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 -1استادیار ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه الزهرا تهران
 -2دانشجو کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه الزهرا تهران
 -3مربی ،گروه مهندسی کامپیوتر ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه بزرگمهر قائنات
(دریافت ،94/4/11:پذیرش)94/11/22 :

چکیده
باتنتها از جمله جدیدترین نوع بدافزارها در مقیاس اینترنت میباشند که در سالهای اخیر بیشترین تهدیددات را متوجده سدامانههدای
اینترنتی نمودهاند .بات ،رایانهای آلودهشده به یک بدافزار است که بدون آگاهی و اراده کاربر و از راه دور توسط یک یا چند عامل انسانی کنترل
میشود .به این عامل کنترلکننده ،سرکرده یا مدیربات گویند و گاهی سیستم آلوده را قربانی نیز مینامند .باتنت نظیربهنظیدر ییدی از اندواع
باتنت است که از پروتیلهای نظیربهنظیر برای کنترل باتهای خود استفاده میکند و شناسایی این نوع از بداتندت نسد ت بده اندواع دی در
مشیلتر است .روییرد پیشنهادی ما یک راهحل برای شناسایی چنین باتنتهایی است .این روییدرد بدا اسدتفاده از تللیدل جریدان شد یه و
روشهای خوشهبندی در دادهکاوی ،باتنتهای نظیربهنظیر را شناسایی میکند .روییرد ارائهشده ،م تنی بر جریان بوده و با مقایسه شد اهت
بین جریانها و خوشهبندی جریانهای مقایسهشده بدا اسدتفاده از ال دوریتم  K-Meansو در نهایدت مقایسده خوشدههدای ترافیدک جدیدد بدا
خوشههای ق لی ،میتواند وجود یا عدم وجود حمله را تشخیص دهد .به این ترتیب که ابتدا یک ترافیک از جنس حمله و یک ترافیک معمولی
خوشهبندی میشود ،سپس ترافیک جدید که نوع آن مشخص نیست خوشهبندی میشود .درنهایت خوشهبندی ترافیک جدید بدا دو ترافیدک
ق لی مقایسه شده و مشخص میشود که ترافیک جدید از چه نوعی است .روییرد ارائهشده برای تشخیص باتنت از ترافیک ازدحدام ناگهدانی،
عملیرد خوبی را از خود نشان می دهد و این خصوصیت ،وجه تمایز ال وریتم پیشنهادی ،نس ت به ال دوریتمهدای مشدابه آن اسدت .درنهایدت
عملیرد روییرد ارائهشده ،با ترافیکهای مختلف موردبررسی قرارگرفته میشود.
واژههای کلیدی :باتنت ،شناسایی باتنت ،بات ،باتنت نظیربهنظیر ،تللیل جریان ش یه

 -4مقدمه
1

2

باتندتهدا ازجملده جدیددترین ندوع بددافزارها در مقیداس
اینترنت میباشند که در سالهای اخیدر بدیشتدرین تهدیددات را
متوجه سامانههای اینترنتی نمودهاند .بات ،رایانهای آلودهشده بده
یک بدافزار است که بدون آگاهی و اراده کاربر و از راه دور توسط
یددک یددا چنددد عامددل انسددانی کنتددرل مددیشددود .بدده ایددن عامددل
کنترلکننده ،سرکرده یا مدیربات 3گویند و گاهی سیستم آلوده را
قربانی 4نیز مینامند.
باتنتها اهداف مخرب زیدادی دارندد و اخیدراً مهداجمین ،از
باتنتهای نظیربهنظیدر 5بدرای راه انددازی اندواع حمد ت مانندد
حم ت  ،DDOSپخش بدافزار ،توزیع هرزنامهها و غیره ،اسدتفاده
میکنند .باتنتهای نظیربه نظیدر نسدل جدیددی از بداتندتهدا
هستند کده از شد یههدای نظیربدهنظیدر بدرای کنتدرل از راه دور
باتهای خود استفاده میکنند .در این نوع از بداتندتهدا تمدامی
*ایمیل نویسنده پاسخ و:
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1- Botnet
2- Malware
3- Bot Master
4- Victim
5- Peer to Peer

6

7

بات ها می توانند نقش کارگزار فرمان -کنترل را بدازی کنندد و
مهاجمین مدیتوانندد حمد ت خدود را از هدر رایانده در بداتندت
نظیربهنظیر ،راهاندازی کنند؛ بنابراین شناسایی آنها در مقایسه با
دی ر باتنتها مشیلتر است.
ویژگی منلصربهفردی که یدک بداتندت را از دی در بددافزارها
متمایز میسازد ،زیرساخت ارت اطی آن یعنی کانال فرمان -کنترل
است .مدیر بات از کانال فرمان -کنترل برای دستوردادن به باتها
بهمنظور انجام فعالیتهای مخرب استفاده میکند ].[1
مدیران بات برای ن هداشتن باتنت خود از فنهای غیرقانونی
زیادی استفاده می کنند از جملده پنهدانسدازی کدد ،8رمزن داری
حافظه ،9فنّاوری پیداده سدازی نظیربده نظیدر و یدا تقلیدد ازدحدام
ناگهانی .11در اینجا تمرکز ما روی حمله  DDOSای است کده بدا
استفاده از تقلید ازدحدام ناگهانی صدورت میگیرد .حمله DDOS
6- Server
7- Command and Control Server
8- Code Obfuscation
9- Memory Encryption
10- Flash Crowd Mimicking
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یک حمله بحرانی برای اینترنت است و اغلب ،باتنتها در پشت
این حمالت قرار دارند .مدیران بات ماهر ،با تقلید الگوی ترافیک
ازدحام ناگهانی ،فنّاوری تشخیص را غیرفعال می کنند؛ کهه ایهن
مسئله باعث می شود برای کسهانی کهه بههدنبهال دفهح حمهالت
بات نت هستند یک چالش عظیم ایجاد شود .نکتهای کهه ووهود
دارد این است که وریانهای حمله واری در مقایسه بها وریهان
ازدحام ناگهانی ،شباهت بیشتری به هم دارنهد؛ و طبه همهین
اصل ،الگوریتمی ارائههشهد کهه از رهریب ههمبسهتگی وریهان،
بهعنوان یک پارامتر شباهت برای وریانهای مشهکو اسهتداد
میشود.
ازدحههام ناگهههانی ،یههک اتدههای ناگهههانی و نا واسههته امهها
درعین حال مشروع است ،مثل هجوم ناگهانی برای واندن یهک
بر ودید .یک را حل وب برای ر نهگرهها 1شهبیهشهدن بهه

هستند که با ارسال دسهتورات هود بهاتهها را ،از را دور
کنترل می کنند تا فعالیتهای غیرقانونی یا مخهرب انجهام
دهند.
 هسته ارتباطی باتها ،کارسازی بهنهام "فرمهان -کنتهرل"
است که باتها فرمان های اورایهی هود را از آن دریافهت
مینمایند .کارگزار فرمان -کنترل ،دستورات مدیران بات را
برای باتها در رایانهههای آلهود شهد توزیهح مهیکنهد یها
بهعبارتی دستورات را از مدیر بات دریافت و بهرای بهاتهها
ارسال میکند .البته همچنانکه در بخشهای بعدی به آن
پردا ته واهد شد ،این معماری تنها معماری مرسهوم در
باتنتها نیست ولی عمومیترین معماری است.
عناصر باتنت در شکل ( )1نشان داد شد است:

الگوی ازدحام ناگهانی است تا از دید آشکار کنند ها مخدی بماند
که به این نوع ،حمله ازدحام ناگهانی 2میگویند.
پژوهش های دیگری قبالً صورت گرفته که تشهخیص حملهه
 DDOSرا با استداد از مشخصکهردن و اسهتخراو ویژگهیههای
حمله  DDOSانجام می دهند ،چنین رویکردهایی بهصورت فعال
قادر به شناسایی حمالت نیستند .را حلهای دیگری برای مقابله
با چنین حمالتی استداد میشود کهه در آن از وهورچینههای

3

گرافیکی برای تداوت قائلشدن بهین انسهان و بهاتهها اسهتداد
میکنند .بدی این روش ایهن اسهت کهه اسهتداد از پاسه ههای
انسههانی ،مههیتوانههد بههرای کههاربر آزاردهنههد باشههد .اسههتداد از

شکل ( .)4عناصر یک باتنت

 CAPTCHAو رفتارهای انسانی در الیهه کهاربرد ،هوب عمهل
میکند .با این حال؛ هیچ روش تشخیصی در الیه شبکه مشاهد

عملیات باتنت بهوسیله ارسال دسهتورات اصهی از سهمت

نشد کهه بتوانهد سیسهتم دفهاعی را توسهعه دههد .یهک تعهداد

مدیر بات و از طری کانال فرمان -کنترل آغاز می شهود .عناصهر

پژوهشهایی انجام شد ] [2-4که در آنها با اسهتداد از ههانی

یک باتنت ارتباط نزدیکی باهم دارند و بهرای ایهنکهه حملههای

پههات ،بههاتههها بههه دام اندا تههه شههد انههد و روی آنههها تحلیههل

بخواهههد اتدههای بیدتههد ،زیرسهها ت ارتبههاطی یعنههی کانههال
5

انجامداد شد تا فعالیتهای باتنت را مورد مطالعه قرار دهند.

فرمان -کنتهرل ،نیهاز واههد بهود .زیرسها ت فرمهان کنتهرل

بات ها از سه عنصر بات ،کارگزار فرمان -کنترل و مدیر بهات
تشههکیل شههد انههد و تهدیههدات آنههها نیههز توسههع ایههن عناصههر
سازماندهی میشود .این عناصر بهشرح زیر است ][5-6

مهمترین مؤلده باتنت و ووه تمایز آنها با دیگهر بدافزارهاسهت

 بات ،یک برنامه نرم افزاری است کهه بهرروی میزبهان ههای

که اواز می دهد بات ها ،دستورات مخرب را از وانب مدیر بهات
دریافت کنند و امکهان ههدایت و کنتهرل بهاتهها را درون یهک
باتنت برای مدیر بات فراهم میکند ].[7

آسیب پذیر نصب شهد و قهادر اسهت اقهدامات مخربهی را
انجام دهد .پس از اینکه برنامه بهات بهرروی رایانهه نصهب
گردید ،آن رایانه به یک بات یا زامبی 4تبدیل میشود.
 مدیربات یا هدایتکنند بات ،شخص یا گروهی از اشخاص

 -2انواع معماری باتنتها
بات نتها با تووه به سازوکاری که برای فرمان -کنترل ود
استداد میکنند از دو معماری کلی استداد میکننهد .معمهاری
متمرکز و نامتمرکز.

