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АНОТАЦІЯ 

 

Базалій М.Ю. Методи та інформаційна технологія захисту 

програмного коду на основі засобів обфускації . – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», Київ, 2021. 

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.  
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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. 

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:  
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– «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. 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності захисту 

програмного коду на основі застосування методів та засобів обфускації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:  

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 
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застосуванням нейромережевих механізмів, що дозволяє адаптивно його 

замаскувати від візуального аналізу та розуміння. 

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, яка ґрунтується 

на комплексному застосуванні запропонованих методів, що дозволяє 

підвищити захищеність програмного коду за рахунок застосування засобів 

обфускації. 

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.). 

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 
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сучасних мов програмування. 

Ключові слова: обфускація, програмний код, нейромережа, технології 

компіляції. 

 

ANOTATION 

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

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

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. 

Nowadays, software development using various information technologies is 

extremely fast due to the use of ready-made libraries with methods and unlimited 

access to Internet resources. Over the last ten years, the number of computer 

programs developed by IT companies has increased several times and amounts to 

more than 1 million programs. The first research into the intellectual property of 

software developers began in the late 1990s, after the Internet became available to 

most people. The main task of these studies was the ability to protect software code 

from reverse engineering and decompilation, which are character ized by limited 

running time and the number of resources used in these operations. In turn, this 

was a prerequisite for the emergence of a large number of information technologies 

used in theoretical and practical use.  

Today, software code protection in the development of computer systems is 

considered one of the most important tasks for IT companies, and with the advent 

of various information technologies for building computer systems, security 

methods allow you to process large arrays of code with appropriate parameters to 

create secure software software. These parameters are important for the 

implementation of obfuscation tools and to achieve the goal of increasing the 

speed, quality and security of software products. 
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A large number of scientific works of Ukrainian and foreign scientists V.Ye. 

Mukhina, Yu.V. Кравченка, Г.А. Kuchuk, I.Yu. Субача, В.А. Kapluna, as well as 

M. Chauhan, C. Latner, W. Adwe, M. Brookman, A. Shikla, Z. Shao, C. Leger, S. 

Monier and others. The issue of ensuring the security of computer programs is 

investigated in the works of Yu.V. Zhuravsky, VV Vyshnivsky, IV Rubana. 

Despite significant progress in solving problems of software code protection 

with the help of obfuscation, not all problems in this area can be considered solved. 

Current research is systems with software infrastructure for the creation of new 

compilers and utilities for processing software code under the influence of external 

destabilizing factors. Based on this, the imperfection and limitations of the known 

scientific methods of protection of software code of computer systems, in 

particular in large software packages, do not allow to provide full protection 

against reverse engineering and decompilation. 

Thus, today the urgent scientific task is to develop methods and information 

technologies to support the effective development of secure code. 

The topics of the dissertation and the obtained results directly correspond to 

the priorities of information and communication technologies development in 

Ukraine until 2020 according to the Law of Ukraine "On priority directions of 

science and technology development" from 11.07.2001, № 2623-III, with changes 

made according to with the Law of Ukraine "On scientific and scientific-technical 

activities" of 26.11.2015, № 848-VIII. 

The dissertation is performed in accordance with the plans of scientific and 

scientific-technical activity of the National Technical University of Ukraine "Kyiv 

Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" and is part of research within the 

research works: 

- "Anthropomorphic robotic vehicle for unloading people in conditions of 

increased risk and uncertainty of the terrain" (State registration № 0117U001179, 

KPI named after Igor Sikorsky, Kyiv), performed by the National Technical 

University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" in 

2017–2018; 
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- "Optimization of web-oriented systems with a large set of data" (state 

registration № 0117U004913, KPI named after Igor Sikorsky, Kyiv), performed by 

the Department of Technical Cybernetics of the National Technical University of 

Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" from 2018; 

- "Methods of managing heterogeneous distributed databases with a dynamic 

structure based on a network-centric approach" (state registration № 

0121U109260, KPI named after Igor Sikorsky, Kyiv), performed by the 

Department of Technical Cybernetics of the National Technical University of 

Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky" from 2021 

The purpose of the dissertation is to increase the effectiveness of software 

code protection based on the use of methods and means of obfuscation. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows: 

The method of obfuscation of program code is improved, which differs from 

the existing ones in the given order of starting algorithms for confusing code, 

which allows to increase the time of program analysis. 

For the first time, a method of processing program code using compilation 

technologies and a set of LLVM tools was developed, the scientific novelty of 

which is that it is based on the mechanism of function identification for 

obfuscation based on compiler annotations, which allows confusing the main part 

of the program. 

Keywords: obfuscation, program code, neural network, compiler 

technologies.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

AE – Auto Encoder – тип нейронних мереж направлений на активну 

видозміну даних, які вони отримали. 

AOSP – Android Open Source Project – версія проекту «Андроїд», що 

знаходиться у вільному доступі.  

ASM – ASseMbly – асемблер. 

BM – Boltzmann Machine – машина штучного інтелекту Больтцмана. 

CE – Cross-Entropy approximation method – ітеративний метод 

знаходження екстремуму, що застосовується (хоч і не так широко зараз, він 

був популярним декілька років назад) для оптимізація нейронних мереж. 

CMD – CoMmanD – команда/інструкція для центрального процесора. 

CML – CoMmand Line – альтернатива терміналу під `Windows OS`. 

CNN – Convolutional Neural Network – різновид нейронних мереж, що 

використовує конволюційні фільтри як основний спосіб навчання системи. 

DAE – Denoising AE – автоматичний дешифратор із додатковим колом 

для зниження шуму у вхідних даних. 

DBN – Deep Belief Network – нейронна мережа із особливим типом 

погл 

KN – Kohoren Network – нейронна мережа Когорена. 

LSM – Liquid State Machine – нейронна мережа з «нестійкими» станами. 

LSTM – Long Short-Term Memory neural network – рекурентна нейронна 

мережа з наявністю як коротко-строкової, так і довгострокової пам’яті. 

MC – Markov Chain – ланцюг Маркова. 

ML – Machine Learning – підрозділ інформатики, що займається 

розробкою і навчанням алгоритмів штучного інтелекту. 

NLP – Natural Language Processing – підрозділ інформатики, що вивчає 

співвідношення між комп’ютерами і мовами, що використовуються в процесі 

людського спілкування. 

NO – Name Obfuscation – обфускація імен. 
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NTM – Neural Turing Machine – машина Тюрінга, яка використовує, 

окрім іншого, шари нейронів. 

OPA – Off-Policy Algorithm – Алгоритм, знаходження оптимальних 

констант (політики) якого відділено дій агента, що контролює його навчання. 

OS – Operating System – операційна система 

PNN – Perceptron Neural Network – тип нейронних мереж, що 

характеризується наявністю персептронів. 

R&D – Research and Development – дослідження і розробка 

RBM – Restricted BM – машина штучного інтелекту Больтцмана із 

додатковими обмеженнями накладеними на значення, які може приймати 

контролююча функція. 

REG – REGister – регістр процесора. 

RF – Random Forest – широко застосований метод класифікація і 

автоматичного прийняття рішень заснований на комбінуванні більше ніж 

одного DT для опису більш складної логіки поведінки. 

RNN – Recurrent Neural Network – рекурентно навчена нейронна 

мережа. 
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ВСТУП 

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 
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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-
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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. 
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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. 
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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 
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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). 
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– 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). 

– Offensive Security Conference 2019 (Berlin, Germany, 2019). 

– 2nd IEEE International Conference on System Analysis and Intelligent 

Computing, SAIC 2020 (Kyiv; Ukraine, 2020). 

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.  
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РОЗДІЛ 1 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ НАПИСАННЯ 

ЗАХИЩЕНОГО ПРОГРАМНОГО КОДУ 

 

1.1. Дослідження особливостей побудови обфускаторів програмного 

забезпечення сучасних систем 

 

Особливістю побудови засобів обфускації є те, що вона може 

застосовуватися на різних рівнях розробки програмного забезпечення. Для 

цього застосовують різні інформаційні технології та засоби. Однією з 

основних технологій обфускації є технологія на основі віртуалізацій 

програмного коду [21]. 

Використання віртуальних машин для захисту програмного 

забезпечення, безумовно, має свої переваги. Перш за все – це приховування 

логіки роботи програми, завдяки використанню віртуального процесора. Для 

того, щоб вивчити логіку роботи програми, необхідно попередньо 

проаналізувати логіку роботи віртуального процесора. Розглянемо 

віртуалізацію коду більш докладно. Користувач позначає будь-яким чином, 

які саме ділянки коду йому хотілося б перевести в код віртуальної машини. 

На цьому етапі також проводиться верифікація цих ділянок коду, що 

дозволяє визначити, можливо, чи перевести даний набір інструкцій у 

інструкції віртуальної машини. Після цього вибрані ділянки коду пере-

водяться в псевдокод, а інтерпретатор псевдокоду записується в тіло додатку. 

Точки входу в захищаються таким чином функції, що налаштовуються на 

початок інтерпретатора [87]. 

Однією з найпоширеніших віртуальних машин, використовуваних для 

захисту додатків, є VMProtect. Рівень захисту від дослідження, який вона 

забезпечує, також досить високий. Розглянемо більш докладно принцип її 

роботи на прикладі функції TestFunc [51]. 
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Функція TestFunc була переведена в псевдокод за допомогою утиліти 

VMProtect. Слід звернути особливу увагу на оголошення цієї функції, а саме 

на ключову фразу declspec (naked). Це означає, що в тіло функції не буде 

доданий іншого коду, крім написаного програмістом, що необхідно нам для 

більш детального дослідження отриманого псевдокоду [50]. 

У даній роботі не буде приведено детальний покроковий опис процесу 

дослідження псевдокоду. Будуть відзначені лише основні властивості даного 

продукту, що дозволяють зробити певні висновки про рівень захисту. 

Розглянемо принципи функціонування віртуальної машини VMProtect [51]. 

Перш за все, на стеку зберігаються регістри основного  призначення і 

регістр прапорів. Слід відразу зазначити, що у віртуальній машині всі 

регістри, що відображається на пам'ять (в даному випадку це стек): Далі 

відбувається виділення робочого стекового простору, з яким працює, сама 

віртуальна машина, а потім управління передається цикл вибірки команд 

віртуальної машини. Після, того, як всі команди були виконані, значення 

регістрів відновлюються і відбувається вихід з віртуальної машини [122]. 

Розглянемо команди ВМ, що виконуються для функції TestFunc [55]. 

1. Спочатку виконуються «команди: копіювання збережених 

попередньо значень регістрів і прапорів у внутрішній виділений робочий 

буфер: У лістингу інструкція виділення цього буфера розміщується за 

адресом .vmp0:00413115. Слід зазначити, що ці значення копіюються не 

послідовно один за одним, а в довільному порядку. Це необхідно: для 

ускладнення написання програм-декомпіляторів [142]. 

2. Команди збереження численних параметрів викликається функції на 

стеку. Ці параметри зберігаються в safe_frame. Аналогічним чином 

зберігаються на стеці адреси виведених в тестовому прикладі рядків [125]. 

3. Команди збереження нової точки входу. Ці команди читання значень 

з внутрішнього стека ВМ з подальшим їх збереженням в safe_frame. Далі це 

значення підсумовується зі значенням нової точки входу, попередньо 

збереженої в safe_frame на 4 байта вище. На вершині safe_frame, в свою 
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чергу, зберігаються прапори. Згодом значення регістру прапорів знімається з 

вершини стека (safe_frame) і кладеться у внутрішній стек ВМ [23]. 

4. Команди обчислення адреси, за якою буде здійснено перехід. 

Команда зчитування адреси зчитує адресу викликається функції (а точніше 

адрес її перехідника) і кладе його на вершину safe_frame.  Після цього 

обчислюється адресу функції, яка визивається [76]. 

5. Збереження нових значень регістрів в safe_frame. Нові значення 

регістрів зчитуються з внутрішнього стека ВМ і зберігаються в safe_frame  

[76]. 

6. Виклик зовнішньої підпрограми. При цьому відновлюються значення 

регістрів, прапорів. Тобто відновлюється стан підпрограми, яким воно 

повинно бути на момент виклику зовнішньої функції [80]. 

Для обчислення ряду арифметичних операцій використовується базис 

АБО-НЕ . Тобто кожна логічна інструкція перетвориться в виконувані 

аналогічно дії набору логічних операцій в базисі АБО-НЕ [23]. 

Розглянемо дії, що вживаються аналітиком для відновлення вихідного 

коду (коду до віртуалізації) [35]. 

1. Аналіз принципу роботи ВМ. Принцип роботи даної ВМ був 

описаний вище. Хоча, слід зазначити особливо, що аналітик досліджує ВМ 

більш детально. Він шукає характерні для даної ВМ точки програми, до яких 

можна згодом «прив'язатися» при написанні інструментарію для відновлення 

коду [44]. 

2. Написання декомпіляторів. Виходячи з отриманої в результаті 

аналізу інформації, створюється декомпілятор віртуальної машини. Тобто 

інструмент, що дозволяє відтворити вихідний або близький за змістом код, 

що володіє схожими характеристиками. Декомпілятор не обов'язково 

повинен бути автоматичним засобом. Це може бути інтерактивна програма 

(або плагін до IDA) на вхід якої подається відсутня інформація  [100]. 

Основними недоліками віртуальної машини VMProtect є, перш за все, 

низька швидкість роботи віртуалізованного коду і передбачуваність її 
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поведінки, а, отже, можливість написання напівавтоматичних або навіть 

автоматичних засобів декомпіляцію. По суті справи, стійкість технологій 

віртуалізації коду по відношенню до автоматичних або напівавтоматичним 

засобів декомпіляцію визначається якістю технологій обфускації, які 

використовуються для заплутування коду і даних самої ВМ [116]. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що захист програм за 

допомогою віртуальних машин має ряд потенційних вразливостей. Потрібно 

розробити метод, який буде використовувати віртуальну машину та 

дозволить нівелювати усі ці вразливості [76]. 

Іншим механізмом захисту програмного коду є засоби криптографії. 

Розробка ефективних алгоритмів обфускації дозволить вирішувати цілий ряд 

серйозних питань в криптографії. Наприклад, використання симетричних 

шифрів [] для асиметричних схем шифрування. Зробити це можна, в 

наступний спосіб: нехай існує симетричний алгоритм шифрування Е(К,Р) і 

алгоритм дешифрування D(K,С), де К – ключ шифрування, а Р і С відповідно 

вихідний і зашифрований тексти. Нехай також існує алгоритм обфускації 

такий, що 

1. О(Е(К,Р)) = Е(К,Р). 

2. О(Е(К,Р)) виконується ефективно (має кінцеве час виконання). 

3. Маючи доступ до О(Е(К,Р)) аналітик не може визначити ключ К [34]. 

Нехай тепер О(Е(К,Р)) - це відкритий алгоритм (відкритий ключ). 

D(K,С), в свою чергу, є закритим алгоритмом (ключем). Тобто аналітик не 

має доступу до D(K,С). Очевидно, що отримана асиметрична схема є більш 

кращою, ніж, наприклад, RSA, тому що закрита частина D(K, C) набагато 

менш вимоглива до ресурсів платформи, на якій вона буде виконуватися. 

Єдина проблема - це існування обфускатору О, який задовольняє наведені 

вище умови. Подібна схема може бути використовуватися, наприклад, при 

обміні з електронним ключем, коли закрита частина розміщується в 

електронному ключі і вимагає відносно небагато ресурсів [16]. 
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Друге питання, тісно пов'язане з обфускацією – це гомоморфне 

шифрування []. У літературі під гомоморфним шифруванням розуміється 

криптографічний примітив, що представляє собою функцію шифрування, що 

задовольняє додаткові вимоги щодо гомоморфності будь-яких алгебраїчних 

операцій над відкритим текстом. Очевидно, що як гомоморфне шифрування, 

так і операції над зашифрованими даними можна реалізувати, виходячи з 

припущення про існування стійкої обфускації. Можна припустити, що 

сповідує й зворотна імплікація: якщо існує відповідна функція гомоморфного 

шифрування, то існує і стійка обфускація. Нехай U – універсальна програма, 

яка, отримавши на вхід текст довільної програми Р і вхідні дані х, виконує 

обчислення програми Р на цьому вході. Далі, нехай Е – функція шифрування, 

гомоморфна щодо всіх операцій, які використовуються програмою U. Тоді 

пару (Е(k,Р),U), де k – ключ шифрування, можна розглядати, як обфускація 

програми Р. Тут для простоти універсальна програма, яка виконує 

обчислення над зашифрованими даними, позначена тієї ж буквою U. Питання 

про співвідношення між припущеннями про існування функцій 

гомоморфного шифрування різних типів і припущеннями про існування 

стійкого обфускатору залишається не вирішеним [106]. 

Останнім часом великою популярністю користуються дослідження в 

області криптографії на основі принципу «білого ящика» (White-Box 

криптографія) []. Як стверджують автори робіт на цю тему, механізми White- 

Box криптографії дозволяють приховати ключ симетричного алгоритму 

шифрування в самому алгоритмі. Таким чином, симетричний шифр 

перетворюється в асиметричний. Дійсно, якщо відновлення ключа з White-

Box реалізації алгоритму шифрування буде важким завданням, також як і 

створення алгоритму дешифрування за наявним алгоритмом шифрування, то 

пара алгоритмів (алгоритм шифрування - алгоритм дешифрування) стає 

фактично ключовою парою, де White-Box реалізації алгоритму шифрування є 

відкритої, а реалізація алгоритму дешифрування недоступна аналітику. Така 

схема може мати цілу низку переваг у порівнянні з класичними 
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асиметричними криптосистемами. Основною перевагою є швидкість роботи 

відкритої частини [135]. 

За останні роки було представлено кілька White-Box реалізацій відомих 

алгоритмів шифрування. Основною особливістю цих реалізацій є 

вбудовування випадкових ключів в таблиці підстановок. Таким чином, 

виходить, що ні сам ключ шифрування, ні випадкові ключі явно в програмі 

не фігурують. Однак, в переважній більшості випадків їх відновлення 

можливо. Більш того, навіть якщо досить важко відновити сам ключ, то існує 

можливість побудувати таблиці зворотних підстановок, а, отже, можливість 

побудувати алгоритм дешифрування за алгоритмом шифрування [130]. 

Дана реалізація відрізняється від класичної реалізації AES-512 тим, що 

ключ шифрування поміщений в таблиці підстановок. Це стало можливим 

зробити, завдяки особливостям реалізації алгоритму блочного шифрування 

AES. Завдяки своїй структурі, алгоритм AES досить легко реалізується за 

допомогою набору таблиць підстановок або Т-блоків, кожен з яких 

представляє собою перетворення одного байта в чотири [39]. 

З вищесказаного випливає, що на практиці досить складно 

застосовувати механізми White-Box криптографії. Суттєвою перешкодою для 

аналітика може служити приховування ділянок коду між раундами. Тобто, 

якщо аналітик не буде точно знати, де закінчується попередній раунд і 

починається наступний, то це може істотно ускладнити аналіз White-Box 

реалізації. Однак для цього в поєднанні з механізмами White-Box 

криптографії необхідно застосовувати інші технології обфускації коду і 

даних [71]. 

 

 

1.2. Механізми захисту програмного коду в сучасних системах 

При захисті від нелегальних змін в програмному коді застосовується 

«прив'язка» програми до якого-небудь ресурсу. Цей ресурс може бути 

зовнішнім (компакт-диск, флеш-пам’ять, апаратний електронний ключ і т.д.) 
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або внутрішнім (процесор, жорсткий диск, материнська плата, мережевий 

адаптер і т.д.) []. Найпростіший підхід – це явна перевірка наявності ресурсу 

з заданими характеристиками: якщо ресурс із заданими характеристиками 

присутній, то виконання програми має бути продовжена, інакше користувач 

отримує повідомлення про те, що програми запускається на його комп'ютері 

незаконно. Якщо використовуються тільки такі явні перевірки без будь-яких 

інших захисних механізмів, то знайти їх в тілі програми і видалити не 

складає особливих труднощів [71]. 

