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مهندسی معکوسمهندسی معکوس          

  بسمه تعالیبسمه تعالی

مهندسی معکوس یک نوع فرآیند 

برای استخراج دانش و نقشه 

طراحی از هر چیزی که بشر آن را 

ساخته باشد، می باشد. تنها تفاوت 

در تحقیق علمی و مهندسی 

معکوس در این است که تحقیق 

علمی بر روی پدیده های طبیعی 

هندسی انجام می شود اما م

معکوس بر روی دست ساز بشر 

انجام می شود. معموالً مهندسی 

معکوس در جاهایی مورد استفاده 

قرار می گیرد که دانش و نقشه 

  طراحی یک چیز موجود نباشد .

اهمیت این علم زمانی مشخص شد که محققین هب ربرسی دالیل پیشرفت دو کشور چین و ژاپن رپداختند و بدین نتیجه رسیدند اهمیت این علم زمانی مشخص شد که محققین هب ربرسی دالیل پیشرفت دو کشور چین و ژاپن رپداختند و بدین نتیجه رسیدند 

این کشور اه با خرید وسایل از کشوراه  دیگر هب عنوان یک نموهن اولیه و انجام مهندسی معکوس رب رو  آنها و طراحی این کشور اه با خرید وسایل از کشوراه  دیگر هب عنوان یک نموهن اولیه و انجام مهندسی معکوس رب رو  آنها و طراحی   کهکه

 ..مجدد آنها توانسته اند همان کاال اه را بصورت بومی و توسط مهندسین خودشان ایجاد نمایند مجدد آنها توانسته اند همان کاال اه را بصورت بومی و توسط مهندسین خودشان ایجاد نمایند 
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    عشق باعشق با  

  

  

  

  

  

  

  از  از  با همین باز  بنا شد عشق ببا همین باز  بنا شد عشق ب          رد سر فراز   رد سر فراز     عشق یک باز  بودعشق یک باز  بود

  سرود عشق او آرام جان بودسرود عشق او آرام جان بود    ددبوبوعلی پارسا دبیر عاشقان علی پارسا دبیر عاشقان 

  چراغانی گشت دل و جان و سرایمچراغانی گشت دل و جان و سرایم    ازعشق او رسید ارثی  ربایم      ازعشق او رسید ارثی  ربایم      

  سرود عشق را رد سجده می خواندسرود عشق را رد سجده می خواند                مرا تنها هب وو  عشق می راندمرا تنها هب وو  عشق می راند

  از عشق پاک او فراهد گشتماز عشق پاک او فراهد گشتم  من از عشق پدر سرشار گشتم              من از عشق پدر سرشار گشتم              

  عروجش هم منا  عاشقان بودعروجش هم منا  عاشقان بود    شق پاک زمان بود        شق پاک زمان بود        پدر یک عاپدر یک عا

  توهش ا  باشد ربا  راه اوتوهش ا  باشد ربا  راه او  من شدم با عشق خود همراه او                  من شدم با عشق خود همراه او                  
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  11فصل فصل 

  مقدمهمقدمه
 

  هدف از این نوشتههدف از این نوشته    11--11
ت و نقش حیاتی مهندسی معکوس در پیشبرد صنعت نرم افزار از یک سو و ازسوی دیگر دوری دروس با توجه به اهمی

دانشگاهی و متخصیین تربیت شونده در داخل کشور از این مفاهیم بنیانی نرم افزاری وجود همچنین کتابی در قالب یک فریاد 

بل حمالت سایبری تحلیل کد مخرب و الزمه هر نوع و شکوه از آنچه که می گذرد را ضروری می بینم. الزمه دفاع در مقا

تحلیل نرم تحلیل نرم افزاری در دست داشتن و امکان ایجاد ابزار بومی و نه تجاری قدرتمند برای مهندسی معکوس است. 

ر است. شکل ذیل به زیبایی سطوح مختلف افزارهای متن باز در سطح گسترده اولین گام به سوی صنعت مستقل نرم افزا

نکته جالب توجه در مهندسی معکوس رفتار برنامه جهت استخراج کد آن می باشد. هندسی معکوس را متجلی می نماید. م

این بسیار قابل توجه است که بتوان از عملکرد برنامه به کد آن رسید. برای نمونه با داشتن ورودی و خروجی یک تابع می 

چند جمله ای تقریب کننده آن تابع را مشخص نمود. یا اینکه  یر خطی،توان با استفاده از روش های درون یابی خطی و غ

شبکه عصبی ای با عملکرد مشابه تابع را بنا کرد. البته رفتار صرفاً با ورودی و خروجی مشخص نمی شود. رفتار را می توان در 

امل دسترسی به فایل، حافظه، توابع، ارتباط یک تابع یا زیر برنامه با محیط جانبی آن مشخص نمود. این ارتباط می تواند ش

می توان با استفاده از روش های یادگیری ماشین بر اساس این دسترسی امکانات سیستم عامل و یا دستگاه های جانبی باشد. 

   ها در اجراهای مختلف مدل رفتاری برنامه را استخراح نمود. 
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 ومهندسی معکوس و مهندسی رو به جل 1-1شکل 

 

نکته قابل توجه دیگر استخراج کد اسمبلی از کد باینری توسط برنامه هایی به نام دیس اسمبلر و تبدیل کد اسمبلی به کد متن 

متن برنامه ها است. در واقع استخراج مدل از متن طراحی از  های تحلیل و مدلبرنامه توسط دیکامپایلرها و نهایتاً استخراج 

 کد را ساده می کند. برنامه است که کار تحلیل 

اما، یکی دیگر از جلوه های مهندسی معکوس استخراج توصیف از متن برنامه ها است. استخراج قوانین در این راستا می 

آموزشی از متن برنامه ثبت استخراج قوانین ، payroll باشد. برای نمونه استخراج قوانین پرداخت حقوق و مزایا از متن برنامه

یار جالب توجه باشد. استخراج توصیف صوری از کد برنامه می تواند گامی به سوی بررسی صحت کد و نام می تواند بس

اثبات آن با استفاده از قوانین در زبان های صوری باشد. استخراج مدل های صوری مثل پتری نت و زنجیره های مارکوف نیز 

 نکته قابل توجه دیگر در راستای استخراج توصیف می باشد.  

دسی معکوس بطور عمده ریشه در دانش زبانهای برنامه سازی، پیاده سازی کامپایلرها، اسمبلی و سیستم های عامل شناخته مهن

بخصوص مقوله های تحلیل کد در کامپایلرها پیش زمینه ای برای ایجاد ابزار مهندسی معکوس است. در ادامه در  شده دارد.

 قرار داده شده است.  دوم تاریخچه مهندسی معکوس مورد بررسیبخش 

  

 

رفتاررفتار ظ   
  

کدکد ظ   
  

طراحیطراحی ظ   
  

توصیفتوصیف ظ   
  

توصیفتوصیف ظ   
  

طراحیطراحی ظ   
  

کدکد ظ   
  

رفتاررفتار ظ   
  

مهندسی معکوسمهندسی معکوس  000000000000000000000000000000000000000000000000000000مهندسی روبه جلومهندسی روبه جلو  
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  ضرورت مهندسی معکوسضرورت مهندسی معکوس        22--11
الزمه استقالل و پیشبرد سریع صنعت نرم افزار، نهضت مهندسی معکوس در جامعه نرم افزاری است. این نهضت از مباحث 

سطوح مختلف درسی در دانشگاه ها آغاز و یا ایجاد ابزار تحلیل کد ادمه می یابد. می بایست ابزار جامع برای تحلیل کد در 

 می بایست بتوان ابزاری ایجاد کرد که :کد اجرایی تا سورس یا متن برنامه ها ایجاد کرد. 

 ،کار تحلیل کد را ساده کند 

 ،درک برنامه های متن باز را تسهیل نماید 

 امکان استخراج الکوریتمها از متن برنامه ها را فراهم نماید 

  مشابه ایحاد نماید،بر اساس ورودی و خروجی توابع آنها توابعی 

  ،مدلهای تحلیل و طراحی را از کد برنامه ها استخراج 

 ،امکان اجرای نمادین کد را ایجاد نماید 

 ،الگوهای پیاده سازی، طراحی و معماری شناخته شده را از متن برنامه ها استخراج نماید 

 ،طرح معماری را از کد برنامه ها استخراج، معماری بهینه را ایجاد نماید 

 ،فلوچارت توابع و زنجیره های وابستگی را مشخص نماید 

 ،مدلهای رفتاری را با توجه به اجرای برنامه ها استخراج نماید 

 توصیف صوری را از متن برمامه ها استخراج کند 

 ،قوانین بکار رفته در برنامه های کاربردی  را مشخص نماید 

   

تحلیل کد برنامه ها است. مهندسی معکوس الزمه ایجاد صنعت مستقل مهندسی معکوس راهی برای ایجاد ابزار تحلیل و ضد 

نرم افزار در کشور می باشد. با بکارگیری ابزار مهندسی معکوس وجود نرم افزارها وبرنامه های کاربردیی متن باز یا اوپن 

 را می توان درک نمود و گسترش داد.سورس 

 

  از مهندسی معکوساز مهندسی معکوس  هدفهدف    33--11
 

بعنوان منبع اصلی اطالعات ، سازمان و رفتار برنامه   1استخراج مفهوم برنامه  با استفاده از کد منبع معکوس کد هدف مهندسی

مفید را در قالب نمودارهایی برای برنامه نویسان فراهم می کند. اهداف اصلی مهندسی  هایهو مجموعه ای از دیدگا باشدمی

 بشرح زیر است :  شیی گراکوس مع

 فایق آمدن بر پیچیدگی 
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 ایجاد دیدگاه های متفاوت و متنوع 

 بازیابی اطالعات مفقود 

 کشف اثرات جنبی 

 ترکیب انتزاعهای  سطح باالتر 

 )تسهیل بازکاربری)استفاده مجدد 

. در باشدمیفزاری، کد منبع آن در جریان تکامل نرم افزار، دقیقترین و قابل اعتماد ترین توصیف رفتار یک سیستم نرم ا

ه یا از دست می روند. چنین منبع ارزشمندی از اطالعات نمی تواند مستقیما شدمیحقیقت نمودارهای طراحی اغلب قدی

سطح باالتری از سیستم را  هایهپاسخگوی همه سواالت مربوط به سیستم باشد. فنون مهندسی معکوس امکان استخراج دیدگا

ه به کمک آنها بعضی از جنبه های بهم مرتبط و وابسته ای که در محاسبات دستورات برنامه وجود دارد، ک کنندمیفراهم 

زبان . نمودارهای حاصل از مهندسی معکوس، قابلیت ردیابی برنامه و تغییر ساختار آنرا فراهم می نمایند. شودمیخالصه 

بصورت اشکال هندسی  شیی گرابرای نمایش نمودارهای یک زبان گرافیکی استاندارد  )يواِم اِل(1مدلسازي يکپارچه

. دو مورد از از اين جا به بعد در سراسر متن منظور از زبان مدلسازي يکپارچه، يواِم اِل خواهد بوداست. 

 زی یکپارچه، نمودارهای توالی و نمودارهای حالت هستند. انمودارهای مهم زبان مدلس

 نرم افزاری از سیستم مفهومی، ساخت مدلهای دهدمینرم افزاری را انجام  هدف شخصی که مهندسی معکوسِ یک سیستم

اطالعاتی را در مورد سیستم جمع آوری نماید که به وی در این فرایند کمک کند. در اینجا سوالی مطرح  بتواند است 

خ به این سوال باید گفت که در پاس : در مورد یک سیستم نرم افزاری چه باید بدانیم تا آنرا بهتر درک نماییم؟ شودمی

اطالعات الزم در سطوح مختلفی از دانه بندی قرار دارند مثل اطالعات در مورد کل سیستم و ساختار کلی آن)اطالعات در 

ی که احتماالً اشیاء یحالتها سطح دانه درشت(، اطالعات در مورد ساختار کالسها و سلسله مراتب کالسها، اطالعات در مورد

و  شودمید می گیرند و گذر هایی که از یک حالت به حالتی دیگر با فراخوانی احتمالی متدها انجام یک کالس بخو

اطالعات در مورد تبادل پیغام بین اشیائی که توسط یک برنامه ایجاد می شوند )اطالعات در سطح ریز دانه( و اطالعات در 

 مورد تکامل سیستم و کالسها. 

مفید را در قالب  هایهو تحلیل برنامه مجموعه ای از دیدگا شیی گراندسی معکوس کد اطالعات ریز دانه حاصل از مه

زبان مدلسازی یکپارچه یک زبان گرافیکی استاندارد برای نمایش سیستمهای  نمودارهایی برای برنامه نویسان فراهم می کند.

نمودارِ بهم مرتبط تشکیل شده که برخی  9هندسی است. زبان مدلسازی یکپارچه از  یبصورت اشکال و نمودارها شیی گرا

در بین نمودار های  از آنها عبارتند از :  نمودار کالس، نمودار شی، نمودار تعامل، نمودار حالت، نمودار توالی و  نمودار بسته.

نمودار ت که به دو صور باشدمی 2زبان مدلسازی یکپارچه یکی از مشکلترین و زمانگیر ترین نمودارها، نمودار تعامل شی

 . شودمینمایش داده  نمودار همکاريیا  توالی

 

                                                 
1 Source code 

2 Object Interaction Diagram(OID) 
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  اتریخچهاتریخچه    44--11
شد. هدف استنتاج  مطرحنیروهای نظامی  بخصوص  مهندسی معکوس در اساس در تحلیل سخت افزار برای استفاده در

دانشی وجود  تصمیمات طراحی از محصوالت نهایی است که در مورد روالهای واقعی آنها دانش کمی وجود دارد یا اصالً

 یسینوباز بیشتر برای  افزاری قدیمی بکار گرفته شده است وهم اکنون برای استفاده در سیستمهای نرم  راه کارندارد. همین 

 مستندات نادرست، ناکامل و یا حتی مستنداتی که در دسترس نیستند مورد استفاده قرار می گیرد. 

نامه یا درک آن  یک زمینه تحقیقاتی است که در جهت تولید ابزارها و مهندسی معکوس نرم افزار یا استخراج مفهوم بر 

های با هدف درک و مدیریت شمار روزافزون سیستمهای قدیمی بکار می رود. تحقیقات و توسعه مهندسی نرم  متدولوژی

 کز دارد.افزار بصورت سنتی بر افزایش بهره وری و کیفیت سیستمهای در حال توسعه و یا برنامه ریزی شده تمر

، پایه و اساس محکمی برای زمینه مهندسی معکوس با قوانین تکامل نرم افزار، تئوری هایی برای استراتژی های 1980دهه 

با مجموعه ای از مقاالت شروع شد که  1990دهه  بنیادی درک برنامه و یک طبقه بندی برای مهندسی معکوس ایجاد کرد. 

این دهه مشخص می نمود. در این دهه، کمیته مهندسی معکوس زیر ساختها و ابزارهایی  چالشها و مسیرهای تحقیقاتی را برای

برای سه مولفه اصلی یک سیستم مهندسی معکوس تدوین کرد : پارسرها، یک مخزن و یک موتور مصور سازی. محققان 

برنامه برای این سناریوها با  استراتژی هایی برای سناریو های خاص مهندسی مجدد توسعه دادند و در نیتجه فن آوری درک

 استفاده از ابزارهای تبدیلی و مهندسی معکوس صنعتی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. 

، اما پارسرهای قابل باشدمی 1960با وجود اینکه تئوری تحلیل نحوی برنامه ها)پارس( و فنآوری های آن، مربوط به دهه 

تلف آنها، هنوز به آسانی در دسترس نیستند و تحقیقات بیشتری برای تولید مولفه اعتماد برای زبانهای قدیمی و نسخه های مخ

دهه اخیر، تعداد زیادی از ابزارهای  های پارس کننده الزم است تا بسهولت بتوانند با ابزارهای مهندسی معکوس یکی شوند.

رت محاسباتی کافی برای دستکاری کاوش نرم افزار را تولید کرده است. در حال حاضر کامپیوتر های رومیزی از قد

  گرافهای بزرگ قطعات نرم افزاری بصورتی موثر برخوردار می باشند.

درصد از منابع بودجه نرم افزار را مصرف می کند. در جریان  80تا  50نگهداری سیستمهای موجود بطور تخمینی بین 

درصد از زمان بترتیب برای افزایش کارایی و  62و  47درک برنامه به  ات نگهداری، فعالیت مهندسی معکوس یاعملی

فعالیتهای مهندسی نرم افزار که بر طراحی و توسعه اولیه سیستم تمرکز دارند،  ،بدون کاهش اهمیت اصالحات نیاز دارد.

 که منابع بایستی به برگشت از سیستمهای نرم افزاری با طراحی ضعیف تخصیص داده شوند. کنندمیسرنخهای عملی پیشنهاد 

در یک دنیای کامل، همه سیستمهای نرم افزاری در گذشته و حال با استفاده از مزایایی که رهنمودهای مهندسی نرم افزار 

خوش ساخت در اختیار می گذارد، توسعه یافته و نگهداری می شوند. اما در دنیای واقعی ما بسیاری از سیستمها از طراحی 

 هایی برای رفع این موانع و مشکالت موجود باشد.متدولوژیی ابزارها و ساخت یافته ای برخوردار نیستند و بایست
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  اینجانباینجانب  ارشدارشدرپوژه اه  رپوژه اه        55--11
ها از متن برنامه ها و خوشه بندی مدل ارتباطی بر ژه های اینجانب مبتنی بر استخراج مدل ارتباطی کالسیک دسته از پرو

دی ایجاد ساختار پیمانه ای برای برنامه است. برای خوشه بندی اساس میزان ارتباط بین کالس ها بوده است. هدف خوشه بن

دو معیار حداکثر چسبندگی کالس های درون هر خوشه و حداقل اتصال بین خوشه هاف هدف بوده است. بدینوسیله ساختار 

پیگیری های مختلف ی معکوس در پروژه سال اخیر مهندس چنددر البته بهینه پیمانه ای برای برنامه مورد نظر بدست می آمد. 

وس در وب، مهندسی معکوس در شده است.این کارها همگی مهندسی معکوس را از جنبه های مختلفی مثل مهندسی معک

نکته مطرح در اینجا معیارهای  اندکردههای مهندسی معکوس و غیره بررسی راه کار، معماری نرم افزار با استفاده از گریده

ر روابط مورد استفاده برای خوشه بندی کالس ها در جهت استخراج طرح بهینه معماری پیمانه بندی است که می بایست د

اشت. این موضوع نیز در سمینارهای  شیی گرانمودارهای توالی و حالت در کد  مورد استفاده قرار گیرد. نکته دیگر استخراج

  .اینجانب مورد بررسی قرار گرفته است

از متن برنامه ها است. برای این منظور پروژه ای را برای استخراج ثابت ها از متن برنامه یک نکته قابل توجه استخراج قوانین 

این پروژه امکانات برنامه ها برای استخراج ثابت ها در نرم افزار متن باز دایکون توسعه داده شد. این نرم ها ارایه کرده ام. در 

است که مقدار آنها در طول برنامه تغییر نمی کند. همچنین روابط بین افزار کار تشخیص مقادیر ثابت شامل متغیرها و عباراتی 

آارایه  نمقادیر درو متغیرها ممکن است در طول اجرای برنامه ثابت باقی بماند. برای نمونه زیر رنامه ای که کار مرتب کردن

های بعدی و قبلی آن مشخص است. را انجام می دهد همیشه حاصل آن آرایه ای است که مقدار هر خانه در ارتباط با خانه 

بنابر این ارتباط ثابت بین مقادیر نیز در اینجا مطرح است. مساله استخراج قوانین است. برای این منظور می بایست ثابت ها را 

 در هر مسیر از برنامه با توجه به شرایط اجرای آن مسیر مشخص نمود. مساله تشخیص شرایط اجرایی مسیره است.

: مهندسی معکوس با هدف بازیابی  ندشهای مهندسی معکوس برنامه های مبتنی بر وب به سه دسته تقسیم شده اروبطور کلی 

معماری، مهندسی معکوس واسط کاربر برنامه های تحت وب و مهندسی معکوس با استفاده از فنون خوشه بندی. در مورد 

ختلف بررسی شده است که در سطوح مختلفی از انتزاع سه رویکرد پیشنهادی در مراجع میعنی استخراج معماری روش اول 

از یک زبان  است. برای این منظور شدهبا هدف مهاجرت به بستر جدید استفاده  استخراج واسط کاربر معموالً. کنندمیعمل 

دی از . روش سوم بر اساس استخراج خودکار کلمات کلیشودمیمستقل از بستر برای بیان نتایج مهندسی معکوس استفاده 

صفحات وب مورد بررسی قرار گرفته است که محتوی صفحات به عنوان موارد اصلی برای خوشه بندی سایتها مورد استفاده 

  د.نقرار می گیر

داده است. این سمینار ابتدا به بیان دالیل استفاده  ارایه شیی گرازبانی الگویی جهت انجام مهندسی معکوس سیستمهای طرح 

یح مهندسی معکوس و زبان الگو جهت انجام این مهندسی پرداخته شده است. سپس راجع به مهندسی از الگو و نیز تشر

زبان الگو  ارایهمعکوس بحث شده و آنرا در چهار چوب مهندسی نرم افزار مورد توجه قرار داده است. در ادامه سعی در 

توصیف شده است. سپس دسته های زبان  جهت انجام مهندسی معکوس شده است و این زبان جهت انجام مهندسی معکوس

 شده ارزیابی شده و حاصل جمع بندی گشته است. ارایهالگو تشریح شده است و در نهایت الگوهای 
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تعریفی از الگو در این سمینار بشرح ذیل آمده است : الگو ایده مفهومی است که مشکل خاص را مطرح نموده و راه حل  

می کند. هر الگو در واقع برگشت و مالحظه رخدادی است که بارها و  ارایهلبی مشخص مناسب برای حل آن مشکل را در قا

. الگوها در مهندسی نرم کنندمی ارایهالگوهای طراحی راه حلهایی را برای مسائل مجددا مشاهده شده  شود.بارها تکرار می

چشمگیر هزینه تولید نرم افزار و افزایش  چراکه باعث کاهش اندهافزار در چندین سال اخیر مورد توجه خاص قرار گرفت

. امروزه افرادی خبره وجود دارند که با مهندسی معکوس آشنایی کافی دارند اّما نکته مهم اینست که اندهسرعت تولید شد

ند مورد افراد تازه کار و بی تجربه چطور می توانند صاحب تجربه های مفید در این رابطه شوند. افراد خبره بعد از مدتی فرای

و یک الگوی تکرار شونده  کنندمینظر را بر اساس گامها و فازهای مختلف استوار نموده و در کارهای بعدی از آن استفاده 

 که می تواند بعدا  برای حل مشکالت مشابه مورد استفاده قرار گیرد. شودمیاز فعالیتها ایجاد 

های مهندسی راه کاررم افزار و بازیابی معماری نرم افزار با استفاده از [ در مورد معماری ن67] ارایه شده در مرجع در سمینار

شده است و بطور تفصیلی معماری نرم افزار و روشهای بازیابی آن تشریح شده است. در این سمینار آمده  بررسیمعکوس 

زاری فاقد یک معماری معتبر است که علیرغم مزایای بسیار زیادی که یک معماری نرم افزار داراست اکثر سیستمهای نرم اف

می باشند. به این ترتیب که آنها یا اصال دارای معماری مشخصی نمی باشند و یا اگر دارای معماری هستند، این معماری فاقد 

. بنابراین جهت بهره گیری از مزایای معماری نیاز به استخراج معماری باشدمیاعتبار است و با معماری حقیقی سیستم متفاوت 

 .باشدمیده سازی شده سیستم پیا

شده در آن راهی جهت استخراج معماری سیستمهای نرم افزاری است. در این روش با  ارایههای راه کارمهندسی معکوس و 

استفاده از مصنوعات سیستم مثل کد برنامه های سیستم، اسناد موجود از سیستم و افراد خبره در سیستم اقدام به بازیابی 

فرایند مهندسی معکوس یک فرایند سه مرحله ای است که از سه مرحله استخراج، تجرید و شود. میزار معماری نر م اف

اطالعات در سطح  ارایهنمایش تشکیل شده است. مرحله استخراج شامل بازیابی اطالعات از مصنوعات سیستم، مرحله تجرید 

 .باشدمیباالتر و آخرین مرحله نیز نمایش معماری به کاربر 

 

    کاراه  انجام شدهکاراه  انجام شده    66--11
های آن انجام شده است. بسیاری از راه کاردر سالهای اخیر کارهای بیشماری در زمینه توسعه  مهندسی معکوس و فنون و 

. بسیاری دیگر آنرا از منظر اندهکارها به بررسی فنون جدید در زمینه تحلیل ایستا و پویای کد در مهندسی معکوس پرداخت

. بعضی دیگر نیز به معرفی و اندکردهفاده از مفاهیم و ابزارهای موجود در زبان مدلسازی یکپارچه بررسی کاربردی  و با است

. بعضی از کارها بطور اخص کاربردی اندهتشریح کاربردهای جدید آن در سیستمهای توزیع شده، چند عاملی و غیره پرداخت

 .اندهنمود ارایهجدید توسعه آنرا  راه کارک روش یا از نمودارهای موجود در مهندسی معکوس را بیان کرده و ی
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در این بخش چند مورد از کارهای اساسی که اخیراً در باب مهندسی معکوس انجام شده معرفی و کارهای آنها را بطور 

.سپس به بررسی اجمالی کارهای انجام شده در دو سه سال اخیر در مورد نمودارهای توالی شده است.مختصر تشریح 

    داخته خواهد شد.رپ

 ارایه  1پلی متریک هایهبا استفاده از دیدگا شیی گرا[ یک روش بصری برای مهندسی معکوس سیستمهای نرم افزاری 8در ] 

مورد نرم  درشده است که بصری سازی ساده و سبک وزنی است  از نرم افزار که با متریکها و سایر انواع اطالعات معنایی 

و  ارایه، سطح تجرید، مکان، ساختار، عملکرد و غیره پر بار شده است. در این منبع چندین دیدگاه افزار مثلِ سن، نسخه

 : سه دیدگاه ذیل فراهم می کند را از  شیی گرا درک مفهوم برنامهشده است که  تشریح

 جنبه های درشت دانه که در درک سیستمهای خیلی بزرگ مفید هستند. .1

 کالسها و سلسله مراتب کالسها استفاده می شوند. جنبه های ریز دانه که جهت درک .2

 جنبه های تکاملی که ما را قادر می سازند تا تکامل یک سیستم نرم افزاری را بازیابی کرده و درک نماییم. .3

 شیی گراترکیب این سه نوع از اطالعات می تواند به مقدار زیادی زمانی که برای ایجاد درکی از یک سیستم نرم افزاری 

گشته است که  ارایهمهندسی معکوسی  متدولوژیمختلف،  هایهاست صرف شود را کاهش دهد. بسته به کاربرد دیدگا الزم

 [. 8در چند کاربرد در صنعت اعتبار سنجی شده و بهبود یافته است]

یک نمودار  گشته است. در شکل خالصه نحوی ارایهاز نمودار توالی در زبان مدلسازی یکپارچه  صوری مفهوم[ یک 51در ]

یک نمودار توالی اینست که  ایستای فهومتوالی  خوش ساخت با یک درخت ساختار سلسله مراتبی مرتب برابری می کند. م

وارسی کنیم آیا این نمودار با اعالن نمودار کالس  و نیز با ساختار درختی خوش ساختش سازگاری دارد یا خیر. همچنین 

. هنگامیکه یک پیغام شودمیکه بوسیله فراخوانی متدها در نمودار ایجاد  شودمیتعریف پویا بر حسب گذر از حالتها  فهومم

، بایستی با حالت سیستم سازگار باشد یعنی بایستی با نمودار شی و نمودار حالت اشیاء مربوطه سازگار باشد. شودمیاجرا 

زبان مدلسازی یکپارچه ایجاد کنیم.  2های کِیسبنابراین، بسیار مفید است که توابع وارسی سازگاری مدلها را در ابزار

همچنین این توابع می توانند برای استدالل در مورد صحت یک مدل طراحی نسبت به یک مدل نیازمندی مورد استفاده قرار 

 گیرند. 

بازی مهندسی معکوس نمودارهای توالی زبان مدلسازی یکپارچه نقش مهمی در توسعه تکرارپذیر و نگهداری نرم افزار 

های فبه اینکه چگونه می توان گرا شودمی[. در تحلیل ایستا برای چنین مهندسی معکوسی، یک سوال باز مربوط 52]کنندمی

[ انجام 52جریان در نسل جدید زبان مدلسازی یکپارچه نگاشت داد. کاری که در ]-جریان را به عناصر اولیه کنترل-کنترل

که این مساله را حل می کند. همچنین در آن تبدیلهایی از نمودارهای مهندسی  اولین الگوریتمی است ارایهشده است، 

 دهدمیمعکوس برای افزایش و بهبود درک نمودار پیشنهاد شده است. آزمونهای بسیار وسیعی در آن انجام شده است، نشان 

ر اساس نمودارهای توالی توصیف که این فنون بسیار کارا و موثر می باشند. همچنین در آن یک ابزار پوششدهی آزمون ب

 شده است و در مورد چگونگی استفاده از آن در ارزیابی یک آزمون واقعی بحث شده است. 

                                                 
1 Polymetric 

2 CASE Tools 
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در جریان فرایند توسعه نرم افزار، مدلهایی که از نمودارهای زبان مدلسازی یکپارچه حاصل از مهندسی معکوس حاصل       

[. با وجودیکه محققان بسیاری در مورد تبدیل مدلهای زبان مدلسازی یکپارچه به 53، سرانجام به کد تبدیل می گردند]اندهشد

و هیچ کس قوانینی در مورد  اندکردهنمودارهای همکاری و حالت و کالس بحث  ، اما اساساً در مورداندهکد مطالعه داشت

تبدیل پیشنهادی در این کار از یک فوق تبدیل نمودارهای توالی زبان مدلسازی یکپارچه به کد پیشنهاد نکرده است. روش 

 . این روش با اعمال دست کم سه کاربرد ارزیابی شده است. شودمیمدل برای نمودار توالی و قوانین تبدیل تشکیل 

 1کرده است که می تواند توصیفات زبان مدلسازی یکپارچه را به یک شبکه پتری رنگ شده ارایه[ روشی 54مقاله ]      

و نمودارهای توالی آن باشند. شبکه های پتری  2توصیفات زبان مدلسازی یکپارچه بایستی به شکل موارد کاربردتبدیل کند. 

ی رفتاری مقیاس پذیر و قابل اجرا میسر اکه ساخت و تحلیل مدله صوریاز یک زبان مدلسازی  شودمیرنگ شده تشکیل 

دلسازی یکپارچه می تواند در پروژه های مختلف نرم افزاری . استفاده ترکیبی از شبکه پتری رنگ شده و  زبان مکنندمی

 مفید باشد. 

در نمودارهای توالی بر اساس درختهای پسوندی پرداخته است. به این  3[ به بررسی کشف موارد تکراری55مقاله ]      

گهداری نرم افزار هستند صورت که مدلهای زبان مدلسازی یکپارچه ، در حال جایگزین شدن با عناصر مرکزی در توسعه و ن

اما موارد تکراری  در مدلها قابلیت استفاده مجدد و قابلیت نگهداری مدل را کاهش می دهند. برای حل این مشکل، ابتدا 

[ پیشنهاد شده است که موارد تکراری 55بایستی موارد دوگانه و تکراری را شناسایی کرد. در مرحله اولِ حل مساله، روشی]

. با یک پیش پردازش خاص، نمودارهای توالی دو بعدی را به یک آرایه یک بعدی دهدمیی توالی تشخیص را در نمودارها

. سپس یک درخت پسوندی از آرایه  می سازند. الگوریتم سنتی ساخت درخت پسوندی با پیشنهاد یک کنندمیتبدیل 

ده است. الگوریتم تضمین می کند هر دوگانگی الگوریتم ویژه برای شناسایی پیشوندهای مشترک از پسوندها بهبود داده ش

 که در درخت پسوندی تشخیص داده شده است، می تواند به یک نمودار توالی قابل استفاده مجدد مجزا تبدیل شود. 

 4[، یک نمادگزاری نمودارهای توالی زبان مدلسازی یکپارچه هماهنگ و آراسته شده56در یکی از کارهای انجام شده]      

را مشخص تر می کند و یک بررسی عملی در مورد اینکه  5عامالت بین رشته های اجراییتگشته است که ویژگیهای  ارایه

. این بررسی با دهدمیآیا این نمودارها به دانشجویان در درک بهتر مفاهیم همزمانی و اجراهای همزمان کمک میکنند انجام 

 تی در مورد یک اجرای خاص از سیستم چند رشته ای صورت گرفته است. اندازه گیری توانایی دانشجویان در پاسخ به سواال

[ مساله استخراج نمودارهای توالی زبان مدلسازی یکپارچه را از کد موجود با هدف درک و آزمون  نرم 57یکی از مقاالت]

دارای تعامل از کد به   اشیاءافزار مورد توجه قرار داده است. یک تحلیل ایستا برای چنین مهندسی معکوسی نیازمندِ نگاشت 

اشیاء نمودارهای توالی است. در این مقاله یک الگوریتم تحلیل جریان داده ها بین روالها پیشنهاد شده است که تصمیم می 

. دهدمیگیرد دقیقاً کدام اشیاء دریافت کننده پیامهای معینی هستند و اشیاء مناسب نمودار را برای نمایش آنها تخصیص 

                                                 
1 Coloured Petri Net(CPN) 
2 Use Cases 

3 Duplication 

4 Synchronization adorned UML(saUML) 

5 Thread 
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که اکثر دریافت کننده پیغامها می توانند بدقت تشخیص داده شوند که منجر به نامگذاری بسیار دقیق  دهدمیت نشان آزمایشا

 برای اشیاء در نمودارهای توالی مهندسی معکوس می گردد. 

ارچه استاندارد ماشینی برای یکی از سواالت باز در مورد زبان مدلسازی یکپ-[ یک راه حِل نظری58دیگر از کارها] ییک      

به مجموعه ای از نمودارهای توالی تخصیص  صوریکرده است. این سوال عبارتست از : چگونه می توان یک معنای  ارایه

شده بر یک ایده نسبتاً مشخص  ارایهداد بدون اینکه آراستگی آن تحت تاثیر قرار بگیرد)کاهش یابد یا از بین برود(؟ راه حل 

الً در این زمینه استفاده نشده است : نمودارهای توالی خوب و بد در زبان مدلسازی یکپارچه و واضح استوار است اماقب

ترتیب بصورت ایمنی و زندگی)زنده بودن( در نظر گرفته شوند. به این ترتیب یک معنایی بدست آمد که ه استاندارد بایستی ب

که از  دهدمیمل می کند و به این وسیله به ما امکان اساساً مجموعه رفتارهای مربوط به مجموعه نمودارهای توالی را کا

 مفهوم استاندارد آراستگی به عنوان جزیی از زبان بهره ببریم. 

[ یک روش برای آزمون تعامالت چند شکلی که در نمودار های توالی زبان مدلسازی یکپارچه تعریف شده 59در ]      

کل از تعامالت چند شکلی وجود دارد که رفتارهای چند شکلی آنها [، چندین ش59شده است. از دیدگاه ] ارایهاست،  

. اگر تعامالت موجود جزء یکی از حالتهای چند شکلی باشد که در این مقاله مطرح شودمیتوسط عوامل متمایزی کنترل 

 ، می توانند با آنها کنترل شوند. کنندمیگشته است،  عواملی که رفتار چند شکلی تعامالت را متاثر 

در سالهای اخیر همچنین کارهای زیادی در مورد ابزارهای مهندسی معکوس و بطور اخص نمودارهای توالی انجام شده      

و یک بستر کاربردی و ابزاری برای   متدولوژی[ انجام شده است. این مقاله، یک 60است. یکی از آنها کاری است که در ]

. مدلهای پویای حاصل همچنین می دهدمی ارایهزی یکپارچه از تحلیل پویا مهندسی معکوس نمودارهای توالی  زبان مدلسا

توانند برای تضمین کیفیت مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه می توان آنها را با نمودارهای توالی طراحی مقایسه کرد و 

را مشخص می  2نحرافات از مشخصات برنامهپیاده سازی را با طراحی وارسی نمود و مغایرتهای موجود، خطاها و ا 1همنوایی

توسط فوق  صوریشده تمرکز می کند. روش یاد شده بصورت  ارایهنماید. این مقاله بیشتر روی جنبه های توزیعی روش 

 و قوانین سازگاری تعریف شده است. مدلها

                                                 
1 Conformance 
2 Specification 



 

  22فصل فصل 

  مهندسی معکوسمهندسی معکوسادبیات ادبیات   ییربرس ربرس 
 

 

  مقدمهمقدمه    11--22
. و روشهای تحقیقاتی منتخبی برای مهندسی شودمی ارایهزمینه مهندسی معکوس  در این فصل یک مسیر برای تحقیق در

معکوس کد و داده ها و نیز استراتژی های تحقیقاتی برای ساخت و تکامل ابزار ها توصیف می گردد. برای صنعت فناوری 

ین وسیله هزینه ها و دب نند تاری کاطالعات و نرم افزار بسیار مهم و حیاتی است که روی تکنولوژی درک برنامه سرمایه گذا

[. تکنولوژی مهندسی معکوس حقیقتاً زمینه بسیار جالبی از تحقیقات 39د]کنترل نمایریسک باالی تکامل سیستم های قدیمی 

 .باشدمیکه می تواند نوید بخش حل اینگونه مشکالت و چالشهای سیستمهای قدی باشدمی

  تعاريف مهندسی معکوستعاريف مهندسی معکوس      22--22
بهتر زمینه مهندسی معکوس بهتر است بصورت کلی در چرخه حیات سیستمهای نرم افزاری آنرا تشریح نماییم.  برای تعریف

 [ اقتباس گشته است : 50عبارات و تعاریف زیر از طبقه بندی استاندارد و متعارف موجود در ]
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  1مهندسی رو به جلو)پیشرو( -1

ز مهندسی معکوس تمایز بین فرایند مهندسی نرم افزار سنتی ا این عبارت که بوضوح عکس مهندسی معکوس است، برای

به  یاده سازیو مستقل از پ یمنطق یها یحرکت از انتزاع سطح باال و طراح یسنت ندیپیشنهاد شده است و عبارتست از فرا

 یبه مدلها کند و یو سطح باال حرکت م یانتزاع یند، حرکت از مدلهاین فرایقت ایدر حق [.50ستم]یس یکیزیف یاده سازیپ

 رسد. یوسته میو بشدت بهم پ یواقع

 

 مهندسی معکوس  -2

فرایند تشخیص مولفه های نرم افزاری، ارتباطات میان آنها و نمایش این موجودیتها در یک سطح باالی انتزاع.مهندسی 

که اغلب بجای مهندسی  عباراتی هستند 3و درک برنامه 2معکوس بخودی خود شامل تحلیل است و نه تغییرات. فهم برنامه

 معکوس بکار می روند. 

 

  4مستند سازي مجدد -3

شاید ضعیفترین شکل از مهندسی معکوس باشد و بندرت شامل ایجاد)اگر وجود نداشته باشد( و یا بازبینی مستندات سیستم 

 . باشدمیدر همان سطح انتزاع 

 

  5اکتشاف مجدد طراحی -4

جاد می نماید و از دانش دامنه ای و سایر اطالعات خارجی که امکان ایجاد مدل سیستم را این فرایند مستندات را مجددًا ای 

 در سطح باالتری از انتزاع فراهم کند، بهره می برد. 

 

  6ساختار دهی مجدد -5
 تبدیل جنبی سیستم با همان سطح انتزاع و نیز سطح یکسانی از معنا و کارکرد را ایجاد می کند.  

 

  7دمهندسی مجد -6

بنیادی ترین و دور از دسترس ترین توسعه . عموماً شامل ترکیبی از مهندسی معکوس برای درک و فهم برنامه و کاربرد  

لو برای آزمون مجدد سیستم تا مشخص شود کدام عملیات نیاز به حذف، اضافه یا ابقاء شدن جمجددی از مهندسی رو به 

 یاده سازید و پیک شکل جدید ساختار آن به یتم هدف در جهت تجدسیک سیر ییگر آزمون و تغیبه عبارت ددارند. 

 [. 50]دین شکل جدیمتعاقب ا

                                                 
1 Forward engineering 

2 Program comprehension 

3 Program undrestanding 

4 Redocumentation 

5 Design Rediscovery 

6 Restructuring 

7 Reengineering 
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راه . از همان باشدمی 1جایگزینی فرایند کاری یا سازمان بجای سیستم نرم افزاری زمینه هدف مهندسی مجدد فرایند کاری

 . اندهفقط در یک حوزه وسیعتر اعمال شد شودمیها استفاده کار

  مهندسی معکوس کدمهندسی معکوس کد      33--22
در سطح کد است. فرایندهای مهندسی پیشرو بسمت تولید کد با کیفیت اغلب مهندسی معکوس و مهندسی رو به جلو  تمرکز

. اهمیت در سطح کد در سیستم های قدیمی بسیار مورد تاکید بوده است، در حالیکه اهمیت قوانین حوزه کنندمیحرکت 

که عملکردی به سیستم اضافه  شودمیدر جریان تکامل نرم افزار، تغییرات به کد اعمال ه است. شدمیکاری نادیده گرفته 

 ندارند، کد ی که مستندات کافی و خوبییکند، عیوب سیستم را رفع کند و باعث افزایش کیفیت سیستم شود. در سیستم ها

 مهندسی معکوس به درک کد تمرکز کرده است.  برنامه تنها منبع قابل اعتماد اطالعات در مورد سیستم است. در نتیجه فرایندِ

سال گذشته، تحقیق در مورد مهندسی معکوس، قابلیتهای بسیاری را برای تحلیل کد فراهم کرده است، که از  10در طول  

لیل تطابق الگو، تکه کردن برنامه، تحربرنامه ریزی و تغیی طراحی،   مفهوم، ستمها، سنتزجمله آنها می توان تجزیه زیر سی

[. در حالت کلی، این تحلیلها، 39و کاوش و بصری سازی نرم افزار را نام برد] شیی گراوابستگیهای ایستا و پویا، متریکهای 

که بتوانند نیازهای اطالعاتی خاص را فراهم کرده و شکاف بسیار باریک  اندهدر رفتار با نرم افزار در سطحِ نحوی موفق بود

ند که کد همه اطالعات مورد نیاز را در بر ندارد. معموالً دانش در موردِ چالشهای طراحی و اطالعاتی را بپوشانند. هرچ

معماری، محدودیت های مهندسی و دامنه کاربرد در ذهن مهندس نرم افزار وجود دارد. در طول زمان، حافظه ها ضعیف 

چیدگی افزایش می یابد. از اینرو یک فاصله در شده، مردم از میان ما می روند، مستندات کهنه شده و از بین می روند و پی

. در جایی این شودمیدرک میان اطالعات مفید و شناخته شده و اطالعاتی که برای توانایی در تغییر سیستم الزم است، ایجاد 

امه نویسی  که نمی توان بسادگی با تحلیلهای نحوی، معنایی و پویا که توسط ابزارهای سنتی برن شودمیفاصله آنقدر زیاد 

 ، آنرا پوشش داد. شودمیفراهم 

بنابراین وقتی که تنها به سطوح پایینی انتزاع تمرکز می کنیم، تصویر بزرگی که در پشت تکامل یک سیستم نرم افزاری است 

 را از دست می دهیم. الزم است که در تحقیقات آینده به سطوح مهمتری از فرایندهای حوزه کاری و معماری نرم افزار

تمرکز شود. مثالً دانش در مورد معماری نرم افزار از دیدگاه کاربران مختلف الزم است تا بتواند تغییرات ساختاری و وسیعی 

را ایجاد کند و اهمیتِ قابلیت تغییر ساختار معماری بشدت در حال افزایش است. توسعه دهندگان نیاز به اطالعات در مورد 

مدیران نیاز به اطالعات برای نصب و عزلِ کارمندان خود دارند. اگر اطالعاتی که این دانش را تاثیرِ تغییراتِ بالقوه دارند. 

پر  بدون تالش الزم را بر پایه یک ماخذ پیوسته و همیشگی هایهحاصل می کند، مداوم بدست آید، می توانستیم دیدگا

 هزینه در مهندسی معکوس ایجاد کنیم. 

، تالشهای حاضر برای تکامل سیستم اغلب  زمان بحران خود را شودمیامروزه بندرت انجام به دلیل اینکه چنین تحلیلهایی 

ن مرحله که در آن فاصله میان اطالعات مطلوب و اطالعات در دسترس حساس و بحرانی شده است. در ای کنندمیتجربه 

                                                 
1 Business Process Reengineering 
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ا حاصل کنند. هر چند که تحلیِل مفیدی ر نشمهندسی معکوس بصورتی انفجاری ظاهر شدند تا مجدداً درک  و بی فنون

ورود متمرکز انسانی است  که از آغاز ساخته شود. تفسیر این تحلیلها بسیار مشکل  ازمندرفتاری، ساختاری و عملکردی کد نی

 است و تالش بسیار پر هزینه و پر خطری است. 

 

  مهندسی معکوس داده اهمهندسی معکوس داده اه    44--22
یستمهای اطالعاتی هستند و حجم انبوهی از داده های مانای کاری را اکثر سیستمهای نرم افزاری برای صنعت و تجارت، س

. در حالیکه تمرکز اصلی در مهندسی معکوس کد بر افزایش درک انسان از چگونگی پردازش کنندمیپردازش و نگهداری 

ونه این اطالعات و چگ شودمیکه چه اطالعاتی ذخیره  دهدمیاطالعات است، مهندسی معکوس داده ها به این  سوال پاسخ 

می تواند در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات در زمینه مهندسی معکوس داده ها در پهنه مهندسی 

[ : اول اینکه یک حد فاصل سنتی ما بین سیستم های 39شده است] ارایهمعکوس نرم افزار به دو دلیل اساسی کمتر بررسی و 

فزار وجود دارد. ثانیاً در نگاه اول برای محققین آکادمیک، مهندسی معکوس کد بسیار جالبتر و پایگاه داده و مهندسی نرم ا

 چالش برانگیزتر از مهندسی معکوس داده ها است. 

. دلیل آن اندکردهاخیراً مفاهیم و فنون مهندسی معکوس داده ها توجه زیادی را در زمینه مهندسی معکوس به خود جلب 

، Y2Kات عمده و هدایت شده با داده ها در نرم افزار است که در نتیجه نیاز به مواردی همچون مساله نیازمندی به تغییر

 . باشدمیتبدیل ارز اروپایی و یا مهاجرت سیستمهای اطالعاتی به وب و به سمت تجارت الکترونیک 

قدیمی می تواند اهداف استراتژیک  هم اکنون محققان بدرستی می دانند که کیفیت مستندات احیا شده داده های یک سیستم

فناوری اطالعات را از بین ببرد. مثالً تحلیل داده ها در شناسایی اشیاء مرکزی تجاری که برای مهاجرت سیستمهای نرم افزاری 

که مشکالت در درک ساختار  شودمیضرورت دارد، حیاتی است. یک مثال منفی از این حقیقت ناشی  شیی گرا سترهایببه 

 های سیستمهای قدیمی مانعی در جایگزینی نرم افزارهای قدیمی با راه حلهای مدرن کاری تلقی می گردد. داده 

همچنین استفاده روز افزون از فنون داده کاوی و  انبار کردن داده ها برای سیستمهای پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیک، 

داده ها از سیستمهای قدیمی مختلف در انبار  وستناست. بهم پی باعث ایجاد انگیزه در فن آوری مهندسی معکوس داده ها

کردن داده ها، به یک نگاشت سازگار از ساختار داده های قدیمی در یک مدل شی کاری معمول  نیاز دارد. چالشهای مشابه 

شبکه و دارای  نیز با یکپارچه سازی مبتنی بر وب سیستمهای اطالعاتی خود مختار قدیمی به زیر ساختهای با مرکزیت

 تشریک مساعی رخ می دهند. 

های مهندسی معکوس همچنین می توانند برای تعیین کیفیت کلی سیستم نرم افزاری مورد استفاده قرار گیرند. یک راه کار

داللت بر یک سیستم نرم افزاری ضعیف بلحاظ پیاده سازی  ،ساختار داده مانا و پیاده سازی شده با نقائص مهم در طراحی

رد. تحلیلی از ساختار داده ها می تواند به شرکتها کمک کند، تا در مورد خرید و نگهداری بسته های نرم افزاری تجاری با دا
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تصمیم گیری کنند. مهندسی معکوس داده ها نیز می تواند برای تعیین کیفیت شِمای سیستم مدیریت پایگاه داده  تولید انبوه

 نابراین قادر است یکی از معیارهای ارزیابی برای یک محصول نرم افزاری را نشان دهد. نرم افزار فروشنده استفاده شود و ب

در حالت کلی، مهندسی معکوس ساختار داده های مانای یک سیستم نرم افزاری که از یک سیستم مدیریت پایگاه داده ها 

سیستمهای مدیریت پایگاه  شترآنجائیکه بی. از شودمیاستفاده می کند، بطور اخص مهندسی معکوس پایگاه داده ها نامیده 

که بتوان اطالعات اولیه در مورد ساختار داده های فیزیکی پیاده سازی شده را استخراج کرد،  کنندمیداده ها قابلیتی را فراهم 

یجه اکثر مهندسی معکوس پایگاه داده ها پتانسیل بیشتری برای خودکار سازی نسبت به مهندسی معکوس داده ها دارد. در نت

پایگاهی را به  بسترابزارهای مهندسی معکوس موجود در این زمینه سیستمهایی اطالعاتی را مورد توجه قرار می دهند که یک 

 . اندهخدمت می گیرند. بسیاری از این رویکردها بویژه  سیستمهای رابطه ای را هدف گرفت

    معکوسمعکوس  ییمهندس مهندس فنآور  فنآور      55--22
 :  [8]وجود دارد همچون ینرم افزار یستمهایمعکوس س یمهندس یبرا یاریبس یکردهایرو

ا در دسترس نباشند، مشکل یکه مستندات کهنه، نادرست و ین روش هنگامیا .خواندن کد منبع و مستندات موجود .1

 یا ماهها طول میونها خط کد هفته ها یلیرد اما چون خواندن میگ یکد منبع در عمل بفور صورت م خواندن است.

ن یش حجم کد استفاده از ایابد، به نسبت  افزایش یتم توسط خواننده کد افزایدرک سس نکه لزوماً یکشد بدون ا

گردد  ینم یلیمعکوس، شخص بدنبال اطالعات تفص یند مهندسیفرا ین در ابتدایعالوه برا رود. یروش باالتر نم

 ستم داشته باشد.یاز س یدگاه کلیک دیخواهد  یو صرفاً م

شده  یاطالعات جمع آور ا، همچونیاستفاده از اطالعات پو .ییاجرا مراحلل ید و تحلیا تولی/  نرم افزار و یاجرا .2

مثل  یمشکالت معکوس مورد استفاده قرار گرفته است اما یطه مهندسیک بخش از نرم افزار، در حی ین اجرایدر ح

تواند  یغام میپ یراخوان)هزاران فریو تفس بزرگ شود( یلیممکن است خ یه ایمراحل چند ثان)یریاس پذیمق

 را بدنبال دارد. کند( یم، مخفیینما یجستجو م را که یاطالعات مهم

 یستم نرم افزاریراجع به س یمتفاوت ینش هایتا ب شودمینکار باعث یا ستم.یتوسعه دهندگان سمصاحبه با کاربران و  .3

ن یا یفرموله کردن و بازکاربر یتز سخیهر فرد مصاحبه شونده و ن یل نقطه نظرات شخصیم اما بدلیداشته باش

  .شودمیج کننده و غامض ینکار گینشها، ایب

د ی( در جهت تولرهیو غ 2، بخش کننده ها1جستجو، تجسم کننده ها یگوناگون)موتورها یاستفاده از ابزارها .4

ورت گرفته ص یقاتیتحق یاز ابزار به اشکال گوناگون توسط انجمنها یبانیپشت کد منبع. یسطح باال هایهدگاید

ار مورد استفاده قرار یبس 3وزیمپ ویو شر )به فصل دهم مراجعه شود(یجیهمچون ر یمجسم ساز یاست و ابزارها

 .اندهگرفت

                                                 
1 Visualizers 

2 Slicers 

3 ShrimpViews 
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ک قطعه از نرم ی، به اسم درک تکامل یقاتید تحقیلد جدیک فیهنوز هم  نرم افزار. یخچه نسخه هایل تاریتحل .5

 یانجام م یو داده کاو یل مفهوم، خوشه بندی، تحلیگراف، مصور ساز یسیهمچون بازنو یافزار با استفاده از فنون

 .باشدمید ینده آن مفیآ یاحتمال ینیش بیو پ یک قطعه نرم افزاریدرک گذشته  یحاصل برا ینش هایب رد.یگ

 یارنرم افز یکهایمتر یابزارها .ینرم افزار یکهایت آن با استفاده از متریفیو ک یستم نرم افزاریک سی یابیارز .6

بخشهای  کشف یتوانند برا یم که یونگوناگ یکهایت کد منبع با محاسبه متریت و کمیفیک یابین و ارزییتع یبرا

 یستمهایر سیهمدوس، ز یرد، مثل کالسهایپذ یمورد عالقه استفاده شوند، صورت م یر بخشهایو سا 1دور افتاده

 ره.یجفت شده و غ

وفق می باشند اما بدلیل چالشی که همه آنها با آن مواجه هستند، مزایا و معایبی تعدادی از این روشها در حل مسایل مختلف م

دارند. همه آنها بایستی بتوانند در مقیاس باال گسترش یابند چراکه سیستمهای نرم افزاری قدیمی بسیار بزرگ می باشند و الزم 

د چنانکه تنها یک زمینه استاندارد برای مهندسی است که این روشها در زمینه های مختلف قابل اعمال و انعطاف پذیر باشن

معکوس وجود دارد و ال غیر. معنی آن اینست که سیستمهای قدیمی مسایل و نقایص خاص خودشان را دارند. عالوه بر این، 

 این روشها بایستی بسیار ساده و سرراست در استفاده باشد چون در صنعت نرم افزارهای با آهنگ تند، زمان کمی برای

مهندسی معکوس سیستمهای نرم افزاری وجود دارد و معنی آن اینست که هنوز توجه جدی به مهندسی معکوس 

 .اندهچنانکه تنها کاربرد اندک این روشها در فرایند توسعه شرکتهای نرم افزاری، آنرا مورد تاکید قرار دادشودمین

 

  خودکار ساز  مهندسی معکوسخودکار ساز  مهندسی معکوس    66--22
به خودکارسازی مهندسی معکوس برای درک برنامه در دسترس هستند. بعضی از مهمترین طیف وسیعی از روشهای کمک 

 :  [49]آنها بشرح زیر است

، مثل استفاده از برنامه لِگز کنندمیتحلیل متنی، لغوی و نحوی : این روشها به تنهایی به کد منبع و نمایش آن تمرکز  -1

. کلیچها 2صها( و حتی خودکار سازی پارس کد در جستجوی کلیچهایونیکس، متریکهای لغوی)شمارش شناسه ها و تخصی

روشهای استانداردی برای حل مساله هستند که می توان آنها را از متن کد منبع برای پیشنهاد نکاتی در تصمیم گیری طراحی 

 استخراج کرد. 

ایش درجه پیچیدگی و غنای برنامه : روشهای مبتنی بر گراف : روشهای متعدد برای درک برنامه وجود دارند. مثل افز -2

 ساخت گراف جریان کنترل برنامه و جریان داده های برنامه و نیز گراف وابستگی های برنامه.

                                                 
1 Outlier 

2 Cliches 
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اجرا و آزمون : روشهای متعددی برای بیان خصوصیات آزمون و مشاهده رفتار برنامه ها وجود دارد مثل اجرای واقعی  -3

را شده. عیب یابی برنامه و آزمون پویا روشهای شناخته شده ای هستند و ابزارهای برنامه و جستجو در مراحل مختلف اج

ی به اسم ارزیابی جزیی برای شناسایی و آزمون مولفه های راه کارزیادی برای آنها وجود دارد. برای سیستمهای بزرگ 

قابل تفکیک برای تحلیل و آزمون ایستا منفرد سیستم در دسترس است. تفسیر انتزاعی روشی برای استفاده از مفاهیم معنایی 

 .باشدمیدر حین شبیه سازی رفتار سیستم واقعی 





 

    ووموومفصل فصل 

    مهندسی معکوس کد باينر  مهندسی معکوس کد باينر  

 

 

  

  مقدمهمقدمه      11--33
در این فصل ابزار مهندسی معکوس کد باینری در حالت کلی مطرح شده است. این ابزار شامل دیس اسمبلرها، اشکالزداها و 

نوع ابزار برای انجام کارهای خود  4. برای انجام مهندسی معکوس اصوالً از یا مانیتورینگ می باشند بالخره ابزار نظارت

 ابزار به شرح زیر هستند: 4کند که این استفاده می

 Disassembler باشد. مشکلی که در این زمینه وجود دارد ها تبدیل کد اجرایی به کد اسمبلی میها: که هدف آن

 هاست.از دستورالعمل تشخیص کد اجرایی

 اشکالزداها یا Debugger باشند.ها میها: این ابزارها، جهت یافتن خطا با اجرای گام به گام برنامه 

 Decompiler را به برنامه  هایی هستند که یک برنامه نوشته شده در زبان ماشین را خوانده و آنها: این ابزار، برنامه

 کنند.یارز در زبان سطح باال تبدیل مهم

  ابزارهای نظارت یاmonitoringدهد و یا ارتباطات داخل : این ابزار هر گونه رویدادی را که خارج از برنامه رخ می

تواند در سطح شبکه نیز  نماید. این ارتباطات میعامل کنترل میبرنامه به محیط خارج را از طریق امکانات سیستم

 مطرح باشد.
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  دیس اسمبلراهدیس اسمبلراه    22--33
در شکل ذیل یک نمونه کد باینری ارایه شده است.  باینری به کد اسمبلی توسط دیس اسمبلرها امکان پذیر است. تبدیل کد

این کد همانگونه که در شکل مشخص شده است، نمایانگر یک دستورالعمل انتقال مقدار از حافظه به ثبات است. دیس 

 باینری ساختار دستورالعمل و طول آنرا تشخیص می دهد .و در فایل  opcodeگر یا در اصطالح اسمبار با مشاهده کد عمل

مبادرت به تبدیل کد باینری به دستورالعمل مشابه اسمبلی آن می نماید. نمونه ای از ساختار دستورالعمل اسمبلی برای یک 

 از حافظه به داخل رجیستر در شکل ذیل مشخص شده است.  movدستورالعمل 

 
 mov ساختار دیتورالعمل 1-2شکل 

کنند تا در ضمن هاست. بدین منظور سعی در ردیابی مسیر اجرایی برنامه میتشخیص کد اجرایی از دستورالعمل مشکل

و گراف جریان اجرایی، این عمل  فلوچارت های اسمبلی تبدیل شود. با استخراجردیابی مسیر، کد اجرایی به دستورالعمل

-، وجود جداول درون کد برنامه و مواردی از این قبیل میswitchهای لعملمشکالتی مانند وجود دستورا پذیر است.امکان

قابلیت ها لغلب عالوه بر تبدیل کد باینری به اسمبلی این ابزار  ساز باشند.مشکل برای تبدیل کد باینری به اسمبلیتوانند 

دارد. برای نمونه در شکل ذیل نمونه استخراج فلوچارت، گراف حریان کنترلی و گراف جریان فراخوانی برای برنامه ها را 

 ایجاد شده، ارایه شده است. IDA-Proمبلر sای از فلوچارت که توسط دیس ا
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 IDA-Proنمونه ای از فلوچارت ایجاد شده توسط   2-2شکل 

توجه ج گراف جریان فراخوانی می باشد. نکته قابل عالوه بر استخراج فلوچارت قادر به استخرا IDA-Proدیس اسمبلر  

 ای نمونه به شکل ذیل توجه نمایید.تشخیص و تفکیک فراخوانیهای سیستمی است. بر

 

 
 نمونه ای از گراف جریان فراخوانی که فراخوانی های سیستمی در آن با رنگ مجزا مشخص شده 3-2شکل 
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 وجود دارد: دیس اسمبلربه طور کلی دو نوع 

 رابیجا-های خطیدیس اسمبلر 

 یشی بازگشتیهای پیما دیس اسمبلر 

  رابیرابیجاجا--اه  خطیاه  خطی  دیس اسمبلردیس اسمبلر          11--22--33

ها را تک کدباشند از ابتدای فایل باینری شروع به خواندن کرده، تکها نیز میترین نوع آنها که ساده دیس اسمبلراین نوع 

 است.ها مشخص  دیس اسمبلرطرز عملکرد این نوع از  1کنند. در شکل گشایی میتا رسیدن به انتهای فایل کد

 
 رابیجا-های خطی دیس اسمبلر :1شکل

بینند را کد فرض کرده و درنتیجه در هایی که میها در این است که تمامی بایت دیس اسمبلربزرگترین مشکل این نوع از 

و  دهد دچار مشکل شده و قادر به تشخیص کد از داده نیستها را در بین کدها قرار میمواردی که کامپایلر قسمتی از داده

 تواند کد را به درستی معکوس کند.نمی
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  ییبازگشت بازگشت --ییپیمایش پیمایش دیس اسمبلر اهی دیس اسمبلر اهی       22--22--33

دارند زیرا مکانیزم کار آنها بدین گونه  رابیجا–های خطی دیس اسمبلرها قدرت بیشتری نسبت به  دیس اسمبلراین نوع 

ها متفاوت است زیرا وقتی ها در آنبایتکنند اما ترتیب کدگشایی ها میاست که از ابتدای فایل شروع به کدگشایی بایت

یک بایت را کدگشایی کردند آن را بررسی نموده و در صورتی که یک دستور فراخوانی یا پرش باشد ادامه کار کدگشایی 

 ها مشخص شده است.طرز کار آن 2دهند. در شکل را از مقصد آن فراخوانی یا پرش ادامه می

 
 بازگشتی های پیمایشی دیس اسمبلر :2شکل 

ها قادر به تشخیص کد  دیس اسمبلرها، این نوع ها در کدگشایی )معکوس کردن( بایتبه دلیل همین پیچیده بودن روش آن

 کنند.هایی را که مخلوطی از کد و داده باشند به خوبی معکوس میاز داده بوده و در نتیجه فایل
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باشد. ابتدا ابزارهای اسمبلر و یا کامپایلرها ، برنامه های نوشته شده دقیقا برعکس ابزارهای اسمبلر می   دیس اسمبلرروش کار 

این کدهای باینری به کدهای اولیه  Reverseرا به کد باینری و قابل فهم ماشین برای اجرا تبدیل می کنند. سپس با ابزارهای 

تبدیالت غیر قابل بازگشت می باشند اما در این مرحله مشکلی بوجود می آید و آن این است که برخی از  تبدیل می شوند.

 :را در نظر بگیریدبه عنوان مثالی دقیق تر کد زیر  چراکه حالت اصلی آنها مبهم است.
a db 0B8h 
mov ax,0FFFFh 

 در هنگام اسمبل شدن این کد به شکل زیر تبدیل می شود :
255 255 184 184 

 

واند به دو روش کد باال را برگرداند. در روش اول سه بایت اول حال در هنگام دیس اسمبل شدن ، برنامه دیس اسمبلر می ت

 را دستور در نظر بگیرد و نتیجه به صورت زیر خواهد بود :
mov ax,0xffb8 

db 0xFF 

 

و در روش دوم دو بایت اول اول دستور فرض شوند که نتیجه کد اصلی خواهد بود. در اینجا برنامه دچار این مشکل می شود 

از دو روش مد نظر برنامه نویس بوده است و باعث سردرگمی برنامه دیس اسمبلر می شود و تنها راه رهایی از که کدام یک 

 این مشکل انتخاب یک روش به صورت رندوم می باشد.

 

   absolute و  relativeمشکالت دیگری که در دیس اسمبلرها وجود دارد این نکته است که نمی تواند بین پرش های  

 ائل شود. بدین معنی که متوجه نمی شود که مقصد پرش یک نقطه مشخص است و یا اینکه باید متغیر باشد.تمایز ق

 

    دیس اسمبلر اهدیس اسمبلر اهگمراه کردن گمراه کردن       33--22--33

-تر از نوع پیمایشی بازگشتی آنساده رابیجا-های خطی دیس اسمبلراید به اشتباه انداختن همانگونه که تاکنون حدس زده

کنیم؛ البته باید توجه داشت ها بررسی می دیس اسمبلرهایی را برای به اشتباه انداختن هر دو نوع این ریتمهاست. در ادامه الگو

شود نباید کارکرد کد را دچار تأثیر کند و کد تغییر یافته اکنون نیز بتواند عمل خود هر الگوریتمی که برای این کار ارائه می

 را به درستی انجام دهد.

 

  کدکد  افزايشافزايش  بابا  دندنکرکر  گمراهگمراه  ––الف الف 

 را می توان به وسیله اضافه نمودن کد زیر به ابتدای فایل باینری به اشتباه انداخت. رابیجا-های خطی دیس اسمبلر
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 به صورتی زیر معکوس خواهد کرد. رابیجا-خطی دیس اسمبلرکد باال را یک 

 
های قدرتمندی  دیس اسمبلررد. برای مثال پیمایشی بازگشتی آن را به شکل درست معکوس خواهد ک دیس اسمبلراما یک 

که پیمایشی بازگشتی هستند، کد باال را به صورت درست معکوس خواهند کرد. برای به اشتباه  OllyDbgیا  IDAProمانند 

کنند. شروط غلط آن دسته از شروطی استفاده می 1های پیمایشی بازگشتی معموالً از روش شروط غلطاسمبلردیس انداختن

باشد یعنی برنامه همیشه یک باشند ولی در واقع اینگونه نیست و همیشه نتیجه آن یک چیز میکه به ظاهر شرط می هستند

کنید که با افزودن آن به یک ای از این نوع کد را مشاهده میمسیر را برای اجرا در پیش خواهد گرفت. در تصویر پایین نمونه

 مایشی بازگشتی را نیز به اشتباه انداخت.پی اسمبلرهایدیستوان حتی کد باینری می

 
 فرمایید.پیمایشی بازگشتی معکوس شده است را مالحظه می دیس اسمبلردر تصویر پایین، همین دستورات که توسط 

 
 ای نتواند آن را معکوس کند. دیس اسمبلرپس می توان با اضافه کردن این دستورات به کد باینری، کاری کنیم که هیچ نوع 

 

  کدکد  رمزگذاريرمزگذاريگمراه کردن با گمراه کردن با     --بب

شده و در زمان اجرا توسط یک برنامه  رمزگذاریاین گونه کدها، کدهایی هستند که در هر بار که قرار است ذخیره شوند، 

برای اینکه طرز کارکرد این روش را  ها را معکوس کنند.توانند آنها نمی دیس اسمبلرشوند، در نتیجه کدگشایی و اجرا می

 کنیم.م از مثال زیر استفاده مینشان دهی

                                                 
1 False conditions 
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اگر به جای کد باال از کدی جایگزین استفاده کنیم و در موقع اجرا آن را توسط برنامه کدگشایی که در ادامه خواهد آمد 

توانند آن را معکوس کنند. ابتدا برنامه کدگشا و سپس برنامه جایگزین را ها نمی دیس اسمبلرگاه کدگشایی کنیم، آن

  فرمایید.می مشاهده

 
می باشد. در ادامه برنامه  XORفرمایید که برنامه کدگشا چندان پیچیده نبوده و دستور اصلی و کلیدی آن عمل مالحظه می

 فرمایید.جایگزین را مالحظه می
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  استفاده از ماکروهااستفاده از ماکروهاگمراه کردن با گمراه کردن با     --جج

ماکروهای از پیش نوشته شده برای کدگذاری و  هایی که بسیار شبیه به روش باال است استفاده ازیکی دیگر از روش

شود که دارای دو برنامه کدگذار و کدگشاست؛ در موقع ای ایجاد میهاست. در این نوع روش، پروسهکدگشایی برنامه

الً کند؛ معمواجرای برنامه، این پروسه از قسمت کدگشای خود استفاده و در موقع اتمام اجرا، از برنامه کدگذار استفاده می

 سازند.عامل مخفی میاین پروسه را از دید سیستم

 

 



                                                           مهندسی معکوس کد باينر                                                                                                                  3-10

10 

 

 1استفاده از چند ريختیاستفاده از چند ريختیگمراه کردن با گمراه کردن با     --دد

گیرد. در این روش معموالً ها مورد استفاده قرار میهایی است که به خصوص در نوشتن ویروساین روش نیز یکی از روش

کند. البته این ید، کد را رمز کرده و از رمز باز مییک الگوریتم کدگذاری و کدگشایی وجود دارد که با گرفتن یک کل

تر آن، استفاده از افزارهای معکوس کردن کد کشف شود. نوع پیشرفتهدهند به طوری که نتواند توسط نرمکلید را تغییر می

ظور از چندین کنند. معموالً بدین منهای کدگذاری و کدگشایی نیز تغییر میاین تکنیک به صورتی است که خود الگوریتم

 شود.الگوریتم کدگذاری و کدگشایی استفاده می

  ه روش ماشین مجازي  ه روش ماشین مجازي  گمراه کردن بگمراه کردن ب      --هه

های شود. این روش بدین صورت است که در ابتدا ماشینی با دستورالعملدر این تکنیک از مفهوم ماشین مجازی استفاده می

هایی که های عادی تفاوت دارد. برنامههای ماشینرالعملها با دستوشود که این دستورالعملمخصوص به خود تعریف می

ها جلوگیری کنیم به صورتی نوشته می شوند که تنها قادر به اجرا در محیط ماشین مجازی ن آنقصد داریم از معکوس شد

مجازی الزم سازی کامل ماشین تعریف شده باشند؛ همانطور که واضح است، در این تکنیک که بسیار کارآمد می باشد پیاده

است لذا با توجه به پیچیده بودن روش، تنها در مواردی که کار بسیار حساس بوده و نیاز به امنیت باالیی است از این تکنیک 

های ماشین مجازی عمل سازی کد بر اساس دستورالعملافزارهای معکوساستفاده می کنیم. بدیهی است با توجه به اینکه نرم

اند های ماشین مجازی نوشته شدههایی که بر اساس مجموعه دستورالعملدر به معکوس کردن برنامهکنند، در نتیجه قانمی

ای که با دستورالعمل های ماشین مجازی نوشته شده است دیگر باشند. یکی دیگر از مزایای این روش این است که برنامهنمی

-Pبه  2های عادی را توسط مترجمهای ماشیندا باید دستورالعملنیاز به کدگذاری و کدگشایی در هر بار اجرا ندارد. البته ابت

Code  تبدیل کرده و سپس اینP-Code مراحل  3های آن ماشین مجازی تبدیل گردد. در شکل توسط مفسر به دستورالعمل

 این تبدیل را می بینیم.

 
 های ماشین مجازیبه دستورالعمل P-Codeمراحل تبدیل  :3شکل 

 

 

                                                 
1 Polymorphism 

2 Translator 
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    اسمبلر اهاسمبلر اهدسی معکوس توسط دیسدسی معکوس توسط دیسمهنمهن        44--22--33

-خواهند به کد حمله کنند و همچنین کسانی که میشود توسط کسانی که میها انجام می دیس اسمبلراین کار که توسط 

ای از شود. در صورت تصمیم برای حمله به کد، نفوذگر نسخهخواهند کد بداندیش )یا ویروس( را شناسایی کنند استفاده می

-کند تا پس از به دست آوردن کد اسمبلی، راهسعی می دیس اسمبلرآن برنامه را بدست آورده و توسط یک فایل اجرایی 

های اینترنتی و ...( که در های نفوذ به این کد، هر جایی )شرکت، سایتهای نفوذ به آن را تشخیص دهد. پس از تشخیص راه

های عادی مثل رشته کاراکتری و برای ورود داده به کد )ورودی آن از این کد برای انجام کاری استفاده شده باشد و راهی

 ...( وجود داشته باشد در معرض خطر حمله نفوذگران خواهد بود.

دیس توان استفاده کرد بدین ترتیب که با استفاده از یک همچنین از این روش برای تشخیص یک کد بداندیش نیز می

آن را استخراج کرده و در صورتی که الگوهای خاصی در این کد اسمبلی وجود  فایل اجرایی را گرفته، کد اسمبلی اسمبلر

های بعدی ذکر خواهیم داشت به عنوان یک کد بداندیش شناسایی خواهد شد. چگونگی تشخیص این الگوها را در فصل

ی کرد و در صورتی های حساس، آن را بررستوان  قبل از استفاده از یک کد در سیستمکرد. همچنین توسط این روش می

دیس تر شدن مطلب، شیوه استفاده از پذیری را برطرف نمود. برای واضحای در آن وجود داشت، آن آسیبپذیریکه آسیب

 بینیم. ها را می اسمبلر

ای که استفاده می کند مورد گیرد تا الگوی حملهدر این روش، یک کد بداندیش شناسایی شده، مورد بررسی قرار می

شود. توجه داشته باشید که قرار گیرد. پس از استخراج الگوی مزبور، این الگو به عنوان یک روش حمله ثبت میبررسی 

دهند الگوهایی رفتاری نیستند، بلکه الگوهایی ساختاری بوده و بدین خاطر ها به دست می دیس اسمبلرای که الگوهای حمله

کنند که الگوهایی که ریختی، به راحتی کاری میهایی مانند چندده از روشها با استفاباشند، یعنی ویروسآن چنان قوی نمی

ها نشأت گرفته که تنها  دیس اسمبلربه دست می آیند چندان ارزشمند نباشند. این مورد از ویژگی خود  دیس اسمبلرتوسط 

صوصیات رفتاری نیستند. مثال زیر توانند الگوهای حمله را بصورت کدهای اسمبلی متوالی تشخیص دهند و قادر به بیان خمی

 را با هم بررسی می کنیم:

#include<stdio.h> 

 

void foo(int a, int b) 

{ 

 char buffer1[10]; 

 char buffer2[10]; 

 

 strcpy(buffer1, "I am overflowing buffer"); 

} 

void main() 

{ 
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 foo(10, 20); 

}   

 10دارای ظرفیت  Buffer1یم که این قطعه کد مشکل سرریز پشته را دارد، چون دانباال را در نظر بگیرید. می Cقطعه کد 

 هایی که مربوط به آدرس برگشتشود و بقیه این رشته روی فضاکاراکتر است حال آنکه بیشتر از این ظرفیت در آن کپی می

 بینیم:پشته برنامه را می 4شود. در شکل است نوشته می

 

 
 Cه کد قبل در زبان پشته برنامه قطع :4شکل 

 

توان تشخیص داد که این کد حال اگر کد برنامه در اختیار ما نباشد و تنها فایل اجرایی آن را در اختیار داشته باشیم چگونه می

نویس باشد اما به تواند حاصل از اشتباه سهوی یک برنامهدارای مشکل است و نباید از آن استفاده کرد که البته این اشتباه می

 buffer1ای که قرار است در ها به کامپیوتر نفوذ کرد. اگر رشتهتوان با استفاده از آنر حال مشکالتی دارد که به راحتی میه

شدن مشاهده  disassembleکد آن را پس از  5کند. در شکل کپی شود از ورودی گرفته شود این مشکل بیشتر نمود پیدا می

 کنید.می

 
 شدن دیس اسمبل قبل، پس از C: کد 5شکل 

کنیم که سایز بافری که قرار است رشته کاراکتری در آن کپی شود چقدر است که با توجه به کدهای ابتدا مشخص می

ای که قرار است در آن کپی شود از طولش بزرگتر است خواهد بود. حال با توجه به اینکه رشته 10اسمبلی باال این سایز 

پس اگر دستورات اسمبلی به این شکل پشت سر هم آیند نشان دهنده این است که امکان بنابراین یک حمله رخ داده است، 

دارد یک حمله اتفاق افتد اما مشخص است که این نوع تشخیص حمله قدرت کافی را ندارد زیرا کامال ایستا است و به رفتار 

 ی دیگر خواهیم رفت.های دیگر و استفاده از ابزارهابرنامه توجهی ندارد، بنابراین به سراغ روش
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  دیباگراهدیباگراه    33--33
باشند. بعضاً در صورت عدم دسترسی به متن ها میگام برنامهبهابزاری جهت یافتن خطا با اجرای گام 1زدا یا دیباگراشکال

بدأ و قدرتمند با امکان نمایش م دیس اسمبلرکنند لذا وجود یک (، اشکالزداها کد اسمبلی را ایجاد میsource codeها)برنامه

های بایستی با استفاده از وقفهرسد. اشکالزداها میزدا ضروری به نظر می ها برای تولید یک اشکالها و فراخوانیمقصد پرش

یا شرایط اجرایی برنامه را فراهم کنند. پس  CoreImageافزاری، امکان متوقف کردن برنامه و نگهداری افزاری و سختنرم

بایست قابلیت نمایش فرآیندهای اجرایی و امکان ها را داشته باشند؛ مینمایش متغیرها و ثبات از هر توقف می باید امکان

توان تا حدودی رفتار زداها این ویژگی را دارند که توسط آن ها میهای اجرایی را داشته باشند. اشکال2نمایش لیستی از نخ

-افزاری انجام میهای نرم و سختد این کار بیشتر توسط وقفهبرنامه را در نقاط مختلف به دست آورد. همانطور که گفته ش

توان مقادیر متغیرهای برنامه در یک نقطه خاص از برنامه و مسیری که برنامه به صورت واقعی ها میشود و با استفاده از آن

ه در یک سطح باالتر عمل ها این است ک dissassemblerاجرا می شود را مشاهده کرد، بنابراین  مزیت این ابزار نسبت به 

زداها در حالت کلی به دو اشکال ها بدست آورد.توان به کمک آنکرده و تا حدودی خصوصیات رفتاری برنامه را نیز می

 شوند:دسته تقسیم می

 زداهای سطح کاربراشکال

 زداهای سطح هستهاشکال 

کالزدااه  سطح کاررب         11--33--33 کالزدااه  سطح کاررب اش   اش

گیری هایی هستند که با بهرهزداهای سطح هسته، برنامهباشند و بر خالف اشکالقابل تولید میزداها به سادگی این نوع اشکال

زدایی تنها یک پروسه در هر زمان هستند که البته این مسأله برای شوند. محدود به اشکالعامل ایجاد میاز امکانات سیستم

ساز باشد. مشکل دیگر این است که یک تواند مشکلکنند، میهایی که بطور همزمان چند فرآیند اجرایی را اجرا میبرنامه

 هایی از آن در سطح هسته نوشته شده باشد. گیرد، ممکن است بخشزدایی قرار میبرنامه که مورد اشکال

زدا بعنوان یک ابزار مهندسی باشد. این اشکالزدای بسیار خوب در سطح کاربر مییک اشکال OllyDbgبرای مثال 

این ابزار امکان تحلیل کد، مشخص نمودن  دیس اسمبلرباشد. ای بسیار قوی می دیس اسمبلریجاد شد و دارای معکوس ا

یافته را دارد. عالوه بر این موارد با در دست های ساختو ساختارهای کلی مورد استفاده در برنامه switchها، جمالت حلقه

 disassembleمطرح است در کد  APIترها را دقیقاً با همان نامی که در های ویندوز، پارام APIداشتن اطالعاتی در مورد 

تری کند؛ بدین ترتیب با استخراج ساختارها، اطالعات سطح باالتر و خالصههای مورد دسترسی مشخص می APIشده برای 

                                                 
1 Debugger 

2 Thread 
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و  importتوان به میبینی شده است، برای مثال پیش OllyDbgکند. امکانات بسیار زیادی در از کد برنامه ایجاد می

export ین محیط عملکرد زدا قابل نمایش است اشاره کرد. ها مشخص شده و توسط این اشکالهایی که در داخل ماژول

 .در شکل ذیل ارایه شده استزدا اشکال

 
 معروف debuggerیک  OllyDbgنمایی از  :6شکل 

  

کالزدااه  سطح هسته         22--33--33 کالزدااه  سطح هسته اش   اش

شوند بلکه عامل و در باالی آن ایجاد نمیزداها با استفاده از امکانات سیستمر سطح کاربر، این اشکالزداها دبر خالف اشکال

کنند. این نوع گیرند و امکان متوقف کردن و به اجرا در آوردن مجدد آن را فراهم میعامل قرار میدر کنار هسته سیستم

-کنند قرار بگیرند. برای معکوسعامل برنامه نویسی میهسته سیستم توانند مورد استفاده کسانی که در سطحزداها میاشکال
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توان از باشند و در هر دو مد کاربر و هسته میهای کاربردی میباشند زیرا صرفاً محدود به برنامهگرها ابزار بسیار مناسبی می

ها استفاده کرد. یکی از باید با احتیاط از آنزداها نیز مشکالت خاص خود را داشته و ها استفاده کرد. البته این نوع اشکالآن

-عامل می باشد که باعث متوقف شدن آن میهایی از سیستمهای نرم یا سخت افزاری در بخشاین خطرات قرار دادن وقفه

فاده است APIهایی که از آن تواند باعث شود که سایر برنامهویندوز می APIگردد؛ برای مثال قرار دادن یک وقفه درون یک 

زداها مشکل باشد و استفاده از کنند دچار مشکل شوند. مشکالتی از این قبیل باعث شده است که تولید این نوع اشکالمی

 ها نیز با احتیاط انجام شود. آن

نام دارد که در هر دو سطح کاربر و هسته عمل  WinDbgر قوی و معروف نیز می باشد یازداها که بسیکی از این نوع اشکال

هایی از آن، ها در بخشزدا روی آن نصب شده است به دلیل قرار دادن وقفهعاملی که این اشکالکند. برای اینکه سیستمیم

زدا دارای این امکان است که از راه دور اجرا شود که این عمل با فعال کردن سویچ دچار مشکل نشود، این نوع اشکال

debug  در فایلboot.ini شود. انجام می 

نام دارد که استفاده از آن برای افراد غیر  SoftIceشود اجرا می 1زداها که تنها به صورت محلیکی دیگر از این نوع اشکالی

توان وضعیت فعال شده و با همین کلید ترکیبی می Ctrl + Eزدا به وسیله کلید ترکیبی شود. این اشکالمجرب پیشنهاد نمی

به عنوان جایگزین  2ساززدا در استفاده از نمونهسازی این اشکالاهده نمود. راز پیادهعامل را توسط آن مشاجرایی سیستم

 عامل را کنترل نماید.بتواند سیستم CPUباشد تا بدین وسیله و با تقلید عملکرد پردازنده مرکزی می

کالزدااه  سطح کاررب     33--33--33 خیص   اش
کالزدااه  سطح کاررب تش خیص   اش
تش

  

است می توان از درون برنامه دریافت  kernel32ای درئن  DLLعلق به که ممت ()IsDebuggerPresentبا فراخوانی تابع 

خواهد بود و در غیر  1که آیا برنامه در داخل یک دیباگر دارد اجرا می شود. در این صورت مقدار برکشتی از این تابع عدد 

کالزدا یا دیباگر مشخص در ادامه چگونگی فراخوانی این تابع برای تشحیص اشاین صورت مقدار برگشتی عدد صفر است. 

نشان می دهد که نشانگر به رشته مشخص شده به یک جعبه پیام یا  ADDRشده است. در قطعه کد ذیل لغت کلیدی 

Message-Box .ارسال می شود 

.686  

.MODEL flat, stdcall  

OPTION CASEMAP:NONE   ;Case sensitive  

  

include windows.inc  

include kernel32.inc  

includeLib c:\masm32\lib\kernel32.lib  

                                                 
1 Local 

2 Emulator 
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include user32.inc  

includeLib c:\masm32\lib\user32.lib  

  

.DATA  

  text1 db 'Debugger Not Detected', 0  

  caption db 'IsDebuggerPresent',0  

  text2 db 'Debugger Detected', 0  

.CODE  

Start:  

  INVOKE IsDebuggerPresent  

  TEST EAX,EAX  

  JNZ DebuggerDetected  

  INVOKE MessageBox, 0, ADDR text1, ADDR caption, MB_OK  

  JMP Finish  

DebuggerDetected:  

  INVOKE MessageBox, 0, ADDR text2, ADDR caption, MB_OK  

Finish:  

  INVOKE ExitProcess, 0  

End Start  

کالزدا  سطح هسته رد ویندوز      44--33--33 کالزدا  سطح هسته رد ویندوز  ایجاد   اش   ایجاد   اش

را در اختیار کاربران قرار می دهد. به طور کلی  APIویندوز برای پشتیبانی از طراحی اشکالزدا در وضعیت هسته یک سری 

نیاز در  دیگر که بر حسب APIمی توان, با استفاده از این توابع که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت, و نیز تعدادی 

را طراحی نمود. امکاناتی را که ویندوز برای طراحی دیباگر در  K-M Debuggerادامه از آنها استفاده خواهیم کرد, یک 

 اختیار کاربران قرار می دهد, را می توان به سه دسته کلی زیر تقسیم بندی نمود:

 

 

 Debugging Functionsیا  توابع اشکال زدا –الف 

 Debugging Events زدالرویدادهای اشکا    -ب

 Debugging Structures ساختارهای اشکالزدا     -ج

 

 توابع اشکالزدا –الف 
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می باشد. که با احتساب  28هایی است که ویندوز برای اشکالزدایی در اختیار کاربر قرار داده است. تعداد آنها  APIاین توابع 

 Kernel32.dllعدد خواهد رسید. تمامی این توابع در فایل  31م به توابع دیگری که قرار است در طراحی از آنها استفاده کنی

 : ارایه شده استمی باشد.در ادامه لیست این توابع 

 

Function Description 

CreateProcess 
Creates a new process and its primary thread. The new process runs in the 

security context of the calling process. 

ReadProcessMemory 
Reads data from an area of memory in a specified process. The entire area to be 

read must be accessible or the operation fails. 

WriteProcessMemory 
Writes data to an area of memory in a specified process. The entire area to be 

written to must be accessible or the operation fails. 

 

Function Description 

CheckRemoteDebuggerPresent Determines whether the specified process is being debugged. 

ContinueDebugEvent Enables a debugger to continue a thread that previously reported a 

debugging event. 

CopyExtendedContext Copies processor state from one processor context record to another. 

DebugActiveProcess Enables a debugger to attach to an active process and debug it. 

DebugActiveProcessStop Stops the debugger from debugging the specified process. 

DebugBreak Causes a breakpoint exception to occur in the current process. 

DebugBreakProcess Causes a breakpoint exception to occur in the specified process. 

DebugSetProcessKillOnExit Sets the action to be performed when the calling thread exits. 

FatalExit Transfers execution control to the debugger. 

FlushInstructionCache Flushes the instruction cache for the specified process. 

GetEnabledExtendedFeatures Returns the processor extended features that are enabled by the 

operating system. 

GetExtendedContextLength Retrieves the buffer size needed to store a processor context record. 

GetExtendedFeaturesMask Retrieves the extended features for which state is stored in a 

processor context record. 

GetThreadContext Retrieves the context of the specified thread. 

GetThreadSelectorEntry Retrieves a descriptor table entry for the specified selector and 

thread. 
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InitializeExtendedContext Initializes a processor context record. 

IsDebuggerPresent Determines whether the calling process is being debugged by a user-

mode debugger. 

LocateExtendedFeature Retrieves state for the specified extended feature from a processor 

context record. 

LocateLegacyContext Returns a pointer to the CONTEXT structure in a processor context 

record.  

OutputDebugString Sends a string to the debugger for display. 

ReadProcessMemory Reads data from an area of memory in a specified process. 

SetExtendedFeaturesMask Specifies the processor extended features to store in a processor 

context record. 

SetThreadContext Sets the context for the specified thread. 

WaitForDebugEvent Waits for a debugging event to occur in a process being debugged. 

Wow64GetThreadContext Retrieves the context of the specified WOW64 thread. 

Wow64GetThreadSelectorEntry Retrieves a descriptor table entry for the specified selector and 

WOW64 thread.  

Wow64SetThreadContext Sets the context of the specified WOW64 thread. 

WriteProcessMemory Writes data to an area of memory in a specified process. 

  

 

 رويدادهاي اشکالزدا -ب

اجرای فرایندها اتفاق می افتند و باعث فعال شدن اشکالزدا می  یک سری وقایع هستند که در هنگام رویدادهای اشکالزدا

انجام گرفته و سپس  اشکالزدا شوند. پس از فعال شدن اشکالزدا، بسته به نوع واقعه اتفاق افتاده, یک سری فعالیت توسط

 است : یه شدهارا. لیستی از وقایع ممکن در ادامه قرار می گیرددر حال اجرا  غرایندکنترل دوباره در اختیار 

 

 

Debugging event Description 

CREATE_PROCESS_DEBUG_EVENT Generated whenever a new process is created in a process 

being debugged or whenever the debugger begins 

debugging an already active process.  

CREATE_THREAD_DEBUG_EVENT Generated whenever a new thread is created in a process 

being debugged or whenever the debugger begins 

debugging an already active process  

EXCEPTION_DEBUG_EVENT Generated whenever an exception occurs in the process 
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being debugged. Possible exceptions include attempting to 

access inaccessible memory, executing breakpoint 

instructions, attempting to divide by zero, or any other 

exception noted in Structured Exception Handling. 

EXIT_PROCESS_DEBUG_EVENT Generated whenever the last thread in a process being 

debugged exits.  

EXIT_THREAD_DEBUG_EVENT Generated whenever a thread that is part of a process being 

debugged exits.  

LOAD_DLL_DEBUG_EVENT Generated whenever a process being debugged loads a 

DLL. This debugging event occurs when the system loader 

resolves links to a DLL or when the debugged process uses 

the LoadLibrary function.  

OUTPUT_DEBUG_STRING_EVENT Generated when a process being debugged uses the 

OutputDebugString function.  

UNLOAD_DLL_DEBUG_EVENT Generated whenever a process being debugged unloads a 

DLL by using the FreeLibrary function.  

  

 

 هاي اشکالزداساختار -ج

که برای تبادل داده میان  می باشد، Structساختمان داده از نوع  طاختارهای مورد استفاده برای ایجاد اشکالزدا شامل تعدادی

 :ارایه شده استده های معرفی شده و استفاده ش Structاستفاده می شود. در ادامه لیستی از  اشکالزداو  APIتوابع 

 

Debugging structures Description 

CONTEXT Contains processor-specific register data  

CONTEXT_EX Describes a processor context record. 

CREATE_PROCESS_DEBUG_INFO 
Contains process creation information that can be used by a 

debugger. 

CREATE_THREAD_DEBUG_INFO 
Contains thread-creation information that can be used by a 

debugger. 

DEBUG_EVENT Describes a debugging event. 

EXCEPTION_DEBUG_INFO 
Contains exception information that can be used by a 

debugger. 

EXIT_PROCESS_DEBUG_INFO Contains the exit code for a terminating process. 

EXIT_THREAD_DEBUG_INFO Contains the exit code for a terminating thread. 
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LDT_ENTRY 
Describes an entry in the descriptor table. This structure is 

valid only on x86-based systems. 

LOAD_DLL_DEBUG_INFO 
Contains information about a dynamic-link library (DLL) that 

has just been loaded. 

OUTPUT_DEBUG_STRING_INFO 
Contains the address, format, and length, in bytes, of a 

debugging string. 

RIP_INFO Contains the error that caused the RIP debug event. 

UNLOAD_DLL_DEBUG_INFO 
Contains information about a dynamic-link library (DLL) that 

has just been unloaded. 

WOW64_CONTEXT Represents a context frame on WOW64.  

WOW64_FLOATING_SAVE_AREA Represents the 80387 save area on WOW64.  

WOW64_LDT_ENTRY 
Describes an entry in the descriptor table for a 32-bit thread on 

a 64-bit system. This structure is valid only on 64-bit systems. 

 

 

 

 اشکالزدا طرح کلی يک -
 شامل سه بخش می باشد : اشکالزداطرح یک بطور کلی 

  توسط تابع  فرایند اشکالزدایی: ایجاد فرایند اشکالزدایی ایجادCreateProcess می بایست,  صورت می گیرد. تنها

به سیستم عامل  رار داد. به وسیله این پارامترق DEBUG_ONLY_THIS_PROCESSششمین پارامتر تابع را 

با نخ ایجاد شده در ارتباط باشد. تکه کد  رویدادها بتواند از طریق اشکالزدا تا داده می شودویندوز این درخواست 

 زیر این فرایند را انجام می دهد :

 
STARTUPINFO si; 

PROCESS_INFORMATION pi; 

ZeroMemory( &si, sizeof(si) ); 

si.cb = sizeof(si); 

ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) ); 

CreateProcess ( ProcessNameToDebug, NULL, NULL, NULL, FALSE,  

        DEBUG_ONLY_THIS_PROCESS, NULL,NULL, &si, &pi); 
 

 

  مدام در حال اجرا می باشد. در ابتدای بدنه حلقه توسط تابع بطور  لقه اشکالزداح: اشکالزدا حلقه

WaitForDebugEvent  یا در اصطالح  رایند اشکالزدافاز  رویدادبه حالت انتظار می رود تا اینکه یکDebuggee 
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لیات منوبت به بررسی آن و انجام عرویداد دریافت شود. به محض دریافت  WaitForDebugEventتوسط تابع 

, به ContinueDebugEventتوسط تابع  اشکالزداییمی رسد. و در انتها می بایست  رویداد ورد نیاز بر حسب نوعم

 اجرا درآید. تکه کد زیر این فرایند را برای ما انجام می دهد :

 

for (;;)  

} 

    if (!WaitForDebugEvent(&debug_event, INFINITE))  return; 
    ProcessDebugEvent(&debug_event);  // User-defined function, not API 

    ContinueDebugEvent(debug_event.dwProcessId ,debug_event.dwThreadId ,DBG_CONTINUE); 

} 

 

از نوع  رویدادبسته به موقعیت, یک  WaitForDebugEventاین حلقه آنقدر تکرار می شود تا اینکه تابع 

EXIT_PROCESS_DEBUG_EVENT ا یEXIT_Thread_DEBUG_EVENT و اجرای ،دریافت کند 

 به اتمام برسد. اشکالزدا 

 

 Handlig Debugging Event  برنامه دیباگ شوندههایی است که از طرف رویداد:این قسمت مربوط به اداره 

صورت دریافت شده عملیات مناسبی را انجام دهد. این بخش به  رویداددریافت شده است و می بایست بسته به 

دریافت می  برنامه دیباگ شوندههایی که از طرف رویدادپیاده سازی می شود. به طور کلی  Switch-Caseیک 

می باشد, که بصورت زیر می  Exeption_Eventزیر عنوان  20عنوان اصلی)در باال ذکر گردید( و  9شود, شامل 

 باشد:

 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION 

 EXCEPTION_ARRAY_BOUNDS_EXCEEDED 

 EXCEPTION_BREAKPOINT 

 EXCEPTION_DATATYPE_MISALIGNMENT 

 EXCEPTION_FLT_DENORMAL_OPERAND 

 EXCEPTION_FLT_DIVIDE_BY_ZERO 

 EXCEPTION_FLT_INEXACT_RESULT 

 EXCEPTION_FLT_INVALID_OPERATION 

 EXCEPTION_FLT_OVERFLOW 

 EXCEPTION_FLT_STACK_CHECK 

 EXCEPTION_FLT_UNDERFLOW 

 EXCEPTION_ILLEGAL_INSTRUCTION 

 EXCEPTION_IN_PAGE_ERROR 

 EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO 

 EXCEPTION_INT_OVERFLOW 

 EXCEPTION_INVALID_DISPOSITION 

 EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXCEPTION 

 EXCEPTION_PRIV_INSTRUCTION 

 EXCEPTION_SINGLE_STEP 

 EXCEPTION_STACK_OVERFLOW 

 واقعی دارد اشکالزدايامکاناتی که يک  –
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  خواندن و نوشتن در حافظه یک پروسس : این دو عملیات توسط دو تابعAPI  با نام هایReadProcessMemory 

 قابل انجام می باشد. WriteProcessMemoryو 

 دیباگ شونده یا در اصطالح می بایست توانایی دریافت و پردازش رشته های ارسالی توسط Debuggee  را داشته

 باشد. این رشته ها توسط توابعی که در زبان های برنامه نویسی وجود دارد ارسال می شود.

