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چکیده
امروزه به دلیل حمالت و نفوذهای بسیار پیشرفته ،شناسایی حمالت در اینترنت اشیاء در بستر محیطهای ابری بسیار دشووار شو ه اسوت از
مشکالت دیگر سیستمهای ابری میتوان به پایین بودن دقت در تشخیص خطا ،نرخ مثبت کاذب و زموان محاسوبات الوو نی اشواره کورد در
روش پیشنهادی یک م ل تشخیص نفوذ ترکیبی شامل یک الگوریتم خوشهبن ی و یک البقهبن ی جنگل تصادفی مبتنوی بور ماشوین ،بورای
محیطهای ترکیبی مه و ابر ارائه میدهیم همچنین برای کنترل ترافیک شبکه در یه فیزیکی و همچنین تشخیص ناهنجاری در بین دستگاه
های اینترنت اشیاء محاسبات در مه و لبههای ابر انجام خواه ش به این صورت که پس از پیش پردازش ،ترافیک ورودی به مه و ابر بررسوی
و در صورت نیاز به یک ماژول تشخیص ناهنجاری ه ایت میشون برای شناسایی نوع هر حمله از یک البقهبن ی یادگیری مبتنی بور جنگول
تصادفی استفاده ش ه است از دادههای عمومی و دادههای ابری برای تحقیق استفاده ش ه است دقت کلی سیستم تشخیص نفوذ پیشونهادی
 10/79و متوسط نرخ مثبت کاذب  % 90و نرخ تشخیص ناهنجاری  19/97بوده است که نسبت به روشهای گذشته قابل مالحظه است
كلید واژهها  :سیستم تشخیص نفوذ ،محاسبات ابری ،محاسبات مه ،تشخیص ناهنجاری،اینترنت اشیاء

 -0مقدمه
ادغام ابر با اینترنت اشیاء ،9که به نام ابر اشیاء شناخته مویشوود،
دارای مزیتهایی میباش بهعنوان مثال ،کمک میکن توا رونو
آمادهسازی م یریت منابع اینترنت اشیاء و خ مات اینترنت اشویا
با هزینهای معقولتر و کارآم ی بیشتری انجام شود عالوه بر این،
جریان پردازش دادههای اینترنت اشیاء را سواده کورده و نصو و
ادغامی سوریع و کوم هزینوه را فوراهم مویکنو [ ]9مشخصوات
عملیات ابری از قبیل پرداخت به ازای مصرف و بر حسو تقااوا
بودن آنها ،در حال تغییر م ل محاسباتی شرکتها بوده و در حال
جایگزین نمودن زیرساختهای درونسازمانی 4به مرکز دادههوای
برونسازمانی 9است ،مراکزی که از الریق اینترنت قابل دسترسوی
هستن و توسط ارائهدهن گان میزبانی ابر م یریت مویشوون بوا
اینحال ،مسائل امنیتی زیادی از جمله تشخیص نفووذ در انتقوال
به این الگوی محاسباتی ایجاد میشون صورف نظور از پیشورفت
مهم فناوریهای امنیت االالعوات در سوالهوای اخیور ،نفوذهوا و
*رایانامه نویسن ه

مسئولshiri@aut.ac.ir :

