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 -1دانشیار -2 ،دانشجوی کارشناسی ارشد -3 ،دانشجوی دکتری ،دانشگاه علم و صنعت ایران
(دریافت ،49/12/22 :پذیرش)49/10/11 :

چکیده
امروزه حفاظت از نرمافزار در مقابل تحلیل گران به یکی از مسائل مهم عرصه رایانه تبدیل شده است .در این میان ،روش اجرای نمادین
به عنوان رویکردی برای کشف مسیرهای اجرایی و شروط وقوع برنامه ،اخیراً مورد توجه قرار گرفته است .لذا ،برنامهنویسان جهت محافظت از
برنامه خود ،مقابله با روشهای تحلیل کد را نیز در نظر می گیرند .یک اجرای نمادین موفق ،کلیه مسیرهای اجرایی برنامه به همراه شروط
وقوع آنها را در قالب یک درخت نمادین استخراج میکند .بنابراین ،با جلوگیری از اجرای نمادین کد ،میتوان از یک برنامه حفاظت نمود و
مسیرهای اجرایی آن را از دید تحلیلگران پنهان نگه داشت .در این میان ،برخی روشها با تکیه بر چالشهای مختلف موجود در اجرای
نمادین سعی بر پنهان سازی رفتار کد در مقابل اجرای نمادین دارند .در این مقاله ،روشی جهت مبهمسازی شرط وقوع رفتارها در کد برنامه
ارائه داده شده است تا درصورت تحلیل نمادین کد ،کاربران از شروط واقعی یک رخداد مطلع نگردند .برای این منظور ،یک راهکار نوین با
اعمال معادالت خطی ارائه داده شده است .در این روش با جایگذاری برخی شروط غیرواقعی و جدید در مسیر برنامه و مرتبطنمودن
متغیرهای آن با متغیرهای اصلی برنامه ،حلکننده را دچار اشتباه مینماید .این امر موجب ایجاد شاخههای متعدد و غیرواقعی در درخت
نمادین برنامه میگردد .لذا ،تحلیل کد را دچار پیچیدگی میکند .ارزیابیها نشان میدهد که این مبهمسازی ،ابزار اجرای نمادین کد را در
تولید همه مسیرهای اجرایی برنامه با شکست مواجه میکند.
واژههای کلیدی :اجرای نمادین ،مبهمسازی کد ،انفجار مسیر ،درخت نمادین ،تفسیر انتزاعی ،تحلیل ایستای بازه

 -1مقدمه

1

اجرای نمادین بهعنوان روشی برای تحلیل برنامهها ،نزدیک به سه
دهه پیش معرفی شـد [ .]1درسالهای اخیر ،بهواسطه افزایش
توان پردازشی سیستمها ،اجرای نمادین ،پیشرفت زیادی نمود.
این افزایش استفاده برای تحلیل برنامهها باعث شد تا بهعنوان
روشی جهت تحلیل بدافزارها نیز مورد استفاده قرار گیرد .برای
این منظور ،عموماً اجرای نمادین در کنار روشهای پویای تحلیل
کد استفاده میگردد و همین مسئله باعث شده است تا روز به
روز به روشی پختهتر و کاملتر بدل گردد .به طور خاص اجرای
نمادین کارکرد خود را در تحلیل کدهای مبتنی بر ماشه( 1که در
اکثر موارد کدمخرب هستند) و یافتن شروط اجرای کد ،نشان داد
[.]2
به منظور مقابله بـا ایـن نـوع تحلیـل ،رویکردهـای مختلفـی
مبتنی بـر چـالشهـای اجـرای نمـادین مطـرد گردیـد .یکـی از
رویکردها با هدف مقابله با ابزارهای تحلیل بدافزار ،ایجـاد شـروط
تساوی در کد است .در این روش ،ورودیهای برنامـه ،بـا معرفـی

برخی توابع درهمساز 2یک طرفه مبهم میشوند .این روش نشـان
میدهد که ابزارهای مبتنی بر تحلیل نمادین به سختی میتواننـد
مقادیر ورودیای که شروط تساوی دارند را شناسایی نمایند .البته
این روش هم مشکالت زیادی دارد و در برخی حاالت باعث ایجاد
حساسیت در ابزارهای کشف کد بدخواه میگردد و به نوعی امضاء
یا الگوی جدیدی برای کدهای بدخواه تولید مینماید [.]3
در این مقاله ،با بررسی چالشهای اجرای نمادین و روشهای
مبهمسازی ،یک روش مبهمسازی کـد بـا اسـتفاده از ترکیـب دو
روش مبهمسازی ارائه میشود .اول روشـی خطـی بـا اسـتفاده از
ترکیب حلنشده ریاضی و دوم روشی بر مبنـای تفسـیر انتزاعـی
جهت مخفیسازی روش اول در مقابل ابزارهـای تحلیـل ایسـتای
کد میباشد .استفاده از معادالت خطی حلنشدنی ،بهدلیل ماهیت
خطی ریاضیاتی ابزارهای کشف بدافزار را حساس نمینماید .بدین
معنی که این ترکیبات یک سری معادله شفاف ریاضی بدون رفتار
مبهم هستند و از این جهت ابزارهـای کشـف بـدافزار بـه جریـان
رفتاری این معادالت حساس نخواهند شد.

* رایانامه نویسنده مسئولparsa@iust.ac.ir :
1- Trigger based

2- Hash functions
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روش مبهمسـازی ارائـهشـده در گـام اول یـک حلقـه سـاده

حل نشده ،مفاهیم تفسـیر انتزاعـی و در نهایـت کارهـای مـرتبط

محاسباتی به کد اضافه مینماید .اوالً ،کد را به مقدار زیادی تغییر

پرداخته میشود .در بخـش سـوم روش پیشـنهادی و ترکیـب دو

نمی دهد و دوماً ،جریان اجرایی کد همانند همه کدهای معتبـر و

روش مبهمسازی همراه با یک مثـال ارائـه مـیگـردد .در بخـش

سالم دیگر باقی میماند .سوماً ،روش به واسطه ماهیت خطی خود

چهارم ،الگوریتم پیادهسـازی توضـیح داده مـیشـود و در نهایـت

جلوی اعمال روشهای دیگر مبهمسازی را نمیگیرد .لذا میتوان

نتایج بهدستآمده از مبهمسازی در بخش پنجم ارائه خواهند شد.

روش دوم مبهم سازی بر مبنـای تفسـیر انتزاعـی را بـر روی کـد

در بخش نهایی ،نتایج حاصـلشـده مـورد بررسـی قـرار خواهنـد

اعمال کرد .کد تولید شده نهایی از نظر حجم کمتر از پانصد بایت

گرفت.

با کد اولیه تفاوت خواهد داشت .زیـرا یـک قطعـه کـد بـا مقـدار
حجمی ثابت بر روی تعدادی محدود از هر ساختار شرطی اعمـال

 -2پیشزمینه و کارهای مرتبط

خواهد شد .البته روش تفسیر انتزاعی به عنوان گام دوم میتوانـد

در این بخش ،بهطور خالصه به معرفی اجرای نمادین و چالشهای

حجم کد را به مقدار خیلی زیاد یا کمی به صورت تصادفی تغییـر

آن پرداخته خواهد شد و سپس روشهای مبهمسازی کد کـه در

دهد .این تغییـر حجـم در شـرایط اعمـال روش تفسـیر انتزاعـی

مقابله با اجرای نمادین تمرکز کردهاند ،مورد بررسی قرار خواهنـد

مسئله منفی یا مثبتی نمیتواند تلقی شود چـون میـزان افـزایش

گرفت .در نهایت ترکیبات حلنشده معرفی خواهند شد.

حجم کد در این مرحله معنای خاصی نمیدهد .این روش بر روی

 -1-2اجرای نمادین و کاربردهای آن

زبانی که ساختار شرطی دارد قابل اعمال است.

اجرای یک برنامه بـا اسـتفاده از ورودیهـای نمـادین و عملیـات

آن دسته از معادالتی که راهحل نهایی و اثبـاتشـده ریاضـی
ندارند را ترکیبات حلنشده ریاضی میگویند .این ت معادالت بـر
روی اعداد صحیح با اعمال مکرر برخی عملگرهـای سـاده خطـی
انجام میدهند [ .]4این معادلهها به صورت عام در الگوریتمهـای
پایه علوم کامپیوتر نیز استفاده میشوند و اغلب به واسطه ساختار
خطی از مرتبه ) O(nهستند و سریع محسوب میشوند .از اینرو،
گزینه بسیار مناسبی برای مبهمسـازی جهـت مقابلـه بـا اجـرای
نمادین هستند .زیـرا ،عملیـات اجـرای نمـادین معمـوالً بـر روی
حلقههای بزرگ نامناسب و ضعیف عمل مینماید.

