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چكیده
افزايش روزبهروز بدافزارها يکی از مهمترين چالشهای امنیت و شبکههای ارتباطی است .نرمافزارهای مخرب از لحاظ مالی و جانی به افراد و
سازمانها خسارت وارد میکنند .يکی از انواع برنامههای مخرب کرمها هستند که از طريق ايمیل ،پیام ،شبکه نظیر به نظیر و اينترنت بهصورت
خودکار گسترش میيابند .لذا رفتارهای انتشاری موجود در کرمها ما را در تشخیص کرمها ياری خواهند کرد .در اين راستا بايد برنامههای
سالم و مخرب در جعبه شنی اجرا گردند تا فراخوانیهای سیستمی که تعامل برنامه با سیستمعامل هستند ،مورد نظارت قرار گیرد .با مشاهده
دنباله فراخوانیهای سیستمی و استخراج فراخوانیهای مربوط به انتشار میتوان رفتار و ويژگیهای انتشاری را بهدست آورد .يک مجموعه از
توابع سیستمی که بهعنوان رفتار انتشاری تعیین میگردد را میتوان بهعنوان ويژگیهای انتشاری تعريف کرد .لذا از اين ويژگیها در تعیین
خانوادههای کرمها استفاده شده است .دقت مطلوب  %933در تشخیص نشاندهنده اين امر خواهد بود که رفتارهای انتشاری بهدرستی
انتخابشدهاند .همچنین ،جهت مقايسه ،از الگوريتم آپريوری برای استخراج ويژگی استفاده شده است که توانسته خانوادههای کرمها را با
دقت %06/66از هم متمايز کند.
کلیدواژهها :تشخیص کرم ،رفتارهای انتشاری ،دنباله فراخوانیهای سیستمی
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 -1مقدمه
بدافزارها قطعه کدهايی هستند که بدون اجازه مالک سیستم ،آن
را آلوده و اقدام به کارهای ناخواسته يا خرابکارانهه مهیکننهد .بها
فراگیر شدن اينترنت و افزايش تعداد کاربران متصل بهه اينترنهت
امکان انتشار بدافزار بیشتر شده است .بهطوریکه طبهق گهزارش
موسسه امنیتی مک آفی تعداد نمونههای شناسهايیشهده از 033
میلیون بدافزار در اواسط سهال  5396بهه بهیش از  633میلیهون
نمونه بدافزار در اواخر سال  5396افزايش يافتهه اسهت .از سهوی
ديگر تعداد نمونهههای بهدافزاری از کمتهر از  0میلیهون مهورد در
ابتدای سال  5392به بیش از  90میلیون مورد در سهماهه چهارم
سال  5396افزايش يافته است.
برای هر بدافزار جديد که شناخته میشود ،بايد قابلیت
تخريب ،بردار انتشار و تأثیر آن بر روی سیستمها درک شود .اين
اطالعات برای شناسايی مدل انتشار ،ايجاد امضای تشخیص و
روش حذف آن مهم است [ .]9روشهای مختلف تحلیل بدافزار
به تحلیلگران امنیتی اجازه میدهند که بدافزارها را شناسايی و با
تهديدات بهوجودآمده از جانب آنها مقابله کنند .تحلیلگران
امنیتی از روشهای ايستا و پويا برای تحلیل ،تشخیص و
شناسايی کرمها استفاده میکنند .در روش مبتنیبر امضا،
بدافزارها از روی امضاهايی که از پیش تعريفشدهاند و در پايگاه
داده وجود دارند ،شناسايی میشوند .از معايب روش مبتنیبر
امضا میتوان به ناتوانی اين روش در تشخیص بدافزارهای
ناشناخته و کرمهايی که خود را با استفاده از روشهايی ،از
قبیل مبهمسازی ،بستهبندی و رمزگذاری ايمن کردهاند ،اشاره
کرد ].[5 -0
ازآنجايیکه روشهای تحلیل مبتنی بر امضا در تشخیص
کرمهای ناشناخته ناتوان بودند ،تحلیلگران برای کشف روشهای
جديد مبتنیبر تحلیل ايستا ،برای تشخیص کرمهای ناشناخته
تالش کردند .در اين راستا ،تحلیل پويا که مبتنیبر رفتار اجرای
کرم است ،مطرح میگردد .در اين روند ،بدافزار بر اساس رفتارش
يعنی تعامالتی که با سیستم دارد ،شناسايی میشود .بدين منظور
کرم در يک جعبه شنی اجرا میشود و رفتارهای حاصل از آن
تحلیل میگردد.
برای تشخیص کرمهای ناشناخته از طريق فراخوانی
سیستمی میتوان مرجعهای ] 0و  [2را نام برد .اين روشها ابتدا
فراخوانیهای سیستمی را با اجرای کرمها بهدست میآورند.
سپس هرکدام از اين روشها از الگوريتمهای دادهکاوی برای
تشخیص کرمهای ناشناخته استفاده میکنند .همچنین برای
تحلیل کرمها در حالت پويا در شبکه میتوان مرجعهای ][6 -0
را نام برد .در اين روشها ابتدا ويژگیهای شبکه استخراج
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میشود .سپس از الگوريتمهای دادهکاوی بهمنظور طبقهبندی
دادهها و تشخیص کرمها استفاده میشود .در روشهای تحلیل
مبتنیبر فراخوانیهای سیستمی از فراخوانیهای سیستمی
بهعنوان ويژگی استفاده؛ میگردد .اما در روشهای تحلیل در
شبکه از معیارهايی از قبیل پورت منبع ،پورت مقصد ،برچسب
زمانی و  ....بهعنوان ويژگی استفاده میشود .اين در حالی است
که ما از رفتارهای انتشاری جهت تشخیص و شناسايی کرمها
استفاده میکنیم .ابتدا برنامههای سالم و مخرب در جعبه شنی
بهصورت تحلیل پويا ،اجرا میشوند و فراخوانیهای سیستمی
مربوط به آنها مورد نظارت قرار میگیرد .سپس با تحلیل تکتک
اين فراخوانیهای سیستمی میتوان رفتارهای انتشاری کرمها را
استخراج کرد .فراخوانیهای مربوط به رفتارهای انتشاری بهعنوان
ويژگی در تشخیص کرمها استفاده میشوند .در روش پیشنهادی
عالوه بر تشخیص کرمها میتوان رفتار انتشار آنها را شناسايی
کرد .بنابراين ،کاربر میتواند با توجه به رفتارهای انتشاری ،مانع از
تکثیر و انتشار کرمها شود و راههای انتشار آنها را مسدود کند.
از اينرو ،در اين مقاله با اجرای کرمها و فايلهای اجرايی
سالم در جعبه شنی ،فراخوانیهای سیستمی بهصورت يک
گزارش در يک فايل متنی ذخیره میشود .تحلیل و بررسی اين
فراخوانیهای سیستمی ،تمامی رفتارهای مربوط به برنامههای
سالم و مخرب حاصل میگردند .سپس توابع انتشاری بهعنوان
ويژگیهای انتشاری در تشخیص کرمها استفاده میشود .يک کرم
بهمنظور انتقال و فعالسازی خود بر روی سیستمهای میزبان نیاز
به شناسايی ،انتقال و فعالسازی خود بر روی سیستم میزبان
دارد .لذا توابع مربوط به شناسايی سیستم میزبان ،انتقال و
فعالسازی کرم بر روی سیستم میزبان توابع انتشاری نامگذاری
میشود.
در ادامه بهمنظور تشخیص کرمها ،وجود هر يک از ويژگیها
در فايلهای متنی حاصل از اجرای کرمها و برنامههای سالم
جستوجو میشود .سپس بانک اطالعاتی ايجاد میشود .در پايان
از الگوريتم جنگل تصادفی برای ايجاد مدل يادگیری و تشخیص
نمونه کرمها استفاده میشود .اين ويژگیها را ازآنجهت میتوان
مهم دانست که مربوط به رفتارهای انتشاری کرمها هستند و
دقت بااليی در تشخیص کرمها دارند .همچنین برای مقايسه دقت
ويژگیهای استخراجشده ،از روش آپريوری بهمنظور استخراج
ويژگی استفاده میشود که در مرجعهای ] [8 -0به ترتیب برای
تشخیص نشانیهای وب فیشینگ و الگوهای خطر از بدافزارهای
اندرويد استفاده میشود .ازآنجايیکه الگوريتم آپريوری بهترين
الگوريتم شناختهشده در استخراج قاعده وابستگی در مقیاس
بزرگ است بنابراين ،میتوان از اين الگوريتم در جهت تأيید دقت
ويژگیهای انتشاری استفاده کرد .سپس دو دسته ويژگی
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استخراجشده بر روی مجموعه کرمها اعمال میشود .در پايان
دقت هر دودسته ويژگی در تشخیص کرمها مقايسه میشود.
ويژگیهای انتشاری در مقايسه با ويژگیهايی که با استفاده از
الگوريتم آپريوری حاصل شدهاند ،دقت باالتری دارد .دقت
ويژگیهای انتشاری در نمونه آماری ما  %933است درحالیکه
دقت بهدستآمده از ويژگیهای آپريوری  %06/66است .همچنین
روش پیشنهادی در اين مقاله در مقايسه با روشهای قبلی با
دقت باالتری در تشخیص فايلهای مخرب عمل میکند بهگونهای
که در مرجع [ ]6نرخ تشخیص در فايلهای ناشناخته با استفاده
از الگوريتم درخت تصمیم و شبکه عصبی به ترتیب  00/5و
 00/50است اما در روش پیشنهادی ،دقت تشخیص و طبقهبندی
با استفاده از الگوريتم درخت تصمیم و شبکه عصبی به ترتیب
 933و  00/00است.
بنابراين ،با استفاده از ويژگیهای انتشاری میتوان فايلههای
ناشناخته را با دقت باالتری نسبت به روشههای قبلهی شهناخت.
همچنین رفتارها و راههای انتشهار ،فايهلههای ناشهناخته حاصهل
میشود و تحلیلگر بهراحتهی مهیتوانهد ايهن راهههای انتشهاری را
مسدود کند.
در ادامه اين مقاله ،در بخش دوم ،روش انتشار کرمها توضیح
داده شده است .در بخش سهوم مهروری بهر مطالعهات پیشهین در
زمینه تحلیل ،تشخیص و شناسايی کرمهها اراههه شهده اسهت .در
بخهش چههارم ،روش پیشهنهادی توضهیح داده شهده اسهت و در
بخهش پنجم ،نتهايج آزمايشها درج شده اسهت.