حملووههووا بووه مغلوووب کووردن سیسووتمهووای تشووخیص نفوووذ در
محیطهای ابری ادامه میدهن [ ]4حمالت منع سرویس توزیوع
ش ه 2برای درهم شکستن توانایی تامین کنن ه ابر در جهت جذب
حمالت مبتنی بر سرور ،و مهوار و کنتورل منوابع شوبکهسوازی و
محاسباتی مرکز داده به منظور البقهبن ی حمالت منع سورویس
توزیعش ه با حجمهای غیر منتظره به ان ازه کافی بزرگ میشون
به خاالر افزایش حجم حمله ،آسی پوذیر بوودن بوه یوک دلیول
اصلی نگرانی تب یل ش ه است از بین رفتن بسته ،تاخیر با برای
ترافیووک اینترنتووی آنهووایی کووه ترافیووک شووبکه بوورای پیمووایش
شبکههای اشباع ش ه با حمله منع سرویس توزیع ش ه بوه وقووع
می پیون د از حمالت منع سرویس توزیوع شو ه نوه تنهوا بورای
مختل نمودن و وقفه در سرویسها ،بلکه همچنین برای منحورف
نمودن منابع امنیتی استفاده مویشوود در حوالیکوه انوواع دیگور
حمالت مثل تراکنشهای کالهبردانه و متقلبانه شروع میشوون
ابزارهای نفوذ و حمله پیچی هتر ش هان و سیستمهوای تشوخیص
نفوذ ابری را با حجم عظیمی از دادههای ترافیک شبکه ،رفتارهای
پویا و پیچی ه و انواع ج ی ی از حملهها به چالش میکشون []9
وااح است که یک سیستم تشخیص نفوذ بورای ابور بایو حجوم
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عظیمی از دادههای ترافیک شبکه را تحلیل کن  ،رفتار حملههای
ج ی را به خوبی تشوخیص داده و بوه دقوت بوا یی بوا کمتورین
اشتباه دستیاب با این حال پویشپوردازش ،تحلیول و تشوخیص
نفوذها در محیطهای ابری با استفاده از روشهای رایج و سنتی از
لحاظ محاسوباتی ،صورف وقوت و بودجوه بسویار پنرهزینوه اسوت
بنابراین ،تشخیص نفوذهای کارآم در محیطهای ابوری نیواز بوه
اسووتفاده از روشهووای ج ی و توزیووع ش و ه و هوشوومن از قبیوول
روشهای یوادگیری ماشوین دارنو [ ]2موا در ایون مقالوه ،یوک
سیسووتم تشووخیص نفوووذ ترکیبووی مبتنووی بوور خوشووهبنوو ی و
دسووتهبنو ی بوور اسووار الگوووریتمهووای یووادگیری ماشووین بوورای
محیطهای ابری ارائه میدهیم ه ف مقالوه تشوخیص ناهنجواری
] [5در بین دستگاههای اینترنت اشویاء اسوت از الورف دیگور بوا
ادغام مه و ابر و قرار گرفتن نودهای مه در لبههای ابور مویتووان
عالوه بر کنترل ترافیوک ورودی بوه موه ،امنیوت و کواهش زموان
پاسخگویی را به هموراه داشوت ابتو ا دادهوای جموعآوری شو ه
توسط دستگاههای اینترنوت اشویاء شوامل خانوههوای هوشومن ،
شهرهای هوشمن و دوربینهای هوشومن بوه نودهوای یوه موه
فرستاده میشون عملیات پیشپردازش و کاهش ابعاد در نودهای
مه انجام میگیرد در مرحله بع ی دادهوای پویشپوردازش شو ه
جهوت خوشوهبنو ی و تشوخیص ناهنجواری موورد بررسوی قوورار
مووویگیرنو و توسوووط روش خوشوووهبنو و ی وزنوووی معکوووور
( )Inverted Weighted Clusterکه توسعه یافته روش خوشهبن ی
 [6] k-meansاست دادهها به  0خوشه تقیسم میشوون و سو س
تابع توزیع عادی بررسی و تشوخیص ناهنجواری در نودهوای موه
انجام میگیرد خروجی تابع توزیع عادی دو حالت است یا دادهها
عادی هستن یا غیور عوادی و حملوه مویباشون تشوخیص نووع
حمالت توسط روش جنگل تصادفی انجام میگیورد در مجموعوه
داده مخصوص اینترنت اشیاء [ ]6ابت ا کاهش ابعاد انجام میگردد
و س س خوشهبن ی و بر چس گذاری میشون و سو س توسوط
یک دستهبن تک کالسه دقت روش جهوت تشوخیص ناهنجواری
بررسی میشود در معماری توزیع ش ه پیشنهادی ،ابت ا ترافیوک
ورودی به نودهای مه با استفاده از الگوریتم پنجره لغوزان مبتنوی
بر زمان بر روی هر مسیریاب در لبه مه بررسی و س س بوه یوک
ماژول تشخیص ناهنجاری ه ایت میشود در هر پنجوره زموانی،
دادههای ناهنجار ترافیک شبکه بر روی هر مسیریاب با یک سرور
ذخیره مرکزی هماهنگ میشون س س ،یک دستهبن یوادگیری
مبتنی بر جنگل تصادفی به منظور تشخیص نوع هر حملوه موورد
استفاده قرار میگیرد در ایون روش عوالوه بور شناسوایی حالوت
سیستم که یا عادی است و یا عادی نیست قابلیت تشخیص و نوع
هر حمله نیز قابل تشخیص است .سیستم پیشنهادی در بستر مه
و ابر و محاسوبات در موه و لبوههوای ابور انجوام مویشوود روش
خوشووهبنو ی وزنووی معکووور کووه پیشوورفته روش خوشووهبن و ی
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 k-meansاست کوه بور اسوار شوباهت بوین رکوردهوا عملیوات
خوشهبنو ی را انجوام مویدهو پوس از پایوان یوافتن الگووریتم
 k-meansدر روش پیشنهادی خوشهبن ی وزنی معکوور ] [7بوا
ایجاد سنترویی های ج ی مج دا خوشهبن ی انجام میشود این
روش مشکالت احتمالی روش قبلی برای خوشهبنو ی و انتخواب
داده اولیه اشتباه را ن ارد و دقت بسیار با یی دارد در واقع دادهها
پووس از خوشووهبن و ی توسووط یووک الگوووریتم یووادگیری ماشووین
کالربن ی میشون که پوس از آزموایش و آزموایش روشهوای
متع د ،روش جنگل تصادفی انتخاب ش ه اسوت و دادههوا بوه دو
دسته عادی و غیر عادی دستهبن ی میشون شناسایی حموالت
به ویژه حمالت منوع سورویس 9و منوع سورویس توزیوع شو ه و
تشخیص نفوذ در یه مه انجام میپذیرد برای غلبه به مشوکالت
محیطهای ابری در تاخیر زمان پاسخگویی ] [8و صرفهجوویی در
هزینه پهنای بان و همچنین ایمنی و حریم خصوصوی و افوزایش
امنیت محاسبات در لبه ابر پیشنهاد ش ه است [ ]9یک معمواری
به نام پردازش موه در سوطح سیسوتم جهوت توزیوع ،محاسوبه و
ذخیرهسازی و کنترل شبکه قبل از ورود به ابر فراهم شو ه اسوت
[ ]10در ادامه ،بخش  4مروری بر کارهای مرتبط را ارائه میده
بخش  9روش پیشنهادی و مجموعه دادههوای اسوتفاده شو ه در
این روش توایح داده خواه ش در بخش  2نتایج آزمایشوگاهی
و مقایسووه روشهووا انجووام خواهوو شوو و همچنووین جزئیووات
آزمایشهای انجام ش ه و معیارهای عملکرد استفاده شو ه بورای
ارزیابی سیستم تشخیص نفووذ پیشونهادی را ارائوه مویدهو در
بخش  0نتیجهگیری و مواوعات مهم برای آینو ه تحقیوق ارایوه
خواه ش

