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چکیده
یکی از روشهای متداول در زمینه مقابله با بدافزارها استفاده از دنباله آپکدهای موجود در کد اسمبلی بدافزارها است .در این مقالهه از رویهی
جدید مبتنی بر دستهبندی ساختاری آپکدها برای تشخیص بدافزارها استفاده یده است و کارایی آن نسهبت بهه روش آپکهدها مهورد ارزیهابی
قرار گرفته است .برای این منظور از دو روش مختلف برای استخراج ویژگی مبتنی بر محتوای اسمبلی فایلها استفاده یده اسهت .سهپه ههر
دو روش در یرایط برابر ،با استفاده از دستهبندهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفتهانهد .نتهای آزمایشهات نشهان میدههد کهه بها اسهتفاده از
دستهبندی ساختاری آپکدها کارایی و صحت دستهبندهای مختلف در تشخیص بدافزارها کاهش نمییابد ،عالوه بر این تعداد ویژگیها ،حجه
محاسبات ،حافظه و زمان مصرفی به طور قابل توجهی کاهش مییابد.

کلمات کلیدی:
آپکد ،نقش-آپکد ،دسته بندی ،صحت ،زمان ساخت مدل.

 )1مقدمه
همانگونه که نرم افزارهها در حهال تکامهل هسهتند ،برخهی از
توسعه دهندگان اقدامات امنیتی را پیهاده سهازی میکننهد تها
اطمینان حاصل نمایند که محصوالت آنها از امنیهت بهاالتری
برخوردار است .با ایهن وجهود بهدافزارها بهه طهور فزاینهده ای
سیست ها را تهدید میکننهد .همهانطور کهه فناوریهها بهرای
مقابله با بدافزارها پیشرفت میکند ،بدافزارها نیز برای نفوذ بهه
کدها تکامل می یابند.
اسکن کردن و روشهای مبتنی بر امضاء از جملهه اولهین
روش هایی بودند که برای مقابله با انواع بدافزارها تولید یهدند،
این روش بهه صهورت تجهاری در انهواع ضهد بهدافزارها و ضهد
ویروسها مهورد اسهتفاده قهرار گرفهت .امها یکهی از مشهکالت
برنامههای کاربردی همچون ضد ویروس ،کشف و از بین بردن
ویروس ها په از اجرا و یا ظهاهر یهدن در کامپیوترهها اسهت.

عالوه بر آن به دلیل اینکه آسیب پذیری روشهای مبتنهی بهر
امضاء بسیار باال بود ،ایهن روش بهرای ویروسههای نسهل بعهد
کارایی چندانی ندایت.
په از آن روشهای مبتنی بر کد برای مقابله با بدافزارها
مطرح ید .در این روشها سعی بهر ایهن بهود کهه بها تحلیهل
فایلها در سطح کد ،بتوان انواع کدهای مخرب ،ویروسها و ...
را قبل از هر نوع اقدامی تشخیص داد .تالشهای بسیار زیادی
در رابطه با تشخیص کدهای مخهرب بها اسهتفاده از تحلیهل و
آنالیز آماری بر روی فایلها در سطح کهدهای بهاینری صهورت
گرفتههه اسههت ;(Tabish, Shafiq, & Farooq, 2009
& Jochheim, October 17, 2012; Kaushal, Swadas,
) .Prajapati, 2012در ادامههه تحلیههل بههدافزارها در سههطح