-2روشهای انتشار
نکتهه مهههم پههس از دانسههتن دربهاره کههرمههها ،نحههوه شناسههايی و
جلوگیری از انتشار آنها است .کرمها در اصطالح به نرمافزارههای
مخربی گفته میشود که با اههداف مختلفهی ازجملهه جمهعآوری
اطالعات حساس ،دسترسی به سیستمهای رايانههای خصوصهی و
در برخی موارد تخريب سیستمها در شکلههای گونهاگون ماننهد
اسکريپت ،کد ،محتوای فعال و … طراحیشده و با کمک عوامهل
انسانی يا بهصورت خودکار و به شهیوهههای خها و رسهانهههای
چندگانه در بین رايانهها منتشر میشهوند .بهه روشههای انتقهال
بدافزارها از يک سیستم به سیستمهای ديگر انتشار بدافزار گفتهه
میشود و بر روی آن تأثیر میگذارد .از رايجترين راههای انتشار و
انتقال کرمها ،موارد زير را میتوان نام برد:

 -1-2انتشار از طریق ایمیل
نفوذ گران به منظور ترغیب افراد به باز کهردن ضهمیمه ايمیهل ،از
اسههامی و عنههوانهههای جههذاب کههه حههس کنجکههاوی افههراد را
یکنند .هنگامیکهه فهرد مخهرب بهه يهک
برمی انگیزد ،استفاده م 
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سیسههتم دسترسههی داشههته باشههد درواقههع بههه فهرسههت آدرس
ايمیلهای استفادهشده توسط آن سیستم نیهز دسترسهی خواههد
داشت .فايلهايی با پسوند  pstدارای فهرستی از ايمیلهای افهراد
است که توسط نرمافزار اوتلوک 9مورد اسهتفاده قهرار مهیگیهرد.
بنابراين ،میتواند فايلهای مخرب خود را به اين آدرس ايمیلهها
ارسال کند تا موجب گسترش بدافزار گردد .ازجملهه ايهن نهوع از
کرمها  AnnaKournikova ،Happy99 ،Melica ،Loveletterو My
 lifeرا میتوان نام برد.

 -2-2انتشار از طریق پیام
کرمها به دو صورت انتقال فايهل و انتقهال لینهک از طريهق پیهام
انتشار میيابند .در روش اول هکرها با ضمیمه قرار دادن کرمها به
پیامهای دارای محتوای مخرب و جلبتوجه کاربر جههت اجهرای
کرم و درنهايت منجر به آلوده شدن سیسهتم مهیشهود .در روش
دوم سیستم آلوده يک لینک که حاوی کرم است را برای يکهی از
کالينتها ارسال خواهد کرد .کالينت بر روی لینک کلیک خواهد
کرد و به سايت مربوط به کرم ارجاع داده مهیشهود .سهپس کهرم
بهطور خودکار دانلود خواهد شد و بر روی سیستم میزبهان نصهب
میگردد .ازجمله اين کرمها ،Kelvir/Bropia ،JSMenger ،Choke
 Serflogرا میتوان نام برد.
انتشار کرمهای ايمیل و نمونه پیام دقیقاً شبیه است .تنها تفهاوت
آنها در چهار مورد زير است:
 محتوای پیغام :محتوای پیام کرمهای ايمیل با کرمهای
نمونه پیام متفاوت است.
 روشهای ارسالی :کرمهای ايمیل از ايمیلها ،کرمهای
نمونه پیام از مسنجرها بهعنوان ابزارهايی برای ارسال
استفاده میکنند.
 تعداد میزبانها :تعداد میزبانها در کرمهای نمونه پیام
و ايمیل متفاوت است.
 نحوه دسترسی :نحوه دسترسی از راه دور بر روی
سیستم میزبان.
در روش مهندسههی اجتمههاعی هکرههها بهههجههای اسههتفاده از
روشهای معمول و مستقیم نفوذ ،جههت جمهعآوری اطالعهات و
عبور از ديهواره آتهش بهرای دسترسهی بهه سیسهتمهها ،از طريهق
مسیرهای انسانی و فريب دادن کاربران بهه جمهعآوری اطالعهات
درون سیستم میپردازند [.]5
پیوستهای ايمیل جهت ارسال کدهای مخهرب بهه سیسهتم
قربانی استفاده میشود .از مهندسی اجتماعی اسهتفاده کهرد کهه
میتواند به طور خودکار چیزی مثهل يهک نهرمافهزار واسهط بهین
صفحهکلید و کامپیوتر 5به منظور گرفتن گذرواژهها را اجهرا کنهد.
1- outlook
2- Keylogger
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ويروسها ،تروجانها و کرمها را میتوان هوشمندانه در ايمیلهای
دستکاریشده قرار داد تا قربانی را با بهاز کهردن آنهها وسوسهه
کنهد .ايهن يهک مثهال از ايمیلهی اسههت کههه تهالش مهیکنههد تهها
دريافتکننده را برای باز کردن يک فايل پیوسهت نهاامن متقاعهد
کند .به نظر میرسد که اين ايمیل از طرف يک دوست يا شهخص
آشنا ارسالشده است و کاربر به باز کهردن آن رغبهت دارد ماننهد
يک شرکت بانکی يا کارمند همکار .اين ايمیل ممکن است حاوی
يک لینک باشد که به وبسايت جعلی ارجاع داده میشود [.]0
هکرها بهمنظور ترغیب افراد به باز کردن ضمیمه ايمیل ،از
اسامی و عناوين جذاب که حس کنجکاوی افراد را برمیانگیزد،
استفاده میکنند .هنگامیکه هکر به يک سیستم دسترسی داشته
باشد درواقع به ايمیلهای آن سیستم نیز دسترسی خواهد داشت
بنابراين ،میتواند ايمیلهای ضمیمهشده را از طريق ايمیل
سیستمی که به آن دسترسی دارد ،برای همه مخاطبان قربانی
ارسال کند .اين ايمیل میتواند حاوی لینک ،پیغام و دانلودها
باشد.

 -3-2انتشار از طریق شبکه نظیر به نظیر
در اين روش کرمها از طريق پوشههای 9مشهترک در شهبکهههای
نظیر به نظیر 5انتشار میيابند .بهعنوانمثال ،کهرمههای نظیهر بهه
نظیر در اين نوع انتشار از برنامه پوشهههای مشهترک LimeWire
برای دانلود کرمها بهر روی سیسهتم میزبهان اسهتفاده مهیکننهد.
فايلها در دنیها
 LimeWireسريعترين نرمافزار به اشتراکگذاری 
است .بهوسیله اين نرمافزار میتوان به حجم عظیمی از فايلههای
 Mp3 ،Avi ،Jpg ،tiffدسترسی داشت ،فايلهای موردنظر خود را
جستجو کرده و يا فايلهای خود را با ديگر کهاربران بهه اشهتراک
گذاشت .از ويژگیهای اين نرمافزار میتوان بهسادگی ،قابلاجرا بر
روی سیستمعاملهای مختلف ،پشتیبانی از زبانهای مختلف و ...
اشاره کرد .کرمهای نظیر به نظیر بهمنظور گسترش از روشههای
مهندسی اجتماعی برای نام گذاری استفاده میکنند و کهاربران را
وادار به دانلود و راهاندازی فايلها میکنند.

