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 -1دانشیار -2 ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم و صنعت ایران
(دریافت ،09/90/22 :پذیرش)09/11/29 :

چکیده
نقش یک سامانه تشخیص نفوذ براي آشكارسازي ناهنجاريها در شبكه از اهمیت زیادي برخوردار است .حمالت جدید و ناشناخته موجب
ناکارآمدي راه کارهاي شناسایی مبتنی بر امضاء و در نتیجه استفاده از راهکارهاي شناسایی مبتنی بر ناهنجاري شده استت .ایتر راهکارهتا نیت
علیرغم توانایی باال در تشخیص ناهنجاريها ،از نرخ مثبت کاذب باالیی رنج می برند .براي غلبه بر ایر مشكل ،ایده استتفاده از آشكارستازهاي
ترکیبی مطرح شده است .در ایر مقاله ،راهکاري نویر مبتنی بر روش آشكارسازي ترکیبی با یک معماري چهارالیهاي پیشنهاد شده است .الیه
اول از واحد تحلیلگر جریان دادهها و واحد طبقهبندي تشكیل شده است که براي طبقهبندي نوع سرویسهاي شبكه از ترکیتب روش آمتاري
-nگرام و الگوریتم ژنتیک استفاده میکند .در الیه تشخیص نفوذ ،یک واحد آشكارساز مبتنتی بتر امضتاء و واحتدهتاي آشكارستاز مبتنتی بتر
ناهنجاري به شكل ترکیبی پیادهسازي شده اند که متناسب با برچسب نوع سرویسها فراخوانی میشوند .سپس ،درنتیجه پردازش ایر واحدها،
الیه تصمیمگیري فراخوانی میشود .ایر الیه ماهیت حمله و نوع پاسخ را تشخیص داده و الیه مدیریت وقایع را فترا متیخوانتد .در ایتر الیته
ضمر اطالع رسانی هشدارها به مدیر شبكه ،در صورت نیاز ،اعمال و اکنشی و اقدامات امنیتی الزم نی انجام خواهد شد .نتایج حاصل از ارزیتابی
اعتبارسنجی چندالیهاي ،بهبود دقت تشخیص نفوذ را  %99/18نشان میدهد که در نتیجه کاهش می ان نرخ مثبتت کتاذب را در پتی خواهتد
داشت.
واژههای کلیدی :تشخیص نفوذ ،نرخ مثبت کاذب ،مدیریت وقایع ،طبقهبندي نوع سرویس ،اعمال واکنشی ،اعتبارسنجی چندالیهاي.

 -6مقدمه
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هدف از ایر پژوهش ،کاهش نرخ مثبت کاذب در تشخیص نفوذ
در شبكه است .اهمیت موضوع در تشخیص دقیقتر نفوذ در
شبكه است .روش پیشنهادي مبتنی بر ادغام دو روش
شناختهشده مبتنی بر امضاء 8و مبتنی بر ناهنجاري 2در ترافیک
شبكه است [ .]8-2براي کاهش نرخ مثبت کاذب با شناسایی و
طبقهبندي سرویسهاي ترافیک شبكه بر اساس برچسب نوع
سرویسها میتوان مدلهاي مناسب که با دادههاي مربوط به هر
نوع سرویس بهطور مج ا آموزشدیدهاند را براي تشخیص نفوذ
مورد استفاده قرار داد .در صورت عدم شناسایی نوع سرویس از
جریان داده ترافیک شبكه میبایست مدلهاي موجود را با مجموعه
دادههاي آموزشی 3بهروز بررسی کرد .روشهاي مبتنی بر امضاء
نیازمند بهروزرسانی مكرر پایگاه داده حمالت در فواصل زمانی

* رایانامه نویسنده مسئولparsa@iust.ac.ir :
1- Signature-Based
2- Anomaly-Based
3- Training Data Set

کوتاه هستند .بهعالوه حمالتی که از روشهاي رم نگاري دادهها
استفاده مینمایند توسط ایر روش بهسختی قابل تشخیص هستند.
در ایر روش ،الگوهاي نفوذ از پیشساخته (امضاء) بهصورت
الگوهاي حمله نگهداري میشوند ،بهطوريکه هر الگو انواع
متفاوتی از یک نفوذ خاص را دربرگرفته و درصورت بروز چنیر
الگویی در سامانه ،وقوع نفوذ اعالم میشود .در ایر روشها،
معموالً تشخیصدهنده داراي پایگاه دادهاي از امضاءها یا الگوهاي
حمله است و سعی میکند با بررسی ترافیک شبكه ،الگوهاي
مشابه با آنچه را که در پایگاه داده خود نگهداري میکند ،بیابد.
ایر دسته از روشها تنها قادر به تشخیص نفوذهاي شناختهشده
میباشند و درصورت بروز حمالت جدید در سطح شبكه ،نمیتوانند
آنها را شناسایی کنند و نیازمند بهروزرسانی پایگاه دادهاي 4از
امضاءها یا الگوهاي حمله در فواصل زمانی کوتاه هستند .در ایر
روش نرخ مثبت کاذب پاییر است و از م ایاي ایر روش دقت در
تشخیص نفوذهایی است که الگوي آنها قبالً شناسایی و در
پایگاه دادهها ثبت شده است.
4- Data Base
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روش آشكارسازي ناهنجاري به ایر صتورت استت کته
بتراساس دادههاي طبیعی مدلهایی از فعالیتهاي قانونی ساخته
می شود و در صورت انحراف از مدل مذکور حمله یا ناهنجاري
درنظر گرفته میشود .براي رسیدن به ایر هدف ،دو فاز درنظر
گرفته میشود :فاز آموزش و فاز آزمایش .در فاز آموزش با
استفاده از روشهاي یادگیري ماشیر براساس دادههاي آموزشی
مدل طبیعی 8ساخته میشود .در فاز آزمایش مدل یاد گرفته شده
در برابر نمونههاي جدید با استفاده از دادههاي آموزشی که از
قبل ساخته شدهاند ،آزمایش میشود .بر همیر اساس ،ایر نوع
آشكارسازها توانایی تشخیص حمالت ناشناخته و جدید را دارند.
هدف دیگر از ایر پیشنهاد ،ارائه روشی کارآمد با ه ینه
کمتر بهمنظور تشخیص فعالیتهاي بدخواه شبكه است .روش
پیشنهادي سعی در اف ایش دقت تشخیص آشكارسازها و کاهش
نرخ مثبت کاذب نسبت به سایر روشهاي دیگر را دارد .ایر کار از
طریق بررسی معایب روشهاي تشخیص نفوذ و بررسی راهکارهاي
هوشمندسازي فرآیند تشخیص نفوذ با استفاده از مدلهاي
یادگیري ماشیر و با هدف ارائه روشی جدید براساس روشهاي
طبقهبندي و تشخیص محقق میگردد.
در آشكارسازهاي مبتنی بر امضاء ،نرخ مثبت کاذب پاییر
است و آشكارسازهاي ناهنجاري در تشخیص حملههاي شناختهشده
و ناشناخته توانایی باالیی دارند .در روش آشكارسازي ناهنجاري
دو چالش عمده وجود دارد .چالش اول ،پیادهسازي یک واحد
تحلیلگر جریان و طبقهبندي نوع سرویس ترافیک شبكه با دقت
باال است [ .]3چنانچه ایر بخش بهدرستی انجام گیرد خروجیهاي
بهدستآمده در مراحل بعد نی تأثیرگذار خواهند بود؛ و در نهایت
علیرغم توانایی باال تشخیص آسیبپذیريهاي ناهنجاري ،ایر
روش از می ان باالي نرخ مثبت کاذب رنج میبرد .بنابرایر ،چالش
دیگر در مرحله تشخیص ماهیت و نوع حمله است .ایر روشی
مناسب است که عالوهبر تشخیص تعداد بیشتر حمالت نسبت به
روشهاي دیگر ،بتواند نرخ مثبت کاذب کمتري داشته باشد
[.]4-6
در ایر پژوهش ،سامانه ي مبتنی بر روش ترکیبی معرفیشده
استفاده شده است .بهایرترتیب ،بهطور همزمان از نرخ آشكارسازي
باالي حمالت شناختهشده در دسته اول و توانایی آشكارسازي
حمالت ناشناخته و جدید در دسته دوم ،بهرهمند میشویم .در
بیر روشهاي مختلف امنیتی در شبكههاي کامپیوتري ،نقش
1- Normal Model

سیستمهاي آشكارسازي نفوذ )IDS( 2بهعنوان عاملی براي
تشخیص ناهنجاريها و حمالت ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است .راهکار پیشنهادي از چهار الیه تشكیل شده است )8 :الیه
تحلیل و طبقهبندي ترافیک شبكه )2 .الیه تشخیص نفوذ)3 .
الیه تصمیمگیري و  )4الیه مدیریت ثبت وقایع و هشدارها .در
ادامه بهمرور بر کارهاي مرتبط انجامشده در زمینه سامانههاي
تشخیص نفوذ و بررسی چالش آنها پرداخته شده است و همیر
چالشها ،انگی هاي براي ارائه روش پیشنهادي در بخش سوم
ایجاد کرده است .در بخش چهارم ،روش پیشنهادي در مقایسه با
روشهاي قبلی بهصورت عملی و نظري مورد ارزیابی قرارگرفته و
در نهایت به جمعبندي و نتیجهگیري در بخش پنجم پرداخته
شده است.

