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 چکیده
 

 مایل افراد رو این از .است افزایش به رو حجیم و سنگین محاسبات به نیاز اطالعات فناوري هاي پیشرفت به توجه با امروزه
شبکه  مبناي بر ابري رایانش .دهند انجام افزاري نرم و افزاري سخت بخش در کمتري هزینه با را خود محاسبات که هستند

به  و کاربر تقاضا مبناي بر پذیر مقیاس و پذیر انعطاف بصورت را منابع به دسترسی امکان و تاس اینترنت همچون بزرگ هاي
فراوان  هاي مزیت کنار در دارد همراه به را فراوانی هاي مزیت ابري رایانش .نماید می ارایه اینترنت طریق از بالدرنگ صورت
امنیت  بحث ابري رایانش در موجود ها چالش مهمترین زا .است آمده وجود به مختلفی هاي چالش ابري، رایانش فناوري

غیره  و دسترسی مجوزهاي امنیت کاربران، هاي داده امنیت مانند مختلفی هاي قسمت به ابري رایانش در خود امنیت .است
 در ناگونگو مقاصد با مختلفی سایبري حمالت ابري، رایانش از استفاده افزون روز گسترش به توجه با .میشود بندي تقسیم
 خارج دسترس از منظور به سرویس انکار حمله .است سرویس انکار حمله ابرها، به حمالت مهمترین از .شود می ابرانجام

 سازي شبیه جهت روش یک مقاله این در .است معتبر هاي درخواست به پاسخگویی در ابر توانایی عدم و ابر کردن منابع
 الگوریتم و امضاء بر مبتنی هاي روش ترکیب از استفاده با که .است شده ارائه يابر رایانش محیط در سرویس حمالت انکار

 نویسی برنامه زبان کاري قالب در شده انجام هاي سازي شبیه و ابر به نفوذ تشخیص سیستم یک نزدیکترین همسایه،
2 جاوا نویسی برنامه به زبان و1 کلودسیم

 اجراي مدت طول در که دهد یم نشان سازي شبیه از حاصل نتایج .شده انجام 
 در .میشوند خارج دسترس از درصد 30 الی 20 معمول طور به شده تعریف داده مراکز سرویس، انکار هنگام حمله در و برنامه
 حمالت درصد 80 از بیش تشخیص توانایی ترکیبی، صورت به روش دو از همزمان استفاده نیز نفوذ سیستم تشخیص بخش
 .است پذیر امکان

 
 
 نفوذ یصتشخ یستم، س یس، حمله انکار سرو ینترنت، ا یبري، حمالت سا یت، امن يابر یانش: را یديلمات کلک
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Abstract 

 
Today, due to advances in information technology requires massive computing is on the 
rise. For this reason, people tend to do their computing with lower cost in hardware and 
software. Cloud computing based on large networks such as the internet, and flexible 
and scalable access to resources based on user demand in real time via the internet. 
Cloud computing brings with many advantages; Along with the vast benefits of cloud 
computing technology, there have been several challenges. The main challenge in cloud 
computing is security. Security in the cloud divided into different parts such as 
users data, access permissions and etc. Due to the increasing use of cloud computing,  
cyber attacks with different purposes is done in cloud. The most important attacks on 
clouds, denial of service attacks. DoS attack in order to paper out cloud resources and 
cloud inability to respond to valid requests. In this study, a method for simulating DoS 
attacks in cloud computing environment is provided. Then using a combination of 
signature-based method and k-nearest neighbor, and intrusion detection system was 
submitted to the cloud. Simulations was done in CloudSim framework and Java 
programming language. The result of the simulation shows that, during the simulation 
running and when DoS attack, data centers typically 20 to 30 percent are out of reach. 
In intrusion detection system using combination

Keywords: Cloud Computing, Security, Cyber Attacks, Internet , Denail of Service 
 

 
 مقدمه

 از موفق یک نمونه عنوان به ابري رایانش است؛ شده آغاز)ابري رایانش( جدید مفهوم این حول ها تالش اخیر سال چند در
 برنامه سرویس دهنده چند یا و شخصی کامپیوترهاي محدوده از پردازش مفهوم این کمک به .است شده مطرح پردازش
 را آن که پردازشی خدمات تنها درگیر است کافی ابر کاربران .است هشد منتقل کامپیوترها از ابري سمت به کاربردي

