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TURRISI DA COSTA, V. G.. Uma Abordagem Baseada em Chamadas de Sistema
para a Detecção de Botnets em Dispositivos Móveis. 59 p. Trabalho de Conclusão
de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Londrina,
Londrina–PR, 2016.

RESUMO

Botnets são uma séria ameaça à segurança da Internet. Com as constantes sofisticações e a
resiliência delas, uma nova onda surgiu, modificando o ambiente de atuação destas botnets
do ambiente tradicional, composto por desktops, para um ambiente constituído por dis-
positivos móveis. Assim como no ambiente desktop, a detecção de botnets em dispositivos
móveis é essencial para se minimizar o perigo imposto por elas. Entre as diversas estrate-
gias aplicadas na detecção destas botnets, aquelas que apresentam os melhores resultados
e a maior capacidade de generalização em relação ao mundo real envolvem a descoberta de
padrões de comportamentos anômalos. No campo de botnets móveis, uma maneira de se
detectar padrões anômalos é por meio da análise das invocações de chamadas de sistema
realizadas por estas aplicações maliciosas. Neste trabalho, é apresentada uma aborda-
gem baseada em host e em detecção de anomalias para a identificação de botnets móveis.
A abordagem proposta utiliza algoritmos de Aprendizado de Máquina para identificar
padrões anômalos nas características extraídas de chamadas de sistema. Utilizando um
dataset contendo múltiplas famílias de botnets e diversas aplicações legítimas, foi possível
testar a abordagem proposta em um cenário próximo à realidade. A abordagem proposta
alcançou bons resultados, com baixas taxas de falso positivos e altas taxas de detecção
das botnets.

Palavras-chave: Botnets Móveis. Abordagem baseada em Host. Detecção de Anomalias.
Aprendizado de Máquina





TURRISI DA COSTA, V. G.. A System-Call-Based Approach to Detect Botnets
in a Mobile Environment. 59 p. Final Project (Bachelor of Science in Computer Sci-
ence) – State University of Londrina, Londrina–PR, 2016.

ABSTRACT

Botnets have been a serious threat to the Internet security. With the constant sophis-
tication and the resilience of them, a new trend has emerged, shifting botnets from the
traditional desktop environment to the mobile environment. As in the desktop domain,
detecting mobile botnets is essential to minimize the threat that they impose. Along the
diverse set of strategies applied to detect these botnets, the ones that show the best results
and a better capability to generalize the real world involve discovering patterns in their
anomalous behavior. In the mobile botnet field, one way to detect these patterns is by
analyzing the system calls invoked by this kind of applications. In this work, we present an
anomaly-based and host-based approach to detect mobile botnets. The proposed approach
uses machine learning algorithms to identify anomalous behaviors in features extracted
from system calls. Using a self-generated dataset containing multiple families of mobile
botnets and legitmate applications, we were able to test the performance of our approach
in a close-to-reality scenario. The proposed approach achieved great results, including low
false positive rates and high true detection rates.

Keywords: Mobile Botnets. Host-based Approach. Anomaly Detection. Machine Lear-
ning
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1 INTRODUÇÃO

Botnets são uma séria ameaça para a segurança da Internet e um dos tópicos mais
desafiadores no campo de cibersegurança [5].

Nos últimos anos, uma nova tendência no campo de botnets surgiu, alavancada
pela popularização de dispositivos móveis, televisões, carros e eletrodomésticos com capa-
cidades de conexão à Internet. Devido ao acesso constante destes dispositivos à Internet,
suas conexões com redes sociais e outras aplicações de rede, houve um interesse por parte
dos donos de botnets nestes dispositivos, modificando seu alvo de ataque de um domí-
nio tradicional de desktops, para estes dispositivos móveis com cada vez mais acesso à
Internet [6].

Assim como no domínio tradicional, as botnets compostas por dispositivos móveis
(mobile botnets) representam um conjunto de dispositivos como, por exemplo, tablets ou
telefones móveis, comprometidos por um bot malware - um programa malicioso sofisti-
cado - que coloca-os sob o controle de um atacante. Após infectados, estes dispositivos
trabalham em conjunto para realizar as atividades fraudulentas desejadas por aquele que
é dono e controlador desta botnet, chamado de botmaster [6].

Para neutralizar a ameaça imposta por estas botnets, é necessária a criação de uma
abordagem para a detecção das mesmas. Esta abordagem deve apresentar altas taxas de
detecção, mantendo um baixo número de falso positivos, enquanto ainda minimiza o tempo
e os recursos computacionais necessários para a identificação deste malware [7] [8].

Enquanto muitos trabalhos lidam com a detecção de botnets no domínio tradicional
de computadores desktop, como nos trabalhos de Stevanovic et al. [5], Saad et al. [9] e
Sakib et al. [7], as abordagens utilizadas nestes trabalhos não se aplicam completamente
ao domínio de botnets móveis. Além disso, os poucos trabalhos que abordam a detecção
de botnets no domínio de dispositivos móveis apresentam alguns problemas.

O primeiro problema é a falta de um cenário mais realista para a validação das
abordagens propostas nestes trabalhos. Karim et al. [10], por exemplo, utilizaram em seus
experimentos uma sandbox (um ambiente para a execução de forma isolada de algum
software), ocasionando na não execução de ações de algumas botnets, capazes de detectar
que estavam em um ambiente emulado, limitando o escopo de resultados. Outro problema
está relacionado à falta de foco exclusivo em bot malwares. Burguera et al. [11] propuseram
uma abordagem para a detecção de malwares em dispositivos móveis, contendo mais do
que apenas bot malwares. Em trabalhos como esse, os resultados não são especificamente
relacionados com botnets, sendo limitada a contribuição dos mesmos para o campo de
detecção de botnets.
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Este trabalho propõe uma solução baseada em host e em detecção de anomalias
para a descoberta de botnets em dispositivos móveis utilizando algoritmos de Aprendizado
de Máquina. A abordagem utilizada no trabalho detecta bot malwares em dispositivos
móveis por meio da identificação de anomalias em chamadas de sistema realizadas por uma
aplicação. Por meio da coleta destas chamadas de sistema e a extração de características
a partir destas invocações, é possível induzir um algoritmo de Aprendizado de Máquina
e obter altas taxas de detecção ao mesmo tempo que se mantém baixas taxas de erros de
classificação. Para a avaliação da solução proposta neste trabalho, foi criado um cenário
próximo à realidade, contendo aplicações legítimas e botnets, em um dispositivo móvel
real.

No Capítulo 2, são apresentadas a fundamentação teórica e metodológica, divida
em botnets e mobile botnets, Aprendizado de Máquina e os algoritmos utilizados, e traba-
lhos relacionados. No Capítulo 3, são apresentados os materiais e métodos, divido em três
Seções: na Seção 3.1, é apresentada a solução proposta; na Seção 3.2, as características
extraídas e utilizadas no experimento são detalhas; e por fim, na Seção 3.3, o experimento
é explicado em detalhes. No Capítulo 4, temos a apresentação de todos os resultados ob-
tidos, bem como uma discussão sobre eles. Finalmente, no Capítulo 5, temos a conclusão
deste trabalho e a apresentação de propostas para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE

Para um melhor entendimento do trabalho realizado, será apresentada a funda-
mentação teórica sobre os conceitos utilizados para a realização do mesmo. Primeiramente,
serão apresentados conceitos relacionados às botnets. Em seguida, serão apresentados con-
ceitos relacionados ao Aprendizado de Máquina, e os algoritmos utilizados neste trabalho.
Por fim, será exposto o estado da arte da área de detecção de botnets durante a elaboração
deste trabalho.

2.1 Botnets e Mobile Botnets

Uma botnet é composta por três partes principais: o bot, o botmaster e a infra-
estrutura de Comando e Controle (Command and Control - C&C). O bot corresponde
ao dispositivo infectado que está sob o controle de um ou mais usuários maliciosos. O
botmaster é o usuário malicioso que possui e controla todos os bots de uma botnet. A
infraestrutura de C&C é a parte mais importante de uma botnet pois, por meio dela, o
botmaster é capaz de enviar comandos para os bots e receber informações vindas deles [6].