 -۲کارهای مرتبط انجامشده
تحقیقات بسیار زیادي در زمینه تشخیص نفوذ در شبكههاي
رایانه اي انجام شده است .در حالت کلی ،تحقیقات موجود در ایر
زمینه در شش شاخه اصلی قابل دستهبندي هستند [ 7و .]37
 -مبتنی بر آمار

3

 -مبتنی بر طبقهبندي

4

 مبتنی بر خوشهبندي و تشخیص دادههاي دورافتاده مبتنی بر رایانش نرم -مبتنی بر دانش

5

6

7

 -مبتنی بر یادگیرندههاي ترکیبی

1

در ادامه به شرح برخی از روشهاي تشخیص ناهنجاري

پرداخته در روشهاي مبتنی بر آمار ،فعالیت طبیعی ترافیک
شبكه در قالب یک نمایه ،9براساس معیارهایی مثل می ان
ترافیک ،تعداد بستهها براي هر قوانیر ،می ان اتصاالت ،تعداد
نشانیهاي  88IPمتفاوت ساخته میشود .وقتی رویدادهاي شبكه
رخ میدهند ،براساس همان معیارها یک نمایه جاري تعریفشده
و یک نمره ناهنجاري بهوسیله مقایسه دو نمایه تخمیر زده
میشود.
2- Intrusion Detection System
3- Statistical
4- Classification Based
5- Clustering and Outlier-Based
6- Soft Computing
7- Knowledge-Based
8- Combination Learners
9- Profile
10- Internet Protocol
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استفاده شده است [ .]9الگوریتمهاي ژنتیک روشهایی براي

پارامتري
مبتنی بر آمار

جستجو هستند که در پیداکردن جواب دقیق یا تقریبی براي

مبتنی بر طبقهبندي

مسائل بهینهسازي یا جستجو بهکار میروند .بهدلیل انعطافپذیري

مبتنی بر خوشهبندي و
تشخیص دادههاي
دورافتاده

و مقاومبودن در انجام جستجوي سرتاسري ،در مسئله آشكارسازي

غیرپارامتري
مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
مبتنی بر شبكهي عصبی
مصنوعی
مجموعهي فازي
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ناهنجاري به شكلهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است .از
الگوریتم ژنتیک بهطور مستقیم براي ردهبندي استفاده شده است

رایانش نرم

[ .]88در ایر مقاله ،یک سامانه تشخیص نفوذ با استفاده از

مجموعهي راف

تشخیص ناهنجاري

کلونی مورچگان و
سیستم ایمنی مصنوعی

الگوریتم ژنتیک معرفی و پیادهسازي شده است .در تحقیقات
اخیر در زمینه تشخیص نفوذ از الگوریتم ژنتیک و منطق فازي
استفاده شده است [ .]88درخت تصمیم بهعنوان یک «مدل

سیستمهاي خبره

پیشبینیکننده براساس یادگیري ماشیر و آمارها بهمنظور ایجاد

مبتنی بر دانش

مبتنی بر منطق و
آنتولوژي

یک ساختار درختی براي مدلکردن الگوهاي دادهاي» معرفی

ردهبندهاي ترکیبی

میشود که در نمونهاي از کارهایی که با استفاده از درخت

مبتنی بر فازي

تصمیمگیري و خوشهبندي  k-Meansنسبت به تشخیص نفوذ در

یادگیرندههاي ترکیبی

شبكه مورد استفاده قرار گرفته است [.]82-83

ترکیبی

شکل ( :)6دستهبندي روشهاي تشخیص ناهنجاري []37

مقاالت متعددي از شبكه عصبی براي تشخیص نفوذ استفاده
کردهاند .شبكه عصبی یک ساختار توزیعشده موازي به شكل یک

روشهاي مبتنی بر دانش روشهاي تشخیص ناهنجاري،

گراف جهتدار است .هر گره را در ایر گراف یک نمونه پردازشگر

مبتنی بر مشخصه هستند که مدل مطلوب توسط یک فرد خبره

یا یک واحد پردازشگر یا یک نرون 4مینامند .ایر گراف از یکالیه

بهطور دستی برحسب مجموعهاي از قوانیر (مشخصهها) ساخته

ورودي و یکالیه خروجی تشكیل شده است .الیههاي بیر ورودي

میشود .بهکارگیري و توسعه ایر روشها در مقیاس باال پیچیدهتر

و خروجی را الیههاي مخفی مینامند .هر اتصال گراف داراي وزن

است.

و جهت است که جهت تأثیر و می ان تأثیر گره مبدأ به گره مقصد

رایجتریر روشهاي مورد استفاده در سالهاي اخیر ،مبتنی

را مشخص میکند .وزنهاي اتصاالت در یک فاز آموزش یا

بر روشهاي یادگیري ماشیر هستند .یک شبكه بی ي 8مدلی

یادگیري تعییر میشوند .تعییر وزنها به کمک قواعد یادگیري

است که رابطههاي احتمالی بیر متغیرهاي مورد نظر را کدگذاري

شبكه و نمونههاي ورودي و خروجی انجام میپذیرد .نمونههایی از

میکند .ایر روش معموالً براي تشخیص نفوذ در ترکیب با

پژوهشهاي ارائهشده در زمینه تشخیص نفوذ با استفاده از شبكه

طرحهاي آماري بهکار رفته است .ایر روش م ایاي متعددي از

عصبی وجود دارد [ .]84-85روشهاي متعدد دیگري نی در ایر

جمله قابلیت کدکردن وابستگیهاي بیر متغیرها و رویدادهاي از

دسته قرار میگیرند .ازجمله روشهاي مبتنی بر روش سامانه امر

پیش تعییرشده و همچنیر قابلیت ترکیبکردن دانش پیشیر و

[ ،]86مدل مارکف ،ماشیر بردار پشتیبان ،خوشهبندي ،منطق

دادهها را شامل میشود .ابتدا دادهها با استفاده از روش تج یه و

فازي.

تحلیل مؤلفههاي اصلی 2پیشپردازش 3و سپس با استفاده از یک

منظور از ردهبندهاي ترکیبی ایر است که چند ردهبند وجود

شبكه بی یر ،نمونهها به دو دسته طبیعی و ناهنجار دستهبندي

دارد و الگوریتمی که نتیجه نهایی را اعالم میکند ،از ترکیب

شدهاند [ .]1همچنیر از ترکیبی از چند شبكه بی یر براي

پاسخ چند ردهبند استفاده میکند.

تشخیص نفوذ در سامانه بر روي مجموعه دادههاي

Kdd’99

همچنیر روشهاي دیگري نی وجود دارند که از آشكارسازهاي
ترکیبی استفاده نمودهاند .ابتدا از یک آشكارساز ناهنجاري

1- Bayesian Network
2- Principle Component Analysis
3- Preprocessing

4- Neurons
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بهمنظور ایجاد فهرستی از موارد مشكوک استفاده میشود .سپس

یكی دیگر از مباحث مهم در شبكه موضوع طبقهبندي

از یک تشخیصدهنده امضاء براي ردهبندي موارد به سه دسته

ترافیک است .روش مرسوم اولیه براي تعییر هویت کاربردهاي

هشدارهاي نادرست ،حمالت شناختهشده و حمالت ناشناخته

شبكه ،براساس قوانیر و درگاه مربوطه است .ایر روش ،در مورد

استفاده میشود [ .]87ایر روش براساس ایر فرض بنا شده است

کاربردهایی که بهصورت پویا درگاه مورد استفاده را عوض

که آشكارساز ناهنجاري با نرخ آشكارسازي باال کار میکند .چرا

میکنند یا در موارديکه خود را در درون کاربردهاي دیگر پنهان

که نفوذهاي شناسایینشده در مرحله اول ،در مرحله دوم هم

میکنند ،پاسخگو نیست .بهمنظور حل ایر مشكل ،در سالهاي

توسط تشخیصدهنده امضاء شناسایی نمیشوند.