  توانایی تنظیمBreakPoint  را روی خطوطNative Code  داشته باشد. این مورد در ادامه به تفضیل شرح داده

 خواهد شد.

  می بایست تواناییStep Into ,Step Over ,Step Out شته باشد.را دا 

  توانایی استفاده ازSymbol Table 

 و غیره 

 NativeCodeدر  BreakPointتنظیم  –

بر روی دستورالعمل های  BreakPointمی بایست در اختیار کاربران خود قرار دهد, تنظیم  اشکالزدایکی از امکاناتی که یک 

 امه تشریح می شوند.می باشد. این عمل طی مراحلی صورت می پذیرد که در اد NativeCodeیک 

 فرض کنید تعدادی دستورالعمل به صورت زیر داشته باشیم :

0xA2 

0Xcb 

0x20 

0xD0 

0x30 

0x2F 

گذاشته شود. ابتدا می بایست محل قرارگیری دستور مورد نظر  BreakPointیک  0x20فرض کنید قرار است بر روی دستور 

 را درون کد مشخص کنیم.

0xA2 

0xCB 
0x20 

0xD0 

0x30 

0x2F 
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 OpCode ,0xCCدستور مشخص شده را با کدی با  OpCodeبعد از مشخص شدن محل قرار گیری دستور, می بایست 

. دستور ذخیره شده در ادامه در محل اولیه خود گردددر جایی ذخیره ه می بایست دستور جایگزین شده . البتشودجایگزین 

 کپی خواهد شد.

0xA2 

0xCB 
0Xcc 

0xD0 

0x30 

0x2F 

ها به  Debugging Eventدر غالب همان  Exception_BreakPointیک  CPUمی رسد,  0xCCوقتی اجرای دستورات به 

می گردد. به محضی که کاربر  Debuggee مورد اشکازدایی یا ارسال می شود. که این باعث متوقف شدن اجرای اشکالزدا

ر اولیه که در جایی ذخیره شده بود, در مکان اولیه خود قرار می گیرد و تصمیم به اجرای ادامه دستورات بگیرد, دستو

Instruction Pointer  ,یک مکان به عقب باز گردانده می شود. البته می توان در هنگام بازگرداندن دستور ذخیره شده

BreakPoint .بعدی را نیز تنظیم کنیم 

را به یک تنظیم می کند. از این به بعد  CPUمربوط به  Trap Flag,  اشکالزدابعد از باز گرداندن دستور ذخیره شده, 

این اجازه را بدهد که, فلگ مربوطه را با صفر تنظیم کند.  اشکالزدادستورات, یکی یکی اجرا خواهند شد. تا این که کاربر به 

از   Debugging Eventن یک برگردانده شود, ای اشکالزدابه  Trap Flagقابل ذکر است که, در هنگامی که اجرا به خاطر 

 . Exeption_BreakPointمی باشد و نه  Exeption_Single_Stepنوع 

کامپایلراه    44--33 کامپایلراهدی   دی
های نوشته شده به زبان ماشین را ها، برنامهباشند. این برنامهها می decompilerیکی از ابزارهای رؤیایی مهندسی معکوس، 

ای که کنند. در برخی موارد اطالعاتی در مورد زبان اولیههای سطح باال ترجمه میارز در زبانخوانده و آن را به برنامه هم

-سازی فراخوانیسازی در پیادههای برنامهبرنامه با آن نوشته شده است وجود ندارد؛ مشکلی که وجود دارد این است که زبان

توان با تحلیل کد، این مسأله را با شناختی البته می ها ممکن است از ساختارهای متفاوتی استفاده کنند کهدادهها و ساختمان

باشد که بدون در سازی وجود دارد تشخیص داد. مشکل دیگر در تشخیص اسامی متغیرها و توابع میهای برنامهکه از زبان

 ها خود معضل دیگری است. ها و تشخیص آندادهپذیر نیست. ساختمانها امکان1دست داشتن جدول نماد

                                                 
1 Symbol table 



                                                           مهندسی معکوس کد باينر                                                                                                                  3-24

24 

 

های نفوذ به کد را با توان راهباشد؛ از طریق این ابزار میافزار میمهمترین کاربردهای این نوع ابزار بحث امنیت نرم یکی از

استخراج متن برنامه و تحلیل آن انجام داد. همچنین در صورتی که کد باینری به دلیل حمالتی که به آن شده است ناامن شده 

ها نیز توان کد ناامن و روش عملکرد آن را از داخل برنامه استخراج کرد. وجود ویروسارها میافزباشد، با استفاده از این نرم

سعی در تشخیص کدهای  decompilationهای ها با استفاده از تکنیککشاز این طریق قابل بررسی است. معموالً ویروس

 بصورت زیر است: decompilerتوان گفت که مراحل کار یک نمایند. به طور خالصه میمی 1بدخواه

1. Disassemble .کردن کد 

 ها و ساختارهای مورد استفاده داخل کد.تشخیص انواع داده .2

 تولید کد میانی سه آدرسه یا درخت خالصه نحوی. .3

 تشخیص گراف جریان کنترلی. .4

 ها در داخل گراف جریان کنترلی.تشخیص حلقه .5

شود و کد اصلی شود، نوع حلقه تشخیص داده میآن کنترل می با در نظر گرفتن اینکه شرط حلقه در ابتدا یا انتهای .6

 شود.ایجاد می

ابتدا سعی می کنند تا کد دریافتی را آنالیز کنند و سپس درباره ساختار آن حدس هایی را بر اساس دانش قبلی  دیکامپایلر 

ها دانش بیشتری داشته باشند، دیکامپایلر خود می زند تا ساختار مناسب را برای آن بیابد. حال هرچقدر این پایگاه دانش در 

حدس نهایی ایجاد شده نرم افزار به کد واقعی نزدیک تر خواهد بود. گاهی برنامه نویسان با استفاده از کالس های پیش 

ا دسترسی را بسیار ساده تر می نمایند چراکه این برنامه ها به این کالس ه دیکامپایلها قرار دارد ، کار کامپایلر فرضی که در 

خوب باید الگوی توابع را داشته باشد و بتواند با  دیکامپایلر کامل دارند و می توانند آنها را به راحتی تشخیص دهند. یک 

جستجوی الگوی باینری آنها در کد آنها را تغییر دهد و به کد اصلی برگرداند. باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چه 

سخت تر خواهد بود چرا که در هنگام کار باید حدس  دیکامپایلر ه زبان ماشین نزدیک تر باشد کار زبان اصلی کد مربوطه ب

های زیادی بزند تا ساختار درست را بیابد.حال در اینجا ابزارهای تدافعی وجود دارند که به کمک آنها می توان اطالعات 

ها غیر قابل فهم باشند. نمونه ای از این دیکامپایلر یر داد که برای دیباگ نرم افزار و همچنین نام متغیرها در کد را به نحوی تغی

 می باشد. برای مثال اگر کد برنامه شما به صورت زیر باشد : Source Guardبرنامه ها 
// Calculate difference in dates 

long numericalDifference = m_Date.getTime() 

     - currentDate.getTime(); 

// Divide by 1000 to find number of seconds difference 

numericalDifference = numericalDifference / 1000; 

// Get seconds 

int seconds = (int) numericalDifference % 60; 

// Get minutes 

numericalDifference = numericalDifference / 60; 

int minutes = (int) numericalDifference % 60; 

 به کمک این ابزار خاص به کد زیر تبدیل خواهد شد که خوانایی بسیار کمتری دارد :
l = (this.B.getTime() -  

    ((java.util.Date)(obj)).getTime()); 

                                                 
1 Malicious 
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l = (l / 1000); 

i4 = (((int)l) % 60); 

l = (l / 60); 

i3 = (((int)l) % 60); 

l = (l / 60); 

بستگی به میزان تدافعی کار کردن برنامه نویس دارد و اینکه تا چه حد از کد خود در برابر این  دیکامپایلر میزان موفقیت یک 

ابزارها دفاع کرده است. استفاده از ابزارهای تدافعی ایده بسیار خوبی است ولی باید در نظر داشت که این ابزارها نیز کامل 

 نیستند و همچنان احتمال بازگشت کد منبع موجود می باشد.

ها فقط جنبه منفی ندارند.گاهی می توان با استفاده از این ابزارها کد منبع از دست رفته خود را دیکامپایلر موارد استفاده از 

دارد و کد منبع آن در دیگر در اختیار نیست.در واقع همیشه  Upgradeبدست آورد. یا هنگامی که یک ابزار قدیمی نیاز به 

جرا نمی کنند و گاهی می توانند به سرعت ساخت یک نرم افزار با ایده گرفتن از دیگران بهبود ها نقش منفی را ادیکامپایلر 

 بخشند و هزینه ها را کاهش دهند.

ها به ابزارهایی گفته می شود که می توانند یک برنامه را به صورت کدباینری دریافت نمایند و آن را به صورت دیکامپایلر 

دانند.هنگامی که برنامه نویسان یک برنامه را ایجاد می کنند و آن را در عموم پخش می کد سورس در زبان مربوطه برگر

کنند ، معموال نسخه کامپایل شده را پخش می کنند که کاربران بتوانند آن را بر روی رایانه خود اجرا نمایند. در این حالت 

ته دقت داشت که هر گاه کد اجرایی را در اختیار کد سورس پشت برنامه به صورت مخفی خواهد ماند. ولی باید به این نک

ها می توانند کد را آنالیز کنند و دیکامپایلر عموم قرار می دهید ، آنها می توانند دوباره آن کد را بازسازی کنند.در این میان 

به راحتی در دسترس همگان ها دیکامپایلر بوسیله آن کد منبع را بازسازی نمایند. این در حالی است که تعداد بسیار زیادی از 

 و هکرها قرار دارد. در ادامه به روش کار آنها اشاره خواهیم نمود. Reverse Engineersبه خصوص 

 

DJ Java Decompiler  ی قدرتمند در زمینهنرم افزارنام Decompile نمودن Jar می  نرم افزاریله این به وس د.فایل ها می باش

بر روی  نرم افزارفایل ها ذخیره نمود. این  text فایل های جاوا را استخراج و در فایل های متنی همانند Class توان محتویات

بلیت بازگردانی کامل اق نرم افزارقابل اجرا می باشد. این  Me/NT/2000/XP/2003/Vista/7/95/98های ویندوزتمامی 

می  drag-and-drop پشتیبانی از حالت نرم افزارهای موجود در این  ها را دارا می باشد. از دیگر ویژگی Java applet سورس

 حصولی از شرکتم نرم افزارباشد که در این حالت می توان فایل ها را تنها با یک اشاره موس به برنامه وارد نمود. این 

fortunecity می باشد. 

 

  ازبار مانیتورینگازبار مانیتورینگ      55--33
افزارها توانند سؤاالت را پاسخ دهند؛ در واقع این نرمهای برنامه میتنها با بررسی خروجی و ورودی ابزار مانیتورینگ یا ناظر

کننده ت سعی در پاسخ به سؤاالت معکوسدهد و با بررسی این نوع تعامالعامل را نشان میتنها تعامالت میان برنامه و سیستم

http://downloadyar.com/software/
http://downloadyar.com/software/
http://downloadyar.com/software/
http://downloadyar.com/software/operating-system/windows/
http://downloadyar.com/software/
http://downloadyar.com/software/
http://downloadyar.com/software/
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ها یک سری پوشانند بدین معنی که هر کدام از آنافزارها معموالً کامل نیستند و همه تعامالت را نمیکد دارند. البته این نرم

 دهند.تعامالت خاص را مورد بررسی قرار می

 اند:در ادامه معرفی شدهدهند کردن برنامه را انجام می نظارت تعدادی از ابزارهایی که کار

 FileMonدهد.فایل مورد بررسی قرار می: که تعامالت برنامه را با سیستم 

 TCPViewهای : تمامی ترافیکی که بین برنامه و پورتTCP  وUDP دهد.وجود دارد را مورد بررسی قرار می 

 RegMonکند.: تعامالت برنامه با سیستم رجیستری را مانیتور می 

 PortMonکند. البته تمامی این نرمهای سری و موازی سیستم بررسی می1مامی تعامالت برنامه را با انواع درگاه: ت-

 دهند.های در حال اجرا در سیستم انجام میافزارها این کار را برای همه پروسه

 Process Explorerعامل ویندوز مسیست 2دهد مانند عملی است که مدیر وظیفهافزار انجام می: عملی که این نرم

افزار، جایگزین شدن به جای مدیر وظیفه ویندوز بوده است. دهد و در واقع هدف اولیه ساخت این نرمانجام می

-افزار را مالخظه میاین نرم 7شود. در تصویر  افزار نیز یافت میتمامی امکاناتی که مدیر وظیفه دارد در این نرم

 فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Port 

2 Task Manager 



                                                           مهندسی معکوس کد باينر                                                                                                                  3-27

27 

 

 Process Explorerافزار از نرم نمایی 1-2شکل 

های وقفه تحت طالح مانیتورینگ با استفاده از راهکار قالب اندازی به مولفه های ویندوز و سرویسصابزار نظارت یا در ا

-طالح هندلرهای وقفه ی توان سیستم عاملصکنترل سیستم عامل کار خود را انجام می دهند. با استفاده از دستگیره یا در ا

 که مبتنی بر رویداد عمل می کنند را تحت کنترل و نظارت قرار داد.هایی 

حوه کار با آنها ارائه شده توضیحاتی در مورد ن ،شده نظارت مورد بررسی قرار دادهدر این بخش  چند نمونه از ابزارهای    

   است.

 

  انظر رب فرایندانظر رب فرایند    11--55--33

به عنوان یک ناظر بر انیتورینگ پیشرفته برای ویندوز است که یک ابزار م Process Monitorناظر بر فرایند تحت عنوان 

و  Filemon ترکیبی از ویژگی های عملیات بر روی سیستم فایل ها، رحیستری، پردازه های همروند و چند نخی اشراف دارد.

Regmon .ی کاربریضافه شده و نام ها جلسات شناسه هاشامل، رویدادسازیفیلتر از عملیاتدر آن لیست گسترده ای  را دارد

سودمند در عیب یابی سیستم  ای باعث می شود بصورت یک هسته ناظر فرایند است. ویژگی های منحصر به فرد و قدرتمند

 بطور خالصه یک ناظر فرایند شامل ویژگیهای ذیل است: .مفید و مثمر باشدوجستجوی بدافزارها 

  ردیابی و گزارشAPI های فراخوانی شده توسط فرایند 

 API های مربوط به تغییر در رجیستری 

 API های مربوط به تغییر در فایل 

 مشاهده ی پارامتر ها 

 قابلیت فیلتر کردن خروجی ها 

 قابلیت جستجو 

بسیار کرک نرم افزار مورد  برای ،داشتهمی نماید را دسترسی  هر فرایندیآدرسها و فایلهایی که  ناظر فرایند امکان بازیابی

دارد و اطالعات آنرا همزمان  به طور مرتب و پشت سر هم بر برنامه های سیستم نظارت ناظر فرایند افزارنرم  .مناسب می باشد

و به اجرا در  وجو در اینترنت ، جستهافایلباز و بسته کردن  از قبیلدر سیستم  عملکردیهر بر این ابزار  .گذاردبه نمایش می

 مشخص شده است.در شکل زیر محیط این ابزار . دهد نمایش می نراآوردن برنامه ها نظارت داشته، فرایند اجرایی آ
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 محیط عملیاتی ناظر فرایند 2-2شکل 

 زینهگ کردن بر روی رویداد و انتخابدابل کلیک  می توان با، مورد نظراطالعات بیشتر در مورد رویداد های مشاهده جهت 

properties  تبا انتخاب شود که بیک پنجره باز میاقدام نمود. در این صورت Process ورژن ، اسم  می توان ویژگیهایی مثل

 .یددرابرنامه  نام و مسیرفایل ، 

http://www.gooyait.com/uploads/ProcMon.png
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  هاویژگیپنجره   3-2شکل

بر روی آنها می توان ادامه کلیک  با مشاهده می شوند.باال و فلش پایین  دکمه به شکل فلش دو properties در پنجره

از فایل مثل  مقدار  ت بیشتریااطالع توانبه وسیله این دکمه ها می صفحه هاسایر به  ارجاعبا اطالعات را مشاهده نمود. 

 .درک مشاهده رافشرده سازی ، نوع شبکه و اشتراک گزاری فایل 

 

http://www.gooyait.com/uploads/PMProp.png
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  ادامه نمایش ویژگیها 4-2 شکل

 

سرویس های ویندوز بررسی شده است. در برخی موارد  روی ن یک مشکل بریافتبرای  ناظر فرایند روش استفاده از ادامهر د

. شودمی ن Start در اصطالح یاو کند می درستی کار نه سرویسی به هر دلیل بر روی کالینت و یا سرور ب کهمشاهده شده 

با  سرویسفعال نباشد. هدف یافتن  ASP.Netبرای نمونه همانطور که در شکل ذیل مشخص شده، ممکن است سرویس 

 استفاده از ناظر سرویس می باشد. 

 
 سرویس های ویندو 5-2 شکل

http://www.gooyait.com/uploads/PMFileProp.png
http://danavan33713.blog.com/wp-content/blogs.dir/00/04/46/39/4463994/files/pmonitor/2.png
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کالینت است که پیام خطای ذیل اعالن می بر روی سرور یا  ASP.netبا گرفتن لیست سرویس ها هدف فعال کردن سرویس 

 شود:

 
 پیام خطای سرویس  6-2شکل

های آن را ویژگی رفته سرویس روی بر تاظر فرایند با مراجعه به سرویس و مشاهده ویژگیهای آن می توان قبل از استفاده از

 شکل ذیل توجه شود.برای نمونه به  .چه نامی داردمورد نظر  سرویس  مربوط بهکه فایل  خص شودمشاهده نمود تا مش

 
 های سرویس ویندوویژگی  7-2شکل

http://danavan33713.blog.com/wp-content/blogs.dir/00/04/46/39/4463994/files/pmonitor/1.png
http://danavan33713.blog.com/wp-content/blogs.dir/00/04/46/39/4463994/files/pmonitor/srv-exe.png
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 وجه شود:. به شک ذیل تکند کار ثانیه 30حداقل  ناظر فرایند را به اجرا در آورده تا برای مدت حاال

 
 ابزار ناظر بر ابزرا نظارت دارد  8-2 شکل

 زينهنمود.سپس با انتخاب گفعال می توان را  نظارت بر فرايند و نظارت بر فايل فقط فزايش سرعتبراي ا

Tools  از ناظر فرايند می توان گزينهOccourrences Current  به اين ترتیب می توان از  کرد.را انتخاب

 طريق پنجره ذيل مواردي را انتخاب نمود.

  

http://danavan33713.blog.com/wp-content/blogs.dir/00/04/46/39/4463994/files/pmonitor/m.png
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بر روي  Filter گزينهفشردن  يا و Buffer Over Flow با دابل کلیک بر روي مورد نمونهراي ب  در اينجا

 سرويس حاال براي پیدا کردن مشکل نمايش داده می شود. سرريز بافر فقط موارد مانیتور فرايند

ASP.NET  که  شودداده میاجازهProcessMonitor م به يک بار ديگر اقدا کار کند سپسStart کردن 

را بسته سپس  Current Occourrencesسپس يک بار  ظاهر شود.خطا  می کند تا دوباره آن پیغام سرويس

نتیجه همانند شکل زير  فشرده شود تا Countد دوباره شوانتخاب  Resultاجرا گزينه  Toolsدوباره از منوي 

در شکل زير وجود دارد که در شکل  Access Deniedد مورد شوهمانطور که مشاهده می  شود . مشخص

  باال وجود ندارد و جديد می باشد.

 

http://danavan33713.blog.com/wp-content/blogs.dir/00/04/46/39/4463994/files/pmonitor/rs1.png
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  رپوسس اکسپلورررپوسس اکسپلورر      22--55--33

برنامه  و شود وقتی کامپیوتر روشن میاست. ادمین  برای مفیدسپلور پروسس اک شده برده کار به تکنیک و کیفیت از نظر

که در سیستم چه  نظارت کرده مشخص می کندتعامالت و اتفاقات را در بین برنامه ها شود این برنامه  اجرا می های مختلف

 ذیل نمونه ای از عملکرد این ابزار مشخص شده است. شکل در  .میدهد رخ

http://danavan33713.blog.com/wp-content/blogs.dir/00/04/46/39/4463994/files/pmonitor/rs2.png
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 svchost.exe فایل مثال برای شده است.ی که روی سیستم در حال پردازش هستند نشان داده یرنامه هاهمه ی ب فوق شکل در

 کدام فایل اجرایی هر که شود می مشخص کلیک شود یک هر روی بر اگر که شده داده نمایش بار چندین برنامه این در

 غیره های سرویس و فایلها متوجه همچنین .شود می لفای آن بودن مهم متوجه مدیر سیستم نتیجه در کرده فعال را هاسرویس

و وارد برای اطالعات بیشتر از این برنامه ها باید روی آنها دابل کلیک  .شود خود می سیستم روی نیز بر مشکوک و عادی

Properties  .د.نمومشاهده  ورودی/خروجی را و زمان اجرایی اطالعات توان می در آنجا آن شد 
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 گیهای فایل احراییویژ  8-2شکل 

 فایلهای کلیه دیدن برای .نمودکلیک  Performance Graph باید روی تب مورد نظر باشداگر نمودار گرافیکی از برنامه 

 . دهد می نمایش نیز را Exe هر به مربوط های dll ذیل شکل کرد. استفاده پروسس اکسپلورر از نتوا می مربوطه
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 Kill را مشکوک و خطرناک هایفرایند و نمود ارزیابی ،کرده پیدا را عادی غیر و معمولی یهابدین ترتیب می توان فرایند

کرد. در مجموع باید خاطر نشان شد که اصوالً  پاک از تا کرد Delete یا و Uninstall را مربوطه سرویسهای و فایل یا کرد و

  . باشد می خطرها و تمشکال شناسایی برای مهم و روشهای مفید از یکینطارت بر فرایندها 
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    انطر دیسک و افیلانطر دیسک و افیل  33--22--33

وقتیکه فعالیت دیسک  این ابزار است. ویندوزعامل  سیستم درسخت  دیسک های فعالیت برای نظارت برای  برنامه دیسکمون

 unzipساده است و فقط کافیست آنرا  DiskMonنصب  .را نشان می دهدخواندن است آیکن سبز و زمان نوشتن آیکن قرمز 

، کنترل Capturingتوانند برای غیر فعال کردن رویداد د. منوها و دکمه های نوار ابزار مینموآنرا اجرا  exe.کرده و فایل 

پنچره اصلی در شکل زیر در  .فایل مورد استفاده قرار بگیرند لیست عملیات بر روی یکاسکرول و برای ذخیره محتویات 

 .دشومشاهده می  دیسکمونابزار 

 

 
 

ه بین  داده را شروع می کند ، برای توقف آن باید روی ذر capturing گرفتن و یا در اصطالح بعد از اجرا بالفاصله یسکموند

در نوار ابزار  Saveکافیست روی دکمه  ه صورت یک فایل متنی ذخیره کرد.خروجی را ب توانمیدر نوار ابزار کلیک کرد. 

د. همچنین بهتر شور طول استفاده معمولی بیش از یک مدت زمانی معقول انجام د گرفتن داده شود. توصیه مینمودکلیک 

د. گام بعدی وارد کردن کاهش داده شواستفاده از پردازنده خود به حداقل  DiskMonاست برای به حداقل رساندن پنجره ی 

 است.  Excel فایل متنی به
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Filemon  یا رFile system monitoring عملیات ایجاد، بازکردن، نیتور نمودن کار با فایلها در هر سطح ابزاری برای ما

نرم افزار های در حال اجرا به کار در  . این نرم افزار برای نظارت بر عملیات بر روی فایلاستبستن، حذف، نوشتن و اصالح  

برای کرک  .درکند مانیتور کز خوانی میبارا تمامی فایلهایی را که نرم افزار انها  توانرود ، با کمک این این نرم افزار میمی

این نرم افزار یکی از  لذا، .دنکنمیمشخص را ایجادی  فایلهای و شده استفاده فایلهای در مرحله اول یک نرم افزار معموالً

 شود.مشاهده می  پنجره اصلی فایلموندر شکل زیر  برای کرکر ها می باشد. ی مهمابزار

 

در قسمت  فایلهایی که بوسیله این برنامه فراخوانی شده اند نمایش داده شده اند. Notepad.exeنامه به عنوان مثال با اجرای بر

Request  از قبیل ایجاد، بستن، باز کردن و غیره را داشته مشخص می فایل یک بر روی  و فرایندهای آننوع تاثیری که برنامه
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می توان رنگ فونت و یا رنگ ضمیمه  .است را نمایش می دهد مسیری که فایل از آن فراخوانی شده pathدر قسمت شکند. 

 را برای پردازه یا فرایند مورد نظر تغییر داد. 

 
 Highlight و یا بالعکساز لیست نمایش خارج  می توان مورد نظر رافرایند فایل یا  Filter/Highlightبا استفاده از امکان 

 نمود. 

 

  ییو تی سی پ و تی سی پ   انظر رب رجیستر  انظر رب رجیستر      44--22--33

این  .است ابزاری برای مانیتور نمودن کلیدهای رجیستری Registry Monitorیا  RegMonناظر بر رجیستری تحت عنوان 

 .دارد فایلمون برنامه عملکردی مشابه با
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که  مشاهده و دریافترا در سیستم  UDP و TCP پورت هایدرگاه یا در اصطالح  توانمی TCPView با استفاده از نرم افزار

از اینترنت افزایش سرعت یا محدودیت دانلود  برای نمونه با افت .وصل هستند درگاه های ارتباطی به این  وسایلیه چ

در واقع :علت حل کرد؟ اگونه باید این مشکالت رچ چیست؟ می تواند یک عامل باشد. علت این افزایش ترافیک ترافیک

اری انجام دهد که زیانی این نرم افزار ممکن است ک .باشدآپلود یا دانلود  براینرم افزار از اینترنت  استفاده پنهان یک شاید

و یا ممکن است انجام آن کار  ویندوز یا هر نرم افزار دیگری شروع به آپدیت خود کند . برای مثال ممکن استنداشته یاشد

کلمات عبور و یا شماره  از قبیل یمثل زمانی که بدافزاری شروع به ارسال اطالعات حساس ضرر جبران ناپذیری وارد کند.

برای حل این مشکل تنها یک راه وجود دارد و آن این است :راه حل .های حساب بانکی یا فایلهای مخربی را دانلود می کند

روش بررسی کردن معمولترین باشد. کار شناخت آن نرم افزار می الزمه این .گرفته شودکه جلو فعالیت آن نرم افزار 

 و رفتن به سربرگ Task Manager ویندوز و انتخاب گزینه Taskbarبا کلیک راست روی. باشدر حال اجرا مید فرایندهای

Processes   از انجا یاید نرم افزاری که به صورت غیره مجاز از توان مشاهده کرد. را می  تمام نرم افزار های در حال اجرا

اول اینکه بدافزارها عمدتا  شود.یل استفاده از این روش توصیه نمیکه به دو دل .مشخص کردکند را اینترنت استفاده می

دوم اینکه پیدا کردن فایل  .نشده از دید مدیریت وظایف ویندوز پنهان باشندند که در آنجا نشان داده می شوطوری طراحی 

سریع و بسیار  روش ساده، .دباشبرای همه کاربران ساده نمی سایر فرایندهای اجراییاجرایی یک بدافزار و تشخیص آن از 

می  را دارد بایت کیلو 300  به راحتی این نرم افزار را که حجمی حدود می باشد. Tcpview منطقی تر استفاده از نرم افزار

د که اطالعات کاملی از شومشاهده می تی سی پی ویو  پس از اجرای .ندارد نصب به نیازی نمود و اجرا و کرده دانلودتوان 

 این اطالعات شامل: .می دهد را نمایشرهایی را که از اینترنت استفاده می کنند نرم افزا

  پروتکل مورد استفاده نرم افزار 

 رت مورد استفادهوشماره پ 

 وضعیت استفاده نرم افزار از اینترنت 

 حجم اطالعات ارسالی و دریافتی توسط آن نرم افزار و... 

نرم افزاری را که بدون اطالع از اینترنت استفاده می کند  توانکدام می توسط هر مبادله شوندهبا برسی حجم اطالعات 

به طور  تی سی پی ویو .گرفت، جلوی فعالیتش را End Process شناسایی کرده و با کلیک راست روی آن و انتخاب گزینه

 پیش فرض، در هر ثانیه به روز رسانی می شود. 
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توسط انتخاب  برچسب خورده است  ESTABLISHEDحالتشان با  تشکیل یافته را که TCP/IPاتصاالت  توانمی

File|Close Connections  .یا راست کلیک کنید روی اتصال و  مشاهده کردClose Connections   نمودانتخاب باید را. 

 د.و، ذخیره نمSaveرا با استفاده از گزینه  TCPViewپنجره خروجی می توان 

 

نظارت بر  با قابلیت انواع فیلتر کردن را دارا است. Wiresharkارت بر شبکه است. بزاري ديگر براي نظ وايرشارک

ها و کندی وبسایتو عدم دسترسی به  ی دانلود،خراب دانلود، کندی ،های یک شبکه مواردی همچون کندی شبکه فریم 

 و  کیفیت سخت افزار بتوان ستمادمین یا مدیر سیبرای اینکه بعنوان یک  .دسترسی به اینترنت را می توان بررسی نمود

از یک ابزار پیشرفته بنام  کرد و یااستفاده  Monitor Tools Network از توان می نمود بررسی را خود شبکه سرویسهای

Wireshark .برای  است. ز طریق اینترنتنمایش  آماده ویدیویک  برای نمونه در شکل ذیل  که مجانی است استفاده نمود

خطا و این ابزار کلیه موارد ها و فریم ها از طریق اینترنت می توان از وایرشارک استفاده نمود. ارسال پکتمشاهده چگونگی 

 برای نمونه به شکل ذیل توجه شود.  اخطار در ارسال از طریق شبکه را با رنگی کردن پکت و فریم مشخص می کند.

  



                                                           مهندسی معکوس کد باينر                                                                                                                  3-43

43 

 

 
  

سپس  .به آن توجه شود گراف تا درکرد انتخاب می توان یک رنگ را  IO Graph انتخاب و Statisticsمنوی  با ارجاع به

 BAD TCPبرای نمونه رنگ آبی را برای  نمود.ه را اضافتحلیلی آن  Stringدر  و انتخاب کرد بایدرا از شکل  فیلتر یک

رنگ مطابق شکل ذیل  گرافمه کد نمود. با فشردناضافه فیلتر مربوطه را در  String  :tcp.analysis.flagsو  هاستفاده کرد

  .شودمی آبی در کل آمار نمایش داده 

 

http://danavan33713.blog.com/wp-content/blogs.dir/00/04/46/39/4463994/files/wireshark/colorstatus-filters.png
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 که به معنی وجود زیادی مشکلود دارد جو در کل آمار مقدار زیادی رنگ آبی شود،همانطور که در شکل مشاهده می 

BAD TCP  در آن زمان دوباره توسط  دانلود کل نتیجه در  .است شبکه درTCP/IP بسیار کند  نمایش ویدیوسازی شده زبا

 ها ارسال شوند. پکتها باید بازسازی شوند و دوباره  BAD TCP می شوند. علت این است که

جویا شد. با استفاده از  آنرا توان می analyze منوی از طریقمی باشد  Expert infoدارد  مورد دومی که در این ابزار وجود

توسط این  انتهادراین ابزار می توان جزییات و کل موارد خطا را مشاهده نمود و بر روی هر فریم که خطا دارد کلیک کرد. 

از نرم افزار ها  کرد و مشخص کرد که ایا علت مشخصبسیاری از دالیل کندی شبکه یا سرویسهای آن را  ابزار می توان

 ، روتر و یا فایروال است.سوئیچ مثل ییا از سخت افزار است و

 

  و ردیاب و ردیاب   اتوراناتوران  55--22--33

Autorun  اطالقشوند مدن ویندوز اجرا میآ ی که خود به خود در هنگام باالییک نام و اصطالحی هست که به برنامه ها 

مدت  توانمی startup programs و Windows services خذف برخی از مدن سیستم باآاال سرعت ب برای افزایششود. می

که هنگام بوت شدن  یبرنامه های یتمام Autoruns . نرم افزارنمودو کامپیوتر را سریع تر  ادمدن سیستم را کاهش دآ زمان باال

 .دهدنشان می شوند رامی فعالمدن ویندوز آو پس از باال 
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شوند ی که پس از راه اندازی سیستم اجرا مییها شود که در آن همه برنامهیک صفحه ظاهر می وران فعال می شود،اتوقتی 

 ,Logon, Explorer, Internet Explorer, Scheduled Tasks, Services :عبارتند ازوجود دارد. تب های این نرم افزار

Drivers, Winsock Providers, Print Monitors, LSA Providers, Network Providers, Sidebar Gadgets, Codecs, 

Boot Execute, Image Hijacks, AppInit, KnownDLLs, و Winlogon . 

 

بعضی  .فعال باشد یا فعال نباشد اتوران ای چه برنامهبرای که  مشخص نمودو در تنظیمات  کردها را مدیریت اتورانتوانمی

د و پس کرکلیک  Click Run as Administrator برنامه ها باید روی دکمهاتوران  کردن اوقات در هنگام فعال یا غیر فعال

 .شوداز ریستارت شدن مشکل حل می

ر باال بیاید و همچنین سریعتویندوز شما  ات تصحیح نمودهرج و مرج و درهم بر همی ویندوز را  توانمیاستفاده از اتوران با 

جستجو و  system32 دایرکتوریدر  DDL در بین فایل های توانشود. با این نرم افزار میویندوز می باعث افزایش بازدهی

 .دراگر مشکلی وجود دارد آنرا حل ک

 

را که در ابتدای باال آمدن سیستم عامل اجرا می شوند  DLLبا شناخت کافی از سیستم عامل لیست برنامه هایی و تمام  اتوران

 .را بتوان مشخص نمود هدنلود شو هایرا در اختیار قرار داده تا برنامه

Trace Plus  پروتکل های  نظارت برابزاری است که به منظور Http و WebDAV و DASLو Delta-V.  است. در شکل 

 :شودمشاهده می  Trace Plus نمایی از زیر

http://www.gooyait.com/uploads/Autoruns_Error.png
http://www.gooyait.com/uploads/Autoruns_DLLs.png
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Save   برای ذخیره کردن گزارش بدست آمده از :Trace انجام شده  

Print :پرینت گزارشات دریافت شده 

Details نمایش جزییات رویدادها : 

Options  تنظیمات جهت :Log دریافت شده از Trace. 

Performance  دریافت شده یا ارسال شده به آن اشیا که در صورت ارتباط برقرار کردن با آن  صفحه وبیم یک : تنظ

نشان داده  در هنگام دانلود کردن توسط یک فایل ردیابنمایش مانیتور توسط در شکل زیر  صفحه را می توان مشاهده کرد.

 . ) با پیغام سبز رنگ دریافت فایل تایید شده است(.شده است

 

PortMonاست. : ابزاری پیشرفته برای نظارت بر فعالیت های پورت های سریال و موازی 

 

 

 

save 

 Print 

Details 

Options 

Web Performance 
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  اپی آ اپی آ انظر رب انظر رب     66--55--33

با بررسی این قسمت می توان لیست توابع سیستمی را که مورد  IDATAدر بخش هدر هر برنامه اجرایی بخشی دارد به نام 

تابع سیستمی مشخص کنید که کدامیک را    3000ن از بین می توا API Monitorدسترسی برنامه را مشخص نمود. برنامه 

 NTDLL.dllفایل  در SSDTتوان از جدول شما می خواهید قالب یا در اصطالح هوک کنید. تمام توابع سیستمی را می

 شود. فراخوانی می NtCreateProcessبدست آورد. برای بار کردن برنامه ها در داخل حافظه و اجرای آن تابع 

در داخل  kernel32 فراخوانی می شود تا LoadLibrary(kernel32.dll)بع سیستمی که فراخوانی می شود، ابتدا تابع هر تا

اسامی  ZWو  NTتابع سیستمی که با دو حرف  300در داخل این کتابحانه لیستی از د. درون حافظه قرار گیر system32پوشه 

را می توان  NTCreateProcessاز داخل این کتابحانه تابع . برای نمونه آنها شروع می شود همراه با یک شماره قرار دارد

پس از یافتن شماره پارامتر این تابع نام فایل اجرایی است که قرار است در داخل حافظه قرار گیرد. . شماره اش را پیدا کرد

قرار می دهد. سپس،  EDXا در و آدرس شروع پارامترهای آنر EAXفایل سیستمی، سیستم عامل شماره فایل را در ثبات 

این  اجرایبا  از این به بعد در مد هسته قرار می گیریم. می شود.  اجرا 2EHرای قرار گرفتن در مد هسته وقفه نرم افزاری ب

  SSDTجدولی به نام  NTosKernel.exeادامه می دهد. در اینجا در داخل فابل  kernelسیستم عامل کار را در مد  وقفه

(System Service Descriptor Table)  قرار دارد. این جدول شامل لیست تابع یا جدول توصیفگر سرویس های سیستمی

  Callسیستم عامل  Kernel32سیستمی است. این تابع بطور اتوماتیک در داخل حافظه قرار می گیرد. در داخل 

KeyserviceTable  را انجام می هد تا جدولSSDT د. این جدول همراه با توابع سیستمی پر را مورد دسترسی قرار ده

قرار   NTOsKernel.exeنام آنها شروع می شود در داخل  ZWو NTعدد می باشند و با دو حرف  300دسترسی که حدود 

دارند. این جدول در مد هسته قابل دسترسی در داخل حافظه است و تنها توسط درایورها قابل دسترسی است. برای بدست 

استفاده کرد. این تابع پس از می توان  ZWmapViewOfSectionدر حافظه از تابع سیستمی به نام   SSDTآوردن آدرس 

آنرا در بخشی از حافظه که به عنوان پارامتر آن مشخص شده کپی می کند. همچنین می توان با  SSDTبدست آوردن جدول 

سابقه  SSDT. با پچ کردن جدول آوردرا در حافظه بدست  SSDTآدرس جدول   Call  KeyserviceTable اجرای

 فراخوانی توابع سیستمی را بدست می آورد. 





 

  چهارمچهارمفصل فصل 

    ی ی دیس اسمبل دیس اسمبل اه  اه  ازبار ازبار 

  و  هکو  هک    
 

 

  
 

  

  مقدمهمقدمه          11--44
( را نمایش خواهد Blue Wallاگر ویندوز به یک اشکال برخورد نمایید که نتواند از آن صرف نظر کند یک پنجره آبی )

ذخیره نماید. تحلیل این فایل   crash dump pullدر آن لحظه می تواند محتوای حافظه را در یک فایل به نام داد. که ویندوز 

نه قوی در ویندوز و ساختمان داده های آن دارد. که البته این کار نیازمند یک روش هوشمند و دقیق پنیاز به یک پیش ضمی
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 ازباراه   دیس اسمبلی و هکازباراه   دیس اسمبلی و هک

  IDA Proند آموزش داده شود. ما در این گزارش قصد بررسی نرم افزار می باشد که به یک مهارت باال نیاز دارد که می توا

 خواهیم پرداخت. IDA Proرا بررسی کرده سپس به بررسی  WinDBGبرای اشکال زدایی را داریم. ما در ابتدا 

یس اسمبلر قوی یک ابزار قدرتمند برای هک کردن کد برنامه ها می باشد. این ابزار یک اشکال زدا و د IDA Proنرم افزار 

می باشد که امکانات زیادی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. کار کردن با این ابزار نیاز به تجربه باالیی در زمینه زبان 

معموال هکر ها از این ابزار برای هک نمودن و استخراج سریال نرم افزار ها برای کرک نمودن       های ماشین و اسمبلی دارد.

ها استفاده می کنند. البته از این ابزار می توان برای اشکال زدایی هم استفاده نمود که ما در اینجا قصد بررسی این نرم برنامه 

افزار برای اشکال زدایی سیستم عامل را داریم. که برای انجام این کار باید سیستم عامل را در محیط ماشین مجازی بارگذاری 

 نمود. 

 

  ویندیبی جیویندیبی جی        22--44
WinDBG  شده باشناخته اشکالزدای plug in در محیط نرم افزار خاصIDA Pro این نرم افزار توسط شرکت است .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     قابل دسترسی است. آدرس زیر ، ازشده ارایهمایکروسافت 
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463009.aspx  

قرار می استفاده  تحت سیستم عامل ویندوز مورد ، برنامه های کاربردی و سرویس هاهاراه اندازاین ابزار برای اشکال زدایی 

از حافظه  dumpمختص به فرایندهای اجرایی را می دهد. برای گرفتن حافظه  Dumpتحلیل روی  امکان. این نرم افزار گیرد

فرایند سپس بر روی  .دمی شوانتخاب  processسربرگ  ارجاع، task managerجره به پن windows vistaیا  windows 7در 

د. که با انتخاب این گزینه ویندوز یک وانتخاب نمباید را  Create Dump Fileفرایند کلیک راست نموده و گزینه  مورد نظر

برای برخی از سیستم ها که از این روند   د.مشخص می نمایرا آنایجاد و مسیر  DMPو  پسوند مورد نظر فایل با نام فرآیند 

اقدام به تهیه این فایل نمود. که این فایل در  adplusبا استفاده از دستور  WinDBGپشیبانی نمی کنند می توان بعد از نصب 

 نصب شده است قرار می گیرد. این دستور دو پارامتر دارد که عبارتند از: WinDBGهمان مسیری که 

 از یک فرآیند. dumpل زمان تهیه یک فای .1

 تهیه نماییم. Dumpنام یا شناسه فرآیندی که می خواهیم از آن یک  .2

 برای مثال به دستور زیر توجه نمایید:
adplus -crash -pn w3wp.exe 

( یا خروج از آن به علت Terminateدر لحظه خاتمه ) w3wp.exeاز فرآیند  dumpاین دستور باعث ایجاد یک نسخه      

 ( می شود.Exceptionک استثنا )وقوع ی
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گاه داده ربانمه اه  33--44 گاه داده ربانمه اهپای   پای
 فایل معموالً این . استفاده می کند pdb.از فایلهایی با پسوند مایکروسافت برای ذخیره اطالعات اشکال زدایی برنامه ها ارائه 

لیستی از نمادها در داخل   وع فایلاین ن .ایجاد  می شوند کد منبعکد منبع یا به عبارت دیگر در هنگام کامپایل کردن از روی 

نگهداری می کند. همچنین در صورت امکان نام فایل و شماره خطی که در آن نماد را  و آدرس های متناظر با آنها پیمانه ها

 تعریف شده است را مشخص می کند. 

ماید و برای را بازیابی ن PDB ازا وقتی یک برنامه اشکال زدایی می شود ، اشکال زدا می تواند اطالعات اشکال زدایی ر     

در سرویس ها می  PDBد. یک کاربرد دیگر کناستفاده  کنونیی یوضعیت اجراتعیین مکان یابی نماد های داخل برنامه یا 

را از کاربر جمع آوری کرده و آنرا به قسمتی از کد که برنامه ( Crashخرابی )وضعیت منجر به می تواند اطالعات  .باشد

مسلماً این فایل در محیط کامپایل برنامه مورد دسترسی است و بر روی سیستم های اد خرابی شده است ارتباط دهد. باعث ایج

 دیگر وجود ندارد.  

 

 

  IIDDAA--PPrrooرنم افزار رنم افزار       44--44

ه را در سطح نسبتاً وسیعی فراهم نموده است. قادر ب به عنوان یک اشکال زدا توانایی درک کد اسمبلی IDA Proنرم افزار 

مودار سلسله مراتبی تشخیص ساختار ها و توابع استاندارد مورد استفاده کامپایلرهای امروزی می باشد. این نرم افزار ن

می کند. معموال پروژه  استفاده همزمان طور به فایل چند از پروژه سازی رای ذخیرهبتوابع را پشتیبانی می نماید.   فراخوانی

 صورت نیاز در یا کنند ذخیره را پروژه حاضر حال وضیعت می توانند ره  می شوند. کهذخی idbهای ایجاد شده با پسوند 

 .می شود ذخیرهidb پسوند  با فایل یک بصورت پروژه برای این منظوربرگردانند. 
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 IDA Proنمای کلی از نرم افزار  1-3شکل 

 جستجو -

در این نرم  آدرس یک به پرش رایکد برنامه ها است. بتسهیل جستجو در داخل یک اشکال زدا  امکانات یکی از مهم ترین

با اتنخاب د. نمواستفاده  Gد یا خیلی ساده تر از کلید استفاده کر jumpاز منوی  jump to address گزینه از افزار می توان

  ظاهر خواهد شد.  نظر مورد مجازی آدرس نوشتن برایذیل نجره ، پ jump to addressگزینه 
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با انتخاب دستور مورد نظر و   jmp یا callاسمبلی مانند  دستورات در شده استفاده آدرس برای پرش به می توان ضمن در     

با  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////.ده،به آن آدرس منتقل ش Enterزدن کلید 

می توان در صفحه جدیدی مقصد پرش را  Alt+Enter با فشردن کلید. شتبرگ پرش قبل ازبه آدرس  Escفشردن کلید 

 .مشاهده نمود. 

 

 تصویری از باز شدن یک آدرس در یک پنجره جدید 1-3شکل 

 .شتآدرس نگهدا روی آن را موس گر اشاره باید فقط اسمبلی کدهای در مجازی یک آدرس کردن دنبال برای
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 گر اشاره بردن از عدب پنجره شدن باز  3-4شکل 

 

 بهپرش به توابع در کد اسمبلی امکان پذیر می شود.  Crtl+Pاز  استفاده یا Jumpمنوی  از Jump To Functionsاز  استفادهبا  

موجود در  توابع از یک هر بر روی کردن کلیک دوبار ی د. بوسیلهمشاهده نمو را موجود توابع از لیستی می توان وسیله این

 .ارجاع نمود اسمبلی کد در تابع تعریف محل . بهوانمی ت لیست

 

 
 شتوابع برای پرش از لیستی تصویر   5-4شکل 
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کمک بزرگی  اسمبلی خوانایی کد و درک در می تواند تغییر نام توابع .ددا را تغییر یتابعهر  نام در صورت تمایل می توان

 برای نمونه به شکل ذیل توجه نمایید:باشد. 

 

 
جره تغییر نامتصویر پن  

 ک



4-8 

8 

 

 ازباراه   دیس اسمبلی و هکازباراه   دیس اسمبلی و هک

 
 تصوير پنجره انتخاب نام

 امکان که ظاهر  می شود Choose a Nameی  پنجره Crtl+Lیا  Jumpمنوی  از Jump To Nameی  گزینه از با استفاده

 آدرس خاص اول آدرس یک به مستقیم های ارجاع بررسی رایب را می دهد. شده گذاری نام مراجع و ها آدرس انتخاب

همچنین با  .دشومی  انتخاب  ...Jump to xref to operandکرده و گزینه  کلیک راست ،سپس .دشومی  ابانتخ نظر مورد

 کدام هر روی بر کردن کلیک دوبار می شود. با داده نمایش ها ارجاع از لیستی و می شود باز  xrefsی  پنجره xکلید  ردنشف

 .رسیداسمبلی  کد در ارجاع محل به توان می
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Jump to xref to operand… تصویر  

 

  
 xrefsی  پنجره

 کار این برای نمود. دریافت را آن از شده انجام فراخوانی یا و یک تابع توسط شده انجام های فراخوانایی از لیستی می توان

 این به .ودنم کلیک نوار ابزار در واقع Open Function Callsگزینه  روی بر و دنمو انتخابرا  نظر تابع مورد کافی است که

 انجام های فراخوانی همراه به) تابع توسط شده های انجام فراخوانی از لیستی و می شود باز Function Callپنجره  وسیله

 می شود. نمایش گذاشته به( شده
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 Open Function Calls Windowsتصویر 

 

 
 Function Callsتصویر 
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 فلوچارت -

و  بهتر هرچه دادن نشان برای ها گراف و ها نمودار ساخت در توانایی آن IDA Proم افزار العاده نر فوق های امکاناز یکی

 نحوه از کلی طرح یک به می توان نمودارها این بررسی است. با برنامه اجرایی روند در کل و ها ارجاع و ها فراخوانی دقیقتر

 استفاده از با سپس و انتخاب را شروع آدرس باید اول فلوچارت ایجاد برای .یافت دست آن اجزای برنامه و یک عملکرد

 د. رک میرست را آن ابزار نوار از فلوچارتی  گزینه

 

  فلوچارتتصویر گزینه 

 می دهد. این نشان فلوچارت صورت به را مورد نظر آدرس جراییا روند و می شود باز Wingraph32پنجره  از این طریق

 . ادد انجام F12کلید  زدن و سآدر انتخاب با می توان همچنین را کار
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 و عملیات آن فلوچارتتصویر نمایش 

 محدوده کافی است کار این بدهید. برای نمایش اسمبلی کد مشخص از قطعه یک را روی فلوچارترسم  تاعملی می توان 

 ی محدوده تنها Wingraph32ی  برنامه . در این صورتدشو استفاده F12از  یا Flow Chatکلید  از مشخص و رو ای

 می دهد. قرار برسی و تحلیل مورد را شده مشخص
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 برای قسمتی از کد فلوچارتتصویر از رسم 

 گراف فراخوانی ها -

 کافی است که فقط کار این د. برایمک. مشاهده را اجرایی فایل در شده انجام های تمامی فراخوانی از نمودار یک می توان

کلیه  از کامل نمودار یک Wingraph32ی  برنامه کار این با .دشوانتخاب  Viewمنوی  از Function Callsی  گزینه

 می دهد.  نشان را اسمبلی کد در شده انجام های فراخوانی
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 نمودار فراخوانی ها

 نمودار سلسله مراتبی -

کند.  رسم را مورد نظر عتاب تا یفایل اجرای شروع از شده انجام های فراخوانی مراتبی سلسله نمودار می تواند IDA-Proابزار 

 این د. بهستفاده کرا Viewمنوی  از را xrefs to …ی  گزینه از و انتخاب را یک تابع شروع آدرس کافی است کار این برای

قسمت  در که است این توجه قابل ی نکته نشان می دهد.  را نظر مورد تابع تا ابتدا از کامل نمودار یک Wingraph32وسیله 

FlowChart د.اد قرار برسی و تحلیل مورد شده رسم نمودار در را تابع چند می توان ها 

 

 … xrefs toتصویر 
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 ها فراخوانی کامل تصویر نموار

 اشکال زدايی در حالت هسته -

اشکال زدایی هسته ویندوز با یک روش . چندین روش وجو دارد IDA Proنرم افزار در برای اشکال زدایی در حالت هسته 

wmware  وIDA's GDB debugger  .نسخه های فعلی از استVMWare Workstation   دارای یکGDB1  می باشند که

دارای یک  IDAنرم افزار  5,4امکان اشکال زدایی سیستم عاملی که در داخل آن اجرا می شود را فراهم می کند.  نسخه 

 اهم می کند. را فر GDBماژول اشکال زدایی از راه دور شد که امکان استفاده از 

                                                 
1 the GNU Project debugger 

.دآگاه شو است ، در حال اجرا که ازه می دهد از اتفاقات داخل یک برنامه دیگرجیک اشکال زدا می باشد که به کاربر خود ا  
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 روی آن یک را نصب کرده، wmware workstationدر ابتدا باید یک  آماده کردن ماشین مجازی برای اشکال زداییبرای 

یا   toskrnl.exeد. قبل از شروع به اشکال زدایی هسته سیستم عامل دو فایلنمورا نصب  windows 7(32 bit) نسخه

ntkrnlpa.exe  را از مسیرsystem32 فایل  اکنون د.شونکپی  باید.vm  مربوط بهwindows 7 تا امکان  را تغییر دادهGDB 

که در شکل  دو خط زیر را به انتهای آن اضافه و نتیجه ذخیره شده است برای این منظوربرای اشکال زدایی آن فعال شود. 

 صفحه بعد مشاهده می گردد.
debugStub.listen.guest32 = "TRUE" 
debugStub.hideBreakpoints= "TRUE" 

 

 
 

 

اجرا و تا  در نوار ابزار "Play"یا دکمه سبز  "Power on this virtual machine"یک بر روی  با کل wmwareویندوز را در 

 د.باید تامل کرزمان بار شدن آن 
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 د. شوانتخاب   "Go"و در کادر ظاهر شده دکمه  آغازرا  IDAبرنامه 

 

 د. شوانتخاب  Debugger | Attach | Remote GDB debuggerینه بعد از ظاهر شدن برنامه گز
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باید  8832و شماره پورت را   localhostمقدار  Hostnameبعد از انتخاب گزینه فوق کادر زیر ظاهر می شود. در قسمت 

 د. شووارد 

 
 

 

 کلیک نمایید.  okکرده و روی دکمه را انتخاب  <attach to the process started on target>در کادر ظاهر شده گزینه 
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از میان کد به صورت گام به گام  می توان(.  0x80000000متوقف شود ) آدرسی در حدود  kernelاجرا باید جایی در 

هسته سیستم عامل ، ابتدا باید محلی را که در آن سیستم عامل  PDBاری نمادهای موجود در فایل برای بارگذد. نموحرکت 

 KernBase. برای انجام این کار راه های زیادی وجود دارد اما در اینجا از اشاره گر نمودده است را شناسایی بارگذاری ش

اشاره شده و  KPCR. که به این ساختار هم توسط ساختار شوداستفاده می  DBGKD_GET_VERSION64واقع در ساختار 

 استفاده کرد. fsاز ثبات  KPCRبرای دسترسی به 

fs register ->  KPCR structure -> DBGKD_GET_VERSION64 structure  

   -> KernBase Pointer 

 هستید. GDBد که در خط فرمان باید مطمئن شبرای بازیابی آدرس پایه هسته 
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 د:شوسپس دستور زیر را وارد  

r fs 

از کلیک . و برای خروج از آن  سریع به حالت خط فرمان می توان برای سوئیچ کردن قابل توجه در اين است که  نکته

 می باشد. KPCRآدرس شروع  baseبعد از اجرای دستور فوق آدرس مشخص شده بعد از کلمه  د.نمواستفاده  Escاز کلید 

 
 

 Jump | Jump . برای این کار دو را وجود دارد یا از طریق منورفتبه این آدرس  IDA Proحاال باید با استفاده از نرم افزار 

to addres... )  )   یا با وارد کردن دستورg و شروع ساختار را  هدتقل شاز خط فرمان و وارد کردن آدرس به این آدرس من

 د.مشاهده نمو
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امکان قوی  IDA Proاین آفست ها  تحلیلبرای توان دید. آفست ها را می آدرس های نسبی یا به عبارت دیگر در اینجا فقط 

د یا فقط کافی است باید نمورا انتخاب  View | Open subviews | Type librariesکار از منوی فراهم کرده است. برای این 

بعد ار انتخاب این دستور پیغامی مانند شکل زیر ظاهر خواهد شده که برای این موقعیت عادی می  شود. وارد  F11کلید 

 باشد. 

 

د. اگر این پنجره را نمورا مشاهده  Loaded Type Libraryپنجره  نباید بتواد. حاال بسته شورا انتخاب و این کادر  okگزینه 

 د.انتخاب نمورا  Desktop windowو گزینه اید رفت ب IDA Proنرم افزار  Typeد به پنجره توان دینمی 
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را فشار  Insرا از منوی راست کلیک انتخاب کنید یا دکمه   "Load type library"گزینه  Loaded Type Libraryدر پنجره 

 دهید. کادری مانند شکل زیر ظاهر خواهد شد. 

 
  

بعد از انتخاب نام این و تایپ را  نام آن ی پیدا کردن سریع تر آن می تواند. براباید کررا پیدا  ntddkدر این لیست فایلی با نام 

 Windows Device Driver Kitد. با انجام این کار به ساختارهای زیادی از کرکلیک  okفایل در لیست روی دکمه 

 | View | Open subviewsبرای این کار یا از طریق منو  باید نمود.را باز  Structuresحاال پنجره  .شوددسترسی پیدا می 

Structures  یا کلیدShift-F9  دکمه  اکنون.داده شودرا فشارIns  یا گزینه  باید نموداز صفحه کلید را واردAdd struct type 

 د. کادری مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد.انتخاب کر Editنوی را از م
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. لیستی از ساختارهای از پیش تعریف شده نمایش داده کلیک شود "Add standard structure "در این کادر روی دکمه 

 خواهد شد.

 

 Okد. بعد از انتخاب آن روی دکمه کر می توان از تایپ کردن نام هم استفاده ود.شانتخاب  باید KPCRدر این کادر گزینه 

که در مرحله قبل پیدا   fs شود که در آدرس شروع اطمینان حاصل گردیده،به قسمت دیس اسمبلی باز  اکنون. شودکلیک 

 د. کادر زیر ظاهر می شود.شواستفاده  Alt-Qرا انتخاب یا از دکمه  Edit | Structs | Struct varهستید. از منوی  شد
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د. ممکن است که پیغام خطای زیر نشان داده شوکلیک   Okو بر روی دکمه  نمودهرا انتخاب  KPCRکادر گزینه در این 

 د.می توان کلیک نمود و از آن صرف نظر کر okروی دکمه  . شود

 

  فیلد های ساختار را به همراه توضیحات آن به خوبی نشان خواهد داد. ،دیس اسمبلی 
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گردید و سپس روی آن ایدظاهر شده ب KdVersionBlockنبال فیلدی که در توضیحات آن مقدار ر لیست ظاهر شده به دد

برای ادامه نیاز به ساختار شده است د. در ادامه این ساختار تحلیل اده شوفشار د Enterد یا کلید نمودوبار کلیک 

DBGKD_GET_VERSION64 ی این کار باید از فایل برا بتوان اضافه کرد. آنرا به نوع های موجود  تا استwdbgexts.h  

موجود می باشد که ابزار های اشکال زدایی ویندوز  ازد یا کرد که به سادگی می توان آنرا از اینترنت دریافت نمواستفاده 

 گزینه کار آسانی می باشد که برای این کار IDA Proایجاد نوع از این فایل در  د.راستفاده ک

View | Open subviews | Local types 

صفحه  Insکلیک یا دکمه  Insert. سپس از کادر ظاهر شده روی دکمه دادرا فشار  Shift-F1و یا دکمه  کردانتخاب باید را 

 . توان فشار دادکلید را می 
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 okو روی دکمه  چسباندهکادر  ونکپی کرده و دررا را از اینترنت یا فایل آن  wdbgexts.hدر کادر ظاهر شده متن فایل 

 .باید نمودکلیک 

 

قابل مشاهده نیست. روی آن   Structures listنمایش داده خواهد شد. اما در لیست Local Types listساختار در لیست 

و در  Yesد. در پنجره هشداری که ظاهر می شود دکمه باید کررا انتخاب  "Synchronize to idb"راست کلیک و گزینه 

 .   می توان از این ساختار استفاده کرد د. حاال باید انتخاب کررا  okاده می شود دکمه پیغامی که در ادامه نشان د
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. برای اینکار باید از منو توان بردو ساختار را به کار می  بود برگشته KdVersionBlockحاال به قسمت قبل که ابتدای ساختار 

Edit | Structs | Struct var  دکمه را انتخاب یا از صفحه کلیدAlt-Q .نمایش داده می  قبعد از آن ساختار فو را فشار داد

گزینه  viewشود. ساختار در ابتدا جمع شده است که برای باز کردن آن باید دکمه بعالوه صفحه کلید را فشار داد یا از منوی 

unhide .را انتخاب کرد 
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 . را مشاهده کرد kernel baseاشاره گر  بی نمایش داده می شود و می توانحاال همه چیز به خو

 
 

 File | Load File | PDB امکانات ویژه ی وجود دارد. برای اینکار از منوی  IDA Proبرای بارگذاری سمبل ها در نرم افزار 

File ...  و مسیر  شدهرا انتخاب و در کادر ظاهر شده با استفاده از آدرس حافظه ی که برای کرنل در ماشین مجازی پیدا

 د.می توان وارد کرن مجازی اطالعات را مطابق شکل زیر ماشی

 

 بارگذاری می شود و در جدول نمادهای دیس اسمبلی به نمایش در می آید. PDBفایل  Okبعد از کلیک بر روی دکمه 
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  ازبار  هکازبار  هک          44--44
اری و ساختار و در دستیابی به ابعاد ناشناخته یک محصول ، تغییر در خصوصیات و اصول ساخت محصول ، شناخت معم

بعضی از مواقع ساخت محصول با خصوصیات بهتر از اندیشه های همیشگی انسان بوده که در این راستا علومی نظیر مهندسی 

بوجود آمده و رشد یافته و امروز به عنوان یک صنعت مطرح شده ، این صنعت نوپا باعث پیشرفت و توسعه بسیاری  1معکوس

 ست.از کشورهای جهان گردیده ا

نام و نفوذگر فردی دارای احترام بود.در دهه شصت که اولین جنبشها در ای خوشفوذ و نفوذگری در آغاز پیدایش واژه

به مرور   )ملکیان( شکل گرفت در راستای پیشرفت و شکست دادن هوش ماشین قدم برمیداشت. MITزمینه نفوذ در دانشگاه 

امروزه برای نفوذ جدا  کل منفی نفوذ مشهور تر از نوع مثبت و صلحجویانه آن شد.های منفی نیز پیدا کرد و شزمان نفوذ جنبه

داده ویا سایر محیطهای دیجیتالی( دو واژه مختلف به کار افزار، پایگاهشود)شبکه، نرماز محیطی که در آن به کار برده می

 شود که در ادامه به آن میپردازیم.برده می

نقاط قابل نفوذ و امنیتی سیستم و بررسی آنها با استفاده از هوش سرشار خود اقدام به نفوذ  هکر کسی که با سرکشی کردن به

طلبانه میباشد و باشد که کامال صلحولی نکته قابل توجه در اینجا هدف نفوذگر می کرده و سدهای مقابل خود را میشکند.

کند.در مقابل هکر یک نوع نفوذگر مدیر آن معطوف میتمام فعالیت نفوذگرانه خود را به نشان دادن نقاط ضعف سیستم به 

کند تا تخریب کند و آسیب برساند و در این میان ممکن است سودی نیز دیگر وجود که اهدافی کامال عکس دارد و نفوذ می

 بدست بیاورد.

 

  نفوذ رد رنم افزارنفوذ رد رنم افزار          11--44--33

افزار تر یا در یک شبکه باشد و یا نفوذ در نرمنفوذگری در هر سیستمی امکان دارد.ممکن است نفوذ در یک کامپیو

افزار و یا مواردی از افزار که به اصطالح غلط به کرک مشهور شده معموال برای برداشتن محدودیتهای نرمباشد.نفوذ در نرم

 ابزارهای نفوذ به شرح ذیل می باشند: .های مختلفی انجام میگیردبه گونهشود این قبیل استفاده می

                                                 
1 Reverse Engineering  
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  دیس اسمبلراه دیس اسمبلراه   ––الف الف 
دهد و به کاربر نمایش می 1( را به صورت کد زبان ماشین یا اسمبلیexe.دیس اسمبلر ابزاری است که کد فایل اجرایی )

ترین دیس دهد عالوه بر دیدن کد آن را ویرایش کرده و مجددا در فرمت فایل اجرایی ذخیره نماید.تقریبا رایجامکان می

 گیریم.یز از آن بهره میاست که مان OllyDbgایسمبلر 

  آانالزیاهآانالزیاه--بب
شده است یا خیر از  Packبرای فهمیدن اطالعات کلی برنامه هدف مانند زبانی که برنامه با آن نوشته شده و یا اینکه برنامه 

 کنیم.استفاده می PEiDگردد.در اینجا از ابزار استفاده میآناالیزر ابزار 

  ازباررمزگشاازباررمزگشا  --جج
شوند بخاطر اینکه از گزند کرکرها! دور بمانند توسط ابزارهایی به نام ه به صورت تجاری نوشته میهایی کمعموال برنامه

Packer باشد.برای حل این اسمبلر نمیشوند و مد اجرایی آنها قابل تحلیل توسط دیسپک شده و یا در اصطالح رمز می

ان برنامه ای برای این کار نوشت و یا به صورت دستی آن را تومشکل باید برنامه را از حالت رمز خارج کرد.به این منظور می

یک  Packerشود.البته برای هر گفته می UnPackerانجام داد.ولی ابزارهایی هم برای این کار وجود دارد که به آنها 

Unpacker .خاص موجود است،که باید ازآن بهره گرفت 

  اه  نفوذاه  نفوذانواع شیوهانواع شیوه          22--33--44

توسط ابزارهای نفوذ مسیر اجرایی برنامه در کد اسمبلی را رهگیری کرده تا است.  Serial Fishingمله ابتداعی ترین نوع ح

زمانی که به قسمتی برسیم که مقدار ورودی توسط کاربر به عنوان شماره سریال با مقداری که در برنامه وجود دارد و مقدار 

ال موجود در برنامه و استفاده از آن در دفعات بعدی کار با صحیح آن میباشد چک میگردد و تنها کار الزم،فهمیدن سری

 الزم به ذکر است که این نوع حمله تقریبا امروزه کاربردی ندارد و کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. افزار است.نرم

پیدا کرده و با از  با بررسی و تحلیل کد فایل اجرایی قسمت هایی که از کاربر شماره سریال میخواهد را patchingدر روش 

 بین بردن و یا بی اثر کردن آن دستورات یک فایل اجرایی جدید میسازیم و به جای فایل اصلی برنامه آن را اجرا مینماییم.

                                                 
1 Assemblyدر کرک عالوه بر داشتن دانش برنامه نویسی حتما باید به زبان ماشین و اسمبلی مسلط بوده و دستورات مختلف آن را بشناسید :  
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باشد و در متن برنامه به دنبال تابع یا توابعی که صحت شماره سریال را می kry genningتولید کلید یا رایج ترین نوع نفوذ 

گردیم.سپس با تحلیل توابع الگوریتم آن را استخراج کرده و توسط یک زبان برنامه نویسی و پیاده سازی آن یچک میکند م

 نویسیم.می Key Generatorای با عنوان الگوریتم برنامه

  چند مثال کارربد چند مثال کارربد         33--33--44

  11مثال مثال 

  EasyMP3 Spliter نرم افزار هدف :نرم افزار هدف :

 اجرا یتمحدود یدارا نوع محدوديت :نوع محدوديت :

 Serial Fishing مله :مله :نوع حنوع ح

  یالشماره سر یافتن هدف :هدف :

 OllyDbgو  ASPUnPackerو    PEid ::  مورد استفادهمورد استفاده  ابزارهايابزارهاي

  مراحل کار :مراحل کار :

ابتدا نرم افزار را نصب کرده و آن را اجرا میکنیم؛بعد از اجرا یک سریال نامبر درخواست میشود.یک مقدار وارد کرده و 

افزار شود)به صورت زیر(آن را یادداشت نموده و نرمنشدن شماره وارد شده نمایش داده میتایید میکنیم،پیغامی مبنی بر قبول 

 بندیم.را می
Your serial number have not been accept. Please try again! 
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 PEiDکه در اینجا  Analyzerافزارهای برای ادامه کار نیاز داریم که اطالعاتی را از برنامه بدست بیاوریم.به این منظور از نرم

( به PEiDکردن فایل اجرایی برنامه هدف در صفحه  dragافزار)از طریق میباشد کمک میگیریم.با باز کردن برنامه در این نرم

نمایانگر این  …<-ASPack2.12در تصویر باال )در محل مشخص شده( عبارت  اطالعاتی که در تصویر زیر آمده میرسیم.

پک شده است و در اصالح رایج از طرق الگوریتم هایی کد برنامه را  ASPackم افزار هدف ما با ابزار مطلب میباشد که نر

اسمبلر کد برنامه را ببینیم.برای حل شدن این رمز کرده اند و بیانگر این است نمیتوانیم به صورت معمول با نرم افزار های دیس

 میگیریم. کمک Unpackerمشکل از برنامه های 

خاصی استفاده  Packerوجود دارد که هرکدام را برای مقابله  Unpackerونه که در بخش ابزارها دیدید انواع مختلفی همانگ

کردن  Unpackتولید شده است استفاده مینماییم.بعد از  ASPackمخصوصی که برای  Unpackerمیکنند.در اینجا نیز از 

به دنبال متنی که قبال یادداشت کرده بودیم  textstringز میکنیم.در قسمت با OllyDbgافزار رنامه فایل آنپک شده را با نرمب

 برای این منظور بر روی متن برنامه کلیک راست کرده و مسیر زیر را دنبال میکنیم. میگردیم.
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یافته و  عبارت مذکور را Text stringباز میشود در ستون  … Text strings referenced inای که تحت عنوان در پنجره

 روی آن دوبار کلیک میکنیم تا به آدرس حاوی آن عبارت منتقل گردیم. که تصویری شبیه زیر را مشاهده خواهیم نمود.
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پرش نموده  004775A4به این خط یعنی آدرس  00477594با کمی دقت در کد باال متوجه خواهید شد که برنامه از کد 

داریم و از  TEST AL,ALیک دستور به صورت  00477592قبل از آن نیز  است )با دنبال کردن فلش قرمز رنگ(.در خط

 کنار هم قرار دادن این دو خط

TEST AL,AL 
JE SHORT unpacked.004775A4 

پرش انجام  004775A4در صورت صفر بودن آن به آدرس  ALاین معنی حاصل میگردد که بعد از بررسی مقدار داخل 

خوب باید ببینیم که مقدار  یام خطای نامعتبر بودن مقدار شماره سریال را نمایش میدهد(.گیرد.)که همان خطی میباشد که پ

AL .خط قبل از دستور  از کجا میاد که صفر بودنش باعث پیغام خطا میشهTest  0047758یعنیD  یک دستورCall  به

 فراخوانی شده است.  0047900Cای( در آدرسدهنده این است که تابعی )زیر برنامهصورت زیر میباشد که نشان

CALL unpacked.0047900C 

برای دیدن کد این زیربرنامه کافی است در خط باال کلید اینتر را بزنیم تا به کد آن منتقل شویم.به خط اول زیر برنامه که 

برنامه با  F9لید ایجاد میکنیم،تا روند اجرای آن را بررسی نماییم.با زدن ک Breakpointیک  F2منتقل شدیم با زدن کلید 

 22است.یک مقدار وارد مینماییم.)در اینجا   serial numberای میرسیم که مربوط به درخواست حالت اجرا میرود و به پنجره

قرار داده بودیم میرسیم.قبل از  Breakpointبه محلی که در کد برنامه  Registerرا وارد نموده ام(و بعد از زدن کلید  33و 

یه نکته مهم در اینجا که کرکرها همیشه مدنظر قرار میدن : در کد برنامه  نگاه کلی به متن زیربرنامه میندازم. ادامه اجرا یه

 دستور پرش شرطی که قبلش یه فراخوانی وجود داره یعنی شروع همه چی!
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 F9یم.با زدن کلید روی آن قرار میده Breakpointبه این مورد برخورد میکنیم که باز یک  00479128اواسط کد در آدرس 

به اجرای خط به خط برنامه و وارد شدن  F7اجرای برنامه ادامه پیدا میکنه تا به نقطه ذکر شده در باال برسیم.حال بازدن کلید 

 با دستور زیر میرسیم   00403EEFبه متن تابع فراخوانی شده ادامه میدهیم.در حین اجرا به خط 

CMP EAX,EDX 

و به معنای مقایسه دو مقدار است.در موقعی که به اجرای این خط میرسیم مقدار داخل  Compareمخفف  CMPکه در آن 

 ( وجود دارد نگاه میکنیم که به صورت زیر است CPU)پایین پنجره   Stackپنجره 

EDX=013C6E28, (ASCII "33-93894-2003") 

EAX=013C6E44, (ASCII "33") 

با هم مقایسه میگردد که با توجه به مقادیر اسکی   EDXو    EAXد در دو رجیستر در کد نوشته شده در باال دو مقدار موجو

مقدار صحیحی میباشد که در کد وجود  EDXمقداری است که کاربر وارد کرده و مقدار داخل  EAXموجود مقدار داخل 

 دارد و با مقدار ورودی مقایسه میگردد.

وارد نماییم تا برنامه  Serial Numberوقع اجرا برنامه اصلی در پنجره کافی است در اینجا ایم کد را یادداشت کرده و م

Register  شود.بعد از این کار برنامه ثبت شده و امکانات کامل آن در اختیار شما قرار میگیرد و با دید پنجرهHelp \ About 

 میتوانید صحت عملیات رجیستر را بررسی کنید.

  22مثال مثال 

 15 یتمحدود یدارا نوع محدوديت :نوع محدوديت :      WorldTV 7.1نرم افزار  نرم افزار هدف :نرم افزار هدف :

 Patching  نوع حمله :نوع حمله :        روزه اجرا

مورد مورد   ابزارهايابزارهاي   تولید فایلی اجرایی جدید )بدون نیاز به شماره سریال برای اجرا( هدف :هدف :

 OOllllyyDDbbgg و   PEid ::  استفادهاستفاده

  مراحل کار :مراحل کار :

 PEiDمشخصات کلی برنامه را میبینیم ، خروجی زیر از برنامه  PEiDنامه ابتدا برنامه را نصب کرده و بعد از نصب از طریق بر

 .نشده است   Pack نوشته شده و همچنین از این عبارت میفهمیم که برنامه Visual C++ 5نشان میدهد که برنامه با زبان 
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ه سریال است یک مقدار وارد میکنیم سپس سراغ برنامه رفته و آن را اجرا میکنیم.در کادر باز شده که محل وارد کردن شمار

 و پس از تایید عبارت را که نمایش داده مشود یادداشت میکنیم.

Invalid Registration Code 

افزار باز کرده و رشته باال را در آن جستجو میکنیم.)طریقه جستجوی رشته در این نرم OllyDbgافزار سپس برنامه را در نرم

 .میباشد میرویم 0041B521(بعد از یافتن آن به آدرس مورد نظر که در اینجا در مثال قبل توضیح داده شد

با   Go to Address in Disassemblerبه آدرس خاصی منتقل شوید از کلید  OllyDbgافزار تذکر : در صورتی که در نرم

 ددر آدرس ذکر شده کدها به صورت زیر میباش در نوار ابزار اصلی استفاده نمایید. آیکن 
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به  0041b513خط باالتر در آدرس  4طبق اصل مطرح شده در مثال قبل به دنبال پرشی شرطی میگردیم.که در اینجا در 

 دستور زیر برخورد مینماییم
TEST EAX,EAX 

 

 
JNZ SHORT 0041B54C 

( و این پرش به not zeroکه نشان دهنده پرشی شرطی است و پرش در صورتی رخ میدهد که مقدار بررسی شده صفر نباشد )

است و نشان دهنده حالت درست است.یعنی اگر عدد سریال به   ".… Invalid"میباشد که بعد از عبارت  0041B54Cخط 

مطلب قابل ذکر این  نمایش داده نشود.  ".… Invalid"صورت صحیح وارد گردد این پرش صورت میگیرد تا دیگر عبارت  

ن پرش صورت بگیرد و با وارد کردن هر مقداری توسط کاربر این پرش رخ داده و است که باید کاری کنیم تا همیشه ای

( را بایک دستور پرش بدون شرط جایگزین JNZبرای این منظور باید دستور پرش شرطی ) مقدار ورودی پذیرفته شود.

وبار کلیک کرده و به و دستور را به صورت زیر اصالح کنیم.برای این منظور بر روی دستور مورد نظر د  (JMPکنیم.)

 را بزنید assembleصورت زیر آن را تغییر دهید.سپس کلید 

JMP SHORT 0041B54C 

بعد از این کار دستور تغییر کرده حال میخواهیم نتیجه را ببینیم )هرچند هنوز حمله کامل نشده است(. باید تغییرات را ذخیره 

 Allپنجره کد کلیک راست کرده و از مسیر زیر گزینه کنیم(.به این منظور بر روی  patchکنیم )در اصطالح 

modifications .را انتخاب میکنیم 

Copy to executable \ All modifications 

 

 
 

 را کلیک میکنیم Copy allو در پنجره ظاهر شده کلید 
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رای نامگذاری فایل باز میشود.دقت را انتخاب میکنیم.پنجره ای ب save fileو در پنجره باز شده کلیک راست کرده و گزینه 

بینید حال میتوانید فایل جدید را باز کرده و نتیجه را مشاهده کنید.می نمایید که نام جدیدی را برای فایل خود انتخاب کنید.

 شود.که با وارد کردن هر مقداری به جای شماره سریال پیغامی مبنی بر صحت آن به صورت زیر نمایش داده می

 

 
 

فزار کرک شده،ولی کار تمام نشده.چرا؟دوباره برنامه را ببندید و مجددا آن را اجرا کنید. بله، بازهم از شما شماره نرم ا

 خواهد.بسیار خوب در ادامه این مشکل را نیز حل میکنیم.سریال می

( بعد از F9جرا میکنیم )( و برنامه را اF2قرار میدهیم.)با کلید   Breakpointمیرویم و بر روی آن یک  0041B515به خط 

، به خط مذکور میرویم. اجرای برنامه را خط به خط دنبال   Validate Registrationوارد کردن سریال نامبر و زدن کلید 

باشند و نشان دهنده ( به توابعی میرسیم که مربوط به کار با رجیستری می0041B588( در خطوط بعدی ) F8میکنیم )کلید 

ویندوز استفاده کرده و در هنگام بازشدن و اجرای برنامه نیز از  1ه برای ذخیره شماره سریال از رجیستریاین است که برنام

خواهیم این عملیات را لغو کنیم تا در اجراهای بعدی از ما شماره رجیستری مقدار سریال ثبت شده را میخواند.)در اینجا می

                                                 
یندوز در آن ذخیره و رجیستری ویندوز یک بانک اطالعاتی سلسه مراتبی در داخل ویندوز است که تمام خصوصیات و تنظیمات سیستم عامل و 1 

 نگهداری میگردد. در زمینه کرک باید در مورد رجیستری ، کلیدهای رجیستری نحوه کار و ویرایش کردن آنها اطالعاتی داشته باشید.
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هایی بگردیم که این عملیات )کار با رجیستری(  API1م به دنبال توابع و سریال درخواست نکند(. برای این منظور از میخواهی

 را انجام میدهند.

 
 

است.که در ادامه روش جستجوی توابع را  RegQueryValueExAکه مقادیر را از رجیستری میخواند تابع  APIتابعی از 

 در نوار ابزار اصلی که با عالمت  Restart Programابتدا برنامه را از طریق کلید  گفته و به دنبال این تابع خواهیم گشت.

را  All interlobular callsگزینه  Search forکلیک راست کرده و از منو  CPUدر پنجره  کنید. restartمشخص شده است 

 انتخاب کنید.

 

 
 

 ع پیدا میشود.( را وارد کنید.مانند شکل زیر تابRegQueryValueExAای که باز میشود نام تابع )در پنجره

                                                 
ای ای کتابخانهه( یک سری تابع در سیستم عامل ویندوز میباشند که در قایلApplication Programming Interfaceرابط برنامه نویسی کاربردی ) 1 

گفته میشود برنامه های دیگر و خود سیستم عامل  System Callبه آنها  Linux( قرار دارند.از این توابع که در سیستم عامل DLLهای ویندوز )فایل

حتما باید اطالعاتی در  کنند. برای کرک کردن برنامه های تحت ویندوزجهت انجام اموری نظیر مدیریت پرونده ، عملیات سیستمی و... استفاده می

 این زمینه داشته باشید.



4-40 

40 

 

 ازباراه   دیس اسمبلی و هکازباراه   دیس اسمبلی و هک

 
 

را انتخاب کنید.با  Set breakpoint on every call to RegQueryValueExAبر روی پنجره کلیک راست کرده و گزینه 

 قرار میگیرد. breakpointهای این تابع در برنامه این کار ، بر روی تمامی فراخوانی

متوجه  (F8)(با  اجرای خط به خط برنامه 00421A3Cرس برسید )آد breakpoint( تا به اولین F9برنامه را اجرا کرده )

تکرارهای در اجرا میشوید که نشان دهنده اجرای دستورات در یک حلقه میباشد.مراحل اجرای خط به خط را تا زمانی که به 

اینجا به  رسیدید ادامه دهید.این خط نقطه بازگشت حلقه اصلی برنامه برای بررسی سریال میباشد.البته در 00409DDAخط 

دو پرش شرطی وجود دارد،  00409DF8و  0049DF4محتویات این حلقه کاری نداریم.پس از خروج از حلقه در خطوط 

 که برای ما مهم است.
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شود که مقدار شماره سریال موجود در رجیستری صفر باشد، که باید کاری کنیم که این پرش شرطی اول هنگامی اجرا می

 پرش هیچگاه رخ ندهد

00409DF2  | CMP DL,BL 
 

00409DF4  | JNZ SHORT WorldTVo.00409E14 

پرش شرطی بعدی  است جایگذین میکنیم. no operationکه مخفف  NOP( با دستور JNZبرای این منظور این دستور )

 زمانی رخ میدهد که سریال چک شده و درست باشد.باید کاری کنیم که این دستور بدون شرط اجرا شود.

00409DF6  | TEST CL,CL 

00409DF8  | JE SHORT WorldTVo.00409E10 

با ذخیره کردن تغییرات )قبال در همین مثال توضیح داده شده( برنامه کرک شده و  جایگزین میکنیم. JMPرا با  JEدستور 

 آماده استفاده است.

 

  33مثال مثال 

 یدارا نوع محدوديت :نوع محدوديت :    PDF2Word v1.3نرم افزار  نرم افزار هدف :نرم افزار هدف :

     اجرا یتمحدود

 برای تولید شماره سریال Key Generatorتولید برنامه  هدف :هدف :   Key genning  نوع حمله :نوع حمله :

 ، یک زبان برنامه نویسی PEid   ، OllyDbg ::  مورد استفادهمورد استفاده  ابزارهايابزارهاي

  مراحل کار :مراحل کار :

 Packه نتیجه حاصله نشان میدهد برنامه آنالیز کرده ک PEiDافزار ابتدا برنامه را نصب کرده و فایل اجرایی برنامه را با نرم

    خواهد.برنامه هدف را اجرا کنید، ازشما یک شماره سریال و ایمیل می تولید شده است. Visual C++ 6نشده است و با زبان 

 دو مقدار را وارد کرده و تایید کنید.یک پیغام منی بر عدم صحت سریال نامبر به صورت زیر نمایش داده میشود.آن را

 یادداشت کرده و برنامه را میبندیم.
Series number error, please check it and try again. 

رویم.)روش جستجوی ای باال را جستجو کرده و به محل قرار گرفتم عبارت میباز میکنیم.عبارت رشته OllyDbgبرنامه را با 

 رشته در مثال اول توضیح داده شده است.(
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 رار گرفتن عبارت باال است.آن را بررسی میکنیم.محل ق  0042974Bآدرس 

 
 

دو خط قبل از این آدرس محلی است که بعد از یک پرش برنامه به آن میرسد )فلش قرمز( یعنی برنامه بعد از انجام یک 

گیری به این محل که نشان دهنده پذیرفته نشدن شماره سریال است پرش میکند.آدرس محل پرش سری عملیات و تصمیم

میرسیم.با زدن کلید  00429702میباشد که با بررسی دستورات قبل از شرط با یک فراخوانی در خط  0042970Cرطی ش

Enter باشد.در این مرحله باید بر روی دستور این خط به متن تابع منتقل میشویم.این همان تابع چک کردن شماره سریال می

 ای بنویسیم که شماره سریال را برای ما تولید کند.رنامهکد تابع را تحلیل کرده و با استخراج الگوریتم،ب

 قرار میدهیم.  breakpointیک  00428F10  متن تابع در زیر آمده است.ابتدای تابع در خط
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 رسیدیم خط به خط اجرا میکنیم.دستورات مهم را در ادامه بررسی میکنیم. breakpointپس از اجرا وقتی به 

 

 00428F15   | MOV ESI,DWORD PTR SS:[ESP+3C] دهدقرار می ESIاربر را در ثبات سریال وارد شده توسط ک

)یعنی سریال ورودی( را در  ESIمقدار اولین بیت از ثبات 

AL دهدقرار می 

00428F1A   | MOV AL,BYTE PTR DS:[ESI] 

 00428F1C   | MOV CL,BYTE PTR DS:[ESI+1] دهدقرار می CLرا در  ESIمقدار دومین بیت از ثبات 

 00428F1F   | MOV DL,BYTE PTR DS:[ESI+E] قرار میگیرد DLکاراکتر پانزدهم در 

قرار دارد در آدرس  ALکاراکتر اول سریال که در 

ESP+18 دهدحافظه قرار می 

00428F22   | MOV BYTE PTR SS:[ESP+18],AL 

 00428F26   | XOR AL,AL را صفر میکند ALمقدار ثبات 
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 SS:[ESP+30]قرار دارد در  CLاراکتر دوم سریال که در ک

 دهد.قرار می

00428F28   | MOV BYTE PTR SS:[ESP+30],CL 

 00428F2C   | MOV CL,BYTE PTR DS:[ESI+F] دهدقرار می CLکاراکتر شانزدهم را در 

 00428F2F   | MOV BYTE PTR SS:[ESP+19],AL 

00428F33   | MOV BYTE PTR SS:[ESP+31],AL 

00428F37   | MOV BYTE PTR SS:[ESP+25],AL 

00428F3B   | MOV BYTE PTR SS:[ESP+D],AL 

 00428F3F   | MOV AL,BYTE PTR DS:[ESI+2] گیرد.قرار می ALکاراکتر سوم سریال در 

هگز )صفر اسکی(  30)کارکتر سوم سریال( با  ALمقدار

 مقایسه میگردد.

00428F42   | CMP AL,30 

منتقل  ESP+24)کاراکتر پانزدهم( را به آدرس  DLمقدار 

 کندمی

00428F44   | MOV BYTE PTR SS:[ESP+24],DL 

منتقل  ESP+C)کاراکتر شانزدهم( را به آدرس  CLمقدار 

 کندمی

00428F48   | MOV BYTE PTR SS:[ESP+C],CL 

)در صورتی  Zپرش به آدرس در صورت صفر نبودن فلگ 

 شرط چک شده در مقایسه باال درست نباشد(که 

00428F4C   | JNZ SHORT pdf2rtf.00428FA0 

 00428F4E   | MOV EDI,DWORD PTR 

DS:[<&MSVCRT.atoi>]    ;  msvcrt.atoi 

)کاراکتر شانزدهم(را در قالب  ESP+Cمقدار داخل آدرس 

 دهد.قرار می EDXعددی داخل 

00428F54   | LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+C] 

 00428F58   | PUSH EDX         

 00428F59   | CALL NEAR EDI    

 00428F5B   | MOV EBX,EAX 

)کاراکتر اول(را در قالب  ESP+Cمقدار داخل آدرس 

 دهد.قرار می EAXعددی داخل 

00428F5D   | LEA EAX,DWORD PTR 

SS:[ESP+1C] 

 00428F61   | PUSH EAX 

00428F62   | CALL NEAR EDI 

 00428F64   | ADD EBX,EAX شود.اضافه می EBXبه  EAXمقدار 

 00428F66   | ADD ESP,8 

 00428F69   | CMP EBX,0A کندهگز مقایسه می Aرا با  EDXمقدار 

 00428F6C   | JNZ SHORT pdf2rtf.00428FA0 برابر نبودن شرط باال باعث این پرش میگردد

برای کاراکترهای دوم و پانزدهم سریال تکرار عملیات باال 

 گردد.می

00428F6E   | LEA ECX,DWORD PTR 

SS:[ESP+24] 

00428F72   | PUSH ECX 

00428F73   | CALL NEAR EDI 

00428F75   | LEA EDX,DWORD PTR SS:[ESP+34] 

00428F79   | MOV EBX,EAX 

00428F7B   | PUSH EDX 
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00428F7C   | CALL NEAR EDI 

00428F7E   | ADD EBX,EAX 

00428F80   | ADD ESP,8 

00428F83   | CMP EBX,0A 

00428F86   | JNZ SHORT pdf2rtf.00428FA0 

 4Cقرار دارد با  ESI+3کاراکتر چهارم سریال که در آدرس 

 شود.می باشد مقایسه می Lکه کد اسکی 

00428F88   | CMP BYTE PTR DS:[ESI+3],4C 

 00428F8C   | JNZ SHORT pdf2rtf.00428FA0 برابر نبودن شرط باال باعث این پرش میگردد

 00428F8E   | MOV CL,BYTE PTR DS:[ESI+5] دهدقرار می CLکاراکتر ششم سریال را در 

 00428F91   | XOR EAX,EAX صفر میگردد. EAXمقدار 

 00428F93   | CMP CL,23 اسکی( #راکترهگز مقایسه میشود )کا 23با  CLمقدار 

 00428F96   | POP EDI 

 00428F97   | POP ESI 

 00428F98   | POP EBX 

 00428F99   | SETE AL 

 00428F9C   | ADD ESP,30 

 00428F9F   | RETN به محل فراخوانی تابع برمیگردد

 

 رسیم:از مطالب باال به این نتایج می

  کاراکتری است. 16شماره سریال 

  باشدمی ’0‘کاراکتر سوم 

  باشد.می 10مجموع کاراکترهای شانزدهم و اول 

  باشد.می 10مجموع کاراکترهای پانزدهم و دوم 

  کاراکتر چهارم‘L’ .است 

  باشد.می ’#‘کاراکتر ششم 

باال تولید نماید.این برنامه همان  کاراکتری با شرایط 16ها ای ایجاد میکنیم که خروجیحال با یک ابزار برنامه نویسی برنامه

Key Generator باشد.ما می 

 

 





 

    ممپنج پنج فصل فصل 

استخراج معمار  و نمایش آن رد محیط استخراج معمار  و نمایش آن رد محیط 

  رشنال رز رشنال رز 
 

 

 

 

  مقدمهمقدمه        11--55

اولین گام جهت درک مفهوم و عملکرد برنامه ها استفاده از ابزار مهندسی معکوس جهت استخراج مددل ارتبداطی کالسدها و 

با تعیین معماری نرم افزار اجزا برنامه مشخص می شوند. مدل ارتباطی کالسها برای هر جدز ندرم افزار است.  تعیین معماری نرم

فرایند پیشنهادی برای استخراج مدل ارتباطی کالسها و تعیین طرح معماری نرم افزار د. را مشخص می کنافزار ساختار آن جز 

 در دیاگرام ذیل مشخص شده است:
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل استخراج معماری 1-5شکل 

 بر طبق شکل فوق مراحل اصلی عبارتند از: 

 Understandافزار ها توسط نرمبدست آوردن مدل ارتباطی کالس -1

 Bunchافزار ها توسط نرمبندی مدل ارتباطی کالسخوشه -2

 Rational Roseبندی ایجاد شده( در محیط ی حاصل )خوشهنمایش نمودار قطعه -3

توضدیح داده شدده اسدت. در  understandافزار نرم توسطها ی بدست آوردن مدل ارتباطی کالسنحوه 2-4در بخش  در ادامه

افزار شرح داده شده بندی نرمی خوشهبندی و معیارهای کیفیت مطرح در زمینههای مربوط به خوشهمفاهیم و روش  3-4بخش 

دهدد. ی کار با آن را آموزش میرفته است معرفی کرده و نحوه بندی بکاررا که برای خوشه bunchافزار نرم  4-4است. بخش 

 دهد.می ارایهرا  Rational Roseنمایش نمودار قطعه در محیط شامل توضیحاتی ئر ارتباط با  5-4بخش 

 

  افزار آندراستند افزار آندراستند رنم رنم                 22--55
افدزار عدالوه بدر تند استفاده کردیم. این نرمافزار آندراسها ازنرمدر این قسمت برای به دست آوردن روابط ارتباطی بین کالس

باشد را نیدز در اختیدار مدا ها میکه حاوی این وابستگی csvها، خروجی با فرمت قابلیت نمایش گرافیکی وابستگی بین کالس

 افزار همراه با مثالی آورده شده است. ی کار این نرمدهد. در ادامه نحوهقرار می

 Fileکنیم. سپس از منوی دانلود و نصب می http://www.scitools.comافزار را از سایت رمبرای شروع کار ابتدا این ن

بایست در آن ها میدر این قسمت نام پروژه و مسیری که فایل. باید نمودرا انتخاب  Projectو سپس گزینه   Newگزینه 

 شود.ذخیره شونده خواسته می

 کد منبع

استخراج مدل ارتباطی 

فزار اها توسط نرمکالس
Understand 

ها بندی کالسخوشه

افزار توسط نرم  
Bunch 

ایجاد نمودار قطعه از 

بندی روی خوشه

 حاصل

نمایش نمودار قطعه در 
Rational Rose 

http://www.scitools.com/
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 
 ایجاد پروژه جدید در محیط آندراستند  2-5شکل 

های برنامه نویسی بده کدار بایست زبانباشد. لذا در ادامه میهای مختلف میهای زبانقادر به تحلیل کد Understandافزار نرم

 مثال  کد منبع به زبان جاوا بود.این ، که در نمودرفته در کد منبع را انتخاب 

 

 
 زبان برنامه سازیانتخاب   3-5شکل 

 

باشدد ای کده حداوی کدد مدوردنظر بدرای تحلیدل مدی، پوشدهAdd a Dirrectoryسپس در پنجره ظاهر شده، با کلیک بر روی

 .مشخص می شود. 
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 
 تعیین نام فایل یا دایرکتوری مورد بررسی  4-5شکل 

هدای یک راست کرده و سپس به ترتیب گزینهی پروژه کلها، بر روی پوشهدر ادامه برای مشاهده نمودار وابستگی بین کالس

Graphical views  و Internal Dependencies  شوندانتخاب می . 

 

 
 انتخاب نمایش گرافیکی برای وابستگی های داخلی برنامه  5-5شکل 

ها درج شده ین آنهای آن عدد وابستگی بد که بر روی یالد شها  مشاهده خواهبا انجام این کار، نمودار وابستگی بین کالس

 است.
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 نمایش مدل ارتباطی کالس ها  6-5شکل 

 

هدا ها و عدد وابستگی بین آنبایست کالسکافی نیست. لذا می اما این نمایش گرافیکی برای ادامه کار و تحلیل این وابستگی

-ها بیشتر مییی که وابستگی بین آنهاای استخراج کرد تا در مراحل بعدی کار، مبتنی بر این اطالعات بتوان کالسرا به گونه

در اختیار  قدرار  csvها را به فرمت امکان گرفتن خروجی از این وابستگی آندراستندافزار نرم باشد را در یک خوشه قرار داد. 

 Dependency ،Class Dependencies ،Export Matrix CSV، به ترتیب گزینه های Reportsدهد. بدین منظور از منوی می

 .شودا انتخاب میر

 

 

 csv.انتخاب گزینه گزارش ماتریس وابستگی کالسها در قالب فایل   7-5شکل 
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

هدای آن، عددد وابسدتگی بدین هدا و دادههدای آن ندام کدالس، ماتریسی است که سطرها و سدتونCSVفایل خروجی با فرمت 

 دهد. ها را نشان میکالس

 

 هاماتریس تعداد وابستکی بین کالس  8-5شکل 

یک کالس در کالس اول ، ارث بری کالس اول از کالس دوم، تعریف یک  ویژگی )متغیر( در کالس اول  با فراخوانی متد

کنندد. ها هستند، یک واحد افزایش پیدا میاز نوع کالس دوم،  اعدادی که در این ماتریس نشانگر میزان وابستگی بین کالس

ها را در نظدر نخواهدد افزار آنهای تکرار صورت گرفته باشد، این نرمها در حلقهوانیافزار در صورتی که این فراخدر این نرم

 ها افزوده خواهد شد.به مقدار وابستگی بین این کالس گرفت و فقط یک واحد به ازای این فراخوانی
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  اهاهخوهش بند  کالسخوهش بند  کالس          33--55
دراستند، از نرم افزار بانچ برای خوشه بندی کالسها اسدتفاده پس از استخراج مدل ارتباطی وزن دار کالسها توسط نرم افزار آن

 مراحل کار به شرح ذیل است:می شود. بدینوسیله معماری بهینه برای نرم افزار مشخص می شود. 

