مجله علمی -پژوهشی ”پدافند الکترونیکی و سایب

ری“

ویژهنامه کنفرانس بینالمللی ترکیبیات ،رمزنگاری و محاسبات ،ص 92-92

مبهمسازیکدبااستفادهازتفسیرانتزاعی 

محمدهادی عالئیان ،*1سعید پارسا

2
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چکیده
هدف تبدیل امضاء کدها به قسمی که تحلیل توسط تفسیر انتزاعی امکانپذیر نباشد .تفسیر انتزاعی با خالصهسازی کد ،مفهوم کدها را
استخراج مینماید .از این طریق ،علیرغم تغییرات اعمالشده جهت تغییر شکل ظاهری و نهایتاً امضاء کد بدخواه ،مفهوم استخراج و در قالب
امضاء کد شناسایی میشود .که این ناکارامدی روش های مبهم سازی قبلی را نشان میدهد .در این مقاله ،روشی برای مبهمسازی با تغییر
شکل ظاهری کد اسمبلی مستخرجشده از کدهای اجرایی ،ارایه شده که امکان تفسیر انتزاعی مجدد کد مبهمسازیشده را از میان بر میدارد.
روش مبهمسازی پیشنهادی این مقاله مبتنی بر تفسیر انتزاعی است .تفسیر انتزاعی بهطوری انجام خواهد شد که نتوان کد را مجدداً مورد
تفسیر انتزاعی قرار داد .ارزیابیها نشان داده که بعد از مبهمسازی بدافزارهای شناختهشده آنتیویروسها ،براساس امضاء ،قادر به تشخیص
بدافزار مبهمسازیشده نیستند که نشاندهنده اهمیت مبهمساز ارائه شده است.
واژههای کلیدی :مبهمسازی کد ،زبان اسمبلی ،تحلیل ایستای بازه ،تفسیر انتزاعی

 -2مقدمه

2

مبهم سازی یکی از حوزههای حفاظت از نرم افزار است ولی از
طرف دیگر میتوان با استفاده از این روشها بدافزار جدیدی را با
استفاده از نمونه بدافزار قبلی تولید کرد بهه طهوری کهه بتهوان از
بدافزارها در برابر تحلیل حفاظت کرد .یک مهبهمسهاز سهعی دارد
کد را با تغییر حجم کد و افزایش میزان پیچیدگی در برنامه ،کهد
برنامه به طهوری پیچیهده شهود تها مهندسهین معکهوس نتواننهد
بهراحتی کد را مورد بررسی قرار دهند .اولین بار مهبهم سهازی در
یههک
مرجهه [ ]1تعریههش شههده اسههت .فههر کنیههد
انتقال دهنده برنامه باشد که کد منب  pرا به کد انتقهالیافتهه ’p
تبدیل میکند ،اگر یک انتقال دهنده کهد ،قهوی باشهد و  pو ’p
یک رفتار را از خود نشان دهند؛ یعنی اگهر  pدرجهایی از کهد بهه
خطا منجر شد p’،نیز در همانجا بهه خطها منجهر شهود ،در ایهن
صورت ،یک انتقالدهنده مبهمساز است .منظهور از قهویبهودن،
میزان پیچیدگی برنامه است کهه واحهدهای آن مهیتهوان تعهداد
حلقهها تودرتو و تعهداد اشهارهگرهها در برنامهه باشهد .عهالوه بهر
قویبودن ،شناسایی نشدن روش مبهم سازی ،سربار (سربار زمانی
و چه سربار حافظهه وارده بهه برنامهه مهبهم شهده و رفه ابههام
خودکار ،ازجمله معیارههای روش ههای مهبهم سهازی هسهتند .در

حالت کلی ،بسته به نوع ،روشهای مبهمسهازی بهه چههار دسهته
تقسیمبندی میشوند.
 -2مبهمسازی ساختاری :در این روشها سعی میشود اطالعات
اضافی که به مهندسین معکوس در فهم بهتر و بیشتر برنامه
کمک میکند مانند جمالت توصیفی ،نام تواب و متغیرها را حذف
و یا تغییر دهند.
 -9مبهمسازی دادهای :هدف تغییر در ساختار دادهای برنامه
است .با ترکیب و یا جداکردن آرایهها ،رمزگذاری بر روی متغیرها
ازجمله کارهایی است که در این بخش انجام میشود.

