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چکیده
مشکل مشترک در  IDSهای کنونی نرخ باالی تشخیص اشتباه و نرخ شناسایی درست پایین است .یک یادگیری ماشینی بدون
نظارت با استفاده از  Kابزار برای ارائه ی مدلی برای سیستم های تشخیص نفوذ ( )IDSبا نرخ بهره وری باالتر و مثبت های
کاذب کمتر و منفی های کاذب مورد استفاده قرار گرفت .مجموعه ی داده ی  NSL-KDDکه شامل  0555ورودی با  05نوع
مختلف داده بود مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این مطالعه با استفاده از  01 ،02 ،22 ،00و  25خوشه به ترتیب نرخ بازده ی
 ٪10.15 ،٪10.15 ،٪10.10 ،٪05.00و  %00.11را نشان داد .نرخ مثبت کاذب به ترتیب  ٪20.10 ،٪00.00 ،٪1.51 ،٪5.01و
 ٪10.10و نرخ منفی کاذب  ٪11.12 ،٪10.01 ،٪11.01 ،٪11.12و  ٪10.05بود .جالب است که بهترین نتایج زمانی بدست آمد
که تعداد خوشه ها منطبق با تعداد انواع داده در مجموعه ی داده بود.

کلمات کلیدی :داده کاوی ،خوشه بندی  ،یادگیری ماشین  ،یادگیری بدون نظارت K-means ،
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 -1مقدمه

آخرین تحوالت در سیستم های کامپیوتری و اینترنت شیوه ی تفکر افراد و طریقه ی انجام کارها را متحول کرده است .فرایندی
شبیه ارسال پست های سنتی که به طور معمول ساعت ها و یا حتی روزها طول می کشد حال می تواند با کلیک بر روی موس
یا لمس انگشت از طریق پست الکترونیکی و یا ایمیل انجام شود .مردم از طریق چت های رله یکپارچه یا کنفرانس ویدئویی به
عنوان یک حالت راحت ارتباطی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند .با این حال ،همراه با بسیاری از پیشرفت ها در سیستم های
کامپیوتری و زیرساخت های  ITریسک هایی در ارتباط با استفاده از این فن آوری ها وجود دارد .در طول دو دهه گذشته،
تهدیدهای رایانه ای و جرایم اینترنتی به ضرر عموم مردم گسترش یافته و تهدیدات جدیدتری هر روز معرفی می شوند که
یکپارچگی ،اعتبار و محرمانه بودن اطالعات را به خطر می اندازند .شرکت ها ،ملت ها و افراد می توانند قربانی فعالیت های مخرب
در اینترنت باشند .به عنوان یک نتیجه از جرایم اینترنتی ،میلیون ها دالر صرف استراتژی های کاهش آنها شده است .افرادی که
از آسیب پذیری سیستم های اطالعات سوء استفاده می کنند اغلب در استفاده از تکنیک های برنامه ریزی پیچیده ماهر بوده و از
اتصال درونی سی ستم ها به شیوه ای استفاده می کنند که حتی نیازی به دسترسی محلی به شبکه ندارند زیرا می توانند حمالت
خود را از راه دور انجام دهند .فعالیت های مخرب در اینترنت همچنین به عنوان نفوذ شناخته می شوند .نفوذ فعالیتی است که
سیاست امنیت شبکه را نقض می کند .سیستم تشخیص نفوذ ( )IDSیک نرم افزار و سخت افزار مستقر شده برای اجرای تشخیص
استفاده غیر مجاز از ،و یا حمله به یک کامپیوتر و یا شبکه مخابراتی است که باید شکاف های بین فایروال و آنتی ویروس ها را
پر کند .یک  IDSنظارت و تحلیل کاربر و فعالیت سیستم فراهم کرده ،می تواند پیکربندی و آسیب پذیری های سیستم را ممیزی
کند ،یکپارچگی سیستم حیاتی و فایل های را ارزیابی کرده و همچنین تجزیه و تحلیل آماری از الگوهای فعالیت بر اساس تطبیق
با حمالت شناخته شده فراهم کرده ،فعالیت های غیر طبیعی را تحلیل کرده و ممیزی سیستم انجام دهد .یکی از مزایای IDS