Em relação à arquitetura de C&C de uma botnet, existem basicamente três dife-
rentes protocolos de rede utilizados: Internet Relay Chat (IRC), um protocolo bastante
utilizado por programas de bate-papo antigos; o Hypertext Transfer Protocol (HTTP),
utilizado em sistemas de informação; e protocolos peer-to-peer (P2P), que permitem a co-
municação direta entre pares da rede, sem a necessidade de um servidor central. Quanto
ao primeiro protocolo, este é utilizado por botnets mais antigas e de menor complexidade.
Após infectado, um bot localiza e se conecta em um servidor IRC. O botmaster, por meio
deste servidor IRC, se comunica com os bots através de mensagens de texto. Assim como
em botnets que utilizam infraestruturas baseadas em IRC, a infraestrutura de C&C de
uma botnet que utiliza o protocolo HTTP é tipicamente centralizada, e uma quebra na
comunicação com este servidor (IRC ou HTTP) desliga toda a botnet. Já no caso de in-
fraestruturas de C&C baseadas em protocolos P2P, devido à natureza de redes P2P, um
botmaster pode inserir comandos em qualquer parte da botnet e o mesmo será propagado
para todos os bots da rede, sendo até mesmo difícil estimar o tamanho real deste tipo de
botnet [9].

Esse sistema coordenado de bots trabalha para realizar ações maliciosas desejadas
por quem os controla. Entre estas ações maliciosas encontram-se, como descritos por Feily
et al. [8], Saad et al. [9] e Karim et al. [10] :

1. Negação distribuída de serviço (Distributed Denial of Service - DDoS): é uma va-
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riação de um ataque chamado negação de serviço (Denial of Service - DoS). Um
ataque DoS, assim como um ataque DDoS, tem como objetivo tornar recursos com-
putacionais e de rede indisponíveis por um período temporário ou indefinido, por
meio do sobrecarregamento de dispositivos computacionais. A diferença entre os
dois tipos de ataque está na quantidade de dispositivos que realizam esta ação mali-
ciosa: enquanto no ataque DoS apenas um dispositivo é utilizado, no ataque DDoS
é utilizado um conjunto grande de dispositivos que trabalham de forma coordenada;

2. Disseminação de e-mails de spam e phishing: o primeiro é referente a propagação
de e-mails indesejados, não solicitados ou ilegais. Já o segundo tem como objetivo
o roubo de informações sensíveis utilizando e-mails;

3. Roubo de informações pessoais;

4. Distribuição ilegal de softwares e mídias piratas;

5. Utilização de recursos computacionais de terceiros para a mineração de Bitcoins;

6. Disseminação de outros malwares como: worms, Cavalos de Troia, ransomwares,
spywares e outros tipos de softwares maliciosos.

Outros pontos a serem salientados são a alta resiliência destes bot malwares, sua
alta diversidade de comportamentos e a gama de técnicas empregadas por eles para di-
ficultar nos processos de detecção dos mesmos. Diversas técnicas foram propostas para
tornar possível a detecção de botnets nos últimos anos, sendo divididas em duas principais
categorias: por meio da construção de Honeynets ou pelo uso de sistemas de detecção de
intrusão (Intrusion Detection System - IDS). Este é dividido em dois subgrupos, sistemas
baseados em assinatura e sistemas baseados em detecção de anomalias [6].

Honeynets são redes compostas por diversos dispositivos que tem a finalidade de
atrair malwares para analisá-los a medida que, estes malwares, atacam os dispositivos da
rede. No campo de detecção de botnets, as Honeynets são as mais adequadas para coletar
informações sobre os bot malwares, com a finalidade de entender as tecnologias que estão
sendo utilizadas por eles, e realizar uma análise completa das principais características
da botnet. Entre suas desvantagens estão as limitações nas atividades que as Honeynets
podem rastrear, uma vez que só conseguem coletar informações nas máquinas colocadas
como armadilhas para os bot malwares, e não são capazes de coletar informações sobre
botnets que não utilizaram, como métodos de propagação, spam ou downloads da Internet,
ou não examinam a rede para localizar novos dispositivos. Outro problema do uso de uma
solução baseada em Honeynets é a existência de malwares capazes de detectar o ambiente
de uma Honeynet, e não realizar suas ações [6] [12].
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No método baseado em detecção de anomalias, são definidos comportamentos con-
siderados normais no domínio observado para, posteriormente, identificar comportamen-
tos anômalos, distintos destes. Estes comportamentos anômalos podem ser relacionados
com as atividades de rede realizadas observando, por exemplo: uma alta latência, um
grande volume de tráfego ou o uso de portas incomuns, em uma abordagem de detecção
de anomalias em rede; ou em comportamentos internos ao host como, por exemplo, uma
requisição de uma grande quantidade de memória por uma aplicação, em uma aborda-
gem baseada em host. O processo de identificação de comportamentos anormais tendo
como base comportamentos normais é, geralmente, realizado com o auxílio de algoritmos
de Aprendizado de Máquina. Quando aplicada uma abordagem baseada em detecção de
anomalias, o sistema identifica estes comportamentos anômalos e determina a presença
ou não de um bot malware [6] [12].

A vantagem do uso de uma abordagem baseada em detecção de anomalias, tanto na
baseada em host como na baseada em rede, está na possibilidade de detecção de botnets
previamente desconhecidas. Por outro lado, traz como desvantagem um alto índice de
falsos positivos, pois estes comportamentos anômalos podem ser resultado de aplicações
legítimas desconhecidas.

No caso do método baseado em assinatura, é criado um banco de dados de assi-
naturas ou descrições de comportamentos conhecidos e ligados à ataques realizados por
malwares. A partir do momento que o detector identifica que estão sendo realizadas ati-
vidades com a mesmas assinaturas de ataques cadastradas no banco de dados, existe a
possibilidade de o usuário estar infectado por um malware, no caso, um bot malware.
A vantagem deste método são suas altas taxas de detecção, sendo suas duas grandes
desvantagens a incapacidade de se detectar malwares com assinaturas de ataque não ca-
dastradas no sistema e, também, na quantidade de recursos computacionais e humanos
para a manutenção e constante atualização do banco de dados [6] [12] [13].

Tendo em vista as dificuldades de manutenção e generalização da solução criada
com uma abordagem baseada em assinatura, o método utilizado para detecção de botnets
deste trabalho é baseado em detecção de anomalias. Técnicas de Aprendizado de Máquina
são utilizadas em conjunto com esta abordagem, uma vez que, por meio delas, é possível
distinguir comportamentos anômalos, seja na rede ou no próprio host [6].

Além de propor o uso de uma abordagem baseada em detecção de anomalias, este
trabalho também concentra seus esforços em uma detecção baseada em host. A principal
vantagem deste tipo de solução é um maior detalhamento das ações realizadas pelas bot-
nets. As ações mais importantes realizadas por uma botnet são a comunicação e trocas de
informações dos bots com a infraestrutura de C&C e o processo de coleta de dados reali-
zado pelos bots nos dispositivos comprometidos. A abordagem de detecção de anomalias
em host tem também a vantagem de ser capaz de monitorar ambas as ações, diferindo de
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uma abordagem de rede, que é geralmente restrita apenas ao monitoramento de atividades
de rede.

2.2 Aprendizado de Máquina

O Aprendizado de Máquina consiste em um conjunto de algoritmos que procuram
gerar uma função ou conjunto de funções que, dado um certo número de descritores ou
características, sobre algum problema (variáveis que são utilizadas por essas funções),
buscam explicar um conjunto de amostras [14]. Aprendizado de Máquina é definido na
literatura 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." [15] 1

Essas experiências podem ser instâncias de um banco de dados, em que cada
instância é representada por um conjunto de características que a descrevem, e cada ca-
racterística pode assumir um valor contínuo, categórico ou binário. Caso essas instâncias
sejam fornecidas para um algoritmo de Aprendizado de Máquina (Machine Learning Al-
gorithm - MLA) com os valores de saída (outputs) corretos, então o aprendizado é dito
como supervisionado. Em contrapartida, caso as instâncias fornecidas para o algoritmo
não contenham nenhuma saída, o aprendizado é dito como não supervisionado [16].