اخیر ،روشهاي مختلفی براي ردهبندي ترافیک شبكه ارائه شده

در مرحله اول از یک جنگل تصادفی بهمنظور تشخیص
بدرفتاري استفاده شده است [ .]81به ایر ترتیب ،در ایر مرحله
نفوذهاي شناختهشده آشكار میشوند .در مرحله بعد ،از توانایی

است .بهطوريکه ایر روشها به دو دسته مبتنی بر امضاء و
مبتنی بر آمار تقسیم میشوند .در ادامه ،ایر روشها را بررسی
کرده و محدودیتهاي آنها را مورد توجه قرار میدهیم.

جنگل تصادفی در آشكارسازي دادههاي پرت ،بهمنظور شناسایی

 -6-۲ردهبندی ترافیک مبتنی بر امضاء

نفوذهاي ناشناخته استفاده میشود .در پژوهش دیگر آشكارساز

در ایر روش در محتواي بستهها ،رشتههاي مشخصی جستجو

نفوذ ترکیبی پیشنهادشده که از واحدهاي آشكارساز ناهنجاري و
آشكارسازي بدرفتاري و یک سامانه پشتیبان تصمیمگیري

8

( )DSSبهمنظور ترکیب خروجی دو واحد مذکور تشكیل شده

شده و بر ایر اساس ،نوع کاربرد تعییر میشود .با تحلیل 28
ترابایت از ترافیک نقطه به نقطه  Kazaaمشخصه امضاي ترافیک

6

 KaZaAبهدست میآید [ .]28اگرچه تحلیل معنایی ترافیک،

است .در واحد آشكارساز ناهنجاري از ساختار  SOM2براي

دقت کار را باال میبرد ،اما استفاده مستمر از آن در کاربردهاي

مدلسازي رفتار طبیعی استفادهشده و هر انحرافی از رفتار

زمان واقعی عملی زمانبر بوده و غیرممكر است؛ بنابرایر فقط

طبیعی بهعنوان حمله شناخته میشود .در واحد آشكارسازي

بهمنظور تشكیل امضاي الیه کاربرد ،ترافیک سطح بسته بررسی

بدرفتاري از یک درخت تصمیم بهمنظور ردهبندي انواع حمالت

میشود و در ادامه براساس امضاي بهدستآمده ،ترافیک نقطه به

استفاده شده است [.]89

نقطه 7فیلتر میشود [ .]22آزمایشها نشان میدهند نرخ مثبت

در آشكارسازهاي مبتنی بر امضاء ،نرخ مثبت نادرست پاییر

نادرست و منفی نادرست ،کمتر از  %5است .ایر روش در مورد

است و آشكارسازهاي ناهنجاري 3در تشخیص حمالت شناختهشده

ترافیک رم شده  SSLبهکار گرفته شده است [ .]23روشهاي

و ناشناخته توانایی باالیی دارند .با ترکیب ایر دو ایده ،سامانه با

مبتنی بر امضاء ،اگرچه دقت خوبی دارند ،در موارديکه دستدهی

نام  HIDS4معرفی شده که نتایج تجربی خوبی به همراه داشته

اولیه قوانیر طول متغیري دارد ،مانند  ،Gnutellaقادر به تشخیص

است .در ایر مقاله توانایی روش در تشخیص حمالت با کاوش در

نوع کاربرد نیست .مشكل دیگر آن است که ایر روش میتواند

ترافیک ناهنجاري موجود در اتصاالت اینترنتی ارتقا داده شده

تنها یک کاربرد مانند  KaZaAیا گروهی از کاربردها مانند
1

شناسایی ترافیک گپ و گفت را شناسایی کند [.]24

است [.]28
در بعضی سامانهها ،بهجاي ترکیب روشهاي آشكارسازي

 -۲-۲ردهبندی ترافیک مبتنی بر آمار

ناهنجاري و روشهاي مبتنی بر امضاء ،چند آشكارساز ناهنجاري

استفاده از خواص آماري ترافیک شبكه یا مدلسازي رفتار ترافیک

که هر یک با روشهاي مختلف کار میکنند باهم ترکیب شدهاند.

مسئله جدیدي نیست .متغیرهاي آماري مانند طول بسته ،فاصله

در ایرجا هدف اصلی کاهش نرخ باالي مثبتهاي کاذب 5و در

زمانی بیر بستهها و مدتزمان جریان بستهها قادر هستند رفتار

عیر حال داشتر دقت قابل قبول در نرخ آشكارسازي است.

بعضی قوانیرها را توصیف کنند .با ظهور کاربردهاي شبكهاي
جدید ،مسئله ایر است که چگونه متغیرهاي آماري را به انواع

1- Decision Support System
2- Self-Organizing Map
3- Anomaly Detection
4- Host-based Intrusion Detection System
5- False Positive

6- Traffic Signature
7- Peer to Peer
8- Chat
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کاربردها ارتباط دهیم .راهحل طبیعی ایر مشكل بهکارگیري

 -الیه مدیریت ثبت وقایع و هشدارها

9

روشهاي یادگیري ماشیر 8است .مسائل مربوط به طبقهبندي
ترافیک 2و آینده آن مطرح شده است [ .]25-27عملكرد برخی از
روشهاي موجود در زمینه طبقهبندي ترافیک بررسی شده است.
فقط با بررسی پنج بسته ابتدایی در یک اتصال  TCPکاربردها
شناسایی میشوند .با توجه به ایرکه چند بسته اولیه مربوط به
فاز مذاکره است ،پیغامهاي رد و بدلشده اطالعات مفیدي راجع
به نوع کاربرد ارائه میدهد .به ایر ترتیب ،میتوان از ایر روش در
کاربردهاي برخط استفاده نمود .یک فاز یادگیري آنالیر و یک فاز
ردهبندي آنالیر وجود دارد [ .]21همچنیر سه روش
خوشهبندي ،K-means 3خوشهبندي  GMMو خوشهبندي طیفی
بهکار گرفته شده است و اتصاالتی که متعلق به هیچ خوشهاي
نباشد بهعنوان ناشناخته تلقی میشود .بنابرایر ،ایر روش قادر
است کاربردهاي جدید یا حالتهاي کاري جدید کاربردهاي قبلی
را هم شناسایی نماید.
اگرچه ایر روشها قادر به انجام ردهبندي ترافیک هستند،
تعداد سرویسهاي قابل شناسایی در آنها بسیار محدود است.
همچنیر تعریف ردههاي مختلف سرویسها ،دقت الزم را ندارد.
بنابرایر ،بهطور دقیق نمیتوان سرویسها را از هم جدا کرد .یكی
از کارهاي شاخص در ایر زمینه که قادر است طیف وسیعی از
سرویسها را تشخیص دهد از روش نیمه نظارتی 4استفاده نموده
است [.]29

شکل ( :)۲نماي کلی معماري سامانه پیشنهادي

الیه نخست از دو واحد تحلیل جریان داده و طبقهبندي نوع
سرویس تشكیل شده است .واحد طبقهبندي از ترکیب یک روش
آماري برمبناي -nگرام و الگوریتم ژنتیک استفاده مینماید و
وظیفه دستهبندي و برچسبگذاري دادهها را به عهده دارد .از
الگوریتم -nگرام براي ایجاد بردار ویژگی مربوط به برنامههاي

 -3معماری سامانه پیشنهادی

مختلف استفادهشده و از الگوریتم ژنتیک 88براي

در ایر مقاله ،یک سیستم آشكارساز نفوذ ترکیبی 5پیشنهاد

وزندهی به

هر یک از خانههاي بردار ویژگی در جهت بهبود دقت
82

88

و

میشود که فعالیتهاي بدخواه موجود در شبكه را تشخیص داده

کارایی

و آنها را به راهبر شبكه گ ارش میدهد .شكل ( )2نماي کلی

تشخیص نفوذ ،یک واحد آشكارساز مبتنی بر امضاء و واحدهاي

معماري سامانه پیشنهادي را نشان میدهد.