 -4-2انتشار از طریق اینترنت
بعضی از کرمها میتوانند خود را بدون دخالت عامهل انسهانی و از
طريق شبکه تکثیهر و منتشهر کننهد .کهرمههای اينترنتهی اغلهب
حمله ههای مخربهی را در مقابهل شهبکه ههای کهامپیوتری انجهام
می دهند .مراحل حیات هر کهرم اينترنتهی شهامل يهافتن ههدف،
انتقال ،فعالسازی و آلودهسازی است.
در مرحلههه هههدفيههابی ،قربههانی انتخههاب م هیشههود ،يکههی از
سادهترين روش ها در اين مرحلهه پهويش کورکورانهه آدرسههای
1- Folder
2- P2P networks

پروتکل اينترنت 0است .در مرحله انتقال يهک نسهخه از کهرم بهه
قربانی منتقل میشود .در مراحل فعالسازی و آلهودهسهازی کهرم
روی ماشین قربانی اجراشده و آن را آلوده میکند.

 -3کارهای مرتبط
به منظور افزايش امنیت شبکهها در چند سال اخیهر ،تشهخیص و
طبقه بندی بهدافزارها اهمیهت خاصهی پیهداکرده اسهت .کارههای
مرتبط در زمینه تشخیص بدافزارها را میتوان به دودسته مبتنهی
بر رفتار و مبتنی بر شبکه دستهبندی کرد.

 -1-3تشخیص مبتنی بر شبکه
بارهام 0و همکارانش در [ ]6با ترکیب روشههای طبقههبنهدی بها
استفاده از درخت تصمیم 2و شبکه عصبی 6برای تشخیص کرمهها
استفاده کردند .در اين روش از ويژگیهايی همچون پورت منبهع،
پورت مقصد ،برچسب زمانی و کد کلید مجازی بهمنظور تشخیص
بدافزارها بهره مند شدند .روش بارهام و همکارانش با دقت بهااليی
کرمهای ناشناخته را تشهخیص مهیدههد .بههگونههای کهه دقهت
تشخیص کرمهای ناشناخته بر اسهاس درخهت تصهمیم و شهبکه
عصههبی بههه ترتیههب  %00/5و  %00/50اسههت درحههالیکههه دقههت
تشخیص کرمههای ناشهناخته بها ترکیهب ايهن دو روش %00/00
است .ولی اگر کرم با اينترنت تعامل کمهی داشهته باشهد در ايهن
صورت اين روش نمیتواند کار تحلیل را بهخوبی انجام دهد.
روش ديگری کهه در مرجهع [ ]0بهرای تحلیهل ،تشهخیص و
شناسايی کرم اينترنت استفادهشده است ،روش طبقهبندی مبتنی
0
بر شنود بر روی پورت و اعمال حمالت محرومسازی از سهرويس
است .برای هر رکورد  90ويژگی وجود دارد کهه در يهک ثانیهه از
کل بسته جست وجو میشود .در مرجهع [ ]0ههر آدرس پروتکهل
اينترنت منبع با در نظر گرفتن فاصله زمانی يک ثانیه ،يک رکورد
است .ازجمله اين ويژگیها ،آدرس پروتکل اينترنت منبهع ،آدرس
پروتکل اينترنت مقصهد ،تعهدادی از بسهتهههای پروتکهل کنتهرل
انتقال 8و پروتکل کنترل پیامهای اينترنتی 0و مجموعهای از پورت
مقصد ،مجموعهای از پورت منبع و  ...را میتوان نام بهرد .پهس از
استخراج ويژگی از سه الگوريتم درخهت تصهمیم ،شهبکه عصهبی،
جنگل تصادفی 93به منظور طبقهبندی دادهها استفاده میشود .در
اين پژوهش الگوريتم جنگل تصادفی با نرخ تشهخیص  00/6از دو
الگوريتم درخت تصمیم و شهبکه عصهبی بها دقهت  00/0و 00/8
3- IP
4- Barhoom
5- Decision Tree
6- Artificial Neural Networks
7- DOS
8- TCP
9- ICMP
10- RandomForest
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تحلیل و شناسايی رفتارهای انتشاری کرمها

بهتر عمل میکند .البته بايد گفت ايهن روش تعهداد محهدودی از
کرمهايی که با شبکه در تعامل هستند خصوصاً کرمهای اينترنهت
را میتواند شناسايی کند و ساير کرمها میتوانند بهه کهار مخهرب
خود ادامه دهند.

 -2-3تشخیص مبتنی بر فراخوانی سیستمی
در مرجع [ ]2از الگوريتم  DTW9برای تشخیص بدافزارها استفاده
کردند .با بررسی رفتار کرمها ،فايلههای مخهرب و سهالم در يهک
جعبه شنی اجرا می شوند و فراخهوانیههای سیسهتمی حاصهل از
آنههها نیههز اسههتخراج م هیگههردد .مجموعهههای از فراخههوانیهههای
سیستمی يک برنامهه کهه کهار هدفمنهدی را انجهام مهی دههد را
می توان رفتارهای برنامهه مربوطهه دانسهت .سهپس تمهايز توابهع
سیسههتمی فراخههوانی شههده توسههط فايههلهههای مخههرب از سههالم،
رفتارهای مخرب را تشکیل میدهد .ايهن روش بها بههرهگیهری از
رديابی فراخوانی سیستمی و محاسبه ماتريس فاصله با استفاده از
الگوريتم  DTWبرای شکلدهی و تشکیل گروه بدافزارها اسهتفاده
میکند .مزيت اصلی اين روش تشخیص سريعتر بدافزارها و عهدم
نیاز به بررسی تکتک بدافزارها اسهت .ايهن روش بهیشتهر بهرای
تشخیص نمونههايی از بدافزارهای ناشناخته استفاده میکند.

تشخیص بدافزارها استفاده میشود.
پاالهان 2و همکارانش [ ]93از روش تحلیهل پويها بههمنظهور
تشخیص بدافزار استفاده کردند .آنهها از اطالعهات آمهاری توابهع
سیستمی فراخوانی شده توسط برنامههای سالم و مخرب و ايجهاد
گرافهای فراخوانی سیستمی جهت تمايز بین فايلههای سهالم و
مخرب استفاده کردند .رفتارهای برنامه به صورت گراف فراخهوانی
سیستمی نمايش داده می شود .سپس گراف به يک بردار ويژگهی
برای تولید يک ويژگی برای تهوالی فراخهوانی سیسهتمی تبهديل
میشود .تعداد دفعهاتی کهه ههر دو فراخهوانی سیسهتمی متهوالی
فراخوانی میشوند ،ويژگیهای اين روش هستند .اگر ايهن مقهدار
مثبت باشد نشاندهنده اين است که فايل مربوطه بدافزار خواههد
بود اما اگر اين مقدار منفی باشد نشاندهنده اين است کهه فايهل
سالم است .نقطهضعف عمهده روش ههای مطهرح شهده در مرجهع
يژگیهای معنايی رفتار برنامه است.
[ ]0[]93عدم توجه به و 

 -4روش پیشنهادی
در اين روش کرمها بر اساس رفتهار انتشهار آنهها تشهخیص داده
میشوند .برای اسهتخراج رفتهار انتشهار کهرم هها ،پهس از اجهرای
فايلهای سالم و مخرب در جعبه شنی يک فايل متنی که حهاوی
فراخوانیهای سیستمی مربوط به برنامه است ،حاصل میشود .بها
تحلیل اين فراخوانیهای سیستمی بهدستآمده و بررسی ارتبهاط
بین هدف بدافزار و کاربری توابع ،رفتارهای انتشار کرمهها تعیهین
میشوند .بنابراين ،میتوان فراخوانیهای سیستمی که مربوط بهه
انتشههار کههرمههها هسههتند را اسههتخراج کههرد و از آنههها بهههعنههوان
ويژگیهای انتشاری بدافزارها اسهتفاده کهرد .سهپس پايگهاه داده
مربوطه با توجه به اين ويژگیهای استخراجشده و جسهتوجهوی
آنههها در نمونههههههای مختلههف ايجههاد خواههد شههد و در پايههان از
الگوريتمهای مناسب يادگیری ماشین جهت طبقهبندی دادههها و
تشخیص کرمها استفاده خواهد شد.

