
 هافزاراشناسایی باج هایمروری بر روش

 ها:افزارروش های شناسایی باج

 شوند: شناسایی بر پایه امضا و شناسایی بر پایه آنومالی.به دو دسته اصلی تقسیم می هاافزاربدها مانند افزارباجهای شناسایی روش

 :شناسایی بر پایه امضا

. در حال حاضر برای تولید یک استگیری مافزارهای موجود مبنای تصمیز باجشناخته شده ا های شناسایی بر پایه امضا، خصوصیاتدر روش

های انسانی هستیم. دخالت انسان و تجربه آن باعث ، نیازمند تخصص و مهارتاست افزارباجدهنده تمامی رفتارهای بدخواهانه امضا که نشان

یرا هنوز ، زاستهای جدید افزارباجوجود آمدن اشکالاتی در تولید امضا شده است. یکی دیگر از مشکلات این روش عدم توانایی آن در شناسایی هب

ها، اسازی داریم و با افزایش تعداد امضای تولید شده نیاز به فضای ذخیرهداری امضاهها ساخته نشده است. در این روش برای نگهامضایی برای آن

 ها به مشکلی بزرگ تبدیل شده است.یابی به آنداری و دستنگه

 پایه آنومالی:شناسایی بر 

 این رد واقع در. گیردمی شکل هستند، چگونه خطربی ساختارهای و رفتار کهاین اساس بر گیریتصمیم دانش آنومالی پایه بر هایروش در اما 

 افزارها را یاد بگیرد و در مرحله بعد، رفتار معتبر و عادی نرمافزارنرم مختلف هاینمونه بررسی با کندمی تلاش شناساگر نخست مرحله در روش،

معتبر را تشخیص دهد. یکی از های مورد بررسی، رفتار غیر آمده در مرحله یادگیری و مقایسه آن با رفتارهای نمونه دستهبا استفاده از دانش ب

ی یی اشتباه و پیچیدگ. دو اشکال جدی این روش نرخ بالای شناسااستهای این روش توانایی آن در تشخیص رفتارهای بدخواه ناشناخته مزیت

 .استرفتارهای معتبر در مرحله یادگیری  تشخیصدر 

 :هاافزارباجهای تحلیل روش

یا در حین اجرا انجام شوند، به دو دسته ایستا و پویا تقسیم  افزارباجقبل از اجرای  کهاینبا توجه به  هاافزاربدمانند  افزارباجهای تحلیل روش

 شوند.می

 تحلیل ایستا:

ین روش به طور معمول از طریق ندارند. ا افزارباجافزارها نیاز به اجرای ساختار داخلی نرم تشخیصتحلیل ایستا برای  برمبتنیهای روش

، جم فایلمانند ح افزارباجتوان اطلاعات مختلفی از جمله جزییات سطح بالا از گیرد. در تحلیل ایستا میکامپایلرها صورت میمبلرها و دیاسدیس

فایل  یمبلاسآورد. همچنین با استفاده از دیس دستبه افزارباجدار های خوانا و معنیکامپایلر استفاده شده، رشته ها و توابع وارد شده،کتابخانه

 .کردرا استخراج  افزارباجتر و کاملی از رفتار اطلاعات سطح پایین توانینری میبا

ای برای امهزیرا زمانی که برن یستن افزارباج. از جمله در تحلیل ایستا نیازی به اجرای استهایی تحلیل ایستا نسبت به تحلیل پویا دارای مزیت

که  ها اهمیت بالایی دارد. زیرا زمانیافزارباج، این مسئله در اجرای اولین بار ستیبینی نقابل پیشد نتایج اجرای آن همیشه شواولین بار اجرا می

ها موثرترین روش افزارباجقبل از اجرای  انسدادخاطر شناسایی و همینگذارد، بهاثیرات مخرب خود را میشود تبرای اولین بار اجرا می افزارباج



یر و برخلاف تحلیل پویا تنها مس است افزارباجهای تحلیل ایستا بررسی تمامی مسیرهای اجرایی . از دیگر مزیتاستها افزارباجبرای مقابله با 

 کند.است، بررسی نمیگرفتههای خاص شکلکه توسط ورودیاجرایی را 

ویژه  هاییع و مهارتروش ایستا نیازمند دانشی وسها با استفاده از افزارباجمعایب و مشکلاتی هم وجود دارد. تحلیل  ،اما در این نوع روش تحلیل

فاده سازی کد استهای مبهمبا تحلیل ایستا از روش ها برای مقابلهافزارباج، همچنین استو شناخت دستورات اسمبلی و ... ی اسمبلاز جمله دیس

 سازد.کنند که تحلیل از طریق فایل اجرایی و کد منبع را تا حد زیادی پیچیده میمی

 حلیل پویا:ت

 وضعیت افزارباجتوان با اجرای ترین روش میشود. در سادهشود تحلیل پویا نامیده میرفتار آن مشاهده می افزارباجروشی که در آن با اجرای 

تحلیل  .کردرا تحلیل  در حال اجرا آن افزارباجردیابی و مشاهده رفتار  های دیگر باو یا در روش کردقبل و بعد از اجرای سیستم را ثبت و تحلیل 

ترین . مهماستها جلوگیری از تحلیل ایستا سازی که هدف آنهایی از مبهمخصوص روشهمقاوم است. ب سازیمبهمهای پویا نسبت به روش

ممکن نیازمند شرایط و رهای و پوشش دادن همه مسی است افزارباجضعف در تحلیل پویا بررسی تنها یک مسیر اجرایی در هر بار اجرای 

ه با استفاد های مجازی رفتار اصلی خود را پنهان سازند. همچنینتوانند با شناسایی محیطها میافزارباج. به همین علت استهای خاصی ورودی

 توان در برابر تحلیل پویا مقاومت کرد.زدایی میهای ضد اشکالاز روش

 شود.های ترکیبی استفاده می، از روشافزارباجهای تشخیص و تحلیل برای پوشش نقاط ضعف روش

 :شودجدول زیر ارائه میدر  ،استگرفتهبررسی قرارکه مورد مطالعه و  های فوقبندیاستفاده از دسته ، باافزارباجشناسایی  هایتکنیکبرخی از 
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