 تبدیل خروجی آندراستند به فرم مورد استفاده در بانچ .1

 #Cاکسل به محیط مولفه های افزایش  1-1

 خروجی آندراستند به ورودی بانچ csv,تبدیل فایل نوشته شده برای  *Cاجرای برنامه  1-2

 استفاده از نرم افزار بانچ برای خوشه بندی .2

 تعیین تابع هدف برای خوشه بندی 2-1

 محیط بانچ برای خوشه بندی 2-2

  ایجاد ورود  ربا  بانچایجاد ورود  ربا  بانچ        11--33--55
افدزار در اختیدار قدرار اناتی کده ایدن نرمها بدست آمد، توسط امکمدل ارتباطی کالس آندراستندافزار پس از اینکه توسط نرم

ل در واقدع مداتریس دوبعددی معدادل بدا مددل ذخیره مدی 1دهد، این مدل ارتباطی را در فرمت فایل اِکسِلمی کنیم. فایدل اِکسدِ

باشدند کده معدرف میدزان ها حاوی عدددی مدیی ستونها و بقیهردیف و ستون اول حاوی نام کالس باشد.ارتباطی کالس می

باشدد. بده ها میا در گراف متناظر با مدل ارتباطی کالسهباط دو کالس متناظر با یکدیگر است. این عدد در واقع وزن یالارت

شود. هر فراخوانی نیز یک عدد به مقدار به وزن یال بین آن دو کالس اضافه می 1ی وراثت بین دو کالس عدد ازای هر رابطه

این است کده اگدر  دای که در اینجا باید یادآور ششود. نکتهس فراخوانده شده اضافه میوزن یال از کالس فراخواننده به کال

   .گیردحلقه را در نظر نمی تکرار آندراستندافزار یک فراخوانی درون یک حلقه صورت بپذیرد، نرم

نوشته شدده اسدت.  #Cکد به زبان  ، یک قطعهbunchافزار برای تبدیل فایل اِکسِل به فایل متنی قابل قبول به عنوان ورودی نرم

فایل اِکسِل را برای تبدیل آن به ماتریس در کدد، انتخداب  OpenFileDialougeی در این قطعه کد ابتدا با نمایش یک پنجره

مربوط بده پدروژه، مرجدع  referencesنیاز است تا در قسمت  visual studioکنیم. برای کار کردن با فایل اِکسِل در محیط می

 نیم. این مرجع در مسیر زیر قرار دارد.کرا اضافه می Excelوط به مرب

                                                 
1 Excel 
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 افزودن مرجع مربوط به اِکسِل به محیط ویژوال استادیو 9-5شکل 

کنیم. در نهایدت سپس فایل اِکسِل را درون یک حلقه سطر به سطر در برنامه بارگذاری کرده و درون یک ماتریس ذخیره می

گیدرد. پدس از آن باشد، در دسترس قدرار میها مینشانگر تعداد کالس nکه  n×nالب یک ماتریس های فایل اِکسِل در قداده

کندیم. ایدن فایدل بده از این ماتریس که مقدار آن صفر نباشد، را به صورت فرمت زیر در یک فایل متنی ذخیره می i,jی درایه

 است. بانچ افزارعنوان فایل ورودی برای نرم

 

 | مقدار درايه  |    | jنام کالس متناظر با ستون   |    |   iظر با رديفنام کالس متنا  |

              |                                 |   |                               |   |                |    
              |                                 |   |                               |   |                |    
              |                                 |   |                               |   |                |    

 

 ارایه شده است. dot.به خروجی مناسب برای بانچ با پسوند  csv.برنامه مبدل فایل اکسل با پسوند در ادامه 
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  افزارافزارمحیط رنم محیط رنم             22--33--55
افدزار یدک فایدل رود. این نرمافزار بکار میدی نرمبنرای خوشهب بانچ افزارجهت تعیین معماری بهینه نرم افزار خوشه بندی  نرم

ل خروجی فایل ورودی، فای بندی بر رویگیرد و پس از اعمال خوشهای است را میورودی که حاوی گراف وابستگی پیمانه

هدا گدذارد. ایدن الگوریتمبندی در اختیدار میکند. این الگوریتم چندین الگوریتم مختلف تجمعی را بدرای خوشدهرا تولید می

 عبارتند از:

 الگوریتم مبتنی بر ژنتیک -1

 نوردیالگوریتم تپه -2

 الگوریتم جامع -3

موردنظر خود را بکار ببرد. برای این منظور در سربرگ رد که کاربر الگوریتم وآابن امکان را نیز فراهم می بانچعالوه بر این، 

Basic  در قسمتActionبندی توسدط خوشده. همچندین در سدربرگ بایدد گدرددانتخاب  بندی توسط کاربر خوشهی ، گزینه
 .باید مشخص نمودبندی است را ، در قسمت مربوطه فایلی که حاوی کد خوشهکاربر

، ابتدا می بایست مسیر مربوط به فایل متنی ایجداد شدده بده فرمدت قابدل قبدول را Basicگ افزار در سربری اصلی نرمدر پنجره

توان فایدل ورودی را از می …Selectی افزار مشخص کرد. همانطور که در شکل زیر مشخص است، از طریق دکمهبرای نرم

طدور خودکدار فایدل خروجدی همندام بدا فایدل افدزار بهر مکانی بر روی کامپیوتر خود انتخاب کرد. با دادن فایدل ورودی، نرم

 و یا عکس باشد. dottyتواند متن، کند. نوع فایل خروجی میورودی را در مسیر فایل ورودی ایجاد می

 using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using Microsoft.Office.Interop.Excel; 
using System.IO; 
namespace Clustering 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        //number of classes 
        int N; 
        //dependency matrix 
        int[,] main; 
        LinkedList<string> clusters; 
        LinkedList<int[,]> matrixs; 
        double mq = -1; 
        int iteration = 0; 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            button1.Enabled = false; 
 
            clusters=new LinkedList<string>(); 
            matrixs = new LinkedList<int[,]>(); 
            int[] first = new int[1]; 
            first[0] = 0; 
 
            matrixs.AddLast(main); 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            double newmq = 0.0; 
            int[,] dependency; 
            dependency = main; 
            while (newmq != mq&&clusters.Count>2) 
            { 
                mq = newmq; 
                iteration += 1; 
                int[] rc = new int[2]; 
                rc = compute_similarity(dependency); 
                int row = rc[0]; 
                int col = rc[1]; 
                int low = row < col ? row : col; 
                int high = row > col ? row : col; 
                LinkedListNode<string> hnode = clusters.Find(clusters.ElementAt(high)); 
                string highSt = hnode.Value; 
                clusters.Remove(hnode); 
                string c = clusters.Find(clusters.ElementAt(low)).Value; 
                c = c +","+ highSt; 
                LinkedListNode<string> node = clusters.Find(clusters.ElementAt(low)); 
                clusters.AddAfter(node, c); 
                clusters.Remove(node); 
                //clusters.AddLast(rc);//new cluster members is added to linked list 
                int nn = N - iteration ;//nn is the number of clusters up to now 
                int[,] dependency2 = new int[nn, nn]; 
                for (int i = 0; i <nn; i++) 
                { 
                    for (int j = 0; j <nn; j++) 
                    { 
                        if (i == low) 
                        { 
                            if (j != low) 
                                dependency2[i, j] = dependency[i, j] + dependency[high, j]; 
                            else 
                                dependency2[i, j] = 0; 
                        } 
                        else if (i == high) 
                        { 
                            break; 
                        } 
                        else 
                        { 
                            if (j == low) 
                            { 
                                dependency2[i, j] = dependency[i, row] + dependency[i, col]; 
                            } 
                            else if (j == high) 
                            { 
                                break; 
                            } 
                            else 
                            { 
                                dependency2[i, j] = dependency[i, j]; 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
                //matrix 2 is created,the value of i,i where i is number that is related to combined classes is zero. 
                 newmq = compute_MQ(main, dependency2); 
                 if (newmq > mq) 
                 { 
                     matrixs.AddLast(dependency2); 
                     dependency = dependency2; 
                 } 
            } 
            MessageBox.Show("Clustering is completed."); 
             
        } 
 
        public int[] compute_similarity(int[,]original) 
        { 
            int n = N - iteration+1; 
            int[] row_col = new int[2]; 
            int[] prv = new int[n]; 
            int[] req = new int[n]; 
            for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < n; j++) 
                { 
                    prv[i] += original[i, j]; 
                    req[i] += original[j, i]; 
                } 
            } 
            //prv and req for all classes is computed. 
            int Relations = n * (n - 1) / 2; 
            int[,] IS = new int[n, n]; 
            int[,] ER = new int[n, n]; 
            int[,] EP = new int[n, n]; 
            int max = 0; 
            int row = -1; 
            int col = -1; 
            for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < n; j++) 
                { 
                    if (i != j) 
                    { 
                        ER[i, j] = req[i] + prv[j]; 
                        EP[i, j] = req[j] + prv[i]; 
                        IS[i, j] = ER[i, j] + EP[i, j]; 
                        if (max < IS[i, j]) 
                        { 
                            max = IS[i, j]; 
                            row = i; 
                            col = j; 
                        } 
                    } 
                    else 
                    { 
                        ER[i, j] = original[i, j]; 
                        EP[i, j] = original[i, j]; 
                        IS[i, j] = original[i, j]; 
                    } 
                } 
            } 
            //IS for all pairs is computed. 
            //max IS is retrieved. 
            //row & column of max IS is retrieved. 
            row_col[0] = row; 
            row_col[1] = col; 
            return row_col; 
        } 
        //end of method compute_similarity 
 
        public double compute_MQ(int [,]origin,int[,] matrix) 

 

 
        { 
 
            double mq = 0.0; 
            int n = clusters.Count; 
            double[] intercon = new double[n]; 
            double[] outercon = new double[n]; 
            LinkedList<string>.Enumerator e = clusters.GetEnumerator(); 
            string[] nums; 
            for (int j = 0; j < n; j++) 
            { 
                string str = clusters.ElementAt(j); 
                nums = str.Split(','); 
 
                for (int k = 0; k < nums.Length; k++) 
                { 
                    for (int p = 0; p < nums.Length; p++) 
                    { 
                        if (k != p) 
                        { 
                            int index1 = Convert.ToInt16(nums[k].ToString()); 
                            int index2 = Convert.ToInt16(nums[p].ToString()); 
                            intercon[j] += origin[index1, index2]; 
                        } 
                    } 
                } 
 
                for (int i = 0; i < n; i++) 
                { 
                    if (i != j) 
                        outercon[j] += matrix[j, i]; 
                    outercon[j] += matrix[i, j]; 
 
                } 
            } 
            for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                if (intercon[i] != 0) 
                { 
                    mq += intercon[i] / (intercon[i] + (outercon[i])); 
                } 
            } 
            return mq; 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
   private void browse_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            DialogResult res = openFileDialog1.ShowDialog(); 
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Application excelobj = null; 
            excelobj = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application(); 
            if (excelobj == null) 
            { 
                MessageBox.Show("ERROR: EXCEL couldn't be started!"); 
 
                System.Windows.Forms.Application.Exit(); 
            } 
            if (res.ToString() == "Cancel") 
            { 
                MessageBox.Show("ERROR: You must specify an Excel file as input!"); 
 
                 
            } 
            else 
            { 
                System.Globalization.CultureInfo newCulture; 
                System.Globalization.CultureInfo OldCulture; 
 
                OldCulture = System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture; 
                newCulture = new System.Globalization.CultureInfo(excelobj.LanguageSettings.get_LanguageID(Microsoft.Office.Core.MsoAppLanguageID.msoLanguageIDUI)); 
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = newCulture; 
                Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook theWorkbook; 
               // excelobj=(Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook)(excelobj.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value); 
                theWorkbook = excelobj.Workbooks.Open(openFileDialog1.FileName, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing, Type.Missing); 
                Microsoft.Office.Interop.Excel.Sheets sheets = theWorkbook.Worksheets; 
                Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet worksheet = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet)sheets.get_Item(1); 
                int row = worksheet.UsedRange.Rows.Count; 
                int col = row; 
                string[][] values = new string[row ][]; 
                object[][] a = new object[row ][]; 
                object[,] aa = new object[row , col]; 
                string colname = ExcelColumnIndexToName(col - 1); 
                for (int x = 1; x < row+1; x++) 
                { 
                    //Microsoft.Office.Interop.Excel.Range range = (Microsoft.Office.Interop.Excel.Range)worksheet.Rows[x, x]; 
                     
                    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range range = worksheet.get_Range("A" + x.ToString(), colname + x.ToString()); 
                    System.Array myvalues = (System.Array)range.Value2; 
                    aa = (object[,])myvalues; 
                    a[x - 1] = new object[col]; 
                    for (int j = 1; j <= col; j++) 
                    { 
                        a[x - 1][j - 1] = aa[1, j]; 
                    } 
 
 
                    for (int i = 0; i < x; i++) 
                    { 
                        object[] arr = a[i]; 
                        values[x - 1] = Array.ConvertAll<object, string>(arr, Convert.ToString); 
                    } 
                } 
                N = row - 1; 
                main = new int[N, N]; 
                for (int i = 1; i <= row - 1; i++) 
                { 
                    for (int j = 1; j <= row -1; j++) 
                    { 
                        main[i - 1, j - 1] = Convert.ToInt16(values[i][j]); 
                    } 
                } 
                for (int i = 0; i < N; i++) 
                { 
                    clusters.AddLast(i.ToString()); 
                } 
                // create a writer and open the file 
                TextWriter tw = new StreamWriter("BunchInput.txt"); 
                for (int i = 0; i < N; i++) 
                { 
                    for (int j = 0; j < N; j++) 
                    { 
                        if (main[i, j] != 0) 
                        { 
                            string s = values[0][i+1] + " " + values[0][j+1] + " " + main[i, j]; 
                            // write a line of text to the file 
                            tw.WriteLine(s); 
                        } 
                    } 
                } 
 
 
                // close the stream 
                tw.Close(); 
 
                button1.Enabled = true; 
            } 
        } 
        // tuie linkedliste"clusters" package ha hastan. har node 1package has. node ye reshte has ke shomareie classaie package ro tashkil midee.matrise akhare kari ham mishe ertebate in package ha baham 
        //pas khoruji mishe matrise nahaiee+linkes liste"clusters" 
        private string ExcelColumnIndexToName(int Index) 
        { 
            string range = string.Empty; 
            if (Index < 0) return range; 
            int a = 26; 
            int x = (int)Math.Floor(Math.Log((Index) * (a - 1) / a + 1, a)); 
            Index -= (int)(Math.Pow(a, x) - 1) * a / (a - 1); 
            for (int i = x + 1; Index + i > 0; i--) 
            { 
                range = ((char)(65 + Index % a)).ToString() + range; 
                Index /= a; 
            } 
            return range; 
        } 
 
    } 
} 
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 

 Bunchافزار ن فایل ورودی برای نرمتعیی 10-5شکل 

وجدود دارد.  Actionر برچسدب افدزای ندرمشود، در سمت چپ، قسمت پایین پنجرههمانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می

مد نظدر های موجود الگوریتم دیگری به غیر ازبندی دهد. در صورتی که از الگوریتم خوشهاین برچسب دو گزینه را ارائه می

ی دیگر که خوشهدر غیر اینصورت گزینه نمود.را انتخاب  User driven clusteringی بایست در این قسمت گزینه، میباشد

 .ه استبندی تجمعی در ابتدای بحث توضیح داده شد. روش خوشهکردانتخاب باید باشد را عی میبندی تجم
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 

 Actionهای مربوط به برچسب گزینه 11-5شکل 

بندی را اعمال کرد. یکی از تنظیمات، انتخاب معیار توان تنظیماتی مربوط به عمل خوشهمی Clustering Optionدر سریرگ 

ی این معیارها عبارتند از: معیار کیفیت پایده، معیدار کیفدی همانطور که قبالً نیز توضیح داده شد، از جملهکیفی موردنظر است. 

 ر نمایش داده شده است.افزاسریع و غیره. در شکل زیر لیست معیارهای ارائه شده در این نرم
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 

 افزارمعیارهای کیفی ارائه شده در نرم 12-5شکل 

 Runی بایست الگوریتم مورد استفاده را نیز در قسمت مربدوط مشدخص کدرد. بدا فشدردن دکمدهمی بعد از تعیین فایل وردی،

ی شدکل زیدر ارائده ی جدیددی همانندد پنجدرهکند و نتیجده را در پنجدرهبندی را تولید میافزار به طور خودکار عمل خوشهنر

 دهد.می

 

 ندیی خوشه بی حاوی اطالعات مربوط به نتیجهپنجره 13-5شکل 
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

  مثالمثال          44--33--55
ت است. همانطور که در باال توضیح داده  a,b,c,dمایانگر مدل ارتباطی چهار کالس در شکل ذیل ننشان داده شده  گراف

ی الگوریتم کند. پس از ایجاد فایل ورودی، گراف را بوسیلهقبول می فایل ورودی را با فرمت خاص خود بانچ افزارشد، نرم

فایل خروجی تولید شده  .شکل ذیل مشخص استدو خوشه شده است که در شامل حاصل کار  و بندینوردی خوشهتپه

ی می باشد که یک فرمت معروف برای نمایش ساختار گراف است. برای مشاهده Dottyفرمت  دارای بانچ افزارتوسط نرم

 .شده استاستفاده  Graphviz 2.28افزار این فایل از نرم

 

 افزاریها در یک سیستم نرمبط به مدل ارتباطی کالسگراف مرو  13-5شکل 

  و اتبع کیفیتو اتبع کیفیت  الگوریتم بانچالگوریتم بانچ          55  --33--55
برای استحراج معماری بهینه دو عامل حداکثر چسبندگی در داخل خوشه ها و حداقل اتصال بین خوشه های یا در واقع پیمانه  

این بخش مطرح شدده اسدت. قبدل از بیدان ایدن توابدع بده  در BasicMqو  TurboMqها مطرح می باشد. در این راستا دو تابع 

 در ذیل مطرح شده است.بندی بانچ الگوریتم خوشهعنوان تابع هدف برای خوشه بندی، 

 

 مراحل الگوريتم بانچ -

 در قالب مجموعه ای از زوجهای گراف وابستگی درقالب هامدل ارتباطی کالس :  MDGایایجاد گراف وابستگی پیمانه -1

(M,R)MDG =    مشخص می شود که در این زوجها M و   هاکالسها یا در ابتدداای از نام پیمانهمجموعه 
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 کند.را در سطح کد مشخص می vو  uی هااست که ارتباط بین پیمانه (u,v)های مرتب ای از زوجمجموعه

 .ها است MDGعضوی از جمعیت  در واقع MDGهای ممکن ایجاد می شود. هر  MDGیک مجموعه تصادفی از  -2

 تکرار کن در جمعیت p عضوبرای هر  -3

3-1 p' عضو را برابر با p .قرار بده 

 استفاده کن. pگیری کیفیت برای اندازه 1بندیکیفیت پیمانهاز تابع هدف  3-2

 ایجاد شده است. pبندی بر روی های خوشهباشد که با اعمال یکی از الگوریتم عضوی qفرض کن  3-3

 قرار بده. qرا برابر با  p باشد آنگاه MQ(q)>MQ(p)گر ا 3-4

 .MQ(p')=MQ(q)تا زمانیکه  -   

4- p .را برگردان 

 

بندی را محاسبه کرد. برای این منظدور چندد معیدار میزان کیفیت خوشه جهت سنجش کیفیت خوشه ها در ضمن خوشه بندی،

 (Coupling)گیری میدزان اتصدال ی این روشدها بدرای انددازهسئلهکنیم. هر منمونه از آنها را ذکر می 3وجود دارد که در ذیل 

 روند.بکار می  (Cohesion)وچسبندگی 

 

  پايهتابع کیفیت  -الف

، خوشه بندی را با در نظر گرفتن اتصال داخلی هر خوشه و اتصال خارجی آن با سایر خوشه ها محاسدبه مدی 2تابع کیفیت پایه

لبه هایی که این گدره هدا را بده هدم متصدل  وزنو  iNره های گراف موجود در این خوشه  اگر تعداد گ iکند. برای هر خوشه 

 ، در اینصورت میزان اتصال داخلی برای این خوشه به صورت زیر محاسبه می شود:اشدب iکرده اند 

2^
iA

i

i

N


  

 ، به صورت زیر تعریف می شود:نمایش داده می شود Eijمیزان اتصال بین ایندو که با  jو  iبرای هر خوشه 

ji

ij
ij

NN
E

2




 

 همچندین .می باشد jبیانگر تعداد گره های موجود در خوشه  jNو  iبیانگر تعداد گره های موجود در خوشه  iN رابطه فوقدر 

ij یالهایی از گراف است که بین دو خوشه  وزنi وj  قرار دارد. حال با داشتن گرافی که بهk یم شدده اسدت تدابع خوشده تقسد

 کیفیت پایه به صورت تفاضل بین میانگین اتصال داخلی خوشه ها و میانگین اتصال بین خوشه ها تعریف می شود:

  

                                                 
1 Modularization Quality (MQ) 

2  Basic MQ  

 
 iji E

kk
A

k

2

)1(

11
basicMQ
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 تابع کیفیت سريع -ب

، جهت حل مشکالت تابع کیفیت پایه معرفی شده است. این تابع عالوه بدر اینکده بدرای گرافهدای وزن دار 1تابع کیفیت سریع

بدسدت مدی 1ه می باشد پیچیدگی زمانی محاسبه آن نیز کمتر می باشد. این تابع از مجموع تعدادی فداکتور خوشدهقابل استفاد

 نمایش می دهیم و مقدار آن به صورت زیر محاسبه می شود: CFiام را با   iآید. فاکتور خوشه برای خوشه

ii

i
iCF








2

2
 

نشان داده شده است. تدابع  iو تعداد لبه های خارج یا وارد شده از خوشه با  iبا  ام iکه در اینجا تعداد لبه های داخلی خوشه 

 کیفیت سریع به صورت زیر محاسبه می گردد:

ضریب موجود در صورت و مخرج برای این است که اتصال بین دو خوشه متصل در مجموع نهایی دوبار حسداب مدی شدود. 

 وشه بندی با کیفیت بهتر است.در اینجا نیز افزایش تابع هدف نشاندهنده خ

 

 توابع کیفیت ديگر -ج

توابع کیفی دیگری با یک رویکرد جدید معرفی شده است. این مقاله اینگونه [  HYPERLINK \l "Pra10"  11  ] یدر مقاله

ا تحت بندی، یعنی چسبندگی زیاد و اتصال کم رکنند تا دو هدف اصلی در پیمانهکند که توابع کیفی سعی میعنوان می

بندی را بسنجند. در مقابل ایم مقاله دو تابع کیفی جدید را معرفی عنوان یک هدف در نظر گرفته و بر آن اساس کیفیت پیمانه

ای باشد. در این توابع اهداف مختلف )همانند چسبندگی و اتصال( بگونهمی  2کند که هدف یکتا ندارد، بلکه چند هدفیمی

دهد که توابع چند هدفی نتایج قویتری را نسبت به توابع تک هدفی ایجاد می این مقاله نشان میشوند. نتایج مجزا ارائه می

دار توسط توابع چند هدفی و تک هدفی صورت گرفته است، بندی گراف وزنای که بین خوشهکنند. هم چنین در مقایسه

 دهند.توابع چند هدفی نتایج بهتری را نشان می

 

  رد محیط رشنال رزرد محیط رشنال رزنمایش معمار  نمایش معمار          44  --55
گدام بعددی  بدانچهدا توسدط و خوشده بنددی کدالس آندراسدتند افزارها توسط نرمپس از به دست آوردن مدل ارتباطی کالس

بددین منظدور محیط رشنال رز می باشد.  های به دست آمده هستند درخوشهکه در واقع همان  هاقطعهکشیدن نمودار ارتباطی 

ای کده شدامل اولیده txt.و فایدل   خوشده بنددی. حاصل از Dotتا با گرفتن فایل خروجی  ته شدهای نوش برنامه #Cتوسط زبان 

ای از فایدل وابسدتگی را بکشد. در ادامه نمونده RationalRoseها  در ها است، نمودار ارتباطی بین کامپوننتروابط بین کالس

 ه شده است.ارایآن  خوشه بندی شدهها و فایل بین کالس

                                                 
1 Turbo MQ 

1 cluster factor 
2 Multi-objective 

turboMQ CFi
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 

 هاوابستگی بین کالس txt.فایل  خوشه بندیحاصل از  Dot.فایل 

digraph G { 

size= "10,10"; 

rotate = 90; 

subgraph cluster0 { 

label = "(SS-L0):b"; 

color = black; 

style = bold; 

 

"d"[label="d",shape=ellipse,color=lightblue

,fontcolor=black,style=filled]; 

"b"[label="b",shape=ellipse,color=lightblue

,fontcolor=black,style=filled]; 

} 

subgraph cluster1 { 

label = "(SS-L0):a"; 

color = black; 

style = bold; 

 

"c"[label="c",shape=ellipse,color=lightblue

,fontcolor=black,style=filled]; 

"a"[label="a",shape=ellipse,color=lightblue

,fontcolor=black,style=filled]; 

} 

"b" -> "a" [color=blue,font=6]; 

"b" -> "d" [color=blue,font=6]; 

"b" -> "c" [color=blue,font=6]; 

"a" -> "b" [color=blue,font=6]; 

"a" -> "d" [color=blue,font=6]; 

"a" -> "c" [color=blue,font=6]; 

"d" -> "b" [color=blue,font=6]; 

"d" -> "a" [color=blue,font=6]; 

"c" -> "a" [color=blue,font=6]; 

"c" -> "d" [color=blue,font=6]; 

} 

 

 

a b 3 

a c 2 

a d 8 

b a 4 

b c 7 

b d 1 

c a 2 

c d 1 

d a 5 

d b 3 

 ها و فایل خوشه بندی مربوطهبین کالس مثالی از فایل وابستگی  8-5شکل 

و فایل حاصدل از خوشده  txt.مدل ارتباطی کالسها با ساختار فایل اسامی ها  قطعهرتباطی رنامه نوشته شده برای کشیدن مدل اب

 کند.را توسط فرم زیر به عنوان ورودی دریافت می dot.بندی در قالب 
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 استخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رزاستخراج معمار  و نمایش رد  محیط  رشنال رز

 

 ها و فایل حاوی کالسترهافایل ورودی مربوط به وابستگی بین کالس 2فرم دریافت   14-5شکل 

در   رشدنال رزبرای استفاده از واسدطی کده  . پس از نصب،نمودرا نصب  رشنال رز افزاربایست نرمبرای شروع به کار ابتدا می

 Visual، در پدروژه مربوطده در محدیط RationalRose Extensibility Interfaceاختیار برنامه نویسان قدرار داده، موسدوم بده 

Studio  توسط گزینه ،Add reference   فایدل ،RationalRose.tlb ی در شداخهC:\\Program Files\Rational\Rose  را بده

 .ودمناضافه می توان پروژه خود 

 

 

 #Cبه پروژه  رشنال رز اضافه کردن واسط برنامه نویسی 15-5شکل 

 :خطوط کد برنامه شرح داده شده است در ادامه





 

 

 

  66فصل فصل 

  ازبار مهندسی معکوسازبار مهندسی معکوس

 

 

  مقدمهمقدمه          11--66

برای تحلیل متن برنامه ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا ابزار آندراستند،...  در این فصل ابزار مهندسی معکوس

 مورد بررسی قرار داده شده است. 

 

  ازبار آندراستندازبار آندراستند          22--66
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 سی معکوس سی معکوس ازبار مهندازبار مهند

  کد وژيوآالزیارکد وژيوآالزیار                  33--66
از این ابزار می توان است. با استفاده   ++cو  cکدهای نوشته شده به زبان و درک کدویژوآالیزر ابزاری برای تحلیل 

روزه برنامه را  20ی نسخه فلوچارت، اسامی کالسها و متغیرها و باالخره جریان عبارات شرطی را در یک برنامه ردیابی نمود. 

 توانید از آدرس زیر دریافت کنید :می

http://www.softpedia.com/get/Programming/Other-Programming-Files/Code-Visualizer.shtml 

توان شود میای که نمایان میدر پنجره نموده،را انتخاب  New Projectی گزینه Fileر از منوی استفاده از این ابزار برای      

 زیر نمایش  داده شده اند : های ارائه شده توسط برنامه در شکلگزینه  وارد برنامه نمود.چهار روش مختلف ا ها را بداده

 
 

 در این پنجره همانطور که مشاهده می شود چهار گزینه به شرح ذیل وجود دارد:

1. Empty Project ساخت یک پروژه خالی و ساده : 

2. From Visual C++ Project  ساخت پروژه جدید بر اساس فایل :Solution  برنامهVisual Studio 

3. From A Folder  انتخاب تمام فایلهای با پسوند :c,cpp,h,… درون یک پوشه برای تحلیل و آنالیز 

4. From Files Directly  انتخاب یک فایل بطور مستقیم : 

 می توانار دارند را ی بعد مسیر مورد نظر که فایلها درون آن قردر مرحله From A Folderبرای نمونه با انتخاب گزینه 

زیر پوشه های مسیر فایل های درون تمام  مرحله،در این  Recurse Subfoldersی گزینهدر صورت انتخاب . :نمودانتخاب 

 :شودکلیک می  Finishی و سپس بر روی گزینه okی در نهایت بر روی گزینه گرفته می شود.نیز در نظر انتخاب شده 

 

http://www.softpedia.com/get/Programming/Other-Programming-Files/Code-Visualizer.shtml
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کلیک کرده تا داده ها پردازش و   Viewی بر روی گزینه Project Viewوارد شده به برنامه در پنجره  هایبرای آنالیز داده

 .ه حتما باید انجام شود تا بتوان به مراحل بعدی وارد شدآنالیز گردند. این مرحل

 

 
 

شود ولی اگر قبال انجام نشده باشد حال اگر زمان ورود داده به برنامه آنالیز انجام گرفته باشد این مرحله به زودی تمام می

 کمی باید صبر کرد تا آنالیز برنامه به اتمام برسد.
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 دیدگاه گرافیکی وجود دارد که در ادامه در مورد هر یک توضیح داده شده است : 5در این برنامه 

11..  MMaaccrroo  VViieeww    
 ود . این عناصر عبارتند از : توان عناصر موجود در کد را مشخص نممی macro viewدیدگاه مکرو یا توسط 
Class 
Struct 

global variables 
global functions 

namespace's domains panoptical 

وجود دارد را بعنوان ورودی به برنامه  Kasperskyآنتی ویروس  کد منبعکه در  NetDetailبعنوان نمونه قطعه کدی از پوشه 

 توان از مسیر زیر استفاده کرد .ی ماکروهای کد میمیدهیم . برای مشاهده
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 نمودار حاصل به شکل زیر خواهد بود :

 

 
در همین  Unroll allد جزئیات در این شکل نشان داده نشده اند . بنابراین بر روی گزینه شوولی همانطور که مشاهده می

 پنجره کلیک کرده تا نمودار همراه با تمام جزئیات نشان داده شود
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هر رنگ نشان  تعیین اینکههر خصوصیت )عنصر( با یک رنگ خاص مشخص شده است . برای  مشخص است همانطور که 

. پس از آن نمودرا انتخاب  Macro View visual Optionگزینه  Optionبایست از منوی دهنده کدام خصوصیت است می

 آنهاست . صفحه ی زیر نمایان خواهد شد که نشان دهنده عناصر و رنگ نسبت داده شده به

 

 
 



6-7 

7 

 

 سی معکوس سی معکوس ازبار مهندازبار مهند

 

2. Flow View  

های درون است که تنها برای توابع و متد فلوچارتنشان دهنده نمودارهای جریانی همانند  Flow Viewجریان یا  گاهدید

مربوط به توابع و یا متدهای کالس قابل نمایش است .  flowchartکه فقط  شودتوجه باید  .یک کالس قابل ترسیم است

ظاهر می  فلوچارتنمودار  Flowگاه سپس در دید نموده،بر روی متد یا تابع مورد نظر کلیک  Macro بدین منظور در دید

 دقت نمایش نمودار را زیاد و کم می کنند 1x , 4x,16xگزینه های   Flow Viewگردد. در پنجره 

 

  

 
 

33 . .  SSeeqquueennccee  vviieeww  
این  از طریقهای توابع و متد های درون یک کالس است.  نشان دهنده دنباله فراخوانی sequence viewگاه دنباله یا ددی

یک تابع درک بهتری داشت . واضح است که همانند دیدگاه قبل تا زمانی که تابع و یا متدی  دتوان از عملکرمی گاهدید

 انتخاب نشود نموداری نشان داده نخواهد شد .
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44 . .NNSSDD  VViieeww    
 Nassi-Shneidermanی مخفف کلمه NSDنام شنایدار برای فهم عملکرد توابع بکار برده می شود.  دیدگاه دیاگرام نازی ا

Diagrams  استNSD .شرط ها دنباله ای  ای ازی مجموعهاین کد بوسیله بهترین نمودار برای فهم قسمتی از یک کد است

  مشخص شده است:در زیر  NSDنمودار ی از ی آن متوجه عملکرد کد شود . نمونه اکند تا کاربر بوسیلهایجاد می
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. 
بدین  توان بصورت عکس بر روی دیسک سخت ذخیره نمود .تمام نمودارهایی که در قسمت قبل نشان داده شد را می 

نمودار مورد نظر را انتخاب کرد و آن را با  Save View to BMP imageو سپس انتخاب  Fileمنظور می بایست از منوی 

 بر روی دیسک سخت ذخیره نمود. bmpپسوند 
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  مایکروسافتمایکروسافت  وژيوآالزیاروژيوآالزیار  ازبارازبار        44--66
برنامه افزونه ای است که بطور رایگان توسط شرکت  Visualization and Modeling Feature Pack Runtimeابزار 

ز کد برنامه همانند ماکروسافت در اختیار عموم قرار گرفته است. درر واقع هدف از این برنامه درک جزئیات بیشتری ا

 نمودارهای ارتباط بین کالس ها و فایل ها است. می توان این نرم افزار را از آدرس ذیل دریافت کرد:

  

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/93ba7cc9-e145-453f-a269-d98e0576b961/ 
 

ی قابل نصب است. پس از دریافت برنامه بر روی دکمه visual Studioبرنامه  Ultimateاین افزونه فقط بر روی نسخه 

install  کلیک کنید تا این افزونه به منویArchitecture   برنامهvisual Studio  .اضافه شود 

 

 
 

 

 

 ویژگی ها :

 کد برنامهفهم  .1

1,1. Architecture Explorer 
1,2. Sequence Diagram 
1,3. DGML Graph and Standard Graph 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/93ba7cc9-e145-453f-a269-d98e0576b961/
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 برنامه  کنترل  نگهداشت  .2

2,1. Layer Diagram 
2,2. Custom MSBuild Tasks 
2,3. Work Item Integration 

 فهم حوزه و دامنه برنامه .3

 UMLمحیط طراحی نمودار  .3,1

 مدل سازی پروژه .3,2

کله کد از اجزا دیاگرام کالسها در ی ایجاد چارچوب یا به عبارت دیکر اسبرا Generate codeاستفاده از گزینه   .4

UML. 

 استخراج دیاگرام کالسها از روی دیاگرام  .5

 استخراج گراف وابستگی .6

 .XMI 2.1پورت دیاگرمهای توالی، کالس و موردهای استفاده از فایلهای یا ایمکردن رد او .7

 ایجاد پیوند بین اجزا کد و اجزا مدل .8

 اگرامهای الیه ای برای کد و ارزیابی وابستگی هاایحاد دی .9

 نوشتن کد برای اصالح دیاگرامهای الیه ای  .10

توان نوع نمودار وابستگی مورد نظر را می Generate Dependency Graphدر قسمت   Architectureمنوی طریق از 

 نوع نمودار وابستگی به کاربر نشان می دهد . 4انتخاب کرد . این برنامه 

 Assemblyاساس  بر .1

 ها classبر اساس وابستگی  .2

 Namespaceبر اساس  .3

 بر اساس فراخوانی توابع  .4

 و....
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را انتخاب کرد و مشخص نمود که چه جزئیاتی در  Customتوان گزینه ی  برای مشاهده نمودارهای بیشتر و جزئیات آنها می

 نمودار نشان داده شود.
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آن را بدست آورد. بدین منظور در  Sequence Diagramتوان برای هر تابع برنامه می Sequence Diagram افزونه با افزودن

 کنیم .را انتخاب می Generate Sequence Diagramهر قسمت از تابع دلخواه کافی است راست کلیک کرده و گزینه 

 

 
 

 نشان داده خواهد شد : Sequenceدر نهایت برای تابع مورد نظر نمودار 
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های موجود  use Caseرا انتخاب کرد تا   new Digramگزینه ی  Architectureتوان از منوی می use Caseبرای طراحی 

 از آنها استفاده نماید.  Use Caseنشان داده شود و کاربر بتواند برای رسم 
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 .را طراحی کند  UMLتواند نمودارهای کاربر می
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  رنم افزار وژيوستینرنم افزار وژيوستین    55--66  
 

 

  استخراج دياگرام فعالیت و فلوچارتاستخراج دياگرام فعالیت و فلوچارت
                                        

ظاهر می برنامه مورد تحلیل برنامه سازی بکار رفته برای ایجاد زبان  برای تعیینذیل  پنجره ویژوسستین بالفاصلهبا اجرای 

. در صورت انتخاب اشتباه زبان بعداً در ی شودمورد تحلیل مشخص مبرنامه ایجاد  برایاستفاده مورد زبان  شود. از این طریق

از خود برنامه از طریق نوار ابزار و نوار منو قابل تغییر است، پس در صورت انتخاب اشتباه جای هیچگونه ناراحتی نیست. پس 

 .شودکلیک می  !GOروی دکمه  زبان انتخاب
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که البته این کار  نمودبرنامه را معرفی  Openو انتخاب گزینه  Fileدر اولین گام باید از طریق منوی  برای تحلیل برنامه دلخواه

 از طریق نوار ابزار نیز قابل دسترسی است. 
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را بتوان  ویسی ای که در ابتدا انتخاب شدهد نظر را با توجه به فرمت زبان برنامه نیل مورفا تامورد نظر رفته حال به مسیر برنامه 

 مشخص کرد. 
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بتوان برای اینکه فلوچارت و دیاگرام همکاری مربوط به کد را  رض است.کد پیش ف یکه شده مربوط به فلوچارت مشاهد

 UML activity diagram)فلوچارت( یا  Flow chart styleباید یکی از گزینه های  Options، ابتدا از منوی مشاهده نمود

style  می گیرد. اریک عالمت تیک کنار آن قر شودمی . هر کدام که انتخاب نمود)دیاگرام فعالیت( را انتخاب 
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 فلوچارت -الف

را برای دسترسی  F5را انتخاب کنیم یا به صورت سریع تر کلید  Draw flow chartباید گزینه  Chartسپس از طریق منوی 

 .ردسریع بکار ب
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می آید که تمام کد به صورت کامل در همان طور که مشاهده می شود همانند شکل زیر فلوچارت کد برای ما به نمایش در 

 فلوچارت قابل مشاهده است.

 

 
 

با  Optionsکل کد یا قسمتی از آن قابل نمایش در فلوچارت نباشد می توان از طریق منوی این است که  هدفحال اگر 

 رسید.و انتخاب یکی از زیرمنوهای موجود در آن به تنظیمات دلخواه فلوچارت  Complessionانتخاب گزینه 
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فراهم این امکان ویرایش را  Visustinنرم افزار  کرد.و آن را بنا به نیاز ویرایش  مده را تغییر دادفلوچارت بدست آ می توان

این امکان ویرایش  F7یا انتخاب کلید  Draw to Editorو انتخاب  Chartپس برای این منظور از طریق منوی  نموده است.

 میسر می شود.

 

 
 

ور که مشاهده می گردد این قابلیت ویرایش در یک پنجره جدید باز می شود و می توان با کلیک روی هر قسمت همان ط

 آن را ویرایش کرد و در ضمن از ابزارهای روی نوار ابزار نیز استفاده کرد.
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 دیاگرام همکاری -ج

 UMLگزینه   Optionsشد، از طریق منوی  برای دیدن دیاگرام همکاری پس از اینکه همانند قبل کد مورد نظر بارگذاری

activity diagram style  نمودانتخاب باید را. 
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همان طور که در  فشرده می شود. F5را انتخاب و یا همانند قبل کلید  Draw Flow Chartگزینه  رفته، Chartسپس به منوی 

 .شده استبرای برنامه مورد نظر ترسیم د دیاگرام همکاری شوشکل زیر مشاهده می 

 

 
 

نکته: کلیه تنظیمات گفته شده برای فلوچارت برای دیاگرام همکاری نیز صادق است و می توان کلیه تنظیمات از قبیل 

 محدود کردن نمایش کد و ویرایش دیاگرام همکاری را انجام داد.

یگری بارگذاری کنیم از طریق نوار نکته: اگر زبان برنامه را خواستیم عوض کنیم یعنی خواستیم برنامه دیگری را به زبان د

 این امر مقدور می باشد. Languageابزار یا نوار منوی 
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 مستند سازی برنامه -د

 Wordبرای تهیه یک گزارش کلی از نتیجه کارهایی که روی کد انجام دادیم نرم افزار قابلیت این گزارش گیری را در قالب 

 این امکانات را در شکل زیر مشاهده می کنید. دارد، که طریقه دسترسی به Power Pointو 

 

 
 

داشت.  Pdfهمچنین می توان تمام فلوچارت ها را در یکجا جمع آوری کرد و همه آنها را در قالب های مختلف از قبیل 

 را انتخاب کرد. Bulk Flowchartگزینه  Fileبرای این منظور می توان از منوی 
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گفته شده می توان فلوچارت و دیاگرام همکاری را استخراج کرد و به تجزیه و تحلیل برنامه  اکنون با استفاده از این مطالب

 ها پرداخت.
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  يومدليومدلرنم افزار رنم افزار     66--66
 

 

  الال  --امام  --هاي يوهاي يواستخراج دياگرام استخراج دياگرام 
 

 است. یک نرم افزار قدرتمند در زمینه تجزیه و تحلیل برنامه می باشد. در دو Altovaمحصول شرکت  Umodelنرم افزار 

بیتی قابل دسترسی است. این نرم افزار قوی قابلیت استخراج کلیه دیاگرام ها را دارد. البته این نکته وابسته  64بیتی و  32ورژن 

است به چگونگی ایجاد برنامه ای که قرار است تحلیل شود. برنامه ورودی باید طوری طراحی شده باشد که تمامی روابط 

تعریف شده باشند. در این صورت در پایان با توجه به سند خروجی می توان نتایج مطلوبی اصولی و کالس ها در آن بدرستی 

 با محیطی همانند شکل زیر مشاهده می شود. Umodelرا بدست آورد. پس از نصب و اجرای برنامه 
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رار است مورد تجزیه و تحلیل برای تحلیل و استخراج دیاگرام ها در مرحله اول باید پوشه ای که برنامه در آن قرار دارد و ق

میسر می  Import source Directoryو انتخاب گزینه  Projectقرار گیرد را به نرم افزار معرفی نمود. این امر از طریق منوی 

 باشد، که نحوه انتخاب این گزینه را در شکل زیر مشاهده می شود.

 
 برنامه در آن قرار دارد را تنظیم می کنیم.آدرس پوشه ای که  Directoryدر پنجره ظاهر شده، در قسمت 



6-30 

30 

 

 سی معکوس سی معکوس ازبار مهندازبار مهند

 
 

به پنجره بعد رفته و گزینه های مربوط به تنظیمات دیاگرام ها به دلخواه تنظیم می شوند که ما در  Nextسپس با انتخاب دکمه 

 اینجا نمایش آنها در یک بلوک تنظیم شده است.
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ص شود. در این پنجره تنظیمات مربوط به دیاگرام وابستگی  انتخاب را زده و تا مرحله بعد مشخ Nextدر اینجا باز هم دکمه 

 فشرده می شود.  Finishشده، باز هم نمایش آنها به صورت بلوک انتخاب و در پایان بعد از انجام تنظیمات دکمه 

 

 
 

تا پروژه با پسوند  ذخیره می شود saveدر پنجره بعدی یک آدرس برای ذخیره پروژه می خواهد. آدرس آن را داده و دکمه 

.ump .ذخیره گردد 
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همان طور که می بینید برنامه شروع به پارس کردن پوشه مشخص شده می کند و مدتی می گذرد تا خروجی مشاهده شود.  

این زمان بستگی به پروژه و حجم پوشه دارد. بعد از پارس کردن می توان دید که دیاگرام وابستگی پروژه به نمایش درآمده 

 ت.اس
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در قسمت میانی برنامه همانند شکل زیر می توان هر یک از سربرگ ها را انتخاب کرد و دیاگرام های بدست آمده را 

 مشاهده کرده و مورد بررسی قرار داد.
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اگر شکل دیاگرام خروجی همانند شکل باال آنقدر وسیع بود که در یک دید قابل رویت نبود می توان از قسمت سمت چپ 

ئین برنامه استفاده کرد و جاهای مورد نظر از دیاگرام را مشاهده کرد، که دسترسی به این قسمت را در شکل زیر می و پا

 توانید مشاهده کنید.
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ین مرحله را در که ا نمود.انتخاب باید را  Generate Documentationگزینه  Projectمستند از منوی  برای گرفتناکنون 

 .هده نمودمشا شکل زیر می توان
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 .شده استانتخاب  HTMLمثالً  باید نمود که در اینجادر پنجره ظاهر شده نوع خروجی را انتخاب 
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را  ظاهر شونددر خروجی  قرار استدر این سربرگ دیاگرام ها و عنصرهایی که  رفته Includeحاال به سربرگ دوم یعنی 

  .می کنندانتخاب 

این دیاگرام ها و روابط تعریف شده باشند و برنامه  شدهاست که در برنامه ای که انتخاب  نکته: نمایش دیاگرام منوط به این

 شامل این دیاگرام ها باشد.

 

 
 

 .شودتنظیمات دلخواه انجام  تارفته  Detailsاکنون به سربرگ بعدی یعنی 
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را  Okو در پایان دکمه  دادفونت را انجام و تنظیمات دلخواه مربوط به  باید رفت Fontsدر مرحله بعد به سربرگ آخر یعنی 

 .نمودانتخاب 

 

 
 

باید مشخص آدرس دلخواه را  .یک پنجره ظاهر می شود که آدرس ذخیره خروجی را می خواهد OKبعد از انتخاب دکمه 

ها می  ع به تولید دیاگرامهمان گونه که دیده می شود شرو ذخیره کند. شدهنتخاب ا HTMLبه صورت  که یتا فایل نمود
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زمان تولید دیاگرام ها بستگی به سرعت کامپیوتر و پروژه دارد. پس از کامل شدن با توجه به تنظیمات به صورت  کند.

 به نمایش درمی آید، که اجرای پروژه به صورت شکل زیر است. HTMLخودکار صفحه 

 

 
 

کالس دیاگرام است که  7ی دارد و دارای این پروژه کالس دیاگرام و دیاگرام وابستگ مشخص استهمان طور که در شکل 

 مشخص شده است.یک نمونه در شکل زیر  کرد و دیاگرام را مشاهده کرد. می توان بر روی هر کدام کلیک
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 مثالً دیاگرام وابستگی پروژه ما به صورت زیر است.
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ه کرد و برای دیدن جزئیات کامل هر ( می توان کالس ها، کامپوننت ها و بسته ها را مشاهدElementsدر قسمت عنصرها )

 کدام می توان بر روی آنها کلیک کرده و بازیگر و خصوصیات و سورس روابط را دید، که یک نمونه به صورت زیر است.

 

 
ز د نیابرنامه های مورد دلخواه و مور ده آن که توضیح داده شد می تواناکنون با توجه به این نرم افزار قدرتمند و طریقه استفا

 .نمودو مطالب و نیاز های خود را استخراج  خود را تجزیه و تحلیل کرد
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  سیسی--ماماا ا فر فر رنم افزار رنم افزار     77--66
 

 

  CCکد کد   ابزار مهندسی معکوسابزار مهندسی معکوس

 

 

مهندسی معکوس، به روندی گفته می شود که برای استخراج دانش طراحی از هر ساخته دسته بشر استفاده می شود. استفاده 

متداول است و تفاوت اصلی مهندسی معکوس با تحقیقات متعارف علمی در این است که  از این علم در تحقیقات، بسیار

هدف این علم، بررسی چگونگی طراحی و فناوری بکار رفته در ساخته های دست بشر است، در صورتی که علوم طبیعی،به 

ی تجزیه و اجزاء و تحلیل فناوری ضمن اینکه در مهندسی معکوس، با بررس  دنبال تحلیل پدیده های جاری در طبیعت هستند.

بکار رفته در یک محصول تولید و عرضه شده، به نوعی به ساختار آن پی برده و امکان تولید مشابه آن و حتی افزودن ویژگی 

 های مثبتی به این محصول، توسط محققین و پژوهشگران فراهم می شود.

ون اخالل در کار آن نرم افزار از دالیل عمده استفاده از مهندسی سازماندهی مجدد و تغییر دادن در یک نرم افزار موجود بد

معکوس در صنعت نرم افزار است. معموالً زمانی از مهندسی معکوس استفاده می کنیم که دیگر سخت افزار و یا نرم افزار 

این کار وجود داشته باشد . در های موجود ، از نرم افزارهای قدیمی تر پشتیبانی نمی کند و همچنین برای ما توانایی و ابزار 

حقیقت برخی مواقع شما امکان دسترسی قانونی به سورس های یک پروژه انجام ش ده را ندارید ، ولی امکان استفاده از این 

علم برای شما وجود خواهد داشت در این مقاله به کاربردن مهندسی معکوس در نرم افزار را با عنوان معکوس سازی بیان می 

به طور معمول از معکوس سازی برای به دست آوردن پایگاههای داده و اطالعات نهفته در یک نرم افزار استفاده می کنیم و 

 شود.

در عین حال هزینه مهندسی معکوس ، معموالً از ایجاد یک نرم افزار جدید خیلی کمتر است و همچنین در ایجاد یک نرم 

ادر برنامه نویسی ، و خطاهای جدید وجود دارد که این موارد تمایل به استفاده افزار جدید ، مخاطرات زیادی از جمله تغییر ک

دسته قرار  9ابزارهای اصلی مورد استفاده در معکوس سازی را می توان در  از مهندسی معکوس را به شدت افزایش می دهد.

 داد:

1 .hex editor 

 اشکالزدا. 2

 دیس اسمبلر. 3

4 .decompiler 

5 .patcher 

6 .compressor 
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7 .analyzer 

8 .monitoring tools 

9 .protector 

مجموعه ای ابزارها است که به تجزیه  سی-فراما را می توان در  دسته هفتم یعنی تحلیل گر و آنالیزر قرار داد. سی-فراماابزار 

ه و تحلیل استاتیک کد تجزی راه کاردر وقع چندین روش و  سی-فرامامی پردازد.  Cو تحلیل کدهای نوشته شده به زبان 

یه این صورت است که می تواند از  سی-فرامااست که در یک چارچوب مشترک گرد هم آمده اند. رویکرد مشترک در 

خود نیز لحاظ کند. به لطف  frameworkنتایج به دست آمده توسط سایر ابزارهای آنالیز کد استفاده کرده و نتایج آنها را در 

یک ابزار پیشرفته و کارا تبدیل شده که قابلیت های برش و تحلیل وابستگی را نیز دارا می باشد.  به سی-فرامااین رویکرد 

توسط کمیسرای انرژی و انرژی  سی-فرامارا بدون اجرای آنها را فراهم می کند.  cامکان تجزیه و تحلیل کدهای  سی-فراما

 های جایگزین اتمی توسعه یافته است.

 

  سیسی--فرامافراما  آانلیز استاتیک وآانلیز استاتیک و  11--77--66

تجزیه و تحلیلی استاتیک کد علم محاسبه مصنوعی اطالعات در مورد کد منبع و بدون اجرای آن است. برای بسیاری از 

برنامه نویسان، تجزیه و تحلیل استاتیک به معنای اندازه گیری کد منبع با توجه به معیارهای مختلف مانند تعداد توضیحات در 

پیاده سازی و قابل اجرا است اما  سی-فراماتو است. این نوع از تجزیه و تحلیل در ابزار  هر خط و عمق ساختارهای تو در

 روی این موضوع نیست. سی-فراماتمرکز عمده پروژه 

این ابزار ابتدا با یک نگاه عمقی و با دقت به کد تالش می کند که ساختار ها و باگ های موجود در کد را کشف کند و 

کن است در زمان اجرا دچار خطا شود را مشخص کند. البته واضح است که این ابزار اکتشافی توانایی نقاطی از کد را که مم

تشخیص تمام اشکاالت و باگ های کد را ندارد اما تا حد زیادی قابلیت مشخص کردن این اشکاالت را دارا می باشد. حتی 

تی از کد هشدار دهد و آن قسمت را باگ تشخیص دهد در بعضی از مواقه ممکن است که این ابزار به کاربر در مورد قسم

 در حالی که آن قسمت بدون مشکل باشد.

است که به طور گسترده  "درست"فقط یک تجزیه و تحلیل کننده آنالیز نیست اما از خانواده آنالیز کننده های  سی-فراما

فتار برنامه تضمین نمی کنند. اما هدف آنها این است مورد استفاده قرار می گیرند. معیارهای نرم افزار هیچ چیز را در مورد ر

که رفتار کد را تشخیص دهند. ابزارهای اکتشافی تشخیص خطا می توانند بسیار مفید باشند اما از آنجایی که نمی توانند تمام 

د خطا و اشکال خطاهای موجود در کد را تشخیص دهند این توانایی را ندارند که اعالم کنند یک قطعه از کد برنامه فاق

این قابلیت را دارد که تضمین کند قسمتی ار کد فاقد خطاهای زمان اجرا است. البته این قابلیت نیاز به  سی-فرامااست. اما 

نیاز به مشارکت و  سی-فراماکار بیشتری از سوی کاربر نسب به ابزارهای اکتشافی دارد. برخی از تحلیل های ارئه شده توسط 

 از سوی کاربر دارد تا بتواند نتایج قابل توجه و بهتری را به دست بیاورد. مداخله نسبتا کمی
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به همه  GNU LGPL V2یک نرم افزار متن باز است که در محیط ویندوز و لینوکس کار می کند. شرایط مجوز  سی-فراما

نرم افزار استفاده کنند. نسخه توسعه دهندگان اجازه می دهد که بدون پرداخت هیچ گونه هزینه مجوز یا حق امتیاز از این 

 دانلود کنیم. http://Frama-c.com/index.htmlآن را می توان از سایت  plug-insنهایی این نرم افزار به همراه 

 

  سیسی--ماما  فرا فرا وژيگی اه  وژيگی اه          22--77--66
نوشته  cاده می شده است و هم اکنون برنامه های زیادی که به زبان به مدت طوالنی به عنوان یک زبان محبوب استف cزبان 

که به دالیل تاریخی در بسیاری از برنامه های کاربردی استفاده می  cشده است در دسترس می باشد. این خصوصیت زبان 

ر معرض سختارهای به علت د Cشود نیاز به یک ابزار مناسب برای تحلیل این زبان را ایجاد کرده است. همچنین زبان 

نامناسب قرار داشتن همیشه مستعد ایجاد خطا ها و اشکال هایی بوده است و این موضوع نیاز به ابزاری پیشرفته برای تحلیل 

این ابزار قادر خواهیم بود بسیاری از دستورات و اعمال واقعی  plug-insبا استفاده از  این زبان را بیشتر از پیش کرده است.

-فرامابا استفاده از  امه را فاش کنیم و متوجه این موضوع شویم که یک کد دقیقا چه کاری را انجام می دهد.کدهای یک برن

 شما قادر خواهید بود: سی

  مجموعه مقادیر موجود برای هر متغیر را در هر قسمت از برنامه مشاهده کرده و نیز همچنین بتوانید در هر لحظه از

  ها را مشاهده کنید.وعه مقادیر متغیرماجرا این مج

  برنامه اصلی را به تکه هایی تقسیم کنید که هر کدام نسبت به برنامه اصلی ساده تر و کوتاه تر باشند. این کار سبب

 می شود که تحلیل هر قسمت برای کاربر ساده تر شود .

 . به جریان داده برنامه دسترسی داشته باشید 

که با استفاده از مشخصات رسمی ارائه شده به بررسی و بازبینی کد بپردازیم. این  قادر خواهیم بود سی-فرامابا استفاده از 

امکان نیز فراهم است که با تمرکز بر روی یک جنبه خاص از تجزیه و تحلیل  در یک زمان خاص مشخصات و ویژگی های 

عنوان مشخصات رسمی در نظر جزیی تری را مورد ارزیابی قرار دهیم. بخش ساختار اسناد طراحی موجود می تواند به 

گرفته شود. به عنوان مثال لیستی از متغیرهایی که تابع قرار است برای خواندن یا نوشتن از آنها استفاده کند یک مشخصه 

قادر است تمام این مشخصات را به طور خودکار از کد منبع استخراج و با محاسبه آنها این امکان را به  سی-فرامارسمی است.

هد با بررسی کد و مقایسه آن با سند طراحی ارزیابی کند که آیا کد همان کاری را که انتظار می رود انجام می دهد کاربر بد

این امکان را می دهد که ما این اعمال را به طور سریع تر، دقیق تر و نیز با ریسک و خطای کمتری  سی-فرامایا نه. همچنین 

 واند کاربرد داشته باشدزیر می ت در موارد سی-فراما انجام دهیم.

  برای درک یک کد به زبانc  ر ها را یشما را قادر می سازد که متغ سی-فراماکه شما ننوشته اید. به عبارت دیگر

 مشاهده کرده و بتوانید در محیط برنامه وارد شوید.

 برای اثبات خواص رسمی در کد 

http://frama-c.com/index.html
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  با استفاده از برای به اجرا در آوردن برنامه نویسی استاندارد در کد منبعplug-in های سفارشی 

 محافظت از کد برنامه در مقابل نقص های امنیتی 

 

 

  سیسی--ماما  فرا فرا معمار  معمار          33--77--66
(. یک هسته مشترک مرکزی وظیفه Eclipseیا  Gimpسازماندهی شده است )قابل مقایسه با  Plug-inبا همراه یک  سی-فراما

ها نیز از طریق رابط های تعریف شده توسط  Plug-inده دارد. هر کدام از تمرکز اطالعات و انجام تجزیه و تحلیل را به عه

هسته با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. این امر تاثیر زیادی در نیرومندی و توانایی این ابزار داشته و باعث توسعه آن نیز شده 

 است.

آماده به استفاده است که از آنها می توان برای  Plug-inیک نرم افزار توسعه پذیر است که شامل تعداد زیادی  سی-فراما

می تواند از نتایج و توابع موجود در  Plug-inاستفاده کرد. اما مهم تر از آن این است که هر  cتجزیه و تحلیل دینامیک کد 

Plug-in  های قبلی استفاده کند. این امر باعث می شود که کاربر بتواند با زحمت کمتریPlug-in تری با قابلیت های جدید

در شکل محیط کار این ابزار  مختلف را با هم ترکیب کند. Plug-inبهتر و کارآمدتر ایجاد کرده و یا بتواند یک کارایی چند 

 مشخص شده است.زیر 

 



6-46 

46 

 

 سی معکوس سی معکوس ازبار مهندازبار مهند

 
 

مورد پالگین  Analysesتوابع اصلی این ابزار دسته بندی شده اند . جهت استفاده از پالگین ها از منوی  Menu barدر قسمت 

پرکاربردترین ابزارها قرار داده شده است . محیط اصلی ابزار به دو قسمت  Toolbarنظر را می توان انتخاب کرد . در قسمت 

،در صورت  Plug-in viewنرمال شده قرار می گیرد . در قسمت  کد منبعاصلی و  کد منبععمده تقسیم شده است که در آنها 

مربوط به  File treeز کد ،اطالعات مربوط به آن پالگین نمایش داده می شود . قسمت استفاده از پالگین خاص جهت آنالی

کد نیز خروجی آنالیز های انجام شده روی  Message viewنمایش ساختار کد و اطالعات مربوط به آن است . در قسمت 

را جهت آنالیز کد در اختیار کاربر قرار اصلی ترین توابع ین ابزار  Analysesمنوی  به صورت پیام نمایش داده می شود. منبع

 می دهد . در تصویر زیر گزینه های موجود در این منو را مشاهده می کنید :
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حليل یک ربانمه ساده           44--77--66
ت
حليل یک ربانمه ساده تجزهي و 
ت
  CCتجزهي و 

نامه زیر را به . برای این کار ابتدا باید براده شده استمورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار د  cیک برنامه ساده  در این قسمت

 .شوددخیره  first.cا با نام نوشته و cزبان 

 

 
 .بتوان انجام دادآنالیز های مختلف را روی کد زیر  تارفته  سی-فراماحال به 

 
 

 . این پنج آنالیز عبارتند از:شودمشاهده می نالیز مختلف برای این قطعه کد حال در قسمت پایین نتایج مربوط به پنج آ

 

1- Interface Overview 
2- Value Analysis 

3- Effects Analysis 

4- Dependency Analysis 

5- Impact Analysis 

  

1- Interface Overview 
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–ه دگزین یک پروژه آنالیز را برای این کد ایجاد می کند. Frame-C شود.اجرا می  first.cبرای فایل  هنگامی که دستور باال

val در خط فرمان باعث می شود که تجزیه و تحل( یل مقدار Value Analysis به اجرا در بیاید و نتایج مبوط به آن قبل از )

 دقت تجزیه و تحلیل را در یکی از گزینه های مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد. slevel–گزینه . رابط به نمایش در بیاید
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2- Value Analysis: 

 

تضمین  سی-فرامادر هر نقطه از برنامه به کار برده می شود. هنگام ارائه نتایج تجزیه و تحلیل ارزش در محاسبه مقدار متغیرها 

ثال م ذکر کرده نمی تواند اختیار کند. سی-فرامامی کند که متغیر در آن نقطه از برنامه هیچ مقدار دیگری به جز آنهایی که 

 باشد. 6و3و1و0 مجموعه مقادیر می تواند sدر شکل باال نشان داده شده است که برای متغیر 

3- Effects Analysis: 
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3- Interface Analysis : 

این ابزار می تواند یک لیست جامع از سلول هایی از حافظه که ممکن است در طول این قطعه از برنامه  statementبرای هر 

ادر به شناسایی آن متغیرها نیز است. در تغییر کند را ارائه دهد. حتی اگر در کد از اشاره گر نیز استفاده شده باشد این آنالیز ق

تغییر نمی  Tهیج مکانی از حافظه به جز آرایه  tmp=S*تضمین می کند که در تمام طول اجرای دستور  سی-فرامامثال باال 

 یابد.
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: 

 
 

 

4- Dependency Analysis 

شدن دستوراتی بیانجامد که در آن نقطه از  نالیز وابستگی باعث می شود استفاده از نتایج حاصل از آنالیز ارزش به برجستهآ

تعریف شده  S+=iتوسط دستور  tmp=S*در دستور  Sقداری موجود در متغیر م شده است. Sبرنامه باعث تعریف متغیر 

 است.
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5- Impact Analysis 

نگ سبز از سایر دستورات این آنالیز باعث می شود که تمام دستوراتی که به دستوری که مشخص کرده ایم ربط دارد را با ر

این  می شود. tmp=p ،p++ ،*tmp=Sباعث سبز شدن دستورات  p=Tبه طور مثال انجام این آنالیز برای دستور  متمایز کند.

 تاثیری بر روی این دسوتر نمی گذارند.  ++iو  S+=iآنالیز همچنین تضمین می کند که دستورات 
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  اهاه  PPlluugg--iinn  شروع کار باشروع کار با  55--77--66

 برای اینکه بتوان .توضیح داده شده استجدید   plug-in مزایا و طریق ایجاد یکد و انمطرح شدهها  plug-inمت در این قس

 تدا باید مراحل زیر را انجام داد:اب ها استفاه کرد، plug-in این نوع از

 را باید نصب کرده باشیم سی-فراما

 کامپایلر مورد نظر را نیز نصب کنیم

 مورد نظر قرار دهیم. را در مسیر GNUفایل 

 .ارتباط برقرار کند سی-فراماچگونه می تواند با  Plug-inشکل زیر نشان می دهد که یک 

 

 
 

اضافه  سی-فرامارا به  hello–یک دستور  Plug-in. این  ”Hello World“بسیار اساسی و پایه برای یادگیری  Plug-inیک 

این برنامه را می توان بدون استفاده  چاپ می شود. " Hello Word"م پیغام می کند. هر زمان ما از این دستور استفاده کنی

  نیز انجام دهد.  سی-فرامانیز و به وسیله ماژول های ارائه شده توسط کتابخانه استاندارد  plug-inکردن از
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akefile 
Hello_world.ml 

 

 :به صورت زیر است  plug-inمراحل ایجاد یک 

شود. البته باید در نظر را با توجه به خطوط توضیح داده شده در قسمت زیر ایجاد می  hello_world.mlو  makefileدو فایل 

( یکی  helloو  hell_worldجدید نباید این دو نام ) در اینجا  plug-inکه هنگام ایجاد این دو فایل برای ایجاد یک  داشته

را اجرا کنید. برای انجام این کار شما باید دسترسی به نوشتن  make installفایل  اجرا تا کامپایل شود. makeفایل  باشند.

(FRAMAC LIBDIR در مسیر )plug-in .حال می توان را داشته باشید plug-in برای این کار می توان در نمودرا امتحان .

 .نمودا مشاهده ر "Hello Frama-C Wold" نوشت. پس ا اجرای این دستور می توانرا  helloدستور  frama-c byteدر 
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66--77--66  PPlluugg--iinn  اه  موجوداه  موجود  

در  Plug-in: این Value analysis ها استفاده می شوند عبارتند از: Plug-inمهم و پرکاربرد که توسط سایر  Plug-inسه 

چند کاربر حوزه محاسبه تنوع مقادیر برای متغیرهای یک برنامه است. این کار به صورت کامال اتوماتیک انجام می شود. هر 

های تفسیر انتزاعی  راه کارکه از  Plug-inبرساند. این  سی-فراماممکن است در مواردی از تجزیه و تحلیل راهنمایی را به 

 را تحت پوشش قرار دهد. cاستفاده می کند می تواند طیف وسیعی از ساختارهای زبان 

Jessie  وWP  این دو :Plug-in   که از پرکاربردترینPlug-in ای موجود نیز می باشند دو هplug-in  اعتبار سنج قیاسی

هستند. این دو بر اساس ضعیف ترین پیش شرط های محاسبات بنا شده اند. آنها به کاربر این امکان را می دهند که ثابت کند 

-فراماا برای کاربران های باال این امکان ر plug-inدر دسترس بودن  که آیا یک تابع همان کاری که باید انجام میدهد یا نه.

هایی را plug-inهای جدیدتری را بنویسند. در زیر یک لیست جامع از  plug-inفراهم می کند که بتوانند با تالشی کم  سی

 برای بررسی کد نا آشنا: :یه شده استتوزیع شده ارا سی-فراماکه قبال نوشته و توسط 

1. Impact analysis 
2. Scope & Data-Flow Browsing 

3. Variable occurrence browsing 

4. Metrics calculation 

 برای دگرگونی کد:  

1. Semantic constant folding 
2. Slicing: 
3. Spare code 

 برای تایید مشخصات عملکرد:
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1. Aoraï 
 

  جدیدجدید  PPlluugg--iinnنوشتن یک نوشتن یک   77--77--66

نه کاری که می خواهند ترجیح می دهند که خودشان برای زمی سی-فرامادالیل زیادی وجود دارد که چرا کاربران پیشرفته 

خود را اختصاصی  Plug-inبنویسند. و در واقع متناسب با آنالیزی که می خواهند انجام بدهند  Plug-inآنالیز انجام بدهند 

 کنند. از نمونه این دالیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

های موجود برای یک  plug-inسفارشی می تواند اطالعات بیشتری را نسبت به سایر  plug-inیک  .1

 تحلیل خاص در اختیار کاربر قرار دهد.

2. Plug-in  های سفارشی دارای دامنه وسیع تری از تنظیمات برای تجزیه و تحلیل رفتار یک کد خاص

 هستند

 سفارشی نوع خاصی از آنالیز را ارائه دهد. plug-inممکن است یک  .3

 
 

 

 

 

 )) پایان ((
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    IImmaaggiixx--44DDرنم افزاررنم افزار          88--66

 

 

  الال  --امام  --ستخراج دياگرام هاي يوستخراج دياگرام هاي يواا
 

 

  IImmaaggiixx--44DD  معرفی ازبار معرفی ازبار       11--88--66

imagix-4D  ابزار مهندسی معکوس،مستند سازی و ارزیابی نرم افزارهایی است که با زبان هایc  ،c++  وjava  نوشته شده

و تحلیل قرار داد . با استفاده از این اند . بوسیله این ابزار براحتی می توان برنامه های بزرگ ، پیچیده و قدیمی را مورد تجزیه 

ابزار می توان سورس کدها را در تمام سطوح به سرعت بازدید کرد و بطور سیستماتیک مطالعه نمود . شما می توانید طیف 

ث گسترده ای از جنبه های نرم افزار را بصورت گرافیکی مشاهده کنید ،از جمله ساختار کنترلی، داده های مورد استفاده و ار

بری کالس ها . از طریق این فرایند ،به سطوح برنامه دسترسی سریعتری دارید، درک دقیق تری از برنامه دارید ،ودر نتیجه 

 بهره وری باالتر و نقص کمتری در نرم افزار خواهید داشت .

ی کند . شما می به شما در تشخیص خطاهای بالقوه و نگهداری نرم افزار کمک م Imagix-4Dکیفیت معیارهای ارزیابی 

توانید از چک کننده های کد برای پیدا کردن استثنا هایی که در طراحی برنامه اعمال شده اند،استفاده کنید . با استفاده از این 

ابزار می توانید معیار های نرم افزار را با معیارهای توسعه و نیازهای سازمان مقایسه کنید . با شناسایی و اصالح نواحی دارای 

 ، شما قادر به بهبود وضعیت ، قابلیت حمل و نگهداری از نرم افزار خواهید بود . خطا

 این ابزار را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید :

http://www.imagix.com/index.html 

 

 

 

 Imagix-4Dشروع کار با 

http://www.imagix.com/index.html
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ی اولیه ابزار را مشاهدی می کنید . محیط کار با این ابزار به پنج قسمت تقسیم شده است که در در تصویر زیر محیط اجرا

 ادامه به معرفی هر قسمت خواهیم پرداخت .

 

 

File Menu  

این قسمت از محیط ابزار شامل چهار زیرمنو است که کالس ها و فایل های لود شده یک برنامه را با استفاده از آنها مشاهده  

نام گذاری شده  Symbol indexو  File index  ،Namespace index  ،Class indexی کنیم .این چهار زیرمنو با نام های م

و مشخص کردن محل ذخیره کد برنامه ، کلیه فایل های مربوط شناسایی شده  Fileاند . پس از تعریف پروژه جدید از منوی 

قسمت امکاناتی برای جداسازی و فیلتر فایل ها از یکدیگر و نمایش جداگانه  و در این قسمت نمایش داده می شوند . در این

وجود داشته باشد که در زیر  h.و  c  ،.cpp.آنها وجود دارد . برای مثال در یک برنامه ممکن است انواع فایل ها با پسوند های 

 می توان همه یا هرکدام را جداگانه بررسی کرد . File indexمنوی 
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میتوان توابع،کالس ها و ساختمان ها را از هم تفکیک کرد و با کلیک کردن روی هر یک کد  Symbol indexرمنوی در زی

 Any Symbolو ساختار آن را در قسمت های دیگر ابزار مشاهده و بررسی کرد . بصورت پیش فرض این زیرمنو در حالت 

ین قسمت نمایش داده می شوند . ولی می توان با تغییر حالت منو ، قرار دارد ،یعنی تمامی کالس ها ، توابع و متغیر ها در ا

اطالعات قابل نمایش را از هم تفکیک کرد . این تفکیک ها می تواند بر اساس کالس ها ، توابع ، ماکروها و انواع و متغیر 

است . تفکیک توابع براساس های مورد استفاده در برنامه باشد . تفکیک کالس ها بر اساس ساختمان کالس و اجتماع آنها 

مجازی بودن،کتابخانه ای بودن ،ریشه ای بودن و ... است . تفکیک متغیر ها براساس عمومی بودن،استاتیک بودن و... است . 

این زیرمنو در  1ودر نهایت تفکیک انواع داده ها بر اساس آرایه بودن ،اشاره گر بودن ، ارجاع و... می باشد . در تصویر 

 در حالت نمایش انواع آرایه مشاهده می شود . 2فرض و در تصویر  حالت پیش
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 2تصویر                                                                                              1تصویر                           

 

Project Menu  

و  Project Summary  ،Database Lookup  ،Grep Toolsشامل چهار زیرمنو است که با نام های  این قسمت از محیط کار 

Graph Symbols  نام گذاری شده اند . در زیرمنویProjec Summary  خالصه کلی از وضعیت پروژه نمایش داده می شود

تعداد توابع و کالس ها و ماکرو ها ، تعداد  . حجم پروژه ، تعداد کلی خطوط برنامه ، تعداد خطوط دستورات و توضیحات ،

 متغیر های تعریف شده و ... از اطالعاتی هستند که در این زیرمنو مشاهده می شوند .
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، در صورت استفاده از پایگاه داده خاصی در برنامه ، اطالعات آن نمایش داده می شود .  Database Lookupدر زیرمنوی 

ع عمل جستجوی عبارتی خاص در کل برنامه و یا قسمت های مورد نظر کاربر را انجام می در واق Gerp Toolsزیر منوی 

 را جهت جستجو وارد کرده ایم . intدهد .برای مثال در تصویر زیر عبارت 

 
 ، نمایش درخت گونه ای از کل پروژه ،شامل توابع ،کالس ها ،ماکرو ها ... مورد استفاده در Graph Symbolsدر زیر منوی 

پروژه را مشاهده می کنیم . در قسمت اول این زیرمنو اطالعات عددی و در دو قسمت دیگر کل پروژه بصورت درختی 

 نمایش داده می شود .
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Notebook 

ی سورس کد مد این قسمت از ابزار را مهم ترین قسمت کارایی ابزار باید دانست . در این قسمت برنامه بسته به اینکه بررس

در صورت انتخاب سورس کد جهت بررسی ،  نظر باشد یا نمایش های گرافیکی برنامه ، امکانات مختلفی را فراهم می کند .

امکانات ویرایش کد ، جستجو متن ، جایگزینی متن ،پیدا کردن نقاط چک کردن و نمایش توابع و متغیرهای برنامه فراهم 

 می شود .

 
 

قابل انتخاب هستند .در  Viewساختار هر کد ،تعداد زیادی از گزینه ها وجود دارد که از منوی  جهت نمایش گرافیکی

 تصویر زیر این گزینه ها را مشاهده می کنید :
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، درخت فراخوانی توابع مورد استفاده در برنامه را ایجاد می کند .در این درخت  Function Call Treeگزینه اول یعنی  -

ع برنامه بوده ، و از تابع اصلی بصورت با به پایین تمامی فراخوانی های توابع بررسی شده و به درخت اضافه می ریشه تابع شرو

 می باشد : ()Mainشود . در مثال زیر تابه اصلی 
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 در قسمت باال از شکل که با کادر قرمز رنگ مشخص شده است این قابلیت وجود دارد که نحوه نمایش درخت را بطور 
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، مربوط به اسامی گره ها در درخت مورد نظر است که در صورت انتخاب نشدن گره ها  Labelsدلخواه تنظیم کرد . گزینه 

بعدی و عمودی درخت بوده. 3هم مربوط به نمایش  Verticalو  3Dبدون برچسب و نام نمایش داده می شوند . گزینه های 

درخت را به  FromRootsره ریشه در یک سطح نمایش می دهد و گزینه تمامی گره ها به جز گ Compactانتخاب گزینه 

صورت باال به پایین نمایش می دهد و در آن گره ریشه در سطح اول و به تنهایی قرار می گیرد . در زیر چند نمونه از انتخاب 

 های مختلف این گزینه ها را مشاهده می کنید : 
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ها و متغیرها نیز براساس ماکرو ها و متغیر ها درخت فراخوانی توابع را نمایش می دهد . گزینه های فراخوانی توابع با ماکرو -

درخت فراخوانی توابع را بر اساس نوع متغیر ها نمایش می دهد  Viewاز منوی  Function Call With Set Variablesگزینه 

د به عنوان فرزند این گره قرار می گیرند . در تصویر زیر هستن intدر ریشه قرار گرفته و متغیرها و توابعی که  int. برای مثال 

 نمونه ای از انتخاب این گزینه  را برای یک برنامه مشاهده می کنید : 
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باید توجه داشت که با نمایش هر درخت تمامی گزینه ها ،برای نمایش آن درخت تنظیم می شوند .با انتخاب گزینه های 

 س ها،وراثت و چندریختی متغیرها نمایش داده می شود .دیگر فراخوانی توابع براساس کال
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، گراف جریان کنترلی برنامه تشکیل  Creat Control Flow Graphبا کلیک راست کردن روی درخت و انتخاب گزینه  -

هده می می شود و گره های این گراف در واقع همان بالک های اولیه هستند . در شکل زیر نمونه ای از این گراف را مشا

 کنید :

است .با انتخاب این گزینه فایل های فراخوانی شده در برنامه و  File Callsگزینه  Viewیکی دیگر از گزینه های منوی  -

نحوه ارتباط آنها با هم نمایش داده می شود . با کلیک روی هر فایل ،کد مربوط به آن نمایش داده می شود . در تصویر زیر 

 ین گزینه را مشاهده می کنید :نمونه ای از انتخاب ا
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برنامه بر اساس کالس های هر تابع نمایش داده می شود و براحتی  UMLنمودار  UML Class Diagramبا انتخاب گزینه  -

 می توان ارتباط بین کالس ها را مشاهده کرد .

 ،  Create UML Diagramدر صورت داشتن گراف فراخوانی فایل ها ،با کلیک راست کردن و انتخاب گزینه  -

 ارتباط فایل ها با یکدیگر نمایش داده می شود .نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده می کنید : UMLگراف 
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،گراف سلسله مراتبی دسترسی فایل ها به یکریگر نمایش داده  Viewاز منوی  File Include Hierarchyبا انتخاب گزینه  -

 ز این گراف را در شکل زیر مشاهده می کنید : می شود.نمونه ای ا

 
است . این شامل دو گزینه است که در آنها  Displayیکی دیگر از منوهای موجود در این قسمت از محیط کار ، منوی  -

امکاناتی جهت مشخص کردن اجزا مختلف یک گراف یا نمودار نمایش داده شده وجود دارد . این گزینه در نمایش بهتر و 
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 Globalفکیک اجزا از یکدیگر و درک بهتر ساختار برنامه بسیار مفید می باشد . مثال برای نمایش توابعی که از متغیر های ت

را طبق شکل زیر انتخاب کرد . همانطور که مشاهده می شود ،  Variable used Globalاستفاده می کنند می توان گزینه 

 با رنگ بنفش از دیگر توابع جدا شده اند : هستند  Globalتوابعی که دارای متغیرهای 

 
General Menu 

در قسمت پایین محیط کار ، منویی شامل چهار گزینه وجود دارد که اطالعات کلی در ارتباط با گراف یا سورس کد جاری 

 در حال بررسی در اختیار ما قرار می دهد . 

د بررسی در اختیار ما قرار می گیرد .برای مثال در شکل زیر تابع ،اطالعات اصلی تابع مور General Infoبا انتخاب گزینه  -

Main  : مورد بررسی قرار گرفته است 
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 ،کد تابع مورد بررسی نمایش داده می شود : Source codeبا انتخاب گزینه  -

 
از  Mainل در تصویر زیر تابع ، فایل محل قرار گرفتن تابع نمایش داده می شود . برای مثا File Locationبا انتخاب گزینه  -

 فراخوانی شده است : Main.cفایل 

 
اطالعات عددی در مورد تابع نمایش داده می شود . اطالعاتی مانند عمق ،درجه سختی ، تعداد  Metricsبا انتخاب گزینه  -

 مشاهده می کنید : Main متغیرهای استاتیک و محلی و... . در تصویر زیر نمونه ای از انتخاب این گزینه را برای تابع
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Status Menu 

،منوی چهار گزینه ای دیگری وجود دارد که فعالیت های جاری کاربر را  Imagix-4Dدر قسمت دیگر از محیط کار با ابزار 

گراف جاری نمایش داده می شود ،همچنین در گزینه های دیگر  Cross Referenceنشان می دهد . با انتخاب گزینه 

 از استفاده های کاربر ذخیره می گردد . تاریخجه ای
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نمایش گراف جریان کنترلی برنامه است . برای این منظور کافی است از  Imagix-4Dیکی از امکانات بسیار جالب ابزار 

را انتخاب کنیم .در این گراف تمامی دستورات و نقاط کنترلی برنامه به راحتی قابل  Flow Chartگزینه  Toolsمنوی 

 ص هستند .نمونه ای از این گراف را در تصویر زیر مشاهده می کنید : تشخی

 
وجود دارند که با استفاده از آنها  Highlightو  Displayهمانطور که مشاهده می شود ، برای نمایش این گراف گزینه های 

طوط برنامه در گراف کنترلی را می توان نمایش بهتری از گراف کنترلی داشت . برای مثال توابع را مشخص کرد یا شماره خ

 در تصویر زیر تعاریف نماد های مورد استفاده در نمایش کراف کنترلی برنامه را مشاهده می کنید : نمایش داد .
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 نمونه ای دیگر از نمایش گراف کنترلی برنامه را در تصویر زیر مشاهده می کنید :

 
 

Imagix-4D ا از برنامه فراهم کرده است . از منوی امکاناتی را برای انواع گزارش گیری هReports  می توان انواع گزارشات

 را انتخاب و نتیجه را مشاهده کرد .
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، توابع مورد استفاده در برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرند  Function Metricsو انتخاب  Metricsبرای مثال با انتخاب گزینه 

 بع و مقادیر احتمالی که بر می گردانند را نمایش می دهد .و اطالعاتی همچون تعداد خطوط سوزس تا
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می توان لیست توابع بازگشتی و توابع به اشتراک گذاشته  Function Flow Checksبه عنوان مثالی دیگر ، با انتخاب گزینه 

شتراک گذاشته شده را نمایش شده در برنامه را همراه با اطالعات آنها مشاهده کرد . برای نمونه تصویر زیر لیست توابع به ا

 می دهد : 
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، منویی نمایش داده می شود که در آن  Analyzeهمچنین با کلیک راست کردن روی سورس کد برنامه و انتخاب گزینه 

 گزینه هایی جهت نمایش گراف فراخوانی های داخلی و خارجی وجود دارد .
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نظر نمایش داده می شود . برای مثال با انتخاب گزینه دوم فراخوانی های با انتخاب هریک از گزینه های موجود گراف مورد 

 خارجی تابع مورد نظر نمایش داده می شود .
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آماده شده  ++Cو  Cنکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این ابزار بطور پیش فرض جهت آنالیز کدهای 

شخص کردن محل پروژه الزم است یک بار از برنامه خارج شده و برنامه را ، پس از م Javaاست ، و برای آنالیز کدهای 

 دوباره اجرا کرد تا تنظیمات مربوط به کدهای جاوا اعمال شوند .

 

 

 )) پایان ((





 

  77فصل فصل 

حليل پویا 
ت

حليل پویا 
ت

    ربانمه اه  ربانمه اه
  مقدمهمقدمه          11--77

س از ارایه مقدمه ای بر روش های پدر این فصل چگونگی تحلیل پویای کد مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا 

شده است. در ادامه استفاده  ارایهگردآوری داده از سابقه اجراهای یک برنامه روش رگرسیون برای مدلسازی رفتار برنامه ها 

  وکا برای مدلسازی رفتاری و ایجاد تابع رگرسیون مطرح شده است. از ابزار 

 

حليل     22--77
ت

حليل 
ت

  پویاپویا  

ا به دو صورت ایستا و پویا امکان پذیر است. تحلیل ایستا مبتنی بر بررسی کد برنامه ها است. تحلیل اصوالً تحلیل کد برنامه ه

مدل رفتاری برنامه ها است. مدل رفتاری بر اساس سوابق اجرایی  پویا مبتنی بر اجرای برنامه ها می باشد. حاصل تحلیل پویا

لعمل هایی در داخل کد و یا با استفاده از ابزار نظاره گر قابل گردآوری برنامه ها ایجاد می شود. سابقه اجرایی با درج دستورا

بررسی شده، مدل رفتاری برای برنامه از این  ویداده های حاصل از اجراهای برنامه با استفاده از روش های داده کا است.

های آماری می باشند. در ادامه طریق ایجاد می شود. روش های داده کاوی مبتنی بر راه کارهای یاد گیری ماشین و روش 

برای نمونه با استفاده از  ابتدا روش های مستند گذاری و سپس روش های مطرح برای ایجاد مدل رفتاری بررسی می شوند.

تحلیل پویا مبتنی بر مستند گذاری کد برنامه ها اعمال می شود.  Instrumentationابزار مستند گذاری یا در اصطالح ابزار 
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حليل پویا  ربانمه 
ت

حليل پویا  ربانمه 
ت

 اه اه 

نه با استفاده از ابزار مستند گذاری بطور خودکار کلیه شرط های داخل برنامه که تاثیر گذار در مسیر اجرایی برنامه برای نمو

هستند و نقیذ آن شرط ها نامگذاری شده و در ضمن اجرای برنامه در یک فایل مجزا ثبت می شوند. عالوه بر این نقاط 

ن ترتیب مسیر اجرایی برنامه در هر اجرا ثبت می شود. از این روش مستند ورودی و خروجی توابع نیز مشخص می شوند. به ای

 گذاری برای تحلیل مسیرهای اجرایی برنامه ها استفاده می شود.  اصوالً تحلیل پویای کد شامل سه مرحله به شرح ذیل است:

  

  اهاه  شناسایی تعیین کنندهشناسایی تعیین کننده      11--22--77

برنامه است.  برای نمونه خصوصیت های کد که موجب تغییر در مسیر ای منطقی درباره خصوصیتی از کننده،گزارهتعیین

را می  ”idx<lengths“اجرایی برنامه می شوند را می توان در قالب تعیین کننده در نظر گرفت.. برای مثال، عبارت شرطی 

اجرایی برنامه ها مشخص توان در قالب یک تعیین کننده در نظر گرفت. در شکل ذیل انواع تعیین کننده های موثر در مسیر 

 شده است. 

 

: جمالت جريان کنترلی در برخی زبانهاي  1-7جدول 

 نويسیبرنامه

 نوع عبارت کلمه کلیدی
while, do-while, for هاحلقه  
if-else, switch-case گیریتصمیم  

          break, continue, label:, return  انشعابات 
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ت

حليل پویا  ربانمه 
ت

 اه اه 
 

 

 

 ()Non_Crossing_Biased_Descend های تعریف شده برای مقدار برگشتی تابع کنندهتعیین  1-7شکل 

-می کنترلی جریان مسیر باعث انشعاب باشند، نادرست یا درست کهاین براساس شرطی، عبارات به مربوط هایکنندهتعیین

 کنترلی جریان هایشاخه از یکی به ربوطم کنندهتعیین شود و هرمی تقسیم کنندهتعیین دو به شرطی عبارت هر .شوند

شود، یکی برای برقراری شرط و دیگری برای عدم برقراری شرط. در نظر گرفته می کنندهبرای هر شرط نیز دو تعیین است. 

ای حلقه در نظر گرفته شده است. بر کنندههمچنین در این مورد، برای بازگرداندن مقدار از تابع )اتمام تابع( نیز یک تعیین

for کند، و دیگری شود، یکی برای ورود به حلقه که تعداد تکرارهای حلقه را مشخص میدر نظر گرفته می کنندهدو تعیین

 caseکند. برای هر بخش را مشخص می switchبرای عدم ورود به حلقه. گزینه سوم نیز مستندگذاری برای دستور 

 شود.در نظر گرفته می نندهکنیز یک تعیین defaultهمچنین برای بخش 

 

// if ((( substr == ‘0’ )||((substr == '\0' ))) 

//    {  return (0); } 

if ((( substr ==’0’ )? fprintf(fPred, “P1”): 

fprintf(fPred, “P2”)) || ((substr == '\0' )? 

fprintf(fPred,“P3”): fprintf(fPred, “P4”))) 

  {  fprintf(fPred, “P5”); return (0); } 

//for (count=0;(array[count]); count++) 

//    { free (array[count]); } 

 

for (count = 0; (( array[count] )?(1): fprintf(fPred,    

                                          “P6”)); count++) 

    {  fprintf(fPred, “P7”); free (array[count]); } 

----- 

switch (c) 

{ 

 case '\\': 

    sindex++; 

    {  fprintf(fPred, “P8”); break; } 

 

 case '\'': 

   sindex = skip_single_quoted (string, ++sindex); 

   {  fprintf(fPred, “P9”); break; } 

 

 default: 

if ((( substr == ‘0’ )||((substr == '\0' ))) 

  {  return (0); } 

for (count=0;(array[count]); count++) 

    { free (array[count]); } 

 

switch (c) 

{ 

 case '\\': 

    sindex++; 

    break;  
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   sindex++; 

   {  fprintf(fPred, “P10”); break; } 

} 

 نحوه مستندگذاری برنامه.   2-7شکل 

و  Windowsاستفاده می توان نمدود. ایدن ابدزار در دو محدیط  Instrument-Toolsبرای مستندگذاری این برنامه از ابزار به نام 

Linux  تحت اجراست. در این پروژه این ابزار تحت سیستم عاملWindows  و با استفاده از دستورات تحت فرمان اجرا شدده

 ( آورده شده است.5-2مقایسه در شکل )افزار به صورت آزاد برای دانلود وجود دارد. ت. این نرماس

 مقایسه ابزارهای شاخص موجود از نظر نحوه مستندگذاری  3-7شکل 

 ننده ها برای مستند گذاری کد برنامه ها ارایه شده است. در ادامه روش دیگری برای نام گذاری و ثبت تعیین ک

نويسی پشتیبانی زبان برنامه

 مستند گذاري کد منبع نام ابزار شده

مستندگذاري در سطح 

 بايتکد

Java Agitar   

 Clover  X  

 Cobertura  X 

 EMMA  X 

 Jcover X X 

 Koalog   

 Jtest X X 

C/C++ Bullseye X  

 CodeTEST X  

 Dynamic   

 Gcov X  

 Intel X  

Java & C/C++ C++test X  

 eXVantage X X 

 PurifyPlus X X 

 SD X  

 TCAT X  
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Intet_process(prio, ratio, job) 

     int prio 

     float ratio; 

     struct process ** job; 
 {  int length, index; 

    struct process **next; 

    if(prio > MAXPRIO || prio < 0){ 

        p[69]++; 

        return(BADPRIO); /* Somebody goofed */ } 
    else{p[70]++;   } 
    if(ratio < 0.0 || ratio > 1.0)  

            {  p[71]++;  

               return(BADRATIO);   }/* Somebody else goofed */ 

       else{p[72]++;  } 
    length = prio_queue[prio].length; 

    if(length==0) 

      p[73]++;  

       else if(length>0) 

         p[74]++; 

           else 

            p[75]++; 

    index = ratio * length; 

     if(index==0) 

          p[76]++;  

     else if(index>0) 

                p[77]++; 

           else 

               p[78]++; 

    index = index >= length ? length -1 : index; /* If ratio == 1.0 */ 

    if(index==0)  p[79]++;  

     else if(index>0) p[80]++; 

             else  p[81]++; 

     for(next = &prio_queue[prio].head; index && *next; index--) 

          {   p[82]++; 

              next = &(*next)->next; /* Count up to it */  } 
      *job = *next; 

      if(*job) 

         {     p[83]++; 

 *next = (*next)->next; /* Mend the chain */ 

 (*job)->next = (struct process *) 0; /* break this link */ 

 prio_queue[prio].length--; 

 return(TRUE);   } 
      else { p[84]++; 

                return(FALSE);   } } 

 افزار زیمنساز نرم Schedule2نسخه مستند گذاری شده برنامه   5-7ل کش
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حليل رگرسیون              22--77
ت

حليل رگرسیون
ت

  
مود. در این بخش استفاده در باال نشان داده شد که چگونه می توان سابقه اجراهای برنامه را با مستند گذاری کد برنامه ایجاد ن

 یکاز تحلیل رگرسیون برای ایجاد مدل رفتاری بر اساس سوابق اجرایی برنامه مطرح شده است. برای نمونه با استفاده از 

های خاص ویندوز در فصل بعدی برای ایجاد مدل رگرسیون  APIکد ویروسی به 40000نظاره گر سابقه دسترسی بیش از 

ها می توان  APIن مدلسازی، معادله ای است که بر اساس آن با تعیین میزان دسترسی یک برنامه به ایارایه شده است. حاصل 

مشخص کرد که آیا کد ویروسی است و در صورت ویروسی بودن چه نوع ویروسی دارد. در واقع پارامترهای تابع میزان 

می توان برای هر اجرای کد مستند گذاری  یروس است. به عنوان نمونه ای دیگروها و خروجی آن نوع  APIدسترسی به 

شده ، عالوه بر مسیر اجرایی موفق بودن و یا شکست برنامه بواسطه خطا در کد برنامه را مشخص نمود. در این صورت معادله 

ایجاد شده ورودیش دنباله تعیین کننده ها که شاخص مسیر اجرایی است می باشد و خروجی آن موفق بودن و یا عدم 

 آن بواسطه وجود خطا می باشد.   موفقیت

آماری برای بررسی و به مدل در آوردن ارتباط بین متغیرهاست. کاربردهای رگرسیون  راهکاریتحلیل رگرسیونی فن و 

ای از جمله مهندسی، فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی و بیولوژی و علوم اجتماعی متعدد است و تقریبا در هر زمینه

. در حقیقت تحلیل رگرسیونی ممکن است فن و تکنیکی آماری با بیشترین و وسیعترین کاربرد بین پذیردصورت می

 های آماری باشد. بطور خالصه کاربردها عبارتند از:تکنیک

 

 

 

 

 

 

 کاربردهای تحلیل رگرسیون  6-7شکل 

بینی یک یا چند متغیر را بر حسب هایی است تا پیشهای آماری ایجاد وابستگیهای اصلی بسیاری از پژوهشیکی از هدف

هاست. این رابطه در ای میان این دادهها و یافتن رابطهسایرین میسر گرداند. تحلیل رگرسیون یک روش ساده برای تحلیل داده

د شود.  برای نمونه فرض کنید هدف پیش بینی میزان سیگار مصرفی افراد است. ابتدا بایقالب یک معادله یا یک مدل بیان می

 مشخص نمود چه عواملی موثر در تعداد سیگارهایی ااست که یک فرد در روز می کشد.
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 رابطه رگرسیون برای تعیین تعدادسیگار مصرفی یک فرد سیگاری در روز   7-7شکل 

راد هدف بدست آوردن تابعی است که ورودی آن مقدار پارمترهای سن، میزان تحصیالت، درآمد و قیمت سیگار مصرفی اف

 و خروجی یا متغیر پاسخ آن تعداد سیگارهای مصرفی است. 

y = f ( X l, X2. . . , Xp) + €                                          (1)  

y = f ( قیمت سیگار  ,درآمد,.تحصیل ,سن ) + € 

 را یک تابع خطی به صورت ذیل در نظر گرفت.   fدر ساده ترین حالت می توان 

Y = o + 1X1 + 2X2 + . . . + pXp, +                        )2( 

تعداد سیگار مصرفی   = o + 1*سن + 2 *تحصیل  + 3*درآمد  + 4*قیمت سیگار مصرفی +  

را متغیر  Yمی نامند. متغیر  predictorدر رابطه فوق سن، میزان تحصیل، درآمد و قیمت سیگار مصرفی را متغیرهای پیشگو یا 

مساوی با تفاضل تعداد سیگاری است که بر اساس رابطه فوق محاسبه و در  Yمی نامند. میزان خطا در محاسبه مقدار  پاسخ

مشخص شده است.   واقع پیشگویی می شود  و تعداد سیگاری که فرد در عمل می کشد. این میزان خطا در رابطه فوق با 

است. برای این منظور ابتدا باید آماری از میزان افراد سیگاری  pتا   o هدف بدست آوردن پارمترهای رگرسیون یعنی  

  گردآوری شود.