1- Hacker
2- Flash Crowd Attack
3- Puzzle
4- Zombie

5- Command and Control Infrastructure
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 -2-2معماری غیرمتمرکز
در معماری نامتمرکز باتها بهصورت یک شبکه نظیربه نظیهر
باهم در تعامل میباشند .سرکرد دستورات هود را بهه یهک یها
چند بات ارسال میکند و با استداد از قراردادهای نظیربههنظیهر
این دستورات در تمام بات نت منتشهر مهیشهود .ویژگهی اصهلی
باتنتهای نظیربهنظیر این است که تمام همتاها میتوانند نقش
یک کارگزار فرمان -کنترل را بازی کنند ] [8بهعبهارتدیگهر در
بات نت های نظیربه نظیر کارگزار فرمان -کنترل پنهان است ].[9
شکل ( .)2سا تارها و پروتکلهای باتنتها

 -4-2معماری متمرکز
در معماری متمرکز 1که عمومیترین معماری نیز است ،یهک
یا چند کارگزار فرمان -کنترل ووود دارد و تمام باتها دستورات
ود را از این کارگزار دریافت میکنند .حسن معمهاری متمرکهز
پیاد سازی آسان و امکان آرایشدهی سریح باتها است بهه ایهن
معنی که با ارسال دستورات در مدتزمان کوتاهی میتوان باتها
را برای هدف اصی آرایهش داد .همچنهین بهاز ورد مسهتقیم،
مدیر بات را قادر میسازد بهراحتی ورهعیت بهاتنهت را بررسهی
کند و به اطالعات مهمی دربار بات نت از قبیل تعداد بهاتههای
فعال ،دست یابد ] .[6عیب اساسی این روش این اسهت کهه اگهر
بهدلیلی کارگزار فرمان -کنترل از دسهتر

هارو شهود ،عمهالً

حسن این روش این است که باتها به کهارگزار فرمهان -کنتهرل
وابسته نیستند .توزیح ترافیک در این باتنتها شناسایی آنها را
دشوار کرد است .این باتنتها مقیا پذیری باالیی دارنهد امها
پیاد سازی آن ها پیچید و دشوار است .باتها به اطر تأ یر در
انتشار دستورات نمیتوانند بهسرعت آرایش بگیرند .حالت اصی
هم از باتنتهای نظیربهنظیر مووود اسهت کهه در آن ههر بهات
فقع با یک بات دیگر در ارتبهاط اسهت .درنتیجهه گهراف اتصهال
حاصل از این شبکه بهصورت زنجیر است .این پیاد سازی گرچهه
از مدل کامل نظیربه نظیر ساد تر است ولی تأ یر انتشهار در آن
زیاد است و تضمینی نیز برای رسیدن پیام به همه باتها ووهود
ندارد زیرا این روش از این رعف رنج میبرد که در صورت قطح-
ارو میگردد درنتیجه
شدن زنجیر بخشی از باتنت از دستر
چنین سا تاری از استحکام مطلوبی بر وردار نیست.

بههاتنههت از کههار مههیافتههد .دوم ای هنکههه ایههن روش بهههراحت هی
قابل شناسایی است .زیرا دستورات مشابهدادن به یک تعداد گهر
در شبکه و یا اتصال چندین گر از یک شبکه بهه یهک سیسهتم
اص ،شک دسهتگا ههای تشهخیص ندهو  ) IDS( 2را بر واههد
انگیخت.

شکل ( .)4سا تار فرمان -کنترل غیرمتمرکز

ودول ( )1سا تار فرمان -کنترل متمرکز و غیرمتمرکز را
باتووه به عوامل بیانشد  ،مورد مقایسه قرار داد است.
جدول ( .)4مقایسه سا تار فرمان -کنترل متمرکز و غیرمتمرکز

شکل ( .)9سا تار فرمان -کنترل متمرکز
1 -Centralized C&C Structure
2- Intrusion Detection System
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-9چرخه حیات باتنت
بهمنظور اینکه یک میزبان آسیبپذیر به یک بات و بخشهی
از یک بات نت تبدیل شود ،باید از یهک چر هه از مراحهل عبهور
کند .این مراحهل تحهت عنهوان چر هه حیهات بهاتنهت 1بیهان
می شوند .چر ه حیاط باتنتها در شهکل ( )5نشهان داد شهد
است:

شکل ( .)4چر ه حیات یک باتنت

چر ه حیات باتنت شامل مراحل زیر است ]:[10
 .1شکلگیری :2مرحله شکلگیری مرحلههای اسهت کهه
مهاوم از آسهیبپهذیری مشخصهی در رایانهه ههدف،
سوءاستداد کرد و از دسترسی به دسهت آمهد بهرای
نصب برنامه مخرب ،استداد مهیکنهد .پهس از نصهب
برنامه مخرب ،رایانه قربانی برنامه را اوهرا کهرد و بهه
یک بات تبدیل میشود.
 .2فرمان -کنترل : (C&C(3در مرحلهه فرمهان -کنتهرل
باتها تالش میکنند ارتباطی را بها کهارگزار فرمهان-
کنترل ود برقرار سازند و از طری ارتباط ایجادشد
به باتنت بپیوندند.
 .3حمله :4پس از اینکه باتها ارتباط ود را با کهارگزار
فرمههان -کنتههرل برقههرار کردنههد ،مرحلههه حملههه آغههاز
مهیشهود .بهاتهها از طریه کانهال فرمهان -کنتهرل،
دستورات مدیربات را دریافت می کنند و فعالیتههای
مخههرب را براسهها دسههتورات دریافههت شههد  ،انجههام
میدهند.
5
 .4پس از حمله  :در این مرحله ممکن اسهت مهدیربات،
برنامه بات را برای بهبود قابلیتها یا بر هی تیییهرات
دیگههر بهههروزرسههانی کنههد .همچنههین ممکههن اسههت
روشهههای ودیههدی را بههرای ولههوگیری از تشههخیص
باتها و مخدی نگهداشتن آنها بهکار ببرد.

 -4کاربرد دادهکاوی در شناسایی باتنتها
امروز شرکتها و سازمانها حجم انبهوهی از داد هها را در
پایگا های داد ود در ا تیار دارند .در این راستا نیاز است تها
روشهای ودکاری ووود داشته باشد تا بتواند دانش مدید را از
1- Botnet Life Cycle
2- Formation
3- Command and Control
4- Attack
5- Post-Attack

میان انبو داد هها ،کشهف و اسهتخراو کننهد .داد کهاوی ابهزار
مؤثری است که برای این منظور مورد استداد قرار میگیرد .در
زمینهی شناسایی باتنتها ،روشهای داد کاوی مهیتواننهد بها
کشف الگوهایی از رفتار مخرب باتنهتهها ،آنهها را از ترافیهک
عادی شبکه متمایز کرد و شناسایی کنند ] .[11روشی کهه در
اینجا برای شناسایی بهاتنهت از آن اسهتداد شهد اسهت روش
وشهبندی داد هاست.
در وشهبندی ،داد ها براسا قاعهد "حهداکثر مشهابهت
درون کالسی و حداقل مشابهت برون کالسی" وشهبنهدی یها
گرو بندی مهیشهوند .درنهایهت وشههههایی از داد هها شهکل
میگیرند که داد های درون یک وشه باالترین مشهابهت را بها
یکدیگر و کمترین مشابهت را با داد های دیگر وشهها دارند.
هر وشهای که شکلگرفته ،میتواند بههعنهوان یهک کهال از
داد ها در نظرگرفتهشود و قواعدی از آن استنتاو شوند ].[12
وشهبندی ،فراینهد گهرو بنهدی مجموعههای از داد هها بهه
کال دارای داد های مشابه است .در وشهبندی ،هیچ اطالعی
از کال های مووود درون داد ها ووود ندارد و بهعبارتی هود
وشهها نیز از داد ها استخراو میشود ].[13

-4دستهبندی رویکردهاای شناساایی بااتنات
براساس روش استفادهشده برای تشخیص
از این دیدگا  ،دو رویکرد کلی میتوان برای تشخیص باتنت
در نظر گرفت:
6
 -4استداد از هانیپات  :هانیپات شبکهای از کوز ههای عسهل
است که بهعنوان طعمه در دا ل شبکه قرار میگیهرد و اگهر بهه
یک بات آلود شد ،تمام وزئیهات تعهاملی و رفتهاری آن را ثبهت
مینماید و میتواند این آلودگی را گهزارش کنهد ،کهه منجهر بهه
شناسایی باتنت واهد شد.
 -2استداد از شنود غیرفعال :ایهن رویکهرد بها شهنود و تحلیهل
ترافیک شبکه ووود شبکههای بات را تشهخیص مهیدههد .ایهن
رویکرد نیز به چهار دسته تقسیم میشود:
 مبتنی بر امضا :7در این روش سعی میشود که بها تحلیهل
بستههای ورودی /رووهی و یهافتن الگوههای 8اصهی در
آنها به نام امضا و مقایسه این الگوها با بانک الگوی از قبل
آمهاد شهد  ،ووهود بهاتنهت بررسهی شهود .ایههن روش در
دستگا های تشخیص ندو مانند  snortبهکار برد میشود.
 مبتنی بر ناهنجاری :9در این روش از ناهنجهاریههایی کهه
فعالیت بهات نهت بهر روی ترافیهک طبیعهی شهبکه ایجهاد
می کند ،سعی در شناسهایی آن دارنهد .مقالهه بینکلهی 10و
6- Honeynet
7- Signature
8- Pattern
9- Anomaly
10- Binkley
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واهد شد نمونهای از ایهن

 -4-6شناسایی مبتنی بر تجزیهوتحلیل محتوا
در روش های شناسایی مبتنهی بهر تجزیهه وتحلیهل محتهوا ،
محتوای بستههای مبادلهشد در شبکه ،تجزیه و تحلیل میشوند
تا براسا تجزیه و تحلیل انجامشد و ویژگیهای بهدستآمهد ،
ترافیک باتنت شناسایی شود .این روشها اگرچه دقت تشخیص
باالیی را نشان می دهند ،اما از ووود بر هی محهدودیتهها رنهج
میبرند ] 6و :[11

همکاران ] [14که توریح داد
روشها است.
 مبتنی بر : DNSاین روش در حقیقت یک روش مبتنی بر
ناهنجههاری اسههت ولههی از آنجاکههه در بسههیاری مههوارد،
پر وووهای DNSعاملی برای تشخیص بهاتنهت اسهت
به عنوان روشی مستقل نیز از آن یاد میشود .باتها بهرای
یههافتن کههارگزار فرمههان -کنتههرل ههود ،در واسههتهههایی
بهههه  DNSمهههیدهنهههد .از آنجاکهههه اغلهههب کهههارگزار
فرمههان -کنتههرل از فههنآوری  DNSپویهها بههرای مخدههی
نگهداشتن ود استداد مهیکنهد ،در واسهتههای مکهرر
باتها یک نوع ناهنجاری در ترافیک  DNSایجاد مهیکنهد
که تشخیص این ناهنجاری به شناسهایی بهاتنهت منتههی
واهد شد.
 مبتنههی بههر داد کههاوی :ایههن روشههها گسههتر ای را در
برمیگیرند و معموالً بر تحلیلههای آمهاری و داد کهاوی و
هوشمصنوعی استوار میباشند .بهعنهوان نمونهه هسهنا 1و
همکاران ] [15در حمالت هرزنامه ای ناشی از بهاتنهتهها
ویژگیهایی را مدنظر قرار داد اند و توانستهانهد بها تحلیهل
مؤلدههای اصلی ،)PCA( 2ویژگیهای با واریانس بیشتر را
یافته و حمالت را تشخیص دهند .الگوریتم پیشنهادی کهه
در فصهلهههای بعههدی ارائهه واهههد شههد ،نیهز مبتنههی بههر
داد کاوی است.
روش های نامبرد هرکدام نقاط قوت و رعف ود را دارنهد.
ودول ( ،)2مقایسهای کلی بهر روشههای مطهرحشهد نشهان
میدهد.

