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 -1دانشجوی دکتری -2 ،دانشیار ،دانشگاه جامع امام حسین
(دریافت ،59/40/12 :پذیرش)59/40/14 :

چکیده
باتنت ها امروزه به یکی از تهدیدهای جدی و خطرناک برای امنیت صدها میلیون رایانه در معرض خطر و آلوده در فضای سایبر شنناخهه
شدهاند .آنها شامل شبکهای از میزبان های در معرض خطر هسهند که تحت کنهرل یک نفوذگر قرار دارند و ریشه اولیه بسنیاری از مالن ت و
فعالیتهای جعلی در اینهرنت نظیر مال ت منع سرویس توزیع شده ،فیشینگ ،ارسال هرزنامه ،دزدی اط عات و امثال آن هسهند .مطالعههای
انجامشده نشان میدهند که بین  61تا  52درصد رایانههای مهصل به اینهرنت به باتها آلوده بوده و توسط هکرها ،تحت کنهرل هسهند .مقاله
ماضر ،در خصوص باتنتها و تحقیقات و مطالعات مرتبط با آنها بحث میکند ،بهگونهای که سیر مرامل تکامل این بدافزارها را نشان بدهند.
مفاهیالی مثل چرخه عالر ،مدلهای فرمان و کنهرل ،پروتکلهای ارتباطی ،پروتکلهای باتنت ،روشهنای تشنصیب بناتننتهنا و ابزارهنای
تشصیب در این تحقیق بیان شدهاند .هالچنین ماللههای مهصور توسط باتنتها و نیز آماری از ماللههای انجام شده تاکنون توسط آنها به-
صورت یک تاریصچه آورده شده است .در ادامه در خصوص چالشهای موجود در خصوص باتنتها بحث شده است .کارهای توسعهای آیننده
که قابل ادامه دادن توسط محققین است مانند اسهفاده از روشهای پنهنان ناناری و کاننالهنای پنهنان در تشنصیب و ینا قدرتالنند سنازی
سرویسدهندههای شبکه بات در انههای این تحقیق نیز بررسی شده است.
واژههای کلیدی :باتنت ،مدیر بات ،پروتکلهای ارتباطی ،مال ت ،هانینت ،سیسهم تشصیبنفوذ.

واژه  Botدر اصل مهشکل از واژه " "ro – Botبوده ] [6که در

ایجاد یک زیرساخت سرویسدهندههای فرمان و کنهرل 4بین
ماشینهای آلوده و مدیر بات انجام میگیرد.

مقاله ماضر به شکل فارسنی بنات نانارش شنده و بنهکنار بنرده

به طورکلی اخه ف اصلی بین باتننت و دیانر بندافزارهنا،

 -5مقدمه

2

می شود .بات مفهومی است که بنرای توضنیی ینک اسنکریات ینا

وجود این سرویسدهنده های فرمنان و کنهنرل اسنت .بننابراین،

مجالوعهای از اسکریاتها طرامی شده است و میتواند در انجنام

روشهننای کشننز نیننز تالرکننز بننر تشننصیب و یننافهن ایننن

یکسری توابع خودکار شکلدهی شنود .بناننتننت مجالوعنهای از

سرویسدهندهها دارند .بهعبارت دیانر قندرت ینک بنات ارتبنا

باتها یا مجالوعهای از رایانههای آسیبپذیر اسنت کنه از راه دور

مسهقیم با قدرت سرویسدهندههای فرمان و کنهرل آن دارد.

بهوسیله مدیر بات کنهرل میشود ].[5
بهطور عام باتنت برای نامیدن شبکهای از رایانههنای آلنوده
بهکاربرده میشود که به آن باتها 6گفهه میشود .باتهنا توسنط

امننروزه بنناتنننتهننا ،بننه تهدینندی جنندی در عرصننه اینهرنهننی
تبدیلشدهاند ] .[4تقریباً بین  61تا  52درصد از رایانههای مهصل
به اینهرنت به باتنتها مهصل بنوده و عضنوی از آنهنا محسنو

یک اپراتور انسانی کنهرل میشوند که معالوالً مدیر بنات 5نامینده

مننیشننوند ] .[2چنننین شننبکههننایی بننرای اجننرای فعالیننتهننای

میشود .باتها از ماشینهای آلوده برای اجنرای دیانر بندافزارها

غیرقانونی در ابعاد گسهرده طرامی و آماده میشوند و این گسهره

مثل بهرهبرداری 3راه دور از آسیبپذیریهای نرمافزاری ،مهندسی

چنان وسیع است که میتوانند فعالینت سنرویسهنای عالنومی و

اجهالاعنی و غنیره اسهفاده میکنند ] .[3این کار معالوالً از طنریق

خصوصی را در کشنورهای مصهلنز بنه خطنر انندازد .مهناجم ینا
بهعبارتی هالان مدیر بات ،کنهرل ماشینها را به دسنت گرفهنه و

* رایانامه نویسنده مسئولRjalaei@ihu.ac.ir :
1 -Bots
2 -Bot Master or Bot herder
3-Exploiting

4-C&C
5 -Servers
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اقدام به فعالیتهای غیرقانونی و جنایی مثل سرقت اط عنات ینا
هویت افراد ،مال ت بنرای قطنع خندمات و سنرویسهنا ،ارسنال
پیامهای ناخواسهه و دیار فعالیتهای غیرقانونی میکند ] .[1

مرتبط ارائه نالیدهد.
در مرجع ] ،[9مطالعهای در خصوص باتنتها انجامشده است که
در آن نویسندگان ،رشد و توسعه باتنتها را مطابق با سیر تحول

برخی گزارشها نشان میدهند که نزدیک به  08درصد از مجنم

تاریصی بدافزارهای گوناگون کنه از سنال  6993تنا سنال 5887

انهقال و ترافیک ایالیلها را هرزنامه6ها به خود اخهصاص دادهاند و

اسهفاده شدهاند را شرح میدهنند .نویسنندگان ،در اینن مطالعنه،

این در مالی است که اغلب این پیامها با اسهفاده از باتنتهنایی

روشهای باتنت را به شکل زیر دسههبندی کردهانند ،روشهنای

چون  Cutwail ،Grumو  Rustockارسال میشوند ].[7

آلننودهسننازی ،رفهننار بدخواهانننه ،منندلهننای فرمننان و کنهننرل،

توجه به این نکهه مهم است که بناتننتهنا اهندافی مهحنرک

پروتکلهای ارتباطی ،تشصیب باتنتها و دفاع در برابر آنها.

هسهند که مالکن است با گذشت زمان تالنام ابعناد چرخنه عالنر

مقالننه ] [66در پژوهشننی مننوردی بننه بررسننی  SpyBotبننا

آن ها تغییر و تکامل یابد و هیچیک از روشهای ردیابی ،تشصیب

اسهفاده از خصوصیات اصلی آن میپنردازد کنه اینن خصوصنیات

و یا کاهش اثر برای هالیشه مؤثر نباشند .زیرا بازیاران مصهلفی از

عبننارتاننند از ،آلننودهسننازی ،سنناخهار فرمننان و کنهننرل ،و روش

قبیل دولتها ،شبکههای خصوصی و شرکهی و سرویسدهنندگان

فعالیتها و مال ت.

اینهرنت 5با اهداف و تفکراتی گوناگون مسائل مربو به باتنتهنا
را موردبررسی قرار میدهند .در این مقاله ،مروری از فناوریهنای
جاری شکل دهنده باتنتها ارایه میشود.

مطالعه و بررسی موجود در ] [65دربناره ایجناد و اسنهفاده از
باتنتها و چرخه زندگی بات است و باتهای مبهننی بنر  IRCو
 P2Pرا توصیز میکند .این مطالعه هالچنین ویژگیهای باتهای

تحقیقهای ] [0- 9چرخنه عالنر بنات و تکنینکهنای ردینابی

معروفی از قبیلSpyBot ، SDBot ،Agobotو  GT Botرا توصنیز

باتننتهنا را پوشنش منیدهنند .ژو 3و هالکنارانش در ] [0ینک

کرده و درباره فعالیتهای بدخواهانه و غیرقانونی بحث میکند که

طبقهبندی برای انواع باتها ،وامدهای اندازهگیری ابعاد باتنتها

با اسهفاده از باتها اجرایی میشوند .این مطالعه صرفاً به بررسی و

و راه مل مناسب و اقدامات مهقابل علینه هرزنامنههنا را مشنصب

بحث مرتبط با تشصیب باتنتها میپردازد.

کردهاند .مرجع ] [9ساخهارهای فرمان و کنهرل را بنه دو صنورت
مهالرکز و غیرمهالرکز دسههبندی کرده و تکنینکهنای تشنصیب
باتنتها را با تفکیک بیشهری بنه اننواع مبهننی بنر ناهنجناری،4
مبهنی بر  DNSو مبهنی بر کاوش 2تقسنیمبنندی منیکنند .اینن
مطالعه هالچننین دربناره ابعناد خاصنی از تحقیقنات انجنامشنده
درزمینه باتنت توضیحی کوتاه ارائه میدهد کنه مرامنل رشند و
آینده باتنتها ،سرعت و روش تکثینر ،پیچیندگیهنای طرامنی،
قابلیت ردیابی و اندازه آنها را شامل میشود.
شین 1و ایم 7در مرجنع ] [68توضنیحات مصهصنری در خصنوص
پیکربندی و فعالیتهای باتنتهنا ارائنه کنردهانند .اگرچنه اینن
توضیحات مبامث مفید و جالبی درباره نهایج ،پشنهیبانی ،دفناع و
چالشهای مرتبط با باتنتها و مال ت از کار اندازی سرویس 0را
مطرح میکنند ،اما موضوعاتی که در این مطالعه بررسی میشنود
تا مدی محدود اسنت و پوشنش جنامعی از مطالعنات پیشنین و

گزارش فنی ارائهشنده در ] ،[63بناتننتهنا را بنا توجنه بنه
تکنیکهای اندازهگیری و تشصیب ،اقدامات مهقابل ،و توصیههای
عاللکردی مناسب موردبحث و بررسی قرار میدهد و در ادامه بنه
توصیز گرایشهای محهالل در آینده میپردازد.
در ] ،[64نویسندگان یک باتنت نظیر بنه نظینر 9ترکیبنی را
موردبحث قرار دادهاند که بهعنوان یک بات پیشرفهه عالل میکند
و بهگونه ای قدرتالند است که مهی اگر تعدادی از بناتهنا منذف
شوند به کار خود ادامه داده ،هالبندی خود را مفظ میکند .اینن
بات میتواند به رامهی با مدیر بات خود ارتبا برقنرار کنرده و در
مقابل تشصیب ابزارهای دفاعی شبکه از طریق الاوهای ترافینک
ارتباطی خود مقاومت کند .این باتنت به دو بصش خندمهکار 68و
سرویسگیرنده 66تقسیم میشود .باتهای خدمهکار برای ارتبنا
با دیار گرههای باتهای خدمهکار که دسهورات بنه سنالت آنهنا
ارسال میشوند؛ از جداول مسیریابی اسهفاده میکند .دلینل اینن
قدرتالندی در پایداری شبکه ،این ایده است که هر گره صنرفاً در

1 -Spam
)2 -ISP(Internet service Provider
3 -Zhu
4-Anomaly - Based
5-Mining - Based
6 -Shin
7 -Im
8-DDoS

خصوص تعداد کالی از هالسایههای خود اط عات دارد .هالچننین
برای ارتبا های بین میزبانهای خندمهکار از ینک پروتکنل رمنز
9- Peer to Peer
10 -Servant
11 -Client
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گفهاو قرار دهند و اط عاتی درباره سامانههای در منال فعالینت،

سفارشی اسهفاده میکند.
در ] ،[62آقننای گاراسننیا و هالکننارانش یننک روش تشننصیب
باتنت  HTTPبرپایه کاوش الاوهای مهوالی ارائه کردهانند .مقالنه

افرادی که وارد سیسهم شدهاند ،آدرس پسنتهنای الکهرونیکنی،
اسامی مسهعار ،و غیره را به دست آورند.

ماضر از یک روش جدید برای تشصیب باتنت اسهفاده میکنند

 ،Eggdropاولننین بننات  IRCشننناخههشننده ،در سننال 6993

که مبهنی بر الاوریهم اپرایوری 6و مهر زمنانی اسنت .اینن مقالنه

منهشر شد ] [60و پسازآن نیز توسعه یافت .پنس از آن بنود کنه

هالچنین یک روش تشصیصی ارائه کرده است که نیاز به اط عات

باتهای  IRCمصر در محیط اینهرنت ظاهر شدند که با اسهفاده

اولیه از باتنت مثل امضاها ندارد.

