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چکیده
بات نت يکی از خطرات مهم ولی کمتر شناخته شده در اينترنت است .باتنتها شبکه ای از کامپیوترهای تسخیر شده تحت کنترل هستند
که از طريق يک کانال فرمان و کنترل برای حمالتی با قدرت تخريب باال و وسعت زياد هدايت میشوند .باتنتتهتا البتب بترای اقتدامات
خرابکارانه مهمی همچون حمالت انکار سرويس توزيع شده مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .برای مقاببه با اين نتو از حمتالت الزا استت
ساختار ،ويژگیها و رفتار ترافیکی باتنت به خوبی مورد بررسی قرار گیرد بنابراين شناسايی شاخصههای اصبی بتاتنتتهتا و مانیتورينت
جريانهای باتنتی در ايجاد و توسعه تکنولوژی های مواجهه با اين خطر امنیتی مهم ،موثر خواهد بود .در اين مقاله باتنتها ،چرخه حیات
آنها و انوا توپولوژی و پروتکلهای مورد بهرهگیری آنها بررسی و با پیادهسازی يک شبکه آلوده به باتنتت و اراهته ستامانه آنتالیی جريتان
شبکه ،رفتارها و ويژگیهای ترافیک باتنتی مستند میشود .با پیادهسازی اين سامانه ويیگیهای جريانها و رفتار باتنتی بهنحتو مطبتوبی
نمايش داده شده است .مشاهده اين ويژگیها برای اراهه راهکارهای تشخیص مقاببه با حمالت مبتنی بر باتنت موثر خواهد بود.
كلیدواژهها :باتنت ،جريان ،حمبه ،فرمان و کنترل

 -1کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر -دانشگاه آزاد اسالمی واحد عبوا و تحقیقات اردبیل
 -2کارشناس -مرکی فناوری اطالعات و ارتباطات– اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
 -9دانشیار -مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات -دانشگاه محقق اردبیبی - jamali@iust.ac.ir ،نويسنده مسئول
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 -1مقدمه
1

امروزه باتنت بهطور گستترده در حمتالت ستايبری خطرنتا ،
برای حمبه به شبکهها و دارايیهای اطالعاتی سازمانها مورد استفاده
قرار میگیرد .باتنت به بستر 2اصبی و قابل توسعهای برای حمتالت و
اقدامات خرابکارانه تبديل شده است و بیشتر انوا جديد حمتالت بتا
استفاده از اين بستر صورت متیگیترد .بتاتهتا جهتت اجترای انتوا
گستردهای از اقدامات مخرب و مجرمانه عبیه سامانهها و سرويسهای
آنها مورد استتفاده قترار متیگیرنتد .حمتالت  ،DOSانتشتار استپم،9
فیشین و  ...از جمبه حمالت قابل ترتیب توسط باتنت هستند [.]1
باتنت يا شبکه بات از تعداد زيادی از کامپیوترهای آستیبپتذير کته
توسط کدهای مخربی 1مورد نفوذ قرار گرفتهاند و بهوسیبه فرمانهای
ارسالی از راه دور از طريق اينترنت تحت ساختار فرمان و کنترل قابل
کنترل و هدايت هستتند [ .]2راهکارهتای مختبفتی بترای مقاببته بتا
حمالت مبتنیبر باتنت اراهه شده است اما اين راهکارها بهطور کامل
نتوانستهاند از حمالت باتنت ممانعت بهعمل آورند .باتنتها همواره
هوشمندتر شده و از روشهای جديدتری برای مراحل مختبت ختود
بهره میبرند .آنچه که در تماا باتنتها مشتر است بهترهگیتری از
ساختار فرمان و کنترل و رفتار ترافیکی تقريبا يکسان آنهتا استت .در
اين میان راهکارهايی که نحوه عمل آنها مبتتی بتر شناستايی رفتتار و
تجیيه و تحبیل ترافیک باتنت بتوده استت تقريبتا موفتقتتر بتوده و
توانستهاند با بررسی و تحبیل رفتار ترافیکی در يک شبکه ،باتنتهتا
را شناسايی نمايند .برای اراهه روشهای تشخیص و مقاببه با باتنتها
الزا است ضمن شتناخت ستاختار و فراينتد حیتات بتاتنتت ،رفتتار
ترافیکی و در واقع جريانهای باتنتی بهصورت دقیتق متورد مطالعته
قرار گیرد .با توجه به رستالت پدافنتد لیرعامتل در خصتوم تت مین
امنیت و حصول اطمینان از عدا دسترسیهای لیرمجاز به اطالعتات،
ايمنسازی و اطمینان از پايداری و خبلناپذيری در فعالیت شبکههای
ارتبتتاطی و در نهايتتت صتتحت و تتتداوا کتتارکرد صتتحی شتتبکه و
سامانههای الکترونیکی تحت شبکه گسترده اينترنتت کته منجتر بته
توسعه ظرفیت دفا الکترونیکی و تقويت ضريب امنیت و پايداری در
حوزه زيرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات میگردد و همچنین
عبم بر اين موضو که الزمه يک دفا موفتق در حمتالت سايبری باال
بردن سط امنیتی عناصر درگیر است و اين مهم جی با افیايش دانش
در حوزه فضای مجازی میسر نخواهد بود ،تحقیق حاضتر در راستتای
تحقق اهداف پدافند لیرعامتل ستايبری و افتیايش دانتش شناستايی
خصیصهها و پايش يکی از بسترهای اصبی حمالت اينترنتی میباشد.
1- Botnet
2- Platform
3- Spam
4- Malicious code