Existem dois tipos de problemas que o Aprendizado de Máquina supervisionado
resolve, sendo eles, problemas de regressão e de classificação. Com relação ao primeiro
grupo de problemas, eles consistem em prever um valor numérico contínuo para instâncias
desconhecidas. Um exemplo real disto seria um algoritmo para a previsão de valores de
imóveis. Dado um certo grupo de características sobre estes imóveis, como área total,
número de quartos e idade do imóvel, um algoritmo de Aprendizado de Máquina buscaria
explicar um atributo alvo sobre estes imóveis como, por exemplo, o valor destes imóveis.
Após o treino do algoritmo por uso de diversas instâncias, poderia-se utilizar a relação
matemática encontrada para prever o valor de uma nova instância desconhecida. Em
relação a problemas de classificação, eles consistem em rotular instâncias desconhecidas
como, por exemplo, separar um conjunto de e-mails em dois grupos: spam e não-spam
[14]. O problema que este trabalho buscou resolver é um problema de classificação, uma
vez que o sistema desenvolvido tinha como objetivo rotular as amostras coletadas como
geradas por aplicações botnets ou por aplicações legítimas.
1 Um 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.
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Com relação ao processo de treinamento de um algoritmo de Aprendizado de
Máquina, busca-se reduzir o valor de uma função, chamada de função de custo, que
simboliza o erro entre o valor de saída do algoritmo e a saída esperada, por meio de
ajustes nas funções utilizadas pelos algoritmos para gerar estas saídas. Nos algoritmos
supervisionados, este erro é dado como a diferença entre o valor previsto por ele e o
valor de saída correta para aquela instância. Nos algoritmos não supervisionados, o erro
é calculado com auxílio de alguma métrica que mede a semelhança entre as instâncias
dadas para treino, buscando-se aumentar a semelhança entre as amostras, reduzindo o
sua diferença, o erro [14].

Neste trabalho, foram selecionados dois algoritmos específicos, dentre todos os
algoritmos de Aprendizado de Máquina existentes: Random Forest e a máquina de vetores
de suporte (Support Vector Machine - SVM ). Estes algoritmos foram escolhidos uma vez
que são algoritmos tradicionalmente conhecidos por suas boas performances e também
pela facilidade com relação a otimização de seus parâmetros.

2.2.1 Random Forest

O algoritmo de Aprendizado de Máquina Random Forest trabalha combinando
árvores de decisão, de maneira que cada árvore seja treinada tendo como base um sub-
conjunto de características de instâncias amostradas aleatoriamente e com repetição, onde
a quantidade de características é definida como parâmetro e o número de instâncias amos-
tradas com repetição é igual ao total de instâncias do conjunto de dados [17].

Uma árvore de decisão é um algoritmo de Aprendizado de Máquina que cria um
modelo, no formato de uma árvore, onde cada nó representa um atributo do conjunto de
dados. Cada nó divide o conjunto dos dados presentes nele em conjuntos menores e menos
desordenados, onde esta desordenação pode ser calculada pelo ganho de informação ou
pelo coeficiente de Gini. Este processo de divisão dos dados é realizado sucessivamente
até que os dados presentes em um nó pertençam somente a uma mesma classe, ou até
que algum critério de poda seja alcançado, como uma altura limite da árvore, ou critérios
estatísticos como, por exemplo, a presença majoritária de alguma classe em um nó da
árvore [18].

Neste trabalho, foi abordado como métrica para a seleção das características ape-
nas o ganho de informação, visto que os resultados obtidos pelo uso deste ou do coeficiente
de Gini é similar.

Para se calcular o ganho de informação de uma característica 𝑐, selecionada para
realizar a divisão do conjunto de dados, deve-se calcular uma outra métrica - a entropia -
de cada um dos conjuntos de dados resultantes de um nó com raiz 𝑐. O cálculo da entropia
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de um subconjunto 𝑆 ⊆ 𝑇 , onde 𝑇 é o conjunto de dados, é dado da seguinte forma:

𝐻(𝑆, 𝑐) = −
𝐽∑︁

𝑖=1
𝑓𝑖 log2 𝑓𝑖. (2.1)

Onde 𝑓𝑖 é a probabilidade da ocorrência de uma classe 𝑖 no subconjunto 𝑆, de um
total de 𝐽 classes. Em seguida, deve-se fazer a média ponderada das entropias de cada
um dos subconjuntos resultantes da escolha da característica 𝑐, dada pela equação:

𝐻(𝑇, 𝑐) = 1
𝜇(𝑇 )

𝐷∑︁
𝑖=1

𝐻(𝑆𝑖, 𝑐) 𝜇(𝑆𝑖). (2.2)

Onde 𝐷 é o total de subconjuntos gerados a partir da divisão no nó, e a operação
𝜇, quando aplicada em 𝑇 e em 𝑆𝑖, resulta em valores referentes aos tamanhos do conjunto
de dados e dos subconjuntos de dados, respectivamente.

Em seguida, deve-se calcular a entropia geral do sistema, sendo esta dada pela
equação 2.1 aplicada sobre o conjunto de dados como um todo. Por fim, deve-se calcular
o ganho de informação, dado pela seguinte equação:

𝐼𝐺(𝑇, 𝑐) = 𝐻(𝑇 ) − 𝐻(𝑇, 𝑐). (2.3)

Onde 𝐻(𝑇 ) é a entropia do conjunto de dados, e 𝐻(𝑇, 𝑐) é a média ponderada
das entropias dos subconjuntos gerados a partir de uma característica 𝑐. Deve-se calcular
o ganho de informação de cada característica presente nas amostras, e selecionar aquela
que possuí o maior ganho de informação.

Um número arbitrário 𝑛 de árvores de decisão são criadas por meio de cada amos-
tragem 𝑛 do dataset, contendo um número arbitrário 𝑓 de características, também amos-
tradas aleatoriamente do conjunto de características possíveis. Por meio do uso combinado
destas árvores de decisão, é possível convergir o erro para um valor não sobre-ajustado ao
conjunto de dados [17].

Na Figura 1 temos a representação de uma Random Forest, onde cada amostragem
do conjunto de dados gera uma árvore de decisão, sendo que cada árvore de decisão
contribuirá para o processo de classificação de uma instância desconhecida. A contribuição
de cada árvore de decisão neste processo é dada por uma espécie de eleição, na qual cada
árvore vota em uma classe para uma determinada instância, sendo que, neste processo de
votação, cada voto pode ter peso diferente.
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Figura 1 – Representação de uma Random Forest. Traduzida de [1]

2.2.2 Support Vector Machine

A SVM é um algoritmo de Aprendizado de Máquina desenvolvido para classificação
binária. Este algoritmo busca um hiperplano com uma separação ótima entre as duas
classes, maximizando assim, a fronteira, ou margem, de decisão entre as classes. Os pontos
nas fronteiras das margens do hiperplano de separação, que são utilizados para na criação
da margem de decisão, são chamados de vetores de suporte. Diferentes núcleos, ou kernels,
como o kernel de função de base radial (Radial Basis Function - RBF), são utilizados
no processo de classificação de acordo com o conhecimento sobre o comportamento dos
dados [19].

Em uma Máquina de Vetores de Suporte, existem alguns parâmetros adicionais,
sendo eles o valor de 𝐶 e de 𝛾. O valor de 𝐶 é relacionado ao trade off entre o erro de
treino da SVM e a maximização da margem de separabilidade entre as classes da mesma
[20]. À medida que o valor de 𝐶 aumenta, existe uma maior penalização por erros de
classificação cometidos, atuando em um processo conhecido como suavização de borda.
Já o valor de 𝛾 reflete a distância da influência de cada elemento no processo de treino,
caso o kernel da SVM seja RBF [21].

Nas Figuras 2 e 3, é possível observar o impacto da variação do parâmetro 𝐶 em
uma SVM com kernel linear. Na Figura 2, à medida que o valor de 𝐶 aumenta, as amostras
escolhidas como vetores de suporte, demarcadas na imagem por um círculo, se tornam
mais próximas da fronteira de decisão. Já na Figura 3, é possível visualizar o impacto de
um grande valor de 𝐶, que desloca a fronteira de decisão, e minimiza a distância entre a
fronteira.

Na Figura 4, temos a variação dos parâmetros 𝐶 e 𝛾, mostradas de forma visual,
em uma SVM com kernel RBF. A partir do momento que o valor de 𝐶 aumenta em
uma SVM com kernel RBF, surgem grupos mais bem divididos, com fronteiras mais bem
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Figura 2 – Variação do parâmetro 𝐶 de uma SVM com kernel linear. [22]

Figura 3 – Outro exemplo de variação do parâmetro 𝐶 de uma SVM com kernel linear.
Imagem adaptada de [2]

definidas, como pode-se observar olhando apenas uma coluna da matriz de figuras. O
impacto do valor de 𝛾 pode ser visto observado-se uma linha da matriz de figuras, onde
a medida que o valor de 𝛾 aumenta, a área de decisão (classificação) diminui.
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Figura 4 – Variação do parâmetro 𝐶 e 𝛾 de uma SVM com kernel RBF. [21]

2.3 Trabalhos Relacionados

As botnets podem ser divididas em dois domínios principais: em computadores
desktop e em dispositivos móveis.