 80تا  10باید توجه نمود که در رابطه فوق متغیرهای پیشگو می بایست دامنه مقدارشان یکسان باشد. برای مثال سن افراد بین  

براین می بایست با توجه به حداقل و حداکثر ممکن است باشد. بنا 4000000تا  400000سال است در صورتیکه درآمد بین 

مقدار هر متغیر پیشگو، مقدار آنرا به دامنه برای مثال صفر تا یک تبدیل نمود. به این عمل در اصطالح نرمالیزه کردن مقادیر 

ال محل تولد یا می گویند. مساله دیگر این است که ممکن است این متغیرها اصالً ربطی به متغیر پاسخ نداشته باشند. برای مث

اندازه قد ممکن است جز پارامترها باشد. باید بتوان بر اساس داده های آماری گردآوی شده ارتباط یا در اصطالح 

correlation  متغیرهای پیشگو با متغیر پاسخ و با یکدیگر را بدست آورد. متغیرهای پیشگو باید مستقل از یکدیگر باشند. اگر

توان به صورت تابعی از دیگری مشخص نمود. بنابراین نیاز به هر دوی آنها در معادله رگرسیون  نباشند در واقع یکی را می

نیست. کافی است یکی بدست آید دیگری بر اساس آن قابل محاسبه است. چنانچه در داده های آماری مشخص شود که 

العکس همیشه با کم شدن یکی دیگری مقدار هرگاه برای مثال مقدار یک متغیر کم می شود دیگری هم کم می شود یا ب

اضافه می شود گفته می شود این دو با یکدیگر مرتبط هستند. در ادامه روش بدست آوردن مقدار ارتباط یا در اصطالح 

correlation  و پارامترهایi     .مشخص شده است 

قیم   + = درآمد + تحصیل + سن

 سیگ  
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ت آن اشیا می توان مطرح نمود. به عنوان مثال دیگر چگونگی تعیین سن اشیای تاریخی را بر مبنای برخی از مشخصا

متغیرهای مربوط به جمجمه های مصری شامل مواردی مثل ماکزیمم اندازه جمجمه، ارتفاع محل اتصال جمجمه و درازای 

 بخش حفره دار جمجمه است. بر اساس این متغیرهای پیشگو سن جمجمه مشخص می شود. 

مطرح کرد. سوال این است که چگونه زمین مورد استفاده در به عنوان مثالی دیگر می توان یک سؤال علوم محیطی را 

اطراف بستر رودخانه در آلودگی آب که با میانگین غلظت نیتروژن برحسب میلی گرم بر لیتر اندازه گیری می شود، نقش 

زمینی که  درصد ،در صد مساحتی از زمین که فعالً در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرددارد. متغیرهای پیشگو در اینجا 

، درصد زمینی که برای سکونت مورد استفاده قرار گرفته و باالخره درصد زمینی که مورد به صورت جنگل درآمده است

بر مبنای نمونه  میلی گرم بر لیتربر حسب واحد غلظت نیتروژن  استفاده تجاری یا صنعتی است. متغیر پاسخ در اینجا میانگین

 می باشد. طور بهار و تابستان و ماههای پاییز گرفته شده استهایی که در فواصل معین در 

  

خليل      11--22--77
ت
خليل  مراحل  
ت
  رگرسیونرگرسیونمراحل  

 تحلیل رگرسیون در حالت کلی شامل 

 Statement of the problemبیان مسئله  یا  .1

 Selection of potentially relevant variablesانتخاب متغیرهای مناسب یا  .2

 Data collectionجمع آوری داده ها یا  .3

 Model specificationتوصیف مدل یا  .4

 Choice of fitting methodانتخاب روش برازش یا  .5

 Model fittingیا  برازش کردن الگو .6

 Model validation and criticismاارزیابی و انتقاد از مدل یا  .7

 Using the chosen modelاستفاده از مدل برای حل مساله  .8

ای تحلیل رگرسیون شرح مسئله است، زیرا پنداشت نادرست صورت مسئله، منجر به انتخاب ترین مرحله براولین و مهم

 شود.متغیرهای نا مرتبط می
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در تحلیل رگرسیون تعیین متغیرهای مناسب برای به دست آوردن معادله رگرسیون است. بر اساس محیط مورد  مرحله دوم

و نوع دیگر متغیر   1شود. یک نوع متغیر پیشگود. در این رابطه دو نوع متغیر تعریف میشونمطالعه این متغیرها انتخاب می

شوند. بعد از بیان مسأله، انتخاب مجموعه متغیرها اهمیت دارد. برای مثال، متغیر پاسخ می تواند قیمت یک نامیده می 2پاسخ

، عمر خانه، مساحت خانهمی توانند:  های پیشگومتغیرخانه برای یک خانواده در یک منطقه مشخص باشد. در این صورت 

منطقه خانه باشد. هدف از تحلیل رگرسیون بیان متغیر و  سبک خانه، نوع همسایگی خانه، تعداد حمام، تعداد اتاق خواب

  پاسخ به صورت تابعی از متغیرهای پیشگو است. معادله حاصل از رگرسیون به صورت رابطه ذیل است.

y = f ( X l, X2. . . , Xp) + €                                   (3)  

-اسدتفاده مدی شود. همچنین برای نمایش متغیرهای پیشگو از متغیدر هدای نمایش داده می Yمتغیر پاسخ با 

و  رابطه میدان متغیدر پاسدخ  مشخص کننده شماره متغیر پیشگو است. تابع   شود، که در این رابطه 

  ، خطای fو مقدار حاصل از تابع  Yاختالف بین مقدار مشاهده شده  دهد.را نشان می متغیرهای پیشگوی 

که عدم بدرازش را شود. به این معنا که متغیری است تصادفی شود. این خطا به عنوان یک خطای آماری تلقی میقرار داده می

 کند.ها را برآورد میبیان و اندازه ناتوانی مدل از برازش دقیق داده

آماری از متغیرهای پیشگو و مقدار متغیر پاسخ مربوطه گردآوری می شود. برای نمونه در جدول ذیل داده  در مرحله سوم

شده است. هدف بدست آوردن رابطه ای  در درس آمار مشخص P2و  P1و نمره های میانی  Fهای مربوط به نمره نهایی 

 برای پیش بینی نمره نهایی بر اساس نمره های میانی است.  

 
 لیست نمرات دو میان ترم و نمره پایان ترم جهت پیش بینی نمره پایان ترم بر اساس نمرات میان ترم  8-7شکل 

ین مدل در قالب یک تابع خطی یا غیر خطی بر در مرحله چهارم مدل مناسب برای مساله مورد نظر معین تعیین می شود. ا

                          متغیر پیشگو به صورت ذیل است:  pاساس مقدار داده های گردآوری شده مشخص می شود. تابع خطی با 

Y = o + 1X1 + 2X2 + . . . + pXp, +               )4(  

                                                 
1 Explanatory or Predictor Variable 

2 Response or Dependent Variable 
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 رابطه ذیل نوعی از رابطه غیر خطی است.  

                                             )5(         

و  ای که در اینجا باید در نظر گرفته شود این است که عبارت خطی یا غیر خطی بودن به رابطه میان متغیر پاسخ نکته

 کند .اط میان متغیر پاسخ و ضرایب را بیان میارتباطی ندارد. در واقع این واژه نوع ارتب متغیرهای پیشگو 

باشد. معادله رگرسیون ساده شامل تنها یک متغیر پیشگو است در حالی که  2و یا چندگانه 1رگرسیون ممکن است ساده 

معادله رگرسیون چندگانه شامل بیش از یک متغیر پیشگو است. در نوعی دیگر از تقسیم بندی، رگرسیون به دو صورت 

است. نوع اول متغیر پاسخ تنها شامل یک متغیر است و متغیر پاسخ نوع دوم  4و رگرسیون چند متغیره 3ن تک متغیرهرگرسیو

 ای از متغیرها است. شامل مجموعه

ترین روش برازش برای تخمین ضرایب مرحله پنچم انتخاب روش برازش برای تخمین ضرایب معادله رگرسیون است. رایج

ت. به طور کلی هدف از تحلیل رگرسیون بررسی اثر متغیرهای پیشگو بر متغیر)های( پاسخ است. به روش حداقل مربعات اس

ای از متغیرهای پیشگو است. معادله ذیل مثالی از رگرسیون بینی مقدار متغیر پاسخ برای مجموعهعبارت دیگر هدف پیش

 خطی چندگانه است.

                            )6(    

 

ها  شوند. در این رابطه پارامترهای رگرسیون یا ضرایب متغیرهای پیشگو نامیده می ، ...، ، ، در این معادله 

یک معادله رگرسیون به معنای به ها باید تخمین زده شوند. به عبارت دیگر حل های مجهولی هستند که با استفاده از دادهثابت

تایی از معادالت را حل کرد. هر معادله از  nدست آوردن این ضرایب است. برای حل این معادله رگرسیون باید یک دستگاه 

های مورد بررسی است. این ها است. بنابراین تعداد معادالت این دستگاه به تعداد دادهاین دستگاه مربوط به یکی از داده

 ه به صورت روابط زیر است.دستگا

 

                     )7( 

… 

 

                                                 
1 Simple Regression Equation 

2 Multiple Regression Equation 

3 Univariate Regression 

4 Multivariate Regression 
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حليل پویا  ربانمه 
ت

 اه اه 

  

  1رگرسیون حداقل مربعاترگرسیون حداقل مربعات

شود ترین روش برای حل یک معادله رگرسیون ساده خطی روش سنتی کمترین مربعات است. در این روش تالش میرایج

امی داده ها حداقل شوند.  به عنوان مثال که ضرایب طوری به دست آیند که مجموع مربعات خطاهای معادالت برای تم

شود. حالتی که یک متغیر پاسخ و تنها یک متغیر پیشگو وجود دارد. هدف ترین حالت رگرسیون را در نظر گرفته میساده

 شود.( در نظر گرفته می1ها به صورت جدول )یافتن میزان اثر متغیر پیشگو بر متغیر پاسخ است. برای داده

 

 

 های مورد استفاده برای رگرسیون ساده خطیداده 1-11 جدول

Predictors 

X 
Response Y Observation 

Number 

  
1 

  
2 

   

  
N 

 

 ( است.8معادله رگرسیون ساده برای یک متغیر پاسخ و یک متغیر پیشگو به صورت رابطه )

                                                       )8( 

  خطای تصادفی تقریبی این مدل هستند. در این معادله  پارامترها یا ضرایب مدل رگرسیون و  و  در این رابطه 

روش حداقل مربعات مورد استفاده قرار  و  شود. برای برآورد نامیده می 4یا باقیمانده 3ضریب ثابت معادله و  2شیب

 [mکنیم که مجموع مربعات اختالفات بین مشاهدات کمینه شود. ]را طوری برآورد می و  گیرد. بدین معنی که می

 شده است.( خطای معادله بر اساس دیگر پارامترها و متغیرهای معادله بازنویسی 9در رابطه )

                                                 
1 Ordinary Least Square (OLS) 

2 Slope 

3 Constant Coefficient 

4 Intercept 
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حليل پویا  ربانمه 
ت

 اه اه 

                               )9( 

 توان محاسبه نمود.( می10مجموع مربعات خطا را با استفاده از رابطه )

                )10( 

 ( صدق کنند.11روابط )بایستی در   و  یعنی  و  برآوردهای حداقل مربعات 

                       )11( 

   

 ( به دست می آید.12ساده کردن روابط فوق مقادیر ) با

                                                              )12( 

  

Where : 

       
برای نمونه یک شرکت تعمیرات کامپیوتر را در  شود.ها گفته مین حداقل کردن مجموع مربعات ماندهبه این روش رگرسیو

نظر بگیرید که کار تعمیر قطعات و فروش کامپیوترهای کوچک را انجام می دهد. در جدول ذیل داده های گردآوری شده 

در داخل یک کامپیوتر مشخص شده است. هدف بدست در ارتباط تعداد قطعات مورد تعمیر و زمان الزم برای تعمیر قطعات 

آوردن یک رابطه رگرسیون به قسمی می باشد که بتوان بر اساس تعداد قطعات مورد تعمیر مدت زمان الزم برای انجام 

 تعمیرات را مشخص نمود. 

 

مدت  تعداد قطعه

 زمان

تعداد   

 قطعه

مدت 

 زمان

 

6 97 8 1 23 1 

7 109 9 2 29 2 

8 119 10 3 49 3 

9 149 11 4 64 4 

9 145 12 4 74 5 

10 154 13 5 87 6 

10 166 14 6 96 7 
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 اه اه 

 تعداد و زمان الزم برای قطعه هاجدول داده های   9-7شکل 

Y = ∑yi / n = (23 + 29+ 49 + 66 + 64+ … +154+166) / 14 

X = ∑xi / n = (1 + 2 + 3 + … + 9 + 10 + 10) 

β1 = ∑(yi – Y)(xi – X) / ∑(xi – X)2 = 1768/114 = 15.509 

β0 = Y - β1*X = 97.21 – 15.509 * 6 = 14.162 

        y =  14.162 + 15.509 * x 

رابطه ذیل مدت زمان الزم را عدد باشد می توان با استفاده از   25بدین ترتیب برای نمونه چنانچه تعداد قطعات مورد تعمیر 

 بینی نمود: برای تعمیر این کامپیوتر پیش

y =  14.162 + 15.509 * 25  

  

 ( است.13توان این روش حل را برای معادالت چندگانه نیز تعمیم داد. . معادله رگرسیون چندمتغیره به صورت )می

                )13( 

  

 شود.( حساب می14ها از فرمول )مانده 

             )14( 

 شود. ( نوشته می15تابع حداقل مربعات به صورت )

                                             )15( 

  

  

( 16بایستی در روابط ) ، ...، ، ، ات شود. برآوردگر حداقل مربعکمینه می ، ...، ، ، نسبت به  Sتابع 

 صدق شود.

                            )16( 

  

ر قرار داده شود است، بنابراین برای بدست آوردن مقدار کمینه باید مشتق این تابع برابر با صف 2( یک تابع درجه 16عبارت )

شود. برای این منظور معادله و ضرایب به دست آید. برای به دست آوردن این ضرایب از نمایش ماتریسی استفاده می

 شود.( درنظر گرفته می17رگرسیون به صورت )

                                                                                        )17( 

 که در آن:
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 اه اه 

                               )18( 

 

  

 آید.، به صورت زیر به دست میحداقل مربعات به شرط وجود معکوس  برآورد 

y = x β +      = y - x β  

s = ∑i
2 =  ∑ (yi - xi,j βj)2 = ∑ [yi – (xi,0 β0 + xi,1 β1 + … + xi,n βn)]2  

d(s2)/d(β ) = 0      2 ∑ d(i)/d(β )i = 0  2 ∑ xi,ji = 0  ∑ xi,j (yi - xi,j βj) = 0   xTy - xTx β = 0  

    xTy = xTx β  

   β = (xTx)-1xTy                                                      )19(  

تها یا مدیران در یک سازمان بر اساس رفتار آنها با کارمندهای زیر دست می باشد. برای نمونه هدف ارزیابی عملکرد سرپرس

 این منظور متغیر پاسخ در قالب نمره ارزیابی سرپرست و متغیرهای پیشگو به صورت ذیل مشخص شده اند:برای 

  لیست متغیرها 1-7جدول 

  شرحشرح  متغیرمتغیر

Y نمره حاصل از ارزیابی مدیر 

X1 ایات کارمندهای زیردستمیزان رسیدگی به شک 

X2 میزان یکسان بودن رفتار در مقابل افراد مختلف 

X3 ارایه برنامه های آموزشی 

X4 تشویق بموقع افراد بر اساس میزان کارایی 

X5 میزان بی توجهی به کارکرد ضعیف 

X6  ارتقاء مناسب افراد به کارهای بهتر بر اساس میزان کارایی 

 

 ت آمده بر اساس نظرخواهی از کارمندان در جدول ذیل مشخص شده است:آمار بدس   2-7جدول 

. y X1 X2 X3 X4 X5 X6 . y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 43 51 30  39  61  92  45  16 81 90 50  72  60  54  36  
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 اه اه 

 

 :با استفاده از روش رگرسیون تابع خطی

+12.2347 X5 + 0.02156 X6       Y  =  15.3276 +  0.7803 X1 -  0.0502 X2 +0.35161 X3 – 0.12001 X4 

 حاصل می گردد.  

مفروضاتی وجود دارد. از جمله فرض شده است که متغیرهای پیشگو از یکدیگر مستقل هستند. بنابراین زمانی فوق در روش 

نتایج حاصل از مدل به دست آمده از روش رگرسیون حداقل مربعات نامعتبر  که این متغیرها کامال از یکدیگر مستقل نباشند

دهد. خواهد بود. به این صورت که اگر یک متغیر اضافه یا حذف شود، در ضرایب تخمین زده شده تغییرات بزرگی رخ می

ند. بنابراین نتایج حاصل از مدل کنها را حذف کنیم نیز ضرایب تخمین زده شده به شدت تغییر میو یا اینکه اگر یکی از داده

مبهم خواهد شد. همچنین در این روش زمانی که تعداد متغیرهای پیشگو زیاد باشد، تفسیر مدل کاری دشوار خواهد شد. در 

دنیای واقعی موارد زیادی وجود دارد که متغیرهای پیشگو به یکدیگر وابسته باشند؛ و یا اینکه خواسته شود اثر تعداد زیادی 

یر پیشگو را بر یک متغیر پاسخ بررسی شود. در این موارد روش رگرسیون حداقل مربعات قدرت تفسیر خود را تا حدی متغ

های دیگری را بر این موارد امتحان دهد و همچنین ممکن است نتایج نادرستی ارائه کند. بنابراین باید بتوان روشاز دست می

 نمود.

 

 ضریب وابستگی 7-3

ایست وابسته به متغیرهای پیشگو باشد در حالیکه، متغیرهای پیشگو می بایست مستقل از یکدیگر باشند. اگر متغیر پاسخ می ب

بتوان مقدار یک متغیر پیشگو را بر اساس متغیرهای پیشگوی دیگر محاسبه نمود، دیگر نیازی به تعیین مقدار آن متغیر پیشگو 

2 63 64 51  54  63  73  47  17 74 85 64  69  79  79  63  

3 71 70 68  69  76  86  48  18 65 60 65  75  55  80  60  

4 61 63 45  47  54  84  35  19 65 70 46  57  75  85  46  

5 81 78 56  66  71  83  47  20 50 58 68  54  64  78  52  

6 43 55 49  44  54  49  34  21 50 40 33  34  43  64  33  

7 58 67 42  56  66  68  35  22 64 61 52  62  66  80  41  

8 71 75 50  55  70  66  41  23 53 66 52  50  63  80  37  

9 72 82 72  67  71  83  31  24 40 37 42  58  50  57  49  

10 67 61 45  47  62  80  41  25 63 54 42  48  66  75  33  

11 64 53 53  58  58  67  34  26 66 77 66  63  88  76  72  

12 67 60 47  39  59  74  41  27 78 75 58  74  80  78  49  

13 69 62 57  42  55  63  25  28 48 57 44  45  51  83  38  

14 68 83 83  45  59  77  35  19 85 85 71  71  77  74  55  

15 77 77 54  72  79  77  46  30 82 82 39  59 64  78 39  
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 اه اه 

 

تغیرهای پیشگو نیاز است. برای این منظور رابطه همبستگی بین متغیرها در در واقع یک مرحله برای فیلتر کردن منخواهد بود. 

 این بخش مطرح می شود. 

 

 

  ازبار وکاازبار وکا        44--77
هدای  APIدر این بخش استفاده از ابزار وکا برای تولید رابطه ای جهت تعیین نوع ویدروس بدر اسداس سدابقه دسترسدی آن بده 

.  دهدد مدی ارائده را کاوی داده امکانات از بسیاری که است باز منبع کاوی داده یابزارها از یکی ویندوز ارایه شده است. وکا

هددف اسدتفاده از وکدا  .شد طراحی نیوزیلند کشور وفناوری تحقیقات، علوم، وزارت نظر زیر 1994 سال در مذکور افزار نرم

پیداده  جاواتوسط  ابزارویندوز است. این های  APIدر اینجا تعیین مدل رفتاری کدهای بدخواه بر اساس سابقه دسترسی آن به 

،  Linuxدر حال حاضر بر روی سیسدتم عاملهدای  و گردد منتشر می GNU General Publicسازی شده است و تحت مجوز 

Windows  ،Macintosh  و حتی پلتفرمPDA اسدت نیوزیلندد در ای کمیاب و در حال انقدراض  پرندهنام  وکا .قابل اجراست

 .توانایی پرواز نداردده و بوکه جستجوگر 

 

 
 

 

 منوی اصلی وکا 9-7شکل 

های یادگیری ماشین و ابزارهای پیش پردازش داده را برای داده کاوی  مجموعه تقریبا کاملی از جدیدترین الگوریتم وکا

-به صورت انعطافهای موجود را توان به سرعت، روشای طراحی شده است که میافزار به گونهفراهم کرده است. این نرم

های آماده سازی داده همچونهای جدید داده، آزمایش نمود. این ابزار تمام گامهای داده کاوی پذیری روی مجموعه
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 اه اه 

های ورودی و نتایج یادگیری را برای کل فرآیند داده ورودی، ارزیابی آماری چارچوبهای یادگیری و نمایش گرافیکی داده

از طریق یک واسط  که ستا هاافزار شامل ابزارهای متنوع پیش پردازش دادهاین نرم .درگیهای تجربی در بر میکاوی 

ایی ههای متفاوت را در آن با یکدیگر مقایسه کند و روششتواند رودر دسترس است، به نحوی که کاربر می کاربری یکپارچه

  .تر هستند، تشخیص دهدرا که برای مسایل مدنظر مناسب

، میتوان ایبدون نوشتن هیچ قطعه برنامهو  باشدها میهای دادهابزارهای تبدیل مجموعه از شامل مجموعه متنوعی افزاراین نرم

اش را مورد ییابندی حاصله و کاریک مجموعه داده را پیش پردازش کرد، آن را به یک طرح یادگیری وارد نمود و دسته

 .تحلیل قرار داد

بندی، کاوش قواعد انجمنی بندی، خوشهل استاندارد داده کاوی مانند رگرسیون، ردهئای همه مساهایی برش، شامل روابزاراین 

دریافت  ARFF به فرمت ای، ورودیهای خود را به صورت یک جدول رابطهنیز هاباشد. همه الگوریتمو انتخاب ویژگی می

 .ای تولید گرددیا به وسیله یک درخواست از پایگاه دادهتواند از یک فایل خوانده شده ها، میکنند. این فرمت دادهمی

، اعمال یک روش یادگیری به یک مجموعه داده و تحلیل خروجی آن برای شناخت  Wekaیکی از راههای به کارگیری

در مورد  هاییبینیباشد. راه دیگر؛ استفاده از مدل یادگیری شده برای تولید پیشچیزهای بیشتری راجع به آن اطالعات می

های مختلف و مقایسه کارایی آنها به منظور انتخاب یکی از آنها برای های جدید است. سومین راه، اعمال یادگیرندهنمونه

 باشد.تخمین می

شناخته  simple line interfaceو  explorer ،knowledge flow ،expriementerوکا دارای چهار واسط گرافیکی به اسامی 

می توان یک پیکربندی برای پردازش داده در جریان استفاده کرد. مشکل اساسی که  knowledge flowطریق  می شوند. از

می باشد این است که همه چیز را در حافظه اصلی نگه می دارد. زمانیکه یک مجموعه داده باز می شود کل آن  Explorerدر 

با اندازه های کوچک و متوسط را اعمال نمود. وکا شامل بارگذاری می شود و این بدان معنی است که می توان مسایل 

 Knowledge Flowالگوریتمهای افزایشی است که برای پردازش مجموعه خیلی بزرگی از داده ها استفاده می شود. در رابط 

ع داده می توان مانند یک دیاگرام جعبه های موجود در باالی صفحه را که هر یک معرف الگوریتم های یادگیری و مناب

مختلف هستند را انتخاب، درک و آنها را با هم پیوند داده تا پیکربندی خاص خود را بتوان تهیه نمود. همانند یک دیاگرام 

DFD داده، ابزارهای پیش پردازش،  های به هم متصل که بیانگر منابعای از مؤلفه دهد تا جریان دادهاین واسط اجازه می

اگر فیلترها و الگوریتمهای یادگیری، قابلیت یادگیری  .وّر سازی هستند تعریف شودروشهای ارزیابی و واحدهای مص

  .ها به صورت افزایشی بار شده و پردازش خواهند شدداده افزایشی را داشته باشند،

برای پاسخگویی به سوال اصلی که هنگام اعمال تکنیکهای رگرسیون و طبقه بندی مطرح می شود،  expriementerقسمت 

 راحی شده است. ط

 "کدام روش و مقادیر پارامترها برای این مساله بهترین هستند؟ "

فراهم نمودن محیطی است که  وکا توسعه عموماً راهی برای پاسخگویی مقدماتی به این سؤال وجود ندارد و یکی از دالیل

انجام  Explorer تواند به صورت تعاملی درگوناگون یادگیری بنماید. این کار، می را قادر به مقایسه تکنیکهای وکا کاربران

پارامترهای گوناگون روی تعدادی  ها و فیلترها باکننده طبقه بندیبا ساده کردن اجرای  Experimenter با این وجود،  .شود
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-ه، میکند. کداربرهای پیشرفتر ، پردازش را خودکاهمآزمایدشهای م آوری آمار کارآیی و انجامهای داده، جمعاز مجموعه

توان می در این روش، (RMI)برای توزیع بار محاسباتی بین چندین ماشین، استفاده کنند. Experimenter توانند از

 Simple CLI(command lineآماده ساخت. بخش نموده و آنها را برای اجرا،  تنظیمآزمایشهای آماری بزرگی را 

interface)  شامل رابط خط فرمانWeka  توان با تایپ فرمانهای موجود به تمامی قسمتها دسترسی پیدا کرد. می باشد که می

عاملها فراهم می کند. ساده ترین راه ، استفاده  را برای سیستم wekaیک واسط خط فرمان که اجازه اجرای مستقیم دستورات 

دسترسی داشت. به طور   Wekaمی باشد. از این طریق می توان به تمامی قابلیتهای  Wekaدر رابط گرافیکی  Explorerاز 

و یا صفحات گسترده خوانده و درخت تصمیم مربوطه را از روی آن ساخت.  ARFFتوان سریعا داده ها را از یک مثال می

 زیر وجود دارد: tabشش  Explorerدر باالی واسط 

1. Preprocessانتخاب و تغییر داده های مورد نظر : 

2. Classify بندی و یا رگرسیون را انجام می دهند.: شماهای یادگیری که عمل طبقه 

3. Clusterانتخاب کالسترها برای داده ها : 

4. Associateانتخاب قواعد وابستگی برای داده ها : 

5. Select attributesانتخاب مرتبط ترین ویژگی ها در داده ها : 

6. Visualizeنمایش نمودار دوبعدی از داده ها : 

 بار کنبم.  wekaمی سازد تا داده ها را داده ها را به قادر  tabچهار دکمه موجود در باالی این 

1. Open file.برای بار کردن داده ها از سیستم فایل محلی استفاده می شود : 

2. Open URL برای بار کردن داده ها از :URL .ی که در آن قرار دارند 

3. Open DB.برای بار کردن داده ها از پایگاه داده استفاده می شود : 

4. Generateای تولید داده های مصنوعی از تولیدکننده های داده های مختلف استفاده می شود.: بر 

  خالصه مراحلخالصه مراحل        11--33--66

 مراحل ایجاد یک آنتی ویروس رفتاری :

برداشته شود. این فایل را از سایت ذیل نیز می توان  datasetرا از پوشه  20090801xmltar.zipفایل )بد افزار را(  .1

 دانلود نمود:

mannheim.de/malheur-http://pi1.informatik.uni 
قرار دارد  tdataseکه در پوشه  dataset2.arffمثل فایل  datasetمی توان یک  xml2matrixبا استفاده از برنامه  .2

 ایجاد کرد.

 را انتخاب نمود. open file  ،dataset2باید شد و از طریق گزینه  wekaوارد نرم افزار  .3

../../../../Users/sony/Users/parsa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ReverseRefs/xml2text/DataSet/20090801_xml.tar.gz
../../../../Users/sony/Users/parsa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ReverseRefs/xml2text/DataSet
http://pi1.informatik.uni-mannheim.de/malheur
../../../../Users/sony/Users/parsa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ReverseRefs/xml2text
../../../../Users/sony/Users/parsa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ReverseRefs/xml2text/DataSet/DataSet%202.arff
../../../../Users/sony/Users/parsa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ReverseRefs/xml2text/DataSet
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را   applyه، دکمه درا نمو filterunsuperwiseattributenormalizeبرای انجام عمل نرمال سازی گزینه  .4

 الیزه می شوند.بین صفر و یک نرم دامنهباید فشرد. بدین ترتیب داده ها در 

انتخاب گردد. بدین ترتیب  filtersuperwiseatributeatribute selectionکردن گزینه  filterبرای  .5

attribute .هایی که تاثیرگذار روی نوع ویروس هستند جدا می شوند 

ای سریع برای نوع متد انتخاب می شود. یکی از متده chooseدر کادر  classify برگه یا در اصطالح تباکنون در  .6

  choose----function----logesticآزمون مراحل می تواند به عنوان مثال متد : 

می توان کلیه داده های ماتریس ورودی را مشاهده نمود .و  Editفعال گردد. از طریق گزینه  perprocessحال تب  .7

کرد. البته می  blankن آخرشان را آن بخشی از داده ها را که قرار نیست در آموزش مدل شرکت داده شوند را ستو

 توان دو عدد ماتریس ایجاد کرد. یکی برای آموزش و دومی برای تست و آزمون نرم افزار.

انتخاب نموده  outputبرای را  plane textگزینه  chooseرا زده و از کادر  more optionدکمه  classifyاز تب  .8

کالس یا دسته  47را باید فشرد تا مدل ساخته شود. برای  startانتخاب می شود. حال دکمه  ok.سپس گزینه 

 ویروس یک معادله رگرسیون ساخته می شود.

می  save modelقرار دارد و انتخاب گزینه  startبا کلیک راست روی مدل رگرسیون انتخابی که در زیر دکمه  .9

بازیابی  wekaل را می توان در محیط ذخیره می شود. این مد  model. توان مدل را ذخیره کرد.این فایل با پسوند

روی ناحیه خالی راست کلیک  startدر قسمت پایین زیر دکمه  classifyدر تب  load modelکرد از طریق گزینه 

 class for outرا می توان برای هر کالس از بخش  تا  انتخاب شود. پارامترهای   load modelنموده، گزینه 

put .بدست آورید.و مبادرت به ایجاد تابع مدل نمود 

 
 برای آغاز کار Explorerاستفاده از گزینه  10-7شکل 

کار آغاز می شود. در این قسمت برای  Explorerدر ادامه بطور کاملتر مراحل کار توضیح داده شده است. با استفاده از منوی 

بدرای انجدام تنطیمدات اولیده و پدس از آن از تدب     preprocrssبتددا از تدب انجام پروژه ی خود از دو تب استفاده می شدود. ا

classify  برای ساخت مدل باید استفاده نمود. در تبpreprocess   از قسمتopen file  مدی تدوان data set   سداخته شدده را

ویدروس مدی  3131رای اطالعدات که در فایل پیوست موجود است اسدتفاده شدده کده دا  data set2انتخاب کرد. در اینجا از 

 باشد.
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 برای انتخاب داده های ورودی PreProcess->Open Fileاستفاده از تب   11-7شکل 

می توان   chooseو با استفاده از گزینه ی  filterمی توان این اطالعات را مشاهده کرد. در قسمت  Editبا استفاده از دکمه ی 

تنظیمات مورد نظر خود را روی داده ها اعمال نمود. باید توجه نمود که هر   Apply با انتخاب فیلتر هایی و زدن دکمه ی

 کدام از این فیلترها برای مدل های به خصوصی کاربرد دارد.  به طور متوسط برای اکثر مدل ها استفاده از دو فیلتر

1. filter →unsupervised→attribute→normalize    
2. filter→supervised→attribute→attributeselection  

کند و تنظیم می 1و  0مقدار ویژگی ها را بین دو مقدار   normalizeگردید. گزینه ی  % 20می تواند باعث بهبود نتایج تا 

 نیز ویژگی هایی که تاثیری در جواب ندارند را حذف می نماید.  attribute selectionگزینه ی  

 

 
  رهای پیشگونرمالیزه و فیلتر کردن متغی 12-7شکل 

می توان الگوریتمی را کده قدرار اسدت مددل بدر اسداس آن   chooseنیز چند بخش وجود دارد. در بخش  classifyدر قسمت 

 استفاده شده است.   treesو  functions   ،meta  ،rulesساخته شود، انتخاب کرد. در این پروژه از سه روش 
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 خوشه بندی بدافزارها  13-7شکل 

یا جواب  معادله را مشخص کدرد.     yشیوه ی ساخت مدل مشخص می شود. در بخش بعدی می توان   test optionدر بخش

بده منظدور شدروع سداخت  stopو  startانتخاب شده است. در بخش بعدی دو دکمده ی  classدر اینجا به صورت پیش فرض 

نام دارد که نتایج ساخت مدل در این   result listمدل و متوقف کردن روند اجرای ساخت مدل به کار می رود. بخش بعدی 

قسمت قرار می گیرد که می توان با کلیک راست کردن روی این نتایج از سایر تنظیمات آن نیدز اسدتفاده کدرد. مدثال بدا زدن 

ره شدده را مددل ذخید  load modelتوان مدل ساخته شده را ذخیره کرد و یا با استفاده از گزینه ی می  save modelگزینه ی 

مدی تدوان نتدایج مددل را در یدک پنجدره ی   view in seprate windowدوباره بار گذاری کرد. همچنین با انتخاب گزینده ی

باعث پاک شدن نتایج بدسدت   delete result bufferجداگانه با قابلیت بزرگ کردن تصویر مشاهده نمود. انتخاب گزینه ی 

نیز امکان مشاهده ی درخت ساخته شده در برخی از الگوریتم ها را فراهم می کند. بدا  visualize treeشود.گزینه ی آمده می

 می توان اندازه ی درخت را متناسب با صفحه و قابل تشخیص نمود.  fit to screenانتخاب گزینه

میزان دقت و کارایی  نیز برای نشان دادن مدل بدست آمده به کار می رود. در این قسمت می توان  classifier outputقسمت 

مشداهده کدرد کده نشدان دهندده ی میدزان   correctly classified instances مدل ساخته شده را با گزینه های مختلفدی نظیدر 

کردن داده هاست و تعداد و درصد نمونه هایی که کالس آنها به درستی تشخیص داده شدده اسدت  classifyموفقیت مدل در 

کردن داده  classifyنیز نشان دهنده ی میزان عدم موفقیت در   Incorrectly classified instancesرا نشان می دهد.گزینه ی 

هاست و تعداد و درصد نمونه هایی که کالس آنها به درستی تشخیص داده نشده است را نشان می دهد. برای نمونده بده مثدال 

 ذیل توجه نمایید:

Meta 
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 ط وکا برای تعیین نتیجه کالسه بندینمونه ای از گزارش تهیه شده توس 14-7شکل 

رود. در این  ماتریس به تعداد کالس می باشدکه برای بررسی دقیق تر مدل به کار می  confusion matrixقسمت مهم دیگر 

،مقدار موجود در درایه ی قطر   Kشود که اگر مقداری مانند ها سطر و ستون هست. این ماتریس به این صورت استفاده می

می باشد که به درستی طبقه بندی شده   iتعداد نمونه هایی از کالس   Kباشد، در این صورت   iبرای سطر و ستون اصلی 

وجود داشت،   k، مقداری مثل   w)خارج از قطر اصلی( مثل ستون  iدر ستونی به غیر از    iاند.توجه داشته باشید اگر در سطر 

طبقه بندی کرده است. در   sباشد که سیستم به اشتباه آنها را در کالسمی  iتعداد نمونه هایی از کالس   kدر آن صورت 

 نیز می توان برای هر کالس مبادرت به ایجاد معادله نمود.  classifier modelنهایت در قسمت 

 

  مشخصات بدافزاراهمشخصات بدافزاراه    22--33--66

به بدافزار  تعداد زیادی  /http://vx.netlux.orgسایت از ها و شناسایی و طبقه بندی آنها بدافزاربرای ساخت بردار ویژگی 

در سایتهای  Anubisو  CWSandboxد و توسط تحلیلگرهای پویای نمودانلود را می توان  صورت کد باینری

http://www.sunbeltsecurity.com/sandbox/default.aspx  وhttp://anubis.iseclab.org  تحلیل شده و گزارش رفتار

. اضافه شد data setو به  جامعیت بیشتر انتخاب شد( اب Anubis هایگزارش. دورآنها برای استفاده در مراحل بعدی بدست آ

نیز به  xmlهستند در قالب  Anubisکه حاصل تحلیل توسط  کدهای بدخواهگزارش آماده، رفتار  30000البته از بین بیش از 

اضافه  کدهای بدخواهما از گزارشات رفتار data setانتخاب شد و به  کدهای بدخواهطور تصادفی تعداد زیادی گزارش رفتار 

های  data setقابل دانلود هستند.   http://pi1.informatik.uni-mannheim.de/malheurده در سایت شد، این گزارشات آما

http://vx.netlux.org/
http://www.sunbeltsecurity.com/sandbox/default.aspx
http://anubis.iseclab.org/
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نمونه در آزمایشات مختلف مورد استفاده قرار گرفت و رویکرد پیشنهادی بر روی آنها  10000تا  100با نمونه هایی با تعداد 

 .در تمام موارد رضایت بخش بود اهکدبدخواعمال شد، که نتایج نهایی طبقه بندی و تشخیص نوع 

در روشهای مدرن تحلیل رفتاری بدافزارها، به محیط های تحلیل مشخص شده در آدرس های ذیل در سطح اینترنت می توان 

 اارجاع نمود.
 CWSandbox: http://www.sunbeltsandbox.com/ 

 Anubis :  http://anubis.iseclab.org/ 

 Norman Sandbox: http://sandbox.norman.no/ 

 Joebox:  http://www.joebox.org/ 

نیز برای تحلیل کد بدخواه قابل استفاده هستند. این ابزارها بر روی  zerowineدر این راستا ابزارهای ماشین مجازی مانند 

در قالب  تحلیل پویای کد تکیه دارند و در ضمن اجرای کدهای باینری بر روی محیط های کنترل شده، اطالعات آنها را

ذخیره کرده و در اختیار محققان قرار می دهد. در مرحله تحلیل بد افزارها، این اطالعات به عنوان داده های  Sandboxیک 

خام مورد بررسی قرار می گیرند. برای تحلیل رفتاری کدهای باینری از روشهای مخلتفی استفاده می شود که به دو رده ایستا 

 نوع پویا برای تشخیص بدافزارها، تشخیص چند خصوصیت زیر بسیار مهم است: و پویا تقسیم می شوند. در

 یا کتابخانه یلهایفا از یتعداد یفراخوان 

 لهایفا در رییتغ جستجو، ، جادیا 

 یستریرج یدستکار 

 ندهایفرا اطالعات 

 جادیا Mutex 

 یمجاز حافظه یدستکار 

 کیالکترون پست ارسال 

 سوکتها قیطر از ارتباط 

 می باشد. ویژگی هایی که باعث شد تا این ابزار انتخاب شود عبارتند از: Anubisابزارها که عمالً از آن استفاده یکی از این 

  تحلیل کامل و دقیق با جزئیات 

 رایگان بودن 

 تولید سریع نتایج تحلیل 

 قابلیت در بارکردن کد باینری ویروسها به دوشکل:فایل و آدرس اینترنتی آن کد 

 یج در فایلهایی با انواع فرمتها مثل ارائه گزارش نتاxml,pdf 

دردسترس می باشد. ابزار دیگری که کاملتر از ابزار   /http://anubis.iseclab.orgاین ابزار بصورت برخط و از طریق سایت 

این ابزار نیز بطور رایگان از طریق  sandboxنام  قبلی کار می کند و تحلیل دقیقتری ارائه می دهد ابزاری است به

در دسترس می باشد. به این ترتیب انواع تأثیرات ویروسها بر روی  http://www.sunbeltsecurity.com/sandboxسایت

http://anubis.iseclab.org/
http://www.sunbeltsecurity.com/
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کد بدخواه در قالب  300000ست می آید. رفتار بیش از ، تنظیمات شبکه و سایر تغییرات بدdllرجیستری سیستم، فایلهای 

  :سایت اینترنتی از XMLفایل های 

http://pi1.informatik.uni-mannheim.de/malheur 

دیگر نیازی به دریافدت بداینری ویروسدها  CSVفایل با دریافت پایگاه داده ویروسها از این سایت در قالب  .است قابل دریافت

وجود دارد که متشکل از کاراکترهای رقمی و حرفی می باشد و بدا ارائده آن  MD5نمی باشد. در این پایگاه داده فیلدی با نام 

 در آدرس : Sunbeltsecurityمربوط به سایت  Thread Searchبه ابزار 

http://www.sunbeltsecurity.com/searchthread.aspx 

بدرای بدسدت آوردن کدد می توان به راحتی اطالعات مربوط به ویروس را بدون نیداز بده بداینری ویدروس بدسدت آورد. 

بصدورت بدرخط  http://vx.netlux.orgبرای این کار سدایت  باینری ویروسها نیز روشهای مختلفی وجود دارد.

کد باینری ویروسها را در اختیار می گذارد. از امکانات این سایت می توان به قابلیت جسدتجو براسداس ندام 

ویروس و نویسندۀ آن و نیز انواع دایرکتوریها اشاره کرد که برای راحتی کاربران درنظر گرفته شدده اسدت. 

که کد باینری ویروس ها را به صدورت پایگداه داده هدای از پدیش تعیدین شدده فدراهم کدرده سایت دیگری 

 سایت ذیل است:

pi1.informatik.uni-mannheim.de/Malheur ://http 

داده می شود.   /http://anubis.iseclab.orgشده  برای تحلیل به سایت   باینری ویروس از سایت فوق دریافت 30000بیش از 

ویروس براساس  صفت برای هر 90حدود  xmlمگابایتی دریافت می شود. با تحلیل این فایل  60نتیجه در یک فایل حدوداً 

ی می باشد که توسط این ویروسها دستکاری شده است. پایگاه dllمعیار تعریف شده استخراج می شود. این صفات فایلهای 

 xmlفایل صفت است.  91بدافزار و  3131موجود است که شامل  CWSandboxاز بدافزارهای خوشه بندی شده در داده ای 

بینید شامل عملکردهای اصلی برنامه است )کلیه فعالیت هایی که یک برنامه در هنگام اجرا که در زیر شمایی از آن را می

 انجام داده است(:

http://pi1.informatik.uni-mannheim.de/malheur
http://www.sunbeltsecurity.com/searchthread.aspx
http://vx.netlux.org/
http://anubis.iseclab.org/
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 ها APIع بدافزار و دسترسی آن به نشان دهنده نو XMLفایل   15-7شکل 

یک سری از این  .در ابتدا اطالعات مربوط به خود گزارش مشاهده می شود، مانند زمان گزارش، فایل مورد بررسی، مسیر آن

می باشد که این گزارش را تهیه کرده مانند ورژن آن )اولین خصوصیت(، اکثر  CWSandboxاطالعات خاص خود 

به هستند. هر تگ اصلی   running processesو ,calltree, processesشامل  . اینهادنلی می باشتگ اص 3گزارشات شامل 

 CallTreeتگ  داده شوددر تگهای اصلی اولین تگی که بایستی توضیح  .صورت تودرتو شامل تگ های دیگر می باشد

ورت کلی همراه با اطالعات اصلی شان توان به صاند را میایجاد شده کد بدخواهاست که در آن فرایندهایی که توسط 

اند، در صورتی که به طور مثال در شکل باال در مجموع شش فرایند در یک بار اجرای فایل اصلی ایجاد شده مشاهده کرد.ب

در هنگام اجرای یکی از این پروسه ها، پروسه های دیگری درون آن ایجاد شود به صورت سلسه مراتبی و تودرتو این پروسه 

 ر پروسه پدر نمایش داده می شوند، و همان ساختار قبلی رعایت می شود. ها د

به تفصیل همراه با تمامی خصوصیات رفتاری مانند اعمالی که  Processesهر کدام از این فرایندها به طور جداگانه در تگ 

رده و تغییراتی که ایجاد می کند انجام شده، ردپا و اثری که در قسمت های مختلف سیستم از خود به جا گذا processدر هر 

توانند بنا برتعداد فرایندها شاخه وجود دارد که هر کدام از فرایندهای اجرا شده می Processesشود. در تگ توضیح داده می

 شامل بخش ها ی)تگ های( زیر باشند که در هر کدام مقدار یکی از خصوصیات رفتاری فایل مشخص می شود.

 dll_handling_section ایشامل اطالعات مربوط به فراخوانی تعدادی از فایلهای کتابخانه 

 filesystem_section شامل اطالعات مربوط به ایجاد ، جستجو، تغییر در فایلها 
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 registry_section د کرده شامل اطالعات مربوط به تغییراتی که برنامه در رجیستری ایجا 

 process_section ایندهاشامل اطالعات مربوط به فر 

  ایجادMutex 

 virtual_memory_section شامل اطالعات مربوط به دستکاری و تغییرات حافظه مجازی توسط برنامه 

 ارسال پست الکترونیک 

 ارتباط از طریق سوکتها 

 ... 

رین موارد مورد که از مهمت 8این  .از موارد ذکر شده در باال باشد ممکن است بسیار بیشتر فرایندتعداد این تگ ها برای یک 

صفت نخست این مجموعه داده که در جدول ذیل مشخص شده اند، از حاصل  84می باشند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 

در اندازه آن به دست آمده است. باقی صفات وابسته به تعداد انجام عمل مذکور  DLLضرب تعداد دسترسی به هر فایل 

 ه شده ارائه شده است:مقدار دهی شده است. در زیر صفات استفاد

 

1. version.dll 2. authz.dll 3. crypt32.dll 4. msan1.dll 
5. nddeapi.dll 6. profmap.dll 7. netapt32.dll 8. psapi.dll 
9. regapi.dll 10. seupapiI.dll 11. winsta.dll 12. wintrust.dll 

13. imagehlp.dll 14. ws2_32.dll 15. ws2help.dll 16. msgina.dll 
17. cimctl32.dll 18. odbc32.dll 19. comdlg32.dll 20. odbcint.dll 
21. shsvcs.dll 22. sfc.dll 23. sfc_os.dll 24. apphelp.dll 
25. winscard.dll 26. wtsapi32.dll 27. sxs.dll 28. cscdll.dll 
29. winotify.dll 30. mpr.dll 31. winspool.drv 32. wgalogon.dll 
33. rsaenh.dll 34. ntmarta.dll 35. samltb.dll 36. wldap32.dll 
37. clbcatq.dll 38. comres.dll 39. msv1_0.dll 40. iphlpapi.dll 
41. cscui.dll 42. xpsp2res.dll 43. wsock32.dll 44. wininet.dll 
45. rasapi32.dll 46. rtutils.dll 47. ntdll.dll 48. kernel32.dll 
49. user32.dll 50. gdi32.dll 51. advapi32.dll 52. rpcrt4.dll 
53. secur32.dll 54. oleaut32.dll 55. msvcrt.dll 56. ole32.dll 
57. pstorec.dll 58. atl.dll 59. uxtheme.dll 60. msctfime.ime 
61. msctf.dll 62. shimEng.dll 63. winmm.dll 64. msacm32.dll 
65. shell32.dll 66. shlwapt.dll 67. userenv.dll 68. comctl32.dll 
69. rbzltyqdzwskr.deu 70. rbzltyqdzwskr.de 71. olepro32.dll 72. rbzltyqdzwskr.dll 
73. urlmon.dll 74. iertutil.dll 75. imm32.dll 76. rasman.dll 
77. ieframe.dll 78. mshtml.dll 79. msimtf.dll 80. mlang.dll 
81. usp10.dll 82. apphelp.dll 83. asycfil.de 84. asycfil.dll 
85. open_file 86. find_file  87. delete_file 88. create_mutex 
89. process_call 90.  91.  92.  

 ها DLLلیست فایل ها و   16-7شکل 
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مورد مربوط به  فایل های سیستمی می باشد که توسط ویروس فراخوانی می شود و  84از بین خصوصیات انتخاب شده 

 مقادیر آنها از رابطه زیر به دست می آید:

Nqty=Newattrib quantity=Dll calls * file weight 

توسط ویروس می باشد که در ضریب به دست آمده از اندازه ویروس  dllی های فایل تعداد فراخوان Dll callsدر این رابطه 

به دلیل اهمیت آنها مقادیر به صورت خام و همان تعدادی که فراخوانی شده در حاصل   89تا  85در موارد  ضرب می شود.

 . گردد تا در نهایت یک سطر تشکیل گرددذخیره می

 
 

  استخراج وژيگی اهاستخراج وژيگی اه    33--33--77

که قابل  arff.را تبدیل به فرمت  فایلحاوی اطالعات مربوط به عملکرد کد بدخواه می بایست این  xml ای استفاده از فایلبر

، برای مشخص کردن نام مجموعه داده )نام رابطه یا   relation@از برچسب    arffقبول در محیط وکا است، نمود. در فایل 

ر صفت )نوع مقادیر مربوط به هر فیلد( و از ، برای مشخص کردن اطالعات مربوط به ه attribute@جدول( ، از برچسب 

برای نوشتن توضیحات در  %، برای مشخص نمودن داده های مربوط به اطالعات هر رکورد و از عالمت  data@برچسب 

 باشد .است که به شکل زیر می arffافزار قالب دریافت اطالعات در این نرمداخل فایل استفاده می گردد. 

@RELATION main                                              نام فایل         

@ATTRIBUTE dll1  numeric                               خصوصیت 

@ATTRIBUTE dll2  numeric                               خصوصیت 

@ATTRIBUTE dll3  numeric                               خصوصیت 

@ATTRIBUTE dll4  numeric                                خصوصیت 

 خصوصیت                                                       .……………………

@ATTRIBUTE param85 numeric                   خصوصیت              

@ATTRIBUTE class  {T0, T1, T2, …. }                 خصوصیت -جواب  
@DATA 

8.763,43.816,0,4.381,4.381,0,0,8.763, … , T1 

……………. 

PDF 

 PPT 

PPTX 

XLS 

XLSX 

EXE 

 DLL 

 DOC 

DOCX 

JAR MSG 

HTML 

HTM 

URL  

../../../../Users/sony/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ReverseRefs/xml2text/xml2text/App.config
../../../../Users/sony/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ReverseRefs/xml2text/DataSet/20090801_xml.tar.gz
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یات یا پیشگوها را با تعریف یدک ندام و یگردد سپس تعداد خصوصد در ابتدا نام فایل مشخص میشومیمشاهده همانگونه که 

یات یصوصدگردد نیدز تفداوتی بدا دیگدر ختی که به عنوان جواب انتخاب میی.  خصوصیشودفرمت برای هر کدام مشخص می

تواند با توجه به تحلیل و استنتاج به عنوان جواب در نظر گرفته شود. به ازا هر فایل بررسی شده در یدک نداشته و هر کدام می

هدای در نهایدت مجموعده داده .یات بده ترتیدب آورده مدی شدودی( مقدار عددی هر یک از ایدن خصوصدvectorخط )آرایه ، 

 می شود.استفاده معموالً  Explorerمحیط گرافیکی  Wekaار افز.  در  نرمگیردشکل می  ورودی

یم که تمدامی ها متوجه شدبدافزاربا نگاهی به تهیه شده است.  xml2txtکدی تحت عنوان   arff.به  xmlبرای تبدیل از فرمت 

گیرند میزان فضای اشغالی آنها نزدیک به هم اسدت پدس میدزان بزرگدی فایدل هدا را بده هایی که در یک دسته قرار میبدافزار

به دسدت  2تا  0که بار شده بودند ضرب و برای هرکدام اعدادی مابین  بدافزارعنوان ضریبی در میزان تعداد مراتبی که در هر 

 :می توان در نظر گرفتای تشخیص آمد که این را میزانی بر

Nqty=NewAttrib quantity=Dll calls * file weight 

 نظدر بده ناکدافی هندوز کده  درصدد نشدان میدداد 60تا  50در این مرحله تحلیل بر روی خصوصیات انتخابی، کارایی را مابین  

این مورد نیز برنامه نوشته شدده خصوصدیاتی  رسید . پس سعی بر این شد که خصوصیتی دیگر را نیز در نظر بگیریم که برایمی

هدایی کده ایجداد دیگر از جمله تعداد بارهایی که یک فایل را باز میکند یا یک فایل را جستجو میکند و اینکه تعداد مدوتکس

شدد.   اضدافه تعیین شددهکند به مجموعه خصوصیات فرایندهایی را ایجاد می بدافزاری که این دفعاتگردد و همچنین تعداد می

ها بایسدتی آن حال برای آنالیز داده خصوصیات انتخابی رسیدیم. 90در ادامه به مرحله تشخیص موثرترین خصوصیات از میان 

کدرد مجمدوع تبددیل مدی Wekaافدزار را به یک شکل خاص غیر اسپارس برای افزایش سرعت و راحت برای تحلیدل در ندرم

 . برای هرکدام یک بردار خصوصیات به شکل زیر ایجاد شد بدافزار است که 30000دادهای گردآوری شده از میان بیش از 

{(Attribnumber nqty)* , Malware type } 

{45 0.107, 46 0.107, 47 0.107, 48 0.107, 49 0.107, 50 0.107, 51 0.107, 52 0.107, 53 0.107, 54 0.107, 55 

0.107, 56 0.107, 73 0.107, 87 1, 88 T24} 

 46 شود. بده طدور مثدال عبدارت کند جدا مییاتی را بیان مییگزارش هر بخش با یک کاما از بخش دیگر که خصوص در این

ده اسدت. شداست مقدار عددی مقابل آن تخصیص  46که اکنون پارامتر  46یت شماره یبیانگر این است که به خصوص 0.107

بار شده و استفاده گردیده است در میدزان حجدم فایدل  46شماره ای این عدد از حاصل ضرب تعداد بارهایی که تابع کتابخانه

بده  XMLبه عنوان نمونه اطالعات مرتبط با یک بخش خاص از فایدل  مگابایت است به دست آمده است.واحد که عددی بر 

 شکل زیر :

<load_dll filename="C:\WINDOWS\system32\ole32.dll" successful="1" address="$774B0000" 

end_address="$775ED000" size="1298432" quantity="4" /> 

 4بینید کده تعدداد در چند جا و به چه تعدادی فراخوانی شده که در باال می ole32.dllگردد که مثال فایل اینگونه استخراج می

میدزان حجدم فایدل بدر  هر مقداری که بدست آمد در .گیردیا فایل سیستمی خاص این عملیات انجام می DLLبرای هر  .است

. اما در مدوارد باید نموداین اطالعات را ذخیره  شود.رقم گرد 3ضرب شده و مقدار جدید را تا  0,0876حسب مگابایت مانند 

گدردد تدا در به دلیل اهمیت آنها ، مقادیر به صورت خام و همان تعدادی که فراخوانی شدده در حاصدل ذخیدره مدی  89تا  85

../../../../Users/sony/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ReverseRefs/xml2text/xml2text.sln
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 گردد. نهایت یک سطر تشکیل

  رنمالیزه و فیلتر کردن داده اهرنمالیزه و فیلتر کردن داده اه        44--33--77

پشتیبانی می کند.( را  wekaو ... را نیز  dataو  CSV) البته فایل های دیتابیسی دیگری را همچون  ARFFابتدا فایل با فرمت 

، ARFFختلفی مانند ها را در فرمت های ممی توان فایل Open fileباید باز نمود. با استفاده از دکمه   Open Fileاز قسمت 

CSV ،C4.5 .بعد از بار شدن داده ها پانل   باز کردPreprocess اطالعات مختلفی را نشان می دهد. قسمتCurrent relation 

 Attributesو تعداد خصوصیات را نشان می دهد. قسمت  dataset، تعداد نمونه ها در datasetسه نوع اطالعات شامل نام  

ویژگی های خصوصیت انتخاب  selected attributeنمایش می دهد که با انتخاب هریک در قسمت را  datasetخصوصیات 

 شده را نمایش می دهد.

شود. اجرای این الگوریتم با زدن دکمه انتخاب می Normalizeالگوریتم  Unsupervisedسپس، از بخش فیلتر ، مورد 

Apply گیرند. اما عمل نرمال سازی چرا و در چه شرایطی بایستی انجام  قرار 1تا  0های ما بین باعث خواهد شد که داده

شود؟  اگر تعدادی داده بسیار کوچک و بسیار بزرگ در میان داده ها وجود داشته باشد، واریانس داده ها بسیار کوچک 

معیار ثابتی از میانگین  سازی، صفر را میانگین قرار داده و اغلب داده ها را در انحرافخواهد شد. برای حل این مشکل نرمال

 نگه می دارد.   

اند و بعضی از آنها وابستگی به دیگری دارند را از محاسبات آوری شدههایی که به صورت کنترل نشده جمعبرای اینکه داده

ار از قسمت کنیم. برای انجام این کخود خارج نموده و نتایج را به شکل دقیقتری داشته باشیم از نوع دیگر فیلتر استفاده می

Filter  گزینهSupervised و Attribute   را انتخاب کرده ، سپس نوع فیلتر راAttribute Selection  انتخاب می کنیم. با زدن

کاهش پیدا می کند که این تعداد خصوصیات تقریبا همه ویژگی های داده های  14به  91تعداد خصوصیات از  Applyدکمه 

 اصلی را دارا می باشد.

ها برای یافتن دانشی که در تمام ویژگیهای داده اغلب ویژگی است.زیاد  تعدادها با دادهبرای ایجاد مدل، از مشکالت یکی 

ها کاهش ابعاد داده یکی از مباحث قابل توجه باقی ها نهفته است مهم و حیاتی نیستند. به همین دلیل در بسیاری از زمینهداده

 شوند:اده به دو دسته تقسیم میروشهای کاهش ابعاد د مانده است.

این روشها یک فضای چند بعدی را به یک فضای با ابعاد کمتر نگاشت روشهاي مبتنی بر استخراج ويژگی:  .1

آورند بطوریکه این ویژگیها کنند. در واقع با ترکیب مقادیر ویژگیهای موجود، تعداد کمتری ویژگی بوجود میمی

ی خطی و غیر عات موجود در ویژگیهای اولیه باشند. این روشها به دو دستهدارای تمام )یا بخش اعظمی از( اطال

 شوند.خطی تقسیم می
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ای از ویژگیهای اولیه، ابعاد کنند با انتخاب زیرمجموعهاین روشها سعی می روشهاي مبتنی بر انتخاب ويژگی: .2

بندی برروی فضای کاسته شده نسبت به ای نظیر طبقهای از اوقات تحلیلهای دادهها را کاهش دهند. در پارهداده

 کند.فضای اصلی بهتر عمل می

ها دقت نمود چرا که به شدت در نتیجه کار تاثیرگذار است. برای انجام قسمت دوم عمل بایستی در انتخاب نوع الگوریتم

بعد  .را انتخاب کرد Attribute Selectionو  سپس   Attribute و Supervised گزینه   Filterپیش پردازش بایستی از قسمت 

عملیات را  apply. کافیست با زدن کلید شوندهای موردنظر برای انتخاب و کاهش ویژگی ها انتخاب می از آن الگوریتم

البته بعضی از روش های کاهش و  رد.کن مشاهده ابتو ست راا تا نتیجه را که کاهش تعداد خصوصیات انتخابی وداجرا نم

 هایب ویژگی های موجود، ویژگی های جدیدی را تولید می کتتد . نتیجه اعمال بعضی از این روشانتخاب ویژگی با ترک

ویژگیهای مهمتر را بایکی از  ،ک از ویژگی ها به عنوان یک پیشگوست که شما با توجه به میزان تاثیر هر یا مانند این

 ید بوجود آورید.ها انتخاب و یا با توجه به میزان تاثیرشان ویژگی های جدالگوریتم

  دسته بند  و خوهش بند دسته بند  و خوهش بند   55--33--77

. این بخش یک فیلد متنی دارد توان استفاده نمودمی  Classifierبخش  Classifyاز امکانات موجود در تب برای ایجاد مدل، 

 که نام دسته بندی و خصوصیات آن را نمایش می دهد. با کلیک روی دکمه موجود در سمت چپ این فیلد پنجره محاوره

همانند پنجره محاوره ای موجود برای فیلترها ظاهر می شود. می توان الگوریتم دسته بندی مورد  GenericObjectEditorای 

با  Test optionsنظر را از این طریق انتخاب نمود. نتیجه اعمال دسته بندی انتخاب شده طبق گزینه های موجود در قسمت 

به صورت  Test optionsظاهر می شود. گزینه های موجود در بخش  Classifier outputدر قسمت  Startکلیک روی دکمه 

 زیر می باشد:

 Use training set با ایجاد مدل انجام می شود: دسته بندی 

 Supplied test set :شده ارزیابی می شود. مدل ایجاد 

 Cross-validation دسته بندی با استفاده از تعداد :foldوسیله هایی که داده می شود بcross-validation  ارزیابی

 می شود.

 Percentage split دسته بندی روی چگونگی پیش بینی درصد معینی از داده ها که برای تست باقی مانده ارزیابی :

 می شود.

 The Class Attribute ها در بندی کننده : دستهWeka  برای یادگیری و پیش گویی تنها از یک خصوصیت

  استفاده می کنند.

برای یادگیری استفاده کنند، برخی دیگر مانند  Nominalبندی کننده ها می توانند فقط از خصوصییات کالس برخی دسته

و برخی از هر دو استفاده می کنند. به طور پیش فرض دسته بندی براساس   Numericرگرسیون فقط از خصوصییات 
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آن را تغییر داد. حال اگر الگوریتم دسته بندی  drop-down listخصوصییت آخر صورت می گیرد که می توان با استفاده از 

BayesNet :اعمال شود نتایج زیر حاصل می شود 

 

 
 دسته بندی با استفاد از شبکه بیزین  17-7شکل 
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های مورد را در دسته  3068نمونه گرداوری شده ، الگوریتم توانسته است  3131همان طور که مشاهده می شود از کل 

 وطه به درستی قرار دهد. خالصه ای از نتایج کسب شده از روش های مختلف طبقه بندی روی پایگاه داده ویروس ها:مرب

 

Percent Attribute Classification Filter 2 Filter 1 

54.2319 14 SMO Attribute Selection Normalize 

97.8282 14 BayesNet Attribute Selection Normalize 

98.7544 14 Bagging Attribute Selection Normalize 

94.1233 14 DecisionTable Attribute Selection Normalize 

98.7863 14 J48 Attribute Selection Normalize 

97.7004 14 IB1 Attribute Selection Normalize 

98.4031 14 Regression Attribute Selection Normalize 

 هاهای متفاوت برای ایجاد مدل رفتاری ویروسنتایج حاصل از بکارگیری روش  18-7شکل 

می توان الگوریتم کالستر بندی مورد نظر را  tabموجود در باالی این  clusterدر قسمت  chooseبا کلیک کردن روی دکمه 

ه نتایج ارزیابی شود استفاده می برای انتخاب اینکه چه چیز کالستر بندی شود و چگون cluster modeانتخاب کرد. قسمت 

دسته بندی است به استثنای اینکه داده ها به  tabدر  classificationشود. عملکرد سه مورد اول در این قسمت شبیه قسمت 

 (Classes to clusters evaluation)جای پیشگویی یک کالس خاص به کالسترها تخصیص داده می شوند. مورد چهارم 

 سترهای انتخاب شده را با یک کالس از پیش تخصیص داده شده برای داده ها مقایسه می کنند.چگونگی تطابق کال

 Ignore attributesاغلب برخی صفات در داده ها بایستی هنگام کالستر کردن نادیده گرفته شود. برای این منظور از دکمه 

تم های کالستربندی وجود دارد این امکان را به کاربر که در بین الگوری FilteredClustererکالستر  -استفاده می شود. متا

 Preprocessمی دهد تا به طور مستقیم فیلترها را قبل از کالستر بندی اعمال کند. این راهکار کاربرد یک فیلتر را در پانل 

 حذف می کند.

  آشنایی با محیط وکاآشنایی با محیط وکا          66--  33--77

 فناوری و علم دنیای به ها داده مختلف های حوزه در کاوی داده ایبر فراوانی آموزشی و تجاری افزارهای نرم امروز به تا

 خاصی الگوریتمهای روی دهند، می قرار کاوش مورد که هایی داده اصلی نوع به توجه با آنها از هریک. اند شده عرضه

 های داده فرمت و انواع تنوع مانند متعددی و متفاوت های جنبه از باید ابزارها این علمی و دقیق مقایسه. اند شده متمرکز

 مصدور روشهای نتایج، ارزیابی روشهای شده، سدازی پیاده الگدوریتمهای ها، داده پردازش برای ممکن حجم ورودی،

 بودن دسترس در و قیمت اجرا، برای سازگار فرمهایپلت پسند، کاربر های واسط ها، داده پردازش پیش روشهای سدازی،
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 مختلف روشهای خروجی مقایسه گسترده،امکان بسیار امکانات داشتن با Weka افزار نرم میان، آن از. گیرد صورت افزار نرم

 جامع بسیار منابع وجود مهمتر همه از و ویندوزی، های برنامه سایر با سازگاری کارا، گرافیگی واسط خوب، راهنمای هم، با

 .می شود معرفی آن، با مرتبط و

 به افزارنرم این. باشد می هاداده پردازش پیش ابزارهای و ماشینی یادگیری روز های ریتمالگو از هایمجموع ،  Wekaمیزکار

 داده، جدید هایمجموعه روی پذیری انعطاف صورت به را موجود روشهای سرعت، به میتوان که است شده طراحی ایگونه

 این. کند می فراهم تجربی های کاوی داده فرآیند کل برای را ارزشمندی هایپشتیبانی افزار،نرم این. نمود آزمایش

 نتایج و ورودی هایداده گرافیکی نمایش و یادگیری چارچوبهای آماری ارزیابی ورودی، هایداده سازی آماده ها،پشتیبانی

 پیش نوعمت ابزارهای شامل افزارنرم این یادگیری، الگوریتمهای وسیع دامنه با هماهنگ همچنین،. گیرند می بر در را یادگیری

 میتواند کاربر که نحوی به است، دسترس در متداول واسط یک طریق از جامع، و متنوع ابزار جعبه این. هاستداده پردازش

 .دهد تشخیص هستند، مناسبتر مدنظر مسایل برای که را روشهایی و کند مقایسه یکدیگر با آن در را متفاوت روشهای

  وکاوکا  اه اه   واسطواسط  77--33--77

 واسطی طریق از Weka از استفاده راه آسانترین. می دهد نشان را Weka مختلف هایواسط انتخاب زیر، راه های شکل

 مربوطه، فرم های کردن پر و منوها انتخاب وسیله به گرافیکی، واسط این. می شود خوانده Explorer که است گرافیکی

 و خواند ARFF فایل یک از را داده مجموعه یک تسرع به میتوان مثال، برای. است کرده فراهم را امکانات همه به دسترسی

 بسیار هایالگوریتم. هستند کار ابتدای صرفاً یادگیرنده گیریتصمیم درختهای اما. نمود تولید را آن گیریتصمیم درخت

 .شوند آزمایش نیز دیگر الگوریتم های تا می کند کمک Explorer واسط. دارند وجود جستجو برای دیگری

 
 جهت تنظیم ترتیب مراحل Explorerواسط   19-7شکل 
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 وسیله به صحیح، ترتیب با کارها اجرای به کاربر کردن وادار با منو، صورت به هاگزینه گذاشتن اختیار در با واسط این

 پرشدنی، فرمهای صورت به هاییگزینه گذاشتن اختیار در با و آنها، کارگیری به صحیح زمان تا هاگزینه نمودن خاکستری

 شرح را مربوطه الزم اعمال و شده ظاهر ها،گزینه روی از ماوس عبور حین مفیدی، ابزار راهنمای. می کند هدایت را کاربر

 باید کاربر اما. برسد نتیجه به تالشی، کمترین با تا می سازند قادر را کاربر شده، داده قرار معقول هایپیش فرض. می دهد

 . بیندیشد می دهد، انجام که کارهایی به عراج حاصله، نتایج معنی درک برای

 پردازش برای هاییچینش تا می دهد امکان کاربر به knowledge flow واسط. دارد نیز دیگر گرافیکی واسط وکا دو

 یک که زمانی. )است آن اصلی حافظه در چیزی هر نگهداری Explorer اصلی عیب یک. کند طراحی جریان، در هایداده

 با مسایل برای صرفاً ، Explorer که میدهد نشان( می کند باز حافظ در را، آن کل ، Explorer می کنیم، باز را داده مجموعه

 می تواند که است افزایشی الگوریتم های تعدادی شامل وکا این بر وجود با. است اعمال قابل متوسط، تا کوچک هایاندازه

 . گیرد قرار استفاده مورد بزرگ بسیار داده های مجموعه پردازش برای

 صفحه درون به را هاداده منابع و یادگیری الگوریتم های نمایانگر هایجعبه تا می دهد امکان knowledge flow واسط

 از دادهای جریان تا می دهد اجازه واسط این. بسازیم را خود دلخواه چینش و ترکیب یکدیگر، به آنها اتصال با و بکشیم

 هستند سازی مصور واحدهای و ارزیابی روشهای پردازش، پیش ابزارهای داده، منابع بیانگر که متصل هم به هایمؤلفه

 بار افزایشی صورت به هاداده باشند، داشته را افزایشی یادگیری قابلیت یادگیری، الگوریتمهای و فیلترها اگر. شود تعریف

 . شد خواهند پردازش و شده

 از استفاده حین کاربر اصلی و عملی سؤال این به تا کند می کمک می شود، اندهخو Experimenter وکا که واسط سومین

. « می کنند؟ عمل بهتر شده، داده مسأله برای پارامترهایی و روش ها چه: »دهد پاسخ رگرسیون، و بندیرده هایتکنیک

 که است محیطی نمودن فراهم وکا توسعه دالیل از یکی و ندارد وجود سؤال این به مقدماتی پاسخگویی برای راهی عموماً

 انجام Explorer در تعاملی صورت به می تواند  کار این. نماید یادگیری گوناگون هایتکنیک مقایسه به قادر را وکا کاربران

 زا تعدادی روی گوناگون پارامترهای با فیلترها و هاکننده بندیرده اجرای کردن ساده با Experimenter وجود، این با. شود

 پیشرفته، کداربرهای. می کند خودکار را پردازش معنا، آزمایدش های انجام و کارآیی آمار آوریجمع داده، هایمجموعه

 آزمایش های توانمی روش، این در. کنند استفاده ماشین، چندین بین محاسباتی بار توزیع برای Experimenter از می توانند

 . نمود رها اجرا، برای را آنها و نموده اندازیراه را بزرگی آماری

 چهار بین انتخاب امکان  می شود، فعال وکا که زمانی. هستند دسترسی قابل متنی فرمان های خط طریق از وکا پایه ای توابع

 ابتدای در حداقل کاربران، اکثر. فرمان خط واسط و Explorer ، knowledge ،Experimenterدارد وجود کاربری واسط

 .می کنند انتخاب کاربری واسط عنوان به را Explorer کار

 پر و منوها انتخاب طریق از را وکا امکانات همه به دسترسی امکان که است Explorer کاربران، برای اصلی گرافیکی واسط

 وجود مختلف پانل شش واسط، این در. می دهد نشان را Explorer زیر، نمای کلی از شکل. می کند فراهم فرم ها کردن

 .می باشند متناظر وکا توسط شده پشتیبانی کاوی داده وظایف با و هستند انتخاب قابل صفحه باالی نوار طریق از که اردد
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 با شش گزینه Explorer واسط گرافیکی 20-7 شکل

 : تکارکرد تمام گزینه ها به شرح ذیل اسخالصه،  طور به

1. Preprocess :ی گوناگونانتخاب مجموعه داده و اصالح آن از راهها  

2. Classify :بندی یا رگرسیون انجام میدهند و ارزیابی آنهاهای یادگیری که ردهآموزش برنامه  

3. Cluster :ها برای مجموعه های دادهیادگیری خوشه  

4. Associate :ها و ارزیابی آنهایادگیری قواعد انجمنی برای داده  

5. Select attributes :موعه های دادهترین جنبه ها در مجانتخاب مرتبط  

6. Visualize  :ها و تعامل با آنهامشاهده نمودارهای مختلف دوبعدی داده  

 

  ((PPrreepprroocceessss))  پیش پردازشپیش پردازش  --11

 فایلها کردن فیلتر و خواندن -الف
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 دکمه روی بر کلیک با. دارد وجود داده های پایگاه و ها URL فایل، کردن باز برای هاییدکمه ،Preprocess پانل باالی در

open File، پسوند با فایلهای تنها ابتدا در arff در browser گزینه یاید فایلها سایر دیدن برای. می شود داده نمایش فایل 

Format شود داده تغییر فایل انتخاب جعبه در. 

 

 
 خواندن و فیلتر کردن فایل ها  21-7شکل 

 ARFF ها به فرمت تبدیل فایل -ب

 با C4.5 فایل فرمت ، CSV پسوند با گسترده صفحه فایل های برای می باشد، فایل فرمت مبدل سه دارای Weka افزار نرم

 به را آن می کند سعی نباشد، ها داده خواندن به قادر Weka اگر .bsiپسوند  با سری های نمونه برای و data و namesپسوند 

 . می شود هرظا زیر شکل در شده داده نشان پیغام نتواند اگر. کند تفسیر ARFF صورت
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 فیلترها کارگیری به -ج

 فیلترها از می توان. یافت دست فیلترها از لیستی به می توان زیر شکل در( چپ سمت و باال گوشه) chooseدگمه  کلیک با

 نمی توا را نتیجه این مشابه. نمود استفاده ویژگیها دستی انتخاب یا و داده مجموعه یک از نظر مورد ویژگی های حذف برای

 .آورد دست به Remove کلیه دادن فشار و آنها زدن تیک با نظر مورد ویژگی های انتخاب کمک به

 
 Remove  انتخاب فیلتر 22-7شکل 

 
 نظر مورد فیلد شماره کردن وارد  23-7شکل 
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    ((ccllaassssiiffyy))  بنديبنديالگوريتم هاي ردهالگوريتم هاي رده  --22

 بندهایرده به بندی،رده الگوریتمهای. می کند سازیپیاده را یمتنوع بسیار prediction و classification الگوریتم های وکا

Bayesian، functions،lazy ،meta ، misc، trees و rules اندشده تقسیم . 

 
 classify انتخاب گزینه رده بندیا 24-7شکل 

 مثال، دراین. نمود تخابان را نظر مورد بندیرده الگوریتم می توان classify پانل در choose بر روی دکمه با کلیک

( Command line) فرمانی خط نسخه می شود، انتخاب بندیرده الگوریتم یک که زمانی. می کنیم انتخاب را J48 الگوریتم

 مشخص تیره خط با که است الگوریتم پارامترهای شامل فرمان خط این. می گردد ظاهر دکمه به نزدیک سطری در بند رده

 شود.  باز شیء مناسب ویرایشگر تا نمود کلیک خط آن روی می توان نهاآ تغییر برای. می شوند

 

    ((cclluusstteerriinngg))  بنديبنديههخوشخوشالگوريتم هاي الگوريتم هاي   --33

 .شده است حذف آن از  id فیلد preprocess مرحله در که است bank-data.csv قسمت این در استفاده مورد نمونه فایل
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 باز کردن فایل برای انجام خوشه بندی 25-7شکل 

 .می شود باز ذیل شکل مطابق پنجرهای cluster گزینه روی بر کلیک با و نظر مورد فایل کردن باز از بعد
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 محیط الگوریتم خوشه بندی  26-7شکل

 میتوان cluster پانل در choose دکمه کلیک با. می کند سازیپیاده را متنوعی( clustering) بندیخوشه الگوریتم های وکا

 نمود.  انتخاب را نظر مورد بندیخوشه الگوریتم

 
 بندیانتخاب الگوریتم خوشه  27-7شکل 

 می شود. تولید نظر مورد مدل start دکمه روی بر باکلیکپس از تنظیم پارامترهای خوشه بندی 
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 شروع به عمل خوشه بندی 28-7شکل 

 View in separate" یگزینه انتخاب و پایین-چپ سمت در Result list پانل در جواب مجموعه روی بر کلیک راست با

window" به مربوط آماری اطالعات می بینید، که همانطور . نمود مشاهده جداگانه پنجرهای در را نتیجه می توان 

 .است مشاهده قابل پنجره این کالستردر هر اعضای درصد و تعداد کالستر، هر ثقل مرکز جمله از هرکالستر،

  وریوس اهوریوس اهربا  ربا  ایجاد مدل رفتار  ایجاد مدل رفتار      88--33--77

باال نشان داده شد که چگونه فایل ایکس ام ال عملکرد ویروس ها را می توان دستیابی نمود. این فایل را برای استفاده در در 

را به عنوان  باید نمود. حاصل  arffفایل که در فصل بعدی توضیح داده شده تبدیل به  #Cمحیط وکا توسط یک برنامه 

ک کلی filter. سپس روی دکمه شود( انتخاب می preprocessد کرده و سربرگ پیش پردازش )ورودی در ابزار وکا وار

 .شودانتخاب می  یرگزینه ز نموده،

filter  unsuperwise  atribute  normalize  

 گزینه کردن فیلتر بدین ترتیب داده ها در دامنه بین صفر و یک نرمالیزه می شوند. برای

 filter  superwise  atribute  atribute selection  

 تب در اکنون  .شوند می جدا هستند ویروس نوع روی تاثیرگذار که هایی ویژگی تعداد ترتیب بدین .نمود انتخاب باید  را

classify کادر در choose نمود. برای نمونه  انتخابمی توان  را متد نوع. 

 choose-function-logestic    

 را ها داده از بخشی آن و مشاهده را ورودی ماتریس های داده کلیه  Edit گزینه طریق از انتخاب ورا  perprocessحال تب 

 ماتریس عدد دو توان می البته .گذاشت blank می توان آخرشان در ستون را شوند نمی  داده شرکت مدل آموزش در که

 برای ایجاد مدل به صورت ذیل عمل می شود: .ردک مدل ایجاد آزمون برای دیگری ومدل رفتاری  آموزش برای یکی

Classify  more options  choose  plane text  ok  start 

 را ok گزینه سپس .کنید می انتخاب  را plane text گزینه choose کادر از و انتخاب را more option دکمه classify تب از 

 ساخته رگرسیون معادله یک ویروس ها دسته یا کالس برای .شود می ساخته مدل زنیم و می را start دکمه حال . زنیم می

 می save model گزینه انتخاب و دارد قرار start دکمه زیر در که انتخابی رگرسیون مدل روی راست کلیک اب  .شود می

 از کرد بازیابی weka محیط در توان می را مدل این .شود می ذخیره  model. پسوند با فایل این .کرد ذخیره را مدل توان

 گزینه و کنید کلیک راست خالی ناحیه روی start دکمه زیر پایین قسمت در classify تب در load model گزینه طریق

load model پارامترهای .دنمو انتخاب را β0 تا βnبخش از کالس هر برای توان می را class for out put آورد و بدست 

 د.کرجهت ساخت یک آنتی ویروس رفتاری استفاده  حاصل می توان از فرمول .دنمو مدل عتاب ایجاد به مبادرت
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  1رگرسیون ستیغیرگرسیون ستیغی                        44--77
اش در توسط آرتور هورل در یک مقاله در مجله مهندسی شیمی معرفی شد. او در تجربه 1962رگرسیون ستیغی در سال 

ای توضیحی وجود دارد برآوردهای کمترین مربعات اغلب مفهومی تحلیل رگرسیون دریافت که وقتی همبستگی متغیره

 ندارند. او روشی جدید را برای به دست آوردن برآوردهای بهتر پیشنهاد کرد. 

همانطور که ذکر شد یکی از مشکالت روش حداقل مربعات وابستگی میان متغیرهاست. به عبارت دیگر روش حداقل 

ر آنها میان متغیرهای پیشگو وابستگی وجود داشته باشد ناتوان است. بنابراین باید بتوان مربعات از حل روابط رگرسیونی که د

-روش دیگری برای حل این مشکل استفاده کرد. همچنین در روش حداقل مربعات هیچ محدودیتی روی ضرایب قرار نمی

 شود که در برخی موارد ضرایب رشد نامعقولی داشته باشند.گیرد. این سبب می

-از راهکارهای انقباضی روش رگرسیون ستیغی است. برای حل مشکالت مطرح شده روش رگرسیون ستیغی مطرح مییکی 

شود. در این روش در صورت وجود وابستگی میان متغیرهای پیشگو باز هم نتایج قابل اطمینان خواهند بود. همچنین در روش 

کند. بر ( اعمال می9روی مجموع مربعات مطابق رابطه ) رگرسیون ستیغی برای جلوگیری از رشد ضرایب یک محدودیت بر

 اساس این محدودیت مجموع مربعات باید کمتر یا مساوی یک مقدار خاص باشد.

( تعریف 20به صورت ) با استفاده از متغیرهای پیشگوی  برای اینکه وابستگی میان متغیرها بررسی شود، متغیرهای جدید 

 شود.می

                               )20( 

ها هستند. با  ها مقادیر واریانس برای  شود که طوری تعریف می برای این عبارات مقادیر ویژه 

رسیم. این معیار ابستگی میان متغیرها می( برای بررسی وجود و یا عدم وجود و21استفاده از این تعریف به یک معیار تجربی )

 مجموع معکوس مقادیر ویژه است.

                                                             )21( 

 برابر تعداد متغیرهای پیشگو باشد، میان متغیرهای پیشگو وابستگی 5به صورت تجربی به دست آمده است که اگر این مقدار 

ها مقداری نزدیک به صفر باشد، نشان دهنده آن است که یکی از  وجود خواهد داشت. به طور کلی اگر یکی از مقادیر 

 کند. و این امر نشان از وابستگی میان متغیرهای این عبارت است.تغییر نمی مقداری ثابت است و با تغییر مقادیر  عبارات 

                                                 
1 Ridge Regression 
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 کنیم.( تحلیل می22ها مطابق عبارت ) اکنون معادله رگرسیون را با استفاده از 

                                          )22( 

 ( باشد:23اگر فرض شود فرم استاندارد مدل رگرسیون به صورت )

                                               )23( 

 ( خواهد شد.24آنگاه معادالت تخمین ضرایب رگرسیون ستیغی به صورت )

                                          )24( 

 

 

 

امین متغیر iبین ضریب همبستگی  امین متغیرهای پیشگو است. همچنین jامین و iضریب همبستگی بین   در این روابط 

است. هنگامی که مقدار  kسازد، است. پارامتری که این نوع رگرسیون را از نوع حداقل مربعات متمایز می پیشگو و متغیر  

k=0  ضرایب حاصل از رگرسیون ستیغی همان ضرایب رگرسیون حداقل مربعات است. این پارامتر، پارامتر بایاس است. با

 یابد.ها نیز افزایش میبایاس تخمین kپارامتر  افزایش مقدار

 ( است:25( به صورت )1های ضرایب تخمین زده شده رگرسیون )واریانس کلمجموع واریانس

                               )25( 

 ، آنگاه خواهیم داشت:k=0اگر در این عبارت 

                                                                           )26( 

شود. بنابراین اگر وابستگی بین متغیرهای پیشگو وجود داشته باشد، این مقدار واریانس به رگرسیون حداقل مربعات مربوط می

 این مقدار واریانس رشد نامعقولی خواهد داشت. و در نتیجه نتایج مبهمی در پی خواهد داشت.

های رگرسیون ستیغی نسبت به تغییرات است، به طوریکه تخمین kیون ستیغی یافتن یک مقدار مثبت و مناسب هدف رگرس

پارامتر بایاس است بهتر  kانتخاب نمود. از آنجایی که  kها پایا باشد. مرحله بعد باید مقداری مناسبی برای کوچک در داده

به  ای انتخاب شود که از این مقدار به بعد  kدیگر باید مقدار  انتخاب شود. از سوی kاست کمترین مقدار ممکن برای 

 صورت پایدار رفتار کنند.

                                                 
1 Total Variance 
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  اهاهرگرسیون ستیغی رد مارتیسرگرسیون ستیغی رد مارتیس          11--44--77
 ( تعریف کرد.27توان به صورت )مدل رگرسیون را به صورت ماتریسی می

                                                                            )27( 

از  یک ماتریس  از مشاهدات برای متغیر پاسخ است. همچنین  یک ماتریس  Yدر این مدل، 

n  مشاهده برایp  است، نشان داده می که یک ماتریس  متغیر پیشگو است. ضرایب این معادله رگرسیون با ماتریس-

است، بردار خطاهای تصادفی است. در این معادله فرض شده است که میانگین خطای  که یک بردار  شود. بردار 

 (تصادفی صفر است. )

 در این معادله به صورت زیر است. برآورد حداقل مربعات برای 

                                                                           )28( 

 آید.( به دست می29شود که میانگین کل حداقل مربعات از رابطه )همچنین نشان داده می

                                             )29( 

است. همانطور که قبال نیز اشاره شد، در  ، مقادیر ویژه ماتریس  به طوریکه در این معادله 

عدد بزرگی خواهد شد. هدف رگرسیون ستیغی به دست  ها میانگین مربعات خطای  صورت کوچک بودن مقدار 

 ته باشد.آوردن مدل رگرسیونی است که میانگین مربعات خطای کمتری داش

 اند.( ارائه داده30به صورت رابطه ) kضرایب معادله رگرسیون ستیغی را با استفاده از پارامتر  2و کنارد 1هورل

                                          )30( 

 ( است.31به صورت ) مقدار میانگین 

                                                                           )31( 

 ( خواهد بود.32کواریانس آن به صورت رابطه )-ماتریس واریانس

                                              )32( 

 ( به دست خواهد آمد.33ابطه )با استفاده از این تعاریف میانگین کل حداقل مربعات برای این مدل رگرسیون به صورت ر

                    )33( 

 وجود دارد به طوریکه: kاند که مقدار مثبتی برای هورل و کنارد ثابت کرده

                                                 
1 Hoerl 

2 Kennard 
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                                )34( 

تیغی کمتر از رگرسیون حداقل مربعات میانگین کل خطا در رگرسیون س kدهد، برای مقداری از که این مطلب نشان می 

 است.

همانطور که در این بخش ذکر شد، وابستگی بین متغیرهای پیشگو سبب افزایش میزان واریانس در رگرسیون حداقل مربعات 

های انقباضی استفاده توان از روششود. همچنین این نوع رگرسیون دقت پیشگویی کمی دارد. برای حل این مشکالت میمی

ود. همانطور که اشاره شد این نوع رگرسیون واریانس کمتری نسبت به رگرسون حداقل مربعات دارد. هنگامی که شمی

متغیرهای پیشگو کامال مستقل از یکدیگر نباشند، رگرسیون حداقل مربعات نتایج نامعتبری خواهد داشت. برای این منظور از 

 شود. رگرسیون ستیغی استفاده می

ز خود دارای معایبی است. رگرسیون ستیغی یک پردازش پیوسته است که با انقباض ضرایب، مدل را رگرسیون ستیغی نی

کند. بنابراین در مواردی که تعداد متغیرهای پیشگو کند. ولی مشکل این مدل این است که ضرایب را صفر نمیپایدارتر می

اینگونه موارد از آنجایی که همه متغیرها دارای ضریب غیر زیاد باشد، نتایج رگرسیون ستیغی به راحتی قابل تفسیر نیست. در 

 صفر هستند بررسی مدل کاری بسیار دشوار خواهد بود. 

شود. این روش با انقباض برخی از ضرایب و صفر کردن مقدارهای استفاده می Lassoبرای حل این مشکل از رگرسیون 

رگرسیون پیشین )رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون ستیغی( دیگری از ضرایب، مدلی با تفسیر بهتری نسبت به دو نوع 

 دهد.ارائه می

  LLaassssoo  رگرسیونرگرسیون        55--77

است. این روش با  Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)یکی دیگر از انواع تحلیل رگرسیون 

ها با استفاده در این روش با مجموع مجذور ماندهانقباض برخی ضرایب و صفر کردن ضرایب دیگر مدلی نسبتا پایدار دارد. 

شود. در این روش مجموع مقادیر قدرمطلق ضرایب باید از یک مقدار ثابت کمتر باشد. این قید سبب از یک قید حداقل می

 شود.صفر شدن برخی از ضرایب می

مقدار   شود، که در آن در نظر گرفته می های ورودی به صورت داده

مشاهده است. همچنین فرض شده است که متغیرهای پیشگو به صورت استاندارد  Nمتغیر پاسخ برای  متغیرهای پیشگو و 

 هستند، بدین معنی که میانگین این متغیرها صفر و انحراف معیار آنها برابر با یک است.

                                    )35( 

 شود.( بیان می36است، با عبارات ) که به صورت  Lasso، تخمین ضرایب اگر 

                                        )36( 

 با شرط 



  

 

 

46 

 

حليل پویا  ربانمه 
ت

حليل پویا  ربانمه 
ت

 اه اه 
            

است. بدون کم شدن کلیت مسئله  برابر با  tبرای همه مقادیر  است. مقدار  1پارامتر تنظیم کننده tدر این عبارت 

 شود.حذف می . به عبارت دیگر بنابراین  توان فرض کرد که می

کند. برای ض را کنترل میمیزان انقبا tمعادله )*( یک معادله درجه دو با یک قید که به صورت نامعادله خطی است. پارامتر 

 شود. ضرایب بیشتری صفر می tکمتر  مقادیر

  LLaassssooتفاوت رگرسیون ستیغی و رگرسیون تفاوت رگرسیون ستیغی و رگرسیون 

 ( بازنویسی کرد.37توان به صورت رابطه )معادله )*( را می

                       )37( 

 یا به عبارت دیگر:

                               )38( 

شود. با محاسبه می tبر اساس پارامتر  شود. پارامتر در معادالت جدید پارامتر تنظیم کننده به نحوی دیگر وارد معادله می

انتخاب  توان مقدار انقباض ضرایب را کنترل نمود. بدین صورت که هر چه مقدار بزرگتری برای می استفاده از پارامتر 

 شود. شود، مقدار ضرایب بیشتری صفر می

( 39توان به صورت رابطه )مقایسه کنیم، معادله رگرسیون ستیغی را می Lassoاگر بخواهیم رگرسیون ستیغی را با رگرسیون 

 بازنویسی کرد.

                                            )39( 

 با شرط

     

 ( بازنویسی کردد.40را محاسبه نمود و معادله را به صورت رابطه ) پارامتر tتوان با استفاده از پارامتر در این معادله نیز می

                              )40( 

 یا به عبارت دیگر:

                                     )41( 

-( میسازی )با استفاده از پارامتر میزان Lassoدر صفر کردن ضرایب است. در  Lassoتفاوت رگرسیون ستیغی و رگرسیون 

خواهیم بررسی کنیم که چرا تعداد ضرایب صفر  در رگرسیون ستیغی نسبت توان تعداد ضرایب صفر را کنترل نمود. حال می

                                                 
1 Tuning Parameter 
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ر رگرسیون ستیغی محدودیت اضافه شده به معادله اصلی رگرسیون بر روی مجموع کمتر است. د Lassoبه رگرسیون 

، و این در حالی است که محدودیت اضافه شده به معادله اصلی در رگرسیون مجذور ضرایب است، یعنی 

Lasso  بر روی قدرمطلق ضرایب است، یعنی. 

کنیم. نامعادله مربوط به مانی که معادله فقط شامل دو متغیر پیشگو است بررسی میحال این دو نوع رگرسیون را برای ز

 ( است:42رگرسیون ستیغی به صورت رابطه )

                                                                        )42( 

 این نامعادله به صورت دایره در دستگاه مختصات است.

 ( است:43به صورت رابطه ) Lassoعادله مربوط به رگرسیون نام

                                                                        )43( 

 این نامعادله در دستگاه مختصات به صورت یک لوزی خواهد بود.

 Lassoقسمت سمت چپ شکل که مربوط به رگرسیون دهد. در ( نحوه محاسبه کردن مقدار ضرایب را نشان می1شکل )

های لوزی بیشتر از احتمال تماس این خطوط با با گوشه شود که احتمال تماس خطوط بیضوی مربوط به است، مشاهده می

لوزی یکی های های لوزی بر محورهای مختصات قرار داردند، و این بدان معنی است که در گوشهاضالع لوزی است. گوشه

از ضرایب صفر است. در صورتی که در قسمت راست شکل که مربوط به رگرسیون ستیغی است، احتمال تماس خطوط 

در نواحی خارج از خطوط مختصات با دایره بیشتر است. بنابراین احتمال صفر شدن ضریب خیلی کم  بیضوی مربوط به 

 است.

 

 )چپ(، تصویر برآورد رگرسیون ستیغی )راست(. Lasso رگرسیونتصویر برآورد  29-7 شکل
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به دلیلی تمایل برای صفر کردن  Lassoهمانگونه که شرح داده شد، هنگامی که تعداد متغیرهای پیشگو زیاد باشد، رگرسیون 

ب این است نیز خود دارای معایبی است. یکی از این معای Lassoکند. اما رگرسیون ضرایب بهتر از رگرسیون ستیغی عمل می

فقط به یکی از این متغیرها ضریب غیر صفر  Lassoکه اگر تعدادی از متغیرهای پیشگو به یکدیگر وابسته باشند، رگرسیون 

هنگامی که متغیرهایی با همبستگی زیادی داشته  Lassoدهد. بنابراین دهد و ضرایب مابقی این متغیرها را صفر قرار میمی

هدف از تحلیل رگرسیون یافتن متغیرهای پیشگویی است که بر متغیر پاسخ تاثیرگذار هستند،  باشیم عملکرد مناسبی ندارد.

تنها به یکی از متغیرهای پیشگو از میان  یک گروه از متغیرهای همبسته ضریب غیر  Lassoاین درحالی است که رگرسیون 

 روند.غیر پاسخ از دست میشود که مابقی متغیرهای پیشگوی موثر بر متدهد. این امر سبب میصفر می

را روی آنها اجرا نمود.  Lassoهمچنین در برخی از مسائل تعداد متغیرهای پیشگو بیش از مقداری است که بتوان رگرسیون 

بر  lassoرسد. نتیجه اجرای رگرسیون متغیر می 1000ها تعداد متغیرهای پیشگو به بیش از به عنوان مثال در برخی از برنامه

توان به راحتی تفسیر نمود. بنابراین نیاز به روشی داریم که بتوان تعداد متغیرهای پیشگو را تعداد متغیر پیشگو را نمیروی این 

 خالصه نماید.