کدهای بهاینری ،ایهده اسهتفاده از آپکهدهای 1موجهود در کهد
اسمبلی مطرح ید.
Opcode

1

یکی از مه ترین اقدامات انجام یده در راستای بررسی آپکدها
و تشههخیص بههدافزارهای کههامپیوتری در سههال  2002توسههط
"بیالر" و همکارانش انجام ید .آنها در مقاله خود به بررسهی
انواع آپکدها یهامل نمونهههای پهر کهاربرد و نمونهههای نهادر
پرداخته و نشان دادنهد فراوانهی آپکهدهای نهادر در فایلههای
بدافزار در مقایسه با فایلهای سال  ،تفاوت بیشتری نسبت بهه
آپکهههدهای پرکههههاربرد دارد ( .)Bilar, 2007پههههه از آن
"مسههکووی " در سههال  2002از مههدل -nگههرم آپکههدها بههرای
تشخیص بدافزارهای کامپیوتری استفاده کردند .آنها در مقاله
خود نشان دادند که در صورتی کهه درصهد فایلههای بهدافزار
نزدیک به  %11کل نمونهها باید میتوان به دقت بهاالی %99
دست یافت ).(Moskovitch, et al., 2008
"سهنتوس" و همکهارانش در سههال  2010یهک سیسههت
جهت تشخیص انواع بهدافزارها مبتنهی بهر آپکهد ارااهه دادنهد
) .(Santos, Brezo, Nieves, Penya, & Sanz, 2010وی
در سال بعد تحقیقات خود را در رابطه بها تشهخیص بهدافزارها
مبتنی بر روشهای یادگیری یک-کالس و نیمه نظارتی بر پایه
آپکدها ادامه داد و به نتای مطلوبی دسهت یافهت ( Bringas,
 .)Igor Santos, 2011 ;2011آنها در سال  2012اقهدامات
خود در زمینه تشخیص بهدافزارها را کامهل کردنهد .آنهها بهر
اساس فراوانی دنباله آپکدهای ظاهر یده در متن ،رویی برای
بررسی و سنجش ارتباط فراوانی هر دنباله از آپکهدها ارااهه نمودنهد.
در این مقاله از متدهای دادهکاوی جهت تشخیص بدافزارها اسهتفاده
یهد (Santos, Brezo, Ugarte-Pedrero, & Bringas,
).2013
در این مقاله آپکدهای استخراج یده از کد اسمبلی ههر نمونهه
به صورت ساختاری و مطابق با نقش آنها در  10دسهته طبقهبنهدی
مییوند .سپه به جای اسهتفاده از دنبالهه آپکهدها و آنهالیز بهر روی
آنها از دنباله نقهش-آپکهدها اسهتفاده مییهود .بهه منظهور ارزیهابی

کارایی روش ارااهه یهده از دو رویکهرد مختلهف بهرای اسهتخراج
ویژگی مبتنی بر محتوای اسمبلی فایلها استفاده یده اسهت.
روش اول مبتنی بر فراوانی آپکدهای ظاهریهده در مهتن کهد
است و روش دوم مبتنی بر فراوانهی نقهش-آپکهدهای متهوالی
ظاهریده در متن کد است .په از آن هر دو روش در یهرایط
برابر و با استفاده از دستهبندهای مختلف مورد آزمهایش قهرار
گرفتهاند .تقسی بندی مقاله به یرح زیر میباید:
در بخش بعد روش نقش-آپکد یرح داده مییود .نحهوه
استخراج ویژگی و دو رویکرد مختلهف در رابطهه بها اسهتخراج
ویژگیها در بخش  2ارااه یهده اسهت .در بخهش  4تحلیهل و

مقایسه روشهای عنوان یده در مقاله آورده یهده اسهت و در
آخر در بخش  ،1نتیجه گیری مقاله عنوان یده است.