همچنین ،در مرجع [ ]0يک روش تشخیص بدافزار بهمنظهور
تحلیل بدافزارهای ناشناخته اراهه شده اسهت .در ايهن روش ابتهدا
بايد با استفاده از دادههای خام ،بردار ويژگی برای هر نمونه تولید
شود .در اين حالهت از مهدل  bag of wordsبههمنظهور اسهتخراج
ويژگی استفاده میشود .در اين مدل بهجای تمام کلمات ،تعدادی
از آنها انتخاب میشوند .برای مثال ،کلمهای مانند  isنمهیتوانهد
نشاندهنده نوع يک متن باشد پهس مهیتهوان آنهها را از بهردار
ويژگی حذف کرد .در اين مطالعه بهطور مشابه از مهدل bag-of-n
استفاده میشود .اين روش رديابی فراخوانی سیستمی را بهصورت
بردار فرکانس از  n-gramنمايش میدهد .سپس بهمنظور کهاهش
ابعاد ويژگیهها از الگهوريتم محاسهبه فرکهانس واژه نرمهال شهده
فرکانس سند معکوس 5استفاده میشود .اين الگهوريتم بههمنظهور
بررسی اهمیت يک کلمه در مهتن مورداسهتفاده قهرار مهیگیهرد.
منظور از اهمیت در اين قسمت تعداد دفعاتی است که يک کلمهه
در متن تکرار شده است .اين الگوريتم میتواند برای فیلتر کهردن
در زمینههای مختلف از جمله خالصه متن و طبقهبندی اسهتفاده
شود .در اين مطالعه از الگوريتم محاسبه فرکانس واژه نرمال شده
 فرکانس سند معکوس بهمنظور کهاهش ابعهاد ويژگهی اسهتفادهمیشود .در پايان از الگوريتمهای تشخیص مبتنی بر امضا ،آزمون
نسب معادله ورودی چندضلعی ،0رگرسیون لجستیک 0بههمنظهور

در اين مقاله کرمهای مخرب نرمافزاری بر اساس دودسته ويژگهی
تشخیص داده میشوند .دسته اول ويژگهیههايی هسهتند کهه بهر
اساس رفتارهای انتشهاری آنهها اسهتخراج شهدهانهد .دسهته دوم
ويژگیهايی هستند که با استفاده الگوريتم آپريوری 6از فايلههای
متنی حاصل از اجرای برنامههای سالم و مخرب ،که شامل تهوالی
از فراخوانیهای سیستمی است ،استخراج شدهاند .درواقهع دسهته
دوم از ويژگیها بهمنظهور نشهان دادن دقهت بهاالی ويژگهیههای
انتشاری استفاده میشود.
اين روش شامل  6گام اصلی است:

1- Dynamic time warping
2- TF-IDF
3- LLRT

4- LR
5- Palahan
6- Appriori
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 .9دستهبندی کرمها بر اساس عملکرد آنها
 .5استخراج الگوی رفتاری کرمها از فراخوانی سیستمی
 .0استخراج ويژگی
 .0ايجاد بانک اطالعاتی
 .2استفاده از الگوريتمهای دادهکاوی در طبقهبندی کرمها
 .6آزمون مدل يادگیری شده و تشخیص فايل ناشناخته
در ادامه به تشريح هر يک از اين مراحل خواهیم پرداخت.

 -1-4دستهبندی کرمها بر اساس عملکرد آنها
جهت اعمال الگوريتم به خانوادهای از کرمها نیاز خواهد بود که ما
نمونهها را از سايت  vx-archiv.atدانلود کنیم .به اين دلیل که
اساساً ،هر خانواده ،آسیبپذيریهای متفاوتی را مورد ههدف قهرار
میدهد و گستره عملکردی مختلفی نسبت به مهابقی خهانوادههها
دارد .بهاينترتیب میتوان با توجه به عملکردی که کرمها از خهود
نشان دادهاند آنها را دستهبندی کرد .عمل دستهبندی مهیتوانهد
بههه دو صههورت دسههتی و خودکههار صههورت گیههرد .در ايههن مقالههه
دستهبندی کرم ها بهه صهورت دسهتی و بهر اسهاس گهزارشههای
اراههشده در مطالعات پیشین در مرجع [ ]99انجام شده اسهت .از
آنجا که اين گزارشها توسط محققان امنیتی و بر اساس مشاهده
عملکرد آن کرم ها در حین اجرا و در يک محهیط واقعهی صهورت
میگیرد ،بسیار دقیقتهر از روشههای خودکهار خوشههبنهدی يها
دستهبندی است .بر اساس اين دستهبندی کرمها به چهار دسهته
کرمها ی ايمیل ،نمونه پیام ،شبکه نظیر به نظیر و اينترنت تقسیم
میشوند.

 -2-4استخراج الگوی رفتاری کررمهرا از فراخروانی
سیستمی
نمايش رفتار يک برنامه بر اساس تعامالتی که آن برنامه با
سیستمعامل از طريق فراخوانیهای سیستمی انجام میدهد،
توانايی قدرتمندی را در کشف بدافزار مبتنی بر رفتار ايجاد کرده
است .درروش پیشنهادی برای استخراج رفتار انتشار کرمها از يک
جعبه شنی استفاده میشود .در اين مرحله چندين نمونه متفاوت
از هر خانواده از کرمها در اين جعبه شنی اجرا میشوند .سپس
فراخوانیهای سیستمی که در قالب يک فايل متنی از جعبه شنی
به دست میآيد ،بهمنظور استخراج رفتار انتشار کرم تحلیل
میشود .با تحلیل و استخراج عملکرد هريک از اين فراخوانیهای
سیستمی بررسی ارتباط بین آنها ،رفتار انتشار کرمها استخراج
میشود .فراخوانیهای سیستمی مربوط به انتشار کرمها و
فراخوانیهای مربوط به اجرای برنامههای سالم که در کرمها
وجود ندارد ،در جدول ( )9نشان داده شده است.

 -3-4استخراج ویژگی
استخراج ويژگی فرآينهدی اسهت کهه در آن بها بررسهی و انجهام
عملیات بر روی دادهها ،ويژگیهای بارز مشخص میشهود .ههدف

استخراج ويژگی اين است که دادههای خهام بهرای پهردازشههای
آماری آماده شهوند .ايهن مسهئله در بسهیاری از کاربردهها ماننهد
تشخیص و طبقهه بنهدی بهدافزارها اهمیهت بههسهزايی دارد ،اگهر
ويژگیها به درستی انتخاب شوند دقهت تشهخیص و طبقههبنهدی
بدافزارها بیشتر خواهد بهود .در ايهن مرحلهه سهه دسهته ويژگهی
استخراج میشود .دسته اول ويژگیهای انتشاری هسهتند کهه بها
توجه به رفتارهای انتشاری و بهصورت دستی استخراج میشهوند.
دسههته دوم ويژگههیهههای هسههتند کههه از تمههامی فراخههوانیهههای
سیستمی و با استفاده از قوانین بهدست آمده از الگوريتم آپريوری
استخراج میشوند .دسته سوم ويژگیهايی هستند کهه بها تلفیهق
دودسته ويژگی قبلی بهدست میآيند .ويژگهیههای دسهته دوم و
سوم ،جهت ،تاهید در تشخیص رفتار انتشاری ،دقت در تشهخیص
کرمها در نظر گرفتهشده است.