آشكارساز مبتنی بر ناهنجاري به شكل ترکیبی پیادهسازي شدهاند

در ایر راهکار ،چهار الیه پردازشی پیشبینی شده است:
 الیه تحلیل و طبقهبندي ترافیک شبكه الیه آشكارسازي نفوذ -الیه تصمیمگیري

6

7

1

1- Machine Learning
2- Traffic Classification
3- Clustering
4- Semi-Supervised
5- Hybrid Intrusion Detection System
6- Network Traffic Analysis and Classification Layer
7- Intrusion Detection Layer
8- Decision Making Layer

الگوریتم طبقهبندي بهره گرفته شده است .در الیه

که متناسب با برچسب نوع سرویسها فراخوانی میشوند .درنتیجه
پردازش ایر واحدها الیه تصمیمگیري فراخوانی میشود .ایر الیه
ماهیت حمله و نوع پاسخ را تشخیص داده و الیه مدیریت وقایع را
فرامیخواند .در ایر الیه ضمر اطالعرسانیِ هشدارها به مدیر
83

شبكه ،در صورت نیاز ،اعمال واکنشی و اقدامات امنیتی الزم نی
انجام خواهد شد.
9- Notifications and Event Log Management Layer
10- Feature Vector
11- Accuracy
12- Performance
13- Responsive Actions
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 -6-3الیه تحلیل بسته و طبقهبندی ترافیک
امروزه طبقهبندي ترافیک شبكه ،8بهطور دقیق و حساس ،به
دالیلی توجه زیادي را به خود جلب کرده است ،ازجمله :نقش پر
اهمیت آن در زمینههاي مختلف مثل برنامهری ي شبكه ،تأمیر
کیفیت خدمات ،2نگاشت کالس سرویس .3درگذشته ،طبقهبندي
ترافیک با تكیه بر یک درگاه و قوانیر مشخص انجام میشد
[ .]27استفاده از شماره درگاه بنا به دالیل زیر کارایی قابل قبولی
ندارد:
• ظهور برنامههاي جدید نظیر به نظیر 4که براي پنهانماندن از
دید سازمانها ،از درگاهیهاي متفاوت و گاه متغیري استفاده
مینمایند.
• اختصاص پویاي درگاه 5به برخی از برنامهها.
• کپسولهسازي 6سرویسهاي مختلف در یک برنامه.
بهمنظور غلبه بر ایر مشكل ،تحقیقات قابل توجهی درزمینه
طبقهبندي ترافیک شبكه انجام شده است.
رایجتریر دستاورد موفق در ایر زمینه ،بازرسی 7محتویات
بار شبكه 1و جستجوي حروف رشتهاي براي مدلسازي برنامه
کاربردي است .براي بیشتر برنامههاي کاربردي ،مراحل
دستدهی 9قوانیر اولیه معموالً بهطور متفاوت انجام میشود؛
بنابرایر از ایر ویژگیها 88میتوان بهمنظور طبقهبندي استفاده
نمود .عالوهبر ایر ،امضاءهاي قوانیر میتواند یا از طریق
مستندات عمومی مثل FCها یا تحلیلهاي تجربی براي دستیابی
به رشته بیتی دقیق هر دو نوع ترافیک  TCPو  UDPمدل شود.
براي درک بهتر ایر موضوع ،جدول ( )8امضاءهاي یازده برنامه
که در آن براي مشاهده امضاءها ،حروف الفبا به فرم طبیعی و
حروفهاي غیرالفبایی در مبناي شان ده (با شروع " )"x8نشان
داده شده است .همانطورکه در جدول ( )8مشاهده میگردد،
براي تمای راحتتر ،به هرکدام از برنامهها مجموعهاي از حروفهاي
یكتا اختصاص داده شده است.
1- Network Traffic Classification
2- Quality of service
3- Class of service mapping
4- Peer to Peer
5- Dynamic Port
6- Encapsulation
7- Auditing
8- Payload
9- Hand-Shaking
10- Features

جدول ( :)6امضاي برخی از برنامههاي متداول
مسیر
بار
مبدأ
شبكه
مقصد

آفست

امضاء

1

BitTorrent

4

image/

HTTP Web

مبدأ

0

GET

Secure Web

مقصد

0

0x16 0x03

MSN Messenger

مبدأ

0

MSG

MS-SQL

مقصد

0

0x04 0x01 0x00
0x25 0x00 0x00
0x01 0x00 0x00
0x00 0x15 0x00
0x06 0x01 0x00
0x1B

POP

مقصد

0

+OK

SMTP

مبدأ

0

EHLO

برنامه /سرویس
Bit Torrent
HTTP Image
Transfer

Windows File
Sharing

مقصد

4

|FF|SMB

Yahoo! Messenger

مقصد

0

YMSG

با توجه به جدول باال میتوان دریافت ترافیک شبكه امر ،با
ردگیري عبارت " "8683در ابتداي جریان بار شبكه تمای داده
شده است .به همیر ترتیب ،ترافیک برنامه Yahoo! Messenger
با عبارت اسكی “ ”YMSGدر بار شبكه قابل شناسایی است.
هرچند ایر امضاءها ل وماً از ابتداي بار شبكه آغاز نمیشود.
بهعنوان مثال ،براي شناسایی ترافیک انتقالدهنده تصویر ،HTTP
باید عبارت رشتهاي " "/imageرا که از پنجمیر مكان بار شبكه
آغاز میشود جستجو کنیم .ایر نقطه شروع در جدول ( )8در
ستون  offsetدرج شده است .عالوهبر ایر ،دانستر ایر موضوع که
کدام سمت از ارتباط ،سرویسدهنده 88یا سرویسگیرنده ،82امضاء
را تولید میکنند نی حائ اهمیت است .براي مثال آغازگر ارتباط
در  HTTP WEBسرویسگیرنده است .امضایی که براي شناسایی
 HTTP WEBبهعنوان مثال رشته " ،"GETدرنظر گرفته شده
است ،توسط سرویسگیرنده ارسال میشود.
ایر اطالعات به روشهاي مبتنی بر امضاء براي بهبود کارایی
آنها با جستجوي امضاءهاي کوتاه در منبع یا مقصد بار شبكه،
کمک چشمگیري میکند .علیرغم دقت نسبتاً مناسبی که ایر
روش در شناسایی برنامههاي شبكه دارد ،اما بیر  %28تا %48
شناسایی جریان شبكه شكست میخورد .به همیر دلیل ،به روش
دقیقتري براي دستهبندي سرویس شبكه نیاز است .در زیر به
برخی از دالیل شكست ایر روش اشاره شده است.
11- Server
12- Client
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هنگامیکه نسخه جدیدي از یک برنامه منتشر میگردد ،تمامی
امضاءهاي مربوط به آن برنامه باید بهروزرسانی شوند که ایر امر
معموالً بهصورت سریع امكانپذیر نیست.
تعداد زیادي از برنامهها توسط توسعهدهندگان کوچک در
سراسر جهان منتشر میشوند که شرکتهاي شبكه از آنها اطالع
ندارند .همچنیر ،براي آنکه شرکتها ترافیکشان را فیلتر نكنند،
از تعداد زیادي از قوانیرها با امضاءهاي مختلف استفاده
مینمایند .بهطور معمول ،ایر امضاءها معادلهایی از برنامههاي
مشهور مانند  Bit Torrentهستند که تغییر کوچكی در آنها داده
شده است.
ترافیک رم شده یكی از چالشهاي ب رگ در طبقهبندي
ترافیک 8است .رم گذاري دادهها 2با رشد سریع سرویسهاي
تجاري بسیار مشهور شدهاند ،اما در کنار ایر مسئله بسیاري از
فعالیتهاي خرابکارانه از ایر روش براي پنهانکردن خود استفاده
مینمایند.
با توجه به مشكل ذکرشده ،در ادامه ایر بخش ،روشی جدید
ارائه خواهد شد که بتواند با دقت مناسب ،نوع سرویس ترافیک را
طبقهبندي نموده و بر مشكالت باال نی فائق آید .بدیر ترتیب،
برنامههاي جدید و همچنیر سرویسهاي نظیر به نظیر نی
بهدرستی در دستههاي متناسب با ویژگیهاي مشابه قرار
میگیرند .با ایرحال هنوز مسئله دستهبندي ترافیکهاي رم شده
به قوت خود باقی است.
 -6-6-3مدل  -6گرام وزنی