 -2كارهای مرتبط
این بخش به معرفی کارهای پیشینی میپردازد کوه بورای بهبوود
عملکرد تشخیص نفوذ در محویطهوای ابوری و سوایر حموالت و
ناهنجاری اختصاص داده ش هان میرزایی و همکارانش [ ]11یک
الگوریتم مبتنی بر تشخیص و ترکیب

انجمن های مشابه را برای

شناسایی گره های ناهنجار را انجام دادهان شوشیان و همکارانش
[ ]12یک م ل البقهبن ی ج ی ی در روشهای مبهمسازی برای
م لسازی به حمالت سایبری مهم ،روشی مبتنی بر فن جایگزین
حمله ارایوه دادهانو یادگواری و همکوارانش [ ]13حموالت منوع
سوورویس وب بووا اسووتفاده از آنتروپووی و الگوووریتم ماشووین بووردار
پشتیبان حمالت منع سرویس یه وب و یوا کواربردی از الریوق
ایجاد مصنوعی حجم زیاد ترافیک بر روی وب سرور تولی و باعث
اخووالل در سوورویسدهووی وب موویگووردد در ایوون تحقیووق
)DoS (Denial of Service
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یطهای ابری :عادله جعفر قلی بیک و همکاران
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برای شنواسایی این دسته از حمالت ،گهوای وب سرور با ایجاد
پنجرههای زمانی  47ثانیهای و محاسبه میزان فعالیت هر آیپوی
دسته بن ی گردی ه و سو س آنتروپوی مربووه بوه هور آیپوی در
پنجره زمانی محاسبه و از الریوق واریوانس آنتروپوی پنجورههوای
زمانی دارای پیوستگی تعیین و در مرحله بع از الریوق الگووریتم
ماشین بردار پشتیبان ،شبکه آموزش داده میشود تا پنجورههوای
زمانی ناهنجار و درنهایت آیپی آدررهایی که منجر به حموالت
منع سرویس و یا منع سرویس توزیعش هان به الور مشابه ،م ی
و همکووارانش [ ]14از سیسووتم تشووخیص نفوووذ اسوونورت و
دستهبن های یادگیری ماشوین بورای تشوخیص ناهنجواریهوای
موجود در ترافیک شبکه بین ماشینهای مجازی استفاده کردهان
چارچوب پیشنهادی آنها ،یک سیستم تشخیص نفوذ شبکه 9را بوا
زیرساخت ابر ادغام میکن این چوارچوب بور اسوار اسونورت و
دستهبنو درخوت تصومیم 4اسوت هو ف اصولی ایون چوارچوب
پیشنهادی ،تشخیص حملههای شبکه در ابر با نظارت بر ترافیوک
شبکه است نویسن گان از مجموعهدادگوان  NSL-KDDو KDD
برای ارزیابی سیستم خود اسوتفاده نموودهانو [ ]15ویسوینگ و
همکاران ] [16روشی را پیشنهاد کرد که دو آشکارساز را بوا هوم
ترکی میکن یک ردیاب ویژگی و یک ردیواب آمواری ردیواب
ویژگی با استفاده از اسنورت روی ادها را بر اسوار پروتکول هوای
شبکه ج ا میکن آشکارساز آماری با استفاده از بسته هوای داده
از آنجا با ردیاب ویژگی همکاری میکن تعیین کنی که آیوا یوک
روی اد یک حمله است یا خیر اگر میزان بسته های ب ست آمو ه
از آستانه قبلی بیشتر باش  ،این موورد بوهعنووان حملوه در نظور
گرفته می شود راایتبخشی در تشخیص حملهها بهدست آمو ه
است ادهم و دوستان [ ]17یک روش تشخیص با نظارت بورای
حمله منع سرویس بر اسوار شوبکه عصوبی پیشوخور پیشونهاد
کردهان این روش شامل سه مرحله اصلی اسوت )9( :جموعآوری
ترافیک ورودی شبکه )4( ،انتخاب ویژگیهای مربوه به تشخیص
حمله منع سرویس با استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مبتنوی
بر همبستگی بو ون نظوارت )9( ،9دسوتهبنو ی ترافیوک ورودی
شبکه به دو دسته ترافیک عادی یا ترافیک منع سرویس رویکورد
پیشوونهادی آنهووا بووه عملکوورد خوووبی بوور روی مجموعووهدادگووان
 UNSW-NB15و  NSL-KDDدست یافته است در تحقیق لویی
[ ]90و همکارانش در پوردازش داده در مقیوار بوزرگ بوه الوور
فزاین های از چارچوبهای نگاشت کاهش در بستر رایوانش ابوری
استفاده میکن در این نگاشت کاهش بهبود یافتهان و همچنین
روشهای مربوه به نگاشت کاهش و هادوپ بهالور خالصه شور
داده ش ه است س س انواع زمانبن یهای نگاشت کاهش بررسی
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و البقهبن ی ش ه است و بر روی زموان بنو ی آن تحقیوق شو ه
است

