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CH◊ÃNG 1 GIŒI THIõU

1.1 S¸ c¶n thi∏t th¸c hiªn �∑ tài

Nhu c¶u v∑ viªc phát hiªn mã �Îc là rßt lÓn, tuy nhiên ph˜Ïng pháp so trùng ch˙ k˛ và phân

tích trong môi tr˜Ìng gi£ l™p g∞p nhi∑u h§n ch∏ vÓi các mã �Îc mÓi, ph˘c t§p.

H˜Óng ti∏p c™n ki∫m tra mô hình giúp gi£i quy∏t nh˙ng vßn �∑ cıa các ph˜Ïng pháp công

nghiªp nêu trên, tuy nhiên h˜Óng ti∏p c™n này l§i g∞p ph£i vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng thái

kinh �i∫n. Tuy �ã có nhi∑u �∑ xußt �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ này, hiªn v®n ch˜a có gi£i pháp triªt �∫

và không có nghiên c˘u nào t™p trung cho bài toán áp dˆng ki∫m tra mô hình phát hiªn mã �Îc.

Ngoài ra, mã �Îc th˜Ìng áp dˆng các kˇ thu™t làm rËi mã làm cho k∏t qu£ ki∫m tra không

còn chính xác. Có mÎt sË nghiên c˘u c£i ti∏n lu™n l˛ thÌi gian �∫ x˚ l˛ vßn �∑ làm rËi mã. Tuy

nhiên, các nghiên c˘u này �∑u chø gi£i quy∏t �˜Òc mÎt kˇ thu™t làm rËi mã cˆ th∫ nào �ó. HÏn

n˙a, h˜Óng ti∏p c™n c£i ti∏n lu™n l˛ thÌi gian �∫ gi£i rËi mã (deobfuscation) còn có mÎt h§n ch∏

là ph£i thay �Íi công cˆ ki∫m tra mô hình cho phù hÒp vÓi lu™n l˛ �˜Òc c£i ti∏n.

Các h§n ch∏ này cıng cË thêm viªc c¶n thi∏t ph£i phát tri∫n mÎt ph˜Ïng pháp x˚ l˛ mÎt

cách tÍng quát các kˇ thu™t làm rËi mã. Ph˜Ïng pháp này ph£i dπ dàng c™p nh™t �˜Òc các kˇ

thu™t làm rËi mã mÓi mà không c¶n thay �Íi công cˆ ki∫m tra mô hình.

Ngoài ra, vÓi sË l˜Òng khÍng lÁ mã �Îc �˜Òc phát tri∫n mÓi mÈi ngày, �∞c biªt là nh˙ng

hành vi nguy h§i cıa các lo§i mã �Îc mÓi th˜Ìng �˜Òc k∏ th¯a và phát tri∫n d¸a trên nh˙ng

mã �Îc �ã bi∏t, d®n �∏n nhu c¶u c¶n thi∏t ph£i có mÎt ph˜Ïng pháp �∫ phân lo§i mã �Îc. Tuy

nhiên viªc phân lo§i mã �Îc không ph£i là �Ïn gi£n vì vÓi h˜Óng ti∏p c™n ki∫m tra mô hình,

hành vi nguy h§i cıa mã �Îc �˜Òc bi∫u diπn bi các công th˘c lu™n l˛ thÌi gian. Do �ó các

h˜Óng ti∏p c™n khai phá d˙ liªu thông th˜Ìng d¸a trên trích xußt �∞c tính s≥ khó áp dˆng �˜Òc.

Trong quá trình tìm hi∫u, chúng tôi nh™n thßy r¨ng hiªn ch˜a có nghiên c˘u nào t™p trung gi£i

quy∏t bài toán phân lo§i mã �Îc, �∞c biªt là trong bËi c£nh hành vi nguy h§i cıa mã �Îc �˜Òc
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�∞c t£ b¨ng công th˘c lu™n l˛ thÌi gian. �ây chính là �Îng l¸c cho �∑ xußt hª thËng hoá mã �Îc

cıa chúng tôi trong lu™n án.

1.2 Câu h‰i nghiên c˘u

�∫ gi£i quy∏t nh˙ng h§n ch∏ nêu trên, các câu h‰i nghiên c˘u sau �˜Òc �∞t ra.

[RQ1] MÎt cách tr¸c quan ta thßy mã �Îc rßt khác biªt vÓi ch˜Ïng trình máy tính thông th˜Ìng,

v™y làm sao khai thác nh˙ng �∞c tính khác biªt này �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ bùng nÍ không

gian tr§ng thái?

[RQ2] C£i ti∏n lu™n l˛ thÌi gian chø giúp gi£i quy∏t mÎt sË kˇ thu™t làm rËi mã và �òi h‰i ph£i

thay �Íi công cˆ ki∫m tra mô hình, làm sao �∫ gi£i quy∏t mÎt cách hình th˘c vßn �∑ làm

rËi mã mà không c¶n c™p nh™t công cˆ ki∫m tra mô hình?

[RQ3] VÓi h˜Óng ti∏p c™n áp dˆng ki∫m tra mô hình �∫ phân tích mã �Îc, hành vi nguy h§i cıa

mã �Îc �ã �˜Òc �∞c t£ hình th˘c, v™y làm sao d¸a vào �∞c t£ hình th˘c �∫ hª thËng hoá

mã �Îc?

1.3 Mˆc tiêu nghiên c˘u

�∫ tr£ lÌi ba câu h‰i nghiên c˘u trên, các mˆc tiêu nghiên c˘u cıa lu™n án �˜Òc liªt kê nh˜ sau.

[OB1] �∑ xußt ph˜Ïng pháp gi£i quy∏t vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng thái cˆ th∫ cho bài toán

áp dˆng ki∫m tra mô hình phát hiªn mã �Îc. Mˆc tiêu nghiên c˘u này tr£ lÌi câu h‰i

nghiên c˘u [RQ1].

[OB2] �∑ xußt ph˜Ïng pháp hình th˘c x˚ l˛ vßn �∑ làm rËi mã mà không c¶n c™p nh™t công cˆ

ki∫m tra mô hình. Mˆc tiêu nghiên c˘u này tr£ lÌi câu h‰i nghiên c˘u [RQ2].

[OB3] �∑ xußt mÎt ph˜Ïng pháp hª thËng hoá các công th˘c lu™n l˛ mã �Îc. Mˆc tiêu nghiên

c˘u này tr£ lÌi câu h‰i nghiên c˘u [RQ3].
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1.4 �óng góp

Các �óng góp cıa lu™n án bao gÁm.

• Lu™n án �˜a ra mÎt khái niªm mÓi gÂi là !-region, vÓi �∞c tính là �o§n mã th¸c hiªn hành

vi nguy h§i cıa mã �Îc �˜Òc ch˘a trÂn trong mÎt !-region. T¯ �ó, lu™n án gi£i quy∏t �˜Òc

vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng thái b¨ng �∑ xußt ph˜Ïng pháp ki∫m tra gia t´ng t¯ng

ph¶n. Ph˜Ïng pháp này giúp phân rã ch˜Ïng trình c¶n ki∫m tra thành các !-region và

tu¶n t¸ ti∏n hành ki∫m tra chúng. Công trình liên quan �∏n �óng góp này là [CT3].

• !-region �˜Òc xây d¸ng t¯ t™p lªnh �˜Òc gÂi là !-instruction - mÎt khái niªm mÓi do lu™n

án �∑ xußt và lu™n án �ã s˚ dˆng cách ti∏p c™n thËng kê �∫ xác �‡nh �˜Òc các !-instruction

này. Ngoài ra, lu™n án �∑ xußt mÎt ph˜Ïng pháp tr¯u t˜Òng hoá, giúp thu gi£m mô hình

ch˜Ïng trình (program model) nh˜ng v®n gi˙ l§i �˜Òc các giá tr‡ cıa bi∏n môi tr˜Ìng, t¯

�ó �£m b£o �˜Òc k∏t qu£ ki∫m tra chính xác. Công trình liên quan �∏n �óng góp này là

[CT3], [CT8].

• Lu™n án gi£i quy∏t �˜Òc vßn �∑ làm rËi mã b¨ng mÎt ngôn ng˙ tr¯u t˜Òng, giúp lo§i b‰

h¶u h∏t các kˇ thu™t làm rËi mã phÍ bi∏n. Công trình liên quan �∏n �óng góp này là [CT4],

[CT6], [CT7].

• Lu™n án �∑ xußt khung th˘c gi£i rËi mã (deobfuscation) vÓi b˜Óc gi£i rËi và b˜Óc ki∫m

tra mô hình �˜Òc tách biªt, giúp tránh viªc c™p nh™t công cˆ ki∫m tra mô hình khi x˚ l˛

các kˇ thu™t làm rËi mÓi. Công trình liên quan �∏n �óng góp này là [CT2], [CT4], [CT6].

• Lu™n án gi£i quy∏t �˜Òc nhu c¶u hª thËng hoá các công th˘c lu™n l˛ mã �Îc b¨ng ph˜Ïng

pháp phân tích khái niªm lu™n l˛ mã �Îc. �∫ th¸c hiªn viªc tÍng quát hoá các công th˘c

lu™n l˛ mã �Îc trong quá trình xây d¸ng giàn khái niªm mã �Îc, lu™n án �ã �∑ xußt

ph˜Ïng pháp tr¯u t˜Òng hoá mã �Îc. Ngoài ra, lu™n án còn �∑ xußt kˇ thu™t qu£n l˛ c™p

nh™t khái niªm phÍ bi∏n giúp gi£m chi phí xây d¸ng giàn khái niªm mã �Îc và gom cˆm

khái niªm mã �Îc mÈi khi c™p nh™t mã �Îc mÓi, ho∞c lo§i b‰ mã �Îc �ã cÙ. Công trình

liên quan �∏n �óng góp này là [CT1], [CT5].
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• CuËi cùng, lu™n án �∑ xußt ph˜Ïng pháp gom cˆm khái niªm liên tˆc vÓi chi∏n l˜Òc

on-the-fly �∫ tránh viªc tính toán tßt c£ các khái niªm hình th˘c cùng lúc trong quá trình

th¸c hiªn gom cˆm; và lu™n án �∑ xußt mÎt phép toán k∏t hÒp �Ëi t˜Òng d¸a trên lu™n l˛

�∫ k∏t hÒp các �Ëi t˜Òng t˜Ïng t¸ v∑ lu™n l˛ vào mÎt cˆm mÓi. Công trình liên quan �∏n

�óng góp này là [CT1].

