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 چکیده:

تم با توجه به رشد روزافزون فناوری اطالعات ، مسئله امنیت به عنوان یکی از مباحث مهم و بزرگ مطرح می باشد. سیس

ا که توسط و فایروال ه ذ قدیمیبر این سیستم های تشخیص نفو تشخیص نفوذ نقش مهمی در شبکه ها ایفا می کنند بنا

وانند خود را با نمی ت بسیاری از سازمانها به منظور حفاظت از امنیت سیستم های اطالعاتی به کار گرفته می شوند به تنهایی 

ر مقابله به منظو حمالت جدید تطبیق دهند از این رو امروزه سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده کاوی مطرح می شود.

است  های متعددی تحت عنوان روشهای تشخیص نفوذ ایجاد گردیدهای، روشهای رایانهها و شبکهفوذگران به سیستمبا ن

یص وروش تشخ تشخیص رفتار غیر عادیروش ، های تشخیص نفوذ به دو دستههای تشخیص مورد استفاده در سامانهروش

ن با توجه به و همچنیا با معرفی این دو دسته از روشهای تشخیص نفوذ در این مقاله سعی شده ت شوندتقسیم میسوء استفاده 

ی آن تکنیک ها این که بیشتر تکنیک های داده کاوی در زمینه تشخیص نفوذ با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته اند به بررس

                                                                                                                      وروشها پرداخته می شود.      

                                تشخیص روش سوء استفاده ، داده کاویتشخیص نفوذ ، تشخیص رفتار غیر عادی ،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

حمالت ونفوذ در سیستم های اطالعاتی با گسترش روزافزون تبادل اطالعات واستفاده از سیستم های برخط  میزان 

افزایش یافته است . به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اطالعات و رخنه در سیستم های حساس ومهم باید سیستم 

های مذکور امن شوند. مفهوم امنیت به معنای محافظت از محرمانگی ، یکپارچگی ودسترس پذیری است . اما محرمانگی ، 

 س پذیری چیست؟یکپارچگی ودستر

اسب محرمانه بودن داده ها به معنای این است که داده های در حال انتقال در شبکه تنها باید توسط افرادی که به شیوه من

د هیچ نبای ، دریافت می شوند که معیت به این داده ها از لحظه ای احراز هویت شده اند مورد دستیابی قرار بگیرد. حفظ جا

ری در حالت بکارانه داشته باشند. دسترس پذیابه دلیل رویداد های تصادفی وچه به دلیل فعالیت های خراختالل و فقدانی چه 

.(8811،  عیحمیدی و ضیا)مقابل حمالت انکار سرویس باید قدرتمند وضد ضربه باشد هود به معنای آن است که سیستم درمش  

ازی می سیستم های اطالعاتی و موقعیت آن در مراحل ایمن سبا توجه به اهمیت سیستم های تشخیص نفوذ در ارتقا امنیت 

ص نفوذ در توان به کمک این سیستم ها ، عملیات نفوذ در یک سیستم را نافرجام باقی گذاشت . اهمیت سیستم های تشخی

د . حتمالی شوآنجا به اوج خود می رسد که قبل از اینکه حمله به اتمام برسد وقوع آن را گزارش کند ومانع از آسیب های ا

بع شبکه را بنابراین تشخیص نفوذ عبارت است از فرآیند شناسایی وپاسخ به فعالیت های مخرب که به صورت هدفمند ، منا

م کامپیوتر فرآیند نظارت بر رویدادهیی که در سیست"لوژی وبر اساس تعریف موسسه استاندارد وتکن مورد تهاجم قرار می دهد.

   عیت و و با شبکه رخ می دهد تجزیه وتحلیل آنها در جهت یافتن نشانه هایی از نفوذ ، که به معنای دور زدن محرمانگی وجام

 )  .              kabiri et a1،2005 )  "اشدتر یا شبکه است ، می بدسترس پذیری و یا عبور از مکانیزم های امنیتی یک کامپیو

ا معایب خاص خود ر هر کدام مزایا و سخت افزاری ایجاد شده و سامانه های تشخیص نفوذ به صورت سامانه های نرم افزاری و

دیگر این  دقت از مزایای سیستم های سخت افزاری است و عدم شکست امنیتی آنها توسط نفوذ گران ، قابلیت دارند. سرعت و

