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 چکیده

هدف خوشه بندی  ،خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد

روش های سنتی . در بین نمونه های ورودی می باشد یافتن خوشه های مشابه از اشیاء

مناسب برای خوشه بندی جریان داده ها در سیستم های تشخیص نفوذ به نوعی که 

 در این تحقیق برای اولین بار روی دیتا بیس. عملکرد مناسبی داشته باشند نیستند 

NSLKDD  کار شده است و با استفاده از الگوریتمK-means داده  به خوشه بندی

با استفاده از ارائه روشی در ورودی . ها در سیستم های تشخیص نفوذ پرداخته است 

به این نتیجه گیری میرسیم که  NSLKDDالگوریتم و استفاده از دیتابیس 

مشکالتی چون تراکم داده در خوشه ها، زمان اجرایی ، رانش داده و مدیریت حافظه 

 .حل خواهد شد

 

، سیستم تشخیص نفوذ، جریان   K-meansخوشه بندی ، الگوریتم : کلیدی  واژگان

 داده ، بالک بندی
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 مقدمه

غیرمجاز به  یشناسایی و تشخیص هر گونه استفادهی  وظیفه (Intrusion Detection System) تشخیص نفوذ سیستم

تشخیص و جلوگیری .  کاربران داخلی و خارجی را بر عهده دارند یسیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دو دسته

ای مطرح است و عمومأ در  های رایانه ها و سیستم های اصلی در برآوردن امنیت شبکه از نفوذ امروزه به عنوان یکی از مکانیزم

 .گیرند ها مورد استفاده قرار می های آتش و به صورت مکمل امنیتی برای آن کنار دیواره

شه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته خو

هدف خوشه بندی  .شودشند تقسیم می شوند که به این دسته ها خوشه گفته میهایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می با

 .دی می باشدیافتن خوشه های مشابه از اشیاء در بین نمونه های ورو

 :الگوریتم های خوشه بندی باید دارای خصوصیات زیر باشند

 ـ مقیاس پذیری 1

 های مختلفattributeـ امکان کار کردن با 2

 قراردادى ـ یافتن خوشه ها با شکل های 3

 .ـ دارا بودن حداقل دانش محیط کامپیوتر برای تشخیص پارامترهای ورودی4

 .آن تأثیری نداشته باشد ـ ترتیب داده های ورودی بر روی5

 ـ دارای ابعاد مختلف و باال6

 ـ قابلیت تغییر و امکان استفاده  آسان7

  K-meansالگوریتم .  است  K-Meansمهمترین و پرکاربرد ترین الگوریتمی که در بحث خوشه بندی وجود دارد الگوریتم 

 بسیار متداول است و برای مجموعه دادهای بزرگ مناسب می باشد

و تشخیص نفوذ یکی از زمینه های  [1]دل کاال و خدمات در اینترنت درچند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است تبا

استفاده از روش های سنتی برای دسته   [2].پژوهشی است که محققان تالش می کنند تا الگوریتم های جدیدی پیدا کنند

مدل جریان داده ها به تازگی [3] .  این مشکل را حل کرده است بندی همراه با مشکالتی است که روش های آنتروپی اطالعات

از الگوریتم های خوشه بندی برای دسته بندی و کالس بندی جریان داده ها استفاده  [4]. توجه کاربران قرار گرفته است  مورد

در تجارت الکترونیک احتمال حمالت نفوذی زیاد است ، استفاده از مدل های داده کاوی راهی برای شناسایی  [5]. می شود

. [2]پرداخته است  k-meanدر مقاله ای به ارائه روش گروه بندی برای آنومالی با استفاده از الگوریتم .[1]جاری استناهن

 . [3]در تشخیص نفوذ می تواند مورد استفاده قرار گیرد k-meanالگوریتم 

در سیستم های تشخیص نفوذ  میپردازد در این   K-meansاین مقاله به خوشه بندی جریان داده ها با استفاده از الگوریتم 

  [6]. ازش جریان داده ها استفاده شده است برای پرد NSL-KDDمقاله از دیتابیس 
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 روش تحقیق 

 داده میگردد اطالق دار معنی قوانین و ها الگو کشف منظور به ها داده از عظیمی مقدار تحلیل تجزیه و بررسی به کاوی داده

 بندی دسته هدف شده هدایت کاوی داده در .نشده هدایت کاوی داده و شده هدایت کاوی داده میشود، ظاهر نوع دو کاوی در

 بین تشابهات یا ها الگو یافتن هدف نشده هدایت کاوی داده در اما باشد می مشخص ها پارامتر برخی اساس اطالعات بر

 کاوی داده های روش نمونه از .باشد می اطالعات مورد در ای زمینه پیش هیچگونه از استفاده بدون از اطالعات گروههایی

 به همگن نا جمعیت تقسیم عمل به بندی خوشه .نمود اشاره بندی دسته و بندی خوشه به میتوان شده و هدایت نشده هدایت

 اساس بر شده تعیین پیش از ای دسته به داده هر بندی دسته در .میشود گفته همگن های گروه یا ها زیر مجموعه از تعدادی

 راهی بندی خوشه واقع در. ندارد  وجود ای شده تعیین پیش از دسته هیچ بندی خوشه در اما یابد می قبلی اختصاص دانش

گروه بندی  جهت بندی خوشه روش از تحقیق این در دلیل همین به .میکند فراهم پیچیده های داده ساختار یافتن برای

 [7].جریان داده ها در سیستم تشخیص نفوذ استفاده شده است 

 به دارد الگوریتم وجود این اسم در که k حرف .باشد می بندی خوشه های الگوریتم ترین پرکاربرد از یکی k-mean الگوریتم

