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Abstract. The growth of the Internet has brought many challenges for the pro-
tection of privacy, integrity and data security. A threat of this security is a type
of malware called bot malware, used to create botnets. These perform a number
of malicious attacks such as theft of private data and computational resources.
For the detection of botnets, machine learning is used, since the behavioral pat-
terns generated by botnets may be learned by the algorithms, given the right
circumstances. This work aims to develop a machine learning-based technique
for botnet detection on mobile devices, a new trend among bot malware. The
data for training these algorithms will be generated by a mobile device. These
include network traffic and system calls of each running process in execution,
seeking to combine them in order to increase the performance of the algorithm
in the detection process.

Resumo. O crescimento da Internet trouxe diversos desafios para a proteção da
privacidade, integridade e segurança dos dados. Uma ameaça desta segurança
é um tipo de malware chamado de bot malware, utilizado para a criação de
botnets. Estas realizam uma série de ataques malignos como o roubo de dados
privados e de recursos computacionais. Para a detecção das botnets, é aplicado
o aprendizado de máquina, uma vez que os padrões de comportamento delas po-
dem ser aprendidos pelos algoritmos, dados os cenários corretos. Este trabalho
visa o desenvolvimento de uma técnica baseada em aprendizado de máquina
para a detecção de botnets em dispositivos móveis, uma nova tendência entre
os bot malwares. Os dados para o treinamento destes algoritmos serão gerados
por um dispositivo móvel. Estes contemplam o tráfego de rede e as chamadas de
sistema de cada um dos processos em execução, procurando combiná-los com
a finalidade de aumentar o desempenho do algoritmo no processo de detecção.

1. Introdução

O crescimento da Internet e a difusão de seus usos, para além de sua utilização inicial
como ferramenta de estudos, trouxeram inúmeros desafios para a proteção da privaci-
dade, integridade e segurança dos dados. A Internet se tornou parte integral de nossas
vidas, suportando uma gama de serviços, como bancários, de comércio e administrativos,
deixando de ser apenas uma ferramenta de acesso a informações para se tornar uma plata-
forma de difusão de opiniões, compartilhamento de fatos pessoais, socialização e trabalho
[1] [12].



Este crescimento e a integração dela com nossas vidas cria diversos desafios para
a garantia de segurança. Uma das maiores ameaças desta segurança é um software cha-
mado de malware. Os malwares realizam uma variedade de comportamentos ilegais e
prejudiciais para pôr em perigo dados de usuários e comprometer computadores infecta-
dos [12].

Existe uma grande variedade de malwares e entre eles se encontram os bot malwa-
res que são usados para criar botnets. Estas se referem a um conjunto distribuı́do de
computadores e/ou dispositivos móveis controlados por um atacante para realizar ataques
coordenados [3] [12].

Para combater as botnets primeiramente é necessário detectá-las. Diversas
técnicas são usadas com esta finalidade, sendo que a de maior sucesso utiliza de apren-
dizado de máquina. O uso de algoritmos de aprendizado de máquina para a detecção de
botnets parte do pressuposto de que redes de robôs geram padrões distinguı́veis e que
estes padrões podem ser usados efetivamente pelos algoritmos [12].

Com o desenvolvimento das capacidades computacionais de smartphones, uma
nova ameaça na área de botnets surgiu: os bot malwares em dispositivos móveis [11].
Existem dois métodos para a análise de malwares em dispositivos móveis: a análise
estática e a dinâmica. Na primeira, não é necessária a execução do malware e as análises
são baseadas nos executáveis ou realizando uma dissecação dos códigos do programa.
Já análise dinâmica, são observados os padrões de execução deste programa. Criando
uma sandbox (mecanismo para isolar a execução de um programa), é possı́vel observar
chamadas de sistema ou de APIs [5].

A proposta do trabalho é combinar caracterı́sticas coletadas durante a execução de
aplicações - malwares ou não - tipicamente usadas na análise dinâmica para a detecção de
malwares em dispositivos móveis, com dados relacionados ao tráfego de rede, tipicamente
usados para a detecção de botnets convencionais.

Este documento esta organizado na seguinte estrutura: A seção 2 apresenta a
fundamentação teórica necessária para a compreensão do trabalho; a seção 3 apresenta
o objetivo proposto; a seção 4 contém informações sobre a metodologia e técnicas; a
seção 5 apresenta o cronograma para o desenvolvimento e a 6 os resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Esta seção tem como finalidade a apresentação de conceitos teóricos para o entendimento
do trabalho proposto bem como evidenciar o estado da arte.