 -6دستهبندی رویکردهای شناسایی باتنت
براساس ترافیک شبکه
روشهای شناسایی باتنتها ،روشهای شناسایی مبتنی بهر
ترافیک شبکه هستند که به نظارت بهر ترافیهک شهبکه تمرکهز
دارند .این روشها به دودسته تجزیه و تحلیل مبتنی بر محتوا و
تجزیه و تحلیل مبتنی بر رفتهار تقسهیمبنهدی مهیشهوند ][16
] [17که در ادامه بیشتر توریح داد شد است.

شکل ( .)6دستهبندی روشهای شناسایی باتنت براسا

ترافیک

شبکه
1 - Husna
2- Principal Component Analysis

3

 در روشهای شناسایی مبتنی بر تجزیهه و تحلیهل محتهوا،
نیاز است حجهم زیهادی از داد ههای بسهتهههای ترافیهک
تجزیهوتحلیل شوند ،بنابراین روشهایی زمانبهر هسهتند و
حجم پردازشی 4زیادی را دربردارند.
 روشههای شناسهایی مبتنهی بههر تجزیهه و تحلیهل محتههوا
نمیتوانند باتنتهایی را که از بستههای رمزنگاریشد در
کانالهای ارتباطی ود استداد میکنند ،شناسایی کننهد.
زیرا بستههای ترافیک رمزنگاریشد و اطالعهات محتهوای
بسته در دستر نیست.

 در روشهای شناسایی مبتنی بر تجزیهه و تحلیهل محتهوا،
ممکن است بهدلیل مسائل قانونی و حریم صوصی ،امکان
واندن محتوای بستههای ترافیک و دستیابی به اطالعات
محتوا ووود نداشته باشد،

 -2-6شناسایی مبتنی بر تجزیهوتحلیل رفتار
میزبانهای آلود به بات در یک باتنهت بهه هاطر از پهیش
کدشدن ،رفتار ترافیکی مشابهی را از ود نشهان مهیدهنهد .در
روش های شناسایی مبتنی بر تجزیه و تحلیهل رفتهار ترافیهک از
این اید استداد میشود که باتها درون یهک بهاتنهت معمهوالً
رفتار ترافیکی یکنهوا تی دارنهد و الگوههای ترافیکهی اصهی را
بهمنظور برقراری ارتباط در شبکه از ود نشان میدهند ].[17
این روش ها با استخراو ویژگیهای مختلدی کهه در ترافیهک
شبکه رخ میدهد ،مانند انداز بسته ،مدتزمان وریهان و غیهر ،
رفتارها و الگوهای ترافیکی باتنتها را مشخص کرد و ترافیهک
آنها را از ترافیک عادی شبکه متمهایز مهیسهازند ] .[11مزیهت
روش های شناسایی مبتنی بر تجزیه و تحلیل رفتهار ترافیهک در
این است که به محتوای بسهتهههای ترافیهک وابسهته نیسهتند و
میتوانند باتنتهای با ترافیک رمزگذاریشد را شناسایی کنند.
همچنین ،اطالعات مربوط به ترافیهک شهبکه معمهوالً مهیتوانهد
به راحتی از دستگا های مختلف شبکه بازیابی شود ،بدون اینکه
تأثیر قابلتووهی بر عملکرد شبکه یا دسترسهی هدمات داشهته
صوصیات میزبانها و یا
باشد ] [18ویژگیها میتوانند براسا
3- Payload
4- Overhead
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وریانهای ترافیک شبکه باشند و به دو دسته ویژگیهای مبتنی
بر میزبان و ویژگیهای مبتنی بر وریان گهرو بنهدی مهیشهوند
] 4و [11که در ادامه در مورد آنها توریح داد شد است.
ویژگی های مبتنی بهر میزبهان :ویژگهی ههایی هسهتند کهه از
الگوهای ارتباطی میزبانها استخراو میشوند .این ویژگهیهها در
ارتباطات بین یک میزبان و دیگر میزبانهای شبکه رخ میدهند
و برای شناسایی میزبان های با الگوهای ارتباطی مشتر  ،مدیهد
هستند .استخراو ویژگیهای مبتنی بر میزبان ،نیازمند تجزیهه و
تحلیل هر بسته متعل به یک میزبان اص است و زمان زیهادی
را نسبت به استخراو ویژگیهای مبتنی بر وریان ،صرف میکند.

ویژگیهای مبتنهی بهر وریهان :ویژگهیههایی هسهتند کهه از
وریههانهههای شههبکه اسههتخراو مههیشههوند و بههرای نسههبت دادن
اصی از ترافیک شبکه مثل ترافیک بهات یها
وریان ها به کال
ترافیههک غیربههات ،مورداسههتداد قههرار مههیگیرنههد .وریههان بههه
مجموعهای از بستهها اطالی میشود که آدر  IPمبهد  ،درگها
مبد  ،آدر  IPمقصد ،درگها مقصهد و پروتکهل یکسهان دارنهد
] .[16استخراو ویژگی مبتنی بر وریان ،زمان کمتری را نسهبت
به ویژگیهای مبتنی بر میزبان صرف میکند ،زیرا فضای تجزیهه
و تحلیل ،فقع اطالعات مربوط به وریان است.

جدول ( .)2مقایسه روشهای تشخیص باتنت ()1
روش تشخیص

مزایا

معایب

مبتنی بر امضا

الگویتم ساد و دقی

عدم شناسایی باتهای ودید افزایش نرخ مندی کا ب برای
باتهای ودید افزایش نرخ مثبت کا ب هنگام تنوع باتها
سنگین بودن الگوریتم بهدلیل داشتن پایگا داد بزرگ از امضاها
عبور باتنت از سیستم ،با استداد از فنهای مبهم کدگذاری

مبتنی بر ناهنجاری

داشتن عمومیت قادر بودن به شناسایی باتهای ودید
مقاوم در برابر ترافیک رمز شد
سبکتر نسبت به روش مبتنی بر امضا

سربار محاسباتی بیشتر نسبت به الگوریتمهای مبتنی بر امضا
اعالن طای باال

مبتنی بر DNS

داشتن تمام مزایای مربوط به الگوریتمهای مبتنی بر ناهنجاری
پیاد یازی راحتتر نسبت به الگوریتمهای مبتنی بر ناهنجاری

داشتن تمام معایب مربوط به الگوریتمهای مبتنی بر ناهنجاری

مبتنی بر دادهکاوی

شناسایی باتهای ودید مقاوم در برابر رمزنگاری

پیچیدگی الگوریتم سرعت عمل کمتر

 -7معرفی چند پژوهش برای تشخیص بااتنات
نظیربه نظیر
تارنج 1و همکاران ] [19یهک روش شهش مرحلههای را بهرای
شناسایی وریان های ترافیک بات نت های نظیربهنظیر در مرحلهه
فرمان -کنترل از چر ه حیات ارائه داد اند که مبتنی بر محتهوا
است .برای تقسیمبندی وریانهای ترافیک استداد شد است.در
ادامه تعدادی از رویکردهای شناسایی باتنتهای نظیربهنظیر که
مبتنی بر تجزیه و تحلیل رفتار ترافیک هستند ،بیان شد است.
چن 2و همکاران ] [20رویکردی را برای شناسایی بات ههای
نظیربه نظیهر مبتنهی بهر میزبهان ،ارائهه داد انهد .رویکهرد آنهها
تشخیص رفتارهای مخرب و ارتباطات نظیربه نظیر را هدف قهرار
داد است .آن ها برای تشخیص رفتارهای مخرب ،فرا وانی توابح
 APIتولیدشد توسع برنامهه بهات بهر روی میزبهان را تجزیهه و
تحلیههل کههرد انههد .بههرای شناسههایی ارتباطههات نظیربهههنظیههر ،از
ویژگی های رفتاری میزبان مانند آدر  ،IPشمار پهورت و نهوع
پروتکههل اسههتداد شههد اسههت .در رویکههرد آنههها ،ویژگههیهههای

1- Tarng
2- Chen

استداد شد مبتنی بر میزبان بود و استخراو آنها زمان زیادی
را صرف میکند .رویکرد آن ها برای شناسایی نیاز دارد تا فعالیت
مخههرب توسههع بههات انجههام شههود و بههرای شناسههایی در مرحلههه
فرمان -کنترل مناسب نیست .بهعبارت دیگهر ،امکهان شناسهایی
بات در مرحله فرمان -کنترل ووود ندارد .نتهایج ارزیهابی آنهها
نشاندهند نرخ تشخیص  95/1درصد و نرخ مثبت کها ب3/5 3
درصد برای شناسایی باتهای نظیربهنظیر است.
استوانویک 4و همکاران ] [21یک سیستم تشهخیص مبتنهی
بر وریان را برای شناسایی ترافیک باتنتهای نظیربهنظیر ارائهه
داد اند .سیستم آنها از دو وزء تشکیل شد است :پیشپردازش
و طبقهبند .5در مرحله پیشپردازش ،با تجزیه و تحلیهل ترافیهک
شبکه در سطح وریان ،ویژگیهای استخراو شد اند و در مرحله
طبقهبند ،وریانهای ترافیک با استداد از الگوریتمهای یادگیری
ماشین 6نظهارتی ،بههصهورت مخهرب و غیرمخهرب طبقههبنهدی
میشوند .در سامانهی آنهها ،تعهداد  39ویژگهی از وریهانههای
ترافیک اسهتخراوشهد و عملکهرد  8طبقههبنهد ،مهورد ارزیهابی
3- False Positive
4 - Stevanovic
5- Classifier
6- Machine Learning
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هت تصهمیم Random ،C4.5

محاسباتی ،امکان شناسایی باتنتها بهصورت سریح و بالدرنه
ووود داشته باشد .مسئله این پهژوهش شناسهایی بهاتنهتههای
نظیربهههنظیههر اسههت .باتووههه بههه ایههنکههه شناسههایی براسهها
تجزیهوتحلیل رفتار ترافیک صورت میگیرد ،شناسایی مستقل از
محتوای بستههای ترافیک بود و امکان تشخیص بهاتنهتههای
نظیربه نظیر با ترافیک رمزنگاریشد ووود دارد .در این پژوهش
از ویژگههیهههای مبتنههی بههر وری هان بههرای شناسههایی بههاتنههت
استداد شد است .و بر اسا میزان شهباهت 2بهین وریهانهها،
طب قواعد اصی کار شناسایی انجام میشود .نکتهای که باعث
شد این پژوهش نسبت به پژوهشهای مشابه انجامشد  ،برتری
داشته باشد این است که با اسهتداد از ایهن الگهوریتم مهیتهوان
ترافیهک بههاتنهت را از ترافیههک ازدحهام ناگهههانی تشههخیص داد.
ترافیک ازدحام ناگهانی ترافیک مشروع اما نا واستهای است کهه
بهدلیل سیل عظیم همزمان کهاربران بهه یهک سهایت بههووهود
میآید .این مسئله در بخشهای بعدی بهطور مدصل شهرح داد
واهد شد .در ادامه چنهد پهژوهش دیگهر در زمینهه شناسهایی
باتنت معرفی میشود.
ودول ( )3الصه رویکردههای بیهانشهد بهرای شناسهایی
باتنتها را نشان میدهد.

