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Abstract.  One of the most common attacks against information se-
curity is Botnet. Recognizing such attacks requires the development 
of effective security systems. Intrusion detection systems collect 
information from different sources in computer systems and net-
works. For most systems, this information is compared to predefined 
patterns of abuse to identify attacks and vulnerabilities. Much of 
the existing host-based systems for botnet detection use techniques 
based on anomalies or rules. This paper presents some aspects of 
the implementation of a host-based botnet attack detection system. 
The system uses an anomaly detection technique based on a genetic 
algorithm.

Увод
С бурното развитие на интернет технологии през по-

следните години проблемът с мрежовата сигурност става 
все по-актуален за IT сферата поради непрекъснато на-
растващия обем на различни типове атаки. Защитата на 
компютрите и мрежовата сигурност са критични въпроси, 
изискващи ефикасни решения [1].

Една от масово разпространените атаки е ботнет. 
Бот е машина с инсталиран зловреден софтуер, който 
може да се контролира автоматично и самостоятелно. 
Съвкупност от множество ботове формират ботнет. Това 
е група от заразени компютри (зомби компютри), които 
се контролират централно от главен бот (botmaster). Кон-
тролът се извършва посредством централизирана инфра-
структура (C&C център). Инфраструктурата C&C  най-често 
е от злонамерен характер и може да контролира нелегално 
изчислителните ресурси на ботовете. Действието на ботнет 
е показано на фиг. 1.

Фиг. 1. Ботнет инфраструктура

Едно от масовите използвания на Ботнет е реализи-
рането на атаки от типа отказ на услуга (Denial of Service 
– DoS). Подобен тип атаки биват осъществени посредством 
лавинообразно изпращане на голям брой пакети (flooding) 
от един или много източници едновременно [2]. Целта е 
да бъдат претоварени крайните устройства, приемащи и 
обработващи пакетите, или да се предизвика заемане на 
максимален брой ресурси на системата, така че тя да бъде 
възпрепятствана при обработката на входящите легитимни 
заявки за ползване на дадена услуга. Най-често този тип 
атаки се реализират чрез подмяна (spoofing) на адресите 
на източниците на атаките – в резултат подобен тип ата-
ки са трудни или дори невъзможни за проследяване. Спо-
ред McAfee Labs [3] за последното тримесечие на 2017 г.  
най-голям дял от мрежовите атаки в световен мащаб има 
ботнет (фиг. 2). Разпознаването на подобен тип атаки из-
исква разработването на ефективни системи за защита.

Фиг. 2. Дял на мрежовите атаки за 2017 г.

Детектиране на ботнет атаки
Детектирането на атаки е процес на наблюдение на 

събития в компютърни системи или мрежи и анализирането 
им за признаци на възможни нарушения или заплахи на 
политиките на компютърна сигурност [3]. Техниките за де-
тектиране на ботнет могат да се класифицират в две основ-
ни направления – Honeynet базирани и Intrusion Detection 
System (IDS) базирани. Honeynet е полезна техника за раз-
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бирането на характеристиките и технологиите на ботнет, 
но не може винаги да открива заразяване от бот. Това е 
причина да се развие другото направление с използване на 
системи за разпознаване на атаки. Засичането на ботнет 
чрез IDS може да бъде категоризирано в три основни на-
правления: базирано на аномалии, базирано на сигнатури 
и хибриднобазирано откриване [4,5].

Техниката за откриване на ботнет, базирана на анома-
лии, е част от техниките, базирани на поведение. При тях се 
цели да се открие ботнет на основата на редица аномалии 
в мрежовия трафик като например висока латентност на 
мрежата, големи обеми на трафика, трафик през необичай-
ни портове и други, което би могло да означава наличие 
на злонамерени ботове в мрежата. Техниката се фокусира 
върху нормалното поведение на системата. По този начин 
е възможно откриването на неизвестен ботнет и непознати 
атаки. За съжаление тази техника генерира голям брой фал-
шиви сигнали за ботнет действие, без да има такова.

Подобно на техниките, базирани на аномалия, техни-
ката, базирана на сигнатури, също е част от техниките за 
откриване на ботнет чрез изследване на поведението. Тези 
техники се учат и получават знания от полезни сигнату-
ри или поведения от съществуващи ботнет. Този подход е 
значително по-точен за откриване на известни ботнет сис-
теми, но е трудноприложим за неизвестни ботове. Предим-
ство е, че сигнатурнобазираните техники могат да направят 
незабавно детектиране и е невъзможно да дадат фалшив 
положителен сигнал. Това изисква използването на по-мал-
ко ресурси в системата за извършване на засичането.