 -1-3-4ویژگیهای انتشاری:
در اين مرحله ابتهدا تمهامی فراخهوانیههای سیسهتمی حاصهل از
اجرای کرمها و برنامههای سالم بررسی میشهود .فراخهوانیههای
سیستمی مربوط به يک خانواده از کرمها يکسان هستند .هر يک
از اين توابع سیستمی ،عملی مختص به خود را انجهام مهیدهنهد.
عملکرد مربوط به هر يک از اين توابع با جسهتوجهو در اينترنهت
استخراج می شود .سپس با توجه بهترتیهب توابهع و بررسهی ايهن
توابع متوالی توسط فرد تحلیلگر ،رفتارهای مربوط به هر خهانواده
از کرمها استخراج میشود .سپس توابعی کهه مربهوط بهه انتشهار
کرمها هستند و در خانوادههای مختلهف از کهرمهها متفهاوتانهد،
بهعنوان ويژگیهای انتشاری استخراج میشهوند .ايهن ويژگهیهها
فراخوانیهای سیستمی هستند که رفتار انتشار کهرمهها را نشهان
میدهند .ما طبق بررسیهايی که انجام دادهايم و تحلیل کرمهای
مخرب ،ويژگیهای جدول ( )5را بهعنهوان ويژگهیههای ضهروری
جهت تمايز بین خانواده کرمها و فايلهای سالم در نظر گهرفتیم.
ويژگیهای استخراج شده و عملکرد مربوط به هر يک از آنهها در
جدول ( )5نشان داده شده است .بهمنظهور اسهتخراج ويژگهی ،در
اين مرحله چندين نمونه از فايلهای سالم جهت مقايسه با کرمها
و به دست آوردن تمايز بین آنها در جعبه شنی مربوطه اجرا شد.
وجود يا عدم وجود اين ويژگیها بر دقت تشخیص کهرمهها تهأثیر
دارند.
اگرچه همه فراخوانیههای مربهوط بهه کهرمههای موجهود در
جدول ( )9به منظور انتشار کرمها الزم هستند ولی بعضی از آنها
بهشدت در فراخوانیهای سالم نیز مشاهده شدهاند و ازآنجايیکهه
میزان دقت در تشخیص کرمها کاهش میدههد .لهذا مها آنهها را
حذف کرديم .فراخوانیهای بهدست آمده از جدول ( )9که با دقت
باالتری در تشخیص کرمها عمل میکنند در جدول ( )5بهعنهوان
ويژگیهای انتشاری نشان داده شدهاند.
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تحلیل و شناسايی رفتارهای انتشاری کرمها

جدول ( :)1فراخوانیهای انتشاری کرمها و فراخوانیهای برنامه سالم
نام تابع

نام خانواده

نام تابع

ntvdm.exe

ايمیل

Sechost.dll

Createfile

conhost.exe

Error Message Instrument

True type font

NtRequestWaitReplyPort

ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم
ايمیل
ايمیل ،پیام ،اينترنت ،نظیر به نظیر،
برنامه سالم
ايمیل
ايمیل ،پیام ،اينترنت ،نظیر به نظیر،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،اينترنت ،نظیر به نظیر،

Psapi.dll

shell32

Active computer
name

Send message

Read file

نام خانواده
ايمیل ،پیام ،اينترنت ،نظیر به نظیر،
برنامه سالم
نظیر به نظیر
ايمیل ،اينترنت ،نظیر به نظیر ،برنامه
سالم
ايمیل ،پیام ،اينترنت ،نظیر به نظیر،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،برنامه
سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم

Telemetry client

ايمیل ،پیام ،برنامه سالم

Gdi32.dll

ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت

Sqm

ايمیل ،پیام ،اينترنت ،برنامه سالم

User32.dll

ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت

Load library
(نام فایل نصبی کرم)

پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت

Terminal server

پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت

TSUserEnabled

پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت

WindowsError Reporting\\WMR

Mscvrt.dll

Msctf.dll

rpcrt4.dll

MAXIMUM_ALLOWED

cryptbase.dll

bcryptprimitives.dll

FipsAlgorithmPolicy

Side by side
Advapi

برنامه سالم

ايمیل ،اينترنت ،پیام ،نظیر به نظیر،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،اينترنت ،نظیر به نظیر،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم
ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،

Sysmain.sdb

ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت،
برنامه سالم

Full Screen

ايمیل

Msvbm60.dll

پیام

Disable8And16
BitMitigation

اينترنت ،پیام ،نظیر به نظیر ،ايمیل

Image file extention

پیام

ws2_3

پیام

comdlg32

برنامه سالم
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برنامه سالم
Setupap

برنامه سالم

SHCore

ايمیل ،برنامه سالم

cfgmgr32

برنامه سالم

Profapi

برنامه سالم

ايمیل

Monitors

پیام

پیام ،اينترنت

Netapi32.dll

ايمیل

Netutils.dll

ايمیل

tiptsf.dll

ايمیل ،برنامه سالم

Create remote thread

ايمیل

Open thread

ايمیل ،نظیر به نظیر

Exite thread

ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت

True Type Font
Host = gethostbyname
;(("23.223.16.227

ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،برنامه

Write file

سالم

ايمیل ،پیام ،نظیر به نظیر ،اينترنت

Exit process

جدول ( :)2ويژگیهای انتشاری استخراجشده
نام ویژگی

عملکرد

عملکرد

نام ویژگی

اگر بخواهیم عملیات اجراشدن ديباگر بعد از
کرم ايمیل قادر بهجای دادن خود در درايو c
Ntvdm

سیستم نیست به همین دلیل برای مخفی سازی و
جایگذاری خود در اين درايو از بارگذاری کردن

اجرای يک فايل خا
Image file
extention

 ntvdm.exeدر حافظه استفاده میکند.

بهصورت خودکار اجرا

شود .از اين ويژگی در رجیستری ويندوز استفاده
میشود .اين روش توسط هکر برای اجرا کردن
بدافزار پس از اجرای يک برنامه خا

استفاده

میشود.
Terminal

TSUser Enabled

Disable8And
16BitMitigation

CreateRemoteThread

بعضی از کرمها بهمنظور دسترسی از راه دور بر روی
سیستم میزبان از اين رجیستری استفاده میکند.

بهمنظور جستوجوی میزبانهای آسیبپذير از
Monitors

با انتساب اين مقدار به رجیستری ،عملیات دسترسی
از راه دور فعال میشود.

برای چک کردن فولدرهای سیستم از اين
Msvbvm60

اين تابع رمز يک سند محافظتشده را کرک

کتابخانه استفاده میشود.
طیف گستردهای از کنترلهای استاندارد ويندوز

میکند.

ws2_32

مانند ذخیره و تبادل فايل را فراهم میکند.

فرآيند ريموت بر روی سیستم میزبان ايجاد میشود.

netapi32

بهمنظور مديريت شبکه ايجاد میشود.

قسمتی از سیستمعامل ويندوز است بنابراين ،ممکن
SHCore

اين رجیستری استفاده میشود

است از طريق نصب ويندوز به سیستم منتقلشده

نسخههای در دسترس از کتابخانه در دسترس
comdlg32

باشد.

رايج را لیست میکند و توصیف میکند که
برنامه شما از چه نسخهای استفاده میکند.
اين کتابخانه در درايو  cقرار دارد و میتواند به

Setupapi

تابع راهاندازی مجموعهای از توابع که برای نصب يک

برنامه در حال اجرا تزريق شود و رفتار آن برنامه
cfgmgr32

برنامه الزم است را فراخوانی میکند.

را تغییر دهد .برخی از بدافزارها خود را بهعنوان
 cfgmgr32مخفی میکنند.
لودشدن اين کتابخانه در حافظه باعث فعالسازی

True Type Font

Profapi

فونت را برای  command promatمشخص میکند.

Tiptsf

میزبان نسبت به پاسخگويی به درخواست

يک جز نرمافزاری از اجزای سیستمعامل ويندوز است.

سیستم اولیه میشود.
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لذا الگوريتم آپريوری نمیتواند بهراحتی قوانین مربوطهه از آن را
استخراج کند .از الگوريتم انتخاب ويژگی در قسمت پیشپردازش
داده به منظور فیلتر کهردن اسهتفاده مهیشهود .سهپس دادهههای
حاصل شده به الگوريتم آپريوری داده میشود .ويژگیهايی کهه از
اين قسمت حاصل میشود در جدول ( )2نشان داده شده است.

 -2-3-4ویژگیهای بهدستآمده از قوانین آپریوری
الگههوريتم آپريههوری زيرمجموعههههههايی از آيههتمههها را کههه بههین C

مجموعه آيتم مشترک است را پیدا میکند .بنابراين ،از آيتمههای
موجود در قوانین میتوان بهعنوان ويژگیهای تشهخیص کهرمهها
استفاده کرد .در ادامه بهمنظور نشان دادن دقت باالی ويژگیهای
انتشاری در تشخیص کهرمهها از ويژگهیههای آپريهوری اسهتفاده
میشود .بدين منظور ابتدا فايلهای متنی که از اجرای کهرمهها و
فايلهای سهالم حاصهل شهد ،بررسهی مهیشهود .سهپس تمهامی
فراخوانیهای سیسهتمی مربهوط بهه کهرمهها و فايهلههای سهالم
استخراج میشود .بها بررسهی وجهود ايهن فراخهوانیهها در تمهام
فايلهای متنی پايگاه داده ايجاد میشود .پايگاه داده حاصلشهده
به ابزار وکا داده میشود .از آنجايی که حجم دادههها خیلهی زيهاد
است.

 -3-3-4تلفیق ویژگیهای انتشاری و ویژگیهای بهدست
آمده از الگوریتم آپریوری
در اين مرحله ويژگیهای انتشاری که بهصورت دسهتی اسهتخراج
شدهاند به همراه ويژگیهای انتشاری بههدسهتآمهده از الگهوريتم
آپريههوری بهها يکههديگر در نظههر گرفتههه مههیشههوند .ويژگههیهههای
بهدستآمده از تلفیق اين دو دسته ويژگهی در جهدول ( )6نشهان
داده شده است.