 .است شده پنهان ها آن سرویس ها از این شدن فراهم چگونگی جزئیات و باشند کرده اند درخواست
 نگران که کاربران حالت این در .کند می فراهم مجازي محیط یک در کاربردي هاي برنامه توسعه براي راهی ابري رایانش

 مجازي پردازش محیط یک در و نبوده افزاري نرم نصب به نیاز .نیستند اطمینان قابلیت یا و امنیت باند، پهناي فضا، مبودک
 و استفاده زمان مدت براي تنها نیز ،  ها هزینه لحاظ از .است آن مدیریت و برنامه گسترش و توسعه کاربران دغدغه تنها

 .دشو می پرداخته هزینه کرده اشغال فضاي
 رایانش محیط در اصلی هاي چالش از قانونی کاربران هاي درخواست با آن دادن تمیز و سرویس انکار نوع از حمالت بررسی

 دهی سرویس هاي مدل و ابري رایانش محیط هاي بخش تمام گرفتن قرار تأثیر تحت باعث سرویس انکار حمالت .است ابري
 حمالت با مقابله هاي روش .پذیرد صورت ابري رایانش محیط داخل یا و رونبی از توان می حمالت از اینگونه .شود می آن

 انکار حمالت نوع مهمترین از یکی .است کارا و مؤثر حدودي تا کاربران شناسایی و امنیتی هاي پروتکل ایجاد با ابر به خارجی
 .است ابر محیط خارج یا و داخل در آسا سیل حمله نوع از حمالت سرویس،
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 هزینه، و ابر به کاربران اطمینان قابلیت نظر از مخاطرات ایجاد و سرویس انکار حمالت هنگام در ابر زیاد بسیار تأثیر به توجه با
 .است مقاله این اصلی انگیزه و ابري رایانش امنیت در مهم هاي چالش از سرویس انکار حمالت با مقابله و تشخیص
 مقاله اهداف

 انکار حمالت تشخیص سپس آسا، سیل نوع از سرویس انکار حمالت سازي شبیه براي روش یک ارائه اصلی هدف مقاله این در
 ارائه مختلف هاي سرویس ابري، رایانش بندي طبقه .است شده سازي شبیه ابري رایانش محیط در آن با مقابله و سرویس

 .استمقاله  این اهداف دیگر از ابري رایانش امنیتی هاي چالش بررسی ابر، در شده
 

 مقاله ساختار

 تعریف سپس .است شده ارائه ابري رایانش مورد در مبناي مفاهیم و تعاریف تحقیق، کلیات است شرح بدین مقالهساختار
 همچنین ابر، سازي پیاده هاي مدل انواع و معماري ابري، رایانش دهی خدمات هاي سرویس ابري، رایانش از استاندارد و دقیق
 شده انجام کارهاي مهمترین بر مروري همچنین .است شده ارائه ابري رایانش محیط در موجود وهبالق هاي ریسک و ها مزیت

 .است گرفته قرار بررسی مورد آنها تحلیل و تجزیه و ابر در موجود پردازشی منابع به سرویس انکار حمالت زمینه در تاکنون
 مورد نتایج ارزیابی و پیشنهادي روش نتایج و شده دهدا نمایش آن کارکرد چگونگی شرح و شده سازي پیاده پیشنهادي روش

که می توان در این حوزه انجام گیرد و مورد بررسی قرار گیرد  آتی کارهاي و گیري نتیجه نهایت، در .است گرفته قرار بررسی
 ارائه شده است.

 
 ادبیات موضوع

 همکاران و دشموخ [ 42 ] در مثال براي .ردندا وجود ابر در سرویس انکارت حمال براي استانداري و جامع بندي طبقه
 بر DDoS حمالت [ 43 ] در .اند کرده بندي طبقه منابع تخلیه و باند پهناي در اخالل هاي گروه به را DDoS حمالت

 .است شده بندي تقسیم آسا سیل حمالت و بزرگ اطالعاتی هاي بسته هاي دسته به و شده بررسی ابر هاي سرویس وب روي
 و  OSI مدل 4 و 3 هاي الیه زیرساخت، سطح زیرساخت حمالت به مربوط منحصرا را حمالت نوع این [ 44 ] رد همچنین
 .است کرده معرفی ) OSI مدل 7 الیه برنامه، سطح( کاربردي برنامه حمالت