2.1. Botnets
Botnets são definidas como um conjunto distribuı́do de computadores e/ou dispositivos
móveis que foram comprometidos conectados à Internet e estão sendo controlados por
um invasor para realizar uma série de ataques coordenados, sendo um dos maiores perigos
de segurança da Internet atualmente [10] [13]. Entre estes ataques encontram-se, como
citados por Feily [3], Karim [5] e Saad [10]:

1. Negação distribuı́da de serviço (Distributed Denial of Service:DDOS). A negação
de serviço (Denial of Service - DOS) consiste em tornar recursos computacionais e
de rede indisponı́veis por um perı́odo temporário ou indefinido sobrecarregando os



recursos computacionais do atacado com apenas um atacante. Já o ataque DDOS,
é uma variação do ataque DOS mas ao invés de um atacante, é um conjunto dis-
tribuı́do de atacantes com IPs diferentes.

2. Disseminação de e-mails de spam e phishing, onde o primeiro são e-mails inde-
sejados, não solicitados ou ilegais e o segundo, definido como um conjunto de
e-mails que tem como objetivo o roubo de informações dos atacados;

3. Roubo de informações pessoais como senhas, dados do usuário, contas etc;
4. Distribuição ilegal de softwares e mı́dias piratas;
5. Utilização de recursos computacionais para mineração de Bitcoins;
6. Disseminação de outros malwares como worms, cavalos de tróia, ransomware,

spyware e outros tipos de softwares maliciosos.

Um dos aspectos chaves de qualquer botnet é sua arquitetura de comunicação,
existindo basicamente três tipos: Internet Relay Chat (IRC), baseados em Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) e Peer to Peer (P2P). Quanto ao primeiro, é o mais encon-
trado em botnets tradicionais. Após infectado, um bot, membro de uma botnet, localiza e
conecta-se em um servidor IRC. O bot master (o atacante que controla a botnet), então,
cria um canal IRC de comando e controle (C&C) para se comunicar com e controlar os
bots. O segundo utiliza HTTP, mas, assim como as botnets IRC, possuem estruturas cen-
tralizadas e uma quebra na comunicação com este servidor (IRC ou HTTP) desliga toda a
botnet. Já na terceira, devido à natureza de redes P2P, um bot master pode inserir coman-
dos em qualquer parte da botnet e o mesmo será propagado para todos os bots da rede,
sendo até mesmo difı́cil estimar o tamanho de uma botnet [10].

Devido à alta volatilidade de vı́rus botnets, estes ficaram extremamente difı́ceis
de serem identificados. Diversas técnicas foram propostas para melhorar a detecção de
botnets nos últimos anos. Essas técnicas são divididas entre duas categorias principais:
a construção de Honeynets ou um sistema de detecção de intrusão (Intrusion Detection
System - IDS), onde o segundo é dividido em dois subgrupos, sistemas baseados em assi-
natura e baseados em anômalias [11].

Honeynets são mais adequadas para a coleta de informações sobre os bots, com a
finalidade de entender as tecnologias utilizadas e realizar uma análise completa das carac-
terı́sticas principais da botnet. Suas desvantagens são as limitações nas atividades que as
Honeynets podem rastrear, uma vez que só conseguem coletar informações nas máquinas
colocadas como armadilhas para as botnets, e não são capazes de capturar bot malwares
que não usam, como métodos para sua propagação, spam, downloads da Internet ou exa-
minam a rede para localizar novos dispositivos. Outro problema é a existência de técnicas
para evitar as honeynets, por parte dos bot malwares [11].

Os métodos baseados em anomalia ou em assinatura são os mais comuns. No
baseado em anomalia, quando o sistema de detecção observa ações anômalas na rede
do usuário, como alta latência, grande volume de tráfego e uso de portas incomuns, ele
determina que o usuário pode ser vı́tima de um vı́rus botnet. A vantagem deste método
é a possibilidade de detecção de botnets novas, sendo a desvantagem o alto ı́ndice de
falsos positivos, pois o tráfego gerado por uma botnet é similar ao tráfego gerado pelo uso
normal da rede. No baseado em assinatura, um banco de dados de padrões de pacotes,
comportamentos conhecidos e ligados com atividades de malwares, é criado. A partir
do momento que o detector percebe que um pacote na rede do usuário possuı́ a mesma



assinatura ou padrão que um dos pacotes do banco de dados, há uma possibilidade do
usuário estar infectado por um vı́rus botnet. A vantagem do método são suas altas taxas
de detecção sendo que a desvantagem é a necessidade de uma constante atualização e
manutenção do banco de padrões, uma vez que o método não detecta nenhuma botnet
desconhecida [2] [4] [11].