1.5 Cßu trúc lu™n án

Hạn chế của các phương 
pháp công nghiệp

Phương pháp kiểm tra mô 
hình phát hiện mã độc

Bùng nổ không 
gian trạng thái

Vấn đề

Kỹ thuật           
làm rối mã

Vấn đề

Hệ thống hoá 
công thức luận lý 

mã độc

Vấn đề

Phương pháp 
kiểm tra gia tăng 

từng phần

Luận án đóng góp

Xây dựng tập    
ω-instruction

Khung thức xử lý 
kỹ thuật làm      

rối mã

Luận án đóng góp

Ngôn ngữ        
trừu tượng

Phân tích khái 
niệm luận lý      

mã độc

Luận án đóng góp

Gom cụm khái 
niệm liên tục

Đặc tả hành vi nguy hại 
bằng công thức luận lý

[OB1]

[OB2] [OB3]

Hình 1.1: Cßu trúc nÎi dung lu™n án.

Lu™n án bao gÁm sáu Ch˜Ïng. Ch˜Ïng 2 trình bày các ki∏n th˘c n∑n t£ng cıa lu™n án. Các ki∏n

th˘c n∑n t£ng này bao gÁm mã �Îc, ki∫m tra mô hình, làm rËi mã và gom cˆm d˙ liªu.

Ch˜Ïng 3 trình bày mÎt �∑ xußt cıa lu™n án �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng

thái, �ó là ph˜Ïng pháp ki∫m tra gia t´ng t¯ng ph¶n.

Trong Ch˜Ïng 4, lu™n án �∑ xußt mÎt ngôn ng˙ tr¯u t˜Òng và áp dˆng suy diπn tr¯u t˜Òng

�∫ lo§i b‰ các kˇ thu™t làm rËi mã �˜Òc s˚ dˆng trong mã �Îc.

Ch˜Ïng 5 th£o lu™n v∑ �∑ xußt hª thËng hoá mã �˜Òc b¨ng ph˜Ïng pháp phân tích khái

niªm lu™n l˛ mã �Îc. Ngoài ra, Ch˜Ïng này còn trình bày mÎt kˇ thu™t �∫ xây d¸ng cây phân

cßp khái niªm mã �Îc gÂi là gom cˆm khái niªm liên tˆc.

CuËi cùng, Ch˜Ïng 6 tóm t≠t lu™n án và �∑ xußt các h˜Óng nghiên c˘u trong t˜Ïng lai.
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CH◊ÃNG 2 NóN TÉNG VÀ CÁC NGHIÊN CŸU LIÊN QUAN

2.1 Ki∫m tra mô hình

Ki∫m tra mô hình (Model Checking) là mÎt kˇ thu™t ki∫m tra các hª thËng h˙u h§n tr§ng thái,

�˜Òc ˘ng dˆng �∫ gi£i quy∏t rßt nhi∑u vßn �∑ nh˜ ph¶n c˘ng/ph¶n m∑m máy tính, giao th˘c liên

l§c... Ki∫m tra mô hình �˜Òc s˚ dˆng �∫ ki∫m tra các hª thËng �Áng thÌi (concurrent system) và

các hª thËng ph£n ˘ng (reactive system) (các hª thËng có nhi∑u thành ph¶n ph£n ˘ng vÓi nhau

ho∞c ph£n ˘ng vÓi môi tr˜Ìng).

Công cˆ ki∫m tra mô hình (model checker) bao gÁm ba thành ph¶n chính:

1. Ngôn ng˙ �∞c t£ thuÎc tính (property specification language) d¸a trên lu™n l˛ thÌi gian.

2. Ngôn ng˙ �∞c t£ mô hình (model specification language) - mÎt �∞c t£ hình th˘c dùng �∫

mô hình hoá hª thËng c¶n ki∫m tra.

3. Quy trình ki∫m tra vét c§n không gian tr§ng thái cıa mô hình �∫ xác �‡nh xem thuÎc tính

c¶n ki∫m tra có �˜Òc tho£ mãn hay không.

Công cụ kiểm tra mô hình

Chương trình

Kết quả kiểm tra

CFGCông cụ xây dựng 
CFG

Đặc tả luận lý    
mã độc

Hình 2.1: Áp dˆng ki∫m tra mô hình �∫ phát hiªn mã �Îc.

�Ëi vÓi bài toán áp dˆng ki∫m tra mô hình �∫ phát hiªn mã �Îc, nh˜ mô t£ trong Hình 2.1,

quá trình ki∫m tra b≠t �¶u vÓi mÎt công cˆ phân tích mã th¸c thi giúp tái t§o l§i sÏ �Á luÁng

�i∑u khi∫n (CFG) t¯ mã nh‡ phân ban �¶u. N∏u có s¸ tÁn t§i cıa mã �Îc trong ch˜Ïng trình c¶n
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ki∫m tra, �o§n mã cıa mã �Îc s≥ �˜Òc th∫ hiªn trên CFG. Các hành vi cıa mã �Îc �˜Òc bi∫u

diπn b¨ng công th˘c lu™n l .̨ Sau �ó, khi công cˆ ki∫m tra mô hình ki∫m tra CFG này, không

gian tr§ng thái cıa ch˜Ïng trình s≥ �˜Òc t§o ra và �˜Òc s˚ dˆng �∫ ki∫m tra xem công th˘c

lu™n l˛ có �˜Òc tho£ mãn hay không, t¯ �ó xác nh™n s¸ tÁn t§i cıa mã �Îc.

K∏t qu£ ki∫m tra mÎt hª thËng vÓi mÎt thuÎc tính có th∫ là tho£ mãn ho∞c không tho£

mãn. N∏u k∏t qu£ là không tho£ mãn, công cˆ ki∫m tra mô hình s≥ chø ra �˜Òc mÎt ph£n ví dˆ

(counterexample). Ph£n ví dˆ này rßt h˙u ích trong viªc xác �‡nh t§i sao hª thËng không tho£

mãn thuÎc tính c¶n ki∫m tra. Ki∫m tra mô hình có nh˙ng ˜u �i∫m sau.

• Không c¶n ch˘ng minh, vÓi mÎt mô hình hª thËng và �∞c t£ thuÎc tính chính xác, k∏t qu£

ki∫m tra cıa công cˆ ki∫m tra mô hình luôn �úng mà không c¶n ch˘ng minh.

• ThÌi gian mô hình hoá và �∞c t£ thuÎc tính nhanh hÏn các ph˜Ïng pháp khác nh˜ ph˜Ïng

pháp gi£ l™p.

• Cung cßp ph£n ví dˆ, nh˜ �ã trình bày  trên, ph£n ví dˆ rßt h˙u ích trong quá trình xác

�‡nh nguyên nhân gây ra lÈi.

• B¨ng cách s˚ dˆng lu™n l˛ thÌi gian, nhi∑u thuÎc tính �Áng thÌi có th∫ �˜Òc bi∫u diπn dπ

dàng.

2.1.1 Mô hình hoá

�∫ ti∏n hành ki∫m tra, hª thËng c¶n �˜Òc ki∫m tra ph£i �˜Òc mô hình hoá. Ngôn ng˙ �∞c t£ mô

hình - dùng �∫ �∞c t£ mô hình hª thËng - có các �∞c tính sau.

• Ngôn ng˙ �∞c t£ mô hình t™p trung và viªc mô t£ cßu trúc �i∑u khi∫n và s¸ t˜Ïng tác cıa

hª thËng.

• Ngôn ng˙ �∞c t£ mô hình ph£i hÈ trÒ tính phi xác �‡nh (nondeterministic), nghæa là tr§ng

thái k∏ ti∏p không �˜Òc xác �‡nh  tr§ng thái hiªn t§i.

• Ngôn ng˙ �∞c t£ mô hình ph£i hÈ trÒ �∞c t£ môi tr˜Ìng mà hª thËng �ó ho§t �Îng. Ví dˆ

nh˜ trong môi tr˜Ìng x86, các giá tr‡ môi tr˜Ìng nh˜ các thanh ghi, cÌ, bÎ nhÓ s≥ £nh

h˜ng �∏n v™n hành cıa hª thËng và ph£i �˜Òc �∞c t£ bi ngôn ng˙ �∞c t£ mô hình.
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Cßu trúc Kripke - th˜Ìng �˜Òc s˚ dˆng �∫ �∞c t£ mô hình - bao gÁm mÎt t™p các tr§ng thái

(state), mÎt t™p các quan hª gi˙a các tr§ng thái �˜Òc gÂi các chuy∫n tr§ng thái (transition) và

mÎt hàm ghi nhãn (labeling function) dùng �∫ gán cho mÈi tr§ng thái mÎt t™p các mªnh �∑

nguyên t˚ mà các mªnh �∑ này �úng t§i tr§ng thái �ó.

�‡nh nghæa 1 (Cßu trúc Kripke). MÎt cßu trúc Kripke M là mÎt bÎ 4-tuple M = hS, S0, R, Li

• S là t™p h˙u h§n các tr§ng thái;

• S0 ✓ S là t™p các tr§ng thái b≠t �¶u;

• R ✓ S ⇥ S là t™p các chuy∫n tr§ng thái sao cho 8s 2 S : 9s0 2 S ! (s, s0) 2 R;

• L : S ! 2AP là t™p các hàm ghi nhãn, vÓi AP là t™p các mªnh �∑ nguyên t˚.