No domínio de botnets tradicionais, Saad et al. [9] fundiram diferentes conjuntos de
dados. Alguns conjuntos, gerados por honeypots (um recurso computacional de segurança
dedicado a ser sondado, atacado ou comprometido [23]), continham informações sobre as
ações realizadas pelas botnets Storm e Walowdac. Os outros conjuntos de dados continham
tráfego geral de rede, variando de web browsing até tráfego P2P gerado por jogos.

No trabalho de Saad et al. [9], para a detecção de botnets que utilizavam a arqui-
tetura de comunicação P2P, foram utilizadas características extraídas dos fluxos de rede,
bem como características coletadas dos hosts, concentrando a atenção em características
baseadas no domínio de rede. Tendo um valor de revocação acima de 90% em diversos
algoritmos de Aprendizado de Máquina e 7% de taxa de falsa descoberta (false discovery
rate - FDR), foram alcançados resultados significativos, mas os resultados do trabalho
têm um alcance limitado pelo fato de conter apenas dois tipos de botnets em seu conjunto
de dados. Portanto, a abordagem proposta por Saad et al. [9] pode não ter o mesmo
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desempenho em um ambiente com maior diversidade de botnets. Em nosso trabalho, ten-
tamos resolver este problema utilizando 24 aplicações de botnets em dispositivos móveis
distribuídas entre 13 tipos diferentes de botnet.

Stevanovic et al. [5] propuseram a criação de um sistema baseado em fluxos para
a detecção de botnets, utilizando características extraídas dos fluxos de rede. Por meio
do dataset gerado por [9], foram comparados múltiplos algoritmos de Aprendizado de
Máquina. O melhor resultado alcançado pelo trabalho foi utilizando o algoritmo Random
Forest, que obteve em torno de 95% de precisão e revocação. Enquanto os resultados
alcançados são bem expressivos, o trabalho também foi limitado pela pouca diversidade
de botnets do dataset.

Sakib et al. [7] propuseram um sistema para a detecção de botnets baseadas em
HTTP, utilizando estratégias não supervisionadas e semi-supervisionadas com caracterís-
ticas extraídas da URL de requisições HTTP, e de respostas de servidores DNS (Domain
Name System). Aplicando aprendizado não supervisionado em um conjunto de dados par-
cial da rede do campus da Universidade de Clemson, foi alcançada uma taxa de revocação
em torno de 93%, mas com uma precisão muito baixa, próxima dos 27%.

No domínio de botnets em dispositivos móveis, Karim et al. [10] executaram malwa-
res móveis, tanto botnets quanto não-botnets, em uma sandbox e extraíram o seu compor-
tamento. Entretanto, algumas botnets puderam identificar que estavam sendo executadas
em um ambiente emulado e não completaram suas ações. Extraindo características rela-
cionadas às execuções dos malwares, o trabalho atingiu uma alta performance na tarefa
de identificar aplicações botnet e outros malwares de dispositivos móveis. É um bom re-
sultado, mas carece de um cenário mais próximo à realidade, onde aplicações móveis
legítimas estariam presentes. Em nosso trabalho, foram incluídas aplicações legítimas nos
experimentos como uma resposta para essa necessidade de um cenário mais próximo à
realidade.

Outros trabalhos focam no domínio de dispositivos móveis, mas não na detecção
de botnets. Burguera et al. [11] realizaram pesquisas para a detecção de malwares de
dispositivos móveis por meio do uso de algoritmos de aprendizado não-supervisionados e,
como características, utilizaram a contagem de ocorrências de cada chamada de sistema
diferente. No teste do sistema proposto no trabalho, foram utilizadas duas aplicações reais,
com um número de amostras bem pequeno, mas alcançando boas taxas de detecção. Em
nosso trabalho, tentamos resolver o problema da baixa diversidade de aplicações com
possíveis comportamentos distintos, utilizando um diverso número de aplicações.

O sistema proposto neste trabalho é uma solução baseada em host e em detecção de
anomalias por meio de Aprendizado de Máquina. Um primeiro diferencial deste trabalho,
em relação aos existentes na área de detecção de botnets em dispositivos móveis, é a
abordagem baseada em host, que tem vantagem sobre uma abordagem baseada em rede
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em relação à quantidade de informações às quais a mesma tem acesso. Outro ponto
interessante da solução proposta é a criação de um dataset para a validação do trabalho
gerado a partir de um dispositivo real, contendo uma vasta coleção de aplicações botnet
e aplicações legítimas.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo explicará, primeiramente, os detalhes sobre a solução proposta pelo
trabalho. Em seguida, será apresentado o conjunto de dados gerados para os experimentos
e, por fim, os detalhes sobre os experimentos realizados.

3.1 Solução Proposta

Neste trabalho, foi proposta uma solução baseada em detecção de anomalias no
host para a detecção de botnets em dispositivos móveis. As botnets são detectadas por
meio da análise do comportamento das chamadas de sistema invocadas pelas aplicações
durante suas execuções.

A solução é dividida em três partes. A primeira parte é o módulo de Monitora-
mento e Extração, que é responsável por coletar todos os dados que serão utilizados pelos
outros módulos. O segundo módulo é o de Pré-processamento, que é responsável por ex-
trair as informações necessárias para a criação das instâncias que serão utilizadas pelo
classificador. O último módulo, o Classificador, é responsável por treinar um modelo que
irá classificar atividades de aplicações, como sendo atividades de aplicações legítimas ou
de aplicações botnet. Uma visão geral da solução é apresentada na Figura 5.

Figura 5 – Diagrama do sistema para a detecção de botnets em dispositivos móveis base-
ado em host.
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O primeiro módulo da solução proposta neste trabalho é o de monitoramento e
extração. Ele monitora constantemente o dispositivo móvel com o objetivo de verificar
a existência de novos processos cujo dono seja um usuário. Nesse tipo de dispositivo, os
processos cujo dono é um usuário representam todas as aplicações que não possuem acesso
de super usuário ou não são processos básicos do sistema.

Quando este módulo detecta um novo processo, ele automaticamente inicia a coleta
das invocações de chamadas de sistema realizadas por aquele novo processo, utilizando a
ferramenta Strace, que tem como função realizar o diagnóstico e debug em ambientes Unix.
Por meio dessa ferramenta, é possível monitorar as interações entre os processos no espaço
do usuário e o kernel do Linux [24], coletando todas as chamadas de sistema invocadas
pelo processo. O resultado da ferramenta Strace é um log que contém as chamadas de
sistema, sendo que este é gerado por meio do redirecionamento da saída da ferramenta.

Na Figura 6, temos parte de um log de chamadas de sistema invocadas por um
processo ou aplicação, durante um período de tempo. Cada linha deste log, exceto a pri-
meira que é apenas uma mensagem avisando o início do processo de coleta, representa a
invocação de uma chamada de sistema por parte do processo que estava sendo monito-
rado. Cada linha contém o horário de invocação, a chamada de sistema invocada e seus
respectivos parâmetros, e o seu valor de retorno.

Figura 6 – Parte do log de chamadas de sistema invocadas por uma aplicação.

O módulo de Pré-processamento da solução proposta extrai as características ne-
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cessárias para o processo de detecção de anomalias que será realizado pelo classificador.
Estas características são criadas utilizando os logs gerados pela ferramenta Strace. Para a
criação dos vetores de características, as chamadas de sistema foram agrupadas por janela
de tempo, na qual cada janela irá se tornar uma instância a ser utilizada pelo classifica-
dor. Em seguida, para cada janela de tempo, é realizada uma contagem do número de
ocorrências de cada diferente chamada de sistema.

Esse processo de contagem é realizado, também, por [11] durante a tarefa de de-
tectar malwares em dispositivos Android. Diferentemente de [11], neste trabalho, outras
características também foram adicionadas. Estas novas características são baseadas nas
chamadas de sistema onde o número de bytes envolvidos na operação é importante como,
por exemplo, chamadas de sistema para leitura e escrita. Um outro grupo dessas novas
características conta o número de bytes envolvidos em chamadas de sistema tendo como
base os tipos delas, por exemplo, chamadas do tipo de leitura ou escrita. As características
serão descritas de maneira mais detalhada na Seção 3.2. Os detalhes sobre o classificador,
que constitui a última etapa da nossa solução, serão apresentadas a seguir.