استفاده نمودند .آنها در مقاله خود ،هر بسته را با استفاده از ایر
روش به یک بردار با  256خانه تبدیل کردند که هر خانه نماینده
تعداد دفعات تكرار هر یک از حروفهاي اسكی بود .سپس یک
بسته طبیعی با استفاده از محاسبات آماري محاسبهشده و هر
بسته جدید با محاسبه فاصله ماهاالنوبیس 3در یكی از دستههاي
طبیعی و یا ناهنجار قرار میگرفت .هرچند در نظریه میتوان از
 –nگرام نی استفاده نمود اما بهدلیل پیچیدگیهاي محاسباتی
بهندرت در موضوع شبكه استفاده میگردد .بهعنوان مثال،
درصورتیکه از  -2گرام استفاده شود ،بردار خروجی شامل
 65536خانه خواهد بود .ایده استفاده از  -nگرامها عالوهبر
دستهبندي ترافیک در تشخیص نفوذ نی کاربرد دارد [.]38
در ایر مقاله از ایر روش براي طبقهبندي نوع سرویس
ترافیک استفاده شده است .بدیر منظور m ،بایت ابتدایی هر بسته
را که  582بایت درنظر گرفته شده است استخراج نموده و تعداد
تكرار هر حروف اسكی را محاسبه مینماییم .چونکه برخی از
سرویسها امضاي خود را در بسته مبدأ و مقصد ،بهعنوان
دادههاي مج ا در نظر میگیرند .بهعبارت دیگر ،هر حروف اسكی
دو مقدار دارد ،یكی براي دادهاي که سرویسگیرنده به سمت
سرویسدهنده فرستاده و آغازکننده ارتباط است و یكی براي
دادهاي که از سمت سرویسدهنده به سرویسگیرنده ارسال
میگردد .شكل ( )3نشاندهنده نمونههایی از جریان  httpو تعداد
تكرارهاي حروفها براي  64بایت ابتدایی بستهها است.

 -nگرامها اب ارهاي مستقل از زبانی هستند که براي اندازهگیري
می ان شباهت متون مورد استفاده قرار میگیرند .در پردازش
متون و اسناد معموالً یک پنجره متحرک بر روي قسمتهاي
مختلف متر حرکت کرده و در هر بخش تعداد تكرارهاي
 –nگرامها را محاسبه مینماید .ایر روش اولیر بار توسط
 Damshekمعرفی شد و پس از آن در بسیاري از سامانههاي
تحلیل متر مورد استفاده قرار گرفت [ .]38درصورتیکه ایر
روش را بر روي بستههاي شبكه اعمال نماییم و  -8گرام آنها را
محاسبه کنیم ،میتوان به نمایش معناداري از توزیع حروفهاي
یک بسته پی ببریم .بدیر ترتیب ،بستههایی که باهم شباهت
دارند را میتوان با استفاده از دستهبندي هیستوگرام از تعداد
دفعات تكرار هر حروف مشخص نمود Wang .و همكارانش براي
نخستیر بار از ایر روش براي تشخیص ناهنجاري در شبكه
1- Traffic Classification
2- Data Encryption

در اشكال ( 3و  )4مقایسه  -8گرام برخی سرویسها نشان
داده شده است .بهطوريکه محور  xمعرف کد اسكی حروفها و
محور  yمعرف فراوانی تكرار آنها است .همانگونهکه مشخص
است ،نوع سرویسهاي متنی بهراحتی از سرویسهایی مانند
تورنت و یا سرویسهاي رم شده قابل تمیی است .دلیل ایر است
که در سرویسهاي مبتنی بر متر مانند وب قسمت بیشتري از
دادهها مربوط به حروف الفبا هستند ،اما بهعنوانمثال ،در
دادههاي رم گذاري توزیع یكنواختتري وجود دارد ،بنابرایر ایر
دادهها اطالعات بسیار مفیدي براي تشخیص نوع سرویس است.
براي دستهبندي نوع سرویس ابتدا یک بردار  582خانهاي تعریف
میشود و در  256خانهي اول آن تعداد تكرار حروفها در بار
شبكه مبدأ و در  256خانه بعدي تعداد تكرار حروفهاي اسكی در
بار شبكه مقصد قرار داده میشود.

3- Mahalanobis
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یک تابع ارزیابی ،2می ان شایستگی عناصر جمعیت فعلی را
مشخص کرده و عناصر بهتر را بهعنوان جمعیت نسل بعد انتخاب
میکنیم.
در ایر مقاله ،از ایر روش براي تشخیص مجموعه وزنهاي
بهینه براي هر خانه بردار تعداد تكرارها استفاده میگردد .بدیر
منظور مراحل زیر انجام میپذیرد:
شکل ( -8 :)3گرام سرویس

شکل ( -8 :)4گرام سرویس

تولید جمعیت اولیه :بدیر منظور ابتدا تعدادي بردار به اندازه
بردار تعداد تكرار حروفها ایجاد مینماییم .بهعبارتدیگر ،تعدادي
بردار با ابعاد  582خانه ایجاد میشود .ایر بردارها همان ژنهاي
مربوط به جمعیت اولیه هستند.

Http

وزندهی اولیه به هر موقعیت بردار تعداد تكرارها :پس از
ایجاد جمعیت اولیه براي هر یک از ژنهاي ایجادشده (بردارهاي
تعداد تكرار حروفها) به هر یک از خانههاي آن یک وزن تصادفی
اختصاص میدهیم ،بهطوريکه مجموع تمام وزنها در بردار برابر
یک باشد.

SMTP

در بردارها ي باال ،تمامی حروفهاي موجود داراي اهمیت
یكسانی هستند .با ایر حال ممكر است در برخی از قوانیرها
تعدادي از حروفها داراي اهمیت زیادتري بوده و برخی از آنها
اصالً اهمیت نداشته باشند .بدیر منظور ،در بردار تعداد تكرار هر
حروف در بسته به هریک از خانهها وزنی را نسبت داده و از
نرماف ار خاصی براي مدلکردن و محاسبه مجموعه وزن متناظر
با الگوریتم یادگیري استفاده شده است .سپس با بهکارگیري
الگوریتم فرآیند تكاملی سعی میشود تا بهتریر مجموعه وزن که
منجر به کمتریر خطا در طبقهبندي میگردد را پیدا نماییم.
بدیر منظور ،از یک روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک استفاده
میشود که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
 -۲-6-3آموزش وزنها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
در ایر بخش ،راهکاري مبتنی بر الگوریتم ژنتیک براي یافتر
بهتریر مجموعه وزنها معرفی میگردد .الگوریتم ژنتیک یک
الگوریتم غیرقطعی و تصادفی 8است که براساس فرآیند تكاملی در
دنیاي واقعی بنا شده و قادر است مسائل پیچیدهاي که در زمان
کوتاهی به پاسخ نمیرسند را حل نماید .در ایر روش یک
جمعیت از زیرمجموعههاي کاندید تولید میکنیم .در هر بار تكرار
الگوریتم ،با استفاده از عملگرهاي جهش و بازترکیبی بر روي
عناصر جمعیت قبلی ،عناصر جدیدي تولید شده و با استفاده از
1- Stochastic

ارزیابی می ان کارایی هر ژن یا محاسبه تابع ارزیابی :در ایر
مرحله با توجه به وزنهاي دادهشده یکبار عملیات طبقهبندي را
بر رويدادهها انجام میدهیم تا می ان کارایی هر ژن (هر بردار)
مشخص شود .بدیهی است هرچه ایر می ان بیشتر باشد به معنی
کارایی باالي مجموعه انتخاب شده است.
انتخاب بهتریر اعضاي مجموعه :در ایر مرحله دو ژن که
داراي بیشتریر مقدار تابع ارزیابی هستند ،انتخاب میشوند.
بهعبارتدیگر ،بهتریر اعضاي گروه که دادهها را با بیشتریر دقت
دستهبندي کردهاند ،انتخاب میشوند .در مرحله بعد ،دو ژن والد
با هم ترکیب شده و دو ژن جدید تولید مینمایند .در مرحله
جهش ژنی ممكر است برخی از وزنها بهصورت تصادفی تغییر
نمایند .ایر مرحله براساس جهش ژنی در دنیاي واقعی بنا شده
است که به ژنها اجازه میدهد در برخی موارد وزنهایی متفاوت
با وزنهاي والدیر خود داشته باشند .در مرحله بعد ،پس از
جهش ژنی ،مجموعه ژنهاي ایجادشده به جمعیت اولیه اضافه
میشوند و مراحل  3تا  7تا هنگامیکه تعداد خاصی از نسلها
تولید شده و یا می ان خطا کمتر از یک مقدار خاص باشد ادامه
مییابد.
شكل ( )5نمایی از سامانه وزندهی به بردارهاي تعداد تكرار
حروف با استفاده از الگوریتم ژنتیک را نمایش میدهد.
2- Fitness Function

ارائه یک رهیافت جدید مبتنی بر روش ترکیبی به منظور آشکارسازی نفوذ در شبکه :سعید پارسا و سید حمیدرضا اعرابی
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است .بههمیر دلیل ،از روشهاي مبتنی بر گذار حالت براي
پیادهسازي واحد تشخیص مبتنی بر امضاء در ایر پژوهش استفاده