2.1.2 �∞c t£ hình th˘c

Sau khi mô hình hoá hª thËng, thuÎc tính c¶n ki∫m tra ph£i �˜Òc �∞c t£ tr˜Óc khi ti∏n hành

quá trình ki∫m tra mô hình. Lu™n l˛ thÌi gian �˜Òc chÂn �∫ �∞c t£ thuÎc tính nhÌ vào kh£ n´ng

�∞c t£ ng˙ nghæa cıa chuÈi các hành �Îng trong hª thËng. Hiªn nay, các công cˆ ki∫m tra mô

hình �∑u hÈ trÒ hai lu™n l˛ thÌi gian phÍ bi∏n là lu™n l˛ thÌi gian tuy∏n tính (LTL) ho∞c lu™n l˛

cây tính toán (CTL). �Ëi vÓi LTL, các toán t˚ thÌi gian �˜Òc dùng �∫ �∞c t£ các s¸ kiªn trên

mÎt �˜Ìng th¸c thi (thÌi gian tuy∏n tính). �Ëi vÓi CTL, các toán t˚ thÌi gian �˜Òc dùng �∫ �∞c

t£ các s¸ kiªn trên các �˜Ìng �i có th∫ có t¯ mÎt tr§ng thái (thÌi gian r≥ nhánh).

2.1.3 Vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng thái

Vßn �∑ nghiêm trÂng cıa ki∫m tra mô hình là bùng nÍ không gian tr§ng thái, khi �ó, sË l˜Òng

tr§ng thái cıa mô hình tr nên rßt lÓn. Xét ví dˆ sau, gi£ s˚ r¨ng mÎt hª thËng có n ti∏n trình,

mÈi ti∏n trình có m tr§ng thái. Quá trình ki∫m tra mô hình s≥ ti∏n hành tÍ hÒp tßt c£ các kh£

n´ng có th∫ x£y ra cho n ti∏n trình. Khi �ó, tÍng sË tr§ng thái có th∫ có là mn tr§ng thái. Xét

ví dˆ cˆ th∫ sau, mÎt thanh ghi R có 256 bit, mÈi bit có th∫ nh™n hai giá tr‡ 0 ho∞c 1, nh˜ v™y

tÍng sË tr§ng thái c¶n xét cho thanh ghi này là 2256.

Có rßt nhi∑u nghiên c˘u �˜Òc công bË �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng

thái. MÎt trong nh˙ng công bË �áng chú ˛ là Symbolic Model Checking vÓi Binary Decision
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Diagram (BDD). MÎt h˜Óng ti∏p c™n khác cÙng �§t �˜Òc nhi∑u k∏t qu£ kh£ quan là Partial

Order Reduction. H˜Óng ti∏p c™n này khai thác tính �Îc l™p cıa các hành vi trong mÎt hª thËng

vÓi các ti∏n trình không �Áng bÎ.

Ngoài ra, có mÎt h˜Óng ti∏p c™n kh£ quan là Bounded Model Checking vÓi viªc s˚ dˆng SAT

solver �∫ tìm ki∏m ph£n ví dˆ trên nh˙ng �˜Ìng th¸c thi có chi∑u dài giÓi h§n bi mÎt sË nguyên

k. N∏u không tìm thßy ph£n ví dˆ, k s≥ �˜Òc t´ng lên cho �∏n khi �§t tÓi c™n trên cıa k ho∞c

ph£n ví dˆ �˜Òc tìm thßy.

M∞c dù �ã có nhi∑u �∑ xußt �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng thái, các �∑ xußt

này v®n không gi£i quy∏t �˜Òc vßn �∑ mÎt cách triªt �∫. Ngoài ra, hiªn không có mÎt nghiên

c˘u nào t™p trung gi£i quy∏t vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng thái cho bài toán phát hiªn mã

�Îc b¨ng ki∫m tra mô hình.

2.2 Làm rËi mã

VÓi mˆc �ích b£o vª tác quy∑n ph¶n m∑m, các kˇ thu™t làm rËi mã (obfuscation) �˜Òc áp dˆng

�∫ chËng l§i các kˇ thu™t d‡ch ng˜Òc. fi t˜ng chính cıa kˇ thu™t làm rËi mã là thay �Íi ch˜Ïng

trình ban �¶u sao cho các tính n´ng cıa ch˜Ïng trình không thay �Íi, trong khi �o§n mã cıa

ch˜Ïng trình tr nên không th∫ khôi phˆc ho∞c �òi h‰i rßt nhi∑u thÌi gian và nguÁn l¸c.

�‡nh nghæa 2 (Làm rËi mã). GÂi t : P ! P là mÎt phép bi∏n �Íi t¯ ch˜Ïng trình nguÁn P

�∏n ch˜Ïng trình �ích P 0. t �˜Òc gÂi là mÎt phép làm rËi mã n∏u P 0 ph˘c t§p hÏn P; �Áng thÌi

P và P 0 có chung hành vi thßy �˜Òc, nghæa là, n∏u P k∏t thúc thì P 0 ph£i k∏t thúc và có cùng

k∏t qu£ th¸c thi nh˜ P .

S˚ dˆng các �Î �o v∑ �Î ph˘c t§p cıa ch˜Ïng trình, ta có th∫ �ánh giá �˜Òc m˘c �Î hiªu

qu£ cıa các ph˜Ïng pháp làm rËi mã. MÎt �Î �o khác �˜Òc dùng �∫ �ánh giá kˇ thu™t làm rËi

mã là kh£ n´ng chËng khôi phˆc (resilience), �Î �o này th∫ hiªn �Î khó �∫ mÎt công cˆ gi£i rËi

mã (deobfuscation) gi£i �˜Òc mÎt kˇ thu™t làm rËi mã �˜Òc áp dˆng. Ngoài ra, còn mÎt y∏u tË

quan trÂng �∫ �ánh giá kˇ thu™t làm rËi mã là kh£ n´ng ©n mình (stealth). �Î �o này th∫ hiªn

kh£ n´ng tránh b‡ phát hiªn cıa kˇ thu™t làm rËi mã �Ëi vÓi các công cˆ d‡ch ng˜Òc. Kh£ n´ng

©n mình càng cao thì các công cˆ d‡ch ng˜Òc càng khó xác �‡nh �˜Òc ch˜Ïng trình có �˜Òc làm
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rËi mã hay không.

2.2.1 Các kˇ thu™t làm rËi mã

Các kˇ thu™t làm rËi mã �˜Òc phân lo§i d¸a trên lo§i thông tin mà chúng làm rËi. Lo§i kˇ thu™t

làm rËi mã th˘ nhßt là thay �Íi hình th˘c cıa mã nguÁn, b¨ng cách lo§i b‰ h∏t các ghi chú và

các thông tin giúp dπ hi∫u mã nguÁn. Các bi∏n sË, tên hàm cÙng có th∫ �˜Òc �Íi tên �∫ h§n ch∏

viªc �Âc hi∫u. Lo§i kˇ thu™t làm rËi mã th˘ hai là làm rËi d˙ liªu trong ch˜Ïng trình. Kˇ thu™t

làm rËi này khá ph˘c t§p, �òi h‰i ph£i thay �Íi cách tÍ ch˘c d˙ liªu cıa ch˜Ïng trình, ví dˆ nh˜

chia nh‰ m£ng, gi£m sË chi∑u cıa m£ng... Lo§i kˇ thu™t làm rËi mã ph˘c t§p nhßt là thay �Íi

cßu trúc �i∑u khi∫n cıa ch˜Ïng trình. Có nhi∑u kˇ thu™t khác nhau �˜Òc áp dˆng trong nhóm

này, ví dˆ nh˜ thay th∏ lÌi gÂi mÎt thı tˆc b¨ng cách dùng nÎi tuy∏n thı tˆc �ó, thay �Íi cßu

trúc các vòng l∞p...

Có rßt nhi∑u kˇ thu™t làm rËi mã �˜Òc s˚ dˆng trong th¸c t∏. MÎt sË kˇ thu™t làm rËi mã

phÍ bi∏n �˜Òc trình bày nh˜ sau.

• Chèn mã rác (dead code insertion), �ây là kˇ thu™t thêm vào nh˙ng �o§n mã không tác

�Îng gì �∏n hành vi hay luÁng x˚ l .̨

• Thay �Íi th˘ t¸ mã (code reordering), kˇ thu™t này thay �Íi v‡ trí cıa các thı tˆc ho∞c

các lªnh trong mÎt thı tˆc mà không làm thay �Íi hành vi ch˜Ïng trình.

• Thông d‡ch mã (table interpretation), các �o§n mã s≥ �˜Òc d‡ch thành mÎt lo§i mã máy

mÓi, mã máy này sau �ó �˜Òc th¸c thi bi mÎt máy £o thông d‡ch �ính kèm.

• �óng gói (packer), kˇ thu™t này �óng gói �o§n mã cıa ch˜Ïng trình. Khi th¸c thi ch˜Ïng

trình, các �o§n mã �˜Òc �óng gói s≥ �˜Òc gi£i mã tr˜Óc khi th¸c thi.

Ngoài viªc làm rËi mã �∫ chËng d‡ch ng˜Òc, mã �Îc th˜Ìng xuyên s˚ dˆng các kˇ thu™t làm

rËi mã �∫ tránh b‡ phát hiªn bi các công cˆ phân tích nh˜ trình bày sau.

• Thay �Íi thanh ghi (register reassignment), kˇ thu™t làm rËi mã này �˜Òc th¸c hiªn trên

mã assembly cıa mã �Îc b¨ng cách thay �Íi nh˙ng thanh ghi �˜Òc s˚ dˆng.
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• Thay �Íi lªnh (instruction replacement), các lªnh t˜Ïng �˜Ïng �˜Òc s˚ dˆng �∫ thay th∏

l®n nhau.