در اين مقاله در ادامه در بخش دو در متورد ستاختار بتاتنتت بحت
خواهد شد .چرخه حیات باتنتها موضوعی است که در بخش ستوا
مطرح میشود .بخش چهارا در مورد معماری باتنتتهتا متواردی را
مطرح میکند و در بخش پنجم پروتکلهای ارتباطی باتنتها معرفی
و توضیخ داده میشوند و پس از آن در بخش ششم مشخصههتايی از
ترافیک و جريان باتنتی متمرکی که توسط سامانه اراههشده ،مستتند
شدهاند برای شناسايی آن از ترافیک و جريان عتادی معرفتی خواهتد
شد و در بخش آخر نتايج مقاله بررسی خواهد شد.

 -2ساختار باتنت
همواره اشکال متفاوتی از اقتدامات در برختورد بتا فعالیتتهتای
مجرمانه در يک فضای سايبر وجود دارد ،فتار از ايتن موضتو و بتر
مبنای اصول پدافند لیرعامل و فنتاوری اطالعتات ،گتاا اول در يتک
دفا سايبری شناسايی ساختمان و مراحل يک حمبه است ،بنتابراين
ابتدا بايد در صحیحی از چگونگی استقرار ،ارتبتا اجتیا و مراحتل
مختب در يک حمبه مبتنی بر باتنت کسب و بر مبنای آن اقتدامات
امنیتی صورت گیرد .ساختار باتنت از سه قسمت عمده تشکیل شده
است :بات ،مدير بات ،5کانال فرمان و کنترل.
کبمه بات از تبخیص ربات بهدست آمده است که در برخی منتابع
به آن زامبی 6نیی گفته میشود .در واقتع نتو جديتدی از بتدافیارها
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استت کتته بتر روی کامپیوترهتتای آستیبپتتذير از راههتای مختبت و
بهرهگیری از مکانییاهای انتشار منتقلشده و امکتان کنتترل توستط
نفوذگر که به آن مدير بات میگويند را برای اجرای دستورات خاصی
(معموال خرابکارانه) فراهم میآورد .پس از اينکه کتد متورد نظتر بتر
روی کامپیوتر نصب شد کامپیوتر اشغالشده تبديل بته يتک بتات يتا
زامبی می شود .برخالف ساير انوا بدافیارها مانند ويروس يا کرا 8که
فعالیت اصبی آنها تمرکی بر روی مییبانی است که بته آن نفتوذ کترده
اند ،باتها می توانند دستورات را از مدير بات دريافتت کترده و بترای
حمبه به قربانی 3اصبی مورد استفاده قرار گیرنتد [ .]9بته ادارهکننتده
بات و به عبارتی شخص يا گروهی از اشخام که متديريت و کنتترل
باتها را از راه دور انجاا میدهند ،مدير بات گفته میشود [ .]9يکتی
از تفاوتهای میان باتنت و ويروس در امکان کنترل آنها استت [.]1
باتنت از يک کانال فرمان و کنترل برای کنترل خود بهره میبرد که
بخش ضروری و اصبی شبکه بات همین ساختار فرمان و کنترل است
و به اختصار به آن  C&Cگفته میشود .اين زيرساخت شامل باتها و
5- Botmaster
6- Zombie
7- Badware
8- Worm
9- Victim

پايش مشخصههای جريانهای باتنتی با اراهه يک سامانه تحبیل ترافیک شبکه
يک يا چند موجوديت کنترل استت کته بستته بته ستاختار بتاتنتت
میتواند عمل کنترل را بتهصتورت متمرکتی يتا تتوزيعی انجتاا دهتد.
زيرساخت  C & Cبه طور معمول بته عنتوان تنهتا راه بترای کنتترل
باتها در باتنت عمل میکند .باتها در اين زيرساخت برای اجترای
موثر و مناسب دستورات نیاز به ارتباطی پايدار دارند [.]2