Таким чином, основним завданням при захисті від нелегального 

тиражування є приховування коду, який здійснює перевірку наявності та 

коректності ресурсу, до якого «прив'язана» програма. Більш того, 

модифікація даного коду теж неприпустима, тому що це дозволить зробити 

деактивацію захисту [48]. 

В силу того, що код, який здійснює перевірку ресурсу, виконується на 

тому ж комп'ютері, що і сама програма, аналітик завжди може отримати 

доступ до цього коду в момент передачі на нього управління. З цього 

випливає, що просте шифрування коду в даному випадку не перешкоджає 

його вивчення і, як наслідок, деактивації захисту. Недостатньо просто 

приховати код. Необхідно захистити його від аналізу. Тобто зробити так, щоб 

аналітик, отримавши доступ до коду, не зміг зрозуміти логіки його роботи і 

деактивувати захист [93]. 

Код захисту повинен бути тісно пов'язаний з кодом самої програми. 

Більш того, робочий код програми не повинен коректно функціонувати без 

коду захисту. В іншому випадку захист буде легко деактивувати, в тому 

числі і автоматичними засобами. Необхідно приховати взаємозв'язок між 

кодом захисту і робочим кодом програми, для чого, з причин, вказаних вище, 

не-обходимо захистити частина коду програми і код захисту від аналізу і 

модифікації [127]. 

У ряді випадків виникає необхідність позначити унікальним чином 

кожну ліцензійну копію програми для того, щоб в разі порушення ліцензійної 
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угоди вжити відповідних заходів по відношенню до порушника. Позначена 

унікальним чином копія програми дозволяє ідентифікувати канал витоку. 

Однак аналітик може помітити і модифікації такого роду в програмі. Щоб 

перешкодити цьому, необхідно приховати наявність такої інформації в 

програмі і перешкодити її модифікації. Для приховування «водяних знаків» 

також широко при-змінюються технології захисту програм від аналізу та 

модифікації [78]. 

Технології заплутування коду і даних або обфускація, що захищають 

код від аналізу, також можуть бути використані для цілей стенографії, тому 

що дозволяють приховати саму інформацію і її наявність в захищеній 

програмі [106]. 

Технології управління цифровими правами, що дозволяють 

здійснювати гнучку ліцензійну політику, немислимі без застосування 

технологій захисту додатків від аналізу та модифікації [18]. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що захист програм від 

аналізу та модифікації грає одну з ключових ролей при протидії 

комп'ютерному піратству. Більш того, без застосування такого роду 

технологій неможливо якісно протидіяти розголошення програм в принципі. 

Під середовищем функціонування програми розуміється апаратна 

платформа і операційна система (програмна платформа). Програми, створені 

для різних програмних платформ сильно розрізняються, незважаючи на те, 

що апаратна платформа одна і та ж. Це пов'язано з особливостями 

функціонування різних операційних систем. Частина цих особливостей 

незадокументовані, що може бути використано для захисту програм від 

аналізу і модифікації [48]. 

Наведемо кілька прикладів використання недокументованих 

можливостей сімейства Windows для захисту програмного забезпечення [64]. 

1. Використання структури блоку оточення процесу (РЕВ). При 

створенні процесу в сімействі Windows створюється структура РЕВ, яка 

містить інформацію про функціонування даного процесу. Ця структура 
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недокументована, однак, її склад залишається незмінним. Міститься в РЕВ 

інформацію можна використовувати для захисту програм від створення копії. 

Зокрема, багато програм використовують інтерфейсні для отримання базової 

адреси завантаження в процес модуля. Однак, для цілей захисту програм від 

виклику зовнішніх функцій, особливо з коду захисту, небажаний. Тому 

замість виклику таких функції використовується прямий пошук адреси 

завантаження модуля в РЕВ. Таким чином, аналітику досить складно 

визначити момент отримання базової адреси модуля, завантаженого в 

адресний простір процесу. Недоліком даного методу є його 

недокументованість. Тобто розробники Windows можуть поміняти склад і 

позиціювання РЕВ-структури в пам'яті не тільки в нових версіях операційної 

системи, але і в пакетах оновлення. В цьому випадку програми, що 

використовують прямий доступ до РЕВ, перестануть коректно 

працювати [18]. 

2. Виконання коду на стеку. Даний прийом дозволяє створити 

машинний код в області стекової пам'яті і передати на нього управління. 

Створення такого коду досить важко помітити, а після виходу з нього, даний 

код може бути успішно знищений. Для коду на стеку і передачі на нього 

управління немає необхідності викликати які-небудь додаткові зовнішні 

функції, що не привертає уваги аналітика. Більшість х86 – сумісних 

процесорів підтримують такий механізм на апаратному рівні (DEP). Таким 

чином, даний прийом не працює на сучасних апаратних і програмних 

платформах без виклику додаткових зовнішніх функцій. Аналогічне можна 

сказати і про виконання коду в «купі». В останніх версіях Windows 

виконання коду в «купі» також заборонено [25]. 

3. Підміна адреси функцій-обробників переривань в таблиці 

дескрипторів переривань (IDT). Даний підхід дозволяє перешкодити 

створити копію програми в сімействі операційних систем Windows, а, отже, 

вивчення коду захисту. Частина сторінок додатку позначаються, як 

вивантажені, за допомогою установки відповідного біта в структурі-
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описувачу сторінки (РТЕ). У програмі відбувається установка власного 

обробника переривання помилки сторінки. В даному обробнику відбувається 

перевірка типу доступу на сторінку. Якщо відбувається спроба читання, то 

завантажується випадково обрана сторінка. Правильна трансляція адрес 

відбувається тільки в випадку, коли відбувається доступ на виконання. Таким 

чином, спроба вважати код додатка призведе до зчитування випадкових 

даних. Однак, даний підхід відрізняється складністю реалізації та 

нестабільністю роботи захищених таким чином програм. Нестабільність 

роботи пов'язана насамперед з тим, що в останніх версіях операційних 

систем Windows лінійки проходить перевірка цілісності ядра операційної 

системи, в яку входить і перевірка адрес оброблювачів IDT (Patch Guard). 

Тому для коректного функціонування даного механізму необхідно 

відключити такого роду про-перевірки, що є прямим втручанням в роботу 

операційної системи і порушенням її безпеки. Дані обставини не дозволяють 

широко використовувати підміну адрес оброблювачів в IDT для захисту 

програмного забезпечення від аналізу та модифікації  [105]. 

4. Використання механізму структурної обробки виключень (SEH). У 

32-х розрядних операційних системах Windows для обробки виключних 

ситуацій використовується частково документований механізм 

структурованої обробки винятків. За допомогою механізму SEH можливо 

виробляти найпростіше виявлення роботи під налагодженням, замінювати 

інструкції розгалуження за допомогою навмисної генерації виключень з 

подальшою заміною відповідного адреси передачі управління в структурі, 

переданої за вказівником в обробник виключення. Однак основним 

недоліком даного підходу є його популярність і наявність великої кількості 

інструментів, що дозволяють приховати наявність відладчиків і утиліт 

деактивації захисту [90]. 

Всі вищеописані підходи об'єднує те, що в них широко 

використовуються недокументовані можливості операційної системи. По 

суті, стійкість захистів, побудованих на цих методах, залежить від 
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обізнаності аналітика про їхнє існування. Для кожного з вищенаведених 

прийомів існують ефективні методи злому. Більш того, в силу 

недокументованості цих підходів, їх використання може призвести до 

нестабільного функціонування захищеної з їх допомогою програми [48]. 

Для того щоб «прив'язати» додаток до певного ресурсу застосовуються 

різного роду утиліти автоматичного захисту додатків (конвертори). Принцип 

роботи найпростішого конверта полягає в наступному: 

1. Аналіз оригінальну програму на можливість впровадження 

додаткових-ного коду. 

2. Шифрування додатки деяким симетричним шифром []. 

3. Додавання коду, який здійснює дешифрування додатки і відновлення 

імпорту. 

4. Підміна директорії імпорту, переналаштування точки входу в 

додаток на доданий код [47]. 

При запуску захищеного таким чином додатки виробляються наступні 

дії: 

1. Управління передається на доданий код. 

2. Доданий код розшифровує додаток, іноді перевіряючи при цьому 

наявність ресурсу, проводить будь-які додаткові дії, відновлюється стан 

внутрішніх структур і таблиць виконуваного модуля. 

3. Доданий код передає управління на точку входу вихідного при-

розкладання [120]. 

Вищевказані дії не є догмою. Наприклад, управління може бути 

передано спочатку на функцію ініціалізації локальної пам'яті потоку (TLS-

callback функцію), яка, в свою чергу, може виробляти додаткові дії [33]. 

Розглянемо, перш за все, як деактивується такого роду захист. В 

найпростішому випадку робиться копія пам'яті в той момент, коли 

управління було передано на точку входу оригінальну програму. Отримана 

копія аналізується, перенастроюється точка входу і таблиця імпорту. Всі ці 
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дії часто можуть бути зроблені автоматично. Щоб захист не деактивовувася 

так легко, застосовуються описані нижче методи [27]. 

1. Перенесення частини тіл імпортованих функцій в тіло захисту на 

етапі старту програми. Цей метод широко використовується для того, щоб 

відновлення таблиці імпорту після зняття копії не було настільки очевидною 

задачею. Боротися з цим методом можна, написавши утиліту, яка буде 

відслідковувати на етапі старту захищеного програми процес відновлення 

імпорту. Адже не секрет, що для того, щоб відновити точки входу в таблиці 

імпорту, необхідно, викликати деякі API-функції. В операційній системі 

Windows - це LoadLibrary і GetProcAddress. Перша з них завантажує 

бібліотеку в адресний простір процесу, а друга повертає адресу функції по її 

імені. Правда, часто розробники захистів намагаються не використовувати 

GetProcAddress. Замість неї використовується пошук в таблиці експорту 

необхідної бібліотеки. Аналогічно, замість виклику функції GetModuleHandle 

використовується безпосередньо пошук в структурі РЕВ, про що було 

розказано вище [106]. 

2. Приховування точки входу. Частина коду, починаючи з 

оригінальною точки входу в додаток, дизасемблуєтся і переноситься в тіло 

захисту. При цьому широко застосовуються технології обфускації і 

віртуалізації коду []. Проте для успішного відновлення стартового коду 

досить дізнатися середу розробки, в якій була створена дана програма і 

підмінити стартовий код захищеної програми стартовим кодом будь-який 

інший програми, створеного у даному середовищі з відповідними 

настройками компілятора [147]. 

3. Перенесення частини тіл функцій самого додатка в тіло захисту. 

Даний метод, мабуть, один з найкращих на даний момент. Частина функцій 

програми дизасемблується і переноситься в тіло захисту. При цьому зазвичай 

застосовуються технології обфускації і віртуалізації переноситься таким 

чином коду. Практична реалізація даного підходу досить складна, тому 

зустріти його можна далеко не скрізь. Якщо переносити в тіло захисту 
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випадково вибрані функції, то швидкість роботи програми може сильно 

знизитися, що небажано. Тому для практичної реалізації даного методу 

необхідно застосовувати попереднє профілювання додатка з метою пошуку 

відповідних для перенесення функцій [56]. 

4. Динамічне шифрування та дешифрування ділянок коду і даних. Цей 

підхід застосовується для того, щоб в будь-який момент часу в копії додатку 

присутні зашифровані ділянки коду. Таким чином, для того, щоб зробити 

копію додатку працездатною, необхідно розшифрувати всі зашифровані 

ділянки коду. Даний метод найчастіше застосовується разом з технологіями 

обфускації і віртуалізації коду. Основним його недоліком є те, що в певний 

момент часу код присутній в пам'яті в розшифрованому вигляді, а, отже, 

можлива копія даного коду в цей момент [120]. 

5. Використання специфічних для платформи технологій, які 

затрудняють зняття копії програмного коду, налагодження і т.д. В даному 

випадку мова йде про технології, які основуються на недокументованих 

особливостях програмної і апаратної платформ [18]. 

Один з популярних методів обходу навісних захистів – створення 

спеціальних утиліт-завантажувачів. Вони завантажують захищений додаток в 

пам'ять, модифікуючи потрібні ділянки коду і дані з програми, коли це 

необхідно. По суті справи, захищений додаток виконується під строгим 

контролем утиліти-завантажувача. Завантажувачу не потрібно відновлювати 

таблицю імпорту, точку входу і т.д. Все це зробить сам конвертор. Єдиним 

завданням завантажувача є відстеження звернень до певних ресурсів, від 

яких залежить подальше успішне виконання програми. Часто, якщо досить 

складно створити автоматичне засіб для зняття копії, то створюється 

програма-завантажувач [114]. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що найчастіше завдання 

зняття копії зводиться до пошуку вразливостей в технологіях обфускації, що 

застосовуються для захисту [93]. 



37 
 

 

Як було зазначено вище, підготовка виконуваного файлу і методи, 

основані на недокументованих можливостях середовища програмування, не 

захищають належним чином від аналізу та модифікації програм, тому що в 

першому випадку код доступний в момент передачі на нього управління, а в 

іншому – аналітику досить знати який саме прийом використовується, щоб в 

подальшому створити механізми, що відключають такого роду захист. Більш 

того, прийоми, засновані на недокументованих можливостях, можуть 

дестабілізувати роботу додатків. Цілком очевидно, що захистити коду 

додатків від доступу до нього неможливо. Можливо лише ускладнити цей 

доступ, підвищивши тим самим професійний рівень аналітика, який 

досліджує цей код. Більш того, і в першому, і в другому випадку можливе 

створення автоматичних засобів дезактивації захисту, тому що код захисту 

піддається вивченню. Виходячи з цього, необхідно, перш за все, максимально 

ускладнити розуміння логіки коду аналітику, по-перше, і можливість 

створення ним автоматичної утиліти модифікації цього коду, по-друге. У 

цьому випадку, незважаючи на наявність доступу до коду, його аналіз буде 

вкрай важкий. У зв'язку з цим найбільш актуальними на даний момент є 

методи захисту програм від аналізу і модифікації, засновані на заплутуванні 

коду і даних або обфускації [76]. 

Методів обфускації досить багато. Переважна їх більшість заснована на 

технологіях компіляторів. Одні методи вимагають наявності початкового 

коду програми. Інші оперують машинним кодом цільової платформи. 

Методи, які оперують конструкціями високорівневої мови, як правило, не 

захищають від модифікації. Використовувати їх для автоматичного захисту 

програмного забезпечення важко, тому що необхідно дотримуватися досить 

велику кількість вимог по компіляції програми та створювати програми тією 

мовою програмування, конструкціями якого оперує обфускатор [24]. 

Методи, які оперують машинним кодом цільової платформи, 

дозволяють захистити код не тільки від аналізу, але і від модифікації, не 

вимагають наявності вихідного коду програми, не вимагають створення 
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програми на якісь конкретній мові програмування. Однак ці методи є менш 

стійкими до існуючих технологій деобфускації, які засновані на 

оптимізуючих перетвореннях [58]. 

Найбільш популярним останнім часом є метод обфускації, який має 

назву віртуалізації коду. Він полягає в тому, що підлягає захисту машинний 

код переводиться в код деякого віртуального процесора. Інтерпретатор, який 

реалізує логіку роботи цього процесора, вбудовується в тіло програми, яка 

захищається. Таким чином, завдання вивчення логіки роботи захищеності 

таким чином коду зводиться до вивчення логіки роботи інтерпретатора. Для 

протидії вивченню тіло інтерпретатора захищається за допомогою інших 

технологій обфускації [89]. 

Методи захисту програмного забезпечення від аналізу та модифікації  

на основі обфускації доцільно застосовувати з іншими методами. Зокрема, їх 

можна використовувати в сукупності з методами, заснованими на упаковці 

програм [75]. 

 

1.3. Огляд сучасних засобів для декомпіляції програмного коду 

комп’ютерних систем 

Найбільш близьким підходом до визначення асемблерного коду є 

перетворення, зворотне компіляції, а саме - декомпіляція [47, 48]. У строгому 

смислі, мета його полягає в отриманні ІК по скомпільованому, тобто, по АК. 

У більш загальному сенсі, під декомпіляцією розуміється часткове 

відновлення ІК або інформації про нього, не стільки обов'язково 

компільоване, скільки таке, що сприймається людиною [128]. Задачею 

декомпіляцію не є розв’язною повністю і дозволяє отримувати адекватний 

результат лише за певних умов; спроби її вирішення у вигляді утиліт 

декомпіляції були здійснені різними науковими і комерційними 

організаціями. Найбільш відомою з них є плагін Hex-Rays [129] для продукту 

IDA Pro [130], який дозволяє по МК (для процесорів X86, x64, ARM32, 

ARM64, і PowerPC) отримувати його С-подібне подання. Також, існують 
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менш відомі утиліти декомпіляції: Boomerang [131], C4Decompiler, DDC, 

ExeToC Decompiler [132], REC Studio 4 [133], Reko [134], RelipmoC [135], 

Retargetable Decompile [136], SmartDec [137], Snowman [138] та ін. - частина з 

яких вже практично не підтримуються, а частина має недостатній 

функціонал [141]. 

Принципи роботи декомпіляторів різні й залежать від відповідних 

реалізацій, але основні етапи наступні. По-перше, проводиться розбір МК 

(або АК після дизасемблювання) і побудова його внутрішнього 

представлення (в контексті ПС). По-друге, в процесі обробки внутрішнього 

уявлення збирається додаткова інформація про АК. По-третє, робляться 

прогнози щодо ІК. По-четверте, внутрішнє уявлення АК перетворюється до 

такого ж, але для ІК (з використанням зроблених прогнозів). У п'ятих, 

внутрішнє подання оптимізується з метою отримання в подальшому ІК, 

придатного для ручного аналізу або компіляції. І, по-шосте, генерується ІК. 

Найчастіше, якщо є така можливість, використовується налагоджувальна 

інформація в МК; тим не менш, для МКУ вона практично завжди відсутня. 

Узагальнена схема роботи такого декомпілятора представлена на рисунку 

1.1. та узагальнена схема роботи транслятора на рисунку 1.2. [93] 

Утиліти дизасемблювання. Оскільки кінцеве Подання коду має вигляд 

МК, то для роботи утиліт, подібних до декомпіляторів, необхідне його 

перетворення в асемблерне - дизасемблювання. Найчастіше це здійснюється 

самим декомпілятором, т. ч. останній приймає на вхід МК; тим не менш, має 

сенс розглянути дане перетворення окремо. Як було зазначено раніше, 

дизасемблювання є досить тривіальним прямим перетворенням, реалізованим 

цілою групою стандартних утиліт, що мають вигляд консольного застосунку 

або окремого модуля (і, як правило, входить до складу графічного 

середовища дизасемблювання або відладчика коду). Дизасемблери зазвичай 

не змінюють рівень абстракції коду, оскільки лише перетворюють форму 

подання інструкцій. Мінімальне підвищення абстракції може бути пов'язано 

лише з виділенням підпрограм, автоматично здійснюване деякими з них [69]. 
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Рис. 1.1. Узагальнена схема роботи декомпілятора 

 

 

Рис. 1.2. Узагальнена схема роботи транслятора 

 

Інтерактивні середовища дизасемблювання. Середовища 

дизасемблювання є графічним розширенням утиліт дизасемблювання, які 

мають додатковий функціонал із аналізу отриманого коду і, іноді, його 

модифікації. Найбільш відомими середовищами є такі, як IDA Pro і Immunity 

Debugger [140]. Інтерактивні середовища дизасемблювання можуть 
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додатково підвищувати рівень абстракції коду лише шляхом побудови графів 

викликів і управління. Приклад цього для стандартної програми Блокнот (від 

англ. Notepad) з ОС Windows, дизасембльованої в IDA Pro, наведено на 

рисунку 2.6.[32] 

Деякі середовища є досить просунутими в плані автоматизації обробки 

коду. Зокрема, IDA Pro підтримує скрипти на С-подібній мові (IDA скрипти), 

що дозволяють управляти аналізом МК, генерувати інформацію про нього 

і т. д. [136]. 