توانایی مستند سازی نفوذ یا تهدید به سازمان است که به موجب آن اساسی برای اطالع رسانی به عموم در مورد آخرین الگوهای
حمله از طریق لوگ های سیستم فراهم می کند.
انواع حمالت کامپیوتری شناسایی شده توسط  IDSبه سه دسته طبقه بندی می شوند )0( :حمالت اسکن کننده )2( ،حمالت انکار
خدمات ) )1( ،(DOSحمالت نفوذی .هر کدام از این سه طبقه بندی حمالت کامپیوتری ویژگی ها و رفتارهای متفاوتی دارند که
 IDSبرای تحلیل ،شناسایی و هشداردهی در هنگام برخورد با آنها طراحی شده است .هنگامی که یک آالرم تنظیم می شود،
مدیران شبکه باید لوگ ها را تحلیل کنند تا تصمیم بگیرند که آیا فعالیت مشکوک در واقع غیر عادی است یا نه .با این حال ،در
بیشتر  IDSها مثال های زیادی از مثبت کاذب و منفی کاذب وجود دارد که می تواند برای مدیران شبکه دست و پا گیر باشد.
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مثبت کاذب یک نمونه است که در آن  IDSیک فعالیت خوش خیم را به اشتباه به عنوان مخرب شناسایی می کند ،در حالی که
منفی کاذب زمانی رخ می دهد که  IDSنمی تواند فعالیت مخرب را تشخیص دهد .در حین عملیات عادی ،یک  IDSمی تواند
هزاران نادرست در روز ایجاد کند .سیستم های تشخیص نفوذ شبکه – مهم نیست اگر مبتنی بر ناهنجاری باشند یا مبتنی بر
امضا -یک مشکل مشترک دارند :تعداد زیاد هشدارهای کاذب یا مثبت های کاذب .تعداد هشدارهای جمع آوری شده توسط IDS

می تواند تا  00555هر روز در هر سنسور باشد و تعداد مثبت های کاذب ) (FPمی توانند هزاران مورد در روز باشد .این مشکالت
معموال منجر می شوند کاربر نهایی ،مدیر امنیت ،اعتماد خود را به هشدارها از دست بدهد و سطح دفاعی را به منظور کاهش تعداد
مثبت های کاذب کاهش داده یا کار بیش از حد برای شناسایی حمالت واقعی به دلیل اشتباهات  IDSداشته باشد .این مقاله
استفاده از یادگیری ماشین و الگوریتم داده کاوی  Kابزار را برای توسعه ی یک مدل  IDSبا رخ بهره وری باالتر و آالرم کاذب
پایین تر پیشنهاد می کند.
 -1بررسی ادبیات مربوط

مقاالت پژوهشی زیادی با استفاده از مجموعه داده ی  KDDبرای توسعه ی مدل هایی برای سیستم های شناسایی نفود انجام
گرفته است .اگرچه ،بحث های زیادی وجود دارد که آیا مجموعه ی داده در واقع یک سند خوب یا معتبر به عنوان اساس مدل
های پیشنهاد برای سیستم های شناسایی نفوذ هست یا نه ،این واقعیت که هیچ مجموعه داده ی دیگری برای چنین هدفی وجود
ندارد موجب می شود به طور گسترده ای مورد استفاده بوده و برای آزمایش پذیرفته شده باشد.
 -2روش پژوهش
)1