شکل ( :)2گراف جریان کنترلی به عنوان یک مثال ساده.
* رایانامه نویسنده

مسئولhadi_alaeiyan@comp.iust.ac.ir :
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 -3مبهمسازی کد :این روش سعی دارد تا با تغییردادن گراف

نیستند زیرا در بین دستوراتی مشابه پدیدار نخواههد بهود .سهوم،

جریان کنترلی و جابهجایی دستورات خوانایی و روند اجرایی کد

سربار زیادی ندارند و چهارم ،قادر به تولید مسهیر بها تعهداد بها،

را غیرقابل فهم کنند .ازجمله این روشها نانومیتس ،1ماشین

هستند که امکان پیچیدهسازی بیشتری را می دهنهد .درنتیجهه،

مجازی و موازیسازی دستورات هستند.

همه این موارد موجب میشود تا از تفسیر انتزاعی در مبهمسازی

 -4گزارههای مبهم :در این روش با اضافهکردن مسیرهای

استفاده شود تا یک مبهمسازی قویتری ایجاد شود.

مختلش در کد اجرایی که هرگز این مسیرها در برنامه اجرای

از تفسیر انتزاعی در مبهمسازی دادهای [ ،]5گزارههای مبهم

نمیشوند ،سعی به گمراهسازی مهندسین معکوس میکنند.

[ ]6و مبهمسازی با اسهتفاده از معنهای برنامهه [ ]7نیهز اسهتفاده

عموماً این مسیرها را با تولید شرط در برنامه به وجود میآورند و

میشود .در مبهم سازی داده ای با تعریش دو تاب مبهمساز و رفه

در مسیری از شرط ،روند اصلی اجرایی برنامه و در دیگری ،مسیر

مبهمساز ،سعی می شود تا متغیرهای خاصی را مبهمسازی کننهد.

گمراهکننده قرار میگیرد .در اکثر موارد این دسته را زیردسته از

با استفاده از روش گزارههای مبهم سعی می شود تا با اسهتفاده از

مبهمسازی کد در نظر می گیرند.

معنای کد ،شرط تولید کننهد و مسهیرهای گمهراهکننهده جههت

تفسیر انتزاعی یکی از حوزههای مهم در تحلیل کد میباشهد.
از آن در حوزههای مختلش مانند شناسایی بدافزار ،تست نرمافهزار
و موازیسازی ،بهینهسازی کد و امنیت [ ]2اسهتفاده مهیگهردد.
تفسیر انتزاعی یک نظریه عمومی درباره تقریب معنای یک برنامه
سیستمی برپایه تواب یهکنواخهت روی مجموعهه مرتهب جزئهی،
مخصوصاً مشبکهها است [ .]3با اسهتفاده از ایهن روش مهیتهوان
معنای برنامه را تقریب زد [ ]4و معنای انتزاعی برنامه را به دست
آورد .یکی از ویژگیهای عالی این روش ،قابلیهت تحلیهل بهر روی
همه مسیرهای برنامه است و مشکل انفجار مسیر 2را ندارد .چون،
تحلیل را به صورت ایستا انجام میدهد و قسمتهای دارای حلقه
را تقریب میزند .به عنوان نمونه این امر در شکل ( 1نشهان داده
شد.
اکثر روشهای مبهم سازی ،بدون اطالع از درون برنامه ،قهادر
به مبهمسازی خوبی برای یک برنامه نخواهند بود .بهعنوان نمونه،
برای استفاده از فن گزارههای مبهم در کد ،در شرایط معمولی ،در
هرچند خط کد ،یکی از شرایط
یا از

)

یا از
(

و

استفاده مهیکننهد و بهه

دلیل همانندبودن این گزارهها سریعاً قادر به تشهخیص هسهتند و
بعد از تشخیص ،قابل بازگرداندن خواهند بود .لهذا بها اسهتفاده از

