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Tóm tắt

Trong bài báo này sẽ trình bày phương pháp phát hiện xâm nhập sử dụng thông tin thu
thập trên máy trạm (host-based IDS) của bộ dữ liệu ADFA-LD dựa vào tần suất lời gọi hệ
thống. Phương pháp phân tích thành phần chính được sử dụng trong tiền xử lý dữ liệu, sau
đó áp dụng mô hình mạng nơron nhân tạo để phát hiện xâm nhập trái phép. Kết quả thử
nghiệm cho thấy, với cùng độ chính xác trong phát hiện bất thường, phương pháp đề xuất có
tỉ lệ cảnh báo nhầm thấp hơn so với một số thuật toán đã được dùng trước đó.

In this paper, a method for preprocessing the ADFA Linux dataset (ADFA-LD) dataset
using frequency-based and PCA method will be introduced. After that, the neural networks
algorithm is used to detect intrusion. Results from experiments show that, at the same accuracy
rate, our method has the false alarm rate lower than other methods
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1. Phương pháp chung phát hiện xâm nhập mạng

Hệ thống phát hiện xâm nhập là một hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm các hành
động phá hoại hệ thống, những hành động tấn công làm ảnh hưởng tới tính bảo mật
của hệ thống [1,8]. IDS là một thành phần quan trọng trong bảo đảm an toàn bảo mật
cho các hệ thống. IDS liên tục theo dõi các hoạt động diễn ra trên thiết bị mạng hay
trên các máy tính trong mạng và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; phân
tích, tổng hợp để tìm ra những dấu hiệu có khả năng đe dọa tính toàn vẹn, tính sẵn
sàng hay tính xác thực của hệ thống.
Đã có nhiều nghiên cứu khác nhau về các phương pháp, thuật toán phát hiện xâm nhập.
Nhìn chung, các hệ thống phát hiện xâm nhập sử dụng 2 phương pháp chính [1,8]:
- Phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu: Phương pháp này phân tích các hoạt động của
hệ thống, tìm kiếm các sự kiện giống với các mẫu tấn công đã biết trước được lưu trữ
trong cơ sở dữ liệu. Phương pháp này có ưu điểm là phát hiện các cuộc tấn công nhanh
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Bảng 1. Các kiểu tấn công trong ADFA-LD

Loại tấn công Giải thích
Hydra -FTP Tấn công brute force password sử dụng Hydra cho FTP
Hydra- SSH Tấn công brute force password sử dụng Hydra cho SSH
Add new superuser Tấn công leo thang đặc quyền (tạo user có quyền cao nhất)
Java-Meterpreter Tấn công khai thác lỗ hổng của Tiki Wiki
Linux Meterpreter Tấn công khai thác lỗ hổng để cài cắm mã độc
C100 Webshell Tấn công khai thác lỗ hổng file include trong PHP

và chính xác, không đưa ra các cảnh báo sai và giúp người quản trị xác định các lỗ
hổng bảo mật trong hệ thống. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là không
phát hiện được các kiểu tấn công mới không có trong cơ sở dữ liệu. Do vậy, hệ thống
luôn phải cập nhật các mẫu tấn công mới dẫn đến tình trạng cơ sở dữ liệu trở nên rất
lớn. Hơn nữa dấu hiệu càng cụ thể thì càng ít gây cảnh báo nhầm nhưng lại gây khó
khăn cho việc phát hiện các biến thể, hệ thống sẽ khó phát hiện được các kiểu tấn công
mới.

- Phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường: Phương pháp này mô tả sơ lược những
hoạt động bình thường của hệ thống. Các cuộc tấn công sẽ có những hành động khác
so với trạng thái bình thường do đó có thể nhận dạng được chúng. Ưu điểm lớn nhất
của phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường là không dựa vào dấu hiệu đã được định
nghĩa hay những cuộc tấn công đã được biết trước nên có thể phát hiện ra các cuộc
tấn công mới mà phương pháp phát hiện dựa vào dấu hiệu không phát hiện được. Tuy
nhiên, phương pháp này có nhược điểm là thường tạo ra một số lượng các cảnh báo sai
làm giảm hiệu suất hoạt động của hệ thống.

