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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний рівень розробки програмного 

забезпечення передбачає використання різних механізмів захищення 

програмного коду від декомпіляції та зворотної інженерії. Одним із них є 

внесення в програмний код заплутуючих перетворень для забезпечення 

користувачів програмних систем можливістю користуватися кодом, який 

практично неможливо відтворити за умови великого обсягу компільованого 

коду. Проведення перевірки на працездатність такого коду є основним 

завданням при розробці програмного забезпечення. 

У наш час розробка програмного забезпечення з застосуванням різних 

інформаційних технологій проводиться надзвичайно швидко завдяки 

використанню готових бібліотек з методами та необмеженого доступу до 

ресурсів мережі інтернет. За останні десять років кількість комп’ютерних 

програм, які розробляються ІТ компаніями збільшилися в кільканадцять разів 

та становлять понад 1 мільйон програм. Перші дослідження у сфері 

інтелектуальної власності розробників програмного забезпечення 

розпочалися у кінці 1990-х рр., після того як мережа інтернет стала 

доступною більшості людей. Основним завданням цих досліджень стали 

можливості захисту програмного коду від зворотної інженерії та 

декомпіляції, що характеризуються обмеженим часом роботи та кількістю 

ресурсів, які застосовуються при цих операціях. У свою чергу, це стало 

передумовою появи великої кількості інформаційних технологій, які 

застосовувалися у теоретичному та практичному використанні. 

На сьогоднішній день засоби захисту програмного коду при розробці 

комп’ютерних систем вважають одним із найбільш важливих завдань для ІТ 

компаній, а з появою різних інформаційних технологій побудови 

комп’ютерних систем, методи захисту дозволяють обробляти великі масиви 

коду за відповідних заданих параметрів для створення захищеного 

програмного забезпечення. Ці параметри є важливими для впровадження 

засобів обфускації й досягнення мети підвищення швидкості, якості та 

захищеності програмних продуктів. 

Питанням побудови механізмів обфускації програмного коду 

присвячено велику кількість наукових робіт українських та зарубіжних 

вчених В.Є. Мухіна, Ю.В. Кравченка, Г.А. Кучука, І.Ю. Субача, В.А. 

Каплуна, а також M. Чаухан, C. Латнер, В. Адве, M. Брукмен, A. Шикла, З. 

Шао, C. Леже, С. Монієр та ін. Питання забезпечення захищеності 

комп’ютерних програм досліджено у роботах Ю.В. Журавського, В.В. 

Вишнівського,  І.В. Рубана. 

Незважаючи на значні успіхи у вирішенні проблем захисту 

програмного коду за допомогою засобів обфускації, далеко не всі завдання у 

цій сфері можна вважати вирішеними. Актуальними дослідженнями є 

системи з програмною інфраструктурою для створення нових компіляторів 

та утиліт обробки програмного коду в умовах впливу зовнішніх 



 

 

дестабілізуючих факторів. Виходячи з цього, недосконалість та обмеженість 

відомих наукових методів захисту програмного коду комп’ютерних систем, 

зокрема у великих програмних комплексах, не дозволяє забезпечити 

повноцінний захист від зворотної інженерії та декомпіляції. 

Таким чином на сьогоднішній день актуальним науковим завданням є 

розробка методів та інформаційних технологій підтримки ефективного 

розроблення захищеного коду. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. 

Тематика дисертаційної роботи й отримані результати безпосередньо 

відповідають пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій в Україні до 2020 р. згідно із Законом України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р., № 2623-III, зі змінами, 

внесеними згідно із Законом України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 26.11.2015 р., № 848-VIII. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до планів наукової і науково-

технічної діяльності Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» і є частиною досліджень у 

межах науково-дослідних робіт:  

– «Антропоморфний роботизований транспортний засіб для 

розвантаження людини в умовах підвищеного ризику та невизначеності рельєфу 

місцевості» (Державний реєстраційний № 0117U001179, КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, м. Київ), яку виконував Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2017–

2018 рр.; 

– «Оптимізація роботи веб-орієнтованих систем з великим набором 

даних» (державний реєстраційний № 0117U004913, КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

м. Київ), яку виконує кафедра технічної кібернетики Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського»  

з 2018 р.; 

– «Методи управління гетерогенними розподіленими базами даних з 

динамічною структурою на основі мережецентричного підходу» (державний 

реєстраційний № 0121U109260, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ), яку 

виконує кафедра технічної кібернетики Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 2021 р. 