از هالان ایده اولیه به وجود آمده بودند .هندف اصنلی در طرامنی

در مرجننع ] ،[61محالنند مسننعود و هالکننارانش یننک روش

این بناتهنا ماللنه بنه کناربران  IRCینا مهنی ماللنه بنه تالنام

دسههبندی دادههای جریانی 5هوشالند برای تشصیب باتنتهای

سرویسدهنده ها بود .کالی بعد ،مال تی برای عدم ارائه ینا قطنع

نظیر به نظیر ارائه کردهاند .آنها یک روش دادهکاوی مبهننی بنر

خدمات و ساس قطع وسیع و توزیعشده خدمات به تواننایی اینن

دسههبند رای چند سطحی 3پیشنهاد کردهاند که برای دسههبندی

باتها اضافه شد .در ادامه و با پیشرفت فناوری ،باتهای جدیدی

دادههای جریانی با محهوای مهغینر 4کناربرد دارد .اینن مقالنه بنا

به وجود آمدند که برای برقراری ارتبا با مدیر بات از روشهنای

تقریب خوبی نسبت به روشهای دیار کارایی خود را اثبات کرده

پیچیده اسهفاده میکردند و از دیار پروتکلهای موجود نیز بهنره

است ،هالچنین نقطه قوت آن ،اسهفاده از دادههای واقعی در مین

میبردند .این باتهنا از روشهنای تهناجالی جدیند ،منسنجم ،و

کار بوده است .ایده اصلی مقاله که موجب افزایش کارایی آن شده

قدرتالند اسهفاده میکردند و رویهمرفهه هالین ویژگیها بود که

است ،ذخیره دسههبندهای آموزشی بجای ذخیره داده ثابت است.

باتهنا را بنه ابنزاری پیچینده و قدرتالنند تبندیل کنرد .بناتهنا

ادامه مقاله بر این اساس سازماندهی شده کنه در بصنش ،5
تاریصچه باتنتها بیان شده است .در بصش  3عاللکرد باتنتهنا
مورد بررسی قنرار منیگینرد .بصنش  ،4دسنههبنندی و معالناری
باتنتها را به تفصیل شرح میدهد .پروتکلهای باتنت در بصش

میتوانسهند مثل کرمها تکثیر شنوند ،ماننند وینروسهنا مصفنی
بالانند ،و مال تی گسهرده و هالاهنگ را انجام دهند .برای اشناره
به چنین باتهایی منیتنوان بنه

 [69] AgoBotو [58] SDBot

اشاره کرد.

 2برشالاری شده و مال ت صورت گرفهنه توسنط بناتننتهنا در

از زمان به وجود آمندن  AgoBotو دیانر اننواع آن بنود کنه
باتها بهعنوان تهدیدی جدی در محنیط اینهرننت مطنرح شندند
] .[56نسل کنونی باتها میتوانند در میان شنبکههنای اشنهراک
اط عات ،شبکههای نظیر به نظیر ،فایلهای ارسال شده از طرینق
پست الکهرونیک و و سایتهای آلوده منهشر شنوند ،ینا مالکنن
است از قبل بهصورت مصفیانه نصبشده باشند .جندول ( )6دوره
زمانی تعدادی از مهمترین باتهنا و ویژگنیهنای آنهنا را نشنان
میدهد.

نقطه شروع باتنتها را میتوان  IRC2نامید که یک سیسنهم

باتنتها شبکههایی هسهند کنه توسنط رایاننههنای میزبنان
اسیرشده ،شنکلدهنی شندهانند و درنهاینت شنبکه بنات نامینده
میشوند .بات که مشهق شده از کلاله روبات است توسط ینک ینا
چند مهاجم که مدیر بات نام دارند کنهرل میشود و بنرای انجنام
فعالیتهای بدخواهانه و غیرقانونی مورداسهفاده قرار میگیرد ].[1
بهعبارت دیار باتها هالان کدهای مهاجم و خرا کاری هسنهند
که بر روی رایانههای میزبان فعالیت میکنند و بنه مندیران بنات
اجازه میدهند از راه دور رایانههای میزبان را کنهنرل کننند و بنا
اسهفاده از آنها به فعالیتهای مصهلز باردازند.

بصش  1ارائه میشود .بصش  7روشهای تشصیب بناتننتهنا را
فهرست کرده است .روشهای گریز باتننتهنا در بصنش  0ارائنه
شده و در بصش  9موضوعات قابل تحقینق بنرای آیننده و برخنی
چالشها در خصوص باتنتها فهرسنت منیشنوند .در نهاینت در
بصش  ،68نهیجهگیری مقاله بیان میشود.

 -5تاریخچه و مفهوم باتنتها
گفهاوی مبهنی بر مهن است و برقراری ارتبا و گفهاوی افراد را
از طریق کانالهایی سازماندهنی منیکنند ] .[67اینده اصنلی در
ایجاد و اسنهفاده از بناتننتهنا کنهنرل ارتباطنات و تعنام ت در
اتاقهنای گفهانوی  IRCبنوده اسنت .بناتننتهنا منیتوانسنهند
فرمان هنای سناده را بفهالنند ،پشنهیبانی اجراینی فنراهم کننند،
بازیهای ساده و دیار خندمات را در اخهینار کناربران اتناقهنای
1 -Apriori algorithm
2 -Stream
3 -multi-level ensemble classifier
4 -Concept – drifting data streaming
5 -Internet relay chat
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جدول ( .)5دورههای زمانی ایجاد مهمترین باتها و معالاری آنها
ردیز

سال انهشار

.6

6993

نام بات
EggDrop

مهالرکزIRC /

.5

6990

GTbot

مهالرکز

.3

5885

.4

5883

.2

5884

معالاری یا پروتکل

SDbot
Agobot
Spybot

مهالرکز

Sinit

غیرمهالرکزP2P/

مهالرکزIRC /

Bagle

مهالرکز

Forbot

مهالرکز

.1

Phatbot

غیرمهالرکزP2P/

.7

SpamThru

غیرمهالرکزP2P/

Nugache

غیرمهالرکزP2P/

Jrbot

مهالرکز

.68

Rxbot

مهالرکزIRC /

.66

Rustock

مهالرکزHTTP /

Storm

مهالرکز

.0
.9

5881

.65

5887

.63

5880

.64

5889

.62

5868

.61
.67

5866

.60

5865

.69

5863

Peacomm

غیرمهالرکزP2P/

Pushdo

مهالرکزHTTP /

Srizbi

مهالرکزHTTP /

Zeus/Zbot

مهالرکزHTTP /

Mega-D

غیرمهالرکزP2P/

Lethic

مهالرکز

Asprox

مهالرکزHTTP /

Bobax

مهالرکزUDP/HTTP /

Kraken

مهالرکز

Torpig

مهالرکز

Conficker

غیرمهالرکزP2P/

Waledac

غیرمهالرکزP2P/

Donbot

مهالرکزTCP /

Festi

مهالرکزHTTP /

TDL-4

غیرمهالرکزP2P/

Zeroaccess
Flashfake

غیرمهالرکزP2P/

Boatnet

اجزای تشکیل دهننده بناتننتهنا هالانی یکسنان نیسنهند،
شکل ( )6این اجزا را کنار هنم چینده اسنت .بناتننت برنامنهای
نرمافزاری است که بر روی میزبان آسیبپنذیر نصنب منیشنود و
میتوان آن را به روشهای مصهلز روی ماشینهای قربانی نصنب
کرد که از میان آنها میتوان به روشهای مهندسنی اجهالناعی،
انهشار ویروس و یا و سایتهای آلوده اشاره کرد .آنهنا معالنوالً
بهنحوی برنامهریزی میشوند که با هر بنار راهانندازی رایاننههنای
قربانی شروع به کار میکنند.
میزبانهای آسیبپذیر ماشینهایی در اینهرنت هسهند که به
بدافزارها مهصل شنده انند .اینن بندافزارها توسنط مندیر بنات بنا
روشهای تکثیر در اینهرنت منهشر میشوند و پس از آلوده شدن،
این ماشینها تبدیل به قربانی 6یا برده 5میشوند و مالکن است از
1 -Zombie
2- Slaves

غیرمهالرکزP2P/
غیرمهالرکز

آنها بهعنوان سکویی برای مالله به دیار میزبانهای آسیبپنذیر
یا مالله برای قطع خدمات اسهفاده شود.

شکل ( .)5اجزای یک شبکه بات بهطور عام ][55
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بررسی تحلیلی شبکههای بات و روشهای تشخیص آنها :رضا ج یی و محالدرضا مسنیآهنار

میاتیترین جزء یک باتنت ،زیرساخت فرمنان و کنهنرل آن
است که شامل باتها و یک بصنش کنهنرل اسنت کنه منیتوانند
بهصورت مهالرکز یا غیرمهالرکنز مورداسنهفاده قنرار گینرد .بنرای
فرمان دادن به رایانه قربانی و هالاهنگ کردن فعالیت آنها ،مدیر
بات از یک یا چند پروتکل ارتباطی اسهفاده میکند .بنا توجنه بنه
نوع اسهفادهای که برای یک باتنت در نظر گرفهنه منیشنود ،بنه
هالان نسبت مجالوعه دسهورات و کارکرد آنها نیز بسیار گسهرده
و مهنوع هسهند.
 ،Rustockبزرگترین باتنت شنناخهه شنده در سنال ،5868
بیش از یکمیلیون بات را تحت کنهرل خود داشهه است ] .[53در
یک بازه زمانی پنج ماهه ،پس از بررسنی و رصند نزدینک بنه608
باتنت ،بیش از  388888آدرس  IPمنحصر بهفرد را ردیابی کنرد
که مداقل به یکی از کانالهای باتنت تحنتنظنر مهصنل بودنند.
محققان اینچنین نهیجه گرفهند که بیش از یکمیلیون ماشین از
مسیر فعالیتهای اولیه خود منحرف شده و از راه دور توسط مدیر
بات کنهرل میشدند.
6
با توجه به مطالعات فرلینگ و هالکنارانش ] ،.[54منیتنوان
گفت که دفاع واکنشی 5رایج ترین نوع دفاع اسنت .در اینن روش،
راهکار اصلی این است که در ابهندا فعالینت مصنر و بدخواهاننه
رهایری شود و ساس با ت ش برای کاهش سنطی ترافینک اینن
فعالیت ،بهمیزان قابل قبولی در برابر آن واکنش نشان داده شنود.
اما اسهفاده از این رویه دونقطه ضعز اساسی دارد :نصست اینکنه
این روش نیاز به ایجاد زیرساخهی باقندرت محاسنبهگنری بناال و
ذخیره اط عات زیاد برای تحلیل (ترجیحاً بهطور همزمان) مجنم
زیننادی از اط عننات تحننت کنهننرل دارد .مشننکل دوم مربننو بننه
زمانبندی است ،ازآنجاکنه ماللنه پنیش از آنکنه ردینابی شنود
آغازشده است ،کاربران و سرویس دهندگان خدمات در برابر آن تا
مدی آسیبدیده اند .اما از سویی دیار ،روشهنای پیشنایرانه ینا
پیشکنشگرانه 3ت ش میکنند مانع از اجرای مالن ت امهالنالی
بهویژه مال ت از کار اندازی توزیعشده4و ارسال هرزنامهها شوند،
یا به قربانی کالک کنند تا از دام مال ت خارج شوند که این کنار
را بننرای مثننال بننا افننزایش منننابع قربننانی ،تغییننر و اصنن ح
زیرساختهای شبکه و یا امراز هویت کاربران انجام میدهند.
در سننالهننای اخیننر ،شننالار روزافزونننی از مطالعننات بننرای
دستیابی به چاونای ردیابی باتنتهنا و از کنار اننداخهن آنهنا
انجام شده است .خطرات و تهدیدات باتنتها بنهتنازگی در منال
مشصب شدن هسهند .محققان ،مقامات قضایی ،کاربران انفنرادی
و تجار ،بهتازگی بهدنبال بحث و تبنادل نظنر پیرامنون روشهنای
1 - Freiling
2- Reactive
3- Proactive
4-DDoS

مقابله با باتنتها هسهند که اینن خنود نشنانار اینن اسنت کنه
امهالاالً در جامعه اینهرنهی امروز ،باتنتها بهعننوان بنزرگتنرین
تهدید امنیهی مطرح هسهند ].[52

 -9عملکرد باتنتها
فعالیت یک بات با دسهوراتی مشصب که مدیر بات از طرینق
کانال فرمان و کنهرل برای آنها ارسال میکند آغاز میشود .نکهه
قابلتوجه این است که باتها نقا ضعز سامانهها یا برنامنههنای
کاربردی نیسهند ،بلکه برنامههایی هسهند که توسط کرمها منهشر
میشوند یا برای نصب در های پشهی از آنها اسهفاده میشنود.
آنچه بات را از سایر بندافرازها مهالنایز منیکنند ،کاننال فرمنان و
کنهرل آن است .زیرساخت فرمنان و کنهنرل ،بنهعننوان تنهنا راه
کنهرل باتها در یک شبکه بات بهمسا میآید ،از ایننرو مفنظ
اتصالی مطالئن درون این زیرساخت مشصب میکند کنه شنبکه
بات به چه میزان قدرتالند و پایدار است و زمان واکنش آن به چه
اندازه است.
6
هالانطور که ذکر شد ،باتها برنامههای کاربردی هسهند که
مانند نسلهای پیشین ویروسهنا و کنرمهنا خودبنهخنود تکثینر
میشوند تا بهوانند میزبانهای آسیبپذیر را آلوده کننند .مطنابق
نهایج بهدست آمده در مطالعه رجب 2و هالکنارانش ] ،[51بناتهنا
برای افزایش تعداد خود ،مجهز به چندین ننوع مسنیرهای تکثینر
مدرن هسهند .مدیران بات اغلب به دنبال قربانینانی هسنهند کنه
ویژگیهای مطلوبی ازجالله سرعت انهقال بناال ،دسهرسنی آسنان،
سطی امنیهی پایین ،مینزان کنهنرل و مانیهوریننگ پنایین ،دوری
مسافت و پراکندگی را داشهه باشند ].[57
برای تبدیل یک میزبان آلوده به یک بنات فعنال و در نهیجنه
بصشی از یک باتنت شدن ،میزبان باید یک سری مرامل را پشت
سر باذارد که به چرخه عالر باتنت معنروف اسنت ] .[0- 9اینن
چرخه در شکل ( )5نشان داده شده است.
:
:

3

:

2

1

:

4

4

5

:

شکل ( .)5چرخه عالربات نت ها به طور عام ][67
5- Rajab at al.
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اولین مرمله ،تزریق اولیه است .زمانی که میزبان ،آلودهشده و
به یک بات محهالل یا شبه بات تبدیل میشود .این مرمله با ینک
فرآیند عادی آلوده شدن رایانه آغاز میشنود کنه منیتنوان آن را
هالانند آلودهکردن با ویروسها به روشهای گوناگون ،برای مثنال
از طریق دریافت ناخواسهه بدافزار از و سایتها ،فایلهای آلنوده
مهصل به ایالیلها ،مافظههای قابل مالل آلوده و منواردی از اینن
قبیل اجرایی کرد ] .[0- 9مرمله دوم یا هالان تزریق دوم مسهلزم
این است که مرمله اول با موفقیت به پایان رسیده باشد .در اینن
مرمله ،میزبان آلوده ،برنامهای را اجرا میکند کنه در پایاناه داده
شبکه به دنبال کدهای اجرایی بدافزار خواهد بود .پس از واکشنی
و اجرای این کدهای اجرایی ،میزبان به یک بات واقعی ینا زامبنی
تبدیل میشود .بهطور معالول دریافت کدهای اجراینی بناتهنا از
طریق پروتکلهای  FTP, HTTPو یا شبکههنای نظینر بنه نظینر
صورت میگیرد ] .[0- 9در خ ل چرخه عالر و در برخی اوقنات،
بات جدید باید برای دریافت دسهورات و بهروزآوریهای جدید بنا
سرویس دهنده فرمان و کنهنرل خنود ارتبنا برقنرار کنند .یکنی
شدن [50] 6به فرآیندی اطن ق منیشنود کنه در آن اتصنالی بنا
سرویسدهنده فرمان و کنهرل برقرار میشود .برخی نویسنندگان
این مرمله را مرمله اتصال 5مینامند ] . [5در واقنع ،اینن مرملنه
طوری برنامهریزیشده که با هر بار راهاندازی مجندد میزبنان ،بنه
کار میافهد تا بدین ترتیب به مدیر بات اطالیننان دهند کنه بنات
نقش خود را در شبکه بات ،بهخوبی ایفا میکند و آمادگی الزم را
برای دریافت دسهورات اجرای فعالیتهای مصر دارد .بننابراین،
مالکن است مرمله اتصال چندین بار در طول چرخه مینات بنات
تکرار شود ].[59
ازآنجاکه باتها باید در طول این مرملنه بنا سنرویسدهننده
فرمان و کنهرل در ارتبا باشنند ،مالکنن اسنت در اینن مرملنه
آسیبپذیر شوند .در اغلب موارد باتها بهصنورت پنیشفنرض بنا
فرمان و کنهرل ارتبا برقرار میکنند و بنا اینن کنار ،روشهنایی
ایجاد میشود که از طریق آنهنا منیتنوان الاوهنای ترافیکنی را
شناسننایی کننرده و بننهاینننترتیننب اجننزای بنناتنننت یننا مهننی
سرویسدهنده فرمان و کنهرل تشصیب داده میشود.
تزریق دوم و مرامل اتصال ،به یکدیار مرتبط هسهند و طبق
نظر برخی نویسندگان مالکن است به شکل ینک مرملنه باشنند.
برای مثال ،اگر سرویسدهنده فرمان و کنهرل بهعنوان مصزنی 3از
کدهای اجرایی باشد ،بهامهالال زیاد هر دو مرمله همزمنان بناهم
رخ خواهند داد.
برای یافهن مصزن کدهای اجرایی یا سرویس دهنده فرمنان و
کنهننرل قربننانی ،بنندافزاری کننه در مرملننه آلننوده شنندن ابهنندایی
نصب شده است و یا خود بات باید آدرس ماشنینهنا را در اخهینار
1 -Rallying
2 -Connection Phase
3 -Repository

داشهه باشد .این آدرسها میتواند بهصنورت مسنهقیم بنه شنکل
فهرسهی از آدرسهای ثابت  IPیا با اسهفاده از فهرسهی از اسنامی
دامنههای ثابت یا مهغیر رمزگذاری شوند که از کار انداخهن کانال
فرمان و کنهرل را مشکل میسازند .بدیهی است که این کنار ،بنه
کنهرل درآوردن یا مسدود کردن ینک سنرویسدهننده فرمنان و
کنهرل را مشکلتر میکند و اسهفاده تنها از یک نام دامننه ثابنت
بهطور مسهالر موجب شکلگیری نقطه شکست 4خواهد شد.
پس از برپایی کانال فرمان و کنهرل ،بنات منهظنر دسنهورات
باقی میماند تا با دریافت آنها فعالیتهای مصنر را آغناز کنند
] .[0- 9بنابراین ،بات وارد مرمله  4شنده و بنرای اجنرای ماللنه
آماده است .در این زمان ،مالکن است رد و بدل شدن پینامهنا بنا
شدت بیشهری انجام شود و در مدت کوتاهی چندین پیام جابهجا
شود .به هرمال ،ترافیک سرویسدهنده فرمان و کنهنرل از مجنم
باالیی برخوردار نیسنت و پنهنانکناری زینادی در شنبکه ایجناد
نالیکند .ازاینرو ،روشهای مبهنی بر ناهنجاری مالکن است قادر
به شناسایی ترافیک فرمان و کنهرل باتنت نباشند ].[9
آخننرین مرملننه چرخننه میننات بننات؛ مفننظ ،ناهننداری و
به روزآوری بدافزارها است .اگر مدیر بات بصواهد ارتش زامبیهای
خود را مفظ کند ،بهروزآوری کدها ضروری اسنت .مندیر بنات از
این کار برای فرار از روشهای تشصیب ،اضافه کردن ویژگیهنای
جدید یا اسهصدام ینک سنرویسدهننده فرمنان و کنهنرل جدیند
اسننهفاده مننیکننند ] .[60- 69ایننن مرملننه معالننوالً مرملننهای
آسیبپذیر است ،زیرا هناامی که مندیر بنات بصواهند بنهسنرعت
بهروزآوریها را منهشر کند ،برخی الاوهای رفهاری ایسنهااههنای
مهعلق به شبکه مالکن است ظاهرشنده و بناتننت را مشنصب و
قابلردیابی کنند .پنسازآنکنه بناتهنا بنهروزآوری شندند ،بایند
اتصالهای جدیدی با زیرساخت فرمان و کنهرل برقرار کنند.

 -4دستهبندی و معماری باتنتها
برای دسههبندی باتنتهنا منیتنوان از روشهنای مصهلفنی
اسهفاده کرد ،ولی آنچه از مسهندات و مقالهها اسهصراج منیشنود
به طور عالده بیان میدارد که تقسیمبندی باتننتهنا بنر اسناس
معالاری فرمان و کنهرل آنها که مهمترین جز ینک شنبکه بنات
است صورت منیگینرد ] .[38بننابراین ،اینن بصنش بنر معالناری
باتنتها تالرکز میکنند .الزم بنهذکنر اسنت کنه منیتنوان اینن
دسههبندی را بر اساس پروتکلهای ارتباطی هم انجام داد ،ولی به
جهت نقش تعیینکنندهای که پروتکلهای ارتباطی دارند ،ترجیی
داده شد که آنها در بصش جداگانهای ،بصش  ،2مورد بحث قنرار
گیرند.
اگر باتنتها عالیقتر مورد بررسی قرار گیرند  ،آنچه فنار از
شیوههای ارتباطی ،عاللیاتی و یا کارکردی موجب تفکینک آنهنا
میشود ،معالاری باتنتها است .در ادامه ،این معالاریها در چهار
4 -Point of failure
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بصش مهالرکز ،غیرمهالرکز ،ترکیبی و تصنادفی منورد بحنث قنرار
میگیرند.

 -5-4مدل فرمان و کنترل متمرکز
فرمان و کنهرل مهالرکز مشابه رویکرد مندل راینج مشنهری-
سرویسدهنده در مفاهیم شبکهای است که در باتنتهای مبهنی
بر پروتکل  IRCاز آنها اسهفاده میشود .در زیرسناخت فرمنان و
کنهرل مهالرکز ،تالامی باتها کانال ارتباطی خود را با ینک نقطنه
اتصال یا تعداد اندکی از این نقنا برقنرار منیکننند .اینن نقنا
معالوالً سرویسدهندههای فرمان و کنهنرل هسنهند کنه مسنئول
ارسال دسهورات به باتها و بهروزآوری آن ها هسهند .مزینت اینن
ساخهار ،زمان عکنسالعالنل پنایین و هالناهنای مناسنب اسنت.
بازخورد مسهقیم به مدیر بات اجازه میدهد موقعینت بناتننت را
بهآسانی بررسی و کنهرل کند و در خصنوص برخنی ویژگنیهنای
میاتی آن ،اط عات مهالی شامل تعداد باتهای فعنال ینا مینزان
انهشار آن ها به دست آورد .اما مشکل اصنلی در سناخهار مهالرکنز
این است که سرویسدهننده فرمنان و کنهنرل خنود ینک نقطنه
شکست مرکزی است ] [38کنه اینن موضنوع بنهرامهنی موجنب
خاموش شدن یک شبکه بات میشود.
پروتکننلهننای اصننلی سنناخهارهای مهالرکننز IRC ،و HTTP
هسهند .در باتنتهای  ،IRCمدیر بنات کاننالهنای  IRCرا روی
سرویسدهنده فرمان و کنهرل ایجاد میکند .در ادامه ،زامبنیهنا
به آن مهصل شده و منهظر دریافت دسهورات برای انجام عاللینات
مصر میشنوند .پروتکنل HTTPعالومناً بنرای محندودیتهنای
ترافیک  IRCدر شبکهها بهکارگیری میشود و مزیت اصلی آن در
مقابل  IRCاین اسنت کنه در بیشنهر شنبکههنا ،ترافینک HTTP
پذیرفهه میشود و ارتبا میان بات و مدیر بات را پنهان میکند.

گرههای قبلی یا گرههای همجوار ،در صورت وجود اتصال ضنعیز
بهرامهی ردیابی و کشز منیشنود ،در مقایسنه بنا بناتننتهنای
 ، HTTPرمزنااری و امراز هوینت قنوی نندارد و درنهاینت بنرای
محدوده آدرس آیپی های زیاد ،ساخهار شنبکه ،پیچینده شنده و
ترافیک زیادی تولیدی میکنند ].[35
5

نظیرهای غیرساختیافته  :این نظیرها با پیکربنندیهنای
تصادفی با درجات مصهلز انهشار به وجود آمده و اجازه مسیریابی
را نالیدهند .این الیههنا روشهنای سنیلآسنا و  random walkو
انواع دیار هالین روشها را برای جسهجو به کار میگیرند.
نظیرهای ساختیافته :در اینن نظیرهنا ،مسنیردهی مینان
محهوا و مکان آن شکل میگیرد و برای مسیریابی معالوالً از ینک
جدول درهمسنازی توزینعشنده 5اسنهفاده منیشنود ] . [33ینک
الاوریهم مبهنی بر این جدول درهمسازی توزیعشده است کنه در
 eMule ،Overnetو  BitTorrentمورداسهفاده قرار گرفهه است.
ابر نظیرها :9در این شبکهها ،تالامی نظیرها یکسان نیسنهند
و بصش کوچکی از زیرمجالوعه نظیرها بهصورت خودکار بهعننوان
سرویسدهندههای موقت برای پشهیبانی از عاللکرد شبکه ماننند
جسهجو و کنهرل انهصا میشوند .شبکههای

FastTrack ،Skype

و  Gnutellaاز این نوع هسهند .ازآنجاکه شبکههای ابر نظیر ،قابنل
روینتتننر و در برابنر مالن ت هدفالنند آسننیبپنذیرتننر هسننهند،
بنناتنننتهننای کارآمنند از چنننین طرامننی اسننهفاده نالننیکنننند.
باتنتهایی که به این دسهه تعلنق دارنند معالنوالً آدرس آیپنی
معهبری دارند و تحت تأثیر دیوارهآتش یا  DHCPنیسهند .بهطنور
معالول ساخهن یک باتنت نظیر به نظیر شامل دو مرمله اسنت،
اول انهصا کاندیدهای نظیر و دوم اعالال فعالیتهای الزم بنرای
آنکه کاندیدهای نظیر عضوی از شبکه بات شنوند .بنرای انهصنا
کاندیدها ،سه زیرمجالوعه مهفاوت از باتنتهای نظیر به نظیر در

 -5-4مدل فرمان و کنترل غیرمتمرکز

] [34ذکر شدهاند ،و هر یک از این زیرمجالوعنههنا بنر روی ننوع

در مرجع ] [36ساخهار نامهالرکز و مهغیر برای کانال فرمان و
کنهرل برای اولین بار موردبررسی قرار گرفهنه اسنت .از هنم جندا
کردن باتنتهایی که از ساخهار غیرمهالرکنز اسنهفاده منیکننند
دشوارتر است ،زیرا سرویسدهنده فرمان و کنهرل مرکزی وجنود
ندارد که کشز و از کار انداخهه شود ،ازاینرو پیدا کردن چند و یا
مهی تعداد زیادی بات ،بهمعنی از دست رفهن تالنام شنبکه بنات
نیست.
چنین باتنتهای غیرمهالرکزی معالوالً مبهننی بنر طیفنی از
شبکههای نظیر به نظیر هسنهند .اینده اصنلی بنهکنارگیری اینن
شبکهها توسط باتنتها ،اسهفاده از توانایی باالی شبکههای نظیر
به نظیر برای ارتبا باهم ،در عین عدم اسهفاده از سرویسدهنده
مرکزی بوده است .باتنتهای نظیر به نظیر دارای نقنا ضنعفی
هسهند که برخی از آنها شامل موارد زیر است ،وابسهای زیاد بنه

خاصی از کاندیدها تالرکز دارد.یک مثال بات که از ساخهار نظینر
به نظیر برای ارتبا اسهفاده میکند  Nugacheاست ،کنه از ینک
فهرست با  55آدرس جایازین اسهفاده میکند تا در طول تزرینق
دوم با آن تالاس برقرار شود و فهرست نظیرهای موجود در شبکه
را دریافت کند .بااینمال ،تالام باتنتهای نظیر به نظیر نیناز بنه
کار با فهرستهای سرویسدهندههای از قبل مشصبشده ندارند.