 به نیز وسطحد این .کرد بندي تقسیم زیرساخت سطح و برنامه سطح اصلی گروه دو به میتوان را DDoS حمالت کلی طور به
در شکل زیر .است شده ارائه محققین اکثر توافق مورد بندي دسته .هستند خود گروه به توجه با حمالت انواع داراي خود نوبه

 مشخص است.
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]ابر در DDoS حمالت انواع -1شکل 

 
 با شده تعیین پیش از حمالت انجام براي میشود کنترل )ها(هکر توسط که سیستم چند یا یک توسط DDoS حمالت
 نوع از موفق حمله یک اصلی عواقب .شود می انجام هدف منابع در اختالل ایجاد براي مخرب یا ناقص هاي بسته از استفاده

DDoS [27] است ابر سرویس ابري رایانش در و سیستم دهی سرویس توانایی شدن خارج. 
 حمالت اصلی هاي انگیزه رقابت و سایبري حمالت آزمون ی،سیاس مسائل اخاذي، انتقام، که دهد می نشان اخیر هاي بررسی

   DDoS [ 29 ] و [ 28 ]ست ا ابر هاي سرویس به 
 

 
 

 DDoS [ 28 ]انجام  حمالت براي مختلف انگیزه هاي -2شکل 
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 ابري رایانش درDDoS حمالت
 اختصار به و میشود هدایت5 بودن دسترس در و4 یکپارچگی ،3 محرمانگی اصل سه توسط ابر در امنیت استقرار سیاست

 )سیستم( هاي گره از استفاده با میتواند ابر، در DDoS حمله شکل ترین ساده در .میشود داده نمایش CIA عنوان تحت
 کنند برخورد آنها با چگونه دانند نمی مهاجم هاي بسته دریافت از پس حمله مورد اهداف .شود انجام اینترنت در پذیر آسیب

 دسترسی میافتد، اتفاق این که هنگامی .شوند می روبرو دسترس از هشد خارج یا و مجدد اندازي راه با منابع یتنها در و
 .[ 34  میشود اختالل دچار ابر خدمات و منابع به ابر قانونی کاربران

 
 به حمله براي و فمختل هاي شکل به واسط هاي سیستم از استفاده با مختلف زمانی هاي بازه در DDoS حمله نوع چندین

 بر میتوان DDoS حمالت چگونه که دادند نشان [ 36 ] در همکاران و مرلو . 35 ] است شده گزارش ابر مختلف اجزاء
 جهانی تلفنی ارتباطات در خدمات تخریب باعث میتواند حمالت این .شود انجام بیسیم هاي دستگاه از سلولی شبکه یک روي

 .شود مراهه تلفن شبکه پوشش در اخالل و
 بر تشخیص مزیت عمده .میشوند تقسیم ناهنجاري بر مبتنی و امضاء بر مبتنی اصلی گروه دو به حمالت تشخیص هاي روش

 ناهنجاري بر مبتنی تشخیص در .است جدید الگوهاي یافتن توانایی عدم نیز آن اصلی عیب و آن عملکرد سرعت امضاء اساس
 براي غیره و آمار ماشین، یادگیري کاوي، داده نرم، محاسبات مانند مختلف هاي زمینه در ها الگوریتم و ها تکنیک انواع از

 .میشود استفاده حمالت تشخیص
 

 روش تحقیق
 شده ارائه کلودسیم سازي شبیه ابزار از استفاده با ابري رایانش محیط در سرویس انکار حمالت سازي شبیه براي روش یک

 در .شود می ایجاد ابر داده مرکز در عادي حالت و حمله سناریوي دو ابتدا در سرویس رانکا حمله یک سازي شبیه براي .است
 .شود می ارائه ابر به نفوذ تشخیص براي کاوي داده و امضاء بر مبتنی تشخیص روش دو از استفاده با ترکیبی مکانیزم ادامه
 مشخصات و ابري رایانش محیط داده مرکز عماريم ابتدا در پیشنهادي، روش ارائه و سرویس انکار حمالت سازي شبیه براي

 داده مرکز دو کلودسیم، در ابر رایانش محیط معماري تعریف براي مقاله  این در .شود می مشخص کلودسیم محیط در آن
 مجازي هاي ماشین و میزبان داده مراکز از کدام هر براي آن از پس .است شده ایجاد کاربران درخواست به پاسخگویی براي