های عامل  سیستم ها می باشد. اما استفاده آسان از نرم افزار ، قابلیت سازگاری در شرایط نرم افزاری و تفاوت سیستمگونه 

      تند.خاب مناسب تری هسنتمختلف ، عمومیت بیشتری را به سامانه های نرم افزاری می دهد وعموما این گونه سیستم ها ا

                                                                                                       ذلزوم استفاده از سیستم های تشخیص نفو-2

فا می کنند. در دنیای امروز ،کامپیوتر وشبکه های کامپیوتری متصل به اینترنت نقش عمده ای در ارتباط و انتقال اطالعات ای

شار ویا العات مهم مراکز خاص با اطالعات افراد دیگر وبا قصد اعمال نفوذ یا اعمال فدر این بین افراد سودجو با دسترسی به اط

یستم های عمل تجاوز به سیستم های کامپیوتری را در پیش گرفته واقدام به نفوذ به سها ،  حتی به هم ریختن نظم سیستم

پیوتری که حفظ کارایی در شبکه های کامتی واطالعادیگر کرده وامنیت آنها را به خطر می اندازند . بنابراین لزوم حفظ امنیت 

(.                                                            8811حمیدی و ضیاعی ،با دنیای خارج ارتباط دارند کامال محسوس است )  

برخی از  .ضروری هستندسیستم های تشخیص نفوذ برای بسیاری از سازمانها ، ازدفاتر کوچک تا شرکت های چند ملیتی ، 

:                                                                                                                    فواید این سیستم ها عبارتند از  
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 کارایی بیشتر در تشخیص نفوذ ، در مقایسه با سیستم های دستی -

 منبع دانش کاملی از حمالت -

 ی رسیدگی به حجم زیادی از اطالعات توانای -

 توانایی هشدار نسبتا بالدرنگ که باعث کاهش خسارت می شود -

دادن پاسخ های خودکار ، مانند قطع ارتباط کاربر ، فعال سازی حساب کاربر ، اعمال مجموعه دستر های خودکار و  -

 غیره

 توانایی گزارش دهی -

                                                                                                                                  روش های تشخیص نفوذ   -3

.(Paul Innella and Oba McMillan)   می شوند به دودسته تقسیمروشهای تشخیص مورداستفاده درسیستم های تشخیص نفوذ

                                                                                                                روش تشخیص رفتار غیر عادی -8

                                                                                     روش تشخیص سوءاستفاده یا تشخیص مبتنی بر امضا -2

                                                                                                                         ار غیر عادیروش تشخیص رفت 1-3

رد . رفتار الگوها و قواعد خاصی برای آنها پیدا ک برای تشخیص رفتارغیر عادی ، باید رفتارهای عادی را شناسایی کرده و        

به  ،ندکه از این الگو ها پیروی می کنند ، عادی بوده و رویداد هایی که انحرافی بیش از حد معمول آماری از این الگو دارهایی 

نه الگوی گو عنوان رفتار غیر عادی تشخیص داده می شوند. نفوذهای غیر عادی برای تشخیص بسیار سخت هستند، چون هیچ                        

                                                                       .( Paul Innella and Oba McMillan)  ثابتی برای نظارت وجود ندارد

د یکی از حاالت غیر عادی بودن استفاده از حد معمول از یک سیستم است. مثال اگر شخصی که یک یا دوبار در روز وار 

فاده از یک شته وارد سیستم شده است این فعالیت غیر عادی است . یا مثال زمان استسیستم می شده امروز چندین برابر گذ

رد سیستم سیستم نیز می تواند عاملی برای تشخیص مشکوک بودن فعالیت باشد، مثال اگر شخصی خارج از ساعت اداری وا

                                            که می تواند برای تشخیص نفوذ آن وارد عمل شد. هشود نیز یک فعالیت مشکوک انجام داد

:                        (8811،  حمیدی و ضیاعی)تکنیک ها ومعیار هایی که در تشخیص رفتار غیر عادی به کار می روند عبارتند از

  

                                                                                                            تشخیص سطح آستانه                       1-1-3

  

ت که می تعداد ورود وخروج به سیستم ویا زمان استفاده از سیستم ، از مشخصه های رفتار سیستم ویا استفاده کننده اس   

