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ABSTRACT: 
          Botnet is a general term referring to a group of automated software robots 
that run without human intervention (malware code). Nowadays, Botnets produces 
a major threat to the cyber security (Information Assurance) of computing assets. 
Therefore, you need to protect our huge confidential and personal information 
through the use of web interfaces such as online passwords, corporate secrets, 
online banking accounts, and social networking accounts like Facebook. Network 
traffic analysis is an important component in the management and security of 
current networks and in the design and planning on future networks. This study 
enables the researcher: (a) to study botnet topologies, behavior and lifecycle events 
and actions (b) to combine normal web traffic and normal P2P traffic for binary 
classification; (c) to produce simulated network flow data comparable to the 
activities of a botnet controller or "bots," and hosts under attack (testing samples); 
and (d) to detection and identifies P2P botnet framework using Support Vector 
Machine (SVM) based on statistical features. 
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  :)SVM(آلة داعم المتجھات  مباستخدا P2Pالروبوتات في إطار كشف 

  دراسة حالة
:الخالصة  
الروبوتات اآللیة البرمجة التي تعمل  الروبوتات ھو مصطلح عام یشیر إلى مجموعة من        

في الوقت الحاضر، فان ھذه الروبوتات تنتج خطرا كبیرا على ). برمجة ضارة(دون تدخل بشري 
لذلك، نحتاج إلى حمایة المعلومات السریة والشخصیة . أمن المعلومات الموجودة في الحوسبة

الویب، كمثل على ذلك كلمات المرور ستخدام االعتیادي لواجھات الالضخمة التي لدینا من خالل ا
على االنترنت، أسرار ومعلومات الشركات، الحسابات المصرفیة عبر اإلنترنت، الشبكات 

أمن تحلیل شبكة حركة المرورھي عنصر أساسیفي إدارة أن  .االجتماعیة مثل حسابات الفیسبوك
) أ: (سة تمكن الباحث منھذه الدرا.شبكاتالمستقبلتخطیط وتصمیم  الحالیة، وكذاك فيالشبكات 

الجمع بین حركة المرور العادي على الشبكة، ) ب(دراسة دورة حیاة الروبوتات أحداث وأفعال، 
نتاج محاكاة تدفق بیانات الشبكة لألنشطة إ) ج(وذلك للتصنیف الثنائي،  P2Pوحركة المرور 

الكشف ) د(، )بارعینات االخت(المماثلة لتدفق سیر الروبوتات الموجھ والمستضیف المصاب 
على أساس السمات ) SVM(باستخدام آلة داعم المتجھات  P2Pإطاروتحدید الروبوتات في 

 .اإلحصائیة
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