نمادین بهجای ورودیهای واقعی و اجرای واقعی برنامه را اجـرای

در ادامه روشی خودکار با اسـتفاده از ترکیبـات حـلنشـده و
تزریق آنها به روی شروط اجرایـی برنامـه ،ارائـه و پیـادهسـازی
میشود .سپس به منظور جلوگیری از شناسایی کد تزریقشـده و
همچنین مقابله با تحلیل ایستای کد ،روش مـبهمسـازی کـد بـر
مبنای تفسیر انتزاعی بـر روی آن اعمـال مـیشـود .محاسـبات و
ارزیابیها نشان میدهد که ابزار تحلیل نمادین با صرف ساعتهـا
تحلیل نیز نمیتواند شرط اجرای رفتار مـورد نظـر را بـه درسـتی
تشخیص دهد .همچنین ،کد تزریقشده به واسطه تغییر محدوده
شروط توسط تفسیر انتزاعی بـه صـورت تصـادفی کـد را بـههـم
مـی ریـزد تـا الگـوی آن همـواره یکسـان نباشـد .از طرفـی ،ایــن
مبهمسازی جدید تاثیر منفـی بـر روی مـبهمسـازی مرحلـه اول
نخواهد داشت.
بخشهای بعدی این مقاله بـه صـورت زیـر خواهنـد بـود .در
بخش دوم به پیشزمینه اجرای نمادین ،معرفی برخـی ترکیبـات

1

نمادین میگوینـد .در ایـن روش بـه ازاء هریـک از ورودیهـای
برنامه ،یک ذخیره نمـادین در نظـر گرفتـه مـیشـود .در اجـرای
نمادین ،مقادیر متغیرهای برنامه در هـر نقطـه در یـک مسـیر از
برنامه ،با عبارات جبری نشان داده میشود .حالت نمادین 2در یک
نقطه خاص از یک برنامه ،شامل مجموعـه مقـادیر نمـادین بـرای
همــه متغیرهــای نمــادین در آن نقطــه اســت .بــه مجموعــه از
محدودیتهایی 3که متغیرها باید داشته باشند تا در یک مسـیر از
برنامه قرار بگیرند ،شرایط مسیر 4گفته مـیشـود .بـا اجـرای هـر
مسیر از برنامه ،چندین شرط برنامه اجرا میشود .بسته به صحیح
بودن و یا غلط بودن مقدار شرط ،مسیر اجـرای برنامـه مشـخص
می گردد .اجرای نمادین به طور گسترده در بسیاری از روشهـای
تحلیل امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است [ .]5آزمون خودکـار
به منظور دستیافتن به پوشش همه مسـیرهای ممکـن و تولیـد
داده خودکار از اجرای نمادین استفاده میکند .اکثر این موارد بـه
منظور تولید ورودی برای تحریک و بررسـی شـروط وقـوع خطـا
نظیر سرریز اعداد صحیح ،خطای حافظه و اشارهگرهای سرگردان
استفاده میشوند .در تحقیقات بعدی دیده شد که اجرای نمـادین
توانایی خوبی در تولید دادههای دقیـق و مناسـب جهـت بررسـی
بالکهای کد را داراست [.]6-7 ،2
1- Symbolic Execution
2- Symbolic State
3- Constraint
4- Path Condition
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مــدرن از قبیــل رمزگشــا /رمزگــذارها ،5نمایشــگرهای تصــویر 6و

 -2-2چالشهای اجرای نمادین
اجرای نمادین کد بـا چـالشهـای متفـاوتی روبـرو اسـت .البتـه
چالش های موجود عموماً بر روی ابزارهای موجود اجرای نمـادین
بررسی شدهاند که البته همگی زمینه تئوریک نیز دارند .از آنجـا
که روش اجرای نمادین پویا عمر چندانی نـدارد ،هنـوز ابزارهـای
کامل بر اساس اجرای نمادین پویا جهت استفادههای تجاری وجود
ندارند .عموم ابزارهای موجود نظیر [،KLEE ]9[ ،Fuzzgrind ]8
[ ]11[ DART ،EXE ]11و  ]12[ CUTEتنهـــا بـــرای اهـــداف
تحقیقاتی تولید شده اند .ابزار  SAGEیک ابزاری صنعتی است که
توسط شرکت مایکروسافت تولید شده است ،امـا در خـارج از آن
شرکت در دسترس نیست .در ادامه به اختصار پنچ چالش اجـرای
نمادین مطرد می شود و در نهایت بر روی چـالش انفجـار مسـیر
بررسی بیشتری خواهد شد.
توابع محاسباتی خارجی /پیچیده :در هنگام مقابلـه بـا توابـع
محاسباتی خارجی /پیچیده ،اجرای نمـادین پویـا 1بهتـر از تولیـد
نمونــه ایســتا عمــل مــینمایــد .اگرچــه ،توابــع محاســباتی
خارجی/پیچیده خـارج از حیطـه اسـتدالل ثابـتکننـده تئـوری
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7

پخشکنندههای رسانه تمایل به استفاده از دستورات ممیز شناور
موجود دارند .ابزارهای امنیتـی موجـودی کـه بـر اسـاس اجـرای
نمادین پویا هستند ،هنوز محاسبات با ممیز شـناور را پشـتیبانی
نمیکنند .دلیل عمده آن است که حلکنندههای محدودیت ،قادر
به تحلیل محاسبات ممیز شناور نیستند .ابزارهـای تحلیـلگـر در
هنگام برخورد با دستورات ممیز شناور بـهمنظـور اجـرای عـادی
برنامه نمونه ،مقادیر نمادین را با مقادیر محکم (قطعی) جـایگزین
مینمایند [.]14
عملگر اشارهگر نمادین :یک عملگـر اشـارهگـر نمـادین بیـانگر
ارجاع یک اشارهگر به آدرسی است که مقدار آن به محاسبه یـک
عبارت نمادین (برخی ورودیهای غیرقابل اطمینان) بستگی دارد.
یک راهحل سرراست در مقابل ایـن مسـئله محکـمکـاری اسـت.
بدین معنی که هرگاه یک ابزار اجرای نمادین نمیداند که چگونه
یک محدودیت نمادین برای یک عبارت برنامه که شامل عملیـات
اشارهگر نمادین است ،تولید کند ،متغیرهـای نمـادین بـا مقـادیر

هستند ،اجرای نمادین پویا از این مسئله در بسیاری حاالت رنـج

قطعی جایگزین میشوند [.]15

میبرد .برای نمونه ،در قطعه کد زیر اگر خـط سـوم را بـا عبـارت

تعامالت محیطی :از آنجـاییکـه بسـیاری از برنامـههـا از نظـر

کنـیم ،در ایـنجـا

محیطــی فشــرده و متمرکــز هســتند ،اجــرای نمــادین پویــا از

دو تابعی هستند که نمـیتـوان در مـورد آنهـا

چالشهای تحلیل کدی که با محـیط پیرامـون از قبیـل سیسـتم

بحث و استدالل کرد .از همین رو ،اجرای نمـادین پویـا قـادر بـه

عامل ،شبکه و یا کاربر تعامل میکند ،رنـج مـیبـرد .در حقیقـت

تضمین کشف این خطا نیز نیست [.]13

نمونه آزمایشی اجرای برنامه نه تنهـا بـه ورودی کـاربر ،بلکـه بـه

;)( if (hash1(x) == hash2(y)) abortعـو
و

)1: void example2 (int x, int y
{ 2:
3:
!)(if (x == hash(y)) abort (); // error
} 4:

شکل( :)1مثالی از چالش توابع محاسباتی پیچیده

محکمکاری 3یک روش توافقی برای فرار از توابـع محاسـباتی
خارجی /پیچیده اسـت .محکـمکـاری شـامل اسـتفاده از مقـادیر
بههمپیوسته ورودی برای جایگزیننمودن مقادیر نمادین است که
این توابع را بهطور طبیعی بـدون گـردآوری محـدودیتهـا ،اجـرا
میکنند .اگرچه محکمکـاری در بعضـی مـوارد خـاص درسـت و
قابلقبول است ،درعینحال نتایج منفی کاذب 4را بهخوبی تخمین
نمیزند.

محیط پیرامون آن نیز بستگی دارد .به همین سـبب ،اگـر نتـوان
محیط اجرایی را به درستی شبیهسـازی نمـود ،ممکـن اسـت بـه
مسیرهای اجرایی که به محیط وابسته هستند ،نرسید .درنتیجـه،
میزان پوشش کد برنامههای محیطی متمرکز کـه توسـط اجـرای
نمادین پویا تحلیل میشوند بسیار پایین است.
انفجار مسیر :در نهایت ،مهمتـرین و فراگیرتـرین چـالش یعنـی
انفجار مسیر است .مسیرهای اجرایی عملی برنامه با افزایش طول
مسیر اجرا به طور نمایی افزایش مییابد .یکی از مکـانهـایی کـه
انفجار مسیر در آن وجود دارد ،پیمایش حلقههای تکـرار طـوالنی
است .اکثر روشهای اجرای نمادین و طبـع آن ابزارهـای موجـود
هنگامی که حلقه تکرار با برخی متغیرهای نمادین همراه میشود

محاسبات ممیز شناور :بسیاری برنامـههـا بـر روی رایانـههـای

در پیمایش و حل محدودیتهای آن دچار مشکل میگردنـد .بـه

1- DSE – Dynamic Symbolic Execution
2- Theorem Prover
3- Concretization
4- False Negative

5- CODECs – COder/DECoder
6- Image Viewers
7- Media Player
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طور معمول ،این ابزارها به واسطه بروز مسـئله کمبـود حافظـه و

ابزار اجرای نمادین فرستاده میشود [.]23

منابع تنهـا تعـداد دفعـات محـدودی را صـرف بررسـی حلقـههـا

در ادامه ،یـک نـوع روشپویـا برمبنـای درخواسـت اجـرای
نمــادین معرفــی شــد [ .]24مزیــت ایــن روش افــزایش ســختی
مهندسی معکوس ،بهوسیله گمراهی در زمان اجرا بود .در همـین
راستا ،یک الگوریتم مبهمسازی پویا برمبنای درخواسـت 3مطـرد
شد که بر تئوری تحلیل نمادین تکیه میکند .شیوه کـار بـه ایـن
صورت است که در ابتدا تعدادی مسیر نامعتبر ایجاد میشـود تـا
نتیجه اجرای نمادین را منحـرف سـازد .سـپس برمبنـای تئـوری
مبتنی بر درخواست یک مسیر خاص ایجاد میشود تـا از امنیـت
نرمافزار محافظت نماید.