В хибриднобазираната техника за откриване на бот-
нет се обединяват две или повече IDS техники. Може да 
бъде комбинация от DNS базирана техника с техника, бази-
рана на аномалия; сигнатурнобазирана техника с техника, 
базирана на аномалия или data-mining базирана техника с 
техника, базирана на аномалия. Това дава възможност да 
се постигне по-добра степен на засичане на ботнет [5].

Съществуващи решения
Голяма част от съществуващите хост базирани сис-

теми използват основно откриване, базирано на аномалии 
или правила. Когато нормалното поведение е установено, 
системата може да бъде използвана за откриване на ано-
малии на базата на профила, изграден за нормалното по-
ведение на системата. 

NIDES/STAT (Next-generation real-time Intrusion 
Detection Expert System Statistical component) е експертна 
система за откриване на атаки в реално време със статис-
тическа компонента [6]. Системата използва статистически 
модели за описване на нормалното поведение на систе-
мата. Извършва се наблюдение над хоста и ако се открие 
поведение, което значително се различава от определеното 
като нормално, то се отбелязва като евентуално наличие 
на атака. Създава се профил за всеки обект, който отразя-
ва поведението на потребител. Основният проблем с тази 
система е, че въвежда възможността на атакуващия посте-
пенно да тренира профила, за да може системата посте-

пенно да приема тези действия като нормално поведение.
Аналогична система е Haystack [7]. Тя също използва 

статистически модел за профилиране на поведението на 
системата. За разлика обаче от NIDES/STAT нейният алго-
ритъм има етап, при който се определят прилики спрямо 
познати атаки. Предимството е, че има информация за по-
вече атаки и съответно по-бързо и по-ефикасно те могат да 
бъдат откривани. Недостатък е сложността на алгоритъма 
за оценка на поведението, системата е значително по-бав-
на в анализа и алармирането при наличие на атака.

Системата Ossec е безплатна и е с отворен код, като 
предоставя графичен интерфейс за управление [8]. Има 
мощен корелационен и аналитичен компонент, извършва 
анализи на журнали, проверява интегритета на файловете 
и наблюдава регистрите. Предимство е работата в реал-
но време. Недостатък е малкото знания за познати атаки, 
водещо до висок коефициент на грешно алармиране за 
открито проникване.

Алтернативно средство е Tripwire [9]. Това е също 
система с отворен код, която проверява интегритета на 
данните. Системата наблюдава определени файлове и дава 
сигнал, когато открие някаква промяна. Тъй като се из-
вършва постоянен мониторинг, се изискват значителни ре-
сурси на машината. Друг недостатък е, че алармирането 
за открито нарушение се извършва чак когато в системата 
вече има наличие на повредени файлове.

Системата Nessus представлява платен скенер за уяз-
вимости [10]. Основната й функционалност е откриване на 
опит за отдалечен неоторизиран достъп до машината. Пре-
димството на това средство е извършването на мониторинг 
над мрежовия трафик и анализирането на пакетите, давайки 
възможност за откриване на DoS атаки срещу TCP/IP стека. 
Продуктът не може да се използва за персонална защита.

В статията са представени някои аспекти на реализа-
цията на хостбазирана система за откриване на ботнет ата-
ки. Системата използва техника за откриване на аномалии в 
поведението на базата на вариация на генетичен алгоритъм.

Предлагано решение
Архитектурата на представяната система има модулен 

характер (фиг. 3). Тя се състои от множество модули, всеки 
притежаващ определена функционалност. Това позволява 
лесна модификация на функционалността на системата в 
бъдещи разширения.

Фиг. 3. Структура на системата
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Системата се състои от следните компоненти:
• Ядро – реализира базовата функционалност на 

системата, като координира работата на отделни-
те компоненти. 

• Команден интерпретатор – реализира вътрешна-
та система за приемане и обработка на команди-
те, зададени от потребителя.

• Комуникационна подсистема – реализира кому-
никацията между потребителя и администратора 
между системата и администратора.

• GUI – графичен интерфейс на системата, позволя-
ващ взаимодействие с потребителя на локалната 
машина.