 .میدهد نشان را ابر داده مرکز معماري )3 (شکل .میشود ایجاد آنها به مختص
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 ابر داده مرکز معماري  -3شکل

 
 در داده مرکز تعداد شود می مشاهده  که همانطور .است شده ارائه داده مرکز تولید به مربوط کد نمونه ) 3 ( شکل ادامه در

 می شود. فراخوانی بار یک داده مراکز از کدام هر ایجاد براي که بوده عدد دو ابر محیط سازي پیاده براي شده گرفته نظر
 این .میشود ایجاد آنها از کدام هر به مربوط هاي میزبان اطالعات نیز داده مراکز از کدام هر در داده، مراکز ایجاد هنگام در

 مشخصات به مربوط کد) 4( شکل .است شده سازي شبیه محیط داده مرکز هر در مشخص فیزیکی منابع واقع در ها میزبان
 .میدهد نشان را داده مرکز هر فیزیکی هاي میزبان

 سازي پنهان وظیفه کارگزار یک .است ابر داده مرکز کارگزار تعریف مهم موارد از یکی ابر داده مرکز ایجاد هنگام در

 شکل .است مجازي هاي ماشین به ها کلودلت صتخصی همچنین و بردن بین از ایجاد، هنگام در مجازي هاي ماشین مدیریت
 .دهد می نشان را ابر داده مرکز کارگزار تعریف کد )5(

 

 
 
 

 
 فیزیکی میزبان هاي مشخصات به مربوط نمونه کد -4شکل 
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 ابر داده مرکز کارگزار تعریف -5شکل 

 
 کارگزار یک از شده انجام هاي سازي شبیه در .کرد تعریف جداگانه صورت به یا و کارگزار یک میتوان داده مرکز دو هر براي
 روي بر مجازي فضاي ایجاد منظور به ادامه در .است شده استفاده داده مراکز توسط ها کلودلت اجراي و دیریتم بخش براي
 را مجازي هاي ماشین تعریف تابع ) 6 ( شکل .میشود تعریف برنامه در مجازي هاي ماشین ابر، داده مراکز فیزیکی منابع
 .دهد می نشان

 
 مجازي ماشینهاي تعریف تابع -6شکل 

 
 در موجود ترافیک ابتدا در .شود ایجاد باید تکمیل و انجام جهت ابر پردازشی منابع به ارسالی کارهاي داده، مراکز ایجاد از پس

  .میگیرد صورتReadingData  کالس توسط اینکار .میشود وارد سیستم به مربوطه فایلهاي از دیتاست
 از ReadingData کالس توسط آزمایش و آموزش ویژگی بردار دو هاي نمونه از کدام هر به مربوط ترافیک هاي داده

 عدد به ها داده نوع استفاده جهت ها داده اطالعات، خواندن هنگام در کالس این در .میشوند خوانده )متنی( بیرونی فایلهاي
 هاي داده گیویژ بردارهاي ایجاد و اطالعات تبدیل از پس .شود می مشخص نیز کدام هر به مربوط کالس و شده تبدیل

  .شود می ایجاد آزمایشی و آموزشی هاي داده با متناظر کلودلت مجموعه دو ادامه در آزمایش و آموزش
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 به امر این .میشود انجام تصادفی کامالً صورت به پی آي آدرس حتی و خروجی فایل اندازه کار، طول کلودلت هر تولید در
  .است عیواق دنیاي به نزدیک سازي شبیه یک ایجاد دلیل
 توسط داده مراکز از دریافتی خروجی نتایج ها، کلودلت اجراي از پس مختلف، سناریوهاي ایجاد و ها کلودلت تولید از پس
 .میشود داده نمایش خروجی در printCloudletList تابع

 
 حمله سازي شبیه

 عادي حالت و حمله سناریوي دو .است شرح بدین کار روش کلودسیم در سرویس انکار حمله یک سازي شبیه منظور به
 [71] .دهد می نشان را ابر در شده توزیع سرویس انکار حمله یک کلی معماري )7 ( شکل .میشود تعریف کلودلت توسط

 

 
71[توزیع شده سرویس انکار حمله یک معماري_7شکل

 
 حمله سناریوي

 معموالً است؛ )مرکزداده کلودسیم در( ابر منابع ردنک خارج دسترس از هدف اینکه به توجه با سرویس انکار حمله هنگام در
 با ارسالی کارهاي طول تصادفی، طور  به سازي شبیه ایجاد منظور به نیز اینجا در .است زیاد بسیار ابر به ارسالی کارهاي طول