جدول ( :)3ويژگیها استخراجشده با استفاده از قوانین بهدستآمده از آپريوری
ویژگی

عملکرد
کرم ايمیل قادر بهجای دادن خود در درايو  cسیستم نیست به همین دلیل برای مخفی سازی و جای گذاری
خود در اين درايو از بارگذاری کردن  ntvdm.exeدر حافظه استفاده میکند.

Ntvdm

بهمنظور جستوجوی میزبانهای آسیبپذير از اين رجیستری استفاده میشود

Monitors

برای چک کردن فولدرهای سیستم از اين کتابخانه استفاده میشود.

Msvbvm

قسمتی از سیستمعامل ويندوز است بنابراين ممکن است از طريق نصب ويندوز به سیستم منتقلشده باشد.

SHCore

فونت را برای  command promatمشخص میکند

True Type Font

تنظیمات صفحه مربوط به پیام کرم ايمیل استفاده میشود.

Full Screen

از طريق اين کتابخانه
میزبان برای کلیک بر روی پیغام فعال میشود.

Tiptsf

با استفاده از اين تابع پیغامی برای سیستم هدف و شبکه فرستاده میشود.

Send Message

جدول ( :)4تلفیق ويژگیهای انتشاری و ويژگیهای بهدستآمده از قوانین آپريوری
Setup Api
Tiptsf
SendMessage

Ntvdm
SHCore
Monitors

TSUser Enabled
Msvbvm60
True Type Font
ws2_32

Image file extention

Terminal

comdlg32

netapi32

Create Remote Thread

Full Screen

Profapi

cfgmgr32

Cfgmgr 32

 -4-4ایجاد بانک اطالعاتی
در اين مقاله يک دسته از بدافزارها به نام کرمها کهه شهامل کهرم
ايمیل ،کرم پیام ،کرم اينترنت ،کرم شبکه نظیر به نظیر به همراه
تعدادی از فايلهای سالم موردبررسی قرار میگیرد .از هرکهدام از
انواع کرمها (اينترنت ،ايمیل ،پیام ،نظیربهنظیر) چندين نمونهه در
جعبه شنی اجرا میشود .پس از اجرای هر فايل نصهبی در جعبهه
شنی يک فايل متنی شامل الگهای مربهوط بهه نصهب و اجهرای

Disable8And16BitMitigation

برنامه حاصل میشود .ويژگیهای استخراجشهده در مرحلهه قبهل
به عنوان سطر اول جدول در نظر گرفته میشود .بهمنظور تکمیهل
سطرهای بعدی جدول ،هر فايهل متنهی بههعنهوان يهک سهطر از
جدول قرار میگیرد .سپس وجود هر يهک از ويژگهیهها در فايهل
متنی بررسی میشهود .در صهورت پیهدا شهدن ويژگهی در فايهل
متنی،ويژگی مقدار يک و در غیر اين صورت مقدار صفر میگیرد.
از طريق ادامه جست وجو ويژگیها برای فايلهای سالم و مخهرب
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پايگاه داده مربوطه ايجهاد مهی شهود .در ايهن مرحلهه سهه بانهک
اطالعاتی برای هر سه دسته ويژگی ايجاد میشود.

 -5-4ایجاد بانک اطالعاتی:
در اين مقاله يک دسته از بدافزارها به نام کرمها کهه شهامل کهرم
ايمیل ،کرم پیام ،کرم اينترنت ،کرم شبکه نظیر به نظیر به همراه
تعدادی از فايلهای سالم موردبررسی قرار میگیرد .از هرکهدام از
انواع کرمها (اينترنت ،ايمیل ،پیام ،نظیربهنظیر) چندين نمونهه در
جعبه شنی اجرا میشود .پس از اجرای هر فايل نصهبی در جعبهه
شنی يک فايل متنی شامل الگهای مربهوط بهه نصهب و اجهرای
برنامه حاصل میشود .ويژگیهای استخراجشهده در مرحلهه قبهل
به عنوان سطر اول جدول در نظر گرفته میشود .بهمنظور تکمیهل
سطرهای بعدی جدول ،هر فايهل متنهی بههعنهوان يهک سهطر از
جدول قرار میگیرد .سپس وجود هر يهک از ويژگهیهها در فايهل
متنی بررسی می شود .در صورت پیدا شدن ويژگی در فايل متنی،
ويژگی مقدار يک و در غیر اينصهورت مقهدار صهفر مهیگیهرد .از
طريق ادامه جست وجو ويژگیها برای فايل ههای سهالم و مخهرب
پايگاه داده مربوطه ايجهاد مهی شهود .در ايهن مرحلهه سهه بانهک
اطالعاتی برای هر سه دسته ويژگی ايجاد میشود.

 -6-4اسررتفاده از الگرروریتمهررای دادهکرراوی در
طبقهبندی کرمها:
در اين مرحله ،از الگوريتمهای مناسب در ابزار وکا بهمنظور
طبقهبندی دادههايی که در مرحله قبل بهدستآمده است،
استفاده میکند .از الگوريتمهای مدنظر در ابزار وکا بهمنظور
طبقهبندی دادهها استفاده میشود .در پايان اين مرحله مدل
يادگیری ايجاد میشود.

 -7-4آزمون مدل یادگیری شرده و تشرخیص فایرل
ناشناخته
در مرحلههه آخههر مههدل يههادگیری شههده بهههمنظههور شناسههايی و
طبقه بندی فايل ناشناخته مورد آزمون قرار میگیرد .بدين منظور
الگوريتم پیشنهادی فايل متنی حاصل از اجرای فايل ناشناخته در
جعبه شنی را از ورودی میگیرد سهپس ويژگهیههای موجهود در
جدول اولیه را با همان ترتیب در فايل متنی جستوجو میکند و
فايل  Arffمربوط به آن را ايجاد میکند .در پايان ،اين فايهل Arff
به مدل يهادگیری بههعنهوان ورودی داده مهیشهود سهپس مهدل
يادگیری نوع فايل را مشخص میکند.

 -5نتایج و ارزیابی
اين بخش به ارزيابی روش پیشنهادی اختصا دادهشده است .در
اين بخش ،بعد از مطرح کردن پارامترهای ارزيابی و آزمهونههای
انجامشده بر روی ويژگیهای مختلف اراههشده است.

 -1-5معیارهای ارزیابی:
بهمنظور تحلیل و ارزيابی مهدل طبقههبنهدی از پارامترههای نهرخ
مثبت کاذب ،9نرخ مثبت درست ،ROC ،5دقت طبقهبندی مجذور
میانگین مربعات خطا 0و میانگین مطلق خطا 0استفاده میشود.
 نرخ مثبت کاذب :يکی از اساسهی تهرين معیارههای يهک
سیستم تشخیص نفوذ ايدهآل ،به دست آوردن نرخ مثبهت
کاذب پايین است .منظور از نرخ مثبت کاذب اين است که
يک فايل سالم به عنوان يک فايل مخرب تلقی شهود .نهرخ
مثبت کاذب بهصورت  FPنمايش داده میشود.
 نرخ مثبت درست :برابر است با درصدی از بدافزارها کهه
بهصورت مخرب شناخته شدهاند.
 مجذور میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق خطرا:
نشاندهنده میزان خطای مدل میباشند؛ که بهترين مقدار
آن ها برابر صفر است و از طريق روابط ( )9و ( )5محاسهبه
میشوند.
∑

√ = RMSE

()9
()5

|

| |

مقادير مشاهداتی،
در روابط فوق
شده و  kتعداد دادهها است.

|

∑

= MAE

مقادير برآورده

 -6نتایج آزمایشها
در اين مرحله ،کارايی روش پیشهنهادی مهورد آزمهون قهرار داده
میشود .بهمنظور تحلیل رفتار کرمها و ايجاد پايگاه داده ،از چهار
خانواده کرم واقعی و يک مجموعه  00تايی از برنامههههای سهالم
استفاده شده است .جدول ( )2مشخصهات ايهن چههار خهانواده را
توصیف میکند.
معیار انتخاب اين چهار خانواده بر اساس مقاالت اراههشده در
اين زمینه است .منبع اصلی ما برای جمعآوری کرمهای مربوطهه
هر خانواده سايت  vx-archiv.atبوده است .در اين راستا به منظور
ارزيابی از مجموعه متنوع از برنامههای سالم که شامل  905نمونه
است ،استفاده شده است .بیش از  %03از اين برنامههای سالم بهه
برنامههای شبکه و دسترسی از راه دور اختصا داده شده است.
بهمنظور پیشپردازش دادهها بر روی ههر سهه دسهته پايگهاه
داده حاصل شده ،الگوريتم بازنمونهگیری 2اعمال میشهود .سهپس
برای ايجاد مدل يادگیری درصد تقسیم دادهها بر روی  %82قهرار
1- False Positive
2- True Positive
3- Root mean square error
4- Mean absolute error
5- Resample
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میگیرد .اين بدين معنی است که  %82دادهها متعلق به يادگیری

دقههت را دارد .سههپس بهههمنظههور نشههان دادن دقههت ويژگهیهههای

و  %92باقیمانده مربوط به آزمودن روش پیشنهادی است.