Фиг. 4. Основни действия на системата

На фиг. 4 са показани основните действия за от-
криване на ботнет атака. Системата се изпълнява върху 
конкретна машина в мрежата, като събира определен тип 
данни, обработва ги и на базата на въведените модели на 
атаки се извършва разпознаване на атака. За системата 
събирането на данни представлява анализиране на трафика 
пакет по пакет. Етапът обработване на данни представлява 
анализиране на пакет. Моделите на атаки са реализирани 
чрез генетичен алгоритъм за откриване на аномалии. При 
разпознаване на атаката се генерира аларма и се изпраща 
отчет към мрежовия администратор с детайли за атаката.

Алгоритъм за откриване на аномалии
Системите за откриване на атаки са ключови ком-

поненти за поддържане на сигурността в съвременните 
мрежови среди. Един от най-разпространените подходи е 
използване на техника, базирана на откриване на анома-
лии в поведението. Този подход обаче все още не е добре 
усъвършенстван и се нуждае от максимизиране на ско-
ростта на откриване. За да се подобри точността, също 
така е нужно да се минимизират и фалшивите сигнали за 
проникване. Тези недостатъци предполагат неспособност за 
правилно откриване на определени типове атаки. За реша-
ването на тези проблеми представената система използва 
генетичен алгоритъм за детектиране [11,12].

Генетичните алгоритми са алгоритми за търсене на 
оптимално решение, базирани на принципите на природ-
ната селекция и генетиката. Основната идея на генетичния 
алгоритъм е да се наподоби в опростен вид процесът на 

естествен подбор (селекция) с цел да се открие възможно 
най-добър алгоритъм за решаване на дадена задача. Пър-
вата стъпка е да се мутира, т.е. да се измени на случаен 
принцип даден набор примерни програми. На втората стъп-
ка се извършва селекция, което обичайно изисква срав-
няване на набора програми спрямо целева функция, още 
наричана фитнес функция. Процесът се повтаря, докато се 
открие подходящо решение.

Съществуват голям брой различни видове генетични 
алгоритми и много степени на свобода при решаване с тях 
на оптимизационни задачи. Стъпката, включваща мутация, 
зависи както от това как са представени примерните про-
грами, така и дали разработчикът ползва различни техники 
на кръстосване. Как точно се формулира фитнес функция-
та, спрямо стойностите на която решенията се сравняват, 
също е въпрос на избор на разработчика.

Възможностите, които предоставят генетичните алго-
ритми, са предпоставка за тяхното използване при хост-
базирано засичане на атаки, тъй като при задаване на 
определени правила тези алгоритми предлагат удобен на-
чин за анализиране на мрежовия трафик в реално време. 
Използването на подобен род алгоритми при изследването 
и подсигуряването на мрежовия трафик дава възможност 
за постигане на оптимизиране и повишаване на ефектив-
ността на хостбазираните системи за засичане на атаки. 
При разработването на системата бяха отчетени положи-
телните страни на генетичните алгоритми и гъвкавостта, 
която те предлагат. 

Предлаганата система за откриване на ботнет атаки 
извършва детектиране на spoofing атака чрез специфична 
вариация на генетичен алгоритъм, като представената ва-
риация се базира на генетичния оператор селекция, оценя-
вайки всички индивиди в поредните поколения на базата 
на аналитично определена фитнес функция.

Алгоритъмът създава хромозоми от получените паке-
ти, изследва ги внимателно и така засича промени във 
фенотипа и мутация. Всеки жив организъм има собствен 
индивидуален план, закодиран в гените си. Тези гени са 
свързани помежду си и сформират хромозоми, а хромо-
зомите сформират организъм, наречен фенотип. В случая 
на използвания генетичен алгоритъм системата третира по-
лучените пакети като фенотип. Алгоритъмът извлича от по-
лучения пакет (фенотипа) неговите гени и комбинира тези 
гени във верификационна хромозома. Когато се извършва 
засичане на spoofing атака, алгоритъмът изследва хедъри-
те на всеки пакет и извлича следните атрибути, наричани 
по-нататък гени:

• Source IP
• Source Mac Address
• DestinationMAC Address
• Initial Time to Live
• Hop Count 
• Protocol Number
• Packet ID
Всички тези гени представляват променливи, които 

могат да биват променени, в случай че нарушител се оп-
итва да приложи spoofing атака. Алгоритъмът преобразува 
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стойностите на тези гени в техния двоичен еквивалент и ги 
конкатенира, за да се получи хромозомата на пакета. На 
фиг. 5 е показана структурата на хромозомата на пакета 
при вече генерирани двоични стойности на извлечените 
гени.