 )2تعریف نقش-آپکد
به منظور استخراج نقش-آپکد ابتدا هر فایل با اسهتفاده از دی
اسمبلر بهه ریهتهای از دسهتورات مایهین تحهت عنهوان کهد
اسمبلی تبدیل مییود .این دستورات یامل دو بخش عملونهد
و آپکد میبایند .مثال ذکهر یهده در ادامهه یهک نمونهه کهد
اسمبلی مربوط به یک فایل اجرایی را نشان میدهد.
pushesi
call SUB_L0100D36F
pop ecx
test eax,eax
jnz L0100D281
push0000001Ch
call SUB_L0100D330
pop ecx

به دلیل اینکه آپکدها به تنهایی نیز میتوانند گویای اعمال
یک فایل بایند از آنالیز بخش عملوندها صرفنظر یده و تنها
دنباله آپکدهای هر فایهل اسهتخراج مییهود .در ایهن صهورت
ریته آپکد استخراج یده برای مثال باال بهه صهورت push,
 }call, pop, test, jnz, push, call, popخواههد بهود .در
اینجا از نوعی دستهبندی ساختاری بر اسهاس وظیفهه و نقهش
تعریف یده هر آپکد استفاده یده است.
در این روش ابتدا نقشهای مختلف موجود بهرای آپکهدها
تعریف مییود ،سپه آپکد ها در دستههایی متناسب با نقش
(وظیفه) هر آپکد دستهبندی مییوند .برای این منظور په از
مشخص یدن نوع آپکدها و تعداد نقشهای مورد نظر مطهابق
با منابع معتبر ،آپکدها در گروههای مربوط به خود دستهبندی
مییهود (MazeGen, ;x86 instruction listings, 2014
 . )2009برای مثهال مطهابق بها تعریهف ارااهه یهده در مرجهع
راهنمای آپکهد  ،1 X86نقهش و وظیفهه آپکهدهای " "Andو
" "Orعملیهات منطقهی 2اسهت ( .)X86 Opcode, 2013در
این مقاله به هر آپکد یک عدد به عنهوان نقهش آن اختصها
داده مییود .جدول  1نقشهای تعریف یده در ایهن مقالهه را
با ذکر نمونه آپکدهای موجود عنوان میکند.

X86 Opcode and Instruction Reference Home
Logical

1
2

جدول  )1نقش-آپکدها تعریف شده

 )3استخراج ویژگیها
استخراج ویژگیها بهه عنهوان یکهی از مه تهرین بخشهها در
تشخیص ،دستهبندی ،پیشبینی و سایر روشهای داده کهاوی
میباید .عموماً با افزایش تعداد ویژگیها ابعاد فضای ویژگیها
افزایش مییابد و در پی آن پیچیدگی مسئله افهزایش خواههد
یافت به همین منظور یهافتن کمتهرین تعهداد ویژگیهها و ارهر
گذارترین آنها همواره یکی از چالشهای مه در مساال داده
کاوی بوده است .در این مقاله سعی بر این است که با کمترین
تعداد ویژگی و کاهش بار محاسباتی مسهئله بتهوان مهوررترین
ویژگیها را در تشخیص بدافزارها از فایلهای اجرایی یافت .در
هر دو روش از هی گونه روش خا برای استخراج ویژگیهها
استفاده نخواهد ید.

بنابراین فراوانی مدل -nگرم (زیر دنبالههای متوالی با طول )n
از نقش-آپکدها به عنوان ویژگی ،مورد تجزیهه و تحلیهل قهرار
خواهد گرفت .برای وضوح بیشتر فراوانی زیر دنبالههای متوالی
از نقش-آپکدها با طول یک و دو توضیح داده یهده اسهت .بها
این توصیف بهرای مهدل -1گهرم ،تنهها  10ویژگهی اسهتخراج
خواهد ید .تصاویر 1و  2میهانگین مقهدار فراوانهی بهرای زیهر
دنبالههای با طول یک را نشان میدهنهد .بها توجهه بهه یهکل
مشاهده می یود ،فراوانی آپکدهای پیشوندی و آپکدهایی کهه
وظیفه آنها انجام عملیات منطقی است ،در بدافزارها بیشتر از
فایلهههای سههال میبایههد .عههالوه بههر ایههن میتههوان گفههت در
بدافزارها تعداد آپکهدهایی کهه وظهایف آنهها انجهام عملیهات
منطقی است و آپکدهایی که وظایف آنهها مربهوط بهه پشهته
است تقریباً با یکدیگر برابر است ،ایهن در حهالی اسهت کهه در
فایلهای سال آپکدهایی که مرتبط با پشته هستند به نسهبت
بیشتر از آپکدهایی هستند کهه وظیفهه آنهها انجهام عملیهات
منطقی است.