  .تشافی استسیستم پی برد وآن را ناشی از یک نفوذ دانست، این سطح کامال ایستا و اکتوان با شمارش آن به رفتار غیر عادی 

                                                                                                                                                          معیار های آماری 2-1-3
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 ر اساس نوع پارامتریک، مشخصات جمع شده بر اساس یک الگوی خاص در نظر گرفته می شود ودر حالت غیر پارامتریک ب در

های معروف که از اندازه گیری آماری برای تشخیص   ids ز ا ، مقادیری که به تجربه حاصل شده است مقایسه صورت می گیرد

را نام برد.                                                                         NIDS   نفوذ رفتار غیر عادی استفاده می کنند می توان 

                                                                                                                                                     معیار های قانون گرا 3-1-3

شبیه به معیار های آماری غیر پارامتریک است . به طوری که داده ی مشاهده شده بر اساس الگوهای استفاده شده ی 

شی مارمشخصی به طور قابل قبول تعریف می شود. اما با الگوهایی که به عنوان قانون مشخص شده فرق دارد وبه صورت ش

                                                                                                                                                 نیست. 

                                                                                                                                 ء تشخیص مبتنی بر امضا 2-3

 ده است ومقابله با آن ها تجربه ش و این روش به این ترتیب است که روش های مختلف نفوذی که از قبل استفاده شده         

 وی دهد  بقت م فعالیت های انجام شده را با این الگوها مطایی در سیستم قرار داده شده است . سیستم نیز به صورت الگوها

 تشخیص د . در این روش ها ، معموالن الگوها باید هشدار الزم را بدهیکی از ایفعالیت باصورت مطابقت یک طبیعی است که در

ه با آن چه مشاب  کند با بررسی ترافیک شبکه الگوهای ای حمله است وسعی میها یا الگوهدارای پایگاه داده ای از امضا دهنده 

                                            .( Paul Innella and Oba McMillan)  را که در پایگاه داده ی خود نگهداری می کند بیابد

ستم موجود جدید انجام شده والگوی آنها در سی طبیعی  است که چنین سیستم هایی توان تشخیص نفوذهایی که باروش های

ذدر سیستم نیست را ندارند. در واقع این وظیفه ی مدیر سیستم است که با تحقیق والبته تجربه الگوهای جدید وبه روز نفو

است  وجودروش های نفوذی که شناخته شده بوده والگوی آنها در سیستم م ار دهد. در مقابل این سیستم هاتشخیص  نفوذ قر

                                                                                                                                               بسیار کارا هستند.

                                                                                                                                                     داده کاوی -4

های داده با استفاده فرآیندی است که برای استخراج وتحلیل الگوها و اطالعات مفید از انباره    (Data Mining) کاوی داده   

(Semi-Automatic) (.                                  8832)بهروزیان نژاد ، وخودکار انجام می شود  روش های نیمه خودکار   

                                                                                              داده کاوی در سیستم های تشخیص نفوذ-5

                                          های داده کاوی می توانند در موارد زیر در سیستم های تشخیص نفوذ استفاده شوند: تکنیک

 حذف رفتارهای عادی از داده های مشکوک به منظور تمرکز بر حمالت واقعی .8

 تشخیص مولد های داده هایی که به اشتباه مشکوک به خطر در نظر گرفته شده اند. .2

 یافتن رفتارهای غیر عادی که حمالت واقعی را آشکار می کنند. .8
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را به کار  برای به کار گیری تکنیک های داده کاوی فوق در سیستم های تشخیص نفوذ ، متخصصان داده کاوی روش های زیر  

                                                                                                        :(jake ryan et a1,1997)   می گیرند

(Summarization)                     ماری . آداده ها و یافتن مقادیر خارج از محدوده به کمک روشهای   خالصه سازیالف(   

(Visualization)                                                                 .یا نمایش گرافی خالصه داده ها و    بصری سازی ب(  

                                                                                                                              خوشه بندی داده ها. ج(

                                         .عادیکشف قوانین وابستگی : تعریف رفتارهای عادی به منظور توانایی کشف رفتارهای غیر چ(

 کالس بندی : پیش بینی طبقه ای که یک رکورد بدان متعلق است.  (ح

 کاویهای دادهها و الگوريتممدل -6

خاص  کنند و معموال هر کدام آنها در یک بخشکاوی از مجموعه این الگوریتم ها استفاده میبسیاری از محصوالت تجاری داده

تخصص ترین محصول توسط گروه مقدرت دارند و برای استفاده از یکی از آنها باید بررسی های الزم در جهت انتخاب متناسب

ها و  ه دادهنکته مهم دیگر این است که در بین این الگوریتم ها و مدل ها ، بهترین وجود ندارد و با توجه ب در نظر گرفته شود.