O terceiro módulo do sistema proposto, o Classificador, é um algoritmo de Apren-
dizado de Máquina treinado a partir de um subconjunto separado para o processo de
treino, onde os algoritmos serão induzidos com base nos rótulos dados a eles. Com rela-
ção ao algoritmos utilizado por este módulo, foram testados dois, a saber, uma Random
Forest, uma SVM com kernel linear e outra com kernel RBF, buscando a otimização dos
parâmetros de dois deles, que apresentaram os melhores resultados antes do processo de
otimização de parâmetros.

No algoritmo Random Forest, o parâmetro otimizado foi o número de árvores 𝑡 de
decisão utilizadas pelo algoritmo. Os valores de 𝑡 utilizados foram:

𝑡 = (100, 300, 500, 1000, 2000) . (3.1)

Quanto à SVM com kernel RBF, diferentes parâmetros foram testados em um
sistema de busca em grid, e a SVM com os parâmetros que resultaram no melhor desem-
penho foi escolhida.

O valor de 𝐶 é dado por:

𝐶 =
(︁
2−5, 2−4, ..., 215

)︁
. (3.2)

Enquanto o valor de 𝛾 é dado por:

𝛾 =
(︁
2−15, 2−14, ..., 23

)︁
. (3.3)

Todos os valores de 𝐶 e 𝛾 foram combinados e utilizados para medir a performance
de cada um de forma individual.
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Os parâmetros da SVM com kernel linear não foram otimizados, uma vez que foi
constatado que a solução para o nosso problema de classificação não era linear.

3.2 Características Extraídas

Existem diversos tipos de características sobre as aplicações que podem ser uti-
lizadas para se detectar botnets móveis. Estas são divididas em 4 grupos: características
estáticas, características dinâmicas, características sobre os metadados de uma aplicação
e características hibridas (o uso de características estáticas e dinâmicas), apresentadas na
Figura 7 retirada do trabalho [3]. Entre estas características dinâmicas, encontram-se as
características baseadas em chamadas de sistema.

Figura 7 – Taxonomia de tipos de características para a detecção de malwares em dispo-
sitivos móveis. Traduzido de [3].

Neste trabalho, foram propostos dois tipos de características dinâmicas relaciona-
das as chamadas de sistema, sendo o primeiro tipo relacionado com a ocorrência de uma
chamada de sistema, e o segundo, relacionado aos bytes envolvidos na chamada.

Uma chamada de sistema é uma requisição de um serviço feita por um programa
para o kernel do sistema operacional e é fundamental para as comunicações entre as apli-
cações e o kernel. Estes serviços são geralmente operações que apenas o kernel possui
privilégio de realizar. Em geral, programadores não precisam se preocupar com as chama-
das de sistema, uma vez que são usados wrappers, ou funções que facilitam o uso dessas,
feitos pelas linguagens de programação que, em seu núcleo, convertem qualquer operação
para uma sequência de chamadas de sistema [25] [26].

As chamadas de sistema podem ser agrupadas, principalmente, da seguinte ma-
neira: chamadas de escrita e leitura; chamadas envolvendo operações de rede; chamadas
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para paralelismo; e chamadas para a requisição de informações sobre processos, threads
ou sistema.

As características relacionadas às ocorrências de uma chamada de sistema corres-
pondem à:

1. Uma contagem de ocorrência para cada chamada de sistema;

2. Uma contagem de quantas chamadas de sistema diferentes foram invocadas durante
a janela de tempo;

3. O número total de chamadas de sistema durante a janela de tempo.

Para uma melhor visualização dos tipos de características apresentadas acima,
tomemos como exemplo o log apresentado na Figura 6. Supondo que este log parcial
seja uma janela de tempo, teríamos as seguintes características extraídas a partir dele,
apresentadas na Tabela 1, onde os tipos 1, 2 e 3 representam, respectivamente, os tipos
de características relacionadas às ocorrências de uma chamada de sistema apresentadas.

Tabela 1 – Exemplo das características relacionadas às ocorrências de uma chamada de
sistema geradas a partir log parcial apresentado na Figura 6

Tipo Nome da Característica Chamada de Sistema Relacionada Valor
1 lseek lseek 10

mmap2 mmap2 5
close close 5

sigprocmask sigprocmask 3
open open 4

munmap munmap 4
2 different_syscalls Todas 6
3 total_syscalls Todas 32

As outras características são diretamente ligadas aos valores de retorno das chama-
das de sistema, a partir do momento que estes representam o número de bytes envolvidos
durante a operação.

As chamadas de sistema nas quais os valores de retorno representam o total de
bytes envolvidos em sua operação são apresentados na Tabela 2.

Das chamadas de sistema apresentadas na Tabela 2, foram derivadas as seguintes
características baseadas em bytes:

1. A contagem total do número de bytes de cada chamada de sistema diferente;

2. A média de bytes por chamada de sistema;

3. O desvio padrão de bytes por chamada de sistema;
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Tabela 2 – Chamadas de sistema envolvendo bytes

Tipo Chamada de Sistema Ação
Escrita write Escreve em um descritor de arquivos

writev Escrevem múltiplos descritores de arquivos
pwrite Realiza a mesma operação que uma

chamada write, mas utilizando um offset
Leitura read Lê um descritor de arquivos

pread Realiza a mesma operação que uma
chamada read, mas utilizando um offset

Operações de Rede sendto Envia uma mensagem por um socket
sendmsg Mesma operação que a chamada sendto
recvfrom Recebe uma mensagem através de um socket

Operações de Diretório geetdents64 Lê as entradas de um diretório

4. O número total de bytes envolvendo todas as operações do tipo escrita;

5. O número total de bytes envolvendo todas as operações do tipo leitura;

6. Uma proporção entre escrita e leitura, na qual valores próximos à 0 representam mais
bytes envolvidos em operações de leitura, enquanto valores muito altos representam
o inverso. Valores perto de 1 representam o equilíbrio entre a quantidade de bytes
escritos e lidos;

7. Uma proporção entre operações de rede para envio e recebimento de dados, funcio-
nando da mesma forma que a proporção entre escrita e leitura.

Para exemplificar as características apresentadas acima, usaremos um outro exem-
plo fictício de log de chamadas de sistema, apresentado na Tabela 3, onde já foram ex-
traídas as informações interessantes.

Tabela 3 – Log fictício parseado de chamadas de sistema invocadas por uma aplicação.

Timestamp Chamada de Sistema Valor de Retorno
2016-06-20 16:22:53 read 1
2016-06-20 16:22:53 pread 20
2016-06-20 16:22:53 write 23
2016-06-20 16:22:53 write 5

O log apresentado na Tabela 3 resultaria nas seguintes características, relacionadas
a bytes, apresentadas na Tabela 4, onde os tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 representam, respectiva-
mente, cada um dos tipos de características relacionadas a bytes descritas anteriormente.

Características similares que utilizavam informações relacionadas à quantidade de
bytes envolvidos nas operações observadas foram propostas por [5], [9] e [27], sendo que,
em todos os trabalhos, foram observados anomalias geradas em rede. Extrapolando o
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Tabela 4 – Exemplo das características relacionadas à bytes geradas a partir do log parcial
apresentado na Tabela 3.

Tipo Nome da Característica Chamada de Sistema Relacionada Valor
1 write_bytes write 28

read_bytes read 1
pread_bytes pread 20

2 write_avg write 14
read_avg read 1
pread_avg pread 20

3 write_sd write 9
read_sd read 0
pread_sd pread 0

4 total_write write / writev / pwrite 28
5 total_read read / pread 21
6 write_read_ratio write / writev / pwrite / read / pread 1.333
7 - - -

domínio de uso tradicional, o de rede, foram criadas as características baseadas em bytes
descritas anteriormente, que serão analisadas no Capítulo 4.

Durante o período de coleta do log das chamadas de sistema, 100 diferentes cha-
madas de sistema foram invocadas pelos processos analisados, resultando em 100 caracte-
rísticas relacionadas à ocorrência em nossos vetores de características. Em conjunto com
essas características, foram incluídas mais duas relacionadas à ocorrência: uma contagem
de quantas chamadas de sistema diferentes foram invocadas pelo processo, e o número
total de chamadas, durante a janela de tempo. Também foram adicionadas 31 caracte-
rísticas relacionadas aos bytes das chamadas de sistema, onde essas são relacionadas às
chamadas de sistema listadas na Tabela 2, resultando em um total de 133 características.