 -3چرخه حیات باتنت
 -1-3انتشار

1

باتنت میتواند در وسعت و ساختارهای مختبفی ايجاد شود امتا
همه آنها مراحل يکسانی را در چرخه حیات ختود ستپری متیکننتد.
چرخه حیات بات نت پتس از تولیتد کتد دودويتی مخترب بتا پروسته
آلودهسازی سامانههای آسیبپتذير توستط انتشتار فايتل آلتوده آلتاز
میشود .مدير بات روشها و تکنیکهای مختبفتی بترای انتشتار کتد
ختود از طريتق مکتانییاهتتای انتشتار در اختیتار دارد .از جمبته ايتتن
تکنیکها میتوان به نامه های الکترونیکی آلوده ،بهرهگیتری از نترا-
افیارها و کر ها اشاره کرد .پس از انتقال فايل دودويی به سامانههای
آسیبپذير و اجرای آنها ،سامانه تبديل به بات میشود [.]5

 -2-3ارتباطات

2

 -3-3حمله
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هدف اصبی و نهايی يک باتنت اجرای يک حمبه است .بتاتهتا
براساس فرامین دريافتی اقداا به حمبه به هدف مشخص شده توسط
مدير بات میکنند .ويژگی اصبی حمالت مبتنی بر باتنت تعداد زيتاد
حمبهکنندگان و عمبکرد گروهی و هماهن آنها در يک شتبکه بتات
است .برخی اوقات پس از انجاا يک حمبه بتاتهتا اقتداا بته برقترای
ارتبا با سرويسدهندههای خاصی کرده و پس از بروزرستانی بترای
حمالت ديگری سازماندهی میشتوند [ .]1بتاتنتتهتا عمتدتا بترای
اجرای اقتدامات خرابکارانته بتر روی شتبکههتای کتامپیوتری ايجتاد
میشوند [ ]5درواقع باتنت يک حمبه نیست ببکته ستاختاری بترای
اجتترای انتتوا مختبت و در عتتین حتتال خطرنتتا حمتتالت بتتر روی
شبکههای کامپیوتری و اينترنت استت [ .]6تعیتین آثتار ،نشتانههتا و
هشدارها بدين معنی که وقتی حمبهای اتفتا متیافتتد ،بايتد آثتار و
خطراتی که اين حمبه می تواند داشتته باشتد را شناستايی کنتیم ،بتا
شناسايی آثار يک حمبه میتوان از پیامدهای حمالت ديگر و خطراتی
که ممکن است ايجاد شوند ،جبوگیری کرد به همین منظور در ادامته
با برخی از حمالت که با استفاده از بستر باتنت اجرا میشتوند آشتنا
میشويم:
 -1-3-3حمالت انکار سرویس

تفاوت عمده میان باتنت و ساير انوا بدافیارها وجود ارتباطتات
و بهرهگیری از ستاختار فرمتان کنتترل ) (C&Cاستت C&C .اجتازه
دريافت فرامین و دستورات از مدير بات را برای بات فتراهم متیکنتد
[ .]9به عبارت ديگتر در مرحبته ارتباطتات ،بتات از طريتق کانتال در
نظرگرفته شده برای فرمان و کنترل اقداا به برقراری ارتبتا دورهای
با سرويسدهندههتای فرمتان و کنتترل متیکنتد .در ايتن ارتباطتات
دستورات مورد نظر مدير بات بته بتات منتقتل متیشتود .بته محت
دريافت و شناسايی دستور جديد توسط بتات ،دستتور دريتافتی اجترا
شده و نتايج اجرای آن به سرويسدهنتده فرمتان و کنتترل گتیارش
میشود و سپس بات منتظر دريافت دستورات جديد بتاقی متیمانتد.
البته کانال ارتباطی صرفا برای برقرای ارتبا میان بات و مدير بات به
منظور دريافت فرامین نیست ،ارتباطات متیتوانتد بترای اعتالا زنتده
بودن بات يا دريافت نسخههای جديتد بته سترويس

دهنتدههتای

فرمان کنترل و يا حتی بین باتهای يتک بتاتنتت برقترار شتود .در
هرصورت مدير بات بايد اطمینان حاصل کند که ساختار  C&Cبترای
مديريت هیاران بات توزيع شده در سط اينترنت به اندازه کافی قوی
بوده و در مقابل تالشهايی که برای شناسايی و ممانعتت از برقتراری
ارتباطات صورت میگیرد عمبکرد خوبی دارد.
1- Spreading
2- Communications

نوعی از حمالت هستند که در آن از اراهه يک سرويس جبوگیری
بهعمل آمده و آن را از دسترس خارج میکند .حمالت انکار سترويس
توزيع شده نو خاصی از حمالت انکتار سترويس هستتند کته در آن
چندين عامل حمبهکننده بهطور همیمان و هماهن و با هدف از کار
انداختن و از دسترس خارج نمودن سرويس اقداا به حمبه متیکننتد
بنابراين ساختار باتنتها برای ترتیبدادن اين نو از حمتالت کتامال
مناسب است [ .]1با توجه به کنترل باتها ،متدير بتات متیتوانتد بتا
ارسال يک دستور خام به باتها ،اجرای آن دستور و حمبه  DOSرا
از هیاران نقطه مختب در سراسر اينترنت از باتها بخواهند [.]7-8
 -2-3-3هرزنگاری