Особисто автором у першій науково-дослідній роботі запропоновано 

алгоритми написання захищеного коду для антропоморфного роботизованого 

транспортного засобу, у другій – метод обфускації інформації великого обсягу на 

основі модифікації механізмів обміну даними, у третій – розробка захищеного 

механізму керування розподіленою системою з використанням баз даних з 

динамічною структурою. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності захисту програмного коду на основі застосування методів та 

засобів обфускації. 



 

 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі основні 

завдання: 

1. Провести аналіз і оцінку використання наявних підходів до захисту 

програмного коду комп’ютерних систем. 

2. Розробити засоби модифікації програмного коду комп’ютерних 

систем  для захисту від зворотної інженерії та декомпіляції.  

3. Удосконалити метод обфускації програмного коду.  

4. Розробити метод обробки програмного коду з використанням 

технологій компіляції та набору інструментів LLVM. 

5. Удосконалити метод заплутування вихідного програмного коду 

клієнтської сторони інтерфейсу. 

6. Розроблення інформаційної технології для підвищення ефективності 

захисту програмного коду. 

7. Виконати експериментальну оцінку отриманих теоретичних 

результатів шляхом математичного моделювання. 

Обʼєкт дослідження – процес розробки програмного забезпечення 

комп’ютерних систем.  

Предмет дослідження – методи та інформаційна технологія для 

ефективного захисту програмних засобів за допомогою засобів обфускації. 

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтується на 

системному аналізі результатів сучасних теоретичних і прикладних розробок 

вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері аналізу програмного коду. Під час 

виконання дослідження було використано логіко-імовірнісні та статистичні 

методи, методи дискретної математики, методи теорії обробки спостережень 

для аналізу експериментальних даних, методи формалізації даних, методи 

аналітичного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

1. Удосконалено метод обфускації програмного коду, який 

відрізняється від існуючих заданим порядком запуску алгоритмів для 

заплутування коду, що дозволяє збільшити час аналізу програм. 

2. Вперше розроблено метод обробки програмного коду з 

використанням технологій компіляції та набору інструментів LLVM, наукова 

новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на механізмі ідентифікації 

функцій для виконання обфускації на основі анотацій компілятора, що 

дозволяє проводити заплутування основної частини програмного коду.  

3. Удосконалено метод заплутування вихідного програмного коду 

клієнтської сторони інтерфейсу, який відрізняється від існуючих 

застосуванням нейромережевих механізмів, що дозволяє адаптивно його 

замаскувати від візуального аналізу та розуміння. 

4. Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, яка 

ґрунтується на комплексному застосуванні запропонованих методів, що 

дозволяє підвищити захищеність програмного коду за рахунок застосування 

засобів обфускації. 



 

 

Практичне значення одержаних результатів. Створена за 

запропонованою інформаційною технологією інформаційна система, що 

реалізує представлені в роботі методи, може бути використана для вирішення 

завдань забезпечення розробки та застосування захищеного коду. Проведені 

експериментальні дослідження тестування інформаційної системи 

підтверджують можливість її застосування для комп’ютерних систем 

обробки інформації. Результати виконаних розрахунків та оцінок можуть 

стати основою для підготовки рішень з управління розробкою програмного 

забезпечення. 

Практичне значення результатів роботи підтверджено актами 

впровадження інформаційної системи в ТОВ «Інтехфорвард» (акт від 

10.03.2021 р.), в ТОВ «Нафтогазбудінформатика» (акт від 25.02.2021 р.), в 

конструкторському бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського 

(акт від 17.03.2021 р.), в навчальний процес кафедри технічної кібернетики 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» при викладанні дисциплін «Основи 

програмування» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» та «Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах» 

для студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» (акт 

від 15.04.2021 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертації 

одержано автором самостійно. У друкованих працях, опублікованих у 

співавторстві, йому належить наступне: метод використання обфускації 

програмного коду для програм з високоточними обчисленнями чисел із 

плаваючою точкою великої розрядності [1]; обґрунтування вимог до вибору 

параметрів, за якими тестують комп’ютерні компоненти [2]; алгоритм 

перевірки програмного коду при застосуванні контрактів [3]; алгоритм 

перевірки програмного коду при застосуванні імітаторів [4]; дослідження 

захисту програмного коду від аналізу засобами обфускації [5]; алгоритм 

використання заплутуючих перетворень [6]; алгоритм заплутування коду при 

проведенні експериментальних порівнянь [7]; використання методів захисту 

коду при написанні програм для мобільних телефонів [8]; алгоритм захисту 

програмного коду для зменшення навантаження на програми для 

операційних системи iOS [9]; засоби захисту операційних систем для 

мобільних телефонів від атак [10]; алгоритм захисту програмного коду за 

допомогою вставки інструкцій [11]; засоби написання коду для тестування 

розподілених комп’ютерних систем [12]; розробка захищеного механізму 

керування розподіленою системою [13]; алгоритм захисту програмного коду 

з застосуванням подвійного завантаження демістифікаторів [14]; 

застосування нейронних мереж для обфускації програмного коду [15]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційних 

досліджень доповідалися й обговорювалися на таких конференціях і 

семінарах: 

– BlackHat Europe 2016 (London, Great Britain, 2016). 