شکل  )1میانگین فراوانی مدل -1گرم از نقش-آپکدها (فایل
سالم)

 نقش-آپکد
در این مقاله په از استخراج دنباله نقش-آپکهدها مطهابق بها
روش ارااه یده در بخش سوم ،فراوانی دنباله نقش-آپکهدهای
متوالی به طول  ،nمشاهده یده در متن کد اسمبلی هر فایهل
به عنوان ویژگی مربوط به آن فایل ،مورد استفاده قهرار گرفتهه
است .برای مثال برای دنباله نقش-آپکدها به طول  2مربوط به
مثال ذکر یده در بخش سوم برابر است با
{(push,call),(call,pop),(Pop,test),(Test,jnz),(Jnz,pu
})sh),(Push,call),(call,pop

که په از تبدیل به نقش-آپکهد بهه صهورت دنبالهه زیهر
خواهد ید.
}){(3-4),(4-3),(3-4),(4-4),(4-3),(3-4),(4-3

شکل  )2میانگین فراوانی مدل -1گرم از نقش-آپکدها (فایل
بدافزار)

برای مدل -2گرم (زیهر دنبالهههای بهه طهول  ،)2تعهداد
ویژگیهای استخراج یده در کل  100نمونه میبایهد کهه در
بعضههی مههوارد هههی یههک از آنههها در کههل نمونهههها مشههاهده
نشدهاند .در این مقالهه از مجمهوع  100ویژگهی  92مهورد در
نمونههای مورد آزمایش مشهاهده یهده اسهت .تصهاویر  2و 4

میانگین فراوانی زیر دنباله از نقش-آپکدها به طول  2را نشهان
میدهند.

کاربرد میبایند و په از آن مطابق با حروف الفبای انگلیسهی
یماره گذاری یده اند .با توجه به یهکلههای  1و  6مشهاهده
می یود که میانگین فراوانی برای آپکدهایی با یماره های بین
 10تا  20در فایلهای سال و بدافزار به نسبت سهایر آپکهدها،
تفاوت بیشتری دارد ،در حالی که میانگین فراوانهی آپکهدهای
پرکاربرد تفاوت کمتری دارند.

شکل  )3میانگین فراوانی مدل -2گرم از نقش-آپکدها (فایل
سالم)

شکل  )5میانگین فراوانی مدل -1گرم از آپکدها (فایل سالم)

شکل  )4میانگین فراوانی مدل -2گرم از نقش-آپکدها (فایل
بدافزار)

با توجه به یکل  2و  4مشاهده مهییهود در بسهیاری از
موارد میانگین فراوانی نقهش-آپکهدها بهه طهول  2بسهیار که
هسههتند ،بهها ایههن وجههود تفاوتهههایی بههین فایلهههای سههال و
بد افزارها وجود دارد .برای مثال فراوانی زوج نمونههای متوالی
از آپکدهای مربوط به عملیات منطقهی و عملیهات مهرتبط بها
حافظه در بدافزارها خیلی بیشتر از فایلههای سهال اسهت در
حالی که فراوانی زوج نمونههای متهوالی از آپکهدهایی کهه بهه
ترتیب عملیات مربوط به حافظه-کنترلی و نیز کنترلی-حافظه
را بر عهده دارند در فایلهای سال بیشتر از فایلهای اجرایهی
است.