مجموعه ی داده ی NSL-KDD

این مجموعه ی داده  20012ورودی و  11ویژگی دارد که از بین آنها  10مورد مشابه  KDD’99بوده ،ویژگی  12برچسب داده
و ویژگی  11سطح دشواری است22 .نوع مختلف از داده وجود دارد )0( :عادی )2( ،عقبی )1( ،جریان بیش از حد بافر )1( ،حدس
پسوورد )1( multihop )0( ،ipsweep )1( ،imap )0( ،نپتون)01( ،portsweep )02( ،pod )00( ،phf )05( ، nmap)1( ،
)25( ،ftp_write )01( ،warezmaster )01( ،warezclient )00( ،teardrop )01( ،smurf )00( ،satan )01( ،rootkit
 land )20( ،load_moduleو (.spy )22
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 )2پیش پردازش

پیش پردازش شامل پاک کردن داده ها از تناقضات و/یا نویز و ترکیب یا حذف ورودی های زائد است .پیش پردازش همچنین
شامل تبدیل ویژگی های مجموعه ی داده به داده های عددی و ذخیره ی آنها در فرمتی است که قابل خواندن باشد زیرا  Kابزار
تنها در داده های عددی کار می کند .داده های الفبایی به ارزش های عددی تبدیل شدند که از  5.552 ،5.550و غیره شروع می
شد .ارزش های کوچک تر (به جای  2 ،0و غیره) برای اطمینان از عدم تاثیرگزاری روی محاسبات مورد استفاده قرار گرفتند.
خوشه بندی K-means
 K-meansیک تکنیک مبتنی بر مرکز بوده و ساده ترین و اساسی ترین خوشه بندی توسط پارتیشن بندی است که در آن آیتم
ها در  Kپارتیشن ( )k ≤ nقرار می گیرند K .ابزار به طور خاص برای شناسایی دور افتاده ها به کار می رود زیرا زمانی که ارزشی
وجود داشته باشد که دورتر از اکثر داده ها باشد ،میانگین خوشه به طور قابل توجهی تحریف خواهد شد .این مطالعه از خوشه بندی
 Kابزار به عنوان روشی برای شناسایی دور افتاده ها استفاده می کند .در این مدل شناسایی دور افتاده ،فرض می شود که الگوی
رفتار نرمال بسیار مکرر تر از رفتار دور افتاده ها یا غیر عادی ها است.
𝐾

𝐸 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑝, 𝑐𝑖 )2
𝑖𝑐∈𝑝 𝑖=1

 - 1فرمول خوشه بندی  Kابزار

که در آن:
 :Eمجموع خطای مربع تمامی آیتم ها در مجموعه ی داده است.
 :Pنقطه ای در فضا است که نشان دهنده ی یک آیتم داده شده می باشد.
این الگوریتم برای پارتیشن بندی است که در آن مرکز هر خوشه توسط ارزش میانگین آیتم ها در خوشه نشان داده می شود:
ورودی:
 :Kتعداد خوشه ها
:Dمجموعه داده ی حاوی  nآیتم
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خروجی :مجموعه ای از  kخوشه
روش:
انتخاب دلخواه  kآیتم از  Dبه عنوان مراکز خوشه اولیه
تکرار
اختصاص دادن هر آیتم به خوشه ای که بیشترین شباهت را به آن دارد ،بر اساس مقدار متوسط آیتم ها در خوشه
به روز رسانی میانگین خوشه ،یعنی محاسبه ی میانگین آیتم ها برای هر خوشه
تا زمانی که تغییری رخ ندهد
معیارهای عملکرد
فرمول زیر برای اندازه گیری عملکرد با استفاده از  1خوشه ی متفاوت ( ،11 ،11 ،22و  )11به کار می رود:

() 2
()3
()4
() 5
() 6

× 100%

𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑢𝑟𝑡 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

× 100%

𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

= 𝐿𝐴𝑀𝑅𝑂𝑁𝑅𝐷

𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑢𝑟𝑡 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛
𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑘𝑐𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

𝑒𝑠𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑝 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑓 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

= 𝑅𝑃𝐹

𝑠𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑓 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