 

 

– DEF CON 24 2016 (Las Vegas, USA, 2016). 

– RSA Conference 2017 (San Francisco, USA, 2017). 

– Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи 

прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI) 

(Залізний порт, Україна, 2018). 

– 2018 IEEE First International Conference on System Analysis & 

Intelligent Computing (SAIC) (Kyiv, Ukraine, 2018). 

– 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and 

Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) (Metz, 

France, 2019). 
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Публікації. Результати дисертації опубліковано в 15 друкованих 

працях. Статей – 7, з яких 3 статті – у науковому фаховому виданні України з 

Переліку, затвердженого МОН України; 4 статті в наукових журналах, 

включених до міжнародних наукометричних баз; 8 публікацій у працях і 

тезах доповідей міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, з 

яких 3 публікації в наукових конференціях, включених до Scopus та/або Web 

of Sсience. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел (150 

найменування на 18 сторінках), 3 додатків (на 13 сторінках). Основний текст 

роботи викладено на 129 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 176 

сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження, наукову новизну одержаних 

результатів, практичне значення результатів, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами досліджень Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Визначено особистий внесок здобувача, наведено відомості про 

апробацію результатів роботи, публікації. 

У першому розділі дисертації здійснено порівняльний аналіз основних 

механізмів захисту програмного коду комп’ютерних систем. Показано, що 

під час розробки програмного забезпечення великих систем, які містять 

клієнтські та серверні частини, наявні методи призводять до наявності 

вихідного коду  в програмах, що надзвичайно ускладнює вирішення завдань 

контролю цілісності програм або призводять до надзвичайно високого рівня 

замінювання елементів програм. Також було визначено, що для існуючих 

методів захисту програмного коду не вимагається наявність зв’язків між 

алгоритмами обфускації. 



 

 

Розглянуті в роботі методи захисту програмного коду від аналізу та 

несанкціонованої модифікації, які з однієї сторони не вимагають наявності 

вихідного коду програм та забезпечують невелике зменшення швидкості 

роботи програми, а з іншої сторони захищають від автоматичних механізмів 

зворотної інженерії. У їх основі лежить принцип програмного «чорного 

ящику», реалізація якого передбачає використання технологій заплутування 

коду та модулів програми при обфускації. 

Сформовано обов’язкові умови, які повинні відповідати алгоритму 

захисту програмного коду комп’ютерних систем (обфускації): 

1. Обфускований код повинен виконувати такі ж функції, що і вихідний 

програмний код. 

2. Обфускований код повинен працювати в поліноміальну кількість раз 

повільніше ніж вихідний програмний код. 

3. Обфускований код повинен бути більший в поліноміальну кількість 

раз ніж вихідний програмний код. 

4. Не повинно бути алгоритму розпізнавання обфускації більш 

ефективного, ніж припущення зробленого на основі аналізу входів та виходу 

програмного коду. 

Досліджено можливості застосування технології віртуалізації коду, яка 

передбачає переклад машинного коду у спеціальний код деякого 

віртуального процесора, програмна частина якого вбудовується у готовий 

програмний захищений продукт та дозволяє інтерпретувати отриманий 

псевдокод та працювати з ним. Показано, що стійкість інтерпретатора є 

невисокою, тому потрібно застосувати заплутуючі перетворення для 

віртуального процесора, які призведуть до зменшення швидкості роботи 

програмного додатку в 3 – 4 рази. Визначено, що в зв’язку з обмеженнями у 

швидкості запуску перетворювачів віртуального процесора, існують 

можливості створення декомпілятора отриманого псевдокоду.  

В результаті аналізу існуючих методів, що використовуються для 

захисту програм від звороьної інженерії та декомпіляції, було зроблено 

висновок про необхідність створення нових та модифікації існуючих методів 

захисту програмного коду, заснованих на технологіях обфускації. Показано, 

що розглянуті методи для захисту програмного коду не повною мірою 

задовольняють розробників програмного забезпечення, тому що з однієї 

сторони не вимагали наявності початкового коду програми та забезпечення 

зменшення швидкості роботи не більше чим в два рази, а з іншої  сторони – 

не задовольняли умовам стійкості до алгоритмів деобфускації, які працюють 

за поліноміальний час. 

