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 -1استادیار -2 ،دانشیار ،دانشگاه جامع امام حسین
(دریافت ،79/10/11 :پذیرش)79/12/11 :

چکیده
امروزه باتنتها بهعنوان یک ناهنجاری در فرآیند تبادل اطالعات و آسیبرساندن به منابع شبکه تبدیل شدهاندد رو هدای تخدصیآ آنهدا
همواره با چالشهایی روبرو بوده است و بهعنوان یک موضوع تحقیق مورد بررسی و بهروز شدن قرار گرفته است اصلیترین جزء یک باتندت
کانال فرمان و کنترل آن است و مدیربات توسط این کانال فرمانهای خود را برای اجرا روی سامانه قربانی ارسال میکند در صورت تخصیآ
کانال فرمان و کنترل یک باتنت عمال ارتباط با مدیر بات برقرار نخده و دستورات مدیربات اجرا نمی شدوند بده همدین دلیدل مددیر بدات بدا
استفاده از انواع رو های فرار سعی می کند احتمال کخف کانال را پایین نگه دارد کانال پنهان فرمان و کنترل مفهومی است که باتنتهدای
نسل جدید برای مصفیسازی ارتباط خود بهکار میبرند در این مقاله یک مدل انتزاعی از باتنت پیخنهاد شده اسدت کده در آن فرمدانهدای
مدیر بات مبتنی بر تاخیر زمانی بین بستههای و توالی آنها ارسال میشوند این فرمانها از طریق کانال فرمان و کنترل پنهان زمانی ارسدال
میشوند در ادامه با استفاده از مفهوم فعالیت گروهی بات ها؛ روشی برای تخصیآ این بات نت پیخنهاد شده است معماری رو تخصیآ از
سه الیه جمع آوری و پرداز ترافیک پرداز الگوها و تخصیآ دومرحلهای تخکیل شده است با استفاده از رو تخصیآ دو مرحلهای کده
شامل ماتریس شباهت و آنتروپی است میزبانهای آلوده به بدات تخدصیآ داده مدی شدوند بدرای ارزیدابی رو پدنن کاندال زمدانی معتبدر
شبیه سازی شده و هر کدام برای ارسال فرمان های مدیربات مورد استفاده قرار میگیرند نتاین آزمایشهدا کدارایی رو تخدصیآ بدا وجدود
حداقل دو بات در شبکه را نخان میدهد
كلیدواژهها :باتنت کانال فرمان و کنترل کانال پنهان زمانی ماتریس شباهت آنتروپی آنتروپی شرطی اصالحشده

 .8مقدمه
باتنت مجموعهای از باتها یا مجموعهای از رایانههای آسیبپذیر
است که بهوسیله مدیر بات کنترل میشوند [ ]1باتنتها از
ماشینهای آلوده برای اجرای بدافزارهای دیگر و همچنین
آسیبپذیریهای نرمافزاری استفاده میکنند [ ]2این کار از
طریق ایجاد زیرساخت سرویسدهندههای فرمان و کنترل بین
ماشینهای آلوده و مدیربات انجام میگیرد مدیر بات کنترل
ماشینها را بهدست گرفته و اقدام به فعالیتهای مصرب مثل
سرقت اطالعات هویت کاربران حمالت منع خدمات 1ارسال
پیغامهای حجیم و دیگر فعالیتهای غیرقانونی میکند []3
کانالهای فرمان و کنترل مهمترین جزء باتنتها هستند و
بهشکل ساختاری به متمرکز غیرمتمرکز و ترکیبی تقسیمبندی
میشوند [ ]4در ساختار متمرکز یک نقطه مرکزی از سوی مدیر
بات بهعنوان سرویسدهنده برای باتهای عضو انتصاب شده و از
طریق  IRCیا  HTTPبا باتها ارتباط برقرار میکنند در ساختار

* رایانامه نویسنده مسئولmrhasani@ihu.ac.ir :
DoS
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غیرمتمرکز مدیر بات از یک پروتکل نظیر به نظیر 2برای برقراری
ارتباط با باتها استفاده میکند و در ساختار ترکیبی مدیر بات
هر دو ساختار متمرکز و توزیعشده را با یکدیگر ترکیب کرده و
براساس یک ساختار ترکیبی عمل میکند
در سالهای اخیر رو های مصتلفی برای تخصیآ
کانالهای فرمان و کنترل ارایه شده است همچنین مدیران بات
نیز رو های جدیدی را برای فرار از تخصیآ و پایداری باتهای
خود ایجاد کرده و یا توسعه دادهاند از اینرو کانالهای ارتباطی
پنهان جدید بهطور مداوم درحال ظهور هستند [ ]5برای مثال
میتوان به استفاده از کانالهای پنهان مبتنیبر تاخیر بین
بستهها 3اشاره کرد در این کانال پیامهای مبادله شده بین مبدا
و مقصد توسط یک الگو که نوعی توالی تاخیر بین بستهای است
انجام میشود به بیان دیگر فرستنده اطالعات زمانی ارسال
بستههای شبکه را به نحوی دستکاری میکند که گیرنده بتواند از
طریق مخاهده فواصل زمانی بین بستهها اطالعات را کدبرداری
کند
Peer to Peer
Inter Packet Delay
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ادامه مقاله به ترتیب زیر نگار شده است در بصش دوم
مفاهیم پایه بیان میشوند در بصش سوم پژوهشهای حوزه
باتنت و کانال پنهان مورد بررسی قرار میگیرند بصش چهارم به
مفهوم باتنت زمانی اجزا و معماری رو تخصیآ پیخنهادی
پرداخته است در بصش پنجم آزمایشهای انجام شده ارایه شده
است در ادامه و در بصش شخم نتاین ارزیابی رو پیخنهادی
ارایه شده است و در انتها و در بصش هفتم بحث و نتیجهگیری
نگار شده است

 .2مفاهیم پایه

 .9-2آنتروپی شرطی اصالح شده

 .8-2كانالهای پنهان زمانی
کانالهای پنهان بهعنوان مسیری برای تبدادل اطالعدات بدین دو
نقطه مبدا و مقصدد مدورد اسدتفاده قدرار مدیگیرندد المپسدون
کانالهای پنهان را در سیستمهای یکپارچه ساز وکداری تعریدف
میکند که در آن یک فرآیند با سدط امنیتدی بداال اطالعدات را
برای یک فرآیند با سط امنیتی پایین و عدم اجازه دسترسی بده
این اطالعات فا میکند [ ]6در تعریفی دیگر کانال پنهان هدر
رو ارتبدداطی اسددت کدده بددرای انتقددال غیرمجدداز اطالعددات
مورداستفاده قرار میگیرد [ ]7هدف تمامی آنها رسداندن سدالم
پیامهای ارسالی به مقصد است به گونهای که از افخدای محتدوای
پیام جلوگیری شود
کانددالهددای پنهددان بدده دو دسددته انبارشددی و زمددانی تقسدیم
میشوند [ ]5مطالعات درخصوص کانالهای انبارشی بیختر است
و در میددان آنهددا کانددالهددای شددبکهای فراوانددی بیخددتری در
پیادهسازی و استفاده دارند در این کانالها رسانه انتقال محدیط
شبکه یعنی مسیریابها دیوارههای آتش و مانند آن است
تعریف ( 1کانال پنهان زمانی) :کانال پنهان زمانی شامل یدک
پردازه فرستنده است که اطالعات را به پدردازه دیگدری از طریدق
تنظیم و میزان استفاده از منابع سیستم (بدهعندوان مثدال زمدان
پردازنده) ارسال می کند به نحوی که این تغییرات در زمان جواب
واقعی مخاهده شده توسط پردازه دیگر قابل مخاهده است []8
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نرخ آنتروپی شرطی با اندازهگیری نمونههدای متنداهی بده دسدت
نمی آید و مقدار آن تصمین زده میشود [ ]12از طرفدی تصمدین
3
آنتروپی یا آنتروپی شرطی مبتنیبر تابع چگالی احتمدال تجربدی
نخان داده مدیشدوند رابطده ()1
و
است که به ترتیب با
آنتروپی شرطی را نخان میدهد
()1