قرارگرفته است .سه طبقهبنهد در
 Forestو  Random Treeعملکههرد بهتههری را نسههبت بههه دیگههر
طبقهبندها نشان داد اند .عملکهرد طبقههبنهدها ،نهرخ تشهخیص
ترافیک را بین  95/5تا  96/5درصد نشان داد است.
سهههعد 1و همکهههاران ] [18رویکهههردی را بهههرای شناسهههایی
باتنتهای نظیربهنظیر در مرحله فرمان -کنتهرل بها اسهتداد از
رفتار ترافیک شبکه ارائه داد اند .در رویکرد آنها از ویژگیههای
مبتنی بر میزبان و مبتنهی بهر وریهان بهرای شناسهایی ترافیهک
بات نت های نظیربه نظیر اسهتداد شهد اسهت .آن هها تعهداد 11
ویژگی را از وریان ههای شهبکه و الگوههای ارتبهاطی میزبهانهها
استخراو کرد اند .استخراو ویژگیهای مبتنی بهر میزبهان زمهان
بیشتری را نسبت به ویژگیهای مبتنی بر وریان صرف میکنهد.
در رویکهرد آنهها ،عملکهرد پهنج روش یهادگیری ماشهین بهرای
طبقه بندی ترافیک شبکه ،بررسهی و ارزیهابیشهد اسهت .نتهایج
رویکههرد آنههها بهههمنظههور تشههخیص ترافیههک فرمههان -کنتههرل
بات نت های نظیربه نظیر ،نرخ تشخیص بهاالی  90درصهد و نهرخ
طای کمتر از  1درصد را بهرای طبقههبنهدهای  ANN ،SVMو
 Nearest Neighborsنشان میدهد.
پهژوهشههای مختلدهی بههمنظهور شناسهایی بهاتنهتهههای
نظیربهنظیر موردبررسی و ارزیهابی قهرار گرفتنهد .نتهایج ارزیهابی
نشان می دهد کهه اگرچهه تهاکنون رویکردههای مختلدهی بهرای
شناسایی بات نت های نظیربهه نظیهر ارائهه شهد اسهت ،امها ایهن
رویکردهها بها بر هی مشهکالت و محههدودیتهها مواوهههانهد کههه
عبارتنداز:
بر ی رویکردها (مانند رویکرد چن و همکاران) ،باتنتها را
باتووه بهه فعالیهت مخهرب آنهها شناسهایی مهیکننهد .چنهین
رویکردهایی فقع قادرند بات نهت را در مرحلهه حملهه از چر هه
حیهههات شناسهههایی کننهههد و امکهههان شناسهههایی در مرحلهههه
فرمان -کنترل ووود ندارند .رویکردی مؤثر است که بتواند باتها
را پیش از این که اقدام به حمله کنند ،شناسایی کند.
بر ی رویکردها (مانند رویکرد تارنج و همکاران) ،شناسهایی
را براسا محتوای بسهته ههای ترافیهک انجهام مهیدهنهد .ایهن
رویکردههها نمههیتواننههد بههاتنههتهههایی را کههه از بسههتههههای
رمزنگاریشد در کانالهای ارتبهاطی هود اسهتداد مهیکننهد،
شناسههایی کننههد .بر ههی رویکردههها کههه شناسههایی را براسهها
ویژگی های مبتنی بر وریان انجام می دهند ،تعداد زیادی ویژگی
را از وریههانهههای شههبکه اسههتخراو کههرد انههد (ماننههد رویک هرد
استوانویک و همکاران کهه تعهداد  39ویژگهی را از وریهانههای
ترافیک استخراو کرد اند) .نکته مهم در شناسهایی بهاتنهتهها،
انتخاب بهترین و کمترین تعداد ویژگی است تا با کمترین حجهم
1 - Saad

جدول ( .)9الصه رویکردهای شناسایی باتنتها

رویکرد

تارنج و
همکاران
][ 19

روش

روش

شناسایی

شناسایی

مرحله

از دیدگاه

از دیدگاه

شناسایی

اول

دوم

نوع معماری
شبکه
باتنت

نرخ
تشخیص

مبتنی بر
داد کاوی

مبتنی بر
محتوا

فرمان-
کنترل

نظیربه نظیر

-

چن و
همکاران
][ 20

مبتنی بر
ناهنجاری

مبتنی بر
میزبان

حمله

نظیربه نظیر

نرخ تشخیص
 95/1درصد
و نرخ مثبت
کا ب3/5 3
درصد

استوانویک
و همکاران
][ 21

مبتنی بر
داد کاوی

مبتنی بر
وریان

فرمان-
کنترل

نظیربه نظیر

نرخ تشخیص
ترافیک رابین
 95/5تا
 96/5درصد

سعد و
همکاران
][ 18

مبتنی بر
داد کاوی

مبتنی بر
میزبان و
وریان

فرمان-
کنترل

نظیربه نظیر

نرخ تشخیص
باالی
90درصد و
نرخ طای
کمتر از
1درصد

روش
پیشنهادی

مبتنی بر
داد کاوی

مبتنی بر
وریان

فرمان-
کنترل

نظیربهنظیر

نرخ تشخیص
 85درصد

2- Similarity
3- False Positive
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 -8طرح یشنهادی (روش تشاخیص مبتنای بار
شباهت)
اید اولیه رویکردی که در این پژوهش ارائهشد  ،برگرفتهه از
کاری است که شوئی یو 1و همکاران ] [22انجهام داد انهد .ابتهدا
کههار شههوئی یههو و همکههاران مطههرح مههیشههود سههپس الگههوریتم
پیشنهادی که توسعهشد الگوریتم شهوئی یهو وهمکهاران اسهت
مطرح واهد شد.
حقایقی در زمینه باتنت ووود دارد که در طهول ایهن پهژوهش
مدنظر قرارگرفته شد اند:
 ابزارهای حمله معموالً در یک باتنت مشهابه اسهت .مهدیر
بات یک فرمان را برای تمام باتهای باتنتش برای شهروع
یک حمله درنظر میگیرد.

 وریانهای حملهای که در سمت قربانی مشاهد میکنیم،
تراکم تعداد زیادی از وریانهای حمله اولیه است و وریان
حمله متراکم شد  2یک انحهراف اسهتاندارد 3مشهابه را بهه
اشترا می گذارد .انحراف استاندارد وریهان حملهه اغلهب
کوچکتر از وریان ازدحام ناگهانی اصلی است .دلیهل ایهن
مسئله این است که تعداد باتهای زند باتنت بهه مراتهب
کمتر از تعداد کاربران همزمان قانونی ازدحام ناگهانی است
( بات نت حدود چندصد یا سطح های پهایینی از چنهدهزار
اسههت و کههاربران همزمههان ازدحههام ناگهههانی در سههطح
صدهاهزار ندر هستند).
پس نتیجه اینکه ،انحراف استاندارد در وریان حمله کمتر از
وریان ازدحام ناگهانی است پس شباهت بین وریانها در حمله
 DDOSبیشتر از ازدحام ناگهانی است .بنابراین روش تشخیصی
ارائه مهی شهود کهه در آن از رهریب ههم بسهتگی وریهان بهرای
تشخیص استداد شد است .در این پژوهش ،شناسهایی بهاتنهت
نظیربه نظیر در مرحله فرمان -کنترل از چر ه حیهات ،براسها
تجزیه و تحلیل ترافیک انجام میشود کهه در ادامهه بها وزئیهات
بیشتر شرح داد میشود.

 -4-8تعاریف
4

وریان شبکه :برای یک مسیریاب داد شد در یهک شهبکه
محلی ،بستههای 5شبکه را کالستربندی میکنیم ،بهگونهای کهه
آنهایی آدر های مقصد و مبدا یکسانی دارنهد بههعنهوان یهک
وریان شبکه تعریف میشوند.
وریان شبکه را با ] Xi[nنشان مهیدههیم کهه در آن )i ≥1( i
ایندکس وریانهای شبکه است و  nنشاندهند  nامهین المهان

درداد های متوالی است .بهعنوان مثال اگر انداز وریهان شهبکه
داد شد  N ، Xiباشد ،وریان شبکه بهصهورت زیهر نمهایش داد
میشود:
()1-8
X i  x i 1 , x i  2 , ,. . , x i  N 
که در آن (1  k  n ), x i  k  ،تعداد بسته هایی است
که در  kامین باز زمانی برای وریان شبکه ،شمارش شد است.
شدت وریان :6برای یک وریان شبکه  Xiکه انهداز وریهان
شبکه N ،باشد ( ،)N≥1امیدریارهی وریهان را بههعنهوان شهدت
وریان تعریف میکنیم:
∑ =]E[Xi
()2-8
شدت وریان ،میانگین نرخ بستههای یهک وریهان شهبکه را
نشان می دهد .اگر  Xiیک وریان حمله  DDOSباشد ،به ]،E[Xi
شدت حمله میگوییم.
1
اثر انگشت وریان  :برای وریان شبکه داد شد  Xiبا انهداز
 ،Nاثر انگشت وریان ’ Xiنمایش یکدستی از  Xiاست:
()3-8
X i ’  x i ’ 1 , x i ’  2 ,. , x i ’  N  , 
∑

طب این تعریف میدانیم که=1 ،
اگر  Xiو  )i≠j( Xjدو وریان شبکه بها انهداز یکسهان  Nباشهند
همبستگی بین دووریان 8بهصورت زیر تعریف میشود:
N

] [n ]x j [n

()4-8

i

x
n 1

=

rx i x j

همبستگی وریهان بهرای نشهان دادن میهزان شهباهت بهین
وریانهای مختلف استداد میشود .در بعضی موارد ممکن است
همبستگی ،مقدار صدر را نشان دهد درحالیکه دو وریان کهامالً
هم بسته باشند ،دلیل این امر تداوت فهاز بهین دووریهان اسهت،
بنابراین این تعریف بهصورت زیر توسعه داد شد:
N
()5-8
] rx i x j [k ] = 1  x i [n ]x j [n  k
N n 1
که در آن )k=0,1,2,3,…,N-1( k ،مکان وریان  Xjبعد از اعمال
تیییر فاز است.
9

رریب همبستگی وریان  :اگر  Xiو  )i≠j( Xjدو وریان شهبکه بها
انداز یکسان  Nباشند ،رریب همبستگی وریان را به صورت زیر
تعریف میکنیم:
()6-8

2

1

1 

x i2 [n ] x 2j [n ]


N  n 1
n 1

N



N

1- Shui Yu
2- Aggregated Attack Flows
3- Standard Deviation
4- Router
5- Packet

6- Flow Strength
7- Flow Fingerprint
8- Flow Correlation
9- Flow Correlation Coefficient

تشخیص باتنت برای شبکههای نظیربهنظیر :ررا عزمی و همکاران

رریب هم بستگی وریان ،برای مشخصکردن شهباهت بهین دو
وریان استداد می شود .زمانی که دو وریان مشابه داشته باشیم
که تداوت فازی داشته باشند ،مقهدار ایهن رهریب کهاهش پیهدا
میکند .در اینجا طب رابطه ( )5-8این مشهکل بها تیییهر فهاز
حل میشود.