Другий розділ присвячено розробленню основних теоретичних 

положень щодо захисту програмного коду. Для ефективного захисту 

програмного коду було модифіковано два методи обфускації таким чином, 

щоб вони повною мірою використовувала архітектуру процесора та суттєво 

ускладнювали проведення зворотної інженерії та декомпіляції. Для цього 



 

 

розглянуто різні види алгоритмів і визначено ефективність їх реалізації та 

застосування. 

Для обфускації програмного коду використовуються наступні 

алгоритми: 

1) перейменування назв глобальних змінних та функцій; 

2) заміщення та перестановки інструкцій; 

3) вирівнювання графу потоку керування програми; 

4) обфускація рядків програми; 

5) поєднання функцій; 

6) додавання небажаного коду; 

7) псевдоніми для глобальних змінних; 

8) захисту від динамічного аналізу. 

Розглянуто схему обфускацї програмного коду на основі вище 

визначених алгоритмів та з застосуванням універсальної системи аналізу, 

трансформації та оптимізації комп’ютерних програм  (рис. 1). 

 
Рис. 1. Загальна схема обфускації програмного коду 

Для формалізації обфускації введемо наступні множини: 

rP  – множина програм; 



 

 

In  – множина вхідних даних для програм з множини 
rP , 

R  – множина результатів виконання програм з множини 
rP  з вхідними 

даними множини In ; 

M  – відображення, що реалізує комп’ютер; 

O  – множина програм, які обфускуються; 

Out  – множина вихідного обфускованого коду для In . 

  є обфускатором для класу програм 
rP , якщо виконуються 

властивості: 

1. Збереження функціональності: 

        rpr pr P in in In pr x pr in       .   (1) 

2. Не більше чим поліноміальне зниження ефективності: 

     rpr pr P pr pr       або 

           rpr pr P in in In t pr in t pr in      
 

 (2) 

де | |pr  - складність програми pr , 

  – деякий поліном, 

  t pr in  – час виконання програми pr  з вхідними даними in . 

3. Стійкість до реконструкції: 

       1 2[ ( | , ) , ]r rpr pr P t D O pr t D P pr      ,  (3) 

де    1t | ,D O pr   – час виконання звуження   на множину 
1D  

для випадку, коли множина O  містить один елемент – результат обфускації 

pr , 

  2, rt D P pr   – час виконання звуження   на множину 2D  для 

випадку, коли множина 
rP  містить один елемент – програму pr . 

Сформовано кроки удосконаленого методу обфускації програмного 

коду, який відрізняється від існуючих заданим порядком запуску алгоритмів 

для заплутування коду, що дозволяє збільшити час аналізу програм, а саме: 

Крок 1. Проводиться завантаження та підготовка програмного коду 

комп’ютерної системи. 

Крок 2. Проводиться розбиття програмного коду на блоки. 

Крок 3. Заповнення даних, які будуть використовуватися при 

обфускації. 

Крок 4. Виконання алгоритму вирівнювання графа потоку керування. 

Крок 5. Виконання алгоритму псевдоніми для глобальних змінних. 

Крок 6. Виконання алгоритму заміщення та перестановка інструкцій. 

Крок 7. Виконання алгоритму обфускації рядків. 

Крок 8. Виконання алгоритму поєднання функцій. 

Крок 9. Виконання алгоритму додавання небажаного коду. 

Крок 10. Виконання алгоритму перейменування назв глобальних 

змінних та функцій. 



 

 

Крок 11. Виконання алгоритму захисту від динамічного аналізу. 

Крок 12. Збереження змін програмного коду та передавання коду на 

компіляцію. 

Сформовано кроки методу обробки програмного коду з використанням 

технологій компіляції та набору інструментів LLVM , наукова новизна якого 

полягає в тому, що він ґрунтується на механізмі ідентифікації функцій для 

виконання обфускації на основі анотацій компілятора, що дозволяє 

проводити заплутування основної частини програмного коду, а саме: 

Крок 1. Зчитування коду програми. 

Крок 2. Ідентифікація функцій для подальшої обфускації за допомогою 

анотацій компілятора. 

Крок 3. Проведення лексичного аналізу (перетворення вхідного коду в 

набір токенів). 

Крок 4. Проведення синтаксичного аналізу (перетворення набору 

токенів в абстрактне синтаксичне дерево (АСД)).  

Крок 5. Проведення семантичного аналізу (представлення АСД як 

вхідні дані та проводиться перевірка відповідності правилам та відбувається 

побудова таблиці символів). 

Крок 6. Генерування коду (створення проміжного коду з АСД).  

Крок 7. Аналізатор зчитує мітки(анотації) з вихідного коду, та передає 

цю інформацію обфускатору. 