یکی از اولین هدفهای مبهمسازی کد ،مقابلـه بـا تحلیـل ایسـتا
است .تحلیل ایستا با بررسی و پیمایش خط به خـط کـد برنامـه،
سعی در استخراج رفتارهای احتمالی کد دارد .به این کد اجرایـی
یا باینری از آنجا که تعداد دستورات محـدودی دارد و همچنـین
بر روی زبان ماشین مقصد ترجمه میشود بـرای مقاصـد تحلیـل
مناسب و سریع هسـتند [ .]18-21یکـی از تـالشهـای معـروف
جهت مبهمسازی کد اجرایی تبـدیل یـا تغییـر کـد اسـت [.]22
بعدها افراد دیگری با جابهجایی دستورالعملهای پرش بـا برخـی
کدهای خطادار سعی در انجام این کار داشتند [.]19

شریف 4و همکاران [ ،]25کدهای وابسته به ورودی ،جهـت
حمله به اجرای نمادین را مبهمسـازی کردنـد .ایـده روشـی کـه
معرفی خواهیم نمود نیز از همین کار دریافت شـده اسـت .البتـه
یک مسئله وجود دارد که مبهمسازی کد میتواند باعث بروز شک
در تحلیلگران گردد .در ادامه نشان داده مـیشـود کـه روش بـه
واسطه فرایند خطی ساده ،شکبرانگیز نیست .البته جهت حفاظت
هرچه بیشـتر در مقابـل کشـف بـا یـک روش تصـادفی و فرمـال
برمبنای تفسیر انتزاعی ،کد دوباره مبهمسازی میشـود تـا باعـث
ایجاد یک خانواده از کدهای یکسان نشود.

مینمایند ،روشهای زیادی جهت بهبود و اصـالد مسـئله انفجـار
مسیر در اجرای نمادین مطرد شدند که هیچکدام راهحل قطعی و
جامعی نبودند[ .]16-17این چالش باعث میشود کـه ابزارهـا در
هنگام پیمایش مسیرهای اجرایی برنامهها درختهـایی بـا عمـق
بسیار طوالنی تولید نموده و عمالً دچار کمبود حافظـه یـا صـرف
زمان باال در تحلیل گردند.

 -9-2مبهمسازی کد

 -4-2مبهمسازی کد جهت مقابله با اجرای نمادین
همه این روشهـای بـاال روی یـک مسـئله تمرکـز داشـتند و آن
تحلیل ایستای کد بود .اما مسئله اینجاست که اجرای نمادین به
کیفیت نوشتار یا میزان بههمریختگـی آن کـاری نـدارد .رویکـرد
اجرای نمادین حل محدودیتهـا و اسـتخراج مسـیرهای اجرایـی
درست یا غلط است .هدف ما نیز مقابله با اجرای نمادین است که
تفاوت اصلی این روش مبهمسازی با دیگر روشها اسـت .یکـی از
روشها ،مبهمسازی انشعاب نام داشت .دسـتورات پـرش شـرطی
دودویی ،1اطالعات مسیر برنامه را در زمان اجرا فاش مـیسـازند.
بـه همــین دلیــل ،بــهســادگی مــیتــوان توســط اجــرای نمــادین
محدودیتهای مسیر دنباله اجرای برنامه را استخراج نمـود .روش
مبهم سازی انشـعاب بـا اسـتفاده از آثـار جـانبی کـد اجرایـی یـا
دودویی ،دستورات پرش شرطی را با دسـتوراتی کـه آثـار جـانبی
دارند عو مینماید .اگر در محیط اجرای فعلی ،محدودیتهـای
برنامه سیر اصلی را ارضاء نماید ،تأثیرات جانبی دسـتورات منجـر
به بروز استثناء 2خواهند شد .در غیر این صورت ،برنامه بهصـورت
ترتیبی و بدون بروز استثناء به اجـرا ادامـه مـیدهـد .بـهمنظـور
تحلیل ،این استثناءها توسط سیستمعامل بـه عامـل ثبـتکننـده
1- Binary Conditional Jump Instructions
2- Exception

 -5-2ترکیبات حلنشده
ترکیب کالتز [ ]16در شکل ( )2نشـان داده شـده اسـت کـه بـا
عنوان ترکیب  3x+1نیز شناخته میشـود .بـا شـروع از هـر عـدد
صحیح مثبت و تکرار حلقه ،در نهایت ،عدد  1را تولیـد مـیکنـد.
این ترکیبات و انواع آن بهآسانی بیان میگردند و بهسختی اثبـات
میشوند .قبالً اثبات شده است که ترکیبات نظیـر  3x+1تصـمیم
پذیرند .یعنی میتـوان الگـوریتمی ارائـه داد کـه بـه ازای ورودی
خاص همیشه به یک جواب درسـت بلـه یـا خیـر برسـد .در ایـن
ترکیب خاص دیده شده است که در اعداد کوچکتـر از
نتیجه همواره به  1ختم میشود [ 6و .]27
( )1ترکیب : 7x+1

( )3دنباله جاگلر:

( )2ترکیب :5x+1

( )4ترکیب متیوز:

شکل ( :)2مثالهایی از ترکیبات حلنشده
3- Request-Driven Dynamic Obfuscation
4- Sharif
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مبهمسازی کد به منظور جلوگیری از اجرای نمادین :سعید پارسا و همکاران

همگرایی همه ترکیبات ارائه شده در شکل ( )2به یـک خـتم

 -1-9تشریح روش

می شوند به جز ترکیب متیوز (معادلـه ( ))4کـه بـه صـفر خـتم

در ادامه به کمک یک مثال عملی بر روی زبان  ،Cروش تشریح

میشود .البته دنبالـه جـاگلر (معادلـه ( ))3نیـز در تولیـد اعـداد

خواهد شد .این نمایش صرفاً جنبه نظری داشته و پیادهسازی

اعشاری با ممیز شناور نیز کـاربرد دارد لـذا گزینـه خـوبی بـرای

الگوریتم بر روی کد اسنبلی انجام شده است .شکل ( )3یک مثال

استفاده در چالش محاسبات ممیز شنارو است.

عملی که از ترکیب خطی حلنشدنی کالتز یا  3x+1استفاده
شده است را نشان میدهد .قسمت (الف) شکل ،کدی ساده را

-9طرح پیشنهادی

نشان میدهد که تابع )( do_mیک رفتار از برنامه را داراست و با

این روش مبهمسازی ،اجرای نمادین کد را بهوسـیله ایجـاد یـک

شرط فعالسازی  x==30فراخوانی خواهد شد .در قسمت (ب)

متغیر اضـافی وابسـته بـه متغیـر ورودی و حلقـهای از ترکیبـات

قطعه کد به همراه یک حلقه مشاهده میشود .در بدنه حلقه

حلنشده ،مشکل و پیچیده مینماید .متغیر اضـافهشـده بـر روی

مقدار متغیر  yبراساس شرط موجود بهروزرسانی میگردد .این

گراف جریان کنترلی برنامه بـه شـرط فعـالکننـده رفتـار برنامـه
بستگی دارد .درنتیجه ،متغیر ورودی باید بهعنوان نماد در اجـرای
نمادین در نظر گرفته شود .حلقهای که توسط ترکیبات حلنشده
ایجاد شده است ،به محل شرط فعالکننـده بـه جریـان کنترلـی
افزوده میشود .این حلقه تعداد بسیار زیادی مسیر ممکن اجرایی
که بهطور نمایی رشد میکند به اجرای برنامه اضافه میکنـد کـه
موجب افزایش هزینه زمانی اجـرای نمـادین جهـت فعـالسـازی
شرط میشود .الزم به توجه است که افزودن متغیر ورودی جعلی
و ترکیبات حلنشده ،همانند بسـیاری از روشهـای مـبهمسـازی
موجود ،رفتار برنامه را مخفی نمینماید .لذا ،تالش بـر ایـن اسـت
کد برنامه را تحت شرط فعالکننده آن و نه رفتار آن مخفی شود.
از همین رو ،همچنان دو مسئله باقی مانده است .اول عیانمانـدن
رفتار که احتماالً رفتار بدخواه است و دوم احتمال مشکوکشـدن
تحلیلگران به قطعه کد اضافه شده است .اما مزیت ایـن روش تـا
این مرحله در این است که به واسطه فراینـد خطـی و همچنـین
عدم ترکیب شدن با رفتار اصلی ،راه را برای اعمال دیگر روشهای
باز میگذارد .از همـین رو ،در تکمیـل مرحلـه اول ،مـبهمسـازی
برمبنای تفسیر انتزاعی مطرد میشود که دو مزیـت اصـلی دارد.
اول بهواسطه تصادفیبودن الگـوریتم ،یـک الگـوی تکـراری قابـل
شناسایی به هر نحوی به کد نمیافزاید .همچنین ساختار کلی کد
را به نحوی مبهم مینماید که تحلیل و خوانایی آن به شکل قابـل
مالحظهای کاهش مییابد .از اینرو ،هم رفتار و هم مـبهمسـازی
مرحله اول بر روی شرط اجرایی رفتار به طور تصـادفی مـبهمتـر
خواهند شد.