Утиліти асемблювання. Аналогічно компіляції, асемблювання є 

зворотним перетворенням до дизасемблювання. Утиліти асемблювання 

вважаються стандартними і входять до складу як усіх засобів розробки коду, 

так і безлічі інтерактивних дизасемблерів, що дозволяють модифікувати МК. 

Асемблери не змінюють рівень абстракції коду, оскільки лише перетворять 

форму його уявлення. Мінімальне зниження абстракції може бути пов'язано 

лише з втратою поділу коду на підпрограми, імен змінних та іншої 

інформації, що не впливає на процес виконання [71].  

Програмні бібліотеки розбору машинного коду. Крім утиліт 

дизасемблювання, для розбору МК можливе застосування бібліотек з 

аналогічною функціональністю в складі власних розроблюваних ПС. Такі 

бібліотеки дозволяють декодувати МК (рідше АК) в набір внутрішніх 

конструкцій, що відповідають кожній процесорній операції і її операндам, 

проводити базовий аналіз інструкцій, іноді виконувати їх. По суті, така 

бібліотека, розширена функціоналом по декодуванню і виводу інструкцій, 

являє собою консольний дизасемблер. Прикладом для x86 / x64 можуть бути 

бібліотеки libdisasm [141], Udis86 [142] та ін. [18]. 

Межі застосування засобів перетворення машинного коду. Відповідно 

до огляду засобів, для розбору МК доцільно застосування дизасемблера у 

вигляді готових утиліт, оскільки процес є однозначним, тривіальним і не 

вимагає спеціалізованої розробки. Однак уже в рамках цього процесу 

можливе відновлення окремих СМД, таких, як розподіл коду на підпрограми 
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і глобальні змінні. Для цих цілей задовільним рішенням може бути 

дизасемблювання в продукті IDA Pro, використання його автоматичних 

засобів аналізу і генерація коду обраних або всіх підпрограм з розпізнаними 

глобальними змінними. Відновлені таким чином метадані можна 

розташовувати в АК шляхом розширення його синтаксичного формату [114]. 

 

1.4. Постановка наукової проблеми та завдань дослідження 

 

У роботах [1 – 15] розглядаються питання проектування і розробки 

захищеного програмного коду за допомогою механізмів обфускації 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 . 

Разом з тим, в цих роботах не в повній мірі відображені питання 

визначення оптимального вибору алгоритмів обфускації в умовах впливу 

зовнішніх дестабілізуючих факторів. Виходячи з цього, недосконалість і 

обмеженість існуючих наукових методів, не дозволяє забезпечити 

повноцінну розробку захищеного програмного коду. 

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, 
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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. 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності захисту 

програмного коду на основі застосування методів та засобів обфускації. 

У відповідності до поставленої мети, для вирішення наукові завдання, 

які в роботі сформульовано так: 

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. 

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. 
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Висновки до розділу 1 

 

Розглянуті в роботі методи захисту програмного коду від аналізу та 

несанкціонованої модифікації, які з однієї сторони не вимагають наявності 

вихідного бінарного 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 
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швидкості запуску перетворювачів віртуального процесора, існують 

можливості створення декомпілятора отриманого псевдокоду.  

В результаті аналізу існуючих методів, що використовуються для 

захисту програм від зворотної 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. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЗАХИСТУ 

ПРОГРАМНОГО КОДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ ОБФУСКАЦІЇ 

2.1. Побудова алгоритмів обфускації програмного коду 

Для побудови захищеного програмного коду потрібно дослідити 

алгоритми обфускації, які дозволяють заплутувати та оптимізовувати 

програму.  

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. 3.1). 
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Рис. 2.1. 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; 
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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       .   (2.1) 

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      
 

 (2.2) 

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      ,  (2.3) 

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 . 

Розглянемо детальніше дані алгоритми. 

Алгоритм перейменування назв глобальних змінних та функцій (рис. 

3.2). Модуль перейменовує назви глобальних змінних та функцій на оманливі 

імена з бібліотеки С. Особливість цього варіанту обфускації в тому що 

автоматичні аналізатори будуть робити помилки під час аналізу, помилково 

вважаючи перейменовану функцію частиною бібліотеки libC з відомими 

вхідними параметрами та типом повернення значення. Даний модуль 
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обфускації перейменування допомагає захистити програму від статичного 

аналізу. 

 

Рис. 2.2. Схема алгоритму перейменування назв глобальних змінних та 

функцій 

Алгоритм починається з пошуку всіх змінних та функцій в програмі. 

Далі складається список який містить результати пошуку. Зі списку 

виключаються символи які мають зовнішнє або слабке компонування, щоб 

запобігти помилок на етапі компонування. Алгоритм має заготований масив з 

символами функцій та змінних з бібліотеки libC. Ці символи мають імена, 

аналогічні до реальних імен та функцій з вищезгаданої бібліотеки. Далі 

алгоритм в циклі перебирає всі функції у відсортованому списку, та 

перейменовує кожну функцію на унікальне ім’я з масиву символів libC.  

Варто зауважити, що ті імена які були вже використанні у процесі 
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перейменування, помічаються так що вони не можуть бути використані 

повторно. Якщо алгоритму використав всі доступні імена з масиву, і не 

хватає імен з масиву імен, то в цьому випадку, алгоритм додає цифру до 

символу в процесі перейменування. Наприклад повторний символ read буде 

виглядати як read_0. 

Візуальний приклад роботи модулю перейменування назв глобальних 

змінних та функцій: 

Оригінальний лістинг псевдокоду функції set_tfplatform_flags 

void set_tfplatform_flags(uint64_t proc) { 

    uint64_t task = rk64(proc + offsetof_task); 

    uint32_t t_flags = rk32(task + offsetof_t_flags); 

         

    t_flags |= TF_PLATFORM; 

    wk32(task+offsetof_t_flags, t_flags); 

} 

Лістинг псевдокоду функції після перейменування. Оригінальна назва 

функції була замінена на відому функцію з бібліотеки libC, що в результаті 

вводить в оману автоматичний аналіз обфускації. 

void fsync(uint64_t proc) { 

    uint64_t task = rk64(proc + offsetof_task); 

    uint32_t t_flags = rk32(task + offsetof_t_flags); 

         

    t_flags |= TF_PLATFORM; 

    wk32(task+offsetof_t_flags, t_flags); 

} 

З результату роботи алгоритму видно, що перейменування не змінює 

код функції а лише змінює ім’я. В свою чергу перейменування це потужний 

інструмент обфускації який вводить в оману автоматичний або ручний аналіз 

коду. 
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Алгоритм заміщення та перестановка інструкцій (рис. 2.3). Алгоритм 

обфускації оснований заміщенні та перестановці інструкцій полягає у 

пошуку інструкцій математичних операцій у коді, та заміні цих інструкцій на 

еквівалентні логічні складні конструкції. Еквівалента логічна конструкція не 

змінює результат математичної операції, але є більш складною для аналізу. В 

цьому випадку, при аналізі потрібно буде порахувати вираз логічної 

конструкції, що ускладнює статичний аналіз. Алгоритм підтримує прості 

математичні операції такі як додавання, віднімання, множення, ділення, та 

побітові зсуви вліво або вправо. 

Алгоритм починається з пошуку всіх функцій в програмі. Далі 

складається список який містить результати пошуку. Зі списку виключаються 

символи які мають зовнішнє або слабке компонування, щоб запобігти 

помилок на етапі компонування. Далі алгоритм в циклі перебирає всі функції 

у відсортованому списку, та розбиває кожну функцію на логічні базові блоки. 

В свою чергу, кожний базовий блок розбивається на інструкції.  Наступним 

кроком алгоритму є пошук інструкцій які відповідають за математичні 

операції. Відбувається перевірка чи інструкція може бути замінена на 

еквівалентну логічну складну конструкцію. У випадку позитивного 

результату перевірки, відбувається заміна інструкції, в протилежному 

випадку заміна не відбувається. Далі алгоритм повертається до пошуку 

наступної інструкцій у базовому блоці для заміни. 

Візуальний приклад роботи модулю заміщення та перестановки 

інструкцій. Оригінальний лістинг псевдокоду функції calculate_delta_offset. 

Оригінальна функція робить обчислення з використанням оператора 

множення та повертає результат обчислення. 

uint64_t calculate_delta_offset(uint64_t offset, uint64_t base) { 

     

    if ((base < 100000) && (offset <= 0)) { 

        return 0; 

    } 
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    uint64_t result = base + offset * 256; 

     

    return result; 

} 

 

Рис. 2.3. Схема алгоритму заміщення та перестановка інструкцій 

 

Лістинг псевдокоду функції після обфускації.  

uint64_t calculate_delta_offset_obfuscated(uint64_t offset, uint64_t base) { 

     

    if (!(!(base < 100000) | !(offset <= 0))) { 

        return 0; 
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    } 

     

    uint64_t result = -(-base - (((offset * 256)>>2)<<1)) + (((offset * 

256)>>2)<<1) + ((offset * 256)&3); 

     

    return result; 

} 

Логічний оператор кон’юнкції (логічне І) у функції замінюєтеся на 

еквівалентну складну логічну конструкцію "not ((not x) or (not y))". Тобто 

перетворення приймає вид: "x and y" еквівалентно "not ((not x) or (not y))". 

Оператор додавання (+) замінюється на еквівалентну складну логічну 

конструкцію яка виглядає наступним чином -(-x - ((y>>2)<<1)) + ((y>>2)<<1) 

+ (y&3). Тобто перетворення приймає вид: x + y еквівалентно -(-x - 

((y>>2)<<1)) + ((y>>2)<<1) + (y&3). 

З результату роботи алгоритму видно, що заміщення інструкцій не 

змінює логіку функції проте суттєво ускладнює код функції. Це в свою чергу 

ускладнює статичний аналіз коду, тому що для розуміння результату роботи 

потрібно вирахувати результат складної логічної конструкції. 

Алгоритм вирівнювання графу потоку управління програми (рис. 2.4). 

Логіка модулю вирівнювання графу потоку управління програми полягає в 

тому що всі основні базові функції з'єднуються за допомогою логіки 

центрального диспетчера. Всі інструкції переходу початкової підпрограми 

замінюються переходами на підпрограму, яка в залежності від деякої змінної 

визначає, куди повинен бути здійснений перехід. Тобто алгоритм розбиває 

переходи між логічними блоками функції, та додає підпрограму диспетчера 

яка вирішує логіку переходу на наступний базовий блок. Особливість цього 

варіанту обфускації в тому що автоматичні аналізатори або ручний аналіз 

повинні пройти ту саму процедуру проходження через центральний 

диспетчер знову і знову, приховуючи намір логіки програми. Під час 

статичного аналізу майже неможливо зрозуміти перехід на наступний 
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базовий блок. Цей метод був спеціально розроблений для протидії 

статичному аналізу програми. 

 

Рис 2.4. Схема алгоритму вирівнювання графу потоку управління 

програми 

Алгоритм починається з пошуку всіх функцій в програмі. Далі 

складається список який містить результати пошуку. Зі списку виключаються 

символи які мають зовнішнє або слабке компонування, щоб запобігти 

помилок на етапі компонування. Також зі списку виключаються функції які 

містять занадто мало коду для вирівнювання графу потоку управління. Далі 

алгоритм в циклі перебирає всі функції у відсортованому списку, та розбиває 

кожну функцію на логічні базові блоки. Наступним кроком, для вибраної 

функції створюється список базових блоків, і кожному базовому блоку 

присвоюється випадковий номер перемикача(switch-case). Далі відбувається 

вставка нового блоку програми та перемикача, що переходить до всіх 
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базових блоків які пронумеровані. Після цього відбувається додавання всіх 

випадків комутатора (пронумерованих базових блоків) у випадковому 

порядку. Передостаннім кроком відбувається вирівнювання графіку 

управління потоком програми, коли оригінальне тіло функції замінюється на 

конструкцію з базових блоків, перемикача та підпрограми диспетчера. В 

останню чергу, відбувається перетасування порядку блоків та вирівнювання 

стеку функції. 

Візуальний приклад роботи модулю вирівнювання графу потоку 

управління. Розглянемо лістинг простої програми. Точка входу у програму це 

функція main, яка буде викликана на старті програми та побудуємо граф 

потоку управління для цієї програми. 

Лістинг програми: 

int main() { 

  int i = 0; 

  while (i < 256) { 

      i++ 

  } 

  return 0; 

} 

Граф потоку управління програми до виконання алгоритму зображено 

на рисунку 2.5. 

Тепер розглянемо ту саму програму після обфускації за допомогою 

вирівнювання графу потоку управління. Лістинг програми: 

int main() { 

   int i; 

 int counter = 1; 

 while (counter != 0) { 

      switch (counter) { 

case 1:     i = 0;        counter = 2;    break; 

           case 2:     if (i < 256) {            counter = 3;        break; 
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} else {   counter = 0;   break; 

  } 

         case 3:   i++; 

       counter = 2;  break;  

        } 

} 

 

 

Рис. 2.5. Граф потоку управління програми до виконання алгоритму 

 

Граф потоку управління програми після виконання алгоритму 

зображено на рисунку 2.6. 

За результату роботи алгоритму видно, що вирівнювання графу потоку 

управління не змінює логіку функції проте унеможливлює аналіз переходів 

між базовими блоками функції. Це в свою чергу суттєво ускладнює 

статичний аналіз коду, тому що для розуміння результату роботи аналізатору 

потрібно побудувати граф потоку управління функції , а це в свою чергу 

неможливо лише при статичному аналізі.  
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Рис. 2.6. Граф потоку управління програми після виконання алгоритму 

 

Алгоритм обфускації рядків програми (рис 2.7). Логіка модулю 

обфускації рядків програми полягає в тому що всі рядки у програмі 

шифруються та зберігаються у зашифрованому виді. Дешифрування рядку 

відбувається прямо перед використанням. Рядки можуть бути глобальними 

змінними або локальними. У першому випадку рядки дешифруються в 

конструкторі програми, що забезпечує безпечне дешифрування перед 
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використанням. У випадку коли рядки використовуються локально, рядок 

дешифрується прямо перед використанням. Код дешифратору додається до 

коду функції яка використовує рядок. Особливість цього варіанту обфускації 

в тому що під час автоматичного або ручного аналізу, рядки програми 

відображаються у нечитабельному виді, що суттєво ускладнює аналіз логіки 

програми. Цей метод був спеціально розроблений для протидії статичному 

підходу до аналізу програм. 

Алгоритм починається з пошуку всіх рядків які використовуються в 

програмі. Далі складається список який містить результати пошуку. Зі списку 

виключаються символи які мають зовнішнє або слабке компонування, щоб 

запобігти помилок на етапі компонування. Далі алгоритм в циклі перебирає 

всі рядки у відсортованому списку, та визначає тип рядку (локальна чи 

глобальна константа). У випадку коли константа глобальна, створюється 

глобальний конструктор який буде запущений в першу чергу після запуску 

програми. Далі, додається посилання на глобальний рядок який треба 

дешифрувати в конструктор. Конструктор буде запущений в першу чергу при 

запуску програми, та дешифрує всі глобальні рядки прямо у пам’яті 

програми. Далі константа шифрується використовуючи випадкові числа у 

алгоритмі. У випадку коли константа локальна, алгоритм шукає функцію яка 

використовує цю константу (рядок). Далі константа шифрується 

використовуючи випадкові числа у алгоритмі. Останнім кроком, виклик 

функції дешифрування додається прямо у тіло функції яка використовує 

константу(рядок). 

Візуальний приклад роботи модулю шифрування рядків: Оригінальний 

лістинг псевдокоду функції print_root_warning. Оригінальна функція 

виводить рядок з попередженням про роботу програми. 

void print_root_warning(void) { 

    const char* warning = "Warning! This program will not work without 

root privileges"; 

    printf("%s", warning);} 
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Рис. 2.7. Схема алгоритму обфускації рядків програми 
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Лістинг псевдокоду функції після роботи модулю шифрування рядків. 

Рядок був зашифрований та додана функція дешифрування рядку прямо 

перед використанням. 

void print_root_warning_obfuscated(void) { 

    const char* warning = 

decrypt_string("R$G,(T~[BfVxSj)jO65mto~.801E<!5iE8+kG#6't<3|NDk4C_fXi`d

Kftz*"); 

    printf("%s", warning); 

} 

Особливість цього варіанту обфускації в тому що під час 

автоматичного або ручного аналізу, рядки програми відображаються у 

нечитабельному виді, що суттєво ускладнює аналіз логіки програми.  Цей 

метод був спеціально розроблений для протидії статичному підходу до 

аналізу програм. З результату роботи алгоритму видно, що шифрування 

рядків програми не змінює логіку програми, проте суттєво ускладнює аналіз 

програми. Рядки програми зберігаються у нечитабельному виді, та код 

дешифрування різний для кожної програми. Тобто процес статичного аналізу 

рядків програми стає неможливим без допомоги інструментів динамічного 

аналізу. 

Алгоритм поєднання функцій (рис 2.8.). Логіка модулю поєднання 

функцій полягає в тому що вибираються дві функції, які схожі за сигнатурою 

та відбувається поєднання двох функцій у одну. В цьому випадку логіка 

роботи обох функцій приховуєтеся, так як тепер вони частина однієї великої 

функції, що в свою чергу ускладнює аналіз роботи такої функції.  Тобто, на 

прикладі двох функцій f() та g(), створюється функція fg() яка поєднує в собі 

тіло функцій f() і g(), а також вхідні параметри. Також додається аргумент-

перемикач у функцію fg(), який дозволяє переключатись між логікою роботи 

оригінальних функцій. Особливість цього варіанту обфускації в тому що 

автоматичні аналізатори або ручний аналіз буде ускладнений, тому що тепер 
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під час аналізу треба буде шукати логіку кожної під функції у захищеній 

функції.  

Алгоритм починається з пошуку всіх функцій в програмі. Далі 

складається список який містить результати пошуку. Зі списку виключаються 

символи які мають зовнішнє або слабке компонування, щоб запобігти 

помилок на етапі компонування. Далі алгоритм в циклі перебирає всі функції 

у відсортованому списку, та для кожної вибраної функції шукає парну 

функцію для поєднання. Критерії вибору для пошуку виглядають наступним 

чином - функції, які слід об'єднати, повинні мати однаковий тип повернення 

або один з них повинен бути void. Як тільки дві функції для поєднання було 

знайдено (відповідно f(a,b) та g(c,d)), створюється нова функція fg(a, b, w, c, 

d).  Параметр w у функції fg(a, b, w, c, d) вказує, чи викликається логіка 

функції f() або функції g(). Далі алгоритм перемішує у випадковому порядку 

список параметрів нової функції. Прикладом може бути та сама функція fg 

(d, w, b, a, c), у якої тепер порядок вхідних параметрів змінений. Після цього 

алгоритм переміщає тіло функцій які поєднуються у тіло поєднаної функції. 

На прикладі f() та g() переміщаються у fg(). Далі всі використання функцій 

які поєднуються замінюються на виклик поєднаної функції. Тобто всі 

використання f() та g() у програмі замінюються на виклик fg(). Наступним 

кроком, невикористані параметри будуть ініціалізовані глобальними 

змінними якщо це можливо, або нульовими значеннями якщо не можливо 

зробити ініціалізацію глобальною змінною. Останнім кроком буде видалення 

тіл функцій які поєднуються з програми після того, як у них більше не буде 

користувачів. Тобто тіла оригінальних функцій f() та g() будуть видалені.  