 شود.سلسله مراتبی استفاده می Lassoبرای حل این مشکالت از تحلیل رگرسیون 

  

  ردخت رگرسیونردخت رگرسیون    66--77

نیز تمامی صفات عددی باشند,روش رگرسیون خطی می تواند بعنوان یک روش زمانی که نتیجه تحلیل یا کالس مورد نظر و 

 کلی درنظر گرفته شود.در اینجا کالس بعنوان ترکیب خطی از صفات و ضرایب ازپیش تعیین شده بیان می شود:

X=w0+w1a1+w2a2+…wkak                                                                                                                                                                                                               
ضرایب هستند.ضرایب از مجموعه داده های  w1,w2,…,wkمقادیر صفات می باشند و  a1,a2,..,akکالس موردنظر و  xکه 

 اول خواهیم داشت: د.برای ضرایب نمونۀ کالسمحاسبه می شون1آموزشی 

w1a1
(1)+…+wkak

(1)=


k

j jj

aw
0

)1( +w0a0
(1) 

این مقدار پیش بینی شده برای نمونه کالس اول می باشد نه مقدار واقعی.مسئله جالب تفاوت این مقدارها می باشد.روش 

تا نمونه nن تفاوتها حداقل گردد.فرض کنید که ها استفاده می کند تا مجموع مربعات ایwjرگرسیون خطی از ضرایب 

 ( نشان می دهیم.حال مجموع مربعات تفاوتها خواهد بود:iام را با باالنویس)iآموزشی داریم که نمونه 

 

                                                 
1 Training data  
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هدف حداقل کردن مجموع مربعات بوسیلۀ انتخاب درست ضرایب می باشد.به دست آوردن این ضرایب با استفاده از جبر 

مکان پذیر است,آن درواقع عمل معکوس کردن یک ماتریس می باشد.پس از بدست آوردن این ضرایب خطی و به آسانی ا

می توان برای نمونه های جدید کالس آنها را پیش بینی کرد.مدل رگرسیون مدل بسیار عالی و ساده برای مقادیر عددی می 

ان از سایر مدلهای غیرخطی رگرسیون نیز استفاده باشد اما مدل خطی آن از مشکل خطی بودن رنج می برد.با این حال می تو

 کرد.

درخت رگرسیون نوعی درخت تصمیم گیری است با مقادیر عددی میانگین که برای پیش بینی مقدار یک عدد استفاده می 

شود.درخت تصمیم گیر نوعی ساختار انشعابی است که گرههایش مقدار صفتی را تست می کنند و برگهایش کالسی را 

می باشد که از داده های جدول زیر  cpuنمونه ها تخصیص می دهند.معادلۀ زیر یک معادلۀ رگرسیون برای مثال کارایی برای 

 استخراج شده است.

 
PRP= -56.1+0.049MYCT+0.015MMIN+0.006MMAX+0.630CACH-0.270CHMIN+1.46CHMAX 

 
 CPUداده های مربوط به کارایی  30-7شکل 

 

را برای داده های باال نشان می دهد.در این شکل برگها اعدادی را نشان می دهند که میانگین  شکل زیر درخت رگرسیون

نتیجه برای نمونه ای است که به آن برگ رسیده است.درخت خیلی بزرگتر و پیچیده تر از معادلۀ رگرسیون می باشد.درخت 

ها را بصورت خطی نشان می دهد,در ضمن اگر میانگین رگرسیون خیلی دقیقتر از معادلۀ آن می باشد چراکه این معادله داده 

خطاهای مطلق برای مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی را از هردو درخت و معادله محاسبه کنیم مشاهده می شود که 

 .میانگین این خطاها برای درخت کمتر می باشد.با این حال تفسیر درخت بعلت اندازۀ آن کار خسته کننده ای می باشد
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 درخت رگرسیون   31-7شکل 



 

 

  ممت ت ش ش فصل ه فصل ه 

حليل رفتار کد بدخواه
ت

حليل رفتار کد بدخواه
ت

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکثر کارشناسان حوزۀ امنیت، تهديد را از ناحیه بستر شبکه )که خود شامل سخت اکثر کارشناسان حوزۀ امنیت، تهديد را از ناحیه بستر شبکه )که خود شامل سخت 

--باشد( میباشد( میاي شبکه و پروتکلها میاي شبکه و پروتکلها میهاي شبکه، سرويسهاي پايههاي شبکه، سرويسهاي پايهافزارهاي شبکه، سیستم عاملافزارهاي شبکه، سیستم عامل

ف ف خالخالر بدست آمده ر بدست آمده ببحال آنکه آمارهاي قابل استناد جهانی که در موسسات معتحال آنکه آمارهاي قابل استناد جهانی که در موسسات معت  دانند.دانند.

توسط اِچ پی توسط اِچ پی   20112011طبق آمار ارائه شده در گزارش امنیتی طبق آمار ارائه شده در گزارش امنیتی   ..کندکنداين موضوع را بیان میاين موضوع را بیان می

میلیون میلیون   3030به افزون بر به افزون بر   20092009میلیون حمله در سال میلیون حمله در سال   55دي وي لَب حمالت وب از حدود دي وي لَب حمالت وب از حدود 

  رسیده است.رسیده است.  20112011حمله در سال حمله در سال 

هاي تحت وب صورت هاي تحت وب صورت از حمالت به برنامهاز حمالت به برنامه  %%7575برطبق بررسی موسسه گارتنر حدود برطبق بررسی موسسه گارتنر حدود 

هاي شبکه بوده است در حالی که  از هاي شبکه بوده است در حالی که  از از حمالت به شبکه و سرويساز حمالت به شبکه و سرويس  %%2525ته و فقط ته و فقط گرفگرف

هاي تحت وب اختصاص داده هاي تحت وب اختصاص داده به بخش برنامهبه بخش برنامه  %%1010هاي صرف شده در حوزه امنیت هاي صرف شده در حوزه امنیت هزينههزينه

  22//33ها به بخش شبکه اختصاص يافته است. همچنین براساس اين تحقیق ها به بخش شبکه اختصاص يافته است. همچنین براساس اين تحقیق هزينههزينه  %%9090شده و شده و 

مطلب قابل توجه، حفظ رتبه نخست حمالت مطلب قابل توجه، حفظ رتبه نخست حمالت پذير هستند. پذير هستند. هاي تحت وب آسیبهاي تحت وب آسیببرنامهبرنامه

  باشد.باشد.میمی  20112011تا تا   20092009تزريق اسکريپت، در طی سالهاي تزريق اسکريپت، در طی سالهاي 
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  مقدمهمقدمه        11--88
هدف در این فصل بررسی روشهای مدلسازی رفتار بدخواهانه می باشد.  اصوالً کد بدخواه برای رسیدن به اهداف خود 

ز فراخوانیهای سیستمی را که در حالت عادی مورد مبادرت به استفاده از فراخوانیهای سیستمی می کند. در این راستا لیستی ا

استفاده قرار نمی گیرند و هدف بدخواهانه در استفاده از آنها مطرح است مشخص نموده ایم. اما، با توجه به این نکته 

ست یک برنامه بسته بندی کننده ا ASProtectتمهیداتی در جهت پنهان سازی فراخوانیهای سیستمی شده است. برای نمونه 

هدف در داخل حافظه ی اختصاص داده شده به فرآیند مورد نظر مبادرت به مبهم سازی  APIکه با کپی تمام بدنه ی تابع 

API های بسیار زیاد دیگری برای مبهم سازی بوسیله ی کپی کردن آن می کند. تکنیکAPI  ها وجود دارد. لذا، نیاز به تابعی

مدلسازی رفتار کد بدخواه در دسترسی  به حافظه و ابزار جانبی و درگاه های  ها می باشد. راه دیگر  APIجهت تشحیص 

شبکه می باشد. مشکل روش مبتنی بر رفتار در حالت کلی یکی کند بودن آنها است و دیگری عدم جلوگیری از ضایعات 

می شود و سپس پیاده ناشی از عملکرد کد بد اندیش است. در این فصل ابتدا چگونگی مدلسازی و تعیین رفتار مشخص 

     سازی دو محیط برای تشخیص کد بدخواه مطرح می گردد.

  مدلسازي رفتارمدلسازي رفتار    22--88

برای مدلسازی رفتار می توان پس از استخراج گراف جریان کنترلی مکانهایی که حاوی فراخوانی های سیستمی هستند را 

اخوانیهای سیستمی در برنامه های سالم و برنامه های مستند گذاری نمود. بدین ترتیب با اجرای برنامه دنباله اجرایی فر

ویروسی را می توان ثبت نمود. با در نظر گرفتن هر فراخوانی سیستمی به عنوان یک بعد فضای فراخوانی ها می توان هر اجرا 

له اان دنبرا به عنوان یک نقطه در فضای فراخوانیها در نظر گرفت. با تصویر کردن این فضا به فضای ویزگیها می تو

 ها هر بعد فضا شاخص دنباله ای از فراخوانیها است که درویژگی فراخوانیهایی که بدخواه هستند را تشخیص داد. در فضای

د داشت. با استفاده از یک ا خواهبرچسب سالم و یا اجرای ویروسی ر برنامه ها مشاهده شده است. هر اجرااجراهای  اغلب

فضای اجراها را به نواحی سالم و ویروسی تقسیم نمود. بدینوسیله می توان با تعیین مکان هر می توان  SVMکالسه کننده مثل 

 ن اجرا را پیش بینی نمود.ی برنامه سالم یا ویروسی بودن آاجرا به عنوان یک نقطه درون فضای فراخوانیها، در ضمن اجرا

نیهای سالم است. یک دنباله فراخوانی ممکن است در سی و فراخواز تفاضل گرافهای فراخوانیهای ویروروش دیگر استفاده ا

حاصل از دنباله فراخوانیها در تعیین سالم یا ناسالم بودن برنامه  information gainهر دو حالت مشاهده باشد. مساله میزان 

 است.  در ادامه استفاده از الگوریتم اپریوری و سپس استفاده از وارسی کننده های مدل مطرح شده است.
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  اساس--ديدي--امام--آيآي  روش روش     11--22--88

یک روش شناخته شده هوشمند برای کشف بدافزار است.  این روش از سه مرحله کلی تشدکیل شدده اسدت.  1آی.ام.دی.اس

 : باشندیماین مراحل به ترتیب ذیل 

  ها دنباله فراخوانی استخراج( 1

  . قوانینی از  امجموعهیستمی در قالب ی سهایفراخوانبرای استخراج الگوی  ای.پریوریاستفاده از الگوریتم ( 2

  های بداندیش ددنباله ک تعیین( 3

باشند که جهت بده دسدت آوردن مطرح می 3و اطمینان 2پشتیبانیبرای استخراج قوانین دو معیار  گراهدفی هاروشاصوالً در 

 ها در مورد این دو معیار رعایت شود:یک قانون، الزم است حداقل

 . کندیمتعداد دفعاتی که یک قلم فراخوانی سیستمی مشاهده شده است را در اینجا مشخص  انیپشتیبالف( معیار 

یفراخوانبه شرط مشاهده مجموعه  Bی سیستمی هایفراخوانمشخص کننده احتمال مشاهده مجموعه  اطمینانب( معیار 

ا بده عبدارت دیگدر قدوانین فراخدوانی سیسدتمی است. از این معیار برای کم کردن تعداد الگوها یبه چه اندازه  Aی سیستمی ها

 شود.. معیار اطمینان  بر اساس معیار قبل و به صورت زیر تعریف میشودیماستفاده 

  7-1                                      

د محاسبه شدود و مخدرج کسدر، را با هم دارن Bو  Aهایی که در رابطه فوق صورت کسر بدین معنی است که باید تعداد برنامه

دو باشد. آنگاه بدا اسدتفاده از الگدوریتم  پشتیبانی، را در خود دارند. فرض کنید که حداقل میزان Aهایی است که تعداد برنامه

آیند. الگوریتم بیشتر است به دست می پشتیبانیها از حداقل هایی که فرکانس رخداد آن، مجموعه دنباله فراخوانیای.پریوری

 باشند:را در شکل ذیل ارایه شده است. در مورد الگوریتم ای.پریوری موارد زیر مطرح می ی.پریوریا

 هاسدت کده بدا های هر کدام از آنها به همراه فراخوانیای از برنامهورودی: ورودی الگوریتم ای.پریوری، پایگاه دادهD 

به عنوان ورودی این الگوریتم مشخص گردد. این مقدار با شود. همچنین الزم است که حداقل پشتیبانی نیز نشان داده می

min-sup گردد.مشخص می 

 ای از آن، ایدن میدزان را هایی که حداقل میدزان پشدتیبانی را رعایدت کدرده امدا ابدر مجموعدهخروجی: مجموعه فراخوانی

 کند.رعایت نمی

                                                 
1 Intelligent Malware Detection System (IMDS) 

2 Support 

3 Confidence 
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  ای.پریوریالگوریتم  1-8شکل 

های با حداقل ، مجموعه دنباله فراخوانیای.پریوریو بر اساس الگوریتم  شوده میمالحظ فوق سپس طبق روندی که در شکل

بدسدت  T900تدا  T100های برای برنامه 1-7های جدول فرض کنید مجموعه اقالم فراخوانی. آیندبه دست می پشتیبانیمیزان 

 آمده باشند.
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 ها و لیست اقالم هر کداممثالی از برنامه: 1-0جدول 

هابرنامه هااقالم برنامه   

T100 

T200 

T300 

T400 

T500 

T600 

T700 

T800 

T900 

I1, I2, I5 

I2, I4 

I2, I3 

I1, I2, I4 

I1, I3 

I2, I3 

I1, I3 

I1, I2, I3, I5 

I1, I2, I3 

   مراحل الگوریتم به شرح ذیل است:

 

 مرحله دو

میزان 

 پشتیبانی

 جموعه اقالمم

4 
4 
1 
2 
4 
2 
2 
0 
1 
0 

{I1, I2} 

{I1, I3} 

{I1, I4} 

{I1, I5} 

{I2, I3} 

{I2, I4} 

{I2, I5} 

{I3, I4} 

{I3, I5} 

{I4, I5} 

 

 مرحله يک

میزان 

 پشتیبانی

مجموعه 

 اقالم

6 
7 
6 
2 
2 

{I1} 

{I2} 

{I3} 

{I4} 

{I5} 
 

 

 

 مرحله سه

میزان 

 پشتیبانی

مجموعه 

 اقالم

4 
4 
2 
4 
2 
2 

{I1, I2} 

{I1, I3} 

{I1, I5} 

{I2, I3} 

{I2, I4} 

{I2, I5} 

 

 

 

 مرحله چهار

میزان 

 پشتیبانی

مجموعه 

 اقالم

2 
2 

{I1, I2, I3} 

{I1, I2, I5} 

 

 

 

با توجه با اینکه تمامی اقالم حداقل میزان 

ها قابل کنند، تمام آنپشتیبانی را رعایت می

قبول بوده و مجموعه اقالم با دو قلم 

 شوندمحاسبه می

ه هایی کاز میان مجموعه اقالم دوتایی، آن

نند کحداقل میزان پشتیبانی را رعایت می

-ها حذف میباقی مانده و سایر مجموعه

 شوند

بدیهی است که هر دو مجموعه اقالم به 

 دست آمده، حداقل میزان پشتیبانی را

چ ابر با توجه به اینکه هی کنند.رعایت می

ای از این دو مجموعه، حداقل مجموعه

 میزان پشتیبانی را ندارد، الگوریتم

یابدای.پریوری خاتمه می  

باقی  اییحال با استفاده از مجموعه اقالم دوت

-مانده، مجموعه اقالم سه تایی محاسبه می

 شوند.

خاتمه 
الگوریتم 
 آ.پریوری
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 توسط الگوریتم ای.پریوری 2های با حداقل فرکانس رخداد روند محاسبه مجموعه دنباله فراخوانی  2-8شکل 

را رعایدت پشدتیبانی حداقل میزان  {I1, I2, I5}و  {I1, I2, I3}خص است که دو مجموعه فراخوانی مش فوقبا توجه به شکل 

 کند.ها این میزان را رعایت نمیای از آنکرده اما ابر مجموعه

 هاي بدانديشددنباله ک( تشخیص 3مرحله 

شوند. برای مثدال، ایدن کدار گرا تولید می-فهایی که حداقل میزان پشتیبانی را دارند، قوانین هدحال برای مجموعه فراخوانی

ای که وجود دارد این اسدت کده قدوانینی قابدل قبدول هسدتند کده انجام شده است. نکته {I1, I2, I5}ی فراخوانبرای مجموعه 

 اند. جهت به دست آوردن ایدن قدوانین،را داشته باشند. قوانین به دست آمده در شکل ذیل مشخص شده اطمینانحداقل میزان 

در سمت چپ قانون و ترکیب عطفدی بقیده اقدالم،  {I1, I2, I5}های غیر تهی مجموعه های عطفی زیر مجموعهتمامی ترکیب

کنندد بده . از این قوانین، تنها قوانینی که حداقل میزان اطمینان را رعایت مدی]7[گیرنددر سمت راست قانون مورد نظر قرار می

 شوند.عنوان قوانین نهایی انتخاب می

 

  پذیری تولید قوانین شرکت  3-8 شکل

. معمدوالً بدرای مسدائل باشدندیمشود، تعدادی از این قوانین قابل قبول انتخاب می اطمینانبسته به میزانی که برای معیار واحال 

هدای بالده فراخدوانیتوان دنشود. حال با استفاده از قوانین به دست آمده میدر نظر گرفته می 0,7، اطمینانامنیتی حداقل مقدار 

در یک برنامه ناشناخته  هادهند مشخص کرد؛ آنگاه اگر این دنباله از فراخوانیای که یک رفتار بداندیش را نشان میسیستمی

 باشد.که آن برنامه نیز یک بدافزار می میریگیممشاهده شد، نتیجه 

  

 1استفاده از الگوريتم رشد اف.پی سريع  -

پذیری پایین آن است )بدین معنی که از لحاظ زمانی و فضایی به دلیل دارد مقیاس ای.پریوریلگوریتم یکی از مشکالتی که ا

پدذیری روش آی.ام.دی.اس از به همین دلیل بدرای مقیداس تولید قوانین کاندید زیاد به صرفه نیست و پیچیدگی آن باالست(.

شود. این الگوریتم هم از لحداظ زمدان اجدرا و هدم از لحداظ یالگوریتم رشد اف.پی سریع که مبتنی بر درخت است استفاده م

 پذیر بوده و بهتر از الگوریتم ای.پریوری است.پیچیدگی فضایی، مقیاس

                                                 
1 Fast-FP-Growth 
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 خوشه بندي مقیاس پذير مبتنی بر رفتار خوشه بندي مقیاس پذير مبتنی بر رفتار         33--22--88

اند که هر نوع کد سیدهاند، به این نتیجه رهایی که متخصصین شاخه امنیت تاکنون انجام دادهبا توجه به تجربیات و بررسی

و  2مقیم بودن درحافظه، انتشار روی شبکه، 1چهار رفتار: تکرار خوداز بداندیش یا ویروسی که وجود دارد، حتماً یکی 

  ”4زبان رفتار بداندیش “ها را توصیف کرد، از زبانی به نام را دارند. برای اینکه بتوان این ویژگی 3آلودگی بیش از حد

ها از طریق گرامرهای ویژه، توصیفات انجام شده را صوری کرده و سپس از کنار هم که پس از توصیف آنشود استفاده می

کند، درخت هنگامی که برنامه شروع به اجرا می آورد.قرار دادن توصیفات صوری شده، یک درخت تجزیه به دست می

ای از درخت که یکی از رفتارهایی که در در گره شود. در صورتی بودنساخته شده را به موازات اجرای برنامه بررسی می

فرزندان آن گره تعریف شده بود، توسط برنامه اتفاق افتاد، آن گاه گره کنونی فرزند مورد نظر خواهد بود و کار از آنجا 

این است که  ادامه پیدا خواهد کرد. زمانی یک حمله اتفاق افتاده است که به برگی از این درخت برسیم. زیبایی این روش به

توان توسط آن اطالعات بسیار زیاد و مفیدی را در مورد طرز عملکرد یک کد بداندیش به دست آورد. مثالً زنجیره می

توان بررسی کرد که توان از این طریق کشف کرد یا به صورت آماری میشوند را میرفتارهایی که منجر به حمله می

 ره رفتارها توسط کدهای بداندیش بیشتر است.فرکانس استفاده از کدامیک از این زنجی

 

  استفاده از مدل چکراستفاده از مدل چکر  --
در نتیجه به وسیله بررسی  .شود که هر ویروس حداقل یکی از این رفتارها را داردها در نظر گرفته میویژگی برای ویروس 5 

، 7، انتشار6، پنهان شدن5ی کردن: بررسعبارتند ازها ها را تشخیص داد. این ویژگیتوان انواع ویروسها، میاین ویژگی

و سپس یک  readکه ابتدا یک  شود. برای مثال رفتار انتشار بدین صورت مدل می9)کد یا داده( و تشخیص دادن خود8تزریق

transfer بنابراین انتشار بدین صورت است که شامل یک  گیرد.روی شبکه صورت میread  و در دستوراتی پس از آن یک

send  باشد. باید این رفتارها را به صورتی مدل کرد تا بتواند توسط بررسی کننده مدل با مدل دیگری روی شبکه میبه ماشین

برنامه مقایسه شده و در صورت تطبیق آن دو، برنامه به عنوان یک برنامه بداندیش معرفی شده و رفتاری که از خود نشان می 

 دهد را نیز بتوان ثبت کرد.

                                                 
1 Duplication 

2 Residency 

3 Over Infection 

4 Malicious Behavior Language (MBL) 

5 Survey 

6 Concealment 

7 Propagation 

8 Injection 

9 Self identification 
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توان این کنیم زیرا این منطق بسیار گویاست و توسط آن میاستفاده می 1های بد از منطق زمانی خطیبرای مدل کردن رفتار

ای از دستورات اجرایی که باعث دنباله LTLگیرد؟ به وسیله رفتارها را به خوبی مدل کرد. حال چگونه این تبدیل صورت می

شود: انتشار اینگونه مثال رفتار انتشار بدین صورت مدل میکنند. برای شود را کدگذاری میبروز یک رفتار بداندیش می

گیرد، بنابراین انتشار بدین صورت است که شامل روی شبکه صورت می transferو سپس یک  readاست که ابتدا یک 

ر باشد. ابتدا منطق زمانی خطی را به طوبه ماشین دیگری روی شبکه می sendو در دستوراتی پس از آن یک  readیک 

 گیریم.کنیم و سپس ادامه مبحث را از سر میمختصر بررسی می

گویایی و قدرت این منطق به این دلیل است که مفهوم زمان در آن وجود دارد. این منطق تفاوت آن چنانی ای با منطق 

های اتمی اند. گزارهردهکنیم ندارد و فقط عملگرهایی دارد که مفهوم زمان را در آن وارد کای که ما از آن استفاده میگزاره

 فرمایید.این منطق را در ادامه مالحظه می
,→  p | (atomic proposition) 

⊤ | (true) 

⊥ | (false) 

 | (complement) 

∧| (conjunction) 

∨| (disjunction) 

   | (next time) 

| (always) 

| (sometime) 

U (until) 


شوند، آشنا بوده و تنها فرمایید، اکثر عملگرهایی که در منطق زمانی خطی استفاده میکه در گزاره باال مالحظه می همانطور

 ها نشان داده شده است.کارکرد و مفهوم آن ذیلباشند که در جدول عملگر آخر که مربوط به زمان هستند، جدید می 4

 طرز کارکرد عملگرهای منطق خطی زمانی 3-7جدول 

 
 

 برنامه را  CFGزمانی که می شود که   بدین صورت عمل برای این منظور .حال کار اصلی باقی مانده مدل کردن برنامه است

ندات به ت. این مسمستند گذاری باید نمودآیند که از فاز تحلیل جریان داده به دست می 2، آن را توسط مسنداتیشودتولید می

مثالً اگر در برنامه دستور نمایند. ایی که مشکوک به رفتارهای بداندیش هستند را مشخص میشوند که رفتارهای تهیه میگونه

send شود. با توجه به اینکه در اینجا از بررسی کننده مدل بر روی شبکه وجود داشته باشد مسندی برای آن تهیه میSPIN 

                                                 
1 Linear Temporal Logic(LTL) 

2 Predicates 
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سپس آن را به  شود.می باشد تبدیل می SPINزبان  که Promelaگذاری شده به  مستند CFGدر این مرحله  شود.استفاده می

تا وجود رفتار بداندیش را در آن بررسی کند. مزیتی که  باید داد SPINکد شده بود به  LTLهمراه ویژگی مربوطه که توسط 

دل شده و مورد کند، بنابراین تمامی مسیرهای اجرایی آن ماین روش دارد این است که با توجه به اینکه کل برنامه را مدل می

 کنیم.های مدل صحبت میگیرند. در ادامه در مورد بررسی کنندهبررسی قرار می

بررسی مدل یک تکنیک خودکار است که در آن با داشتن یک مدل حالت محدود و یک سری خصوصیات منطقی، به 

شد یا خیر. در تصویر زیر شود که آیا آن مدل حالت محدود دارای آن خصوصیات منطقی می باصورت اصولی بررسی می

فرمایید. یکی از ابزارهای بررسی مدل که بسیار مورد استفاده است، ساختار کلی یک بررسی کننده مدل را مالحظه می

SPIN در ادامه مورد بررسی قرار داده شده است.باشد که خصوصیات کلی آن می 

 

 

 

 

 

 

 ساختار کلی یک بررسی کننده مدل 4-8شکل 

SPIN لمات مخفف کSimple Promela Interpreter های است. این ابزار برای آنالیز کردن سازگاری منطقی سیستم

، SPINای استفاده شده است. زبان های ارتباطی دادهرود و به صورت عمده برای بررسی پروتکلهمروند به کار می

، اعالن 2، اعالن کانال ها1اعالن نوع هایمتبه ترتیب از قس Promelaنام دارد. هر مدل  Promelaهمانگونه که ذکر شد 

نمونه ای از کدی که به زبان در ادامه که مورد آخر اختیاری است. تشکیل شده است  initمتغیرها، اعالن پروسه ها و پروسه 

Promela د.شونوشته شده است مشاهده می 
mtype = {MSG, ACK};  // Type declarations 

chan toS = ...   //  Channel declarations 

chan toR = ...    

bool flag;    // Variable declaration 

proctype Sender() {  // Process declarations 

...     //  

}     // 

proctype Receiver() {   //  

...     // 

}     // 

init {     // init declaration 

...      

}      

                                                 
1 Type declarations 

2 Channel declaration 

STATE SPACE 

EXPLORATION 

Model of the program 

Program Property To be 

verified (usually 

expressed as a temporal 

logic formula) 

Satisfied 

Not Satisfied 

Model Checker 
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 ان به موارد زیر اشاره کرد:تومی SPINاز مزایای 

 سازی بسیار کارا: به دلیل استفاده از زبان پیادهC سازی.برای پیاده 

 .رابط کاربر گرافیکی و زیبا 

 شود.افزاری است که به خوبی پشتیبانی مینرم 

 شود و در این مدت پیشرفت فراوانی داشته است.بیش از دو دهه است که در علم کامپیوتر استفاده می 

 

 خوشه بندي مقیاس پذير مبتنی بر رفتار خوشه بندي مقیاس پذير مبتنی بر رفتار     55--22--88

آیندد سدپس هدا بده دسدت مدیکنندد، ابتددا رفتدار برنامدهبندی جهت تشخیص بدافزارها استفاده میهایی که از خوشهدر روش

گیرند. آنگاه جهت تشخیص خوشه یک بددافزار جدیدد، های مختلف قرار میبدافزارها بر اساس تشابه رفتارهایشان در خوشه

های مختلف، خوشه مربدوط بده بددافزار جدیدد رفتار آن به دست آورده شده و با محاسبه فاصله رفتار آن با رفتار مراکز خوشه

 شود. تعیین می

هدای پذیر مبتنی بر رفتار، ابتدا خصوصیات رفتاری تعداد زیادی بدافزار که شامل دنباله فراخدوانیبندی مقیاسدر روش خوشه

ایدن  1سدازیبده صدورت پویدا اسدتخراج شدده، آنگداه بدا اسدتفاده از صدوری هاسدتآنهدای روی شدبکه سیستمی و فراخوانی

 شوند.بندی میها افزایش یافته و در نهایت با استفاده از الگوریتمی خاص، بدافزارها خوشهخصوصیات رفتاری، انتزاع آن

افدزار، دنبالده شدود. بدا اسدتفاده از ایدن ندرماستفاده می 3یی به نام آنوبیس2پویا گرلیتحلبرای استخراج خصوصیات رفتاری از 

های روی شبکه برنامه بداندیش مورد نظر، به دست آورده شده و در جدایی های سیستمی و همچنین دنباله فراخوانیفراخوانی

ارائده  XMLفایدل  افزار آنوبیس در ذیل قابل مشاهده است. این گزارش در قالب یدکای از گزارش نرمنمونه  شوند.ثبت می

 نیز ارائه کند. htmlو  pdf ،docهای شده است اما آنوبیس این توانایی را دارد تا گزارش خود را در قالب

<analysis> 

<summary> 

<auto_start>false</auto_start> 

<internet_settings>false</internet_settings> 

<bho>false</bho> 

<win_dir_copy>false</win_dir_copy> 

<av_kill>false</av_kill> 

<com_object>false</com_object> 

<dlf>false</dlf> 

<ircbot>false</ircbot> 

<spambot>false</spambot> 

<addressscan>false</addressscan> 

<portscan>false</portscan> 

                                                 
1 Formalization 

2 Dynamic Analyzer 

3 ANUBIS 
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<file_modification_destruction>false</file_modification_destruction> 

<process_spawn>false</process_spawn> 

<all_reg_activities>true</all_reg_activities> 

<severity_level>1</severity_level> 

</summary> 

<analysis_subject> 

<general> 

<id>2</id> 

<parent_id>1</parent_id> 

<analysis_reason>Primary Analysis Subject</analysis_reason> 

<submission_fn>calc.exe</submission_fn> 

<virtual_fn>calc.exe</virtual_fn> 

<virtual_path>C:\calc.exe</virtual_path> 

<arguments>"C:\calc.exe"</arguments> 

<status>alive</status> 

<exit_code>0</exit_code> 

<md5>516fdd4a9dfa9213af540e693795a31d</md5> 

<sha1>c5e3475ed89c8fbd285d0be9c97a04768e292b97</sha1> 

<file_size>115712</file_size> 

</general> 

<dll_dependencies> 

<loaded_dll base_address="0x77DD0000" base_name="ADVAPI32.dll" full_name="C:\WINDOW

S\system32\ADVAPI32.dll" is_load_time_dependency="1" load_time="1"size="0x0009B000"/> 

<loaded_dll base_address="0x77E70000" base_name="RPCRT4.dll" full_name="C:\WINDOWS\sy

stem32\RPCRT4.dll" is_load_time_dependency="1" load_time="1"size="0x00092000"/> 

<loaded_dll base_address="0x77FE0000" base_name="Secur32.dll" full_name="C:\WINDOWS\sys

tem32\Secur32.dll" is_load_time_dependency="1" load_time="1"size="0x00011000"/> 

<loaded_dll base_address="0x77F10000" base_name="GDI32.dll" full_name="C:\WINDOWS\syst

em32\GDI32.dll" is_load_time_dependency="1" load_time="1"size="0x00049000"/> 

</dll_dependencies> 

<activities> 

<registry_activities> 

<reg_value_read count="1" key="HKU\S-1-5-21-842925246-1425521274-308236825-

500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell 

Folders" value_data="%USERPROFILE%\Local Settings" value_name="Local Settings"/> 

<reg_value_read count="1" key="HKU\S-1-5-21-842925246-1425521274-308236825-

500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell 

Folders" value_data="%USERPROFILE%\My Documents" value_name="Personal"/> 

</registry_activities> 

<file_activities> 

<file_read name="C:\WINDOWS\win.ini"/> 

<section_object_created file_name="C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL" section_name=""/

> 

<section_object_created file_name="C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll" section_name=""/> 

<section_object_created file_name="C:\WINDOWS\system32\imm32.dll" section_name=""/> 

<section_object_created file_name="C:\Windows\AppPatch\sysmain.sdb" section_name=""/> 

<device_control_communication control_code="0x00390008" count="1" file="\Device\KsecDD"/

> 

</file_activities> 

</activities> 

</analysis_subject> 

</analysis> 

هدای سیسدتمی و همچندین گزارش تولید شده توسط آندوبیس بدرای هدر کددام از بددافزارها بررسدی شدده و دنبالده فراخدوانی

 شوند.ها استخراج میهای روی شبکه هر کدام از این برنامهفراخوانی
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  آنتی وریوس رفتار  آنتی وریوس رفتار              33--88
سپس با استفاده و عملکرد آنها را از اینترنت دانلود و سابقه اجرایی  XMLمستند در ابتدا  ویروس ها  یررفتا ایجاد مدل برای

می توان آن را به یک فرمت قابل قبول برای نرم افزار وکا تبدیل نموده و در پایان آنرا در محیط وکا #C از یک برنامه 

 . و مدل رفتاری ایحاد نمودتحلیل 

XXMMLLافیل اه افیل اه   11--33--88   وریوس اهوریوس اه  رفتاررفتار    

برای  .. برای این کار ابزاری های مختلفی وجود داردشودتهیه  سابقه ایبرای تحلیل رفتار ویروس ها ابتدا باید از اجرای آنها 

اجرا از آلودگی سیستم  تا استفاده نمود هابرای اجرای بدون خظر ویروس sandbox محیط ماشین مجازیاز می توان نمونه

برخی از ویروس ها از امکانی به نام قرص قرمز استفاده کرده و از آن برای البته،   د.شوجلوگیری  سیکننده فایل ویرو

تشخیص محیط ماشین مجازی استفاده می کنند. که با استفاده از این امکان رفتار خود را تغییر داده یا ماشین مجازی را دور 

که امکان آپلود ویروس را فراهم می کنند و بعد از آن یک فایل  سایت هایی وجود دارند زده و سیستم را آلوده می کنند.

xml به منابع سیستم ارایه می کنند رسی های ویروستحاوی دس . 

برای  از طریق سایت های مختلف موجود در اینترنت برای دریافت الگ اجرایی ویروس ها استفاده نمود. همچنین می توان

 الگ اجرایی ویروس های مختلف را می توان از سایت زیر دریافت نمود.    مربوط به xmlمثال می توان فایل های 
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http://pi1.informatik.uni-

mannheim.de/malheur/

 
 

 برنامه براي تبديل سابقه اجرا 

ل را داریم تا این فایل ها را به یک فرمت قاب #C ما نیاز به نوشتن یک برنامه به زبان xmlبعد از دریافت این فایل های 

می توان در  پذیرش در محیط وکا تبدیل کنند. این قطعه کد باید نوشته شود و برای آن موفق به یافتن ابزار آماده ی نشدیم.

به دنبال اطالعات خاصی گشت و یا تمام آن را تحلیل نمود. هر اندازه تحلیل فایل های ویروسی دقیق تر  xmlداخل فایل 

 ن اندازه دقیق خواهد بود.باشد نتیجه حاصله از وکا هم به هما

اطالعات گوناگونی وجود دارد که باید به دنبال آن بگردیم. این اطالعات شامل فراخوانی فایل های  xmlدر داخل فایل 

کتابخانه ی سیستمی، اطالعات مربوط به فایل سیستم )شامل ایجاد فایل، باز کردن فایل، کپی کردن فایل، حذف فایل، انتقال 

فایل( ، عملیات مربوط به ثبات ها ) شامل ایجاد، حذف، مقداردهی، جستجو و بازکردن یک ثبات(، اطالعات  فایل و یافتن

مربوط به فرخوانی سرویس های سیستم عامل) شامل ایجاد سرویس، فراخوانی سرویس و یا تغییر تنظیمات سرویس( ،  ایجاد 

 می باشد.   mutexازی و همچنین ، حذف و فراخوانی فرآیند های موجود، دسترسی به حافظه مج

ذخیره می شود و سپس این  sql serverدر برنامه نوشته شده تمامی این اطالعات خوانده شده و در یک بانک اطالعاتی 

به کاربر تحویل داده می شود و می توان عملیات تحلیل در  arffاطالعات در قالب یک فایل خروجی از نوع وکا با پسوند 

 داد.وکا را انجام 
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 قسمتی از کد برنامه  

سمتی از آن که برای کار ما مهم می باشد می قتمام کد نوشته شده در لوح ضمیمه موجود می باشد. ما در اینجا فقط به شرح 

، خواندن تگ های مهم و استخراج اطالعات مهم از داخل  xmlپردازیم. مهمترین قسمت کد نوشته شده شامل بازکردن فایل 

 xmlیکی از مهمترین قسمت هایی که در داخل این فایل های  ین اطالعات در داخل بانک اطالعاتی می باشد.آن و ذخیره ا

 همچنین یک اندازه هم ذکر شده است. .ردداوجود دارد اطالعات مربوط به فراخوانی های سیستمی 

. که از آن برای محاسبات وکا اگر آدرس پایان از آدرس شروع کم شده و تقسیم بر اندازه شود یک عدد بدست می آید

چندین بار یک تابع کتابخانه ی فراخوانی شود که اگر دقت نمایید  xmlاستفاده می شود. ممکن است در داخل یک فایل 

 همه آنها آدرس شروع، آدرس پایان و اندازه ثابتی دارند و در نتیجه این عدد برای همه آنها یکسان خواهد بود.

د در فایل معموال به شمارش تعداد آنها اکتفا می شود. هدف در این کار این است که همیشه برای سایر تگ های موجو

ویروس ها در هنگامی که در یک سیستم اجرا می شوند رفتار مشخصی از خود نشان می دهند. ما در اینجا با تحلیل این رفتار 

ارائه شده است. ما در  xmlنوشته شده برای تحلیل فایل  در اینجا تابع ها سعی می کنیم که فرآیند ویروسی را شناسایی کنیم.

استفاده نموده ایم و داده های مربوط به ویروس را در بانک اطالعاتی  VirusLogBusinessLogicاینجا از یک کالس به نام 

 ذخیره کرده ایم.
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private string AnalysisXmlFile(string path) 
  { 
    try 
     { 
      XmlDocument xmlDoc = new XmlDocument(); 
      xmlDoc.Load(path); 
      VirusLogBusinessLogic virusLogBusinessLogic = new VirusLogBusinessLogic(); 
      // Files = 6 
      virusLogBusinessLogic.virusMD5 =  
        xmlDoc.GetElementsByTagName("analysis").Item(0).Attributes["md5"].Value; 
      virusLogBusinessLogic.create_file =       
        xmlDoc.GetElementsByTagName("create_file").Count; 
      virusLogBusinessLogic.open_file =  
       xmlDoc.GetElementsByTagName("open_file").Count; 
      virusLogBusinessLogic.copy_file = 
       xmlDoc.GetElementsByTagName("copy_file").Count; 
      virusLogBusinessLogic.find_file =  
       xmlDoc.GetElementsByTagName("find_file").Count; 
      virusLogBusinessLogic.delete_file =  
       xmlDoc.GetElementsByTagName("delete_file").Count; 
     virusLogBusinessLogic.move_file =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("move_file").Count; 

 
     // Register = 5 
     virusLogBusinessLogic.open_key =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("open_key").Count; 
     virusLogBusinessLogic.query_value =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("query_value").Count; 
     virusLogBusinessLogic.delete_value =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("delete_value").Count; 
     virusLogBusinessLogic.create_key =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("create_key").Count; 
     virusLogBusinessLogic.set_value =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("set_value").Count; 

 
     // Services = 4 
     virusLogBusinessLogic.create_service =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("create_service").Count; 
     virusLogBusinessLogic.open_scmanager =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("open_scmanager").Count; 
     virusLogBusinessLogic.open_service =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("open_service").Count; 
     virusLogBusinessLogic.change_service_config =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("change_service_config").Count; 

 
     // Process = 3 
     virusLogBusinessLogic.kill_process =  
      xmlDoc.GetElementsByTagName("kill_process").Count; 

                virusLogBusinessLogic.process_call = 
xmlDoc.GetElementsByTagName("process_call").Count; 
                virusLogBusinessLogic.create_process = 
xmlDoc.GetElementsByTagName("create_process").Count; 
 
                // Mutexes & Virtual Memory = 2 
                virusLogBusinessLogic.vm_protect = 
xmlDoc.GetElementsByTagName("vm_protect").Count; 
                virusLogBusinessLogic.create_mutex = 
xmlDoc.GetElementsByTagName("create_mutex").Count; 
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                int virusLogId = virusLogBusinessLogic.Add(); 
 
                // Load Dll 
                VirusLoadDllBusinessLogic 
virusLoadDllBusinessLogic = new VirusLoadDllBusinessLogic(); 
                virusLoadDllBusinessLogic.VirusLogId = 
virusLogId; 
                XmlNodeList xmlNodeList = 
xmlDoc.GetElementsByTagName("load_dll"); 
                string fileName = ""; 
                int start = 0, end = 0, size = 0; 
                for (int i = 0; i < xmlNodeList.Count && i < 10; 
i++) 
                { 
                    try 
                    { 
                        end = 
int.Parse(xmlNodeList[i].Attributes["end_address"].Value.TrimSta
rt('$'), System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); 
                        start = 
int.Parse(xmlNodeList[i].Attributes["address"].Value.TrimStart('
$'), System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); 
                        size = 
int.Parse(xmlNodeList[i].Attributes["size"].Value, 
System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier); 
                        fileName = 
xmlNodeList[i].Attributes["filename"].Value; 
                        virusLoadDllBusinessLogic.DllName = 
fileName.Substring(fileName.LastIndexOf('\\') + 1); 
                        virusLoadDllBusinessLogic.Rate = 
(float)(end - start) / size; 
                        virusLoadDllBusinessLogic.Add(); 
                    } 
                    catch 
                    { 
                    } 
                } 
 
                return null; 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
               return ex.ToString(); 
            } 
        } 
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مختلف این تابع فراخوانی شود. این تابع مسیر ذخیره این فایل ها در دیسک مغناطیسی را به عنوان  xmlبرای فایل های 

 ورودی دریافت می کند و نتیجه تحلیل را در بانک اطالعاتی ذخیره می نماید.

 وکابراي فايل خروجی 

ر بانک اطالعاتی در قالب یک فرمت قابل پذیرش برای ذخیره اطالعات موجود د xmlمرحله پایانی برای تحلیل فایل های 

weka  می باشد. این فایل از نوع متنی می باشد و از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول آنها برای تعریف نوع متغیر

کل زیر ارائه ها و ترتیب آنها می باشد و در قسمت دوم مقادیر این انواع ذخیره می شود. به عنوان نمونه قسمتی از آن در ش

 شده است.

@RELATION antivirus 

@ATTRIBUTE create_file NUMERIC 

@ATTRIBUTE open_key NUMERIC 

@ATTRIBUTE query_value NUMERIC 

@ATTRIBUTE open_service NUMERIC 

@ATTRIBUTE kill_process NUMERIC 

@ATTRIBUTE kernel32.dll NUMERIC 

@DATA 

0,4,2,2,4,6,0.100818686187267300 

0,12,0,6,0,0. 100818686187267300 

1,4,20,2,41,6,0.100818686187267300 

می باشد که به عنوان مثال ذکر شه است. و البته داده ی که باید به عنوان  wekaداده فوق نمونه ی از ساختار داده در نرم افزار 

 ارسال شود بسیار بیشتر خواهد بود. wekaخروجی به 

طالعات از بانک اطالعاتی به وکا از یک تابع دیگر استفاده می شود که شمای کلی آن به صورت زیر می برای خروج ا

باشد. ما در این برنامه این امکان را فراهم کردیم که کاربر بتواند از مجموعه داده های خروجی را انتخاب کند و صرفا یک 

کار این مزیت را دارد که اگر یک ویروس جدید پیدا شد که بیشتر ها را دریافت ننماید. این  dllمجموعه ثابت و مشخص از 

 می توان آنرا به سادگی اضافه نمود. . خاصی می باشد dllفراخوانی های سیستمی آن 
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ها در ابتدا خالی می باشد و فقط اطالعات مربوط به فایل سیستم ها، ثبات ها ، سرویس ها و پردازش ها  dllاین مجموعه از 

ی باشد که به مرور زمان و با اضافه کردن فایل های الگ مختلف این لیست کامل تر  و کامل تر خواهد شد. در موجود م

واقع سیستم با مشاهده هر فراخوانی اگر آنرا در بانک اطالعاتی خود مشاهده نکرد. آنرا به جدول مربوط به لیست کتابخانه ها 

  جدول ذخیره می کند. اضافه کرده و مقدار محاسبه شده برای آنرا در

private void ExportToWekaButton_Click(object sender, EventArgs e) 
 { 
  try 
     { 
       SaveFileDialog dlg = new SaveFileDialog(); 
       dlg.Filter = "weka File Format | *.arff"; 
       if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
         { 
           StreamWriter sw = File.CreateText(dlg.FileName); 
           sw.WriteLine("@RELATION antivirus"); 
           sw.WriteLine(); 
           foreach (var item in FileItemsCheckedListBox.CheckedItems) 
             sw.WriteLine("@ATTRIBUTE " +  
              FileItemsCheckedListBox.GetItemText(item) + " NUMERIC"); 

           sw.WriteLine(); 
           sw.WriteLine("@DATA"); 
           VirusLogBusinessLogic virusLogBusinessLogic=  
                                  new VirusLogBusinessLogic();                 
           VirusLoadDllBusinessLogic virusLoadDllBusinessLogic =  
                                  new VirusLoadDllBusinessLogic(); 
           DataTable virusLogDataTable = virusLogBusinessLogic.GetAll(); 
           for (int i = 0; i < virusLogDataTable.Rows.Count; i++) 
               { 
                  bool isFirst = true; 
                  for(int j = 0; j < load_dll_start; j++) 
                       if (FileItemsCheckedListBox.GetItemCheckState(j) ==  
                                                    CheckState.Checked) 
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                         { 
                          if (isFirst) isFirst = false; 
                             else sw.Write(",");  
                            
                           FileItemsCheckedListBox.GetItemText( 
                            FileItemsCheckedListBox.Items[j]).ToString()]. 
                                                               ToString()); 
                         } 
 
                        //load dll 
                  for (int j = load_dll_start; j <  
                           FileItemsCheckedListBox.Items.Count; j++) 
                    if (FileItemsCheckedListBox.GetItemCheckState(j) ==  
                                                       CheckState.Checked) 
                      { 
                       if (isFirst) isFirst = false; else sw.Write(","); 
                       sw.Write(virusLoadDllBusinessLogic.GetLoadDllRate( 
                         (int)virusLogDataTable.Rows[i]["virusLogId"],  
                          FileItemsCheckedListBox.GetItemText( 
                          FileItemsCheckedListBox.Items[j]).ToString())); 
                       } 
           sw.WriteLine(); 
        } // End of for 
 
       sw.Close(); 
       this.Close(); 
      }// Emd of if 
    } // end of try 
  catch (Exception ex) 
    { 
                MessageBox.Show(ex.ToString()); 
    } 
} 

 

 

  آنتی وریوس چیستآنتی وریوس چیست              44--88
. شوند می نوشته و طراحی ویروسها تهدیدهای برابر در ها سیستم از دفاع برای اختصاصاً ویروس آنتی افزارهای نرم

 بلکه ویروسها برابر در تنها نه شما رایانه از ویروس آنتی زیرا کنند می ویروس آنتی از استفاده به توصیه قویاً متخصصان امنیتی

 و فایلها مرور برای که است کامپیوتری برنامه یک ویروس آنتی واقع در. کند می محافظت نیز افزارها دب انواع برابر در

  .شود می استفاده آن از بدافزارها دیگر و حذف ویروسها و تشخیص

 : کنند می استفاده اهدافشان به رسیدن برای اصلی راه کار دو از ها ویروس آنتی کلی حالت در

 شناخته ویروسهای امضای حاوی که ویروس دیکشنری یک از استفاده با روش این در( : امضا) کد بر مبتنی روش 

 .   گیرند می قرار آزمایش و بررسی مورد فایلها در شده شناخته ویروسهای وجود احتمال ، است شده
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 احتمال یراز است، کامپیوتری برنامه هر مشکوک رفتارهای شناسایی هدف روش این در:  رفتار بر مبتنی روش 

 . باشد ویروسی آلودگی یک دهنده نشان مذکور رفتار دارد

 روشهای زیر در.  کنند می استفاده ویروس، امضای روی بر تأکید با ولی فوق روش دو هر از تجاری ویروسهای آنتی اغلب 

 . دهیم می توضیح بیشتری تفصیل با را مذکور

  

  ( ( امضاامضا))  کدکد  ربرب  مبتنیمبتنی  روشروش  11--44--88

 حافظه درایوهای میزبان، رایانه ، شیوه این در.  کنند می استفاده راه کار این از حاضر حال در ویروس آنتی های برنامه اغلب

 در معموالً الگوها این.  گیرند می قرار جستجو مورد باشد، بدافزار یک دهنده نشان که الگویی کردن پیدا هدف با فایلها یا و

 .              شوند یم ذخیره امضا فایلهای نام به فایلهایی

 باشند قادر تا شوند می رسانی روز به منظم برنامه یک طبق ویروس آنتی افزارهای نرم فروشندگان توسط مذکور فایلهای

 آنتی افزار نرم که است این امضا بررسی راه کاراصلی  مشکل.  کنند شناسایی را بدافزاری های حمله ممکن تعداد بیشترین

 هنوز که جدیدی بدافزارهای لذا و بپردازد بدافزارها سازی خنثی و مقابله به بتواند تا باشد شده رسانی روز به قبالً باید ویروس

 .                                                                                شوند نمی داده تشخیص اند نشده اضافه امضا به فایلهای و نشده شناسایی

 حاوی که ویروس دیکشنری یک به ، دهد می قرار آزمایش مورد را فایل یک ویروس آنتی افزار نرم که زمانی شیوه این در

 مطابقت شده شناخته ویروس یک با فایل کد از تکه هر که صورتی در. کند می مراجعه است شده شناخته ویروسهای امضای

 می قرنطینه را آن یا و کند می پاک را آن یا ویروس آنتی و شده اییشناس آلوده فایل یک عنوان به مذکور فایل باشد، داشته

 امکان نیز موارد برخی در.  آید عمل به جلوگیری آن انتشار از همچنین و نداشته دسترسی آن به دیگر های برنامه تا نماید

 انجام را کار این ویروس آنتی امکان صورت در که دارد وجود اصلی فایل از ویروس حذف طریق از آلوده فایل بازسازی

 .                                                                                                      دهد می

 دیکشنری مرتباً که دارند نیاز ، درازمدت در بودن موفق برای امضا بر مبتنی ویروسهای آنتی گفتیم، نیز باال در که طور همان

 می پدیدار رایانه دنیای در جدید ویروس یک که زمانی.  نمایند رسانی روز به آنالین صورت به را ویروس مضاهایا حاوی

 را مزبور ویروس بتوانند آنها تا کنند می ارسال ها ویروس آنتی نویسندگان برای را آلوده فایلهای تر تجربه با کاربران شود،

 .                                                                                                                 کنند اضافه دیکشنری به را آن مشخصات و کرده شناسایی

 مورد شوند، می ایمیل که زمانی همچنین و شدن بسته و باز ، اجرا زمان در را فایلها غالباً امضا بر مبتنی های ویروس آنتی

 همچنین. شود می داده تشخیص رایانه به شدن وارد محض به شده شناخته ویروس یک وسیله این به. هندد می قرار آزمایش

 روی بر موجود فایلهای کل بررسی به معینی زمانهای در که کرد ریزی برنامه طوری را ویروس آنتی های برنامه توان می

 می تالش همواره نویسان ویروس ولی است شده هشناخت مؤثر امضا بر مبتنی روش که وجودی با. بپردازند سخت دیسک
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.  دهند می انجام چندریختی ویروسهای ایجاد طریق از را کار این و کنند حرکت ها ویروس آنتی از جلوتر قدم یک تا کنند

 .            هستند رمزنگاری دفاعی مکانیزم یک دارای واقع در چندریختی ویروسهای

 خطر از تا دهند تغییر را خود خواهند می که کنند می استفاده دفاعی مکانیزم یک عنوان به اریرمزنگ نوع این از دافزارهاییب

 الگوریتم یک با را خود معموالً ها بدافزار این. بمانند امان در ویروس آنتی افزارهای نرم توسط شدن داده تشخیص

 بنابراین. کنند می استفاده متفاوت مزگشاییر کلید یک از دگرگونی هر برای سپس و درآورده رمزی صورت به رمزنگاری

 .  کنند استفاده تشخیص از ممانعت منظور به رمزنگاری الگوریتم نامحدودی تعداد از توانند می چندریختی های بدافزار

 دیگر یا خرابکارانه عملیات ، بدافزار هر نوع به بسته.  شود می تغییر دچار رمزگشایی کد از جزئی بدافزار تکرار بار هر در

 در دگرگونی موتور یک معموالً. بگیرند قرار رمزنگاری عملیات تحت توانند می شوند می انجام بدافزار توسط که اعمالی

 موتور سپس. کند می تولید را تصادفی رمزنگاری های الگوریتم تغییر، بار هر در که است شده تعبیه شده رمزنگاری بدافزار

 . شود می الصاق آنها به جدید رمزگشایی کلید و شده رمزنگاری تولیدی الگوریتم توسط بدافزار و مذکور

 که دارد وجود بدافزارها بندی بسته و رمزنگاری برای متنوعی روشهای که اینست داشت دور نظر از را آن نباید که ای نکته

 ویروسها اینگونه تشخیص لذا. زدسا می غیرممکن یا سخت بسیار ویروسها آنتی برای را بدافزارها شده شناخته انواع تشخیص

 از بسیاری متأسفانه.  نمایند رمزگشایی آزمایش از قبل را فایلها بتوانند که است بندی بسته کردن باز قوی موتورهای نیازمند

 . هستند شده رمزنگاری های ویروس تشخیص توانایی فاقد امروزی معروف و محبوب های ویروس آنتی

  

      اراررفترفت  ربرب  مبتنیمبتنی  روشروش  22--44--88

 همه رفتار آن جای به و نیست شده شناخته ویروسهای شناسایی برای تالش در تنها پیشین روش خالف بر رفتار بر مبتنی روش

 را کار این و دارد بدافزار جدید انواع همچنین و شده شناخته انواع تشخیص در سعی راه کار این.  کند می نظارت را ها برنامه

 بر داده نوشتن در سعی برنامه یک اگر مثال برای.  دهد می انجام بدافزارها مشترک و مومیع ویژگیهای جستجوی طریق از

 الزم هشدار کاربر به و شده شناسایی مشکوک رفتار یک عنوان به رفتار این باشد، داشته را دیگر اجرایی برنامه یک روی

 . شود می لسؤا شود انجام باید کاری چه اینکه مورد در او از سپس.  شود می داده

 امضای که نیز جدید ویروسهای برابر در رایانه از امضا بر مبتنی های ویروس آنتی خالف بر رفتار بر مبتنی های ویروس آنتی

 تشخیصهای زیاد تعداد ویروسها آنتی این مشکل البته.   آورند می عمل به محافظت ، نیست موجود دیکشنری هیچ در آنها

 به کاربران که صورتی در. شود می کاربران حوصله رفتن سر و خستگی موجب که است کاربر به هشدارهای و اشتباه مثبت

 دلیل همین به داد، خواهد دست از را خود کارایی و شده بالاستفاده ویروس آنتی عمالً بدهند را Accept پاسخ هشدارها همه

 . کنند می محدودتر روز به روز را روش این از استفاده ها ویروس آنتی



8-23 

23 

 

حليل رفتار ربانمه اه 
ت

حليل رفتار ربانمه اه 
ت

 

 شناسایی و مشکوک رفتارهای کشف در سعی زیرا شود می گفته نیز Heuristic یا اکتشافی جستجوی رفتار بر مبتنی روش به

 حال هر به. است بدافزار با مقابله و تشخیص برای امضا فایلهای بر آن نکردن تکیه روش این فایده مهمترین. دارد بدافزارها

 : جمله از است روبرو خاصی مشکالت با زنی اکتشافی بررسی گفتیم که طور همان

 یا اشتباه مثبت تشخیص False Positive : بنابراین و کند، می استفاده ها بدافزار عمومی ویژگیهای از روش این 

 به نیز باشند، داشته بدافزارها شبیه خصوصیاتی که صورتی در را معتبر و قانونی افزارهای نرم از برخی است ممکن

 . کند شناسایی ربدافزا اشتباه

 است مشخص الگوهایی جستجوی از تر سخت بسیار افزار نرم یک برای ویژگیها جستجوی پروسهکندتر:  بررسی .

 . دارد نیاز بدافزارها شناسایی جهت امضا جستجوی به نسبت بیشتری زمان مدت اکتشافی جستجوی دلیل همین به

 که بگذارد نمایش به خود از را ویژگیهایی جدید ریبدافزا حمله یک که صورتی در جدید : ویژگیهای ندیدن 

 و شده رسانی روز به اینکه مگر کند نمی شناسایی را آن نیز اکتشافی جستجوی اند، نشده شناسایی این از پیش

 . شود اضافه آن حافظه به مذکور ویژگی

  روش اه  دیگرروش اه  دیگر              33--44--88

 و کرده سازی شبیه را عامل سیستم sandbox یک. است sandbox از استفاده ویروسها تشخیص برای دیگر روش یک

 است ممکن که تغییراتی مورد در sandbox ها برنامه اجرای پایان از بعد. کند می اجرا سازی شبیه این در را اجرایی فایلهای

 صورت در فقط آن از تشخیص، روش این پایین سرعت علت به. گیرد می قرار ارزیابی مورد باشد ویروس دهنده نشان

 . شود می استفاده کاربر تقاضای

 زمان یک در ویروس دهنده تشخیص یک توسط تنها جدید برنامه یا فایل یک امروزی و رایج ویروس آنتی افزارهای نرم در

 از آن در که کند ارسال ابری شبکه یک به را فایلها یا ها برنامه تواند می ابری ویروس آنتی. گیرد می قرار بررسی مورد

 بر مبتنی ویروس آنتی یک واقع در.  شود می استفاده همزمان صورت به بدافزار تشخیص ابزار چندین و ویروس آنتی ینچند

 را جدید برنامه یا فایل یک رایانه که زمان هر. است شده تولید میشیگان دانشگاه دانشمندان توسط که است ابری محاسبات

 12 از استفاده با آنجا در و شود می ارسال ویروس آنتی ابر برای ودکارخ صورت به آن از نسخه یک کند نصب یا دریافت

 یا است امن مذکور برنامه یا فایل کردن باز آیا که شود می مشخص کنند، می کار یکدیگر با که متفاوت دهنده تشخیص

 .  خیر

 از سایتها وب این. کنند می راهمف را آنالین صورت به کاربر توسط شده بارگذاری فایلهای بررسی امکان سایتها وب برخی

 برای شده بارگذاری فایلهای مورد در را گزارشی و کند می استفاده همزمان صورت به ویروس دهنده تشخیص چندین

 VirusTotal.com و COMODO Automated Analysis System سایتهای وب به توان می مثال برای.  کنند می تهیه کاربر

 . کرد اشاره
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کال    55--88 کالمش   وریوسوریوس  آنتیآنتی  صنعتصنعت  تتمش

 آنتی صنعت متوجه است ممکن مشکالتی چه روبروست آنها با تولیدی محصوالت کننده تولید هر که دردسرهایی از فارغ

 که آید نظر به اینگونه است ممکن. دارند وجود ویروس آنتی راهکارهای و ویروسها که دانیم می ما همه باشد؟ ویروس

 با خود خودی به راهکار هر و شوند، می ارائه یکسان و استاندارد صورت به کنندگان فمصر برای ویروس آنتی راهکارهای

 سایر و بازاریابی شیوه با مرتبط مسائل طراحی، اساس بر را خود نیاز مورد محصول کاربران،. نیست متفاوت دیگر راهکار

 همچون است، مصرفی کاالهای سایر همانند ریتئو صورت به ویروس آنتی اساس این بر. نمایند انتخاب فنی غیر دالیل انواع

 .نقلیه وسایل و ها خمیرداندان شویی،لباس پودرهای

 آن فنی ویژگیهای بواسطه را ویروس آنتی راهکار یک اغلب کاربران. نیست اینجا مشکل ،(خوشبختانه هم شاید و) متاسفانه

 برابر در ویروس آنتی بخصوص راهکار یک آیا که شوند می متمرکز موضوع این بر معمول طور به کاربران. کنندمی انتخاب

 .است چگونه آن حفاظت عمومی سطح واینکه نماید، می ایستادگی ای شبکه تهدیدات از ای ویژه نوع

 ضد حل راه. باشد داشته را مخرب هایبرنامه انواع تمام مقابل در سیستم پشتیبانی توانایی باید ویروسی ضد حل راه یک

 عملی نتایج با زودی به نکند درک را زیر تئوری که کسانی. شد خواهد شبکه مدیران و کاربران رضایت باعث بهتر ویروسی

 کند کاربر بانکی حساب از پول دزدیدن به شروع تواندمی کسی هر خوب، ویروس ضد برنامه یک بدون شوند؛می روبرو آن

 ترافیک افزایش از کاربر تعجب باعث که نماید هاییتلفن یریگ شماره به شروع دلخواه صورت به کامپیوتر است ممکن یا و

 ضد های برنامه توسط شده ارائه حفاظت چگونگی مورد در بایست می کاربران اوصاف، این با. گردید خواهد خروجی

 .دهند انجام آگاهانه انتخابی بتوانند که باشند داشته اطالع ویروس

 Y، 90 محصول کند، می شناسایی را اینترنت در شده منتشر ویروسهای تمام صددر X ، 50 ویروس ضد برنامه که کنیم فرض

 آلودگی یا و کامپیوتر سالمت حفظ حمله، N تعداد انجام نتیجه فرض، این با. را میزان این درصد Z ، 9/99 محصول و درصد

 X محصول توسط مخرب برنامه ناساییش بودن ناموفق احتمال گیرد، قرار حمله مورد بار 10 کامپیوتر اگر. خواهدبود سیستم

 خطر ، Z محصول مورد در و بوده احتمال حد در صرفاً مخرب برنامه شناسایی عدم امکان ، Y محصول در است؛ قطعی تقریباً

 .است کم بسیار

. کنند می ارائه را %100 به نزدیک حفاظت میزان اینترنت، یا فروشگاهها در شده ارائه محصوالت از کمی نسبتاً تعداد متاسفانه

 ضد صنعت امروزه و اساسی مشکل همین، و ندارند نیز را حفاظت درصد %90 میزان تضمین توانایی حتی محصوالت اکثر

 .است ویروس

 

 1 شماره مشکل

 سادگی به ویروس آنتی هایشرکت از بسیاری نتیجه در. است افزایش حال در ساله هر مخرب هایبرنامه تنوع و تعداد

 چنین تولیدات که کاربرانی. شوندمی خارج «ویروسها با تسلیحاتی مسابقه» دور از و نداشته را یورشها با شدن ریفح توانایی
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 در وضعیتی چنین. گرفت نخواهند قرار محفاظت مورد مخرب هایبرنامه همه برابر در کنند،می انتخاب را هاییشرکت

 هیچ به رسند می فروش به ویروس آنتی نام با که متعددی التمحصو شرایط، این در است؛ صادق زیادی کاربران خصوص

 .شوند خوانده نام این به بایست نمی وجه

 یا ویروس هر برابر در را سیستم نباید لزوما ویروس ضد برنامه یک که شدمی گفته صراحتاً ، پیش سال ده یا پنچ ، ضمن در

 وجه هیچ به آمدند می پدید زمان آن در که جدیدی مخرب هایبرنامه اکثریت این، بر عالوه. کند حفاظت جدید تروجان

 خواستندمی که کسانی. شوندمی نوشته سایبر فضای نوجوان خرابکاران بوسیله آنها. کردندنمی نفوذ کاربر کامپیوتر در

 در محافظت به نیاز قطف واقع در کاربران. نمایند ارضا را خود کنجکاوی حس یا و دهند نشان را خود نویسی برنامه مهارتهای

 تغییر شرایط اکنون حال هر به. بودند شده طراحی قربانی ماشینهای در نفوذ بمنظور که داشتنند ویروسهایی از برخی برابر

 تعداد سازی آلوده هدف با کامپیوتری، مجرمان محرمانه تشکیالت توسط مخرب هایبرنامه درصد 75 از بیشتر. است کرده

 به روزه همه جدید، تروجانهای و ویروسها تعداد. اند شده ساخته و طراحی اینترنت، روی بر موجود ایکامپیوتره از مشخصی

 شرکت در ویروس آزمایشگاه دست به جدید نمونه صدسی تا دویست بین روز هر - یابد می افزایش عدد صد چند میزان

 .رسد می کسپرسکی

 موجود مخرب کدهای آوری جمع به اختصاص که ماشینهایی) هاHoneypot. گیرند می سرچشمه منبع چندین از هانمونه این

 اینکه با ویروس، ضد هایشرکت سایر و ها ISP محلی، های شبکه مدیران آلوده، ماشینهای کاربران ،( دارند اینترنت روی بر

 بازاری هر در که وردیم) ویروس ضد بازار در شرکتها سهم بودن مجزا وجود با. آید نظر به عجیب اخیر مورد است ممکن

 یک توسط جدیدی worm شناسایی صورت در. دارند همکاری یکدیگر با هاشرکت این ،(افتدمی اتفاق استثناء بدون

 ارسال شرکتها این برای را آن از نمونه یک و داده اطالع رقیب شرکتهای به فوریت به متخصصان ویروس، ضد شرکت

 .نمود خواهند

 ایحرفه اطالعات همچنین آنها. کنندمی تبادل ماهانه طور به کم دست را ویروس های نمونه یروس،و آنتی هایشرکت اکثر 

 عمل این. ندارد قرار هستند صنعت این از خارج که کسانی دسترس در اطالعات این. کنندمی تعویض را شده آوری جمع

 مگر گذارند می هاشرکت دیگر اختیار در ار اطالعاتشان ویروس آنتی هایشرکت. شودمی محسوب ایحرفه اخالق یک

 .باشند شده هاویروس آنتی دنیای در خود جایگاه به رساندن آسیب باعث شانغیراخالقی رفتار با که آنهایی

 دارد؟ معنایی چه موضوع این. شود شناسایی آلوده کامپیوتر یک یا اینترنت در تروجان یا جدید ویروس یک که کنیم فرض

 است ممکن و است زیاد خیلی شود آلوده آلودگی، منشا بوسیله خاص کامپیوتر یک اینکه احتمال که است یمعن بدان این

 انتشار سرعت اینکه به بسته. باشند شده آلوده پیشتر هستند اینترنت از استفاده حال در که کامپیوتر هزاران شاید و صدها ، هاده

 نیز میلیون چندین به است ممکن قربانیان شمار باشد،( worm) کرم نوع زا کننده آلوده عنصر اگر است، چقدر اینترنت در

 در حفاظت امکان که را ویروس آنتی( update) سازیهای روزآمد انتشار توان باید ویروس آنتی شرکتهای نتیجه، در. برسد

 مواجه ویروس آنتی صنعت در جودمو دوم مشکل با را ما موضوع، این. باشند داشته دارند، را جدید کرمهای و ویروسها برابر

 .نماید می

 



8-26 

26 

 

حليل رفتار ربانمه اه 
ت

حليل رفتار ربانمه اه 
ت

 

 2 شماره مشکل

 اسرع در را بروزرسانی فایلهای مجبورند ویروس آنتی هایشرکت که یابندمی انتشار سریع آنچنان مخرب هایبرنامه امروزه

 هایشرکت از بسیاری متاسفانه. برسد میران کمترین به هستند روبرو خطر با کاربران که زمانی مقدار تا نمایند منتشر وقت

 آلوده پیشتر واقع در که دارند می دریافت را بروزرسانی فایلهای زمانی اغلب کاربران. ندارد را کار این توانایی ویروس آنتی

 .اندشده

 فعالیتی هیچ قربانی سیستم در شده نصب ویروس آنتی برنامه و کند نفوذ قربانی سیستم در شده موفق ویروسی که کنیم فرض

 دقتی بی خاطر به یا و بوده خود خودی به راهکار کیفیت و چگونگی بخاطر است ممکن این) نکند شناسایی را کوکیمش

 کننده شناسایی بروزرسانی فایلهای زود یا دیر(. باشد مناسب زمان در سیستم تجهیز و بروزرسانی فایلهای داونلود در کاربر

 .رفت نخواهد میان از ولی شود شناسایی ویروس است ممکن چه گرا که است معنی بدان این. شوند می عرضه ویروس

 «دقت» واژه. شوند حذف قربانی سیستم از «دقت با» بایست می آلوده فایلهای همیشه برای و بار یک ویروس، از رهایی برای

 .کندمی آشنا ویروسی ضد هایبرنامه با رابطه در سوم مشکل با را ما که کلیدی است ای واژه اینجا در

 

  3 شماره مشکل

 و هاویروس موارد، بیشتر در. است قربانی سیستم از مخرب کدهای حذف روبروست آن با امنیتی صنعت که سومی مشکل

 رسوخ سیستم در عیمق آنچنان یا و نمایند پنهان سیستم در را حضورشان که شوند می نوشته ای گونه به( Trojans) تروجانها

 کردن پاک توانایی ویروسی ضد هایبرنامه برخی متاسفانه. شود تبدیل پیچیده جریان یک به آنها کردن پاک که کنند

 .ندارد را است کرده تغییر ویروس بوسیله که اطالعاتی کردن اصالح و ویروسی کدهای

 قاعده این از روسوی آنتی هایبرنامه و دهند می قرار استفاده مورد را سیستم منابع افزارها،نرم همه که این دیگر موضوع

 باز را فایلها د دهند انجام را معینی اعمال مجبورند ویروس آنتی های برنامه کامپیوتر، از حفاظت منظور به. نیستند مستثنی

 دقیقتر فایلها بررسی چقدر هر. غیره و کنند، باز شدن اسکن جهت را آرشیوی فایلهای بخوانند، را آنها داخل اطالعات کنند،

 ضد برنامه ، روش این در. شد خواهد گرفته بکار و بود خواهد ویروس آنتی های برنامه نیاز مورد بیشتری منابع ،شود انجام

 سنگینی گرچه دهد، می ارائه را بیشتری امنیت باشد، ترضخیم درب این چه هر. کندمی عمل امنیتی درب یک شبیه ویروس

 ایجاد مساله شود،می صحبت ویروس ضد راهکارهای مورد در که زمانی. شودمی شدنش بسته و باز شدن سخت باعث آن

 .است آن توسط شده ارائه حفاظتی سطح و برنامه سرعت میان تعادل

 

 4 شماره مشکل

 اسکن که ضدویروسی هایبرنامه دهدمی نشان تجربه. است حل قابل غیر تفریباً سیستم منابع از استفاده میزان موضوع متاسفانه

 از که آبی همچون دهندمی اجازه تروجانها و هاویروس به و اندنقص دارای ایمالحظه قابل طور به دهند، یم ارائه سریعی

 آرامی به که ویروسی ضد هایبرنامه. نیست درست لزوماً نیز حالت این عکس چه اگر. شوند وارد سیستم به گذرد،می غربال

 .دهند هارائ موثرتری حفاظت توانندنمی لزوما کنندمی عمل
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 به باید ویروس ضد راهکار یک ، کامپیوتر برای پایدار حفاظت آوردن فراهم و هافایل فوری و بالدرنگ اسکن منظور به

 یک فنی، دیدگاه از. بود خواهد میزان یک به همواره نفوذ، این. نماید نفوذ عامل سیستم مرکزی هسته در عمیقی نسبتاً طور

 حفاظت تحت سیستم عمق در را سیستم روندهای( interceptor) کننده تصفیه های نامهبر بایست می ویروس آنتی برنامه

( Engine) موتور به شدن، آلوده مستعد موارد سایر و شبکه ی(packet) ها بسته و فایلها اسکن جهت را نتایج و نموده نصب

 .نماید ارسال ویروس آنتی

 ناسازگاری آن نتیجه و نبوده پذیرامکان براحتی سیستم هسته نظر دمور سطح در ویروس کننده تصفیه دو کردن نصب چه اگر

 کردن جدا توانایی دوم ویروس آنتی بطوریکه ،(کنندمی عمل پیوسته طور به که) است ویروسها آنتی عملیات بین

 سیستم خوردن بهم به جداسازی، هایمکانیزم کردن مضاعف برای تالش و داشت نخواهد را سیستمی ی(event)رخدادها

 .است کامپیوترها امنیتی صنعت بعدی مشکل قسمت مهمترین این و انجامید خواهد

 

  5 شماره مشکل

 از ویروس آنتی برنامه دو کردن نصب معموال. بحث قابل است موضوعی خود ویروس، ضد هایبرنامه بین ناسازگاری

 برنامه، دو که بطوری است ممکن غیر نیف لحاظ از( حفاظت میزان افزایش برای) ماشین یک روی متفاوت شرکتهای

 .کنندمی خراب و منقطع را یکدیگر عملیات

 و یکدیگرند هایبازیاسباب ربودن پی در کوچک هایبچه همانند ویروس آنتی هایشرکت که کنندمی فکر غالباً مردم

 ولی. شوند خارج دور از سازندگان سایر تا است شده ریزیطرح عمد به و است نامناسب رقابت خاطر به ناسازگاری موضوع

 و طراحان مقابل، در. ندارد وجود هارقابت بودن اخالقی غیر یا ناجوانمردانه خصوص در مشکلی. ندارد واقعیت موضوع این

 افزارهاینرم با آنها تولیدات شوند مطمئن تا دهندمی انجام دارند توان در که را تالشی هر ویروس، آنتی کنندگان تولید

 (.شودمی نیز ویروس ضد هایبرنامه دربرگیرنده مورد این)باشد نداشته تداخل شده ختهشنا

 چگونه اکنون. نمایم بندی جمع است ویروس آنتی صنعت بنیادین موضوعات کردممی فکر که را آنچه امکرده سعی باال در

 ارائه را حفاظتی نوع چه آینده در وسویر آنتی هایشرکت دهد؟ می قرار بررسی مورد را شده یاد موضوعات صنعت، این

 کرد؟ خواهند

 

  آنتی وریوس رفتار  آنتی وریوس رفتار  طرح و پیاده ساز  نموهن  طرح و پیاده ساز  نموهن          66--88
این آنتی ویروس براساس بررسی رفتار سیستم و سوابق اجرایی برنامه ها و اطالعات ویروس های تشخیص داده شده قبلی ، 

استفاده شده است . این  #Cاده سازی این آنتی ویروس از زبان قادر به شناسایی ویروس ها و کدهای مخرب است . برای پی

و نمایش اطالعات آنتی ویروس همیشه آماده به کار بوده و در صورت وجود ویروس و یا رفتار مخرب قادر به تشخیص 

 .ویروس خواهد بود
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کاانت آنتی وریوس    11--66--88 کاانت آنتی وریوسام   ام

آن می پردازیم . با راست کلیک کردن روی آیکون آنتی در این قسمت به معرفی قسمت ها آنتی ویروس و روش کار 

 ویندوز ، منوی زیر ظاهر می شود . StartUPویروس در 

 

 
 

،  Scan، محیط کار اصلی آنتی ویروس نمایش داده می شود .در این قسمت سه گزینه  Main Menuبا کلیک روی گزینه 

Setting  وStatus  وجود دارد که گزینهScan سیستم را فراهم می کند . با انتخاب این گزینه تمامی درایو های  امکان بررسی

امکان تنظیمات نرم افزار از جهات تنظیم نوع  Settingکامپیوتر جهت شناسایی کدهای مخرب بررسی می شوند . در منوی 

یت فعلی سیستم ، وضع Statusفایل های مورد بررسی و تنظیمات پیش فرض آنتی ویروس وجود دارد . با انتخاب گزینه 

 نمایش داده می شود .
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امکان جستجوی سریع سیستم جهت پیدا کرد ویروس ها را فراهم می کند . در این قسمت می توان کل  Quick Scanمنوی 

سیستم یا درایو ها را تک تک مورد بررسی قرار داد . ضمنا امکان شناسایی فلش دیسک ها نیز وجود دارد . در این قسمت 

درایو انتخاب شده بصورت سطحی اسکن  Quick Scanوجود دارد .با انتخاب گزینه  Deep Scanو  Quick Scan دو گزینه

درایو مورد نظر بصورت دقیق بررسی شده و تمامی پوشه های آن درایو مورد بررسی  Deep Scanمی شود و با انتخاب گزینه 

 قرار می گیرد .
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، آنتی ویروس شروع به جستجو در سیستم نموده و در  Scanلیک روی گزینه پس از انتخاب درایوهای مورد نظر و ک

 نمایش می دهد . Some Virus Foundصورت وجود ویروس در سیستم پیامی را با عنوان 

 

 
 

 با کلیک روی پیام نمایش داده شده ، اطالعات ویروس های شناسایی شده نمایش داده می شوند .

 

 
 

 Actionعملیات پاکسازی سیستم شروع می شود و در قسمت  Perform Deletetionی گزینه در این قسمت با کلیک رو

 نتیجه عملیات نمایش داده می شود .



8-31 

31 

 

حليل رفتار ربانمه اه 
ت

حليل رفتار ربانمه اه 
ت

 

 
 

، آخرین نتایج بدست آمده نمایش داده می شوند . در منوی اصلی مشاهده می شود که  Previous Scan Resultsدر منوی 

ارد. در این حالت آنتی ویروس در هر لحظه رفتار سیستم و وضعیت سیستم را قرار د Enableآنتی ویروس همیشه در حالت 

بررسی می کند و در صورت مشاهده رفتار مخرب آن را اعالم می کند . با کلیک روی این گزینه آنتی ویروس غیر فعال می 

. این لیست همراه با  لیست ویروس های شناسایی شده نمایش داده می شوند Virus Managerشود . با انتخاب گزینه 

ذخیره می شود . پس از تشخیص ویروس،آنتی ویروس ابتدا رفتار  VirusDefinitionاطالعات ویروس ها در فایلی بنام 

ویروس را با اطالعات این فایل مطابقت می دهد و در صورت وجود اطالعات ویروس آن را اعالم می کند . پس از تشخیص 

 .می شود Updateبطور خودکار  ویروس جدید اطالعات این فایل
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  ربانمه ربانمه   کد منبعکد منبع    22--66--88

 تابع اصلی برنامه : -الف 

namespace AntiVirus 

{ 

    public partial class FrmScan : Form 

    {                 

        object[] row = new object[2]; 

        public FrmScan(int infected, int deleted) 

        { 

            InitializeComponent(); 

            dataGridView1.DataSource = ScanCore.SearchTable; 

            lblinfect.Text = infected.ToString(); 

            lbldelete.Text = deleted.ToString();             

            dataGridView1.Columns[0].Width = 35; 

        } 

 

        private void FrmScan_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++) 

            { 

                switch (dataGridView1.Rows[i].Cells[2].Value.ToString()){                     

                    case "Deleted": 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value=imageList1.Images[2]; 

                        break; 

                    case "Not Deleted": 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value=imageList1.Images[3]; 

                        break; 

                    default: 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value=imageList1.Images[0]; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Tag = "ok"; 

                        break;}                 

            } 

        } 

 

        private void FrmScan_Resize(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                dataGridView1.Width = dataGridView1.MinimumSize.Width + this.Width - this.MinimumSize.Width; 

                dataGridView1.Height = dataGridView1.MinimumSize.Height + this.Height - 

this.MinimumSize.Height; 

            } 

            catch (Exception err) 

            { 

                MessageBox.Show(err.Message, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

        } 

 

        private void btnclose_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 
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        private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (e.ColumnIndex != 0) return; 

                if (dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["select"].Tag == "ok") 

                { 

                    dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["select"].Value = imageList1.Images[1]; 

                    dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["select"].Tag = "no"; 

                } 

                else if (dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["select"].Tag == "no") 

                { 

                    dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["select"].Value = imageList1.Images[0]; 

                    dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["select"].Tag = "ok"; 

                } 

            } 

            catch { } 

        } 

 

        private void btndelete_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++) 

            { 

                if (dataGridView1.Rows[i].Cells["select"].Tag != "ok") continue;                 

                if (File.Exists(dataGridView1.Rows[i].Cells["Directory"].Value.ToString())) 

                { 

                    try 

                    { 

                        File.Delete(dataGridView1.Rows[i].Cells["Directory"].Value.ToString()); 

                        ScanCore.deleted++; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells["Action"].Value= "Deleted"; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells["select"].Tag = "Deleted"; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells["select"].Value = imageList1.Images[2]; 

                    } 

                    catch 

                    { 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells["Action"].Value = "Not Deleted"; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells["select"].Tag = "Not Deleted"; 

                        dataGridView1.Rows[i].Cells["select"].Value = imageList1.Images[3]; 

                    } 

                } 

            } 

            lbldelete.Text = ScanCore.deleted.ToString(); 

        } 

 

    } 

} 

 

 : Quick Scanتابع  -ب

 
namespace AntiVirus 

{ 

    public partial class frmmain : Form 

    { 

        #region Variables 
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        ScanCore objScan = new ScanCore(); 

        DeviceVolumeMonitor fNative; 

        #endregion 

 

        #region Form Events 

        public frmmain() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            fNative = new DeviceVolumeMonitor(this.Handle); 

            fNative.OnVolumeInserted += new DeviceVolumeAction(VolumeInserted); 

            fNative.OnVolumeRemoved += new DeviceVolumeAction(VolumeRemoved); 

         } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        {             

            UpdateTreeNode(); 

             

        } 

 

        private void frmmain_Shown(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

        } 

 

        private void frmmain_SizeChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (this.WindowState == FormWindowState.Minimized) this.Hide(); 

        } 

        #endregion 

 

        #region Button Events 

        private void btnstart_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                DriveInfo[] drives = new DriveInfo[20]; 

                int i = 0; 

                foreach (TreeNode node in treeView1.Nodes[0].Nodes) 

                { 

                    if (node.Checked) 

                    { 

                        DriveInfo drv = new DriveInfo(node.Tag.ToString());                         

                            drives[i] = drv; 

                            i++;                         

                    } 

                } 

                if (i == 0) 

                { 

                    MessageBox.Show("You Must Select One Drive At Least.", this.Text, MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

                    return; 

                } 

                if(optquickscan.Checked) objScan.Scan(drives,ScanType.QuickScan); 

                else objScan.Scan(drives, ScanType.DeepScan);  

                notifyIcon1.BalloonTipText = objScan.SearchMessage; 

                notifyIcon1.BalloonTipTitle = "My Simple Antivirus - Scan Complete"; 

                if (objScan.IsVirusFounded) 

                { 

                    System.Media.SystemSounds.Hand.Play();                
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                    notifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Error; 

                    notifyIcon1.ShowBalloonTip(5000); 

                } 

                else 

                { 

                    System.Media.SystemSounds.Exclamation.Play(); 

                    notifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info; 

                    notifyIcon1.ShowBalloonTip(1000); 

                } 

                foreach (TreeNode node in treeView1.Nodes[0].Nodes) node.Checked = false; 

                this.Hide(); 

            } 

            catch (Exception err) 

            { 

                MessageBox.Show(err.Message, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

        } 

 

        private void btnrefresh_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            UpdateTreeNode(); 

        } 

        #endregion 

 

        #region TreeView Events 

        private void UpdateTreeNode() 

        { 

            try 

            { 

                treeView1.Nodes[0].Nodes.Clear(); 

                string type = "", letter = ""; 

                foreach (DriveInfo drive in DriveInfo.GetDrives()) 

                { 

                    TreeNode node = new TreeNode(); 

                    switch (drive.DriveType) 

                    { 

                        case DriveType.CDRom: 

                            node.ImageIndex = node.SelectedImageIndex = node.StateImageIndex = 3; 

                            if (drive.IsReady) type = drive.VolumeLabel; 

                            else type = "CD/DVD"; 

                            break; 

                        case DriveType.Fixed: 

                            node.ImageIndex = node.SelectedImageIndex = node.StateImageIndex = 2; 

                            if (drive.IsReady) type = drive.VolumeLabel; 

                            else type = "LocalDisk"; 

                            break; 

                        case DriveType.Removable: 

                            if (drive.Name == "A:\\") 

                            { 

                                node.ImageIndex = node.SelectedImageIndex = node.StateImageIndex = 1; 

                                type = "3½ Floppy"; 

                            } 

                            else 

                            { 

                                node.ImageIndex = node.SelectedImageIndex = node.StateImageIndex = 4; 

                                if (drive.IsReady) type = drive.VolumeLabel; 

                                else type = "Removable"; 

                            } 

                            break; 
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                    } 

                    letter = drive.Name.Remove(drive.Name.Length - 1); 

                    node.Text = type + "(" + letter + ")"; 

                    node.Tag = drive.Name; 

                    treeView1.Nodes[0].Nodes.Add(node); 

                } 

                treeView1.Nodes[0].Expand(); 

            } 

            catch (Exception err) 

            { 

                MessageBox.Show(err.Message, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

        } 

 

        private void treeView1_NodeMouseClick(object sender, TreeNodeMouseClickEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (e.Node == treeView1.Nodes[0]) 

                { 

 

                    for (int i = 0; i < treeView1.Nodes[0].Nodes.Count; i++) 

                    { 

                        treeView1.Nodes[0].Nodes[i].Checked = treeView1.Nodes[0].Checked; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    int n = 0; 

                    for (int j = 0; j < treeView1.Nodes[0].Nodes.Count; j++) 

                    { 

                        if (treeView1.Nodes[0].Nodes[j].Checked) n++; 

                    } 

                    if (n == treeView1.Nodes[0].Nodes.Count) treeView1.Nodes[0].Checked = true; 

                    else if (n == 0) treeView1.Nodes[0].Checked = false; 

                    else treeView1.Nodes[0].Checked = true; ; 

                } 

                if (e.Node.Checked) treeView1.Nodes[0].Checked = true; 

            } 

            catch (Exception err) 

            { 

                MessageBox.Show(err.Message, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

        } 

        #endregion 

 

        #region NotifyIcon Events 

        private void notifyIcon1_BalloonTipClicked(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (objScan.IsVirusFounded) 

            { 

                FrmScan objform = new FrmScan(ScanCore.infected, ScanCore.deleted); 

                objform.ShowDialog(); 

            } 

        } 

 

        private void notifyIcon1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            if (e.Button == MouseButtons.Right) notifyIcon1.ContextMenuStrip.Show(); 
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        } 

        #endregion 

 

        #region ContextMenuStrip Events 

        private void cmnuopen_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Show(); 

            this.WindowState = FormWindowState.Normal; 

            this.Activate(); 

        } 

         

        private void cmnuexit_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Application.Exit(); 

        } 

 

        private void cmnuautoprotect_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                System.Drawing.Icon icon1, icon2; 

                if (File.Exists("My Simple Antivirus.ico")) icon1 = new Icon("My Simple Antivirus.ico", 64, 64); 

                else icon1 = notifyIcon1.Icon; 

                if (File.Exists("My Simple Antivirus2.ico")) icon2 = new Icon("My Simple Antivirus2.ico", 64, 64); 

                else icon2 = icon1; 

                cmnuautoprotect.Checked = !cmnuautoprotect.Checked; 

                if (cmnuautoprotect.Checked) notifyIcon1.Icon = icon1; 

                else notifyIcon1.Icon = notifyIcon1.Icon = icon2;                 

            } 

            catch (Exception err) 

            { 

                MessageBox.Show(err.Message, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

            } 

        } 

 

        private void cmnupreviousresults_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FrmScan objform = new FrmScan(ScanCore.infected, ScanCore.deleted); 

            objform.ShowDialog(); 

        } 

 

        private void cmnuvirusManager_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FrmVirusManager objform = new FrmVirusManager(); 

            objform.ShowDialog(); 

        } 

 

        private void cmnuabout_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            FrmAbout objform = new FrmAbout(); 

            objform.ShowDialog(); 

        } 

        #endregion 

 

        private void VolumeInserted(int aMask) 

        { 

            // ------------------------- 

            // A volume was inserted 

            // ------------------------- 
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            UpdateTreeNode(); 

            if (cmnuautoprotect.Checked) 

            { 

                DriveInfo[] drive = new DriveInfo[1]; 

                drive[0] = new DriveInfo(fNative.MaskToLogicalPaths(aMask)); 

                if (drive[0].IsReady == false) return; 

                objScan.Scan(drive,ScanType.QuickScan); 

                notifyIcon1.BalloonTipText = objScan.SearchMessage; 

                notifyIcon1.BalloonTipTitle = "My Simple Antivirus - Scan Complete"; 

                if (objScan.IsVirusFounded) 

                { 

                    System.Media.SystemSounds.Hand.Play(); 

                    notifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Error; 

                    notifyIcon1.ShowBalloonTip(5000); 

                } 

                else 

                { 

                    System.Media.SystemSounds.Exclamation.Play(); 

                    notifyIcon1.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info; 

                    notifyIcon1.ShowBalloonTip(1000); 

                } 

            } 

        } 

 

        private void VolumeRemoved(int aMask) 

        { 

            // -------------------- 

            // A volume was removed 

            // -------------------- 

            UpdateTreeNode(); 

        } 

 

        private void mainMenuToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ParsaSecurity parsa = new ParsaSecurity(); 

            parsa.ShowDialog(); 

            

        } 

                     

    } 

} 
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  آنتی وریوس رفتار  و ساختار  آنتی وریوس رفتار  و ساختار                77--88

های آزمون های دفاعی و روشکانیزمجا که خطاها فقط شامل خطاهای غیر عمدی نبوده و با وجود مبا گذشت زمان از آن

ها و امنیت ویروسهای اخیر مباحث مربوط به آنتیها باقی است، به تدریج در طی دهههمواره سطحی از حمالت در سیستم

های امن به کار گرفته شد که بیانگر این موضوع است که ها مطرح شد و به عنوان یک راه حل موثر برای ایجاد سیستمسیستم

سازی مکانیزمی قادر به تشخیص آلودگی و تولید یک سیستم ایمن در برابر ها با فعالرغم وجود حمالت در سیستمعلی

-های اخیر بهی امنیت رایانه است که در سالروز در حوزهباشد.  تشخیص بدافزارها یکی از موضوعات مهم و بهخرابی می

افزارهای مضر) ویروس رفتاری برای تشخیص نرمکار یک آنتیگیری رواج داشته است. در این گزارش روش طور چشم

-هایی است که میها و کرماز انواع ویروس 640000ویروس قادر به تشخیص بدافزارها( توضیح داده شده است. این آنتی

از دو نوع امضا پشتیبانی  ها ایجاد نمایند، در این آنتی ویروسای در آنها آسیب رسانند و یا تغییرات ناخواستهتوانند به سیستم

 شود.می

شود که هر روش مزایا و معایبی دارد. ها از دو روش ایستا و پویا استفاده میدر مباحث مهندسی معکوس برای تحلیل برنامه

ته و این صورت که کد باینری برنامه را به عنوان ورودی گرفنمایند بهها را بدون اجراکردن تحلیل میویروس 1در تحلیل ایستا

های مبتنی ویروسدهند که این روش اساس کار آنتیاند مطابقت میبا الگویی که از قبل در پایگاه داده به عنوان ذخیره داشته

نکردن کد آلوده به ویروس و سرعت باالی آن است و معایب آن در عدم کارایی  است، مزایای این روش در اجرا 2بر امضا

های ویروسکه در آنتیباشد، در حالیکه قادر به تشخیص کدهای رمز شده نمیایندر تشخیص کدهای آلوده است و 

شود. درواقع این زدا( انجام میشود و به کمک یک دیباگر )اشکالها تشخیص داده میرفتاری )تحلیل پویا( رفتار این برنامه

ه چه منظور و اهدافی دارند، یکی از معایب این پردازد کها میویروس رفتاری، از روی رفتار به بررسی عملکرد ویروسآنتی

توان از باشد و برای حل این مشکل میها مضر میی آلوده است که برای سیستمها اجرا نمودن برنامهویروسنوع از آنتی

 ها استفاده کرد. های مجازی برای فراهم نمودن امنیت در محیطماشین

استفاده کرد که در نهایت  CwSandbox و   Anubisگر توان از دو تحلیلرها( میها )بدافزاکردن رفتار ویروسبرای تحلیل

صورت متن آید. پس از گرفتن گزارش رفتار بدافزار، از طریق ابزار بهدست می، و... به rtf  ،xmlهای هر فایل به صورت فایل

ها باید دکار توسط سیستم را داشته باشند، برای آنالیز دادهای تغییر یابد که قابلیت تحلیل خوگونهو... این فایل باید به  xmlیا 

کد دست آوردن نمونه کد یا سورستبدیل کرد. برای به wekaافزار را به شکل مورد استفاده و خاص برای تحلیل در نرمآن

 چنین از سایتدانلود کنیم هم   http://vx.netlux.org توانیم از سایت ها را میبرای آنالیز باینری، آن

http://pil.informatik.uni های آماده از رفتار تعدادی بدافزار را دانلود نمود.توان مجموعه گزارشمی 

 

                                                 
1 static 

2 signature 

http://vx.netlux.org/
http://pil.informatik.uni/
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خیص رفتار وریوس          11--77--88
تش
خیص رفتار وریوسخالصه مراحل 
تش
  خالصه مراحل 

تاری برای تشخیص ویروس ارایه شده است. برای ایجاد مدل از نرم افزار وکا استفاده شده در این بخش مراحل ایجاد مدل رف

 است. بطور خالصه مراحل تشخیص مدل رفتاری به شرح ذیل است.

 .شودافزار وکا فایل مورد نظر انتخاب میدر نرم  open fileی ابتدا از طریق گزینه -1

 

 افزار وکابازکردن فایل مورد نظر در نرم  10-8شکل 

را انتخاب  filter - unsupervised - attributeو   normalizeهایترتیب گزینهسازی بهسپس برای انجام عمل نرمال

و صفاتی که روی نوع  ها بین صفر و یک نرمال شوند.تا داده شودانتخاب  applyی کرده و برای تایید آن گزینه

 شوند.ویروس اثر دارند جدا می
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 سازی فایلی نرمالطریقه  11-8شکل 

 .شوندرا انتخاب می  selection attribute  - filter - supervisedهای ترتیب گزینهها بهحال برای فیلترکردن داده -1
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 هافیلترکردن داده   12-8 شکل

 .شود نوع متد را انتخاب می chooseرا انتخاب کرده و در قسمت مربوط به   classifyی سپس گزینه -2
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 انتخاب نوع متد  14-8شکل 
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و دو ماتریس  های ماتریس ورودی را دیدی دادهکلیه توانمی  Editیبا انتخاب گزینه  per processدر قسمت   -3

و   more optionقسمت   classifyی ، سپس با انتخاب گزینهو دیگری برای آزمون ایجاد نمود یکی برای آموزش

 .شودمی  okرا انتخاب کرده و در نهایت plane textی گزینه chooseاز قسمت 

 

 
 

 

 
 های دادهنمایش کلیه  15-8شکل 
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 گردد.ی رگرسیون تشکیل میشود و یک معادلهمدل ساخته می startی با انتخاب گزینه -4

 

 
 ساخت مدل  16-8شکل 

 

توان مدل را با پسوند می modelی کردن روی مدل رگرسیون ایجاد شده و با انتخاب گزینهحال با کلیک راست -5

.model ی توان از راه گزینهست آمده را میذخیره نمود. این مدل بدload  model  ی در قسمت گزینهclassify 

 بازیابی نمود.