 -2روش پیشنهادی
ه ف از م ل ،تشخیص و شناسایی ناهنجاری در دادههایی اسوت
که در یه کاربرد معماری اینترنت اشیاء با دستگاههوای اینترنوت
اشیاء مبادله میشود و کنترل ترافیک در یه فیزیکوی اسوت بوه
منظور انجام این کار ،م ل نیازمنو الراحوی فراینو ی اسوت کوه
دادهها را از دستگاههای اینترنت اشویاء بوهعنووان ورودی بگیورد،
دادههای ورودی را بوه الوور سیسوتماتیک قبول از ورود بوه یوه
کاربرد به واسطه رایانش مه و ابر پردازش کنو و دو دسوته داده
"عادی" یا "غیر البیعی" پیشبینی کن همچنین الی فراینو ی
نوع حموالت قابول شناسوایی باشون نووآوری روش پیشونهادی،
خوشهبن ی دقیق دادههای ورودی با استفاده از روش خوشهبن ی
وزنووی معکووور و اسووتفاده از جنگوول تصووادفی جهووت تشووخیص
ناهنجاری و کنترل ترافیک شبکه و احراز هویت در مه و لبههوای
ابر با استفاده از روشهوای یوادگیری ماشوین اسوت شناسوایی و
تشخیص نفوذ و حمله در مه انجام میشود جهت بهبود امنیت و
افزایش دقت و سرعت پاسخگویی ،نودهوای موه در لبوههوای ابور
مستقر ش هان شناسایی و تشخیص نفووذ در یوه موه و قبول از
ورود به ابر انجام و نتیجه به ابر ارسال میگردد تشخیص حمالت
به ویژه حمالت منع سرویس و منع سرویس توزیع ش ه بوا دقوت
با و کاهش نرخ مثبت کاذب و پاسخگویی سریع از نوآوری روش
پیشنهادی است فرآین تشخیص ناهنجاری در مه فراین ی است
که مسئول دستهبن ی (خوشهبن ی) ،البقوهبنو ی و پویشبینوی
است که شامل سه مرحله میباش :
 پیش پردازش دادههای ورودی :این مرحلوه مربووه بوه
قال بن ی دادههای ورودی به شیوهای که پردازش آن آسوانتور
باش کاهش تع اد ویژگیها و انتخواب بهتورین ویژگویهوا باعوث
افزایش دقت و کاهش زمان محاسبه و م لسازی خواه ش
 پردازش :این مرحلوه مربووه بوه خوشوهبنو ی دادههوای
ورودی به به  0خوشه است یک خوشه عادی و  2خوشوه حملوه
است با استفاده از روش خوشهبن ی وزنی معکوور و اسوتفاده از
تابع توزیع عادی و روش خوشهبن ی توککالسوی بوردار ماشوین
2
پشتیبان
 پیشبینیها :ایون مرحلوه مربووه بوه اسوتفاده از جنگول
تصادفی ساخته ش ه برای پیشبینی نوع حمالت است

1

)Network Intrusion Detection System (NIDS
Decision Tree
3
)Unsupervised Correlation-Based Feature Selection (CFS
2

Support Vector Machine

4
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 تشخیص حمالت  :تشخیص حمالت منع سرویس و منوع

تصمیمات کالن در یه ابر انجام خواه گرفوت ایون روش بورای

سرویس توزیع ش ه در محیط مه و به صورت بالدرنوگ و ارسوال
گزارش به محیط ابر

یه کاربرد اینترنت اشیاء که نیاز بوه پاسوخگویی سوریع و بو ون

در اینترنت اشیاء تع اد زیادی از تجهیوزات هموواره در حوال

وقفه دارد بسویار کارآمو اسوت از الرفوی ناهنجواریهوای بوین
دستگاههای اینترنت اشیاء به خوبی قابل تشخیص است