 000،100 الی10 ،000 بین حمله داراي طول کلودلت مثال براي .شود گرفته نظر در باید داده مرکز توان از بیشتر تقریبی
 در .برد بهره سازي شبیه انجام براي آن از توان می که است تنها آیتمی کار یک طول کلودسیم در .شود می گرفته نظر در

 نیاز مورد پردازنده تعداد خروجی، فایل اندازه پی، آي آدرس مانند دیگري کلودلت مشخصات هر به کار طول بر عالوه ادامه
 می استفاده نفوذ تشخیص قسمت در نمونه ترافیک و پی آي آدرس از .شود می اضافه شبکه نه ترافیکنمو یک و اجرا براي
 و صورت تصادفی به کلودلت هر طول .دهد می نشان را حمله سناریوي براي شده ایجاد هاي کلودلت نمونه ) 8 ( شکل .شود

 .شود می ایجاد برنامه در
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 مختلف طول هاي با شده ایجاد کلودلت هاي نمونه-8شکل

 
 عادي حالت سناریوي

 در .باشد داده توان مرکز از کمتر تقریبی باید و نیافته افزایش عادي غیر صورت به ابر به ارسالی کارهاي طول حالت این در
 ملهح سازي شبیه امکان ایجاد انتخاب  این دلیل .است 10,000 و 1000 بین تصادفی صورت به کلودلت هر طول حالت این
 هاي کلودلت ) 8 ( شکل .میشود اضافه آن به دیگر کلودلت مشخصات کار، طول بر عالوه نیز حالت این در .است کلودسیم در

 بازه در تصادفی صورت به کدام هر طول نیز اینجا در .دهد می نشان را سرورهاي کلود عادي حالت سناریوي براي شده ایجاد
 .شود می ایجاد شده گرفته نظر در
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 مختلف طولهاي با شده ایجاد کلودلت هاي نمونه- 9شکل 

 
 

 
 عادي کلود  یوسنار یجادها براي ا کد کلودلت- 10شکل  

 نفوذ تشخیص سناریوي
 در .هستیمکلودلت ها  توسط نفوذ تشخیص یافتن دنبال به اریوسن این در ابر، به حمله سازي شبیه بستر یک ایجاد از پس

 استفاده نفوذ تشخیص براي ترکیبی صورت به همسایه نزدیکترین الگوریتم و امضاء بر مبتنی روش دو نفوذ تشخیص قسمت
 سرویس نکارا حمله عنوان به قبالً که هایی کلودلت ویا مشکوك هاي کلودلت اطالعات امضاء بر مبتنی روش در .شود می

 در پی آي آدرس صورت به کار این شده انجام سازي شبیه در شود، می ذخیره سیاه لیست داخل در است شده داده تشخیص
 .است مشکوك و بعدي حمالت تشخیص براي سرعت افزایش امضاء بر مبتنی روش از استفاده مزیت .شود می ذخیره سیستم

 خودکار تشخیص براي نیز همسایه نزدیکترین نام به کاوي داده الگوریتم کی از امضاء، همزمان بر مبتنی روش کنار در
 .میشود استفاده

 نفوذ تشخیص سیستم معماري) 11 ( شکل .شود می استفاده قسمت این در کلودلت هر براي شده انتخاب ترافیک نمونه
 .دهد می نشان را ترکیبی
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 پیشنهادي نفوذ تشخیص سیستم معماري -11شکل 

 
 تحقیق ت هايمحدودی

 سرویس انکار از حمله جلوگیري جهت ابر به نفوذ تشخیص سپس و حمله شبیه سازي مکانیزم یک ارائه هدف مقاله این در
 .است ابر شبکه به نفوذ تشخیص شبیه سازي و براي استاندارد دیتاست یک وجود عدم سازي شبیه در مشکل مهمترین .است

 داده مجموعه یک از تصادفی صورت به آن شده براي انتخاب نمونه ترافیک دلتکلو یک تعریف هنگام در دلیل همین به
 حالت ترافیک وجود KddCUP دیتاست از استفاده مزیت.[72  است شده استفاده KddCUP نام به شبکه استاندارد