1

به پیااهای ناخواستتهای کته در حجتم بستیار زيتادی از طريتق
رسانههای مختبفی مانند رايانامه ،نتراافیارهتای گفتگتوی نوشتتاری،
ارسال نظر در وبالگها يا وبستايتهتا و گتروههتای خبتری ارستال
میشوند گفته میشود [ .]3براساس گیارش  Kasperskyهشتتادوپنج
درصد از فعالیتهای هرزنگاری توسط باتنت صورت میگیترد []10
بنابراين ساختار باتنت میتواند به عنوان بستتر اصتبی جمتعآوری و
ساماندهی آدرسهای نامه های الکترونیکی از کامپیوترهای به اشغال
درآمده توسط بات نت و ارستال هرزنامته متورد استتفاده قترار گیترد.
3- Attack
4- Spam
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براساس بررسیهای بهعمل آمده ،هر بات بهطور میانگین میتواند در
هر ثانیه  9رايانامه يا پیاا جعبی يا هرزنامه ارسال کند [.]11
-3-3-3سرقت هویت
1

باتنتها همچنین برای سرقت هويت و اطالعات استفاده از آنها
در جهت منافع مديران بات مورد استتفاده قترار متیگیرنتد .بتاتهتا
میتوانند بهگونهای برنامهريیی شوند کته اطالعتات مهتم و مشتخص
موجود در وبسايتها را مورد کاوش قترار دهنتد [ .]6عتالوه بتر آن
نراافیارهای ديگری مانند گیارشگر کبیدها2توسط باتها برای ثبت و
گیارش اطالعات مهمی مانند کبمات عبور و يا اطالعات تجاری مانند
خدمات بانکی برخط به مديران بات منتشر میشوند [.]11-12
 -4-3-3خدمات میزبانی ،فروش و اجاره غیرقانونی
يک کامپیوتر يا سرور با فضای ذخیرهسازی و اتصال با پهنای باند
باال بر روی اينترنت میتواند به عنوان يک هدف برای مدير بات قترار
گیرد تا با بهدست گرفتن کنترل آن و استفاده بترای ختدماتی نظیتر
اشترا فايل و مییبانی البته بهصورت لیرقانونی مورد استتفاده قترار
دهد [ .]11برنامههای باتنت و سرويسهای مییبانی برای فروش و يا
اجاره برای دورههای معین موردنیاز جهت اهداف و مقاصتد مجرمانته
همواره در دسترس است .دلیل تمايل به اين سرويسها وجود موانع و
فاصبه بیشتر مابین خريداران و اجرای قانون استت بته عبتارت بهتتر
امکان شناسايی حمبهکننده اصبی که از ايتن ستاختار بهتره متیبترد
وجود ندارد [.]3-19
 -5-3-3تبلیغ افزارها

هستند :مدل متمرکی ،لیرمتمرکی و ترکیبی.

 -1-4معماری متمرکز

1

در معماری متمرکی فرمان و کنترل ،يک يا چند سرويسدهنتده
وظیفه مديريت ارتباطات را برعهده دارند در واقع مشخصه اصبی ايتن
معماری وجود يک يا چند نقطه مرکیی برای مديريت ارتباطات است.
مدير بات يک مییبان را را برای ارسال فرمانها و کنتترل بتاتهتا در
نظر میگیرد .اين مییبان میتواند يکی از کامپیوترهای آسیبپتذير و
اشغالشده توسط مدير بات باشد و يا يک سرويسدهنده قتانونی کته
خدمات مربو به سرويسدهی اينترنتی را انجاا میدهد .زمتانی کته
بتتات بتته کتتد دودويتتی آلتتوده شتتد اقتتداا بتته برقتتراری ارتبتتا بتتا
سرويسدهنده کرده و منتظر دريافت فرامین و تنظیمتات متوردنظتر
مدير بات میماند [ .]11در شکل1معماری ساختار متمرکی فرمتان و
کنترل نشان داده شده است .میيت اين معماری امکتان پیتادهستازی
سريع و مديريت آسان باتها و باتنت نقطه ضع عمده آن اين است
که با حذف سرويسدهنده فرمان و کنترل کل باتنت از بین خواهتد
رفت [.]11

Botmaster

C&C server

9

يکی ديگر از تفاوتهتای بتاتنتت بتا ستاير حمتالت و خطترات
اينترنتی اين است که باتنتها میتوانند برای صاحبان ختود درآمتد
نیی تولید کنند .مديران باتنت با استفاده از بتاتهتا و بهترهگیتری از
میايای مالی بازديد از وبسايتهايی که اين سرويسها را اراهه میکنند
درآمد هنگفتی عايد خود نمايند .ابیارهای تببیغاتی نیی میتواننتد بتر
روی باتها نصب شتده و کتاربران را مجبتور بته بازديتد از صتفحات
خاصی از وبستايتهتا کننتد [ .]3عتالوه بتر حمتالت متورد بحت ،
باتنتها میتوانند برای گسترش انوا مختبت از تهديتدها در قالتب
ويروسها ،تروجانها ،درب پشتی ،کتراهتا و  ...متورد استتفاده قترار
گیرند [.]11