 -9-4مدل فرمان و کنترل ترکیبی
ساخهارهای ترکیبی هم از ویژگیهای باتنتهای مهالرکنز و
هم از ویژگیهای باتنتهای غیرمهالرکز بهره میبرند.
1-Unstructured P2P Overlayes
)2-Distributed Hashing Table (DHT
3-Superpeer

مجله علمی  -پژوهشی ” پدافند الکترونیکی و سایبری “ ،سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 5931
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در مرجع ] ،[32سناخهاری پیشننهاد شنده اسنت کنه در آن
باتهایی که مهعلق به یک باتنت ترکیبی نظیر به نظینر هسنهند
به دو گروه مجزای باتهای خدمهکار و باتهای مشنهری تقسنیم
مننیشننوند .عاللکننرد بنناتهننای خنندمهکار هالانننند مشننهریهننا و
سرویسدهندهها است ،آنها با آدرسهای آیپی ثابت و با قابلیت
مسیریابی تنظیم میشنوند .از سنویی دیانر ،بناتهنای مشنهری
اتصالهای جدید را نالیپذیرند و با آدرسهای آیپی که بهصورت
پویا اخهصاص یافههانند ینا غینر قابنل ردینابی هسنهند ،تنظنیم و
ساماندهی میشوند .شکل ( )3این معالاری را نشان میدهد.

شکل ( .)9سه شاخب اصلی نهان نااری ساخهار معالاری فرمان و
کنهرل پیشنهادی در مرجع ][32

 -4-4مدل فرمان و کنترل تصادفی
کوک 6و هالکارانش ] [36مدل تصنادفی را بنهعننوان مندلی
برای باتنتهای آیندهای که بصواهند برای مدتزمان طوالنی بنه
کار خود ادامه دهند طرامی و ارائه کردند .در این مدل ،بات بنه-
صورت فعال به مدیر بات یا باتهای دیار مهصل نالنیشنود و در
عوض منهظر تالاس از سوی مدیر بات باقی میماند .بنرای انجنام
مالله ،مدیر بات ،شبکه را برای یافهن زامبی جسنهجو منیکنند و
اگر موفق به پیدا کردن یکی از آنها شود ،آنااه دسهورات را برای
بات ارسال میکند .مزیت این مدل این است که بهرامهی میتوان
آن را اجرایی کرد و نسبهاً نیز انعطافپذیر است ،زیرا خصوصنیات
ارتباطی عادی میان بات و مندیر بنات وجنود نندارد و اینن خنود
تشصیبدادن و مصهلکردن عاللکرد را دشوارتر میکند .به دلینل
نیاز به بررسی و جسهجو در این سناخهار مسنائل و مشنک تی در
خصوص مقیاسپذیری و هالناهنای بنرای ماللنه وجنود دارد .در
مال ماضر هیچیک از باتهای موجود از این روش اسهفاده نکرده
و این روش تنها یک مدل نظری محسو میشود.

 -1پروتکلهای باتنتها
محنندوده وسننیعی از پروتکننلهننای ارتبنناطی بننا محوریننت
شبکههای رایانه ای برای برقراری یک شبکه بات وجود دارد .برای
درک بههر این ارتبا و نحوه بهکارگیری آنها توسط شبکه بنات،
1 -Cook

در ادامه موضوعات مرتبط با هر پروتکلی که بههرنحوی در فرآیند
چرخه عالر یک باتنت دخالت دارد ،توضیی داده میشود.
-5-1پروتکل IRC

باتهای مبهنی بر این پروتکل ،بهطنور عالنومی از روشهنای
مهالرکز در ارتباطات خود اسهفاده منیکننند IRC .ینک سیسنهم
گفهاوی مبهنی بر مهن است که برقراری ارتبا و گفهاوی افنراد
را از طریق کانالهایی سازماندهی میکند .در گذشهه که مفهنوم
بات ها الزاماً برای رفهار مصر و مضر نبوده ،ایده اسنهفاده از اینن
پروتکل ،ایجاد و اسهفاده از باتنتهنا بنرای کنهنرل ارتباطنات و
تعام ت در اتاقهای گفهاوی  IRCبوده است.
ویژگی پروتکل  ،IRCمالکن بودن ارتبا چندگاننه از طرینق
گروههایی بنا ننام "کاننالهنای ارتبناطی" ینا ارتبنا ینکسنویه
خصوصی میان دو عضو است .اینن ویژگنی بنه مندیر بنات اجنازه
میدهد کنهرل انعطافپذیری روی باتنت خود داشهه باشد .برای
مثال ،میتواند گروه خاصی از باتها را برای انجام مالله انهصنا
کند .از دیار ویژگیهای مفیدی که در بناتننتهنای  IRCبنرای
مهاجالان وجود دارد ،فراوانی ،مقیاسپذیری و تطبیقپذیری است
که به باتها اجازه اسهفاده دوباره از کندها را داده و باعنث ایجناد
باتنتهای جدید میشوند ].[31
بهع وه ،باتنتهای  IRCامنروزی بنه سنالت منبهم کنردن
محهوای فرمان و کنهرل در پیغامهای  IRCبا اسهفاده از یک زبان
خارجی میروند .یا یک روش مبهم و آشفهه کنردن ماننند XOR
ساده ،جایازینی ،یا درهم کردن را بهکار میگیرند .این باتنتهنا
با اسنهفاده از پینامهنای آشنفهه و منبهم  ، IRCمالکنن اسنت از
تشصیب مبهنی بر امضاء و روشهای تشصیب مبهنی بر هانیپات
فرار کنند .درواقع ،بصش بزرگی از باتننتهنای  IRCکنه امنروزه
مورداسهفاده قرار میگیرند ،از ارتباطنات فرمنان و کنهنرل منبهم
اسهفاده میکنند.
اگرچه پروتکل  IRCبرای اسهفاده در کانال فرمنان و کنهنرل
بسیار انعطافپذیر و مناسب است ،بااینمال دارای محدودیتهای
بسیار جدی است ،زیرا بهطورمعالول تشصیب و اخ ل در عاللکرد
باتنت  IRCآسان و رامت است .ازآنجاکنه ترافینک  IRCراینج و
معالول نیست و به ندرت در شبکهها اسهفاده میشنود ،تشنصیب
آن را نیز آسانتر میکند .درواقع ،این نوع ترافیک معالوالً مسدود
میشود .بنابراین ،مدیر یک شبکه مالکن است بهواند بهرامهی بنا
تشصیب ترافیک  IRCدر شبکه و مسدود کردن آن بنا ابزارهنایی
مثل دیواره آتش ،از فعالیت باتنت  IRCجلوگیری کند ].[37
-5-1پروتکل HTTP

پروتکل  ،HTTPیک پروتکل مرسوم در باتننتهنا بنوده کنه
روش ارتباطی آن بر پایه ارسال و دریافت مهدهای  GETو POST
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است .با توجه به رواج این پروتکل در شبکهها و اسهفاده گسهرده
از آن ،ردیابی باتنتهای مبهنی بر این پروتکل کار آسانی نیست.
اسهفاده از این پروتکل بنه ینک بنات اینن اجنازه را منیدهند تنا
سامانههای دفاعی شبکه مثل دیواره آتش را دور بزند که این کنار
در باتنتهای  IRCمالکن نبنود .بناتننتهنای مبهننی بنر اینن
پروتکل معایبی دارند که مهمترین آنها معالاری مهالرکز آنهاست
که یک نقطه شکست محسو میشود ] .[5شکل ( )4اسهفاده از
این معالاری را برای برقراری یک شبکه بات نشان میدهد.
ر ر فرمان
IRC

ک تر

فرما
پا

ا

فرما

م یر ا

پا
ا
ر ر فرمان
HTTP

ک تر

ج ی
فرما
فرما
فرم
ا ج ی

م یر ا

فرما

یست

دسهورات ،با سرویسدهنده فرمان و کنهرل خود ،اتصالی را برقرار
میکنند که از طریق پرس و جویهای  DNSاست .باتها با اینن
کار سرویسدهنده خاصی را پیدا میکنند که فراهم آورنده DNS
معالوالً از آن میزبانی میکند .هالین امر اساس ردیابی و تشصیب
باتنتها را با روشهای دادهکاوی و تحلیل ترافیک  DNSتشکیل
میدهد .تحلیل کردن پنرسوجوهنای  DNSمنیتوانند اط عنات
مناسبی در مورد وجود باتنت و مکانهای سرویسدهنده فرمنان
و کنهرل در اخهیار سامانه های تشصیب قنرار دهند .هنانامیکنه
باتها در دامنههای یکسان به جسهجو منیپردازنند ،رابطنهای در
خ ل این بازدیدهای فراوان باتها در آن دامنه مشاهده میشنود
و اط عاتی مثل طول عالر دامنه ،فراوانی جسهجو و فراوانی دامنه
بهدست میآید .درواقع با کالک این پروتکل منیتنوان روشهنای
پاسخ مصهلز را بررسی کرد و با اسهفاده از میزان درخواستهنای
قانونی  DNSو قیاسهای تراکم  ،DNSباتنتهنایی کنه ترافینک
 DNSرا تشکیل میدهند را موردبررسی قرار داد.

ا

 -4-1پروتکل SMTP

یست

پروتکل انهقال سناده نامنه ،ینک اسنهاندارد بنرای نامنههنای
الکهرونیکی از طریق پروتکل اینهرنت است و معالوالً از درگناه 52

ا

شکل ( .)4دو معالاری از سرویسدهندههای باتنت

روی  TCPاسننهفاده مننیکننند .اجننزای ایننن پروتکننل شننامل
سرویسگیرنده (عامنل ارسنالکنننده) و سنرویسدهننده (عامنل

 -9-1پروتکل (سرویس) DNS

این روش اگرچه به عنوان ینک پروتکنل مسنهقل ننامگنذاری
نالی شود امنا ینک روش ارتبناطی اسنت .بناتهنا بنرای دریافنت

گوشکننده) است .این درگاه توسط  SSLبا سرنام  SMTPSامنن
شده است.

جدول ( .)5مقایسه باتنتهای مهم در سالهای اخیر
ردیز

نام پروتکل

مزایا

محدودیتها

کارایی (میزان تشصیب)

6

IRC

 انعطافپذیری انهصا بات توسط مدیر بات فراوانی ،مقیاسپذیری و تطبیقپذیریاسهفاده از باتهای جدید
 -مبهمسازی در ارتباطات فرمان و کنهرل

تشصیب آسان به دلیل رایج نبودن
ترافیک آن
امکان مسدودسازی آسان توسط
ابزارهای دفاعی شبکه

پایین

5

HTTP

دشواری ردیابی به دلیل فروانی اسهفاده از
این پروتکل

وجود معالاری مهالرکز و نقطه شکست

مهوسط

3

SMTP

 امکان توسعه برای باتهای مصهلز برمبنای امضاهای مهفاوت
 توانایی اسهفاده برای مجم باالیی ازنامههای الکهرونیکی و هرزنامهها

مجم کم اط عات ارسالی در هر بات
امکان مسدودسازی آسان توسط
ابزارهای دفاعی شبکه

مهوسط

4

DNS

اسهفاده از الاوریهمهای مصهلز تولید
دامنهها برای فرار از تشصیب

امکان بررسی روشهای پاسخ مصهلز
و قیاس تراکم DNS

مشکل
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اکثر باتها این پروتکل را با اخه ف اندکی پیادهسازی میکنند،

تشصیب ،طبقهبندیشده که در ادامه بهطور مصهصر توضیی داده

بههالین دلیل این امکان وجود دارد که بهوان امضاهای مبهنی بنر

میشوند.

شبکه را بهطور مؤثری برای تالایز بین باتنتهای مصهلز توسعه

در مرجع ] ،[41روشهای تشصیب به دو دسهه اصلی مبهنی
بننر ایجنناد هننانینننت و مبهنننی بننر سننامانههننای تشننصیب نفننوذ
تقسیم شده که خود نیز بنه دو زیرمجالوعنه مبهننی بنر امضناء و
مبهنی بر ناهنجاری تقسیم میشوند.

داد .باتنتها از این پروتکل برای ارسال مجم زیادی از نامههنای
الکهرونیکی و هرزنامهها اسهفاده میکنند.
در جدول ( )5پروتکلهای ارتباطی باتنت ها از نظنر مزاینا و
کارایی مقایسه شدهاند.