در این بصش مفاهیم پایه مورد استفاده در این مقاله بیان
میشوند

 .2-2آنتروپی شرطی

است یک فرآیند با نظم باال آنتروپی کوچکی دارد و در فرآیندی
که الگوهای تکراری دارد صفر است
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درصدی از الگوهای منحصربهفدرد بده
آنتروپی الگوهای به طول یک است

تصمین مقدار )
| ( بده تعدداد مقدادیر
وابسته است با توجه به محددودیت دادههدا آنتروپدی شدرطی بدا
افزایش به سمت صفر میل میکند اگر تنها یک نمونه از یدک
در دادهها پیدا شدود یدک نمونده از
الگوی خاص به طول
بسط این الگو به طول را نیز میتوان یافت بنابراین الگوی بده
پیشبینی کرد
طول را میتوان با دیدن الگوی به طول
نادیده گرفته میشدوند و
و بنابراین الگوهای به طول و
اگر هیچ الگویی به طدول در دادههدا پیددا نخدود حتدی بدرای
فرآیندهای مستقل و یکسان توزیدعشدده )
| ( صدفر
است برای گذر از این محدودیت دادهها بدون توجه به طول
از آنتروپی شرطی اصالحشده استفاده میشود

 .4-2روش توزیع سطلها
برای تعیین چگونگی توزیع داده ها و نیز سط داندهبنددی آنهدا
رو توزیع سطل تعریف میشود در این رو تعداد سطلهدا و
توزیع داده ها از طریق سط های هم احتمدال تعیدین مدیشدوند
پورتا ]11[ 4نخان داد که مساحت زیر نمودار تمامی سدطلهدا بدا
هم برابر است بنابراین احتمال وقوع در این سطلها نیدز بدا هدم
برابر است همچنین توزیع داده ها در سطل های هم احتمال بسیار
موثراست []11

 .9تاریخچه پژوهش
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آنتروپی توصیف میانگین ابهام یک متغیر تصادفی است []9
میانگین آنتروپی بهازای هر متغیر تصادفی نرخ آنتروپی و معیاری
برای پیچیدگی یا نظم است [ ]11-11بر همین اساس نرخ
آنتروپی را میتوان آنتروپی شرطی دنبالهای با طول بینهایت تعریف
کرد که فرآیندی مستقل توزیعشده و برابر با آنتروپی درجه اول

در سالهای اخیر رو های متفاوتی برای تخصیآ کانالهای
فرمان و کنترل باتنتها پیخنهاد شده است از اینرو مدیران
بات سعی میکنند کانالهای فرمان و کنترل جدیدی برای فرار از
رو های تخصیآ موجود توسعه دهند به همین دلیل کانالهای
2

)Corrected Conditional Entropy (CCE
Empirical probability density function
4
Porta
3

)Conditional Entropy (CE

1

3
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فرمان و کنترل نسلهای آینده باتنتها درحال تحول به سمت
ارتباطات پنهان و پیچیده است استفاده از کانالهای پنهان زمانی
در باتنتهای نسلهای آینده این پیچیدگی را افزایش داده و
کانالها را مصفیتر میکند چرا که تخصیآ ترافیک آلوده از
ترافیک سالم مخکل است
رو های مبتنی بدر امضداها و الگوهدای رایدن شدامل اولدین
رو های تخصیآ بودند که در حال حاضر نیز اسداس عملکدرد
تعداد زیای از نسلهای سیستمهای تخصیآ نفدو هسدتند []5
این رو ها در تخصیآ بداتندتهدای ناشدناخته کدارایی الزم را
نداشتند لذا رو های تخصیآ ناهنجاری مطرح شدند که اساس
کار آنها ناهنجاریهای ناشی از تاثیر بر عملکرد شبکه بدود ایدن
رو ها دارای اشکاالت فراوانی هستند که از آن جمله میتوان به
وابستگی زیاد به تغییرات شبکه و عاملهای انسانی اشاره کرد بدا
شکلگیری باتنتهایی که از رو های پیچیده برای مبهمسازی
ارتباطهای خدود و همچندین مصفدیسدازی سدرورهای فرمدان و
کنترل استفاده می کنند رو های مبتنیبر رفتار گروهی باتهدا
ظهور کردند []5
باتنتهای نسل آینده رفتار گروهی متغیر دارند و به سرعت
رفتار خود را در برقراری ارتباط با سرورهای فرمان و کنترل تغییر
میدهند کانالهای پنهان متنوعی برای برقراری ارتباط دارند و
ترافیک مجاز شبکه را برای فرار از تخصیآ تقلید میکنند []13

 .8-9پژوهش های حوزه كانال هاای فرماان و كنتارل
باتنتها

فالکس روشی مبتنیبر  DNSاست که برای پنهان کردن حمدالت
فیخینگ 4و سایتهدای توزیدع بددافزار اسدتفاده مدیشدود ایدن
شبکهها پخت شدبکهای از میزبدانهدای بدهخطرافتداده اسدتفاده
5
میشوند که همواره در حال تغییر هستند و بدهعندوان پروکسدی
عمل میکنند آقای شریفنیا و همکاران [ ]19روشدی مبتندیبدر
شهرت ارایه کردهاند که باتنتهایی را تخصیآ مدیدهدد کده از
الگوریتم های تولید نام دامنه برای کاندال فرمدان و کنتدرل خدود
استفاده میکنند
ابراهیم غفیر 6و همکداران [ ]21روشدی دومرحلدهای بده ندام
 BotDetبرای تخصیآ ترافیک کانال فرمان و کنترل بداتندتهدا
ارایه کرده اند مرحله اول این رو طراحی چهدار مدالول اسدت
شامل مالول تخدصیآ آدرس آی پدی مصدرب ( )MIPDمدالول
تخددصیآ گددواهی نامددههددای مصددرب  )MSSLD( SSLمددالول
تخصیآ دامنه فالکس ) (DFDو مدالول تخدصیآ اتصداالت تدر
) (TorDمرحله دوم نیز چارچوبی برای همبستگی بین این چهار
مالول است که باعث کاهش نرخ هخدار نادرست میشدود آنهدا
در رو خود قابلیت تخصیآ بیدرنگ 7را بهبود دادند
دایتریش 8و همکاران [ ]21فیدربات 9را ارایده کدرده اندد کده
کانال فرمان و کنترل آن رکوردهای  TXTاز  DNSاست ترافیک
فرمان و کنترل این بات به تعدادی قطعده تقسدیم مدیشدود و در
فیلد  rdataپاسد  DNSاز رکدورد  TXTارسدال مدیشدوند و بدا
استفاده از الگوریتم  Base 64کدگدذاری شدده اسدت؛ پیدامهدای
ارسالی نیز با استفاده از رمز جریانی  RC4رمزگذاری میشوند
11