• �óng gói (packer), mã �Îc th˜Ìng s˚ dˆng kˇ thu™t �óng gói �∫ tránh d‡ch ng˜Òc, �Áng

thÌi làm thay �Íi mã th¸c thi - tránh b‡ so trùng ch˙ k .̨

• SEH, �ây là kˇ thu™t s˚ dˆng ng≠t �∫ chi∏m quy∑n �i∑u khi∫n cıa ch˜Ïng trình t¯ �ó th¸c

thi �o§n mã nguy h§i.

• API �∞c biªt (Special API), mã �Îc s˚ dˆng nh˙ng API �∞c biªt �∫ tránh b‡ giám sát.

• Mã t¸ thay �Íi (self-modification code), �ây là kˇ thu™t mã �Îc s˚ dˆng �∫ t¸ thay �Íi

mã cıa chúng, �o§n mã th¸c s¸ cıa mã �Îc chø �˜Òc th∫ hiªn trong quá trình th¸c thi.

• Lªnh nh£y �Îng (dynamic jump), mã �Îc s˚ dˆng nh˙ng lªnh nh£y �Îng �∫ ki∫m soát

luÁng th¸c thi.

2.2.2 Các kˇ thu™t gi£i rËi mã

Các kˇ thu™t gi£i rËi mã (deobfuscation) th˜Ìng d¸a trên kˇ thu™t phân tích tænh. MÎt sË kˇ

thu™t phân tích tænh �˜Òc áp dˆng �∫ phân tích ch˜Ïng trình mÎt cách chính xác hÏn t¯ �ó

th¸c hiªn gi£i rËi mã bao gÁm phân tích luÁng d˙ liªu (data flow analysis), ˜Óc l˜Òng bán ph¶n

(partial evaluation), c≠t lát ch˜Ïng trình (program slicing)... Ngoài ra các kˇ thu™t tiên ti∏n nh˜

Value Set Analysis (VSA) �˜Òc giÓi thiªu là mÎt kˇ thu™t phân tích tænh �∫ x˚ l˛ các lªnh nh£y

�Îng. Áp dˆng xßp xø trên, VSA tính toán t™p giá tr‡ ho∞c �‡a chø mà các �ích cıa lªnh nh£y

�Îng có th∫ ch˘a. MÎt kˇ thu™t khác là phân tích luÁng d˙ liªu vÓi ti∏n trình l∞p l§i �˜Òc s˚

dˆng trong công cˆ Jakstab �∫ phân tích các lªnh nh£y �Îng và lÌi gÂi hàm chính xác hÏn.

Tuy nhiên, các ph˜Ïng pháp phân tích tænh �∑u g∞p tr ng§i vÓi các kˇ thu™t làm rËi mã

tiên ti∏n nh˜ SEH. Các kˇ thu™t này giúp cho �o§n mã th™t s¸ cıa mã �Îc chø �˜Òc th∫ hiªn

khi th¸c thi. T¯ �ó, h˜Óng ti∏p c™n phân tích hÈn hÒp - k∏t hÒp gi˙a phân tích tænh và phân

tích �Îng - �˜Òc �∑ xußt. H˜Óng ti∏p c™n này s˚ dˆng ph˜Ïng pháp phân tích �Îng �∫ hÈ trÒ

ph˜Ïng pháp phân tích tænh tính toán nh˙ng tr˜Ìng hÒp c¶n th¸c thi �o§n mã.

Các h˜Óng ti∏p c™n nêu trên t™p trung vào viªc gi£i quy∏t các kˇ thu™t làm rËi mã �˜Òc áp

dˆng cho mˆc �ích chËng d‡ch ng˜Òc. Bên c§nh các kˇ thu™t làm rËi mã này, mã �Îc còn áp dˆng
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các kˇ thu™t làm rËi mã giúp tránh viªc b‡ so trùng bi ch˙ k ,̨ ho∞c tránh b‡ phát hiªn bi các �∞c

t£ hành vi nguy h§i khi ki∫m tra b¨ng ph˜Ïng pháp ki∫m tra mô hình. Ví dˆ, mÎt �∞c t£ hành vi

nguy h§i b¨ng CTL nh˜ � = EF (mov(eax, 0)^AF (push(eax)^AXcall(GetModuleHandleA)))

có th∫ b‡ làm rËi b¨ng cách thay �Íi thanh ghi (register reassignment) eax thành ebx.

Nhi∑u công trình nghiên c˘u theo h˜Óng c£i ti∏n lu™n l˛ thÌi gian �ã �˜Òc �∑ xußt �∫ gi£i

quy∏t các kˇ thu™t làm rËi mã �˜Òc s˚ dˆng �∫ �Ëi phó vÓi �∞c t£ hình th˘c. CTPL �˜Òc giÓi

thiªu nh˜ là mÎt nâng cßp cıa CTL vÓi l˜Òng t¯. SCTPL ti∏p tˆc phát tri∫n CTPL �∫ x˚ l˛ các

kˇ thu™t làm rËi mã liên quan �∏n ng´n x∏p. Lu™n l˛ này sau �ó �˜Òc m rÎng thành SCTPL\X

�∫ giám sát tËt hÏn nÎi dung cıa stack. Tuy �ã �§t �˜Òc mÎt sË k∏t qu£, mÈi c£i ti∏n lu™n l˛

thÌi gian chø gi£i quy∏t �˜Òc mÎt kˇ thu™t làm rËi mã nhßt �‡nh vÓi chi phí c™p nh™t công cˆ

ki∫m tra mô hình khá lÓn �∫ có th∫ ho§t �Îng vÓi các lu™n l˛ thÌi gian này.

2.3 Gom cˆm d˙ liªu

Phân tích gom cˆm là kˇ thu™t giúp phân tích/khai phá d˙ liªu nh¨m gom nhóm các �Ëi t˜Òng

t˜Ïng t¸ nhau d¸a trên mÎt sË tính chßt �∞c tr˜ng thành các cˆm. MÈi cˆm ch˘a nh˙ng �Ëi

t˜Òng t˜Ïng t¸ vÓi các �Ëi t˜Òng còn l§i trong cˆm �ó và khác biªt vÓi các �Ëi t˜Òng thuÎc cˆm

khác. Các ph˜Ïng pháp phân tích gom cˆm �˜Òc chia thành hai nhóm chính: ph˜Ïng pháp gom

cˆm phân ho§ch và ph˜Ïng pháp gom cˆm phân cßp.

Ph˜Ïng pháp gom cˆm phân ho§ch th˜Ìng s˚ dˆng mÎt hàm mˆc tiêu �∫ �o hiªu sußt gom

cˆm, t¯ �ó các �Ëi t˜Òng �˜Òc gom vào các cˆm sao cho chßt l˜Òng gom cˆm theo hàm mˆc tiêu

là tËt nhßt. �∫ xác �‡nh �Î t˜Ïng t¸ gi˙a các �Ëi t˜Òng, �Î �o kho£ng cách th˜Ìng �˜Òc s˚

dˆng. Các ph˜Ïng pháp gom cˆm phân ho§ch phÍ bi∏n bao gÁm k -means và k -medoids.

Ph˜Ïng pháp gom cˆm phân cßp là kˇ thu™t xây d¸ng cây phân cßp cˆm d˙ liªu, th∫ hiªn

�˜Òc quan hª gi˙a các cˆm. �∫ xây d¸ng cây phân cßp cˆm, các cˆm nh‰ s≥ �˜Òc hÒp nhßt

thành các cˆm lÓn hÏn - �˜Òc gÂi là ph˜Ïng pháp trÎn, ho∞c phân tách mÎt cˆm thành các cˆm

nh‰ hÏn - �˜Òc gÂi là ph˜Ïng pháp phân rã. Trong các thu™t toán th¸c hiªn gom cˆm phân cßp,

thu™t toán HAC là gi£i thu™t phÍ bi∏n nhßt. Ngoài ra, còn có mÎt sË thu™t toán gom cˆm phân

cßp khác nh˜ PDDP, ROCK, CURE...
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CH◊ÃNG 3 PH◊ÃNG PHÁP KIöM TRA GIA TãNG TÿNG PHÜN

3.1 Các nghiên c˘u liên quan

MÎt ph˜Ïng pháp �áng chú ˛ trong các nghiên c˘u gi£i quy∏t vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng

thái là ph˜Ïng pháp ki∫m tra thành ph¶n, ph˜Ïng pháp này �˜Òc xây d¸ng d¸a trên các kˇ thu™t

tr¯u t˜Òng và phân rã.

Mˆc tiêu cıa cách ti∏p c™n này là �∫ ki∫m tra các mô hình con riêng l¥ và sau �ó ki∫m tra

mô hình tr¯u t˜Òng tÍng hÒp �∫ k∏t lu™n r¨ng k∏t qua ki∫m tra là chính xác. �∫ phân chia mÎt

mô hình thành các mô hình con, các kˇ thu™t phân rã �˜Òc s˚ dˆng. MÈi mô hình con có không

gian tr§ng thái riêng và quá trình ki∫m tra �˜Òc b≠t �¶u b¨ng cách ki∫m tra t¯ng mô hình con.

Các kˇ thu™t tr¯u t˜Òng hoá �˜Òc áp dˆng �∫ gi£m kích th˜Óc cıa t¯ng mô hình con sau khi �ã

ki∫m tra, t¯ �ó gi£m kích th˜Óc cıa mô hình tr¯u t˜Òng tÍng hÒp �˜Òc xây d¸ng b¨ng cách k∏t

hÒp các mô hình con tr¯u t˜Òng này.