 .است آن در سرویس انکار حمالت حالت و عادي
 

 استفاده مورد افزارهاي نرم
 استفاده زیر شرح به ابزارهایی و افزارها نرم از ابر، به نفوذ تشخیص و سرویس انکار حمله سازي شبیه منظور به مقاله این در

 .است شده
  :Eclipse IDE  برنامه زبان و ایکلیپس توسعه افزار نرم از کلودسیم کاري قالب از استفاده و سازي شبیه اجراي منظور به 

 .است شده استفاده جاوا نویسی
  :CloudSim  آن 3.0.3 نسخه از مقاله این در .است ابري رایانش بستر ایجاد و سازي شبیه براي نظر مورد کاري قالب 

 .است شده استفاده
 : Excel  است شده استفاده سازي شبیه از حاصل نتایج نمودارها از برخی تولید براي نیز 2016 نسخه اکسل افزار نرم از. 
:Matlabنمودارهاي ایجاد براي نیز 2016 نسخه متلب نرم افزار از ROC شبیه  نتایج از حاصل ریختگی درهم ماتریس و

 .است شده استفاده سازي
 

 شبیه سازي اجراي
 کتابخانه هاي از گرفته و صورت جاوا برنامه نویسی زبان به و ایکلیپس افزار نرم در شده انجام هاي شبیه سازي مقاله این در

 به و متعدد دفعات به شده برنامه شبیه سازي اجراي .است شده استفاده ابري رایانش حیطم تعریف براي کلودسیم در موجود
 را شده انجام شبیه سازي برنامه خروجی نتایج از هایی قسمت ) 13 ( شکل و ) 12 ( شکل .است شده انجام تصادفی صورت
 .دهد می نشان
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 شبیه سازي خروجی از بخشی -12شکل 

 

 
 شبیه سازي یخروج از بخشی -13شکل 
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 مجازي ماشین و میزبان ابر، داده مرکز مشخصات و پیکربندي

 
 ابر داده مرکز مشخصات -1جدول 

 2 داده مراکز تعداد

 2 مرکز هر در میزبان تعداد

 20 مجازي ماشین تعداد

 100 کلودلت تعداد

 
 داده مرکز پیکربندي مشخصات -2 جدول

RAM 2048 
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 .کرد استفاده صحت و دقت فراخوانی، معیارهاي 
 در حمله هاي نمونه کل تعداد به حمله عنوان به شده شناسایی )هاي کلودلت( هاي نمونه نسبت معنی به6 فراخوانی معیار

 .میدهد نشان را رابطه این ) 1 ( عبارت .است آزمایش
)1عبارت (  

 به دقت معیارعادي ترافیک( اشتباه حمله هاي نمونه تعداد fp و شده داده تشخیص صحیح حمله هاي نمونه تعداد tp آن در
 عنوان به که هایی نمونه کل تعداد هب بوده حمله نوع از و شده بندي دسته درستی به که است هایی نمونه تعداد نسبت معنی
  .میدهد نشان را آن رابطه ) 2 ( عبارت که است شده شناسایی حمله
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 اول اجراي در نمونه کلودلت هاي مقایسه -15شکل

 
 دوم اجراي در نمونه کلودلت هاي مقایسه -16شکل

 
 سوم اجراي در نمونه کلودلت هاي مقایسه -17شکل 

 
 چهارم اجراي در نمونه کلودلت هاي مقایسه -18شکل

 نشان حمله سازي شبیه و مختلف اجراهاي هنگام در را داده مراکز شدن خارج دسترس از درصد میزان ) 19 ( شکل نمودار
 .دهد می
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 ابر داده مراکز شدن خارج دسترس از میزان -19شکل

 

 نشان را مورد این ) 4 (جدول که .است برنامه اجراي میزان سرویس انکار حمله بررسی براي دیگر روش شد بیان که همانطور
 .دهد می

 
 برنامه اجراي زمان -4 جدول

 )ثانیه میلی( سرویس انکار حمله سناریوي )ثانیه میلی( عادي حالت سناریوي اجرا شماره
1 150 400 
2 130 380 
3 89 402 
4 80 360 
5 
 

71 331 

 
 ابر به نفوذ تشخیص سیستم ارزیابی نتایج

 به مربوط ترافیک و شده ایجاد آزمون عنوان به کلودلت عدد 100 اجرا دور هر در همسایگی نزدیکترین ریتمالگو آزمایش براي
 و مقایسه براي همچنین .است شده استفاده KddCup داده مجموعه از جایگذاري بدون و تصادفی صورت به نیز کدام هر