2. Giới thiệu bộ dữ liệu ADFA-LD và phương pháp tiền xử lý dữ liệu

Một trong những khó khăn nhất của những nhóm nghiên cứu về phát hiện xâm nhập
là sự thiếu hụt của những bộ dữ liệu an ninh mạng được thu thập từ thực tế. Bộ dữ
liệu KDD99 được hầu hết các nhóm nghiên cứu về phát hiện xâm nhập sử dụng trong
thời gian qua [4]; tuy nhiên với sự phát triển rất nhanh của các phương pháp, kỹ thuật
tấn công, xâm nhập mạng, bộ dữ liệu này đã bộc lộ những hạn chế nhất định. Bộ dữ
liệu an ninh mạng ADFA do Học viện quốc phòng Úc xây dựng năm 2013 với những
phương thức tấn công hiện đại, hiện nay được coi là bộ dữ liệu an ninh mạng mới thay
thế cho bộ dữ liệu KDD99 [3].

ADFA bao gồm cả dữ liệu được thu thập trên máy trạm chạy hệ điều hành Linux
(ADFA-LD) và và hệ điều hành Window (ADFA-WD). Trong đó ADFA-LD được tạo
trên hệ điều hành Linux với các phương thức tấn công, xâm nhập hiện đại vào hệ điều
hành này. Trong bảng 1, chúng ta có thể thấy các kỹ thuật tấn công khác nhau được sử
dụng để tấn công vào các máy trạm chạy hệ điều hành Ubutu.

Các phương pháp tấn công này được lựa chọn vì đó là các phương thức được sử dụng
bởi các chuyên gia bảo mật khi phát hiện lỗ hổng của hệ thống, cũng như được các

19



Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 10 (06-2017)

Bảng 2. Chi tiết tập dữ liệu ADFA-LD

Kiểu dữ liệu Số bản ghi Nhãn
Huấn luyện 833 Normal

Xác thực 4373 Normal

Tấn công

Hydra-FTP 162 Attack
Hydra-SSH 148 Attack

Adduser 91 Attack
Java-Meterpreter 125 Attack

Meterpreter 75 Attack
Webshell 118 Attack

hacker sử dụng hiện nay trong thực tế [4].
Tập dữ liệu ADFA-LD bao gồm ba nhóm dữ liệu khác nhau là dữ liệu tấn công,
dữ liệu huấn luyện và dữ liệu xác thực (Attack_Data_Master, Training_Data_Master,
Validation_Data_Master). ADFA-LD được xây dựng bằng cách ghi lại log các lời gọi
hệ thống khi các tiến trình trong hệ điều hành thực thi. Các nhãn của file log sẽ được
gán tùy theo tiến trình đó được ghi khi có hoặc không có tấn công. Bảng 2 mô tả chi
tiết tập dữ liệu ADFA-LD.

Các tiến trình đặc quyền (liên quan đến quản lý quyền hạn người sử dụng, cho phép
kết nối, truy cập từ xa, tiến trình ngầm. . . v.v) thường bị các hacker lợi dụng và khai
thác. Việc phân biệt các tiến trình đặc quyền bình thường và bất thường (do hacker
thực thi) có thể sử dụng đặc trưng của chuỗi lời gọi hệ thống do tiến trình đó gọi khi
thực thi. Trong các công trình nghiên cứu phát hiện xâm nhập mạng sử dụng lời gọi
hệ thống, các tác giả thường sử dụng hai phương pháp: dựa vào thứ tự lời gọi hệ thống
(sequence-based) [7, 9, 10] và dựa vào tần suất lời gọi hệ thống (frequency-based) [3,4].
Ý tưởng của phương pháp dựa vào thứ tự lời gọi hệ thống (sequence-based) là phân
tích chuỗi lời gọi hệ thống của một tiến trình thành các đoạn có độ dài bằng nhau; sau
đó so sánh chúng với những đoạn lời gọi hệ thống “bình thường” đã được lưu trong cơ
sở dữ liệu. Nếu đoạn lời gọi hệ thống nào quá “khác biệt” so cơ sở dữ liệu thì sẽ bị
đánh giá là bất thường. Nhược điểm của phương pháp này là độ phức tạp tính toán cao
do các tiến trình gồm rất nhiều lời gọi hệ thống nên số đoạn cần so sánh rất lớn [7, 9,
10].