قطعه کد ،بهواسطه تولید نمایی مسیر اجرایی جدید بسیار سخت
توسط اجرای نمادین تحلیل میگردد .حال اگر بخواهیم کد
قسمت (الف) را بهوسیله یک متغیر ورودی جعلی نشان دادهشده
در قسمت (ب) مبهمسازی نماییم ،مشاهده میشود که شرط
فعال ساز کد برنامه دیگر ایستا نبوده و به یک متغیر جعلی
بستگی دارد که مقدار آن متغیر نیز به تعداد دفعاتی که حلقه
اجرا میگردد بستگی دارد .قسمت (ج) .در مرحله بعدی با تفسیر
انتزاعی کد ،شروط و بازههای محتمل آن تحلیلشده و مبهم-
سازی کد با استفاده از الگوریتم تفسیر انتزاعی ،یک شرط جدید
که همراه پرش به محل است به کد افزوده میشود( .د) .البته
مشکالت خاصی نظیر اینکه چگونه باید مطمئن شد که معنا و
عملکرد برنامه بعد از مبهمسازی ،تغییر نمیکند وجود دارد که در
مورد آن ،در ادامه بحث خواهد شد .بهعبارت دیگر ،اگرچه اجرای
نمادین بهسختی میتواند عملکرد برنامه و همه مسیرهای اجرایی
آن را پیمایش کند ،آیا برنامهسازان قادر به فهمیدن آن کد
هستند؟ با توجه به ترکیبات حلنشده که در باال توضیح داده شد،
پاسخ مثبت است .یعنی ترکیب حلنشده تضمین میکند که
بدون در نظر داشتن ورودی مقدار ترکیب ،همواره به  1ختم
میشود .در مرحله نهایی وظیفه مبهمسازی به عهده تفسیر
انتزاعی است که در این مثال خاص ،بهواسطه کوچکبودن مسئله
و کمبودن تعداد متغیرها عمالً دستکاری بیشتر در کد مقدور
نیست .این مسئله در مثالهای واقعی و بزرگ کامالً متفاوت بوده
و ساختار کد به میزان زیادی مبهم میشود .البته حتی در این
شرایط نیز الگوی تولیدشده در مرحله سوم متفاوت خواهد بود.
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(ب) .ترکیب کالتـز پیـاده
شده به زبـان سـی بـه صـورت
یک حلقه تکرار

(آ) .کد عـادی
با شرط موجـود در
رسیدن به فراخوانی
مورد نظر

(ج) .کد مبهم شده با ترکیب کالتز
(د) .مـبهمسـازی نهـایی بـا اعمـال روش
مبهم سازی مبتنی بر تفسیر انتزاعی
شکل ( :)9مثالی از مبهمسازی خطی

 -2-9مبهمسازی بر مبنای تفسیر انتزاعی
تحلیل ایستای بازه ،اطالعات زیادی از سطح کد در اختیـار روش
مبهمسازی قرار میدهد .از این اطالعات میتوان در تولیـد شـرط
اســتفاده کــرد [ .]28تحلیــل ایســتای بــازه ســعی دارد تــا بــازه
متغیرهای برنامه را در هر خط از سـطح کـد بـه دسـت آورد .بـه
مجموعه همه این بازههای متغیرها محیط گفتـه مـیشـود و هـر
خط از برنامه یک حالت در نظر گفته میشود.
سعی بر آن است تا با اسـتفاده از روش تفسـیر انتزاعـی ،کـد
برنامه تحلیل شده و مقدار بازهای متغیرهـای برنامـه (بـه همـراه
مقادیر ثباتها) ایجاد گردد تـا بتـوان انتـزاع کـد را افـزایش داد.
انتزاع کد وقتی افزایش میباند که تحلیلگـر انتزاعـی نتوانـد بـازه
دقیق یک متغیر را محاسبه کند و یا به عنوان مثال بـازه

∞[-∞,

حاصل گردد .چون مقدار بازه اصلی تغییـر مـیکنـد .تمامیـت یـا
قطعی بودن مقدار از بین میرود .همچنین ،از صحت مقـدار بـازه
حاصل شده کاسته میشود.

مــبهمســاز انتزاعــی در ابتــدا گــراف جریــان کنترلــی کــد را
استخراج میکند .پس در هر قسـمت از برنامـه مقـدار ثبـات eax
یک مقدار بازهای [ ]l, hبه خود اختصاص میدهد کـه در بعضـی
مواقع مقدار  hبا مقدار  lمیتواند یکسان باشد .در این صورت ،بـا
استفاده از این بازه میتوان شرطهای مختلفی از جمله “ jge eax,
 ”lرا تولید کرد .برای گمـراهکـردن کـاربران بـدخواه و همچنـین
تحلیلگر ایستا ،باید بالک اولیهای تولید شود کـه نقـیض معنـایی
شرط را تولید کند .یعنی بالک اولیهای تولید شود کـه  eaxدر آن
مقداری کمتر از  lرا به خود بگیرد و آن را ورودی به بالک شـرط
تولید قرار دهد .در این صورت ،تحلیلگر ایستای بـازه مقـدار  ’lرا
بهجای  lدر محیط مربوط به پرش تقریب خواهـد زد کـه انتـزاع
بیشتر و صحت کمتری را خواهد داشت .در این صورت ،تمامیـت
نیز از بین خواهد رفت .اگـر مسـیری کـه شـرط ،پـرش را انجـام
میدهد را در نظر بگیرید ،از آنجاییکه همواره  eaxدر بازه []l, h
است ،پس پرش همواره انجام خواهد شد .مسـیر نادرسـت شـرط
برای گمراهکردن کاربران بدخواه و همچنین ،تحلیلگر ایستای بازه
است .با اتصال آن به بالک اولیه نقیض معنایی شرطی دیگر که به
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همین صورت ایجاد شده است ،انجام خواهد شد .این عمل باعـث
میشود تا جایجای کد ،بههم وابستگی پیـدا کـرده و پیچیـدگی
برنامه را باال ببرد .این عمل چندین بار تکرار مـیشـود تـا شـرط
نهــایی ،خروجـی از نقـیض معنــایی شــرط دیگــری شــود .یعنــی
بخواهید شرطی را در بین یک شـرط و نقـیض معنـاییاش قـرار
دهید.

 -9-9تولید شرط از روی محیط
برای تولید شرط جهت استفاده در مبهمساز انتزاعی ،نیاز است تا
محیط شرط با استفاده از تحلیلگر انتزاعی مورد تحلیل قرار بگیرد
تا مقدار بازهای متغیرهای برنامه ،ثباتها و فلگها حاصـل گـردد.
اگــر دســتورات پرش ـی را در زبــان ماشــین مــورد بررس ـی قــرار
دهید[ ،]29هر پرش برای انجام ،یکسری شرایط را بایـد داشـته
باشد .پس محیطهای الزم برای اعمال پرش را باید شناسایی کرد.
بهعنـوان نمونـه ،اگـر یـک حالـت در محـیط داشـته باشـید کـه
متغیرهای  OF = 1و  SF = 1باشد ،در این صورت ،میتوان بـرای
اضافهکردن پرش در گراف جریان کنترلی از نوعهای پرش موجود
در  JGE ,JNLو یا  JOاستفاده کرد .با اسـتفاده از ایـن اطالعـات
برروی هر محیطـی مـیتـوان متناسـب بـا مقـدارهایی کـه دارد،
پرشهای شرطی تولید کرد.
جهت تولید شـرط ،ابتـدا بـهصـورت تصـادفی از روی گـراف
جریان کنترلـی یـک محـیط انتخـاب مـیشـود .در مرحلـه بعـد
متناسب با نوع محیط ،هر پرشی که ممکن است در ایـن محـیط
قرار بگیرد ،انتخاب میشود .از روی ایـن لیسـت پـرشهـایی کـه
میتوانند در این محیط قـرار بگیرنـد ،یکـی بـهصـورت تصـادفی
انتخاب شده و بهعنوان شرط بین دو بالک اولیه مرتبط با محـیط
قرار میگیرد.

 -4-9تولید مسیرهای گمراهکننده
یک دنباله متنـاهی از دسـتورات راداریـد کـه بـهصـورت متـوالی
 A1A2A3در برنامه اصلی اجرا خواهند شد .فر کنیـد بـا
انجام تحلیل ایستای بازه مشاهده میشود که بعـد از دسـتور A1
فلگ  OFبرابر بازه [ ]1،1و بعد از دستور  A2فلگ  CFبرابـر بـازه
[ ]1،1است .در این صورت میتوان نتیجـه گرفـت  JOمـیتوانـد
یکــی از پــرشهــای شــرطی کــه همــواره از مسـیر درســت بـین
 A1A2عبور میکند ،باشد .همچنین ،در مسـیر  A2A3نیـز
میتواند  JNCرا قرار داد .مالحظه میشود که مسیر اصلی برنامه
تغییـر نکـرده اسـت ،چـون  A1بـه  JOتغییـر مسـیر داده اسـت.
مقدار  AFهمواره برابر  1است پس میتوان نتیجه گرفت کـه JO
همواره به  A2میرود .همینطور برای پرش  JNCرا نیز میتـوان
اعمال کرد .برای اینکه تحلیلگـر ایسـتای بـازه ،تقریـب بـاالتری

داشته باشد ،بالک اولیهای به نام  C1تولیـد مـیشـود کـه در آن،
نقیض معنایی  OF = 1یعنی  OF ≠ 1را تولید میکند تا تحلیلگر،
نتیجه تحلیل را برای ورودی به پرش ،JOمقـدار  OFرا [ ]1،1بـه
دست آورد .پس در تحلیل با اعمـال تغییـرات در همـه مسـیرها،
تحلیلگر ایستای بازه یک تقریب باالتر و یا نادرستی را نسـبت بـه
نتیجه اصلی خواهد داشت و درنتیجه ،مجبور به تحلیل در هـر دو
مسیر شرط خواهد شد و از آنجاییکه همواره مجبـور بـه تولیـد
حلقه خواهد شد و از آنجاییکه تحلیلگر ایستا خواسـتار تقریـب
حلقه است ،پس از صحت اولیه حتماً کاسته خواهد شد.
تولید نقیض شرط حائز اهمیت است .از طرفی ،نباید همـواره
یک دستور خاص باشد زیرا این عمل کمک بـه شناسـایی زودتـر
روش میکند .بهترین عمل ،استفاده از انتخابهای تصادفی است.
زیرا از خود هیچ الگـویی نشـان نمـیدهنـد .بـرای تولیـد نقـیض
معنایی به صورت تصادفی یک مجموعه دستورات بهصورت متوالی
تولید میگـردد .ایـن دسـتورات توسـط تحلیلگـر ایسـتا ،تحلیـل
میشوند و هر کدام که نقیض معنایی را تولید کرد ،میتواند مورد
استفاده قرار گیرد.