در این بصش پژوهشهای مرتبط با رو های تخصیآ باتنتها
و رو های تخصیآ کانالهای فرمان و کنترل آنها مورد بررسی
قرار میگیرند
بات ماینر ]14[ 1روشی اسدت کده بدرای تخدصیآ ترافیدک
فرمان و کنترل باتنت از رو های دادهکاوی استفاده مدیکندد
این بات رو بات اسنیفر ]15[ 2را ارتقا مدیبصخدد بدات مداینر
ارتباطات مخابه و ترافیک مصرب را خوشهبندی میکندد؛ سدپس
همبستگی میاندسدته ای را بدرای شناسدایی میزبدانهدایی اجدرا
میکند که هم ارتباطات مخدابه و هدم الگوهدای فعالیدت مصدرب
دارند بات ماینر ابزار پیخرفته تخصیآ بات نت است که مسدتقل
از پروتکل و ساختار باتنت است و میتواندد بداتندتهدای IRC
 HTTPو  P2Pرا با درصد خطای پایین تخصیآ دهد
اغلب باتنتهای جدید از شبکههای فست فالکس]16-18[ 3
به عنوان رو فرمان و کنتدرل خدود اسدتفاده مدیکنندد فسدت
1

BotMiner
BotSniffer
3
Fast-flux
2

نازریو [ ]22باتنتی ارایه کدرده اسدت کده از تدوییتر بدرای
کانال فرمان و کنترل خود استفاده میکند باتها بهروزرسانیهدا
را از طریددق فیدددهای  RSSم دیخواننددد و پیددامهددا را کدگخددایی
میکنند URLهایی که به واسطه کدگخایی پیام ایجاد میشدوند
نیز برای دانلود محتوای مصرب و بر روی ماشدین آلدوده اسدتفاده
میشوند
استگوبات 11بات نتدی اسدت کده کاندال فرمدان و کنتدرل آن
مبتنیبر نهاننگاری در تصاویر اشتراکی کاربران شدبکه اجتمداعی
است [ ]23نحوه ارتباط و آلوده سازی در ایدن بداتندت بده ایدن
شکل است که میزبان آلوده به بات تنها درصورتی میتواند با یک
میزبان آلوده به بات دیگر ارتباط برقرار کند که بین کاربران ایدن
4

Phishing Attacks
Proxy
6
Ibrahim Ghafir
7
Real time
8
Dietrich
9
Feider
10
Nazario
11
Stegobot
5

4
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میزبانها رابطه دوستی وجدود داشدته باشدد شدبکه فدیسبدو
زیرساخت ارتباطی است که اطالعات را از سمت باتها بده مددیر
بات منتقل میکند
نوع دیگری از کانالهای پنهان مورد استفاده در باتنتها شبکه
تر 1است اونیونبات 2یک بدات ندت شدبکه تدر اسدت کده توسدط
امیرعلی صنعتینیا [ ]24و همکاران پیخنهاد شده است
ریچر 3و همکاران [ ]25روشدی بدرای شناسدایی کاندالهدای
فرمان و کنترل ارایه کردهاند که مبتنی بر اندازهگیری منظم بودن
جریان داده ها است در این رو

از بدرآورد آنتروپدی نزدیکتدرین

همسایگی 4استفاده شده است آنها میانگین انحراف استاندارد و
آنتروپی فواصل زمانی و انددازه دادههدای ارتبداطی بدین مبدداء و
مقصد را محاسبه کرده سپس برای تخصیآ فعالیت کاندالهدای
فرمان و کنترل به عنوان ورودی به یک ماشدین بدردار پخدتیبان

5

دادند دستهبندی که آنها ارایه کردهاند ترافیک آلوده بده بدات را
تخصیآ میدهد

 .2-9پژوهشهای مرتبط با كانالهای پنهان زمانی
کانال پنهان زمانی ساده توسدط کدابو

و همکداران [ ]26ارایده

شده است که در آن فرستنده و گیرنده بر روی یک فاصله زمدانی
 tتوافق میکنند بر اساس آن بدرای کدگدذاری بیدت " "1یدک
بیت ارسال و برای کدگذاری بیت " "1بیتی ارسدال نمدیشدود
مزیت اصلی این کانال آن است که وقتی یک بسته گم مدیشدود
بیت پر

میکند ولی همزمانی بههدم نمدیخدورد در حقیقدت

زمان  tو تعداد بیت های صفر بین دو بیتهدای  1توزیدع تداخیر
بین بستهای کانال را تعیین میکنند
همین نویسنده در [ ]27کانال پنهان زمانی دیگدری بده ندام
کانال پنهان زمانی تکرار زمان 6پیخنهاد کرد که مبتنی بر حملده
تکرار است این کانال مجموعهای از ترافیک سدالم

بدهعندوان

ورودی در نظر می گیدرد و بدرای ارسدال پیغدام پنهدان بدازبصش
میکند
مساوی

از طریق تعریف یدک مقددار منقطدع بده دو سدطل
و

تقسیم می شود این کانال بیت " "1را از طریدق

بازپصش تصادفی یک تاخیر بین بستهای از سطل

و بیت ""1

را از طریق بازپصش تصادفی یک تاخیر بین بستهای از سدطل

جیان وچیو و همکاران [ ]28کانال پنهان زمان مبتنی بر مدل 7را
ارایه کردهاند این کانال دارای چهار بصش فیلتر تحلیلگر کدگذار
و انتقال دهنده است که برای تقلید خواص آماری ترافیک مجاز
طراحی شده است طرز عملکرد این کانال بدین شکل است که
ابتدا بصش فیلتر ترافیک خروجی را به نوع خاصی از ترافیک که
بهترین مدل آماری است جدا میسازد سپس بصش تحلیلگر با
استفاده از خطای میانگین مربع ریخه 8بهترین مدل توزیع را پیدا
کرده و آن را برای تقلید ترافیک شبکه انتصاب میکند به دلیل
تغییر توزیع ترافیک در ارسالها و دریافتهای متوالی این مدل
بهصورت خودکار بعد از هر  111بسته بهروز رسانی میشود در
بصش کدگذار با استفاده از تابع توزیع معکوس 9مدل نهایی
انتصاب شده و کدگخایی با استفاده از تابع توزیع تجمعی 11انجام
میشود شکل ترافیک این کانال تقریباً مخابه ترافیک مجاز است
ولی از آنجا که هیچ همبستگی بین تاخیرهای بین بستههای
متوالی وجود ندارد؛ ترافیک آن منظم است
کوتاری و همکاران [ ]29کانال پنهان زمانی  Mimicرا ارایده
کردهاند که قادر است شکل و نظم ترافیدک مجداز را بدا اسدتفاده
ویژگی های آماری ترافیک تقلید کند ایده اصدلی  Mimicتقلیدد
بدداز رخددداد الگوهددای تکددراری اسددت  Mimicدو بصددش اصددلی
شکل11و نظم12دارد بصش شکل توزیدع ترافیدک مجداز را تقلیدد
میکند و بصش نظم میزان بینظمی ترافیدک سدالم را بدا حفد
آنتروپی ترافیک مجاز و استفاده از درخت نظم تقلید میکند
13