Крок 8. Виконання обфускації за удосконаленим методом обфускації 

програмного коду для проміжного коду. 

Крок 9. Проведення оптимізації. (Оптимізатор приймає проміжне 

представлення коду, оптимізує швидкодію, ефективність та розмір коду за 

допомогою алгоритмів оптимізації. На виході оптимізатор створює нове 

оптимізоване проміжне представлення коду). 

Крок 10. Перетворення оптимізованого проміжного представлення 

коду у мову асемблера відповідного процесора. 

Крок 11. Проведення компонування. (проводиться створення 

виконуваного модуля з одного або кількох об'єктних модулів та бібліотек). 

Третій розділ присвячено розробленню методу обфускації клієнтської 

сторони користувацького інтерфейсу на основі заплутування вихідного 

програмного коду.  

Для проведення процедури заплутування вихідного програмного коду 

користувацького інтерфейсу використовуються наступні алгоритми: 

1. Перейменування імен змінних та функцій. 

2. Заплутування даних. 

3. Заплутування потоку керування. 

Алгоритм перейменування імен змінних та функцій проводить 

перейменування на випадково згенерований текст випадкової довжини, який 

містить великі та малі букви а також цифри. При чому, враховується, що 

перший символ завжди буква. Як правило довжину задають більше 10 



 

 

символів, але для нашого методу в алгоритмі застосовується довжина 18 

символів. 

Алгоритм заплутування даних полягає в заміні констант 

математичними виразами з ідентичним результатом. Хоча це уповільнює 

виконання програмного коду, користувач, який буде переглядати програмний 

код не зможе за короткий проміжок часу визначити початкове значення. Крім 

цього відбувається зміна кодування рядків програми користувацького 

інтерфейсу. 

Алгоритм заплутування потоку керування для програмного коду 

користувацького інтерфейсу додає додаткові операції при умові, що вони не 

будуть виконані. Такі операції додаються за допомогою операторів if-else та 

switch-case. 

Для застосування набору цих алгоритмів при відкритті 

користувацького інтерфейсу було використано механізми нейронних мереж, 

які на вхід будуть приймати готові набори даних, які пройшли рефакторинг 

та будуть проводити обфускацію програмного коду користувацького 

інтерфейсу. 

Дані, які генеруються для покращення коду за допомогою нейронних 

мереж діляться на два типи: 

1. Новий код, який додає в основний код підроблені функції, які важко 

розрізнити. 

2. Ідентифікатори, які не мають зв’язку з кодом. 

На рис. 2 зображено макет структури обфускаційного процесу, що 

містить обидва представлені методи. 

 
 

Рис. 2. Система генерації коду з реалістичним процесом заміни 

ідентифікаторів 



 

 

Модуль 1 показує процес поєднання вхідного програмного коду з 

кодом, створеним за допомогою рекурентної нейронної мережі. 

Модуль 2 представляє загальноприйняті методи обфускації 

(заплутування потоку керування та заплутування даних тощо).  

Модуль 3 показує процес приховування імені з використанням імен 

ідентифікаторів, які зрозумілі для читання людьми, а для імен, які не 

загальновживані проводиться випадкова генерація послідовність букв і цифр. 

Модуль 4 являє собою процес повторюваної нейронної мережі, що 

навчається за допомогою набору даних з отриманою в результаті моделлю 

TensorFlow, готовою до розгортання, яка використовується на наступних 

кроках. 

Модуль 5 забезпечує перевірку на відмову та тести, щоб визначити, чи 

підходить генерування за допомогою коду моделі. Перш за все, він 

використовує типовий компілятор, щоб переконатися, що помилки не 

зустрічаються і згенерований код компілюється, потім оптимізатор 

використовується для визначення того, чи можна легко зменшити код, що 

перешкоджає меті використання генерації. Процес повторюється до тих пір, 

поки не буде обрано пакет компільованого коду, який добре реагує на 

оптимізацію. 

Модуль 6 за своєю структурою та призначенням подібний до модулю 4, 

але з меншою кількістю даних, які є частиною основних даних. 

Використання згенерованого коду для заплутування цілей, скоріше, 

схожий на обфускацію потоку керування, за винятком додаткові ускладнення 

виявляються поза блоками виконання замість цього. Наприклад, якщо додати 

ще три "фіктивні" функції, які не відрізняються на перший погляд необхідні 

функції (особливо якщо це зроблено поверх звичайне заплутування) 

розуміння "де шукати" стає ще важче досягти 

Рисунок 3 показує поєднання заплутування потоку керування та 

введення згенерованого коду. 