3.3 Experimento

No experimento realizado neste trabalho, foi comparada uma Random Forest com
uma SVM com kernel linear e outra com um kernel RBF empregando o método hold-out.

Em relação as características utilizadas, foram selecionadas as características com
um maior fator de importância. Para se determinar a importância de cada característica,
foram utilizados dois mecanismos, o valor de 𝜒2 (chi-quadrado) e entropia. O 𝜒2 é uma me-
dida estatística para avaliar a distribuição dos dados. Utilizando os valores normalizados
de cada uma das métricas calculadas, foram escolhidas as características que receberam,
em alguma das métricas, um valor empírico igual ou superior à 0.2.



42

3.3.1 Ambiente de Experimento e Dataset

Para a criação de um ambiente para a realização do experimento, foi monitorado
um tablet Samsung com o sistema operacional Android a fim de coletar os dados neces-
sários para se validar a proposta do trabalho.

Este dispositivo foi monitorado durante um período de aproximadamente 7 dias
não sequenciais, em diversos horários do dia. Durante o monitoramento, o dispositivo
possuiu diversas aplicações legítimas e 24 aplicações botnet.

Primeiramente, foram instaladas apenas as aplicações legítimas no dispositivo. Em
seguida, as aplicações botnet foram introduzidas no dispositivo, uma a uma. Depois, foram
tiradas amostras aleatórias do conjunto de aplicações botnets escolhidas, e estas amostras
foram executadas em paralelo. Todas as aplicações botnets foram extraídas do conjunto
de aplicações gerado pelo trabalho [4].

O dataset resultante da coleta é composto em 85% por aplicações legítimas, en-
quanto o restante, 15%, são instâncias botnet. Na Tabela 5 é apresentada, de forma mais
detalhada, a composição do dataset.

Tabela 5 – Dataset formado por instâncias coletadas com uma janela de tempo de 1 se-
gundo.

Número de Instâncias
Total 28095

Instâncias Legítimas 23810
Anserverbot 495

BMaster 1058
DroidDream 132

Geimini 923
MisoSMS 168
NickiSpy 83

NotCompatible 75
PJapps 308
Pletor 97

Rootsmart 27
Sandroid 509
Tigerbot 345

Zitmo 65

A Tabela 6 apresenta a divisão das famílias de botnet utilizadas neste trabalho,
baseada no método utilizado pela sua infraestrutura de comando e controle. Pela obser-
vação desta tabela, percebemos que, das famílias de botnets selecionadas, sete utilizam
somente HTTP, quatro utilizam mensagens SMS, uma utiliza e-mail e outra utiliza HTTP
em conjunto com mensagens SMS como método de comunicação adotado por suas infra-
estruturas de C&C.
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Tabela 6 – Famílias de botnets divididas com base no método de comunicação da infraes-
trutura de C&C [4].

Método de Comunicação Família de Botnets
Email MisoSMS
HTTP Anserverbot

BMaster
DroidDream

Geinimi
NotCompatible

PJapps
Rootsmart

SMS NickiSpy
Sandroid
Tigerbot

Zitmo
HTTP/SMS Pletor

Entre as famílias que utilizam como método de comunicação o protocolo HTTP,
a Anserverbot é uma sofisticada que possuí como vetor de propagação aplicações legíti-
mas. Esta família ainda realiza contra-medidas, como encriptação de código e URLs para
comunicação e instalação de malwares adicionais [28].

A BMaster, outra família de botnets HTTP, utiliza Cavalos de Troia e técnicas de
exploração para a descoberta de potenciais dispositivos móveis passíveis de infecção. Seu
principal objetivo é ganhar dinheiro através de mensagens SMS, telefonia ou serviços de
vídeo [29].

A DroidDream e a Rootsmart realizam as seguintes ações maliciosas: envio de
informações sensíveis sobre o dispositivo infectado; realizar tentativas de escalar privilégios
de execução dentro do ambiente do dispositivo; e instalação de outras aplicações maliciosas
[30] [31]. A Geimini realiza as mesmas ações maliciosas que as famílias DroidDream e
Rootsmart, sendo o único comportamento divergente a incapacidade de escalar privilégios
[32].

Um diferencial da família de botnets NotCompatible é a capacidade de comunicação
P2P entre os bots, em caso de uma falha na comunicação com a infraestrutura de C&C.
Suas ações maliciosas ficam no campo de compartilhamento de informações sigilosas sobre
o dispositivo, e a rede na qual se encontram conectados [33].

A PJapps é uma família de botnets capaz de abrir um backdoor para a comunicação
com sua infraestrutura, a fim de realizar o roubo de informações sigilosas e a instalação
de outras aplicações maliciosas [31].

Com relação às famílias de botnets que utilizam mensagens SMS como método de
comunicação, a família NickiSpy foca suas ações maliciosas na interceptação de mensa-
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gens SMS e na coleta de chamadas de voz, bem como no compartilhamento de outras
informações sensíveis [34]. A família Tigerbot é outra família de botnets que atua de ma-
neira similar, sendo o seu diferencial a captura de sons do ambiente, mesmo quando o
dispositivo não está sendo utilizado [29].

A Sandroid utiliza Cavalos de Troia como meio de propagação. Suas ações são
direcionadas para atacar aplicações de banco e a realização de ransomware (prática que
consiste em sequestrar dispositivos móveis, criptografando dados e requisitando dinheiro
para que estes dados sejam recuperados) [29]

A Zitmo, a versão mobile da botnet Zeus, foi projetado para roubar códigos mTAN
(um código para autenticação de transações bancárias) enviadas pelos bancos por meio
de mensagens de texto [35]. Seu método de propagação é o envio de mensagens SMS que,
por meio de engenharia social, levam usuários a instalar certificados de segurança falsos
que são, na realidade, este malware botnet [29].

No caso da família Pletor, que utiliza HTTP e mensagens SMS para sua comu-
nicação, a propagação é realizada por meio de Cavalos de Troia, sendo que suas ações
maliciosas estão fortemente ligadas à ransomware.

Os malwares pertencentes à família MisoSMS utilizam mensagens de e-mail para
sua propagação. Suas atividades consistem no roubo de informações em mensagens de
SMS e informações sigilosas dos usuários infectados [36].

Para a realização do experimento, foi utilizado o método de hold-out. Ele consiste
em dividir o conjunto de dados em duas partes, utilizando uma para treino do algoritmo
de Aprendizado de Máquina, enquanto a outra parte é utilizada para a realização de
testes. Nos experimentos realizados neste trabalho, foram utilizados 60% do conjunto
de dados para o processo de treinamento e o restante, 40%, foram utilizados para teste
e validação dos algoritmos. Para minimizar a probabilidade de se selecionar o melhor,
ou pior, subconjunto de dados, os experimentos foram repetidos 50 vezes, amostrando
aleatoriamente os subconjuntos de dados para treino e teste em cada uma delas.

3.3.2 Métricas Utilizadas para a Avaliação de Desempenho

Para medir a performance de um classificador são necessárias algumas métricas.
Neste trabalho, foram utilizadas as seguintes métricas: precisão (Precision); revocação
(Recall); área abaixo da curva (Area Under the Curve - AUC ); especificidade (Specificity);
e taxa de falso positivo (False Positive Rate - FPR). Para se calcular as métricas, são
utilizadas as seguintes equações:

1. 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑇 𝑃
𝑇 𝑃 +𝐹 𝑃

, que representa a porcentagem de instâncias classificadas como
botnet que são de fato botnets;
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2. 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 𝑇 𝑃
𝑇 𝑃 +𝐹 𝑁

, que representa, em porcentagem, a efetividade do classificador de
identificar instâncias botnet;

3. 𝐴𝑈𝐶 = 1
2 * (𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦), que representa a habilidade do classificador, em

porcentagem, de evitar falsa classificação;

4. 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦 = 𝑇 𝑁
𝑇 𝑁+𝐹 𝑃

, que representam a efetividade, em porcentagem, de identificar
instâncias de aplicações legítimas;

5. False positive rate: 𝐹𝑃𝑅 = 1 − 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦

TP, TN, FP, FN representam, respectivamente, verdadeiro positivos (True Po-
sitives), verdadeiro negativos (True Negatives), falso positivos (False Positives) e falso
negativos (False Negatives). Em nosso trabalho, TP é o número de amostras botnet que
foram classificadas como tal, TN é o número de amostras legítimas que foram classifi-
cadas tal, FP é o número de amostras legítimas que foram classificadas como amostras
botnet e, por fim, FN representa o número de amostras botnet que foram classificadas
como amostras de aplicações legítimas.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para se analisar os resultados obtidos neste trabalho, devemos primeiramente ob-
servar as características que foram selecionadas. Todas as características que apresentaram
um valor superior ou igual à 0.2 em alguma das métricas de avaliação - 𝜒2 e entropia -
foram mantidos, totalizando 45 características. O valor 0.2 é um valor empírico selecio-
nado pelo trabalho por eliminar um grande número de características, mas mantendo um
certo subgrupo significativo. Estas características são apresentadas na Tabela 7.