 
 ی بازیابی مدلطریقه  17-8 شکل
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dll عبارتند از : ها دسترسی دارندها به اینهای مهم این پروژه که بیشتر ویروس 

 
 

 

 باشد:دست آمده به صورت زیر میفزار وکا بهانهایت فرمول تشخیص رفتاری ویروس که به کمک نرم در

 

 * dll1 +-0.7559 * dll3 +-1.5926 * dll6 +3.2384 * dll11 +1.6257 * 0.0517- = فرمول نهایی برای تشخیص ویروس

dll12 +-2.0132 * dll14 +-1.2432 * dll15 +-1.5938 * dll16 +2.8499 * dll19 +-1.5933 * dll21 +7.6509 * dll22 

+-3.8186 * dll23 +-3.4599 * dll24 +-1.5937 * dll25 +8.7968 * dll27 +-1.5937 * dll28 +3.0359 * dll30 

+1.5944 * dll32 +1.6727 * dll34 +1.9973 * dll37 +-1.5947 * dll40 +-0.3783 * dll42 +-0.407 * dll44 

+0.5519 * dll45 +0.1849 * dll46 +0.0017 * dll47 +0.0036 * dll48 +-0.5867 * dll49 +0.3661 * dll50 +-

0.5927 * dll51 +-0.2238 * dll53 +0.3634 * dll59 +2.0007 * dll60 +-0.338 * dll64 +1.8083 * dll67 +32.9952 

* dll70 +-2.8207 * dll73 +-3.783 * dll75 +0.3294 * dll76 +2.4851 * dll77 +-12.0672 * dll79 +-18.6647 * 

dll80 +-65.9579 * dll83 +-0.0029 * param84 0.0069 * param85 +0.0307 * param86 +0.0438 * param87 

+10.4602 
 

صورت بیانگر عدم وجود ی وجود ویروس خواهد بود، درغیرایندهندهباشد نشان 23تا  0اگر حاصل این عبارت عددی بین 

 باشد.میویروس 
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  راهنما  استفادهراهنما  استفاده    22--77--88

ویروس توضیح داده شده است. در شکل ذیل صفحه اصلی آنتی ویروس مشخص آنتی چگونگی بکارگیریدر این بخش 

 شده است.

 

 
 ویروسنمای کلی آنتی 15-7شکل 

 شوند.فاده میتکردن استرتیب برای بستن و کوچکبه و       های دکمه

 .نمودویروس را انتخاب محل اسکن به کمک آنتی توانمی       یبا انتخاب دکمه
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 انتخاب محل اسکن 16-8شکل 

  یبا انتخاب دکمه پردازد.به بررسی رفتاری در یک فرآیند جدا می  ی    ویروس با انتخاب دکمهاین آنتی

Protection Statusاست. شود که چه چیزی در حال اجرابه کاربر این امکان داده می 
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 اجرای عملیات 17-8شکل 

 کند.ویروس شروع به اسکن برنامه میاین آنتی  scan ی با زدن دکمه
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 اسکن برنامه 18-8شکل 

 

-جدیدی به سیستم متصل شود تصویر زیر برای کاربر نمایش داده می USBپردازد، اگر می USBبه بررسی   USB  یدکمه 

گردد و و ویروس داخل آن می autorun.infoیستم را تشخیص داده و سپس به دنبال متصل به س  USBویروس شود و آنتی

-فراخوانی می  flaserشود تابع جدید به سیستم وصل می  USBکه دهد. .در زمانیدر صورت مشاهده به کاربر نمایش می

 شود.
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 جدید به سیستم  USBاتصال  19-8  شکل

 

 ر زیر برای کاربر ظاهر خواهد شد.  از سیستم جدا شود تصوی USBکه زمانی

 

 
 از سیستم  USBجداسازی  20-8شکل 

 شود.در برنامه فراخوانی شده و تصویر زیر برای کاربر ظاهر می logمتصل به سیستم دارای ویروس باشد تابع  USB اگر 

 

 
 ویروسی USB ی اسکن نمایش نتیجه 21-8شکل 

باشد، در این قسمت شود که مربوط به تنظیمات آن میویر زیر نمایش داده میهم تص Setting ی با انتخاب دکمه     

  را عالمت بزند قسمت Ignore More Thanاند، اگر کاربر قسمت های ویروسی چه پسوندی داشتهشود که فایلمشخص می

داد نادیده گرفته فعال شده و باید مشخص گردد که تا چند ویروس برای کاربر نمایان شود و بیشتر از آن تع 

های تشخیص توسط کاربر عالمتی زده نشود به این معنا است که تمام ویروس  Ignore More Thanشود ولی اگر در قسمت

 داده شده برای کاربر نمایش داده شود.
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 هاتنظیمات نمایش ویروس 22-8شکل 

 

ویروسی که از  Delete Selectedی دکمه اهده نماید.تواند نام سازندگان را مشکاربر می  Help & Supportی با زدن دکمه

کند و در نهایت تصویر زیر ها را حذف میتمام ویروس Delete Allی دکمه کند.لسیت انتخاب شده است را حذف می

 دهد.های پیدا شده را نمایش میلیست ویروس
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 شده ههای یافتنمایش لیست ویروس  23-8شکل 

 

  ع ربانمهع ربانمهاه و تواب اه و تواب کالسکالس    33--33--88

در این بخش قمستهای اساسی کد آنتی ویروس توضیح داده شده است. نکته قابل توجه وجود کالسهای الزم برای ایجاد 

توضیح داده شده است.  Hasherدر ابتدا کالسی به نام آنتی ویروس است که کار برنامه نویسی را بسیار ساده نموده است. 
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 hasherکالس لکرد برنامه آنتی ویروس مورد استفاده قرار می گیرند. متدهای این کالس در ضمن توضیح کد بر اساس عم

سری  ند، در داخل این کالس یکنکها امضای آن را استخراج مییک فایل را گرفته و بر اساس کل بایتدر مجموع  

 وجود دارند، به عنوان مثال:ذیل توابع 

  تابعGet MD5Hash باشد.دست آوردن امضای فایل میبرای به 

  تابعGet SHA1Hash .نوع دیگری از امضای فایل است 

  منظور از system.Io.Filestream GetFileStream صورت بایت به بایت و دریافت اطالعات یک فایل بهstream  

 است.

  تابعbtnScan_click توجه  ویروس برای اسکن کردن در ابتدا بارود، این آنتیها به کار میبرای شروع اسکن فایل

-ها را ایجادکرده و سپس شروع به دریافت امضا و بررسی در داخل لیست امضاها میبه تنظیمات لیستی از فایل

 نماید.

 ویروس از امضاهایدر این آنتی Microsoft Security Essential  .نیز استفاده شده است 

  تابعmonitor_dll_access شود و عت برنامه فراخوانی میدر یک فرآیند مجزا برای جلوگیری از کاهش سر

-آورد، این تابع طوری تنظیم شده که فقط فرآیندهای سمت کاربر را در نظر میدست میها را بهتمامی فراخوانی

 گیرد.

  تابعxml_add_node های در حال اجرا آن را به به ازای هر فراخوانی از برنامهxml ی آن فایل اضافه میمربوطه-

 نماید.

  تابعGet process owner  گرداند.صاحب یک فرآیند را برای تحت کنترل قراردادن رفتار برمی 

  تابعlog که ویروسی تشخیص داده شود فراخوانی شده و نیز  ) همانطور که در قسمت باال توضیح داده شد( زمانی

 سازد.کاربر را از وجود ویروس مطلع می

  تابعflaser  که در زمانیUSB  شود.متصل شود فراخوانی میجدیدی به سیستم 

  تابعvirus  برای اسکنUSB  به منظور یافتن ویروسautorun شودفراخوانی می. 

 

در ابتدا با به ترتیب اجرا مورد بررسی قرار داده شده اند.  ویروسکدهای موجود در برنامه آنتیاکنون با توجه به توابع فوق   

 شود :کلیک بر روی دکمه اسکن تکه کد زیر اجرا می

 
    varfileIter = Directory.EnumerateFiles(path, "*.*",  
     SearchOption.AllDirectories); 

            long maxsize = 1024 * 1024 * int.Parse(domainUpDown1.Text); 

     foreach (var file in fileIter) 

            {                                                                       } 

در این تکه کد تمامی فایل های موجود در دایرکتوری انتخاب شده برای اسکن شمرده می شود و در داخل حلقه عملیات 

 روی یک به یک آنها انجام می شود. در ادمه و در داخل حلقه کد زیر اجرا می شود :

FileInfo f = new FileInfo(file.ToString()); 

long s1 = f.Length; 
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، سایز فایل، نوع فایل، نام فایل تواند شامل : شود که این اطالعات میبه کمک این کد اطالعاتی درباره فایل دریافت می

 آید:کمک کد زیر امضای فایل بدست می زمان ایجاد فایل و موارد دیگری باشد. در ادامه با

hash = Hashers.Hasher.GetMD5Hash(file); 

نماید. پس از دریافت امضای فایل با عمل می آمدهکه توضیحات آن را در ادامه  Hasherاین تابع با استفاده از کالس      

-فراخوانی می Logشود و در صورت وجود تابع امضای بدست آمده در داخل پایگاه داده جستجو میاستفاده از تکه کد زیر 

 وضیح داده شده است.شود. این تابع را نیز در ادامه ت

 
status = text.IndexOf(hash); 

                    if (status != -1) 

                        log(status, file_name); 

 

 گردد : برای انتخاب دایرکتوری و با کلیک بر روی دکمه دیتابیس اسکن تکه کد زیر اجرا می 

 
folderBrowserDialog1.ShowNewFolderButton = false; 

            folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 

            path = folderBrowserDialog1.SelectedPath; 

            if (path.Trim() == "") 

                return; 

intfileCount = 0; 

varfileIter = Directory.EnumerateFiles(path, "*.*", SearchOption.AllDirectories); 

intijj = 0; 
foreach (var file in fileIter) 

            { 
fileCount++; 
 

 

                if (namer(file.ToString())) 

ijj++; 

            } 

 

ا انتخاب نماید. در تواند با استفاده از آن محل مورد نظر خود رتا بشود در خط اول تا سوم پنجره ای به کاربر نمایش داده می

کاربر محلی را انتخاب کرده باشد و با دکمه کنسل از فرم خارج نشده باشد. در خط  شود که حتماً خطوط بعدی چک می

ها برای دادن گزارش به کاربر آید. و در حلقه موجود آن فایلهای موجود در آن دایرکتوری بدست میبعدی تمام فایل

 ها به تابع آنالیز را دارد:ایجاد شده و ارسال آن XMLهای ی خواندن فایلوظیفه Retrieveشوند. تابع شمارش می

    public void retrive() 

        {  

            string info; 

            XmlTextReadertextReader; 

            string[] filePaths =  Directory.GetFiles( 

                                                        System.Environment.CurrentDirectory +  

                                                        "/Monitor"); 

           foreach (string file_name in filePaths) 

                {  ArrayList list = new ArrayList(); 
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                    textReader = new XmlTextReader(file_name); 

                      try 

                         { while (textReader.Read()) 

                           { XmlNodeTypenType = textReader.NodeType; 

                              if (nType == XmlNodeType.Text) 

                                 { 

                                     info = textReader.Value; 

                                     list.Add(info); 

                                  }    

                               } 

                               } 

if (ignore.IndexOf(file_name) == -1) 

                                      {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

if (file_name.Trim() != "" &&  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         file_name.IndexOf("Antivirus") == -1 &&is_virus(file_name, list)) 

{ 

 

ignore.Add(file_name); 

} 

} 

} 

                          c atch { } 

} 

} 

                            } 

 

شود. سپس در دایرکتوری ایجاد می XMLندن فایل های برای خوا XmlTextReaderاز نوع  Objectدر خط اول یک 

Monitor شوند و در داخل یک ها  پیدا میهمه فایلArrayList گیرند. با اجرای کدقرار می : 
while (textReader.Read()) 

زم به ذکر است ال شود.قرار داده می ArrayListهای فراخوانی شده در  DLLشود و اطالعات تا انتها خوانده می XMLفایل 

توان برخی از برنامه ها را در لیست سفید قرار داد و در برنامه قرار داده شده که با استفاده از آن می Ignoreکه لیستی به نام 

 های پیدا شده به عنوان ویروس را مجددا نیابد.چنین برنامههم

ها های فراخوانی شده که در تابع قبلی ایجاد شد، آنDLL باشد که با دریافت لیستمی is_virusتابع بعدی در این برنامه تابع 

باشد  trueدهد که اگر را می Booleanکند و یک نتیجه تحلیل می Wekaرا به کمک فرمول بدست آمده از آنالیز برنامه 

 باشد :دهد که رفتار مربوطه یک ویروس مینشان می
 

public boolis_virus(string name, ArrayList list) 

{ 

int i; 

double res = 0; 

for (i = 0; i <list.Count; i++) 

{ 

if(name.IndexOf("version.dll")!=-1) { res+=-0.0517; continue;  } 

if(name.IndexOf("crypt32.dll")!=-1)   { res+=-0.7559; continue;  } 

if(name.IndexOf("profmap.dll")!=-1)  { res+= -1.5926; continue;  } 

if(name.IndexOf("winsta.dll")!=-1)      { res+= 3.2384; continue;  } 

if(name.IndexOf("wintrust.dll")!=-1)   { res+= 1.6257; continue;  } 
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if(name.IndexOf("ws2_32.dll")!=-1)     { res+=-2.0132; continue;  } 

if(name.IndexOf("ws2help.dll")!=-1)    { res+=-1.2432; continue;  } 

if(name.IndexOf("msgina.dll")!=-1)     { res+=-1.5938;       continue;  } 

            if(name.IndexOf("comdlg32.dll")!=-1) { res+= 2.8499;        continue;  } 

if(name.IndexOf("shsvcs.dll")!=-1)       { res+=-1.5933;       continue;  } 

if(name.IndexOf("sfc.dll")!=-1)             { res+= 7.6509;       continue;  } 

if(name.IndexOf("sfc_os.dll")!=-1)        { res+=-3.8186;        continue;  } 

if(name.IndexOf("apphelp.dll")!=-1)       { res+=-3.4599;        continue;  } 

if(name.IndexOf("winscard.dll")!=-1)      { res+=-1.5937;        continue;  } 

if(name.IndexOf("sxs.dll")!=-1)           { res+= 8.7968;    continue;  } 

if(name.IndexOf("cscdll.dll")!=-1)        { res+=-1.5937; continue;  } 

if(name.IndexOf("mpr.dll")!=-1)           { res+=3.0359;     continue;  } 

if(name.IndexOf("wgalogon.dll")!=-1)      { res+=-1.5944;        continue;  } 

if(name.IndexOf("ntmarta.dll")!=-1)       { res+=1.6727;     continue;  } 

if(name.IndexOf("clbcatq.dll")!=-1)      {     res+=1.9973;     continue;  } 

if(name.IndexOf("iphlpapi.dll")!=-1)      {     res+=-1.5947;   continue;  } 

if(name.IndexOf("xpsp2res.dll")!=-1)      {     res+=-0.3783;  continue;  } 

if(name.IndexOf("wininet.dll")!=-1)       {     res+=-0.407;     continue;  } 

if(name.IndexOf("rasapi32.dll")!=-1)      {     res+=0.5519;     continue;  } 

if(name.IndexOf("rtutils.dll")!=-1)       {     res+=0.1849;     continue;  } 

if(name.IndexOf("ntdll.dll")!=-1)         {     res+=0.0017;     continue;  } 

if(name.IndexOf("kernel32.dll")!=-1)     {     res+=0.0036;     continue;  } 

if(name.IndexOf("user32.dll")!=-1)        {     res+=0.5867;     continue;  } 

if(name.IndexOf("gdi32.dll")!=-1)         {     res+=0.3661;     continue;  } 

if(name.IndexOf("advapi32.dll")!=-1)      {     res+=0.5927;     continue;  } 

if(name.IndexOf("secur32.dll")!=-1)       {     res+=-0.2238;  continue;  } 

if(name.IndexOf("uxtheme.dll")!=-1)       {     res+=0.3634;     continue;  } 

if(name.IndexOf("msctfime.ime")!=-1)      {     res+=2.0007;     continue;  } 

if(name.IndexOf("msacm32.dll")!=-1)       {     res+=-0.338;     continue;  } 

if(name.IndexOf("userenv.dll")!=-1)       {     res+=1.8083;     continue;  } 

if(name.IndexOf("rbzltyqdzwskr.de")!=-1){   res+=32.9952;  continue;  } 

if(name.IndexOf("urlmon.dll")!=-1)        {     res+=-2.8207;  continue;  } 

if(name.IndexOf("imm32.dll")!=-1)         {     res+=-3.783 ; continue;  } 

if(name.IndexOf("rasman.dll")!=-1)        {     res+= 0.3294; continue;  } 

if(name.IndexOf("ieframe.dll")!=-1)       {     res+= 2.4851 continue;  } 

if(name.IndexOf("msimtf.dll")!=-1)        {     res+=-12.0672; continue;  } 

if(name.IndexOf("mlang.dll")!=-1)         {     res+=-18.6647 continue;  } 

if(name.IndexOf("asycfil.de")!=-1)        {     res+=-65.9579; continue;  } } 

res+=10.4602; 

if(res>23 || res<0) return false; 

  return true; } 
 

های موجود عددی به عدد DLLشود و به ازای ر این تابع طوالنی در یک حلقه تمام موارد موجود در لیست پیمایش مید

ی دهندهباشد نشان 23تا  0گردد. حال اگر عدد بین جمع می 10,4602شود. در انتها این عدد با ثابت مجموع اضافه یا کم می

 باشد :تابع بعدی تابع مانیتور می  باشد.که فایل یک ویروس می این است
public void monitor() 

   { 

     if (!Directory.Exists(System.Environment.CurrentDirectory + "/Monitor")) 

        Directory.CreateDirectory(System.Environment.CurrentDirectory + "/Monitor");             

     while (true) 

        { 
          Process[] allnames = Process.GetProcesses(); 

          int i = 0; 

          string username; 
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          foreach (Process mypro in allnames) 

{ 
   username = GetProcessOwner(allnames[i].ProcessName + ".exe"); 
   if (username.IndexOf("SYSTEM", 0) != -1) { i++; continue; { 

   monitor_dll_access(allnames[i].ProcessName); 

   i++; 

              } 

          retrive(); 

         } 

   } 

 

ردد. در خط اول گثبت می XMLهای فراخوانی شده توسط هر برنامه در حال اجرا دریافت و در فایل DLLدر این تابع 

کند. سپس در موجود است یا خیر که در صورت عدم وجود آن را ایجاد می  Monitorشود که آیا دایرکتوری چک می

 شود :یک حلقه بینهایت عملیات زیر اجرا می

 شوند.دریافت می Processهای موجود با کمک کالس ی پردازشابتدا همه -1

شود که پردازش سیستمی یا در دامه توضیح خواهیم داد مشخص میکه در ا GetProcessOwnerبه کمک تابع  -2

 سطح کاربر است.

های فراخوانی شده آن پردازش DLLتمام   monitor_dll_accessاگر پردازش در سطح کاربر بود به کمک تابع  -3

 آید. این تابع را نیز در ادامه توضیح خواهیم داد.بدست می

 شود.ودن یا نبودن فراخوانی میبرای تشخیص ویروسی ب Retrieveتابع  -4

 

 است.  monitor_dll_accessتابع بعدی      
public void monitor_dll_access(string processname) 

        { 

            Process[] wordapps; 

            ProcessModuleCollection modules; 

            wordapps = Process.GetProcessesByName(processname); 

            try 

            { 

                modules = wordapps[0].Modules; 

               foreach (ProcessModuleaModule in modules) 

                { 

                    xml_add_node(processname + ".exe.xml", aModule.FileName.ToString()); 

                } 

            } 

            catch { } } 

 

آید و در یک حلقه به کمک ها بدست می Modules  ،DLLشود و با فراخوانی در این تابع در نام یک پردازش گرفته می 

 باشد :می GetProcessOwnerتابع بعدی  گردد.اضافه می XMLبه فایل  xml_add_nodeیک تابع جانبی  
 

public string GetProcessOwner(string processName) 

        { 

             string query = "Select * from Win32_Process  

                                                     Where Name = '" + processName + "'"; 
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   ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher(query); 

ManagementObjectCollectionprocessList = searcher.Get(); 
foreach (ManagementObjectobj in processList) 

                { 

                    string[] argList = new string[] { string.Empty, string.Empty }; 

      intreturnVal = Convert.ToInt32(obj.InvokeMethod("GetOwner", argList)); 

                    if (returnVal == 0) 

                       { 
                          string owner = argList[1] + "\\" + argList[0]; 

                          return owner; 

                       } 

                   } 
             return "NO OWNER"; 

           } 

  

     ی با نام در یک حلقه در لیست با دریافت نام، در مرحله بعدی  کند.این تابع نام یک پروسس را از ورودی دریافت می 

ManagementObjectCollection  و در نهایت با تابع گردد.به دنبال آن می: 
obj.InvokeMethod("GetOwner", argList) 

 تابع آخر نیز مربوط به گرفتن امضای فایل است: کند که صاحب این پردازش کیست.مشخص می
 

 

public static string GetMD5Hash(string pathName) 

    { 

       System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider oMD5Hasher = new    

                                          System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider(); 

       try 

    { 

  oFileStream = GetFileStream(pathName); 

  arrbytHashValue = oMD5Hasher.ComputeHash(oFileStream); 

  oFileStream.Close(); 
  strHashData = System.BitConverter.ToString(arrbytHashValue); 

 strHashData = strHashData.Replace("-", ""); 

 strResult = strHashData; 

   } 

     catch (System.Exception ex) 

{ 

 System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message, "Error!",    

                                            System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,             

                                            System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error,     

                                           System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton.Button1); 

 } 

     return (strResult); }} 

  

گردد. در خط بعدی کل فایل به صورت ایجاد می MD5CryptoServiceProviderاز نوع  Objectدر خط اول این تابع یک 

شود. در آید و استریم مربوطه بسته میهش فایل بدست می ComputeHashشود. سپس به کمک تابع یک استریم خوانده می

شود. خطوط خارج از ی موجود هماهنگ میدادهکاراکترها نوع هش بدست آمده با پایگاه خطوط بعدی با جابه جایی برخی

try شود.دهند. در نهایت هش ایجاد شده بازگردانده میشوند و خطایی را نمایش مینیز در صورت بروز خطا اجرا می 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  کوس  داده کوس  داده مهندسی مع مهندسی مع     22--99
ها ای از روشدارد. مهندسی معکوس داده مجموعه اکیدیک سیستم ت در دادهمرتبط با ی هاها بر جنبهمهندسی معکوس داده

چه گفته شد در یک تعریف ساده باشد. بر اساس آنها میو ابزارها برای تعیین ساختار، عملکرد و در نهایت تفسیر داده

ها را تعیین کند. پس های موجود را شناسایی و ساختار آنکند تا دادهداده در ابتدا تالش میتوان گفت مهندسی معکوس می

ها ارائه گردد. ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تفسیری از وضعیت موجود دادهاز آن الزم است است تا نقش این داده

ده ریشه دارد. استفاده از راه کارهای داده کاوی در مهندسی مهندسی معکوس داده در دو علم مهندسی نرم افزار و پایگاه دا

توان پیوند مهندسی باشد. به عبارت بهتر میها بسیار مطرح میالخصوص در تعیین ساختار و تفسیر دادهمعکوس داده علی

ی فراوانی دارد که از ها مزایامعکوس داده با علم داده کاوی را ایجاد انقالبی در این موضوع دانست. مهندسی معکوس داده

 توان به موارد زیر اشاره کرد.آن جمله می

 کسب دانش در توسعه سیستم -

 تعمیر و نگهداری سیستم -

 مهندسی مجدد سیسستم -

 گسترش سیستم -

 مهاجرت سیستم -

 هاپارچه سازی سیستمیک -

 ارزیابی کیفیت -

 هااستخراج و تبدیل داده -

 هامدیریت داده -

 استفاده مجدد از قطعات -

  

  اه ات داده کاو  اه ات داده کاو  سیر اتریخی از مهندسی معکوس دادهسیر اتریخی از مهندسی معکوس داده      11--22--99

تنها  میالدی مطرح شد. در آن زمان مهندسی معکوس داده 80و اوایل دهه  70مهندسی معکوس داده اولین بار در اواخر دهه 

عکوس داده مطرح ی زمانی در مورد مهندسی مچه در آن بازهدر واقع آن ای تمرکز داشت.ای رابطهبر مفاهیم پایگاه داده

میالدی برای اولین بار مفهوم تفسیر  80ها بود. در ادامه و در اواسط دهه شد استخراج وابستگی بین جداول در پایگاه دادهمی

خروجی این  ترین دستاورد این دوره است.مهم های تفسیر مهندسی معکوس دادهها مطرح شد. الگوریتمروابط بین داده

ای ای رابطهپس از مدل داده های تفسیر مهندسی معکوس داده( بود. الگوریتمERDها )وابط موجودیتها نمودار رالگوریتم

 هایی کردند.و سعی در تفسیر روابط مابین چنین داده معمولی رفته هایبه سراغ فایل
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

برخالف  س دادههای مهندسی معکو. متدلوژیبه منصه ظهور رسید های مهندسی معکوس دادهمتدلوژی 80ی اواخر دهه

به عنوان نتیجه کلی  ERDو مدل  را به عنوان ورودی دریافت کنند هاداده پایگاهتوانستند بیش از یک های تفسیر میالگوریتم

همچنین مفهوم جمع آوری اطالعات از داده  80ی اواخر دهه گرفت.فرآیند مهندسی معکوس داده مورد استفاده قرار می

ها به های داده موجود برای استفاده محتوای اطالعات دادهدسترسی به پایگاه»ها به صورت داده مطرح شد و مهندسی معکوس

 تعریف شد. « طور مؤثر

در واقع از این مقطع زمانی  شدند. میالدی مهندسین نرم افزار نیز وارد حوزه مهندسی معکوس داده 90سرانجام در ابتدای دهه 

ها یک طبقه بندی ی این موضوع طی این سالهای داده خارج شد. به واسطهپایگاه مهندسی معکوس داده از مالکیت مطلق

ها های زیادی در این حوزه با موضوع تعریف مفاهیم و شرح الگوریتمجدید برای مهندسی معکوس داده ارائه شد و مقاله

بر این مقاالتی پیرامون در نظر گرفتن ارائه شد که مهندسی معکوس داده ها را بتوان به صورت خودکار اعمال نمود. عالوه 

که از آن  چاپ شدندی زمانی های مدیریت پایگاه داده به عنوان ورودی مهندسی معکوس داده ها در این بازهسایر سیستم

 اشاره کرد.به عنوان ورودی  IMSی الگوریتمی برای استفاده از توان به ارائهجمله می

ده برای اولین بار استفاده شد و در ادامه یک طرح کلی برای از یک رویکرد عملی، کلمه مهندسی معکوس دا 1994در سال 

 ای موجود ارائه شد.های رابطهاز پایگاه دادهغیر رسمی، انعطاف پذیر و تکرار شونده برای استخراج مدل ارتباطی کالس ها 

و همین موضوع ابراز عالقه کرداده ها ها وزارت دفاع آمریکا نسبت به پژوهش در حوزه مهندسی معکوس دطی این سال

 های کالن در این حوزه شد.سبب سرمایه گذاری

های قدیمی مورد ( در سیستمobjectsشی گرایی به دنیای مهندسی معکوس داده وارد شد و کشف اشیاء) 90در اواخر دهه 

با به روی  90ر شیء مطرح شد. در اواخر دهه در ادامه سه استراتژی مبتنی بر داده، مبتنی بر تابع و مبتنی ب بحث قرار گرفت.

و در نهایت در این  ها مطرح شددر مورد آنبه طور طبیعی بحث مهندسی معکوس داده ها  1های دادهصحنه آمدن انباره

ها به هم پیوند خوردند تا جایی که در انتهای هزاره دوم مهندسی معکوس داده ها داده کاوی و مهندسی معکوس دادهسال

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های متفاوتی را در بر گرفت که از آن جمله مییار شایع و فراگیر شد و حوزهبس

 

analysis of legacy systems 

 evaluation of packages 

 test planning 

 extracting of business rules  

 تر پیش رو دارد.پشت سر گذاشته اما راهی طوالنی توان گفت: اگرچه مهندسی معکوس داده مسیری طوالنی رادر نهایت می

 

 

 

                                                 
1 Data Warehouse 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  اه  پیش رواه  پیش روچالشچالش        22--22--99

هایی که دارد با چند چالش عمده روبروست که در ادامه به بررسی آنها پرداخته رغم تمامی مزیتمهندسی معکوس داده علی

 شده است.

ای بزرگی ی دادههای بزرگ بی شک مجموعهیا سازمانها هایی با ابعاد بزرگ است. پروژهچالش اول توانایی کار با پروژه

گردد تا در فرآیند مهندسی معکوس داده دقت و سرعت از اهمیت فراوانی نیز خواهند داشت و همین موضوع سبب می

 برخوردار گرد.

مهندسی  باشد. کم کردن نویز و ساختارهای از دست رفته به عنوان یک هدف درها میچالش دوم وجود نویز در داده

ی پیوند دیگر مهندسی معکوس با داده کاوی است. چرا که برای داشتن باشد و این هدف نقطهها مطرح میمعکوس داده

ها یکی تر پاکسازی شوند. پاکسازی دادهها پیشها الزم است این دادههای مناسب جهت فرآیند مهندسی معکوس دادهداده

 باشد.از مراحل داده کاوی می

باشد. با ها میالش مطرح عدم وجود ابزارهای قدرتمند و متدهای گسترش پذیر برای مهندسی معکوس دادهسومین چ

ها و مسائلی از این دست لزوم وجود ابزارهای های بیشتر در دادهها، وجود بی نظمیپیشرفت تکنولوژی، جچیم شدن داده

 گردد.های جدید بیش از پیش حس میههای گسترش پذیر و قابل تطبیق با دادقدرتمند و همچنین روش

گاه    33--22--99 گاهمهندسی معکوس پای   اه  دادهاه  دادهمهندسی معکوس پای

های داده محل های داده دارد؛ چرا که پایگاهتر گفته شد مهندسی معکوس داده ارتباط تنگاتنگی با پایگاهطور که پیشهمان

گردد به گردد. در این قسمت سعی میها استفاده میهایی است که در فرآیند مهندسی معکوس داده از آنی دادهذخیره

 های داده پرداخته شود.مشکالت پیش روی مهندسی معکوس پایگاه

    DDBBMMSSاه  اه  ضعف مدلضعف مدل    --11  
های طرح مفهومی درنظرگرفته ی کوچکی از ساختارها و محدودیتتوانند تنها مجموعهمی DBMSمدل ارائه شده توسط 

توانند به صورت کامل تمام ساختار، روابط، یود و ها نمیواقع این مدلدر  را بیان کنند. هابرای ساختار داده شده

گردد کار مهندسی معکوس ها را پوشش دهند و همین موضوع سبب میهای موجود در مدل مفهومی دادهمحدودیت

 های داده با مشکل روبرو گردد.پایگاه
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  ساختاراه  ضمنی و نهانساختاراه  ضمنی و نهان  --22

پایگاه داده به صورت  DDLاز مواقع، ساختارها به صورت عمدی در مشخصات  ها در بسیاریعالوه بر ضعف ذاتی مدل

 باشد.ها می. هدف از این کار جلوگیری از معکوس نمودن ساختار ارتباطی دادهاندصریح مشخص نشده

  ساختاراه  بهینهساختاراه  بهینه  --33

ر پایگاه داده را به نحو خاصی ایجاد در مواقع زیادی طراحان پایگاه داده به سبب دالیلی نظیر بهینه سازی فضا و زمان ساختا

 گردد بسیاری از ساختارهای پایگاه داده شامل ساختارهای غیر معنایی باشند.کنند. این موضوع سبب میمی

  طراحی انردستطراحی انردست  --44

ژی ها و متدلوباشند؛ چرا که این افرادغافل از تئوری پایگاه دادهمشکل دیگر توسعه دهندگان تازه کار و آموزش ندیده می

  کنند.پایگاه داده اغلب ساختارهایی ضعیف و اشتباه تولید می

  ساختاراه  منسوخساختاراه  منسوخ  --55

های های پایگاه داده رها شده و توسط برنامهگردد که بعضی از قسمتها در بسیاری از مواقع مشاهده میبا تغییر مکرر سیستم

 شود.فعلی نادیده گرفته می

  اه  دیگراه  دیگرنفوذ مدلنفوذ مدل  --66

 هستند.  COBOLهای یا فایل CODASYLیا  IMSهای داده ای ترجمه سرراست از پایگاهای رابطههای دادهبرخی از پایگاه
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  اهاهالگوریتم مهندسی معکوس دادهالگوریتم مهندسی معکوس داده        44--22--99

ها مورد بحث و ها مطرح شده است که در ادامه یکی از این الگوریتمهای متفاوتی برای مهندسی معکوس دادهالگوریتم

 یرد. گبررسی قرار می

  ربا  کد ربانمهربا  کد ربانمه  AASSTTگام اول: ایجاد گام اول: ایجاد 

گر گردد. این درخت در گام سوم توسط تحلیلدر گام اول الگوریتم، یک درخت خالصه نحوی برای کد برنامه ایجاد می

 گیرد. تولید کننده درخت خالصه نحوی دو قسمت عمده دارد:معنایی مورد استفاده قرار می

 گر لغویتحلیل -

 گرتجزیه -

 و جاوا ذکر شده است. Cهای نه در شکل زیر مراحل تولید درخت خالصه نحوی برای برنامهبرای نمو

 

    DDiiccttiioonnaarryy  EExxttrraaccttoorrگام دوم: استخراج اطالعات شِما با استفاده از گام دوم: استخراج اطالعات شِما با استفاده از 
ذخیره ها که در پایگاه داده باشد. این هدف با پرس و جو در لغت نامه دادههدف دستیابی به روابط و نام عناصر از منبع می

 شده امکان پذیر است. در شکل زیر این مرجله به تصویر کشیده شده است.
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 

حليل کد
ت
حليل کدگام ووم: 
ت
    گام ووم: 

 توان موارد زیر دانست:هدف از تحلیل کد را می

 های استخراج شده در گام دوم با دامنه معناییتقویت موجودیت -

 کند.تخراج شده در گام دوم کمک میهای اسهایی که به اعتبارسنجی روابط بین موجودیتاستخراج پرس و جو -

 اند.هایی که به طور شفاف در پایگاه داده ذخیره نشدهتعیین قوانین کسب و کار و محدودیت -

 Pattern( و تطابق الگو)Code Slicingپذیرد که شامل برش کد)( انجام میCode Miningتحلیل کد بر مبنای کد کاوی)

Matchingباشد.( می 

 ر شکل زیر نمایش داده شده است.مراحل تحلیل کد د
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 

    اه  شمولاه  شمولگام چهارم: کشف وابستگیگام چهارم: کشف وابستگی  

ها برای کمک به دسته بندی روابط استخراج شده در گام دوم است. برای این هدف گام چهارم شناسایی قیود و محدودیت

های بین ی وجود محدودیتهای شمول نشان دهندهوابستگی پذیرد.( انجام میINDsهای شمول)کار با استفاده از وابستگی

 شود:ای شامل روابط کالس/ زیر کالس است. وابستگی شمول به صورت زیر تعریف میرابطه

گر این بیان A.X << B.Xاز این دو رابطه وابستگی شمول  Yو  Xو هر دو صفت یا مجموعه صفت  Bو  Aبرای هر دو رابطه 

 هستند. B.Xزیر مجموعه مقادیر  A.Xاست که مقادیر موجود در 

 چگونگی انجام این مرحله به در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است.
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    گام پنجم: دسته بند  روابطگام پنجم: دسته بند  روابط

( امکان 4های شمول)گام( و وابستگی2باشد. تعیین روابط با استفاده از کلید اصلی)گامهدف این گام تعیین انواع روابط می

مختلف تعریف شده است و در این گام سعی در شناسایی انواع روابط بر های داده چهار نوع رابطه پذیر است. در پایگاه

 گردد.های داده دارد. این چهار رابطه شامل موارد زیر میاساس تعاریف موجود در اصول طراحی پایگاه

 رابطه موجودیت قوی -

 رابطه موجودیت ضعیف -

 رابطه منظم -

 رابطه خاص -

    گام ششم: دسته بند  صفاتگام ششم: دسته بند  صفات

های زیر تنی بر نوع رابطه و وابستگی شمولی است که به آن اختصاص دارند. صفات در یکی از دستهدسته بندی صفات مب

 گیرند:قرار می

 (Primary Keyکلید اصلی) -

 (Dangling Keyکلید معلق) -

 (Foreign Keyکلید خارجی) -

 (Non-Keyغیر کلید) -
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

    اهاهگام هفتم: تعیین نوع موجودیتگام هفتم: تعیین نوع موجودیت
  گردد:باشد. بر اساس نتایج حاصل از گام پنجم اقدام میمی E/Rای به مفاهیم هدر این گام هدف افزار مفاهیم رابط

 شود.هر رابطه موجودیت قوی به یک نوع موجودیت قوی تبدیل می -

شود و صفت کلید معلق رابطه، صفت کلید هر رابطه موجودیت ضعیف به یک نوع موجودیت ضعیف تبدیل می -

 موجودیت خواهد بود.

    یی نوع روابطیی نوع روابطگام هشتم: شناساگام هشتم: شناسا

باشند. این فرآیند شامل دو گام های شناسایی شده می( مبنایی برای شناسایی نوع روابط موجودیت4های شمول)گاموابستگی

 خواهد بود:

 اند، شامل روابط منظم و خاصای شناخته شدهتعیین روابطی که به عنوان رابطه در پایگاه داده رابطه -

  اند، شامل روابط قوی و ضعیفای شناخته نشدهطه در پایگاه داده رابطهتعیین روابطی که به عنوان راب -

  گام نهم :  نتایج حاصل از الگوریتمگام نهم :  نتایج حاصل از الگوریتم
 در پایان الگوریتم مهندسی معکوس داده موارد زیر را از پایگاه داده استخراج کرده است:

 هانام و دسته بندی موجودیت 

 هانام کلیه صفت 

 کلیدهای اصلی و خارجی 

 ایهانواع داد 

 های ساده و اعالنات صریحمحدودیت 

 هاروابط و اساس آن 

 قوانین کسب و کار 

  ازباراه  مهندسی معکوس دادهازباراه  مهندسی معکوس داده        44--22--99
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

شود و معموالً از ها، هنوز ابزار قدرتمند تخصصی در این زمینه به ندرت یافت میرغم اهمیت مهندسی معکوس دادهعلی

گردد. در این میان ابزارهایی نیز ه به منظور مهندسی معکوس داده استفاده میابزارهای داده کاوی و یا تحلیل ایستای داد

 گردند.گیرند که در اداکه به صورت مختصر معرفی میوجود دارد که از دیرباز بدین منظور مورد استفاده قرار می

  AAUUGGUUSSTT--IIIIازبار ازبار   --

معکوس  های داده را به صورت گام به گاممدل توانباشد که طی آن مییکی از ابزارهای مشهورمهندسی معکوس داده می

 نمود.

  DDBB--MMAAIINNازبار ازبار   --22--

 باشد.می داده ویژگی منحصر به فرد این ابزار قابلیت برنامه نویسی برای مهندسی معکوس پایگاه
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  داده  کا و داده  کا و         33--99
ی کده ابدزارکداوی در حدد داده فیتعدار نیدای از برخدر  ت.کاوی ارائه شده اسی دادهبرای گوناگون فیتعاردر متون علمی 

کده  ترقیددق فیتعدار ،گریدی برخاست و در  دهیگردی معرف، سازدیم هاداده میعظبا حجم  میمستقکاربران را قادر به ارتباط 

 عبارتند از : فیتعار نیای از برخ ت.موجود اس شودیمتوجه  هادادهبه کاوش در  هاآندر 

یمد هدادادهی از عیوسمنتظره و با ارزش از داخل مجموعه  ریغالب توجه، ی جساختارهاکشف  قتیحقکاوی در داده

 منطبق است. هاداده قیدق لیتحلی است که اساساً با آمار و تیفعالو  باشد

 گداهیپاقابدل فهدم و قابدل اعتمداد از  ،ناشدناخته شیپداز  ،اسدتخراج اطالعدات معتبدر فرآیندکاوی عبارت است از داده

 ی مهم. تجاری هاتیفعالی پیرامون ریگ میتصمتفاده از آن در ی بزرگ و اساهداده

 دیدمفی الگوهدا افتنی بدزرگ بده منظدور یداهدداده گاهیپا لیتحلو  هیتجزه خودکار مین فرآیندکاوی به اصطالح داده

  شودیماطالق 

  ها.داده انیمی مختلف الگوها افتنی یبرا هاداده گاهیپا کی جستجو در یعنکاوی یداده

 گ.ی بزرهاداده گاهیپااز  دیجدقابل استناد و  ،ی استخراج دانش کالنعنکاوی یادهد

 ها.داده نیبروابط مطمئن  افتنی یبرای قابل مشاهده اهمجموعه داده لیتحلو  هیتجزی عنکاوی یداده

 ،ی چدون اسدتخراج داندشمیمفداههدا بده ی آنتمدامدر  باًیتقر ،شودیمکاوی مشاهده گوناگون داده فیتعارکه در  گونههمان

  ت.اشاره شده اس هاداده نیبی الگو افتنو ی لیتحل

از اهمیدت بسدیار زیدادی آمدار کالسدیک . در این میان باشدیم ردیابیکاوی در میان سه خانواده از علوم، قابل دادهی هاریشه

کداوی کده داده شدابیهایی مفناوریلب که آمار، اساس اغ؛ چرا کاوی وجود نخواهد داشتبدون آمار، داده .برخوردار است

کداوی یداد های علدم دادهعالوه بر آمار، از هوش مصنوعی و یدادگیری ماشدین نیدز بده عندوان ریشده .شودیها بنا مبر روی آن

کداوی باشد که در ازتباط تنگاتندگ بدا دادهمیها و علم بازیابی اطالعات نیز از علوم دیگریشود. همچنین علم پایگاه دادهمی

 شود.باشند. در ادامه به بررسی این پنج خانواده از علوم پرداخته میمی

  کاو کاو داده داده   خچهخچهی ی اتراتر          11--33--99
ی  زیادی مورد بحث و بررسی قدرار گرفتده اسدت؛حال عملی هارسالهو  هاکنفرانس ،کاوی در مقاالتهای اخیر دادهطی سال

از آن تحقیقداتی در زمینده  شیپدبرد امروز را نداشت. در ابتدای دهه شصدت و ی نود این واژه مفهوم و کارکه تا اوایل دههآن

 د.یگرد هاداده گاهیپا تیریمدی هاستمیس جادیای و معرفها انجام پذیرفت که منجر به های مدیریت دادهایجاد سیستم

دهده هشدتاد  لیداوادر  SQLزبدان پرسدش  جدادیا تیدنهاو در  هادادهی دهسازمانی و گذاری همچون شاخص میمفاهی معرف
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

ای در دهده هفتداد بدود. ایدن رابطده بده خصدوصی و اشبکه ،یمراتبسلسله  گاهیپای براای ی دادههامدلو توسعه  جادیاحاصل 

 د.نینما جادیا قیطر نیای مورد نظر خود را از اطالعاتی هافرممفاهیم سبب شد تا کاربران بتوانند گزارشات و 

کداربردگرا و فعدال؛ باعدث  ،گدرایشی هاگاهیپا جادیادر دهه هشتاد و همچنین  شرفتهیپی گاهیپای هامستیسدر ادامه با توسعه 

 ،DB2یی همچدون هدا DBMS بیدترت نیبدد د.یدگرددر سرتاسدر جهدان  هاسدتمیس نیدای شدن کاربردهمه جانبه و  یتوسعه

Oracle، Sybase،  ...بتوان  دیشا د.مورد پردازش قرار گرفتن هاستمیس نیااز ی از اطالعات با استفاده ادیزشدند و حجم  جادیا

و  DMی مدوارد اریبسدی کده در به طدوردانست  1هاداده گاهیپاکاوی را مبحث کشف دانش از ی دادهمعرفجنبه در  نیترمهم

KDD د.رنیگیممترادف مورد استفاده قرار  به صورت  

ی هاسدالبده دنبدال آن در  د.یدگردمطدرح  Shapirتوسط  KDD نهیزم در IJCAIکاوی در کارگاه بار مفهوم داده نیاولی برا

 میمفداهی از علوم و اریبسی که به طورشاخه از علم ارائه کردند  نیای را در دیجد میمفاه KDDی هاکارگاه ،1994تا  1991

 مود.کاوی را به صورت زیر بیان نای از دادهتوان تاریخچهخالصه می به طور. دندیگردبا آن مرتبط 

 1960از 

  CDCو  IBMتوسط  هاداده تیریمدی و آوری جمع هاستمیسایجاد 

 و کامپیوترها هاسکیدروی  هادادهذخیره 

 سال گذشته( 5بازیابی ایستا )محاسبه کل سود یک فروشگاه در 

   1980از 

 داده   گاهیپاایجاد زبان پرس و جو برای تهیه گزارشات از 

  Sybase و DB2 ،Oracle یی نظیرها DBMSا ب هادهدای سازماندهی و گذارشاخص 

 روزانه( به صورتشعبه ک در ی کاالفروش  زانیمبازیابی پویا در سطح رکورد )

 1990از 

  OLAP و  Data Warehouseیبعدهای چند پایگاه داده جادیا

 ( Drill Downامکان بازیابی پویا در چند سطح )با 

 در حال حاضر 

  SPSS/Clementineو  SAS ،SGI انندمابزارهای پیشرفته 

 هاداده گاهیپادر  دیجدی الگوهاکشف 

 بازیابی پویا با نگاه پیشرو به آینده

  فروش یک کاال در ماه آینده در یک شعبه خاص چقدر است؟ و چرا؟

                                                 
1 Knowledge Discovery and Data Mining(KDD) 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  فرایند استخراج دانشفرایند استخراج دانش      22--33--99

 ز :شامل پنج مرحله است که عبارتند ا هاداده گاهیپاکشف دانش از  فرآیند

  هادادهانبارش  .1

  هادادهانتخاب  .2

  هاداده لیتبد .3

 کاوی داده .4

  جهینت ریتفس .5

است که بده عندوان بخدش چهدارم  فرآیند نیای از مراحل ککاوی یداده شودیمکه در شکل ذیل نیز مشاهده  گونههمان

 .کندیم فایا هادادهی در کشف دانش از مهمآن نقش 

 
 ش از پایگاه دادهمراحل فرآیند کشف دادن 1-9شکل 

باشد؛ چرا که نبود اطالعدات درسدت و منسجم می حیصحیکی از ملزومات اصلی داده کافی در دسترس بودن اطالعات 

های اطالعداتی طدی جاست که ایجداد سیسدتمگردد. اما مشکل اینگیری غلط میگیری نادرست و در ادامه تصمیمسبب نتیجه

های متفاوت باعث عدم یکپارچگی از یک سو و از سوی دیگر خأل اطالعداتی در یریتها و مدهای مختلف و با معماریزمان

 ها شده است.اکثر سازمان

 

 هاانبارش داده -1

ی لیتحلاطالعات  فرآیند، نیادر  ت.جهت پردازش اطالعات اس کپارچهی طیمح کایجاد ی هادادهانبارش  فرآیندهدف اصلی 

را  هدادادهانبار  .ی استفاده کردریگ میتصمی فرآیندهادر  هاآنگردند تا بتوان از یم رهیذخی و سازماندههای مناسب در زمان
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 تیریمدد فرآینددی از بانیپشدتکه به منظور  هادادهاز  داریپادر زمان و  ریمتغ ،ی، مجتمعموضوعی اتوان به صورت مجموعهمی

 تعریف کرد. دریگیمی مورد استفاده قرار ریگ میتصم

 

  هادادهانتخاب  -2

ی بدرا د.سدتنین ازیدنکداوی مدورد در داده هداآناست که همده  هادادهی از گوناگوندر نهایت شامل انواع مختلف و  هادادهانبار 

 ،یفروشدگاه سدتمیسی مربدوط بده داده گداهیپا کبه عنوان مثال در ی د.انتخاب شون ازینی مورد هاداده دیباکاوی داده فرآیند

 نیدیتعی براکه  دی وجود دارنحسابدارو  دیخر ،کنندگان نیتأم ها،آنی آمار اتیخصوص ،انیمشتر دیخری در مورد اطالعات

بده  ازیدنی مدواردی در حتد ت.اسد ازین هاآنی آمار اتیخصوصو  انیمشتر دیخریی در مورد هادادهتنها به  هاقفسه دنیچنحوه 

یی از عناصدر انتخداب و هانمونده ،اتیدعمل ندهیهزکداهش بلکه ممکن است بده منظدور  ستین گاهیپا اتیمحتوکاوش در تمام 

 شود.پذیرد که به اختصار توضیح داده میها عملیات دیگری نیز در این مرحله انجام میعالوه بر انتخاب داده د.کاوش شون

 

 ها: پاک سازی داده -1

هدای نداقص و ... های پدرت، دادهیز، دادهنورای های داشوند. دادهها خارج مییر معتبر از مجموعه دادهغهای ین گام دادهادر 

گدردد کده هایی اطدالق میهای نویز به دادهها انجام گردد. دادهسازی در مورد آنید پاکبایی هستند که هادادهیی از هانمونه

لدب از اهمیدت هدا در فرآینددهای تشدخیص تقباشند. کشف ایدن دادهی صحیحی نمیهای عادی بوده اما دادهی دادهدر دامنه

سدال و 20تدوان فدردی بدا سدن فراوانی برخوردار است. برای مثال، یک نمونه داده نویزی در پایگاه داده کارکندان اداره را می

های عادی است؛ اما حضور توأمان این دو مدرک دکترا در نظر گرفت. اگرچه هم سن و هم مدرک این فرد در دامنه ی داده

های عادی جایی ندارند. برای هایی اسن که در دامنه دادههای پرت شامل دادهتصور است. دادهصفت برای یک فرد غیر قابل 

شدود کده تمدامی هدای گفتده میهدای نداقص نیدز بده دادهسال برای کارمند یک اداره غیر قابل تصور است. داده120مثال سن 

کداوان ترین چدالش دادهش از حدد، یکدی از اصدلیهای ناقص به سبب شیوع بدیها پر نشده است. دادههای مربوط به آنصفت

باشد. برای نمونه عدم وجود کد ملی برای تعدادی از کارمندان اداره، عدم وجدود آدرس بدرای تعددادی دیگدر، نقدص در می

 های ناقص هستند.هایی از دادهشماره تلفن و موارد از این دست نمونه

 

 ها: یکپارچه سازی داده -2

ای بدا یدک قالدب مشدخص مجتمدع شدوند و همده در قالدب یدک منبدع دادهیدب میترکای ابع چندگانده دادهین مرحله، منادر 

باشند کده در ایدن  های گونان ذخیره شدههای متفاوت و به شکلهای مورد نیاز در پایگاهگردند. در واقع ممکن است دادهمی

 پذیرد.ها صورت میسازی بر روی آنپارچهمرحله یک
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 هاداده ليتبد -3

 ت.اسد ازیدن هدادادهی روی خاص التیتبدبه  معموالًی مورد کاوش مشخص هادادهو تعیین  ازینی مورد اهپس از انتخاب داده

ندوع  لیتبددی ساده نظیدر التیتبدتوانند ی دارد. این تبدیالت میبستگکاوی مورد استفاده داده راه کارو  اتیعملبه  لیتبدنوع 

ی صدفات روی منطقدی و اضدیری هدااتیعملبدا انجدام  دیدجدصدفات  فیتعرتر مانند دهیچیپ التیتبدا ت گریدای به نوع داده

باشند. خالصه سازی نیز از دیگر عملیاتی است که در این مرحله ممکن است انجام پذیرد. به عنوان نمونده نرمالسدازی  دموجو

 نتقال داده می شوند.تبدیلی است که در طی آن داده ها به دامنه خاصی مثل صفر تا یک ا

 

 کاويداده -4

ی مورد نظر کشف الگوهاتا  رندیگیمکاوی مورد کاوش قرار ی دادههااتیعملو  هاراه کارشده با استفاده از  لیتبدی اهداده

های آتی بده طدور کامدل مدورد بحدث و ترین مرحله فرآیند کشف دانش بوده که در فصلترین و اصلیاین مرحله مهم د.شون

 رسی قرار خواهد گرفت.بر

 

  جهینت ریتفس -5

 د.گدردیمد نیمعدآن  جینتداواقع شدده و  لیتحلو  هیجزی قبل با توجه به هدف کاربر مورد تاطالعات استخراج شده از مرحله

از  زیدنشده بده کداربر  هئارااطالعات  شیپاالبلکه  ،ستینی( نمودار ای و یمنطق به صورت) جهینتمرحله تنها ارائه  نیاهدف از 

 ت.مرحله اس نیااهداف مهم 

گذارند که بیان دیگری از مراحل گران این حوزه، فرآیند کشف دانش را در قالب شکل ذیل به نمایش میبسیاری از پژوهش

 باشد. قبل می
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 
 کاویفرآیند داده  2-9شکل 

هدا پدس از آن بده آمداده سدازی دادههدا ادراک شدوند و بر این اساس پس از درک کسب و کار مورد مطالعه، الزم است داده

ها مدنظر خواهد بود و در پایان حاصل ارزیابی سبب کشدف داندش ها و ارزیابی آنشود. در ادامه مدل کردن دادهپرداخته می

 گردد.می

  کاو کاو دادهداده    اهاهبند  روشبند  روشطبقهطبقه    44--22--99

بیندی پیش» یبده دو دسدته دهنددیانجام مد هاادهبر روی د بر اساس نوع عملیاتی که توانیکاوی را ممختلف داده یهاراه کار

را بدر اسداس مجموعده  یهیبدد ریدتوصدیف کنندده اطالعدات جدیدد و غ هدایراه کار تقسیم کدرد.« کننده وصیفت»و « کننده

تجزیده و تحلیدل  یهاسدتمیدر این روش توصیف، هدف کلی بدست آوردن یک شناخت از سد. دهیهای موجود ارائه مداده

که تحت عناوینی مثل کشف الگوی ترتیبی، کشف قانون وابستگی و  های دادهانباره هایالگوها و روابط بین دادهشده توسط 

 .باشدیخوشه بندی هستند، م

 یاهدای دادهانباره در لددهایو ف رهدایمتغ یریکارگکه شدامل بده دهدیمدلی از سیستم ارائه م در مقابل انهیگوشهای پیراه کار

تشخیص ، بندیکاوی ایجاد مدلی برای طبقههدف کلی داده انهیگوشیپی دسته. در باشدیمقادیر ناشناخته مجهت پیشگویی 

 باشد.میو کشف خطا 

هدا اسدتخراج آن نیبدی روابطدی موجود شرح داده شده و الگوها و هاداده اتیخصوصی فیتوصی کاودادهبه عبارت دیگر در 

ی خیتدارتدا  خیتداری که از یک مارانیبموضوع پی برد که چند درصد از  نیابه  توانیم مارستانیب کشود. برای مثال در ییم
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

و فدوت  شددهی قلبدی کده دچدار حملده کسدان نیبد. همچنین از اندشدهی قلب، دچار حمله اندکردهفوت  مارستانیبدر آن  گرید

 زیدن نیبد نیای بوده است. در روانی و وحرمشکالت  او ی قندخونفشار خون،  شیافزا، علت فوت چند درصد در اثر اندکرده

ن فشار خدو ای یچرب زانیمی شده بدست آورد. برای مثال متوسط ریگاندازهی پارامترهای راجع به هر کدام از اطالعات توانیم

یی اهمشخصدهی پارامترها و سر کی توانیمی طرفچقدر بوده است. از  اندکردهو فوت  شدهی قلبی که دچار حمله مارانیبدر 

فدوت  مارسدتانیب CCUدر ن ی کده تدا کندوافراددرصد از  55 مثالًی را کسب کرد. اطالعات هاآنی مبنارا در نظر گرفت و بر 

 ماهه اول سال بوده است. 6در  مارستانیبی ارسال شده به هایتصادفدرصد از  68 ا. یاند، کارمند بودهاندکرده

 ایدآی مثال؛ برایی را استخراج نمود. الگوها توانیم زینزشکان، پرستاران و کارکنان ی مربوط به پپرسنلی هادادهدر ارتباط با  

. تمدامی ایدن دهنددیمدخود را به نحو مناسدب انجدام  فیوظادارند و یا کدام دسته از کارکنان  تیرضاکارکنان از شغل خود 

 باشد.های توصیفی امکان پذیر میی راه کارموارد به وسیله

 مددلی موجدود انجدام دهدد. در واقدع در هدادادهاساس استنباط از  ریی را بهاییگوشیپ کندیمتالش  انهیگوشیپی کاوداده

ی هداداده توانددیمدی کداوداده. ردیدگیمیی صورت گوشیپ ک، یهادادهمشخص و حاصل از  جینتایی با استفاده از گوشیپ

ی انجدام دهدد. بدرای بنددسته زین هارده نیای در هر یک از حته و ودنمی ندبمختلفی گروه 1یهاطبقهرا به  دادهمجموعه  کی

 مدارانیبشوند. حال خدود رده یم میتقسی، کلیوی و مواردی از این قبیل ابتیدی و قلب مارانیبیی همچون هاردهبه  مارانیبمثال 

یمداده جدید به مجموعه داده  کبا ورود ی 2هایبندرده نیای مبناجا بر  نیا. در گردندیمبندی یی دستههاگروهبه  زینی ابتید

یی از هاشاخصی ریگاندازهبا  کندیمی مراجعه ماریبی وقتداده متعلق به کدام رده است. برای مثال  نیاگرفت که  جهینت توان

ی کده در گذشدته انمداریبی هدادادهقرار دارد. در واقدع از  مارانیبمتعلق به کدام رده از  ماریب نیاکه  شودیمیی گوشیپ، ماریب

ییگدوشیپوارد شدده  ماریبی در قبال قبلی هادادهی مبنابر  دیجدی ماریبکمک گرفته شده و با ورود  اندشده مارستانیبوارد 

 پذیرد.یی صورت میها

ذیل دسته0شود. های متفاوتی است که در ادامه به آن پرداخته میگویانه هریک خود شامل راه کارهای توصیفی و پیشدسته

 دهد.ها را به طور کامل نمایش میبندی این راه کار

 

 کاویهای دادهبندی راه کاردسته  3-9شکل 

                                                 
1 Classes 
2 Classification 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  گويانهگويانههاي پیشهاي پیشروشروش  --الف الف 

برند. در این بهره می تر گفته شد از مقادیر و متغیرهای گذشته جهت تشخیص متغیرهای جدیدطور که پیشها هماناین روش

 باشد.بینی مطرح میبندی، رگرسیون، تحلیل سری زمانی و پیشدسته چهار راه کار اصلی رده

 

  بنديبنديردهرده  11--الفالف
 نیدیتع هدادادهی بررسقبل از  هاردهکه  نیا لیدلشوند. به شده نگاشته می نییتع شیپی از هارده ای هاگروهی داده به بندردهدر 

ی اسدت و کداودادههدای رایدج در ی از راه کارکدی یبنددرده. شدودیم ادی زین 1نظارتتحت ی ریادگی به یبندهرد، از اندشده

 ی در ارتباط هستند.بندردهی از مسائل اقتصادی و کاری با اریبس

ی از سر کشوند. هر حالت شامل ییمی مختلف منتسب هاهیی، حاالت به ردگوشیپی قابل ژگیو کی یمبنای بر بندردهدر 

باشدد کده . در واقع هدف استخراج مدلی میباشدیمیی شگویپی قابل ژگیوی رده یا ژگیو هاآنی از کباشد که یمی هایژگیو

باشدد، بده می 2الگدو صیتشدخبنددی ای از رده. نموندهدهددیمی شرح ورودی هایژگیوتابع از  کویژگی رده را به صورت ی

ی هداداده. شودیممنتسب  هاردهی از کشده، به ی نییتع شیپی از هاردهی از کآن با ی ی تشابهمبنای بر ورودی الگوی که طور

 مارسدتانیب کدسدته خداص تعلدق دارندد. بده عندوان مثدال، در ید کرده و ید کبده ید کهر ید ،مجموعه داده کموجود در ی

چشدم، مجموعده آشدپزان بده رده  مدارانیب چشم بده رده مارانیبی از امجموعهی، قلب مارانیبی به رده قلب مارانیبی از امجموعه

قلب و عدروق تعلدق دارندد. البتده در هدر کددام از  مارانیب، مجموعه بیماران قلب و عروق به رده مارستانیبکارکنان آشپزخانه 

 ی را انجام داد.تریجزئی هایبند میتقس توانیم زین هارده

یمداز آن پدس  نیقوان نیااست.  3یبندرده نیقوانی از سر که و یشد لیتحلی هادادهی از ای ایجاد مجموعهبندردههدف از 

ی هدادادهی از بدا یدادگیری از بنددردهراه کدار  گدریدینده مورد استفاده قرار گیرند. به عبارت آی هادادهبندی ی ردهبرا توانند

هدای جدیدد، ی دادهبنددردهی بدرامددل  نیا. دینمایم جادیای را مدل کگویند یهای آزمایشی نیز میها دادهموجود که به آن

 . ردیگیممورد استفاده قرار 

ی صدرع مدارانیبرده از  کید هدارده نیدر بداند. ی شددهبنددرده مارستانیبی یک هادادهتر، شود که پیشبرای مثال فرض می

شدود، ی داده میکداوادهد سدتمیسبه  هاشاخص نیای از پارامترها، سر کو سنجش ی ماریب کوجود دارد. حال با وارد شدن ی

 مدارانیببده رده  ماریب نیاکه  کندیم بینیپیشی خاص خود هاراه کارو  هاتمیالگوری با استفاده از کاوداده ستمیسپس از آن 

 ینیبشیپ توانیمی حتی طرف. از باشدیمداده  گاهیپای موجود در قبلی هادادهی مبنای بر نیبشیپ نیای تعلق دارد یا خیر. صرع

 ی تعلق دارد.سمیآپاند مارانیببه رده  xوارد شده که دچار دل درد شده است، با احتمال  ماریب ککرد که ی

 هستند. 4ینزیبی هاروشی و عصب، شبکه میتصمی درخت هاروشبندی شامل ی ردههاتمیالگور شتریب

                                                 
1 Supervised Learning 
2 Pattern Recognition 
3 Classification Rules 
4 Bayes 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  رگرسیونرگرسیون    22--الفالف

عددد  کی یدخروجدی ژگیوی همان عنی 1ییگوشیپی قابل ژگیوکند، با این تفاوت که ی عمل میبندطبقهمشابه با  ونیرگرس

و  2یخطد ونیرگرسد. انددگرفتهآمار مورد مطالعه قدرار  نهیزمی در متمادی هاسالی برا ونیرگرسی هاراه کار. باشدیم وستهیپ

ی هداختدربده  تدوانیمد ونیرگرسدی هداراه کار گدریدهسدتند. از  ونیرگرسدی متددها نیترمعمدول 3ینمادمنطق  ونیرگرس

 .کردی اشاره عصبی هاشبکه او ی ونیرگرس

یی ندرخ گوشیپی برا تواندیمی استفاده نمود. به عنوان مثال رگرسیون تجاری از مسائل اریبسی حل برا توانیم ونیرگرساز 

ی درجده ندامبسدرعت بداد را بدر  توانیم نیهمچنرود.  کاربه  عیتوزو حجم  عیتوزی، متد اسمی ارزش بر مبنا کوپن دیبازخر

 .کردی نیبشیپحرارت، فشار هوا و رطوبت با استفاده از رگرسیون 

  تحلیل سري زمانیتحلیل سري زمانی  33--الفالف

 کدنباله از اعداد بدا ید کتوان یباشد. برای مثال میی در طول زمان میژگیو کی، بررسی مقدار یزمانسری  لیتحلهدف از 

 ی و ... را نام برد.هفتگی، روزانه، ساعتی  نظیر زمان ریمتغ

گدردد گدردد. در بدازار بدورس سدعی میای واضدح از کداربرد سدری زمدانی اسدتفاده میمعموالً از بازار بورس به عنوان نمونده

ها زمانی تشخیص داده بینی گردد. همچنین الگوهای مشابه در بازهرفتار گذشته هر یک پیش بر اساس ،سهام یوضعیت آینده

هدای زمدانی یکدی دیگدر از بندی کردن رفتدار بدازار بدر اسداس بازهگردد. طبقهستفاده میشده و از آن برای تعیین رفتار بازار ا

 کاربردهای تحلیل سری زمانی در بازار بورس است.

ی منحندکده  دهددیم شینمای را منحندو 0. رودیمی به کار زمانی سر لیتحل دنیکش ریتصوی به برای زمانی سرنمودار  کی

مددل  انگریب گریدی منحنو  دهدیمشرکت را نشان  کی یموجودی برای میزان واقعی زمانی سری، زیتو بدون نقاط  کپارچهی

تدابع اول اسدتفاده از د. شدویمدی استفاده زمانی سر لیتحلی در اساسیی است. از سه تابع گوشیپ راه کاری مبنای بر زمانی سر

ی متفاوت است. در تابع دوم، از ساختار خطی منحنی برای تعیین رفتدار زمانی هایسر نیبتشابه  نییتعی در افاصلهی هااسیمق

 شود.گویی مقادیر آتی، به کار گرفته میشود و در تابع سوم تاریخچه نمودار سری زمانی، برای پیشسری زمانی استفاده می

                                                 
1 Predictable attribute 
2 Linear regression 
3 Logistic regression 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 
 سری زمانی  4-9شکل 

اند. اگر مجموعده پیوسدته ه از مشاهدات است که به صورت پشت سر هم در زمان تولید شدهسری زمانی در واقع یک مجموع

باشد، آنگاه سری زمانی هم پیوسته خواهد بود و در غیر این صورت سری زمانی گسسته خواهد بود. اسدتفاده از سدری زمدانی 

آمدن چنین مشداهداتی  به وجودکه موجب دارای دو گام اصلی است. گام اول بدست آوردن اطالعات در مورد رویدادهایی 

 بینی مشاهدات آینده. اند و گام دوم ایجاد یک مدل و استفاده از آن برای ردیابی کردن و یا پیششده

  بینیبینیپیشپیش    44--الفالف

 دهد در حدالیگویی یک حالت آینده را انجام میبینی، پیشبندی است با این تفاوت که پیشبینی در واقع نوعی از طبقهپیش

شدود گدویی اسدتفاده مدیهایی که در پدیشآورد. از جمله روشگویی یک حالت کنونی را به اجرا در میبندی، پیشکه طبقه

 از: عبارتند بینیپیش هایروش از برخیهای رگرسیون یا تحلیل زمانی اشاره کرد. توان به راه کارمی

 تصمیم درخت .1

 عصبی هایشبکه .2

 پشتیبان بردار ماشین .3

 از: عبارتند واقعی دنیای در بینیپیش یهاروش کاربردهای از خیبر همچنین

 بورس یهاشاخص بینیپیش 

 سرطان به ابتال میزان بینیپیش 

 هوا وضع بینیپیش 

 هادستگاه خرابی میزان بینیپیش 

 الکترونیکی هایدستگاه نوسانات میزان بینیپیش 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  هاي توصیفیهاي توصیفیروشروش  --بب

بدین  و روابدطهدای کندونی و اسدتخراج الگدو تر گفته شد به توصیف خصوصیات دادهگونه که پیشهای توصیفی همانروش

، خالصه سازی، استخراج قواعد پیوندد و کشدف دنبالده قدرار خوشه بندی های توصیفی در چهار دستهپردازد. روشها میداده

 دارند.

  خوشه بنديخوشه بندي  11--بب

هدا از پدیش بندی اسدت، بدا ایدن تفداوت کده گدروهشابه با طبقهبندی مشود. خوشهنیز نامیده می 1سازیبندی، قطعه قطعهخوشه

های مختلدف قدرار ها بر اساس مشابهت در خوشدهها، دادهبندی بر مبنای یک مجموعه از ویژگیشده نیستند. در خوشهتعریف

ای را بندی مجموعده دادهدهد. الگوریتم خوشهی سن و درآمد نشان میای مشتری را شامل دو ویژگمجموعه داده0گیرند. می

تر است. خوشه دوم با درآمد کم جوان ترکند. خوشه اول شامل جمعیت بندی میبر مبنای این دو ویژگی به سه خوشه، خوشه

بنددی از پایین است. خوشه نسبتاًسال با درآمد بیشتر است و خوشه سوم نیز شامل افراد با سن باال و درآمد حاوی جمعیت میان

اسدت و از هدیچ ویژگدی تکدی بدرای فرآیندد  2ها از پیش تعیین شده نیستند، یدک یدادگیری بددون نظدارتجایی که گروهآن

شدود. بیشدتر های ورودی به شکل مساوی برخورد میبندی در قبال همه ویژگیشود. همچنین در خوشهاستفاده نمی 3آموزش

ها طدی تکرارهدای متدوالی بندی، مدل را به طی چند تکرار ایجاد کرده و این فرآیند تا هنگامی که خوشههای خوشهالگوریتم

 کند.ثابت گردند ادامه پیدا می

 

 بندیای از خوشهنمونه  5-9شکل 

 .بندی بر اصول زیر متکی استکیفیت خوشه

                                                 
1 Segmentation 
2 Unsupervised Learning 
3 Training 
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 ز بیشترین تفاوت را دارا باشند. های متمایخوشه یهابیشترین تشابه و داده خوشههای داخل یک داده 

 ها. سازی آن روشیافتن تشابهات در متدها و پیادهجهت  استفاده از معیارهای صحیح 

  .هاتوانایی استخراج برخی الگوهای مخفی موجود در داده 

 های چگونگی تعریف و نمایش خوشه 

  .منظور کرد بایست مالحظات زیر رامی بندیخوشه هایراه کارکاوی و در در داده

 پذیری توسعهامکان 

  دلخواههر شکل به ها خوشه امکان استخراج

 حداقل باشد.  یگیری پارامترهای داخلی، نیاز به دانش زمینهدر تصمیم

 .پذیری در مواجهه با خطاعدم آسیب

 ی. های فعلدادهبر  های آیندهدادهمخرب  ریورودی و یا عدم تأث هایدادهحساسیت به ترتیب  عدم

 .اهویژگیپشتیبانی انواع مختلف 

  .هاپشتیبانی ابعاد بزرگ داده

 بندي هاي خوشهها و الگوريتمروش 

  روش هاي خوشه بنديروش هاي خوشه بندي    11--11--بب

را بده  هالسله مراتبدی خوشدهسهای ند. الگوریتمباشمی 2و تفکیکی 1مراتبیسلسله بندی،های خوشهکلی از الگوریتم یدو دسته

در  دهندد.بندی را انجام میخوشه ماًیمستق تفکیکیهای الگوریتم ؛ اما در مقابلکنندها رشد مید کریستالماننساخته و تدریج 

 .گردندبندی میدستهها به صورت زیر این الگوریتم تر ییجزبندی یک تقسیم

 

 تفکیک هايالگوريتم -

هدایی تبددیل هدا را بده بخدشداده یدر ابتدا مجموعهبندی است که های خوشهالگوریتمانواع یکی از های تفکیک، الگوریتم

بنددی اولیده دهدد و در صدورت لدزوم در دسدتهبندی را مورد ارزیابی قرار میکرده، سپس با استفاده از برخی معیارها آن دسته

 .رندیگیبندی در این دسته قرار مهای خوشهترین الگوریتمنماید. رایجتغییراتی ایجاد می

 ،های ممکدنی زیر مجموعههمه بررسیکه  نیکنند. به علت اها را به چندین زیر مجموعه تقسیم میدادهابتدا ها این الگوریتم

. در ایددن گددرددها اسددتفاده میجهددت ارزیددابی زیرمجموعددهخاصددی  یای حریصددانههددای مکاشددفهتابع، از نیسددت ریپددذامکان

شوند تا در نهایت به بهترین خوشه ممکدن نسدبت داده شدوند. بدر می خوشه جابجا kبه صورت تکراری بین  ، نقاطهاالگوریتم

هدا را بده منظدور ها مرتباً خوشدهاین الگوریتم ،شودها بعد از ساخته شدن بازبینی نمیهای سلسله مراتبی که خوشهروشخالف 

                                                 
1 Hierachical 
2 Partitioning 
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 .آیدبدست میبا کیفیت باال  هاییخوشه تاًیها نهابه همین دلیل در این روش ،دهندتغییر می هابه آن بهبود بخشی

های تولیدد شدده دارای قابلیدت خوشده ، بده همدین دلیدلمداری و احتمدالی دارنددآهدای ها روشراه کارنقش اصلی را در این 

 .باشندمیتفسیرپذیر باالیی 

 

 1مراتبیسلسله هايالگوريتم -

است که در ابتددا بدا در نظدر گدرفتن برخدی معیارهدا بده  های سلسله مراتبی، الگوریتمبندیهای خوشهاز الگوریتم ینوع دیگر

نمایدد. بنددی اولیده ایجداد مدیهای اجماع و تقسیم تغییراتدی در دسدتهپردازد و سپس با روشمیها سلسله مراتبی داده یتجزیه

در  شدوند.پایین( تقسدیم می به)باال  3تقسیمیباال( و  به)پایین  2تجمیعیهای الگوریتم یهای سلسله مراتبی به دو گونهالگوریتم

هدای ی تعدداد دادهها در ابتددا بده انددازهتعدداد خوشده؛ لذا شودداده شروع می یکهایی با کار با خوشه تجمیعی،بندی خوشه

ی جدیددی را بده وجدود ترکیدب شدده و خوشده یکددیگری مناسدب بدا در هر مرحله دو یا چند خوشه سپس باشد.موجود می

این خوشه به صورت بازگشتی به دو یا چندد خوشده  آغاز وبندی با یک خوشه عمل خوشه تقسیمیبندی وشهدر خ ورند.آمی

  کند.بندی ادامه پیدا میگردد و به همین ترتیب عمل خوشهتقسیم می

 kدن بده ایدن شدرط اغلدب رسدی وجدود دارد کدهشرط پایدانی  کینیاز به  تجمیعی و تقسیمیهای برای هر دو نوع از الگوریتم

 ،هدای شدباهتمالک نیتدروابسته است یکدی از مهم هاشباهت عناصر خوشهمیزان ها به ادغام یا تقسیم خوشه باشد.خوشه می

برای هر ترکیب دوتدایی ، ی دو زیر مجموعه از یک خوشهفاصله برای این کار الزم استی بین عناصر دو خوشه باشد. فاصله

خوشده  عناصدردرصدد از  xی دو خوشه، ابتددا وردن فاصلهآبرای بدست  محاسبه گردد.ا هخوشه ن زیرمجموعه ازآعناصر  از

سدپس ایدن دو  شدود.در نظدر گرفتده میبدا هدم برابدر  yو  xمعموالً که گردند خوشه دوم انتخاب می عناصردرصد از  yاول و 

بدست  0ی ی دو زیر مجموعه از رابطهصله. فاشودی تک تک عناصر محاسبه میده و فاصلهش Cross-joinزیرمجموعه با هم 

 .یدآمی

}Cy,Cx)y,x(d{Operation)C,C(d 2121  

که بسته به ندوع عملگدر از  باشد  averageو یا minimum، maximumتوانند یکی از عملگرهای می Operation این رابطهدر 

 شود.ای متفاوتی استفاده میهالگوریتم

 

   4یمتکی بر چگال هايروش -

ها را بدر اسداس معیارهدایی همچدون توابدع داده یبندی است که مجموعههای خوشهیکی از روشهای مبتنی بر چگالی روش

 ند.دهمورد ارزیابی قرار می و بندی کردهو چگالی دسته  5همسایگی

                                                 
 1 Hierarchiacal Algoritm  
2 Agglomorative 
3 Divise 
3 Density –Based method 
5  Connectivity 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 

 1متکی بر گريد هايروش -

پدذیرد مده انجام میآبدست  یروی فضاها 2افرازشوند، سپس عمل می قطعه قطعهها ابتدا خالصه شده و داده ،هاشرودر این 

؛ باشددهدف از این عملیات باال بردن کارایی می شود.بندی شده میهای خوشهبندی شده منجر به دادهفضاهای خوشه تاًیو نها

مددن آ. بعد از بدست گیرندمورد استفاده قرار می قطعات رده و تنهاای کار کی دادهدیگر الزم نیست که با کل فضاها چرا که

بدا یدک   هداروشسدایر ها را همانندد دسته از روشتوان این میدر واقع  .کندبه صورت قبل ادامه پیدا میکار  یادامه ،اهقطعه

 در نظر گرفت. 3پردازشپیشی مرحله

 

 4متکی بر مدل هايروش -

گیرد و هددف بندی است که برای هر خوشه، مدلی فرضی را در نظر میخوشه هایروش از یک نوعای متکی بر مدل هروش

 باشد.می ترین مدل برای هر خوشهیافتن مناسب آن

 

  خالصه سازيخالصه سازي    22--بب

سدازی، توصدیف صدفات هدایی بدا توضدیحات مشدخص اسدت. خالصدهسازی، نگاشت داده بده زیرمجموعدههدف از خالصه

سازی یک سری اطالعدات قابدل نمدایش از پایگداه داده اسدتخراج شود. خالصهنیز نامیده می 6یا عمومیت بخشی  5تصاصیاخ

شدده مانندد میدانگین هایی از داده صورت پدذیرد. همچندین برخدی اطالعدات خالصدهتواند با بازیابی بخشکند. این امر میمی

 ق شود.ها مشتتواند از دادهیهای عددی  مبعضی ویژگی

  استخراج قواعد پیونداستخراج قواعد پیوند    33--بب

حداالت و  یدهنده. ایدن قدوانین نشدانباشدیمموجود بین عناصر داده  7استخراج قواعد پیوند به منظور کشف قوانین وابستگی

 شود. شرایطی از مقادیر عناصر هستند. از وابستگی به عنوان تحلیل سبد خرید نیز یاد می

است. بر حسب وابستگی، هر محصدول  cross-sellingهای رایج از عناصر و قوانین برای هکاربرد رایج وابستگی تعیین مجموع

-شود. تحلیل وابستگی دو هدف را دنبال میمی نظر گرفتهبه صورت یک آیتم در  8تر هر جفت ویژگی/ مقداریا به طور کلی

                                                 
 
1
  Grid-Based method 

2 Partitioning 
3 Preprocessing 

4 Model - Based method 

5 Characterization 

6 Generalization 
7 Association Rules 
8 Attribute/value 
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 گی. هایی با تکرار زیاد و پیدا کردن قوانین وابستکند: پیدا کردن مجموعه آیتم

-هایبا تکرار زیداد را مشدخص مدیهای تحلیل وابستگی، با چندین بار پویش مجموعه داده، مجموعه آیتمبسیاری از الگوریتم

گدردد. در واقدع تعیدین میدزان ( قبل از پردازش مدل توسط کاربر تعریدف مدی 2)یا همان آستانه فراوانی 1کنند. مقدار پشتیبانی

 گردد.وند بر اساس مقدار پشتیبانی تنظیم میشهایی که بسیار تکرار میآیتم

درصدد  5پردازد کده حدداقل در هایی میدرصد به این معنی است که مدل به تحلیل آیتم 5به عنوان مثال مقدار پشتیبانی برابر 

جموعده هدای درون آن مسبدهای خرید مشتریان یک فروشگاه ظاهر شده باشد. اندازه هر مجموعه آیتم برابدر بدا تعدداد آیدتم

 باشد.می

بدا یدک   A, B => Cکنند. یک قانون وابسدتگی بده صدورت های وابستگی عالوه بر این، قوانینی را نیز استخراج میالگوریتم

کاوی مقدار احتمال وقوع یک های پرتکرار هستند. در دادهمجموعه آیتم Cو  A ،Bگردد که در آن احتمال مشخص بیان می

کندد.  نیدیتعشود. مقدار احتمال، یک مقدار آستانه است که کاربر باید آن را قبدل از آمدوزش یده مینام 3قانون مقدار اطمینان

 در صد در نظر بگیرید: 80به عنوان مثال، قانون زیر را با احتمال 

Product = “Pepsi”, Product =“Chips” => Product = “Juice” 

الگوهدای 0درصد احتمدال دارد کده آب میدوه نیدز بخدرد.  80ر یک مشتری پپسی و چیپس بخرد آنگاه گوید اگاین قانون می

دهدد. جهدت یدال، بیدانگر جهدت هر گره یک محصول و هر یال یک رابطه را نشان می. دهدوابستگی محصوالت را نشان می

 خرند پنیر نیز خواهند خرید.دهد کسانی که شیر میجهت یال از شیر به پنیر نشان می ثالًمگویی مورد نظر است. پیش

 

 وابستگی محصوالت  6-9شکل 

                                                 
1 Support 
2  Frequency threshold 
3 Confidence 
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 گردد. برای درک بهتر این مفهوم چند مثال ذکر می

نیدز  هداآن Dاند، ویتامین شود که اکثر بیمارانی که دچار تشنج شدهبا بررسی اطالعات بیماران این نتیجه حاصل می 

 از حد نرمال پایین بوده است.

اندد؛ امدا احتیاج داشته Oاند به خون از گروه خونی اند و به بیمارستان انتقال داده شدهاکثر کسانی که تصادف کرده  

 اند.نیازمند بوده ABاند به گروه خونی از نوع کسانی که در زیر عمل کبد به خون احتیاج داشته

سفارش شدده اسدت،  هاآنسوپ( برای  مثالً) xاند و غذای عمل جراحی چشم انجام دادهدرصد از بیمارانی که  90 

 نیز سفارش شده است. yغذای 

  کشف دنبالهکشف دنباله  44--بب

گیرد. این الگوها بدر مبندای یدک دنبالده زمدانی از به منظور تعیین الگوهای ترتیبی در داده مورد استفاده قرار می 1کشف دنباله

 DNAیدک سدری  مدثالًگسسدته تشدکیل شدده اسدت.  2هدایدنباله، از یک سری از مقادیر یا موقعیتباشند. یک ها میفعالیت

-می URLاست و یا یک دنباله گذر در وب شامل یک سری از  Tو  A ،G ،Cمتشکل از یک سری طوالنی با چهار موقعیت 

 باشد.

 Aدر صد از کسانی که صدفحه وب  70ید که یک وب سایت این نتیجه بدست ا logهای برای مثال فرض کنید با تحلیل داده

د. را نیز مورد دسترسی قرار خواهندد دا (A,E,B,C)و یا  (A,D,B,C)، یا (A,B,C)کنند، یکی از دنباله صفحات را مالقات می

اضدافه کندد. خریددهای  Bبده صدفحه  Aرسد که یک لینک مستقیماً از صفحه وب ر اینجا طراح وب سایت به این نتیجه مید

یک مشتری ابتدا یک کامپیوتر، سپس یک بلنددگو و بعدد از آن  مثالًای مدل گردد. تواند به صورت داده دنبالهری نیز میمشت

ای، هر داده حاوی مشاهدات مجاوری است که به هم کند. هم در سری زمانی و هم در سری دنبالهیک دوربین خریداری می

های گسسته است در حالی که سری زمانی شدامل ای حاوی موقعیتکه سری دنبالهدر این است  هاآنباشند. تفاوت وابسته می

 باشد.اعداد پیوسته می

ای گدذر حداالت های وابستگی پرداخته شود. در مدل دنبالدهای و مدلهای دنبالهاز طرف دیگر الزم است به بیان تفاوت مدل

ر در کنار هم مورد بحث است. بده عندوان مثدال در یدک مددل که در مدل وابستگی صرفاً وجود عناصباشد حال آنمدنظر می

کده در ای متفاوت با خرید کامپیوتر قبل از خرید تلویزیون است، حال آنای خرید تلویزیون قبل از خرید کامپیوتر دنبالهدنباله

اسدت،  URLدهد. هر گدره یدک شکل ذیل یک دنباله گذر در وب را نشان می0مدل وابستگی این دو با یکدیگر برابر است. 

باشد. هر گذر با یک وزن نشان داده شده است کده احتمدال گدذر می URLهر خط دارای جهتی است که بیانگر گذر بین دو 

 دهد.را نشان می URLبین دو 

                                                 
1 Sequence Discovery 
2 State 
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 دنباله گذر در وب  7-9شکل 

 

 

  اه  تصمیم گیر  اه  تصمیم گیر  ردختردخت    33--99
. در ایدن الگدوریتم رودیمدبنددی بده کدار ی یادگیری ماشین است که برای طبقههاتمیالگوری تصمیم یکی از دسته هادرخت

بدر  تدوانیم. به عنوان مثال افراد یک جامعه را شوندیمیی تقسیم هاگروهها و رکوردها، بر اساس مقادیر برخی صفات به داده

بر اساس ویژگی دیگری مانندد سدن  توانیمی حاصل را هاگروهکرد. همچنین  یی تقسیمهاگروهبه  هاآناساس میزان درآمد 

. ایدن درخدت شدودیمهای دیگری تقسیم نمود و این روند را ادامه داد. به این ترتیب یک ساختار درختی تشکیل به زیر دسته

رخت، بده ارزیدابی یکدی از صدفات . هر گره در این درودیمهای جدید به کار بندی دادهبه عنوان درخت آموزش برای دسته

 . دهدیمهای متصل به گره مقادیر متفاوت آن صفت را نشان و هر یک از شاخه پردازدیم هاداده

گدردد کده در ایدن درخدت هدر گدره داخلدی یدک به عبارت دیگر بر اساس مجموعه آموزشی موجود یک درخت ایجداد می

دهدد و هدر بدرگ برچسدب یدک طبقده را ای از تسدت را نشدان میههدر شداخه نتیجد ،دهدآزمون را روی یک صفت نشان می

 آمده است.0ای از درخت تصمیم گیری در نمونه د.کننگهداری می
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 میزان ریسک نوع اتومبیل سن

 زیاد خانوادگی 24

 زیاد اسپرت 26

 زیاد اسپرت 43

 کم خانوادگی 68

 کم وادگیخان 32

 زیاد خانوادگی 20

 نمونه ای از درخت تصمیم گیری 8-9شکل 

هددف تعیدین میدزان ریسدکی  ،دهدددهد را نمایش میرا نشان می «ریسک واگذاری بیمه»درخت تصمیم در شکل باال مفهوم 

د و در نتیجده یدک شدواست شرکت بیمه بر اساس نوع اتومبیل و سن صاحب اتومبیل برای بیمه کردن آن اتومبیل متحمدل می

 تواند بر این اساس تصمیم بگیرد که یک اتومبیل جدید را بیمه کند یا خیر.شرکت بیمه می

باشند و بر اساس اطالعات بیمه های آموزشی میهای جدول سمت راست که دادهشود بر اساس دادهطور که مشاهده میهمان

سدال باشدد، بیمده  25. بر این اساس اگر سدن بیمده گدذار کمتدر از گردداند درخت تصمیم ایجاد میگذاران قبلی بدست آمده

سال باشد در صورتی  25کردن اتومبیل وی فارغ از نوع اتومبیل ریسک باالیی دارد؛ اما در صورتی که سن بیمه گذار بیش از 

 بیل ریسک پایین دارد.که نوع اتومبیل اسپرت باشد بیمه کردن آن ریسک باالیی دارد و در غیر این صورت بیمه کردن اتوم

کده برچسدب کدالس آن نامشدخص اسدت  Xای نظیدر نحوه استفاده از درخت تصمیم گیری به این صورت است که اگر داده

و یدک مسدیر از ریشده بده سدمت یدک بدرگ کده  رنددیگیموجود داشته باشد، صفات این تاپل در درخت مورد آزمون قرار 

 .شودیمبرچسب یک کالس را دارد ایجاد 

  هاي تصمیم گیريهاي تصمیم گیريالگوريتم درختالگوريتم درخت  --ففالال

 شود.های تصمیم گیری مشاهده میدر شکل ذیل شبه کد یک الگوریتم پایه برای درخت

 
candidate attributes; Attribute selection method, a 

procedure to determine the splitting criterion that “best” 

partitions the data tuples into individual classes. This 

criterion consists of a splitting attribute and, possibly, 

either a split point or splitting subset. 

 

Output: A decision tree. 

 

Method: 

(1)    Create a node N; 

(2)    if tuples in D are all of the same class, C then 
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(3)  return N as a leaf node labeled with the class C; 

(4)   if attribute list is empty then 

(5) return N as a leaf node labeled with the majority class in D; // majority voting 

(6)    apply Attribute selection method(D, attribute list) to find the “best” splitting criterion; 

(7)    label node N with splitting criterion; 

(8)    if splitting attribute is discrete-valued and multiway splits allowed then 
             // not restricted to binary trees 

(9)  attribute list attribute list _ splitting attribute; //remove splitting attribute 

(10)  for each outcome j of splitting criterion  
             // partition the tuples and grow subtrees for each partition 

(11)  let Dj be the set of data tuples in D satisfying outcome j; // a partition 

(12)  if Dj is empty then 

(13)   attach a leaf labeled with the majority class in D to node N; 

(14)   else attach the node returned by Generate decision tree(Dj, attribute list) to node N; 

         endfor 

(15)  return N; 

 الگوریتم درخت تصمیم  9-9شکل 

 عملکرد الگوریتم فوق به شرح ذیل است:

کده بدر ایدن  دشدوفراخوانی می D، attribute_list، Attribute_selection_methodالگوریتم با پارامترهای  ورودی الگوریتم:

 اساس:

 D ای است. در ابتدا داده 1در واقع یک بخشD هداآنهدای متنداظر بدا شامل مجموعده آموزشدی و برچسدب کالس 

 ت.اس

 ت.سها الیستی از صفات موجود در تاپل attribute_listپارامتر  

بدر هدا تاپل جدا کدردناست که بهترین صفت را برای  2روال ابتکاری کی  Attribute_selection_methodپارامتر 

یمداسدتفاده  gini indexیدا  information gainدهد. این متد از یک معیار انتخاب صفت مانند می هاکالس اساس

   .شودیمکه در ادامه شرح داده  کند

 .شودیمایجاد  دهدیمکه مجموعه آموزشی را نشان  Nاول با یک گره تنهای  خط اول: درخت در گام

 .خوردیمیک برگ خواهد بود و با آن کالس برچسب  Nهمه از یک کالس باشند، گره  Dهای خط دوم و سوم: اگر تاپل

 شودیمیک برگ تبدیل به  Nبندی بیشتر وجود نداشته باشد، در این حالت گره خط چهارم و پنجم: اگر صفتی برای بخش

  د.خواهد بو Dو برچسب کالس آن کالس متداول در 

شود تا معیار فراخوانی می Attribute_selection_methodخط ششم: در صورتی که هیچ یک از دو شرط باال برقرار نبود 

معیار شکاف  د.یرمورد آزمون قرار گ Nکند که کدام صفت باید در گره معیار شکاف مشخص می د.را مشخص کن 3شکاف

 ،به عبارت دیگر معیار شکاف د.خارج شون ،با توجه به آزمون مربوطه Nهایی باید از گره کند که چه شاخههمچنین بیان می

باید تا حد ممکن  هابخشاین  د.کنسری بخش تبدیل میرا به یک D ،نقطه شکاف د.کنصفت یا نقطه شکاف را تعیین می

                                                 
1 Partition 
2 Heuristic 
3 Splitting criterion 
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 ی موجود در یک بخش باید مربوط به یک کالس باشند.هاتاپلکه همه باشند به این معنی  1خالص

 خورد.با معیار شکاف برچسب می Nخط هفتم: گره 

 شود.خط هشتم و نهم: صفت شکاف از لیست صفات حذف می

دی بنمتناظراً بخش  Dهای تاپل .رودیمهای معیار شکاف به هر یک از خروجی Nخط دهم و یازدهم: یک شاخه از گره 

 شوند.می

 jDمانند  Dی هابخشیعنی اگر یکی از  ،خط دوازدهم و سیزدهم: در صورتی که تاپلی برای یک شاخه وجود نداشته باشد

 .شودیمایجاد  Dتهی باشد، در این موارد یک برگ با برچسب کالس متداول در 

 کند.ی حاصل شده دنبال میهابخشخط چهاردهم: الگوریتم فرآیند مشابهی را به صورت بازگشتی در هر یک از 

 

  معیارهاي انتخاب صفتمعیارهاي انتخاب صفت  --بب

 معیارهای مختلفی برای تعیین صفتی که شکاف باید بر اساس آن انجام شود وجود دارد مانند:

 2بهره اطالعاتی

 3نسبت بهره

 4شاخص جینی

 شود.که در اینجا تنها به معرفی بهره اطالعاتی پرداخته می

 

 

 بهره اطالعاتی -

 برابر : Dرد نیاز برای کالسه بندی یک تاپل در اطالعات مو

2

1

( ) log ( )
m

i i

i

Entropy D p p


   

 |D|/|D,iC|باشد که این احتمال به صورت  iCمتعلق به کالس  Dاحتمال آن است که یک تاپل دلخواه در  ipاست که در آن 

 است.   mدهد. تعداد کالسهای موجود را نشان می D,iCو  Dها در تعداد تاپل D,i| C |و  |D|شود. تخمین زده می

 ت.یک صفت گسسدته اسد Aباشد یا به عبارت دیگر v,…,a2,a1{a{ به صورتمقدار متمایز  vدارای  Aکنیم صفت فرض می

شدامل  jDکده در آن  شدودیمدحاصدل  v,…,D2,D1{D{بخش یا زیرمجموعه مانندد  vشکافته شود  Aبر حسب صفت  Dاگر 

قدرار داشدته باشدد،  Nای چدون در گدره Dاگر فرض شود که  ت.اس jaبرابر  هاآندر  Aاست که مقدار صفت  Dز هایی اتاپل

بدر  Dبندی یک تاپدل از اطالعات مورد نیاز برای طبقه د.شونخارج می Nهایی هستند که از ها متناظر با شاخهآنگاه این بخش

                                                 
1 pure 
2 Information Gain 
3 Gain Ratio 
4 Gini Index 



9-32 

32 

 

 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 شود.مشاهده می 0در فرمول ذیل Aحسب صفت 

1

( ) | | / | | ( )
v

A j j

j

Entropy D D D Entropy D


  

در رابطه فوق مشخص شده است. در این رابطه عبارت  Aبرحسب صفت  Dاطالعات الزم جهت کالسه بندی تاپلی از 

|Dj|/|D|   در واقع وزن بخشj وتایی بر را نشان می دهد. اطالعات الزم برای تصمیم گیری در مورد انشعاب در درخت د

 به صورت ذیل مشخص می شود: Aحسب صفت 

 ( ) ( ) ( )AGain A Entropy D Entropy D     
الویت باالتری بده عندوان  Aکمتر باشد صفت  AEntropy(D)بیشتر باشد یا به عبارت دیگر هر چه  Aت صفهر چه مقدار بهره 

 صفت شکاف خواهد داشت.