O método mais utilizado para detecção de botnets é o baseado em anomalias,
devido sua possibilidade de detecção de botnets desconhecidas. Uma técnica possı́vel de
ser utilizada em conjunto com este método é o aprendizado de máquina. Por meio dela,
pode-se melhorar a distinção entre tráfego de rede normal, gerado pelos usuários, e o
tráfego de rede gerado por botnets [11].

2.2. Aprendizado de Máquina
O aprendizado de máquina consiste em um conjunto de algoritmos que procuram gerar
uma função ou conjunto de funções, dado um conjunto de caracterı́sticas (variáveis destas
funções), para prever um valor ou classificar uma instância ainda desconhecida [8]. Pode-
se definir o aprendizado de máquina da seguinte maneira:

”A computer program is said to learn from experience E with respect to
some class of tasks T and performance measure P, if its performance at
tasks in T, as measured by P, improves with experience E.” [7] 1

Essas experiências podem ser instâncias de um banco de dados, onde cada
instância é representada por um conjunto de caracterı́sticas, que descrevem essa instância,
e cada caracterı́stica pode tomar forma de um valor contı́nuo, categórico ou binário.
Caso essas instâncias sejam fornecidas para um MLA (Machine Learning Algorithm)
com os outputs (valores que o algoritmo deverá prever com base nas caracterı́sticas da
instância dada) corretos, então o aprendizado é supervisionado. Em contra partida, caso
as instâncias fornecidas para o algoritmo não contenham a saı́da correta, o aprendizado é
sem supervisão [6].

Existem dois tipos de problemas que o aprendizado de máquina resolve, sendo
eles, problemas de regressão ou de classificação. Com relação ao primeiro, consistem
em prever um valor numérico para instâncias desconhecidas. Um exemplo disto seria
um algoritmo para a previsão de valores de casas. Dado um certo grupo de caracterı́sticas
sobre estas casas, como área total, número de quartos e idade da casa, e o valor da mesma,
o algoritmo iria criar uma relação matemática entre essas caracterı́sticas e o valor da casa,
que no caso do exemplo, seria o valor que o algoritmo tentaria prever, aproximando o
valor previsto pelo algoritmo do dado como correto. Após o treino do algoritmo por uso
de diversas instâncias, no caso, casas, poderia-se utilizar a relação matemática encontrada
para prever o valor de uma casa que só conhecemos suas caracterı́sticas mas não seu preço
real. Em relação à problemas de classificação, consistem em colocar rótulos (labels) para
instâncias desconhecidas, como, por exemplo, separar um conjunto de e-mails em dois
grupos, spam e não-spam [8].

Com relação ao processo de treinamento de um algoritmo de aprendizado de
máquina, é buscado reduzir o valor de uma certa função, chamada de função de custo,

1Um programa de computador que é dito para aprender com uma experiência E no que se diz respeito à
uma classe de tarefas T e performance medida por P, se a performance em T, medida por P, melhora com a
experiência E.



que simboliza o erro na saı́da do algoritmo, por meio de ajustes nas funções utilizadas
pelos algoritmos para gerar as saı́das. Nos algoritmos supervisionados, este erro é dado
como a diferença entre o valor previsto por ele e o dado como a saı́da correta para aquela
instância. Nos algoritmos não supervisionados, o erro é dado como a diferença entre a
semelhança das instâncias dadas para treino [8].

2.3. Método para Avaliação do Desempenho de um Algoritmo de Aprendizado de
Máquina

Primeiramente o conjunto de dados disposto deve ser dividido da seguinte maneira: uma
parte majoritária para o treinamento do algoritmo (60% à 80%) e o restante dividido de
forma igualitária para validação cruzada (cross-validation) e testes [8].