برای جالعآوری اط عات از باتهنا ،اسنهفاده از هنانیننتهنا
بههرین انهصا هسهند .پس از جالعآوری اط عات ،منیتنوان بنه

 -4انواع حملهها

فناوری اسنهفادهشنده پنی بنرد و آن را یناد گرفنت و تحلیلنی از

در این بصش انواع مال تی را که یک شبکه بات میتوانند در

ویژگیهای اصلی بناتننت را در اخهینار داشنت .اغلنب منیتنوان

آن شرکت کند ،برشالاری میشوند .طبق یافهنههنای محققنین و

سیسننهم تشصیصننی بننا امضننای بننات تهیننه کننرد کننه بهواننند

آمار بیان شده از سوی مراکز آنها ،اگر مهناجم ی بهوانند کنهنرل

سرویسدهندههای فرمان و کنهرل ،نقا آسیبپذیری که پیش از

بیش از یک میلیون ماشین را بنه دسنت گینرد ،در آن صنورت در

این کسی از آن ها آگاه نبوده ،ابنزار و تکنینکهنای مورداسنهفاده

برابر مال ت چنین باتنهی نالنیتوانند دفناع منؤثری انجنام داد.

مهاجالان و نینت مهناجم را مهوجنه شند .هالچننین منیتنوان از

چنین ماللهای میتواند خسارات سناینی بر جای بانذارد کنه از

هانینتها برای بهدست آوردن کندهای اجراینی و نفنوذ در اینن

آن جالله میتوان به کناربرد آن بنهعننوان سن می خطرنناک در

باتنتها اسهفاده کرد .در برخی تکنیکها نیز از هانینتها بنرای

جنگ با کشورها اشاره کرد .جای تعجنب نیسنت کنه در محنیط

بهدام انداخهن باتها اسهفاده میشود

] 39و.[36

سایبری از باتنتها بهعنوان یکی از بزرگترین تهدیدها نامبنرده

هانینتها برای فهالیدن ویژگیها و فناوری باتنت ضنروری

میشود ] 63 ،9و  ،[52تهدیدی که برای مقابله با آن به تن ش و

هسهند ،اما باید به این نکهه توجه داشت که هانیننتهنا چنندین

هالکاری گسهرده نیاز است.

محدودیت بنه شنرح زینر دارنند ،مقیناس محندود فعالینتهنای

این فعالیتهای مصر و بدخواهانه منیتوانند شنامل طینز

بدخواهانهای که میتوانند ردیابی کنند ،نالیتوانند باتهایی را که

گسهرده ای ماننند مالن ت زینر باشند ،سنرقت اط عنات ،انجنام

از روشهای تکثیر اسهفاده نالیکنند ،بهدام اندازند مار باتهنایی

مال ت ازکاراندازی توزیعشده ،انهشار بدافزارها مثل ثبنتکنننده

که بر اساس جسهجو و پویش ،هرزنامه و دریافتهنای تحنت و

کلیدها 6تروجانها ،ابزارهای جاسوسنی ،5اخناذی ،سنرقت مننابع

هسهند و اینکه تنها قادرند اط عنات ماشنینهنای آلنودهای کنه

رایانهای ،بررسی و کنهرل ترافیک شنبکه ،جسنهجوی رایاننههنای

بهعنوان تله اسهفاده شدهاند را گزارش کنند.

آسیب پذیر ،ارسنال هرزنامنه ،سنرقت اط عنات ،سنرقت هوینت،

روشهای مبهننی بنر امضناء در سیسنهم تشنصیب بناتننت

دستکاری در بازیها و نظرسنجیهای برخط و غیره .جدول (،)3

] 48و  [46از امضاهای باتهای موجود ماننند  SNORTاسنهفاده

انواع مال ت و فراوانی آنهنا را برمسنب تناریخ فهرسنت کنرده

میکنند .ایده اصلی آن هنا ،کناوش و بنه دسنت آوردن اط عنات

است.

درباره خصوصیاتی مانند الاوها از بسهههای ترافیکی کنهرلشده و
ثبت آن ها در پایااه اط عاتی بناتهنا اسنت .اینن روشهنا تنهنا

 -7روشهای تشخیص باتنتها

میتوانند باتنتهای شناخهه شده و مشنهور را تشنصیب دهنند.

برای تشنصیب تهدیند مهالنی بنه ننام بناتننت ،محققنین

بنابراین ،اسهفاده از این راهکنار در منورد بناتهنای ناشنناخهه و

روشهای زیادی ارایه دادهانند کنه اکثنر آنهنا جنبنه سناخهاری

مال ت باتهایی که بهتازگی شروع به کار کردهاند مالکن نیست.

داشهه و روشهای مصهلز را طبقهبندی کردهانند ] 65 ،9و .[30
در ادامه به برخی روشهای مهم که عالومناً مبهننی بنر عاللکنرد
باتنتها است ،پرداخهه میشود .در شکل ( ،)2روشهنای اصنلی
1 -Key Loggers
2 -Spywares

32

بررسی تحلیلی شبکههای بات و روشهای تشخیص آنها :رضا ج لی و محالدرضا مسنی آهنار
جدول ( .)9انواع مال ت توسط باتنتهای مهم و فراوانی آنها در سالهای اخیر

ردیز

6

نام باتنت

Bagle

پروتکل

مهالرکز

5

Rustock

مهالرکزHTTP /

3

Srizbi

مهالرکزHTTP /

سال
تولید

تعداد باتها

ظرفیت تولید
هرزنامه
(بیلیون در روز)

نوع مالله

5884

538/888

2/7

هرزنامه پست الکهرونیکی

5881

628/888

38

هرزنامه پست الکهرونیکی و ازکاراندازی سرویس توزیعشده

428/888

18

ارسال کدهای مصر و هرزنامه

5887
4

Cutwail

غیرمهالرکزP2P/

2

Waledac

غیرمهالرکزP2P/

1

Conficker

غیرمهالرکزP2P/

6/288/888

74

ازکاراندازی سرویس توزیعشده

08/888

6/2

هرزنامه پست الکهرونیکی

5880
68/288/888

68

مال ت دزدی رمز عبور

38/888/888

3/1

مال ت تروجانی

218/888

39/9

هرزنامه پست الکهرونیکی

66888

8/2

هرزنامه پست الکهرونیکی

8/859

روتکیت ،کلیک مقه
دزدی اط عات بانکی مشهریان

7

BredoLab

مهالرکز IRC/و
HTTP6

0

Grum

مهالرکزHTTP /

9

LowSec

غیرمهالرکز

5868

68

Zeroaccess

غیرمهالرکزP2P/

5866

9/888/888

66

SpyEye

غیرمهالرکز

5865

288

8/86

65

shylock

غیرمهالرکزP2P/

5863

688/888

--

دزدی اط عات بانکی مشهریان

63

Necurs

ترکیب مهالرکز و
P2P

5864

6/788/888

62

دزدی اط عات ،هرزنامه پست الکهرونیکی ،باج افزار

64

Cridex
( )Bugat V5

غیرمهالرکزP2P/

5862

4888

61888

دزدی اط عات بانکی مشهریان ،ازکاراندازی سرویس
توزیعشده ،ارسال کدهای مصر و هرزنامه

5889

شکل ( .)1روشهای تشصیب باتنتها []67
 -6پروتکل ارتباطی این بات IRC ،است .بنابراین برای عبور از دیوارههای آتش از پروتکل  HTTPاسهفاده میکند.
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این روش هالچنین نالیتواند باتهای مشابهی که دارای امضنایی
با تغییرات اندک هسهند را تشصیب دهد .نقطنه ضنعز دیانر در
روش تشصیب مبهنی بر امضاء این است که هالنواره بایند سنعی
شود پایااه اط عاتی با امضاهای جدید بهروزآوری شود کنه اینن
امر خود افزایش هزینههای مدیریهی و کاهش عاللکرد کلنی را در
پی دارد .توجه به این نکهه مهم است که باتهای جدیند مالکنن
است پیش از آنکه پایااه اط عناتی بنهروزآوری شنود ،شنروع بنه
مالله کنند ] .[45
روش مبهنی بر ناهنجاری را میتوان مهمترین موزه تحقینق
در مبحث روشهای تشصیب باتنت دانست .در این روش ،اینده
اصلی این است که عاللیات تشصیب باتننت بنا در نظنر گنرفهن
چند ناهنجاری مهفاوت در ترافیک شنبکه انجنام شنود ،کنه اینن
ناهنجاریها عبارتاند از تأخیر زیاد شبکه ،میزان بناالی ترافینک،
وجود ترافیک در درگاههای غیرعادی و رفهار غیرطبیعی سیسنهم.
روش های مبهنی بر ناهنجاری خود به دو دسهه مبهنی بر میزبنان
و مبهنی بر شبکه تقسیم میشوند.[43].
در روش مبهنننی بننر میزبننان ،ماشننین انفننرادی (میزبننان)
موردبررسی قرار میگیرد تا هرگونه رفهار مشکوک شامل پردازش
بیشازمد در آن و دسهرسی به فایلهای مشکوک مشصب شنود.
این روش ،معالوالً قابل اندازهگیری نیست زیرا تالامی ماشینهنای
شبکه باید مجهز به ابزار نظارت باشند تا عاللکرد منؤثری داشنهه
باشند .از سوی دیار ،روشهای مبهنی بر شبکه ،ترافیک شبکه را
به صورت فعال و غیرفعال تحلیل میکنند .در نظارت فعنال بنرای
اندازهگیری پاسخ شبکه ،بسههها به درون شبکه تزریق میشنوند.
مطالعه ] [44به ارائه روش فعالی به نام  BotProbeمیپردازد .ایده
این روش این است که به شکلی پویا بسهههایی تزریق و وارد شود
تا مشهری درونی را وارسی کنند و دریابند در آنسوی ارتبا یک
انسان قرار دارد یا یک بات .نقطهضعز بزرگ روشهای فعال ،باال
بردن مجم ترافیک شبکه است که با ارسال بسهههای اضنافی بنه
ماشینهای مشکوک رخ میدهد .ع وه بر این ،و از هاله مهنمتنر،
تزریق و واردکردن بسههها به ابزارهنایی کنه تشنصیب را ردینابی
میکنند کالک میکند و مالکن است تحنت پیانرد قنانونی قنرار
بایرند.
روشهای نظارت غیرفعال به کنهرل ترافینک داده در شنبکه
میپردازند و به دنبال ارتباطات مشکوک منیگردنند کنه مالکنن
است توسط باتها یا سرویسدهندههای فرمنان و کنهنرل فنراهم
شوند .با اسهفاده از امضاهایی که از قبل جالنعآوری شندهانند ینا
روشهای مبهنی بر ناهنجاری ،ترافیک داده تحلیل میشود.
یکی از فرضیههای مهم در نظنارت غیرفعنال اینن اسنت کنه

باتهای موجود در یک باتنت تالایل به ارائنه الاوهنای ارتبناطی
یکسان دارند ] [42و این موضوع هم در ساخهارهای مهالرکز و هم
در سنناخهارهای غیرمهالرکننز صنندق مننیکننند (بننرای مثننال در
شبکههای نظیر به نظیر) .علت این امر اینن اسنت کنه بناتهنا از
پیش به نحوی برنامهریزی شدهاند که ارتباطات معالول یکسانی با
سرویسدهنده فرمان و کنهرل و با هالان مدیر بات داشهه باشنند.
ازآنجاکه مدیران بات باید برای اجرای مالله با باتها ارتبا برقرار
کنند ،الاوهای ترافیکی رایجی در شبکه مهصل به هنر مرملنه از
چرخه میات بات وجود دارد .ع وه بر این ،پروتکلهای شنبکهای
یکسننانی در برقننراری ارتباطننات و انجننام فعالیننتهننای مصننر
مورداسهفاده قرار خواهند گرفت .و اینن نکهنه اسناس روشهنای
تشصیب را پایهگنذاری کنرده اسنت کنه در تشنصیب غیرفعنال،
تلفیقی از روشهای مصهلز اسهفاده میشود و شنامل روشهنای
آماری ،کناوش ترافینک ،تجسنم ،نظرینه گنراف ،خوشنهبنندی،6
هالبسهای ،مدل های تصادفی ،آنهروپی ،شبکههای عصبی ،درخت
تصننالیم ،انهقننال گسسننهه فوریننه ،CUSUM ،یننادگیری ماشننین،
سری هنای زمنانی گسسنهه ،تحلینل گروهنی و در برخنی منوارد
ترکیبی از روشهای موجود است ].[67
البهه روشهای تشصیب بنابر پروتکلهای مصهلز و عاللکنرد
آن ها مهفاوت خواهند بود که در میان آنها ،روشهای مبهنی بنر
پروتکل  DNSو شبکههای نظیر به نظینر دارای فراواننی تحقینق
بیشهری در مقاالت میباشند که پرداخهن به آنها از موصله اینن
نوشهار خارج است .برای اط عات بیشنهر بنه مراجنع ][47 - 28
رجوع شود.
در ادامه بر اساس چرخه عالر یک باتنت نشان داده شده در
شکل ( ،)5روش های مصهلز تشصیب موردبررسی و مقایسه قرار
می گیرنند .اینن چرخنه عالنر بنهطنور مصهصنر بنه سنه قسنالت
شکلگیری ،فرمان و کنهنرل ،و ماللنه تقسنیم منیشنوند و پننج
مرمله بیانشده در شکل مذکور را در خود جا دارنند ،هرکندام از
این مرامنل روشهنای تشصیصنی مهفناوتی دارنند کنه در ادامنه
توضیی داده میشوند.
در مرمله شکلگیری لیویداس 5و هالکاران [ ]26روشی برای
تشصیب بات نتهای مبهنی بنر  IRCارائنه کنرده انند .اینن روش
دومرمله ای یک دسهه بند از شبکه بیزی برای تالایز بین ترافینک
 IRCو غینر  IRCاسنهفاده منیشنود ،سناس بنا اسنهفاده از اینن
دسههبند ترافیک باتنت از ترافیک  IRCتشصیب داده منیشنود.
محدودیتهای این روش وابسهه بودن به پروتکل خاصی از کاننال
فرمان و کنهرل ،و اسهفاده از دادههای برچسبگذاری شده بنرای
یادگیری است .معالاری ابزار این روش در شکل ( )1نالنایش داده
1-Clustering
2 -Livadas
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ونگ4و هالکاران [ ]23یک روش تشصیصی مبهنی بر  IRCدر

شده است.