جیترباگ کانال غیرفعالی است کده نحدوه افخدای اطالعدات
محرمانه مثل رمزهدای عبدور را بررسدی مدیکندد [ ]31یکدی از
ویژگیهای این کانال این است که برای ارسدال اطالعدات پنهدان
احتیاجی به آلودهکردن ماشین میزبان نیست و ایدن کدار تدا حدد
زیادی در عدم توانایی تخصیآ آن تاثیر دارد این کانال با اضدافه
کردن تاخیر کوچکی به زمانهای ترافیک برنامههایی مانند SSH
 Telnetو  RDPاطالعات را کدگذاری کرده و ارسال میکند برای
انجام عمل کدگذاری فرسدتنده تداخیر کدوچکی بده زمدانهدای
ترافیک اضافه میکند گیرنده نیز با محاسبه تاخیر بین بستههای
متوالی اطالعات را رمزکدگخایی میکند

 .4باتنت با كانال فرمان و كنترل پنهان زمانی
همانطور که در بصش  1اشاره شد هر باتندت بدرای ارتبداط بدا

ارسال میکند

7

1

Tor
Onion
3
Richer
4
Nearest neighbor
5
)Support Vector Mashine(SVM
6
)Time reply Covert Timing Channel(TRCTC
2

)Model-Based Covert Timing Channel(MBCTC
)Root Mean Square Error(RMSE
9
Inverse Distribution Function
10
)Cumulative Distribution Function (CDF
11
Shape
12
Regularity
8

Jitterbug

13
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باتهای خود از یک کانال استفاده میکند باتنت زمدانی کده در
این بصش ارایه میشود باتنتی است که برای برقدراری ارتبداط و
ارسال فرمان به باتهدا از کاندال فرمدان و کنتدرل پنهدان زمدانی
استفاده میکند کانالهای پنهان زمانی به دو دسدتههدای اصدلی
مبتنی بر تاخیر بین بستهای 1و مبتندی بدر مرتدبسدازی دوبداره
بستهها 2تقسیم می شوند در ایدن مقالده از کاندال پنهدان زمدانی
مبتنی بر تاخیر بین بستهای استفاده شده است

 .8-4روش تشخیص باتنت زمانی
پیخنهادی تخصیآ باتنت زمانی مبتنی بر یافتن الگوهای

رو

تکراری اسدت در ایدن رو

کده مسدتقل از سداختار و پروتکدل

استفادهشده در کاندال فرمدان و کنتدرل اسدت ضدمن بررسدی و
تخددصیآ بازرخددداد الگوهددای تکددراری فعالیددتهددای گروهددی
ماشین های آلوده به بات در یک شبکه تحدت نظدارت تخدصیآ
داده میشوند

مدل باتنت پیخنهادی مطابق ساختار باتنتهدای متمرکدز
است که در آن مدیر بات از پروتکل  HTTPبرای برقراری ارتبداط
با سرویسدهنده ها و باتها استفاده میکند این بداتندت بدرای
ارتباط با باتهای خود از کانال پنهان زمانی استفاده میکندد در
این مدل با دستکاری تاخیر زمانی بین بستهها فرمانهای مددیر
بات به ماشینهای آلوده ارسال میشوند

 .2-4معماری روش تشخیص پیشنهادی
تخصیآ پیخنهادی را نخان میدهد که

شکل ( )1معماری رو

شامل سه الیه است الیه اول جمعآوری و پرداز
دوم پرداز

الگوها و الیه سوم تخصیآ دومرحلدهای اسدت در

ادامه هر کدام از الیهها توضی داده میشوند
:

:

:

ترافیک الیه

تعریف الگوهای تاخیر
تخصیآ مبتنی بر
آنتروپی شرطی
اصالح شده

تخصیآ میزبانهای
مخکو مبتنی بر
ماتریس شباهت

دنباله
IPDها

استصراج الگوهای
ترافیک

محاسبه تاخیر بین
بستهها

ساخت درخت الگو

استصراج جریانهای
ترافیک

فیلتر درگاه 80

شکل ( :)8معماری رو

 .8-2-4الیه اول :جمعآوری و پردازش ترافیک
در این مرحله ابتدا با توجه بده ترافیدک ورودی ترافیدک
فیلتر شده و ترافیک درگاه  81خیره می شود سپس جریان های
موجود در این ترافیک استصراج میشوند در انتها نیز تاخیر بدین
بستههای جریانهای استصراج شده محاسبه میشوند
HTTP

تعریددف ( 2جریددان ترافیددک) :جریددان ترافیددک دنبالددهای از
بستهها با آدرس آی پی مبداء درگاه مبداء آدرس آی پی مقصد
درگدداه مقصددد و پروتکددل یکسددان در خددالل یددک پنجددره زمددانی
مخصآ است

تاخیرهای بین بستههاست بستههدایی کده در یدک دنبالده قدرار
میگیرند حامل ویژگیهای یکسانی هستند
با استفاده از رو

در این مرحله پرداز الگوهای استصراج شده پرداز شده و
شباهت آنها مقایسه میشوند
تعریددف ( 3الگوهددای تدداخیر) :دنبالددهای منحصددربهفددرد از
1
2

توزیع سطل که در بصش  4-2ارایده شدد

تاخیرهای محاسبه شده در سطلهای هم احتمال توزیدع شدده و
شماره سطل متناظر با تاخیرها مخصآ میشود
تعریف ( 4مجموعده الگوهدا) :بدا فدر

داشدتن دنبالده ای از

الگوها مجموعه تمامی الگوهایی که طولهای متفداوت دارندد از
رابطه ( )2تعریف میشوند:
()2

 .2-2-4الیه دوم :پردازش الگوها

)Inter Packet Delay(IPD
Packet reordering

تخصیآ پیخنهادی

که در آن

{

}
نخاندهنده الگوهای به طول یک

الگوهای به طول دو و به همین ترتیب

نخاندهنده

نخاندهنده الگوهای

به طول است
برای خیره این مجموعه الگوها در هر میزبان و پرداز و
مقایسه با میزبانهای دیگر از ساختار درخت -kتایی استفاده

6

شده است به عبارت دیگر تمامی جریانهای هر میزبان تخکیل
یک درخت -تایی ریخه دار میدهند که در آن برابر است با
و نخاندهنده حداکثر تعداد فرزندی است که هر گره میتواند
داشته باشد؛ این مقدار برابر است با تعداد سطلهای انتصابشده
در رو توزیع سطلها؛ عمق درخت است که برابر با حداکثر
طول الگوها است در این درخت تمامی برگها در عمق قرار
میگیرند و هر الگو به طول مسیری منحصربهفرد به طول از
ریخه تا عمق در درخت ایجاد میکند بنابراین تمامی الگوهای
به طول یک مسیری به طول یک الگوهای به طول دو مسیری
به طول دو و به همین ترتیب الگوهای به طول مسیری به
طول در درخت ایجاد میکنند
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آیا مسیری برای الگوی } { در درخت وجود دارد یا خیر اگر
مسیری وجود داشته باشد تعداد الگوهای به طول یک میزبانهای
و
ام و -ام یک واحد افزایش مییابد یعنیاست برای الگوی } { نیز این کار صورت
میگیرد و اگر مسیری در درخت پیدا شود تعداد الگوهای به
طول دو میزبانهای -ام و -ام یک واحد افزایش مییابد یعنی
است برای برای یافتن
و
مسیرهای مخابه بزرگتر نیز به همین ترتیب ادامه مییابد
الگوریتم ( :)8محاسبه شباهت میزبانها
Algorithm 1: Calculation of Similarity Hosts