 -2-8شناسایی مبتنی بر شباهت
در اینجا روشی برای تشخیص باتنت ارائه میشود که اسا
آن مبتنی برشباهت وریانهاست ،و از آن برای مقابله بها حملهه
ازدحام ناگهانی استداد میشود.
هنگامیکه یک هشدار حمله  DDOSدر شبکه اعالم
میشود ،رویترها با استداد از شمارش تعداد بستهها در یک باز
زمانی داد شد (مثالً  100میلیثانیه) ،شروع به نمونهگیری از
وریانهای مشکو میکنند .هنگامیکه انداز وریان موردنظر
 Nبهدست آمد ،رریب همبستگی وریان بین وریانهای
مشکو محاسبه میشود.
فرض کنیم که  Mوریان شهبکه ووهود دارد X1 ،و ،X3 ، X2
 . . . . . . . .X4و  ، XMبنابراین میتوان رریب همبستگی را بهین
ههههر دووریهههان  (1  i  M )X i ،و (1  j  M ) X j

بهدست آورد.
بهعنوان شا ص شباهت بین دو وریهان  Xiو  Xjدر
نظر گرفته میشود ،این شا ص میتواند دو مقدار داشته باشهد:
 -1بههرای حملههه  DDOSو صههدر بههرای حههاالت دیگههر  .نیههز
به عنوان حد آستانه برای تصمیمگیری درنظهر گرفتهه مهیشهود
بهطوریکه :



}

()1-8

{= I x i x j

که درآن 1≤j,i≤M ،و  .i≠jرریب همبستگی بین هر دو وریان
متداوت طب رابطه ( )1-8محاسبه میشود و مجموع آنها طب
رابطه ( )8-8بهعنوان احتمال ووود حمله درنظر گرفته میشود.
I X iX j

()8-8

1i , j M ,i  j



M 
 
2 

Pr(I A  1) 

)(9-8

}



)Pr(I A  1

 DDOSو ازدحام ناگهانی ازرریب همبسهتگی وریهان متدهاوتی
استداد می کننهد .الزم اسهت کهه یهک حهد بهاال بهرای رهریب
همبستگی وریان بهدست بیاوریم که اگهر رهریب همبسهتگی از
این مقدار بیشتر باشد اینطور درنظر میگیهریم کهه حملهه رخ
داد است.
در رابطههای ( )1-8و ( ، )9-8زمانیکه از حد آستانه استدا
می کنیم ،یک تعداد از وریانها را بهطور کامل کنار میگهذاریم.
در واقح این اطالعات کالً دور ریختهه مهی شهود کهه ایهن باعهث
می شود دقت الگوریتم کمتر شود .برای مقابلهه بها ایهن مشهکل،
الگوریتم فوی را کمی بهبود داد ایم کهه در ادامهه آن را تورهیح
میدهیم.
بعد از این که همبستگی بین هر دوودت وریهان محاسهبه
شد ،حجم زیادی از ررایب همبستگی بین ودت وریهانهها را
داریههم کههه بهها اسههتداد از الگههوریتم  K-Meansوشهههبنههدی
میشوند .و بهترین وشهبندی با تعداد مراکز مناسهب انتخهاب
می شهود .روش کهار الگهوریتم  K-Meansو چگهونگی انتخهاب
بهتههرین وشهههبنههدی در فصههل بعههد بههیشتههر تورههیح داد
واهدشد .این کار برای دو ترافیک باتنت و معمولی بهصهورت
ودا انجام میشود .ترافیک معمولی مهیتوانهد ترافیهک ازدحهام
ناگهانی و یا یک ترافیک معمولی از شبکه باشد .چراکه الگوریتم
ارائهشد برای هر دوحالت میتواند ووابگو باشد .مراحهل کهار
به اینصورت است که ابتدا وریانها ودا میشوند و هر وریهان
بهههشههکل رابطههه ( )1-8نمههایش داد مههیشههود ،یعنههی تعههداد
بستههای وریان برای باز های زمانی مختلف شمارش میشهود.
سپس همبستگی بهین ههر دو وریهان از وریهانههای ترافیهک
داد شد  ،طب رابطه ( )5-8محاسبه می شود و با داشتن مقدار
همبسنگی ،رریب همبستگی بین دو وریان طب رابطه ()6-8
محاسبه می شود .و درنهایت بعد از اعمهال الگهوریتم K-Means
روی این رریبها ،بهترین وشهبندی انتخاب مهیشهود .تمهام
مراحل فوی برای هر دو ترافیک باتنت و ترافیک معمولی انجام
می شود .مراحل اورای الگوریتم در شکل ( )1نشهان داد شهد
است:
تا اینجا بهترین وشهبندی برای ترافیکهها مشهخص شهد.
حال برای این که بتوان برای یک ترافیک ودید ،حملهبهودن یها

که در آن IA ،شا ص حمله  DDOSاست .در اینجا هم یهک
حد آستانه درنظر گرفته میشود که اگر مقدار احتمال از این حد
آستانه بیشتر شود نشاندهند ووود حمله در شبکه است.

Pr(I A  1)  
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نبودن آنرا تشخیص داد ،به دو طری میتهوان عمهل کهرد :اول
اینکه برای ترافیک ودید بهازای هر دو وریهان مووهود در آن،
رریب همبستگی دو وریان محاسبه شود و به وشهبندیههای
ترافیک باتنت مووهود ارهافه شهود .چنهانچهه باعهث افهزایش

{= I A

به عنوان مثال ،اگر حد آسهتانه  0/6باشهد ،درصهورتی حملهه
 DDOSداریم که حداقل  60درصد مقایسات مثبت باشد .حملهه

پراکندگی وشههای مووود شد ،بدین معنی است کهه ترافیهک
ودید از ونس ترافیک باتنت نیست .را حل دوم که نسبت بهه
را حل قبلی عملکرد بهتری دارد ،این است کهه ترافیهک ودیهد
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همانند ترافیک بات نت و معمولی ،وشهبندی شود و وشههای
ودید با وشه های ترافیک معمولی و بات نهت مقایسهه شهود .و
براسا

شباهتی که با ههردوی ایهن ترافیهکهها دارد مهیتهوان

تشخیص داد که از کدام نوع اسهت .بهرای تعیهین شهباهت بهین
دوترافیک می توان چند معیار را بررسی کرد .ممکهن اسهت ایهن
سؤال پیش آید که برای مقایسه ،تعداد وشهههها را بایهد ثابهت
درنظر گرفت؟ وواب یر است ،چراکه بهترین تعهداد وشهههها
طب آزمایش ،بهدستآمد و ممکن است برای هر ترافیک تعداد
وشه متداوتی داشته باشیم.
 -1تدکیک وریانهای هر ترافیک

 -2محاسبه رریب همبستگی بین
هر دووریان

 -3وشهبندی ررایب همبستگی به روش
K-Means

 -4تعیین بهترین تعداد وشه برای هر ترافیک

m

()12-8

 -6تشخیص حمله از روی مقایسه ترافیک ودید
باترافیک باتنت ونرمال

شکل ( .)7مراحل اورای الگوریتم تشخیص باتنت

برای مقایسه ترافیک ناشنا ته با ترافیک باتنت فاصله
هریک از مراکز

وشههای ترافیک ودید با تمام مراکز

وشههای ترافیک باتنت محاسبه میشود .مرکزی که کمترین
مقدار را دارد ،شبیهترین وشه به این مرکز است .درنهایت
مجموع فاصله مراکز ترافیک ودید به شبیهترین وشههایشان،
1  i  m ,1  j  n
) Di  min(d ij

()11-8

ci
M 
 
2 

Pi 

که در آن M ،تعداد وریانهای شبکه است و  c iتعداد عناصر
وشه iام.
پس اگر بخواهیم دو وشه را شبیه بههم درنظر بگیهریم اوالً
مراکز دو وشه باید بههم شبیه باشند و ثانیاً ،ومعیت نسهبی دو
وشه باید به هم نزدیک باشد .بنابراین بعد از اینکه طب رابطه
( )10-8وشههایی که مراکز آن ها بههم تزدیک است ،مشخص
شد ،ومعیت این دو وشه با هم مقایسه مهی شهود و بها ارهافه
کردن این مقدار به عنوان یهک رهریب در رابطهه ( )12-8تهأثیر
ومعیت درنظر گرفته می شود .یعنهی احتمهال شهبیهبهودن دو
وشه ،بهوسیله تداوت ومعیت نسبیشان مشخص میشود .پس
رابطه ( )12-8بهصورت زیر تعمیم داد میشود:
m

()14-8

T A   Ai D i
i 1

Ai  Pi  Pj

محاسبه میشود:
()10-8

i 1

که در آن V i ،مرکز وشه iام از ترافیهک ودیهد و  V jمرکهز
وشه jام از ترافیک باتنت m ،تعداد وشههای ترافیک ودیهد
و  nتعداد وشههای ترافیک باتنت میباشد.
مقدار  Tرا نسبت به ترافیک ودید و ترافیهک معمهولی نیهز
محاسبه میکنیم .بدیهی است هرچه  Tکمتر باشد ترافیکها بهه
هم شبیه ترند .حال با مقایسه این مقدار برای دو ترافیک معمولی
و باتنت میتوان نتیجه گرفت که ترافیهک ودیهد از چهه نهوعی
است .اگر مقدار ایهن شها ص بهرای ترافیهک ودیهد نسهبت بهه
ترافیک بات نت کمتر از ترافیک معمولی باشد نتیجه مهیگیهریم
که ترافیک ودید از نوع بات نهت اسهت .بهرای روشهنتهر شهدن
موروع ،در فصل بعد بهصورت عملی این را نشان واهیم داد.
اما مساله ای هست که تا اینجا درنظرگرفته نشد اسهت و آن،
مساله ی ومعیت هر وشه است .هرچه ومعیت دو وشه از دو
ترافیک متداوت به هم نزدیکتر باشد دلیلی بهر شهباهت بیشهتر
این دو وشه است .از آنجایی که ومعیت کلی ،بین دو ترافیهک
متداوت است ،برای مقایسه ،ومعیت هر وشه تقسهیم بهر کهل
ومعیت را بهعنوان ومعیت نسبی در نظر میگیهریم و حمعیهت
نسبی را بهعنوان عامل مقایسه در نظر میگیریم:
()13-8

 -5مقایسه دوترافیک برمبنای فاصله مراکز
وشههایشان و تداوت ومعیت نسبی وشه هایشان

i

D

T 

d ij  d (v i ,v j )  V i V j

1  i  m ،1  j  n

()15-8
که در آن 1  i  m ،و  jاندیس وشهای است که بههازای
آن  d ijکمترین مقدار را دارد .بدیهی است که هرچه مقدار فوی
کمتر باشد ،دو ترافیک بههم شبیهترند .و بهرای تعیهین ایهنکهه
ترافیک ودید از چه نوعی است باید مشخص کنیم که بهه کهدام
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ترافیک شبیهتر است
در ادامه به بیان چگونگی پیاد سهازی الگهوریتم ،ومهحآوری
بسته های ترافیک ،اسهتخراو وریهان هها و محاسهبه همبسهتگی
می پردازیم .سپس بها اسهتداد از الگهوریتم  K-Meansداد هها را
وشه بندی واهیم کرد و براسا پارامترهای مشهخص شهد ،
عملکرد الگوریتم را با یک نمونه ترافیک نشان میدهیم.

