ninh mạng chủ yếu bảo vệ phần cứng, phần 

mềm và dữ liệu có trong hệ thống và có kết nối 

internet đang hoạt động, chống lại các cuộc tấn 

công bên ngoài.  

Các tổ chức chủ yếu triển khai bảo mật không gian 

mạng cho cơ sở dữ liệu và hệ thống của họ để 

ngăn chặn truy cập trái phép. Các hình thức tấn 

công khác nhau như lừa đảo, lừa đảo trực tuyến, 

tấn công từng ổ, tấn công bằng mật khẩu, từ chối 

dịch vụ, v.v. chịu trách nhiệm cho các vấn đề bảo 

mật này. Trong cuộc khảo sát này, chúng tôi đã 

phân tích và xem xét việc sử dụng các thuật toán 

học sâu cho các ứng dụng An ninh mạng. Học sâu, 

còn được gọi là Mạng thần kinh sâu bao gồm các 

kỹ thuật máy học cho phép mạng học từ dữ liệu 

không được giám sát và giải quyết các vấn đề phức 

tạp. Ở đây, 80 bài báo từ năm 2014 đến năm 2019 

đã được sử dụng và phân tích thành công. Các 

phương pháp tiếp cận học tập sâu như Mạng nơ-

ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN), Bộ 

mã hóa tự động (Auto Encoder - AE), Mạng niềm tin 



sâu sắc (Deep Belief Network – DBN), Mạng thần kinh 

tái tạo (Recurrent Neural Network - RNN), Mạng đối 

nghịch phát sinh (Generative Adversarial Network - 

GAN) và Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement 

Learning - DIL) được sử dụng để phân loại các bài 

báo được đề cập. Mỗi kỹ thuật cụ thể được thảo 

luận một cách hiệu quả với các thuật toán, nền 

tảng, tập dữ liệu và các lợi ích tiềm năng của 

nó. Bài báo liên quan đến học sâu với an ninh mạng 

chủ yếu được xuất bản trong năm 2018 với số 

lượng lớn và 18% các bài báo được xuất bản có 

nguồn gốc từ Vương quốc Anh. Ngoài ra, các bài 

báo được chọn từ nhiều tạp chí khác nhau, và 30% 

bài báo được sử dụng là từ tạp chí Elsevier. Từ 

phân tích thử nghiệm, rõ ràng là mô hình học sâu 

đã cải thiện độ chính xác, khả năng mở rộng, độ tin 

cậy và hiệu suất của các ứng dụng an ninh mạng 

khi được áp dụng trong thời gian thực.  

Giới thiệu 

Ngày nay, không gian mạng phát triển ngày càng 

nhanh vì điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet of 

Things và sự phát triển mạng dựa trên phần 

mềm. Một trong những vấn đề phổ biến trong không 

gian mạng là an ninh mạng. An ninh mạng là một 

phương tiện bảo vệ hệ thống, ứng dụng và mạng 

khỏi các cuộc tấn công kỹ thuật số tiềm ẩn. Mục 



đích chính của những kẻ thù tiến hành các cuộc tấn 

công này là sửa đổi / truy cập thông tin bí mật, rửa 

tiền từ người dùng và làm gián đoạn hoạt động kinh 

doanh bình thường. Những thách thức liên quan 

đến việc thực hiện các chính sách an ninh mạng đối 

với các tổ chức là số lượng lớn các thiết bị được 

kết nối với mạng và các cuộc tấn công mới do tin 

tặc thực hiện. Các loại tấn công khác nhau được 

ngăn chặn bằng cách sử dụng các công cụ như hệ 

thống phát hiện xâm nhập, tường lửa, máy quét và 

phần mềm chống vi-rút, v.v. Các thiết bị được kết 

nối với mạng thường bị tấn công. Internet cung cấp 

sự kết nối giữa các mạng cũng như hỗ trợ phần 

cứng, trí tuệ, phần mềm, thông tin và dữ liệu được 

trao đổi giữa nhau. Do đó, mạng máy tính rất dễ bị 

tấn công bởi phần mềm độc hại hoặc các cuộc tấn 

công an ninh mạng khác. 

Những kẻ tấn công có kinh nghiệm để truy tìm dữ 

liệu từ không gian mạng. Khối lượng dữ liệu khổng 

lồ và thông tin bí mật được bảo vệ bằng an ninh 

mạng và nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra, 

chúng sẽ tự động cảnh báo cho toàn tổ chức về 

điều tương tự. Hơn nữa, các đặc điểm phát hiện 

bất thường, tương quan sự kiện và nhận dạng mẫu 

được phân loại bằng cách sử dụng các khái niệm 

khoa học dữ liệu áp dụng cho an ninh mạng. Hệ 



thống phát hiện xâm nhập (IDS) không thể bảo vệ 

các thiết bị di động vì các đặc điểm tiêu thụ năng 

lượng, khả năng di chuyển và tiêu thụ năng lượng 

hạn chế. Một lá chắn bảo vệ có thể được xây dựng 

để bảo vệ các ứng dụng sử dụng an ninh mạng với 

sự trợ giúp của các thuật toán máy học. Hệ thống 

máy tính hiện đại bổ sung thêm độ phức tạp tính 

toán khi xử lý một lượng lớn thông tin và đồng thời 

cung cấp bảo mật. 