گمراهکردن مهندسین معکوس تولیهد کننهد .بهر اسهاس معنهای
برنامه ،با استفاده از روشهای بهینهسازی مانند انتشار ثابت سعی
به پاککردن قسمت هایی از الگوریتم و کد را دارنهد تها الگهوریتم
اصلی در برابر مهندسین معکوس از بین برود.
تحلیل ایستای بازه یهک روش تفسهیر انتزاعهی اسهت کهه بها
استفاده از آن میتوان در هر خط از کد ،مقدار بازهای هر متغیر را
بهدست آورد [ .]8برای نمونه ،اگر گراف جریان کنترلی شکل (1
را در نظر داشته باشید ،یالهای این گهراف جریهان کنترلهی کهه
نگهدارنده اطالعات محیط بالک اولیه قبلی خود هستند و آنها را
با  Ciنشان داده شدهاند i ،تعداد بالکهای اولیه در گراف جریهان
کنترلی است .هر محیط شهامل اطالعهاتی از حالهت برنامهه را در
خود نگهداری میکند .این اطالعات از هر بالک بهه بهالک بعهدی
انتقال داده میشود و اگر بهه الگهوریتم ارائههشهده در مرجه []8
توجه کنید ،برای مثال ارائهشده محیطهای زیر را خواهید داشت.
به عنوان مثال C2 ،میگوید که اگر مسیر اجرایی برنامه را پهیش
برویم در یالی که  C2نامگذاری شده است مقهدار  xمهیتوانهد در
بازه ] [1,100باشد.
;]C0 = [ , ]; C1 = [1, 1]; C2 = [1, 101]; C3 = [1,100
;]C4 = [2, 101]; C5 = [101, 101

تولید خودکار شرط هایی که متناسب بامعنای برنامه هستند مانند

الگوریتم به این صورت است که محهیطهها را از حالهتههای

 ، x>10ولی با تعداد بها ،،چههار فایهده خواههد داشهت .اول ،ایهن

قبلی میگیرد ،به ازای متغیرهای موجهود در محهیطههای قبلهی

شرطها قادرند تا صهحت برنامهه را چهک کننهد (زیهرا تشهخیص

اجتماع میگیرد .محاسبات بهالک را اعمهال مهی کنهد تها مقهدار

داده شده که در این مسیر همواره  x>10است  .دوم ،متناسهب بها

تقریبی حاصل گردد تا در اختیار بالک بعدی قرار گیرد.

معنای برنامه هستند زیرا تشخیص داده شده کهه ایهن متغیهر در

ایده اصلی برای انجام مبهمسازی اعمال تحلیهل و شناسهایی

این قسمت از کد نقش کلیدی بازی میکند .پس ،قابل تشهخیص

مقدار بازهای متغیرهای مورد استفاده در شرایط تأثیرگذار کهد را
با توجه به مفهوم برنامه میتوان دانسهت .بهرای ایهن منظهور ،بهر

1- Nanomites
2- Path explosion

اساس بازه متغیرها شرایطی را میتوان ایجاد نمهود کهه در زمهان
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اجرا هیچگاه برقرار نمهی شهوند .آنگهاه تحهت ایهنگونهه شهرایط

قابل قبولی ،قابل حل است .حال گراف جریان کنترلی برنامه ،از
روی کد اسمبلی حاصل میشود [ .]9-11از روی زبان اسمبلی،
گراف جریان کنترلی استخراج میشود و تحلیل ایستای بازه بر
روی گراف جریان کنترلی حاصله اعمال میگردد .تا محیط
حالتهای برنامه تقریب زده شوند .در نتیجه با استفاده از
اطالعاتی که در محیط وجود دارد ،شرطها و مسیرها تولید
میشود و در نهایت کد به زبان ماشین جهت اجرا تبدیل میشود.
برای تبدیل کد اجرایی به کد اسمبلی از ابزارهای مختلفی
مانند  beengineerو یا  dumpbinمیتوان استفاده کرد .همچنین،
برای تولید گراف جریان کنترلی میتوان متناسب با مرج []11
عمل نمود .بهعالوه ،برای تحلیل ایستای بازه میتوان از مرج
[ ]8استفاده نمود .در این راستا ،یک ابزار تحلیلگر ایستای بازه
پیادهسازی شده است تا بتوان مبهمسازی جهت مقابله با تفسیر
انتزاعی داشت .در ادامه ،درباره روند انجام مبهمسازی توضیحاتی
داده خواهد شد.