 -4معماری باتنتها
مکتتانییا فرمتتان-کنتتترل بتترای انتقتتال دادههتتا متتابین بتتاتهتتا،
سرويسدهنتدههتای  C&Cو متدير بتات از معمتاریهتای مختبفتی
استفاده میکند بر اين مبنتا بتاتنتتهتا دارای سته معمتاری عمتده
1- Identity theft
2- Keylogger
3- Adware

`

`

`
Bot

`
Bot

Bot

Bot

شکل  -1معماری ساختار متمرکز فرمان-کنترل ][14

 -2-4معماری غیرمتمرکز

5

در معمتتاری لیرمتمرکتتی فرمتتان-کنتتترل متتدير بتتات فتترامین و
تنظیمات را از چند نقطه بصورت لیرمتمرکی به باتها ارسال میکند.
ارتباطات باتها و اعالا زنده بودن آنها نیی از طريتق يتک سترويس-
دهنده صورت نمیگیترد .بتاتهتا تحتت يتک توپولتوژی تصتادفی و
لیرمتمرکی فرمان و کنترل اقداا به برقراری ارتباطات خود میکننتد.
در اين معماری هر بات میتواند به عنتوان سترويسدهنتده فرمتان و
کنترل نیی عمل کند بنابراين دستورات از طريق يک بات به بات ديگر
نیی منتقل میشود در اين دستورات معموال به بات گفته میشود کته
4- Centralized
5- Decentralized

پايش مشخصههای جريانهای باتنتی با اراهه يک سامانه تحبیل ترافیک شبکه
دستورات را میان عاملهای ديگر گسترش دهد [ .]9پیادهسازی ايتن
ساختار و مديريت آن پیچیدهتر از مدل متمرکی است اما مشکل نقطه
يگانه شکست توپولوژی متمرکی در ايتن روش حتل شتده استت و بتا
شناسايی و حذف يک سرويسدهنده فرمان و کنترل ،کل بتاتنتت از
بین نمیرود [ .]11شکل 2معمتاری لیرمتمرکتی فرمتان و کنتترل را
نمايش میدهد.
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-5پروتکلهای 2ارتباطی باتنت
باتنتها معموال از پروتکلهتای ارتبتاطی شتناخته شتده بترای
ارتباطات خود استتفاده متیکننتد .در [ .]15پروتکتلهتای ارتبتاطی
باتنتها در سه گروه مختب معرفی دستهبندی شدهاند.
 -1-5پروتکل 

9

يکی از رايجترين پروتکلها برای ارتبا با باتها که توسط مدير
بات مورد استفاده قرار

Botmaster

متیگیترد پروتکتل  IRCاستت .پروتکتل IRC

عموما برای ارتباطات يک به چند طراحی شده است اما میتوان از آن
`

`

برای ارتباطات يک به يک که برای کنتترل بتاتنتت بستیار مناستب

Bot

Bot

است ،نیی بهره برد .پیکربندی ابیارها و سامانههای امنیتی برای ببوکه
کردن ترافیک مربو به پروتکل  IRCبه سادگی صورت میگیرد.

`
Bot

 -2-5پروتکل 

`

`

Bot

Bot

شکل  -2معماری غیرمتمرکز فرمان و کنترل ][14

 -3-4مدل ترکیبی

1

يکی ديگر از پروتکلهای مورد استفاده باتنتها که از محبوبیت
زيادی نیی برخوردار است پروتکل  HTTPاست .بتاتنتتهتايی کته از

1

پروتکل  HTTPاستفاده میکنند به سختی قابتل شناستايی هستتند.

همانگونه که شرح داده شد هر يک از معمتاریهتای متمرکتی و
لیرمتمرکی فرمان و کنترل با توجه به ساختار خود ،میايا و معايبی را
به همراه داشتند .هدف از ايجتاد معمتاری ترکیبتی فرمتان و کنتترل
بهرهگیری از میايتا و کتاهش دادن نقتا ضتع دو توپولتوژی قببتی
بصورت همیمان بوده است [ .]11اين رويکرد ترکیبتی از دو ستاختار
متمرکی و لیرمتمرکتی استت .معمتاری ترکیبتی فرمتان و کنتترل در
شکل  9نمايش داده شده است.