 

 مثال  -ج

ایط اقلیمی مانند وزش باد، میزان رطوبت، دمای هوا و آفتابی یا بارانی می خواهیم در مورد انجام یک بازی تنیس بر اساس شر

بودن روز تصمیم گیری نماییم. برای این منظور داده های اقلیمی مربوط به چهارده روز مختلف بر طبق جدول ذیل اسدتخراج 

 می نماییم.نموده، درخت تصمیم بر مبنای بازی های انجام شده در این چهارده روز متفاوت را ایجاد 

 روز تیوضع دما رطوبت باد س بازی کردنیتن

 1 آفتابی گرم ادیز کند ریخ

 2 آفتابی گرم ادیز تند خیر

 3 ابری گرم ادیز کند بله

 4 بارانی متوسط ادیز کند بله

 5 بارانی خنک نرمال کند بله

 6 بارانی خنک نرمال تند ریخ

 7 ابری خنک نرمال تند بله

 8 آفتابی وسطمت ادیز کند ریخ

 9 آفتابی خنک نرمال کند بله

 10 بارانی متوسط نرمال کند بله

 11 آفتابی متوسط نرمال تند بله

 12 ابری متوسط زِاد تند بله

 13 ابری گرم نرمال کند بله

 14 بارانی متوسط زیاد تند خیر

 وز مختلفداده های شرایط اقلیمی و برگزاری بازی های تنیس طی چهارده ر  10-9شکل 

 

در مرحله اول می بایست بهترین صفت یا ویژگی جداکننده از بین صفتهای باد، وضعیت هدوا، رطوبدت و دمدای هدوا انتخداب 

شود. برای این منظور از مفهومی به نام آنتروپی استفاده می نماییم. آنتروپی میزان بی نظمدی یدا عددم خلدوص مجموعده ای از 
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نمونه ویژگی دما آنتروپی بی نظم و ناخالص دارد زیرا بر اساس دما نمی توان تصمیم گرفدت داده ها را نمایش می دهد. برای 

 که آیا بازی انجام می شود یا خیر. با توجه به جدول فوق آمار صفت های مشخص شده به شرح ذیل است:

 بازی تنیس = ]آری، خیر[

 [-5+، 9بازی تنیس = ]

 وضعیت هوا = ]آفتابی، ابری، مرطوب[

 [                                  -2+،3بارانی = ] [-0+،4ابری = ] [-3+، 2آفتابی = ]  [5، 4، 5هوا = ] وضعیت

 دما = ]گرم، متوسط، خنک[

 [-1+،3خنک = ] [-2+،4متوسط = ] [-2+،2گرم = ]   [4، 6، 4دما = ]

  رطوبت = ]زیاد، نرمال[

 [-1+،6ل = ]نرما [-4+،3زیاد = ]  [-5+،9[ = ]7، 7رطوبت = ]

 باد = ]کند، تند[

 [-3+، 3تند = ] [-2+، 6کند = ]   [6، 8باد = ]

رابطه ذیل مورد استفاده قرار می گیدرد. در صورتیکه ویژگی هدف دارای دو مقدار مثبت و منفی باشد، برای محاسبه آنتروپی 

ی نمونه تعداد روزهایی که بدازی انجدام شدده بده بیانگر نسبت جوابهای مثبت به کل جوابها می باشد. برا  P+بر طبق این رابطه 

 است.  P+ بالعکس  P-تعداد کل روزها یعنی چهارده در مثل فوق شاخص این پارامتر است. 

   Entropy(s)  - P+ log2P+ - P- log2P-                                                                                             )4,1( 

روز بدازی انجدام  -5+ روز بازی انجام می شود و مدت 9برای نمونه در مورد انجام بازی تنیس آنتروپی بازی با توجه به اینکه 

 نمی شود به صورت ذیل محاسبه می شود:

 Entroy(Tennis) = Entropy([9+, 5-] = -(9/14)log2(9/14) – (5/14) log2(5/14) = 0.940 

مقددار  Cعنی انجام بازی تنیس، دو مقدار آری و خیدر را داشدت. در صدورتیکه ویژگدی هددف دارای در باال ویژگی هدف ی

 باشد. از رابطه کلی ذیل برای تعیین آنتروپی استفاده می شود.  

   Entropy(s) =  i=1..C- Pi log2Pi                                                                                                      )4,2( 

   

در ادامه میزان آنتروپی برای هر یک از چهار ویژگی مشخص شده در باال محاسبه شده است. هدر چده میدزان آنتروپدی کمتدر 

باشد،  نظم حاصل بیشتر و صفت قابلیت جداکنندگی بیشتری برای درخت تصمیم گیری خواهد داشدت. بدر اسداس آنتروپدی 

 بهره اطالعاتی از رابطه ذیل محاسبه می شود: بدست آمده میزان

  

( )

( , ) ( ) | | / | | ( )v v

v value A

Gain S A Entropy S S S Entropy S


    

است.  بده ایدن ترتیدب مدی تدوان بدا توجده بده اینکده  vداری مقدار  Aاست که برای آن صفت  Sبخشی از  vS در رابطه فوق  
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د و دو روز بازی انجام نمی شدود روز بازی انجام می شو 6ویژگی رطوبت دو مقدار نرمال و زیاد را دارد و برای حالت نرمال 

 و یا بطور خالصه :  

 [-4+، 3[   و    رطوبت زیاد = ]-1+،  6[ ،    رطوبت   نرمال = ]-5+،9رطوبت = ]                                   

 در این صورت :

    Values(رطوبت) = }زیاد ، نرمال{ 

    Entroy(نرمال) = Entropy(6/14)- = [-1 ,+6])نرمالlog2(6/14) – (1/14) log2(1/14) = 0.592 

    Entroy(زیاد) = Entropy(3/14)- = [-4 ,+3])زیادlog2(3/14) – (4/14) log2(4/14) = 0.985 

    Gain(رطوبت، تنیس) = Entropy(تنیس) – (|رطوبت|/|نرمال)|Entropy(نرمال) – (|رطوبت|/|زیاد)Entropy(زیاد)  
                                = 0.940 – (7/14)*0.592 – (7/14)*0.985 = 0.151       
  Values(باد) = }شدید ، ضعیف{ 

  Gain(باد،تنیس) = Entropy(تنیس) –(8/14)Entropy(بادضغیف) –(6/14)Entropy(باد شدید)  

  Gain(باد،تنیس) = 0.048 = 1.0*(6/14) – 0.811*(8/14)– 0.940 

  Values(دما) = {}متوسط، خنک ، گرم  

  Gain(دما، تنیس) = Entropy(تنیس) –(4/14)Entropy(گرم) –(6/14)Entropy(متوسط) –(4/14)Entropy(خنک) 

  Gain(دما، تنیس) = 0.0292 = 0.8113*(4/14)–0.9183*(6/14)– 1.0*(4/14)– 0.940 

  Values(هوا) = }ابری، آفتابی ، بارانی{ 

  Gain(هوا، تنیس) = Entropy(تنیس) –(5/14)Entropy(آفتابی) –(4/14)Entropy(ابری) –(5/14)Entropy(بارانی) 

  Gain(هوا، تنیس) = 0.2467 = 0.9719*(5/14)–0.0*(4/14)– 0.910*(5/14)– 0.940 

و بیش از سایرین است.  0,246به این ترتیب در ریشه درخت عامل شکاف وضعیت هوا است زیرا میزان بهره اطالعاتی آن 

 هایتاً درخت تصمیم به صورت ذیل خواهد بود:ن

 
 

 درخت تصمیم بر اساس بهره اطالعاتی  11-9شکل 
 

  ها ها دادهدادهگیري در پايگاهگیري در پايگاههاي تصمیمهاي تصمیمکالسه بندي با درختکالسه بندي با درخت  --جج

ای ای از کالسهای دادهشود که مجموعهمی. در مرحله اول یک مدل ساختهای استها یک فرآیند دو مرحلهبندی دادهکالسه
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بندی یدک مددل را بدا گوییم کده در آن یدک الگدوریتم کالسده 1کند. این مرحله را مرحله یادگیریا مفاهیم را مشخص میی

هدا های مربوط به ایدن تاپلهای پایگاه است می سازد و برچسب کالسای از تاپلکه مجموعه 2تحلیل یک مجموعه آموزشی

شود. فرض می شود که هدر تاپدل بده نمایش داده می X=(x1,x2,…,xn)با یک بردار صفت  Xکند. یک تاپل را مشخص می

گدوییم مشدخص یک کالس از پیش تعریف شده متعلق است و کالس با یک صفت کده بده آن صدفت برچسدب کدالس می

 شود . مجموعه آموزشی به صورت تصادفی از پایگاه انتخاب می شود . می

از پایگداه را پدیش  Xتواند برچسب  کالس هر تاپل شود که میانجام می y=f(X)در مرحله دوم ، یادگیری از طریق یک تابع 

 های ریاضی است . های تصمیم گیری یا فرمولبندی ، درختبینی کند . این تابع به صورت قواعد کالسه

  گیری است.کالسه بندی با درختان تصمیم شودبندی بررسی میآنچه در اینجا برای کالسه

کنیم که در این درخت هر گره داخلدی یدک آزمدون را روی یدک صدفت وزشی یک درخت ایجاد میبر اساس مجموعه آم

ای از کندد . نموندهدهد و هر برگ برچسب یک کالس را نگهدداری میای از تست را نشان میدهد ، هر شاخه نتیجهنشان می

 درخت تصمیم گیری در شکل زیر آمده است :

 
 یم گیرینمونه ای از درخت تصم  12-9شکل 

دهدد ، اینکده آیدا یدک مشدتری در یدک فروشدگاه لدوازم را نشدان می buys_computerدرخت تصمیم در شکل باال مفهدوم 

الکترونیکی عالقمند به خرید کامپیوتر است یا خیر ؟ همانطور که در شدکل دیدده مدی شدود ایدن درخدت دارای دو برچسدب 

 باشند . می  noو   yesکالس متمایز در برگهای خود است که 

که برچسب کالس آن نامشخص اسدت داشدته  Xنحوه استفاده از درخت تصمیم گیری به این صورت است : اگر تاپلی چون 

باشیم صفات این تاپل در درخت مورد آزمون قرار می گیرند و یک مسیر از ریشه بده سدمت یدک بدرگ کده برچسدب یدک 

  [11]کالس را دارد ایجاد می شود .

 های تصمیم گیری برای جریان دادهدرخت -د

                                                 
1 Learning 

2 training set 
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همانطور که گفتیم دو فاز در فرایند کالسه بندی وجود دارد : ساخت مدل و استفاده از آن . فاز دوم یا فاز استفاده از مدل با 

اساس شود . در طول فاز اول یک مدل بر آن مشخص می جریان داده مطابقت دارد و با رسیدن یک داده جدید کالس

هایی های متعارف مجموعه آموزشی و دادهمجموعه آموزشی که کالس های شناخته شده دارند ساخته می شود . در حالت

های کالسه بندی مجموعه آموزشی را چندین بار اکثر روش داده ایستا قراردارند .که کالس نامشخص دارند در یک پایگاه

ی شود . در جریان داده ، داده ها بسرعت در جریان هستند و ذخیره آنها برای پیمایش می کنند که این باعث کندی فرایند م

های رسند . به همین جهت باید روشچند بار پیمایش مناسب نیست . از سوی دیگر در جریان داده داده ها بصورت پیوسته می

داده و سرعت باالی آنها باشند . در ادامه  کالسه بندی جدیدی را ارایه دهیم که قادر به روبرویی با مقدار بسیار زیاد جریان

 دهیم .یک ساختار برای کالسه بندی جریان داده ارایه داده و یک بهینه سازی برای ان ارایه می

 

  شبکه اه  بیز  شبکه اه  بیز            44--99
تمالی بین نشان دهنده وابستگی اح در گراف شبکه بیزیهر لبه  .شوندنیز شناخته می 2هابه عنوان شبکه باور 1های بیزیشبکه

های محاسباتی و آماریِ شناخته شده، های مبدا و مقصد است. این وابستگی شرطی در گراف، معموال با استفاده از متدگره

های بیزی شوند. شبکهنامیده می  3های بدون جهت، معموال شبکه مارکوفهای گرافیکی با لبهشود. مدلتخمین زده می

  4از توزیع احتمال توام یشبکه بیزی نمایش و محاسبه موثر .باشندمنطبق می DAG یا ردابرساختار گراف بدون سیکل جهت

هر متغیر از هر گره که جزو نسل خود نیست مستقل . در شبکه بیزی کنده مییهای تصادفی را اراای از متغیرروی مجموعه

گفته می شود  باشند گسسته مقادیر با تصادفی متغیر سه X,Y,Z اگر"شرطی بدین صورت است:  استقالل است. تعریف

 .باشد Y مقدار از مستقلX  احتمال توزیعZ با دانستن  اگر است مستقل Y از شرطی بطور Z دانستن با  Xکه

)Z|()Z, Y( ), ,( kikjikji zxXPzyxXPzyx  " 

 :برد بکار و به صورت زیر هامتغیر از ایمجموعه برای توانمی را مشابهی تعریف

            )...|...()...,...|...( 11111 nLnmL ZZXXPZZYYXXP   

در هر گره تنها به   5شوند که در آن توزیع احتمال شرطیها به نوعی که مطابق با خواص مارکوف است شرح داده میپارامتر

شود که ک جدول نشان داده مییهای تصادفی گسسته، این احتمالِ مشروط اغلب توسط باشد. برای متغیروالدینش وابسته می

تواند ها میای از متغیرکند. توزیع توام مجموعهد را در ترکیب با ارزش والدینش بیان میفرزن گرهاز احتمال محلی  یفهرست

                                                 
1 Bayesian networks (BNs) 

2 belief networks 
3 Markov random fields or Markov networks 
4 joint probability distribution (JPD) 
5 conditional probability distribution 
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 نوع دو متغیر هر استخراج شود. برای CPTیا در اصطالح به صورت منحصر به فردی توسط این جداولِ احتمالِ مشروط 

 گردد:می ارائه اطالعات

 متغیر با دانستن کیروند به این نحو که بکار می شرطی لاستقال رابطه دادن نشان شبکه که برای هایکمان -1

 فرزند خود مستقل است. غیر های گره والدینش از

 کند.جدولی که توزیع احتمال هر گره به شرط والدین بالفصل آن را مشخص می -2

ای از عهرا روی مجمو توامتوزیع احتمالی که  Gحاوی گراف بدون حلقه  B=(G, ) ک شبکه بیزی ی در حالت کلی

خارج از  گرههر متغیر با توجه به والدینش در گراف، از هر . ، استنشان می دهد n, … X3,X2,X1X=Xهای تصادفی متغیر

  کند.های شبکه را تعیین میپارامتر یمجموعه  بخش دوم در مجموعه نسل خود مستقل است. 

       (1) 

 شود :می استفاده زیر رابطه از هامتغیر از ایتوامِ مجموعه احتمال توزیع بهمحاس برای شبکه بیزی بنابراین، در





n

i

iin XParentsXPXXXP
1

21 ))(|(),...,,( 

، توزیع احتمال محلی آن شته باشدهیچ والدی ندا iX. اگرشده استحذف  از این به بعد Bبرای سادگی زیرنویس 

، به باشدگر متغیر مربوط به یک گره مشاهده شده شود، در غیر این صورت احتمال آن مشروط است. اغیرمشروط گفته می

 شود.آن گره شاهد و در غیر این صورت گره پنهان یا نهان گفته می

شود. نشان داده می Bعالمت با  Backرویدادی که توسط متغیر  .بردرنج میخود پشت  ی درشخصی از آسیببرای نمونه 

شود. آسیب پشت ممکن نشان داده می (A)عالمت  Acheیداد آن با متغیر تواند کمر درد ایجاد کند که رومی یچنین آسیب

شود و یا یک صندلی ناراحت کننده جدید نشان داده می (s)یا عالمت  sportکه با متغیر  یاست در نتیجه یک اشتباه ورزش

همکار هم به طور مشابه آسیب ک ی اینکهفرض  بهایجاد شده باشد.  قرار گرفته( که در دفتر فرد cبا عالمت  Chair)متغیر 

 ها. همه متغیرشده استشود، گزارش ( نشان داده میw)با عالمت  Workerکه با متغیر  یرا با رویدادوی دیده و کمردرد 

در شکل  ..شودمشخص می "T"و یا نادرست که با   شودمشخص می "T"هستند، بنابراین، یا درست هستند که با  دودویی

 Chairهای گره Backشده است. در این مثال، والدِین متغیر  مشخصهر گره در کنار آن  برای احتمالتوزیع ذیل، جدول 

به  Sportو  Chair هایتغیرماست.  Chair گره Workerاست و والد  Ache گره Backهستند. فرزند  Sportو

تغیر به طور مشروط وابسته هستند. این رابطه تعیین شده باشد این دو م Backهستند، اما زمانی که متغیر  1ای مستقلطورحاشیه

به صورت مشروط  Backو  Workerداده شده باشد،  Chairشود. وقتی که متغیر نامیده می 2اغلب به نام شرح اتصالی

 مستقل است.  Sportو Chairبه صورت مشروط از اجداد خود  Acheشود، داده می Backمستقل هستند. وقتی 

                                                 
1 marginally independent 
2 explaining away 
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 ساختار شبکه بیزی مثال از 13-9شکل 

 توزیع توامها با زنجیره قوانینی به صورت عبارت )*( یک فورموله کردن توزیع توام همه متغیر به جای در شبکه های بیزی

 :شودبه فرم مختصر به شکل عبارت )**( ارائه می

P(C,S,W,B,A) = P(C)P(S|C)P(W|S,C)P(B|W,S,C)P(A|B,W,S,C)  (*) 

P(C,S,W,B,A) = P(C)P(S)P(W|C)P(B|S, C)P(A|W,S,C)   (**) 

در مثال کاهش داده می شود. ای هستند متعلق به توزیع چند جملهکه  های مدلتعداد پارامتربدینوسیله توجه داشته باشید که 

 برآورد، ادگیریی، از لحاظ استنتاج، یچنین کاهش است.شده پارامتر کاهش داده  10به   52-31 = 1 مذکور این تعداد از

 .حایر اهمیت است ،پارامتر و محاسبه

    

  استنتاج از طريق شبکه بیز  استنتاج از طريق شبکه بیز        11--44--99

صورت دقیق  دهد که استنتاج بهها حاالتی را نشان می. این مثالشده استاستنتاج بیان  در ادامه مفهوم ساده مثال با ذکر چند

 در شکل ذیل است.  Bو  Aحتمال رویدادهای با توجه به ا Cبرای نمونه هدف تعیین احتمال وقوع   قابل انجام است.
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 مثال از استنتاج بیزي 1شکل 

 را محاسبه نمود. Cتوان احتمال درستی می Bو  Aبا دانستن احتمال 

A: p(A) = 0.1,    p(~A) = 0.9 

B: p(B) = 0.4,    p(~B) = 0.6 

 شود:به صورت زیر محاسبه می Cاحتمال اولیه 

p(C)  = p(CAB) + p(C~AB) + p(CA~B) + p(C~A~B) 

= p(C | AB) * p(AB) + p(C | ~AB) * p(~AB) + p(C | A~B) * p(A~B) + p(C | 

   ~A~B) * p(~A~B) 

= p(C | AB) * p(A) * p(B) + p(C | ~AB) * p(~A) * p(B) + p(C | A~B) * p(A) 

   * p(~B) +p(C | ~A~B) * p(~A) * p(~B)  

= 0.518  

  Bای A از کدامیک اینکه احتمال C اولیه احتمال و بیز تئوری از استفاده با توانمی است درست C بدانیم صورتیکه در

 .نمائیم محاسبه را بوده آن وقوع علت

A: p(A) = 0.1  p(~A) = 0.9  

B: p(B) = 0.4  p(~B) = 0.6 

C: p(c)= 0.58 

p(B | C) =( p( C | B) * p(B) ) / p(C)=( ( p(C | AB) * p(A) + p(C | ~AB) * p(~A) ) * 

p(B) ) / p(C) =(  (0.8 * 0.1 + 0.5 * 0.9) * 0.4 ) / 0.518=0.409  

p(A | C) =( p( C | A) * p(A) ) / p(C)=( ( p(C | AB) * p(B) + p(C | A~B) * p(~B) ) * 

p(A) ) / p(C)= ( (0.8 * 0.4 + 0.6 * 0.6) * 0.1 ) / 0.518=0.131 

 همه مقادیر اگر .است بیشتر باشد بوده آن عامل B اینکه احتمال که گفت چنین توانمی  C  بودن صحیح صورت در لذا

 مشاهده هامتغیر از ال بخشیمقدار احتم فقط معموال ولی است ساده استنتاجی چنین انجام باشد معلوم پیش از هامتغیر

 شود.می

C=1 C=0 B A 

0.5 0.5 0 0 

0.5 0.5 0 0 

0.4 0.6 1 1 

0.2 0.8 1 1 
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 گویانه برای گره . استنتاج پیش]1[گیردمورد توجه قرار می 2و تشخیصی 1گویانهبه طور کلی، استنتاج به دو صورت پیش

شود( و استنتاج یین خوانده میهای والدینش )که به نام استدالل از باال به پااز طریق نود های شاهد متصل به بر اساس گره

آن گره )که به نام استدالل از پایین به  از طریق فرزندان های شاهد متصل به بر اساس گره  تشخیصی برای گره

برد درد رنج میکه از کمر  یتوان با توجه به مشاهده فردمی 1شود. با توجه به مثال در شکل شود( انجام میباالخوانده می

 استنتاج تشخیصی در مورد باور نصب صندلی ناراحت کننده را به صورت زیر به کار ببریم:

       (2) 

 

 

 

 

باشد. از این ها میتعداد گره nاست که در آن نفر   JPDتوجه داشته باشید که حتی برای حالت دودویی، اندازه 

های از مرتبه نمایی است. به طور کلی، جمع کل )یا انتگرال( روی متغیر JPDبرای گرفتن حاصل جمع روی رو، زمان الزم 

هایی که کی از معروفترین الگوریتمیاست. البته،  hard-NPشود که یک مسئله ده میینام 3گسسته )یا پیوسته( استنباط دقیق

 است. 4دهد، الگوریتم ارسال پیامپاسخ می O(n)را در زمان کند و این مسئله ها عمل میدر کالس محدودی از شبکه

  ادگیر  شبکه بیز  ادگیر  شبکه بیز  یی  22--44--99

ن مشکل معروف به مشکل یادگیری شبکه انجام شود. ایها ناشناخته است و الزم است از طریق داده BNدر بسیاری ازموارد 

و اطالعات قبلی )به عنوان  یهای آموزشآن به صورت زیر است: با توجه به دادهاست که شرح غیر رسمی BNیادگیری 

شود. برآورد می BNدر  JPDهای عنی ساختار شبکه( و پارامتریمثال، دانش فرد متخصص، روابط علی(، توپولوژی گراف )

 است.  یمشکل بزرگتر BNهای ادگیری پارامترینسبت به  BNآموزش ساختار 

حالت  4گم شده است. به طور کلی، اغلب  یهاهای پنهان و یا دادهودک موانع دیگر ناشی از دید جزئی و ناقص به دلیل نی

 1پیشنهاد شده است، که در جدول  یهای یادگیری مختلفشود، که در هر کدام روشدر نظر گرفته می BNادگیری ی

 شود. مشاهده می

                                                 
1 predictive 
2 diagnostic 
3 exact inference 
4 message passing algorithm 
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 خبره و یا بصورت دک فری توسط دستی، شود. یکی بصورتبه دو صورت انجام می BN ساخت به طور کلی، نحوه

تر بیان کرده و حاالت مختلف توان سوال را به صورت دقیقبنابراین، می ماشین. ادگیریی هایروش توسط اتوماتیک،

 تاثیرگذار در پاسخ را در نظر بگیریم و پاسخ را بیابیم:

 گرفت؟ ادی آموزشی هایداده روی از را BN کی توانمی چگونه

 ادی را هامتغیر احتمال شرطی مقادیر عنیی آن هایپارامتر بخواهیم باشد و معلوم بلق از شبکه ساختار است ممکن 

 بگیریم. 

  .باشند مشاهده قابل هامتغیر از برخی فقط ولی باشد، معلوم قبل از شبکه ساختار است ممکن 

 آموزشی هایهداد از آنر پارامترهای و گراف ساختار باشیم مجبور و نبوده معلوم شبکه ساختار است ممکن 

 . کنیم استنتاج

های ترین حالت، هدفِ یادگیری، پیدا کردن مقادیر پارامتربرای پاسخ به این سوال، به جدول زیر توجه کنید. در اولین و ساده

BN  در هر(CPD) شود که ساختار کند. البته، در این حالت فرض میرا بیشینه می یاست که احتمال مجموعه داده آموزش

 عین باشد.شبکه م

 انواع حاالت يادگیري بیزي 1-9جدول 

Case Observab

ility 

BN 

Structure 

Proposed 

learning 
method 

Learning 

1 Full 

 

Known Maximum-

likelihood 
estimation 

 احتمال جدول توان براحتیمی

 آموزشی هایداده روی از را شرطی

 بیزی ادگیریی مشابه(گرفت  ادی

 .]6[ )ساده

2 Partial 

 

Known EM (or gradient 

ascent), MCMC 
 بود. اینکار خواهد ترمشکل ادگیریی

 مخفی الیه هایوزن ادگیریی شبیه

 . ]6[است  های عصبیشبکه

3 Full 

 

Unknow

n 

Search through model 
space 

 هایو از روش مشکل بوده ادگیریی

 در جستجو برای  K2 نظیر ییجستجو

 .شودمی استفاده ممکن هایساختار فضای

4 Partial 

 

Unknow

n 

EM + search through 
model space 

 مانند حالت فوق
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شوند. با یک مجموعه آموزشی داده حالت است که اغلب مستقل در نظر گرفته می mاین مجموعه داده شامل 

که  است و مجموعه پارامترها   که در آن شده

 شود( است.)که توسط یک گره در گراف نشان داده می ها برای توزیع مشروط متغیر یک بردار از پارامتر در آن 

 های آموزشی، یک مجموع روی عباراتی به ازای هر نود است:احتمال مجموعه داده 

Log L(È|  ) =   (5) 

توان به طور مستقل سهم احتمال هر گره را به حداکثر از این رو، می شود.احتمال با توجه به ساختار گراف تجزیه می تابع

برای  یهای آموزشبه هر بردار پارامتر و استفاده از داده 1یک راه حل دیگر، تخصیص پیشتر تابع چگالی احتمال .رساند

 ست.محاسبه توزیع پارامتر بعدی و تخمین بیز ا

به طور کلی، حاالت دیگر یادگیری از لحاظ محاسباتی رام نشدنی هستند. در حالت دوم با ساختار معلوم و مشاهده جزیی 

. ]4[ها استفاده کنیداحتمال بهینه محلی پارامتر-)حداکثر انتظار( برای پیدا کردن برآورد حداکثر 2EMتوانید از الگوریتم می

MCMC  های مدل پارامترروش دیگری برای برآوردBN در حالت سوم، هدف این است که  .استDAG  یادگرفته شود

دار است. زیرا تعداد گرافهای بدون سیکل جهت NP-hardن مسئله نیز یدهد. اها را توضیح میکه به بهترین وجه داده

ترین فرض این است رید. سادهترین فرض ممکن را در نظر بگیک روش این است که سادهیر فرانمایی است. یمتغ nممکن با 

ساده منطبق  BNهای تنها یک والد مشترک داشته باشند. این ساختار بر ها مستقل مشروط باشند که تمام گره که همه متغیر

نتایج خوبی داشته است. حالت چهارم محاسبه بیزی با دید جزئی و ساختار گراف  یآوراست که در عمل به طرز شگفت

 ها نیز باید استخراج شوند.های پنهان و پارامتراست که گره ناقص و ناشناخته

و یا  Bayesian information criterionاز آنجایی که این مسئله معموال رام نشدنی است، استفاده از تقریب مجانبی که

 length (MDL) minimum description زان دقت( باشد. در این صورت نیاز است بین )میشود معمول مینامیده می

است، که احتماال به  EMآید تعادلی برقرار شود. روش دیگر، استفاده از ساختار احتمال و پیچیدگی که در مدل بوجود می

 مقدار حداکثر محلی همگرا است. 

تر و های دیگری که جهت تکمیل شبکه بیزی مورد نیاز هستند نیاز به مطالعه دقیقتذکر: به طور کلی، هر کدام از روش

تری دارند که از محدوده گزارشِ پیش رو، فراتر هستند. بنابراین، تنها به ذکر مواقعِ استفاده از هنگام کار با روش بیزی املک

 .ایماکتفا کرده و منابع مورد نیاز جهت مطالعه بیشتر خواننده محترم را نیز معرفی کرده

 

                                                 
1 probability density function 
2 expectation maximization 
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  بند  اطالعاتبند  اطالعاتادگیر  بیز  و طبقهادگیر  بیز  و طبقهیی  33--44--99

. ]6[باشدمی بندیاستنتاج و طبقه احتماالت است و هدف آن، انجام پایه بر روشی نید، روش استدالل بیزیداهمانطور که می

ها(. به عبارتی در ها )دستهای از اشیا به مجموعه مشخصی از طبقهها و یا هر مجموعهبندی عبارتست از تخصیص رکوردطبقه

یی شده و سپس ساختار و ارتباط آنها با هم نیز، با توزیع احتمال بیان های مختلفی از عناصر مدل شناسابندی، دستهطبقه

های الکترونیکی، های مربوط به پردازش زبان طبیعی از قبیل فیلتر کردن نامهبندی کاربرد زیادی در کارشود. طبقهمی

سازی ها برای پیادهبراز. به طور کلی، یکی از مهمترین ا]2 [مشخص کردن تمایالت کاربران وغیره پیدا کرده است 

 هر که است استوار اصل این بر های مختلف داده کاوی و یادگیری استدالل بیزی است. همچنین، روش بیزیتکنیک

 توانمی آن، احتمال مورد نحوه توزیع در استدالل و جدید داده کی مشاهده دارد. سپس با احتمال توزیع کی کمیتی

 هامتغیر سایر مقادیر مشاهده صورت در را متغیر کی مقدار و نموده استفاده BN از توانیکرد. م اتخاذ یابهینه تصمیمات

 شود.می محاسبه احتمال توزیع کی آن بجای و نداشته وجود مقدار کی آوردن بدست امکان البته معموال .نمود استنتاج

 ( توانسته1ساده بیزی کننده بندیدسته بیزی )نظیر ادگیریی هایروش از استفاده )متن بندیدسته ها )نظیرکاربرد برخی در

های الکترونیکی کند. به عنوان مثال، فیلترینگ بیزی به طور گسترده در تشخیص نامه ارائه را مفیدی عملی هایحل راه است

یعی، پزشکی و تواند هر نوع اطالعاتی را دسته بندی کند. از این روش در علوم طباسپم کاربرد دارد، اما این تکنیک می

این ابزار برای  ٔ  نام دارد. استفاده اولیه AutoClassافزارهای دسته بندی عمومی است. یکی از نرم مهندسی استفاده شده

های بیزی مغز انسان از روش ٔ  جدیدی مبنی بر استفادهها براساس خصوصیات طیفی بود. اخیرا، فرضیات بندی ستارهدسته

 این کارائی که است شده داده است. نشانهای رفتاری مطرح شده برای طبقه بندی حس حرکتی و تصمیم و چگونگی پاسخ

( نشان داد که 1994) Michieبه عنوان مثال، تحقیق  .است بوده عصبی شبکه و تصمیم درخت با مقایسه قابل روش

. کندها عمل میموارد بهتر از آنها بوده و در برخی ساده قابل رقابت با این دسته از الگوریتم بیزی کننده بندیریتم دستهالگو

 .کندمی کمک کنندنمی استفاده احتماالت از مستقیم بطور که ادگیریی هایروش سایر فهم به بیزی، ادگیرییو  مطالعه

 آنرا مهم هایکاربرد از کیی زمینه این و گرددمی بر خبره هایسیستم با احتمال کیبتر به BN به طور کلی، خواستگاه

 استفاده مورد های مبتنی بر دانش متداولسیستم که ییهاکاربرد از در بسیاری توانمی را  BNدهد. همچنین،می تشکیل

 : است زیر مزایای دارای عصبی هایشبکه با مقایسه در  BNبرد. بکار هستند،

 .کرد استفاده BN ساخت در خبره افراد اطالعات از توانمی

 .است ترساده  BNساختار توسعه و فهم 

 BN کند کار ناقص یهاداده با تواندمی. 

 

                                                 
1 naïve Bayes classifier 

http://ic.arc.nasa.gov/ic/projects/bayes-group/autoclass/
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  ماشینماشین  ادگیر  ادگیر  یی  هبهب  بیز  بیز    نگرشنگرش  44--44--99

 :است  زیر بصورت )دیگر فرایند هر ای ماشین )و ادگیریی به بیزی نگرش

 کنیم.می فرموله احتمالی ورتبص را موضوع درباره موجود دانش .1

 مدل این نمائیم.می مدل غیره و استقالل فرضیات احتمال، توزیع بصورت را دانش کیفی مقادیر اینکار برای 1,1

 .بود خواهد ای ناشناخته هایپارامتر دارای

 به ما باور یکننده بازگو که شودمی گرفته نظر در هایاولی احتمال توزیع ناشناخته، مقادیر از کی هر برای 1,2

 .است داده دیدن بدون مقادیر از این کی هر بودن محتمل

 نمائیم.می آوریجمع را داده .2

 کنیممی محاسبه را ثانویه احتمال توزیع مقدار هاداده مشاهده با .3

 :ثانویه احتمال این از استفاده با .4

 رسیممی قطعیت عدم مورد گیری درنتیجه کی به 4,1

 دهیممی بینی انجامثانویه پیش احتمال رمقادی روی رییگانگینیم با 4,2

 کنیممی گیریتصمیم انتظار، مورد ثانویه خطای کاهش برای 4,3

 تواندمی مثال هر بیزی این است که مشاهده ادگیریی هایهمانطور که در گام دوم و سوم مشهود است، یکی از ویژگی

 فرضیه کی احتمال آوردن بدست برای .گردد فرضیه کی بودن درست احتمال کاهش ای و افزایش باعث جزئی بصورت

  :آیدمی بدست طریق دو به قبلی دانش کرد. این ترکیب شده مشاهده مثال با قبلی را دانش توانمی

 باشد. موجود فرضیه کاندید برای هر قبلی حتمال 

 باشد. موجود ممکن هایفرضیه همه احتمال توزیع شده مشاهده برای داده 

 %93 احتمال به بیمار مثل (هستند 1بینی احتمالیبه پیش قادر که دهندمی ارائه هائیفرضیه بیزی هایروش 

 .)ابدیمی بهبود

 .نمود بندیدسته بینی شدهفرضیه پیش چندین وزنی ترکیب با توانمی را جدید هایمثال 

 ارزیابی برای یمعیار عنوان به هاآن از توانمی نباشند، محاسبه قابل بیزی هایروش که مواردی در حتی 

 کرد. استفاده دیگر هایروش

 این که است. وقتی مقادیراحتمال زیادی تعداد مورد در اولیه دانش به عملی اعمال روش بیزی نیاز کی از مشکالتی

 قبال کههائیزمینه، داده اطالعات از کار این هستیم. برای آن زدن تخمین به ناگزیر اغلب نباشند موجود اطالعات

 هزینه بسیار بیزی بهینه همچنین، محاسبه فرضیات .شودمی استفاده توزیع احتمال مورد در فرضیاتی و اند،هشد یآورجمع

 است( . خطی کاندید هایفرضیه تعداد (است بر

                                                 
1 probabilistic predictions 
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  بیزبیز  تئور  تئور  تعاريف و مفاهیم اولیه تعاريف و مفاهیم اولیه   55--44--99

 صدق D آموزشی هایداده در موردکه  هستیم ایفرضیه بهترین بدنبال H فرضیه فضای در معموال ماشین ادگیریی در

 و Dآموزشی هایداده داشتن با که باشیم 1ایفرضیه ترینمحتمل بدنبال است که این فرضیه، بهترین ِِتعیین راه کی کند.

 راه روش این .دهدمی ارائه را حلی راه چنین بیز تئوری .داشت انتظار توانمی مختلف هایفرضیه مورد در قبلی احتمال

 موجود D آموزش هایمثال مجموعه و H فرضیه فضای که کنید فرض .ندارد جستجو به نیازی که است میمستقی حل

 کنیم:می تعریف را زیر احتمال مقادیر باشند.

 =P(h)  فرضیه که 2ایاولیه احتمالh  آموزشی مثال مشاهده از قبلD موجود احتمالی چنین اگر .است داشته 

 .داد نسبت کسانیی احتمال هایهفرض تمامی به توانمی نباشد

 =P(D)  آموزشی داده ای کهاولیه احتمال D شد خواهد مشاهده. 

 =P(D|h)  آموزشی داده احتمال مشاهده D فرضیه آنکه فرض به h باشد صادق. 

 شد(با صادقh فرضیه D آموزشی داده مشاهده با اینکه احتمال )یعنی P(h|D) به دانستن مندعالقه ماشین ادگیریی در

 احتمال ولی است آموزشی داده از مستقل اولیه احتمال که شود توجه .شودمی نامیده 3ثانویه احتمال رابطه این .هستیم

 محاسبه امکان تئوری دهد. اینمی تشکیل بیز را تئوری بیزی ادگیرییپایه  .کندمی منعکس را آموزشی داده ثانویه تاثیر

 :دهدمی اولیه ارائه احتماالت مبنای بر را ثانویه احتمال

)(

)()|(
)|(

DP

hPhDP
DhP   

 بیز اولیه در تئوری : تعاریف و مفاهیم2-9جدول 

 مفهوم اسامی اصلی اسامی عالئم

P(h) اولیه احتمال )Prior 

probability( 

 مثال مشاهده از قبل  hفرضیه که 4ایاولیه احتمال

می نباشد موجود احتمالی چنین اگر. است داشته Dآموزشی

 .داد نسبت کسانیی احتمال هافرضیه تمامی به توان

P(h|D) احتمال ثانویه )Posterior 

probability( 

 باشد صادقhفرضیه D آموزشی داده مشاهده با اینکه احتمال

P(D|h) احتمال )Likelihood( آموزشی داده احتمال مشاهده D فرضیه آنکه فرض به h 

                                                 
1 most probable hypothesis 

2 prior probablity 

3 posterior probablity 

4 prior probablity 
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 .باشد صادق

P(D)  احتمال اولیه

 ه )شاهد(داد

)Evidence( آموزشی داده ای کهاولیه احتمال D شد خواهد مشاهده. 

 

 از ، مستقلD مشاهده احتمال چه هر زیرا ابد.یمی کاهش P(h|D) مقدار P(D) افزایش با شودمی مشاهده که همانطور

h، که بود خواهد معنا این به باشد بیشتر D از  حمایت در کمتری شواهد hدارد بر در. 

 (MAP)1احتمال )از معلول به علت( حداکثر با فرضیه -

 کنیم، انتخاب آنان انیم از فرضیه را ترینمحتمل بخواهیم و داشته وجودH های فرضیه از ایمجموعه که مسایلی در

 .]2[آیدمی بدست زیر رابطه از و شودمی نامیده (MAP) احتمال حداکثر با فرضیه مورد نظر، فرضیه

)()|(maxarg

)(

)()|(
maxarg

)|(maxarg

hPhDP

DP

hPhDP

DhPh

Hh

Hh

Hh
MAP













   

 . شودمی حذف و بوده  hاز  مستقل  P(D)مقدار رابطه، این توجه شود که در

))  22احتمال )داده(احتمال )داده(  حداکثرحداکثر  بابا  فرضیهفرضیه  -- MM LL ))  

سازی مسئله و حتی جهت پرهیز از باشد و گاهی جهت ساده نداشته وجود  P(h)مورد در اطالعی هیچ که مواقعی در

 فرضیه محاسبه برای اینصورت هستند. در کسانیی اولیه احتمال دارای H هایفرضیه تمام که کرد فرض توانمی  .تبعیض

 و شودمی نامیده  hفرض با  Dمقدار، احتمال داده نیگرفت. ا نظر در را h|  D(P (مقدار فقط توانمی 3احتمال حداکثر با

 :شودمی نامیده (ML)حداکثر احتمال  فرضیه کند ماکزیمم آنرا مقدار که ایفرضیه هر

hML=argmaxhH P(D | h)            

خیص  66--44--99
تش
خیصمثال کارربد  )
تش
  بیمار (بیمار (  مثال کارربد  )

 :هستیم روبرو هیفرض دو با بیماری تشخیص مسئله کی در

 است. سرطان دارای بیمار -1

                                                 
1 Maximum A Posteriori (MAP) hypothesis 

2 maximum likelihood (ML) hypothesis 

3 Maximum likelihood (ML)  
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 است. سالم بیمار -2

 هایتست دنبو نادقیق عالوه، بعلتبه .هستند بیماری این دارای درصد از کل جمعیت 0.008 که دهدمی نشان دانش اولیه

 .]2[مشخصات زیر را دارد آن نتایج باید توجه داشت کهیآزمایشگاه، 

 .شودمی حاصل مثبت صحیح نتیجه است بیمار واقعا که شخص مواقعی  %98: در1نتیجه مثبت درست 

 .شودمی حاصل منفی صحیح نتیجه است سالم بیمار که مواقعی  %97: در2نتیجه منفی درست 

 بدانیم؟ سرطان به مبتال را بیمار باید آیا باشد، مثبت آزمایشگاه جواب که شود مشاهده جدیدی بیمار اگر حال

 

 :از است عبارت سرطان به بیمار ابتالی احتمال

 

 :از است عبارت سرطان نداشتن احتمال

 

 :از بود خواهد عبارت MAP فرضیه لذا

hmap=~cancer 

  33ادگیر  مفهومی و تئور  بیزادگیر  مفهومی و تئور  بیزیی  66--44--99

 :]2[مول اولیه احتمال را مرور میکنیمنخست چند فر

                                                 
1 correct positive 
2 correct negative 
3 BAYES THEOREM AND CONCEPT LEARNING 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 

 را احتمال بیشترین با فرضیه بتواند که نمود ارائه مفهومی ادگیریی برای الگوریتمی بیزی تئوری از استفاده با توانمی

 به پاسخگوئی پی شود. به طور کلی، این الگوریتم دربا این هدف انجام می 1MAPدهد. الگوریتم یادگیری جامع  بدست

 چیست؟ به طور خالصه در این الگوریتم: آموزشی داده یبرای مجموعه فرضیه تریناست که محتمل سوال ینا

 فرضیه هر برای h در  موجود Hکنیممی حساب را ثانویه احتمال مقدار. 

 
)(

)()|(
)|(

DP

hPhDP
DhP   

 فرضیه MAPh  کنیممی تعیین دارد را ثانویه احتمال بیشترین که را. 

 

)()|(maxarg

)(

)()|(
maxarg

)|(maxarg

hPhDP

DP

hPhDP

DhPh

Hh

Hh

Hh
MAP













 

  22بهینهبهینه  بیز  بیز    بند  کنندهبند  کنندهستهستهدد  --11
 آموزشی داده برای مجموعه فرضیه ترینمحتمل بود که سوال این به پاسخگوئی پی در MAPالگوریتم یادگیری جامع 

 چیست؟ شده مشاهده نمونه کی بندیدسته ترینهستیم که محتمل سوال این پاسخ افتنی دنبال اغلب حالیکه چیست؟ در

                                                 
1 Brute-force MAP Learning 

 
2 Bayes Optimal Classifier 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 روش آورد، بدست نظر مورد نمونه بهMAP فرضیه اعمال با توانمی را دوم سوال پاسخ که رسدمی نظر هب چه اگر

 : ]5[دارد وجود اینکار برای بهتری

بینی مقدار پیش .آیدیم بدست هافرضیه بینی تمامیترکیب پیش از جدید نمونه کی برای بندیدسته ترینمحتمل عمل در

 برای درک بهتر، به مثال زیر توجه کنید. .شودمی ترکیب هم با هاآن حاصل و شده ضرب آن ویهثان احتمال در فرضیه هر

 :باشند زیر ثانویه احتمال دارای آموزشی هایبرای داده  h1,h2,h3فرضیه  3 کنید فرض

P(h1|D) = 0.4, P(h2|D) = 0.3, P(h3|D) = 0.3    

مثبت و با  h1بندی آن با فرض که کالس مشاهده شودx مثل دیجدی نمونه اگر .باشدمی MAP فرضیه h1نتیجه  در

 منفی باشد: h3و  h2فرضهای 

P(h1) = +, P(h2) = - and P(h3) = -           

 در چیست؟  xبندیدسته اینصورت در باشد 0,6 آن بودن منفی احتمال و 0,4 با برابر x بودن  مثبت احتمال اینصورت در

 اگر .دیآمی بدست هافرضیه بینی تمامیوزنی پیش ترکیب از جدید نمونه کی ی برایبنددسته ترینمحتمل عمل

jV بندی دسته جدید مثال اینکه احتمال اینصورت در باشد را داشته Vمجموعه از jv مقدار هر بتواند جدید بندی مثالدسته

 :با است برابر باشد داشته را

 





Hh

iijj

i

DhPhvPDvP )|()|()|(  

 :نمود خواهد مشخص را نمونه این بندی بهینهدسته فوق بطهرا ماکزیمم مقدار

بندی بهینه= دسته
 Hh

iij
Vv

ij

DhPhvP )|()|(maxarg 

 .بود خواهد زیر بصورت بیزی بندی بهینهدسته فوق مثال برای

 

P(h1|D) = 0.4   P(-|h1) = 0  P(+|h1) = 1 

P(h2|D) = 0.3   P(-|h2) = 1  P(+|h2) = 0 

P(h3|D) = 0.3   P(-|h3) = 1  P(+|h3) = 0 

 لذا
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 .شد بندی خواهددسته منفی بصورت نمونه این نتیجه در

"")|()|(maxarg
},{


 Hh

iij
v

ij

DhPhvP  

است. در عمل پیاده سازی این روش  غیرعملی بزرگ های فرضیه فضاهای برای روش این از توجه داشته باشید که استفاده

 کنیم.العه میبنابراین، روشهای دیگر را نیز مط بسیار پرهزینه است.

 

  11بند  ساده بیز  بند  ساده بیز  دستهدسته  --22
 نظیر هائیکاربرد همانطور که پیشتر ذکر شد، در .است بندی ساده بیزیدسته روش عملی بسیار ادگیریی روش کی

در این  .دارد تصمیم درخت و عصبی هایشبکه با ایمقایسه قابل کارائی روش این پزشکی تشخیص و بندی متندسته

های مختلفی دسته یا طبقه مربوطه را داریم که معموال آن را با تابع دین ترتیب است که به ازای نمونهروش صورت مسئله ب

بندی دسته دیگر به عبارت ای هدف تابع مقدار شده مشاهده نمونه کی کنند. سپس، مطلوب است برایهدف مشخص می

 :که دارد کاربرد مسایلی در روش به طور کلی، این .شود مشخص آن

 ونهنم x و بوده توصیف قابل هاویژگی عطفی ترکیب توسط 

 باشند کدیگری از مستقل شرطی بصورت هاویژگی این. 

 هدف تابعf(x)  محدود  ک مجموعهیاز  را مقداری هر بتواند vباشد داشته. 

 که  f : X  V بگیرید نظر در را زیر هدف باشد. به عنوان مثال، تابع دست در زیادی نسبتا آموزشی هایمثال مجموعه

 .n,…a1(a(شود می مشخص زیر ویژگی توسط  xنمونه هر آن در

 روش در .کنید مشخص بندی آنرادسته دیگر به عبارت ای هدف تابع مقدار شده مشاهده نمونه کی مسئله: برای صورت

 :شودمی محاسبه mapvهدف  مقدار ترینمحتمل مسئله حل برای بیزی

),,|(maxarg 1 nj
Vv

MAP aavPv
j




  

 شود:می نوشته زیر بصورت بیز تئوری از استفاده با رابطه این

)()|,,(maxarg

),,(

)()|,,(
maxarg

1

1

1

jjn
Vv

n

jjn

Vv
MAP

vPvaaP

aaP

vPvaaP
v

j

j














  

 

                                                 
1 Naive Bayes Classifier 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 محاسبه اما .شودمی محاسبه است شده مشاهده آموزشی هایمثال در jvکه دفعاتی شمارش با )jvP (مقدار فوق رابطه در

) jv|  n,…a1aP(به طور  باشد. دست در بزرگی بسیار ربسیا های آموزشیِداد یمجموعه اینکه مگر نیست عملی چندان

 مستقل شرطی بصورت هاویژگی که مقادیر کندمی عمل 1ساده فرض این بر بندی ساده بیزیادگیری دستهی کلی، روش

 هستند.

 احتمال با حاصلضرب است برابر )n,…a1a (عطفی مشاهده ترکیب احتمال مشخص، هدف مقدار کی برای اینصورت در

 :آیدمی در زیر بصورت فوق رابطه اینصورت، رد ها.ویژگی تک تک





n

i

jij
Vv

NB
vaPvP

j

v
1

)|()(maxarg  

 با )jv| iaP (و)jvP (مختلف  مقادیر بندی ساده بیزیادگیری دستهی روش توان گفت دربنابراین، به طور خالصه می

 با که دهدمی تشکیل ای رافرضیه هاتخمین این شود. از طرفی، مجموعهمی زده تخمین هاآن تکرار دفعات از استفاده

 :رودمی بکار جدید بندی یک دادهدسته برای زیر رابطه از استفاده





n

i

jij
Vv

NB
vaPvP

j

v
1

)|()(maxarg  

 برای شرح بیشتر مسئله به مثال زیر توجه کنید. .ندارد وجود آشکاری جستجوی عمل هیچگونه روش این همچنین، در

هر روزی  در تنیس بازی بندی کنیم به نحوی که تعیین شود آیاهدست هارا بر اساس شرایط آنهاخواهیم روزفرض کنید می

 جدول در مسئله این هایکنیم. دادهاعمال می مسئله بیزی را به بندی سادهخیر؟ برای این منظور دسته ای شد خواهد انجام

 :است شده داده نشان زیر

 

 ]5[بوط به هر يک اطالعات مربوط به روزها و طبقه مر 2جدول 

                                                 
1 Naive 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 
 

 :کنیم مشخص را مربوط به روزی با مشخصات زیر یدسته روش، این با خواهیممی

x:(Outl=Sunny, Temp=Cool, Hum=High,Wind=strong)      

 :داریم بیزی ساده بندی کنندهدسته رابطه اعمال با

)|()|(         

)|()|()(maxarg

)|()(maxarg

],[

],[

kk

kkk
noyesv

i

kik
noyesv

NB

vstrongWindPvhighHumidityP

vcoolTempPvsunnyOutlookPvP

vaPvPv

k

k












 

 آموزشی هایمثال در تکرار دفعات شمارش با اینکار .بزنیم تخمین را احتمال مقدار 10 تعداد باید مقدار این محاسبه برای

 :شودمی انجام
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

noxPlayTennisanswer

nostrongPnohighPnocoolPnosunnyPnoP

yesstrongPyeshighPyescoolPyessunnyPyesP

etc

noPlayTennisstrongWindP

yesPlayTennisstrongWindP

noPlayTennisP

yesPlayTennisP















)(:

)|()|()|()|()(

0053.0)|()|()|()|()(

.

60.05/3)|(

33.09/3)|(

36.014/5)(

64.014/9)(

0.0206

 
 آید: احتمال مشروط پاسخ منفی باشد نیز بدین ترتیب بدست می

(0,0206+0,0053 / )0,206 =0,795  

  11احتمالاحتمال  تخمینتخمین
 گردید محاسبه ممکن حاالت کل تعداد به مقدار کی شده مشاهده تعداد نسبت اساس بر احتماالت مقدار قبل مثال در

/n cn 

 ای و کوچک خیلی cn مقدار اگر وجود بااین باشد احتمال مقدار از خوبی تخمین تواندمی شده مشاهده مقدار این اگرچه

 و شدهP(ai|vj)=0 دارنشود، مق هرگز مشاهده aiمقدارvj دسته  برای شود. اگر غلطی نتایج به منجر تواندمی باشد صفر

 شود.می استفاده m-estimateنام  به روشی از مشکل این از جلوگیری شد. برای خواهد صفر حاصلضرب کل نتیجه در

mn

mpnc




 

 که است احتمالی مقدار از اولیه تخمین p و بوده حاالت کل تعداد n و مقدار کی شده مشاهده تعداد nc آن در که

 با برابر و شده گرفته نظر در کنواختی بصورت p مقدار معموال است. مجازی هایمثال تعداد  mو هستیم آن بدنبال

p=1/k که شودمی گرفته نظر در k هاستویژگی برای ممکن مقادیر تعداد. 

 

 

 

 

                                                 
1 ESTIMATING PROBABILITIES 
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

  بند  متنبند  متنمثال یادگیر  دستهمثال یادگیر  دسته  --
 اساس بر وب بندی صفحاتشخص و یا دسته قه یکعال مورد هایمقاله تواند شامل تعیینبندی متن میدسته از هائیمثال

 شرط عمل در اگرچه. کند موثرعمل بسیار تواندمی بیزی ساده کنندهبندیدسته هائیکاربرد چنین موضوع باشد. برای

  است(. زیاد ادگیریی از کلمه بعد ماشین کلمه دیدن احتمال مثال (نیست برقرار هاویژگی استقالل

 را دلخواه متن کی مورد اینکه در گیریهستیم. اوال تصمیم مواجه نکته دو اول بامسئله برای حل راه کی طراحی در

 تخمین چگونه را نیاز مورد احتمال مقادیر اینکه مورد در گیریدهیم و دوما تصمیم نشان ویژگی مقادیر بصورت چگونه

 :است دهش ویژگی امتحان مقادیر بصورت متن کی دادن برای نشان راه دو .بزنیم

 دارای دارد، کلمه  100که متنی شود. مثالمی گرفته نظر در ویژگی کی بصورت متن در کلمه هر موقعیت 

 .بود خواهد نیز ویژگی 100

 تکرار تعداد و  50000) حدود (شده گرفته نظر در ویژگی کی عنوان به لغات فرهنگ در موجود کلمه هر 

 .شودمی شمارش متن در هاآن

 ها بدین صورت خواهد بود:هر روش انتخاب ویژگیمتن در  نمایش

 که شودمی داده نسبت ویژگی کی کلمه موقعیت هر ازایبه و شده تبدیل از کلمات برداری به متن هر اول، روش در

 بود. خواهد کلمه با آن برابر ویژگی آن مقدار

 doc = (a1=w1, ai=wk, … , an=wn) 

 like بصورت متن  300 وdislike بصورت  متن 700 تعداد آموزشی متن 1000 تعداد از که کنید فرض مثال برای

شروع  our approuchکلمه که با کلمات   100 جدید با متن کیبندی دسته برای اینصورت باشند. در بندی شدهدسته

 :برد بکار زیر بصورت را بیزی ساده بندی کنندهدسته رابطه توانمی شود،ختم می troubleشده و به کلمه 

)|""100(  ...       

)|""2()|""1()(maxarg

)|()(maxarg

],[

100

],[

k

kkk
likedislikev

i

kik
likedislikev

NB

vtroubleaP

vapproachaPvOuraPvP

vaPvPv

k

k












 

 مثال بوضوح این در بیزی استقالل فرض از اساسی که قبال به آن اشاره شد فرض استقالل بیزی است. استفاده اشکال کی

 هامحل سایر در که است کلماتی از مستقل محل کی در کلمه کی بودن احتمال کرد که فرض تواننمی عنیی است غلط

 که شده داده نشان عمل هستیم. در فرض این از استفاده به ناگزیر نداریم دیگری چاره چون وجود، ینا با اند.گرفته قرار

 .است داشته خوبی نتایج ساده بیزی بندی کنندهدسته از استفاده نادرست، فرض این علیرغم

 باید P(ai=wk|vj)به محاس شود. برایمی شمارش آموزشی در داده کالس هر تعداد P(vj) محاسبه مقادیراحتمال برای

 احتمال که شودمی فرض عمل در اینرو عمل غیر ممکنی است. از که شود محاسبه احتمال مقدار زیادی بسیار تعداد
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 مهندسی معکوس داده  و داده کاو مهندسی معکوس داده  و داده کاو 

 ,P(a1=wk|vj) مجموعه کل دیگر، باشد. به عبارت آن گرفتن قرار محل از مستقل  wkکلمه مشخص کی مشاهده

P(a2=wk|vj),... با P(wk|vj) بود خواهد احتمال مقدار 50000*2 تقریبا محاسبه با معادل که شودمی زده تخمین. 

 .شد خواهد استفاده m-estimate روش از احتمال مقدار محاسبه برای همچنین

||

1

Vocabularyn

nk




 

 ادگیریی الگوریتم

LEARN_NAIVE_BAYES_TEXT( Examples, V ) 

 

1. Collect all words and other tokens that occur in Examples 

• Vocabulary  all distinct words and other tokens in Examples 

2. Calculate the required P( vj) and P( wk| vj) probability terms 

• For each target value vj in V do 

– docsj  subset of Examples for which the target value is vj  

–P(vj)  

– Textj  a single document created by concatenating all members 

of docsj  

– n  total number of words in Textj (counting duplicate words 

multiple times) 

– for each word wk in Vocabulary 

 • nk number of times word wk occurs in Textj 

 • P( wk| vj)   

 بندی دسته الگوریتم

CLASSIFY_NAIVE_BAYES_TEXT ( Doc) 

• positions  all word positions in Doc that contain tokens found in Vocabulary 

• Return vNB, where 

vNB = argmax vj in V P( vj)   
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  بیز  بیز    باورباور  اه اه شبکهشبکه  77--44--99

 از ایمجموعه توام احتمال توزیع توصیف برای روشی شوندمی نامیده هم ه به اختصار شبکه بیزیک 1بیزی باور هایشبکه

 درباره قبلی دانش ترکیب امکان و کرده توصیف را قابل ازمتغیرها ایمجموعه زیر شرطی استقالل BBNمتغیرها هستند. 

بندی بیزی و شبکه باور به طور خالصه ساختار دسته زیر دو شکل .آوردمی فراهم آموزشی هایداده با را متغیرها وابستگی

 دهند.بیزی را نشان می

 

 
دسته بندی کننده ساده بیزی  14-9شکل   

 

 

 
 شبکه باور بیزی  15-9شکل 

 

                                                 
1 Bayesian Belief Networks 
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 را آنان از ترکیبی هر احتمال تواندمی BNباشند  متغیرها ای و هاویژگی از ایمجموعه a1,a2,...,an بنابراین، اگر

بود. همانطور که در مثال کمر  خواهیم استقالل شروط استفاده از به ناگزیر هم BN از استفاده هنگام د. درکن بیان

 جدول احتمال شرطی زیر را داراست: B1,…,Bnبا والدین  Aدرد دیدیم، هر متغیر 

P(A|B1,…,Bn) 

 ت. مثال به شکل زیر توجه کنید.همچنین مشاهده شد که در استدالل تشخیصی یک استدالل پایین به باال خواهیم داش

 
 استنتاج علت و معلول 16-9شکل 

یک استدالل تشخیصی خواهد بود.  P(cause|symptom)با توجه به این شکل استدالل برای بدست آوردن مقدار احتمال 

 گویانه است.یک استنتاج پیش P(symptom|cause)از طرفی، استنتاج برای یافتن احتمال 

 

  روش بیز : فیلترکردن اسپمروش بیز : فیلترکردن اسپمکارربد کارربد   88--44--99

های الکترونیکیِ معمولی و اسپم نیز ها قابل استفاده است. نامهبندی متنهمانطور که قبال توضیح داده شد، روش بیزی در طبقه

نجا توان از روش بیزی استفاده نمود. در ایهای الکترونیکی نیز میبندی نامههستند. بنابراین، جهت جداسازی و طبقهدارای متن

های الکترونیکی اسپم را با استفاده از منابع )ویکی( و )دوم تر و کاربردی، عملیات فیلترسازی نامهبرای ارائه توضیحات دقیق

دهیم. الزم به ذکر است که روشی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، اولین متد پیشنهاد شده در یادگیری ویکی( شرح می

دهد. البته ترتیب ظهور کلمات در نظر گرفته نشده است. بنابراین، با توجه به روش ستفاده قرار میها را مورد ابندی متندسته

بندی ساده بیزی برای این روش از روش دسته است. فیلتر کردن ایمیلبرای  آماری روشک یبیزی، فیلترینگ اسپم بیزی نیز 

را که از روش  iFileفیلترینگ ایمیل به نام  برنامهاولین  1کند. جیسون رِنیاستفاده می اسپمهای الکترونیکی تشخیص نامه

کرد. اولین ها را مرتب می، آنهاپوشهها در نوشت. این برنامه با قرار دادن ایمیل 1996کرد در سال بندی بیز استفاده میطبقه

                                                 
1 Jason Rennie 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
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های گوناگونی در این زمینه به صورت تحقیقاتی انتشار یافت. روش 1998مقاله پژوهشی درباره فیلترینگ اسپم بیزی در سال 

پال ای که توسط میالدی، اصول فیلترینگ بیزی در مقاله 2002است. در سال افزارهای تجاری پیاده سازی شدهو همچنین نرم

 نوشته شد، شرح داده شده و برای استفاده عموم منتشر شد.  1گراهام

های الکترونیکی اسپم و در میان نامه های الکترونیکی اسپمنامهفیلترینگ اسپم بیزی به یک سازوکار معروف برای تشخیص 

اند. همچنین کاربرها سازی کردهایمیل، فیلترینگ اسپم بیزی را پیاده هایسرویس گیرندهغیر اسپم تبدیل شد. تعداد زیادی از 

توان می را نصب کنند. از فیلترهای ایمیل طرف سرویس دهنده های فیلترینگ ایمیلبرنامهتوانند به صورت جداگانه می

DSPAM ,SpamAssassin ,SpamBayes ,Bogofilter  وASSP  را که از روش فیلترینگ اسپم بیزی استفاده

 کنند نام برد.می

قابل تعیین هستند. برای مثال، اکثر کاربران در  احتمالهای الکترونیکی غیر اسپم و اسپم دارای یک امهکلمات مشخص در ن

های کنند اما به ندرت در نامهبرخورد می "DrugX"ثال کلمه های الکترونیکی اسپم با اسامی داروهای غیر مجاز منامه

ها را یاد بگیرد و داند و باید آنشوند. ابزار فیلتر، از قبل این احتماالت را نمیالکترونیکی عادی با اینگونه کلمات مواجه می

ل جدید اسپم است یا نه. فیلتر در برای خود بسازد. برای یادگیری فیلتر، کاربر باید به طور دستی مشخص کند که آیا ایمی

ها را در دو دسته مختلف اسپم و غیر اسپم در بانک اطالعاتی خود هنگام یادگیری برای تمام کلمات، احتمال را محاسبه و آن

در نظر  "refinance"و  "DrugX"دهد. برای مثال فیلترهای اسپم بیزی احتمال بسیار باالیی برای کلمات قرار می

شوند، نظیر نام و نام های الکترونیکی صحیح دیده میاما احتمال بسیار پایینی برای کلماتی که معموال در نامهگیرند می

 کنند.خانوادگی یا نام دوستان )که مثال در دفترچه تلفن دریافت کننده وجود دارد(، محاسبه می

ای ک ایمیل در چه دستهی( برای مشخص کردن این که توابع احتمال ٔ  های ایمیل )به وسیلهبعد ازیادگیری، احتمال کلمه

گذارد. بنابراین، کلمات پر تکرار در در ایمیل، در احتمال اسپم بودن ایمیل تاثیر میشود. هر کلمه گیرد استفاده میقرار می

 قضیه بیزها نقش مهمی در تشخیص اسپم بودن ایمیل دارند. به این تاثیر کلمات، احتمال ثانویه گویند که بر اساس ایمیل

گردد و اگر کل احتماالت از مقدار آستانه گردد. سپس برای تمام کلمات، احتمال اسپم بودن ایمیل محاسبه میمحاسبه می

 زند.ی( بیشتر شد، ابزار فیلتر برچسب اسپم بودن به آن ایمیل م95٪)

شود و منتقل می "Junk"به صورت خودکار به پوشه با برچسب اسپم  فیلترینگ ایمیل اسپمهای دیگر سپس، مانند روش

 حتی بعد از مدتی پاک خواهد شد. 

( که کاربر ابتدا باید یادگیری آن را 3و عدم تشخیص 2یادگیری اولیه معموال دارای خطاهای باالیی است )تشخیص غلط

ر نظر خود را راجع به نتیجه و تشخیص ابزار افزار، تمیزسازی کند )احتماال منظور از این جمله این است که خود کارببرای نرم

دهد. ها را با دقت باالیی تشخیص میدهد و اسپمافزار به صورت پویا خودش را وفق میکند(. بعد از مدتی نرماعالم می

                                                 
1 Paul Graham 

2 False positive 

3 False negative 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=DSPAM&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=SpamAssassin&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=SpamBayes&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Bogofilter&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Spam_SMTP_Proxy&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Graham
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ق یافتن برخی از فیلترها از نتیجه ترکیب فیلتر اسپم بیزی و چندین روش فیلتر اکتشافی دیگر برای دقت باالتر و همچنین وف

 کنند.افزار استفاده مینرم

کنند. قضیه بیز در چندین قسمت استفاده استفاده می قضیه بیزی از مزایای بیز فیلترهای ایمیلتر ذکر شد، همانطور که پیش

 شود:می

 های موجود در پیام دریافت شده ال کلمهنخستین گام، محاسبه احتم 

 های پیام دریافتی های بدست آمده از کلمهدومین گام، محاسبه احتمال اسپم بودن پیام بر اساس احتمال 

 های کمیابسومین گام، چگونگی برخورد با کلمه 

  

  اه  موجوداه  موجودگام اول: محاسبه احتمال کلمهگام اول: محاسبه احتمال کلمه
دانند که این پیام کنند میباشد. اکثر افرادی که این پیام را دریافت میمی "Replica"کنیم که پیام شامل کلمه فرض می

افزار دهد. گرچه نرمهای یک شرکت معروف را به ما میاسپم است به طور دقیق تر این پیام یک پیشنهاد فروش تقلبی ساعت

ی که رابطه ا تمال کلمات است.داند چگونگی محاسبه احداند، تمام آن چیزی که میتشخیص اسپم این حقیقت را نمی

 ست:امشتق شده قضیه بیزکند از افزار برای محاسبه احتمال کلمات استفاده مینرم

 
 و داریم:

  :Pr(S|W)حتمال این که پیام اسپم و کلمه ا"Replica"  در آن باشد 

 Pr(S) :ها احتمال اسپم بودن پیام 

 Pr(W|s) احتمال این که کلمه :"Replica" های اسپم ظاهر شود در پیام 

 Pr(H)احتمال اسپم نبودن پیام :( هاham  )باشند 

  احتمال این که کلمه :"Replica" های غیر اسپم ظاهر شود .یامدر پ 

 درصد است: 80کنید حداقل دهد که احتمال اسپم بودن پیامی که دریافت میآمار اخیر نشان می

 
های دریافتی کنند هیچ دلیلی وجود ندارد که احتمال اسپم بودن پیامافزارهای تشخیص اسپم بیزی فرض میگرچه اکثر نرم

 گیرند.ها احتمال این دو را برابر در نظر میآن ها باشد وبیشتر از اسپم نبودن آن

 
های الکترونیکی ها هیچ تبعیضی بین نامهشود که بیز نیست، یعنی آنکنند گفته میفیلترهایی که از این فرضیه استفاده می

 کند:گذارند. این فرضیه فرمول را ساده تر میدریافتی نمی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
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آن  "Replica"توانیم برای کلمه شود و می( شناخته میspaminessیا  spamicityبودن )  این کمیت به نام میزان اسپم

های اسپم در مرحله یادگیری در پیام "Replica"در این فرمول تعداد تکرار کلمه را محاسبه کنیم. عدد 

ی ( در مرحله یادگیرhamهای غیراسپم )در پیام "Replica"تعداد تکرار کلمه است. به طور مشابه عدد 

های اسپم و غیر اسپم به طور قابل توجهی زیاد است. برای بدست آوردن تقریبی خوب، باید در مرحله یادگیری تعداد پیام

های اسپم و غیر اسپم نیز با هم برابر باشند. باشد. همچنین با توجه به تغییر فرمول بیز، باید در مرحله یادگیری تعداد پیام

کاری بسیار اشتباه است، به همین دلیل است  "Replica"ا نه با در نظر گرفتن یک کلمه تشخیص این که پیام اسپم است ی

 کنند که براساس چندین کلمه اسپم بودن یا نبودن را تشخیص دهند.افزارهای فیلترینگ اسپم بیز سعی میکه نرم

 



 

    ممده ده فصل فصل 

  ازبار مستند گذار  تست کوکونازبار مستند گذار  تست کوکون
 

 

 

 

 

 

  تست کوکونتست کوکونمعرفی ازبار معرفی ازبار       11--1010

است. نسخه های آن در محیط های  #Cو  ++C ،Cابزاری جهت تحلیل کد برای برنامه های به زبان  1تست کوکونزار اب

لینوکس، ویندوز و اپل مکینتاش قابل استفاده می باشد. تست کوکون به عنوان یک ابزار تست نرم افزار استفاده می شود. 

 و  به شرح زیر می باشد: 1-3بخش اصلی مطابق شکل  ساختار این نرم افزار به گونه ای است که دارای دو

: این بخش به عنوان رابط کاربری نرم افزار وظیفه نمایش و مدیریت نتایج  CoverageBrowserبخش رابط کاربر با نام  .1

 تحلیل کد را بر عهده دارد.

 ,Cنامه هایی که به زبانهای :  این بخش وظیفه تحلیل، مستندگذاری و تولید برCoverageScannerبخش اسکنر با نام  .2

C++  وC# .است را به عهده دارد 

                                                 
1 TestCocon 
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 ازبار مستند گذار  ازبار مستند گذار  

در شکل زیر مشاهده می شود، این نرم افزار دارای در ادامه به کلیات عملکرد این دو بخش پرداخته خواهد شد. همانگونه که 

نوشته شده  Cمه که با زبان رابط کاربر و اسکنر است. مراحل کار به این ترتیب است که در ابتدا کد منبع برنادو بخش اصلی 

می باشد، به نرم افزار به عنوان ورودی داده می  cpp.نوشته شده و دارای پسوند  ++Cمی باشد و یا به زبان  c.و دارای پسوند 

در ابتدا در بخش اسکنر خود بعد از آنکه پیش پردازشی را روی کد منبع انجام داد بر روی آن  تست کوکونشود. نرم افزار 

 می باشد.  csmes.دگذاری های الزم را انجام می دهد . خروجی فایلی با پسوند مستن

 

 
 نرم افزار تست کوکون ساختار کلی 1-10شکل 

 

را بدست آورده و از آن جا با اجرای برنامه فایل  exe.پس از آن برنامه را از طریق کامپایلر خود ترجمه کرده و خروجی  

.csexe ایت از طریق بخش رابط کاربری خود نتایج آزمون و تحلیل کد را در اختیار برنامه نویس یا را تولید می کند. در نه

 صاحب کد منبع قرار می دهد. این ابزار در دو نسخه به بازار ارائه شده است:

 نسخه رایگان که تحلیل کد را تنها در سطح انشعابات کد انجام می دهد. -

 تصمیم و شرط نیز انجام می دهد. نسخه پیشرفته آن که تحلیل کد را تا سطح -

می باشد که به تازگی پا به عرصه گذاشته و دارای   Squish Cocooنسخه قدیمی ابزار  تست کوکونگفتنی است که ابزار 

می باشد. هدف مستندگذاری کد و در بخش های بعدی تمرکز بر روی بخش  تست کوکونتفاوت های ویژه نسبت به ابزار 

که ضمیمه این مستند شده است اجرا شود  Setup.batر شده است. باید توجه شود که در صورتی که فایل اسکنر این نرم افزا

دیگر نیازی به نصب کامپایلر نخواهد بود و همه چیز برای مستندگذاری کد آماده خواهد شد. اما در هر حال در ادامه روش 

 توضیح داده شده است. Test Cocoonرا آورده و بعد از آن نصب  ++Cو  Cنصب کامپایلر زبان 
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  نصب تست کوکون نصب تست کوکون               22--1010

بخش اسکنر از نرم افزار تست کوکون نیاز به کامپایلر مخصوص زبان کد منبع دارد. بدین معنی که در صورتی که زبان 

برای  CoverageScannerاست. ابزار  ++gباشد نیاز به کامپایلر  ++Cو اگر  gccباشد نیاز به  Cکدی مورد مستندگذاری زبان 

 کار نیاز به کامپایلرهایی نظیر:

 GNU gcc or g++  
 Microsoft® Visuali Studio® 6.0 
 .NET 
 Express or Embedded C++ compiler  
 Intel® C++ compiler  

ده شده است. استفا ++Cو  Cبرای کامپایل برنامه های  ++GNU gcc/ gو یا هر کامپایلر دیگر دارد. برای مثال در این جا از 

 قابل دریافت می باشد.   ++gکه نسخه تحت ویندوز آن ضمیمه این مستند است و از طریق لینک 

به ویندوز شناسایی نمود تا کامپایلرهای  1ید مسیر نصب را به عنوان یک متغیر سراسریبا  GNUپس از نصب کامپایلر      

g++ های  برای فایل.cpp  وgpp  برای فایلهای.c  درCommand Prompt  قابل استفاده باشد. درغیر این صورت قابل استفاده

ک متغیر سراسری راه های متعددی وجود دارد باشد.برای اضافه کردن ی نیز نمی Test Cocoonتوسط بخش اسکنر نرم افزار 

 در مسیر:  GNUکه در زیر دو روش توضیح داده شده است. با فرض نصب کامپایلر

 
C:\cygnus\cygwin-b20\H-i586-cygwin32\bin 

 است.

 

 روش اول:

 ( و دستور زیر را وارد کنید:cmdخط فرمان را اجرا کرده )

setx path = “%PATH%;C:\cygnus\cygwin-b20\H-i586-cygwin32\bin” 

 مانند شکل زیر

                                                 
1 Environment Variable 

http://www.claremontmckenna.edu/math/alee/g++/g++.html
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است و ممکن است این دستور در ویندوزهای قبل  Win XP Service Pack 2از ابزارهای  setxقابل ذکر است که فرمان      

ت آن به استفاده کنید که جزئیا Pathاز آن قابل استفاده نباشد. در این صورت یا از روش دوم استفاده کنید و یا از دستور 

 عهده خواننده واگذار می شود.

 به مسیر زیر بروید روش دوم: 

Start -> Control Panel -> System -> Advanced -> Environment Variables 
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 را تایپ نمود: path، کلمه Search program and filesمی توان در قسمت  7همچنین در ویندوز 

 

-C:\cygnus\cygwin-b20\H-i586مسیر مذکور )در این مثال  system variablesیا  user variablesسپس در قسمت 

cygwin32\bin را به متغیر )path .اضافه کرد 

 

جدا شده  ";"باید انتخاب شود. باید این مسیر را به انتهای مقدار موجود که با  editرا یافته و گزینه  pathبرای این کار متغیر  

 را از دست نرود.اصلی  مقدارد که شوینان حاصل اطماست اضافه نمود. باید 
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را انتخاب کرده و در   newگزینه  system variablesو یا  user variablesدر صورت عدم وجود چنین مسیری در      

ز مسیر مذکور را می توان وارد نمود. حال می توان ا variable valueرا نوشته و در قسمت  variable name  ،pathقسمت 

 Borlandنیست و از کامپایلرهای دیگر همچون   GNUاستفاده کرد. اگر تمایل به نصب کامپایلرهای  GNUاین کامپایلرهای 

C,C++  و یاIntel C,C++ توان بجای نصب و معرفی مسیر کامپایلرهای  استفاده می شود، میGNU  تنها مسیر کامپایلر خود

که ضمیمه این مستند شده است را  Setup.batجه شود که در صورتی که فایل را به یکی از دو روش فوق معرفی نمود. تو

 اجرا می کنید دیگر نیازی به نصب کامپایلر نخواهید داشت و همه چیز برای مستندگذاری کد آماده خواهد شد.

  کوکون ربا  مستندگذار  کد منبعکوکون ربا  مستندگذار  کد منبعنصب اسکنرتستنصب اسکنرتست              33--1010
است که همانند دیگر نرم افزارها انجام می پذیرد. نکته قابل توجه در این  نتست کوکوحال نوبت نصب بخش اسکنر ابزار 

هایی نصب شود. مثال از آن  Componentمی توان انتخاب کرد که چه  Choose Componentsجا آن است که در قسمت 

)بخش رابط کاربری(  CoverageBrowserجایی که نصب تنها بخش اسکنر نرم افزار کفایت می کند بنابراین نیازی به نصب 

 Compiler)بخش اسکنر( حتما باید انتخاب شود. ضمناً باید اطمینان حاصل نمود که در قسمت CoverageScannerنیست و 

Support در این مثال کامپایلر مورد استفاده شما پشتیبانی می( شودGNU.وتیک آن زده شده است ) 
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بدون  ++csgیا  csgccبا اجرای فرمان  تست کوکون در صورت نصب صحیح بعد از تکمیل مراحل نصب، توجه شود که     

 شود؛ مانند شکل زیر: ، اطالعاتی بر روی صفحه دستورات ظاهر میcmdهیچ آرگومانی در 

 

  

 CoverageScanner. نحوه کامپايل کردن 3

 یست در خط فرمان دستور زیر را بنویسیم:کاف hello.cبا نام  Cهمان گونه که می دانیم برای کامپایل یک برنامه به زبان 
gcc hello.c -o hello 

 قرار دارد، می شود. hello.c در همان مسیری که فایل hello.exeکه باعث ایجاد یک فایل اجرایی با نام 
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کامپایلر دیگری  یا نام هر  gccرا به ابتدای  csکافی است تا پیشوند  CoverageScannerحاال برای کامپایل شدن برنامه      

 به صورت زیر می باشد: CoverageScannerاز طریق برنامه  helloاضافه شود. به عنوان مثال، دستور اجرای برنامه 

 
csgcc hello.c -o hello 

 

یی ایجاد می شود، که فعال با آن کاری نیست. در ادامه به بررسی سوئیچ ها csmesبا اجرای این دستور یک فایل با پسوند      

 کمک می کنند پرداخته شده است. CoverageScannerکه در مستندگذاری کد منبع توسط 

 

 

 . سوئیچ ها4

سوئیچ هایی  تست کوکونآمده ایم. در نرم افزار  تست کوکونسوئیچ ها دستوراتی هستند که ما به خاطر آن ها به سراغ 

. ما در ادامه به بررسی دقیق تری از انواع سوئیچ ها موجود می باشد که کار مستندگذاری بر روی کد را انجام می دهند

 خواهیم پرداخت.

 

 :cs-keep-instrumentation-files--. سوئیچ 4.1

یک کپی از کد منبع  CoverageScannerمی باشد. بخش  تست کوکوناین سوئیچ یکی از اصلی ترین سوئیچ های نرم افزار 

ایل کرده و سپس پاک می کند. با استفاده از این سوئیچ می توان از پاک می گیرد و بعد از مستند گذاری کد آن را کامپ

شدن فایل مستند گذاری شده جلوگیری کرد. ما می توانیم از این فایل مستند شده استفاده کنیم و به جای دستوری که در 

خواه خود را بر روی کد خطوط خاصی تعبیه شده اند دستور موردنظر خودمان را بگذاریم تا بدین صورت مستندگذاری دل

 منبع به انجام برسانیم.

 

 : cs-branch--. سوئیچ 4.2

دیگر می شود بکار می رود  انشعاباین سوئیچ برای مستند گذاری قسمت هایی از کد که باعث تغییر مسیر اجرایی به یک 

 و یا فراخوانی ها. ifمانند دستور شرطی 
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 برای مثال کد زیر را در نظر بگیرید:

 
( مستندگذاری می شود. مستند گذاری 11و 6،7،8،9طح انشعاب خطوطی که زیر آنها خط کشیده شده )یعنی خطوط در س

 به منزله مستند گذاری فراخوانی هاست یعنی مستند شدن انتهای هر تابع. 11خط 

 

 : cs-decision--. سوئیچ 4.3

که باعث تقسیم مسیر اجرایی به دو یا چند بخش  whileو    ifتصمیم گیری همچون تصمیم دستوراتاین سوئیچ در سطح 

 می شود، استفاده می شود. همچنین با استفاده از این سوئیچ می توان درست یا غلط بودن شرط را مستند کرد.

( bold( هستند عالوه بر آنهایی که بصورت پررنگ )underlinedبرای مثال فوق، در شکل زیر کدهای که زیرخط دار )

 می شوند.هستند، مستند 

 
 

 : cs-condition--. سوئیچ 4.4

در این سطح تک تک شرط هایی که یک تصمیم را می سازند نیز مستند می شوند تا مشخص شود کدام قسمت از شرط 

( عالوه بر آنهایی که بصورت underlinedاجرا می شود. برای مثال فوق، در شکل زیر کدهای که زیرخط دار هستند)

 ، بصورت جدا جدا مستند می شوند. ( هستندboldپررنگ )
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 : cs-full-instrumentation--. سوئیچ 4.5

. 1بصورت جزئی مستند می شوند decisionو  conditionدر حاالت عادی بدون استفاده از این سوئیچ کدها برای حاالت 

مستند می شود ولی در  falseلتو یا حا trueبرای حالت  یک جمله(، تنها if .. then .. elseیعنی در یک عبارت شرطی)

اضافه می شود. توجه شود که  falseو یک جمله هم برای حالت  trueیک جمله برای حاالت  2حالت مستندگذاری کامل

تفاوتی ندارد. بنابراین با استفاده از این سوییچ می توانیم تعیین کنیم که  partiallyو  fullyحاالت  branchبرای حاالت 

 رت کامل انجام شود.مستندگذاری بصو

 ( نشان داده شده است:decision levelدر شکل های زیر تفاوت این دو حالت در سطح تصمیم )

 
 (partial instrumentationحالت مستند گذاری جزئی)(1 

 

                                                 
1 partially instrumentation 
2 fully instrumentation 
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 (fully instrumentation( حالت مستند گذاری کامل)2

داده شده است. عدد اول نشان دهنده تعداد جمالت    توجه شود که توضیحات کنار جمالت بصورت زیر نویس نمایش

مستندگذاری اجرا شده و عدد دوم نشان دهنده تعداد جمالت مستند گذاری است. مثال در حالت کامل در شرط حلقه دو 

 .falseو یکی هم برای حالت  trueعبارت مستندی اضافه میشود یکی برای 

تست ده کردیم، در صورت تمایل به آشنایی با تمام سویچ ها در نسخه ی جدید ما در این جا به آوردن سوئیچ های اصلی بسن

 اقدام نمایید.  لینکعرضه شده است، می توانید از طریق این  SquishCooconکه با عنوان  کوکون

 

 ع. مستندگذاري کد منب5

حال با تکیه بر مطالب آورده شده در قسمت های قبل، در این بخش با ذکر مثال هایی از مستندگذاری نحوه مستندگذاری 

 را به سرانجام می رسانیم. Test Cocoonکد از طریق نرم افزار 

 

 . نمايش خروجی کدهاي مستند شده:5.1

رت بولی است که تعیین می کند که دستور مورد نظر اجرا همان طور که پیشتر نیز گفته شد، مستند گذاری تخصیص یک عبا

 شده است یا نه. برای مثال قطعه کد زیر را در نظر بگیرید:

 

 
یک انشعاب از مسیر برنامه خواهیم داشت که باید مستند شود که بصورت زیر مستند گذاری می  breakبا رسیدن به دستور 

 شود: )کدهای بنفش رنگ اضافه شده اند(

 
 ( می شود.true)یا همان  1برابر  inst[0]اجرا شود  breakاگر دستور  که

 به عنوان مثالی دیگر قطعه کد زیر را در نظر بگیرید:

http://doc.froglogic.com/squish-coco/2.0/coveragescanner.html
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که با استفاده از سوئیچ اعمال می شوند این کد  condition instrumentationو  full instrumentationکه در حالت 

 می شود: 1بصورت زیر مستندگذاری

 
inst[0]  یا همان  1زمانی برابر(true می شود که عبارت )a<b  برابرtrue  باشد در این حالتinst[1]  که نشان دهنده غلط

باشد  falseبرابر  a<b( که مقدار اولیه اش است باقی می ماند. در صورتی که عبارت false)یا  0بودن شرط است همان 

inst[1]  و  1برابرinst[0]  خواهد شد 0برابر. 

را  inst[1]=1داریم، یعنی دیگر عبارت  trueبود تنها یک دستور آن هم برای حالت  partial instrumentبرای مثال فوق اگر 

مستند  defaultنیز بصورت  returnرا نشان دادیم. همچنین عبارت  conditionسندگذاری   نداریم. البته در این مثال تنها

 هایی که در قسمت توضیحات سوییچ ها نشان دادیم به صورت زیر مستند شده اند:به عنوان مثال نهایی کد خواهد شد.

 

 
 branchدر سطح 

 

 

                                                 
1 instrument 
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 decisionدر سطح 

 

 . نحوه اجراي دستورات مستندگذاري کد منبع:5.2

این در ادامه با توجه به توضیحات به عمل آمده، به ارائه چند مثال جهت مستندگذاری کد در حاالت مختلف می کنیم. در 

 ذخیره شده است. program.cداریم که در فایل  Cکد برنامه ای به زبان  \C:\testجا فرض می کنیم که در مسیر 

 :cs-keep-instrumentation-files--. دستور 1مثال

 اجرا می کنیم: cmdدستور زیر را در محیط 

 
C:\> csgcc c:\test\program.c --cs-keep-instrumentation-files 

 
 

خواهیم داشت که فایل مستندگذاری شده می باشد  program.c.csmesفایلی با نام  \c:\testاستفاده از این دستور در مسیر  با

انجام داده است. ما در ادامه در مثال پایانی توضیح خواهیم داد که  عبارتکه سندگذاری را بصورت پیش فرض در سطح 

ل مستندگذاری ها را متناسب با خواسته خود انجام دهیم. به عنوان مثال خطوطی چگونه می توان با تغییرات جزئی در این فای

خطوطی را  instرا در یک فایل ذخیره کند و یا اینکه به جای مقدار دهی آرایه  []instاضافه کنید تا در پایان برنامه آرایه 

ها(  تا مستقیما در فایل بنویسد که بیشتر  Regular Expressionو یا ترجیحا  Replaceجایگزین کنیم )مثال با استفاده از 

 مناسب مواقعی است که نیاز به ذخیره ترتیب اجرای دستورات داریم.

 

 . برای مستندگذاری در سطح انشعاب که بسیار پر کاربرد است، کافی است تا دستور زیر را استفاده نمایید:2مثال
C:\> csgcc  c:\test\program.c --cs-keep-instrumentation-files  --cs-branch 

 

 ( ، دستور زیر را استفاده نمایید:condition( در سطح شرط )full. برای مستند سازی کامل )3مثال
C:\> csgcc     c:\test\program.c    --cs-keep-instrumentation-files   --cs-condition   --cs-full-instrumentation 

 

 سطح انشعاب، دستور زیر را استفاده نمایید:. برای مستندگذاری در 4مثال
C:\> csg++  c:\test\program.cpp --cs-keep-instrumentation-files  --cs-branch 

 

 ( در سطح تصمیم، دستور زیر را استفاده نمایید:partialبرای مستند سازی جزیی ) .5مثال
C:\> csg++     c:\test\program.cpp    --cs-keep-instrumentation-files   --cs-decision 

 

 . نحوه مستندگذاري اختصاصی کد منبع6
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در انتها به عنوان جمع بندی مطالب به ارائه مثالی خواهیم پرداخت که در آن مستندگذاری کد متناسب با آن چیزی است که 

ذخیره شده است، را در  \:Dدر درایو  program.cخود ما می خواهیم به منبع کد اضافه نماییم. برنامه زیر را که در فایلی با نام 

 نظر بگیرید:
#include <stdio.h> 

int main() 

{    
 int a=10; 

 int b=20; 

    if(a > b) 

       { 
      printf("a > b\n"); 

       } 
       else 

       if(a < b) 

      { 
      printf("a < b\n"); 

      } 
     else 

     { 
      printf("a == b\n"); 

    }} 

 

کنیم. اگر استفاده می csgcc( از دستور c.می باشد)فایل با پسوند  cبرای مستند کردن این فایل، از آنجایی که برنامه به زبان 

 کردیم. استفاده می ++csgبود باید از دستور می ++cبرنامه به زبان 

 کنیم:اجرا می command promptحال در ادامه دستور زیر را در 
csgcc --cs-keep-instrumentation-files  D:\program.c 

 

-که در مسیری که ما باید به عنوان مسیر خروجی تعیین می exeشود. یک فایل این دستور باعث ساخته شدن چندین فایل می

ذخیره شده که  ست کوکونتکردیم ذخیره شده و چون ما مسیر خروجی را تعیین نکردیم، در مسیر پیش فرض نرم افزار 

)یعنی  c.csmc.c.اصال با آن فایل کاری نداریم، و یک فایل کنار برنامه خودمان با نام یکسان و با پسوند 

D:\program.c.csmc.c ( که همان فایل مستند شده توسط نرم افزار است ساخته می شود)این فایل، فایلی است که در ادامه

 ار می گیرد(.  برای مستندگذاری مورد توجه قر

برای تحلیل برنامه  تست کوکوندر صورتی باز کردن این فایل مشاهده می شود که به این فایل به منظور اهدافی که نرم افزار 

دارد، کدهایی به ابتدای فایل و درون برنامه اضافه کرده است.  ولی از آن جا که ما تنها به دنبال مستندگذاری قسمت هایی از 

مربوط به برنامه خودمان است، تمام کدها غیر از برنامه خودمان را پاک می کنیم. توجه شود که در این برنامه کد هستیم که 

کنیم )به این تابع کدهایی اضافه شده است، که همان بخش کارای مستندگذاری انجام شده را بدون تغییر رها می mainتابع 

 می باشد(.  بنابر این خواهیم داشت :

 
int main() 

{    
  int a=10; 
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  int b=20; 

   if(a > b) 

   { 
     printf("a > b\n"); 

   {  __cs_tb_mpbmiaba_c_2Emargorp_5C_3Ad[0]=1; } } 

   else 

   if(a < b) 

   { 
     printf("a < b\n"); 

   {  __cs_tb_mpbmiaba_c_2Emargorp_5C_3Ad[1]=1; } } 

   else 

   { 
     printf("a == b\n"); 

   {  __cs_tb_mpbmiaba_c_2Emargorp_5C_3Ad[2]=1; } } 

} 

 

کنند، این خطوط که در تصویر پر رنگ شده بینیم خطوطی اضافه شده اند که یک آرایه را مقدار دهی میهمان طور که می

ا به دنبال آن هستیم. اند نشان گر آن است که برنامه در سطح انشعاب مستند شده است. این خطوط همان چیزی است که م

 کافیست به جای آن ها هر دستور دیگری را بگذاریم )مثال دستور ذخیره سازی در فایل که در ادامه می آوریم(.

 

ظاهر شود. از آن جا  D:\\output.txtحال با تغییر برنامه به شکل زیر کاری می کنیم تا خروجی مستندات در فایلی در مسیر 

 output.txtبه دنبال یافتن مسیرهای اجرایی برنامه هستیم، با بدست آوردن مستنداتی که در فایل  که ما از مستندگذاری کد

 ذخیره شده اند در واقع به این هدف نایل می شویم:
#include <stdio.h> 

FILE * file_name; 

int main() 

{    
 //------------------------------------// 
 file_name=fopen("D:\\output.txt","a+");  

//----------------------------------------// 
 int a=10; 

 int b=20; 

   if(a > b) 

   { 
     printf("a > b\n"); 

   {  
    fprintf(file_name,"P0 "); } } 

   else 

    if(a < b) 

    { 
     printf("a < b\n"); 

    {   
     fprintf(file_name,"P1 "); } } 

   else 

   { 
     printf("a == b\n"); 

   {  fprintf(file_name,"P2 "); } } 

return 0;  
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} 

 

است از کامپایلر  ++Cسازیم: )چون برنامه ای که نوشتیم به زبان حال برنامه را کامپایل کرده و یک فایل اجرایی از آن می

 کنیم(استفاده می ++gمربوطه یعنی 
g++      d:\program    -o  d:\program.exe 

 

 مشاهده کرد که به صورت زیر می باشد: \:Dدر درایو  output.txtحال با اجرای این برنامه، می توان خروجی را در فایل 
P1   

را تمایش دهد و چون  P1است که توانسته خروجی  ;printf("a < b\n")این خروجی نمایشگر آن است که برنامه وارد شرط 

 چیز دیگر نیامده است، بعد از این شرط از تابع خارج شده است. P1بعد از 

 

7 .Squish Cocoon 

می باشد. که در سندی جداگانه توضیحات مربوط به آن خواهد آمد.  Test Cocoonاین نسخه، آخرین نسخه ی نرم افزار 

ه همان صورت بیان شده در این سند قابل البته توضیحات آمده در این سند به منظور سندگذاری کد در این نرم افزار نیز ب

 اجرا می باشد.

 

 

 

 . منابع8

 #Code Coverage Measurement for C/C++ or C تست کوکون-

 گزارش ارائه شده از سوی آقای مجید حاجی بابا که اساس این گزارش از طریق ایشان صورت گرفته است. -
http://www.claremontmckenna.edu/pages/faculty/alee/g++/g++.html - 

www. -تست کوکون.org 

win.phphttp://www.edparrish.com/common/cyg - 
http://cygwin.com/install.html - 
http://www.froglogic.com/ - 

http://www. -تست کوکون.org/download.tmp.html 

 

http://www.claremontmckenna.edu/pages/faculty/alee/g++/g++.html
http://www.testcocoon.org/
http://www.testcocoon.org/
http://www.edparrish.com/common/cygwin.php
http://cygwin.com/install.html
http://www.froglogic.com/


 

  همهمیازدیازدفصل فصل 

  1آزمون افزینگآزمون افزینگ
 

 

 

 

 

  مقدمهمقدمه            11--1111
مطرح بوده است. در این روش تالش  2ن نرم افزار به روش فازینگ یا گیج کردن به عنوان یک روش آزمون جعبه سیاهزموآ

در سیستم مقصد شد.  3بر این است که با استفاده از تکرار ورودی های مختلف به نرم افزار، باعث ایجاد خرابی و بروز مشکل

ی های ناهنجار به برنامه، با استفاده از ابزار مانیتورینگ مشاهده می شود در واقع در روش فازینگ پس از وارد کردن ورود

و شاگردانش در دانشگاه  4به وسیله دکتر بارتون مایلر 1989که در برنامه چه اتفاقی می افتد. روش گیج کردن در سال 

ورودی های تصادفی است که مطرح شد. به گفته دکتر مایلر، روش فازینگ یک روش ساده مبتنی بر  5ویسکانسین مدیسون

                                                 
1 Bundary Value Analysi 

2 Black Box Testing 

3 Crash 

4 Barton Miller 
5 Wisconsin Madison 
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در تکرارهای متعدد به نرم افزار داده می شود تا میزان مقاومت نرم افزار به این ورودی ها مورد محک واقع گردد. در واقع در 

 روبرو شود. 1روش فازینگ آن قدر به نرم افزار ورودی های متعدد تزریق می شود تا آنکه باالخره نرم افزار با مشکل

برای شناسایی آسیب های نرم افزار بدون مطالعه و بررسی بدنه برنامه ها است. آزمون فازینگ روشی ا فازینگ گیج کردن ی

را نسبت به یک نرم افزار تعیین می کند. سطوح حمله بدین معناست که کد برنامه از خارج  2امکان تعیین سطوح ممکن حمله

. نکته حائز اهمیت آن است که عوامل حمله به برنامه ها بتوانند در برنامه به چه شکلی مورد دسترس و حمله قرار می گیرد

زمانی قبل از آن که مدیر سیستم نرم افزاری بخواهد شکاف های نرم افزار را بپوشاند وارد عمل شوند. به طور معمول سه مدل 

 مختلف در فرایند افشای آسیب پذیری نرم افزارها مورد بررسی می باشد:

در این مدل جزئیات آسیب پذیری و حتی خود آسیب پذیری در نرم افزار مخفی : 3فشايیبدون هیچ گونه ا .1

باقی می ماند. معموالً این مدل زمانی اتفاق می افتد که آسیب پذیری ها در داخل نرم افزار رخ می دهد که می 

لیل آنکه آسیب پذیری ها توان آن ها را اولویت بندی کرد و در یک زمان مناسب رفع کرد. در این نرم افزارها بد

افشا نمی شوند، نرم افزارها دیر به دیر به روزرسانی می شوند که این موضوع از دید کاربر نهایی نرم افزار چندان 

 خوشایند نیست.

این مدل رایج ترین روش افشا در صنعت به شمار می آید. این روش در حالتی مورد استقاده : 4افشاي جزئی .2

ی تواند ماهیت اصالح را حتی در زمانی که راه حلی برای پوشاندن شکاف ها هنوز است که صاحب محصول م

این نوع افشا آن است که با وجود دادن داده های کم در مورد آسیب های  ویژگیپیدا نشده است، آشکار سازد. 

 برنامه، از طریق مهندسی معکوس می توان آسیب ها را به صورت کامل شناسایی نمود.