دنبالهای از پرشهایی که در آنهها مسهیر نادرسهت کهه همهواره

 -9-9روش مبهمسازی

مسیر نقیض پرش بعدی است ،میتواند یک مهبهمسهاز داده ای و

تحلیل ایستای بازه ،اطالعات زیادی از سط کد در اختیار روش
مبهمساز قرار میدهد .از این اطالعات میتوان در تولید شرط
استفاده نمود تا مسیرهای گمراهکننده در برنامه افزایش یابند .در
هر قسمت از برنامه مقدار ثبات  eaxیک مقدار بازهای ] [l, hدارد
و گاه مقدار  hبا مقدار  lمیتواند یکسان باشد که توسط تحلیلگر
ایستای بازه استخراج میگردد .بازههای استخراجشده میتواند
شرطهای مختلفی از جمله ” “jge eax, lرا تولید کرد .برای
گمراهکردن کاربران بدخواه و همچنین تحلیلگر ایستا ،بالک
اولیه ای باید تولید شود که نقیض معنایی شرط را تولید کند.
اولیهای تولید شود که  eaxدر آن مقداری کمتر از  lرا
یعنی بالک 
به خود بگیرد و آن را ورودی به بالک شرط تولیدشده ،قرار دهید.
در این صورت ،تحلیلگر ایستای بازه مقدار ’ lرا بهجای  lدر
محیط مربوط به پرش تقریب خواهد زد که انتزاع بیشتر و
صحت کمتری را خواهد داشت .در این صورت تمامیت نیز از بین
خواهد رفت .اکنون دو مسیر ورودی به شرط و دو مسیر خروجی
به شرط وجود دارد .مسیرهای ورودی ،یکی مسیر اصلی و دیگری
مسیر نقیض معنایی است .اگر مسیر اصلی را در نظر بگیرید ،همواره
 eaxدر بازه ] [l, hاست ،پس پرش همواره در مسیر درست صورت
میپذیرد .مسیر نادرست شرط برای گمراهسازی کاربران بدخواه و
همچنین تحلیلگر ایستای بازه است .با اتصال آن به بالک اولیه
نقیض معنایی شرطی دیگر که به همین صورت ایجاد شده است،
متصل خواهد شد .این عمل باعث میشود تا جایجای کد به هم
وابستگی پیدا کنند و پیچیدگی برنامه بیشتر شود .این عمل
چندین بار تکرار میشود تا شرط نهایی ،خروجی از نقیض معنایی
شرط دیگری شود.

می توان هرگونه کد ی را به برنامه اضافه نمود و اطمینهان داشهت
که هرگز اجرا نمیگردد .نکته قابل توجهه ایهن اسهت کهه بعهد از
یک بهار مهبهم سهازی ،دیگهر کهد بها اسهتفاده از تفسهیر انتزاعهی
قابل بررسی و تحلیل ایستا نخواهد بود .هدف مها از مهبهمسهازی،
مقابله با تحلیل ایستای کد اجرایی است .با اسهتفاده از اطالعهات
حاصل از تفسیر انتزاعی بهازه بهر روی زبهان اسهمبلی 1مهیتهوان
وضعیت ثبات حالت را دانست .در گراف جریان کنترلی برنامه ،در
انتهای هر بالک اولیه ،دستورالعمل های پهرش بهر اسهاس مقهدار
بیتها در ثبات حالت درج میشود .با افزایش مسهیرهای اجرایهی
متعدد و بهخصوص ایجاد حلقه ههای اجرانشهدنی در داخهل کهد،
ردیابی بالکهای اولیه در کد برنامههها بسهیار مشهکل مهیشهود.
پرشها و کد زاید طوری به کد برنامهها افزوده میشود که نتهوان
با استفاده از تفسیر انتزاعی آنها را تشخیص داد .برای این منظور

گزارههای مبهم ،ایدهآل و قوی بر روی زبان اسمبلی بهدست آیهد
تا از تحلیل ایستای بهازه ،شناسهاییشهدن و رفه ابههام خودکهار
جلوگیری کند.
در ادامه ،در فصل دوم روش پیشنهادی توضهی داده خواههد
شد و در فصل سوم به بررسی و ارزیابی روش پیشنهادی پرداخته
خواهد شد و در فصل آخر نتیجهگیری مطرح خواهد شد.

 -9روش پیشنهادی
برای انجام مبهمسازی دادهای و گزارههای مبهم با استفاده از
تفسیر انتزاعی برای کدهای اجرایی ،نیاز است تا متناسب با
معماری ارائه شده در شکل ( 2که در ادامه توضی داده میشود،
عمل نمود .در ادامه ،متناسب با معماری ،درباره تحلیلگر ایستای
بازه بحث خواهد شد .همچنین ،روش پیشنهادی ارائه خواهد شد
که در آن نیاز است تا طریقه تولید شرطها و تولید مسیرهای
گمراهکننده توضی داده شود.