 .9-2-4الیه سوم :تشخیص
این الیه رو تخصیآ دو مرحلهای را از طریق دو مولفه تعیین
شباهت الگوها و محاسبه آنتروپی ارایه میکند ابتدا نرخ شباهت
الگوی میزبانها با یکدیگر محاسبه میشوند از طریق تعیین حد
میزبانهای مخکو به بات مخصآ شده و برای
آستانه
تخصیآ نهایی بوسیله مولفه آنتروپی مورد آزمون قرار میگیرند
در ادامه جزییات این رو ارایه میشود

then

 مولفه شباهت الگوها
این مولفه وظیفه تعیین میزان شباهت الگوهای هر میزبان با
میزبانهای دیگر را بر عهده دارد

]

]

1. begin
2.
for
3.
4.
for all
5.
6.
end for
7.
for
8.
for all
9.
10.
for
11.
if
12.
13.
14.
15.
else
16.
17.
end if
18.
end for
19.
end for
20. end for
21. End

[

[

تعریف ( 5الگوهای مخابه) :به دو یا چند الگو مخابه گفته
میشود اگر تکتک اعضای این الگوها با هم برابر باشند
درخت هر میزبان شامل تمامی الگوهای آن میزبان است
برای خیره تعداد الگوهای مخابه هر میزبان با دیگر میزبانها از
استفاده میشود که نخاندهنده
یک ماتریس دو بعدی
تعداد میزبانها و نخاندهنده حداکثر طول الگوها است این
نخان داده میشود بنابراین سطر ماتریس
ماتریس با
تعداد الگوهای مخابه به طول یک تا از میزبان ام را با دیگر
برابر تعداد
میزبانها نخان میدهد بهعنوانمثال عنصر
الگوهای مخابه به طول است که میزبان -ام با دیگر میزبانها
غیر از خود دارد
الگوریتم ( )1محاسبه شباهت درخت الگوی هر میزبان و
مقایسه الگوهای میزبانها با یکدیگر را نخان میدهد در الگوریتم
در
نخاندهنده فرزند ام از گره
([ ] )1
یک
و
نخاندهنده عنصر -ام از الگوی
درخت و
{
الگو به طول است برای مثال اگر }
باشد
کنیم الگوی میزبان -ام
است فر
آنگاه
{
}
باشد در اینصورت ابتدا بررسی میشود که

پس از محاسبه الگوهای مخابه و بهدست آوردن ماتریس
احتمال رخداد الگوها بهازای هر میزبان از رابطه ()3
محاسبه میشود
()1

∑
)

(

مقدار احتمال الگوهای به طول است که میزبان -ام با
دیگر میزبانها غیر از خود دارد


وزندهی به الگوها

ارزیابی میزان تاثیر الگوها با طول متفاوت از طریق وزندهی به
آنها انجام میشود الگوهای مخابه کوتاهتر نسبت به الگوهای
مخابه بلندتر فرکانس رخداد بیختری دارند بهعنوان مثال تعداد
الگوهای مخابه به طول یک بیختر یا مساوی تعداد الگوهای
مخابه به طول دو و تعداد الگوهای مخابه به طول

بیختر
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یا مساوی تعداد الگوهای مخابه به طول

است به همین دلیل

نیز احتمال یافتن الگوهای مخابه کوتاهتر بیختر از احتمال یافتن
الگوهای مخابه بلندتر است برای مثال احتمال یافتن دو الگوی
مخابه به طول یک در دو میزبان بیختر از احتمال یافتن دو
الگوی مخابه با طول  51است بنابراین الگوهای کوتاهتر نسبت به
الگوهای بلندتر تاثیر کمتری در میزان شباهت میزبانها خواهند
داشت بر این اساس در وزندهی به الگوها الگوهای کوتاهتر با
وزن کمتر و الگوهای بلندتر با وزن بیختری محاسبه میشوند
تعریف ( 6نرخ تخابه) :جمع وزندار الگوهای مخابه با طول
متفاوت نرخ تخابه نامیده میشود این نرخ از رابطه ( )4تعریف
میشود
|

()1

|

∑

که در آن | | نخان دهنده احتمدال شدباهت الگوهدای بده
نخداندهندده وزن
طول میزبدان -ام بدا دیگدر میزبدانهدا
نخدان دهندده حدداکثر طدول الگوهدا و
الگوهای به طدول
نخاندهنده نرخ شباهت میزبان -ام با دیگر میزبانها است
تعریف ( 7میزبانهای مخابه) :به دو یا چندد میزبدان مخدابه
گفته می شود اگر نرخ شباهت آنها از یک حد آستانه بیختر
باشد


مولفه آنتروپی

این مولفه وظیفه تخصیآ میزبانهای آلوده را بر اساس محاسبه
آنتروپی الگوها بر عهده دارد
در رو تخددصیآ مبتنددی بددر آنتروپددی ابتدددا آنتروپددی
جریانهای سالم محاسدبه شدده و مقددار مرجدع بدرای آنتروپدی
محاسبه میگردد سپس آنتروپی میزبانهای مخکو به بات کده
در مولفدده شددباهت الگددو تخددصیآ داده شدددهانددد نیددز محاسددبه
میگردند اگر مقدار آنتروپی میزبانهای مظنون بده بدات از حدد
آستانه تعیین شده برای آنتروپی ترافیک مجاز تجداوز کندد ایدن
میزبانها بده عندوان میزبدانهدای آلدوده بده بدات تخدصیآ داده
میشوند


محاسبه آنتروپی شرطی اصالحشده میزبانهای مشکوک

در رو آنتروپی برای تخصیآ میزبانهای آلوده از مفهوم
درخت نظم استفاده شده است این مفهوم اولین بار در پژوهش
[ ]28ارایه شد و در مرجع [ ]29نیز توسعه داده شده است
درخت نظم برای کنترل میزان بینظمی در کانال پنهان پیخنهاد
شده است در این مقاله برای محاسبه آنتروپی شرطی اصالح شده
از این مفهوم استفاده شده است

نحوه کار به این شکل است که الگوهای به طول هر یک از
میزبانهای مخکو در درخت مصتآ به خدود درج مدیگردندد
میانگین گرههای ظاهر شده در هر سط نیز مطابق الگوریتم ارایه
شده در مرجع [ ]29تعیین میشوند بر این اساس ریخه درخدت
در سط صفر قرار گرفته و حاوی هیچ الگویی نیست سدط اول
درخت دربردارنده تمامی گرههای مجاز الگوهدای بده طدول یدک
سط دوم درخت دربردارنده تمامی گرههدای مجداز الگوهدای بده
طول دو و به همین ترتیب سدط درخدت دربردارندده تمدامی
گددرههددای مجدداز الگوهددای بدده طددول اسددت آنتروپ دی شددرطی
اصالحشده از طریق رابطه ( )1و با داشدتن الگوهدای موجدود در
جریانهای ترافیک میدزان رخدداد هدر الگدو و همچندین تعدداد
الگوهای منحصربهفرد محاسبه میشود