= 𝑅𝑁𝐹

× 100%
× 100%

= 𝑘𝑐𝑎𝑡𝑡𝑎𝑅𝐷

𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑘𝑐𝑎𝑡𝑡𝑎 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

) 𝑘𝑖𝑐𝑎𝑡𝑡𝑎𝑅𝐷( 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑐𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒 = (𝐷𝑅𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ) +

که در آن  DRنرخ شناسایی
 : FPRنرخ مثبت کاذب (یعنی داده های نرمال طبقه بندی شده به عنوان حمله)
 : FNRنرخ منفی کاذب (یعنی حمالت طبقه بندی شده به عنوان نرمال)
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 ) 1نتایج و یافته ها
نتایج نشان داد که بسته به خوشه های مورد استفاده ( )11 .11 .11 .22 .00نرخ بازده ٪10.10؛ ٪10.15؛ ٪10.15؛ و ٪00.11
وجود دارد .عالوه بر این ،قابل ذکر است که با افزایش تعداد خوشه ها به بیشتر از انواع داده ،نرخ تشخیص ،نرخ منفی کاذب ،و
نرخ بهره وری کاهش یافته اما نرخ مثبت کاذب افزایش می یابد .جالب است بدانید که بهترین نتایج زمانی بدست آمد که 22
خوشه مورد استفاده قرار گرفت که منطبق با تعداد داده ها است .این نشان می دهد که عملکرد  Kابزار وابسته به تعداد خوشه ها
بوده و در نتیجه تعداد خوشه ها باید از قبل تعیین شود .همچنین قابل توجه است که برای تمامی خوشه ها نرخ مثبت کاذب به
طور چشمگیری کمتر از نرخ منفی کاذب است .اگرچه عدم توانایی  IDSدر شناسایی داده های مخرب همچنان یک مشکل بوده
و باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد تا هشدار های کاذب کاهش پیدا کند (یعنی ،مثبت کاذب) .نرخ مثبت کاذب برای  22خوشه
 1.51درصد و برای  00خوشه  5.01درصد است.
جدول  :1نتایج خوشه بندی  Kابزار
تعداد خوشه ها
88

66

44

22

11

7159

16562

11358

12769

13356

داده های نرمال واقعی شناسایی شده

26375

21893

22926

24431

25692

داده های کلی واقعی شناسایی شده

565

432

381

271

21

حمالت واقعی شناسایی شده

4979

3317

2492

961

126

کل حمالت شناسایی شده

4272

2889

2671

542

77

مثبت کاذب

11238

11311

11362

11524

11922

منفی کاذب

 ) 5نتیجه گیری

نتایج خوشه بندی  Kابزار نشان دهنده ی نرخ بازده ی باالتر هنگام استفاده از تعداد صحیح خوشه ها بوده و همچنین نشان داد
که افزایش یا کاهش تعداد خوشه ها فراتر از تعداد انواع داده تنها موجب کاهش بهره وری مدل می شود.
شناسایی تعداد خوشه ها در نتیجه نتایج را به طور چشمگیری تغییر می دهد .فرد باید از ابتدا بداند که چند خوشه برای دستیابی به
نتایج خوب مورد انتظار است .در این مدل  22خوشه بر اساس انواع مختلف داده مورد استفاده قرار گرفت .با این حال ،در یک
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 چالش شناسایی تعداد خوشه ها دشوار خواهد بود زیرا هیچ داده ی پایه ای به عنوان اساس تصمیم گیری در مورد تعداد،شبکه پویا
: موارد زیر توصیه می شود، در پرتو یافته ها.خوشه ها وجود ندارد
. و غیره) برای مقایسه ی ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد، سلسله مراتبی،تکنیک های دیگر داده کاوی (مانند بیزی
. ابزار و سپس رویکرد مبتنی بر امضا برای کاهش نرخ منفی کاذب توصیه می شودK مطالعه ای با استفاده از الگوریتم داده کاوی
.سیستمی برای شناسایی خودکار تعداد خوشه ها ممکن است توسعه پیدا کند
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