Візуальний приклад роботи модулю поєднання функцій. Розглянемо 

дві функції для поєднання. Обидві функції мають однаковий зворотній тип 

void. Одна з функцій (set_global_offset) має вхідний параметр який 

використовується для запису значення у глобальну змінну. Оригінальний 

лістинг псевдокоду функції set_global_offset виглядає наступним чином. 
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Функція приймає значення вхідного параметру та записує його у глобальну 

змінну global_offset. 

 

Рис. 2.8. Схема алгоритму поєднання функцій 

 

uint64_t global_offset = 0; 

void set_global_offset(uint64_t offset) { 

    if (offset > 0) { 

        global_offset = offset; 

    } 

} 

Друга функція для поєднання це print_root_warning, яка була вже 

розглянута раніше. Псевдокод функції приведений нижче. 

void print_root_warning(void) { 
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    const char* warning = "Warning! This program will not work without 

root privileges"; 

    printf("%s", warning);   

} 

Лістинг псевдокоду функції після роботи модулю поєднання функцій. 

Функції set_global_offset та print_root_warning поєднані в одну функцію 

MERGED_set_global_offset_AND_print_root_warning. Новий вхідний 

параметр variant доданий для перемикання між логікою роботи оригінальних 

функцій. 

void MERGED_set_global_offset_AND_print_root_warning(int variant, 

uint64_t offset){ 

    if (variant == 1) { // виклик тіла функції print_root_warning 

        const char* warning = "Warning! This program will not work without 

root privileges"; 

        printf("%s", warning); 

    } else if (variant == 2) { // виклик тіла функції set_global_offset 

        if (offset > 0) { 

               global_offset = offset; 

        } 

    } 

} 

З результату роботи алгоритму видно, що поєднання функцій не змінює 

логіку роботи функції проте ускладнює аналіз роботи функції. Для 

повноцінного аналізу потрібно знайти логіку кожної під функцій у поєднаній 

функції. Та аналізувати кожну під функцію окремо. Це в свою чергу 

ускладнює статичний аналіз коду, тому що для розуміння логіки під функцій 

потрібно шукати точки виклику поєднаної функції та вираховувати який з 

вхідних параметрів є перемикач. 

Алгоритм додавання небажаного коду (рис 2.9). Логіка модулю 

додавання небажаного коду полягає в тому що до коду програми додається 
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новий код, який виконується, але не змінює логіку роботи програми. Основна 

ідея полягає в тому що створюються нові глобальні змінні з випадковими 

величинами, та посилання на ці глобальні змінні додаються до коду функцій 

за допомогою складних логічних конструкцій. 

 

Рис. 2.9. Схема алгоритму додавання небажаного коду 

Алгоритм починається з пошуку всіх функцій в програмі. Далі 

складається список який містить результати пошуку. Зі списку виключаються 

символи які мають зовнішнє або слабке компонування, щоб запобігти 
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помилок на етапі компонування. В першу чергу виконується пошук всіх 

глобальних змінних які використовуються в програмі. Далі складається 

список який містить результати пошуку. Наступним кроком створюється 

масиву нових глобальних змінних, які будуть використовуватись лише у 

небажаному коді. Далі алгоритм в циклі перебирає всі функції у 

відсортованому списку функцій, та розбиває функцію на логічні базові 

блоки. Після цього відбувається вибір випадкового базового блоку в який 

додається небажаний код. Небажаний код додається до існуючого коду у 

вигляді операції запису або читання у випадкову глобальну зміну. Крім того, 

для ускладнення аналізу, небажаний код зчитує параметри обфускованої 

функції та величини існуючих глобальних змінних.  

Візуальний приклад роботи модулю додавання небажаного коду. 

Розглянемо лістинг псевдокоду функції calculate_delta_offset, функція має 

два вхідні параметри які використовуються для обчислення результату 

роботи функції. 

uint64_t calculate_delta_offset(uint64_t offset, uint64_t base) { 

    if ((base < 100000) && (offset <= 0)) { 

        return 0; 

    } 

    uint64_t result = base + offset * 256; 

    return result; 

} 

В процесі обфускації, буде створена нова глобальна змінна 

time_interval, яка буде додана до тіла функції calculate_delta_offset, з 

використанням складних логічних конструкцій, для ще більшого 

заплутування коду. Для ускладнення процесу аналізу, ім’я глобальної змінної 

яка використовується вводить в оману з точки зору логіки роботи програми. 

В даному випадку була використана логічна конструкція для заміни 

оператора множення (*). Результат заміни оператора множення виглядає 

наступним чином: x * y = (-x * -(y>>3)) * 8 + (x * (y&7)). Нижче переведений 
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лістинг псевдокоду програми після обфускації. Алгоритм обчислення 

результату роботи функції тепер використовує глобальну змінну time_interval 

разом зі складною логічною конструкцією яка еквівалентна операції 

множення. В даному випадку time_interval має значення 1, що в свою чергу в 

результаті множення не змінить результат обчислення. 

uint64_t time_interval = 1; 

uint64_t calculate_delta_offset_obfuscated(uint64_t offset, uint64_t base) { 

    if ((base < 100000) && (offset <= 0)) { 

        return 0; 

    } 

    uint64_t result = base + offset * ((-256 * -(time_interval>>3)) * 8 + (256 

* (time_interval&7))); 

    return result; 

} 

З результату роботи алгоритму видно, що алгоритм додавання 

небажаного коду не змінює логіку програми, проте додає новий код, що 

ускладнює аналіз програми. Небажаний код перемішується з реальним 

кодом, що унеможливлює його відокремлення. Також небажаний код 

представлений у вигляді математичних операцій зі складними логічними 

конструкціями та реальними змінними у програмі. Це суттєво ускладнює 

аналіз, тому що для обрахування результату математичної операції крім 

статичного аналізу потрібно буде використовувати також і динамічний 

аналіз. Тобто обфускація програми за допомогою небажаного коду 

унеможливлює використання статичного аналізу без допомоги динамічного 

аналізу, що суттєво підвищує час необхідний для аналізу. 

Алгоритм псевдонімів для глобальних змінних (рис. 2.10). Логіка 

модулю додавання псевдонімів для глобальних змінних полягає в тому що 

операції роботи з глобальними змінними у програмі замінюються на 

псевдоніми. Псевдоніми представляють собою вказівники які вказують на 

адресу глобальної змінної у пам’яті. Псевдоніми можуть бути багаторівневі, 
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коли вказівник вказує на інший вказівник, який в свою чергу вказує на адресу 

глобальної змінної у пам’яті. Як результат роботи алгоритму створення 

псевдонімів для глобальних змінних, статичні аналізатори (навіть такі 

потужні як такі як IDA Pro) не зможуть знайти та вивести перехресні 

посилання на глобальну змінну після обфускації. 

 

Рис. 2.10. Схема алгоритму псевдонімів для глобальних змінних 

Алгоритм починається з пошуку всіх глобальних змінних в програмі. 

Далі складається список який містить результати пошуку. Наступним кроком 

є пошук та створення списку всіх функцій які використовують глобальні 

змінні зі списку який отриманий на минулому кроці. Далі алгоритм в циклі 

перебирає всі функції у списку функцій, та для кожної вибраної функції 

шукає операцію читання або запису в глобальну змінну. Як тільки така 

операція знайдена, відбувається заміна посилання на змінну на псевдонім. Як 

приклад, глобальна змінна int v, буде замінена на псевдонім у вигляді int * p1 

= & v. Тепер доступ до глобальної змінної v тепер відбувається через 
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вказівник p1. Для ускладнення аналізу, алгоритм може бути використаний 

декілька разів, тобто для всії вказівників на глобальні зміні які були 

створенні при першому проході алгоритму, будуть створені вказівники 

другого або третього рівня. Тобто доступ до глобальних змінних буде 

відбуватись через вказівники другого (*** p1) або третього рівня (*** p1). 

Візуальний приклад роботи модулю додавання псевдонімів для 

глобальних змінних. Розглянемо лістинг псевдокоду функції set_global_offset. 

Функція приймає значення вхідного параметру та записує його у глобальну 

змінну global_offset. 

uint64_t global_offset = 0; 

void set_global_offset(uint64_t offset) { 

    if (offset > 0) { 

        global_offset = offset; 

    } 

} 

В даному випадку змінна global_offset є глобальною змінною. 

Виходячи з цього, робота зі змінною може бути замінена на псевдоніми, для 

приховання адреси оригінальної змінної. Псевдоніми мають вид вказівників 

виду int * p1 = & v, де p1 вказує на адресу змінної v. Для подальшого 

заплутування коду, декілька вказівників можуть бути використані для 

приховання оригінальної змінної. В такому випадку статичний аналізатор не 

зможе знайти посилання на змінну. Розглянемо лістинг псевдокоду функції 

після обфускації. Для змінної global_offset був створений псевдонім offset_p1, 

який вказує на оригінальну адресу змінної в пам’яті. Далі був створений 

вказівник offset_p2, який в свою чергу вказує на адресу вказівника offset_p1. 

Подальша операція запису в глобальну змінну тепер використовує вказівник 

offset_p2 у вигляді **offset_p2. 

void set_global_offset_obfuscated(uint64_t offset) { 

    if (offset > 0) { 

        uint64_t * offset_p1 = &global_offset; 
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        uint64_t ** offset_p2 = &offset_p1; 

        **offset_p2 = offset; 

    } 

} 

З результату роботи алгоритму видно, що алгоритм додавання 

псевдонімів для глобальних змінних не змінює логіку роботи функції проте 

ускладнює аналіз роботи функції  та унеможливлює побудову перехресних 

посилань на зміну під час статичного аналізу. Також обфускація може бути 

ускладнена з використанням багаторівневих вказівників, що в свою чергу ще 

більше ускладнить аналіз і унеможливлює використання статичного аналізу 

без допомоги динамічного аналізу, що суттєво підвищує час необхідний для 

аналізу. 

Алгоритм захисту від динамічного аналізу (рис. 2.11). Логіка модулю 

захисту від динамічного аналізу полягає в тому що основної програми 

додається підпрограма яка працює паралельно з основною програмою, та за 

таймером вимірює час виконання коду. Сучасні інструменти динамічного 

аналізу використовують точки зупину або інструменти перехвату управління 

функціями, це в свою чергу сповільнює час роботи програми. Вимір 

інтервалу часу роботи програми та порівняння з допустимими значеннями 

дозволяє з високою точністю виявити ознаки динамічного  аналізу. Тобто час 

виконання коду порівнюється з допустимими значеннями, і у випадку не 

відповідності допустимим значенням можна виявити ознаки динамічного 

аналізу. В цьому випадку програма може бути екстрено завершена, або 

змінити значення в пам’яті всіх критичних для роботи програми змінних. Що 

в свою чергу унеможливить подальшу коректну роботу програми. 

Алгоритм починається з пошуку конструктору у програмі. Конструктор 

це функція яка викликається до точки входу у програму. Якщо точніше 

конструктор буде викликаний як тільки програма буде розташована у пам’яті 

але перед викликом точки входу. Якщо існуючий конструктор не знайдений, 

алгоритм створює нову функцію конструктор. Далі в конструктор додається 
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код який створює нову підпрограму перевірки на динамічний аналіз, яка буде 

виконуватись паралельно з основною програмою. Код підпрограми перевірки 

на динамічний аналіз отримує значення системного часу та входить у цикл 

очікування (кожні 5 секунд). Як тільки у цикл очікування закінчився, 

підпрограма отримує нове значення системного часу та порівнює з минулим 

значенням яке було збережено у змінну. Якщо різниця у часі виконання 

більше допустимого значення (більше 2-х секунд), це означає що основна 

програма зараз в процесі динамічного аналізу. 

 

Рис. 2.11. Схема алгоритму захисту від динамічного аналізу 

 

Візуальний приклад роботи модулю захисту від динамічного аналізу.  

Розглянемо лістинг простої програми. Точка входу у програму це функція 

main, яка буде викликана на старті програми. 

int main() { 

   printf("Hello, World!"); 

   return 0; 

} 

Процес захисту від динамічного аналізу полягає у тому що до 

оригінального коду програми додається новий код, а саме підпрограма яка 

буде запущена до виклику точки входу основної програми. Ця підпрограма 
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працює паралельно з кодом основної програми. Розглянемо лістинг програми 

після процесу обфускації модулем захисту від динамічного аналізу. В процесі 

обфускації буде знайдений або створений конструктор програми, в який буде 

додано виклик функції підпрограми захисту від динамічного аналізу. 

Конструктор програми буде запущений до виклику основної точки входу 

main. 

__attribute__((constructor)) // буде викликаний до запуску main() 

void initialize_constructors(void) { 

    run_anti_debug_thread((void*)-1); 

} 

int main() { 

   printf("Hello, World!"); 

   return 0; 

} 

Ось як виглядає лістинг підпрограми захисту від динамічного аналізу: 

#define SLEEPTIME 5 

#define WAITTIME 2 

void run_anti_debug_thread(void *data) { 

if (data == NULL) { 

    pthread_attr_t  attr; 

    pthread_t       posixThreadID; 

    time_t          start; 

    time_t          elapsed; 

    int result; 

    void *return_val; 

    pthread_attr_init(&attr); 

    pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE); 

    while(true) { 

        result = pthread_create(&posixThreadID, &attr, &anti_debug_thread, 

(void *)SLEEPTIME); 
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        start = time((time_t *)result); 

        result = pthread_join(posixThreadID, &return_val); 

        time_t end = (time_t)return_val; 

        elapsed = end - start; 

        if (elapsed > (SLEEPTIME + WAITTIME)) { 

            printf("debugger detected\n"); 

        } 

    } 

    pthread_attr_destroy(&attr); 

} 

else if ((int32_t)data == -1) { // entry point 

    pthread_attr_t  attr; 

    pthread_t       posixThreadID; 

    pthread_attr_init(&attr); 

    pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED); 

    pthread_create(&posixThreadID, &attr, &anti_debug_thread, NULL); 

    pthread_attr_destroy(&attr); 

} 

else { 

    unsigned int sleeptime = (unsigned int) data; 

    int result = sleep(sleeptime); 

    pthread_exit((void *)(time((time_t *)result))); 

} 

} 

Результат роботи алгоритму дозволяє в високою точністю виявити 

ознаки динамічного аналізу та зробити відповідні кроки по протидії такому 

аналізу. В багатьох випадках, динамічний аналіз єдиний можливий 

інструмент аналізу програми, тому як статичний аналіз не ефективний проти 

багатьох методів обфускації. Тобто при наявності алгоритму протидії 

динамічному аналізу у сукупності з іншими методами обфускації, які 
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унеможливлюють статичний аналіз, можливо створити практично 

універсальний обфускатор який захищає від всіх видів аналізу. 

 

2.2. Застосування набору інструментів LLVM для технологій компіляції 

програмного коду 

 

В якості інструментарію для реалізації методів захисту ПЗ від 

реінжинірингу був вибраний LLVM (Low Level Virtual Machine) - 

універсальна система аналізу, трансформації і оптимізації програм, що 

реалізує віртуальну машину з RISC-подібними інструкціями. Може 

використовуватися як оптимізуючий компілятор цього байткоду в машинний 

код для різної архітектури. Система має модульну структуру і може 

розширюватися додатковими алгоритмами трансформації (compiler passes) і 

кодогенераторами для нових апаратних платформ. 

В основі LLVM лежить проміжне представлення коду (intermediate 

representation, IR), над яким можна робити трансформації під час компіляції, 

компонування і виконання. З цього представлення генерується 

оптимізований машинний код для цілого ряду платформ, як статично, так і 

динамічно (JIT- компіляція). LLVM підтримує генерацію коду для x86, x86 - 

64, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS, IA - 64, Alpha. 

Тому методи захисту, реалізовані з використанням LLVM, 

дотримуватимуться однієї з основних пред'явлених вимог - 

кросплатформності. І хоча спочатку завдання ставилося тільки для захисту 

початкового коду, написаного для х86, використання LLVM дозволяє в теорії 

розв’язати більш загальну задачу, ніж захист тільки цієї платформи.  

LLVM IR можна охарактеризувати як типізований трьохадресний код в 

SSA формі. У конструюванні компіляторів SSA- представлення (Static single 

assignment form) - це проміжне представлення, в якому кожній змінній 

значення присвоюється лише один раз. Змінні початкової програми 
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розбиваються на версії, зазвичай за допомогою додавання суфікса, таким 

чином, що кожне присвоєння здійснюється унікальній версії змінної. 

Код в SSA- формі зручно розглядати не як лінійну послідовність 

інструкцій, а як граф потоку управління (control flow graph, CFG). Вершини 

цього графа - так звані базові блоки (basic blocks), що містять послідовність 

інструкцій і позначаються мітками, що закінчується інструкцією-

термінатором, яка явно передає управління в інший блок. Термінаторами є 

наступні інструкції: 

— ret тип значення - повернення значення із функції; 

— br i1 умова, label мітка_1, label мітка_2 - умовний перехід; 

— br label мітка - безумовний перехід; 

— switch - узагальнення br, дозволяє організувати таблицю переходів; 

— invoke і unwind - використовуються для організації виключень; 

— unreachable - спеціальна інструкція, яка показує компілятору, що 

виконання ніколи не досягне цієї точки.  

Щоб зробити змінні змінюваними, в SSA- формі до інших інструкцій 

додається спеціальна функція φ, яка повертає одне з перерахованих значень 

залежно від того, який блок передав управління поточному. 

В LLVM цій функції відповідає інструкція phi, яка має наступну 

форму:  

phi тип, [значення_1, label мітка_1], ..., [значення_ N, label мітка_ N]  

У якості прикладу розглянемо функцію обчислення факторіалу, яку на 

Сі можна було б записати так: 

int factorial(int n) 

{ 

int result = n; 

int i; 

for (i = n - 1; i > 1; --i) 

result *= i; 

return result; 
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}   

Примітка: блок, який розпочинається з входу у функцію, позначається 

%0. 

define i32 @factorial(i32 %n) 

{ 

%i.start = sub i32 %n, 1 

br label %LoopEntry 

LoopEntry: 

%result = phi i32 [%n, %0], [%result.next, %LoopBody] 

%i = phi i32 [%i.start, %0], [%i.next, %LoopBody] 

%cond = icmp sle i32 %i, 1 

br i1 %cond, label %Exit, label %LoopBody 

LoopBody: 

%result.next = mul i32 %result, %i 

%i.next = sub i32 %i, 1 

br label %LoopEntry 

Exit: 

ret i32 %result 

}  

LLVM також вимагає, щоб усі phi- інструкції йшли на початку блоку і 

до них не було ніяких інших інструкцій. Хоча SSA- форма дозволяє робити 

багато корисних трансформацій, безпосередньо генерувати її з коду на 

імперативній мові складно, хоча є добре відомі алгоритми перетворення в 

SSA. При написанні компілятора на основі LLVM немає ніякої необхідності 

займатися цим, тому що система уміє генерувати SSA самостійно. 

SSA представлення, в основі якого лежить розбиття коду на BasicBlock, 

дуже зручне для реалізації обфускації на базі мереж Петрі. Так як усередині 

BasicBlock немає переходів, то виконання мережі Петрі можна 

контролювати. Тобто усі інструкції, що виконують підсумовування мережі, 

гарантовано будуть виконані, і крім того завжди буде дотриманий порядок їх 
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виконання. За наявності термінаторів ця важлива умова могла бути 

порушена, що привело б до некоректної роботи мережі: цільові значення не 

були б отримані у фіксованих мітках.  

На цьому етапі є код, що складається з інструкцій LLVMIRBuilder, 

який містить замість констант виконуючі мережу Петрі інструкції. 

Цей код виконується на віртуальній машині LLVM. В результаті 

виходить новий виконуваний файл, який містить ту ж логіку, що і початкова 

функція. Але на відміну від неї цей файл є захищеним.  

Останньою ітерацією необхідно вбудувати захищений код в 

початковий виконуваний файл. Початковий код видаляється, робиться це 

шляхом його прирівнювання до нуля. Далі створюються дві додаткові секції: 

даних і коду. У них і записується новий код. 