تولی داده ها ساخت یافته و یا غیر ساخت یافته با حجوم و تنووع
مختلف می باشن از الرفی به دلیل تامین سطح با یی از امنیوت
و تامین حریم خصوصی در رایانش ابری ،یکی دیگور از مهمتورین
مشووکالت مربوووه بووه االالعووات در اینترنووت اش ویاء بووه واس وطه
بهرهگیری از آن برالرف میشود به الور کلی دادههای ورودی به
مرحله پیش پردازش میرود و س س توسوط روش خوشوهبنو ی
وزنی معکوور بورای سواخت پونج خوشوه موورد اسوتفاده قورار
می گیرن س س از الگوریتم تشخیص ناهنجاری جهت تشوخیص
شرایط عادی و غیر عادی استفاده مویشوود ترافیوک ورودی بوه
نودهای مه بررسی و تخشیص حمله و ناهنجاری در آنهوا بررسوی
میشود خوشهبن ی براسار شوباهت بوین ویژگویهوای دادههوا
انجام میشود پس از خوشهبن ی ،دادههای ورودی پیش پردازش
ش ه به دو گروه تقسیم میشون  :یک گروه برای آموزش و ساخت
م ل کالسیفایر و گروه دیگر ،بورای آزموایش صوحت کالسویفایر
جهت تفکیک دادههای عادی و غیرالبیعوی ،اسوتفاده مویشوون
تع ادی از دادهها برای بررسی دقوت کالسویفایر و ارزیوابی مو ل
استفاده خواه ش سیستم به صورت عادی آموزش داده خواهو
ش و س س هر رفتاری که خارج از حالت عوادی سیسوتم باشو
بهعنوان ناهنجاری در نظر گرفته خواهو شو در اداموه سیسوتم
تشخیص نفوذ پیشنهادی برای تشخیص حمالت استفاده میشود
دادههای ترافیک شبکه ورودی به مه در لبههای ابر ،در هر پنجره
زمانی در مسیریابهای مه ثبت میشون سو س دادههوای ثبوت
ش ه مورد پیش-پردازش قرار گرفته و به اولین مرحلوه تشوخیص
ناهنجاری ه ایت میشون که از یک الگوریتم یوادگیری ماشوین
استفاده میکن این امر اجازه تشخیص و مس ود کردن ترافیوک
مشکوک را میده  ،در عین اینکه اجوازه دسترسوی بوه ترافیوک
عادی را نیز میده ترافیک مشکوک بر روی هر مسیریاب شبکه
با یک سرور مرکزی هماهنگ میشون یک دسوتهبنو یوادگیری

شکل ( :)0معماری روش پیشنهادی

شووکل شووماره ( )4عملکوورد روش پیشوونهادی را در محوویط
ترکیبی مه و ابور تشوریح مویکنو ذخیوره سوازی و پوردازش و
ارتباالات ایمن در یه موه و در گورههوای مسوتقل از ابور انجوام
میشود با پردازش در مه میزان تواخیر و ناهنجواری و تشوخیص
حمالت بهبود یافته و محیط ایمنتری برای اینترنت اشیاء فوراهم
میشود دستگاههای که در لبه ابر مورد استفاده قورار مویگیرنو
شامل موبایل ،سرورها ،بردهای رزبریپای و دستگاههای مختلوف
اینترنت اشیاء برای جمعآوری دادهها هستن

گروهی مبتنی بر جنگل تصادفی نیز برای دسوتهبنو ی دادههوای
ترافیک شبکه موجود بر روی سرور ذخیره مرکزی مورد اسوتفاده
قرار میگیرد تا نوع هر حمله را تشخیص ده شکل ( )9معماری
روش پیشنهادی را نشان مویدهو در روش پیشونهادی دادههوا
توسط سنسورها که در اینجا دستگاههای اینترنت اشویاء هسوتن
جمعآوری میشون س س برای پیش پردازش و تشخیص نفوذ و
ناهنجاری به یه مه فرستاده مویشوون پوردازشهوای نهوایی و

شکل ( :)2عملکرد روش پیشنهادی

یطهای ابری :عادله جعفر قلی بیک و همکاران
مدل تركیبی تشخیص ناهنجاری با استفاده از خوشهبندی وزنی معکوس و یادگیری ماشین در بستر مح 

ناهنجاری در بین دستگاههای اینترنت اشیاء به د یل مختلف
از جمله سیستم عامل ،حافظه مح ود ،تنوع دستگاههای اینترنت
اشیاء و عوامول مختلوف دیگور رخ می هو لوذا بوه روز رسوانی و
همچنین فواز احوراز هویوت و اعتبوار سونجی از عوامول مهوم در
شناخت ناهنجاری بین دسوتگاههوای اینترنوت اشویاء اسوت فواز
خوشهبن ی دقیق دادهها و تشخیص نفوذ و ناهنجاری در یه مه
انجام میشود جمعآوری ترافیوک ورودی بوه شوبکه و همچنوین
انتخوواب ویژگوویهووا جهووت تشووخیص حمووالت بووا اسووتفاده از
الگوریتمهای انتخاب ویژگوی و دسوتهبنو ی ترافیوک ورودی بوه
شبکه به دو گروه عادی و غیرعادی در یه مه انجوام مویگوردد
م یریت گره هوا و تصومیمات نهوایی و کوالن در یوه ابور انجوام
میشود در روش پیشنهادی دادهها را به درستی و ب ون خطا بوه
دو دسته عادی و عادی خوشهبن ی و برچس گذاری ش ه است
در این پوژوهش از مجموعوه داده ] CIC-IDS2017 [19اسوتفاده
ش ه است برای تشخیص تع اد خوشههای بهینه و افزایش دقوت
خوشهبن ی ابت ا از روش خوشهبن ی سلسله مراتبی دن وگرام آن
را ترسیم مینماییم و س س خوشهبن ی بر روی دادههای ورودی
انجام خواه ش
شکل شماره ( )9خوشهبن ی دقیق دادههای ورودی توسوط
الگوریتم پیشنهادی را نشان میده و س س جهوت تشوخیص و
پیشووگویی حمووالت از الگوووریتم هووای یووادگیری ماشووین جنگوول
تصادفی استفاده ش ه است یک خوشه مربوه به دادههای عوادی
و بقیه مربوه به مجموعه حمالتی است که در سالهای اخیور در
شهرها ،خانههای هوشمن  ،دوربینها و شهرهای هوشومن اتفوا
افتاده است