 
Рис.3. Ілюстрація поєднання згенерованого коду і заплутування потоку 

керування 

Частина (а) показує вхідні дані вихідного програмного коду. 

Частина (b) показує вхідні дані програмного коду після проходження 

вихідного коду через модуль 1. 



 

 

Частина (с) показує остаточний зразок заплутаного програмного коду 

після проходження через модулі 2 та 3, де важко визначити, які частини коду 

там були спочатку і які з них були додані штучно. 

Потрібно часто повторювати ідентифікатори наскільки, що підроблені 

функції повинні викликати справжні та посилання на блоки, додані за 

допомогою обфускації потоку керування, тоді процес розпізнавання 

програмного коду унеможливлюється. 

Вхідні та вихідні дані рекурентної нейронної мережі (RNN) з 

використанням архітектури довгої короткотривалої пам’яті (LSTM) 

представлені у вигляді векторів. Верхнє з'єднання блоків представляє 

довготривалу пам'ять, а нижнє – короткотривалу (рис. 4.).  

 
Рис. 4. Внутрішня структура LSTM RNN 

Представлена методика використовує дві моделі машинного навчання 

(періодично треновані нейромережі), представлені у вигляді тензорів та 

інтегровані у двійкові файли програми. 

Сформовано кроки удосконаленого методу заплутування вихідного 

програмного коду клієнтської сторони інтерфейсу, який відрізняється від 

існуючих застосуванням нейромережевих механізмів, що дозволяє адаптивно 

його замаскувати від візуального аналізу та розуміння, зокрема: 

Крок 1. Проводиться навчання основної рекурентної нейронної мережі 

для імен функцій. 

Крок 2. Проводиться перевірка чи вихідні дані рекурентної нейронної 

мережі підходять для комбінування програмного коду. 

Крок 3. Проводиться комбінування програмного коду. 

Крок 4. Проводиться обфускація програмного коду. 

Крок 5. Проводиться навчання додаткової рекурентної нейронної 

мережі для змінних. 

Крок 6. Відбувається заплутування ідентифікаторів програмного коду. 



 

 

Крок 7. Результати обробки подаються користувачеві як вихідний код. 

Четвертий розділ присвячено проведенню експериментальних 

досліджень по перевірці достовірності двох методів, які запропоновані у 

другому розділі, та методу, запропонованого у третьому розділі. Розроблено 

інформаційну технологію (рис. 5) та запропоновано інформаційну систему 

(рис. 6) для підвищення ефективності розробки захищеного програмного 

забезпечення комп’ютерних систем. 

 
Рис. 5. Схема інформаційної технології обфускації програмного коду 

 
Рис 6. Функціональна схема інформаційної системи підвищення 

ефективності обфускації програмного коду 

Для проведення експериментальних досліджень обфускації 

програмного коду було проведено на процесорі х86 за допомогою 

дизассемблера та аналізатора IDA Pro. (табл. 1).  

Для проведення експериментальних досліджень було використано 

програмний код з різною кількістю функцій (5, 10, 20, 50 ) та визначено час 



 

 

аналізу програм до обфускації та з застосуванням удосконаленого методу 

обробки програмного коду з використанням технологій компіляції та набору 

інструментів LLVM (рис. 7). 

 

Таблиця 1 

Результати обфускації 

Програма 

До обфускації Після обфускації 

Розмір, 

Кб 

Час 

запуску, c 

Час 

аналізу, 

c 

Розмір, Кб 

Час 

запуску, 

c 

Час 

аналізу, c 

CPP_AES 159 0,082 1,044 223 0,158 1,373 

Cryptopals 50 0,01 0,96 52 0,011 0,981 

iOS jailbreak detector 230 0,16 3,443 1126 0,43 15,797 

 

 
Рис. 7. Порівняння середнього часу аналізу програмного коду 

Застосувавши метод обробки програмного коду з використанням 

технологій компіляції та набору інструментів LLVM було виміряно час 

аналізу програмного коду комп’ютерної системи, який показав, що при 

збільшені кількості функцій у програмному коді, швидкість аналізу значно 

зростає, в зв’язку з значним збільшенням кількості варіантів додавання 

заплутуючи перетворень. Показано, що для програми у якій міститься більше 

20 функцій час аналізу зростає в 1,4 рази, при 50 функціях – в 2 рази, а при 

100 функціях – в 5 разів. При цьому час запуску програми незначно зросте, 

що буде компенсовано швидкістю сучасних процесорів. 