Ці секції автоматично створюються LLVM, необхідно тільки перенести 

їх з модуля, який був згенерований LLVM в об'єктний файл, що захищався. 

Окрім цього створюється ще одна секція, яка виконує роль перехідника. У 

неї записується ім'я функції, що захищається, і саме на цю секцію 

відбувається перехід при виклику функції.  

Отриманий таким чином об'єктний файл виконує ті ж дії, що і 

початковий, але при цьому є захищеним.  

Очевидно, що для результуючого файлу можна застосувати захист ще 

раз, оскільки отриманий об'єктний файл відповідає вимогам початкового 

завдання. 

Кодогенератор перетворить код у форматі проміжного представлення 

LLVM у байткод віртуальної машини. Для кожної віртуальної машини, 

згенерованої за методикою з розділу 3, кодогенератор створюється 

автоматично. Автоматичне створення кодогенератора проводиться у три 

етапи.  

На першому етапі відбувається перетворення опису віртуальної 

машини з внутрішнього формату додатка у формат LLVM. Результатом 
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цього етапу є файли типу LLVM Target Description (Td файли) і файли з 

початковим кодом на мові C++  (С++ файли). 

На другому етапі здійснюється генерація файлів з початковим кодом на 

мові C++  (Inc файлів) з Td файлів за допомогою утиліти llvm - tblgen, що 

входить до складу бібліотек LLVM.  

На третьому етапі відбувається збірка кодогенератора за допомогою 

компілятора GCC 4.6.2. При збірці використовуються C++ файли, отримані 

на першому етапі, Inc файли, отримані на другому етапі, і каркас 

кодогенератора, написаний на мові C++ і однаковий для усіх віртуальних 

машин.  

В поточній версії прототипу автоматичне створення кодогенератора 

займає біля однієї хвилини, причому 95% цього часу приходиться на 

збирання кодогенератора за допомогою компілятора GCC. Далі в розділі 

показано, яким чином зменшити час автоматичного створення генератора до 

декількох секунд.  

По-перше, необхідно збирати кодогенератор як динамічно підключену 

бібліотеку (.dll) під ОС Windows або як об'єкт (shared object .so), що 

розділяється, під ОС Linux. Зараз кодогенератор є окремою програмою і 

переважну частину часу зборки виконуваного файлу цієї програми за 

допомогою компілятора GCC складає компонування з бібліотеками LLVM. У 

разі використання динамічно підключеної бібліотеки (розділеного об'єкту) 

код бібліотек LLVM не вимагається включати у збираний .dll (.so) файл, 

оскільки вони вже присутні в адресному просторі додатка (бібліотеки LLVM 

потрібні на більш ранніх етапах захисту, наприклад, для перетворення 

машинного коду в проміжне представлення LLVM).  

По-друге, слід зменшити кількість файлів, які містять C++-код 

кодогенератора. Кожен C++-файл є одиницею трансляції, а зменшення 

одиниць трансляції значно прискорює зборку. Число файлів має бути рівне 

один плюс число файлів, згенерованих утилітою llvm, - tbgen. 
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По-третє, тимчасові файли треба тримати в пам'яті, а не зберігати на 

диск. У поточній версії прототипу усі тимчасові файли зберігаються на диск. 

Оскільки доступ до інформації на диску на три порядки повільніше, ніж 

доступ до даних в пам'яті, уникнення такого збереження дозволить значно 

прискорити автоматичне створення кодогенератора.  

По-четверте, утиліта llvm - tbgen має бути інтегрована в додаток. У 

поточній версії прототипу утиліта llvm - tbgen є окремою програмою. 

Інтеграція утиліти (можлива, завдяки відкритому початковому коду LLVM) 

llvm - tbgen дозволить уникнути зайвої витрати часу на створення нового 

системного процесу.  

По-п'яте, слід замінити компілятор GCC на компілятор LLVM Clang. 

Для зборки кодогенератора прийнятніше застосовувати компілятор LLVM 

Clang, оскільки він вже використовується додатком для зборки  

інтерпретатора. У поточній версії прототипу застосовується компілятор 

GCC,так як  у C++-коді кодогенератора використовується стандартна 

бібліотека C++, яка присутня в пакеті програм GCC і відсутня в Clang. Таким 

чином, для використання Clang необхідно виключити виклики функцій 

стандартної бібліотеки C++ з початкового коду кодогенератора.  

Після здійснення приведених в цьому розділі заходів по прискоренню 

автоматичного створення кодогенератора з процесу створення будуть 

виключені копіювання коду бібліотек LLVM, 

відкриття/закриття/читання/запис великої кількості файлів і виклик нових 

системних процесів. Час створення кодогенератора визначатиметься часом 

компіляції декількох файлів компілятором Clang, часом генерації C++-коду 

утилітою llvm - tbgen і часом генерації 

 

2.3. Методи обфускації програмного коду 

 

2.3.1. Удосконалений метод обфускації програмного коду з заданим 

порядком запуску алгоритмів для заплутування коду 
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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. 

 

2.3.2. Метод обробки програмного коду з використанням технологій 

компіляції та набору інструментів LLVM 

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. 
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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). 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведено дослідження особливості алгоритмів обфускації 

програмного коду. Визначено та описано основні елементи даних алгоритмів 

обфускації, які потрібно запускати в відповідному порядку. Показано, що для 

заплутування програмного коду необхідно застосовувати в змінних та 

методах механізми, що дозволяють оптимізувати програмний код та 

забезпечити збільшення часу аналізу.  
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Розглянуто особливості формального представлення інструментів LLVM 

для проведення підготовки, аналізу, обфускації та оптимізації програмного 

коду. Визначено основні характеристики та параметри механізмів обфускації 

програмного коду. Показано, що для час обробки великих пакетів з 

програмним кодом необхідно виконувати процедуру вибору компонентів, які 

потрібно обфусковувати. 

Сформовано кроки удосконаленого методу обфускації програмного 

коду, який відрізняється від існуючих заданим порядком запуску алгоритмів 

для заплутування коду, що дозволяє збільшити час аналізу програм. 

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. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОД ОБФУСКАЦІЇ ВИХІДНОГО КОДУ НА ОСНОВІ 

РЕКУРЕНТНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ З ЗАМІЩЕННЯМ 

ІДЕНТИФІКАТОРІВ 

3.1. Застосування імітації реальних ідентифікаторів для обфускації 

програмного коду 

 

3.1.1. Аналіз механізму імітації для обфускації користувацького 

інтерфейсу  

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 
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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. 3.1. зображено макет структури обфускаційного процесу, що 

містить обидва представлені методи. 

 

 

Рис. 3.1. Система генерації коду з реалістичним процесом заміни 

ідентифікаторів 
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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 того що додаткові 

ускладнення виявляються поза блоками виконання замість цього. Наприклад, 

якщо додати ще три "фіктивні" функції, які не відрізняються на перший 

погляд (особливо якщо це зроблено поверх звичайне заплутування), то 

розуміння "де шукати" необхідні функції стає ще важче досягти. 

Рисунок 3.2 показує поєднання заплутування потоку керування та 

введення згенерованого коду. 
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Рис.3.2. 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 функції, та посилання на блоки, додані 

за допомогою обфускації потоку керування, тоді процес розпізнавання 

програмного коду практично унеможливлюється. 

 

3.1.2. Застосування нейромереж для обфускації користувацького 

інтерфейсу 

Разом із стрімким розвитком швидкодії обчислювальної техніки, 

широта набору алгоритмів, які стають доцільними для використання теж 

росте. Якщо двадцять років назад, найпотужнішим процесором для широкої 

публіки був Intel Pentium 4 створений на Willamette архітектурі, що мав одне 

ядро з частотою до 2 GHz (за найдорожчу $562 модель) , то зараз Threadripper 

серія показує нереальний приріст в швидкодії (Наприклад, Threadripper 

3990X  із 64-ма ядрами, кожне з яких має базову частоту в 2.9GHz  і може 

досягати максимальної частоти в 4.3GHz). Це прискорення в 185 разів, якщо 
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порівнювати базову частоту! При теоретичному ліміті прискорення в 275 

разів у випадку ідеального охолодження.  

Зрозуміло, що такі прирости можливі лише у випадку, коли програма, 

що виконується підтримує ідеальну паралелізацію, що практично неможливо. 

Але, так як нейронні мережі все ще паралізуються дуже добре (є велика 

кількість нейронів, що не залежать один від одного), похибкою можна 

знехтувати. 

Тому, завдяки 200-кратному приросту швидкодії, використання 

алгоритмів, що не було б доцільним 20 років тому звучить як непогана опція. 

Найсильніше ефект цього впливу відчула індустрія штучного 

інтелекту. Нейронні мережі, хоч і під теоретичними дослідженнями з 50-их. 

Наприклад, описана в «The Organization of Behavior» Donald’а Hebb’а в 1949 

році [13] система не могла бути практично застосованою на протязі декількох 

десятиліть після її публікації. 

Структуру «feed forward»-моделі показано на рисунку 3.3. 

 

Рис. 3.3. Структура «feed forward»-моделі 

Така модель не набагато молодше «perceptron»’а і, по своїй суті, є 

простою їх комбінацією. Модель належить до цієї категорії якщо: 

1. Всі вершини повністю зв’язані з усіма вершинами сусідніх шарів.  

2. Вона не містить циклів, тобто плив активації – лінійний, від 

вхідних до вихідних шарів.  

3. Між вхідним і вихідним шарами існує рівно один схований шар 

нейронів. 
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Найчастіше для тренування таких моделей використовують 

«backpropagation». Структуру «Radial Basis»-моделі наводити не буду, адже 

вона співпадає із структурою «feed forward»-моделі. 

Ключовою відмінністю є той факт, що RBF-модель використовує 

спеціалізовану функцію активації, яка дозволяє використовувати модель в 

більш широкому наборі випадків, особливо коли очікуваний результат – це 

число або послідовність чисел, на відміну від «так-ні» відповідей (точніше їх 

ймовірностей), що краще підходять для типових моделей. 

Структуру «deep feed forward»-моделі показано на рисунку 3.4. 

 

Рис. 3.4. Структура «deep feed forward»-моделі 

Саме цей підхід відповідальний за відкриття «коробки пандори» в 

ранніх 90-их. Через особливість процесу навчання таких мереж 

(«backpropagation») комплексність алгоритму навчання росте в 

експоненційній залежності. Так, ці моделі залишались непрактичними аж до 

00-их, коли більш оптимальні методи групового навчання таких мереж були 

розроблені.  
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Структуру рекурентної моделі наведено на рисунку 3.5. 

 

Рис. 3.5. Структура рекурентної моделі 

Ключовою відмінністю таких моделей є те що деякі із вершин 

отримують частину своїх вхідних даних з затримкою, наприклад вершина 

першого шару може отримувати і входи із попередньої ітерації такої мережі 

на додачу до входів, які подаються зараз. 

Структуру рекурентної моделі із пам’яттю наведено на рисунку 3.6. 
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Рис. 3.6. Структура рекурентної моделі із пам’яттю 

Даний тип додає так звану «одиницю пам’яті в набір інструментів, що 

використовуються, її ідея в тому, що вона, подібно до звичайної рекурентної 

вершини отримує входи з затримкою, АЛЕ вона надає набагато ширший 

контроль над інтервалами затримок, іншими словами, те, які дані і як довго 

затримуються контролюється станом самої мережі – іншими словами такі 

вершини виконують роль пам’яті, зберігаючи і відновлюючи дані із 

попередніх станів коли стан основної частини мережі вказує на те, які дані 

йому потрібні. Такі вершини мають відносно складну внутрішню будову і 

вони будуть розглянуті в одному із наступних розділів. 

Структуру рекурентної моделі з пам’яттю і gate’ами наведено на 

рисунку 3.7. 
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Рисунок 3.7. Структура рекурентної моделі з пам’яттю і gate’ами 

Ці моделі відрізняються від інших моделей з пам’яттю тільки  

наявністю більш контрольованих ручних обмежень затримок вхідних даних, 

які можуть надавати клітинки пам’яті. Такі моделі широко застосовуються в 

музичній індустрії через спрощене само-зациклювання – при правильному 

використанні їх ефективність майже досягає ефективності звичайних 

рекурентних мереж з пам’яттю при значно нижчих затратах ресурсів. 

Структуру моделі-автошифратора наведено на рисунку 3.8. 
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Рис. 3.8. Структура моделі-автошифратора 

Такі моделі мають порівняно просту будову і використовуються для 

простих проблем класифікації. Особливістю є те, що вихідні значення – це 

вершини з пам’яттю. 

Структуру змінної моделі-автошифратора наведено на рисунку 3.9. 
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Рис. 3.9. Структура змінної моделі-автошифратора 

Такі моделі зазвичай використовуються для класифікації ймовірностей. 

Їх складність значно перевищує складність «незмінних» колег, але іноді 

широта застосування варта підвищеної комплексності обчислень. 

Структуру моделі-дешуматора наведено на рисунку 3.10. 
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Рис. 3.10. Структура моделі-дешуматора 

Цей тип моделей відрізняється тим, що вони додають значну кількість 

шуму до вхідних даних. Це потрібно тому, що звичайні AE-like моделі 

навчаються занадто глибоко (they overfit), що погіршує якість навченої 

моделі в загальному випадку. 

Для того щоб не розтягувати роботу довше необхідного, я вибрав три 

потенційних кандидати внутрішньої структури нейронів, що краще підходять 

для контексту даної роботи.  

В першу чергу, на рисунку 3.11 наведено одну із основних версій 

класичної будови LSTM-нейрона. 
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Рис. 3.11. Внутрішня будова типового нейрона із пам’яттю 

Цю ж діаграму представлено в додатку Б в вищій якості. 

Вона включає в себе відмітки про всі операції, що виконуються над 

даними в плині однієї ітерації. Легенда операцій: 

 DLLs – Deep Learning Layers – декілька шарів типових 

“feedforwarding” нейронів, що навчаються згідно з “backpropagation”. 

 & – операція логічного І. 

  – функція активатор, зазвичай сигмоїда, tanh, etc. 

 c – функція копіювання даних. 

 + – функція додавання. 

 * – функція множення. 

Будову такого нейрона приведено на рисунку 3.12. 
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Рис. 3.12. Внутрішня будова Peephole connections LSTM-нейрона 

Переваги такої будови нейрона в тому, що він надає більше контролю 

над окремими складовими алгоритму, адже одна велика сітка типових 

“backpropagation” нейронів була розділена на чотири дрібніші сітки. Таку 

структуру простіше дебажити (шукати помилки її роботи), а також вона дещо 

краще піддається розумінню людиною (хоча рівень цього розуміння  все ще 

низький – це все ще нейронна мережа). Цю ж діаграму в вищій якості можна 

знайти в додатку В. Легенда не відрізняється від легенди приведеної для 

рисунку 3.11. 

Будову такого нейрону приведено на рисунку 3.13. 
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Рис. 3.13. Внутрішня будова нейрону з пам’яттю і воротами 

Така будова нейрона, хоч по своїй суті і дуже схожа до Peephole 

connections нейрона, показує кращу швидкодію в деяких випадках. Хоч ці 

випадки часто дуже специфічні, така будова теж часто застосовується. 

Хоч різниця між цими трьома підходами будови мережі на практиці не 

настільки велика, як говориться, диявол в деталях, тому навіть такі деталі 

заслуговують значної уваги – адже це ядро майбутньої програми. Саме від 

правильного підбору архітектури буде залежати швидкодія алгоритму в 

цілому. 

Звісно ж імплементація класичної моделі найпростіша – потрібен лише 

один «кластер» із “backpropagation” але через те, що вона поступається в 

швидкодії більш новим архітектурам, від неї варто відмовитись. 

Друга представлена модель – loophole connections – виглядає як золота 

середина між швидкодією і комплексністю імплементації.  

Третя модель теж виглядала багатообіцяючою, але ряд простих тестів 

показав, що вона злегка поступається другі моделі при навчанні генератора 

функцій JavaScript коду, як мінімум на дрібних датасетах (штучно 

мінімізовані тести), тому від цього підходу я теж відмовився. 
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Так, вибір падає на другий підхід, а структурою нейронів рекурентних 

мереж, які будуть згадуватися далі в роботі прийнято структуру 

представлену в додатку В. 

Нейронні мережі – це хоч і не новий підрозділ інформатики, велика 

кількість наукових робіт, що публікуються щорічно покривають всі можливі 

інновації. Тому найпрактичнішим рішенням при написанні наукових робіт 

пов’язаних з ними є підбір нових способів застосування таких мереж замість 

того щоб пробувати видозмінити їх структуру в цілому. 

Хоч це і звучить просто, це не так. Навіть просто орієнтуватись в 

десятках публікацій, виступів на конференціях і нових open source 

імплементація технік непросто, тому навіть просте застосування відомих 

методів до конкретного напрямку їх використання непросто. Для того щоб 

підібрати алгоритм, який найкраще підходить для даної конкретної точки 

використання, необхідно опрацювати величезну кількість різних підходів, їх 

складових, їх комбінацій. Потрібно перетестувати багатообіцяючі опції на 

своєму обраному датасеті (краще на його частині, адже повне навчання 

мережі може займати сотні годин), адже різні комбінації алгоритмів мають 

різні ефекти на різні набори даних. Особливо в настільки широкому і 

складному полі досліджень, як генерація реалістичних даних.  

Варто не забувати, що поле цієї праці досить близько перетинається з 

полем досліджень OpenAI’s GPT команди. Звісно ж масштаби досліджень 

порівняти неможливо, але загальний вектор руху дещо співпадає. Їх 

дослідження показали, що використання звичайних рекурентних мереж для 

таких цілей недостатньо, адже вони швидко перешли до моделей заснованих 

на трансформерах. 

Звісно ж, далеко не всі їх дослідження є настільки «відкритими», як їх 

ім’я хотіло б донести, все що стосується їх останнього третього покоління 

трансформаторів тримається під строгою таємницею для «захисту населення 

від мізінформації», адже такі продвинуті моделі можна використовувати в 

дуже негативних цілях. Так як доступу до найкращих існуючих рішень 



98 
 

 

немає, простим смертним варто задовольнятися підходами десятирічної 

давності. 

 

3.2. Удосконалений метод заплутування вихідного програмного коду 

клієнтської сторони інтерфейсу з застосуванням застосуванням 

нейромережевих механізмів 

Змінні грають важливу роль в сприйнятті коду програмістами. Якщо 

розглянути три основні парадигми програмування, що хоча б дещо 

використовуються (об’єкто-орієнтована, процедурна і функціональна) – для 

кожної із них використання ідентифікаторів для змінних (або назв функцій, 

їх аргументів, тощо) грає невід’ємну роль. Тому, очевидно, що робота з 

ідентифікаторами заслуговують одного з найвищих пріоритетів в процесі 

обфускації – вони відіграють критичну роль для людського сприйняття при 

цьому не даючи абсолютно ніякого ефекту на компілятори, інтерпретатори і 

інші подібні інструменти. 

Зазвичай, ідентифікатори для обфускованого коду генеруються 

випадковим чином. Є декілька різних методик генерації, наприклад: 

 Використання всіх доступних символів в процесі генерації 

(AHoqAMuwmtxiqMA7, krP2e2w7FGUcE8wm, HqvFknK7sWPSvwRR) 

 Використання лише чисел (_9682328283472458, 

_9482765454526466,  

_3255264664276793) 

 Використання чисел в не-десятковому кодуванні (_0x3881, 

_0x3815eb, _0x1f1544, _0xebfa08) 

Хоча числа і виглядають так, ніби вони знижують набір 

різноманітності ідентифікаторів, основна їх перевага в пришвидшенні 

генерації. 

Але, що якщо подивитись в протилежну сторону? Що якщо заміть 

спроб зниження різноманітності задля прискорення генерації, пожертвувати 
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швидкодією заради отримання додаткових переваги? Наприклад, можна 

спробувати імітувати реальні ідентифікатори. 