همبستگی بین دو وریان براسا مقدار همبستگی ،طب رابطه
( )6-8محاسبه می شود .حهال بهرای ههر دو وریهان داد شهد ،
مقدار رریب همبستگی وریان را داریم که عددی بهین  0تها 1
اسههت .الگههوریتم  K-Meansرا بههرای کالسههتربندی وریههانههها،
براسا رریب همبستگیشان استداد میکنیم.
روش  K-Meansیکی از روشهای وشههبنهدی داد هها در

 -9-8استخراج جریان
برای اورای الگهوریتم نیهاز بهه ترافیهک بهاتنهت و ترافیهک
معمولی داریم .برای ترافیهک بهات نهت ،از محموعههداد ای 1کهه
 ،ISCX2در ا تیار عموم قرار داد  ،3استداد شد اسهت .قسهمتی
از این محموعهداد که حاوی  200,000بسته می باشد و در باز
زمانی  800ثانیهای تولید شد  ،برای این کار انتخاب شد است.
طب آنچه که برای تعریف وریان قبالً گدتیم ،بسهتهههایی کهه
مبد و مقصد یکسان دارند ،ودا شد و تحت عنوان یک وریهان
شنا ته میشوند .بدینترتیب  660وریان در این بهاز زمهانی از
مجموعه داد مذکور ،استخراو گردید.
ترافیک معمولی شبکه هم ترکیبهی از ترافیهک برنامهه ههای
مختلف را شامل میشود کهه عبارتنهد از :برنامههههای کهاربردی
( ،)BitTorrentبرنامههههههههای چهههت ( )Skypeو ترافیهههک وب
( .)Web Browsingبرای این کار ،از ترافیهک دانشهگا بزرگمههر
قاین که حدود  12000دانشجو دارد ،در اولین سهاعات انتخهاب
واحد ،استداد شد است .طب الگی که در ا تیار داریم ،در یک
باز زمانی یک سهاعته یعنهی  3600ثانیههای ،حهدود 200,000
بسته در آن ردوبدل شهد اسهت کهه از ایهن تعهداد بسهته380 ،
وریان استخراو شد است .استخراو وریهان و اوهرای الگهوریتم
ارائهشد در محهیع پهایتون انجهام شهد اسهت و بهرای یهر
اطالعات از پایگا داد  SQL Serverاستداد شد است.
برای هر وریان ،بهاز ههای زمهانی کهه بسهته هها درآن بهاز
شمارش میشوند 5 ،ثانیهای درنظر گرفته شد  ،بنهابراین مقهدار
 ،Nبرای ترافیهک بهات نهت 160و بهرای ترافیهک معمهولی 120
واهد بهود( .طبه رابطهه ( .))1-8پهس از ایهنکهه وریهانهها
مشخص شد ،ورعیت هر بسته ،در مورد اینکه بسته مربهوط بهه
کدام وریان است ،مشخص می شود .سپس برای هر دو وریان از
ترافیک مووود ،مقدار همبستگی بین آنهها طبه رابطهه ()5-8
محاسبه میشود .مقدار  kدر این محاسبات صهدر درنظهر گرفتهه
شد است ،چرا که وریهان ههای مووهود در ایهن مجموعهه داد
همفاز هستند و چنانچه روی آن تیییر فاز اعمال شهود ،مقهادیر
نادرستی را برای همبستگی نتیجه میدهند .مقدار رریب
1- Dataset
2- Information Security Center of Excellence
3- http://www.iscx.ca/datasets

داد کاوی است .این روش علیرغم سادگی آن ،یهک روش پایهه
برای بسیاری از روش های وشه بندی دیگر (مانند وشهبندی
فازی) محسوب می شود .برای این الگوریتم شکلهای مختلدهی
بیان شد است .ولی همه آنها دارای روالی تکراری هستند کهه
برای تعدادی ثابت از وشهها سعی در تخمین بهدسهت آوردن
نقاطی به عنوان مراکز وشهها دارند .این نقاط در واقهح همهان
میانگین نقاط متعل به هر وشه هستند .ههر نمونهه داد  ،بهه
یک وشه نسبت داد میشود ،بهگونهای که آن داد  ،کمتهرین
فاصله تا مرکز آن وشه را دارا باشد.

 -4-8تعیین بهترین تعداد خوشهها
هدف از اعتبارسنجی وشهها یافتن وشههههایی اسهت کهه
بهترین تناسب را با داد های موردنظر داشهته باشهند .دو معیهار
پایة انداز گیری پیشنهاد شد برای ارزیابی و انتخاب وشههای
بهینه عبارتند از[23] :
 تراکم :4داد های متعل به یک وشه بایستی تا حد ممکهن
بههه یههکدیگههر نزدیههک باشههند .معیههار رایههج بههرای تعیههین
میزان تراکم داد ها ،واریانس داد ها است.
 ودایی :5وشهها ود بایستی به انداز کهافی از یهکدیگهر
ودا باشند .سه را برای سنجش میزان وهدایی وشهههها
مورد استداد قرار میگیرد که عبارتند از:
 oفاصلة بین نزدیکترین داد ها از دو وشه.
 oفاصلة بین دورترین داد ها از دو وشه.
 oفاصلة بین مراکز وشهها.
جدول ( .)4مجموعه عالئم بهکاررفته در این بخش
nc

تعداد وشهها

)d(x,y

فاصله بین دو داد

vi

نقطه مرکز وشه  iام

ci

 Iامین وشه

ci

تعداد داد های درون
 iامین وشه

4- Compactness
5- Separation
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 -4-8شاخص دیویس بولدین

4

این معیار از شباهت بین دو وشه ( )Rijاستداد میکند که
پراکندگی یک وشه (  ) S i و عهدم شهباهت بهین دو

براسا

وشه ( )dijتعریف می شود .شباهت بین دو وشهه را مهیتهوان
بهصورتهای مختلدی تعریف کرد ولی بایستی شرایع زیر را دارا
باشد.


0



. R ij  R ji



اگر

. R ij
S j

و

Si

هم اعمال شد و نتایج نهایی برای ترافیک معمولی هم در انتهها
نشان داد شد است.
 -4-3اجرای الگوریتم K-Means

برای اوراهای مختلف الگوریتم با تعداد مراکز متداوت ،نتایج
نهایی را در وداول زیر نشان میدهیم .در هریک از مهوارد زیهر،
برای تست پایداربودن مراکز ،اورای الگوریتم را تا د مرتبه بعهد
از پایداری ،ادامه داد ایم S i  .طبه رابطهه ( )11-8محاسهبه
شد است.

هر دو برابر صدر باشند آنگا  Rijنیز برابر

صدر باشد.

جدول ( .)4اورای الگوریتم  K-Meansبا دو مرکز (تعداد تکرار
الگوریتم برای رسیدن به پایداری 5 :بار)



اگر  S j   S k و  d ij  d ikآنگا . R ij  R ik



اگر  S j   S k و  d ij  d ikآنگا . R ij  R ik

معموالً شباهت بین دو وشه بهصورت زیر تعریف میشود:
Si S j

()16-8

d ij

R ij 

که در آن dij ،طب رابطه ( )11-8و ( S i فاصله میهانگین) بها
روابع زیر محاسبه میشوند.

 d (x ,v

1
ci

مراکز
اولیه

مراکز نهایی

0/33
0/46

0/20
0/14

رسیدن به پایداری 9 :بار)

Si 

مراکز
اولیه

کهه در آن vi ،نقطهه مرکهز وشهه  iام ، ci ،وشهه  iام و
 c iتعداد داد های وشه  iام است.

0/33
0/18
0/92

0/14
0/52
0/96

()11-8

)

i

باتووه به مطالب بیانشد و تعریف شباهت بین دو وشهه،
شا ص دیویس بولدین بهصورت زیر تعریف میشود.
nc

()18-8

i

R
i 1

1
nc

c

ij

max

j 1..nc ,i  j

i

این شا ص در واقح میهانگین شهباهت بهین ههر وشهه بها
شبیهترین وشة به آن را محاسبه مهیکنهد .مهیتهوان دریافهت
که هرچه مقدار این شا ص کمتر باشد ،وشههای بهتری تولید
شد است.

 -3پیادهسازی
الگوریتم فوی را با تعداد مراکز مختلف برای ههر دو ترافیهک
معمولی و بات نت اورا کردیم .اورای الگوریتم بهر روی ترافیهک
بات نت ،همرا با وزئیات در ادامه شهرح داد شهد اسهت .تمهام
مراحلی که روی این ترافیک انجام شد  ،بر روی ترافیک معمولی

1- Davies Bouldin Index

ومعیت

فاصله
میانگین( ) S i 

100381
80416
36661

0/061
0/095
0/058

ci

جدول ( .)7اورای الگوریتم با چهار مرکز (تعداد تکرار الگوریتم برای
رسیدن به پایداری 13 :بار)

DB 

که در آن nc ،تعداد وشههاست و  Riهم بهصورت زیر
محاسبه میشود:
()19-8
R 
(R ), i  1...n

129112
88298

0/083
0/119

ci

جدول ( .)6اورای الگوریتم با سه مرکز (تعداد تکرار الگوریتم برای

مراکز نهایی

x c i

ومعیت

فاصله

میانگین( ) S i

ومعیت

فاصله
میانگین( ) S i
0/032
0/059
0/012
0/044

مراکز
اولیه

مراکز نهایی

0/11

0/06

59983

0/23
0/54
0/81

0/32
0/59
0/91

66251
56395
34841

ci



الگوریتم را تا  8مرکز اورا کهردیم کهه از بیهان وزئیهات آن
صرفنظر میش ود و تنها نتایج نهایی محاسبات را برای این اوراها
در زیر نشان میدهیم.

 -2-3تعیین بهترین خوشهبندی
تا اینجا برای تعداد وشه های مختلف الگهوریتم اوهرا شهد.
حال باید بهترین تعداد وشهه هها انتخهاب شهود .بهرای تعیهین
بهتهرین تعهداد وشهه ،مقهدار  DBطبه رابطهه ( )19-8بههرای
وشه بندیهای فوی محاسهبه گردیهد و نتهایج در وهدول ()8

تشخیص باتنت برای شبکههای نظیربهنظیر :ررا عزمی و همکاران

44

نشان داد شد است :همانطورکه گدته شد هرچه این شا ص
کمتر باشد ،وشهبندیهای بهتری تولید شد است .طب نمودار
شکل ( )8کمترین مقهدار شها ص در وشههبنهدی بها  5مرکهز
بهدست آمد است ،یعنی بهتهرین تعهداد وشهه بهرای ترافیهک

مراحل فوی را بر روی ترافیک معمولی در دستر  ،نیز اوهرا
کردیم و پس از گذشت تمام مراحل ،نتیجه آزمایشات ایهن بهود
که بهترین وشه بندی برای ترافیک معمولی ،وشهبنهدی بها 4
مرکز می باشد .ودول ( )10وشه بندی ترافیک معمولی با چهار
وشه را نشان میدهد.

باتنت  5وشه میباشد Pi .طب رابطه ( )13-8و  S i طب
رابطه ( )11-8محاسبه شد است .نتایج در ودول ( )9نشان داد
شد است.