O grupo de características relacionadas às operações com arquivos diz respeito a
todas as chamadas de sistema que executam algum tipo de ação com um arquivo como,
por exemplo, abrir ou fechar um determinado arquivo. Do grupo relacionado à espera,
temos chamadas de sistema que realizam um controle de execução de uma aplicação, como
espera da ocorrência de algum evento ou de um tempo pré-determinado. Características
pertencentes aos grupos 5 e 6 dizem respeito às chamadas de sistema ligadas à threads e
processos (processes).

O grupo 7 compreende chamadas de sistema que realizam alguma verificação de
informações sobre o sistema e seus dispositivos. O grupo 8 contém as características rela-
cionadas diretamente ao recurso computacional socket, enquanto o grupo 9 corresponde
às ações que esse recurso realiza e que não são propriamente características dele. No
grupo 10 temos chamadas de sistemas que requisitam alguma operação ligada à memória
ou, no caso da chamada de sistema gettimeofday, requisita o horário atual. A chamada
de sistema epoll_ctl é ligada à poll de eventos (um mecanismo usado pelo sistema para
controlar eventos).
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Tabela 7 – Características selecionadas para o processo de classificação.
Grupo Descritor Característica

1 Características Relacionadas a Bytes read_bytes_avg
write_bytes_avg

write_bytes
write_read_ratio

read_bytes
recvfrom_bytes_avg

recvfrom_bytes
send_receive_ratio
recvfrom_bytes_sd
sendto_bytes_avg

sendto_bytes
total_read
total_write

read_bytes_sd
writev_bytes

write_bytes_avg
sendto_bytes_sd

2 Características Generalizadoras total_syscalls
different_syscalls

3 Características Relacionadas a Operações com Arquivos open
close
read
write
ioctl

4 Características Relacionadas a Espera epoll_wait
futex
poll

5 Características Relacionadas a Processos clone
getpid

6 Características Relacionadas a Threads gettid
sigprocmask

7 Características Relacionadas a Verificações de Sistema access
stat64
fstat64

madivise
clock_gettime

getuid32
8 Características Relacionadas a Sockets getsockopt
9 Características Relacionadas a Operações de Rede sendto

recvfrom
10 Características Relacionadas a Operações Gerais de Sistema cacheflush

mprotect
gettimeofday

ARM_cacheflush
11 Características Relacionadas a Poll de Eventos epoll_ctl
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Ainda com relação às características selecionadas, na Tabela 8, elas são apresenta-
das por ordem de importância em relação à métrica de entropia. O fator de importância
varia de 0 à 1, lembrando que o mesmo encontra-se normalizado. A Tabela 9 é similar
à Tabela 8, mas apresenta o fator de importância de cada característica em relação a
métrica 𝜒2.

Tabela 8 – 15 melhores características em relação à entropia.

Característica Fator de Importância
clock_gettime 1.0
total_read* 0.967
read_bytes* 0.962

total_syscalls** 0.913
read 0.847

epoll_wait 0.800
getpid 0.793

getuid32 0.711
gettimeofday 0.688

read_bytes_avg* 0.563
read_bytes_sd* 0.448

ioctl 0.414
gettid 0.359

different_syscalls** 0.313
recvfrom_bytes* 0.296

* Características baseadas em bytes;
** Características baseadas em ocorrência adicionais as contagens por chamada de sistema.

Tabela 9 – 15 melhores características em relação à métrica 𝜒2.

Característica Fator de Importância
clock_gettime 1.0
total_read* 0.983
read_bytes* 0.979

total_syscalls** 0.955
read 0.924

getpid 0.897
epoll_wait 0.873

gettimeofday 0.830
getuid32 0.823

read_bytes_avg* 0.745
read_bytes_sd* 0.666

ioctl 0.601
gettid 0.546

recvfrom_bytes* 0.537
different_syscalls** 0.523

* Características baseadas em bytes;
** Características baseadas em ocorrência adicionais as contagens por chamada de sistema.
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Entre as 15 características mais bem ranqueadas, tivemos 10 características relaci-
onadas à ocorrência de uma chamada de sistema e 5 relacionadas à bytes. Com relação às
características relacionadas à ocorrência, duas delas (total_syscalls e different_syscalls)
são as características mais generalizadoras, representando, respectivamente, o número to-
tal de chamadas de sistema e o número de chamadas de sistema únicas invocadas pelo
processo durante a janela de tempo. A presença destas características demonstra que,
uma boa alternativa para melhorar a performance do classificador, é gerando caracterís-
ticas que explicam comportamentos mais amplos de uma aplicação, em contrapartida à
adicionar características que explicam com maior detalhamento as ações realizadas pela
aplicação.

Em relação às características relacionadas à bytes mais bem ranqueadas, quatro
delas são relacionadas à chamada de sistema read, enquanto a outra diz respeito à chamada
de sistema recvfrom, que é uma operação de leitura de dados enviados por rede. Isso indica
que o comportamento de leitura, seja de memória ou de rede, de uma aplicação botnet, é
um comportamento bem distinto daquele gerado por uma aplicação legítima.

Pelo fato de estarmos lidando com múltiplas aplicações botnet com diferentes com-
portamentos, tentamos identificar quais obtiveram as maiores e menores taxas de detec-
ção. Na Tabela 11, são apresentadas as taxas de detecção separadas por família de botnet,
demonstrando bons resultados na grande maioria das famílias.

Por meio das características que foram selecionadas, é possível constatar que a
quantidade de bytes envolvidos na chamada é um grande diferencial das aplicações bot-
net, uma vez que estas podem, em alguns momentos, realizar a mesma quantidade de
chamadas de sistema que uma aplicação legítima, mas serão detectadas pela quantidade
de informação executada naquelas chamadas. As características ligadas às operações com
arquivos estão diretamente ligadas às coletadas de informações sigilosas realizadas pelas
aplicações botnet. Aplicações botnet e legítimas também são bem diferenciáveis pelo quão
diversificada são as chamadas de sistema realizadas em uma janela de tempo, uma vez que
a característica different_syscalls encontra-se presente no ranque. As esperas realizadas
por aplicações botnet também apresentam um padrão diferente de aplicações legítima,
uma vez que temos três características presentes no grupo 4, somada à uma característica
do grupo 11, que lida indiretamente com espera. Por fim, as características clock_gettime
e gettimeofday são relacionadas à requisição do tempo de relógio do processador e do
tempo real, respectivamente, e a presença delas no ranque pode ser explicado pelo fato de
que algumas aplicações botnets atuam em determinados horários onde o usuário estaria
utilizando menos o dispositivo.

Ao longo das múltiplas execuções do experimento, foram computadas, para cada
execução, a precision, recall, AUC, specificity e FPR dos dois algoritmos de Aprendizado
de Máquina abordados no trabalho, enquanto as janelas de tempo foram variadas, nos
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tamanhos de 500ms, 1 segundo, 5 segundos e 10 segundos. Em seguida, foram computadas
as médias desses valores. As melhores configurações do valor de 𝑡, sendo 𝑡 o número de
árvores utilizadas, no algoritmo Random Forest, foram de 𝑡 = 1000 ou 𝑡 = 2000, mas
devido ao ganho de performance quase nulo quando utilizando 𝑡 = 2000, o valor escolhido
para 𝑡 foi 1000.

Com relação à otimização dos parâmetros da SVM com kernel RBF, os melhores
valores de 𝐶 e 𝛾 encontrados foram de 𝐶 = 32 e 𝛾 = 0.12510.

Na Tabela 10, são apresentadas as médias dos valores de cada uma das métricas
utilizadas para a avaliação da performance do algoritmo ao longo das múltiplas iterações
do experimento.