Вони відразу ж видають будь кому хто їх бачить важливу інформацію: 

код обфусковано. І яка ж перша ідея, що буде застосована коли хтось бачить 

явно-обфускований код? Правильно – вони спробують прогнати його через 

автоматизовані де-обфускатори. За рахунок використання найпростішого 

доступного способу втрачається одна із важливих сторін захисту – 

неочікуваність використання. Чим довше ми можемо сховати факт того, що 

код обфусковано – тим більше часу ми виграємо. І, очевидно, що виграний 

час прямо пропорційний до того, що особа, яка намагається «де-

обфускувати» захищені дані здасться і відмовить від спроби «зплагіатити» 

захищені дані.  

Тепер до більш важливої проблеми – як згенерувати ці ідентифікатори. 

Звісно, ідеальним рішенням було б використання GAN-based алгоритмів, 

наприклад GPT-3 модель, що продовжує швидко набирати популярність. Але 

через їх ДУЖЕ низьку швидкодію і високу ціну обчислень, я не вважаю їх 

хорошим вибором для даного use-case’у. Як мінімум, до наступного значного 

стрибку в швидкодії процесорів і, особливо, відеопроцесорів.  

Враховуючи сучасний стан, більш типові рекурентні мережі мають 

значно більше сенсу. Вони, звісно, теж вимагають значної кількості ресурсів , 

особливо на етапі навчання, але, як мінімум, вони можуть адекватно 

застосовуватись на звичайний персональних ПК (хоч і з помітними затратами 

часу) замість спеціалізованих обчислювачів. 

Для того, щоб робота не здавалась пустою риторикою, варто приводити 

настільи багато прикладів, наскільки доцільно. Тому, я пропоную порівняти 

ефект на основі функції приведеної в попередньому розділі.  

Рисунок 10 дублює рисунок 9 із попереднього розділу і приведено щоб 

уникнути зайвого пошуку в тілі попереднього розділу читачем. Увагу значно 

доцільніше приділити до різниці між рисунками 3.14 і 3.15, що ілюструє 

ефект реалістичних ідентифікаторів на сприйняття коду. 
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function tucon53YoAGg67vy (MzvZ6M92xRAzASjz, ip9RLUQhfYZ9YUKN) { 

  var wUsoj7wrYtN9tYmH = Math.pow(Math.pow(108, 1/2) + 10, 1/3), 
    xwgfofTUzV6xF5Qa = Math.pow(Math.pow(108, 1/2) - 10, 1/3), 

    J8yW2PZaBgBGyCwk = 3, pZhNpvcYi6kk7iJv = J8yW2PZaBgBGyCwk + 
    ip9RLUQhfYZ9YUKN + 1; 

  if (J8yW2PZaBgBGyCwk + ip9RLUQhfYZ9YUKN > pZhNpvcYi6kk7iJv)  
    return MzvZ6M92xRAzASjz * wUsoj7wrYtN9tYmH + ip9RLUQhfYZ9YUKN 

*  
           xwgfofTUzV6xF5Qa; 

  else 
    return (MzvZ6M92xRAzASjz + ip9RLUQhfYZ9YUKN) * 

(wUsoj7wrYtN9tYmH  
           + 1 – xwgfofTUzV6xF5Qa); 
} 

Рис. 3.14. Функція потрійної суми після обфускації трьома простими 

методами 

 

function spawnDepth (keyDown, createFixture) { 

  var attributes = Math.pow(Math.pow(108, 1/2) + 10, 1/3), 

    unicodeFont = Math.pow(Math.pow(108, 1/2) - 10, 1/3), 

    shapeRenderer = 3, numComponents = shapeRenderer + 

    createFixture + 1; 

  if (shapeRenderer + createFixture > numComponents)  

    return keyDown * attributes + createFixture *  

           unicodeFont; 

  else 

    return (keyDown + createFixture) * (attributes  

           + 1 – unicodeFont); 

} 

Рис. 3.14. Функція потрійної суми із застосування реалістичних 

ідентифікаторів 

Якщо функція приведена на рисунку 3.13 відразу виглядає так, ніби 

вона була штучно оброблена і натякає на обфускацію, з функцією на рисунку 

3.14 це не настільки очевидно. Але, попри їх реалістичне представлення, ці 
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ідентифікатори не допоможуть нікому зрозуміти суть алгоритму. Що 

очевидно, адже модель яка їх згенерувала, суть алгоритму розуміти не може. 

Так, окрім того, що вони ховають факт того, що код було обфусковано (як 

мінімум на перший погляд), вони додають аддитивний рівень confustion до 

потенційного читача, адже людський мозок звик до пошуку зв’язків між 

інформацією яку він отримує. 

Цей ефект називається «the Stroop effect» і він добре ілюструється 

грою, що приведена на рисунку 3.15. 

 

Рис. 3.15. Гра, що ілюструє the Stroop effect 

Суть гри в тому, щоб назвати колір шрифту, а не прочитати сам текст. І 

це набагато складніше, ніж здається. 

Цей же ефект ця робота і намагається досягнути підставляючи 

ідентифікатори, які не мають сенсу в контексті. Навіть так вони ускладнюють 

розуміння того, що було написано. І роблять це куди ефективніше, ніж 

традиційний підхід з випадковими літерами/цифрами.
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Відомо, що засвоєння інформації прямо залежить від форми і способу її 

представлення. Таким чином, максимуючи ефект такої «перегрузки» 

(“Overloading”) можна досягти зниження відсотку особистостей здатних «де-

обфускувати» представлені їх дані. 

По своїй суті, ідея дуже проста: дерево найлегше сховати в лісі. Якщо 

потрібно максимізувати шанс того, що інформація не буде витягнута із  її 

джерела без можливості прибрати її звідти (або необоротно її змінити), 

найкращий спосіб – розширити її шаром схожої інформації, що не має 

аналогічного рівня цінності. 

Треновані моделі нейронних мереж для використання в рамках даного 

продукту було вирішено відділити від тіла самого обфускатора для 

спрощення їх заміни. Тому, вони навчаються і пакуються спеціально 

написаними програмами пакування мереж у спеціально розроблений формат: 

obfmodel. Таких утиліт навчання мереж є дві – одна для великої моделі, що 

генерує власне код, а інша – для дрібнішої моделі, яка працює з 

ідентифікаторами. 

Утиліта main_obfmodel_generator командної строки призначення для 

контролю за навчанням моделі нейронної мережі на основі наданого 

датасету. 

Вона приймає рівно два параметри: 

 Відносну адресу місцезнаходження директорії із правильно 

відформатованим датасетом 

 шлях до вихідного obfmodel файлу 

Приклад виклику: 

$ main_obfmodel_generator path/to/dataset output/main_model.obfmodel 

Очікувана структура директорії з датасетом: 

Два текстові файли і корені директорії: programs_training.txt і 

programs_eval.txt. Обидва файли мають просту структуру: кожна із строк в 

файлі – відносна адреса до одного *.js файлу з кодом. Повторення файлів не 
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рекомендовано. Те ж і з неіснуючими або недоступними файлами в списку – 

це може спричинити проблеми із навчанням нейронної мережі. Також 

рекомендовано щоб всі файли знаходилися в під-директорії датасету, але це 

необхідно лише під деякими оперативними системами. 

Файли з вихідним кодом, що містяться в першому списку 

використовуються для навчання мережі, а ті, що в другому – для контролю за 

навчанням і для убезпечення від проблеми з overfitting. 

Параметри командної строки даної утиліти tiny_obfmodel_generator 

повністю співпадають із параметрами утиліти описаної в розділі 4.1.1. 

Різниця в структурі датасету. Так як ідентифікатори в файли помістити 

значно складніше, ніж звичайний код, для їх представлення було обрано json-

файли [40]. Тому в директорії датасету мають існувати дві директорії: train і 

test, обидві заповнені довільно названими json-файлами. Структура цих 

файлів: 

[ 

  "identifier", "anotherIdentifier", "and", "so", "on" 

] 

Так, дані файли – це унікальний набір ідентифікаторів, перерахованих 

через кому в json-масиві. 

obfmodel – це спеціальний тип файлу, розроблений в процесі даної 

роботи для системо- і мово-незалежного зберігання результатів навчання 

нейронних мереж. Такі файли отримуються в результаті навчання і 

використовуються обфускатором. 

Файл побудовано за алгоритмом: перші 4 байти – магічне число що 

визначає належність файлу до даного формату. Наступні 12 (3 слова по 4 

байти) байти описують версію формату файлу. Хоча єдина версія, що 

підтримується це 1.0.1 (іншими словами, major version – 1, minor version – 0, 

patch – 1), ці байти додані для того щоб у випадку переробки структури таких 

файлів, підтримку файлів було легко порівняти. 
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Наступні 4 байти описують тип моделі нейронної мережі, що 

зберігається, на даний момент підтримуються два значення цього параметра: 

 При значенні 0, файл вважається порожнім і всі байти після 

даного ігноруються. 

 При значенні 1, файл вважається tensorflow моделлю. 

Наступні 4 байти описують ціль моделі, тобто те, яку роль вона має 

виконувати в процесі обфускації. Так, модель для генерації коду має мати 

значення 1, а модель для генерація ідентифікаторів – 2. 

Значення більше двох зарезервовані для майбутнього використання, 

наприклад, якщо до системи буде додано підтримку більшої кількості різних 

моделей. Значення  і  вважаються помилкою і помічають даний файл як 

пошкоджений. 

Для tensorflow моделей наступні 4 байти описують розмір блоку, що 

описує архітектуру моделі, назвемо цей розмір .  

Наступні  байт заокруглені так, щоб кількість байт, що 

використовуються були кратні 4, наприклад, якщо , то розмір цього 

блоку – 112 байт, якщо , то розмір блоку – 116 байт. Ці дані про 

архітектуру експортуються із використанням tensorflow API. Байти що 

слідують за даними представляють собою  чисел, що закодовані згідно з 

IEEE 754-2019 для 32-бітних чисел. Кількість чисел описується 

архітектурою.  

Саме цей останній блок і є найважливішою складовою файлу, адже 

саме тут зберігаються дані моделі, як от ваги зв’язків між нейронами і інші 

дані, які інтерполюються в процесі навчання моделі. 

Будь які байти після очікуваної кількості байтів-даних ігноруються. 

Вони можуть бути використані довільно, утиліти генерації можуть зберігати 

там довільну інформацію, скажімо те, скільки часу зайняло навчання мережі.  
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Поверх цього, такі файли можуть використовувати довільну форму 

шифрування, скажімо zip. У таких випадках, перші байти відповідають 

магічному числу відповідного формату шифрування.  

Таке архівування допускається тільки при умові, що в архіві розміщено 

рівно один довільно названий файл, структура якого співпадає зі структурою 

описаною в цьому розділі.  

Так як проект розроблено на С++, найважливішою залежністю є C++ 

runtime. Через його нововведення і зручність я вибрав clang як основне 

середовище розробки, тому для запуску готового продукту необхідно 

установити llvm . Для підтримки С++20, було вибрано найновішу 12-ту 

версію.  

Для того щоб описати структуру файлової системи, створюється 

спеціальний файл проекту. Для того щоб не винаходити нову архітектуру, 

було прийнято рішення описувати проекти в yaml (YAML Ain't Markup 

Language) форматі. 

Файл проекту включає в себе як декілька обов’язкових полів, так і 

набір полів, які вказувати необов’язково. 

Обов’язкові поля включають в себе: 

 project_name – назва проекту – одна строка, пробіли 

дозволяються. 

 inputs – список вхідних файлів для обфускації. 

 output_directory – директорія для розміщення результатів 

обфускації. 

 load_tensorflow_models – список моделей, що будуть включені в 

процес обфускації.  

До необов’язкових полів належать: 

 verbose – приймає значення true або false, де стандартне значення 

– false. Коли цей прапор установлено, в процесі роботи обфускатора в cerr 

потік викидається велика кількість додаткової інформації. Використовується 

для пошуку проблем із програмою. 
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 disable_obfuscation_steps – список етапів обфускації, які 

уникаються. 

 extra_custom_steps – список додаткових кроків обфускації. Кожен 

із яких – шлях до виконуваного файлу. Очікується, що вказані файли, при 

виклику зчитають вхідний код із стандартного потоку вводу і повернуть 

коректних (але, потенційно, видозмінений) код до стандартного потоку 

виводу. 

  jo_params – список пар «параметр»-«значення», що будуть прямо 

передані до javascript-obfuscator АПІ, яке використовується для здійснення 

стандартної обфускації. 

Приклад файлу проекту: 

project_name: test 

 

inputs: 

  - path/to/a/local/file.js 

  - /path/to/a/global/file.js 

 

output_directory: path/to/a/directory 

 

verbose: false 

 

load_tensorflow_models: 

  - path/to/a/model/filename.obfmodel 

  - path/to/one/more/model/filename.obfmodel 

 

disable_obfuscation_steps: 

  - name_of_the_step_to_disable 

  - and_another_one 

  - and_one_more 
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extra_custom_steps: 

  - command_1 

  - ./command_2 

  - ./some/path/command_3 

  - /global/path/command_4 

 

jo_params: 

  - compact: false 

  - controlFlowFlattening: true 

  - controlFlowFlatteningThreshold: 1 

  - numbersToExpressions: true 

  - simplify: true 

  - shuffleStringArray: true 

  - splitStrings: true 

  - stringArrayThreshold: 1 

 

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. 
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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. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Розглянуто особливості навчання нейронних мереж великого розміру із 

дуже складною структурою з точки зору ресурсо-затратного процесу. 

Показано, що змінні нейронні мережі зі складною структурою піддаються 

дуже помітному впливу якості навчання навіть при незначних змінах 

параметрів в порівнянні навіть зі звичайними глибокими нейронними 

мережами, де даний показник вже є достатньо високим. 

Розробка обфускацї користувацького інтерфейсу вимагає значно 

ширшого рівня тестування в порівнянні із більш легкою науковою 

розробкою. Розробка навіть відносно серйозних проектів, що направлені на 

широке поширення між різними клієнтними групами недоцільно виконувати 

наодинці: розмір команди позитивно впливає на якість тестування що 

відбувається в процесі розробки. 

Розбивка одного (відносно) великого проекту на групу дрібних 

позитивно впливає на якість проекту, хоч і ускладнює «систему збірки», яку 

потрібно розробити для підтримки такого комплексного середовища 

розробки, особливо якщо різні частини проекту використовуються 

абсолютно незалежні інструменти, так, наприклад, хоч основна частина 

проекту і розроблена на С++, практично всі інструменти взаємодії з 

tensorflow було описано з використанням мови програмування Python. Для 

взаємодії з типовою імплементацією обфускатора а також для тестування 

було використано Node JS. Так, підтримка такого середовища із великою 

кількістю різних інструментів (наприклад менеджерів залежностей: тільки їх 

було використано три!) вимагає написання додаткових скриптів збірки і 
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тестування (що непрямо спонукає до використання інструментів четвертої 

мови програмування). 

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 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА 

ОЦІНКА КЛАСИЧНИХ ТА РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДІВ ОБФУСКАЦІЇ 

ПРОГРАМНОГО КОДУ 

4.1. Розробка спеціалізованого фреймворку для дослідження параметрів 

та способів обфускації програмного коду 

Розглянемо спеціалізований фреймворк для дослідження параметрів та 

способів обфускації програмного коду. На рис. 4.1 представлена UML 

діаграма класів, яка проводить описання типів об’єктів програмного 

середовища та зв’язки між ними, які дозволяють зрозуміти механізми 

запуску модулів обфускації. На даній діаграмі зображено тільки основні 

класи, а також атрибути, методи та обмеження на зв'язок між об’єктами. 

Клас LLVM PassManager являється центральним класом моделюючого 

середовища, що управляє процесом обфускації, запускає та використовує 

інші класи та їх компоненти через свою основну функцію run(). Класи LLVM 

ModulePass та LLVM FunctionPass наслідують клас LLVM PassManager та 

використовують runOnModule() та runOnFuction() як основні функції або 

точки входу. 

Різниця між LLVM ModulePass та LLVM FunctionPass полягає у тому 

що у випадку ModulePass точка входу у модуль обфускації буде викликана 

один раз (функція runOnModule()). У разі LLVM FunctionPass точка входу 

буде викликана для кожної функції у програмі (функція runOnFunction()). 

Клас SubstitutionPass є класом, який наслідує LLVM FunctionPass та 

відповідає за процес запуску алгоритму обфускації заміщення та 

перестановки інструкцій. В нього входять наступні основні методи: 
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Рис. 4.1. UML діаграма класів 

- runOnFunction() – функція яка використовується для запуску 

алгоритму обфускації на код кожної функції у програмі. Викликається один 

раз для кожної функції у програмі. 



112 
 

 

- doInitialization() - функція яка використовується для ініціалізації  

глобальних змінних класу. Викликається один раз при запуску модулю 

обфускації. 

- getPassName() – функція яка використовується для виводу назви 

модулю обфускації у виді рядку. 

- SubstitutionPass() – функція конструктор яка використовується для 

створення нового класу SubstitutionPass. 

Поля класу ID та annotation є змінними які зберігають ідентифікатор 

модулю та ідентифікатор анотації для цього модулю. 

Клас FlatteningPass є класом, який наслідує LLVM FunctionPass та 

відповідає за процес запуску алгоритму вирівнювання графу потоку 

управління програми. В нього входять наступні основні методи: 

- runOnFunction() – функція яка використовується для запуску 

алгоритму обфускації на код кожної функції у програмі. Викликається один 

раз для кожної функції у програмі. 

- shuffleBasicBlocks() – функція яка використовується для 

перемішування базових блоків у випадковому порядку під час процесу 

обфускації. 

- fixStack() – функція яка використовується для вирівнювання стеку 

функції під час процесу обфускації. 

- doInitialization() - функція яка використовується для ініціалізації  

глобальних змінних класу. Викликається один раз при запуску модулю 

обфускації. 

- getPassName() – функція яка використовується для виводу назви 

модулю обфускації у виді рядку. 

- FlatteningPass() – функція конструктор яка використовується для 

створення нового класу FlatteningPass. 

Поля класу ID та annotation є змінними які зберігають ідентифікатор 

модулю та ідентифікатор анотації для цього модулю. 
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Клас RenamingPass є класом, який наслідує LLVM ModulePass та 

відповідає за процес запуску алгоритму перейменування назв глобальних 

змінних та функцій. В нього входять наступні основні методи: 

- runOnModule() – функція яка використовується для запуску алгоритму 

обфускації для вибраної програми. Викликається один раз на старті модулю 

обфускації. 

- getPassName() – функція яка використовується для виводу назви 

модулю обфускації у виді рядку. 

- RenamingPass() – функція конструктор яка використовується для 

створення нового класу RenamingPass. 

Поля класу ID та annotation є змінними які зберігають ідентифікатор 

модулю та ідентифікатор анотації для цього модулю.  

Клас FunctionMergingPass є класом, який наслідує LLVM ModulePass 

та відповідає за процес запуску алгоритму поєднання функцій. В нього 

входять наступні основні методи: 

- runOnModule() – функція яка використовується для запуску алгоритму 

обфускації для вибраної програми. Викликається один раз на старті модулю 

обфускації. 

- getAnalysisUsage() – функція яка використовується для аналізу всіх 

функцій у програмі а також користувачів цих функцій. 

- mergeTypes() – функція яка використовується для поєднання типів 

двох функцій. Використовується у процесі роботи алгоритму обфускації для 

поєднання типів вхідних параметрів та вихідних значень функції. 

- createFunctionBody() – функція яка використовується в процесі роботи 

алгоритму поєднання функцій для створення нової поєднаної функції. 

- getPassName() – функція яка використовується для виводу назви 

модулю обфускації у виді рядку. 

- FunctionMergingPass() – функція конструктор яка використовується 

для створення нового класу FunctionMergingPass. 
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Поля класу ID та annotation є змінними які зберігають ідентифікатор 

модулю та ідентифікатор анотації для цього модулю. Поле parameters це 

зміна яка представляє собою масив який містить в собі параметри функцій 

які поєднуються з урахуванням порядку виклику цих параметрів. 