جدول ( .)41وشهبندی ترافیک معمولی

جدول ( .)8مقدار شا ص دیویس بولدین برای تعداد مراکز مختلف

مرکز وشه

ترافیک باتنت

()Vi

ومعیت

ومعیت

فاصله میانگین

وشه



) (S i

نسبی ) ( Pi

تعداد مراکز

شا ص دیویس
بولدین ()DB

0/05

26310

0/014

0/36

2

0/48

0/13

21452

0/083

0/29

3

0/40

0/36

18141

0/015

0/29

4

0/43

5

0/36

0/51

5501

0/1

0/01

6

0/46

1

0/45

8

0/41

ci

)

(

 -9-3تشخیص حمله
تا اینجا بهترین وشهبندی را برای یک ترافیهک بهاتنهت و
یک ترافیک معمولی پیداکردیم .حال می هواهیم بها اسهتداد از
داد هایی که داریم ،برای یهک ترافیهک ودیهد مخهرببهودن یها
نبودن آن را تعیین کنیم .ابتهدا ترافیهک ودیهد را هماننهد روال
قبلههی بررسههی کههرد و پههس از محاسههبه رههریب همبسههتگی
وریههانهههای ترافیههک ،الگههوریتم  K-Meansرا روی آن اوههرا
میکنیم .همانطورکه در فصل قبل گدته شد ،سپس فاصله بهین
وشه های ترافیک ناشنا ته را با وشههای ترافیک بهاتنهت و
معمولی طب رابطه ( )12-8محاسبه می کنیم .نتایج محاسهبات
بهصورت زیر میباشد:
جدول ( .)44وشهبندی ترافیک ودید
مرکز وشه

ومعیت وشه

ci

فاصله میانگین


ومعیت

شکل ( .)8نمودار مقدار شا ص دیویس بولدین بر حسب تعدادمراکز

()Vi

)

(

) (S i

نسبی ) ( Pi

جدول ( .)3بهترین وشهبندی برای ترافیک باتنت

0/03

26316

0/048

0/21

0/18

20639

0/043

0/16

0/45

32212

0/031

0/26

0/63

19659

0/041

0/16

0/89

25864

0/032

0/21

ومعیت
وشه

فاصله
میانگین

مرکز
وشه
()Vi

)

(

) (S i

ci



ومعیت
نسبی ) ( Pi

0/05

54661

0/028

0/25

ترافیک ناشنا ته ودیهد حهاوی  80000بسهته در بهاز زمهانی

0/28

51951

0/05

0/26

 2000ثانیهای است که  500وریان از آن استخراو شهد اسهت.

0/94

41423

0/084

0/22

برای ترافیک ودید بهترین تعداد مراکز همانطور که در وهدول

0/69

25606

0/064

0/12

0/98

31829

0/020

0/15

نشان داد شد  5مرکز میباشد.
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جدول ( .)42فاصله مراکز ترافیک ودید نسبت به ترافیک باتنت
D1

0/02

D2

0/10

D3

0/05

D4

0/06

D5

0/09

پس مقدار  TAرا بهرای ترافیهک ودیهد نسهبت بهه ترافیهک
باتنت ،براسا داد های فوی محاسبه میکنیم:
()1-9

)T A   0.02 *0.04   (0.1*0.1)  (0.14*0.04
(0.06*0.04)  (0.09* 0.06)  242*104

بهها انجههام همههین اعمههال روی ترافیههک معمههولی ،مقههدار
 644*104برای  TAنسبت به ترافیک معمولی بههدسهت آمهد.
طب آنچه قبالً هم گدتهشد ،هرچه این مقدار کمتهر باشهد بهه-
معنی شبیه تربودن دو ترافیک است .پس نتیجه مهیگیهریم کهه
ترافیک ودید باید از نوع باتنت باشد .و در واقح هم همینطهور
است .ترافیک تستشهد  ،ترافیهک یهک بهات نهت اسهت کهه در
دانشگا  CTUگرفته شد است.1
همانطورکه قبالً گدته شد یکی از چالشهایی که در زمینهه
پژوهش پیرامون باتنت با آن مواوه هستیم داشتن مهواد اولیهه
است که در اینجا مواد اولیه ما ترافیک باتنهت واقعهی ،ترافیهک
ازدحام ناگهانی واقعی و ترافیک معمولی شبکه اسهت .بههدسهت
آوردن ترافیک معمولی شبکه کار مشکلی نیست اما برای ترافیک
باتنت از ترافیهکههایی کهه توسهع دانشهگا  CTUارائهه شهد
استداد کرد ایهم و بهرای ترافیهک ازدحهام ناگههانی از ترافیهک
دانشگا بزرگمههر در روز انتخهاب واحهد و در بهاز ههای زمهانی
مختلف استداد شد است .الگوریتم ارائهشهد را بها اسهتداد از
ترافیکهای مووود آزمهایش کهردیم کهه در  92درصهد مهوارد،
الگوریتم به درستی شناسایی کرد .همین کهار را بهرای الگهوریتم
ارائهشد توسع شوئی یهو و همکهاران انجهام دادیهم کهه نتیجهه
آزمایش این بود که الگوریتم مذکور در  63درصهد مهوارد  ،کهار
شناسایی را بهدرستی انجام داد .مشکل دیگری کهه در الگهوریتم
شوئی یو و همکاران ووود دارد ،تعیین حد آستانه مناسب است.
مقدار حد آستانه بستگی به تعداد وریانها و انداز ترافیک دارد.
درهرحال تعیین حدآستانه ،ود مسالهای است که باید بهدقهت
مورد بررسی قرارگیرد ،چراکه اگهر درسهت انتخهاب نشهود تمهام
نتایج تحت تأثیر این اشتبا قرار واهند گرفت.

 -41ارزیابی
برای ارزیابی الگوریتم از روش  10 Folds Cross Validationکهه
به طور گسترد در پژوهشها بهکار گرفته میشود ،استداد شهد
1- http://mcfp.weebly.com/

است .این روش بهمنظور آموزش و تست ،مجموعه داد را به 10
زیرمجموعه تصادفی تقسیمبندی میکنهد .یهک مجموعهه بهرای
تست و  9مجموعه دیگر برای آموزش بهکهار گرفتهه مهیشهوند.
فرایند آموزش و تست آنقدر تکرار میشود تا زمانی که تمام 10
زیرمجموعه ،یکبار بهعنوان مجموعه تست و  9زیرمجموعه دیگر
بهعنوان مجموعه آموزشی ،مورداستداد قرار گیرند.
مزیت این روش در این است که تمهام داد ههای مووهود در
مجموعه داد بهه عنهوان داد آموزشهی و تسهت ،درنظهر گرفتهه
می شوند .مجموعه داد  ،به دو کال ترافیک باتنت نظیربهنظیر
و ترافیک معمولی شبکه طبقهبندی مهیشهوند ،سهپس عملکهرد
الگوریتم ،مورد ارزیهابی قهرار مهیگیهرد .پارامترههایی کهه بهرای
ارزیابی مورد استداد قرار مهیگیرنهد ،پارامترههای ،F-Measure
 Recall ،Precisionو  Accuracyاست کهه در ادامهه شهرح داد
شهد انهد .وهدول ( )13پارامترههای ارزیهابی الگهوریتم را نشههان
میدهد.
جدول ( .)49پارامترهای ارزیابی الگوریتم
کال ترافیک
پارامتر ارزیابی
Recall
Precision
F_Measure
Accuracy

ترافیک باتنت نظیربه
نظیر
Recall Normal
Recall Bot
PrecisionNormal
PrecisionBot
F_Measure Normal
F-Measure Bot
Accuracy
ترافیک معمولی شبکه

برای تعریف پارامترهای ارزیهابی ،ابتهدا الزم اسهت مهاتریس
درهمریختگی معرفی شود .با این ماتریس میتوان نتایج ارزیهابی
را بهتر نشان داد .ماتریس درهم ریختگی در وهدول ( )14نشهان
داد شد
-1
-2
-3
-4

است و پارامترهای آن بهصورت زیر بهدست میآیند:
2

مثبت درست ( : )TPتعداد ترافیکهای باتی که بههعنهوان
ترافیک بات شناسایی شد اند.
مثبت کا ب ( :3)FPتعداد ترافیکهای نرمالی که بهعنهوان
ترافیک بات شناسایی شد اند.
مندی درست ): 4(TNتعداد ترافیکهای نرمالی که بهعنوان
ترافیک نرمال شناسایی شد اند.
مندی کا ب ( :5)FNتعداد ترافیکهای باتی کهه بههعنهوان

ترافیک نرمال شناسایی شد اند.
جدول ( .)44ماتریس درهمریختگی
بات شناساییشد

نرمال شناساییشد

ترافیکهای بات

مثبت درست ()TP

مندی کا ب ()FN

ترافیکهای نرمال

مثبت کا ب ()FP

مندی درست ()TN
2- True Positive
3- False Positive
4- True Negative
5- False Negative

تشخیص باتنت برای شبکههای نظیربهنظیر :ررا عزمی و همکاران

ماتریس درهمریختگی نشان میدهد که:

 هرچه پارامتر مثبت درست بهیشتهر باشهد یها بههعبهارتی
پارامتر مندی کا ب کمتر باشهد ،الگهوریتم توانسهته اسهت
تعداد ترافیک بات بیشتری را بهدرستی شناسایی کند.
 هرچه پارامتر مندی درست بهیشتهر باشهد یها بههعبهارتی
پارامتر مثبت کا ب کمتر باشهد ،الگهوریتم توانسهته اسهت
تعداد ترافیک نرمال بیشتری را بهدرستی شناسایی کند.


باتووه به اینکه در این پژوهش از روش 10 Folds Cross

 Validationبرای آموزش و تست الگوریتم اسهتداد شهد
است ،تمام داد های مووهود در مجموعهه داد  ،بههعنهوان
داد تست درنظر گرفته مهیشهوند ،درنتیجهه روابهع زیهر
برقرار است:

 مثبت درست بهعالو مندی کا ب نشاندهند تعهداد کهل
ترافیک باتنت است.

 مندی درست بهعالو مثبت کا ب نشاندهند تعهداد کهل
ترافیکهای نرمال است.
باتووه به ماتریس درهم ریختگهی ،پارامترههای ارزیهابی
بهصورت زیر تعریف میشوند:
-1

Bot

 :Recallنشاندهند این اسهت کهه الگهوریتم توانسهته

است چند درصد ترافیک بات را بهدرستی شناسهایی کنهد.
این پارامتر از نسبت تعداد ترافیک باتی که توسع الگوریتم
به درستی به عنوان ترافیک بات شناساییشد اند ،به تعهداد
کل ترافیکهای بات بهدسهت مهیآیهد و از طریه رابطهه
( )1-10محاسبه میشود:
()1-10

=Recall Bot

 :Recall Normal -2نشاندهند این است که الگوریتم توانسهته
است چند درصد ترافیکهای نرمال را شناسایی کند .ایهن
پارامتر از نسبت تعهداد ترافیهکههای نرمهالی کهه توسهع
الگوریتم بههدرسهتی بههعنهوان ترافیهک نرمهال شناسهایی
شد اند ،به تعداد کل ترافیکهای نرمال بهدست میآیهد و
از طری رابطه ( )2-10محاسبه میشود:
()2-10

=Recall Normal

 :Precision Bot -3نشاندهنهد ایهن اسهت کهه چنهد درصهد
ترافیکهایی که توسع الگهوریتم بهه عنهوان ترافیهک بهات
شناسایی شد اند ،واقعاً بات هستند .این پهارامتر از نسهبت
تعداد ترافیکهای بهاتی کهه توسهع الگهوریتم بههدرسهتی
به عنوان ترافیک بهات شناسهاییشهد انهد ،بهه تعهداد کهل
ترافیکهایی که توسع الگهوریتم بهه عنهوان ترافیهک بهات
شناسایی شد اند ،بهدست میآید و از طری رابطه ()3-10
محاسبه میشود.
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()3-10

= Precision Bot

 :Precision Normal -4نشاندهند این اسهت کهه چنهد درصهد
ترافیکهایی که توسع الگوریتم به عنهوان ترافیهک نرمهال
شناسایی شد اند ،واقعاً نرمال هستند .این پارامتر از نسبت
تعداد ترافیکهای نرمالی که توسهع الگهوریتم بههدرسهتی
به عنوان ترافیک نرمال شناساییشهد انهد ،بهه تعهداد کهل
ترافیکهایی که توسع الگوریتم به عنهوان ترافیهک نرمهال
شناساییشد انهد ،بههدسهت مهیآیهد و از طریه ابطهه
( )4-10محاسبه میشود.
=Precision Normal