 -2-9معماری مبهمسازی
در شکل ( 2معماری مطرح برای مبهمسازی کد نشان داده شده
است .برای ایجاد یک مبهمسازی بر روی زبان اجرایی ،نیاز است
تا در ابتدا کد اجرایی به کد اسمبلی تبدیل شود .البته در تبدیل
کد اجرایی به کد اسمبلی مشکالت زیادی از جمله وجود
پرشهای غیرمستقیم ،اعمال تحلیل را دشوار میسازد ولی تا حد
1- Assembly
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شکل ( : 2معماری مبهمسازی کد اجرایی

 -3-9تولید شرط از روی محیط

هر نوع پرش چه نوع محیطی در حالتهای برنامه مورد نیاز است.

از روی محیطهایی که تحلیلگر ایستای بازه در اختیار قرار میدهد،

بعد از تحلیل این جدول ،اطالعات موجود در شکل ( 3به دست

پرشهای شرطی به صورت خودکار استخراج خواهد شد .اگر

خواهد آمد .این شکل بیان میکند اگر یک حالت داشته باشید

دستورات پرشی را از مرج [ ]12مورد بررسی قرار دهید ،جدول

که در محیط آن متغیرهای  OF = 1و  SF=1باشند ،میتوان برای

( 1به دست خواهد آمد .این جدول بیان میکند که برای

اضافهکردن پرش در گراف جریان کنترلی از نوعهای پرش موجود
در  17 ،15و  9استفاده کرد.

شکل ( : 3چارت وضعیت محیط یک حالت و نوع شرطی که میتواند به کار برود.

حال با استفاده از شکل ( 3بهر روی ههر محیطهی مهیتهوان

همچنین ،در مسیر  A2A3نیز میتواند  JNCرا قرار داد.

متناسب با مقدارهایی که دارد ،پرشهای شرطی تولیهد کهرد .در

مالحظه میشود که مسیر اصلی برنامه تغییر نکرده است چون،

ابتدا به صورت تصادفی از روی گراف جریان کنترلی یهک محهیط

 A1به  JOتغییر مسیر داده است ،مقدار  AFهمواره برابر  1است

انتخاب میشود .در مرحله بعد ،متناسب با شهکل ( ، 3لیسهتی از

پس میتوان نتیجه گرفت که  JOهمواره به  A2میرود.

پرشهای ممکهن انتخهاب مهیشهود .از لیسهت پهرشههایی کهه

همینطور برای پرش  JNCنیز میتوان اعمال کرد .برای اینکه

میتوانند در محیط قرار بگیرند یکی به صهورت تصهادفی انتخهاب

تحلیلگر ایستای بازه ،تقریب با،تری داشته باشد .بالک اولیهای

میشود و به عنوان شرط بین دو بالک اولیه مرتبط با محیط قرار

با نام  C1تولید میشود که در آن نقیض معنایی  OF = 1یعنی

میگیرد.

 OF ≠ 1را تولید کند تا تحلیلگر ،نتیجه تحلیل را برای ورودی به
پرش  ،JOمقدار  OFرا ] [0,1به دست آورد .پس در تحلیل با

 -4-9تولید مسیرهای گمراهکننده
در سمت راست شکل ( 4یک دنباله متناهی از دستورات را دارید
که به صورت متوالی  A1A2A3در برنامه اصلی اجرا خواهند
شد .فر

کنید با انجام تحلیل ایستای بازه مشاهده میشود که

بعد از دستور  A1پرچم  OFبرابر بازه ] [1,1و بعد از دستور

A2

پرچم  CFبرابر بازه ] [0,0است .در این صورت با توجه به شکل
( 3میتوان نتیجه گرفت  JOمیتواند یکی از پرشهای شرطی
که همواره از مسیر درست بین  A1A2عبور میکند ،باشد.