Клас AliasingPass є класом, який наслідує LLVM ModulePass та 

відповідає за процес запуску алгоритму створення псевдонімів для 

глобальних змінних. В нього входять наступні основні методи: 

- runOnModule() – функція яка використовується для запуску алгоритму 

обфускації для вибраної програми. Викликається один раз на старті модулю 

обфускації. 

- createGlobalAlias() – функція яка використовується в процесі роботи 

алгоритму для створення псевдоніму для вибраної глобальної змінної. 

- getPassName() – функція яка використовується для виводу назви 

модулю обфускації у виді рядку. 

- AliasingPass() – функція конструктор яка використовується для 

створення нового класу AliasingPass. 

Поля класу ID та annotation є змінними які зберігають ідентифікатор 

модулю та ідентифікатор анотації для цього модулю.  

Клас JunkCodePass є класом, який наслідує LLVM ModulePass та 

відповідає за процес запуску алгоритму додавання небажаного коду. В нього 

входять наступні основні методи: 

- runOnModule() – функція яка використовується для запуску алгоритму 

обфускації для вибраної програми. Викликається один раз на старті модулю 

обфускації. 

- insertJunkCode() – функція яка використовується в процесі роботи 

алгоритму для додавання небажаного коду у вибраний базовий блок. 

- getPassName() – функція яка використовується для виводу назви 

модулю обфускації у виді рядку. 

- JunkCodePass() – функція конструктор яка використовується для 

створення нового класу JunkCodePass. 
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Поля класу ID та annotation є змінними які зберігають ідентифікатор 

модулю та ідентифікатор анотації для цього модулю.  

Клас StringEncryptionPass є класом, який наслідує LLVM ModulePass 

та відповідає за процес запуску алгоритму обфускації (шифрування) рядків 

програми. В нього входять наступні основні методи: 

- runOnModule() – функція яка використовується для запуску алгоритму 

обфускації для вибраної програми. Викликається один раз  на старті модулю 

обфускації. 

- encryptSring() – функція яка використовується в процесі роботи 

алгоритму для шифрування вибраного рядку програми. 

- getDecryptFunction() – функція яка використовується в процесі роботи 

алгоритму для створення функції дешифрування рядків.  

- getPassName() – функція яка використовується для виводу назви 

модулю обфускації у виді рядку. 

- StringEncryptionPass() – функція конструктор яка використовується 

для створення нового класу StringEncryptionPass. 

Поля класу ID та annotation є змінними які зберігають ідентифікатор 

модулю та ідентифікатор анотації для цього модулю.  

Клас AntiDebuggingPass є класом, який наслідує LLVM ModulePass та 

відповідає за процес запуску алгоритму захисту від динамічного аналізу. В 

нього входять наступні основні методи: 

- runOnModule() – функція яка використовується для запуску алгоритму 

обфускації для вибраної програми. Викликається один раз на старті модулю 

обфускації. 

- createAntiDebugThread() – функція яка використовується в процесі 

роботи алгоритму для створення функції захисту від динамічного аналізу.  

- getPassName() – функція яка використовується для виводу назви 

модулю обфускації у виді рядку. 

- AntiDebuggingPass() – функція конструктор яка використовується для 

створення нового класу AntiDebuggingPass. 
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Поля класу ID та annotation є змінними які зберігають ідентифікатор 

модулю та ідентифікатор анотації для цього модулю. Поле класу refreshRate є 

змінною яка містить інформацію про час очікування у підпрограмі перевірки 

на динамічний аналіз. 

Клас CommonCode є класом, який реалізує функції які часто 

викликаються з інших класів. Цей клас відповідає за процес пошуку анотацій 

у змінних та функціях під час обфускації: 

- hasAnnotation() – функція яка використовується для перевірки чи 

задана зміна або функція мають певну анотацію. Анотація яку треба знайти, 

вказується як параметр до цієї функції перевірки. 

- readConfiguration() – функція яка використовується для конфігурації  

роботи обфускатора.  

- isInternalFunction() – функція яка використовується для перевірки чи 

задана функція являється внутрішньою функцією обфускатора чи це одна з 

функцій програми. 

Поле класу annotations є змінною яка відображає масив зі списком всіх 

анотацій доступних обфусатору. 

Для забезпечення проведення експериментів було розроблене 

програмне забезпечення у вигляді інтерфейсу командного рядка, написане на 

мові Python. 

Тип інтерфейсу програми у вигляді командного рядка був вибраний так 

як процес обфускації відбувається у процесі компіляції, а компілятор являє 

собою програму з інтерфейсом командного рядка. 

Програма представляє собою інтерфейс командного рядка, куди 

передаються наступні вхідні параметри: 

–obfuscator_path – шлях до бібліотек та набору інструментів LLVM, в 

томи числі до бібліотеки компілятора. 

--obfuscator_cfg – шлях до файлу конфігурації компілятора, який 

містить інформацію про модулі обфускації які повинні бути використані. 
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--project – шлях до файлу проекту програми (даний файл містить 

інформацію про весь вихідний код програми, зв’язки між файлами та 

параметри компіляції та компонування). 

--configuration – тип конфігурації проекту програми який повинен бути 

використаний під час обфускації. Наприклад Release або Debug. 

Приклад запуску програми обфускації у вигляді інтерфейсу 

командного рядка: 

obfuscate.py –obfuscator_path Users/maxbazaliy/DesktopLLVM/ \ 

 --project  /Users/maxbazaliy/Desktop/Obfuscator/macOS/Examples/isJB-

master/JailbreakDetection.xcodeproj \ 

--configuration Release \ 

 --obfuscator_cfg 

/Users/maxbazaliy/Desktop/Obfuscator/macOS/Examples/isJB-

master/Obfuscator.cfg 

Результат роботи програми obfuscate.py виглядає наступним чином: 

1. Програма obfuscate.py перевіряє вхідні параметри на коректність 

введених значень. Якщо перевірку успішно пройдено, програма переходить 

до наступного кроку 

2. obfuscate.py читає файл проекту програми яку потрібно 

обфускувати, та запускає процес компіляції та компонування програми. Цей 

крок необхідний для перевірки що вибрана програма може бути 

скомпільована 

3. Якщо програма може бути скомпільована, obfuscate.py запускає 

процес генерації коду проміжного представлення для всіх файлів які вказані 

у файлі проекту 

4. Як тільки процес компіляції та процес генерації коду проміжного 

представлення для всіх файлів завершений, починається процес 

компонування коду проміжного представлення у один єдиний файл. 
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5. Наступним кроком починається процес обфускації. Під час цього 

процесу, кожен модуль обфускації який вказаний у файлі конфігурації буде 

запущений у порядку визначеному у файлі конфігурації. 

6. Після закінчення процесу обфускації, код проміжного 

представлення після обфускації буде збережений у файл. 

7. Останнім кроком роботи програми обфускації є запуск процесу 

компонування, під час якого код проміжного представлення після обфускації 

перетворюється на бінарний файл або програму яка готова до використання. 

 

 

Рис.4.2. Візуальний приклад роботи програми obfuscate.py 

 

Для виконання дисертаційного дослідження для створення проміжного 

представлення був обраний інструмент LLVM (Low Level Virtual Machine). 

Проект LLVM являє собою універсальну систему аналізу, трансформації та 

оптимізації програм. Незважаючи на свою назву, LLVM не є традиційною 

віртуальною машиною, але надає корисні бібліотеки, які можуть бути 

використані для їх створення. В основі LLVM лежить проміжне 

представлення коду (intermediate representation, IR), над яким можна 

проводити трансформації під час компіляції, компонування і виконання. На 

вибір LLVM вплинули наступні його переваги: 
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- бібліотеки LLVM забезпечують генерацію коду для багатьох 

популярних процесорів, серед яких x86, x86-64, ARM, PowerPC, SPARC, 

MIPS, IA-64, Alpha. Ці бібліотеки будуються навколо чітко визначеного 

уявлення коду, відомого як проміжне представлення LLVM (LLVM IR). 

Таким чином, використання LLVM забезпечує можливість компіляції 

програми в переносимий між різними платформами універсальний байт-код, 

що забезпечує багатоплатформність нашого протектора; 

-  система має модульну структуру, окремі її модулі можуть бути 

вбудовані в різні програмні комплекси, вона може розширюватися 

додатковими алгоритмами трансформації і кодогенераторами для нових 

апаратних платформ [1]; 

-  бібліотеки LLVM є добре документовані, що дозволяє 

використовувати LLVM як оптимізатор і генератор коду. LLVM надає API 

для створення проміжного надання, а також генерації віртуальних машин. 

Крім того, LLVM надає API до всіх частин компілятора. 

В основі LLVM лежить проміжне представлення коду (intermediate 

representation, IR), над яким можна проводити трансформації під час 

компіляції, компонування і виконання. З цього представлення генерується 

оптимізований машинний код для цілого ряду платформ, як статично, так і 

динамічно (JIT-компіляція). LLVM підтримує генерацію коду для x86, x86-

64, ARM, PowerPC, SPARC, MIPS, IA-64, Alpha. 

Тому методи захисту, реалізовані з використанням LLVM, будуть 

дотримуватися одного з основних пред'явлених вимог - кросплатформність. І 

хоча спочатку завдання ставилося тільки для захисту вихідного коду, 

написаного для х86, використання LLVM дозволяє в теорії вирішити більш 

загальну задачу, ніж захист тільки цієї платформи. 

LLVM IR можна охарактеризувати як збірний триадресний код в SSA- 

формі. У конструюванні компіляторів SSA-представлення (Static single 

assignment form) - це проміжне представлення, в якому кожній змінній 

значення присвоюється лише один раз. Змінні вихідної програми 
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розбиваються на версії, зазвичай за допомогою додавання суфікса, таким 

чином, що кожне присвоювання здійснюється оригінальної версії змінної. 

LLVM Pass Manager фреймворк є важливою частиною всієї системи 

LLVM. Pass Manager виконує перетворення і оптимізації, які і складають 

компілятор. Він також виконує аналіз результату, який використовується для 

перетворень. 

Всі LLVM оптимізації є спадкоємцями класу Pass, що містить набір 

віртуальних методів, які реалізують спадкоємці. Залежно від того, яке 

завдання вирішується за допомогою LLVM оптимізацій, необхідно 

успадковуватися від одного з наступних класів: ModulePass, 

CallGraphSCCPass, FunctionPass, LoopPass, RegionPass, або BasicBlockPass 

клас. Вони дають системі більше інформації про те, що конкретно робить 

реалізована LLVM оптимізація і як вона може поєднуватися з іншими 

оптимізаціями. 

При розробці нового класу оптимізації необхідно чітко визначити, від 

якого з можливих LLVM Pass класів треба успадковуватися. При виборі 

треба керуватися правилом, що краще вибирати найбільш специфічний клас, 

це дає LLVM більше необхідної інформації, що дозволяє компілятору 

працювати швидше. Нижче наведені класи, які використовувалися в даній 

роботі. Детальну інформацію про всілякі класах оптимізації можна отримати 

в [29]. 

1) FunctionPass оптимізація 

Дана оптимізація застосовується до кожної функції в виконуваної 

програмі незалежно від всіх інших. Порядок виконання функцій не 

важливий, тому що FunctionPass не змінюйте зовнішні функції. Спадкоємці 

FunctionPass повинні відповідати таким вимогам: 

- Не змінювати функцію, крім тієї, яка в даний момент обробляється; 

- Не додавати і не видаляти функції з поточного модуля; 

- Не додавати і не видаляти глобальні змінні з поточного модуля; 
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- Не зберігати поточний стан між викликами функції runOnFunction 

(включаючи глобальні змінні). 

Реалізація FunctionPass зазвичай проста. Спадкоємці FunctionPass 

можуть перевантажувати три віртуальних методи для своєї роботи. Всі 

методи повинні повертати значення істина, якщо вони модифікують 

функцію, яка обробляється в даний момент, і значення брехня, якщо не 

модифікують. 

- virtual bool doInitialization (Module & M); 

Цей метод дозволяє робити багато чого з того, що заборонено 

спадкоємцям FunctionPass: додавати і видаляти функції, отримувати 

покажчики на функції і т.д. Крім того, метод doInitialization спрощує 

ініціалізацію різних об'єктів, що не залежать від функції, що обробляється в 

даний момент. Виклик цього методу не блокує роботу інших класів 

оптимізації, тому він виконується дуже швидко. 

 - virtual bool runOnFunction (Function & F) = 0; 

Цей метод повинен бути реалізований спадкоємцем, для виконання 

перетворення або аналізу роботи самого класу оптимізації. Зазвичай, метод 

повертає значення істина, якщо функція була змінена. 

 - virtual bool doFinalization (Module & M); 

Даний метод рідко використовується, він викликається, коли LLVM 

Pass фреймворк закінчив виклик методу runOnFunction для всіх функцій у 

програмі, яка компілюється. 

2) BasicBlockPass оптимізація 

Даний клас дуже схожий з FunctionPass, за винятком того, що він може 

модифікувати одночасно тільки один BasicBlock. Тому для спадкоємців 

цього класу заборонені ті ж дії, що і для спадкоємців FunctionPass, а також: 

 -  Модифікація BasicBlock поза поточного; 

 -  Збереження поточного стану між викликами функції runOnFunction. 
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BasicBlockPasses корисний для звичайної локальної оптимізації. 

Спадкоємці можуть перевантажувати ті ж функції, що і спадкоємці 

FunctionPass. 

 - virtual bool doInitialization (Function & F); 

Цей метод дозволяє виконувати ті дії, який заборонені для 

BasicBlockPasses, але дозволені для FunctionPass. Цей метод спрощує 

ініціалізацію, яка не залежить від оброблюваного BasicBlock. Виклик цього 

методу не блокує роботу інших класів оптимізації, тому він виконується 

дуже швидко. 

 - virtual bool runOnBasicBlock (BasicBlock & BB) = 0; 

Цей метод виконує основну роботу BasicBlockPass: не дозволяє 

модифікувати BasicBlock поза того, який в даний момент обробляється. 

Повертає значення істина, якщо поточний BasicBlock був модифікований. 

- virtual bool doFinalization (Function & F); 

Даний метод рідко використовується, він викликається, коли LLVM 

Pass фреймворк закінчив виклик методу runOnFunction для всіх функцій у 

програмі, яка компілюється. 

Після створення відповідних оптимізацій їх необхідно зареєструвати. 

Все оптимізації реєструються за допомогою спеціального шаблону 

RegisterPass, який виглядає наступним чином: 

static RegisterPass <Type_Name> X Type_Name, Pass_ Name, BOOL, 

BOOL) 

Типом шаблону і першим аргументом є спеціальне ім'я, яке 

використовується командним рядком для того, щоб додати поточну 

оптимізацію до програми. Другим аргументом є назва оптимізації, яке далі 

використовується для іменування вихідних даних при опціях -help і --debug-

pass. Останні два аргументи описують поведінку оптимізації: якщо 

оптимізація не модифікує граф потоку керування (control flow graph, CFG), 

третій параметр встановлюється в значення істина, якщо поточна оптимізація 
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аналізує роботу самої оптимізації, то значенням четвертого аргументу також 

є істина. 

Одна з головних задач PassManager  - контролювати, що всі оптимізації  

протікають коректно при спільній роботі. Так як PassManager оптимізує 

виконання всіх Pass класів, він повинен знати: як все оптимізації взаємодіють 

один з одним, і які залежності між ними існують. Для цього кожен Pass клас 

надає інформацію про те, які оптимізації повинні бути виконані перед ним. 

Ефективність PassManager безпосередньо залежить від того, як багато 

інформації він має відносно поведінки і порядку виконання оптимізації.  

PassManager бере список всіх оптимізацій, перевіряє, чи виконані 

вимоги для кожної оптимізації, і далі виконує їх в тому порядку, який 

призводить до найбільш ефективного результату. Весь інструментарій 

LLVM, який працює з оптимізаціями, запускає їх, використовуючи 

PassManager. 

Для зменшення часу виконання оптимізацій PassManager потрібно 

слідувати двом важливим принципам. 

- Розділення результатів аналізу. PassManager намагається уникнути 

перерахунку результатів аналізу, наскільки це можливо. Це означає 

збереження результату кожного аналізу, який був запущений для оптимізації. 

Важливою частиною роботи є той факт, що PassManager зберігає дані 

протягом усього аналізу, дозволяючи звільнити пам'ять, виділену для 

збереження результатів аналізу, як тільки вона стає не потрібною. 

- Порядок виконання оптимізацій. PassManager намагається вибрати 

максимально зручне розташування в пам'яті при виконанні серії оптимізацій. 

Це означає, що в даній послідовності FunctionPass оптимізацій, будуть 

виконані всі FunctionPass першої функції, потім все FunctionPass другий 

функції і так далі, поки вся програма виконується за допомогою цих 

оптимізацій.  
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4.2. Інформаційна технологія та інформаційна система для підвищення 

ефективності розробки захищеного програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

Розроблено інформаційну технологію (рис. 4.3) та запропоновано 

інформаційну систему (рис. 4.4) для підвищення ефективності розробки 

захищеного програмного забезпечення комп’ютерних систем. 

 

Рис. 4.3. Схема інформаційної технології обфускації програмного коду 

 

Рис 4.4 Функціональна схема інформаційної системи підвищення 

ефективності обфускації програмного коду 
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4.3. Експериментальні дослідження методів обфускації серверної 

частини 

 

Розглянемо перший варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче. 

В першу чергу ми запускаємо модуль вирівнювання графу потоку 

управління (алгоритм за номером 3). Результат роботи алгоритму 

передається на вхід у модуль створення псевдонімів для глобальних змінних 

(алгоритм за номером 7). Далі, результат роботи алгоритму передається на 

вхід до модулю заміщення та перестановки інструкцій (алгоритм за номером 

2). В свою чергу, результат роботи передається на вхід до модулю обфускації 

рядків програми (алгоритм за номером 4). Результат роботи алгоритму 

передається на вхід до модулю поєднання функцій (алгоритм за номером 5).   

 

Рис. 4.5. Перший варіант запуску алгоритмів обфускації  
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Наступним кроком, результат роботи алгоритму передається на вхід до 

модулю додавання небажаного коду (алгоритм за номером 6). Передостаннім 

кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до модулю 

перейменування назв глобальних змінних та функцій (алгоритм за номером 

1). І останнім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до 

модулю захисту від динамічного аналізу (алгоритм за номером 8). 

Запропонований варіант є оптимальним, який забезпечує 

максимальний час аналізу обфускованої програми. Особливість методу 

полягає в тому що спочатку будуть запущені операції обфускації які 

видозмінюють код, такі як вирівнювання графа потоку управління та 

заміщення та перестановка інструкцій. В другу чергу будуть запущені модулі 

які додають новий код, такі як додавання небажаного коду та поєднання 

функцій. В самому кінці будуть запущені модулі обфускації яким необхідна 

фінальна версія графу потоку управління. Це модулі перейменування 

функцій та змінних та модуль захисту від динамічного аналізу.  

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче. 

В першу чергу ми запускаємо модуль перейменування назв глобальних 

змінних та функцій (алгоритм за номером 1). Результат роботи алгоритму 

передається на вхід у модуль обфускації рядків програми (алгоритм за 

номером 4). Далі, результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю 

вирівнювання графу потоку управління (алгоритм за номером 3). В свою 

чергу, результат роботи передається на вхід до модулю додавання 

небажаного коду (алгоритм за номером 6). Результат роботи алгоритму 

передається на вхід до модулю псевдонімів для глобальних змінних 

(алгоритм за номером 7). Наступним кроком, результат роботи алгоритму 

передається на вхід до модулю заміщення та перестановки інструкцій 

(алгоритм за номером 2). Передостаннім кроком буде передача результату 

роботи алгоритму на вхід до модулю поєднання функцій (алгоритм за 
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номером 5). І останнім кроком буде передача результату роботи алгоритму на 

вхід до модулю захисту від динамічного аналізу (алгоритм за номером 8). 