Em seguida, deverão ser escolhidos os algoritmos de aprendizado de máquina
que serão utilizados no problema. O conjunto para treinamento será utilizado no mo-
mento de treino ou ajuste das funções dos algoritmos. A partir do treino dos algorit-
mos, ou a execução de alguns tipos deles múltiplas vezes, uma vez que a inicialização
aleatória resulta em previsores com desempenhos diferentes, é selecionado o algoritmo,
ou a execução, que possuir o melhor desempenho, baixo ı́ndice de falso-positivos (onde
o algoritmo classifica algo falso como verdadeiro, no caso, a presença de uma botnet
quando não há nenhuma) e baixo ı́ndice de falso-negativos (onde o algoritmo classifica
algo verdadeiro como falso, por exemplo, a não existência de uma botnet quando ela está
presente) [8].

O algoritmo, ou execução, que foi selecionado baseado no desempenho quando
aplicado ao conjunto de validação cruzada, será executado sobre o conjunto de testes.
Os resultados apresentados nesta execução são uma boa métrica de desempenho para o
algoritmo de aprendizado de máquina [8].

2.4. Aprendizado de Máquina aplicado à detecção de Botnets

No inicio do uso de aprendizado de máquina para a detecção de botnets, os algoritmos
de aprendizado de máquina utilizavam caracterı́sticas baseadas no conteúdo de pacotes.
Entretanto, com o crescimento de tráfego cifrado, estas caracterı́sticas se tornaram inefi-
cientes. Outro ponto importante para o fim do uso destas caracterı́sticas são as questões
de segurança que permeiam o uso direto dos dados carregados pelos pacotes. A par-
tir disto, os algoritmos passaram a utilizar caracterı́sticas baseadas no tráfego da rede e
nos cabeçalhos dos pacotes. Algumas das caracterı́sticas usadas são os endereços IP de
origem e destino, portas de origem e destino, média do tamanho dos pacotes do fluxo,
tamanho do primeiro pacote do fluxo, média de pacotes por segundo por fluxo e uma
série de caracterı́sticas baseadas em tamanho dos pacotes, protocolos, bytes transferidos
e número de pacotes [2] [10] [12].

O rápido desenvolvimento das capacidades computacionais de smartphones e ou-
tros dispositivos móveis e o aumento do acesso à internet, como 3G e 4G, somado aos
sistemas operacionais complexos e com vulnerabilidades que eles executam, uma nova
ameaça na área de botnets surgiu, as botnets em dispositivos móveis [11]. Quando nos re-
ferimentos à mobile botnets, é possı́vel utilizar caracterı́sticas relacionadas as operações
de sistema que o aplicativo realiza, como, por exemplo, leituras e escritas em arquivos
do sistema, conexões de rede abertas, vazamento de informação, serviços do dispositivo



iniciados, operações criptografadas e conversações HTTP e tentativas de conexão HTTP
[5].

3. Objetivos

O principal objetivo desse trabalho é desenvolver uma técnica baseada em aprendizado
de máquina para detectar botnets em dispositivos móveis. Entre os objetivos especı́ficos
temos:

1. Realizar uma revisão bibliográfica dos trabalhos envolvendo detecção de botnets
em computadores e dispositivos móveis, que utilizem machine learning para esta
detecção, e trabalhos relacionados à detecção de malwares em dispositivos An-
droid, por meio de uma análise dinâmica das aplicações;

2. Selecionar as caracterı́sticas mais utilizadas e relevantes para a detecção de bot-
nets e quais informações sobre a execução do aplicativo são relevantes para sua
classificação em malware ou não;

3. Escolher os algoritmos de aprendizado de máquina que possuı́rem os melhores
ı́ndices de detecção de botnets e os mesmos serão treinados com as caracterı́sticas
relevantes escolhidas;

4. Os testes de desempenho dos algoritmos serão executados em um ambiente mais
próximo da realidade, utilizando um tablet real, e seus resultados comparados
com os encontrados por trabalhos na área, permitindo também a implementação
de uma aplicação para a detecção em tempo real de bot malwares.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Primeiramente, será feito uma revisão bibliográfica dos trabalhos que tenham como tema
a detecção de botnets em computadores e em dispositivos móveis e trabalhos envolvendo
a detecção de malwares em dispositivos Android.