                                                                                                          خاب گردد.کارایی مورد نظر باید مدل انت

                                                                                                                                                               های عصبیشبکه1-6

های د. گرهباشبینی میهای پیشباشد که هر گره در این الیه معادل یکی از متغیرهر شبکه عصبی شامل یک الیه ورودی می

-رهگ شود.های الیه نهان وصل میشوند. هر گره ورودی به همه گرهموجود در الیه میانی به تعدادی گره در الیه نهان وصل می

     الیه .وصل شوند توانند به الیه خروجیهای یک الیه نهان دیگر وصل شوند یا میتوانند به گرههای موجود در الیه نهان می

            تم سیس براساس شبکه های عصبی برایسیستم تشخیص نفوذ  .خروجی شامل یک یا چند متغیر خروجی می باشد 

                                                              :(Jake Ryan et a1, 1997) ویژه شامل مراحل سه گانه زیر استکامپیوتری    

 -دوره های زمانی چند روزه برای هرکاربر از طریق یک بردارنشان میبدست آوردن :  مجموعه داده های آموزشی 1-1-6      

 دهیم که یک کاربر چه دستوراتی را اجرا می کند.

                                . شبکه عصبی را برای شناسایی کاربر بر اساس دستورراتی که در بردار می باشد: آموزش 2-1-6     

 دیدی که دررا برای هر دستور جدید شناسایی می کند ، یعنی اینکه اگر کاربری دستور جشبکه ، کاربر: کارايی 8-8-6         

.                                              بردار مربوط به وی وجود ندارد را اجرا کند سیستم قادر به شناسایی آن کاربر خواد بود    
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                                                                                                                                               الگوريتم ژنتیک  - 7

فاز کلی وجود دارد. در فاز اول ما آموزش هایی را به سیستم می دهیم واطالعاتی را در آن قرار می دهیم تا  2در این الگوریتم 

    فوذشخیص نداده ها تشخیص نفوذ را انجام دهد. در فاز دوم به کمک این اطالعات ت بتوان با الگو قرار دادن این آموزش ها و

قوانین اولیه  انجام می شود، در سیستم های تشخیص نفوذی که ازالگوریتم ژنتیک برای آموزش استفاده می نمایند، یک سری 

 واعد قبل اضافه تولید شده و به ق دسته بندی شده در پایگاه داده قرار می دهیم وبا بکارگیری الگوریتم ژنتیک قوانین جدیدی

                                                                                                          .( 38لطیف شبگاهی، ،شهبازی )   می شوند 

 در شکل زیر ساختار یک الگوریتم ژنتیک ساده نشان داده شده است.

 

لگو کد ا حاصل مسئله استفاده می کند . راه حل ها طبق یک الگوریتم های ژنتیک ، از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی

(.38بگاهی،لطیف ش ،شهبازی)وبرازندگی می شوندگذاری می شوندکه تابع هرراه حل کاندیدرا ارزیابی می کندکه اکثرآن نام دارد  

رین    تا این که به آخ ،تکامل از یک مجموعه کامال تصادفی از جامعه اولیه شروع می شود ودر نسل های بعدی تکرار می شود

  (.                                                                                                              38لطیف شبگاهی، ،شهبازیبرسیم) مرحله 

:                                                                                  شرایط خاتمه الگوریتم ژنتیک می تواند به صورت زیر باشد  

 به تعداد ثابتی از نسل ها برسیم. 

 بودجه اختصاص داده شده تمام شود. 

 بیشترین درجه بر ارزش فرزندان حاصل شود یا دیگر نتایج. 