ایجاد بردار هاي جمعیت اولیه (بردار هاي
وزنی)

شده است .ایر روشها از مدلهاي گرافیكی نظیر شبكههاي

ساخت ماشیر یادگیري طبقهبندي براي
بردارها جمعیت

مارکوف و بی ي استفاده میکنند ،علت استفاده از ایر مدلها،

ارزیابی ماشیر هاي یادگیري

استفاده از روشهاي انطباق الگو ،سرعت و قابلیت آنها است.
واحدهاي تشخیص مبتنی بر ناهنجاري با استفاده از مدلهاي

انتخاب بهتریر ژن ها

یادگیري ماشیر پیادهسازي میشوند .ایر مدلها قادر هستند
رفتارها را برحسب طبیعی و غیرطبیعی دستهبندي کنند .در

ترکیب

روش تحلیل کمی ،نمایهها با معیارهاي عددي بیان میشوند و در

جهش ژنی

تحلیل آماري نمایهها با معیارهاي آماري با استفاده از انحراف
معیار از یک توزیع طبیعی با میانگیر مشخص بیان میشوند .در

نسل جدید دقت کافی دارد؟

سامانه پیشنهادي از روشهاي دادهکاوي بهمنظور دستهبندي

خ

ب

یر
جایگ ینی نسل جدید با نسل هاي قدیمی و
ضعیف تر
انتخاب نهایی بردار جمعیت بهینه

لی

شکل ( :)5ساختار وزندهی با الگوریتم ژنتیک

رفتارهاي طبیعی و غیرطبیعی استفاده شده است .روشهاي
یادگیري ماشیر در دادهکاوي بهطورکلی به دو دسته بدون نظارت
و با نظارت تقسیمبندي میشوند.
استفاده از تكنیکهاي یادگیري ماشیر در شرایطی مناسب
است که هیچگونه دانش اولیه در مورد الگوهاي دادهها وجود

همچنیر از دو روش براي آموزش و آزمون دادهها استفاده

ندارد ،مدل ایجادشده داراي دانشی است که آن را از مجموعه

شده است .در روش اول ،دادههاي مجموعه داده بهصورت مستقیم

دادههاي آموزش یاد گرفته است .ایر دانش ساختار داده را

و بدون پیشپردازش به سامانه تحویل داده شده است .در دومیر

در بردارد و الگوهاي موجود در آنرا میشناسد .دانش بهدستآمده

روش ،دادهها ابتدا پیشپردازش شده و پس از کاهش ابعاد دوباره

براي مجموعه دادههایی که هیچ اطالعاتی از آنها در اختیار

مراحل آموزش و آزمون صورت پذیرفته است .براي کاهش ابعاد

نیست آزمایش میشود .در ایر روشها معموالً به انسانهاي خبره

ویژگیها و بهمنظور کاهش ه ینههاي محاسباتی و اف ایش کارایی
از روشهاي تحلیل مؤلفههاي اصلی )PCA( 8و تحلیل الگوي
متمای خطی )LDA( 2استفاده شده است [.]32-33

براي تعییر مل ومات مورد نظر بهمنظور تشخیص نفوذ نیازي
نیست .به همیر دلیل ،بسیار سریع عمل کرده و مقرون بهصرفه
هستند .البته در سالهاي اخیر ایده ترکیب سامانههاي تشخیص

 -۲-3روشهای پیادهسازی آشکارسازی مبتنی بر

ناهنجاري با سامانه تله عسل 3بهعنوان مكمل سامانههاي تشخیص

امضاء و مبتنی بر ناهنجاری

نفوذ براي هدایت ترافیک مشكوک به تلهها استفاده شده است.

سامانه خبره براي پردازش حقایق و استنتاج نتایج منطقی از
وقایع رخداده در سامانه با توجه به زنجیرهاي از الگوها یا
سناریوهاي نفوذ استفاده میکند .از م ایاي ایر روش میتوان به
ارائه حمالت در قالب قواعد توسط کاربر بدون نیاز به دانستر

سازوکار ایر سامانهها بدیر گونه است که از اغفال و فریب مهاجم
جهت جمعآوري اطالعات بیشتر از نحوه عملكرد آن و بهمنظور
جمعآوري بداف ارها استفاده میشود.

 -3-3الیه تشخیص نفوذ

نحوه عملكرد سامانه خبره و امكان اضافهکردن قواعد جدید بدون

همانطورکه در شكل ( )2نشان داده شد ،در الیه تشخیص نفوذ

تغییر قواعد قبلی اشاره کرد ولی معایب آن کارایی پاییر و از

یک واحد آشكارساز مبتنی بر امضاء و واحدهاي آشكارساز مبتنی

طرفی براي حجم زیاد دادهها و بیان ترتیب در قواعد ،نامناسب
1- Principle Component Analysis
2- Linear Discriminant Analysis

بر ناهنجاري به شكل ترکیبی پیادهسازي شدهاند.
3- Honeypot
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ابتدا واحد آشكارساز مبتنی بر امضاء فراخوانی میگردد و

ایجادشده از سوي مهاجم 1را فراخوانی و دسترسی آن را مسدود

چنانچه جریان داده اي با الگوهاي موجود در پایگاه داده حمالت

کند.

تطابق نداشته باشد با توجه به برچسب نوع سرویس ،واحد

متناسب با ماژوهاي آشكارساز مبتنی بر ناهنجاري نی واحد
تصمیمساز جداگانهاي طراحی شده است .در ایرجا نی چنانچه
نوع سرویس شبكه از قبل شناسایی شده باشد ،آشكارساز مناسب
براساس برچسب نوع سرویس فراخوانی شده و نتیجه پردازش در
صورت تشخیص ناهنجاري به پایگاه داده حمالت اضافه میگردد.
در ایرجا نی متناسب با خطمشی تعییرشده از سوي مدیر شبكه
نوع پاسخ و واکنش به رویداد حمله تصمیمسازي میشود اما
درحالیکه نوع سرویس شبكه قابل شناسایی نباشد جریان دادهاي
به گروهی از واحدهاي آشكارساز با دقت باال که بهصورت ترکیبی
پیادهسازي شدهاند ارسال میگردد ،سپس نتیجه پردازش واحدها
جهت بررسی به واحد تصمیمساز ارسال تا نسبت به نوع پاسخ و
واکنش به رویداد حمله در صورت تشخیص نفوذ ،تصمیمسازي و
متناسب با نوع پاسخ تعییرشده الیه مدیریت ثبت وقایع و
هشدارها فراخوانی میگردد.

آشكارساز ناهنجاري که از قبل با مجموعه داده آموزشی خاص
همان سرویس یادگیري شده است ،فراخوانی میگردد .در ایرجا
منظور از واحد آشكارساز مدل یادگیري ماشینی است که از قبل
با مجموعه داده آموزشی 8مرتبط دانش مورد نیاز از رفتارهاي
طبیعی و غیرطبیعی را کسب نموده و قادر است رفتار دادههاي
آزمایشی 2را بررسی کند .چنانچه نوع سرویس شبكه غیرقابل
شناسایی بوده باشد واحدهاي آشكارساز مختلف که بهصورت
ترکیبی پیادهسازي شدهاند بررسی میشوند .بهواسطه معماري و
سازوکار تشخیص در سامانه پیشنهادي ،ایر امكان فراهم شده
است که هر واحد آشكارساز ناهنجاري مختص یک نوع سرویس
خاص شبكه مانند  ICMP ،UDP ،TCPو سایر سرویسها
پیادهسازي شوند .از طرفی واحدهاي آشكارساز با مجموعه داده
آموزشی متناسب با هر نوع سرویس از قبل یادگیري شدهاند که
همیر امر باعث بهبود کارایی سامانه هم از نظر دقت و هم از
لحاظ سرعت پردازش میگردد و سپس نتیجه پردازشها بهمنظور
تصمیمسازي نوع پاسخ 3و واکنش 4به رویداد حمله به الیه
تصمیمگیري ارسال میشود.