شکل( :)2خوشهبن ی دقیق دادههای ورودی
 -0-2مجموعه داده CIC-IDS2017

در پایگاه داده  CIC-IDS2017که پایگاه داده مخصوص دادههوای
اینترنت اشیاء است که توسط دوربینهوای هوشومن  ،خانوههوای
هوشمن و شهرهای هوشمن جمعآوری ش ه اسوت در مجمووع
 029/097/4رکورد دارد و شامل  00ویژگی است براسوار روش
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انتخاب ویژگی فیلتر و روش اری همبستگی و االالعات متقابل
و همچنین با استفاده از ب ست اوردن برای توک توک ویژگویهوا
تع اد ویژگویهوا را از  00ویژگوی بوه تعو اد  49ویژگوی کواهش
میدهیم در پایگاه داده فو داری هشت کالر مویباشو  .یوک
کالر عادی و هفت کالر حمله میباش .

 -2-2سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی
در این بخش روال در نظر گرفته ش ه برای تشخیص نفوذ در موه
و ابر و پیش از ورود به یه کاربرد در بین دستگاه هوای اینترنوت
اشوویاء موویباش و و همچنووین اجووزای سیسووتم تشووخیص نفوووذ
پیشنهادی ارائه ش ه است
 -0-2-2اجزای سیستم تشخیص نفوذ
سیستم تشخیص نفوذ پیشونهادی از اجوزای زیور تشوکیل شو ه
است:
ماژول جمعآوریكننده دادههای ترافیک شبکهدر مه و
لبههای ابر :این ماژول در کنترلکنن ه ترافیک شبکه مه نزدیک
به هر مسیریاب لبه شبکه فراهمکنن ه ابری پیادهسازی میشوود
این امر ،ثبت دادههای ترافیک ورودی شبکه به سرویسهوای موه
میزبانی ش ه بر روی همان زیرسواخت را ممکون مویسوازد ایون
ماژول ،ثبت دادهها را در یک پنجره زمانی مشخص انجام میده
در هر پنجره زمانی ،دادههای ثبت ش ه از ترافیک شبکه در یوک
سرور ذخیرهسازی ذخیره میشون
ماژول پیش -پردازش دادههای ترافیکک شکبکه :ایون
ماژول وظیفه پیش-پردازش دادههای ترافیک شوبکه را در الوول
هر پنجره زمانی بر عه ه دارد وظوایف قالو بنو ی ،پاکسوازی و
عادیسازی دادههای ترافیک شبکه در نودهای مه انجام مویشوود
این ماژول برای قورار گورفتن در نزدیکوی مواژول کنتورلکننو ه
دادههای ترافیک شبکه مه و ابر الراحی ش ه است در ایون روش
از چن گره موه جهوت احوراز هویوت ،پوردازش ،ذخیوره سوازی،
تشخیص ناهنجاری استفاده ش ه است هر گره دارای پایگواه داده
برای ذخیره سازی و ارتباه است
ماژول تشخیص ناهنجکاری :ایون مواژول بوه دسوتهبنو ی
دادههای ترافیک شبکه در هر پنجره زمانی به دو دسوته ترافیوک
عادی یا ناهنجاری میپردازد با استفاد از خوشوهبنو ی و سو س
دستهبن ی و انجام ازمایش و آزمایش با اسوتفاده از روش جنگول
تصووادفی بوور روی مجموعووه داده مووی توووان سوورعت تشووخیص
ناهنجاری و دقت تشخیص را افزایش داد

Mutual Information
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ماژول هماهنگسازی ترافیک شبکه :این مواژول ،مو ل
ترافیک مخرب شبکه را بر روی هر مسیریاب با یک سرور مرکزی
هماهنگ میکن این عمل هماهنگسازی برای هر پنجره زموانی
به الور ج اگانه انجام میشود
مککاژول دسککتهبنککدی ترافیککک حملککههککا :ایوون موواژول
بهدستهبن ی دادههای ترافیک مخرب شبکه میپردازد که با سرور
ذخیرهسازی مرکزی هماهنگ ش هان یوک دسوتهبنو یوادگیری
گروهی بر اسار جنگل تصادفی برای اجرای دستهبنو ی چنو -
کالسی بر روی دادههای ترافیک مخرب شبکه مورد استفاده قورار
میگیرد این امر ،تشخیص نووع هور حملوه و اجورای زودهنگوام
اق امات مقابلهای در برابر آن حمله را ممکن میسازد.