Phương pháp thứ hai được sử dụng là dựa vào tần suất của các lời gọi hệ thống.
Phương pháp này vừa có khả năng trích chọn đặc trưng của chuỗi lời gọi hệ thống,
vừa chuẩn hóa được dữ liệu thành các vector có chiều dài bằng nhau. Trong bài báo
này, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng thuật toán, thử nghiệm và so sánh kết quả với các
thuật toán khác được xây dựng dựa trên tần suất lời gọi hệ thống.

Dữ liệu ADFA-LD được thu thập bằng cách ghi lại các lời gọi hệ thống trong từng
tiến trình của hệ điều hành. Chuỗi lời gọi hệ thống là chuỗi các số nguyên rời rạc có
giá trị là thứ tự của lời gọi hệ thống được gọi trong tiến trình. Các giá trị trong các
chuỗi nằm trong khoảng [1. . . n], trong đó n là số hiệu lớn nhất của lời gọi hệ thống -
được xác định bởi hệ điều hành. Vì các máy trạm được sử dụng để ghi dữ liệu chạy hệ
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điều hành Linux 2.6.38 với tổng cộng 325 lời gọi hệ thống nên bộ dữ liệu ADFA-LD
có n = 325. Gọi s là 1 chuỗi lời gọi hệ thống, các phần tử của vectơ tần suất của s
được định nghĩa.

fi =
fi
|s|

(1)

Trong đó:
• fi là số lần xuất hiện của lời gọi hệ thống được đánh số i trong chuỗi s, i = 1, 2...n;
• |s| là độ dài của chuỗi lời gọi hệ thống s;
• fi giá trị của thành phần thứ i trong vector tần suất của lời gọi hệ thống s.

Phương pháp xây dựng vector tần suất từ chuỗi lời gọi hệ thống s làm mất đi tính
thứ tự của các lời gọi hệ thống nên mất đi đặc trưng thứ tự hành động của một số hành
động tấn công. Tuy nhiên, đặc trưng về tần suất vẫn là đặc trưng có giá trị để phân biệt
các tiến trình là bình thường hay bất thường [3,4].

Thử nghiệm cho thấy rằng, hầu hết các vectơ tần suất được chuẩn hóa theo phương
pháp này đều rất thưa, cho nên chiều của chúng có thể được giảm xuống mà không
ảnh hưởng tới sự phân biệt của các vectơ. Gọi m là tổng số của chuỗi các lời gọi hệ
thống. Bộ dữ liệu dùng để huấn luyện có thể được biểu diễn bằng ma trận Amxn. Sử
dụng phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) ta có thể làm giảm kích thước
của ma trận A xuống mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả phân lớp [2].

Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA) là một trong
những phương pháp phân tích dữ liệu nhiều biến đơn giản và hiệu quả. Mục tiêu của
PCA là tìm một không gian mới với số chiều nhỏ hơn không gian cũ để biểu diễn
dữ liệu. Các trục tọa độ trong không gian mới được xây dựng sao cho trên mỗi trục,
độ biến thiên của dữ liệu trên đó là lớn nhất có thể. Với bộ dữ liệu ADFA-LD, sau
khi chuẩn hóa dựa vào tần suất lời gọi hệ thống, các vector đặc trưng của chuỗi lời
gọi hệ thống sẽ có chiều dài 325. Qua thử nghiệm, số chiều của vector có thể giảm
xuống nhiều lần mà đặc trưng phân tách các lớp của dữ liệu không bị ảnh hưởng nhiều.
Trong phần 3, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm giảm số chiều của vector xuống 10,
12, 14,16,18, 20... Kết quả cho thấy, với số chiều 14 trở lên, kết quả phân lớp với các
phương pháp máy học khác nhau không đáng kể. Vì vậy, chúng tôi sử dụng phương
pháp phân tích thành phần chính để giảm số chiều của dữ liệu xuống còn 14 chiều.

3. Phát hiện xâm nhập sử dụng mạng nơron nhân tạo

Mạng nơron nhân tạo (ANN) cho phép chúng ta thiết kế các hệ thống phi tuyến với
một số lượng lớn các tín hiệu vào - ra. ANN thích hợp với các ứng dụng trong môi
trường động bằng cách tự thay đổi các thông số của mạng thích ứng với sự thay đổi của
môi trường [5]. Vì vậy, ANN đã được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác
nhau. Có nhiều cấu trúc mạng nơron nhân tạo khác nhau như mạng hồi qui (feedback),
mạng tự tổ chức (self-organizing), mạng truyền thẳng (feedforward). Trong bài báo này,

21



Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông - Số 10 (06-2017)

chúng tôi sử dụng mạng truyền thẳng nhiều lớp với thuật toán lan truyền ngược (back
propagation) [5]. Hình 1 mô tả mô hình mạng nơron nhiều lớp truyền thẳng với vector
đầu vào x có p chiều, vector đầu ra y có q chiều.

Hình 1. Mạng nơron nhân tạo nhiều lớp truyền thẳng

3.1. Kiến trúc mạng

Kiến trúc của mạng nơron sử dụng trong phát hiện xâm nhập mạng là mạng nhiều
lớp truyền thẳng có số đầu vào tương ứng với số chiều của vector đặc trưng trong
không gian PCA, 1 lớp ẩn và 6 nơron đầu ra. Số lượng nơron lớp ẩn sẽ được xác định
trong quá trình thử nghiệm để có cấu hình tối ưu. Vector đầu ra sẽ là vector có 6 chiều
O(o1, o2, o3, o4, o5, o6) với oi nhận giá trị nhị phân 0 hoặc 1. Vector O sẽ được sử dụng
để phân lớp dữ liệu bình thường và dữ liệu của 6 loại tấn công. Dữ liệu bình thường sẽ
có đầu ra mong muốn là vector Obt(0, 0, 0, 0, 0, 0); dữ liệu tấn công kiểu thứ i(i = 1÷6)
sẽ có đầu ra mong muốn O(0, .., oi = 1, .., 0) trong đó oi = 1, oj 6=i = 0. Mạng được
huấn luyện theo phương pháp lan truyền ngược sai số với thuật toán gradient liên hợp.

3.2. Thử nghiệm, kết quả và đánh giá

Trong thử nghiệm, chúng tôi chia dữ liệu tấn công của bộ ADFA-LD làm 3 phần, 2
phần dùng cho huấn luyện và 1 phần dùng để đánh giá mô hình. Ngoài các dữ liệu tấn
công, chúng tôi sử dụng thêm số lượng tương đương các dữ liệu bình thường vì các
trọng số mạng cần được huấn luyện theo cả dữ liệu bình thường và bất thường.

Như đã phân tích ở trên, phương pháp phát hiện xâm nhập dựa vào bất thường thường
có thể có các cảnh báo nhầm cao hơn phương pháp phát hiện xâm nhập dựa vào dấu
hiệu. Chính vì vậy, để đánh giá hiệu quả của thuật toán phát hiện xâm nhập, các nghiên
cứu trong lĩnh vực này thường đánh giá tỉ lệ nhận dạng chính xác (accuracy - acc) và
tỉ lệ phát hiện nhầm (false positive - fp). Để đánh giá hiệu quả của các thuật toán phát
hiện xâm nhập, biểu đồ ROC (Receiver Operating Characteristic) thường được sử dụng.