اعمال تغییرات در همه مسیرها ،تحلیلگر ایستای بازه یک تقریب
با،تر و یا نادرستی را نسبت به نتیجه اصلی خواهید داشت و در
نتیجه ،مجبور به تحلیل در هر دو مسیر شرط خواهد شد و از
آن جایی که همواره مجبور به تولید حلقه خواهد شد و از آنجایی
که تحلیلگر ایستا خواستار تقریب حلقه است ،سپس ،از صحت
اولیه کاسته خواهد شد.
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جدول ( :)2شرطهای ،زم جهت پرش

مسیرهای گمراهکننده ،بازهم ساختار اصلی برنامه را حفه کهرد.
در نتیجه در این قسمت از لحات رسمی نشان داده خواهد شد که
شرطهایی که در برنامه مبهم شده اضافه شدهاند در مفهوم برنامه
و روند اجرایی برنامه هیچ تغییری ایجاد نمیکنند.
دنبالهههههههههههههههههههههههه دسهههههههههههههههههههههههتورات
〈̂〉

〉

〈̂〉

〈̂〉

نظر داشته باشید .که در آن،
که

دستور مربطه و

تاب انتقال دهنده،

 ،بر روی مجموعه حالتهای

̃

̃

بها داشهتن

〈
〉

ههههم ندارنهههد ،بههههصهههورت
〉
}〉

〈 یک حالت را نشان می دهد

محیط مربوط به این دستور مهی باشهد.

〈〉
〈

〉

〉

〈̂〉

〈

را در

که  jو  iهیچ رابطهای نسبت بهه
]⟧ ⟦

〈{

〈〉̃

[

̅ ̅ ̃〈 〉 ̃

〈 عمل مهیکنهد و بهه حالهتهها اضهافه

مههیکنههد .کههه در آن ̃ ،نقههیض معنههایی

اسههت کههه توسههط

دستورالعمل موجود در ̅ تولید خواهد شد .مشاهده میشهود بها
تکرار این روند ،تغییری در روند اجرایی برنامه داده نخواهد شد و
درستی تاب مبهمساز

نشان داده شده است.

 -9-3ارزیابی تابع انتقالدهنده
برای بهدست آوردن میزان ارزیابی توانمندی از معیارهای بسیاری
شکل ( :)4نمونهای از مبهمسازی

تولید نقیض شرط حائز اهمیت است .از طرفی نبایهد همهواره
یک دستور خاص ایجاد کرد .زیرا این عمهل کمهک بهه شناسهایی
زودتهر روش مههیگهردد .بهتههرین عمهل اسههتفاده از انتخهابهههای
تصادفی است .زیرا از خود هیچ الگهویی نشهان نمهیدهنهد .بهرای
تولید نقیض معنایی به صورت تصادفی یک مجموعه از دسهتورات
به صورت متوالی تولید میگردد .این دستورات توسط تحلیهلگهر
ایستا ،تحلیل میشوند و هر کدام که نقیض معنایی را تولید کهرد
میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده میشود که در اینجها

از روش Cyclomatic complexity

استفاده شده است .این روش میزان تهو در تهو بهودن حلقهههها و
وابستگی بین بالکهای اولیه را نشان میدهد .اگر بهه قطعهه کهد
موجود در گراف جریان کنترلهی ارائههشهده در شهکل ( 5توجهه
کنید ،در ادامه شکل ( 6خروجی تحلیلگر ایستای بازه را نشهان
میدهد.

 -3ارزیابی روش پیشنهادی
برای ارزیابی روش مبهمسازی ارائهشهده ،ابتهدا تحلیهل صهحت و
درستی روش مبهمسازی مهورد بررسهی قهرار خواههد گرفهت .در
ادامه ،تاب انتقالدهنهده از لحهات توانمنهدی ،برگشهتپهذیری و
هزینه اجرایی ،ارزیابی میشود .در نهایت ،با چنهدی از روشههای
دیگر مبهمسازی مقایسه خواهد شد.

 -2-3تحلیل صحت و درستی مبهمساز
در مرج [ ]6نشان دادهشده کهه چطهور مهیتهوان بها قهراردادن

شکل ( :)5گراف جریان کنترلی از نمونه کد جهت ارزیابی روش
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شکل ( :)6خروجی تحلیل ایستای بازه از گراف جریان گنترلی شکل (5