3.2 Ki∫m tra gia t´ng t¯ng ph¶n trên !-region

Qua phân tích các mã �Îc trong th¸c t∏, chúng tôi nh™n thßy r¨ng hành vi nguy h§i th˜Ìng

ch˘a các lªnh �∞c biªt mà các ch˜Ïng trình vô h§i hi∏m khi s˚ dˆng. Ng˜Òc l§i, có mÎt sË lªnh

th˜Ìng �˜Òc s˚ dˆng trong các ch˜Ïng trình vô h§i nh˜ng h¶u nh˜ không �˜Òc s˚ dˆng trong

�o§n mã th¸c hiªn hành vi nguy h§i. T¯ quan sát này, lu™n án �ã phát tri∫n mÎt ph˜Ïng pháp

thËng kê các lªnh không ch˘a trong �o§n mã th¸c hiªn hành vi nguy h§i nh˜ng �˜Òc s˚ dˆng

bi các ch˜Ïng trình vô h§i, �ây là cÏ s d®n �∏n Tiên �∑ sau.

Tiên �∑ 1. �o§n mã th¸c hiªn mÎt hành vi nguy h§i, hay còn gÂi là m®u nh™n diªn mã �Îc

không ch˘a nh˙ng lªnh trong Hình 3.1.
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Lªnh Ví dˆ

Dynamic jump jmp eax, jmp ecx, jmp 0x12AED567

Halt hlt

Return ret

Shift sal, shl, sar, shr

Load/Store ldr, str

Hình 3.1: Nh˙ng lªnh không ch˘a trong m®u nh™n diªn mã �Îc.

�‡nh nghæa 3 (!-instruction). MÎt lªnh hi∏m khi xußt hiªn trong m®u nh™n diªn mã �Îc �˜Òc

gÂi là !-instruction.

�‡nh nghæa 4 (!-node). MÎt �ønh Nhloc, insi trên CFG �˜Òc gÂi là !-node n∏u ins là mÎt

!-instruction ho∞c N là �ønh b≠t �¶u/k∏t thúc.

�‡nh nghæa 5 (!-region). Cho mÎt region G(a, b), G �˜Òc gÂi là !-region n∏u a và b là nh˙ng

!-nodes trên G và G không ch˘a bßt k˝ !-node nào khác.

�‡nh l˛ 1. N∏u mÎt �o§n mã th¸c hiªn hành vi nguy h§i xußt hiªn trong ch˜Ïng trình, �o§n

mã này ph£i �˜Òc giÓi h§n trong mÎt !-region. Nói cách khác, �o§n mã này không th∫ xußt hiªn

trong nhi∑u hÏn mÎt !-region.

D¸a vào �‡nh l˛ 1, k∏t qu£ ki∫m tra mÈi !-region cıa ch˜Ïng trình P t˜Ïng �˜Ïng vÓi k∏t

qu£ ki∫m tra toàn bÎ P . �ây là cÏ s �∫ lu™n án �∑ xußt cách ti∏p c™n th¸c hiªn ki∫m tra hành

vi nguy h§i trên t¯ng !-regions riêng l¥ thay vì toàn bÎ ch˜Ïng trình. Cách ti∏p c™n này �˜Òc

gÂi là ph˜Ïng pháp ki∫m tra gia t´ng t¯ng ph¶n nh˜ trình bày trong Hình 3.2. Các b˜Óc chính

cıa khung th˘c �˜Òc mô t£ nh˜ sau.

• !-decomposition: d¸a vào !-instruction, phân hª này th¸c thiªn phân rã sÏ �Á luÁng �i∑u

khi∫n �¶u vào CFGinput thành các !-regioni (i = 1, n).

• !-verifier : phân hª này ki∫m tra t¯ng !-regioni vÓi mÎt công th˘c lu™n l˛ mô t£ hành vi

nguy h§i.
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ω-verifierω-decomposition

ω-region1 ω-region2 ω-regionn…

CFG Công cụ xây 
dựng CFG

Kết quả kiểm tra

Đặc tả luận lý 
thời gian

Hành vi  
nguy hại

ω-abstraction

Chương trình

Hình 3.2: Ph˜Ïng pháp ki∫m tra gia t´ng t¯ng ph¶n.

• !-abstraction: sau khi !-regioni �˜Òc ki∫m tra, phân hª này tr¯u t˜Òng hoá nó thành

mÎt tr§ng thái Sabstracted. Sabstracted sau �ó �˜Òc s˚ dˆng làm tr§ng thái �¶u vào cıa

!-regioni+1 k∏ ti∏p.

3.3 Xây d¸ng t™p !-instruction

Lu™n án s˚ dˆng cách ti∏p c™n thËng kê �∫ xác �‡nh !-instruction. Lu™n án t§o ra trÂng sË mÓi

d¸a trên t¶n sußt dùng �∫ xác �‡nh !-instruction, �˜Òc gÂi là t¶n sußt ngh‡ch �£o lªnh mã �Îc

(if � imf) nh˜ �‡nh nghæa sau.

• T¶n sußt cıa mÎt lªnh I trong t™p ch˜Ïng trình vô h§i P

if(I, P ) = f(I,P )
f(Imax,P ) (1)

vÓi f(I, P ) là tÍng sË l¶n I xußt hiªn trong P và Imax là lªnh có t¶n sußt xußt hiªn nhi∑u

nhßt trong P .

• T¶n sußt ngh‡ch �£o cıa mÎt lªnh I trong t™p mã �Îc V

imf(I) = |V |
✏⇥|V |+occ(I,V ) (2)

vÓi occ là sË l˜Òng file trong V mà I xußt hiªn, ✏ là mÎt �§i l˜Òng vô cùng bé giúp tránh

tr˜Ìng hÒp chia 0 khi I không xußt hiªn trong V .

• if � imf(I) = if(I, P )⇥ imf(I)
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B£ng 3.1: K∏t qu£ thí nghiªm.

SË m®u

tr˜Óc time-out

TÍng thÌi gian ch§y (s) BÎ nhÓ s˚ dˆng (KB) SË tr§ng thái duyªt

TYP COM INC TYP COM INC TYP COM INC

BENIGN_SIMPLE 1000 1.4048298 1.2431232 1.1324531 21938.376 9372.132 9214.325 9462 8372 5482

BENIGN_COMPLEX 47 56.3728309 12.4276187 1.9928374 54873.283 26931.472 21398.382 58137 19387 14254

EARLY_INFECTED_SIMPLE 5000 0.0135142 0.0138278 0.0013432 8412.332 8425.653 8418.554 137 136 137

LATE_INFECTED_SIMPLE 5000 1.2372868 0.9432432 0.9354355 20422.767 8546.664 8574.543 9154 1243 1215

EARLY_INFECTED_COMPLEX 5000 0.0153843 0.0144234 0.0149384 8899.384 8836.231 8848.142 168 168 168

LATE_INFECTED_COMPLEX 72 49,2832794 1.9483847 1.5372637 457382.039 23132.328 19837.421 52371 18372 12587

!-instruction là lªnh có giá tr‡ if � imf cao hÏn ng˜Ông � (� b¨ng 50 theo thËng kê).

3.3.1 K∏t qu£ thí nghiªm

T™p d˙ liªu �ã lây nhiπm mã �Îc �˜Òc t§o ra b¨ng cách lây nhiπm các ch˜Ïng trình vô h§i (t™p

ch˜Ïng trình vô h§i �Ïn gi£n gÂi là BENIGN_SIMPLE, t™p ch˜Ïng trình vô h§i ph˘c t§p gÂi là

BENIGN_COMPLEX) b¨ng 5000 mã �Îc �˜Òc thu th™p t¯ VX Heaven, VirusSign và t™p d˙ liªu

MALICIA. Có hai cÏ ch∏ lây nhiπm �˜Òc s˚ dˆng gÂi là lây nhiπm sÓm (mã �Îc �˜Òc lây nhiπm vào

ph¶n �¶u cıa các ch˜Ïng trình vô h§i) và lây nhiπm muÎn (mã �Îc �˜Òc nhiπm vào gi˙a ho∞c các

ph¶n sau cıa ch˜Ïng trình) trên các t™p BENIGN_SIMPLE, BENIGN_COMPLEX; t¯ �ó sinh

ra các t™p t˜Ïng ˘ng là EARLY_INFECTED_SIMPLE, EARLY_INFECTED_COMPLEX,

LATE_INFECTED_SIMPLE và LATE_INFECTED_COMPLEX.

K∏t qu£ thí nghiªm �˜Òc mô t£ trong B£ng 3.1. Các ch˙ vi∏t t≠t TYP, COM và INC �§i

diªn cho ph˜Ïng pháp ki∫m tra thông th˜Ìng, ph˜Ïng pháp ki∫m tra thành ph¶n và ph˜Ïng

pháp ki∫m tra gia t´ng t¯ng ph¶n.

15



CH◊ÃNG 4 ÁP D÷NG SUY DIôN TRÿU T◊—NG �ö LOÑI Bƒ CÁC Kfl

THUäT LÀM R»I MÃ

4.1 Các nghiên c˘u liên quan

�∫ gi£i quy∏t vßn �∑ làm rËi mã, các nghiên c˘u phát tri∫n lu™n l˛ thÌi gian �∫ �∞c t£ hiªu qu£

hÏn hành vi nguy h§i �ã �˜Òc �∑ xußt. CTPL là công bË �¶u tiên vÓi viªc bÍ sung l˜Òng t¯ vào

CTL. Sau �ó, SCTPL �˜Òc m rÎng t¯ CTPL b¨ng cách �∞c t£ bi∏n sË hiªn thÌi t§i �ønh ng´n

x∏p. Ti∏p tˆc phát tri∫n t¯ SCTPL, SCTPL\X �˜Òc giÓi thiªu vÓi ˛ t˜ng chính là �∞c t£ giá

tr‡ cˆ th∫ t§i �ønh ng´n x∏p ch˘ không chø là mÎt bi∏n sË nào �ó nh˜ SCTPL. Ngoài ra còn có

nh˙ng công bË nh˜ SLTPL �∫ gi£i quy∏t nh˙ng h§n ch∏ cıa nh˙ng lu™n l˛ d¸a trên CTL.