 آپکد
در روش دوم تنها ریته آپکدهای موجود اسهتخراج یهده و از
فراوانی آنها به منظور مقایسه با روش اول استفاده مهیکنی .
تعههداد آپکههدهای اسههتخراج یههده در ایههن مقالههه  211مههورد
میباید .مطابق با حالهت قبهل بها اسهتفاده از مهدل -nگهرم،
فراوانی زیر دنباله ها با طول مشخص استخراج مییود .بهرای
مثال در مهدل -1گهرم 211 ،حالهت وجهود دارد تصهاویر زیهر
میانگین فروانی زیر دنباله از آپکهدها بهه طهول یهک را نشهان
میدهد .آپکدها با یماره های بین  1تا  10یامل آپکدهای پر

شکل  )6میانگین فراوانی مدل -1گرم از آپکدها (فایل بدافزار)

 )4مقایسه روشهای نقش-آپکد
و آپکد
در این مقاله از پایگاه دادهای یامل  2441نمونه فایل بهدافزار
و  1492نمونه فایل سال استفاده یده اسهت کهه در مجمهوع
برابر با  4942نمونهه میبایهد .فایلههای سهال توسهط آنتهی
ویروس مربوط به یرکت ماکروسافت مورد آزمایش قرار گرفته
است ) .(kaspersky lab, 2013مجموعه بدافزارها از چنهدین
سههههایت معتبههههر همچههههون  Malwarelu ،virusshareو
 Malshareاست که در  6ماه اول سال  2012دریافهت یهده
اسهت (Roberts, 2013; Wood, 2013; Rascagneres,
).2013
در روش اول از هر نمونه دنباله آپکدهای ظاهر یده اسهتخراج
یده است که در مجموع  211مورد آپکد مشاهده یده اسهت.
په از استخراج دنبالهه آپکهدها فراوانهی احتمهالی ههر نمونهه
محاسبه یده است .ابعاد فضای ویژگهی در روش اول برابهر بها

 211است .در روش دوم په از استخراج دنباله آپکدها از ههر
نمونه ،دنباله نقش-آپکدها مطابق با روش ارااه یده در بخهش
 2و  2بهدست میآید .سپه فراوانهی احتمهالی زیهر دنبالهه از
نقش_ آپکدهای متوالی به طول یهک و دو محاسهبه میگهردد.
آزمایشات به طور جداگانه بر روی سهه حالهت -1گهرم بها 10
ویژگی-2 ،گرم با  92ویژگی و ترکیب مدل-1گرم و -2گرم بها
 102ویژگی انجام گرفته است .به منظور مقایسه دو روش ارااه
یده در این مقاله از دو معیار صحت 1و زمان مورد نیهاز بهرای
ساخت مدل استفاده یده است .کلیه نتای به دست آمهده بها
استفاده از نهرم افهزار داده کهاوی وکها 2صهورت گرفتهه اسهت.
سیست مهورد اسهتفاده دارای  2گیگابایهت رم ،پردازشگهر 2
هستهای یرکت اینتل 2و ویندوز  2کامل  64بیتی است.

 102ویژگی میباید که برابر است با  %9441است .و بهتهرین
نتیجه مشاهده یده برای روش آپکدها مربوط بهه دسهته بنهد
جنگههل تصههادفی 1و برابههر بهها  %9441بههه ازای  211ویژگههی،
میباید.

 مدت زمان ساخت مدل
یکل  2نمودار مربوط به زمان مورد نیاز برای ساخت مدل در
دستهبندهای مختلف را نشهان میدههد .بهرای وضهوح بیشهتر
اعداد و تفاوت زیاد نتای مربوط به دسهته بنهد مایهین بهردار
پشتیبان ،نتای حاصل از این دسته بند به صورت جدا گانه در
تصویر  9ارااه یده است.
زمان ساخت مدل
2.45