 .1آزمایشها
در این بصدش نتداین رو پیخدنهادی بدا انجدام مجموعدهای از
آزمایش ها جهت تخصیآ میزبانهای آلوده ارایه میشدود بدرای
ارزیابی رو پیخنهادی پنن نوع کاندال پنهدان زمدانی IPCTC
 Mimic MBCTC TRCTCو  Jitterbugمدددورد اسدددتفاده قدددرار
میگیرند
تمرکز رو تخصیآ ایجاد تمایز بین میزبانهای آلدوده بده
بات و میزبانهای سالم اسدت بدرای افدزایش کدارایی آزمدونهدا
ترافیک سالم و دادههای پَرت 1اهمیت زیادی دارند زیرا در صورت
وجود همپوشانی قابل توجه بین مقدادیر حاصدل از آزمدون بدرای
نمونههای سالم و آلوده رو تخصیآ پیخدنهادی ندرخ خطدای
تخصیآ پایینی خواهد داشت

 .8-1مجموعه داده
دادههای مورد استفاده در آزمایشها از بستههای مبادله شده در
شبکه و از مجموعه داده دارپا ]31[ 2جمعآوری شده است
بستههای  HTTPو  SSHاین مجموعه به ترتیب  4835661و
 785428جداسازی شد (جدول ( ))1در مرحله بعد از میان این
بستهها جریانها به صورت یکسویه از سمت سرورهای وب به
سمت میزبانهای شبکه استصراج میگردد
جدول ( :)8بستههای استصراجشده از مجموعه داده دارپا
شاخآ بستهها
تعداد جریانها
مجموع بستهها در كل
جریانها
میانگین تعداد بستهها
در هر جریان

SSH

HTTP

1228

4684

785428

4835661

639

1132

Outlier
DARPA

1
2
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جدول ( )2تقسیمبنددی جریدانهدا را بده زیرمجموعدههدای
آموزشددی و آزمددون نخددان مددیدهددد بددرای ترافیددک  HTTPهددر
زیرمجموعه متخکل از  711جریدان و در حددود  711111بسدته
است همچنین هدر زیرمجموعده  SSHحداوی  411جریدان و در
حدود  255111بسته است برای افزایش دقت محاسدبه سدطوح
آستانه هر آزمایش به تعداد  111بار تکرار میشود
جدول ( :)2تقسیمبندی جریانها به زیرمجموعههای تحت آزمون
HTTP

SSH

مجموعه آموزش

711

411

مجموعه آزمون

711

411

IPCTC

711

-

TRCTC

711

-

MBCTC

711

-

Mimic

711

-

Jittebug

-

411

میشود

 .4-1نحوه تشخیص

 .2-1پیادهسازی باتنتهای زمانی
بات های زمانی از طریق کدهای  C#.Netو رو هدای کدگدذاری
کاندددالهدددای  Jitterbug MBCTC TRCTC IPCTCو Mimic
پیاده سازی شده و محاسبات آماری آنها نیز با استفاده از زبدان R
انجام میشود تاخیر بین بستهها نیز از طریق محاسبه زمان تولید
بستهها بهدست میآید

 .9-1سکوی آزمایش
برای انجام آزمایشها شبکهای شامل سرویسدهنده و میزبدان در
نظر گرفته میشود و برخی از این میزبانها بده بداتهدای زمدانی
آلددوده مددیش دوند قطعدده کدددی ب ده زبددان C#شددامل دو نسددصه
سرویس دهنده و مختری تولید شد کده نسدصه سدرویسدهندده
نقش کانال فرمان و کنتدرل را دارد و فرمدانهدا را از طریدق ایدن
کانال ارسال میکند میزبان آلوده یا بات نیز با استفاده از الگدوی
کدگخایی کاندال پنهدان زمدانی (الگدوی تاخیرهدای زمدانی بدین
بستهها) فرمانها را دریافت میکند
نسصه سرویسدهنده بر روی یک سدرویسدهندده وب و بدر
روی ماشین بیرون از شبکه داخلی قرار مدیگیدرد و نسدصههدای
مختری نیز بر روی هفت میزبان ماشین مجازی نصدب مدیشدود
برای جمعآوری ترافیک باتهای زمدانی سده فرمدان  161بیتدی
تولید شده و با استفاده از طرح کدگذاری کاندالهدای پنهدان بده
تاخیرهددای زمددانی تبدددیل مددیشددوند بددرای جلددوگیری از ایجدداد
الگوهای خاص از قبیل حضور بیتهای تکراری ناشی از اسدتفاده
از کدهای اسکی 1فرمانها به صورت تصادفی تولید میشوند
ASCII

مطددابق جدددول ( )2مجموعددههددای 711تددایی بدده 111
زیرمجموعه 7تایی و مجموعههای 411تایی به  111زیرمجموعده
4تایی تقسیم می شوند و در هر زیرمجموعه 7تایی دو جریان بده
بات زمانی آلوده میشوند و پنن جریان دیگدر بددون تغییدر بداقی
میمانند در زیرمجموعههای 4تایی نیز دو جریان به بدات زمدانی
آلوده میشوند و دو جریان دیگر نیز بدون تغییر بداقی مدیمانندد
آزمایشها برای هر بات زمانی و به تعداد  111مرتبه تکرار انجدام

هدف رو تخصیآ ایجاد تمایز بین میزبانهای آلوده به بات و
میزبانهای سالم است برای این منظور آزمایشهای تخصیآ
میزبانهای آلوده به بات به گونهای تنظیم شد که مبنای نرخ
مثبت نادرست  1/11باشد برای دستیابی به این نرخ نقاطی که
در آنها نمونه سالم یا آلوده به بات تصمیمگیری میشود بر روی
یک درصد ابتدایی ( صفر الی  1درصد) یا یک درصد انتهایی (99
الی  111درصد) مقادیر نمونه سالم تنظیم میشود پس از تعریف
سطوح آستانه میزبانهایی که مقدار جریانهای آنها خارج از این
حد آستانه باشد بهعنوان میزبان آلوده و بقیه میزبانها نیز سالم
گزار میشوند
در رو پیخنهادی با استفاده از مجموعه آموزشی ابتدا حد
آستانه نرخ شباهت برای جریدانهدای سدالم محاسدبه مدیشدود
بیخترین مقدار بهدست آمده در  111آزمایش انجام شده بر روی
نمونههای سالم به عنوان حد آستانه نرخ شباهت در نظدر گرفتده
می شود بدا توجده بده ایدن کده میزبدانهدای آلدوده بده بدات در
فعالیتهای گروهی شرکت میکنند انتظار میرود که نسدبت بده
سایر میزبانهای شبکه شباهت بیختری با یکدیگر داشته باشدند
و از الگوی خاصی پیروی کنند مطدابق معمداری رو تخدصیآ
دومرحله ای تمامی جریانهایی کده ندرخ شدباهت آنهدا از حدد
آستانه فراتر رود مخکو بده بدات تخدصیآ داده شدده و بدرای
بررسی بیختر به مولفه تخصیآ آنتروپی ارسال میشوند
در مولفدده تخددصیآ آنتروپدی بددا اسددتفاده از مجموعددههددای
آموزشی و آزمون حد آستانه باال و پایین آنتروپی شرطی اصدالح
شده برای میزبانهای سالم محاسبه میشود با توجه به شدباهت
ترافیک میزبانهای آلوده به بات و حضور الگوهای مخابه در آنها
انتظار میرود که آنتروپی دو یا چند میزبان آلوده به بات پایینتدر
یا باالتر از حد مجاز باشد همچنین انتظار میرود که بدا افدزایش
تعداد باتها این آنتروپی کاهش پیدا کند به همین جهدت اگدر
مقدار آنتروپی میزبانها از حد آستانه تجاوز کند بهعنوان میزبان
آلوده به بات تخصیآ داده میشوند