Tabela 10 – Comparação entre os algoritmos de Aprendizado de Máquina com relação a
variação de janela de tempo.

Janela de Tempo Algoritmo Precision Recall AUC Specificity FPR
500ms Random Forest 0.866 0.883 0.929 0.975 0.024

SVM RBF 0.784 0.820 0.890 0.959 0.040
SVM Linear 0.749 0.504 0.737 0.970 0.029

1s Random Forest 0.864 0.878 0.926 0.975 0.024
SVM RBF 0.774 0.824 0.890 0.956 0.043

SVM Linear 0.754 0.536 0.752 0.969 0.030
5s Random Forest 0.868 0.829 0.909 0.988 0.011

SVM RBF 0.761 0.727 0.852 0.977 0.022
SVM Linear 0.805 0.300 0.646 0.992 0.007

10s Random Forest 0.873 0.809 0.900 0.992 0.007
SVM RBF 0.802 0.666 0.827 0.988 0.011

SVM Linear 0.857 0.284 0.640 0.996 0.003

Os resultados apresentados na Tabela 10 indicam que o classificador utilizando o
algoritmo Random Forest teve bons resultados ao longo de todas as métricas. A precisão
do mesmo esteve próxima a 86%, enquanto seu FPR ficou próximo a 2%, com uma janela
de tempo de 500ms, indicando que o classificador possui uma taxa de falsos positivos
muito baixa, com uma alta precisão em suas classificações. Com uma taxa de revocação
próximo a 88%, o classificador foi capaz de identificar a grande maioria das instâncias
botnets apresentadas para ele.

Outra análise possível de ser feita tendo como base a Tabela 10, é que a melhor
performance foi alcançada analisando um processo em um intervalo variando de 500ms
até 1s, com o último tendo uma maior precisão. Como os resultados dos experimentos
indicam que uma janela de tempo relativamente pequena, de 500 ms, é capaz de detectar
com alta precisão quais aplicações são aplicações botnet, seria viável a criação de uma
solução que funcionaria em tempo real, analisando o dispositivo e executando as etapas
de treino, e classificação no fluxo contínuo de chamadas de sistema invocadas por cada



52

uma destas aplicações.

Outra ferramenta para se comparar a performance de múltiplos algoritmos de
Aprendizado de Máquina é a curva de Característica de Operação do Receptor (Receiver
Operating Characteristic Curve - ROC). Por meio dela, é possível visualizar a taxa de
verdadeiros positivos (True Positive Rate - TPR), também conhecido como recall, e a
FPR enquanto o threshold, um parâmetro para definir o limite de decisão, é variado. A
curva ROC, apresentada na Figura 8, mostra a comparação entre os dois algoritmos de
Aprendizado de Máquina que obtiveram o melhor desempenho, a Random Forest e a SVM
com kernel RBF, sendo que a performance do algoritmo Random Forest foi superior.

A curva ROC da Figura 8 também apresenta uma alta performance do classi-
ficador, uma vez que a curva está localizada próxima ao canto superior esquerdo (com
coordenadas (0,1)). Ela também indica que a Random Forest possui uma performance
maior do que ambas as SVMs, o que sugere que o problema de detecção de botnets em
dispositivos móveis é muito complexo para uma SVM. O problema é não-linear, o que
pode ser demonstrado pela baixa taxa de revocação da SVM com kernel linear. A iden-
tificação de uma aplicação botnet em um grupo tão diversificado, contendo de jogos até
streaming de música, não é uma tarefa trivial. O algoritmo Random Forest é um algoritmo
que utiliza aprendizado por ensemble (combinação de múltiplos preditores), sendo mais
apropriado para este problema do que uma SVM com kernel linear.

Figura 8 – Curva ROC.
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Na Figura 9, podemos observar os boxplots medindo a variação de performance do
módulo Classificador, utilizando uma Random Forest nas 50 execuções do experimento,
com uma janela de tempo de 500ms. Este indica que houve uma baixa variação das métri-
cas ao longo das múltiplas execuções, uma vez que os boxes estão comprimidos, demons-
trando que a solução proposta não atua de forma completamente diferente, dependendo
de quais amostras foram selecionadas para os processos de treino e classificação.

Figura 9 – Boxplots das métricas de performance de uma Random Forest.

Na Tabela 11, apresentamos as taxas de detecção divididas por família de botnet.
A análise do desempenho do sistema de forma separada, para cada botnet, possibilita um
descobrimento das botnets mais fáceis de serem identificadas e das mais complexas. As
famílias MisoSMS, NickiSpy e Zitmo foram as mais difíceis de serem identificadas, sendo
que uma característica em comum delas é o uso de mensagens SMS em sua infraestrutura
de C&C (no caso da NickiSpy e da Zitmo), ou no roubo de informações contidas em
mensagens SMS, operação que é realizada pelas três.
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Tabela 11 – Taxa de detecção por família de botnet.

Botnet Taxa de Detecção (%)
Anserverbot 83.9

BMaster 97.5
DroidDream 83.2

Geimini 83.1
MisoSMS 58.4
NickiSpy 57.2

NotCompatible 99.6
PJapps 97.0
Pletor 71.5

Rootsmart 75.8
Sandroid 93.4
Tigerbot 100

Zitmo 32.1
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5 CONCLUSÃO

Pesquisas envolvendo detecção de botnets em ambientes desktop são comuns e
encontradas em grande quantidade na literatura, porém, com o surgimento de uma nova
categoria de botnets que utilizam dispositivos móveis, faz-se necessário estudos e trabalhos
direcionados para essa nova área, que ainda é pouco estudada. Trabalhos como [10] e
[11] lidam com a detecção de botnets de alguma maneira, sendo que o primeiro realiza
uma detecção de malwares botnet em relação à outros tipos de malwares, e o segundo
procura identificar a presença de malwares, em geral, com relação à aplicações legítimas. A
necessidade maior é a de trabalhos que lidem especificamente com a detecção de malwares
botnet em um cenário próximo à realidade, que contenha aplicações legítimas.

O sistema baseado em detecção de anomalias em host proposto por este trabalho
lida com todas as etapas necessárias para a identificação de aplicações botnets, desde a co-
leta das invocações de chamadas de sistema realizadas pelas aplicações em um dispositivo
real, com um sistema operacional Android, a criação das características necessárias para o
classificador e o classificador em si, onde foram testados dois algoritmos de Aprendizado
de Máquina conhecidos, sendo eles: uma Random Forest, uma SVM com kernel linear
e outra com kernel RBF. Após os experimentos, foi possível constatar que a utilização
destas características baseadas em host é viável.

Outra observação interessante a ser feita sobre os experimentos realizados é que
percebemos que características baseadas em bytes são de extrema importância no processo
de detecção de botnets, uma vez que aplicações botnet e legítimas se diferem em quantidade
de chamadas de sistema, e também na quantidade de bytes envolvidos em cada chamada.

Podemos também observar que a solução obteve boas taxas de detecção de cada
família de botnets, com apenas três famílias com taxa de detecção abaixo de 70%, duas
entre 70% à 80% e as demais dez, com valores superiores à 80%. Outra constatação que
pode ser feita com relação às famílias de botnet, é que as diversas ações realizadas por elas,
e também pelas aplicações legítimas, criaram comportamentos, em sua maioria, distintos
em nível de chamadas de sistema.

Em relação às melhores características, entre as 133 propostas neste trabalho, te-
mos a presença da chamada de sistema read, e as características relacionadas à bytes desta
chamada, em ambos os ranques. Outra presença interessante é também das contagens de
ocorrência das chamadas clock_gettime e gettimeofday, que são ambas relacionadas à ve-
rificação de horário. Uma possível explicação para isto é a atuação de algumas botnets em
horários específicos e também de esperas realizadas pelas diversas famílias.

Por fim, foi possível constatar que a solução apresentada neste trabalho, baseada
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em uma abordagem de detecção de anomalias em host, é capaz de identificar botnets
com comportamentos distintos, e que o uso da ferramenta Strace, somado ao módulo de
Extração, geraram características que podem ser adicionadas à outras para refinar ainda
mais o processo de detecção de botnets em dispositivos móveis.

Como trabalhos futuros temos desejo de expandir a quantidade e diversificar ainda
mais as famílias e aplicativos botnet, bem como aplicações legítimas. Outro desejo é de
aplicar técnicas mais avançadas de Aprendizado de Máquina e de Stream Mining para a
resolução do problema abordado neste trabalho.
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