باتنتها از طريق اين پروتکل قادر بته دور زدن ستامانههتای تت مین
امنیت شبکه هستند .امتیاز و ويژگی استفاده از اين پروتکل اين است
که ترافیک باتنتتی در میتان ترافیتک معمتول و عتادی وب مخفتی
میشود و امکان فريب فايروالها و مکانییاهای کنترل پورت IDSهتا
را فراهم میآورد.
 -3-5پروتکل 

5

اخیرا باتنتهای پیشرفته و هوشمند از پروتکل ديگری بته نتاا
 P2Pدر ارتباطات خود بهره میبرند [.]16

Server Bots

Botmaster

`

 -6پایش مشخصههای جریانهای باتنتی با ارائه

`

یک سامانه آنالیزترافیک
قرارگیری در يک حمبه واقعتی و تجربته شترايط و ويژگتیهتای
`

مختب يک حمبه بحثی است که در دانتش پدافنتد لیرعامتل تحتت

`

عنوان مانور از آن ناا برده می شود بر همین مبنا ضمن پیتادهستازی
يک شبکه آلوده به باتنت و استقرار يک سامانه نتراافتیاری پايشتگر

`

`
Bot

`
Bot

`
Bot

ترافیک شبکه به بررسی مشخصات جريانهتای بتاتنتتی پرداختته و

Bot

نتايج مشاهدات حاصل از آن مستند شده است.

شکل  -3معماری ترکیبی فرمان و کنترل ][14

1- Hybrid

2-Protocol
3- Internet Relay Chat
4 -Hypertext Transfer Protocol
5 -Peer to Peer
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 -1-6محیط پیادهسازی

منتقل و اجرا شدند.تماا جريانهای شبکه از طريق سترويسدهنتده
 1ISAبه مقصد هدايت شدهاند و در واقع برای متديريت جريتانهتای
شتتبکه از يتتک ستترويسدهنتتده  ISAبتته همتتراه بانتتک اطالعتتاتی
 SQLServerو زبان برنامهنويستی  PHPو همچنتین سترويسدهنتده
 Apacheبهتتتره بتتترده ايتتتم .اطالعتتتات ترافیتتتک شتتتبکه از طريتتتق
سرويسدهنده  ISAبه بانتک اطالعتاتی  SQLهتدايت و در جتداولی
برای تحبیل ذخیره شدهاند .ابیار پايشگر شبکه  Wiresharkنیی جهت
مشاهده اطالعات جريانها مورد استفاده قرار گرفته است.

برای پیادهسازی سامانه تحبیل ترافیک شتبکه و پتايش رفتتار و
جريان باتنتی ،در طول انجاا تحقیق با چالشهتای مختبفتی روبترو
بوديم که اصبیترين آنهتا ايجتاد و راهانتدازی زيرستاخت الزا و بته-
خصوم سامانه ايجاد شبکه بات به نحتوی کته ارتباطتات و ترافیتک
واقعی بات نت را ايجاد نمايد بود .ساختار ستناريو متورد نظتر در يتک
شبکه با  90کامپیوتر که  12کتامپیوتر در آن بته عنتوان بتات ،يتک
سرويسدهنده فرمان و کنترل خارج از شبکه مذکور و يک مدير بات
که از طريق ستامانههتای ديگتر امکتان دسترستی تحتت وب جهتت
مديريت و کنترل باتها را در اختیار داشت پیتادهستازی گرديتدبرای
ايجاد شبکه بات و تولید ترافیک باتنتی بر روی يکتی از ستامانههتا،
اقداا بته پیکربنتدی و راه انتدازی يتک سترويسدهنتده وب ،تحتت
سرويسدهنده وب  Apacheنمودهايم و سپس يک باتسرور متمرکتی
بر روی آن راهاندازی کرديم .يکی از قويترين باتنتها به ناا  Zeusبر
روی اين سرويسدهنده راهاندازی گرديد .تنظیمات مربتو بته Zeus
صورت گرفت و فايل  configمربو به تنظیمات آدرس بتاتسترور و
زمانهای برقراری ارتبا و همچنتین يتک فايتل آلتودهکننتده بترای
آلودهسازی سامانههای آسیبپذير تولید شد .فايل آلودهکننده به روی
اين سرويسدهنده راهاندازی گرديد .تنظیمات مربو به  Zeusصورت
گرفت و فايل  configمربو به تنظیمات آدرس باتسرور و زمانهای
برقراری ارتبا و همچنین يک فايل آلودهکننتده بترای آلتودهستازی
سامانههای آسیبپذير تولید شد .فايل آلتودهکننتده بته ستامانههتای
معینتتی کتته نقتتش بتتات را در ستتناريوهای متتا بتتازی متتیکردنتتد

 -2-6بررسی مشاهدات رفتار باتنتها
 -1-2-6افزایش ترافیک شبکه

2

با توجه به پايش وضعیت ترافیتک شتبکه در طتول آزمايشتات و
دقت در رفتار ترافیکی باتنتها در مرحبه کنترل و فرمتان مشتاهده
گرديد که باتها در اين مرحبه اقداا به برقراری ارتباطات پیدرپی بتا
باتسرور مینمايند اين ارتباطات جهت اعالا زنده بودن و همچنتین
دريافت تنظیمات و دستورات متورد نظتر متدير بتاتنتت متیباشتد.
بنابراين مشخصهی اول ناهنجاری باتنتی مربو به تعداد ارتباطتات
بوده و مشخصا حجم ارتباطات زياد در يک دوره زمانی نسبت به بقیه
ارتباطات میباشد .به عبارت بهتر سامانههای آلوده يا بتاتهتا تعتداد
بیشتری از ارتباطتات پتیدرپتی را بتا يتک آدرس ختام بته عنتوان
بات سرور برقرار نمودند .اين ارتباطتات حجتم ترافیتک شتبکه را بتاال
میبرد [ .]17-18شکل  1افیايش مییان ترافیتک شتبکه را در طتول
مدت برقراری ارتباطات نشان میدهد.
1000
900
800
700