Фиг. 5. Структура на гените, съставящи хромозомата

Следният пример показва формирането на хромозома 
на пакет. Нека е получен пакет със следните детайли:

Source MAC: 02:00:4c:4f:4f:50 – двоичен вид: 
(10)(0)(1001100)(1001111)(1001111)(1010000)
Destination MAC: 01:00:5e:7f:ff:fa – двоичен вид: (1)(0)
(1011110)(1111111)(11111111)(11111010)
TTL: 31 – двоичен вид: (11111)
Hop Count: 1 – двоичен вид: 1
Packet ID: 288 – двоичен вид: 1

След преoбразуване в двоичен код на получените 
стойности се формира следната хромозома:

10010011001001111100111110100001010111101111111
11111111111110101111111

Трябва да се отбележи, че последният бит на хро-
мозома представлява валидността на идентификатора на 
пакета, а не самия идентификатор. Ако идентификаторът на 
пакета е по-голям от този на предишния пакет, изпратен от 
същия източник, валидността се приема за 1, в противен 
случай е 0. Идентификаторът на пакета е нарастваща стой-
ност и следователно последователно изпращани валидни 
пакети от един и същ източник трябва да имат последова-
телни нарастващи идентификатори. В противен случай се 
приема, че има външна намеса, осъществена при изпраща-
нето на пакета, превръщайки го в евентуален опит за атака.

Фитнес функцията на алгоритъма представлява анали-
тично изчисление между две хромозоми, получени от един 
и същи адрес. Двете хромозоми биват двоично сравнени 
бит по бит, изчислявайки се математически фитнес нивото 
на получения пакет. Когато системата получи пакет за пър-
ви път от даден IP адрес, гените му формират хромозома 
и тя се запазва със 100% фитнес ниво (ниво на годност). 
Хромозомите на следващите пакети, получени от същия 
източник, се сравняват с хромозомата на този пакет в 
базата данни, прилагайки фитнес функцията и аналогично 
се изчислява фитнес нивото на пакета. Ако фитнес нивото 
на новия приет пакет е по-малко от това на пакета, полу-
чен по-рано, следователно има налице външна намеса, при 
което се генерира аларма.

Важен въпрос е определянето на минималното допус-
тимо фитнес ниво. На теория максималният размер на една 
хромозома е 145 бита, както е показано в таблицата.

Атрибут Максимален размер в битове
Destination MAC 48
Source MAC 48
Source IP 32

TTL 8
Hop Count 8
Packet ID Validity 1

145

Хардуерният адрес (MAC) на дестинацията от 48 бита 
не се променя. Всичко останало може да е променено при 
наличие на атака, при което се  получава приблизително 
40% нужно ниво. Тъй като идеята на спуфинг атаката е, 
че MAC адресът и IP адресът на източника би трябвало да 
съвпаднат с тези на реален пакет, като резултат се получа-
ва 85%. Това означава, че стойност над 85% би довела до 
фалшиви положителни сигнали (няма наличие на атака, но 
се разпознава като такова). Средно аритметично се полу-
чава адекватно ниво приблизително 65%, тоест при нали-
чие на по-ниско ниво на съвпадане системата ще генерира 
сигнал за разпозната атака. Разбира се, това ниво зависи 
от поведението на самата мрежа и в зависимост от това 
може да варира в тези зададени граници.

Минималното допустимо фитнес ниво, което е на-
строено в системата, е 65% хромозомен фитнес. Този про-
цент е получен след анализ и наблюдение на поведението 
на системата в нормална среда и в атакувана среда, като 
числото е избрано с цел по-ниски фалшиви резултати. Въ-
преки това потребителят може да настрои нивото така, че 
да отговаря на конкретната мрежова среда.

След като хромозомата е генерирана, трябва да се 
изчисли нейното фитнес ниво. Нека например хромозо-
мата на получен пакет от източник за първи път, която е 
генерирана от алгоритъма, е 1010101010. След това, ако 
се получи друг пакет от източник със същия IP адрес, се 
очаква неговата хромозома да е почти същата, ако ли не 
– то поне близка до предишната. Това се дължи на факта, 
че MAC адресите на източника и дестинацията трябва да са 
еднакви, а TTL и HopCount – приблизително еднакви. Също 
така идентификаторът на пакета се очаква да е по-голям 
от идентификатора на предишния пакет. Ако всичко това 
е налице, очаква се вторият получен пакет да има почти 
същата хромозома. Например нека хромозомата на втория 
получен пакет е 1100101001. 