در هر خط ،مقدار بازهای متغیری که تغییر میکننهد ،نشهان
داده شده است .در نتیجه ،گراف جریان کنترلی مبهمسهازیشهده
نیز در شکل ( 7در سط مبهمسازی  1ارائه شده است .منظور از
سط مبهمسازی تعداد دفعاتی است که مبهمسازی بهر روی کهد
اعمال میشود .میزان پیچیدگی این قطعه کهد را بها سهط ههای
مختلههش مههبهمسههازی در جههدول ( 2نشههان داده شههده اسههت.
پیچیدگی این قطعه کد قبل از مهبهمسهازی برابهر دو بهوده و بها
اعمال روش مبهمسهازی همهانطورکهه در جهدول نیهز مشهاهده
می شود ،با افزایش میزان سط مبهمسازی پیچیهدگی برنامهه بهه
شدت با ،خواهد رفت و با افزایش میزان پیچیدگی قدرت تحلیل
برنامه پایین خواهد آمد و برنامه قابل تحلیل توسط کابران بدخواه

نخواهد بود .همچنین ،میزان شباهت کد با کد اصلی نیز بها روش
 Cosine Similarityمحاسبه شده است ،با افزایش سهط مهبهم-
سازی این میزان شباهت کد با کد اصلی کم شده تا جایی کهه در
سط  ،15میزان شباهت کهد مهبهم شهده بها کهد اصهلی %31/6
میباشد که به نسبت یک مبهمسازی قوی ارائه شده است.
حجهم کهد ،بهه میهزان خطهی کهه دارد ،در سهطوح مختلههش
مبهمسازی ارائه شده است که با افهزایش سهط  ،حجهم کهد نیهز
افزایش یافته است .این درحهالی اسهت کهه در ابتهدا کهد  7خهط
بیشتر نداشته و  7خط کد در سط  15به  319خط کد تبهدیل

شده است.
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جدول ( :)9جدول مقایسه میزان پیچیدگی و شباهت کد مبهمشده با
کد اصلی از مثال شکل (5
15

11

5

1

سط مبهمسازی

2

2

2

2

Cyclomatic complexity

61

37

26

5

1/316

1/331

1/347

1/733

Cosine Similarity

66

61

54

7

Levenshtein Distance
similarity

319

196

156

16

حجم کد به میزان خط

قبل از مبهمسازی
Cyclomatic complexity

بعد از مبهمسازی

 -2-9-3ارزیابی برگشتپذیری
اگر به گراف جریان کنترلی ارائه شده در شکل ( 7توجهه کنیهد،
نمیتوانید به راحتی بگویید که این کد چه کاری را انجام میدهد.
در برنامه اصلی یک حلقه جهت افزایش مقدار  eaxوجود داشهته،
در حالی که در حال حاضر این عمل با پنج حلقه اجرا نشهان داده
شده است که در زمان اجرا وارد چهار حلقه دیگر هرگهز نخواههد
شد .برای برگرداندن این گراف جریان کنترلی بهه گهراف جریهان
کنترلی اصلی نیاز است که پرشهایی که به برنامه اضافه شدهانهد
را از برنامه حذف کنند.

شکل ( :)7گراف جریان کنترلی مبهمشده گراف جریان کنترلی شکل ( 5در سط 1

به طور معمول ،این عمل به چندین روش قابل انجهام اسهت،
روش ایستا و پویا .در روش ایستا ،یا از تحلیلگهر ایسهتا اسهتفاده
میشود که همانطور که در شکل ( 8مالحظه میشود نهرمافهزار
 IDA proدر تحلیل به دلیل وجود نقض معنایی در برنامهه دچهار

مشکل شده و نقطه شروع دیگری را در برنامه پیدا کرده است .در
نتیجه ،باید خود کاربر بدخواه کار تحلیل را بهصورت دستی انجام
دهد .از آنجاییکه روش ،با ایجاد بالکهای مخهالش مسهیرههای
شرطی مانند  BB_OB1و  BB_OB3که بهترتیب برای گمراهکردن
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بالکهای اولیه  BB_OB4و  BB_OB2از شکل ( 7مهیباشهند را
تولید میکند ،میزان دقهت را بهرای انجهام تحلیهل ایسهتا پهایین
میآورد و کاربر نمیتواند بهصورت خودکار مسیر اصلی را از مسیر
فرعی تشخیص دهد و در نتیجه گراف جریان کنترلی اصلی برنامه
مخفی میماند .پس ،این صبر و زمان بیشتهری را بهرای تحلیهل
میخواهد و این نیز هدف مبهمسازی است.