 ادامه در .است شده انتخاب تصادفی صورت به داده جموعهم از نیز نمونه 1000 تعداد همسایگان، نزدیکترین گیري اندازه
 .میدهد نشان را تشخیص دقت و ها نمونه تعداد )5 ( جدول .است شده ارائه سازي شبیه اجراي دور یک از حاصل نتایج

 
 برنامه اجراي دور یک از حاصل تشخیص دقت -5 جدول

 صحیح تشخیص دقت آزمایش ينمونه ها تعداد آموزش نمونه هاي تعداد نمونه ها کل تعداد

12000 1000 100 80% 
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 درهمریختگی ماتریس -20شکل

 ROC نمودار .است شده داده شینما همسایه نزدیکترین الگوریتم اجراي به مربوط ROC نمودار )21 (شکل در همچنین

 .گیرد می قرار استفاده مورد بندي طبقه یک تشخیص کارایی نمایش منظور به
 

 
 ROC نمودار -21شکل

 دیگران کارهاي با پیشنهادي روش مقایسه
67 ] در شده ارائه روش .کردند ارائه ابر به نفوذ تشخیص براي کاري قالب یک همکاران و چیچون  67 ] در  روش یک از 

 پی آي نکرد بلوکه و سیاه مبناي لیست بر شده ارائه روش .کند می استفاده مشکوك موارد و نفوذ تشخیص براي مشارکتی
 .دهد می نشان را [ 67 ] در پیشنهادي دیاگرام روش بلوك نماي )22 (شکل .است حمالت قربانی یا و مشکوك هاي
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 [67 ] در شده ارائه دیاگرام بلوك نماي -22شکل 

 در جدید حمالت براي تشخیص به نسبت کمتري دقت مقاله  این در پیشنهادي روش با مقایسه در [ 67 ] شده ارائه روش
 .دارد را ابر
 
 

 گیري نتیجه
 از استفاده با ادامه در .است شده ارائه ابري رایانش محیط در سرویس انکار حمالت سازي شبیه جهت روش یک مقاله این در

  .شد ارائه نیز ابر به تشخیص نفوذ سیستم یک همسایه، نزدیکترین الگوریتم و امضاء بر مبتنی روشهاي ترکیب
 شبیه از حاصل نتایج .است انجام شده جاوا نویسی برنامه زبان به و کلودسیم کاري قالب در شده مانجا هاي شبیه سازي

 20 معمول طور به شده تعریف داده مراکز انکار سرویس، حمله هنگام در و برنامه اجراي مدت طول در که میدهد نشان سازي
 ترکیبی، صورت به روش دو از همزمان استفاده نیز نفوذ تشخیص سیستم بخش در .میشوند خارج دسترس از درصد 30 الی

 است امکانپذیر درصد حمالت 80 از بیش تشخیص توانایی
 

 آینده کارهاي
 .دارد وجود ابر در امنیت ارتقاء براي باالیی پتانسیل ابري، رایانش محیط براي امنیتی مختلف هاي چالش وجود به باتوجه
 عنوان به .است پذیر مقیاس امنیت ابر محیط به توجه با و کرد ارائه رقیبان بین در زتمای عامل یک عنوان به میتوان را امنیت

 :کرد اشاره زیر موارد به میتوان عمومی و آینده کارهاي
 واسطها همچنین و ابري رایانش محیط براي امنیتی مسائل استانداردسازي

 مانیتورینگ سیستمهاي توسعه و منابع بر تمرکز

 سرویس سطح هاي توافقنامه

 آنها براي مختلف سناریوهاي ایجاد و امنیتی ریسکهاي تشخیص

 ابر بر آنها تأثیر و سیستم آسیبپذیري نقاط بررسی

 آزمایش منظور به سرویس انکار حمالت مختص کلودلتها از استاندارد داده مجموعه یک ایجاد
 امنیتی مختلف روشهاي
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 سیاه لیست داخل در تکراري اطالعات حذف براي هوشمند مکانیزم یک ارائه

 در غیره و تصمیم درخت مصنوعی، عصبی شبکههاي همچون هوشمند الگوریتمهاي دیگر از استفاده
 ابر در نفوذ تشخیص بخش
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