انتشاری ،الگوريتم پیشهنهادی بهر روی پايگهاه داده ايجادشهده از
الگوريتم آپريوری و ترکیب دودسته ويژگی استخراجشهده اعمهال

الگوريتم پیشنهادی را بر روی پايگهاه دادگهان سهاخته شهده،

میشود.

مورد آزمايش قرار دادهايم .سپس  0پارامتر اندازهگیری شامل نرخ
مثبت کاذب ،نرخ مثبت درست و دقت طبقهبندی بهرای ارزيهابی

دقت بهدستآمده از الگوريتم پیشنهادی با استفاده از چهار

ايههن روش اسههتفاده کههرديم .دقههت بهههدسههتآمههده از الگههوريتم

الگوريتم  IB1 ،Naïve Bayes ،J48 ،Random Forestبا در نظر

پیشنهادی با اسهتفاده از چههار الگهوريتم ،J48 ،Random Forest

گرفتن برنامههای سالم و بر اساس ويژگیهای آپريوری در

 IB1 ،Naïve Bayesبا در نظر گرفتن برنامههای سالم را در جدول

جدول ( )93اراهه شده است .دقت الگوريتمهای

( )0اراههشده است .دقهت الگهوريتمههای ،J48 ،Random Forest

 IB1 ،Naïve Bayes ،J48 ،Forestدر تشخیص و آزمون کرمها

 IB1 ،Naïve Bayesدر تشخیص و آزمون کرمها با در نظر گرفتن

با در نظر گرفتن برنامههای سالم و بر اساس ويژگیهای آپريوری

فايلهای سالم و بر اساس ويژگیهای انتشهاری بهه ترتیهب ،933

به ترتیب  00/00 ،03 ،03 ،06/66است .از بین اين چهار

 933 ،00/00 ،00/00اسهههت .از به هین ايهههن چههههار الگهههوريتم،

الگوريتم،

و

الگههوريتمهههای  Random Forestو  IB1بههیشتههرين دقههت و

الگوريتمهای  Naïve Bayesو  J48کمترين دقت را دارد.

الگوريتمهای  Naïve Bayesو  J48کمترين دقت را دارد.

الگوريتم

Random

بیشترين دقت

RandomForest

دقت بهدستآمده از الگوريتم پیشنهادی با اسهتفاده از چههار
الگوريتم  IB1 ،Naïve Bayes ،J48 ،Random Forestبدون در نظر

دقت بهدست آمده از الگوريتم پیشنهادی با استفاده از چههار

گرفتن برنامههای سالم و بر اساس ويژگیهای آپريوری در جدول

الگههوريتم  IB1 ،Naïve Bayes ،J48 ،Random Forestبههدون در

( )0اراههشده

نظر گرفتن برنامههای سالم در جدول ( )0اراهه شده اسهت .دقهت

اسهت .دقهت الگهوريتمههای ،J48 ،Random Forest

 IB1 ،Naïve Bayesدر تشخیص و آزمون کهرمهها بهدون در نظهر

الگههوريتمهههای  IB1 ،Naïve Bayes ،J48 ،Random Forestدر

گرفتن برنامههای سالم و بر اساس ويژگیهای آپريوری به ترتیب

تشخیص و آزمون کرم ها بدون در نظر گرفتن برنامههای سهالم و

 66/66 ،63 ،00/00 ،00/00است .از بهین ايهن چههار الگهوريتم،

بر اساس ويژگی های انتشاری به ترتیهب ،00/00 ،66/66 ،66/66

الگوريتمهای  Random Forestو  J48بیشترين دقت و الگهوريتم

 88/66است .از بین اين چهار الگوريتم ،الگوريتم  IB1بیشتهرين

 Naïve Bayesکمترين دقت را دارد.

دقت و الگوريتمهای  Naïve Bayesو  Random Forestکهمتهرين

جدول ( :)5توصیف مربوط به هر يک از چهار خانواده کرم استفادهشده
نام خانواده

توصیف

تعداد

ايمیل

انتشار از طريق ايمیل

05

پیام

انتشار از طريق پیام

09

نظیر به نظیر

به اشتراکگذاری فايلها در شبکه نظیر به نظیر

0

اينترنت

انتشار از طريق شبکه اينترنت

09

جدول ( :)6دقت طبقهبندی دادهها و معیارها مطرحشده روش پیشنهادی بر اساس بانک اطالعاتی بهدستآمده از ويژگیهای انتشاری استخراجشده با در
نظر گرفتن برنامههای سالم
نرخ مثبت کاذب

نرخ مثبت درست

3

9

0/037

0/933

دقت طبقهبندی
933
93/3333

مجذور میانگین مربعات خطا
0
3/39026

میانگین مطلق خطا
0
3/0359

3/037

3/933

93/3333

0.1612

3/291

0

1

100

0

0

نام الگوریتم
Random Forest
J48
Naïve Bayes
IB1
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جدول ( :)7دقت طبقهبندی دادهها و معیارها مطرحشده روش پیشنهادی بر اساس بانک اطالعاتی بهدستآمده از ويژگیهای انتشاری استخراجشده بدون
در نظر گرفتن برنامههای سالم
نرخ مثبت درست

مجذور میانگین مربعات خطا

دقت طبقهبندی

نام الگوریتم

میانگین مطلق خطا

3/667

66/6667

3/3179

3/1513

Random Forest

3/667

66/6667

3/3439

3/1749

J48

3/733

73/3333

3/3085

3/1605

Naïve Bayes

3/867

88/6670

3/2582

3/0667

IB1

جدول ( :)8دقت طبقهبندی دادهها و معیارها مطرحشده روش پیشنهادی بر اساس بانک اطالعاتی بهدستآمده از ويژگیهای استخراجشده از آپريوری با در
نظر گرفتن فايل سالم
نرخ مثبت کاذب

نرخ مثبت درست

دقت

مجذور میانگین مربعات

میانگین مطلق

طبقهبندی

خطا

خطا

نام الگوریتم

3/033

3/967

06/66

3/1353

3/035

Random Forest

3/073

3/0

03

3/1931

3/0675

J48

3/073

3/0

03

3/1805

3/0508

Naïve Bayes

3/067

3/933

93/33

3/1633

3/0267

IB1

جدول ( :)1دقت طبقهبندی دادهها و معیارها مطرحشده روش پیشنهادی بر اساس بانک اطالعاتی بهدستآمده از ويژگیهای استخراجشده از آپريوری بدون
در نظر گرفتن فايل سالم
نرخ مثبت

دقت

مجذور میانگین مربعات

میانگین مطلق

درست

طبقهبندی

خطا

خطا

3/115

3/733

00/33

3/3207

3/1704

Random Forest

3/115

3/733

00/33

3/3187

3/1811

J48

3/115

3/6

60

3/3331

3/1984

Naïve Bayes

3/132

3/667

66/66

3/4082

3/1667

IB1

نرخ مثبت کاذب

نام الگوریتم

دقت طبقهبندی دادهها و معیارها مطرحشده روش پیشنهادی

دقت طبقهبندی دادهها و معیارها مطرحشده روش پیشنهادی

بر اساس بانک اطالعاتی بهدستآمده از تلفیق دودسته ويژگی

بر اساس بانک اطالعاتی به دست آمده از تلفیهق دودسهته ويژگهی

انتشاری و آپريوری با در نظر گرفتن برنامههای سالم با استفاده از

انتشههاری و آپريههوری بهها اسههتفاده از چهههار الگههوريتم

چهار الگوريتم  IB1 ،Naïve Bayes ،J48 ،Random Forestدر

 IB1 ،Naïve Bayes ،J48 ،Forestبدون در نظر گرفتن برنامههای

،Random Forest

سههالم در جههدول ( )99اراهههه شههده اسههت .دقههت الگههوريتمهههای

 IB1 ،Naïve Bayes ،J48در تشخیص و آزمون کرمها ،با در نظر

 IB1 ،Naïve Bayes ،J48 ،Random Forestدر تشهخیص و آزمهون

گرفتن برنامههای سالم و بر اساس بانک اطالعاتی بهدستآمده از

کرمها بدون در نظر گرفتن برنامهههای سهالم و بهر اسهاس بانهک

تلفیق دودسته ويژگی انتشاری و آپريوری به ترتیب ،933

اطالعاتی بهه دسهت آمهده از تلفیهق دودسهته ويژگهی انتشهاری و

 00/00 ،80/00 ،00/00است .از بین اين چهار الگوريتم،

آپريوری به ترتیب  00/63 ،66/66 ،66/66است .از بین اين چهار

Naïve

الگوريتم  IB1بیشترين دقت و الگهوريتم Naïve Bayes

جدول ( )93اراههشده است .دقت الگوريتمهای

الگوريتم  Random Forestبیشترين دقت و الگوريتم
 Bayesکمترين دقت را دارد.