 بازرسی دستی 

 ترکیب های موارد ذکر شده در باال 
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                                                                                                                                 های بردار پشتیبانماشین - 8

رد وبا االتر می بماشین های بردار پشتیبان خصیصه های ورودی با مقادیر حقیقی را با نگاشت غیر خطی به فضایی با ابعاد ب     

زی قرار دادن یک مرز خطی ، داده ها را جدا می کند.پیدا کردن یک مرز تفکیک برای جداسازی داده ها به مسئله بهینه سا

        ایهاما همه مسائل از ویژگی به نام توابع پ درجه دوم تبدیل می شود واز مرز خطی برای تقسیم بندی استفاده می شود .

ررا به غی خطی م هایـگوریتـبرای حل این مشکل استفاده می کند. این توابع ال نیستند وصورت خطی قابل تفکیک به  SVM 

(.38یف شبگاهی،لط ،شهبازی)آن فضا ممکن می سازنده ها به فضایی با ابعاد باالتر،تفکیک خطی رادرردن دادتبدیل می کند وبا ب  

                                                                                                                                                     درخت تصمیم -9

ها  فاوتشوند.یکی از ت منتهی به یک رده یا مقدار می هستند که  های تصمیم روشی برای نمایش یک سری از قوانین درخت

  ی پیشهای تصمیمی که برا شود. درخت گیری می که این فاصله چگونه اندازه ستا درخت تصمیم این بین متدهای ساخت

نامیده می شوند، زیرا نمونه ها رادر دسته ها و یا رده   classification  درخت های دشون ای استفاده میه ستدبینی متغیرهای  

  regression   های تشوند درخ بینی متغیرهای پیوسته استفاده می ای تصمیمی که برای پیشه درخت ها قرار می دهند. -

                                                                                             .(J.Han and M.Kamber,2001 )نامیده می شود 

                                                                                                                 پیاده سازی درخت تصمیم برای تشخیص نفوذ 1-9

ش شوند. نخستین کاری که باید انجام شود این است که داده ها وابزارهای موجود که  دریافت می کنیم باید پیش پرداز        

    را به فرمی در آورد که درخت تصمیم بتواند از آنها استفاده کند. در واقع داده های خام واین پیش پردازش باید داده ها 

عد که نتیجه پردازش داده ها برای مرحله بپردازش نشده نمی تواند به عنوان ورودی درخت تصمیم مورد استفاده قرار گیرد. 

     یینروی این داده ها انجام شده واز نتیجه ای آن برای تعتعیین مجموعه قوانین است بسیار مهم است.در مرحله بعد آنالیز 

                                                                                                                                                                            قوانین تصمیم گیری استفاده می شود. 

                                                                       .(Jeff Markey,2011 )شکل زیر مراحل کار درخت تصمیم را نشان می دهد  
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                                                                                                                                             نتیجه گیری:  

های سیستم. ترش می یابدگسروز  رشد فناوری اطالعات و شبکه های اینترنتی مسئله امنیت و نفوذ روز بهبا توجه به  امروزه  

-قص سیاستهای مخرب و یا نکامپیوتری را در مورد فعالیتافزاری است که کار نظارت بر شبکه یا نرمافزار تشخیص نفوذ سخت

یص های تشخدهد. سیستمهای حاصله را به بخش مدیریت شبکه ارائه میدهد و گزارشهای مدیریتی و امنیتی را انجام می

هر دودسته  ستفاده غیر مجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسطنفوذ وظیفه شناسایی و تشخیص هر گونه ا

یی ها جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتماال شناساکاربران داخلی و خارجی را بر عهده دارند.  هدف این سیستم

کنار وذ درص نفهای تشخیحمالت و تشخیص اشکاالت امنیتی در سیستم و اعالم آن به مدیر سیستم است. عموما سیستم

می توانند گیرد. سیستم های تشخیص نفوذ سنتی ناستفاده قرار میها مورد آن و بصورت مکمل امنیتی برای آتش دیوارهای

که با با د.انکاوی مطرح گردیدههای تشخیص نفوذ مبتنی بر دادهخود را با حمالت جدید تطبیق دهند از این رو امروزه سیستم

د که با در این مقاله سعی ش تکنیک های داده کاوی میتوان به طرز چشم گیری از حمله ونفوذ پیشگیری کرد.استفاده از 

اده کاوی از توان با استفاده از تکنیک های ده تا ب ودمعرفی برخی از الگوریتم های مهم داده کاوی در تشخیص نفوذ پرداخته ش

                                                                                                                      حمله و نفوذ پیشگیری کرد.   
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