ناهنجاری انجام میشود س س یادگیری جمعی جنگول تصوادفی
برای تشخیص نوع هر نفوذ مورد اسوتفاده قورار مویگیورد نتوایج
بهدست آم ه از کل سیستم تشخیص نفووذ پیشونهادی بوا نتوایج
دستهبن های استان ارد جنگل تصادفی جمعی مقایسه ش ه است
شکل ( )2تشخیص ناهنجاری را در روش پیشنهادی نشوان موی-
ده اگر دادههای ورودی از یک حو مجواز بزرگتور یوا مسواوی
باشن حالت عادی است و اگر کوچکتر یا مسواوی باشون حالوت
غیر عادی یا حمله رخ داده است

 -4نتایج و بحث
در روش خوشهبن ی وزنی معکور  ،دادهها بر اسار شباهت بین
رکورد دادهها به پنج گروه خوشهبن ی می نمای پوس از تکمیول
خوشه بن ی ،با استفاده از الگوریتم تشخیص ناهنجواری گوروههوا
تحت عناوین عوادی 9و غیرعوادی 4برچسو گوذاری موی شوون
9
دادههای ورودی به دو بخش تقسیم میشون  :دادههای آمووزش
( )%97و دادههای آزمایش )%27( 2دادههوای آمووزش کوه بورای
آموزش حالوت عوادی سیسوتم و آمووزش رفتوار عوادی سیسوتم
استفاده میشوود و از روش خوشوهبنو ی توک کالسوی اسوتفاده
مینمای ایجاد درخت البقهبنو ی جنگول تصوادفی و داده هوای
آزمایش برای آزمایش پیشبینی سیستم استفاده میشود از نورم
افزار آی فاگ سیم 0برای پیادهسازی محیط مه و ابر و همچنین از
نرم افزار پایتون برای پیادهسازی الگوریتمهوا و آزموایش سیسوتم
استفاده ش ه است از ماتریس درهم ریختگی 9به منظوور ارزیوابی
سیستم از نظر مثبت صحیح ، 0منفی صوحیح ، 0مثبوت کواذب و
منفی کاذب 1ش ه اسوت سو س جهوت تشوخیص صوحت مو ل
تشخیص نفوذ پیشنهادی ،نتایج به دست آم ه با نتایج سایر هوای
انجام ش ه مقایسه خواه ش به منظور شوبیهسوازی نفوذهوا در
بستر ابری ،یک روش نمونهبرداری پنجرهای مبتنی بور زموان بور
روی مجموعه آزمایشی نیز اعمال ش ه است رکوردهای ثبت ش ه
از ترافیک در هر پنجوره زموانی متعاقبوا بوه پونج بخوش تقسویم
میشون که هر رکورد تنها به یک مسیریاب ارسال مویشوود بور
روی هر یک از مسیریابها وظوایف پویش-پوردازش و تشوخیص
1

Normal
Abnormal
3
Train
4
Test
5
Ifogsim
6
Confusion matrix
7
True Positive Rate
8
True negative
9
False negative
2

شکل ( :)4تشخیص ناهنجاری

 -0-4معیارهای ارزیابی
سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی بهدست هبن ی دادههای ترافیوک
شبکه به صورت مثبت یا منفی میپردازد ،که به ترتی متناظر با
ترافیک عادی یا حمله هستن نتایج بهدست آم ه بوا اسوتفاده از
معیارهای ارزیابی زیر مورد ارزیابی قرار گرفته است:
دقت :درص ی از دادههای ترافیک که به درستی دستهبن ی
ش هان ][20 -25
دادههایی که به درستی ش هان

() 9

کل دادههای ثبت ش ه ترافیک

= دقت

نرخ مثبت كاذب :01درص ی از دادههای ترافیک عوادی کوه
بهعنوان دادههای ترافیک حمله دستهبن ی ش هان
() 4

منفی کاذب
صحیح مثبت

منفی کاذب

= نرخ مثبت کاذب

یا منفی کاذب تع اد دادههای ترافیوک
که در این رابطه،
عادی اسوت کوه بوه اشوتباه بوهعنووان دادههوای ترافیوک حملوه
نیز تع اد دادههای ترافیک عوادی اسوت
دستهبن ی ش ه ان
که به درستی دستهبن ی ش هان
زمان اجرا :کل م ت زمان مورد نیاز برای تشخیص نفوذهوا
که شامل مو ت زموان پویش -پوردازش ،مو ت زموان تشوخیص
ناهنجاری و م ت زمان دستهبن ی جنگل تصادفی است

False Positive Rate

10

یطهای ابری :عادله جعفر قلی بیک و همکاران
مدل تركیبی تشخیص ناهنجاری با استفاده از خوشهبندی وزنی معکوس و یادگیری ماشین در بستر مح 

نمودارهککای ROCو :AUCنمووودار مشخصووه عملکوورد
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است م ل پیشنهادی را در شناسایی و تشخیص ناهنجاری نشان

دریافتکنن ه  ROCو مق ار ناحیه زیور منحنوی AUC9و معموو

میده

برای نموایش نتوایج در مسوائل تشوخیص دودویوی در یوادگیری

نتایج موجود در ج ول ( )9مقادیر متوسوط دقوت و متوسوط
نرخ مثبت کاذب را در سیستم تشوخیص نفووذ پیشونهادی بورای
تشخیص چهار نوع از دستههای حملوه موجوود در مجموعوه داده
استفاده ش ه در این مقاله را نشان داده است که حملههوای منوع
سرویس ،اسکن پورت PingScan ،4و  BruteForceهسوتن دقوت
کلی سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی برای تمام دستههای حمله
بووه مق و ار  10/79رسووی ه اسووت ،و متوسووط  FPRآن نیووز %90
است که نقطه قوت این تحقیق است در روش پیشنهادی حمالت
منع سرویس با متوسط دقت  11/09میباش