 -4پیادهسازی
همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود ،روش کار بـهصـورت
یک قطعه کد به زبان  Cتوضیح داده شده است .حـال بـه دنبـال
پیاده سازی ایـن روش تحـت زبـان اسـمبلی و روی کـد ماشـین
هستیم .منظور از این کار ،اوالً آزمایش بهتر کد خواهد بـود زیـرا
ابزار ما که در ادامه معرفی خواهد شد بر روی کد اجرایی ،تحلیل
و اجرای خود را انجام میدهد .از طرفی ،کد ماشین قابلیت بهتری
در تحلیـل در ابزارهـای معروفـی نظیـر  IDA PROرا دارا اسـت.
شیوه اجرا به این صورت خواهد بود کـه فایـل متنـی حـاوی کـد
اسمبلی برنامه بهعنوان ورودی به ابزار مـبهمسـاز داده مـیشـود.
سپس ،ابزار مورد نظر با پیمایش کد اقدام به شناسایی محلهـای
با پتانسیل بیشتر جهت مبهمسازی میکند .این محلها بهسادگی
جاهایی هستند که برنامه بـا دو یـا بیشـتر شـاخه مجـزا تقسـیم
میشود .مثالً محـلهـای وجـود شـرط یـا حلقـههـا و همچنـین
محلهایی که توابع یا رفتارهای مورد نظر تحت شرطی خاص قرار
خواهند گرفت .از طرفی ،کلیه شروط که وابسته به بررسی صحت
متغیرهای صحیح ورودی هسـتند در میـان دیگـران از بیشـترین
پتانسیل برخوردار خواهند بود .در این مرحله با انتخاب بـین ایـن
محلها کد مورد نظر درون کد اصلی تزریق میگـردد .درنهایـت،
نوبت به مبهمسازی برمبنای تفسیر انتزاعی میرسد که کد از نـو
پیماششده و گراف جریان کنترلی آن استخراج میگردد .بر روی
گراف جریان کنترلی تحلیل ایستای بازه با همان تفسـیر انتزاعـی
برای بهدست آوردن اطالعات ،مقدار بازه متغیرهای برنامه در هـر
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خط از کد اعمال میشود تا محـیط حالـتهـای برنامـه محاسـبه
شــوند .درنهایــت ،برخــی محــلهــای مناســب بــهطــور تصــادفی
انتخابشده و الگوریتم تفسیر انتزاعی بر روی آن اعمال میگردد.

 -1-4پیادهسازی روش روی یک برنامه
بهمنظور آزمایش روش پیشنهادی ،سادهترین برنامه ممکن بـرای
اجرای نمادین بررسی خواهد شـد تـا میـزان تـأثیر اعمـال روش
مبهمسازی بر روی برنامه سنجیده شـود .برنامـه بـهصـورت یـک
شرط ساده درست و غلط است که با دریافت یکی ورودی از اعداد
صحیح تصمیم میگیرد که کدام یک از مسیرهای برنامه باید طی
شود .بهطور دقیقتر ،این برنامـه تنهـا دو مسـیر اجرایـی خواهـد
داشت که بنابر مقدار اولیه ورودی مشخص میشـوند .ورودی کـه
باعث وقوع شرط صحیح شود بهطور ساده یـک تـابع را کـه نمـاد
رفتار مورد نظر ماست فراخوانی مینماید و آن ورودی کـه باعـث
شرط غلط شود ،برنامه را خاتمه خواهد داد .کد برنامـه در شـکل
( )11آمده است .مرحله اول مـبهمسـازی بـا اجـرای الگـوریتم 1
انجام میگیرد .این الگوریتم بر روی قطعـه کـد شـکل ( )5انجـام
میگیرد.
)Algorithm 1. SymbolicObfuscation(S
Input: assembly source code S
INS: list of instructions.
LABELS: list of labels.
INP_VARS: list of variables
OUT_INS: output instructions
Output: obfuscated code
)(Input = splitSourceLineByLine
for each line in input do
)instruction = extractInstruction(line
push instruction into INS
)if (instruction is label
)label = extractLabel(line
push label into LABELS
for each line in input do
)instruction = extractInstruction(line
)if (instruction is label and operation is input call
)var = extractVariable(line
push var into INP_VARS
else
extract functions
// code analysis is ended now obfuscation starts
for each line in input do
)ins = extractInstruction(line
)if (ins is compare stmnt and variable is input
)(injectCode
else
push ins into OUT_INS
return OUT_INS

شکل ( :)4الگوریتم مبهمسازی جهت جلوگیری از اجرای نمادین

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

شکل ( :)5کد خام ورودی مبهم نشده

در این الگوریتم ،بعـد از دریافـت فایـل حـاوی کـد اسـنبلی،
دستورات بـهوسـیله تشـخیص عالئـم انتهـایی خـط و new line
تشخیص داده میشوند .سپس ،درخصوص خطوط  2الـی  ،7کلیـه
برچسبهای موجود در دستورات استخراج میگـردد و در پشـته
 LABELSاضافه میگردد .در یک حلقه تکرار ،کد خام ،خـط بـه
خط پیمـایش شـده و دسـتورالعملهـای بـامعنی از خطـوط آن
اســـتخراج مـــیشـــود .در ادامـــه ،در خطـــوط  8الـــی ،14
دستورالعملهایی که شامل مشخصنمودن عملگرها ،کد اجرایـی
نوع دست ور اعم از پرش ،مقایسه یا دسـتورات دیگـر خواهـد بـود.
همچنین ،در این مرحله لیستی از کلیه برچسبهای استفادهشده
درون کد استخراج میگردد .در حلقه تکـرار دوم ،کـد بـهصـورت
خط به خط پیمایش شده و درصورتیکه به یک دسـتور مقایسـه
 cmpبرسد ،عملگرهای آن از متغیرهای ورودی باشند ،پتانسـیلی
جهت مبهمسازی کشف شده است .بنابراین ،متغیر مورد نظـر بـه
لیستی برای استفاده بعدی افزوده میشود .بـه عبـارت دیگـر ،در
صورتیکه دستورالعمل دارای یک برچسب بوده و عملیات مرتبط
با آن عملیات خواندن از ورودی باشـد (فراخـوانی  )inputمتغیـر
موجـــود در آن دســـتورالعمل اســـتخراج گردیـ ـده و در پشـــته
 INP_VARSاضافه میگردد .در غیر این صورت ،کلیـه خطـوطی
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که شامل دستور فراخوانی ورودی میباشند و نتیجه آنها در یک
متغیر نگهداری میشود ،شناسایی میشوند .این متغیرهـا ،همـان
متغیرهایی هسـتند کـه پتانسـیل تحلیـل نمـادین را در صـورت
مشارکت در شروط برنامه دارا خواهند بود .در این مرحله ،تحلیل
کد به پایان رسیده است و در مرحله آخر ،در خطوط  17تـا ،22
نوبت به مبهمسازی کد است که دوباره با پیمایش خـط بـه خـط
کد هر مرحلهای که به یکی از متغیرهای مورد نظر برسد ،اقدام به
تزریق کد خود مینماید وگرنه کـد قبلـی را بـه خروجـی اضـافه
میکند .عملیات تزریق کد مبهمشده نیز به ایـن صـورت خواهـد
بود که کلیه عملیاتهای نتیجه عملیات شرطی تا برچسب بعدی
را نگه داشته و متغیر اضافی به کد افزوده میشود .بـا اسـتفاده از
برچسبهایی که قبالً استخراج شده است ،برچسـبهـای جدیـد
تولید شده و عملیات باقیمانده در جای مناسب نوشته میشـوند.
با اعمال این الگوریتم کد ورودی به قطعه کد شـکل ( )7و شـکل
( )8تبدیل خواهد شد و سپس بـا اعمـال الگـوریتم  2موجـود در
شکل ( )6کد خروجی دوباره مبهم شده و قطعه کـد شـکل ( )9و
شکل ( )11بهدست خواهد آمد.
الگوریتم مبهمسازی با استفاده از تفسیر انتزاعی با دریافت
لیست دستورالعملها و تبدیل آن لیست به گراف جریان کنترلی،
یک لیست از بالکهای اولیه را ایجاد خواهد کرد که در خط یک
نشان داده شده است .در خط دو ،از بالکهای اولیه ،حالتهای
برنامه استخراج میشود .حالتهای برنامه بالکهای اولیه هستند
که فقط یک دستورالعمل زبان ماشین و یک محیط که
نشاندهنده بازه متغیرهای برنامه بعد از اعمال دستورالعمل
میباشد را مشخص میکند .برای بهدستآوردن مقادیر این
محیطها نیاز است تا با استفاده از روش تحلیل ایستای بازه،
وضعیتها مورد بررسی قرار گیرند .در خط سوم در تحلیل
ایستای بازه ،با استفاده از تقریبی که مد نظر است سعی میشود
تا یک تقریب بازهای برای هر خط از کد بهدست آورد .در خط
چهارم از الگوریتم ،در هر بار تکرار برای تولید شرط به صورت
تصادفی ،یکی از محیطها انتخاب میشود .متناسب با بخش تولید
شرط از روی محیط یک حالت جدید برای برنامه ایجاد میشود
که شرط مفرو در آن قرار میگیرد .این امر در خطوط پنجم و
ششم قرار داده شده اند .در خط هشتم ،این شرط بین دو حالتی
که قبل و بعد از محیط انتخابی هستند ،قرار میگیرد .حالت
نقیض معنایی نیز در خط هفتم برای این محیط ایجاد میشود.
این عمل موجب گمراهکردن و پایینآوردن دقت تحلیل تفسیر
انتزاعی میگردد .این حالت به عنوان ورودی به حالت شرط داده
می شود .تا حالت شرط از دو طریق ،ورودی داشته باشد .از طرفی
دیگر ،شرط دو مسیر را برای برنامه اعمال میکند ،مسیر درست
همواره وارد برنامه شده تا روال اصلی برنامه بدون خدشه اجرا
گردد و مسیر غلط وارد حالتی میشود که نقیض معنایی یک

محیط دیگر است .در نهایت ،کد اسمبلی برای تولید کد اجرایی
بازگردانده میشود.
)Algorithm 2. AbstractInterpretationObfuscation(S
Input: list of instructions INS
Output: obfuscated code
1.