()4-10

 :F_Measure -5این پارامتر ،ترکیبی از دو پهارامتر
و  Recallاست و از طری رابطههههای ( )5-10و ()6-10
برای دو کال ترافیک باتنت نظیربهنظیر و ترافیک نرمال
شبکه محاسبه میشود.
Recall Bot * Precision Bot
=F_MeasureBot
()5-10
*2
Precision

Recall Bot  Precision Bot

()6-10

Recall Normal * Precision Normal
Recall Normal  Precision Normal

*2

=F_MeasureNormal

 :Accuracy -6این پارامتر نشاندهنهد دقهت کلهی الگهوریتم
است و از نسبت تعداد کل ترافیکهایی که توسع الگوریتم
به درستی شناساییشد اند ،به تعداد کل ترافیکها بهدست
مهیآیهد .ایههن پههارامتر از طریه رابطههه ( )1-10محاسههبه
میشود.
()1-10
برای ارزیابی الگوریتم ارائهشهد توسهع روش ارزیهابی فهوی
ابتدا مقادیر ماتریس درهمریختگی که توسع الگوریتم بههدسهت
آمد است ،مورد بررسی قرار میگیرد .سپس عملکهرد الگهوریتم
در شناسایی ترافیک باتنتهای نظیربههنظیهر و ترافیهک نرمهال
شبکه براسا پارامترهای ارزیابی ،موردبررسهی و ارزیهابی قهرار
میگیرد.
ماتریس درهمریختگی نشاندهند نتهایج ارزیهابی الگهوریتم
اسههت .وههدول ( )15مقههادیر مههاتریس درهههمریختگههی را بههرای
الگوریتم نشان میدهد.
جدول ( .)44مقادیر ماتریس درهمریختگی برای الگوریتم
ترافیکهای بات
ترافیکهای نرمال

بات شناساییشد
24
3

نرمال شناساییشد
6
21

ودول ( )16نتایج ارزیابی عملکرد الگهوریتم را در شناسهایی
ترافیک باتنت نظیربهنظیهر براسها پارامترههای تعریهفشهد ،
نشان میدهد.
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جدول ( .)46نتایج ارزیابی الگوریتم در شناسایی ترافیکهای بات نت
نظیربه نظیر
PrecisionNormal

%81

F_ MeasureBot

%83/80

Precision Bot

%88

F_ MeasureNormal

%85/26

Recall Normal

%90

Accuracy

%85

Recall Bot

%80

نتایج ارزیابی نشان می دهد که عملکرد الگوریتم باتووهه بهه
پارامترهههای مختلههف ،متدهههاوت اسههت .دو پهههارامتر  Recallو
 Precisionاز اهمیههت یکسههانی بر ههوردار نیسههتندPrecision .
نشاندهند این است کهه چنهد درصهد ترافیهکههای بهاتی کهه
الگوریتم به عنوان ترافیک بات شناسایی کرد اسهت ،واقعهاً بهات
هستند .پارامتر  Recallنیز مشخص میکند که الگوریتم توانسته
است چند درصد ترافیک های بات را شناسایی کنهد .باتووهه بهه
توریحات زیر ،پارامتر  Recallاز پارامتر  Precisionمهمتر است:
اگر  Recallکم باشد ،یعنی الگوریتم توانسهته اسهت درصهد
کمی از ترافیک های بات را شناسایی کند .بهعبارت دیگر ،تعهداد
زیادی از ترافیکهای بهات بههعنهوان ترافیهک نرمهال شناسهایی
شد اند .این برای امنیت سیسهتم بسهیار طرنها اسهت ،زیهرا
الگوریتم نتوانسته است چنین ترافیکهای باتی را تشخیص دهد.
اگر  Precisionکم باشد ،یعنی الگوریتم توانسته است درصهد
کمی از ترافیکهای باتی را که واقعاً بات هستند ،شناسایی کنهد.
بهعبارت دیگر ،الگوریتم تعداد زیادی ترافیک نرمال را بههعنهوان
ترافیک بات شناسایی کرد است .این برای امنیت سیستم طهر
چندانی ایجاد نمیکند ،فقع ممکن است مووب نهاراحتی کهاربر
شود ،زیرا ترافیک های نرمال بههعنهوان ترافیهک بهات شناسهایی
شد اند و ممکن است یک برنامه عادی ،غیرفعال شود.
پههارامتر  Accuracyدقههت کلههی الگههوریتم را در شناسههایی
ترافیک بهاتنهت نظیربههنظیهر و ترافیهک نرمهال شهبکه ،نشهان
می دهد .این پارامتر مشخص می کند که الگوریتم توانسته اسهت
چند درصد ترافیکهای باتنت نظیربهنظیر و ترافیکهای نرمال
شبکه را بهدرستی شناسایی کند.

 -44نتیجهگیری
در این مقاله ،ما سیسهتم تشهخیص هود را کهه مبتنهی بهر
تجزیه و تحلیل رفتار ترافیک و مبتنی بر وریهان اسهت ،را ارائهه
دادیم .نکتهای که از آن برای تشخیص باتنت استداد شهد ایهن
است که وریانههای حملهه وهاری در مقایسهه بها وریهانههای
ازدحام ناگهانی ،شباهت بیشتری به هم دارنهد؛ و طبه همهین
اصل ،الگوریتمی ارائههشهد کهه از رهریب ههمبسهتگی وریهان،
به عنوان یک پارامتر شباهت برای وریانهای مشهکو اسهتداد
میشود .را حلههای دیگهری بهرای مقابلهه بها چنهین حمالتهی
استداد می شود که در آن از وورچینهای گرافیکی برای تداوت

قائلشدن بین انسان و باتها استداد میکنند .بهدی ایهن روش
این است که استداد از پاس های انسانی ،میتوانهد بهرای کهاربر
آزاردهند باشد .پهژوهش ارائههشهد مشهکالت فهوی را برطهرف
می کند .در این پژوهش ،شناسایی بات نت نظیربهنظیر در مرحله
فرمان-کنترل از چر ه حیات ،براسا تجزیه و تحلیل ترافیهک
انجام میشود؛ و از الگوریتم  K-Meansبرای وشهبندی ررایب
همبستگی استداد شد است و درنهایت براسا شباهت ترافیک
ودید با وریانهای باتنت میتوان مخرببودن ترافیک ودید را
تشخیص داد .برای ارزیهابی الگهوریتم از روش 10 Folds Cross
 Validationکه بهطور گسهترد در پهژوهشهها بههکهار گرفتهه
میشهود ،اسهتداد شهد اسهت .پهارامتر  Accuracyدقهت کلهی
الگوریتم را در شناسایی ترافیک باتنت نظیربههنظیهر و ترافیهک
نرمال شبکه ،نشان میدهد .این پهارامتر مشهخص مهیکنهد کهه
الگوریتم توانسته است چند درصد ترافیکهای باتنت نظیربهنظیر
و ترافیک های نرمال شبکه را بهدرستی شناسایی کند که مقهدار
ایهن پههارامتر بهرای الگههوریتم ارائهه شههد  85درصهد اسههت .امهها
همانطورکه گدته شد ،داد های اولیه که بهرای انجهام آزمهایش
مورد نیاز است ،بسیار محدود است ،بنابراین نرخ تشخیصی که از
آزمایش این مجموعه داد بهدست میآید نهرخ قابهل اطمینهانی
نیست .و برای دقی ترشدن نتهایج بایهد آزمهایش را روی تعهداد
بیشتری از مجموعه داد انجام داد .کهه مطمئنهاً اگهر مجموعهه
داد مورد آزمایش تنوع و تعهداد بهیشتهری داشهته باشهد نهرخ
تشخیص نیز باالتر واهد رفت .اما با اینحهال ،مزیتهی کهه ایهن
الگوریتم نسبت به الگوریتمهای مشهابه دارد ،تشهخیص ترافیهک
باتنت از ترافیک ازدحام ناگهانی است .کهه ایهن ویژگهی هاص
باعث میشود الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتمهای مشهابه
اهمیت بیشتری داشته باشد.

 -42پیشنهادها
باتووه بهه ایهنکهه در شناسهایی بهاتنهتهها نهرخ طها در
تشخیص ووهود دارد ،نیهاز اسهت بهرای تکمیهل کهار رویکهردی
به منظور شناسایی باتنتهای نظیربهنظیهر در مرحلهه حملهه از
چر ه حیات ارائه شود .بر ی باتنتها ممکن اسهت در مرحلهه
فرماندهی و کنترل از چر ه حیات شناسایی نشوند ،بنابراین نیاز
است رویکردی ووود داشته باشد تها بتوانهد آنهها را در مرحلهه
حمله از چر ه حیات شناسایی کند .باتووه به ایهن مورهوع ،در
تحقیقههات آینههد قصههد داریههم رویکههردی را بههرای شناسههایی
باتنتهای نظیربهنظیر در تمهامی مراحهل چر هه حیهات ارائهه
دهیم .این رویکرد بایستی بتواند عالو بر شناسایی بات نهت ههای
نظیربهنظیر در مرحله فرماندهی و کنترل از چر ه حیات ،آنهها
را در مرحله حمله نیز شناسایی کند.
امروز استداد از دستگا های سیار ماننهد موبایهل در میهان
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 دستگا ههای سهیار قابلیهت اتصهال بهه.افراد افزایش یافته است
اینترنت را دارند و افراد ممکن اسهت بهیشتهر وقهت هود را بها
 همهانطورکهه.استداد از این دستگا هها در اینترنهت بگذراننهد
فن آوری در این زمینه پیشرفت کرد است و امروز شهاهد ایهن
هستیم که بیشتر افراد کارهای ود را با استداد از گوشیههای
 مهاومین و توسعهدهندگان باتنهت از،هوشمند انجام می دهند
این فرصت استداد کرد اند و فعالیت در محهیع سهیار را ههدف
 باتنتهایی هستند که در محیع سیار فعالیتههای.قرار داد اند
 این باتنتها به دستگا های سیار.مخرب ود را انجام میدهند
افراد حمله میکنند تا به اهداف ود از قبیهل سهرقت اطالعهات
 نیاز است تها رویکهردی، باتووه به این موروع. دست یابند،مهم
 بنابراین مسهیر دیگهر،برای شناسایی این باتنتها نیز ارائه شود
 کار بر روی شناسایی بهاتنهتهها در محهیع،ادامه این پژوهش
.سیار است
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ABSTRACT
Botnets are the latest types of internet-scale malware in recent years that has been the greatest threats to
the web servers. Bot is an infected computer by a malware that are controlled remotely by one or more
human factors without the user’s knowledge. This controller agent called “bot master” and sometimes the
infected system is called “victim”. Peer to peer botnet is one type of botnets that use peer to peer protocols
and detection of this type of botnet is more difficult than other types. Our suggested approach is a new
method to detect such botnets. This approach uses network flow analysis and clustering method in data
mining to detect peer to peer botnets. This approach is flow-based and compares the similarity between
flows and K-Means clustering algorithm and eventually determines that the new traffic is an attack or not.
This approach has good performance in detection of botnets in flash crowd traffic and this characteristic is
distinction of the suggested algorithm and similar algorithms. Finally, the suggested approach has been
tested with different traffic.
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