1
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ترافیک  HTTPاز الگوی خاصی پیروی نمیکند

 .6نتایج آزمایشها و ارزیابی
در این بصش نتاین حاصل از رو

تخصیآ پیخنهادی برای

تخصیآ میزبانهای آلوده مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد

 .8-6آزمایشها
برای ارزیابی نتاین آزمون های آنتروپی شانون آنتروپی شدرطی و
آنتروپی شرطی اصالح شدده روی دادههدای کاندالهدای

IPCTC

 Jitterbug MBCTC TRCTCو  Mimicانجام میشود


آزمون آنتروپی .در این آزمون تعداد سطلها برابر
 655536و ارتفاع الگوها برابر یک است اگر مقدار آنتروپی
پایین باشد نخاندهنده آلوده بودن جریانهای مورد بررسی
به بات زمانی است زیرا توزیع نمونه مورد آزمایش مخابه
توزیع ترافیک سالم نیست

شکل ( :)2احتمال شباهت الگوهای سالم

آزمون آنتروپی شرطی اصالح شده .در این آزمون تعداد
سطلها برابر  5است اگر مقدار آنتروپی شرطی اصالح شده کمتر
از مقدار آستانه باشد نخاندهنده وجود بات زمانی است هر چه
نمونه مورد آزمایش منظمتر باشد مقدار آنتروپی شرطی کمتر
است همچنین آنتروپی شرطی در میزبانهایی که در مولفه
تخصیآ الگوهای مخابه مخکو

به بات شناخته شدهاند کاهش

مییابد

HTTP

شکل ( )3میدانگین میدزان شدباهت الگوهدای سدالم  SSHرا
نخان می دهد همانگونه که مخاهده مدی شدود میدزان الگوهدای
مخابه میزبانها با یکدیگر در ترافیک  SSHدر مقایسه با ترافیدک
 HTTPبیختر است دلیل آن وجود تغییرات در رفتار انسان مثل
تغییر در نحوه تایپ کردن و یا سرعت آن است بنابراین به دلیل
وابستگی ترافیک های تعاملی همانند  SSHبه رفتار انسدان []31
پیروی از الگوهای خاص بیختر دیده میشود

 .2-6سنجههای ارزیابی
سنجههای ارزیابی برای رو

پیخنهادی ندرخ تخدصیآ 1و ندرخ

هخدار نادرست 2است ندرخ تخدصیآ نسدبت تعدداد بدات هدای
صحی تخصیآ داده شده به تعداد کل نمونه باتهدا اسدت ندرخ
هخدار نادرست نسبت تعداد نمونههای عادی که به اشدتباه بدات
تخصیآ داده شدهاند به تعداد کل نمونههای عادی است

 .8-2-6مولفه تشخیص مبتنیبر الگوهای مشابه
مولفه تخصیآ مبتنی بر الگوهای مخابه میزبانهای مخکو

به

بات را با توجه به میزان شباهت شناسایی مدیکندد شدکل ()2
میانگین میزان شباهت هفت الگوی  HTTPرا بدا یکددیگر نخدان
می دهد میانگین بهدستآمده حاصل از انجام آزمایش ها به تعداد
 111مرتبه بهازای  111حالت مصتلف از الگوهدای سدالم

شکل ( :)9میانگین میزان شباهت الگوهای سالم

HTTP

است همانگونه که در شکل ( )2دیدده مدیشدود میدزان شدباهت
الگوهای سالم با یکدیگر و برای کل الگوها برای طولهای بیختر
از  11به سمت صفر میل کرده است به عبارت دیگر تغییدرات در

Detection Rate
False Alarm Rate

1
2



SSH

آلودگی با یک بات
در این مرحله یک میزبان شبکه آلوده میشود شکل
( -4الف) تا ( -4هد) میزان شباهت الگوهای یک میزبان
آلوده به بات را با الگوهای میزبانهای سالم در کانالهای
 Jitterbug Mimic Jitterbug MBCTC IPCTCو
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 TRCTCنخان میدهد این میزان شباهت برای طولهای
متفاوت برابر میانگین مقادیر بهدستآمده از  111آزمایش
است با استفاده از این معیار اثبات وجود یک میزبان آلوده
به بات ممکن نیست در باتنت  IPCTCو برای طولهای
کمتر از  11میزان شباهت با میزبانهای شبکه کمتر از
 155است و دلیل آن استفاده از دو تاخیر زمانی برای ارسال
بیتهای " "1و " "1است که باعث شده میزان تغییرات
الگوی این بات کمتر از میزان تغییرات الگوی میزبانهای
سالم باشد
میزان شباهت باتهای  MBCTCو  Mimicدر الگوهای کمتر
از  11میزبان بهدلیل تقلید توزیع ترافیک سالم بهطور تقریبی
مطابق با میزان تغییرات ترافیک سالم است بنابراین رفتار این
باتها در الگوهای کوتاه مخابه با رفتار میزبانهای سالم است

ج

در باتنت  TRCTCنیز به دلیل استفاده از دو مجموعه برای
ارسال بیتهای  1و  1تاخیرهای زمانی بینظم هستند این
بینظمی باعث میشود که در الگوهای با طولهای کوتاه الگوهای
مخابه کمتری با الگوهای میزبانهای سالم مخاهده شود

د

الف

ها

ب

شکل ( :)4الف) میزان شباهت الگوهای یک میزبان آلوده به باتنت
زمانی  IPCTCبا الگوهای میزبانهای سالم ب) میزان شباهت الگوهای
یک میزبان آلوده به باتنت زمانی  MBCTCبا الگوهای میزبانهای سالم
ج) میزان شباهت الگوهای یک میزبان آلوده به باتنت زمانی  Mimicبا
الگوهای میزبانهای سالم د) میزان شباهت الگوهای یک میزبان آلوده
به باتنت زمانی  Jitterbugبا الگوهای میزبانهای سالم هد) میزان
شباهت الگوهای یک میزبان آلوده به باتنت زمانی  TRCTCبا الگوهای
میزبانهای سالم
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آلودگی با دو بات

میزبانهای سالم نخان میدهد به دلیل وجود رفتارهای

در این مرحله دو میزبان شبکه آلوده شد شکل ( )5میزان

گروهی مخابه شباهت الگوهای آنها نسبت به میزبانهای

شباهت الگوهای دو میزبان آلوده به بات را با الگوهای

سالم بیختر است

شکل ( :)1میزان شباهت الگوهای دو میزبان آلوده به بات با الگوهای میزبانهای سالم
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تشخیص میزبانهای آلوده از طریق تاثیر طول الگوها