ماشین مورد استفاده قرار میگیرن نمودار  ROCنشان مویدهو
که چگونه تع اد نمونههای مثبتوی کوه بوه درسوتی دسوتهبنو ی
ش ه ان  ،با تع اد نمونههوای منفوی کوه بوه اشوتباه دسوتهبنو ی
ش هان  ،تغییر میکن مق ار  AUCنیوز دقوت مو ل را مشوخص
میکن []20

 -2-4عملکرد سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی
ما در این بخش ،نتایج بهدست آم ه از ارزیابی سیستم تشوخیص
نفوووذ را ارائووه موویدهوویم کووه بووا اسووتفاده از مجموعووه داده
 CIC-IDS2017ارزیابی ش ه است نتایج بهدست آمو ه از مواژول
تشخیص ناهنجاری در شکل ( )0نشوان داده شو ه اسوت نتوایج

جدول ( :)0نرخ مثبت کاذب و متوسط دقت در حمالت
مطالعات

نمودارهای  ROCو مق ار امتیاز  AUCماژول تشخیص ناهنجاری
بر روی هر مسیریاب در بستر ترکیبی مه و ابور نشوان داده شو ه
است ماژول تشخیص ناهنجواری بور روی مسویریاب سووم 17/9
است همچنین ،این ماژول به دقتی برابر بوا  01 ،19/9 ،14/4بوه

روش
پیشنهادی

ترتی بر روی مسیریابهای  4 ،9و  2دست یافته است در روش
پیشنهادی ماژول تشخیص ناهنجواری بوه بوا ترین دقوت یعنوی
 %19/9رسی ه است زمان اجرای کم و نرخ با ی مثبت کاذب نیز
بر روی هور مسویریاب مشواه ه مویشوود تشوخیص حموالت و
تشخیص ناهنجاری در بین دستگاههای اینترنت اشویاء و کواهش

مطالعات

نرخ مثبت کاذب و کاهش زمان محاسوباتی و پاسوب بالدرنوگ از

قبلی []20

جمله چالشها در محیط اینترنت اشیاء و در محیط ابری است

شکل ( :)2بهبود م ل در روش پیشنهادی در تشخیص ناهنجاری

در روش پیشنهادی حمالت منع سرویس نسبت به روشهای
گذشووته بهبووود یافتووه اسووت یکووی از حمووالت رایووج در بووین
دستگاههای اینترنت اشیاء حمالت شنود و حمالت منع سورویس
Area Under Roc

1

حمالت

متوسط نرخ

متوسط دقت

Portscan

کاذب
مثبت
7/49

10/9

PingScan

7/91

10/4

DoS

7/99

11/09

BruteForce

7/90

10

Overall

7/90

10/79

Portscan

7/42

19/0

PingScan

7/44

10/0

DoS

7/94

11/4

BruteForce

7/49

12/0

overall

7/49

10/70

ماژول ترافیک شبکه به ثبت و ابط ترافیک شبکه ورودی به
مه و لبههای ابر بر روی هر مسیریاب لبهای شبکه در یک پنجوره
زمانی مشخص میپردازد س س دادههای ثبت ش ه مورد عملیات
پیش پردازش قرار گرفته است تشخیص ناهنجاری با اسوتفاده از
یک م ل تشخیص ناهنجاری ه ایت میشوون سو س ،ترافیوک
مشکوک بر روی هر مسیریاب با سرور مرکزی هماهنگ میشود
توجه به شکل ( )9نرخ تشوخیص ،دقوت کالسویفایر ،پریسویژن و
ریکال را در مجموعه داده اینترنت اشیاء نشان میده ستون اول
حالت عادی و ستون دوم حالت ناهنجاری را نشوان مویدهو در
روش پیشنهادی نرخ تشخیص و نرخ دقت و نرخ تشوخیص خطوا
افزایش یافته است و همچنین نرخ مثبوت کواذب منفوی کواهش
یافته که دقت م ل را نشان میده
portscana

2
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در اینترنت اشیاء موثر است سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی بر
روی بسووتر ابووری گوگوول پیووادهسووازی شوو ه و بووا اسووتفاده از
 مورد آزموایش قورار گرفتوهCIC-IDS2017 مجموعهداده عمومی
است در آین ه ارزیابی سیستم برای شناسایی و تشوخیص کامول
حمالت منع خواب در نودهای مه و کاهش بوار محاسوباتی موورد
بررسی قرار خواه گرفت
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ABSTRACT
Today, due to highly advanced attacks and intrusions, it has become very difficult to detect IoT attacks in
cloud environments. Other problems with cloud systems include low error detection accuracy, false positive
rates, and long computation times. In the proposed method, we present a hybrid intrusion detection model
including a clustering algorithm and a machine-based random forest classification for the fog and cloud
environments. Also, to control the network traffic in the physical layer and also to detect the anomalies between IoT devices, calculations are performed on the fog and the edges of the cloud, so that after preprocessing, the incoming traffic to the fog and cloud are checked and if necessary, they are directed to an
anomaly detection module. A random forest-based learning classification is used to identify the type of each
attack. Both the general and cloud data have been used for this research. The overall accuracy, the mean
false positive rate and the anomaly detection rate of the proposed intrusion detection system are 98.03,
17% and 96.30 respectively, which is notable in comparison to previous methods .
Keywords: IDS, Cloud Computing, Fog Computing, Anomaly Detection, IoT
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