الگوريتم،

کمترين دقت را دارد.

Random
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جدول ( :)11دقت طبقهبندی دادهها و معیارها مطرحشده روش پیشنهادی بر اساس بانک اطالعاتی بهدستآمده از تلفیق دودسته ويژگی انتشاری و
آپريوری با در نظر گرفتن فايل سالم
میانگین مطلق
مجذور میانگین مربعات
نرخ مثبت
نرخ مثبت
نام الگوریتم
دقت طبقهبندی
خطا
خطا
درست
کاذب
3/024
3/0863
100
1
0
Random Forest
3/0458
3/1575
00/00
3/933
3/034
J48
3/0606
3/2257
80/00
3/833
3/048
Naïve Bayes
3/0267
3/1633
00/00
3/933
3/009
IB1
جدول ( :)11دقت طبقهبندی دادهها و معیارها مطرحشده روش پیشنهادی بر اساس بانک اطالعاتی بهدستآمده از تلفیق دودسته ويژگی انتشاری و
آپريوری بدون در نظر گرفتن فايل سالم
نام الگوریتم
نرخ مثبت درست دقت طبقهبندی مجذور میانگین مربعات خطا میانگین مطلق خطا
نرخ مثبت کاذب
3/928
3/928
3/950

3/660
3/660
3/6

66/66
66/66
63

3/005
3/0000
3/0096

3/9655
3/9000
3/900

Naïve Bayes

3/938

3/000

00/00

3/0629

3/9000

IB1

Random Forest
J48

آزمايشها انجام شده نشان میدهد کهه مهدل پیشهنهادی بها
استفاده از ويژگیهای انتشاری میتواند دادهها را با نرخ تشخیص
بااليی طبقه بندی کند و فايلهای ناشناخته را دستهبنهدی کنهد.
نتايج اين آزمايشها در جهدولههای ( )8( ،)6و ( )93بها در نظهر
گرفتن برنامههای سالم و در جدولهای ( )0( ،)0و ( )99بدون در
نظر گرفتن برنامههای سالم نشان داده شده است .بطوريکه دقهت
تشخیص و طبقهبندی داده ها با در نظر گرفتن برنامههای سالم با
اسهتفاده از الگهوريتمههای ،Naïve Bayes ،J48 ،Random Forest
 ،IB1به ترتیب  933 ،00/00 ،00/00 ،933است .درحالیکهه در
مرجع [ ]95نرخ تشخیص دادهها بر اساس سهه الگهوريتم Naïve
 j48 ،IB1 ،Bayesبههر اسههاس دو مجموعههه داده بههه ترتیههب
 05/5660 ،60/6055 ،50/2300و 06/30 ،06/09 ،82/20
درصد بوده است.

در شکل ( )9دقت طبقهبندی داده ها بهر اسهاس سهه دسهته
ويژگی انتشاری ،آپريوری و تلفیهق ويژگهی انتشهاری و آپريهوری،
نشان داده شده است .با توجه به اين شکل میتوان نتیجه گرفهت
که الگوريتم پیشنهادی بر اساس ويژگهیههای انتشهاری توانسهته
است با دقت باالتری در طبقهبندی دادهها عمل کند .بههگونههای
که دقت بهدستآمده بر اساس ويژگیهای انتشهاری  %933اسهت
درحالیکه دقت طبقهبندی دادهها بر اساس ويژگیهای آپريهوری
 %00/0000است .دقهت بههدسهت آمهده از ويژگهیههای تلفیقهی
بهدستآمهده از ويژگهیههای انتشهاری و آپريهوری  %933اسهت؛
بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت که ويژگیهای انتشاری موجهود در
ويژگیهای تلفیقی دقت طبقهبندی دادهها بر اساس ويژگهیههای
تلفیقی افزايش داده است.

با توجه بهدقت بهدستآمده از اين دودسته ويژگی مهیتهوان
نتیجههه گرفههت کههه ويژگههیهههايی کههه بههر اسههاس رفتههار انتشههار
استخراجشدهاند در تشخیص کهرمهها بههصهورت مهرثرتری عمهل
میکنند .بهگونهای که دقت تشهخیص و طبقههبنهدی دادههها بها
اسهتفاده از الگهوريتمههای ،Naïve Bayes ،J48 ،Random Forest
 ،IB1بر اساس ويژگهیههای انتشهاری بهه ترتیهب،00/00 ،933 ،
 933 ،00/00درحالیکه دقت تشخیص ايهن چههار الگهوريتم بهر
اساس ويژگیهايی که با استفاده از قانون آپريوری استخراج شهده
است به ترتیب  03 ،03 ،06/66و  00/00درصد است .اين نشهان
میدهد کهه روش پیشهنهادی بهر اسهاس ويژگهیههای انتشهاری
میتواند برنامههای ناشناخته را با دقت باالتری تشخیص دههد .از
جدولهای ( )93-99میتوان نتیجه گرفت که اگر ويژگیهايی که
دستی استخراج شده اند را به ويژگیهای بهدست آمده از الگوريتم
آپريوری اضافه کرد ،دقهت تشهخیص کهرمهها افهزايش مهیيابهد.
الگوريتم جنگل تصادفی درروش پیشنهادی بر اساس ويژگیههای
انتشاری با دقهت بهاالتری نسهبت بهه سهه الگهوريتم ديگهر عمهل
میکند.
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 نتیجهگیری-7
 يک روش جديد به منظور تشهخیص و طبقههبنهدی،در اين مقاله
 مها توابهع. مبتنیبر رفتار انتشار آنها پیشنهاد شده اسهت،کرمها
فراخوانیای که کرمها برای انتشار از آنها اسهتفاده مهیکننهد را
دستهبندی کهرديم و آنهها را بههعنهوان ويژگهیههای شناسهايی
خانوادهههای کهرم هها در نظهر گهرفتیم بهرای آزمهون دقهت ايهن
.ويژگیهای انتشاری از روشهای يادگیری ماشین استفاده کرديم
بهمنظور اثبهات صهحت ويژگهیههای اسهتخراجشهده از الگهوريتم
آپريوری بهمنظور استخراج ويژگی از فايلهای متنی استفاده شده
 ويژگیهای انتشاری توانسته اند با دقت بیشتری نسهبت بهه.است
 همچنهین الگهوريتم جنگههل.ويژگهیههای آپريهوری عمههل کننهد
 درصههد نسههبت بههه933  توانسههتهانههد بهها دقههتIB1 تصههادفی و
 در تشههخیص و طبقهههبنههدیNaïve Bayes ،J48 الگههوريتمهههای
داده ها درروش پیشنهادی بر اساس ويژگهیههای انتشهاری بهتهر
.عمل کنند

 منابع-8
1.

P. M. Comparetti, G. Salvaneschi, E. Kirda, C. Kolbitsch,
C. Kruegel, and S. Zanero, “Identifying Dormant
Functionality in Malware Programs,” in IEEE Symposium
on Security and Privacy, 2010 .
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Analysis and Detection of Worm Propagation Behavior
M. H. Alaeiyan, SH. Sadeghnia, S. Parsa*

Abstract
The number of malwares, which is the most important communication networks security challenge,
increases quickly. Malware cause financial and physical harm to individuals and organizations.
Worms are a type of malware which spread through emails, p2p networks and Internet connections
automatically. Therefore, identifying various propagation behaviors of worms helps us to classify
them. To classify worms, both benign and malicious programs are executed within a sandbox to
screen API calls. Thus, we analyze the sequence of extracted API calls to derive propagation
behaviors. Propagation behaviors are defined as propagation features. Further, random forest
algorithm classified worms’ families with an accuracy of 100% while the features which are
obtained by Aprior algorithm classified worm families with an accuracy of 96.66%..

Key Words: Worm Detection, Propagation Behaviors, Sequence of API calls
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