500
400

Flows/S

600

300
200
100

0
1
71
141
211
281
351
421
491
561
631
701
771
841
911
981
1051
1121
1191
1261
1331
1401
1471
1541
1611
1681
1751
شکل  -4افزایش ترافیک شبکه در طول دورههای فرمان و کنترل
1 -Internet Security and Acceleration Server
2 -Network traffic

پايش مشخصههای جريانهای باتنتی با اراهه يک سامانه تحبیل ترافیک شبکه
 -2-2-6رفتار و درخواستهای مشابه 1باتها
باتهای عضو يک گروه به دلیل تنظیمات و اجرای دستورات يکستان
معموال درخواستها و رفتارهتای مشتابهی در شتبکه از ختود نشتان
میدهند [ .]13با توجه به تحبیل نتايج صورت گرفته توستط ستامانه
پايشگر و تحبیل ترافیک مشاهده شد با توجه به عضتويت بتاتهتا در
يک گروه ،درخواستهای مشابهی از سوی آنها ارسال میشتود .آمتار
اين درخواستهای مشابه معموال باال و تقريبا برای تماا باتهايی کته

23

مدت زمان مشابهی در شبکه حضور داشتهاند يکسان استت .شتکل 5
اين موضو را به خوبی نشان داده است .بتاتهتا بتا آدرس  11و12و
19و 15و  16و  17و 21و  22با توجه به اينکه مدت زمان يکستانی
در شتتبکه حضتتور داشتتتتهانتتد تقريبتتتا دارای تعتتداد يکستتتانی از
درخواست های مشابه ارستالی بته سترويسدهنتده فرمتان و کنتترل
هستند.
1000
900
800

700
600
زمان حضور در شبکه

500

HTTP/1.1 200 OK
)(application/octet-stream

400
300

)HTTP/1.1 200 OK (text/html

200

100
0

شکل  -5میزان درخواستهای ارسالی سامانههای آلوده به سرویسدهنده فرمان و کنترل

 -3-2-6ارتباطات دورهای 2بات با سررویسدهنرده فرمران و
1

کنترل
با توجه به برنامههای از پتیش تعیتین شتده بترای بتاتهتا ،آنهتا در
دورههای زمانی منظمی با سترويسدهنتده فرمتان و کنتترل ارتبتا
برقرار کرده و ضمن اعالا زنده بودن ،تنظیمات و فرامین مدير بات را
دريافت میکنند .نتیجه اين ارتباطات يک رفتار منظم و دورهای میان
سرويسدهنده  C&Cو بات میباشد .در انوا مختب شبکههای بتات
در دورههای زمانی منظمی اين ارتباطات برقرار میشتود [ .]20البتته
ممکن است به داليل مختبفی مانند خاموش بتودن ستامانه يتا قطتع
بودن ارتبا شبکه بات و به طور کبی عدا حضور بات در شبکه ايتن
رفتار دورهای کامل نشود .شکل  6درخواستهای يکسان دو بات

1-Similar requests
2- Periodically communications

در يک دوره زمانی را نمايش میدهتد .نقا مشتخص شتده در ر س
سهمیهايی که با خط ممتد رسم شده اند زمانهای برقراری ارتبتا
توسط سیستم کامپیوتری آلودهای را نمتايش متیدهنتد کته در کتل
دوره پايش در شبکه حضور داشته است .با اتصال اين نقا به يکديگر
يک نمودار هارمونیک و متنظم بوجتود متیآيتد ايتن نمتودار مويتد
برقراری ارتباطات در فواصل زمانی منظم میان بات و سرويسدهنتده
فرمان -کنترل است .نقا مشخص شده در ر س ستهمیهتای رستم
شده با خطچین موجود در شکل  6نیی مربو به زمتانهتای ارتبتا
باتی است که عمدا ارتبا آن با شبکه قطع شده است .با اتصال ايتن
نقا به يکديگر عدا وجود هارمونی در زمانهتای ارتبتا ايتن بتات
کامال مشهود شده است.
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شکل -6نمودار  Time Stampبرقراری ارتباط بات با سرویسدهنده C&C