 -4-3الیه تصمیمگیری
در ایر الیه متناظر با واحدهاي آشكارساز نفوذ ،واحدهاي
تصمیمساز نفوذ طراحی شده است؛ یعنی متناسب با واحد
آشكارساز نفوذ مبتنی بر امضاء یک واحد تصمیمساز نفوذ وجود
دارد و میتوان در ایر واحد ماهیت نوع حمله را از پایگاه داده
حمالت استخراج نمود و نوع پاسخ مناسب را با توجه به تنظیماتی
که از سوي مدیر شبكه تعییر شده است تعییر نمود .بهعنوان
نمونه ،در حالت منفعل 5صرفاً پیام هشدار از طریق سرویس
اطالع رسانی الیه مدیریت ثبت وقایع و هشدارها به مدیر شبكه
ارسال و واکنش به رویداد حمله به آنها واگذار میگردد و در
حالت فعال 6میتواند کد مخصوص به حذف نشست 7حمله
1- Training Data Set
2- Test Data Set
3- Response Type
4- Reaction
5- Passive
6- Active

 -6-4-3واحد تصمیمساز نفوذ
در ایر بخش به بررسی واحد تصمیمساز نفوذ میپردازیم .نوع
پاسخ و یا نوع واکنش به رویداد حمله از سوي مدیر شبكه تعییر
میگردد و توسط واحد تصمیمسازي ایر تنظیمات اعمال
میگردد 9.براي ایر منظور مدیر شبكه قادر است تنظیمات مورد
نظر خود را در قالب خطمشی واکنش به رویداد حملهها تعریف و
از طریق واحدهاي تصمیمساز نفوذ آنها را اعمال کند بهعنوان
یک نمونه کاربردي ویژگی ضریب هشدار نفوذ متناسب با
حساسیت اطالعات ترافیک شبكه محلی توسط مدیر شبكه
تنظیم میگردد .در ایر پژوهش از مدلهاي یادگیري ماشیر که
با مجموعه دادههاي  NSL-KDDاز قبل آموزش دیدهاند استفاده
شده است؛ بنابرایر با فرض ایرکه ایر مدلها براساس معیار دقت
مرتب شده باشند نتیجه پردازش واحدهاي آشكارساز (مدلهاي
یادگیري ماشیر) بهترتیب اولویت به الیه تصمیمگیري ارسال
میگردد و برحسب می ان ضریب هشدار نفوذ تعییرشده واحد
تصمیمساز درصورت تشخیص ناهنجاري تا با وزندهی به
واحدهاي آشكارساز و دخیلنمودن ضریب هشدار نفوذ سپس در
صورت رأي اکثریت نسبت به پاسخ هشدار مناسب تصمیمسازي
میگردد.
7- Session
8- Attacker
9- Policy Enforcement
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الزم به توضیح است که هرچقدر درصد ضریب هشدار نفوذ
کمتر درنظر گرفته شود هشدارها با درصد نفوذ خیلی پاییر اعالم
میشوند و چنانچه ایر ضریب مقدار متوسط به باال تعییر گردد
هشدارهاي نفوذ با درصد دقت خیلی باالتري به الیه مدیریت ثبت
وقایع و هشدار ارسال میگردد.

طبیعت پویاي شبكههاي کامپیوتري ،داشتر سامانه تشخیص نفوذ
بدون هیچ هشدار کاذبی دور از انتظار نیست .چراکه میتوان نرخ
هشدارهاي کاذب را با جمعآوري تاریخچه 1و پردازش انواع مختلفی
از اطالعات از منابع گوناگون مثل سامانههاي تشخیص نفوذ،
آنتیویروسها ،رویدادنامههاي 9سامانههاي عامل ،رویدادنامههاي

بدیهی است که هرچقدر ضریب هشدار نفوذ متناسب با
ترافیک شبكه ،دقیقتر تعییر گردد نرخ مثبت کاذب بسیار کمتري
را در پی خواهد داشت .البته تصمیمسازي میتواند براساس رأي
اکثریت بدون دخالت ضریب هشدار نفوذ و یا با دخالت ضریب
هشدار نفوذ باشد.

براساس جمعآوري اطالعات و همبستهسازي هشدارها

 -۲-4-3واکنش به رویداد نفوذ

اف ایش نرخ دقت تشخیص نفوذ و کاهش نرخ هشدارهاي مثبت

به فاصله زمانی بیر رخداد وقایع در منبع اطالعات تا تحلیل آنها

کاذب بهصورت توأمان قابل قبول است .در ایر پژوهش بهمنظور

سرویسهاي تحت وب کاهش دهیم .پیادهسازي یک واحد تحلیل
88

رویداد بالدرنگ از هشدارهاي امنیتی ،براي تحلیل همبستگی

88

بیر رویدادهاي ثبتشده با هدف کاهش حجم هشدارها و
اعالنها ،وارسی صحت هشدارها و استخراج حمالت چندمرحلهاي
82

براي

توسط واحدهاي آشكارساز ،زمانبندي 8میگویند .در سامانه

پاسخ و واکنش به رویداد حمله از روش فعال براي روش مبتنی

پیشنهادي درصورتیکه نوع آشكارسازي نفوذ ،مبتنی بر امضاء

بر امضاء و غیرفعال 84براي روش مبتنی بر ناهنجاري متناسب با

باشد تشخیص نفوذ به محض وقوع و یا حتی قبل از آن ،امكان

نوع پاسخ تعییرشده در الیه تصمیمگیري استفاده شده است و

پاسخگویی فعال و پیشگیري از نفوذ وجود دارد و از زمانبندي

ضمر اطالعرسانی هشدارها به مدیر شبكه ،در صورت نیاز ،اعمال

بیدرنگ 2استفاده میشود ولی اگر نوع واحد آشكارساز ،مبتنی بر

واکنشی و اقدامات امنیتی الزم نی انجام خواهد شد.

83

ناهنجاري باشد درصورت کشف نفوذ پس از وقوع ،امكان
پاسخگویی فعال وجود نداشته و از زمانبندي دورهاي 3استفاده

 -4انتخاب ویژگی با الگوریتم ژنتیک

میگردد و در ایر شرایط صرفاً پیغام هشدار نفوذ به مدیر شبكه

الگوریتم ژنتیک یكی از روشهایی است که کاربرد زیادي در

ارسال میگردد .در سامانه پیشنهادي ،درصورتیکه ماهیت نوع

تشخیص نفوذ دارد .یكی از قسمتهایی که میتوان از الگوریتم
85

حمله مشخص شده باشد و نوع پاسخ 4از سوي مدیر شبكه فعال

ژنتیک استفاده کرد ،انتخاب ویژگی است .از الگوریتم ژنتیک

درنظر گرفته شود برخی اعمال واکنشی نی بهصورت خودکار

براي انتخاب ویژگیهاي مفید استفاده شده و ویژگیهاي

انجام میگردد بهعنوان نمونه دسترسی مهاجم مسدود میشود و

انتخابشده با استفاده از یک درخت تصمیمگیري به دستههاي

درصورتیکه ماهیت حمله مشخص نباشد و نوع پاسخ منفعل

طبیعی و یا ناهنجار تقسیم شدهاند [.]34

تنظیم شده باشد پیغام هشدار در قالب نمایش بر روي صفحه،5

در ایر روش یک جمعیت از زیرمجموعههاي کاندید تولید

ارسال پست الكترونیكی 6و پیام کوتاه 7به مدیران شبكه ارسال تا

میکنیم ،یعنی یک مجموعه ویژگی دادهشده با یکرشته باینري

نسبت به واکنش مناسب به رویداد حمله ،خود تصمیمگیري

به طول  nنمایش داده میشود که با یک صفر یا یک در محل iام،

نمایند.

بودن یا عدم حضور ویژگی  iرا در مجموعه نشان داده میشود.

 -5-3الیه مدیریت ثبت وقایع و هشدارها

تعداد کل ویژگیهاي در دسترس است ،یعنی جمعیتی از

گرچه تالشهاي زیادي براي کاهش نرخ هشدارهاي کاذب توسط

کروموزومها نگهداري میشود .در هر بار تكرار الگوریتم با استفاده

سامانههاي تشخیص نفوذ صورت گرفته است ،اما با توجه به

از یک تابع ارزیابی ،می ان شایستگی عناصر جمعیت فعلی را

1- Timing
2- Real-Time
3- Batch
4- Response Type
5- Monitoring
6- Email
7- SMS

8- History
9- Logs
10- Real-time
11- Correlation
12- Alert Correlation
13- Active
14- Passive
15- Feature Selection

n
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مشخص کرده و عناصر بهتر را بهعنوان جمعیت نسل بعد انتخاب
میکنیم .کروموزومهاي جدید طبق فرآیند زیر از کروموزومهاي

منفی کاذب :)FN( 9رویداد تحلیل مخرب است ،اما بهعنوان
بیخطر تشخیص داده شود.