Com relação aos primeiros, serão identificados os algoritmos de aprendizado de
máquina utilizados, bem como ranqueá-los quanto ao seu desempenho, os conjuntos de
dados que foram utilizados em cada trabalho, quais caracterı́sticas foram utilizadas para
classificar o tráfego da rede como um tráfego gerado por uma botnet e possı́veis técnicas
adicionais que tenham sido empregadas no processo de classificação.

Com relação ao segundo grupo, serão identificados quais trabalhos realizam a
detecção por meio de análise dinâmica das aplicações. Serão, então, anotadas as ca-
racterı́sticas que são utilizadas para a classificação de aplicações malwares e também
possı́veis ferramentas, como sandboxes ou ambientes virtuais para a coleta dessas
informações.

Os conjuntos para treino, validação cruzada e testes serão criados por meio de
uma captura dos pacotes da rede utilizando a ferramenta Wireshark [9] e simultaneamente
coletando chamadas de sistema por meio do comando Linux strace ou algum software que
realize uma coleta similar.

Os perı́odos de coleta serão divididos em duas partes:

1. Coleta dos dados durante um perı́odo sem botnets instaladas no dispositivo, onde
este pode ser divido em outras duas partes:



(a) Um perı́odo com o dispositivo em inatividade;
(b) Outro perı́odo com o uso de aplicações diversificadas.

2. Coleta dos dados durante um perı́odo com botnets instaladas no dispositivo, sendo
dividido nas seguintes sub-partes:

(a) Um perı́odo de inatividade, mas com os malwares bots instalados no dis-
positivo;

(b) Perı́odos com a atividade de apenas um bot malware, para verificar seu
comportamento quando isolado de outros malwares que podem competir
por recursos;

(c) Diversas combinações entre quais bots malwares estão instalados no dis-
positivo, para verificar seu comportamento no meio de outros bot malwa-
res.

Utilizando Python, serão filtradas as informações desejadas de cada um destes ar-
quivos, tanto os arquivos com captura do tráfego de rede, como os arquivos contendo as
chamadas de sistema executadas pelos aplicativos. Os dados encontrados serão analisa-
dos estatisticamente. Esta operação possibilitará encontrar outliers e possı́veis ruı́dos na
capturas, para então trata-los e, também, normalizar os dados gerados.

Os algoritmos de aprendizado de máquina que foram escolhidos na segunda etapa
serão reimplementados, ou por meio de módulos de aprendizado do Python, ou com
implementação própria, dependendo das necessidades encontradas. Estes serão treinados
usando o conjunto de dados separados para treino. Em seguida, os algoritmos treinados
serão apresentados à base de dados para validação cruzada. Os algoritmos que obterem os
melhores desempenhos serão os escolhidos para tentar classificar a base de dados para tes-
tes. Estatı́sticas e gráficos serão gerados para cada uma dessas execuções com finalidade
de representar o desempenho de cada um deles.

O último passo de validação será em tempo real, utilizando o próprio disposi-
tivo, onde o mesmo será monitorado por algum tempo e o algoritmo selecionado tentará
detectar a presença, ou não, de uma botnet no dispositivo.

5. Cronograma de Execução
Atividades a serem realizadas:

1. Revisão bibliográfica;
2. Coleta dos dados necessários para o treinamento e os testes que serão realizados;
3. Escolha das caracterı́sticas que serão utilizadas nos algoritmos de aprendizado de

máquina;
4. Escolha dos algoritmos de aprendizado de máquina que serão implementados;
5. Treino dos algoritmos de aprendizado de máquina;
6. Aplicação de um feature selector para selecionar as caracterı́sticas que tem im-

pacto no sucesso da detecção;
7. Testes utilizando os algoritmos treinados em um conjunto de dados para testes;
8. Teste do algoritmo que possuiu melhor desempenho no tablet real;
9. Organização e criação de mecanismos que possibilitem a visualização dos resul-

tados obtidos;
10. Escrita do TCC;



Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X
Atividade 9 X X
Atividade 10 X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Este trabalho busca relacionar caracterı́sticas usadas para a detecção de botnets e carac-
terı́sticas geradas a partir da execução de aplicativos, usadas para a detecção de malwares
de dispositivos móveis, no treino de algoritmos de aprendizado de máquina, com o in-
tuito de verificar sua eficácia na detecção de botnets em dispositivos móveis e validar seu
desempenho em um ambiente real.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de junho de 2016.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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