=LBasicBlocks LB
)geneateControlFlowGraphs(INS
)2. Satates Pro_states= generateProgramStates(LB
)3. Interval_static_analysis(Pro_Sates
4. While(maked_a_loop(Pro_Sates) do
5.
= Environment e
)select__random_env(Pro_Sates
6.
)state b = Make_jamp_block(e
7.
)state c = make_neg_env_block(e,b
8.
)Pro_Sates.add(b,c
9. End while
)(10. return Pro_Sates.ToAssembly

شکل ( :)1الگوریتم مبهمسازی با استفاده از تفسیر انتزاعی

شکل ( :)1کد مبهم شده در مرحله اول (ادامه در شکل ())8
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 -2-4بررسی چالشهای احتمالی
همانطورکه تا اینجا بیان شد ،این روش به دنبال مخفینمـودن
شرط وقوع یک رفتار و نه خود رفتار است .با اینکه الگـوریتم بـر
رفتار مورد نظر تاثیری مستقیم ندارد ولی حتی بـا مـبهمنمـودن
شرط وقوع نیز ممکن است چالشهایی رخ دهد که در ادامه بیان
خواهد شد.

شکل ( :)8ادامه شکل ( - )7کد مبهم شده در مرحله اول

اعداد ثبات :این روش بهمنظور مخفینمودن اعداد ثابت طراحی
نشده و در واقع خود ،ثابتهای دیگری نیز عالوهبر ثابتهای قبلی
کد به آن میافزایـد .ایـن مسـئله از دو جهـت مـورد توجـه قـرار
میگیرد .اول اینکـه شـروع وقـوع رفتـار مـورد نظـر متکـی بـه
ورودیهای برنامه بوده و بهصورت پویا محاسبه شود .دوم اینکـه
خود ،مقادیر ثابت هستند که توسط حـلکننـدههـای محـدودیت
بهراحتی اداره میشوند .برای رفع این چالش پیشنهاد میشود تـا
از مقادیر ثابت مبهم بهمنظور مخفیسازی مؤلفههای مبهمسـازی

استفاده شـود .مقـادیر ثابـت مـبهم بـهعنـوان نمونـه مـیتواننـد
اشارهگرهایی به محلی از حافظه با مقادیر ثابت باشند تا تحلیلگر
نمادین در حین اجرای حل معادله با یکـی از چـالشهـای ذاتـی
خود یعنی ارجاع به اشارهگرها مواجه شود .البته در حالت معمولی
نیز ابزار  BitBlaze FuzzBallدر تحلیل همـه مسـیرهای اجرایـی
ناموفق بود.

شکل ( :)3کد مبهم شده نهایی (ادامه در شکل ())11

رفتار مخرب :گفته میشود که هدف این مبهمساز مخفیسازی
رفتار مخرب یا هر رفتار خاصی نیسـت بلکـه هـدف آن اسـت تـا
شرط وقوع و اجرای ایـن رفتـار در هنگـام تحلیـل هرچـه کمتـر
نمایان شود یا به عبارتی مخفی گردد .در صورتیکه قرار باشد این
روش اعمــال شــود ،نویســنده برنامــه مــیتوانــد از روشهــای
مبهمسازی دیگر برای مخفیسازی رفتار مورد نظر خود بهره ببرد.
این مطلب البته تا مرحله دوم مبهمسازی نیز قابل بحث بـود امـا
با اعمال روش مبهمسازی برمبنای تفسیر انتزاعی تا حـد زیـادی
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این مسئله را برطرف نمودیم .دلیـل ایـن مسـئله ایـن اسـت کـه
تفسیر انتزاعی و الگوریتم آن روش تصادفی بوده که بـر روی کـد
اعمال میشود و برای اطمینان از مخفیسـازی صددرصـد رفتـار
مخرب میتوان از روشهای مستقیم دستی استفاده نمود .در هـر
حال ،مبهم نمودن رفتار مخرب جزء مسائلی نبوده که ایـن روش
به دنبال حل آن باشد.

رفع است .اول اینکه همانطور که قبالً گفته شد ،شـرط وقـوع و
اجرای رفتار مبهم میگردد نه خود رفتار .از این جهت ،اگر فـر
کنـیم رفتـار مخربـی بــه الگـوی  aدر کـد وجـود دارد و ترکیــب
حلنشده این روش مبهمسازی دارای الگوی  bباشد اعمال آن بـر
روی کد منجر به تولید الگوی  a+bنمیشـود .بـه ایـن دلیـل کـه
الگوی کد مبهم سازی بر روی رفتار و جریان رفتـاری الگـوی کـد
مخرب تأثیری ندارد .امـا آیـا خـود الگـوی منحصـربهفـرد  bنیـز
میتواند قابل تطبیق بر الگوهای خطرناک و قابل شناسایی باشد؟
در ادامه بیان خواهد شد که قابل تطبیق نیست .با توجه به شکل
( ،)11میتوان گراف جریان برنامه مورد نظـر را دیـد و بـا کمـی
دقت و تطابق با الگوهای دیگر ،میتوان فهمیـد کـه الگـوی ایـن
قطعه کد مطابق با الگوی عادی و معمولی روند برنامههـای دارای
حلقه خصوصاً الگوریتمهای مرتبسازی است .از اینرو ،نمونه کـد
مبهمشـده در زبـان  Cموجـود در شـکل ( )3و همچنـین گـراف
جریان کنترلی  quick sortرا در کنار هم قـرار دادهایـم .در واقـع،
منظور این است که الگوی این قطعه کد آنقدر عـادی و مرسـوم
است که ممکن است در هر برنامهای چندین بار رخ دهد و وقـوع
چنین الگوی رفتاری دال بر وجود رفتـاری خـاص یـا مخـرب در
برنامه نخواهد بود.

شکل ( :)11آ) گراف جریان کد مبهم شده مرحله دو ،ب) گراف جریان
quick sort

شکل ( :)11ادامه شکل ( - )9کد مبهم شده نهایی

کشف الگو :استفاده از ترکیبات حلنشدنی در الگـوی مـورد
نظر ارائهشده در این روش مبهمسازی ممکن است منجر به تولید
یک الگوی جدید شود که قابل شناسایی توسط ابزارهـای تحلیـل
بدافزار و تشخیص الگو باشند .اما این مسئله با دو اسـتدالل قابـل

عالوه بر مطالب فوق ،هنوز مسئله تکرار الگوی مـورد نظـر در
کد باقی مانده است .به عبارت دیگر ،این الگو با اینکـه بـر رفتـار
کد تاثیری ندارد و بهطور ذاتی نیز رفتار مخربـی نیسـت ،هماننـد
هر الگوی عادی برنامه دیگری میتواند باشد اما یک مسـئله ایـن
است که چنین الگوی به صورت تکراری در یک کد یا خـانوادهای
از کدها رخ دهد .برای حل این مسئله نیز با اعمـال مـبهمسـازی
مبتنی بر تفسیر انتزاعـی بـهواسـطه تصـادفیبـودن روش ،عمـالً
الگوهای ثبات کد بـههـم ریختـه و الگوهـای متعـدد و معتبـری
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بهوجود خواهد آمد.
مجموعههای بزرگتر از ورودی فعالساز :در ایـن روش،
فر بر این است که شرط فعالساز رفتار مـورد نظـر یـک عـدد
صحیح است و نشان داده شد که ابزار اجرای نمـادین نمـیتوانـد
همه مسیرهای اجرایی را با موفقیت پیمایش نماید .بـا ایـنحـال،
مجموعه و بازه وقوع شرط اجرای رفتار ممکـن اسـت بـا افـزایش
میزان متغیرهای تأثیرگذار بر شرط بیشتر شوند .البته این مطلب
بهطور نسبی بر روی روش تأثیرگذار است اما فقـط شـانس وقـوع
شرط صـحیح را در هنگـام تحلیـل نمـادین افـزایش مـیدهـد و
کماکان ابزارهای نمادین در پیمایش همه مسیرهای ممکن دچـار
مشکل خواهند بود .به این صورت که فر نمایید بهجای بررسی
برابری یا نابرابری شرط اجرا در حالت جدید با یک بـازه از اعـداد
مواجه هستیم که باعث اجرای رفتار مورد نظر میگردند .حال اگر
ابزار تحلیلگر بتواند این بازه را کشف نماید عمالً بـهشـرط وقـوع
رفتار نیز پی برده است اما استفاده از ترکیبات حلنشـدنی باعـث
میشود که حلکننده محدودیت نتواند با استفاده از حـل معادلـه
بازه را بیابد بلکه مجبور است در مسیر بازگشتی کد بازه را تولیـد
نماید که با هر ورودی نمادین بازه جدید و شاید بزرگتری تولیـد
شود.
سربار اجرایی :این روش بهواسطه حلقه افزودهشده به کـد،
یک سربار اجرایی بر روی کد اصلی تحمیل مینمایـد .البتـه ایـن
مطلب مخصوصاً وقتی بر روی یک رفتار مخـرب اضـافه مـیشـود
مطلب مهمی تصور نمیگردد اما در هرحال بروز سربار محاسباتی
مطلبی است که واقع میشود .برای درک تصوری از میزان سـربار
میتوان فر کرد یک معادله خطی بـه میـزان  1111بـار اجـرا
شود .میزان این سربار به قدرت پردازشی سیستم مقصـد مـرتبط
است که حتی در ماشینهای ضعیف نیـز احتمـاالً کمتـر از 111
میلیثانیه خواهد بود.