 .هم میباشد به ها داده نقاط نزدیکی براساس ها خوشه از ثابتی تعداد کردن پیدا الگوریتم این هدف که دارد اشاره واقعیت این

 : باشد می زیر شرح به k-mean الگوریتم

 خوشه مرکز عنوان به داده K انتخاب -1

 ها خوشه مرکز با ها داده بقیه فواصل تعیین -2

 خوشه آن در نزدیکترند خوشه هر مرکز به که هایی داده گیری قرار -3

 خوشه جدید مرکز عنوان به خوشه هر میانگین محاسبه -4

 ها خوشه در تغییر عدم با رسیدن تا چهارم تا دوم مرحله تکرار -5

 مهمترین از یکی .دارد ها خوشه بین فاصله تعیین و روش خوشه تعداد چون عواملی به بستگی  k-meanروش خوشه بندی 

 های نمونه :تراکم  که باشد می مناسب ای خوشه تعداد .باشد می مناسب های خوشه تعداد انتخاب بندی خوشه در مسایل

 و است ها داده واریانس ها داده تراکم میزان تعیین برای رایج معیار باشند یکدیگر به شبیه امکان حد تا خوشه دریک موجود

 می بیان نیز صورت بدین را فوق عبارات .باشند جدا یکدیگر از امکان حد تا متفاوت های خوشه به متعلق های نمونه :جدایی

 .باشد زیاد نیز آنها 0 جدایی امکان حد تا و باشند 0 فشردگی ماکزیمم دارای باید ها خوشه که کنند

 :بندی خوشه ارزیابی

 خوشه مرکز اطراف در ها داده توزیع یکنواختی

 )آن حجم به خوشه داخل الگوهای تعداد نسبت ( خوشه چگالی بودن باال

 )الگوها تعدادکل به خوشه داخل الگوهای تعداد نسبت( پوشش بودن باال

 نبودن خلوت برای ها زیرخوشه بررسی همگنی، بودن باال

 ها خوشه همپوشانی بودن پایین

با توجه به اینکه حجم داده ها در این سیستم . خوشه بندی جریان داده در سیستم تشخیص نفوذ است در این تحقیق هدف 

بندی زمان زیادی نیاز است وهمچنین همراه با پیچیدگی است که برای رفع مشکالت خوشه بندی در زیاد است برای خوشه 

 ،ارائه یک چهارچوب جدید برای جریان داده های عظیم به صورت آنالین : از  این سیستم به طور جزئی اهداف ما عبارتند

  . روشی به منظور یافتن رانش در جریان داده ورودیارائه ، برای خوشه بندی جریان داده  kmeansبهبود ورودی الگوریتم 
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با ارائه روش نوین که این روش با تغییراتی که در الگوریتم ایجاد خواهیم کرد موجب میشود داده ها در ابتدا در چندین بالک 

ه صورت انالین جای خود قرار بگیرند با بالک بندی داده ورودی در نزدیکترین بالک مربوط به خود قرار می گیرد درواقع داده ب

 .استفاده شده است  NSLKDDدر این تحقیف ار دیتابیس  .را در خوشه پیدا میکند 

 نتایج و بحث 

ها در یک یا چند بانک  به مفهوم استخراج اطالعات نهان و یا الگوها وروابط مشخص در حجم زیادی از داده کاوی داده

باشد و  می نظارت و یادگیری ماشینی، یکی از شاخه های یادگیری بی در آمار خوشهبندی یا آنالیز  خوشه .اطالعاتی بزرگ است

روش  . شوند باشند تقسیم می هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می ها به دسته فرآیندی است که در طی آن، نمونه

و از مهمترین و  شود میبندی جدید محسوب  ای برای بسیاری از روشهای خوشه که روشی پایه K-Means  بندی خوشه

 .موثرترین روش های خوشه بندی است 

با این شرایط که از بالک . جهت خوشه بندی جریان داده ها استفاده کرده ایم  k-meanهمانطور که بیان شد از الگوریتم 

سپس به الگوریتم به عنوان روشی استفاده کرده ایم که داده ها ابتدا در بالک هایی قرار میگیرند  windowingبندی یا 

ارسال می شوند این تحقیق جریان داده ای انالین را تحت پوشش قرار میدهد و همچنین درصد خطا به پایین ترین حد 

 .میرسد و سرعت پردازش باال میرود 

 

 

 

 

 1شکل 

 

در ابتدا جریان داده های سیستم تشخیص نفوذ در .  شمای کلی از کاری که در این تحقیق انجام شده است را نشان می دهد 

ارسال می شوند خوشه بندی انجام میشود و داده  kmeansبالک های قرار میگیرند و بالک ها به طور تصادفی به الگویتم 

 .خروجی خوشه ها و درصد خطا نمایش داده میشود  تقسیم بندی میشوند و unormalو  normalهای 

 نتیجه گیری 

به دو گروه . پرداختیم و توانستیم داده ها را در دو خوشه قرار دهیم  NSLKDDدر این مقاله ما به آنالیز داده های دیتا بیس 

normal   وunormaly  . دراین سیستم برای اولین بار داده ها به صورت انالین وارد سیستم می شوند و مورد بررسی قرار

با این پیاده سازی ما توانسته ایم زمان بررسی . انتخاب میشوند  randomمیگیرند درواقع همه داده ها در بالک هایی به طور 

و سیستم امن تری پیاده برسانیم و همچنین خطا را کاهش دهیم درصد 99، میزان دقت را به جریان داده ها را کاهش دهیم 

 .سازی شود 

 

Kmeans 

algorithm 

 

 

 

Out put 
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