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Tóm tắt nội dung luận án: 

Để khắc phục nhược điểm của phương pháp phát hiện mã độc bằng cách so trùng 

chữ ký trong công nghiệp, hiện nay có các nghiên cứu theo hướng tiếp cận áp dụng kiểm tra 

mô hình để phát hiện mã độc nhờ vào việc cho phép biểu diễn hành vi nguy hại một cách 

luận lý. Tuy nhiên, trở ngại cơ bản của phương pháp kiểm tra mô hình là vấn đề bùng nổ 

không gian trạng thái. Dù đã có nhiều nghiên cứu để giải quyết vấn đề này, nhưng hiện vẫn 

chưa có nghiên cứu nào tập trung vào bài toán phát hiện mã độc. Thông qua việc phân tích 

các hành vi nguy hại của mã độc trong thực tế, chúng tôi nhận thấy hành vi nguy hại của mã 

độc chỉ xuất hiện trong một đoạn mã nguồn được gọi là ω-region. Đặc tính này là cơ sở để 

luận án đề xuất phương pháp kiểm tra gia tăng từng phần giúp thu giảm độ phức tạp của mô 

hình chương trình, từ đó giúp giải quyết vấn đề bùng nổ không gian trạng thái. 

Bên cạnh vấn đề bùng nổ không gian trạng thái, phương pháp kiểm tra mô hình để 

phát hiện mã độc còn gặp một trở ngại lớn, đó là mã độc thường áp dụng các kỹ thuật làm 

rối mã (obfuscation) để che dấu hành vi nguy hại của chúng. Tuy đã có một số đề xuất theo 

hướng tiếp cận cải tiến luận lý thời gian để giải quyết vấn đề nói trên nhưng mỗi đề xuất 

theo hướng này chỉ có thể giải quyết được một kỹ thuật làm rối mã, đồng thời phải cập nhật 

công cụ kiểm tra mô hình, dẫn đến chi phí để xử lý một kỹ thuật làm rối mã là rất lớn. Do 

đó, luận án đã nghiên cứu áp dụng suy diễn trừu tượng để trừu tượng hoá chương trình cần 

được kiểm tra thành một biểu diễn trung gian tối giản, giúp loại bỏ hầu hết các kỹ thuật làm 

rối mã. Ngoài ra, luận án đề xuất khung thức HOPE, với việc phân tách bước giải rối mã 

(deobfuscation) và bước kiểm tra mô hình. 

Vấn đề còn lại của phương pháp kiểm tra mô hình để phát hiện mã độc là các hành vi 

nguy hại được biểu diễn bằng các công thức luận lý, vì vậy các hướng tiếp cận khai phá dữ 

liệu dựa trên việc trích xuất đặc tính gặp rất nhiều khó khăn. Luận án giải quyết vấn đề này 



bằng một khung thức được gọi là MarCHGen (Malware Conceptual Hierarchy Generation). 

Trong khung thức này, bằng cách mở rộng phân tích khái niệm hình thức, phương pháp 

phân tích khái niệm luận lý mã độc (Viral Logical Concept Analysis - V-LCA) được luận 

án đề xuất để xây dựng giàn khái niệm mã độc. Sau đó, luận án đề xuất kỹ thuật gom cụm 

khái niệm liên tục giúp xây dựng cây phân cấp khái niệm mã độc. Cuối cùng, cây phân cấp 

khái niệm mã độc được giám sát bởi một kỹ thuật được gọi là quản lý tập cận phổ biến 

(pre-large dataset management), giúp tránh việc tái gom cụm nhiều lần không cần thiết.  

Các đóng góp chính của luận án: 

1. Từ khái niệm ω-region, luận án giải quyết được vấn đề bùng nổ không gian trạng 

thái bằng đề xuất phương pháp kiểm tra gia tăng từng phần. 

2. ω-region được xây dựng từ tập lệnh được gọi là ω-instruction - một khái niệm mới 

do luận án đề xuất - và luận án đã sử dụng cách tiếp cận thống kê để xác định 

được các ω-instruction này. 

3. Luận án giải quyết được vấn đề làm rối mã bằng một ngôn ngữ trừu tượng, giúp 

loại bỏ hầu hết các kỹ thuật làm rối mã phổ biến.  

4. Luận án đề xuất khung thức giải rối mã (deobfuscation) với bước giải rối và bước 

kiểm tra mô hình được tách biệt.  

5. Luận án giải quyết được nhu cầu hệ thống hoá các công thức luận lý mã độc bằng 

phương pháp phân tích khái niệm luận lý mã độc. 

6. Luận án đề xuất phương pháp gom cụm khái niệm liên tục với chiến lược on-the-

fly để tránh việc tính toán tất cả các khái niệm hình thức cùng lúc trong quá trình 

thực hiện gom cụm. Ngoài ra, luận án còn đề xuất kỹ thuật quản lý cập nhật khái 

niệm phổ biến giúp giảm chi phí xây dựng giàn khái niệm mã độc và gom cụm 

khái niệm mã độc mỗi khi cập nhật mã độc mới, hoặc loại bỏ mã độc đã cũ. 

Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Các đề xuất trong luận án đã được thực nghiệm với các tập dữ liệu thực tế, từ đó 

chứng minh được khả năng áp dụng trong thực tiễn. Cụ thể, đề xuất giải quyết vấn đề bùng 

nổ không gian trạng thái khi áp dụng kiểm tra mô hình phát hiện mã độc và đề xuất giải rối 

mã có thể được ứng dụng để phát hiện mã độc trong thực tế với thời gian kiểm tra chấp 

nhận được và kết quả chính xác. Ngoài ra, đề xuất V-LCA và OCC của luận án đã chứng 

minh được khả năng áp dụng trong thực tiễn qua việc xây dựng được cây phân cấp khái 

niệm cho các mã độc thực tế. 

Hướng phát triển tiếp theo của luận án: 

Các hướng nghiên cứu của luận án vẫn còn nhiều tiềm năng để mở rộng. Chi tiết các 

hướng mở rộng là:  



1. Đề xuất ω-instruction/ω-region của luận án có thể được mở rộng cho các bài toán 

kiểm tra các lớp chương trình không phải mã độc. 

2. Áp dụng các phương pháp học máy để xây dựng tập lệnh ω-instruction.  

3. Nghiên cứu các phương pháp gom cụm khác để cải tiến phương pháp gom cụm 

khái niệm luận lý mã độc.  

4. Mở rộng các phép trừu tượng hoá mã độc để có thể tổng quát hoá được nhiều công 

thức đặc tả luận lý mã độc hơn.  

5. Mở rộng nghiên cứu theo hướng áp dụng phương pháp học máy để hệ thống hoá 

các công thức mã độc 

 

 

Xác nhận của cán bộ hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 

 

 

 

 

 PGS. TS. Quản Thành Thơ Nguyễn Thiên Bình 

 

 