قدیمی به وجود میآیند:
 )8باز ترکیبی 8که بخشهایی از دو کروموزوم والد با هم
ترکیب میشوند تا فرزندهاي جدیدي ایجاد کنند.
 )2جهش 2که بیتهاي یک والد بهصورت تصادفی تخریب
میشوند تا فرزند جدیدي ایجاد کند.
پیداشدن بهتریر جواب در ایر روش تضمیر نمیشود ،ولی
همیشه یک جواب خوب به نسبت مدت زمانی که به الگوریتم
اجازه اجرا داده باشیم ،پیدا میکند .روند ایر مرحله نی تا

شکل ( :)1ماتریس درهمریختگی

معیار دقت یا  Accuracyاز طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:

حدودي همانند روند الگوریتم ژنتیک توضیح دادهشده در بخش
طبقهبندي ترافیک هست که در شكل ( )5نشان داده شده است.
بهمنظور مقایسه روش پیشنهادي با سایر روشها ،از معیار دقت

 -5ارزیابی نتایج

استفاده مینماییم .همانطورکه در جدول ( )2مشاهده میشود ،روش

مطابق شكل ( )6ماتریس درهمریختگی چگونگی عملكرد

پیشنهادي بهدلیل استفاده از طبقهبندي ترافیک شبكه و آموزش چند

الگوریتم دستهبندي را با توجه به مجموعه داده ورودي به تفكیک

ماشیر یادگیري ترکیبی براساس طبقهبندي نوع سرویسها ،داراي نرخ

انواع دستههاي مسئله دستهبندي ،نمایش میدهد.

مثبت کاذب بسیار کمی است .همچنیر دقت روش پیشنهادي در مقابل

مهمتریر معیار براي تعییر کارایی یک الگوریتم دستهبندي
دقت یا نرخ دستهبندي 3است که ایر معیار دقت کل یک

سایر روشها ،باالتر است.
جدول ( :)۲مقایسه می ان دقت روش پیشنهادي با سایر روشها
نام روش

TP

عمومیتریر معیار محاسبه کارایی الگوریتمهاي دستهبندي است
رکوردهاي آزمایشی را بهدرستی دستهبندي کرده است.

دستهبند را محاسبه میکند .در واقع ایر معیار مشهورتریر و
که نشان میدهد دستهبند طراحیشده چند درصد از کل مجموعه

تعریع معیارهاي مورد نیاز در ارزیابی:
مثبت واقعی :)TP( 4رویداد تحلیل بهطور صحیح بهعنوان نفوذ
تشخیص داده شود.
مثبت کاذب :)FP( 5رویداد تحلیل از منظر امنیتی بیخطر است
اما بهعنوان مخرب تشخیص داده شود.
منفی واقعی :)TN( 1رویداد تحلیل بهطور صحیح بهعنوان
بیخطر و طبیعی تشخیص داده شود.

FP

ACC

)Time(MS

خوشهبندي
دادههاي دورافتاده

52/34

34/7

55/71

8173

مدلهاي گرافیكی
احتمال

77/56

2/87

71/13

988

شبكه بی ي

71/82

8/77

77/36

349

جنگل تصادفی

76/71

8/28

79

282

درخت تصمیم یک
سطحی

76/17

8/28

79

91

روش پیشنهادي

99/13

8/89

99/18

95

همانطورکه در نمودار ( )8نشان داده شده است زمان محاسبه
روش پیشنهادي در مقایسه با سایر روشها بسیار کمتر است و
ایر بهدلیل جداسازي و طبقهبندي ترافیک شبكه و کاهش ابعاد

1- Crossover
2- Mutation
3- Classification Accuracy - Rate
4- True Positive Rate
5- False Positive Rate

ویژگی قبل از تشخیص نفوذ است.
6- True Negative Rate
7- False Negative Rate
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نمودار ( :)۲تأثیر انتخاب مجموعه دادهها بر نتایج نهایی روش
پیشنهادي
نمودار ( :)6نمودار مقایسه زمان محاسبه روشهاي مختلف با روش
پیشنهادي

با استفاده از روش کاهش ابعاد ویژگی ،مجموعه ویژگیهاي
انتخابشده با توجه به نوع حملهها مطابق جدول ( )3دستهبندي
میگردد.
جدول ( :)3دستهبندي ویژگیها ،متناسب با هر حمله []36
نوع حملهها

ویژگیهای انتخابشده

DoS

3-5-24-38

Probe

8-3-5-6-23-38

نمودار ( :)3تأثیر پیشپردازش دادهها درصورت استفاده از 10-fold

R2L

8-3-5-6-88-23-24-32

U2R

3-5-6-88-88-84-87-81-32-35

جدول ( )4تأثیر کاهش ابعاد ویژگی را در زمان محاسبه
واحدهاي آشكارسازي نفوذ نشان میدهد ،همانطورکه مشاهده
میگردد بعد از کاهش ابعاد ویژگی زمان محاسبه تشخیص نفوذ
 %68/14کاهش یافته است.
جدول ( :)4مقایسه زمان محاسبه قبل و بعد از کاهش ابعاد ویژگی
زمان محاسبه
84%.61

بعد از کاهش

قبل از کاهش

ویژگی

ویژگی
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آنچه از نمودار ( )2پیدا است ،ایرکه سطح دشواري پایگاه
داده  NSL-KDDبهدلیل استفاده از مجموعه دادههاي آموزش و
آزمون متفاوت بیشتر از سایر مجموعههاست و میتواند مرجع
جامع و مناسبتري براي ارزیابی الگوریتمهاي مختلف باشد .هم-
چنیر در نمودار ( )3نتیجه پیشپردازش دادهها بهطور مؤثري در
نتایج دادهها تأثیر داشته است .همچنیر مطابق نمودار ()4
درصورت استفاده از مجموعه دادههاي مج ا در روشهاي مبتنی
بر درختهاي تصمیمگیري و مدلهاي گرافیكی ،تأثیر بیشتري
داشته است ،اما در برخی روشها ازجمله شبكههاي عصبی و
ماشیر بردار پشتیبان تأثیر زیادي نداشته است.

زمان
(ثانیه)
8

براي بررسی تأثیر مجموعه دادهها ،یکبار از مجموعه داده مج ا
استفاده شده و در روش دیگر از روش  k-foldبا  k=10استفاده
شده است .همانگونهکه در نمودار ()8نشان داده شده است ،در
صورت استفاده از روش  k-foldبا استفاده از روش پیشنهادي،
درخت تصمیمگیري  j48بهدقت بسیار باالي  99.18رسیدیم.

نمودار ( :)4تأثیر پیشپردازش دادهها درصورت استفاده از مجموعه
دادههاي مج ا

1- Holdout
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متأسفانه ،بهدلیل عدم دسترسی به مجوزهاي الزم براي
جمعآوري دادههاي واقعی از شبكههاي مختلف ،امكان جمعآوري
دادههاي واقعی و آموزش جامع سامانه پیشنهادشده بهصورت
واقعی وجود ندارد .از سوي دیگر ،مجموعه دادهاي که بتوان هر دو
قسمت طبقهبندي ترافیک و تشخیص نفوذ را باهم پیاده نمود
موجود نیست .با ایر حال ،بهمنظور بررسی کارایی سامانه
پیشنهادشده ،ابتدا دادههاي مجموعه داده معرفیشده را براساس
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میگردد تمامی روشهاي بررسیشده با استفاده از روش
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ABSTRACT
The role of intrusion detection systems has been considered significant in network anomaly detection.
New and unknown attacks have proved that signature-based detection methods are inefficient, and raised
the attention to anomaly-based detection methods. Despite their great ability in anomaly detection, these
methods suffer from high rate of false-alarms. Therefore, the idea of using hybrid intrusion detection
systems is developed in order to reduce the false-alarm rate. In this paper, we propose a four-layered model
based on hybrid methods. The first layer consists of data flow analysis and service type classification
modules. The service type classifier uses both an n-gram-based statistical technique, and an evolutionary
algorithm. In the intrusion detection layer, a signature-based and several anomaly-based detection modules
have been implemented with hybrid methods. These specific detection modules are called according to the
type of service which has been identified through the first layer. The decision-making layer is then called
based on the results of intrusion detection process. This layer identifies the attack nature and the type of
response, and then calls the event management layer. In this layer, network administrator is notified
appropriately; and, responsive actions are managed if needed. Applying the cross-validation method shows
that intrusion detection has been improved and, in result, the false alarm rate has been reduced.

Keywords: Intrusion Detection, False-Positive Rate, Event Log, Cross Validation, Traffic Classification,
Notification Service

* Corresponding Author Email: parsa@iust.ac.ir