مرمله شکلگیری از چرخه میات ارائه کنردهانند کنه بنا تحلینل
سطی گروهی ناشی از ینک بصنش ثابنت رشنههای و ینک بصنش
تصادفی دارای الاوی یکسان بر اساس نامهای مسهعار باتننتهنا
کار میکند .در اینن روش ینک معینار فاصنلهای درکاننال جهنت
محاسبه شباهت نامهای مسهعار درون یک کانال تعرینز شنده و
ساس از این معینار در شناسنایی کاننالهنای بناتنهنی اسنهفاده
میشود .هالانطور که بیان شد این نامهای مسهعار دارای ساخهار
یکسانی هسهند .نرخ هشدار نادرست باال در این روش مانند روش
ریشی وجود دارد .ولی این روش باتننتهنای  IRCناشنناخهه را
میتواند تشصیب دهد .در مرمله فرمان و کنهرل از چرخه میات
شکل ( .)4شبکه ارزیا مورداسهفاده در [ ]26برای تولید ترافیک

نیز روشهای تشصیصی ارائهشنده اسنت کنه در ادامنه بنه آنهنا
پرداخهه میشود.

باتنت
5

جیوبل 6و هالکاران [ ]25روش تشصیصی بهنام ریشی ارائنه
کردهاند که بر باتنتهای مهالرکز مبهنی بر  IRCتالرکز دارد .این
روش از یک تحلیل -nگرم 3و یک تابع امهیازدهی بهره میگینرد.
در این روش بسهه های  TCPمناوی کلالنات کلیندی راینج IRC
اسهصراجشده و با تعیین نامهای مسهعار مرتبط با آنها یک تنابع
امهیازدهی ایجاد می شود .اگر امهیاز این نامهای مسهعار یک مند
آسهانه بیشهر باشد ،هشدار تشصیب باتنت داده منیشنود .ننرخ
هشدار نادرست این روش که صرفاً بنرای بناتننتهنای مهالرکنز
مبهنی بر  IRCاست ،نسبهاً بناال اسنت .اگنر بناتهنا از ننامهنای
مسهعار مهشکل از ترکیب کاراکهرهای تصادفی اسهفاده کنند کنه
برای آنها عبارت باقاعدهای وجود نداشهه باشند ،اینن روش ننرخ
خطننای بنناالی خواهنند داشننت .شننکل ( )7ایننن روش را نالننایش
میدهد.

جو2و هالکاران [ ]24سیسهالی به نام باتهانهر 1ارائه کردهاند
که بهصورت غیرفعال و از طریق شناسایی آلودگی موفق بناتننت
برای تشصیب میزبانهای آلوده به بات عالل میکند .باتهانهر بنا
دنبال کردن جریانهای ارتباطی بین میزبانهای داخلی و خارجی
و اسهصراج دنبالهای از شواهد دادههای مبادلهای مطنابق بنا ینک
مدل آلودگی مبهنی بر مالت اقدام به تشصیب میکند .باتهانهر
با دنبال کردن جریانهای ارتبناطی بنین میزبنانهنای داخلنی و
خارجی و اسهصراج دنباله ای از شواهد دادههای مبادلهای مطنابق
با یک مدل آلودگی مبهنی بر مالت اقدام به تشصیب میکند.
بات اسنیفر [ ]22روشنی اسنت کنه از تشنصیب مبهننی بنر
ناهنجاری برای شناسنایی کاننالهنای فرمنان و کنهنرل اسنهفاده
میکند .اساس کار این روش این است که باتها در یک بناتننت
یکسان ،به جهت فعالیتهای هالاهنگ و یکسنان در کند اجراینی
خود ،همزمانی و هالبسهای قابلتوجهی در عاللکرد خنود از دیند
پاسخ یا فعالیتهنای خنود دارنند (شنکل  ،)0درمنالیکنه رفهنار
هالاهنگ و هالبسهه در فعالیت های شبکه ای هنجار وجود نندارد.
در این روش با اسهفاده از الاوریهم های اعالالی ،با مشاهده نالوننه
رفهارهای مشابه و هالبسهه ،باتنتها تشصیب داده میشوند.
معالاری بات اسنیفر در شکل ( )9نالایش داده شده است .این
روش صرفاً باتنتهای مهالرکز را تشصیب میدهد.

شکل ( .)7روش تشصیصی ریشی []25
1 -Goebel
2 -Rishi
3 -n-gram

4 -Wang
5 -Gu
6 -BotHunter
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شکل ( .)8شباهت و هالبسهای مکانی -زمانی در پاسخهای باتها (پاسخهای پیامی و فعالیهی) []22

شکل ( .)3معالاری بات اسنیفر

][22

ورزینار 6و هالکاران [ ]21سیسهم تشنصیب بناتنهنی ارائنه
کردهاند که میزبانهای آلوده به بات را بدون توجه به کاننالهنای
فرمان و کنهرل و روش انهشار باتنت شناسایی میکنند .سیسنهم
آنهننا یننک منندل تشننصیب دو مالهننه اسننت؛ مالننت اول منندل،
مشصبکننده ارسال فرمانی ویژه برای باتهنا اسنت .مالنت دوم
پاسخ باتها به فرمانهای صادرشده است .در صورتیکه میزبانها
به مالت دوم بروند ،هشدار آلودگی به بات اع م میشود .تحلینل
محهوای بسههها از نیازمندیهای شناسایی این سیسهم است و لذا
نالی تواند باتنتهایی را تشصیب دهد کنه کاننالهنای فرمنان و
کنهرل آنها رمز شده هسهند و یا فرمانهای آنها مبهمسنازی و

پیچیننده شنندهاننند .در مرملننه ماللننه روشهننای تشصیصننی زیننر
موردبررسی قرار گرفهه و ارائه میشوند.
کسهل 5و هالکاران [ ]27روشی تشصیصی برای باتننتهنای
تولید هرزنامه ارائه کردهاند .در اینن روش بنا اسنهفاده از ترکینب
اط عات سرآیند یک پیام پسنت الکهرونیکنی و اط عنات پاکنت
نامه ،مجالوعهای از سرآیندهای ترکیبی تولید میشود که مقنادیر
این سرآیندهای ترکیبی با یک بازه محدودی از نشانههنا را بنرای
ایجاد یک الاوی نالایشی هنجار شده جایازین میکنند .درنهایت،
این الاوها گروهبنندیشنده تنا خوشنههنایی بنا تعنداد زینادی از
پیامهای پست الکهرونیکی مربنو بنه آنهنا تولیند شنوند .اینن

1 -Wurzinger

2 -Castle
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خوشه ها به عنوان خوشنههنای مشنکوک بنه بنات ننت شناسنایی
میشوند .محدودیت این روش این است کنه صنرفاً بنرای ارسنال
هرزنامه کاربرد دارد.
ژائو 6و هالکاران [ ]20نیز روش تشصیصی به ننام
برای شناسایی باتنتهای ارسالکننده هرزنامه ارائه کردهاند کنه
از طریق ساخت گراف بزرگ کاربر-کاربر و شناسنایی هالبسنهای
بین فعالیت های ینک بنات ننت مسنا هنای کناربری نامنههنای
الکهرونیکی را شناسایی میکند این مسا ها برای ارسال هرزنامه
اسهفاده منیشنود BotGraph .دو مؤلفنه اصنلی دارد ،مؤلفنه اول
تشصیب ثبت نام های مشکوک و مؤلفه دوم تشصیب دزدی کاربر
بات است .مؤلفه اول  ،BotGraphمسا های کاربری تحت اخهیار
ارسال کننده هرزنامه را محدود میکند و مؤلفه دوم با اسنهفاده از
یک تحلیل هالبسهای در ورود بنهمسنا هنای کناربری آنهنا را
شناسننایی مننیکننند .شننکل ( ،)68معالنناری ایننن روش را نشننان
میدهد.
BotGraph

با وجود این که روشهای زیادی برای تشصیب باتنت وجود
دارد ،با اینمال تشصیب امری نسبهاً مشکل است و شاید هالواره
با موفقیت هالراه نباشد .ترافیک باتنت شبیه به ترافیک معالنولی
اسننت و مالکننن اسننت بننرای فننرار از تشننصیب ،بننهخصننوص در
روشهای مبهنی بنر امضنا و تحلینل هنای محهنوای بسنهههنا ،از
رمزگذاری و پنهان ناناری اسنهفاده شنود .در تشنصیب معالنوالً
تحلیل مجم بزرگی از دادهها الزم و ضروری است که زمان واقعی
اجرای آن مشکل و گاهی غیرمالکن است و هالین امنر تشنصیب
در شبکههایی با ابعاد بزرگ را کاری بس دشوار و مشکل میکند.
در ادامه چند ابزار مفید تشصیب باتنتها که در مطالعات قبلنی
معرفیشدهاند بهطور مصهصر معرفی میشوند.

 -5-7ابزارهای تشخیص باتنتها
در این زیر بصش ،بعضی از ابزارهای بکار گرفهنهشنده جهنت
تشصیب باتنتها مرور میشوند .الزم به ذکنر اسنت کنه من ک
انهصا اینن روشهنا ،ارائنه روشهنای تحقیقنی منهشرشنده در
مقاالت علالی معهبر است.
BotGrep -5-5-7

شکل( .)51معالاری روش ]20[ BotGraph

موارد بیانشده روشهای تشصیصی در مرامل مصهلز چرخه
میات باتنتها در جدول ( )4نشان داده شدهاند.
جدول ( .)4مقایسه روشهای تشصیب باتنت مبهنی بر چرخه میات
روش تشخیص

مرحله

باتنت

تشخیص

وابسهه بودن به پروتکل خاص

لیویداس []15
ریشی []15

محدودیت

مرمله
شکلگیری

صرفاً برای باتنتهای مهالرکز
مبهنی بر IRC

ونگ []19

نرخ هشدار نادرست باال

باتهانتر []14

نیاز به بهینهسازی خروجی

باتاسنیفر []11

مرمله فرمان و
کنهرل

ورزینگر []14
کستل []17
مرمله مالله
باتگراف []18

وابسهای زیاد به مدل
آلودهسازی
عدمتشصیب کانالهای فرمان و
کنهرل رمز شده یا مبهم شده
کاربرد صرفاً در تشصیب ارسال
هرزنامه
کاربرد صرفاً در تشصیب ارسال
هرزنامه
1- Zhao

ناگاراجا 5و هالکارانش ] [29ابزاری طرامی کردند که بهوسیله
آن میتوان بر اساس تحلیلهای گراف شبکه ،باتنتهای نظیر به
نظیر را تشصیب داد ،برای مثال اط عاتی در خصوص اینکه کدام
جفت از گره ها بنا یکندیار در ارتبنا هسنهند کنه بنه آن گنراف
4
ارتباطات 3میگویند .این روش مبهنی بر ماهیت آمیصهن سنریع
گننراف سنناخههشننده فرمننان و کنهننرل بنناتنننت اسننت .الاننوریهم
 BotGrepمرتباً گنراف ارتباطنات را بنه قسنالتهنایی بنا سنرعت
آمیصهن زیادتر و کالهر تقسیم میکند و نهایهاً به قسالت آمیصهن
سریع محدود میشود .در تحلیل گراف شبکه ،فرض این است که
میزبانهای مهعلق بنه بناتننت نظینر بنه نظینر ،بیشنهر از دیانر
میزبانها مهصل هسهند.
BotHunter -5-5-7

در ] ،[24روشی ارائهشده است که در آن ،سیسهم تشنصیب،
بات نامحسوس و منفعلی است کنه از هالبسنهای گفهانویهنای
 ،IDSبرای مرتبطکردن رخدادهای  IDSبا مدلهای آلودگی بنات
اسهفاده میکند .ازآنجاکه هدف  BotHunterتشصیب رفهنار بنات
در سطی شبکه است ،باتهای پنهانکنار و مصفنی منیتواننند بنا
اجهنا از هالبسهای زمانبندی رخداد یا انجام مال ت موضنعی
(مانند پاک کردن فایلها) ،بدون هرگونه فعالیتهای شنبکهای از
2- Nagaraja
3- Communication graph
4- Fast-mixing
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تشننصیب فننرار کنننند .نویسننندگان ایننن مطالعننه بننا توجننه بننه
فعالیتهای زیر ،چرخه مینات آلنودگی بناتننت را مندلسنازی
کردهاند ،پیالایش هدف ،بهرهبرداری از آلودگی ،واکشی و اجنرای
کد اجرایی ،راه اندازی کانال فرمان و کنهرل ،و اسکن رو به بیرون
شبکه.
در ] ،[18یک شبکه محلی ابداعی به نام  Sub – Botnetبرای
ارزیابی از این ابزار در سراسر تحقیق خود اسهفاده شده است کنه
میتواند الاوی خوبی برای محققهایی باشد که نیاز به تجربه کار
عاللی با این ابزار دارند.
Botsniffer-9-5-7