MÈi công bË theo h˜Óng nghiên c˘u này th˜Ìng chø gi£i quy∏t �˜Òc mÎt kˇ thu™t làm rËi

cˆ th∫. Tuy nhiên, vì nh˙ng kˇ thu™t có th∫ �˜Òc dùng �∫ hiªn th¸c viªc làm rËi liên tˆc �˜Òc

phát tri∫n, viªc m rÎng lu™n l˛ thÌi gian �∫ x˚ l˛ tßt c£ các kˇ thu™t làm rËi không ph£i là mÎt

h˜Óng nghiên c˘u kh£ quan.

4.2 HOPE - khung th˘c x˚ l˛ các kˇ thu™t làm rËi mã

�∫ gi£i quy∏t nh˙ng h§n ch∏ cıa h˜Óng ti∏p c™n gi£i rËi mã d¸a trên lu™n l ,̨ chúng tôi �∑ xußt

mÎt khung th˘c �˜Òc gÂi là HOPE (Handling Obfuscated Polymorphic malwarE), trong �ó b˜Óc

gi£i rËi mã (deobfuscation) �˜Òc tách biªt vÓi b˜Óc ki∫m tra mô hình. Viªc phân tách b˜Óc gi£i

rËi mã vÓi b˜Óc ki∫m tra mô hình giúp chúng ta c™p nh™t ph˜Ïng pháp x˚ l˛ các kˇ thu™t làm

rËi mã mÓi mà v®n s˚ dˆng �˜Òc công cˆ ki∫m tra mô hình và lu™n l˛ thÌi gian ban �¶u.

Khung th˘c này �˜Òc phát tri∫n t¯ ph˜Ïng pháp ki∫m tra gia t´ng t¯ng ph¶n. Thay vì các

!-region �˜Òc ki∫m tra tr¸c ti∏p, chúng �˜Òc gi£i rËi mã b¨ng cách tr¯u t˜Òng hoá. Các b˜Óc

chính cıa khung th˘c �˜Òc mô t£ nh˜ sau.
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ω-verifier
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ω-regions 1 ω-regions 2 ω-regions n…
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Hành vi  
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ω-abstraction
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Trừu tượng hoá 
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Suy diễn trừu tượng

Phân 
tích giá 

trị

Cắt lát 
ngược

Obfuscation-free 
ω-region

Chương trình

Hình 4.1: Khung th˘c HOPE.

• Phân hª Tr¯u t˜Òng hoá hành vi : !-region �˜Òc tr¯u t˜Òng hoá thành mÎt bi∫u diπn b¨ng

ngôn ng˙ tr¯u t˜Òng �˜Òc trình bày trong B£ng 4.1.

• Phân hª Trigger scan: b˜Óc này có nhiªm vˆ quét tìm mÎt lªnh nh™n diªn mã �Îc. MÎt

lªnh nh™n diªn là mÎt lªnh ph£i �˜Òc th¸c hiªn bi mÎt mã �Îc nhßt �‡nh bßt k∫ kˇ thu™t

làm rËi mã nào �˜Òc s˚ dˆng.

• Phân hª Suy diπn tr¯u t˜Òng : b˜Óc này s˚ dˆng các kˇ thu™t suy diπn tr¯u t˜Òng bao gÁm

phân tích giá tr‡ (value analysis) và c≠t lát ng˜Òc (backward slicing) �∫ phân tích và lo§i

b‰ các kˇ thu™t làm rËi mã �˜Òc s˚ dˆng.

4.3 Tr¯u t˜Òng hoá hành vi �∫ gi£i rËi mã

Quá trình tr¯u t˜Òng hoá hành vi v∑ cÏ b£n là d‡ch mã nh‡ phân ban �¶u sang mÎt ngôn ng˙

tr¯u t˜Òng. VÓi mˆc �ích gi£i rËi mã, ngôn ng˙ tr¯u t˜Òng cıa chúng ta �Ïn gi£n hÏn nhi∑u so

vÓi ngôn ng˙ nh‡ phân ban �¶u, �˜Òc trình bày trong B£ng 4.1.

Viªc tr¯u t˜Òng hoá mÎt ch˜Ïng trình nh‡ phân thành mÎt ch˜Ïng trình tr¯u t˜Òng s˚ dˆng

ngôn ng˙ tr¯u t˜Òng  trên �˜Òc th¸c hiªn tu¶n t¸ t¯ng lªnh. Lªnh phÍ bi∏n và �áng chú ˛ nhßt

cıa ngôn ng˙ tr¯u t˜Òng là lªnh assign. Quá trình tr¯u t˜Òng hoá �˜Òc th¸c hiªn trên toàn bÎ

các ho§t �Îng cıa ch˜Ïng trình nh‡ phân ban �¶u, bao gÁm nh˙ng thao tác thay �Íi giá tr‡ cıa

thanh ghi hay bÎ nhÓ. Tuy nhiên, ngôn ng˙ tr¯u t˜Òng chø ch˘a các lªnh cÏ b£n nh˜ gán giá tr‡,
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B£ng 4.1: Ngôn ng˙ tr¯u t˜Òng.

assign l-value= expression : gán giá tr‡ cıa expression vào l-value.

jump expression : nh£y �∏n �‡a chø là giá tr‡ cıa expression.

push/pop register : push ho∞c pop giá tr‡ cıa register vào/t¯ ng´n x∏p.

call module: gÂi mÎt module.

guard expression : ng¯ng luÁng x˚ l˛ n∏u expression là "false" và ti∏p tˆc trong tr˜Ìng hÒp ng˜Òc l§i.

nh£y, truy c™p ng´n x∏p, gÂi hàm; và tßt c£ các lªnh trong ch˜Ïng trình nh‡ phân s≥ �˜Òc tr¯u

t˜Òng thành các lªnh này.

4.3.1 Ch˘ng minh kh£ n´ng gi£i rËi mã

Ph˜Ïng pháp �˜Òc �∑ xußt trong lu™n án có th∫ x˚ l˛ �˜Òc bËn kˇ thu™t làm rËi mã bao gÁm

chèn mã rác, thay �Íi th˘ t¸ mã, thay �Íi thanh ghi và thay �Íi lªnh.

�‡nh l˛ 2. Khung th˘c HOPE có th∫ lo§i b‰ kˇ thu™t chèn mã rác.

Ch˘ng minh. NhÌ vào phân hª Trigger scan, chø nh˙ng lªnh có liên quan �∏n hành vi nguy h§i

c¶n �˜Òc ki∫m tra mÓi �˜Òc �ánh dßu �∫ x˚ l .̨ Nh˙ng lªnh �˜Òc thêm vào bi kˇ thu™t chèn mã

rác không làm £nh h˜ng �∏n luÁng x˚ l˛ cıa ch˜Ïng trình, do �ó không liên quan �∏n nh˙ng

lªnh �˜Òc s˚ dˆng khi mã �Îc th¸c hiªn hành vi nguy h§i. Vì v™y, các khËi mã rác s≥ không

�˜Òc x˚ l˛ và b‡ lo§i b‰.

�‡nh l˛ 3. Kˇ thu™t phân tích giá tr‡ có th∫ lo§i b‰ các kˇ thu™t làm rËi mã bao gÁm thay �Íi

th˘ t¸ mã, thay �Íi thanh ghi và thay �Íi lªnh.

Ch˘ng minh. Nh˙ng kˇ thu™t làm rËi mã trên t™p trung vào viªc thay �Íi tr§ng thái ch˜Ïng

trình b¨ng nhi∑u cách khác nhau, sau �ó phˆc hÁi l§i các tr§ng thái cÙ. Tuy nhiên, vì kˇ thu™t

phân tích giá tr‡ cıa chúng tôi chø t™p trung vào giá tr‡ cıa thanh ghi �˜Òc gán cuËi cùng, tßt c£

�o§n mã làm rËi �˜Òc chèn vào s≥ b‡ b‰ qua.

�‡nh l˛ 4. N∏u mÎt mã �Îc có th∫ �˜Òc phát hiªn bi mÎt công cˆ ki∫m tra mô hình, khung

th˘c cıa chúng tôi có th∫ phát hiªn tßt c£ các bi∏n th∫ �˜Òc làm rËi cıa nó.
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Ch˘ng minh. Nh˜ �ã trình bày trong Ch˜Ïng 3, hành vi nguy h§i cıa mã �Îc chø xußt hiªn

trong mÎt !-region. HÏn n˙a, d¸a vào �‡nh l˛ 2 và �‡nh l˛ 3, tßt c£ các kˇ thu™t làm rËi mã

phÍ bi∏n có trong mÎt !-region s≥ �˜Òc lo§i b‰. Do �ó viªc ki∫m tra trên t¯ng !-region s≥ cho

k∏t qu£ t˜Ïng t¸ nh˜ viªc ki∫m tra trên ch˜Ïng trình mã �Îc gËc, ch˜a b‡ làm rËi.

4.4 Thí nghiªm

B£ng 4.2: K∏t qu£ thí nghiªm.