 -5ارزیابی
برای ارزیابی روش مبهمسازی ارائـه شـده در ایـن مقالـه ،میـزان
مقاومت ،اجرای نمادین مثـال ارائـه شـده در بخـش قبـل مـورد
بررسی قرار میگردد .شاید در نگاه اول این مثال بسیار سـاده بـه
نظر برسد اما در مقابل بهخوبی میزان تأثیر روش مبهمسازی را بر
روی کد نمایش میدهد .در بخش قبل ،کد مبهمنشده در مقابـل
کد مبهم شده نمایش داده شده است .حال با نمایش نتایج اجرای
هر دو کد بر روی ابزار  ،FuzzBallنشان میدهـد کـه ابـزار قـادر
نیست کلیه مسیرهای اجرایـی تولیدشـده را بپیمایـد و عملیـات
جستجو و پیماش خود را به نتیجه برساند .در مرحله بعد به ایـن

موضوع پرداخته خواهـد شـد کـه آیـا چنـین نتیجـهای بـر روی
برنامههای پیچیدهتر نیز عملی خواهد بود یا خیر؟ برای آزمـایش
این رونـد از یـک  Ubuntu 14.0.4 x86بـر روی ماشـین مجـازی
 VMWare Workstation 11.1.0استفاده شد کـه سیسـتمعامـل
میزبان آن نیز  Window 10 x64بود .منابع تخصیص دادهشده به
ماشــین مجــازی شــامل  1.5 GBحافظــه  ،RAMپردازنــده دو
هستهای  Intel Core i5-3337U 1.80GHzو  20 GB HDDاست.

 -1-5استتتراتژی متتورد استتتفاده توستتط ابزارهتتای
تحلیلگر
به منظور ارزیابی میزان تأثیر روش مبهمسازی مورد نظر در فریب
و شکست ابزارهای خودکار تحلیل و اجرای نمادین ،در ابتدا باید
شیوه استفادهشده توسط این ابزارها را دانست .همچنین ،بـه یـاد
داشته باشید که هدف ابزار ،مخفیسازی شرط اجرا مـیباشـد نـه
رفتار مخرب آن .بهطور ساده ،اگر بهواسطه شرط رفتار مخـرب
اتفاق بیافتد ،در اینجا ،هـدف ،مخفـیسـازی حـاالت اتفـاق و
صحت است نه اجرای که خواهنـاخواه در یکـی از مسـیرهای
اجرای نمادین ممکن است رخ بدهد .همچنین ،همانطورکه قـبالً
بیان شد ،ابزار تحلیلگر ،قادر به کشف الگوی رفتاری کد نیسـت.
زیرا اوالً کد مبهمشده جدای از رفتار مخربی است که ممکن است
الگوی خاصی داشته باشد ،عمل مینماید و از طرفی ،الگـوی آن،
بهصورت منحصربهفرد با الگوی اجرایی یک حلقه سـاده جسـتجو
تفاوتی نخواهد داشت .بنـابراین ،از نظـر ابزارهـای خودکـار ،یـک
الگوی مخرب نمیتواند شناسایی شود .در هر حال ،شیوه تحلیل و
اجرای نمادین ابزارها بهصورت زیر است:
 .1انتخاب مقدار اولیه برای ورودی.
 .2رصد اجرای برنامه تحت متغیر نمـادین بـه صـورت پویـا.
در صورتیکه رفتار مخرب دیده شود ،پس شرط اجرا معـادل
خواهد بود.
2
1
 .3جمــعآوری شــروط انشــعاب بــه همــراه دنبالــه اجرایــی و
برعکسنمودن آخرین شرط دنباله.
 .4استفاده از حلکننده محدودیت بهمنظور حل ورودی جدیـد
برنامه که دنباله جدید شروط را ارضاء مینماید (همان شرط
آخر که معکوسشده یک دنباله جدید میسـازد) بـه همـراه
شرط منجر به رفتار مخرب.
فر

کنید

معادل ورودی جدید خواهد بـود درصـورتیکـه

شروط ارضاء شوند و سپس به مرحله  2باز میگردیم .اگر مقدار
جدید نتواند پیدا شود شرط بعدی (به سمت نقطه آغازین برنامه)
1- Branch Conditions
2- Execution Trace
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را نمـایش مــیدهــد .ایــن
و ورودی
جدول نتایج حلکننده محدودیت را هنگامیکه تحلیـلگـر قصـد
یافتن ورودی بعدی را دارد ،نمایش میدهد .حلکننده محدودیت
 STPبهطور مدام تا قبل از اجـرای یـازدهم حلقـه ،مقـدار
برمیگرداند .به این معنا که قادر نیسـت ورودی معتبـری جهـت
ارضاء دنبال شرط داده شده پیدا نمایـد .بـه محـض ایـنکـه STP
ورودی بعــدی برنامــه را برگردانــد ابــزار تحلیــلگــر بــه گــام دوم
بازگشته و دوباره تالش میکند.

برعکس (منفی) شده و به حلکننده محدودیت فرستاده میشود
تا ورودی جدید یافت شود.
در مثال جدول ( )1شرط اجرا ،مقدار ( y = 1030همان )x == 30
است .فر کنیم که ابزار تحلیلگر مقدار  y = 1158را بـهعنـوان
ورودی اولیــه انتخــاب نمایــد کــه منجــر بــه دنبالــهای بــا نتــایج
 true/falseدر محاسبه شرط  y % 2 ==1در هر بار اجـرای حلقـه
خواهد شد.
جدول ( ،)2مقدار و نتایج ارزیابی حلقه برای شرط اجـرای

جدول ( :)1دنباله پویا با ورودی اولیه  1131و 1158
STP result

y = 1158
y % 2 == 1

iteration

y

false

1158

1

true

579

2

y = 1030
y
y % 2 == 1

iteration

false

1131

1

false

515

2

false

1738

3

false

1546

3

…

…

…

…

…

…

true

163

9

false

145

9

false

491

11

false

436

11

true

true

245

11

false

218

11

…

…

…

…

…

…

…

false

false

4

123

false

4

123

false

false

2

124

false

2

124

false

true

1

125

true

1

125

جدول ( :)2ارزیابی مثالهای مختلف تحت آزمایش ابزار اجرای نمادین
نام برنامه

دفعات تالش

زمان اجرا

حجم فایل (بایت)

نرخ موفقیت

نرخ اتمام

اتمام موفق

Simple if

2

2.13 s

742

51%

111%

بلی

)Simple if (obfsct

545

~ 1hr

1911

1/481%

4/31%

خیر

)Simple if (branch

1546

~1hr

-

0%

111%

خیر

fibonatchi

1

2.34 s

1148

111%

111%

بلی

)Fibonatchi (obfsct

913

~ 1hr

1184

1/14%

4/44%

خیر

)Fibonatchi (branch

1438

~ 1hr

-

0%

111%

خیر

Pi number

2

2.788 s

2919

51%

111%

بلی

)Pi number (obfsct

941

~ 1hr

9559

1/11%

5/18%

خیر

)Pi number (branch

1162

~ 1hr

-

0%

111%

خیر

Maze

2

4.38 s

5836

51%

111%

بلی

)Maze (obfsct

284

~ 1hr

1458

1/14%

4/12%

خیر

)Maze (branch

814

~ 1hr

-

0%

111%

خیر
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این فرایند تا زمانیکه رفتار مخرب مشاهده شده و شرط اجرا پیدا
شود ،ادامه پیدا میکند .دلیل اینکه آخرین شرط دنباله در ابتـدا
معکوس(منفی) میگـردد ایـن اسـت کـه فـر مـیکنـیم ابـزار
تحلیلگر قادر است ورودی اولیه نزدیک بهشرط اجرا و درسـتی را
حدس بزند .این فر از این جهت منطقی به نظـر مـیرسـد کـه
شرط درستی وابسته بـه زمینـه 1اسـت .تحـت چنـین شـرایطی،
تحلیلگر ترجیح میدهـد  yبعـدی از بـین یکـی از نتـایج بسـیار
نزدیک به آخرین اجرا انتخاب نماید ،زیرا این انتخـاب بـهاحتمـال
قویتری بهشرط درستی نزدیک و نزدیکتر خواهد شد

 -2-5اجرا روی مثال واقعی
در این قسمت با توجه به توضیح مراحل باال ،اطالعاتی از اجـرای
الگوریتم بر روی سه مثال مختلف را ارائـه مـیشـود .دقـت شـود
مثالهای زیر بهدلیل تفاوت الگوریتمها انتخاب شـدهانـد و هـدف
افزایش حجم فایل نبوده است .بهعالوه،در این قسمت ،برای مثال
ساده تشریحشده دو الگوریتم معروف تولید اعداد  Fibonacciو
همچنین محاسبه عدد  piرا برای نمایش شـیوه عملکـرد واقعـی
الگوریتم نشان داده میشود .در این بخش ،شش فاکتور در مـورد
مثالها ارزیابی شدهاند.
 .1تعــداد دفعــات اجــرای  :STPایــن مقــدار صــرفاً بــه تعــداد
مســیرهای یافــتشــده نیســت بلکــه مــیتوانــد ترکیبــی از
مسیرهای یافتشده و نیز تالشهای ناموفق  STPباشد .البته
در حالت کد مبهمنشده چون همه تالشهـا موفـق هسـتند
تعداد مسیرها نیز برابر با همان مقدار است.
 .2زمان اجرا :زمانی که طول میکشد تـا ابـزار  BitBlazeکلیـه
مسیرهای اجرایی کد مـورد نظـر را کشـف کـرده و اجـرای
برنامه را به اتمام برساند .برای حالتیکـه کـد مـبهمشـده از
آنجا که یافتن همه مسیرهای اجرایی بـه اتمـام نمـیرسـد
زمان اجرای  1ساعت برای همه در نظر گرفته شده تا نتـایج
قابل مقایسه باشند.
 .3حجم فایل :حجم کد منبع برنامه قبل و بعد از مـبهمشـدن
آمده است تا نشان داده شود این روش همواره حجم تقریبـاً
ثابتی را به کد میافزاید (بین  651–551بایت) و با افـزایش
حجم کد اصلی تغییر چشمگیری در حجم افزودهشـده پـس
از مبهمسازی بهوجود نمیآید.
 .4نــرخ موفقیــت :ایــن نــرخ نشــان مـیدهــد کــه حــلکننــده
محدودیت توانسته است شرط درستی به رفتار مخفیشده را
در یکی از مسیرهای اجرایی پیدا نماید.
 .5نرخ اتمام :این عدد نمایانگر این است که ابزار  BitBlazeتـا
چه اندازه توانسته است مسیرهای اجرایـی یافـتشـده را بـا
1- Context