Hình 2 biểu diễn biểu đồ ROC của thuật toán đề xuất. So sánh các biểu đồ ROC có
thể nhận thấy mô hình mạng nơron nhân tạo cho kết quả phát hiện và phân loại xâm
nhập tốt hơn các thuật toán đã được sử dụng trước đây [3,4] (Các tác giả trong bài báo
[9,10,11] không sử dụng các biểu đồ ROC để biểu diễn kết quả).
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Hình 2. Biểu đồ ROC của thuật toán đề xuất chạy với bộ dữ liệu ADFA-LD

Hình 3. Kết quả so sánh tỉ lệ fp giữa các thuật toán

Nhận xét rằng, khi kết quả phân loại tấn công/không tấn công chính xác cao (tỉ lệ
acc đạt trên 80%) thì tỉ lệ nhận dạng nhầm của các thuật toán cũng tăng lên (fp xấp xỉ
50%) với các độ đo được sử dụng. Trong khi đó, kết quả phân loại sai của mạng nơron
nhân tạo cho kết quả thấp hơn nhiều - khoảng 10%. So với các thuật toán dựa vào
sequence-based như SVM và Extreme Learning Machine [9,10], mô hình của chúng
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tôi cho kết quả gần tương đương; và theo phân tích ở trên độ phức tạp tính toán của
phương pháp sử sequence-based lớn hơn nhiều nên phạm vi của bài báo này chỉ so sánh
với các thuật toán dựa vào vector tần suất. Theo đó, các tác giả trong [3][4] sử dụng
thuật toán Kmean và kNN cho kết quả khá tốt, nhưng tỉ lệ nhận dạng nhầm cũng tăng
khi tỉ lệ nhận dạng đúng cao. Hình 3 biểu diễn kết quả so sánh giữa mạng nơron nhân
tạo với các thuật toán này này khi tỉ lệ nhận dạng chính xác là 85%.

Từ kết quả trên, có thể nhận thấy phương pháp sử dụng mạng nơron nhân tạo cho
kết quả nhận dạng chính xác cao với tỉ lệ nhận nhầm nhỏ hơn so với các thuật toán
được so sánh. Từ đó, có thể đưa ra nhận định phương pháp phát hiện bất thường dựa
vào tần suất lời gọi hệ thống và mô hình mạng nơron nhân tạo có thể áp dụng trong
thực tế.

4. Kết luận và hướng phát triển

Kể từ khi ra đời, bộ dữ liệu ADFA đã bắt đầu được các nhóm nghiên cứu về phát
hiện xâm nhập mạng quan tâm và sử dụng trong thử nghiệm mô hình. Bài báo đã trình
bày phương pháp phát hiện xâm nhập dựa vào đặc trưng tần suất của lời gọi hệ thống
với mạng nơron nhân tạo và thử nghiệm trên bộ dữ liệu ADFA-LD. Kết quả cho thấy
phương pháp sử dụng cho kết quả phát hiện nhầm tốt hơn các phương pháp khác khi
tỉ lệ phát hiện đúng bằng nhau.

Phương pháp trích chọn đặc trưng dựa vào tần suất có nhược điểm làm mất tính thứ
tự của các lời gọi hệ thống, dẫn đến khả năng bỏ qua các thông tin quan trọng liên
quan đến chuỗi các lời gọi hệ thống liên tiếp. Trong hướng phát triển, chúng tôi sẽ
nghiên cứu phương pháp trích chọn khác để giữ được đặc trưng tính thứ tự của các lời
gọi hệ thống, nhằm nâng cao kết quả phát hiện bất thường.
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