В розділі 2 дисертаційної роботи було запропоновано оптимальний 

варіант запуску алгоритмів обфускації для удосконаленого методу 



 

 

обфускації програмного коду. Виберемо варіанти, які дають найбільшу 

швидкість компіляції для 5, 10, 20, 50 функцій в програмного коді та 

порівняємо їх (рис. 8): 

- варіант 1 включає в себе порядок виконання алгоритмів: 3, 7, 2, 4, 5, 6, 

1, 8; 

- варіант 2 включає в себе порядок виконання алгоритмів: 1, 4, 3, 6, 7, 2, 

5, 8; 

- варіант 3 включає в себе порядок виконання алгоритмів: 7, 1, 5, 4, 3, 2, 

6, 8. 

 
Рис. 8. Порівняння часу аналізу програмного коду для різних варіантів 

застосування алгоритмів обфускації  
Показано, що варіант 2 дає менший час аналізу, тому що після 

перейменування функцій інші алгоритми обфускації додають нові функції з 

звичайними іменами або видаляють існуючі. Показано, що варіант 3 дає 

менший час аналізу, тому що в першу чергу ми робимо псевдоніми для 

глобальних змінних. В подальшому ми виконуємо інші модулі обфскації, які 

можуть додавати нові глобальні змінні. В такому випадку не всі глобальні 

змінні будуть мати псевдоніми, що полегшить розбір обфускації.  

Очевидно, що комплекс заходів щодо підвищення ефективності 

захисту програмного коду засобами обфускації у підсумку приведе до 

необхідності вирішувати нове наукове завдання вибору раціонального 

варіанту удосконалення алгоритмів обфускації на програмній інфраструктурі 

для створення компіляторів з урахуванням не тільки топології розміщення 

функцій, а й нових видів структур програмного коду. Зазначене завдання є 

важливим науковим напрямом наступних досліджень у цій сфері. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено результати, які відповідно до 



 

 

поставленої мети є рішенням актуального науково-практичного завдання 

розроблення методів та інформаційних технологій підтримки ефективного 

розроблення захищеного коду. 

В дисертації одержані наступні основні результати: 

1. На підставі проведеного аналізу існуючих моделей, методів та 

інформаційних технологій захисту програмного коду за допомогою засобів 

обфускації показано, що актуальними дослідженнями є системи з 

програмною інфраструктурою для створення нових компіляторів та утиліт 

обробки програмного коду в умовах впливу зовнішніх дестабілізуючих 

факторів. Виходячи з цього, недосконалість та обмеженість відомих 

наукових методів захисту програмного коду комп’ютерних систем, зокрема у 

великих програмних комплексах, не дозволяє забезпечити повноцінний 

захист від зворотної інженерії та декомпіляції, тому сформоване в 

дисертаційній роботі наукове завдання є актуальне. 

2. Удосконалено метод обфускації програмного коду, який 

відрізняється від існуючих заданим порядком запуску алгоритмів для 

заплутування коду, що дозволяє збільшити час аналізу програм. 

3. Вперше розроблено метод обробки програмного коду з 

використанням технологій компіляції та набору інструментів LLVM, наукова 

новизна якого полягає в тому, що він ґрунтується на механізмі ідентифікації 

функцій для виконання обфускації на основі анотацій компілятора, що 

дозволяє проводити заплутування основної частини програмного коду. 

4. Удосконалено метод заплутування вихідного програмного коду 

клієнтської сторони інтерфейсу, який відрізняється від існуючих 

застосуванням нейромережевих механізмів, що дозволяє адаптивно його 

замаскувати від візуального аналізу та розуміння. 

5. Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, яка 

ґрунтується на комплексному застосуванні запропонованих методів, що 

дозволяє підвищити захищеність програмного коду за рахунок застосування 

засобів обфускації. 

6. Показано, що при застосуванні удосконалених методів для 

вимірювання часу аналізу програмного коду комп’ютерної системи 

експеримент показав, що при збільшені кількості функцій у програмному 

коді швидкість аналізу коду значно спадає, в зв’язку з значним збільшенням 

кількості варіантів додавання заплутуючого коду. Показано, що для 

програми у якій міститься більше 20 функцій час аналізу зростає в 1,4 рази, 

при 50 функціях – в 2 рази, а при 100 функція – в 5 разів. При цьому час 

аналізу програми незначно зростає, що буде компенсовано швидкістю 

сучасних процесорів. 

7. Розроблені методи та інформаційна технологія підвищення 

ефективності розробки захищеного програмного забезпечення комп’ютерних 

систем апробовані, застосовані та впроваджені під час розробки 

інформаційних систем у в ТОВ «Інтехфорвард» та ТОВ 

«Нафтогазбудінформатика» та у конструкторському бюро інформаційних 



 

 

систем КПІ ім. Ігоря Сікорського для вирішення завдання збільшення часу 

аналізу програмного забезпечення, що підтверджено відповідними актами 

впровадження та довідкою про застосування результатів роботи у 

навчальному процесі кафедри технічної кібернетики Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». 

