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Abstract 

Cloud computing is one of the popular technologies, which can used 

by most organizations because of its attractive properties such as 

availability, flexibility, integrity. Cloud computing provides storage, 

resources and other services to the customer. The open and distributed 

structure of Cloud Computing and the services provided by it make it 

attractive aim for potential cyber-attacks by intruders. Network intrusion 

detection system (NIDS) represents important security mechanism, 

provides defence layer which monitors network traffic to detect suspicious 

activity and policy violations.  

In this thesis a NIDS is proposed for traditional/cloud network; the 

proposal is based on both of Fuzzy C-Mean (FCM) clustering algorithm 

and Back Propagation (BP) classification algorithm. The process of 

intrusion detection in the proposed system consists of two consequent 

phases: in the first phase FCM algorithm is used to detect abnormal traffic 

from normal traffic, where this algorithm is capable of discover new 

pattern of attacks. In the second phase the abnormal traffic will be 

classified to specific attacks or indicates as unknown in case of normal 

traffic that incorrectly classified as abnormal in the first phase, where BP 

neural network is used as classifier to detect the class of attacks or indicates 

as unknown. 

 The proposed system is evaluated by popular intrusion detection 

dataset benchmark (KDD99). To increase the speed of the proposed NIDS 

feature selection algorithm which is Information Gain (IG) used to 

determine the related features from irrelevant ones.  



Abstract 
 

II 
 

The result obtained shows the efficiency and capability of proposed 

approach in detecting abnormal traffic and classifying the class of this 

traffic and determine the normal connections that incorrectly classified as 

abnormal in the first level. The proposed system investigates intrusion 

detection system performance evaluation criteria; which are accuracy, 

detection rate and false positive alarm and detection rate of attack criteria. 

The accuracy of proposed system is up to 99% and detection rate 100% 

with false positive alarm of 0.1% in detect the normal and abnormal traffic.  

The detection rate of Dos attack is 99, Probe attack is 98, U2R attack is 96 

and R2L attack is 98, and Unknown is 99.  The proposed system was 

implemented under vb.net programming language. 

 



 الخالصة

 الخالصة
 التي تستخدم،ةهي واحدة من التقنيات الشائع  ( Cloud Computing )يةالحوسبة السحاب

المرونة ، التكامل. الحوسبة السحابية في معظم المؤسسات لما لها من خصائص مميزة مثل التوافر، 

ء. الهيكلية المفتوحة والموزعة للحوسبة السحابية للعمال التخزين والموارد والخدمات االخرىتوفر 

 نظام كشف التطفل الشبكي  . والخدمات المقدمة جعلتها هدف محبب للهجمات االلكترونية المحتملة

(NIDS)   التي تراقب حركة مرور الشبكة للكشف عن يمثل الية امنية مهمة،توفر طبقة دفاعية

 نشاطات مشبوهة او انتهاك للسياسات. 

السحابية ؛ االقتراح  / الشبكة التقليدية في هذه االطروحة نظام كشق تطفل شبكي اقترح ألجل

وخوارزمية االنتشار (Fuzzy C-Mean)  خوارزمية العنقدة المضببة كال من  يعمد على 

. عملية كشف التطفل في النظام المقترح تتكون من مرحلتين: في  (Back Propagation)العكسي

المرحلة االولى خوارزمية العنقدة المضببة تستخدم لتحديد حركة المرور الغير طبيعية من الحركة 

. في المرحلة الثانية حركة تحديد انواع الهجوم الجديدة هذه الخوارزمية قادرة علىالطبيعة، حيث 

او االشارة اليه كغير معروف في حالة حركة  طبيعة تصنف لنوع محدد من الهجومالمرور الغير 

، حيث في المرحلة االولى ةعلى انها غير طبيعيبصورة غير صحيحة  صنفت التي  المرور الطبيعية 

 .او االشارة كغير معروف تستخدم خوارزمية االنتشار العكسي كمصنف لتحديد نوع الهجوم

. لزيادة سرعة  KDD99وانجز باستخدام مجموعة البيانات القياسية  النظام المقترح قيم 

 هي خوزارمية استحصال المعلومات والتيالنظام المقترح خوارزمية اختيار الصفات 

(Information Gain algorithm)النتائج ات الصلة عن غيرهالتحديد الصفات ذ  استخدمت .

تطفل ونوع التطفل. النظام المقترح المقترح في كشف الالمستحصلة اظهرت كفاءة وقابلية النظام 

حقق بمعايير تقييم  اداء نظام كشف التطفل : وهي دقة الكشف، معدل الكشف،معدل االنذار االيجابي 

معدل دقة الكشف للنظام بالنسبة للمرحلة االولى، ومعدل كشف الهجوم بالنسبة للمرحلة الثانية.  الكاذب

 . 1 %ومع معدل انذار ايجابي كاذب  100ومعدل كشف يصل الى%  ، 99المقترح تصل الى %

% ، 98تصل الى (Probe)% ،ومعدل كشف هجوم 99تصل الى   (Dos)ومعدل كشف الهجوم 

%. 98تصل الى  (R2L)% ،ومعدل كشف هجوم 96تصل الى  (U2R)ومعدل كشف الهجوم 

 .2010النظام المقرح نفذت ببرنامج فيحوال بيسك دوت نت 
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