Avira Avast Kaspersky Bitdefender HOPE

Chèn mã rác 70% 72% 85% 80% 94%

Thay �Íi th˘ t¸ mã 63% 60% 70% 75% 90%

Thay �Íi thanh ghi 45% 40% 60% 55% 81%

Thay �Íi lªnh 30% 32% 56% 60% 87%

Tách thı tˆc 25% 20% 40% 45% 80%

Các kˇ thu™t

làm rËi mã khác
10% 9% 30% 40% 78%

Mã nguÁn mã �Îc �˜Òc s˚ dˆng trong các thí nghiªm cıa chúng tôi �˜Òc lßy t¯ VX Heaven,

VirusSign và t™p d˙ liªu MALICIA. Sau �ó, chúng tôi áp dˆng các kˇ thu™t làm rËi mã �∫ xây

d¸ng các bi∏n th∫ cıa các mã �Îc này. Chúng tôi �ã áp dˆng các kˇ thu™t làm rËi mã phÍ bi∏n

nh˜ �˜Òc trình bày trong B£ng 4.2, trong �ó t� lª phát hiªn thành công cıa các công cˆ quét

mã �Îc nÍi ti∏ng �Ëi vÓi các mã �Îc �ã �˜Òc làm rËi �˜Òc so sánh vÓi cách ti∏p c™n cıa chúng

tôi. Vì sau khi áp dˆng các kˇ thu™t làm rËi lên mã �Îc thì �o§n mã ch˘a ch˙ k˛ cıa chúng có

nhi∑u kh£ n´ng b‡ thay �Íi, do �ó các công cˆ quét mã �Îc s˚ dˆng ph˜Ïng pháp so trùng ch˙

k˛ �∑u rßt khó nh™n diªn �˜Òc mã �Îc, m∞c dù chúng hoàn toàn có kh£ n´ng phát hiªn nh˙ng

mã �Îc này khi  tr§ng thái nguyên thu�. Trong khi �ó, ph˜Ïng pháp ti∏p c™n cıa chúng tôi có

hiªu qu£ cao �Ëi vÓi viªc gi£i rËi mã, giúp th∫ hiªn rõ hành vi nguy h§i th¸c s¸ cıa mã �Îc, t¯

�ó cho k∏t qu£ ki∫m tra rßt kh£ quan.
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CH◊ÃNG 5 Hõ TH»NG HOÁ MÃ �ÀC

5.1 Các nghiên c˘u liên quan

Phân tích khái niªm hình th˘c (Formal Concept Analysis) là mÎt kˇ thu™t phân tích d˙ liªu

nh¨m xác �‡nh các khái niªm hình th˘c cıa mÎt ng˙ c£nh hình th˘c và xây d¸ng mÎt giàn khái

niªm t˜Ïng ˘ng. Trong lænh v¸c khai phá d˙ liªu, kˇ thu™t này có nhi∑u ˘ng dˆng phong phú

nh˜ thông tin sinh hÂc, phân tích m§ng xã hÎi, tìm ki∏m trên web ng˙ nghæa... Tuy nhiên, �Ëi

vÓi các lÓp khái niªm mô t£ các hành vi ph˘c t§p nh˜ hành vi nguy h§i cıa mã �Îc, viªc bi∫u

diπn khái niªm �òi h‰i nh˙ng kˇ thu™t phân tích �∫ x˚ l˛ quan hª gi˙a các thuÎc tính ph˘c t§p.

Phân tích khái niªm hình th˘c h˜Óng �∞c tính (Feature-driven Formal Concept Analysis) là

mÎt h˜Óng m rÎng cıa FCA �∫ xây d¸ng giàn khái niªm, trong �ó mÈi khái niªm có mÎt �∞c

tính �˜Òc bi∫u diπn b¨ng mÎt công th˘c lu™n l˛ thÌi gian. Viªc s˚ dˆng lu™n l˛ thÌi gian cho

phép khái niªm ch˘a �˜Òc nhi∑u thông tin ng˙ nghæa hÏn, tuy nhiên, F-FCA v®n xây d¸ng giàn

khái niªm b¨ng các thuÎc tính �i∫n hình giËng nh˜ FCA, d®n �∏n k∏t qu£ không chính xác.

TÍng quát hoá lu™n l˛ cho phân tích khái niªm hình th˘c là h˜Óng ti∏p c™n tÍng quát hoá

lu™n l˛ (logical generalization), vÓi viªc bi∫u diπn mÎt t™p các khái niªm t˜Ïng t¸ b¨ng mÎt

công th˘c lu™n l .̨ LÒi th∏ cıa cách ti∏p c™n này là công th˘c lu™n l˛ có th∫ �˜Òc x˚ l˛ mÎt cách

t¸ �Îng �∫ khám phá ra nhi∑u ki∏n th˘c hÏn. Tuy nhiên, trong bËi c£nh hành vi nguy h§i cıa

mã �Îc �˜Òc �∞c t£ b¨ng công th˘c lu™n l˛ thÌi gian, thách th˘c �∞t ra là khái quát hóa các

công th˘c lu™n l˛ thÌi gian �òi h‰i mÎt cÏ ch∏ �∫ suy diπn tr¯u t˜Òng.

5.1.1 Phân tích khái niªm lu™n l˛ mã �Îc

D¸a trên FCA, lu™n án �∑ xußt ph˜Ïng pháp phân tích khái niªm lu™n l˛ mã �Îc (Viral Logical

Concept Analysis - V-LCA) giúp xây d¸ng giàn lu™n l˛ mã �Îc t¯ t™p các ch˜Ïng trình nguy

h§i vÓi viªc s˚ dˆng lu™n l˛ thÌi gian �∫ mô t£ �Ëi t˜Òng vÓi các �∞c tính sau.
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• V-LCA s˚ dˆng lu™n l˛ thÌi gian �∫ bi∫u diπn intent cıa các khái niªm.

• V-LCA s˚ dˆng các phép tr¯u t˜Òng hoá mã �Îc d¸a trên các c£i ti∏n cıa lu™n l˛ thÌi

gian.

�‡nh nghæa 6 (Ng˙ c£nh hình th˘c lu™n l˛ mã �Îc). MÎt ng˙ c£nh hình th˘c lu™n l˛ mã �Îc

là mÎt bÎ ba (O,L, i) vÓi:

• O là mÎt t™p h˙u h§n các �Ëi t˜Òng bi∫u diπn t™p các bi∏n th∫ cıa mã �Îc,

• hL;✏i là giàn công th˘c lu™n l˛ thÌi gian, vÓi supremum là _̇ và infimum là ˙̂ .

• i là mÎt phép ánh x§ mÈi �Ëi t˜Òng trong O vÓi mÎt công th˘c trong L.

�‡nh nghæa 7 (Phép d®n xußt lu™n l˛). Cho (O,L, i) là mÎt ng˙ c£nh hình th˘c lu™n l˛ mã

�Îc, phép d®n xußt lu™n l˛ �˜Òc �‡nh nghæa nh˜ sau.

• O ✓ O, O0 = _̇o2Oi(O)

• f ✓ L, f 0 = {o 2 O | i(o) ✏ f}

�‡nh nghæa 8 (Khái niªm lu™n l˛). Trong mÎt ng˙ c£nh hình th˘c lu™n l˛ mã �Îc (O,L, i), mÎt

khái niªm lu™n l˛ mã �Îc là mÎt c∞p c = (O, f) vÓi O ✓ O và f 2 L, sao cho O0 = f và f 0 = O.

Trong quá trình xây d¸ng giàn khái niªm lu™n l˛ mã �Îc, ta c¶n xây d¸ng khái niªm tÍng quát

C⇤ = (O⇤, f⇤) t¯ t™p khái niªm {C1 = (O1, f1), .., Cn = (On, fn)} sao cho Ci ✓ C⇤(8i 2 [1, n]).

�i∑u này �˜Òc th¸c hiªn b¨ng cách dùng mÎt toán t˚ �∞c biªt r, �˜Òc gÂi là toán t˚ m rÎng

(widening operator), sao cho f⇤ = f1rf2r...rfn và f⇤ ✏ fi(8i 2 [1, n]). Phép tr¯u t˜Òng hoá mã

�Îc (viral abstractions) �˜Òc �∑ xußt �∫ hiªn th¸c toán t˚ m rÎng nh˜ trình bày trong B£ng 5.1.
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B£ng 5.1: Kˇ thu™t tr¯u t˜Òng hoá mã �Îc.

STT Kˇ thu™t Mô t£

1 CTPL

Khi hai công th˘c lu™n l˛ thÌi gian chø khác nhau  thanh ghi �˜Òc

s˚ dˆng, chúng có th∫ �˜Òc tr¯u t˜Òng hoá thành mÎt công th˘c

mÓi vÓi thanh ghi �˜Òc bi∫u diπn b¨ng mÎt bi∏n sË

2 SCTPL Tr¯u t˜Òng hoá hành vi �©y mÎt giá tr‡ vào �ønh ng´n x∏p

3 SCTPL\X
Hành vi thay �Íi nÎi dung cıa ng´n x∏p �˜Òc tr¯u t˜Òng hoá b¨ng

mÎt bi∫u th˘c mô t£ tr¸c ti∏p viªc thay �Íi nÎi dung ng´n x∏p

5.2 Hª thËng hoá mã �Îc d¸a vào V-LCA

Viral Logical Concept 
Analysis

On-the-fly Conceptual 
Clustering

Viral Lattice

Frequency Monitoring

Concept Hierarchy 

Virus Database

Hình 5.1: MarCHGen - khung th˘c hª thËng hoá mã �Îc.

Hình 5.1 bi∫u diπn khung th˘c MarCHGen �˜Òc chúng tôi �∑ xußt vÓi các b˜Óc chính sau.

• Viral Logical Concept Analysis (V-LCA): �∫ t§o ra giàn khái niªm lu™n l˛ th∫ hiªn quan

hª gi˙a các khái niªm lu™n l˛ phát hiªn �˜Òc t¯ t™p mã �Îc ban �¶u.

• On-the-fly Conceptual Clustering (OCC): giàn khái niªm lu™n l˛ s≥ �˜Òc gÂm cˆm khái

niªm �∫ t§o thành cây phân cßp mã �Îc th∫ hiªn các lÓp mã �Îc và quan hª th˘ b™c gi˙a

chúng.

• Frequency Monitoring: b˜Óc này �˜Òc dùng �∫ qu£n l˛ và c™p nh™t cây phân cßp mã �Îc

khi có m®u mã �Îc mÓi �˜Òc thêm vào t™p mã �Îc và ng˜Òc l§i. �∫ t´ng tính hiªu qu£,
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chúng tôi chø giám sát và c™p nh™t các khái niªm phÍ bi∏n trên cây phân cßp mã �Îc.

Chúng tôi s˚ dˆng kˇ thu™t qu£n l˛ t™p c™n phÍ bi∏n (Pre-large Dataset Management) �∫

th¸c hiªn viªc này mÎt cách hiªu qu£.