8. Мета досліджень щодо підвищення ефективності захисту 

програмного коду на основі застосування методів та засобів обфускації, 

досягнута та всі часткові завдання вирішені повністю. Наукові результати 

досліджень є внеском у розвиток інформаційних технологій для ефективного 

розроблення програмного забезпечення комп’ютерних мереж і систем 

розподіленої обробки даних. 

9. Перспективними шляхами подальших досліджень у розглянутому 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та 

удосконалених існуючих методів захисту програмного коду за допомогою 

засобів обфускації в комп’ютерних, які мають бути застосовані в умовах 

впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів та розвитку компіляторів для 

сучасних мов програмування. 
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Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання 

дослідження методів та інформаційних технологій підтримки ефективного 



 

 

розроблення захищеного коду захисту програмного коду на основі 

застосування методів та засобів обфускації. 

Удосконалено метод обфускації програмного коду, який відрізняється 

від існуючих заданим порядком запуску алгоритмів для заплутування коду, 

що дозволяє збільшити час аналізу програм. 

Вперше розроблено метод обробки програмного коду з використанням 

технологій компіляції та набору інструментів LLVM, наукова новизна якого 

полягає в тому, що він ґрунтується на механізмі ідентифікації функцій для 

виконання обфускації на основі анотацій компілятора, що дозволяє 

проводити заплутування основної частини програмного коду.  

Удосконалено метод заплутування вихідного програмного коду 

клієнтської сторони інтерфейсу, який відрізняється від існуючих 

застосуванням нейромережевих механізмів, що дозволяє адаптивно його 

замаскувати від візуального аналізу та розуміння. 
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компіляції. 
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Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи 

исследования методов и информационных технологий поддержки 

эффективного разработки защищенного кода программного кода на основе 

применения методов и средств обфускации. 

Усовершенствован метод обфускации кода, который отличается от 

существующих заданным порядком запуска алгоритмов для запутывания 

кода, что позволяет увеличить время анализа программ. 

Впервые разработан метод обработки программного кода с 

использованием технологий компиляции и набора инструментов LLVM, 

научная новизна которого заключается в том, что он основывается на 

механизме идентификации функций для выполнения обфускации на основе 

аннотаций компилятора, позволяет проводить запутывания основной части 

кода. 

Усовершенствован метод запутывания исходного кода клиентской 

стороны интерфейса, который отличается от существующих применением 

нейросетевых механизмов, позволяет адаптивно его замаскировать от 

визуального анализа и понимания. 

Ключевые слова: обфускация, программный код, нейросеть, 

технологии компиляции. 



 

 

 

ABSTRACT  

Bazalii M.Yu. Methods and information technology of software code 

protection based on obfuscation. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Thesis in candidacy for a degree of candidate of technical science in the 

specialty 05.13.06 “Information technologies”. – National Technical University of 

Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, 2021. 

The dissertation aimed to solve the actual scientific problem, which is the 

research of methods and information technologies to support the effective 

development of the protected program code based on the obfuscation instruments 

and techniques. 

In this work, the method of obfuscating program code has been improved. 

The improved method differs from the existing algorithms of code obfuscation by 

a different order of execution of obfuscation algorithms, which increases the time 

required for the program binary analysis. 

The method of processing program code using LLVM compiler and 

toolchain technologies has been improved. The difference of introducing a 

mechanism to identify which functions need to be obfuscated based on the 

compiler annotations allows partial obfuscation of the main part of the program 

code only. 

The method of client-side of the interface source code obfuscation has been 

improved, which differs from the existing ones using neural network approach, 

that allows to disguise it from visual analysis and understanding adaptively. 

The experiment showed that with an increasing number of functions in 

program code, the speed of code analysis increases substantially due to the addition 

of a significant amount of confusing code snippets. It is shown that for a program 

that contains more than 20 functions, the analysis time increases 1.4 times, for 50 

functions - 2 times, and for 100 functions - 5 times. At the same time, the startup 

time of the program increases slightly, which will be compensated by the speed of 

modern processors. 

The purpose of this research is to improve the protection of software code 

based on the use of obfuscation methods is achieved and all partial challenges 

solved completely. These scientific research results are a contribution to the 

evolution of effective software development technologies for computer networks 

and distributed data processing systems. 

Further research in this area may be the development of new and improved 

methods for software code protection based on obfuscation, which should be used 

in the face of external destabilizing factors and the development of compiler 

technologies for the modern programming languages. 

Keywords: obfuscation, program code, neural network, compiler 

technologies.  

 