Thách thức này có thể được khắc phục bằng cách 

kết hợp các kỹ thuật của Trí tuệ nhân tạo (AI). Sự 

phát triển nhanh chóng của các nghiên cứu, 

phương pháp và ứng dụng dựa trên máy tính để tái 

tạo trí thông minh của con người được gọi là trí tuệ 

nhân tạo (AI). Các kỹ thuật AI có thể dễ dàng xác 

định phần mềm độc hại có trong ứng dụng và có 

thể thực hiện các hành động mạnh mẽ. Nó cũng 

được sử dụng để xử lý lượng lớn thông tin mà 

người dùng tạo ra hàng ngày. Học máy (ML) với 

nhiều phần mềm phát hiện bảo mật, mã hóa và các 

đặc điểm trích xuất luồng được yêu cầu để xác định 

các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, khái niệm học 

sâu hiệu quả hơn để phát hiện các vấn đề an ninh 

mạng. Học sâu là một trong những kỹ thuật học 

máy mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI và nghiên cứu 

này cũng tập trung vào vấn đề tương tự. Các kỹ 



thuật học sâu có thể xử lý một lượng lớn thông tin 

có trong bộ dữ liệu an ninh mạng một cách hiệu quả 

bằng cách chống lại các cuộc tấn công. Do đó, 

nhiều nhà nghiên cứu tập trung vào các vấn đề an 

ninh mạng với các khái niệm học sâu. 

Nhiều nhà nghiên cứu đề xuất một cuộc khảo sát 

công phu về các ứng dụng an ninh mạng hiện có sử 

dụng các kỹ thuật học sâu. Các nghiên cứu này chủ 

yếu được thực hiện để thúc đẩy các nhà nghiên 

cứu khác nhau theo đuổi nghiên cứu của họ trong 

cùng một lĩnh vực để nâng cấp bảo mật của các tổ 

chức khác nhau dễ bị tấn công tiềm ẩn. Tuy nhiên, 

các bài báo này không đề cập đến phạm vi rộng 

của bộ dữ liệu an ninh mạng được sử dụng và 

những điểm yếu có trong các kỹ thuật học sâu 

này. Do đó, mục tiêu cơ bản của công việc này là 

giới thiệu phân tích sinh trắc học về phương pháp 

học sâu được sử dụng để phát hiện các mối đe dọa 

tiềm ẩn đối với an ninh mạng. Một cách hiệu quả, 

chúng tôi đã chọn các bài nghiên cứu từ năm 2011 

đến năm 2020, dựa trên các vấn đề an ninh mạng 

với các khái niệm học sâu. Cuối cùng, chúng tôi đã 

phân tích 80 bài báo nghiên cứu từ các loại tạp chí 

khác nhau và cuộc khảo sát phân tích sâu được đề 

cập hiệu quả trong phần dưới đây. Do đó, cấu trúc 



phác thảo của học sâu dựa trên phát hiện tấn công 

an ninh mạng được mô tả trong Hình 1. 

Hình 1. Cấu trúc khảo sát phát hiện tấn công an 

ninh mạng. 

i.  Chúng tôi xác định các cuộc tấn công an ninh 

mạng khác nhau, cụ thể là từ chối dịch vụ, 

thăm dò, phần mềm độc hại, zero-day, lừa 

đảo, lỗ hổng và các cuộc tấn công root người 

dùng và cách mô hình học sâu giải quyết các 

cuộc tấn công này. 

ii.  Tiếp theo, các biến thể khác nhau của mô 

hình mạng nơ ron sâu được phân tích và xác 

định chức năng của chúng. Các loại mạng 

nơ-ron khác nhau được nghiên cứu là Mạng 

nơ-ron hợp pháp, Bộ mã hóa tự động, Mạng 

tín ngưỡng sâu sắc, Mạng thần kinh tái diễn, 

Mạng đối thủ chung và Học tăng cường sâu. 

iii.  Một phân tích so sánh được thực hiện để 

xem xét các cuộc tấn công khác nhau đã gặp 

phải, nền tảng đa dạng được sử dụng, bộ dữ 

liệu và mô hình học tập của các nhà nghiên 

cứu khác nhau trong lĩnh vực an ninh mạng 

sử dụng Học sâu. 

iv.  Cuộc khảo sát này cũng cung cấp những 

thách thức mà nghiên cứu hiện có và các vấn 

đề mở phải đối mặt 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013720304172#fig1


Phần còn lại của bài báo này được sắp xếp như sau: 

Các cuộc tấn công an ninh mạng được xây dựng 

trong Phần 2. Trong Phần 3, các cuộc tấn công an 

ninh mạng dựa trên học sâu sẽ được thảo luận. Hơn 

nữa, thảo luận và phân tích xu hướng hiện tại được 

thực hiện trong Phần 4 cũng như các vấn đề mở có 

thể thách thức và các hướng nghiên cứu trong 

tương lai được xây dựng trong Phần 5. Cuối cùng, 

bài báo được tóm tắt trong Phần 6. 

 

 

 

 

 