5.3 Gom cˆm khái niªm liên tˆc

D¸a trên công bË hiªn t§i cıa FFCA, chúng tôi �∑ xußt mÎt thu™t toán gom cˆm khái niªm mÓi

gÂi là gom cˆm khái niªm liên tˆc (On-the-fly Conceptual Clustering - OCC) vÓi các c£i ti∏n

sau: (i) chúng tôi s˚ dˆng chi∏n l˜Òc on-the-fly �∫ tránh viªc tính toán �Áng thÌi tßt c£ các khái

niªm hình th˘c trên giàn trong quá trình phân cˆm; và (ii) chúng tôi �∑ xußt phép nËi �Ëi t˜Òng

d¸a trên lu™n l˛ �∫ gom các �Ëi t˜Òng vào mÎt cˆm mÓi.

fi t˜ng cıa OCC là chúng ta không �Òi cho �∏n khi mÎt giàn hoàn chønh �˜Òc t§o ra rÁi

mÓi th¸c hiªn viªc t§o cˆm khái niªm. Thay vào �ó, khi mÎt khái niªm mÓi �˜Òc phát hiªn,

chúng ta ngay l™p t˘c gom khái niªm này vào các cˆm hiªn có ho∞c t§o ra mÎt cˆm mÓi cho

khái niªm này.

Algorithm 1 Thu™t toán gom cˆm khái niªm liên tˆc (OCC).
Input: Viral Latice, Khái niªm o

Output: Concept Hierarchy

for Khái niªm o mÓi �˜Òc phát hiªn bi V-LCA do
Thêm o nh˜ là mÎt khái niªm cıa giàn hiªn t§i;

for VÓi mÈi cˆm c trên cây phân cßp hiªn t§i do

if o ./ c = o0 6= ; then
Thêm o vào c;

end

if o không th∫ �˜Òc thêm vào bßt k˝ cˆm nào then
T§o ra mÎt cˆm mÓi cho o;

end

end

end

Phép toán ./ �˜Òc s˚ dˆng trong thu™t toán này vÓi mˆc �ích nËi các �Ëi t˜Òng thành nh˙ng
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cˆm khái niªm. �∫ làm �˜Òc �i∑u này, chúng tôi giÓi thiªu phép nËi �Ëi t˜Òng (object-joining

operator) nh˜ sau.

�‡nh nghæa 9 (Phép nËi �Ëi t˜Òng). Phép nËi �Ëi t˜Òng ./ trên hai khái niªm C1 = (O1, f1)

và C2 = (O2, f2) �˜Òc �‡nh nghæa là C1 ./ C2 = {O⇤, f⇤ = f1rf2} vÓi r là phép m rÎng hai

công th˘c f1 và f2; O⇤ = {x | x 2 (O1 [O2)} và f⇤ ✏ (O⇤)0.

5.4 Qu£n l˛ t™p c™n phÍ bi∏n

Viªc thêm/bÓt mÎt mã �Îc s≥ làm cho toàn bÎ quá trình xây d¸ng giàn khái niªm mã �Îc và

gom cˆm khái niªm mã �Îc ph£i �˜Òc th¸c hiªn l§i t¯ �¶u, d®n �∏n chi phí th¸c hiªn rßt lÓn,

�∞c biªt là khi viªc này diπn ra th˜Ìng xuyên. �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ này, chúng tôi chø gi˙ l§i

nh˙ng khái niªm phÍ bi∏n trên giàn, vì v™y chúng ta chø c¶n th¸c hiªn l§i toàn bÎ quá trình n∏u

viªc c™p nh™t mÎt m®u mã �Îc làm thay �Íi mÎt khái niªm t¯ tr§ng thái phÍ bi∏n thành tr§ng

thái không phÍ bi∏n và ng˜Òc l§i. M∞c dù v™y, viªc ki∫m tra l§i tính phÍ bi∏n cıa tßt c£ các t™p

phÍ bi∏n/không phÍ bi∏n �Ëi vÓi mÈi l¶n c™p nh™t thêm/bÓt mã �Îc cÙng s≥ ph£i tr£ mÎt chi

phí rßt cao. �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ này, chúng tôi s˚ dˆng khái niªm t™p c™n phÍ bi∏n (pre-large

itemset), �˜Òc xác �‡nh bi mÎt ng˜Ông hÈ trÒ d˜Ói SL và mÎt ng˜Ông hÈ trÒ trên SU nh˜ minh

ho§ trong hình sau.

SL SU
infrequent frequentnearly frequent

Hình 5.2: Xác �‡nh t™p phÍ bi∏n.

Nh˜ v™y, các m®u mã �Îc có th∫ �˜Òc thêm vào ho∞c lo§i b‰ kh‰i mÎt t™p itemset f mà

không d®n �∏n s¸ thay �Íi �Î phÍ bi∏n cıa các itemset (nghæa là không c¶n ph£i th¸c hiªn l§i

toàn bÎ quá trình t¯ ng˙ c£nh gËc), n∏u sË l˜Òng các m®u mã �Îc �˜Òc c™p nh™t không lÓn hÏn

f = b(SU � SL)⇥ | D |c, vÓi SU là ng˜Ông hÈ trÒ trên, SL là ng˜Ông hÈ trÒ d˜Ói và | D | là sË

l˜Òng các giao d‡ch trong cÏ s d˙ liªu ban �¶u (trong tr˜Ìng hÒp này chính là sË l˜Òng mã �Îc

trong ng˙ c£nh ban �¶u).
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5.5 Thí nghiªm
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Hình 5.3: Hiªu sußt cıa các thu™t toán gom cˆm khái niªm.

K∏t qu£ th¸c nghiªm trên Hình 5.3(a) cho thßy r¨ng h˜Óng ti∏p c™n on-the-fly cıa OCC th¸c s¸

c£i thiªn thÌi gian th¸c hiªn gom cˆm. Tuy nhiên, OCC v®n b‡ £nh h˜ng bi chi phí cıa viªc

tái gom cˆm khi bÎ d˙ liªu mã �Îc �˜Òc c™p nh™t. OCC-phÍ bi∏n gi£i quy∏t vßn �∑ này b¨ng

cách s˚ dˆng kˇ thu™t qu£n l˛ c™p nh™t khái niªm phÍ bi∏n.

Hình 5.3(b) trình bày k∏t qu£ thí nghiªm vÓi �Î �o AUP. Chúng ta có th∫ thßy r¨ng các

ph˜Ïng pháp d¸a trên FCA th˜Ìng �§t �˜Òc hiªu sußt tËt hÏn HAC. Ngoài ra, hiªu sußt d¸a

trên AUP cıa OCC-phÍ bi∏n tËt hÏn so vÓi FCA, ch˘ng minh r¨ng các công th˘c lu™n l˛ �˜Òc

t§o ra cho các cˆm khái niªm là phù hÒp �∫ bi∫u diπn cßu trúc phân cßp khái niªm.

Hình 5.3(c) bi∫u diπn k∏t qu£ thí nghiªm vÓi �Î �o Silhouette, cho thßy r¨ng FFCA và HAC

có k∏t qu£ Silhouette t˜Ïng �Ëi giËng nhau, FFCA tËt hÏn mÎt chút, k∏t qu£ cıa k-means là

kém nhßt. K∏t qu£ tËt nhßt là ph˜Ïng pháp OCC-phÍ bi∏n, ch˘ng minh r¨ng ph˜Ïng pháp này

thích hÒp vÓi ng˙ nghæa �˜Òc truy∑n �§t bi các công th˘c lu™n l˛ bi∫u diπn hành vi cıa mã �Îc.
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CH◊ÃNG 6 KòT LUäN VÀ H◊ŒNG M– RÀNG

6.1 Tóm t≠t và k∏t lu™n

Lu™n án �ã �§t �˜Òc ba mˆc tiêu nghiên c˘u vÓi các �óng góp sau.

• �∑ xußt ph˜Ïng pháp �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ bùng nÍ không gian tr§ng thái b¨ng ph˜Ïng

pháp ki∫m tra gia t´ng t¯ng ph¶n d¸a trên �∑ xußt !-regions.

• �∑ xußt mÎt h˜Óng ti∏p c™n áp dˆng suy diπn tr¯u t˜Òng �∫ gi£i quy∏t vßn �∑ làm rËi

mã, vÓi viªc phân tách b˜Óc gi£i rËi vÓi b˜Óc ki∫m tra mô hình, t¯ �ó tránh ph£i c™p nh™t

công cˆ ki∫m tra mô hình mÈi khi x˚ l˛ các kˇ thu™t làm rËi mã mÓi.

• �∑ xußt ph˜Ïng pháp phân tích khái niªm lu™n l˛ mã �Îc, kˇ thu™t gom cˆm khái niªm

liên tˆc và kˇ thu™t qu£n l˛ t™p c™n phÍ bi∏n; giúp xây d¸ng giàn khái niªm mã �Îc, xây

d¸ng và c™p nh™t cây phân cßp khái niªm mã �Îc.

6.2 H˜Óng m rÎng

Các h˜Óng nghiên c˘u cıa lu™n án v®n còn nhi∑u ti∑m n´ng �∫ m rÎng nh˜ sau.

• Phát tri∫n �Î �o if � imf �∫ có th∫ áp dˆng cho các t™p ch˜Ïng trình không ph£i mã �Îc.

• Áp dˆng ph˜Ïng pháp hÂc máy �∫ xây d¸ng t™p !-instruction.

• Nghiên c˘u c£i ti∏n ph˜Ïng pháp gom cˆm khái niªm lu™n l˛ mã �Îc.

• M rÎng các phép tr¯u t˜Òng hoá mã �Îc �∫ có th∫ tÍng quát hoá �˜Òc nhi∑u công th˘c

�∞c t£ lu™n l˛ mã �Îc hÏn.

• Nghiên c˘u theo h˜Óng áp dˆng ph˜Ïng pháp hÂc máy �∫ hª thËng hoá công th˘c mã �Îc.
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