در ] [22ابزاری طراح شده است کنه از روشهنای تشنصیب
ناهنجاری مبهننی بنر شنبکه اسنهفاده منیکنند اینن ابنزار بنرای
تشصیب باتنتهای  IRCو  HTTPدر یک شنبکه منوزه محلنی
طرامی شده است Botsniffer .باتهای درون یک باتننت را کنه
امهالاالً در پاسخها و فعالیتهای خود شباهتهای زیادی را بنروز
میدهند موردبررسنی قنرار منیدهند ،یعننی پیالنایش و ارسنال
ایالیلهای هرزنامنه و درنهیجنه بنه اشنهراک گذاشنهن محهنوای
ارتبنناطی مشننهرک را و مشنناهده مننیکننند Botsniffer.از روش
تشصیصی به ننام هالبسنهای زمنانی -مکنانی اسنهفاده منیکنند
بدان معنا که تالامی باتنتها ،برخ ف انسانها ،تالایل به برقراری
ارتبا به نحوی کام ً همزمان دارند.
Botminer -4-5-7

تکنیکی است که بنرای تشنصیب ترافینک فرمنان و کنهنرل
باتنت ،از روشهای دادهکاوی اسهفاده میکنند ]Botminer .[42
درواقننع روش  Botsnifferرا ارتقننا مننیبصشنند ]Botminer .[22
ارتباطات مشابه و ترافیک مصر را خوشهبندی میکنند؛ سناس
هالبسهای میان دسههای را برای شناسایی میزبانهنایی کنه هنم
ارتباطننات مشننابه و هننم الاوهننای فعالیننت مصننر دارننند اجننرا
میکند Botminer.ابنزار پیشنرفهه تشنصیب بناتننت اسنت کنه
مسهقل از پروتکل و ساخهار بناتننت اسنت Botminer .قنادر بنه
تشصیب باتنتهای زمان-واقعی شامل باتننتهنای مبهننی بنر
 HTTP ،IRCو  ،P2Pبا درصد خطای پایین است .نقطهضعز این
روش نیز هالان نقطه ضعز روشهای مبهنی بر امضا است کنه در
آن ،ترافیک باتنت بدون الاوها و امضاها قابلتشصیب نیست.
BotMagnifier-1-5-7

ایننن ابننزار در ] [16بننرای پشننهیبانی از شناسننایی و تعقیننب
باتهایی است که هرزنامه ارسال میکنند .اینن ابنزار دسنههای از
آدرسهای آیپی ابهدایی که با باتهای هرزنامه در ارتبا هسهند
را بهعنوان ورودی دریافت میکند و رفهار ارسال هرزنامه آنهنا را

یاد منیگینرد .اینن روش بنهخنوبی منیتوانند رفهنار هرزنامنه را
مدلسازی کند؛ نیاز به در اخهیار داشهن فهرست دسههای آیپنی
ابهدایی ،یک نقطهضعز بزرگ این ابزار است.

 -8روشهای گریز باتنتها
تشنصیب بنندافزار پنهننانکنار و مصفننی مثننل بناتنننتهننا و
جاسوسافزارها به دلیل آنکه فعالیتهنای آنهنا دقینق و ظرینز
است و شبکه را برخ ف مال ت ازکاراندازی و کرمهنای مهناجم
مصهل نالیکننند دشنوار اسنت .بناتهنا روز بنه روز پیشنرفههتنر
منیشننوند ،ازاینننرو روشهننای گنریصهن نیننز بننرای فریننب دادن
روشهای تشصیب توسعه یافههاند و به باتننتهنا اینن اجنازه را
مننیدهننند تننا زمننان اجرایننی طننوالنیتننری داشننهه باشننند ].[15
اسهینسننون و میشننل] [13چننارچوبی را بننرای ارزیننابی توانننایی
گریصهن و مناسب بودن یک روش تشصیب ارائه کردهاند.
چندین روش گریصهن مصهلز بهطورمعالول اسهفاده میشوند
که شامل ،تونل زدن 6از طریق  ،ICMP ،HTTPینا پروتکنلهنای
 ،VoIPتونلزدن ،Ipv6شبکههای  ،fast-fluxتغییرات در الاوهنای
آماری ،اسهفاده از  DNSپویا ،ترافینک رمزگنذاری شنده ،محنول
کردن وظایز مصهلز به باتهای موجود در یک شبکه ،و تصادفی
کردن الاوهای ارتباطی بات میشنود] .[42،15توسنعه و سناخت
روشهای جدیند گنریصهن منجنر بنه توسنعه روشهنای جدیند
تشصیب میشود و این مسابقه بین مهاجالنان و مندافعان شنکل
گرفهه و هالواره ادامه دارد.
در ] [14مدل باتنت جدیدی ارائنهشنده کنه بنرای سناخهن
5
جایاننذاری پننارازیهی از یننک شننبکه جایاننذاری مانننند Skype
اسهفاده میکند و با این کار ردیابی مدیر بنات و از کنار اننداخهن
باتنت بیآنکه به کاربران مجاز  Skypeآسیبی وارد شود را بسنیار
دشوار میکند .این روش از قابلیت اطالینان و تواننایی موجنود در
شبکه  Skypeبرای عبور آسان از دیواره آتش و NATبهره میبرد.
باتها با اسهفاده از Skype APIساخهه میشوند و پینامهنای رد و
بدل شده میان باتها و مندیر در شنبکه ماننند پینامهنای مجناز
کاربردی منهقل میشوند .این امر باعث میشود ترافیک بناتننت
میان ترافیک  Skypeغیرقابلشناسایی شود .اگرچه در این مطالعه
از  Skypeاسهفاده شده اسنت ،امنا منیتنوان از دیانر روشهنای
گریصهن که از برنامههای کاربردی مشهور اسهفاده و بهرهبنرداری
میکنند نیز اسهفاده کرد.
اگرچه طرحهای تشصیب باتنت مبهنی بر دسههبندی منؤثر
هسهند ،میتوان با تصادفی کنردن الانوهنای ارتبناطی و محنول
کردن نقنشهنای مصهلنز بنه هنر بنات از آنهنا اجهننا کنرد.
هالانطور که  Nugacheنشنان منیدهند ،بنات منورد مطالعنه از
1-Tunneling
2-Overlay
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درگاههای تصادفی با شالاره باال اسهفاده میکند .در این بات ،هنر
نظیر ،درگاه شالاره باالی تصنادفی تولیند شنده خنود را انهصنا
میکند تنا روی آن گنوش کنند کنه شنالاره درگناه از  6852تنا
 12،232مهغیر است و میتواند در بیشهر مواقع ،از تشصیب فنرار
کند .به هالین ترتیب Storm ،برای برقنراری ارتبنا ینک درگناه
تصادفی با شالاره باال را انهصا منیکنند و آن درگناه را در تالنام
بسهههای ارسالی منهشر میکند.
اغلنننب بننناتننننتهنننای جدیننند از شنننبکههنننای fast-flux

کرده و بهعنوان ورودی الاوریهم تولید نام دامنه اسهفاده میکنند.

] [66،37،11،12به عننوان روش فرمنان و کنهنرل خنود اسنهفاده

یا  Krakenبهصورت تصادفی کلالاتی از ترکیب مروف الفبای زبان

میکنند fast-flux .یک روش  DNSاست که برای پنهنان کنردن

انالیسی ایجاد کرده و به انههای این کلالات ،پسوندهای رایجی را

مال ت فیشینگ و سایتهای توزیع بدافزار اسهفاده میشود .این

از قبیل  -lyو  -ableاضافه میکند ].[19
مهاجم با تولید تعداد زیادی نام دامنه و انهصنا طنول عالنر
کوتاه بنرای آنهنا آدرس سنرویسدهنندگان فرمنان و کنهنرل را
بهصورت پویا تغییر منیدهند .بننابراین ،سیسنهمهنای تشنصیب
باتنت باید نامهای دامننه تولیند شنده را بنهصنورت الانوریهالی
شناسایی کرده و آنها را به فهرستهای سنیاه اضنافه کننند .امنا
برای شناسایی دقیق این نامهای دامنه ،ابهدا باید ورودی الاوریهم
تولید نام دامنه با مهندسی معکوس مشصب شود که به هزیننه و
زمان زینادی نیناز دارد .اینن عامنل باعنث شنده کنه اسنهفاده از
الاوریهم های تولید نام دامنه از محبوبیت زیادی در باتننتهنای
نسل جدید برخوردار باشد ] Yadav .[78و هالکاران ] [78روشنی
مبهنی بر شناسایی ننام هنای دامننه الانوریهالی بنرای تشنصیب
بات نت های نسل جدید ارائه کرده انند کنه از توزینع کاراکهرهنای
مرفی -عددی در پرس وجوهای  DNSاسهفاده منی کنند .مرجنع
] [76ایننن روش را بررسننی کننرده و وابسننهای بننه تعننداد زینناد
پرسوجوهای  DNSبه دلیل عدم توجنه بنه سنابقه فعالینتهنای
گروهی مشکوک در میزبانهای شبکه را علت باالرفهن نرخ هشدار
نادرسننت در ایننن روش ذکننر کننرده اسننت .آنهننا در ] [75روش
دیاری ارائه کردهاند که از شکستها در پرسوجوهای  DNSبرای
سرعت بصشیدن به فرآیند تشنصیب اسنهفاده منیکنند Choi .و
هالکنناران ] [73روشننی بننه نننام  BotGodارائننه کننردهاننند کننه از
فعالیتهای گروهی در پنجرههای زمانی یکسان از ترافیک DNS
برای تشصیب باتنت هنا اسنهفاده منیکنند .اینن روش در []76
تحلیل شده و عنوان شده که ننرخ تشنصیب آن تنا مند زینادی
وابسهه به انهصا اندازه مناسب برای پنجرههای زمانی است و بنه
دلیل عدم توجه به شکستها در ترافیک  DNSاز کارایی مناسبی
برای تشصیب باتنت های نسل جدید برخنوردار نیسنتHuang .
] [74روشننی بننرای تشننصیب میزبننانهننای آلننوده بننه بنناتهننای
شناخهه شده در یک شبکه محلی پیشننهاد کنرده اسنت .در اینن
روش ،ابهدا شکسنتهنا در جرینانهنای  TCPو  UDPبنرای هنر
میزبان آلوده و غیر آلوده جالعآوری می شوند .ساس با توجنه بنه

شبکهها پشت شنبکهای از میزبنانهنای بنهخطرافهناده اسنهفاده
میشوند که هالواره در مال تغییر هسهند و بنه عننوان پروکسنی
عالل میکنند fast-flux .هالچننین منیتوانند اشناره بنه ترکینب
شبکهسازی نظیر به نظیر ،فرمان و کنهنرل توزینع شنده ،مهنوازن
کننردن بننار مبهنننی بننر و  ،و تعیننیند جهننتی مجنندد پروکسننی
مورداسهفاده قرار گیرد و برای هرچه مقاومتر کنردن شنبکههنای
بدافزار در مقابل کشز و اقدامات مهقابل،کاربرد داشنهه باشند .در
این روش ،برای ناشناس ماندن ،باتها ابهدا به یک میزبان موافق،
که به عنوان یک پروکسی عالل میکند ،مهصل میشوند تا با اینن
کار دسهورات بات به سرویسدهنده واقعی فرمان و کنهرل ارسال
شود و پاسخها از سرویسدهنده فرمان و کنهرل به باتها منهقنل
شوند .در این روش ،سوابق  DNSیک و سایت واقعی ،رایانهها را
در یک شبکه  fast-fluxنشان میدهد .شبکههای  fast-fluxبنرای
منهشر کردن دسهورات بات در تعداد زیادی میزبانهنای موافنق،
آدرسهای  IPرا در یک روش چرخشی عادالنه 6با مقنادیری کنه
 TTLکوتاهی برای هر سابقه منبع  DNSخاص و مشصب دارنند
ترکیب میکنند .برای مدیریت هم زمنان مینزان دسهرسنی بنرای
هزاران دامنه روی یک میزبان ،گرههنای موجنود در شنبکههنای
 fast-fluxهالنننواره از سنننرویسهنننای  DNSو  HTTPمیزبنننانی
میکنند [17] Storm .نوعی بدافزار جدید است کنه از اینن روش
اسهفاده میکند .در هالنین راسنها و بنر پاینه روش  ،Fast-fluxدر
بات نت هنای نسنل جدیند مثنل  Cycbot ،Kraken ،Confickerو
 Murofetاز الاوریهم های تولینند ننام دامننه [10] 5بنرای ینافهن
آدرس های سرویس دهندگان فرمان و کنهرل اسهفاده میشود .در
این باتنت ها ،هر میزبان آلوده (بات) ،با اسهفاده از یک الانوریهم
از پیش تعریز شده تعداد زیادی نام دامنه تولید کرده و آنها را با
اسهفاده از پرس وجوهنای  DNSارسنال منیکنند تنا آدرسهنای
سرویسدهندگان فرمان و کنهرل را بهدست آورد (به عنوان مثال،
1-Round - Robin
)2-Domain Name Generation Algorithms (DGAs

در نسصه جدیند بناتننت  Confickerهنر میزبنان آلنوده روزاننه
 28888نام دامنه تولید میکند) .اما از آنجاکه تعداد کالی از اینن
نامهای دامننه توسنط مهناجم ثبنت منیشنوند ،بسنیاری از اینن
پرسوجوها با شکست مواجه میشوند .در باتنتهای مصهلنز از
ورودیهای مهفاوتی برای الاوریهم های تولید نام دامننه اسنهفاده
می شود .به عنوان مثال Conficker ،با ارسال یک پنرس وجنو بنه
سایت های معهبر (از قبیل  )Googleزمان و تاریخ فعلی را دریافت
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این شکست ها تعندادی بنردار ویژگنی اسنهصراج منی شنود .اینن
بردارهای ویژگی به عنوان ورودی به الانوریهم دسنههبنندی C4.5
دادهشده و از مدل ایجادشده بنرای تشنصیب هنر میزبنان آلنوده
اسهفاده می شود .این روش مهکی به شکسنتهنا در ترافینک هنر
میزبان است و با توجه به اینکه به ویژگیهای ذاتی باتنتها مثل
فعالیت های گروهی را درنظر نالیگیرد نرخ هشدار نادرست باالیی
دارد.
6
طبق مطالعه پلوهالن و هالکارانش ] ،[63رویه دیار ،بهبنود
در تالهیدات امنیهی مهاجالان است .اولنین بناتننتهنا مرتبناً از
زیرساخت و کد خرابکارانه ساده بهره میبرند که تالنام سنناریو را
شامل می شوند ،اما این موضوع در مال تغییر است .مهاجالنان در
هر قدمی که برمیدارند محها تر عالل میکنند .زمانی که مهوجه
موضوعی مشکوک و عجیب میشوند ،از رمزگذاری کلید عالومی،
 VPNتوزیع شده ،fast-flux ،رمزگذاری ،PHPمبهم و تینرهکنردن
جاوا اسکریات ،پک کنندههای هسهه ،5کانالهنای مصفنی و جندا
کردن خودکار اسهفاده میکنند.