Фиг. 6. Сравнение на две хромозоми на последователни пакети

Може да се направи следното сравнение на две хро-
мозоми на последователни пакети от един и същи източник, 
показано на фиг. 6 (обозначенията са: С = Съвпадение, Н = 
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Няма съвпадение). От сравнението се виждат четири разли-
ки в хромозомите. В този случай вторият пакет притежава 
фитнес ниво 60%, което означава, че е бил значително 
променен и системата ще генерира аларма.

Експериментални изследвания  
и резултати

Тестването на представената система е извършено в 
реална мрежова инфраструктура (фиг. 7). Системата функ-
ционира върху машина с Windows 7 Enterprise ОС. Ботът се 
изпълнява върху машина с Ubuntu ОС.

Фиг. 7. Тестова постановка

В нормална среда хостбазираната система получава 
пакети с фитнес ниво в диапазона 95-100%, породено ос-
новно от промените в идентификаторите на пакета (фиг. 8).

Фиг. 8. Информация за преминаващия трафик

При тестовете за детектиране на ботнет атака ботът 
изпълнява TCP SYN Flood атака, като изпраща пакети, до-
като не бъде спрян. Функционалността му е да прикрие IP 
адреса на машината, на която е стартиран, като при стар-
тирането му се задава друг адрес на източника. За конкрет-
ния тест е избран IP адрес 222.222.222.222. Като команда 
се подава и адресът на атакуваната машина – тази, на 
която е стартирана хостбазираната система за откриване 
на атаки (адрес 192.168.1.3).

Целта на атаката е блокиране на услугата на атаку-
ваната машина вследствие на непрекъснатото заемане на 
ресурси при получаването на заявка за нова конекция. Тъй 

като адресът на източника е подменен, механизмът на TCP 
за договаряне (ThreeWayHandshake) не може да функцио-
нира нормално (фиг. 9).

Фиг. 9. Провеждане на атака от тип TCP SYN Flood

От машината, на която се изпълнява ботът, първо са 
изпратени валидни пакети, след това е стартирана атаката. 
Системата получава валидните пакети, съхранява ги в ба-
зата данни и когато атаката се стартира, при получаване 
на пакет се формира хромозом. В базата данни се търсят 
пакети от същия MAC адрес. При откриване на такива се 
сравняват двете хромозоми, но тъй като IP адресът е бил 
подменен, се получава голяма разлика, която надвишава 
фитнес нивото (в случая 65%). В резултат се генерира 
аларма (фиг. 10), като може да се получи детайлна инфор-
мация за прехванатите пакети.

Фиг. 10. Детектиране на ботнет атака

Резултатите от тестването показват, че алгоритъмът 
функционира коректно, но конкретната мрежа трябва да 
бъде анализирана внимателно, за да се избере подходящо 
фитнес ниво. В атакувана среда хостбазираната система 
открива веднага атаката и сигнализира адекватно. 

Спрямо резултатите може да се заключи, че ниво под 
65% не е допустимо да се допуска, както и ниво над 85%, 
тъй като това води до фалшиви положителни резултати за 
откриване на атака.

Заключение
Компютърната сигурност ще продължи да бъде серио-

зен проблем в идните години. Въпреки това с инструменти 
като системите за детектиране на атаки противопоставя-
нето на заплахите би била постижима цел. В този аспект 
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продукт за мрежова сигурност, насочен към малките орга-
низации, има голяма потенциална стойност, вземайки пред-
вид предлаганите днес аналози. 

В статията е представена архитектурата и базовата 
функционалност на хостбазирана система за откриване на 
ботнет атаки. Системата използва техника за откриване на 
аномалии, като е разработен генетичен алгоритъм, който 
да анализира трафика, преминаващ през мрежовите ин-
терфейси на хоста. Алгоритъмът анализира всеки получен 
пакет индивидуално, като определя дали е имало външна 
намеса, дължаща се на реализирана spoofing атака.

Цел на бъдеща работа е разширение на функцио-
налността на системата, предоставяща още възможни тех-
ники за откриване на аномалии като добавяне на анализ 
на интегритета на данните. Предвижда се и интегриране 
на сигнатурнобазирана техника, която да осигури бързо и 
ефикасно откриване на вече познати атаки.
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