در این نمودارها خطوط بر

نخدان دهندده حددود آسدتانه

برای تفکیک میزبانهای آلوده به بدات هسدتند نمدودار بداتندت

بر شباهت آنها
با افزایش طول الگوها نرخ شباهت جریانهای آلوده به بدات
افزایش مییابد در حالیکه جریانهای سالم به دلیل ماهیت غیدر
ایستایی خود از الگوی خاصی پیروی نمیکنند و بنابراین افزایش
طول الگوها تاثیر قابل مالحظهای بر ندرخ شدباهت جریدانهدای
سالم ندارد به عبارت دیگر بده دلیدل تغییدرات زیداد در ترافیدک
سالم احتمال وجود الگوهای بلنددتر کدم اسدت؛ امدا در ترافیدک
باتها به دلیل رفتارهای مخابه احتمدال وجدود الگوهدا بدا طدول
بلندتر بیختر است رابطه ( )4ایدن تداثیر را بدا اختصداص ضدریب
بیختر به طولهای بلندتر انجام میدهد پس از بررسیهای انجام
شده به ازای طولهای متفاوت طدول الگدو بدرای محاسدبه ندرخ
شباهت برابر  51در نظر گرفته شده است در صورتیکه شدباهت

 IPCTCشکل ( )6نخان میدهد که آنتروپی میزبانهای آلوده بده
بات به علت وجود الگوهای مخابه کاهش یافته است بده همدین
ترتیب در نمودار باتنتهدای  Mimic MBCTCو  TRCTCنیدز
این تغییر دیده میشود
همانگونه که در نمودار باتنت  Mimicنیدز دیدده مدیشدود
مقدار آنتروپی یک میزبان آلوده به باتنت  Mimicبین حد آستانه
پایین و حد آستانه باال قرار گرفته است و دلیل آن تقلید بینظمی
و شکل موجود در ترافیک سالم است رو های تخصیآ پیخین
این کانال را تخصیآ نمیدهند در حدالی کده در رفتدار گروهدی
میزبانها در صورت وجود بیش از یدک میزبدان آلدوده بده بدات
ترافیک سالم تخصیآ داده میشود

به بات بیختر از حد آستانه تعیین شده برای

در شکل ( )7آنتروپی اصالح شده برای باتهای مبتنی بر SSH

ترافیک سالم باشد؛ برای بررسی بیختر به مولفه تخصیآ مبتندی

نخان داده شده است نمودار این شکل نخان میدهد که با

بر آنتروپی ارسال میشوند

افزایش تعداد میزبانها آنتروپی شرطی اصالح شده تغییر

میزبانهای مخکو

محسوسی نکرده است به نحوی که آنتروپی چهار میزبان بیختر از

 .6-9مولفه تشخیص مبتنی بر آنتروپی

آنتروپی محاسبه شده برای یک میزبان است در مقابل با افزایش
به

تعداد میزبانها انحراف معیار آنتروپی کاهش پیدا کرده است

بات محاسبه میشوند در صورتی که آنتروپی میزبانهای دریافتی

نتاین حاصل از بات  Jitterbugدر شکل ( )8نخان داده شده است

در این مولفه آنتروپی شرطی اصالحشده میزبانهای مخکو

از حد آستانه تعیین شده برای آنتروپی سالم کمتر شود این

با توجه به این که برای تولید این نوع باتنت پنجدره زمدانی

میزبانها بهعنوان میزبانهای آلوده تخصیآ داده میشوند

 21میلی ثانیه در نظر گرفتده شدده اسدت در صدورت یکنواخدت

حد باالی آنتروپی شرطی اصالح شده آنتروپی مرتبه اول و حد

بودن پیام در حدود  11میلیثانیه به میانگین تاخیرهدای زمدانی

پایین آن صفر است هر چه ترافیک سیستم مورد بررسی

اضافه می شود بنابراین به دلیل ایجاد تغییر کوچکی در ترافیدک

بینظمتر باشد آنتروپی آن بیختر است و به سمت آنتروپی مرتبه

سالم برای ارسال پیامها این ندوع بداتندت قدادر اسدت حدداکثر

اول میل میکند در مقابل اگر بینظمی کمتری وجود داشته

همبستگی موجود در ترافیک سالم را حف کند عدالوه بدر ایدن

باشد آنتروپی آن نیز کمتر بوده و به سمت صفر میل میکند به

 Jitterbugبه دلیل این که تاخیرهدای زمدانی را بده مقددار کمدی

همین دلیل انتظار میرود که آنتروپی دو یا چند میزبان آلوده به

افزایش میدهد تاثیر کمدی بدر توزیدع ترافیدک دارد بده همدین

بات به علت وجود الگوهای مخابه میان آنها کمتر از آنتروپی

جهت  Jitterbugتوزیع و نظدم مخدابه بدا ترافیدک سدالم دارد و

میزبانهای سالم باشد

تخصیآ آن مخکل است همدانطدور کده شدکل ( )8نیدز نخدان

در شددکل ( )6مقدددار آنتروپددی میزبددانهددای سددالم  HTTPو
میزبانهای آلوده به باتندتهدای  TRCTC MBCTC IPCTCو
 Mimicنخددان داده شددده اسددت محددور افقددی در ایددن نمودارهددا
نخاندهنده تعداد میزبانها و محور عمودی نخداندهندده مقددار
آنتروپی شرطی اصالحشده است نمودار  HTTPشکل ( )6نخدان
میدهد که مقدار آنتروپی با افزایش تعداد میزبانها با شیب کمی
کاهش یافته است

میدهد با افزایش تعداد میزبانهای آلوده به بات مقدار آنتروپدی
کاهش مییابد
از نتاین بهدستآمده برای میزبدانهدای آلدوده بده بداتهدای
مبتنی بر

 HTTPو میزبانهای آلوده به باتهدای مبتندیبدر SSH

میتوان نتیجه گرفت که درصدورت وجدود بدیش از یدک بدات در
شبکه آنتروپی باتهای مبتنیبر  HTTPدر مقایسه بدا بداتهدای
مبتنیبر  SSHکاهش بیختری دارند
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شکل ( :)6آنتروپی شرطی اصالح شده باتهای مبتنی بر

HTTP

شکل ( :)7آنتروپی شرطی اصالحشده بات مبتنی بر SSH

شکل ( :)1نتاین حاصل از بات Jitterbug

جدول ( )3نرخ تخصیآ و نرخ هخدار نادرست را بهازای یک بات
دوبات و هفت بات نخان میدهد
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پیخنهادی باتنت زمانی با کانالهای پنهان زمانی مصتلف
هفت بات
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ABSTRACT
Nowadays, botnets have become an inconsistency in the process of exchanging information and
tampering network resources. Botnet detection methods have always faced challenges and have been
investigated and promoted as subjects of research. The main characteristics of botnets is the command and
control (C&C) channel through which a botmaster sends malicious commands to the victim's system. By
detecting the C&C channel of a botnet, the botnet is not essentially able to communicate with the botmaster
and loses its efficiency. For this reason, botmasters try to evade detection by using a variety of methods.
Covert command and control channel is a concept that the new generation of botnets use to hide their
communications. In this paper, a Botnet is proposed, in which botmaster’s commands are sent by using
Inter Packet Delays (IPDs) and their sequences. The commands are sent via a timing-based covert
command and control channel. In the following, a detection method is proposed by applying the concept of
group activity of bots. A three-layer architecture is proposed which consists of traffic data collection and
processing, pattern processing, and two-step detection methods. Using the two-step detection method
including similarity matrix and entropy, hosts infected with the bot are detected. To evaluate the method,
five covert timing channels are simulated and each of them is used to send botmaster commands. The
results of the experiments showed the effectiveness of the detection method with the minimum number
of two bots in the network.

Keywords: Botnet, Covert channel, Covert timming channel, Similarity matrix, Entropy,
Corrected conditional entropy
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