 -3موضوعات آینده پژوهی
در این بصش ابهدا به برخی چالشها در مطالعات باتننتهنا
اشاره می شود و در ادامه موضوعاتی که در این زمینه برای آیننده
قابل تحقیق هسهند مطرح میشود .در مطالعات باتننتهنا چنند
چالش اساسی وجود دارد که در مطالعات با آنهنا برخنورد شنده
است .مهمترین آنها عدم وجود دادههای واقعی است که کالهرین
اثر آن انعکاس غیرواقعی رفهار باتنتهنا اسنت .در بیشنهر منوارد
شبکههای دانشنااهی واقعینت شنبکههنای نناهالان را مننعکس
نالیکنند و قادرند مواردی زیادی که برای شبکه در ینک محنیط
کنهرلشده و نسبهاً امن ،ناشناخههاند را پنهان کنند .این درمنالی
است که اغلب من کهنای تشنصیب ،شنبکههنای آزمایشنااهی
هسننهند .بننه عبننارت دقیننقتننر ،تالننام بنناتنننتهننا از یننک سننری
وضعیتهای اسهاندارد پیروی نالیکننند ،بننابراین مالکنن اسنت
رفهار خود را در مث ً در یک ماشین مجازی ،بسیار مهفناوتتنر از
یک شبکه واقعی نشان دهند .یکی دیار از چالشها این است کنه
معالوالً در روشهای تشصیب ارائهشده ،مدلها را برای دادههنای
برخط در نظر نالیگیرند البهه در ] [61از دادههای جرینانی بنرای
تشصیب باتنتها در شبکه اسهفاده شده است که در ننوع خنود
ارزشالند است اما بهطور عام نهنایج دادههنا در مالنت غیرواقعنی
است .این سؤال اساسی باقی منیمانند کنه ینک روش تشنصیب
جدید تا چه میزان به پیشنرفت در تشنصیب بناتننتهنا کالنک
میکند .چالش بعدی عدم وجود یک معیار ارزیابی قابلقبول برای
ارزیابی روشهای تشصیب بات است و هالنین نبنود ینک معینار
1-Plohmann
2-kernel packers

اسهاندارد مقایسه کالی کارهای موجود را دشوار کرده است.
موضوعات گوناگونی برای تحقیق در خصوص شبکههای بنات
وجود دارد که به برخی از موارد مهم اشاره میشود.

 -5-3باتهای شبکههای اجتماعی
اسهفاده از شبکههای اجهالاعی میتواند بهعننوان ینک منبنع
عظننیم زیرسنناختهننای فرمننان و کنهننرل بننرای منندیران بننات
مورداسهفاده قرار بایرد و دلیل آن دشوار بودن تالایز فعالیتهای
فرمان و کنهرل از ترافیک فعالیتهای شبکههای اجهالناعی اسنت
] .[72باتهای اجهالاعی 3برنامههنایی هسنهند کنه مسنا هنای
شبکههای اجهالاعی را کنهنرل منیکننند و بنه تقلیند از کناربران
واقعی میپردازند تا شبکههای باتاجهالاعی را بسازند .این باتهنا
زیرمجالوعهای از باتهای اجهالاعی تطبیقپذیر بوده و بنه سنبک
فرمان و کنهنرل هالاهننگ شندهانند .شنبکههنای بناتاجهالناعی
 ،NazBot ،Facebookو  Koobfaceاولننین نالونننههننا از شننبکه
باتاجهالاعی به شالار میآیند.
 [71] Koobfaceاولین باتنت در میطه شبکههای اجهالاعی
برخط 4است Koobface .در اولین قندم ،مسنا هنای کناربری را
روی شبکه پیدا میکند و از این مسا ها برای ایجاد پیام محرک
با یک فراپیوند 2مورداسهفاده قرار میدهد.
باتهای اجهالاعی میتوانند برای تأثیرگذاری بر روی کاربران
درون یک شبکه اجهالاعی مورداسهفاده قرار گیرند و قادرند برخی
فعالیتها شامل ،پست کردن پیامها و ارسال درخواست اتصنال را
انجام دهند .از اینرو میتوان از آن برای مقاصد بدی چون انهشار
اخبار و اط عات نادرست و تبلیغات برای هدایت افکار عالومی بنه
سالهی خاص اسهفاده کرد .با رشد شبکههای اجهالاعی برخط و با
وابسهای کاربران بیشهر به این شبکهها ،در سالهای آینده انهظار
میرود موارد بیشهری از شبکههای باتاجهالاعی به وجنود آینند،
بنابراین میتواند به طور جدی برای موضوع تحقینق منورد توجنه
قرار گیرند.

 -5-3کانالهای پنهان
هالواره برای مدیران باتنت ،مصفی ماندن ارتباطات مهم بوده
است و روشهای زیادی نیز برای رسیدن به آن بهکارگیری شنده
است .تحقیق ] [77بیان میکند کنه یکنی از چنالشهنای اصنلی
طرامی باتنتهای آینده ،پوشیده بودن آنها اسنت.کانال پنهنان
هننر روش ارتبنناطی اسننت کننه بننرای انهقننال غیرمجنناز اط عننات
مورداسهفاده قرار میگیرد ] .[70کانالهای پنهان بنه سنه دسنهه
انباشهی ،زمانی و یا رفهاری تقسیم میشوند .درزمینه کاننالهنای
انباشهی مطالعنات بیشنهری ثبنت شنده اسنت و در مینان آنهنا
3-SbN
4-On - line
5-hyperlink
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کانالهای شبکهای فراوانی بیشهری در پیادهسنازی و اسنهفاده را
دارا هسهند .در این کانالها ،رسانه انهقنال ،محنیط شنبکه اسنت
یعنی ،خطو انهقال ،مسیریا ها ،دیوارههنای آتنش و ماننند آن،
انواع پروتکلهایی مثل  MAC ،ICMP ،IP ،TCPو  AODVبنرای
کانال پنهان مورداسهفاده قرار میگیرنند کنه بنه آنهنا منیتنوان
روش های پنهان نااری را افزود اگرچه برخی مراجع اینن روش را
در زمره روشهای صرفاً مصفی سازی اط عات به شالار میآورنند
] .[70برای پنهان کردن اط عات معالوالً از دو روش کلی اسهفاده
میشود ،ایجاد بسهههای جدید و تغییر بسههها ازنظر محهوایی .در
بصش تغییر محهوایی بسههها در کانالهای انباشهی و مبهننی بنر
6
پروتکلهای شبکه نینز بنه دو طرینق کلنی اسنهفاده از سنرآیند
پروتکل و قسالت داده 5پروتکل اسهفاده میشود که تغییر قسالت
داده بسههها به دلیل طول بیشنهر و بندون سناخهار بنودن آنهنا
نسبت به سرآیند بسههها ،مکانی آسانتنر بنرای انهقنال اط عنات
پنهان هسهند] .[79نکاتی در طرامی و ارزیابی کانالهنای پنهنان
وجود دارد که از موصله این نوشهار خارج بوده و محققنین را بنه
مراجع منهشرشده در این زمیننه ارجناع منیدهنیم .و درمجالنوع
روشهای ،بهرهگیری از کاننالهنای پنهنان موضنوعی اسنت کنه
میتواند در تحقیقات بعدی موردتوجه قرار گیرد.
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میشوند .در روش اول ،هدف ،جالعآوری اط عات از باتها بنرای
پی بردن به رفهار و چاونای تشصیب آنها است و دومنی بنه دو
زیرمجالوعه روشهای مبهنی بنر امضنا و مبهننی بنر نناهنجناری
تقسننیم مننیشننوند .البهننه بیشننهر مطالعننات در زمینننه تشننصیب
باتنتها به بررسی روشهای مبهنی بر ناهنجاری میپردازند.
پس از تشصیب ،قدم مهنم بعندی بنهدسنت آوردن راههنایی
برای از کار انداخهن زیرساختهای بناتننتهنا و مصهنل کنردن
عاللکرد آن ها است .رایجترین روشهای بهکار گرفهنه شنده بنرای
تحقق این کار شامل ،قطع کانال فرمان و کنهنرل و جلنوگیری از
ارسال دسهورات از سوی مدیر بات به باتها هسنهند کنه در اینن
مقاله پیشنهادهای مصهلز و مرتبط ارائه شده است.
روشهای مهنوعی برای تشصیب باتننتهنا وجنود دارد کنه
بررسی و بحث شد آنچه از منظر مدیر بات مطرح است این اسنت
که روشهای فرار نیز درمالتوسعه هسهند که باتنتهای موجود
را مصفی کرده و با افزایش سرعت تغییر و از روشهنای مصهلنز،
ردیابی آنها را دشوار میسازند .امروزه باتنتهنا بنرای عاللیناتی
شدن روی پایااههای جدید شامل گوشیهای هوشالند ،تبلتها و
دیار وسایل هالراه فعالتر شدهانند .در اینن میطنه چنالشهنای
فراوانی باقی مانده است .در این مقاله روشهای تحقیقی جدیندی
که قابل توسعه هسهند بررسی و ارایه شد اما موضنوع مهالنی کنه
محققان با آن مواجه هسهند ،دشواری آزمون و ارزیابی روشهنای
تشصیب در سناریوهای واقعی یا در اسنهفاده از دادههنای واقعنی
است .برخی ابهکار عاللها ،مانند ایجاد انبارهای ردپا ،با درصندی
موفقیت نسبی اجرایی شدهاند ،امنا دسهرسنی بنه دادههنا گناهی
کنهرل میشود یا محدود به برخی موارد خاص میشود.

وجود ترافیک ارسالی و دریافهی در شبکه و قدرت تحلیل آن
از روشهای مصهلز موردتوجه محققان است .بررسی پارامهرهایی
مثل مجم ترافیک ،مسیر و محهوای آن و شبیهبودن نظم ترافیک
عبوری میتواند در بررسی باتنتها مورداسهفاده قرار گیرد و بنر
اساس آن روشهای تشصیب مصهلفی تاکنون ارائه شنده اسنت و
به نظر میرسد که هنوز در این زمینه نیاز به تحقیق وجود دارد.
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SANS Institute Info Sec Reading Room provided a
description on “Bot & Botnet: An overview,” research on
topics in information security, 2003.

به دلیل ماهیت ارتباطی باتنتها و اینن کنه در هنر صنورت
برای ارتبا بات با مدیر خود نیاز به اسهفاده از یک روش ترجالنه
آدرس وجود دارد ،بررسی اینن سنرویس و نحنوه برخنورد بنا آن
میتواند یکی از موضوعات مهنم در تشنصیب و بررسنی عاللکنرد
باتنتها باشد کنه از آن جاللنه بنه شنبکههنای  Fast- Flaxنینز
میتوان اشاره کرد.
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ABSTRACT
Botnets have recently been identified as one of the most important and emerging threats to the security
with hundreds of millions of computers compromised and infected in cyber space. Botnets are a network of
compromised hosts or bots that are under the control of an attacker. They are considered as a primary
root-cause for most of the attacks and fraudulent activities on the Internet, such as distributed denial of
service (DDoS) attacks, phishing, spamming, information theft, and so on. Some studies show that about
between 16 to 25 percent of computers which are connected to the internet all over the world are infected
by bots and controlled by attackers. This pape, discusses in detail about Botnet and related research
including Botnet evolution, life-cycle, command and control models, communication protocols, Botnet
detection methods, Botnet mechanisms and their models, possible attacks performed by various types of
Botnet. This paper also discusses the prominent research problems that have remained open and could be
continued by researches.
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