 

 

Рис. 4.6. Другий варіант запуску алгоритмів обфускації 

 

Запропонований варіант не є оптимальним, з точки зору ускладнення 

аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модуль 

перейменування функцій та змінних буде запущений на початку процесу 

обфускації. Після цього, будуть запущені модулі обфускації, які додають 

новий код, який складається з нових змінних та функцій. В такому випадку 
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функції та змінні що були додані не будуть перейменовані, що полегшить 

аналіз та процес розбору обфускації. 

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче. 

В першу чергу ми запускаємо модуль захисту від динамічного аналізу 

(алгоритм за номером 8). Результат роботи алгоритму передається на вхід у 

модуль псевдонімів для глобальних змінних (алгоритм за номером 7).Далі, 

результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю поєднання 

функцій (алгоритм за номером 5). В свою чергу, результат роботи 

передається на вхід до модулю перейменування назв глобальних змінних та 

функцій (алгоритм за номером 1). Результат роботи алгоритму передається 

на вхід до обфускації рядків програми (алгоритм за номером 4). Наступним 

кроком, результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю 

вирівнювання графу потоку управління (алгоритм за номером 3). 

Передостаннім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до 

модулю додавання небажаного коду (алгоритм за номером 6). І останнім 

кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до модулю 

заміщення та перестановки інструкцій (алгоритм за номером 2).  
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Рис. 4.7. Третій варіант запуску алгоритмів обфускації  

 

Запропонований варіант не є оптимальним, з точки зору ускладнення  

аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модуль протидії 

динамічному аналізу буде запущений на початку процесу обфускації. Після 

цього, будуть запущені модулі обфускації, які додають новий код та 

модифікують існуючий. В тому числі код підпрограми перевірки на 

динамічний аналіз. Так як підпрограма перевірки на динамічний аналіз 

виконується часто (один раз на заданий інтервал часу), то в цьому випадку 
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буде використано більше процесорного часу, а також в теоретично може 

привести до хибно позитивних результатів. 

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче.  

В першу чергу ми запускаємо модуль поєднання функцій (алгоритм за 

номером 5).  

 

Рис. 4.8. Четвертий варіант запуску алгоритмів обфускації 

 

Результат роботи алгоритму передається на вхід у модуль обфускації 

рядків програми (алгоритм за номером 4). Далі, результат роботи алгоритму 

передається на вхід до модулю додавання небажаного коду (алгоритм за 

номером 6). В свою чергу, результат роботи передається на вхід до модулю 
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псевдонімів для глобальних змінних (алгоритм за номером 7). Результат 

роботи алгоритму передається на вхід до модулю перейменування назв 

глобальних змінних та функцій (алгоритм за номером 1). Наступним кроком, 

результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю вирівнювання 

графу потоку управління (алгоритм за номером 3). Передостаннім кроком 

буде передача результату роботи алгоритму на вхід до модулю заміщення та 

перестановки інструкцій (алгоритм за номером 2). І останнім кроком буде 

передача результату роботи алгоритму на вхід до модулю захисту від 

динамічного аналізу (алгоритм за номером 8). 

Запропонований варіант не є оптимальним, з точки зору ускладнення 

аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модуль 

поєднання функцій буде запущений на початку процесу обфускації. Після 

цього, будуть запущені модулі обфускації, які додають новий код, в тому 

числі нові функції. Нові додані функції не будуть поєднані з іншими 

функціями, так як вони будуть додані після запуску модуля поєднання 

функцій.  

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче. 

В першу чергу ми запускаємо модуль додавання небажаного коду 

(алгоритм за номером 6). Результат роботи алгоритму передається на вхід у 

модуль заміщення та перестановки інструкцій (алгоритм за номером 2). Далі, 

результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю псевдонімів для 

глобальних змінних (алгоритм за номером 7).  

В свою чергу, результат роботи передається на вхід до модулю 

поєднання функцій (алгоритм за номером 5). Результат роботи алгоритму 

передається на вхід до модулю захисту від динамічного аналізу (алгоритм за 

номером 8). Наступним кроком, результат роботи алгоритму передається на 

вхід до модулю обфускації рядків програми (алгоритм за номером 4). 

Передостаннім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до 
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модулю перейменування назв глобальних змінних та функцій (алгоритм за 

номером 1). 

І останнім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід 

до модулю вирівнювання графу потоку управління (алгоритм за номером 3).  

 

Рис. 4.9. Пятий варіант запуску алгоритмів обфускації 

Запропонований варіант номер 5 не є оптимальним, з точки зору 

ускладнення аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модуль 

додавання небажаного коду  буде запущений на початку процесу обфускації. 

Після цього, будуть запущені модулі обфускації, які додають новий код, в 

тому числі нові функції. В такому випадку небажаний код не буде доданий 
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до нових функцій, що в свою чергу зменшить ефективність обфускації для 

таких функцій і відповідно зменшить час аналізу програми.  

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче.  

 

 

Рис. 4.10. Шостий варіант запуску алгоритмів обфускації 

В першу чергу ми запускаємо модуль створення псевдонімів для 

глобальних змінних (алгоритм за номером 7). Результат роботи алгоритму 

передається на вхід у модуль додавання небажаного коду (алгоритм за 

номером 6). Далі, результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю 

заміщення та перестановки інструкцій (алгоритм за номером 2). В свою 

чергу, результат роботи передається на вхід до модулю захисту від 



134 
 

 

динамічного аналізу (алгоритм за номером 8). Результат роботи алгоритму 

передається на вхід до модулю обфускації рядків програми (алгоритм за 

номером 4). Наступним кроком, результат роботи алгоритму передається на 

вхід модулю перейменування назв глобальних змінних та функцій (алгоритм 

за номером 1). Передостаннім кроком буде передача результату роботи 

алгоритму на вхід до модулю вирівнювання графу потоку управління 

(алгоритм за номером 3). І останнім кроком буде передача результату роботи 

алгоритму на вхід до модулю поєднання функцій (алгоритм за номером 5).  

Запропонований варіант номер 6 не є оптимальним, з точки зору 

ускладнення аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модуль 

додавання псевдонімів для глобальних змінних буде запущений на початку 

процесу обфускації. Після цього, будуть запущені модулі обфускації, які 

додають новий код, в тому числі нові функції та змінні. В такому випадку 

нові змінні не будуть замінені на псевдоніми, що в свою чергу зменшить 

ефективність обфускації і відповідно зменшить час аналізу програми. 

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче. 

В першу чергу ми запускаємо модуль обфускації рядків програми 

(алгоритм за номером 4). Результат роботи алгоритму передається на вхід у 

модуль заміщення та перестановки інструкцій (алгоритм за номером 2). Далі, 

результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю створення 

псевдонімів для глобальних змінних (алгоритм за номером 7).  В свою чергу, 

результат роботи передається на вхід до модулю перейменування назв 

глобальних змінних та функцій (алгоритм за номером 1). Результат роботи 

алгоритму передається на вхід до модулю додавання небажаного коду 

(алгоритм за номером 6).  

Наступним кроком, результат роботи алгоритму передається на вхід 

модулю вирівнювання графу потоку управління (алгоритм за номером 3). 

Передостаннім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до 
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модулю поєднання функцій (алгоритм за номером 5). І останнім кроком буде 

передача результату роботи алгоритму на вхід до модулю захисту від 

динамічного аналізу (алгоритм за номером 8). 

Запропонований варіант номер 7 не є оптимальним, з точки зору 

ускладнення аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модуль 

заміщення та перестановки інструкцій буде запущений на початку процесу 

обфускації. Після цього, будуть запущені модулі обфускації, які додають 

новий код, або змінюють існуючий код. В такому випадку інструкції не 

будуть заміщені або переставлені у новому коді який був доданий іншими 

модулями обфускації, що в свою чергу зменшить ефективність обфускації і 

відповідно зменшить час аналізу програми.  

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче. 

В першу чергу ми запускаємо модуль модулю заміщення та 

перестановки інструкцій (алгоритм за номером 2). Результат роботи 

алгоритму передається на вхід у модуль створення псевдонімів для 

глобальних змінних (алгоритм за номером 7). Далі, результат роботи 

алгоритму передається на вхід до модулю перейменування назв глобальних 

змінних та функцій (алгоритм за номером 1). В свою чергу, результат роботи 

передається на вхід до модулю обфускації рядків програми (алгоритм за 

номером 4). Результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю 

вирівнювання графу потоку управління (алгоритм за номером 3). Наступним 

кроком, результат роботи алгоритму передається на вхід модулю поєднання 

функцій (алгоритм за номером 5). Передостаннім кроком буде передача 

результату роботи алгоритму на вхід до модулю додавання небажаного коду 

(алгоритм за номером 6). І останнім кроком буде передача результату роботи 

алгоритму на вхід до модулю захисту від динамічного аналізу (алгоритм за 

номером 8). 
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Запропонований варіант номер 8 не є оптимальним, з точки зору 

ускладнення аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модулі 

заміщення та перестановки інструкцій, додавання псевдонімів для 

глобальних змінних та перейменування функцій та змінних будуть запущені 

на початку процесу обфускації. Після цього, будуть запущені модулі 

обфускації, які додають новий код, або змінюють існуючий код. В такому 

випадку ефективність обфускаціі буде знижена так як нові функції та змінні 

не будуть повноцінно  обфусковані, що в свою чергу зменшить ефективність 

обфускації і відповідно зменшить час аналізу програми.  

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче. 

В першу чергу ми запускаємо модуль обфускації рядків програми 

(алгоритм за номером 4). Результат роботи алгоритму передається на вхід у 

модуль перейменування назв глобальних змінних та функцій (алгоритм за 

номером 1). Далі, результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю 

створення псевдонімів для глобальних змінних (алгоритм за номером 7). В 

свою чергу, результат роботи передається на вхід до модулю заміщення та 

перестановки інструкцій (алгоритм за номером 2). Результат роботи 

алгоритму передається на вхід до модулю поєднання функцій (алгоритм за 

номером 5). Наступним кроком, результат роботи алгоритму передається на 

вхід модулю додавання небажаного коду (алгоритм за номером 

6).Передостаннім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід 

до модулю вирівнювання графу потоку управління (алгоритм за номером 3). І 

останнім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до 

модулю захисту від динамічного аналізу (алгоритм за номером 8). 

Запропонований варіант номер 9 не є оптимальним, з точки зору 

ускладнення аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модулі 

шифрування рядків, перейменування функцій та змінних та псевдонімів для 



137 
 

 

глобальних змінних будуть запущені на початку процесу обфускації. Після 

цього, будуть запущені модулі обфускації, які додають новий код, або 

змінюють існуючий код. В такому випадку ефективність обфускаціі буде 

знижена так як нові функції та змінні не будуть повноцінно обфусковані, що 

в свою чергу зменшить ефективність обфускації і відповідно зменшить час 

аналізу програми.  

Розглянемо наступний варіант запуску модулів обфускації. Черговість 

модулів приведена нижче.  

В першу чергу ми запускаємо модуль перейменування назв глобальних 

змінних та функцій (алгоритм за номером 1). Результат роботи алгоритму 

передається на вхід у модуль поєднання функцій (алгоритм за номером 5). 

Далі, результат роботи алгоритму передається на вхід до модулю обфускації 

рядків програми (алгоритм за номером 4). В свою чергу, результат роботи 

передається на вхід до модулю створення псевдонімів для глобальних 

змінних (алгоритм за номером 7). Результат роботи алгоритму передається на 

вхід до модулю додавання небажаного коду (алгоритм за номером 6). 

Наступним кроком, результат роботи алгоритму передається на вхід 

модулю модулю захисту від динамічного аналізу (алгоритм за номером 8). 

Передостаннім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до 

модулю заміщення та перестановки інструкцій (алгоритм за номером 2). І 

останнім кроком буде передача результату роботи алгоритму на вхід до 

модулю вирівнювання графу потоку управління (алгоритм за номером 3).  

Запропонований варіант номер 10 не є оптимальним, з точки зору 

ускладнення аналізу програми.  

Основний недолік у цьому варіанті полягає у тому, що модулі 

перейменування функцій та змінних, шифрування рядків та поєднання 

функцій будуть запущені на початку процесу обфускації. Після цього, будуть 

запущені модулі обфускації, які додають новий код, або змінюють існуючий 

код. В такому випадку ефективність обфускаціі буде знижена так як нові 

функції та змінні не будуть повноцінно обфусковані, що в свою чергу 



138 
 

 

зменшить ефективність обфускації і відповідно зменшить час аналізу 

програми. 

Для проведення експериментальних досліджень обфускації 

програмного коду було проведено на процесорі х86 за допомогою 

дизассемблера та аналізатора IDA Pro. (табл. 4.1).  

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. 4.11). 

 

Таблиця 4.1 

Результати обфускації 

Програма 

До обфускації Після обфускації 

Розмі

р, 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 
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Рис. 4.11. 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 найбільший час аналізу для 

5, 10, 20, 50 функцій в програмного коді та порівняємо їх (рис. 4.12): 

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

6, 8. 

 

Рис. 4.12. 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 обфускації, 

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. 
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4.4. Експериментальні дослідження обфускації клієнтської частини 

програми 

 

Після успішної установки програмного продукту, obf має бути доданою 

до path-змінної системи. Виклик саме цієї програми і передбачає виконання 

обфускатора. Правильне використання програми – її виклик в директорії, де 

присутній obf.yaml файл проекту. Всі додаткові настройки зчитуються із 

самого файлу. 

На рисунку 4.13. показано вивід обфускатора в процесі його роботи, а 

рисунку 4.14 – вивід в результаті його роботи. Як видно зі стандартної 

системи заміру часу виконання програм, обфускація даних двох файлів 

(Близько 3000 строк коду) зайняла 26 секунд. 

 

Рис. 4.13. Вивід обфускатора в процесі роботи 
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Рис. 4.14. Вивід обфускатора в результаті успішної обфускації 

 

На рисунках 4.15. та 4.16 показано повідомлення, що виникає у 

випадку, коли файл проекту не існує або недоступний. А на рисунку 4.4 – 

коли в ім’я одного із файлів з кодом було внесено додаткові символи.  

 

Рис. 4.15. Помилка про неіснуючий файл проекту 
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Рис. 4.16. Помилка про відсутність одного з файлів-вводів 

 

4.5. Розробка рекомендацій по впровадженню запропонованих 

методів та інфрмаційної технології 

 

При розробці програмного коду для  розподілених систем обробки 

інформації, які використовуються для роботи підприємств крім традиційних 

завдань (технічного і програмного тестування), виникає ряд специфічних 

завдань, витікаючих не тільки з територіальної розподіленості структур 

організацій, а і з використанням різних програм для забезпечення стабільної 

роботи підприємств, тобто використання гетерогенних програм, що 

використовують гетерогенні СУБД: забезпечення оперативного управління 

розподіленими базами даних гетерогенного характеру, вирішення 

аналітичних завдань – оперативна оцінка (моніторинг) обробки запитів, 

забезпечення контролю над діяльністю підрозділів та служб  підприємств, 

забезпечення надійного обміну інформацією з іншими установами та 

організаціями. 
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Ці завдання виходять за рамки традиційних завдань тестування  даних в 

розподілених системах обробки інформації та вимагають додаткових затрат 

як для програмної, так і для технічної компоненти програмних систем. 

Наочна область побудови системи автоматизованого тестування має 

складну структуру і тому на першому етапі вона розбивається на декілька 

задач, які надалі вирішуються окремо, але в цілому забезпечують єдину 

задачу: 

- створення системи моніторингу подій на основі сенсорів подій в 

розподілених системах обробки інформації; 

- створення засобів для забезпечення підвищення швидкості 

тестування програмного забезпечення; 

- створення засобів для забезпечення підвищення швидкості розробки 

нових та модифікації старих тестів. 

Формування та використання інформаційних ресурсів – одна з 

ключових проблем створення єдиного інформаційного середовища 

організації, що вирішується при побудові розподілених систем обробки 

інформації. Джерелом даних для створення тестів служить автоматизована 

система управління процесами моніторингу різних систем, що надає 

інформацію про операції та ресурси, які використовуються при обробці 

інформації в розподілених системах. 

Однією з основних особливостей розподілених систем обробки 

інформації є їх територіальна розміщеність. У структурі розробки 

програмного забезпечення в зв’язку з цим виділимо ієрархію території 

діяльності – множину віддалених об’єктів, на яких розміщені організації 

(рис. 4.10). 

Структура ієрархічної будови інформаційно-керуючої системи 

підприємства представлена наступними елементами: 

– центральний сервер, що здійснює єдине керівництво в цілях 

оптимального розподілу і використання ресурсів;  
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– управління технічними, матеріальними, фінансовими і людськими 

ресурсами; 

– локальні сервери, що розташовані у підрозділах, які здійснюють 

частину функцій загального управління; 

– комп’ютери користувачів, які працюють з розподіленими системами 

обробки даних. 

Апаратне забезпечення системи автоматизації тестування можна 

представити як сукупність бази знань тестів та бази знань еталонних 

відповідей на них. Також потрібно враховувати тестування роботи 

програмного забезпечення з сервісами для друку та сканування, які в 

останній час активного розвиваються. Введення нових засобів призводить до 

нових видів логічних зв’язків у розподіленій системі, які також треба 

враховувати при тестуванні.  

 

Висновки до розділу 4 

 

Розроблено архітектуру системи обфускації програмного коду для 

проведення експериментальних досліджень. Показано, що експериментальні 

дослідження доцільно проводити на трьох операційних системах, а для 

побудови програмного середовища вибрати мову програмування C++.  

Запропоновані механізми реалізації комплексної системи обфскації 

програмного коду для серверної та клієнтської частини. Показано, що 

запропонований механізм підтримує можливість виконання різних варіантів 

запуску алгоритмів обфускації.  

Набула подальшого розвитку інформаційна технологія, яка ґрунтується 

на комплексному застосуванні запропонованих методів, що дозволяє 

підвищити захищеність програмного коду за рахунок застосування засобів 

обфускації. 
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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. 

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. 

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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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 
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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 
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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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ДОДАТОК А 

Код функцій (декомпільований псевдокод) до обфускації  

 

 

 

 

 

 

Код функцій (декомпільований псевдокод) після обфускації  

 

Код функції перевірки чи програма знаходиться в процесі налагодження. Цей 

код додається у тіло програми після обфускації та запускаєтеся на старті 

програми. 

#define SLEEPTIME 5 

#define WAITTIME 2 

void anti_debug_thread(void *data) { 

if (data == NULL) { 

    pthread_attr_t  attr; 

    pthread_t       posixThreadID; 
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    time_t          start; 

    time_t          elapsed; 

    int result; 

    void *return_val; 

    pthread_attr_init(&attr); 

    pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_JOINABLE); 

    while(true) { 

        result = pthread_create(&posixThreadID, &attr, &anti_debug_thread, (void *)SLEEPTIME); 

        start = time((time_t *)result); 

        result = pthread_join(posixThreadID, &return_val); 

        time_t end = (time_t)return_val; 

        elapsed = end - start; 

        if (elapsed > (SLEEPTIME + WAITTIME)) { 

            printf("debugger detected\n"); 

        } 

    } 

    pthread_attr_destroy(&attr);} 

else if ((int32_t)data == -1) { // entry point 

    pthread_attr_t  attr; 

    pthread_t       posixThreadID;  

    pthread_attr_init(&attr); 

    pthread_attr_setdetachstate(&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED); 

    pthread_create(&posixThreadID, &attr, &anti_debug_thread, NULL); 

    pthread_attr_destroy(&attr); 

} 

else { 

    unsigned int sleeptime = (unsigned int) data; 

    int result = sleep(sleeptime); 

    pthread_exit((void *)(time((time_t *)result)));}} 
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ДОДАТОК Б 
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