جدول ( :)3مقایسه روش پیشنهادی با ابزارهای مبهمسازی معروف
نام مبهمساز

Agile
.net

Babel
Obfuscat
or

Crypto
Obfuscat
or

روش
ارائهشده

31

17

23

61

1/46

1/31

1/42

1/31

4778

1265

5113

319

Cyclomatic
complexity
بعد از مبهمسازی
Cosine
Similarity
حجم کد برحسب
خط

 -4-3مبهمسازی بر روی بدافزارها
جهت ارزیابی روش ،چهار بدافزار مورد مبهمسازی قرار
گرفتند که در جدول ( 4تعداد ضدبدافزارهایی که آنها را قبل
و بعد از مبهمسازی شناسایی کردند ،نشان داده شده است .این
بدافزارها با استفاده از سایت  virustotalبا  55نرمافزار ضدبدافزار
استفاده شده است .همانطورکه نشان داده شد ،میتوان با
استفاده از مبهمسازی بدافزارها ،دوباره آنها را مورد استفاده قرار
داد.
جدول ( :)4بدافزارهای شناساییشده توسط نهرمافزارههای ضهدبدافزار و
شکل ( :)8قسمتی از کد دیس اسمبلشده توسط ابزار  IDA proکه
مشاهده میشود که در تحلیل دچار خطا شده است.

در تحلیل پویا ،کاربر با انجام عمل دیباگ ،1پس از چندین بار
طیکردن مسیرها میتواند متوجه شهود کهه بعضهی از شهرطهها
همواره به یک مسیر منتهی میشوند .با این عمل ،با شک باز ههم
به صورت دستی با شناسایی تکتک شرطهها ،مهیتوانهد آنهها را
حذف کند .در نتیجه ،به هدف خود که شناسایی نشدن و غیرقابل
بازگشت بون به صورت خودکار ،بوده ،دست پیدا کردهایم و هزینه
و زمان را برای تحلیلگر با ،بردهایم.

 -3-3مقایسه روشهای مبهمسازی
در جدول ( 3معیارهای مبهمسازی کهد بها چنهدی از ابزارههای
مبهمسازی معروف نشان دادهشده است .به همه این روشها مثال
ارائه شده در شکل ( 5داده شده اسهت .همهانطورکهه مالحظهه
میشود ،در سط  15از مبهمسازی ارائهشده ،میزان پیچیدگیای
که به برنامه ایجاد کرده است 61 ،میباشد که از همهه روشههای
ارائهشده بیشتر است .همچنین ،میزان تشابه در کد نیز بهخهوبی
نشان داده شده است .نکته دیگهری کهه اهمیهت بهیشتهری دارد
میزان حجم کد است که هرچه کمتر باشد برتری دارد .اطالعهات
نشان داده شده بیان میکند که متناسب با ابزارهای موجود روش
ارائهشده یک مبهمسازی بهتر و بهینهتری را ارائه میکند.
1- Debug

شناسایی نشدن آنها بعد از مبهمسازی
تعداد تشخیص

تعداد تشخیص بعد

قبل از مبهمسازی

از مبهمسازی

Backdoor.Win32.Wabot.a

49

1

Net-Worm.Win32.Allaple.b

52

1

Email-Worm.Win32.Klez.k

49

1

HEUR:Trojan.Win32.Generic

45

1

نام بدافزار

 -4نتیجهگیری
با استفاده از اطالعات بهدستآمده از تحلیل ایستای بازه ،در
جاهای مختلش کد اسمبلی ،بهصورت تصادفی ،شرطهای پرشی
اعمال میشود که بتوان با استفاده از آن ،کد مد نظر را مبهمسازی
کرد .همچنین ،با تولید نقیضهای معنایی دقت تحلیلگر ایستای
بازه را کاهش داد .در نهایت بررسی شد که این روش چقدر قدرت
مقاومت در برابر کاربران بدخواه را دارد .همچنین ،بررسی شده در
سطوح مختلش مبهمسازی به چه میزان کد قادر به مبهمسازی
قویتر و غیرقابل بازگشت بهصورت خودکار است و نشان داده شده
که چگونه کد برنامه دیگر قابل تحلیل توسط تحلیلگر ایستای بازه
نیست .همچنین ،ابزارهای هوشمندی مانند  IDA proنیز قادر به
تحلیل این کد نبوده و در تحلیل دچار مشکل میشوند.
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