 صحت دستهبندی

1.95

یکل  2میزان صحت و دقت دستهبندهای مختلف را بهه ازای
تعداد ویژگیهای متفاوت و دو روش ارااه یده نشان میدههد.
با توجه به تصویر کامال مشخص است که در بسیاری از مهوارد
نتای حاصل از روش آپکدها و نتهای مربهوط بهه روش نقهش
آپکد (برای حالت  102ویژگی) بسیار به ه نزدیک است .امها
روش نقش آپکد در رابطه با دسته بند مایین بهردار پشهتیبان
نتای مطلوب تری دارد.
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بهترین نتیجه مشاهده یده در این نمودار مربوط به روش
نقش-آپکد با استفاده از دسته بند تجمع تصهادفی 4و بهه ازای
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کمترین زمان مورد نیاز برای ساخت مهدل بها توجهه بهه
یکل  2مربوط به روش نقش آپکد و به ازای  10ویژگی بهوده
است که به دلیل پایین بودن تعهداد ویژگیهها بسهیار طبیعهی
میباید .از نکات قابل توجه در این یکل کاهش زمان ساخت
در این روش به ازای ترکیب ویژگیهای مربوط به مدل -1گرم
و -2گرم است .در این حالت با وجود اینکه تعداد ویژگیها بهه
 102مورد افزایش یافته است اما زمان ساخت مدل نسبت بهه
حالت  92ویژگی کمتر است .بیشترین زمان سپری یهده نیهز
مربوط به روش آپکدها میباید .یکی از نکات قابهل توجهه در
تصویر  ، 9عالوه بر اینکه مدت زمان ساخت مدل بهرای حالهت
ترکیب ویژگیهای مدلهای -1گرم و -2گرم (مشابه با تصویر
 )2از زمهان سهاخت مهدل در روشآپکهدها بها  211ویژگههی و
نقش-آپکدها مربوط به مدل -2گرم کمتهر اسهت ،نسهبت بهه
زمان مورد نیاز برای ساخت مدل -1گرم نیز کمتر است.
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در این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد و کهارایی روش جدیهد
 ایهن،آپکد- تحت عنوان نقش،مبتنی بر نقش و وظیفه آپکدها
 بهرای.روش با روش مشابه خود با نام آپکد مقایسه یده است
مقایسه ایهن دو روش از دو رویکهرد مختلهف بهرای اسهتخراج
.ویژگی مبتنی بر محتوای اسمبلی فایلها استفاده یده اسهت
روش اول مبتنی بر فراوانی آپکدهای ظاهریهده در مهتن کهد
آپکهدهای متهوالی-است و روش دوم مبتنی بر فراوانهی نقهش
 په از آن هر دو روش در یهرایط.ظاهریده در متن کد است
برابر و با استفاده از دستهبندهای مختلف مورد آزمهایش قهرار
 با توجه به اینکه تعداد آپکدها در منابع مختلهف بهه.گرفته اند
 در مهدلn  با افزایش مقدار، مورد می باید210 طور میانگین
 پیچیهدگی، حافظهه مصهرفی،گرم میهزان تعهداد ویژگیهها-n
محاسبات در بخش انتخاب ویژگهی و زمهان مهورد نیهاز بهرای
 اما در روش جدیهد،ساخت مدل به طور نمایی افزایش مییابد
، تعهداد ویژگیهها،آپکد به دلیل ک بودن تعداد نقشها-نقش
 پیچیدگی محاسبات و زمان مهورد نیهاز بهرای،حافظه مصرفی
 نتیجهه.ساخت مدل بهه طهور قابهل تهوجهی کهاهش مییابهد
،آزمایشات مربوط به دقت دسته بندهای مختلف نشان میدهد
روش آپکدها علیرغ اینکه با جزایات بیشتری به دسته بنهدی
- اما برتری خاصهی نسهبت بهه روش نقهش،نمونهها میپردازد
 بنابراین میتوان امیهدوار بهود بها اسهتفاده از روش.آپکد ندارد
 و اعمهال روشههایn آپکد و محاسبه مقهادیر بزر تهر-نقش
انتخاب ویژگی مناسب بهه نتهای مطلهوبی در تشهخیص انهواع
.بدافزارهای کامپیوتری دست یافت
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