موفقیت تا پایان برنامه اجرا کند و نتیجه را چاپ نماید.
 .6اتمام موفق :این مورد نیز صرفاً نمایش میدهد که آیـا ابـزار
اجرای نمادین توانسته کلیـه مسـیرها را یافتـه و کـار را بـه
اتمام برساند یا خیر؟
در بررسیهای انجام شده ،روشهای مختلفی از مـبهمسـازی
کد برای مقابله با اجرای نمادین وجود داشت که روش مبهمسازی
انشعاب نیز دارای پارامترهای قابل مقایسـه بـا ایـن روش بـود .از
طرفی ،روش مبهمسازی پویا برمبنای درخواست نمادین با وجـود
نتایج بسیار خوب اعالمشده برای مقایسه ،در دسترس قرار نداشت.
برای ایـن منظـور ،الگـوریتم معرفـیشـده در روش مـبهمسـازی
انشعاب بهصورت محدود روی سه مثال معرفیشده پیاده شـد .در
جدول ( ،)2نتایج حاصل از اجرای مثالها تحت ابزار  BitBlazeبه
نمایش درمیآید .در این جدول ،نتایج را همانگونه که انتظـار آن
را داشتیم می بینیم .سطر اول مخصوص اجرای برنامه بر روی کد
عادی و مبهم نشده است که بهطور واضـح ابـزار اجـرای نمـادین
بهراحتی کار را به پایـان رسـانده و در یـکزمـان منطقـی ،کلیـه
مسیرهای اجرایی برنامه را استخراج مینماید.
در سطر سوم هر مثال ،اجرای برنامهها با اعمال روش مبهمسازی
انشعاب که در کارهای مرتبط به آن اشاره شـد ،انجـام گردیـد .از
آنجاکه با اعمال این روش کد اجرایی ما به دو فایل مجزا تبـدیل
میشد ،عمالً اندازهگیری حجم فایل بیمعنی تلقـی مـیشـد .بـه
همــین جهــت ،بــر روی پارامترهــای درصــد موفقیــت و تعــداد
مسیرهای تولیدشده ،تمرکز گردید .همانطورکه انتظار مـیرفـت
در کلیه مثالها ،تعداد مسیرهای اجرایی بیشتری تولید شد اما از
آنجاکه تابع مبهمشده بر روی فایل اصلی قرار نداشت (شبیهسازی
سیستم خارجی) ابزار اجرای نمادین نمیتوانست کـار را بـهطـور
نمادین ادامه دهد و به همین سبب ،هـر بـار اجـرای حـلکننـده
محدودیت معادل یکبـار اجـرای برنامـه بـا مقـادیر واقعـی بـود.
بنابراین ،کلیه تالشهای حلکننده محدودیت ،به جـواب منتهـی
گردید اما بهواسطه نبود کد مبهمشده برای اجرا ،در عمل هیچگاه
رفتار مبهم شده رخ نداد.
سطر دوم کلیه مثالها مربـوط بـه روش معرفـیشـده اسـت.
همان طورکه در کلیه سطور دیده میشود ،حجم کد به اندازه یک
مقدار ثابت حـدوداً  551بـایتی افـزایش داشـت .همچنـین ،نـرخ
موفقیت نشانگر موفقیت حلکننده محدودیت دریـافتن یکـی از
شروط اجرا بود که حدود مقدار  % 1/5نوسان داشت .نـرخ اتمـام
یعنی تعداد دفعاتی که ابزار اجرای نمادین توانست یک مرحلـه از
اجرا را به ازای ورودی به پایان برسـاند .تقریبـاً در  % 95مـوارد
ابزار نمیتوانست درخت نمادین ایجادشده را تا پایان آن ادامه دهد.
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مبهمسازی کد به منظور جلوگیری از اجرای نمادین :سعید پارسا و همکاران

 -1نتیجهگیری

پیشنهاد برای تحقیقات آتی در ادامه معرفی شدهاند.

در این مقاله ،یک روش مبهمسازی کد ،جهت جلوگیری از تحلیل
خودکار نمادین با استفاده از متغیرهای ورودی به برنامه ارائه شده
است .استفاده از متغیرهای ورودی به برنامه ،موجب شد تـا روش
مبهمسازی بتواند شرط اجرای کد مورد نظر خود را از دیـد ابـزار
تحلیلگر نمادین مخفی نماید .همچنین ،نشان داده شده است که
انتخاب مقادیر مختلـف بـر روی زمـان و نتیجـه اجرایـی تفـاوت
چندانی ندارد .این در حالی بود که ابزار اجزای نمـادین BitBlaze
 FuzzBallدر حالــت غی ـرمبهم در حــدود چنــد ثانیــه توانســت
سادهترین برنامه مورد نظر را حل کند ولـی بعـد از مـبهمسـازی
تحلیل کد مورد نظر تا مـدت نـامعلومی طـول کشـید کـه عمـالً
مقایسه زمان اجرایی آن دو حالت بیمعنی گردید .از طرفی ،حجم
کد نیز تغییر محسوسی نکرد و حدود  551الی  651بایت تغییـر
داشت که بهدلیل قراردادن حجم ثابتی از کدی ،ثابت است .روش
معرفیشده ،شرط اجرای رفتار مورد نظر را تـا حـد قابـل قبـولی
مخفی نمود و عمالً باعث شد حلکننده محـدودیت نتوانـد کلیـه
مسیرهای اجرایی برنامه را استخراج نماید .البته بهدلیل اسـتفاده
از روش تفسیر انتزاعی جهت مبهمسازی درمقابل استخراج الگو از
نمونههای مبهمسازیشده در جهت کشف روش مبهمسـازی نیـز
جلوگیری شده است و موجب بههمزدن چرخـه عـادی و جریـان
عادی برنامه و عدم اضافهنمودن الگوی جدید بـه کـد کـه باعـث
حساسیت تحلیلگرهای کشف الگو میشود که یک مزیت ویژه بـه
حساب میآید .البتـه از دیگـر مزایـای روش نیـز مـیتـوان عـدم
وابستگی به دستگاه و یا سروری جهت ارتباط و اسـتفاده از روش
رمزنگاری ،توابع درهمسازی اسـت کـه بـرای ابزارهـای تحلیلگـر
حساسیت برانگیز است .همچنین ،از معایـب روش نیـز پویـانبودن
قطعه کد اضافه شده است .یا اینکه امضای جدید ایجاد نمیشود
اما به دفعات زیاد در کل ،قابل استفاده نیست زیرا با تکـرار رفتـار
تحلیلگر میتواند به دستکاریشدن کد شک نماید .برای مواردی
مناسب است که از چند شرط اجرای کد در قسمتهای مختلـف
کد استفاده گردد و به طور مستقل قرار میگیرد همچـون ،قطعـه
کدهای مرتبط با شماره سریال.

مقاوم سازی کد در مقابل اجرای کانکالیک یا ترکیبتی:
روشی که در این پرو ه بر روی آن بحث شد حول اجرای نمـادین
کد بود که ابزار از ابتدا تا انتهای کـد را بـهصـورت نمـادین اجـرا
مینمود .برای گام بعدی میتوان روش را جهت فریـب ابزارهـای
ترکیبی تکمیل نمود .بهعنوان مثال ،ابزار  ]31[ S2Eادعا میکنـد
هر زمان که متوجه شود حلکننده محدودیت زمان زیـادی را در
محاسبه مسیر خود تلف میکنـد یـا مسـیرهای تکـراری زیـادی
میرود ادامه آن مسیر را بهصورت محکم و با مقادیر واقعـی اجـرا
خواهد نمود.

 -1کارهای آتی
حوزه مورد بحث در ایـن پـرو ه بـه سـبب وسـعت ،همچنـان بـا
چالشهایی متعدد و مختلفی روبهرو است .سعی بر آن شد تـا بـه
تعدادی از این چالشها در این پژوهش پاسخ داده شود اما هنـوز
چالشها و مسائل متعددی وجود دارد که میبایست در تحقیقات
آتی مورد بحث قرار بگیرد .تعدادی از این چالشها تحـت عنـوان

استفاده از ترکیبات حلنشدنی بتا مقتادیر اعشتاری:
همانطورکه میدانیم اعـداد اعشـاری یکـی از چـالشهـای اجـرا
نمادین کد هستند .بنابراین ،میتوان با ترکیـب روش پـیشرو بـا
معادالت ی با متغیرهای اعشاری چالش دیگری بـرای ابـزار اجـرای
نمادین ایجاد نمود.
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ABSTRACT
"The software protection against analysis has become an important issue in the field of computer
engineering. The symbolic execution method, as an approach to explore execution paths and conditions of
the program, is recently considered. Therefore, developers try to protect their code to prevent against
symbolic execution. A successful symbolic execution has extracted the provisions of all paths in the form of
a symbolic tree. Therefore, we can prevent the symbolic execution of a program to protect the code in
several different ways and hide paths from the view of analysts. This paper focused on obfuscating the
condition for behavior so that in the case of symbolic execution analyst can not find the right conditions of
a behavior. For this purpose, a new agenda is presented to add some new variables to the execution path
that they are related to the program variables to confuse constraint solvers and build many new fake paths
in the form of the symbolic tree. Results showed that symbolic analysis tools are unable to obtain all paths
after obfuscation.
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