1

 -4-2-6زمان پاسخگویی کوتاه و اجرای سریع فرامین باتها
معموال بالفاصبه پس از دريافتت دستتورات متدير بتات بته آن پاستخ
میدهد .اين زمان پاسخگويی نسبت به زمان پاسخگويی بشتر بستیار
کمتر است .عالوه بر زمان پاسخگويی کوتاه  ،بات دستورات مشتخص
مدير بات را بالفاصبه اجرا میکند [ .]21سامانه اراهه شده بتا بررستی
عکس العمتل بتاتهتا پتس از دريافتت فترامین از متدير بتات زمتان
پاسخگويی و اجرای فرامین توسط بات را بته طتور متوستط کمتتر از
 1msارزيابی کرده است.
 -5-2-6اندازه کوچک دستورات

2

طول بستهها در ترافیک معمتول وب در حالتت عتادی نستبتا بتیرگ
است .به منظور جبوگیری از افیايش بار سترويسدهنتده بتاتنتتهتا
تمايل به دستورات با حجم بستهای کوچک دارند [ .]17طول بستهها
و دستورات مدير بات که جهت اجرا به بات ارسال متیشتود معمتوال
 1KBو حتی کمتر از آن است [ .]22با بررسی دستورات ارستالی بته
باتها اين موضو کامال مشخص و آشکار گرديد.
 -6-2-6مخفی ماندن ترافیک باتنت
با توجه به اينکته بتاتنتت از پروتکتلهتای استتاندارد شتبکه بترای
ارتباطات خود استفاده میکنند فعالیت آنها در میان ترافیک هنجار و
طبیعی وب مخفی مانده و توسط سامانههای امنیتی و فايروالها مورد
شناسايی قرار نمیگیرند .با توجه به اينکه پروتکتل  HTTPبترخالف
پروتکلهای  IRCو  P2Pبترای اراهته گستتره وستیعی از ختدمات و
1 -Response time
2-Little command size

سرويسهای اينترنتی مورد استفاده قرار گرفتته استت نمتیتتوان بته
راحتی اين پروتکل و سرويسهای آن را کنار گذاشت [ .]11در شبکه
مورد آزمايش نیی مخفی ماندن ترافیتک بتاتنتتی در میتان ترافیتک
عادی موجبات عدا شناسايی توستط ستامانههتای امنیتتی را باعت
گرديد.

 -7نتیجهگیری
بات نت به عنوان يکی از فراگیرترين و مخربترين حمالت در اينترنت،
يکی از جذابترين زمینههتای فعالیتت و تحقیتق بترای پژوهشتگران
امنیت شبکه به حساب میآيد .شناخت و در ساختار ،نحوه عمل و
ويژگیهای مختب باتنت منجر به تعري استراتژیها و راه حلهای
کش و مقاببه با باتنت خواهد شد .در اين مقاله با پیادهسازی يتک
شبکه آلوده به بات و اراهه سامانه پايشتگر ترافیتک شتبکه تحبیبتی از
باتنتها و جريان باتنتی توسط پايش جريان با دو هدف اراهته شتد:
 -1شناسايی ساختار و چرخه حیات باتنتت ،انتوا بتاتنتت از نظتر
توپولوژی و پروتکل مورد استتفاده -2 ،تمرکتی بتر روی جريتانهتای
باتنتی و رفتتار بتاتنتت و برجستته کتردن ويژگتیهتای آن جهتت
بهرهگیری در الگوريتمهتای تشتخیص و مقاببته بتا بتاتنتت .از ديتد
پدافندی میتوان گفت با شناسايی مشخصتههتای جريتان و ترافیتک
مربو به مرحبه فرمان و کنترل باتنت و اراهه ساختارهای تحبیتل و
بررسی ترافیک شبکه و فیبتر بر مبنای ويژگیهای مذکور میتوان تتا
حتد چشتمگیری از تشتکیل شتتبکههتای گستترده بتات در اينترنتتت
جبوگیری بعمل آورد .با توجه به اينکه باتنتها بستتر اصتبیب بختش
عمدهای از حمالت در اينترنت هستند و ماهیت حمتالت مبتنتی بتر
باتنت به گونهای است که پس از وقو فاز نهايی حمبه امکان مقاببته
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Monitoring the Flow Characteristics of Botnet with
a Network Traffic Analysis System
M. Rahimipour, A. Firouzy, Sh. Jamali*
Abstract
Botnet is one of the important but little-known dangers on the Internet. Botnets are networks of
compromised computers that are controlled through a command-and-control channels for
destructive attacks in the vast expanses. Botnets are often used for malicious activities such as
distributed denial of service attacks. To deal with these type of attack is required to study and
examine the structure, properties and behavior of botnet traffic. Therefore, identification of the main
characteristics of botnets and monitoring the flows of botnet will be effective in creating and
developing technologies to deal with this potential security risk. In this work, are reviewed botnets
and their life cycle and types of topologies and protocols they use and documented the behaviors
and characteristics of botnet traffic with implementation a network of botnet-infected And provide a
network flow analysis system. Find these features to provide solutions to detect and deal with
botnet-based attacks will be effective.
Key Words: Botnet, Flow, Attack, Command-And-Control
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