در این مدل تمام جزئیات آسیب پذیری ها از جمله روش های بهره برداری امکان پذیر است. در : 5افشاي کامل .3

این روش افشا به صورت عمومی انجام می شود و کاربر نهایی می تواند با استفاده از تکنیک هایی همچون فایروال 

 از بروز مشکل در مکان های آسیب پذیر برنامه جلوگیری نماید.

 

  هوم افزینگهوم افزینگمف مف       22--1111
فازینگ روشی برای کشف خطا در نرم افزار از طریق ایجاد ورودیهای پیش بینی نشده و نظارت بر عملکرد نرم افزار، است. 

فازینگ روشی برای ارایه پیاپی خودکار و یا نیمه خودکار داده جهت پردازش برنامه ها  است. در اصطالح آکادمیک 

فازر به نام اسپایک را به صورت کدباز ارایه  2002مرتبط است.  در سال  BVAحدی یا فازینک با تجزیه و تحلیل مقادیر سر

                                                 
1 crashed or hanged 
2 attack surface 
3 No disclosure 
4 Partial disclosure 
5 Full disclosure 
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نمود. این فازر عالوه بر تولید نصادفی ورودی برنامه ها، از مجموعه ای از داده های خاص که موجب مشخص شدن خطا در 

  برنامه ها می شوند استفاده می نماید.

آسیب پذیری های نرم افزار است. تحلیل آسیب پذیری روشی برای تشخیص فازینگ در حالت کلی روشی برای تشخیص 

مسایل امنیتی در نرم افزار است. در اینجا امنیت به هر چیزی اطالق می شود که موجب نقض محرمانگی، یکپارچگی و 

طرح بوده است. قابلیت دسترسی  نرم افزار گردد. گزاره تحلیل آسیب پذیری اغلب  به مفهوم  ممیزی و وارسی شبکه م

های مهندسی معکوس برای درک مفهوم برنامه ها و یافتن آسیب پذیری ها مطرح هستند. اما اگر به دالیلی امکان روش

تفاده می شود. مهندسی معکوس امکان پذیر نباشد، می توان از روشهای فازینگ برای شناسایی خسارت پذیری ها اس

و  grep  ،ps ،password ،lsاده از داده های غیر متعارف تصادفی توانست فرامین پروفسور میلزر اولین کسی بود که با استف

like  را در هم شکند و یا در اصطالح  در یونیکسcrash  .نماید   

قابل دسترسی می باشد)دو  1در سیستم های نرم افزاری مختلف بسته به نوع استفاده، نرم افزار به دو صورت از راه دور و محلی

ر(. در روش حمله به صورت محلی در واقع حمله کننده به سیستم دسترسی فیزیکی داشته است. به عنوان مثال نوع فاز

رمزعبور و نام کاربری سیستم را داشته یا بدست آورده است. روش حمله به شیوه از راه دور به چهار دسته کلی زیر تقسیم 

 می شود:

درصد از  50نوع حمالت را شامل می شوند. تقریباً فرم های وب شایع ترین: 2نرم افزارهاي تحت وب .1

برنامه های تحت وب دارای آسیب پذیری های مختلف می باشند که اغلب به روش فازینگ قابل بدست 

 آوردن می باشد.

فرمت های مختلف انتقال و رد و بدل کردن فایل ها نوع دیگری از مقصد حمالت : 3رسانه هاي ديجیتالی .2

ایل هایی همچون فایل هایی که دانلود می شوند یا فایل هایی که در وب میل ها قرار را شامل می شوند. ف

 دارند از جمله این رسانه ها محسوب می شوند.

از آن جایی که در زیرساخت های شبکه هر قطعه به کار رفته دارای صدها ارتباط با : 4استانداردهاي شبکه .3

روتر ساده هم به جهت آنکه ارتباطات گوناگونی با مابقی  قطعات دیگر است، حتی در هنگام استفاده از یک

 قطعات در هنگام ارسال و دریافت درخواست دارد، امکان آسیب پذیری وجود دارد.

تمام شبکه های بیسیم به صورت عمده باز محسوب می شوند. مدل فازینگ در : 5زيرساخت هاي بیسیم .4

 یی را پیاده سازی کرده است.روش ها 6رابطه با شبکه های بیسیمی همچون بلوتوث

                                                 
1 local 

2 Web applications 
3 Digital media 
4 Network protocols 
5 Wireless infrastructure 
6 Bluetooth 
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 در ادامه چند نمونه ورودی غیر متعارف برای گیج کردن برنامه ها ارایه شده است:

وارد شده  Aرف ح 5000ایجاد سرریز بافر با استفاده از رشته های طوالنی. برای نمونه در مثال ذیل برای ارایه کلمه عبور  -1

 است:

 [Client]-> “user Hassani\r\n” 

“user Ok. Provide pass.\r\n” <-[Server] 

[Client]-> “pass <5000 ‘A’s>\r\n” 

وابسته به طول اعداد صحیح ایحاد می شود.  243و  652، 82، 42سرریز اعداد صحیح با استفاده از اعداد سرحدی مثل  -2

رشته هایی که در فرمت مورد استفاده همچنین بکار گیری اعداد اعشاری بجای صحیح می تواند مشکلساز باشد. استفاده از 

 print، به عنوان ورودی می تواند در صورت استفاده از دستور  s%و  n%بکار برده می شودند مثل  printدر دستورالعمل 

 برای چاپ آن رشته مشکلساز باشد. 

 [Client]-> “user <10 ‘%n’s>” 

 برای نمونه به مثال ذیل توجه نمایید :  r\n\ای بج  0x00با بکارگیری رشته تهی  parse. خطای تجزیه یا 3

 [Client]-> “user jared0x00” 

 خطای تجزیه با عدم بکارگیری ترتیب صحیح برای ارسال بسته ها در شبکه نیز امکانپذیر است. به مثال ذیل توجه نمایید:

 [Client]-> “pass Hassani\r\nuser Hassani \r\n” 

 کترهای پیش بینی نشده نیز می تواند از جمله خطاهای تجزیه باشد. برای نمونه : بکارگیری رشته هایی از کر

 [Client]-> “\xff\xfe\x00\x01\x42\xb5...” 

 ارسال فرامینی که ترکیب آنها مفهوم نیست نیز نوع دیگری از حطای تجزیه است. برای نمونه : 

 [Client]-> “user Hassani\r\n” 

“user Ok. Provide pass.\r\n” <-[Server] 

[Client]-> “pass Hassani\r\n” 

“pass Ok. Logged in. Proceed with next command.\r\n” <-[Server] 

[Client]-> “user Hassani\r\n” 
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ارایه شده است.  format stringدر ادامه نمونه ای از خسارت پذیری تحت عنوان خسارت پذیری رشته فرمت یا در اصطالح 

ه که مشاهده می شود برنامه پارمتری را که پس از نام آن ظاهر می شود در خروجی نمایش می دهد. از این طریق می همانگون

قرار داده شود، محتوی استک را به عنوان یک عدد  x%توان محتوی استک را نمایش داد. برای این منظور در ورودی رشته 

 می توان مقداری را در استک نوشت.  n%صحیح به نمایش در می آورد و یا با قرار دادن 

 

printf("%s", user_supplied_buff); 

But an invalid usage would be 

#include <stdio.h> 

Int my_format_func(char * buff) 

{ printf(buff); } 

int main(int argc, char * argv[]) 

{ my_format_func(argv[1]); } 

 ه ای دیگر از کد وجود دارد که می تواند برای برنامه مشکلساز باشد. در شکل ذیل نمونه شناخته شد

int main(int argc, char * argv[]) 

{ if( argc !=2 )  {  printf("Not enougy args, got:\r\n"); 

                             printf(argv[1]);   exit(-1);  } 

printf("Doing something useful in this part of code.\r\n");  } 

 

  افزرافزرگیج کننده یا گیج کننده یا یک یک   ساختار ساختار           33--1111
جدیدی در زمینه  مقولهمنفی نرم افزار  آزمونهای منفی نرم افزار محسوب می شود.  آزموندر زمره  راه کاریفازینگ 

، روش فازینگ را جز تضمین کیفیت نرم افزار نمی باشد. در روش فازینگ سیستم به عنوان یک جعبه سیاه مشاهده می شود

ساخته می شود، این  ورودیبه کار می برند. در این روش به عنوان مثال یک رشته نیز روش های تست خاکستری نرم افزار 

با تکرار پیاپی سعی در مشغول کردن  می دهد. به این ترتیب کهتشخیص از طریق آزنون جعبه سیاه رشته آسیب های برنامه را 

برای جویا شدن علت به روش . 1اید که در نتیجه آن شبکه، سیستم یا سرور به حالت خرابی می روندسیستم یا شبکه می نم

به صورت عام کارکرد های مهندسی معکوس ارجاع می شود و این موجب شده است که فازینگ را جعبه خاکستری بنامند. 

 یک فازر می تواند شامل ویژگی های زیر باشد:

                                                 
1 crash 
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سیستم های ساده پیام گرا  .پیام توالی و مختلف داده ها های فرمت مربوط به های قابلیت دنکر: فعال 1استاندارد طراح .1

 هستند در حالی که سیستم های پیشرفته دارای رفتاری پویا می باشند.

ها شامل مجموعه ای از ورودی های می باشند که آسیب های نرم افزار گیج کننده: اغلب 2کتابخانه ای از ناهنجاری ها .2

 می شناسند، در حالی که روش های دیگر اغلب از داده های تصادفی استفاده می کنند.را 

: یک کتابخانه از ناهنجاری ها یا حمالت را به کار می گیرد، و از آن ها آموزش می پذیرد. 3موتور شبیه سازی حمله .3

 استفاده می شود. مونآزناهنجاری ها درون ابزاری جمع آوری می شوند، که از آن ها در مدل کردن و تولید

)سیستم مقصد برای سیستم تحت آزمون  به جهت مانیتور کردن و ارزیابیمانیتورهایی : 4موتور تجزیه و تحلیل زمان اجرا .4

به  ابزارهاکارگیری این  به کار گرفته می شود. به سیستم تحت آزمون تکنیک های مختلفی برای تعامل با تست کردن(.

 مقصد حمله انجام می گیرد. ندگذاری و کنترلتسممنظور 

 نتایج تحت گزارشی با فرمتی که به کمک پیاده ساز می آید تعبیه می شود. :5گزارش گیر .5

: یک ابزار بدون مستند سازی برای کاربر چندان قابل استفاده نیست. این مستندسازی به صورت های ایستا 6مستندسازی .6

 و پویا قابل ایجاد کردن می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فازر یکساختار کلی   2-11 شکل

 

                                                 
1 Protocol modeler 
2 Anomaly library 
3 Attack simulation engine 
4 Runtime analysis engine 
5 Reporting 
6 Documentation 
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      فرایند افزینگفرایند افزینگ        44--1111

 برنامه تحت آزمون( می باشد که به سمت درخواست ها، پاسخ ها، و یا فایل هافرایند فازینگ شامل یکسری از پیام ها) هر

دیده گرفته شوند. ارسال می شوند. نتیجه بازگشت داده شده می تواند تحلیل شود و همچنین در پاره ای از مواقع می تواند نا

 به صورت یکی از موارد زیر می باشد: سیستم تحت آزموننوع پاسخ دریافتی از یک پیام ارسال شده به سمت 

 1پاسخ معتبر ◦

 (ممکن است هنوز از نقطه نظر پروتکل معتبر می باشد)2پاسخ خطا ◦

 (خراب یک پیام در پاسخ و یا کاهش سرعت، مانند غیر کشنده اما غیر منتظره)واکنش 3پاسخ ناهنجار ◦

 4درهم شکستن یا خرابی های دیگر ◦

 آورده شده است. ذیل این موارد در شکل

                                                 
1 Valid response 
2 Error response 
3 Anomalous response 
4 Crash or other failure. 
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 دریافت شده است سیستم تحت آزمونموارد و نتایجی که از پاسخ های   3-11 شکل

سیستم و به سمت  ها برای اولین بار تولید شده آزمونفرایند فازینگ تنها پیرامون ارسال و دریافت پیام ها نمی باشند. در واقع 

می بایست به صورت دائمی انجام پذیرد و تمام خرابی ها برای ارزیابی های آینده  1ارسال می شود. نظارت تحت آزمون

مورد استفاده قرار گیرند. یک بخش حیاتی از فرایند فازینگ در واقع نظارت بر کد اجرایی در هنگامی که فرایندها ورودی 

ی کنند، می باشد. در نهایت امر تمام خرابی های رخ داده به مجموعه ای از دانش هایی تبدیل های غیرمنتظره ای دریافت م

می شوند که برای بازسازی برنامه مورد استفاده قرار می گیرد. اگر تمام این موارد به صورت خودکار انجام پذیرد یک مقدار 

شوند تا مورد تجزیه و تحلیل دستی واقع شوند. اگر خرابی نامحدودی از تست ها، و تنها خرابی های واقعی می بایست ذخیره 

ها مورد تشخیص واقع شدند، دلیل خرابی نیز اغلب موارد به صورت دستی مورد ارزیابی می باشد. همچنین با استفاده از 

 را دیباگ نمود. سیستم تحت آزموندیباگرهای سطح پایین می توان 

 

                                                 
1 Monitoring 
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 کننده موارد آزمون به همراه سیستم نظارتی فرایند فازینگ شامل تولید  4-11 شکل

ها را از جنبه روش تولید داده های ورودی به دو دسته تصادفی یا یا به عبارت دیگر فازردر حالت کلی می توان گیج کننده 

شی تقسیم بندی می شوند. گیج کننده های جه Generation Basedو مبتنی بر ایجاد یا  Mutation Basedمبتنی بر جهش یا 

با یک ورودی آغاز و به صورت تصادفی و غیر هوشمندانه آنرا تغییر می دهند در حالی که گیج کننده های تولیدی با توجه 

به قالب و ساختار داده ها به صورت هوشمندانه عمل می کنند. در عمل نشان داده شده است که گیج کنده های هوشمند تا 

برابر تالش بیشتری برای ایجاد داده های ورودی نیاز دارند. برای استفاده از مزایای  100تا  10موثرنر بوده اند اما  50%حدود 

روشهای ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند. برای تولید داده آزمون ممکن است از حلقه های تکرار استفاده شود تا  ،هر دو

 21در هنگام ورود نام کاربر ممکن است یک، یازده و اینکه نتیجه مورد ظر حاصل گردد. برای نمونه جهت ایجاد سرریز بافر

 به صورت ذیل وارد شود: jaدر ادامه  Aحرف 

[Client]-> "user ja<1 A>red\r\n" 

[Client]-> "user ja<11 A's>red\r\n" 

[Client]-> "user ja<21 A's>red\r\n"10 

کرکترهای خاص برای آزمون مورد استفاده قرار می  و NULLباید توجه نمود که معموالً در مورد رشته ها، رشته تهی یا 

 گیرند. مقادیر سرحدی .و عدد صفر نیز در ایجاد مجموعه موردهای استفاده برای گیج کردن برنامه ها مطرح می باشند. 

 

خیص نتیجه افزینگ  55--1111
خیص نتیجه افزینگتش
تش

  
. باید بتوان تشخیص داد بعد یک نکته مهم در ایجاد گیج کننده ها تشخیص وضعیت برنامه در هنگام عمل گیج کردن است

از اینکه ورودی به برنامه داده شد چه مشکلی در زمان اجرا ایجاد شده است. برای این منظور نیاز به یک نظاره گر می باشد 
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که مشکل را در هنگام اجرا و در صورت وجود تشخیص دهد. اما سوال اینجا است که چه نوع مشکالتی برای یک برنامه 

 د شود.ممکن است ایجا

شکل      11--55--1111
م
شکلانواع 
م
  انواع 

شناخته می شود. این بدین مفهوم است که سیستم  denial of serviceاولین مشکل تحت عنوان انکار سرویس یا در اصطالح 

کیفیت سرویس دهی همیشگی خود را نداشته و یا اینکه در دسترس نمی باشد. در اینگونه موارد با قطع و بوت کردن مجدد 

ی سعی به رفع مشکل می شود. باید برنامه طوری نوشته شود که کیفیت سرویس دهی خود را بتواند بررسی سیستم نرم افزار

 کند و در صورت پایین آمدن کیفیت علت را جستجو نماید. 

مشکالت مربوط به سیستم فایل نیز دسته دیگری از مشکالت حاصل از عمل گیج کردن برنامه ها است. این مشکل هنگامی 

د که برنامه از کاربر تقاضای نام فایلی جهت نمایش به وی را می دهد. در صورتی که نام فایل کنترل نشود با رخ می ده

دسترسی پیدا کند.  برای اینکه پسوند نام   etc/passwd“../../../../../مجوز سیستم ممکن است کاربر به فایل غیر مجازی مثل 

 Adobeایل قرار داده شده است. به عنوان نمونه یکی از برنامه های تحت وب فایل کنترل نشود بلنک یا جای خالی در نام ف

 هنگامی که آدرس ذیل را دریافت کد کلید خصوصی خود را نمایش داد:

www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=../../../../.. 

/../../../..//usr/local/apache/conf/ssl.key/www.adobe.com.key%00 

 مشکل دیگر تزریق ابرداده یا متادیتا نام دارد برای نمونه تزریق اسکیوال را می توان نام برد. 

خیص نتیجه گیج کردن    22--55--1111
خیص نتیجه گیج کردنتش
تش

  

یک روش برای تشخیص حاصل گیج کردن بررسی در دسترس بودن برنامه ها است. برای نمونه اگر یک سرویس دهنده 

ورد حمله قرار گیرد بالفاصله تقاضای دریافت یک صفحه وب داده می شود تا بتوان دریافت آیا وب با داده ای غیر عادی م

ایجاد شده است. هنگام استفاده  SNMPبرای گیج کردن پروتکل  PROTOSحمله نتیجه بخش بوده است. مجموعه آزمون 

را می توان انتخاب نمود. برای   ” -zerocase “از این گیج کننده جهت ارسال داده صحیح بعد از هر داده گیج کننده گزینه 

 متوجه می شود که حمله موثر بوده است.  PROTOSنمونه به مثال ذیل توجه نمایید. در صورت عدم ارایه پاسخ 

C:\Documents and Settings\Charlie\Desktop>java -jar c06-snmpv1-req-app-r1.jar -host 192.168.1.100 -

zerocase 

... 
test-case #74: injecting meta-data 0 bytes, data 4139 bytes 

waiting 100 ms for reply...0 bytes received 

test-case #74: injecting valid case... 
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waiting 100 ms for reply...0 bytes received 

test-case #74: No reply to valid case within 100 ms. Retrying... 

waiting 200 ms for reply...ERROR: ICMP Port Unreachable 

روش دوم نظارت بر عملکرد یا مانیتور کردن اجرای برنامه ها است. البته در برخی موارد این عمل به سادگی امکان پذیر 

 نیست. برای نمونه در آپاچی صرفاً از سابقه اجرایی یا الگ برنامه ها می توان استفاده نمود.

[Sun Dec 16 20:54:15 2007] [notice] child pid 174 exit signal 

Segmentation fault (11) 

در واقع پردازه اصلی می تواند فرزندان خود را مانیتور نموده، دریابد که کدام پردازه فرزند متوقف شده و یا در اصطالح   

ه استفاده نمود. در سیستم عامل لینوکس مرده است در این صورت می توان از سابقه اجرایی که توسط آپاچی گردآوری شد

 lsسابقه دسترسی ها را مشاهده کرد. برای نمونه در ادامه با استفاده از فیلتر  straceمی توان با استفاده از دستورالعمل 

 مورد ردیابی قرار گرفته است.  open دستورالعمل

[cmiller@Linux ~]$ strace -eopen ls 

open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/librt.so.1", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/libacl.so.1", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/libselinux.so.1", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/libattr.so.1", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/libdl.so.2", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/libsepol.so.1", O_RDONLY) = 3 

open("/etc/selinux/config", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3 

open("/proc/mounts", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3 

open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 3 

open("/lib/libsetrans.so.0", O_RDONLY) = 3 

open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3 

open(".", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = 3 

open("/proc/meminfo", O_RDONLY) = 3 

 

ها نظارت داشت. ها به فایلسیبر کلیه دستر FileMonدر سیستم عامل ویندوز می توان با استفاده از برنامه سودمند یا یوتیلیتی 

 در شکل ذیل نمونه ای از عملکرد این یوتیلیتی مایکروسافت را نشان می دهد. 
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 TivoBeacon.exeهای دسترسی شونده در ضمن اجرای برنامه نگاهی بر فایل  6-11شکل 

می شود. برای نظارت بر تغییرات رفتار برنامه ها تحت سیستم عامل ویندوز از دیدگاه های محتلف در داخل رجیستری ثبت 

استفاده می شود. برای نظارت بر ترافیک و اتصاالت شبکه نیز  regMonاعمال شده بر رجیستری از ابزار دیگری تحت عنوان 

نظاره گرهایی مطرح می باشند. همچنین ترافیک ارتبازط بین برنامه های  کاربردی و پایگاه داده ها نیز توسط برنامه خاص 

می توان ترافیک یا ازدحام داده ها در سطح شبکه را از  straceکنترل می شود.  همچنین با استفاده از دستورالعمل دیگری 

مشاهده کرد. اینگونه فراخوانی ها معموالً برای انواع تزریق  receiveو  send/writeطریق نظارت بر فراخوانی های سیستمی 

ردیابی می  straceتوسط  testProgدر برنامه  ewriteدر مثال ذیل فراخوانی سیستمی مورد استفاده قرار می گیرند. برای نمونه 

 شود:

[cmiller@Linux ~]$ strace -ewrite testprog 

... 
write(3, "\23\0\0\0\3select * from help", 23) = 23 

یا انکار سرویس را  DOSان شرایط مصرفی توسط برنامه ها است تا بتو cpuبالخره نکته حایز اهمیت سنجش میزان حافظه و 

تشخیص داد. در اصل انکار سرویس زمانی رخ می دهد که حمله کننده عملی کم هزینه مثل ارسال یک بسته در شبکه را 

انجام می دهد، در حالیکه سیستم مورد حمله می بایست در مقابل عملی پر هزینه مثل صفر کردن حجم بزرگی از حافظه و یا 

ه ای را مکرراً انجام دهد تا بدینوسیله مشغول بوده و نتواند سرویس های درخواستی را در زمان مورد انتظار محاصبات پیچید

 پاسخگو باشد.     

برای  psبرای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم عامل لینوکس دستورالعمل  process explorerدر ویندوز 

 این منظور می باشد. 
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د توجه نمود که معموالً داده های گیج کننده از راه دور توسط حمله کننده ارسال می شود. لذا، می بایست بتوان البته بای

استفاده نمود. با  SNMPنتیجه را از راه دور دریافت نمود برای این منظور در سیستم عامل لینوکس می توان از امکانات 

را پس از ارسال هر ورودی گیج کننده مشخص  cpuفی و درصد بیکاری استغاده از این دستور می توان میزان حافظه مصر

ابزاری است که  Mu-4000همچنین امکان به اجرای مجدد برنامه ها پس از توقف حاصل از حمله را دارد.  SNMPنمود. 

ورودی گیج کننده چه برای مانیتور کردن از راه دور استفاده می شود. این ابزار می تواند مشخص کند که نتیجه حاصل از هر 

 بوده است. 

 

  ایجاد یک گیج کننده یا افزرایجاد یک گیج کننده یا افزر      66--1111
در این بخض ابتاد کلیاتی در ارتباط با ایجاد گیج کننده ها توضیح داده شده است. سپس ساختار معماری ور پیاده سازی یک 

 توضیح داده شده است.  رابیگیج کننده به نام یفت مبتنی بر زبانی به نام 

  یات یات کل کل       11--66--1111

در ساده ترین حالت برای ایجاد یک فازر از مولد تصادفی اعداد استفاده می شود. برای نمونه برای آزمون یک بایت مقادیر 

دن اعداد ورا می توان ایجاد نمود. مساله مدت زمان آزمون است. مساله دیگر می تواند تکراری ب 0xFFتا  0x00بین 

ارتباط با قالب وساختار داده ها باشد. برای نمونه در ارتباط با ایجاد بسته های تصادفی باشد. یک مشکل هم می تواند در 

مسلماً ساختار حایز اهمیت  zipو یا  PEهای لو یا ایجاد نصادفی فای HTTPمبادله شونده بر اساس پروتکلی خاص مثل 

می باشد. مواردی را که در آزمون جعبه در واقع آزمون جعبه سیاه یا به عبارت دیگر گیج کردن از آنجایی که فازینگ است. 

در آزمون جعیه سیاه سرحدها معموالً مورد آزمون قرار می گیرند. سیاه مطرح است می بایست برای آن مد نظر قرار داد. 

رشته ای طوالنی مورد استفاده قرار می گیرد. و یا با طول صفر  NULLبرای نمونه در هنگام آزمون رشته ها، رشته تهی یا 

، سرحدها و دامنه ای از آنها مورد استفاده قرار می گیرند. در مورد اعدادته طوالنی می تواند سرریز بافر را موجب شود.  رش

یا و  4096=  122، 4095=  122-1،  4094=  122-2، 256=  82، 255=  82-1و اعداد سرحدی مثل 1، 1-عدد صفر،  برای نمونه

maxint  ،آن جمع شده و یا  مقدار 2-و  1-با صفر–maxint   برای آزمون استفاده می شود. اعداد احتمال سرریز، زیر ریز و یا

ورود رشته هایی مه به عوان فرمت در دستورالعمل های چاپ و یا خواندن مورد  نتقسیم بر صفر را بوچود می آورند. همچنی

مون را انجام داد که در حالی که آزمون بطور نسبتاً کامل باید به طریقی آزاستفاده قرار می گیرند می تواند مشکلساز باشد. 

 انجام می شود، زمانبر نیز نباشد. 

باید توجه نمود که در آزمون جعبه سیاه در واقع کنترل معتبر بودن ورودی ها می تواند عاملی برای حمله به کد باشد. اگر 

ه ترتیب و ساختار مقادیر کنترل نشود راهی برای حمله کننده دامنه مقادیر قابل قبول برای ورودی ای کنترل نشود و یا اینک
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می بایست رعایت شود تا  BMP.جهت متوقف نمودن یا اجرای ناصحیح کد یافته می شود. برای نمونه ساختار یک فایل 

یجاد شده توسط ها را می خواند و نمایش می دهد، حمله کرد. در غیر این صورت فایل ابتوان به برنامه ای که این نوع فایل

نبوده، بالفاصله رد خواهد شد. در بعضی موارد گیج کننده می بایست روش رمزگذاری و رمز  BMPحمله کننده از نوع 

 گشایی را نیز بداند. این برای مواردی مطرح است که داده ها رمز می شوند. 

ها داده  ، مفهوم و عملکردی بایست ساختاراد یک گیج کننده تهیه شد. مجز اینکه مجموعه داده های ورودی برای ایابعد 

باید برای گیج کننده مشخص شود که کدام ورودی از جمع ورودی برای گیح کننده مشخص گردد.  بطور منفرد و ترکیبی 

های داده شده موجب متوقف شدن برنامه شده است. برای نمونه فرض کنید که برنامه ای را توسط گیج کننده در طول شب 

کرده است. حاال باید مشخص شود که کدام ورودی موجب این  Crashن قرار داده اید و برنامه در اصطالح مورد آزمو

بنابراین گیج کننده می بایست بتواند در داخل ماشین حالتی که برای برنامه مورد آزمون ساخته به  توقف غلط شده است. 

استفاده شده را مجدداً دستیابی کند. بدینوسیله منی توان شرایط عقب و جلو حرکت کند و عالوه بر آن باید بتواند داده های 

 ایجاد خطا را مشخص نمود. 

 در ادامه نمونه ای از یک گیج کننده به زبان شبه پرل ارایه شده است:

 
# Beyond Security Inc. 

# Copyright 2007 – Noam Rathaus 

package Generator; 

my @MalformedValues = ( 

//1- Buffer overflow  

//1-1 “AAA….A” string 

“RepeatedAx2n” => “A”, “RepeatedAx2n” => “A”x2n,  0  n  16   

//1-2 “\x000 … 0” 

“RepeatedNULLx2n” =>  “\x00”,  “RepeatedNULL x2n” => “\x00”x2n,  0  n  16 

//2- Number overflow/underflow 

“Numeric 0” => “0”, “Numeric −1” => “−1”, “Numeric −2” => “−2”, 

//3- Malformed binary numbers 

 “Binary −1 (BYTE)” => “\xFF”, “Binary −2 (BYTE)” => “\xFE”, 

 “Binary 0 (BYTE)” => “\x00”, 

 “Binary −1 (2 BYTES)” => “\xFF\xFF”, “Binary −2 (2 BYTES)” => “\xFF\xFE”, 

 “Binary 0 (2 BYTES)” => “\x00\x00”, 

 “Binary −2 (2 BYTES Reverse)” => “\xFE\xFF”, 

 “Binary −1 (3 BYTES)” => “\xFF\xFF\xFF”, “Binary −2 (3 BYTES)” =>  

“\xFF\xFF\xFE”, 

 “Binary 0 (3 BYTES)” => “\x00\x00\x00”, 

 “Binary −2 (3 BYTES Reverse)” => “\xFE\xFF\xFF”, 

 “Binary −1 (4 BYTES)” => “\xFF\xFF\xFF\xFF”, “Binary −2 (4 BYTES)” =>  

“\xFF\xFF\xFF\xFE”, 

 “Binary 0 (4 BYTES)” => “\x00\x00\x00\x00”, 

 “Binary −2 (4 BYTES Reverse)” => “\xFE\xFF\xFF\xFF”, 

 //4- malformed format strings 

“Format String %sx1” => “%s”x1, “Format String %sx2” => “%s”x2, 

 “Format String %sx4” => “%s”x4, “Format String %sx8” => “%s”x8, 

 “Format String %sx16” => “%s”x16, “Format String %sx32” => “%s”x32, 

 “Format String %xx1” => “%x”x1, “Format String %xx2” => “%x”x2, 

 “Format String %xx4” => “%x”x4, “Format String %xx8” => “%x”x8, 

 “Format String %xx16” => “%x”x16, “Format String %xx32” => “%x”x32, 

 ); 
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#use Data::Dumper; 

#print Dumper(\@MalformedValues); 

sub new { 

 my $class = shift; 

 my $self = bless( 

{ 

 ‘Main’ => @_ ? shift : undef, 

 }, 

 $class); 

 return($self); 

} 

sub returnCount { 

 my $class = shift; 

 return scalar(@MalformedValues) / 2; 

} 

sub returnValueAt { 

 my $class = shift; 

 my $pos = shift; 

 return $MalformedValues[$pos*2+1]; 

} 

sub returnNameAt { 

 my $class = shift; 

 my $pos = shift; 

 return $MalformedValues[$pos*2]; 

} 

1; 

 

  يفت يفت       22--66--1111

در این بخش ابتدا پیش زمینه ای در مورد ابزار مورد استفاده برای ایجاد یفت ارایه شده است. سپس، ساختار معماری و پیاده 

 سازی آن توضیح داده شده است. 

  ابزار مورد استفاده ابزار مورد استفاده   --

 رابیآن ریلز بر اساس زبان  رابیاست. چارچوب ایجاد شده  Ruby on Railsیفت با استفاده از امکانات چارچوبی به نام 

ایجاد شد. ریلز یک نرم افزار کد باز و  Yukihiro Matsumotoتوسط فردی ژاپنی به نام  رابینوشته شده است. زبان 

رها مثل پایتون، پرل و جاوا اسکریپت نوع متغی رابیمی توان برنامه نویسی نمود.  در  رابیچارچوبی است که در آن به زبان 

پویا و در زمان اجرا وابسته به مقدار تخصیصی به متغیر مشخص می شود. برای اشیا متدی که از طریق شیی فراخوانی می شود 

در قبل از نام متغیرهای مورد استفاده در داخل  @می تواند شاخص نوع شیی باشد. ویژگیهای کالسها با قرار دادن عالمت 

داده ها در قالب عبارات با قاعده را دارد. عبارات با قاعده ان امکان تعریف ساختار متدهای کالس مشخص می شوند. این زب

 در این زبان برای آزمون برنامه مورد استفاده قرار می گیرند. 
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گیج کننده می تواند آگاهانه و یا غیرآگاه برای تولید ورودی عمل کند. گیج کننده غیر آگاه بطور تصادفی و بدون دانش 

ده ها ورودی را ایجاد می کند. برای تولید داده ممکن است با داده ورودی مناسب کار آغاز شود و با تغییر آن داده ساختار دا

های ورودی بعدی ایجاد می شود. این تغییرات ممکن است تصادفی و یا بر اساس فرضییات باشد. روش دیگر مبتنی بر 

قالب عبارت با قاعده بیانگر ساختار کلی و دامنه مقادیر برای هر  توصیف ورودی ها عمل می کند. این توصیف می تواند در

ورودی باشد. البته در سطح وب فرم های ورودی / خروجی عمده ترین ابزار برای درج ورودی ها و مشاهده نتایج هستند. 

فرم ها سرویس ها هستند. و وب  URLگیج کردن صفحه های وب است. بردارهای دیگر کوکی ها، فرم عمده ترین بردار حمله برای 

 معموالً دارای چند فیلد برای ورود داده ها هستند اگر دامنه مقادیر این فیلدها کنترل نشوند راهی برای نفوذ ایجاد می شود.

ها به برنامه از آنجاییکه فرم ابزار اصلی برای ورود داده ها به برنامه های کاربردی وب است و هر گونه اشکالی از طریق فرم

های ورودی / خروجی، کوکی ا انتقال داده می شود لذا، فرم به عنوان وکتور اصلی حمله شناسایی شده است. عالوه بر فرمه

و از طریق پروتکل  HTMLها اغلب در قالب صفحات ها نیز به عنوان وکتورهای حمالت گیج کننده شناسایی شده اند. فرم

HTML موالً، فیلدهای فرمها پس از دریافت مورد ارزیابی قرار داده می شوند. به برای برنامه های وب ارسال می شوند. مع

که هدفشان فرم های  Hammerslandهمین واسطه است که داده های ایجاد شده توسط گیج کننده های تصادفی مثل 

 ورودی است، سریعاً توسط توابع ارزیاب شناسایی می شوند. 

اد نرم افزارهای کاربردی وب دارای توابعی برای ارزیابی فیلدهای فرم ها هستند. امروزه اغلب چارچوبهای موجود برای ایج

لذا، در ابزار یفت با استفاده از این توابع ارزیاب داده های آگاهانه گیج کننده ایجاد می شود. برای این منظور از ارزیاب های 

 استفاده شده است.  Ruby on Railsچارچوب 

 HTTPکنترل درخواستهای  Model View Controller(MVC)بواسطه استفاده از الگوی سه الیه آن ریلز  رابیدر چارچوب 

در الیه ای جداگانه به نام کنترل انجام می شود و صفحه های وب که رابط کاربر هستند و نمایش ورودی /. خروجی ها در 

با و  پایگاه داده هااشد که شامل بخشهای مرتبط با یا دیدگاه انجام می گردد. الیه سوم الیه مدل می ب viewالیه ای به نام 

بین کالس های ریلز امکان تصویر پایگاه رابطه ای به  Object Relational Mapping (ORM)استفاده از امکانی تحت عنوان 

 است.  ساختار سلسله مراتبی کالسها را ایجاد کرده

یا فیلدهای کالس های درون الیه مدل، کد ایجاد نمود. برای نمونه در برای ارزیابی ویژگیها  DSLمی توان با استفاده از زبان 

هستند قطعه کد ذیل به فایل حاوی  titleمثال ذیل برای ارزیابی اینکه نمونه های کالس کتابهای کمدی حتماً دارای عنوان یا 

 کالس اضافه شده است:

class ComicBook < ActiveRecord::Base 

    validates_presence_of :title 

end 

 به صورت ذیل می توان استفاده نمود.  ?validاکنون برای ارزیابی وضعیت نمونه های کتاب کمدی از متد شناخته شده  

comic = ComicBook.new 

comic.valid? #=> false 

 می توان پیام خطا را به صورت ذیل مشخص نمود:
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comic.errors.each_full do |message| 

    puts message 

end 

 در ادامه نمونه جالب دیگری از ارزیاب ارایه شده است:صادر می شود.  Title can’t be blankبا اجرای این دستورالعمل پیام 

Class User < ActiveRecord::Base 

    def validate 

        if login.blank? && email.blank? 

             errors.add_to_base(“You must enter either a login or an email address”) 

        end 

    end 

end 

با استفاده از ارزیابها می توان ویژگیهای فیلدهای کالس مثل محدوده طول و مقدار و یکه بودن را بررسی نمود. برای نمونه به 

 مثال ذیل توجه نمایید:

validates_length_of :login, :within => 3..40 

validates_length_of :password, :within => 5..40 

validates_presence_of :login, :email230 

Developing a Complete Rails Application Part III 

validates_uniqueness_of :login, :email 

validates_confirmation_of :password 

validates_format_of :email,  

                     

:with => /^([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})$/i,  

                    :message => “Invalid email” 

 به عنوان نمونه ساده تر به مثال ذیل توجه نمایید:

clas sUser < ActiveRecord : : Base 

2   validates_confirmation-of : password 

3   validates_length_of : username , : within => 3 . . 4 0 

4   validates_format_of : email , 

5                          : with => /\w@\w\ . \w{2}/ 

6     end 

 ارزیابی های فوق در این مثال برای نمونه قبل از ذخیره سازی داده ها در پایگاه داده انجام می شود. 

 

 ساختار پیاده سازي -
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و  Peach ،Stikeاستفاده می کند. ا چارچوبهای  رابینوشته شده است. از تعدادی از کتابخانه های  رابین پویای در زبا  1یفت

Sully  .نیز استفاده می کند. یفت داده های ورودی یا در اصطالح اسکریپت های حمله را بطور خودکار ایجاد می کند

 ری در بخش های بعدی توضیح داده شده است. ساختار یفت در شکل ذیل ارایه شده است. اجزا این معما

 

 
 

 

 

 

 

 

 مراحل کار یفت  7-11شکل 

 

 جزء  خزنده -الف

ها را جهت  URLجزء خزنده فرم صرفاً با پیمایش مسیرهای ناوبری درون صفحه های ناوبری بطور خودبازگشتی لیستی از 

خزنده یفت برای پیدا کردن فرم ها حهت گیج کردن مشخص برای نمونه در ادامه نمونه ای از استفاده از  حمله تهیه می کند.

 شده است:

1 $ yaft crawl http :// localhost :3000  --pre . . / login-admin.rb   exceptions 

2 " logout , delete " 

3 2 forms found on the followin g URLs : 

4 http://localhost : 3000/ ,          http://localhost :3000/2009/7/16/ hello-world 

مورد  http://localhost :3000/2009/7/16/ hello-worldتوسط خزنده مشخص شده است. در ادامه  URLدرمثال فوق دو 

مشخص می کند که خزنده قبل از هر   pre . . / login-admin.rb-از لیست فوق برچسب  1استفاده قرار گرفته است. در سطر 

 در اینجا به شرح ذیل است: login پیش شرط دارد. اسکریپت loginکاری نیاز به 

1 @browser.get ( ' http : // localhost :3000/ account / login ' ) do | page | 

2 login = page.form_with ( : action => ' / account / l ogin ' ) do | l o g | 

3 log [ ' login ' ] = ' admin ' 

4 log [ ' password ' ] = ' test ' 

5 end.submit 

6 end 

                                                 
1 YAFT( Yet Another Fuzzing Tool) 

hhttttpp::////aapppp..ccoomm  

 برنامه تحت آزمون
  hhttttpp::////aapppp..ccoomm////aaccttiioonn11  خزنده فرمخزنده فرم ورودی

hhttttpp::////aapppp..ccoomm////aaccttiioonn22  

hhttttpp::////aapppp..ccoomm////aaccttiioonn33  

هاها درون برنامهلیست فرم  
 ورودی

لهلههای حمهای حماسکریپتاسکریپت خروجی ورودی  مولد داده آزمونمولد داده آزمون لهلههای حمهای حماسکریپتاسکریپت   لهلههای حمهای حماسکریپتاسکریپت     

 ورودی

ههگیج کنندگیج کنند   گزارشگزارش خروجی  

http://app.com/action1
http://app.com/action2
http://app.com/action3
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بعد از اینکه آدرس مشحص شد، همانطور که در بخش بعدی مشخص شده است، اسکریپت حمله ایجاد می شود. به عنوان 

 نمونه برای آدرس تعیین شده در باال اسکریپت ذیل ایجاد شده است:

1 $ yaft generate http://localhost :3000/2009/7/16/ hello-world   --rails ~/ Sites /mephisto / 

2 One form found 

3 Generated test case in ~/ forms localhost 3002009716hello-world_14a5d39 . rb 

مشخص می کند که گیج کننده آکاهانه عمل می کند. برای این منظور با  / rails ~/ Sites /mephisto--در مثال فوق تگ 

 های ورودی مشخص شود. های دادهارزیاب ها می بایست قالب و محدودیت استفاده از

مله را اجرا کرد. در مثال ذیل یک حبار اسکریپت  100برای مثالً   times–پس از ایجاد اسکریپت حمله می توان بوسیله تگ 

 ت. بار حمله انجام می شود.  در لیست ذیل خروجی حاصل از تالش گیج کننده نیز مشخص شده اس

1 $ yaft exercise forms localhost 30002009716hello-world 14a5d39 . rb  --times 1 

2 INFO: Found 1 form( s ) to exercise 

3 INFO: Exercising form http://localhost :3000/2009/7/16/ hello-world | 

4 // form [ @id=' comment-form ' ] 

5 WARN: Error code detected 500 

6 INFO: Request invoked faulty reply 

7 INFO: Found 1 invalid response 

8 INFO: Created report in ~/ report_Fri_Aug_28_1 7 : 0 3 : 3 3_+0200 2009 . html 

گ ایجاد شده است. حاال جهت دریافت علت خطا می بایست به سابقه یا ال 500در باال مشاهده می شود که کد خطای 

خطای گردآوری شده در سرویس دهنده می توان علت خطا را مشخص نمود. علت خطا همانطور که در لیست ذیل مشخص 

است. نوع خطا در اینجا سرریز استک و علت آن تکرار بیش از حد حلقه  redClothبرنامه  31/29شده است در سطر 

 فراخوانی خودبازگشتی است.

 

 

 مولد اسکريپت حمله -ب

های حمله را برای فرم های وب ایجاد می کند.  در ادامه نمونه ای از اسکریپت حمله ارایه شده آزمون، اسکریپتجزءمولد 

 های گیج سازی آن فرم می باشد. است.  هر اسکریپت حمله شامل توصیف بک فرم و ویژگی

 

1 TestForm [ " http : / / 8 0 . 2 5 5 . 2 5 1 . 9 3 / us e r s , "// form [ @id=' e d i t u s e r ' ] " ] do 

2 name " new user " 

3 action " http : / / 8 0 . 2 5 5 . 2 5 1 . 9 3 / us e r s " 

4 method " post " 

5 post-conditions : no-invalid-status-codes 

6 cookie "52 edd1182f32449b944b5acce65ca9a2a9b7a46f\n" 
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7 
8 password = / . { 4 , 4 0 } / . gen 

9 
10 f i e l d s do 

11 input ' return_action ' , random 

12 input ' user [ terms_of_service ] ' , random 

13 input ' account_type ' , random 

14 input ' user [ login ] ' , /. f3 ,40 g/ 

15 input ' user [ email ] ' , /nwf1,10g@nwf1,10 gn.nwf2g/ 

16 input ' user [ password ] ' , password 

17 input ' user [ password_confirmation ] ' , password 

18 input ' user [ first_name ] ' , random 

19 input ' user [ middle_name ] ' , random 

20 input ' user [ last_name ] ' , random 

21 input ' user [ company_name ] ' , random 

22 input ' device_permission [ technical ] ' , random 

23 input ' device_permission [ channels ] ' , random 

24 input ' device_permission [ history ] ' , random 

25 input ' account_reseller_id ' , random 

26 end 

27 end 

 له که بطورخودکار تهیه شده استنمونه ای از اسکریپت حم 8-11شکل 

 

 URLهر فرمی شماره یکه خود را دارد. این شماره همانگونه که در سطر اول از لیست مشخص شده است شامل آدرس 

است.  HTMLدر داخل صفحه  http://www.w3.org/TR/xpathفرم برای نمونه به صورت  XPATHصفحه باضافه آدرس 

مشخص شده، در اسکریپت  2خود قرار می دهند. این نام همانگونه که در سطر  HTMLف ها نام خود را در توصیاکثر فرم

ارسال  Deleteو  Get ،Put ،Postبطور عمده در قالب متدهای  HTTPحمله قرار می گیرد.  تقاضاهای درون فرم در پروتکل 

بکار برده  Getاشد. در صورتیکه متد می ب Postبرنامه فوق  4برای ارسال تقاضای گیج کردن در سطر  HTTPمی شود. متد 

 شود برطبق ساختار ارایه شده در :

RFC 1738: http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt 

RFC 3986: http://tools.ietf.org/html/rfc3986 

هر اسکریپت حمله نیاز به تعدادی پس  5رمز می شوند.  طبق سطر  URLنام فیلد مورد نظر و مقدار گبج کننده در داخل 

در نظر  no_invalid_status_codesدارد که پس از حمله ارزیابی می شود. پیش فرض همواره  post-conditionفرض یا 

ایجاد شده می توان از الگ یا سابقه ایجاد شده توسط سرور استفاده نمود. گرفته می شود. البته برای دریافت وضعیت خطای 

ارتباطی با سرویس دهنده همانطور  sessionدر این نوع الگ معموالً نوع خطا و مسیر پشته موجود است. برای تعیین جلسه یا 

کاربر است و همراه با پروتکل مشخص شده است، از کوکی ها استفاده می شود. در واقع کوکی شامل مجوز  6که در سطر 

HTTP .ارسال می شود تا کاربر شناسایی گردد 

برای مقابله با حمالت تزریق اسکریپت استفاده شود. یک نانس در  nonceدر یک فرم ممکن است که از نانس ا در اصطالح 

ر می گیرد. وقتی فرمی واقع یک توکن رمز شده هست که برای جلوگیری از حمالت تزریق اسکریپت مورد استفاده قرا

شامل دانس می باشد و ارسال می شود. برنامه کاربردی تحت وب بدنبال نانس می گردد. به عبارت دیگر درخواست گیج 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt
http://tools.ietf.org/html/rfc3986
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کننده می بایست شامل نانس معتبر باشد تا بتواند به کار خود ادامه دهد.برای این منظور اسامی فیلدهای درون فرم را مورد 

و فیلدهایی که می بایست شامل نانس باشند را یافت و در هنگام حمله لغت کلیدی خاصی را برای این  بررسی قرار باید داد

در فرم ها مورد استفاده قرار می گیرد.  wpnonce_فیلد  wordpressنوع فیلدها مشخص کرد. برای نمونه در سکوی کاری 

 مشخص می کند:یفت برای این نوع فیلدها فرمت داده گیج کننده را به صورت ذیل 

input ‘_wpnonce’, nonce(“ _wpnonce”) 

 

 جزء مولد داده هاي آزمون  -ج 

از  ARCFOUR/RC4/ARC4برای ایجاد داده های تصادفی از مولد خاص اعداد تصادفی استفاده می شود. این مولد با نام 

 آدرس ذیل قابل دستیابی است:

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/draft-kaukonen-cipher-arcfour-03.txt21 

ن برای توصیف ساختار لغات استفاده می شود. برای نمونه جهت تعیی ORMبرای ایجاد داده ها بطور آگاهانه از مدلی به نام 

 به صورت ذیل استفاده می شود.   /.w{1,10}@\w{1,10}\..\w{1,2}\/ساختار آدرس پست الکترونیک از عبارت با قاعده 

class User < Act iveRecord : : Base 

 validates format of : email , with => /\w{1 ,10}@\w{1 ,10 }\.\w{1 ,2}/ 

end 

 salam@sasa.euحمله می توان ایمیل های مختلف مثل در اسکریپت  /\{@w{1,2}/\.\w{1,10}\w{1,10}با استفاده از عبارت با قاعده 

 را ایجاد نمود.

 

 گیج کننده فرم -د

 

ترتیب است که اسکریپت  گیح کننده فرم برنامه ای است که در ورودی خود اسکریپت های جمله را خوانده به اجرا در می آورد. روش کار به این

را به برنامه مورد نظر همراه با داده  HTTPحمله را خوانده بر اساس توصیف موجود در آن مبادرت به ایجاد داده های آزمون می نماید. درخواست 

 های آزمون ارسال می کند و منتظر می ماند. 

 

http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/draft-kaukonen-cipher-arcfour-03.txt21
mailto:salam@sasa.eu
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 خالصه ای از ورودی / خروجی گیح کننده یفت  9-11شکل 

 

 

1 $ yaft exercise forms local host30002009716hello-world_14a5d39.rb 

  --time s 1 

2 INFO: Found 1 form( s ) to exercise 

3 INFO: Exercising form ht tp : / / local host :3000/2009/7/16/ hello -world / 

4 // form [ @id=' comment-form ' ] 

5 WARN: Error code detected 500 

6 INFO: Request invoked faulty repl y 

7 INFO: Found 1 invalid response 

8 INFO: Created r eport in ~/ report_Fri_Aug_28_17 : 03 : 33_+0200_2009.html 

Listing 4.5: Fuzzing a form using YAFT 

 

 

  رابیرابیننده رد زبان ننده رد زبان گیج ک گیج ک           77--1111

 

 

 

  ازبار گیج کردنازبار گیج کردن          88--1111
یان اخیددر بدده منظددور تسددت بدده روش فازینددگ ابزارهددای متعددددی بدده دسددت آمددده اسددت. در ادامدده بدده معرفددی چنددد در سددال

 ابزار معروف در حوزه فازینگ خواهیم پرداخت.
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 :ufuz3. ابزار 1

 :شرح  

ی مدورد توجده مدی باشدد. از ایدن ابدزار معمدوالً بدرای تشدخیص آسدیب پدذیر 1فایدل این ابزار بده عندوان یدک فدازر دودویدی

اسددتفاده مددی شددود. ایددن ابددزار پددس از دریافددت فایددل ورودی بدده همددراه دریافددت مسددیر نددرم  2هددای سددرریز عدددد صددحیح

افددزاری کدده قددرار اسددت تحددت آزمددون فازینددگ قددرار بگیددرد، تسددت فازینددگ را انجددام داده و گزارشددات مبتنددی بددر 

 خطاهای صورت گرفته در نرم افزار را گزارش می نماید.

 

 :نحوه استفاده 

بددده راحتدددی مدددی  http://research.eeye.com/html/tools/RT20070129.htmlاز دریافدددت ندددرم افدددزار از آدرس  پدددس

شدردن دکمده ( بداز مدی شدود. بعدد از ف5توان نرم افزار را اجدرا نمدود. پدس از اجدرای ندرم افدزار صدفحه ای مطدابق بدا شدکل)

Next .تنظیمات فازینگ آغاز می گردد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه بیت ها، حداکثر تنظیمات فازینگ شامل تنظیم و انتخاب نرم افزار مقصد، انتخاب فایل داده ها، نحوه استاندارد پایان دهی ب

.ازینگ آورده شده است( تنظیمات مربوط به ف6زمان اجرای فازینگ، آفست شروع فازینگ و ... می باشد. در شکل)  

  

                                                 
1 Binary File Fuzzer 
2 Integer Overflow Vulnerabilities 

 2 شکل

http://research.eeye.com/html/tools/RT20070129.html
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 6 شکل

 Target Application در این قسمت آدرس نرم افزار مقصد فازینگ گرفته می شود. نرم افزاری همچون :

Windows Media Player ،MS Word .و ... می تواند به عنوان نرم افزار مقصد انتخاب شود 

 Data File: ت نرم افزار مقصد گرفته می شود. در این قسمت آدرس داده های ورودی به منظور تس 

 Endian در این قسمت مشخص می گردد که نرم افزار به چه نحوی داده ها را مورد ارزیابی قرار می دهد. اغلب :

 Real Playerاستفاده می کنند، اما بعضی از نرم افزارها همانند  Little Endianنرم افزارهای تحت ویندوز از روش 

 تفاده می کنند.اس Big Endianاز روش 

 Timeout در صورتی که نرم افزار در مدت زمان تعیین شده در این قسمت با مشکلی مواجه نشود، تست فازینگ :

 بعد از این مدت زمان به پایان می رسد. این زمان برحسب میلی ثانیه می باشد.

 Threads.در این قسمت تعداد نخ ها داده می شود : 

 Start offsetدرس شروع خواندن از فایل ورودی داده می شود.: در این بخش آ 

 Patterns در این قسمت الگوهای مدنظر به فایل ورودی داده می شود. همچنین امکان آن که چندین الگو به فایل :

 به عنوان حرف واسط استفاده نماییم.  ’,’ورودی داده شود می باشد. برای این کار کافی است تا از حرف

 Size field recognition امکان به رسمیت شناختن فیلد اندازه با فعال کردن یا غیرفعال کردن این قسمت میسور :

 می باشد.
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فرایند فازینگ مطابق با تنظیمات صورت پذیرفته اجرا می شود و نتایج  1پس از انجام تنظیمات بعد از فشردن دکمه بارگذاری

 ( به نمایش در می آید.7حاصل از آن مطابق با شکل)

 

 
 7 کلش

 ( نتیجه فازینگ شامل موارد زیر می باشد:7مطابق با شکل)

 

 Offset.آفست آدرسی از فایل داده ها که سبب بروز خرابی در نرم افزار شده است در این ستون درج می گردد : 

 Value :مقدار داده ای از فایل داده ها که باعث بروز خرابی در نرم افزار گشته است در این قسمت آورده می 

 شود.

 Address: .آدرس دستورالعملی که مورد خرابی واقع شده است در این قسمت آورده می شود 

 File : پشتیبان گیری از فایل داده هایی که در نرم افزار مقصد باعث بروز خرابی شده اند آورده می شود.نام 

 

 :2Fuzzer  Peach. چارچوب2

 :شرح 

                                                 
1 Load 

2 Framework 
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بددا هدددف قددرار دادن فددازری کدده توانددایی توسددعه سددریع، بدده کددارگیری آسددان، و  1بدده زبددان پددایتون 2006ایددن فددازر در سددال  

ایددن فددازر بدده  2010انعطدداف پددذیری بدداال و امکددان اسددتفاده مجدددد از کددد را داشددته باشددد طراحددی گشددته اسددت. در سددال 

ه عرضدده شددده اسددت.  فایددل نصددب بدده همددرا 2تغییددر مسددیر داد. ایددن چددارچوب بدده صددورت کددامالً مددتن بدداز #Cسددمت زبددان 

قابددل دسددتیابی مددی باشددد. شددایان ذکددر اسددت کدده نددرم افددزار   http://peachfuzzer.comکددد ایددن چددارچوب در آدرس 

HotFuzzer  کدده یددک ابددزار قدرتمنددد در زمیندده فازینددگ بدده شددمار مددی آیددد، توسددط تعدددادی از دانشددجویان پاراگویدده ای

 داده شده است. تحت همین چارچوب توسعه

  فازر:تولید 

اسددتفاده از ایددن چددارچوب در فازینددگ، بسددته بدده آنکدده عملیددات فازینددگ بددر اسدداس کدددام یددک از روش هددای مرسددوم  

، فازیندددگ بدددر روی کتابخانددده هدددای 5، فازیندددگ سدددرور شدددبکه4، فازیندددگ فایدددل هدددا3همانندددد روش فازیندددگ گندددگ

ایددن جددا بدده دنبددال فازینددگ فایددل هددا هسددتیم از ایددن رو بددا  و ... صددورت مددی گیددرد، متفدداوت مددی باشددد. مددا در 6مشددترک

تمرکددز بددر ایددن موضددوع آمددوزش نحددوه تولیددد داده هددای فازینددگ را شددرح خددواهیم داد. همچنددین بددرای آشددنایی بیشددتر بددا 

 مراجعه نمود. http://peachfuzzer.com/PeachQuickstartانواع مختلف روش های فازینگ می توان به آدرس 

در فازینددگ فایددل هددا در واقددع مددا بدده دنبددال آن هسددتیم کدده از طریددق فددایلی از داده هددا و طراحددی سدداختاری بددرای ایددن فایددل 

نددرم افددزاری کدده مقصددد فایددل بدده شددمار مددی آیددد را مددورد آسددیب قددرار دهددیم. بدده عنددوان مثددال  peachبدده وسددیله چددارچوب 

خددواهیم پرداخددت. هدددف ایددن فایددل آن خواهددد بددود کدده باعددث ایجدداد خرابددی در  wav.بدده نحددوه سدداختن فایددل  در ادامدده

 شود. Windows Media Playerنرم افزاری همچون 

بهددره مددی گیددریم. در ابتدددای امددر مدددل هددای داده طراحددی شددده و بعددد از  7بددرای سدداختن ایددن فایددل از فرمددت ایکددس ام ال

بدده منظددور تولیددد مدددل  . در نهایددت امددر تنظیمددات ناشددر در ایددن فایددل را درج مددی نمدداییم.آن مدددل حالددت بدسددت مددی آیددد

 مطابق با قطعه کد زیر استفاده می نماییم: Data Modelداده ها در فایل ایکس ام ال از المانی با نام 

<!-- TODO: Create data model --> 

<DataModel name="TheDataModel"> 

</DataModel> 

مطددابق بددا مثددال زیددر بهددره مددی  Header Fileمدده فایددل المددان مدددل داده را تکمیددل مددی نمدداییم. بدددین منظددور از یددک در ادا

 :گیریم

<!-- Defines the format of a WAV file --> 

                                                 
1 Python 
2 Open Source 

3 Dumb Fuzzing 
4 File Fuzzing 
5 Network server Fuzzing 
6 Shared Library Fuzzing 
7 XML 

http://peachfuzzer.com/
http://peachfuzzer.com/PeachQuickstart
http://peachfuzzer.com/TutorialDumbFuzzing
http://peachfuzzer.com/TutorialFileFuzzing
http://peachfuzzer.com/TutorialNetworkServer
http://peachfuzzer.com/TutorialSharedLibrary
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<DataModel name="Wav"> 

        <!-- wave header --> 

        <String value="RIFF" token="true" /> 

        <Number size="32" signed="false"/> 

        <String value="WAVE" token="true"/> 

         

</DataModel> 

 

امکددان تعریددف انددواع الگوهددا بدده peach در پایددان مدددل داده بددا توجدده بدده اینکدده چددارچوب  Header Fileبعددد از تعریددف 

 شرح زیر را دارد:
nkFact 

 
  

در فایددل ایکددس ام ال خددود یددک نددوع از ایددن انددواع را بسددط مددی دهددیم و مدددل داده خددود را تکمیددل مددی نمدداییم. مددا در 

 می سازیم: Wavاینمثال مدل داده را براساس نوع الگو 

<!-- Defines the format of a WAV file --> 

<DataModel name="Wav"> 

        <!-- wave header --> 

        <String value="RIFF" token="true" /> 

        <Number size="32" signed="false"/> 

        <String value="WAVE" token="true"/> 

         

        <Choice maxOccurs="30000"> 

                <Block ref="ChunkFmt"/> 

                <Block ref="ChunkData"/> 

                <Block ref="ChunkFact"/> 

                <Block ref="ChunkSint"/> 

                <Block ref="ChunkWavl"/> 

                <Block ref="ChunkCue"/> 

                <Block ref="ChunkPlst"/> 

                <Block ref="ChunkLtxt"/> 

                <Block ref="ChunkSmpl"/> 

                <Block ref="ChunkInst"/> 

                <Block ref="Chunk"/> 

        </Choice> 

</DataModel> 

 

تن مدددل داده در بخددش بعدددی بدده دنبددال سدداخت مدددل حالددت خددواهیم بددود. در سدداخت مدددل حالددت، مددی پددس از سدداخ

بایسدت مطدابق بدا اینکده چده عملیداتی قدرار اسدت تدا صددورت بپدذیرد اقددام نمداییم. اندواع عملیدات هدا در سده دسدته نوشددتن 

 زیر: ساخته می شوند. مطابق با مثال 3و راه اندازی نرم افزار 2، بستن فایل1در فایل

 
<!-- This is our simple wave state model --> 

                                                 
1 Output 

2 Close 

3 Call 
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<StateModel name="TheState" initialState="Initial"> 

        <State name="Initial"> 

                 

                <!-- Write out our wave file --> 

                <Action type="output"> 

                        <DataModel ref="Wav"/> 

                        <!-- This is our sample file to read in --> 

                        <Data name="data" fileName="sample.wav"/> 

                </Action> 

                 

                <Action type="close"/> 

                 

                <!-- Launch the target process --> 

                <Action type="call" method="mplayer.exe"> 

                        <Param name="wav file" type="in"> 

                                <DataModel ref="Param"/> 

                                <Data name="filename"> 

                <!-- Name of fuzzed output file --> 

                                 <Field name="Value" 

value="fuzzed.wav"/> 

                                </Data> 

                        </Param> 

                </Action> 

        </State> 

</StateModel> 

 

همددان گوندده کدده در مثددال بدداال بدده نظددر مددی آیددد، در هددر یددک از سدده عملیددات گفتدده شددده، یددک فایددل درج شددده اسددت. بدده 

مدددل داده ای مطددرح در بخددش قبددل مددورد بررسددی نددرم افددزار  sample.wavعنددوان مثددال در قسددمت نوشددتن در فایددل 

مثددال بدداال در صددورتی کدده نددرم افددزار مقصددد راه اندددازی شددود فایددل  مقصددد قددرار مددی گیددرد. همچنددین مطددابق بددا

fuzzed.wav .به عنوان فایل خروجی در نظر گرفته می شود 

در قسددمت پایددانی در بخددش نشددر مددی بایسددت ارتبدداط میددان عملیددات هددای مختلددف کدده در قسددمت مدددل حالددت در نظددر 

( callن مثددال بددرای انجددام عملیددات راه اندددازی نددرم افددزار)گرفتدده شددده بددود را بدده کددد ایکددس ام ال اضددافه نمدداییم. بدده عنددوا

 که در مثال باال آورده شده است می بایست قطعه کد زیر را به عنوان نشردهنده لحاظ کرد:

<Publisher class="file.FileWriterLauncher"> 

        <Param name="fileName" value="fuzzed.wav"/> 

</Publisher> 

 

کدافی اسدت تددا ایکدس ام ال نوشدته شدده را تسدت نمدداییم. بده منظدور تسدت ایدن کددد کدافی اسدت تدا از کددد  حدال در پایدان

 می باشد: peachزیر استفاده نماییم تا اطمینان حاصل شود که کد نوشته شده منطبق با استانداردهای 

c:\wav>c:\peach\peach.py -t wav.xml 

 

] Peach 2.1 Runtime 

] Copyright (c) 2004-2008 Michael Eddington 

 

File parsed with out errors. 
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در صددورتی کدده پیغددام بدداال بعددد از اجددرای تسددت فددازر داده شددد، مددی تددوانیم مطمددئن شددویم کدده فددازر نوشددته بدددون عیددب و 

 نقص می باشدد. حدال بده منظدور اجدرای فدازر کدافی اسدت تدا در مرحلده بعددی آن را اجدرا نمداییم. بدرای اجدرای ایدن فدازر

 از دستورالعمل زیر بهره می گیریم:

 

c:\wav>c:\peach\peach.py wav.xml 

 

حدال در صددورت نیداز مددی تددوانیم بدا تعبیدده کددردن ابدزار مانیتورینددگ بده نظدداره بنشددینیم کده فددازر سدداخته شدده در نددرم افددزار 

اده مقصدددد خدددود چگونددده عمدددل خواهدددد کدددرد. بدددرای بدسدددت آوردن مانیتوریندددگ مدددی تدددوان از آدرس زیدددر اسدددتف

 http://peachfuzzer.com/TutorialFileFuzzing/AgentAndMonitorنمود:

 

 :نحوه ارزيابی 

بعددد از دریافددت ایددن چددارچوب، بدده منظددور ارزیددابی ایکددس ام ال طراحددی شددده بدده جهددت انجددام فازینددگ، مددی تددوان از 

آن مشدداهده مددی شددود، مددی ( نمددای کلددی 8اسددتفاده نمددود. از طریددق ایددن ابددزار کدده در شددکل) Peach Validationپنجددره 

را بارگددذاری کددرده و بددا کلیددک بددر روی دکمدده  peachتددوان فایددل ایکددس ام ال طراحددی شددده مطددابق بددا چددارچوب 

validate .در ایددن ارزیددابی جزییددات ارزیددابی بدده همددراه تصددویری از کددد  فایددل تولیددد شددده را مددورد ارزیددابی قددرار داد

 قابل مشاهده می باشد. ذیل مصور در شکل Hex Viewو  Detailآن مطابق با پنجره های  1هگز

                                                 
1 Hex View 
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  دهمدهماز از دو دو فصل فصل 

  آزمون رنم افزارآزمون رنم افزار  
 

 

 

 

 

  مقدمهمقدمه          11--1122
در این فصل مقوله آزمون جعبه سفید نرم افزار مطرح شده است. یک مساله اساسی تولید خودکار داده های آزمون است. 

در واقع برای یافتن  است.نرم افزار  ی هایخسارت پذیر رزنه ها واین داده ها برای یافتن مکان خطا، ومساله دیگر استفاده از 

خطا و روزنه های حمله و نفوذ به کد می بایست مسیرهای مختلف برنامه را مورد بررسی قرار داد. برای این منظور باید بتوان 

اصل حکد برنامه ها  لخداده های آزمون را طوری ایجاد نمود که حداکثر پوشش برای مسیرهای مختلف اجرایی در دا

 آزمون مبتنی بر مدل به مبتنی استخراج موارد آزمون از مدلی است که رفتار سیستم را نشان می دهد.   گردد.

  تولید خودکار داده اه  آزمون ربا  کد اجراییتولید خودکار داده اه  آزمون ربا  کد اجرایی        22--1122
الترین احتمال جایگشتی بازه و بدست آوردن با 10نکته قابل توجه در این روش تقسیم کردن پارامترهای ورودی به حداقل  

از بازه ها برای پیمایش یک مسیر است. برای پیمایش آن مسیر در جایگشت یافته شده ورودی ها ایجاد می شوند. ابتدا برنامه 
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و بر اساس  های گراف جریان کنترلیلبه ی اجرا تعدادمستند گذاری می شود و با روش آزمون فازینگ به اجرا در می آید. 

ی جایگشت های مختلف دامنه های پارامترهای ورودی در یک ماتریس ذخیره می شود.  بر اساس این احتمال آن احتمال برا

ها احتمال اجرای هر مسیر مشخص برای جایگشتهای مختلف محاسبه می شود. با انتخاب حداکثر احتمال برای این مسیرها 

از هر پارامترهای ورودی باید مقدار دهی شود. با مشخص می شود که برای به اجرا در آوردن یک مسیر در کدام بازه 

برای تعیین احتمال مسیرها از شبکه های بیزین استفاده شده است. برای پیمایش هر مسیر جدول احتمالها بروز رسانی می شود. 

ف جریان تعیین میزان مسیرهای پوشش داده شده، در داخل گراف جریان کنترلی لبه های برگشتی حلقه ها حذف شده و گرا

مایش داده می شود. در ادامه مراحل الگوریتم به طور کاملتری توضیح داده ن Tierکنترلی به صورت نوع خاص درخت به نام 

     شده است.   

 

  مراحل الگوريتم پیشنهاديمراحل الگوريتم پیشنهادي
 تعیین گراف جريان کنترلی – 1مرحله 

گراف جریان کنترلی در قالب ماتریس مجاورت در اولین گام گراف جریان کنترلی از متن کد اسمبلی استخراج می شود. 

برای این گراف ایجاد می شود. تعداد سطرها و ستونها مساوی با تعداد بالکهای اولیه در گراف جریان کنترلی است. برای هر 

تابع یک گراف جریان کنترلی الزم است. با مرتب سازی شماره خطوط دستورالعمل های پرش و مقاصد پرش می توان 

ای اولیه را مشخص نمود. برای تعیین ارتباط بین بالکهای اولیه از الگوی جمالت پرش شرطی، غیر شرطی و جمله های بالکه

 سوییچ می توان استفاده نمود.

 

1

2 4

6573

10 8 9

11 14

12 13

15

 

int main(int argc,char**argv){ 

  int x=0; 

  int y=0; 

  int out=0; 

  x=atoi(argv[1]); 

  y=atoi(argv[2]); 

  printf("x=%d,y=%d-->",x,y); 

 

  switch (x){ 

    case 1 : 

      if (y>5) 

 out=x+y; 

      else 

 out=x-y; 

      break; 

    case 2 :  

      if (y>0) 

 out=x+2*y; 

      else 

 out=x*y; 

      break; 

    default: 

      if (y=x){ 

 if (x>5) 

   out=x*x; 
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 else 

   out=0; 

      }else  out=-1; 

  } 

 printf("%d\n",out);} 

 یک نمونه کد و گراف جریان کنترلی آن 1-12شکل 

  مستند گذاری خودکار کد اسمبلی –مرحله دوم 

گر به فایلی که مستند گذاری می شود. برای این منظور در اولین قدم باید یک اشارهبطور خودکار در مرحله دوم کد برنامه 

های اولیه یک قطعه کد پس از باز کردن فایل، در ابتدای هرکدام از بالکشود ایجاد گردد. در آن ریخته میهای برنامه مسیر

 شود که با ورود به آن بالک اولیه، شناسه مربوطه در فایل مقصد نوشته شود.گذاشته می

mov DWORD PTR [TempEAX], eax 

mov eax, DWORD PTR fpExecutionPath 

mov DWORD PTR [esp+12], eax 

mov DWORD PTR [esp+8], 1 

mov DWORD PTR [esp+4], 3 

mov DWORD PTR [esp], OFFSET FLAT:.LC31 

call fwrite 

mov eax, DWORD PTR fpExecutionPath 

mov DWORD PTR [esp], eax 

call fflush 

mov eax, DWORD PTR TempEAX 

 

 

 ایجاد شبکه بیزین –مرحله سوم 

در نظر گرفته می شود. فیلد  پنجم شبکه بیزین از یالهای گراف جریان کنترلی ایجاد می شود. در ساختار هر یال در مرحله سو

از نوع خودش به یال ه گر ابتدایی و انتهایی یال و یک اشار این فیلدها شامل شماره یال، شماره یال پدر، شماره گره های

شش فیلد است. این فیلدها به ترتیب نشانگر شماره یا شناسه گره شبکه  دارایبعدی می باشد. هر گره شبکه بیزین دارای 

که گره شبکه بیزین برگ است یا خیر، گره ابتدایی و انتهایی مربوط به یال متناظر در گراف جریان کنترلی و در بیزین، این

ساخت شبکه بیزین از روی گراف  آخر تعداد پدران گره شبکه بیزین و یک آرایه شامل شناسه تمام پدران آن هستند. برای

ها را به ترتیب به درون آن ریخته و با برداشتن و پردازش آنها شبکه بیزین توسعه جریان کنترلی به یک صف نیاز است تا یال

   توجه کنید که در شبکه بیزین از تکرار یال ها خودداری می شود.  داده شود.
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 ف جریان کنترلی و شبکه بیزین آنیک نمونه گرا 2-12شکل 

 مترهاي ورودي اراتقسیم بندي پ – چهارممرحله 

ابتدا شماره ترتیب، سپس نوع و دامنه های مقادیر توسط کاربر تعیین می شوند و در ورودی برای هر پارامتر در مرحله چهارم 

من ضیین می شود. این تعداد ممکن است در دامنه مقادیر تع 10برای هر پارامتر ورودی حداقل یک فایل ذخیره می شوند. 

   ارایه شده است:  1از نوع صحیح با کد  p003تا  p001در ادامه دامنه های سه پارامتر  اجرا تغییر کند. برای نمونه

P001:1 

[-1000,-5) 
[-5,5] 
(5,1000) 
P002:1 

(-7,0) 
[0,20] 
P003:1 

[0,7] 
 

ایجاد می شوند که توزیع آنها در سطح دامنه تعیین شده یکنواخت باشد. برای هر دامنه به صورت تصادفی مقادیر طوری 

برای این منظور کلیه جایگشتهای بازه ها برای هر پارامتر محاسبه می شود. سپس، برای تعدادی از ترکیبها ورودی ایجاد می 

با ساختاری که نمونه آن درذیل پس از نهایی شدن موارد آزمون تولید شده، این موارد آزمون در یک فایل اسکریپت شود. 

 شوند.نشان داده شده است، نوشته می
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گر یک یالهر گره نمایان گراف شبکه بیزین گراف جریان کنترلی  
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 بخشی از یک فایل اسکریپت حاوی موارد آزمون تولید شده  3-12شکل 

 

 اجراي مکرر برنامه -پنجممرحله 

پت مجدوز اجدرا داده در این مرحله فایل اسمبلی مستندگذاری شده باید تبدیل به فایل اجرایی گردد. پس از آن به فایل اسکری

بدده واسدطه اجدرای برنامدده  ExecutionPaths.txtگدردد. پددس از اجدرای فایدل اسدکریپت، یددک فایدل بده ندام شدده و اجدرا می

های اولیه و مربوط به موارد آزمون تولیدد های طی شده بر اساس بالکشود که حاوی کلیه مسیرمستندگذاری شده ساخته می

 ندین بار به اجرا در می آید. وسابقه اجراها ذخیره می شود. توجه کنید برنامه چ شده است.

 

 تعیین مسیرهاي پوشش داده شده -مشش مرحله

داده های آزمون می بایست میزان پوشش مسیرهای مختلف درون برنامه محاسبه شود. برنامه با در مرحله پنجم پس از اجرای 

ده به کل مسیرهای مجاز سبت پوشش داده شنوشش داده شده ، باید پس از تعیین تعداد کل مسیرهای مجاز و مسیرهای پ

برای نمایش گراف جریان کنترلی استفاده شده است. برای  trieسهولت در تعیین مسیرها از ساختار درخت برای بدست آید. 

 نمونه درخت ایجاد شده برای گراف جریان کنترلی قبلی در شکل ذیل مشخص شده است:

 

  

 

 

 

 

 

 شاخص شبکه بیزین یا گراف جریان کنترلی بدون حلقه trieت درخ 4-12شکل 

echo script type: R 

echo ">>>>>>>>running test 1" 

samples/outputs/ins_program.exe -818 -6 4 

echo ">>>>>>>>running test 2" 

samples/outputs/ins_program.exe -590 -2 5 

echo ">>>>>>>>running test 3" 

samples/outputs/ins_program.exe -24 -4 0 

1 

2 

3 

10 

11 

12 

15 
14 

7 

4 
8 

13 

15 15 
15 9 

15 

5 

15 6 

15 
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L2 

L3 

L4 

L5 

L6 
L7 
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 آزمون رنم افزارآزمون رنم افزار

 

با تکمیل شدن ساختار درختی، با استفاده از الگوریتم پیمایش عمقی تغییر یافته، مسیرهای درختی اسدتخراج شدده و در فدایلی 

از سداختار درختدی (، مسیرهای زیر قابل استخراج است کده بده راحتدی 13-3شوند. از گراف جریان کنترلی شکل )ذخیره می

 باشد:( قابل دستیابی می14-3شکل )

<1,2,3,10,11,12,15><1,2,3,10,11,13,15><1,2,7,8,15><1,2,7,9,15><1,2,3,10,14,15> 

<1,4,5,15><1,4,6,15> 

 

 تعیین احتمال هاي شرطی -مهفتمرحله 

ورودی برنامه اسدت. بدرای ایدن منظدور بدا ی جایگشتهای محتلف پارامترهای اربهدف تعیین باالترین احتمال اجرای هر مسیر 

توجه به سابقه مسیرهای اجرایی برای هر گره در شبکه بیزین، تعداد کل دفعات اجرا و تعداد دفعاتی کده بدرای هدر جایگشدت 

 هداتوجه به تعداد دفعات اجرای هر لبه، برای جایگشتهای مختلدف ورودی بازه پارامترها به اجرا در آمده مشخص می شود. با 

می توان احتمال اجرا شدن آن لبه به شرط اجرای هر لبه پدر آنرا محاسبه نمود. حاال برای یک مسدیر مدی تدوان احتمدال را بده 

نیداز بده محاسدبه احتمدال یدک  1<1,2,4,8,13,17,20>اگر برای یک مسیر خداص بده طدور مثدال صورت ذیل محاسبه نمود. 

 شود، محاسبه گردد.جیره احتمالی به صورتی که در ادامه بیان میباشد، باید زن 2(i,j,k)ها مانند جایگشت بازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مسیر یاد شده مسیر شبکه بیزین بوده و نباید با مسیر گراف جریان کنترلی اشتباه شود. البته این دو مسیر قابل تبدیل به یکدیگر هستند. 1
های متناظر با این به ترتیب بازه kو   i ،jدهنده این است که د. این جایگشت نشان( بدین مفهوم است که برنامه سه پارامتر ورودی دارi,j,kجایگشت ) 2

 جایگشت برای پارامترهای اول تا سوم هستند.
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 (15-3نمایش گرافیکی یک مسیر خاص شبکه بیزین شکل ) 5-12شکل 

یدره احتمداالت شدبکه های این مسیر در نظر گرفته شده و بدین طریدق وارد زنجتک گرهها به عنوان پدران تکهریک از بازه

 فدوقتوان از رابطه شکل ، می(i,j,k)های ی شدن این مسیر نسبت به جایگشت بازهمحاسبه احتمال  گردند. حال برایبیزین می

 استفاده نمود.

، فدوقی دوم شدکل اسدت. در تسداو iشبکه بیزین و بدازه  1دهنده احتمال دیده شدن توأم گره نشان iP,1، فوقدر رابطه شکل 

),,,|( 1720,20,20,20 PPPPPP kji  های شبکه بیزین، نسبت به دیده شدن توأم بازه  20احتمال شرطی دیده شدن گرهi ،j ،k 

، گدره 20در این مسیر است. این احتمال، از تقسیم فراوانی دیده شدن تدوأم گدره  20شبکه بیزین به عنوان پدر گره  17و گره 

)|,,(آیدد. بده دسدت می kو  i ،jهدای و بازه 17فراوانی دیدده شددن تدوأم گدره  به kو  i ،jهای و بازه 17 1,1,1,1 kji PPPPP 

این احتمال، از تقسیم فراواندی  باشد.یم i ،j ،kهای شبکه بیزین، نسبت به دیده شدن توأم بازه 1احتمال شرطی دیده شدن گره 

نیز بده  kPو iP،jPآید. به دست می kو  i ،jهای ی دیده شدن توأم بازهبه فراوان kو  i ،jی شظهاو بازه 1دیده شدن توأم گره 

هدا نسدبت بده تعدداد مدوارد آزمدون هستند که از تقسیم فراوانی دیده شدن ایدن بازه kو  i ،jهای ترتیب احتمال دیده شدن بازه

 آیند.دست می تولید شده به

آیدد. در ایدن های برنامده بده دسدت میهای متفاوت بازهبدین ترتیب احتماالت طی شدن یک مسیر خاص نسبت به جایگشت

1:0-1 

2:1-2 

4:2-3 

17:11-12 
k 

20:12-15 
j 

13:10-11 
i 

8:3-10 
k 

i 

j 
j 
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k 

k 

i 

j 
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 آزمون رنم افزارآزمون رنم افزار

های با احتمال باالتر به عنوان کاندید پوشش مسدیر انتخداب از جایگشت 1مرحله پس از مرتب سازی این احتماالت، درصدی

نماید. در ادامه، بده کردن احتماالت شبکه بیزین کمک میعملیات باالتر بوده و به غنی شوند. این درصد در ابتدای اجرایمی

های بدا احتمدال بداالتر قدرار گردد و تمرکدز روی جایگشدتها مورد آزمون تولید میتدریج برای درصد کمتری از جایگشت

هدا، های بازهرحلده بدرای هریدک از جایگشدتگردد. در هر متر حاصل میتر در زمان کوتاهگیرد. در نتیجه جواب مناسبمی

گردد. پس از اجرای برنامه و دسدتیابی بده مسدیرهای طدی شدده، کلیده تعدادی مورد آزمون تولید شده و برنامه با آنها اجرا می

ه و شوند. در این مراحل اگر مسیر مورد نظر طی شده باشد، برچسب طی شده خوردهای شبکه بیزین به روز رسانی میفراوانی

صورت در مرحله بعدی پیمایش عمقی ساختار درختی مسدیرهای ایسدتای گردد. در غیر ایندیگر عملیاتی روی آن انجام نمی

 برنامه، بار دیگر مورد پردازش خواهد گرفت. 

 توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است، که در این روش، هدف افزایش پوشش مسیرهای برنامه و نه طی شددن یدک مسدیر

های جدیدد خاص است. بنابراین در هر یک از مراحل کار اگر مسیر مورد نظر پوشش داده نشود نیز، به دلیل طی شددن مسدیر

نکته مهم دیگر در مورد  دهند.های مورد نیاز به روز رسانی شده و روش را به سمت پوشش حداکثری سوق میدیگر، فراوانی

اسبه زنجیره احتمالی مسیر مورد نظر است. به دلیل اینکه در ابتدا فراوانی دیده احتماالت پیش فرض در نظر گرفته شده در مح

، توزیع یکسان و عادالنه احتمدال بدرای ایدن 2های متفاوت صفر استهای شبکه بیزین نسبت به جایگشتشدن بسیاری از گره

ه زیر مسدیرها حفدظ شدود. بددین ترتیدب ها نسبت بگردد، اثر جایگشت بازهحالت در نظر گرفته شده است. این کار باعث می

 بازه مشترک با مسیر مورد نظر را افزایش داده و نهایتاً کل آن مسیر را پوشش داد.توان به تدریج زیرمی

 

 

 

                                                 
 گردد.این درصد، براساس مشاهدات و برای هر برنامه مشخص شده و تنظیم می 1
 د.شواین فراوانی صفر، باعث صفر شدن احتمال مسیر نسبت به یک جایگشت می 2
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 آزمون رنم افزارآزمون رنم افزار

 

 مقایسه روش تصادفی و بیزی در افزایش پوشش مسیرها برای شش برنامه  6-12شکل 

  از ژنتیکاز ژنتیکتولید خودکار داده اه  آزمون با استفاده تولید خودکار داده اه  آزمون با استفاده           33--1212
 

کانیابی خطا با ااستفاده از ربش بند           44--1122 کانیابی خطا با ااستفاده از ربش بند م   م
برنامه پویای  2بندیبرنامه براساس امتیازبندی جمالت حاصل از برش 1منظور کشف خطاهای معناییی محیطی بههدف ارایه

ی است که اجرای در اجراهای مختلف است.برش پویا برای مقدار یک متغیر در هر مکانی از برنامه شاخص دنباله جمله های

بندی تکنیکی است که تمام برش  آنها مقداری را ایجاد کرده است که نهایتاً در محاصبه مقدار آن متغیر تاثیرگذار بوده اند.

ها جمالتی هستند که بر آن دهد. منظور از وابستگیبندی( میی خاص از برنامه را )بسته به نوع برشیک جمله های وابستگی

افزار این است که زدایی نرمبندی در اشکالکارگیری برش. هدف از به[5]اند محاسبه شده در آن تأثیر گذاشته جمله و مقادیر

 اند.در بروز خطا تأثیر داشته "فقط جمالتی از برنامه برای وجود خطا باید بررسی شوند که واقعا

                                                 
Semantic Fault

Slicing
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 آزمون رنم افزارآزمون رنم افزار

 1ايبندي دادهبرش

های بندی ابتدا زنجیرهشوند. برای برشای بین جمالت محاسبه میهای دادهیها با توجه به وابستگبندی، برشدر این نوع برش

ها پویا و یا ایستا بندی که پویا باشد یا ایستا، زنجیرهشوند. بسته به نوع برشها محاسبه میاستفاده تشکیل شده و برش-تعریف

 ( را درنظر بگیرید.2-2شوند. برای مثال شکل )ساخته می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [6]ای بندی دادهلی از برشمثا

 zی شود که در محاسبهفقط شامل جمالتی از برنامه می zی ای برای جملهداده بینید، برش( می2-2طور که در شکل )همان

 اند.نقش داشته

 

 2بندي کاملبرش 

طور ی خطا بهشوند. اگر جملهمیهای کنترلی نیز درنظر گرفته ای، وابستگیهای دادهبندی عالوه بر وابستگیدر این نوع برش

ی شرطی تأثیر ی خطادار در نتیجهاگر جمله "شود. مثالرا شامل نمیای آنمستقیم روی خروجی تأثیر نداشته باشد، برش داده

ای خطا را پوشش روی مقدار خروجی تأثیر دارند، برش داده else-partو  then-partهای بگذارد که جمالت داخل بالک

 ( را درنظر بگیرید.2-3د. برای روشن شدن این امر شکل )دهنمی

 

 

                                                 
 است. Data Slicingاين عب  ت مع  ل عب  ت ف  سي  1
 است. Full Slicingاين عب  ت مع  ل عب  ت ف  سي  2

1. read (a); 

2. read (n); 

3. i=0; 

4. while (i<n) { 

5.  read (x); 

6. read (y); 

7. a=a/x; 

8. b=x; 

9. if (a>1) 

10.     b=a-3; 

11. if (b>0) 

12.     z=x+y; 

 else 

13.     z=x-y; 

14. output (z); 

15. i=i+1; 

      } 

 

 

 

 

 (Faulty Statement) 

 13. z= x-y+1 should be z= x-y 

 

  

Inputs: a=2; n=1; x=-1; y=1; 

 Erroneous output: z=-1; 

            Correct output: z=-2; 

 

 

 Data Slice = {5,6,13,14} 
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 آزمون رنم افزارآزمون رنم افزار

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 بندی کاملمثالی از برش

ی جای جملهی دوازدهم بهشود جملهی دهم باعث می( نشان داده شده، وجود خطا در جمله3-2طور که در شکل )همان

ی خروجی ظاهر ای جملهم در برش دادهی دهسیزدهم اجرا شود و خروجی نادرست تولید شود. مشخص است که جمله

یابیم که این برش، های کنترلی بر مقدار آن اثر داشته است. از این مثال درمیکه از طریق وابستگینشده است در صورتی

 کند.ای تولید میداده تری نسبت به برشتر و کاملی بزرگمجموعه

   

 

 

کالزدایی  11--44--1212 کالزداییمفهوم اش   مفهوم اش

محاسبه  6باشد  4مواجه می شوید که مقدار آن برای نمونه بجای آنکه  a = x*yی با جمله ای مثل در طی عمل اشکالزدای

بوده اند را پیدا نمود. برای  yو  xشده است. برای یافتن علت می بایست به عقب رفته و جمله هایی که تاثیر گذار در مقدار 

با استفاده از الگوریتم تعاریف دسترسی شونده که در کتابهای این منظور می بایست در طول مسیر اجرایی برنامه می بایست 

کامپایلر وجود دارد از هر استفاده ای به محل مقدار دهی ای که در مسیر اجرایی برنامه است رسید. برای نمونه در اینجا از 

تعریف شده اند رسید و به همین محاسبه یا  yو  xباید به جمالتی که در مسیر اجرایی وجود دارند و درآنها  yو xاستفاده از 

1. read (a); 

2. read (n); 

3. i=0; 

4. while (i<n) { 

5.  read (x); 

6. read (y); 

7. a=a/x; //a:4 

8. b=x;   //b:2 

9. if (a>1) 

10.  b=a-3; 1#0 

11. if (b>0) 

12.     z=x+y; 4 

 else 

13.     z=x-y;  

14. output (z); 

15. i=i+1; 

      } 

 

 

 

 

 (Faulty Statement) 

 10. b=a-3   should be   b=a-4 

 

  

            Inputs: a=8; n=1; x=2; y=2; 

 Erroneous output: z=4; 

            Correct output: z=0; 

 

 

 Full Slice = {1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14} 

 10 is not in Data Slice = {5,6,12,14} 
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 آزمون رنم افزارآزمون رنم افزار

ترتیب در مسیر اجرایی به عقب رفت. عالوه بر وابستگی داده ای وابستگی های کنترلی نیز در تعیین مقدار غلط می توانند 

 به صورت ذیل محاسبه شود: xتاثیر گذار باشند. برای نمونه چنانچه در برگشت به عقب مقدار 

If ( c > d) x = 5; else x = c –e;   

وع می بایست اشتراک گراف وابستگی با آن بخش از منیز در مقدار غلط تاثیر گذار بوده اند. در مج eو  c ،dدر اینجا 

پس  sliceبوده اند را بدست آورد. حاصل را یک برش یا در اصطالح  a = x*yجمالت اجرا شده که تاثیر گذار در مقدار 

 روی پویا می نامند.  

بندی عدم امتیازدهی به جمالت حاصل از برش است. نقطه ضعف دیگر این های برشط ضعف روشترین نقایکی از مهم

رو کامل بندی پویای پسشد برشی خطادار در برش حاصل نباشد و در اصطالح خطا، خطای مرتبط بااست که اگر جمله

 ی و برش بندی در این بخش ارایه شده است:های آمارلذا، الگوریتم نوینی از ترکیب روش یابی کند.را مکانتواند آننمی

 

کان یابی خطامراحل الگوریتم مراحل الگوریتم   22--44--1212 کان یابی خطام       م

 ايجاد برش پويا -1

 ای از دستور اجرای این ابزار نشان داده شده است.استفاده شده است. در زیر نمونه WETبندی از ابزار برای برش

java Slice TRACE.txt 0x804FF58 0  
ی دستورالعمل است. ی نمونهشماره 0آدرس دستورالعمل و  00x804FFفایل ورودی،  TRACE.txtدر این دستورالعمل 

است که با مستندگذاری کد دودویی  Valgrindنام خروجی یک ابزار تحلیل پویا به TRACE.txtیعنی  WETفایل ورودی 

های ت است. ابزاری که وابستگیای بین جمالهای پویای دادهکند. این رد شامل وابستگیبرنامه رد یک اجرا را تولید می

 نام دارد. Diabloکند، کنترلی را محاسبه می

 

 

 

 

 

 مراحل ایجاد برش پویا با استفاده از ابزار 6-12شکل 

ورودی 
 برنامه
های وابستگی

 برنامه

کد دودویی 

 برنامه
TRACE.txt SLICE.txt Diablo 

   

   

Valgrind 
    Wet 
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-نیاز است، از سیستم glibc 2.3.Xو یا  glibc 2.2.X، به Valgrindجا که این ابزار تحت لینوکس بوده و برای نصب از آن

ممیز شناور  WETذکر است که ابزار الزم به سازی دو روش پیشنهادی استفاده شده است.ای پیادهبر UBUNTU 6.06عامل 

 کند.را پشتیبانی نمی

 تبديل هر اجراي برنامه به يک بردار -2

ه برای مکانیابی خطا می بایست برنامه را چندین بار اجرا نموده، از مقایسه برش ها برای اجراهای خطا دار و بدون خطا حوز

چندین بار اجرا می کنند و کلیه جمله مطابق شکل فوق با دادن ورودی ها برای این منظور برنامه را خطا را مشخص نمود. 

هایی که در مسیرهای اجرایی مختلف مشاهده شده اند را بدست می آورند. حاال شماره هر جمله معادل با یک خانه در 

 د:شویک وکتور ایجاد و طبق رابطه ذیل خانه های وکتور را مقداردهی می  می گردد. برای هر اجرااجرایی برنامه وکتور 

X) = بردار اجرایی
1
 , X

2
 , … , X

n
) 

 

 

Xi =  

 

 خوشه بندی مسیرهای اجرایی -3

در مرحله سوم بردارهای اجرایی بر اساس فاصله اقلیدسی که از ضرب داخلی وکتورها بدست می آید خوشه بندی می شوند. 

مسیرهای اجرایی بر اساس میزان تشابه با هم در یک خوشه قرار می گیرند. برای عمل خوشه بندی از الگوریتم  بدین ترتیب

k-means   .در نرم افزار وکا استفاده شده است   

 محاسبه احتمال شرطی جمالت -4

خروجدی را  8ه در شدکل ذیدل جملده نموندجمالتی که اجرا شده اند اما در برش نبوده اند نیز می توانند منشا خطا باشند. برای 

در بدرش قدرار  5شرطش غلط است مسلماً جمله شماره  6ایجاد می کند. با برش بندی رو به عقب در اجرایی که جمله شماره 

   نمی گیرد. اما، همانطور که در داخل کد مشخص شده این جمله عامل خطا است. 
1. int main() { 

2. int y= 3; 

3.    int x; 

4.    scanf(“%d”,&x); 

5.    x = x % 2;  //faulty statement-> should be x=x/2; 

6.   if ( x > 0 ) 

7.       y += x; 

8. return y; } 

   

هدا یعندی قدرار  1ی که در داخل یک خوشه داشته اگر نسبت تعدداد فقدر کل اجراهای مو Sجمله  برای هربرای همین منطور 

ی جمله
i

X  1                            شد رو نبابرش پویای پساجرا شده باشد اما در- =  

ی جمله
i

X  0                                                                           شده باشد ناجرا =   

ی جمله
i

X 1 =                                           رو ظاهر شده باشددر برش پویای پس 
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بیش از نیم باشد، مقدارهای صفر در سایر اجراهای برداری موفق تبددیل بده  آنتعداد اجراهای  در داخل برش به کل Sداشتن 

بده  بده همدین ترتیدب بدرای کلیده اجراهدای نداموفق درون یدک خوشدهمی شود.  1-و در غیر این صورت تبدیل به  می شود 1

 صورت بالعکس عمل می شود.
P(S | passs) > 0.5  0 is replaced with 1 

P(S | passs)  0.5  0 is replaced with -1 

P(S | fail > 0.5  0 is replaced with -1 

P(S | fail)  0.5  0 is replaced with 1 

 امتیازدهی به جمله ها -5

 ابتدا تعداد دفعات حضور جمله در احراهای موفق و ناموفق طبق جددول ذیدل برای محاسبه میزان تاثیر هر جمله در ایجاد خطا

   و بر اساس سوابق اجرایی برنامه ثبت می شود. 

 ی اجراهاحاالت ممکن برای یک جمله در مجموعه

 

 

 

 

 

 

برای امتیازدهی راهای موفق دیده شده است. جشاخص تعداد دفعاتی است که جمله مورد نظر در ا aدر رابطه فوق برای نمونه 

ود که روشی بدون پارامتر است و بدرای هدر تعدداد دلخدواهی از شاستفاده می به جمالت در هر خوشه از ضریب همبستگی 

 شود:ی ذیل محاسبه میعناصر قابل اعمال است. این ضریب همبستگی از رابطه

 

 

 

 

ها یا خدود منشدأ خطدا عنوان مکان احتمالی وجود خطا به کاربر ارائه شده و این مکانجمالتی با باالترین امتیاز در هر خوشه به

امتیاز کند. جمالت همخطا را مشخص میها محل رو آنصورت برش پویای پسمحل بروز خطا هستند که در این هستند و یا

 گیرند.تر به محل بروز خطا، امتیاز بیشتری میشوند و جمالت نزدیکها از محل بروز خطا امتیازبندی میی آنبرطبق فاصله

 هاامنتیازدهی به خوشه -6

 گیرند، بر طبق رابطه ذیل مخاسبه می شود :  درصدی از اجراهای ناموفق که در آن خوشه قرار می امتیاز هر خوشه براساس

,

( ) ( ) ( ) ( )
X Y

a d b c

a b c d a c b d
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, k

The Number of Failed Test Cases in Cluster k
k K priority

The Total Number of Failed Test Cases


  


 

یابد تا خطا پیدا ادامه میعمل این خوشه ها به ترتیب امتیازشان و درون خوشه ها جمالت بر اساس اولویت بررسی می شوند.  

 دهد.را نشان می Stat-Slice ما با نامش شبه کد رو ذیلالگوریتم  شود.

 Stat-Sliceروش پیشنهادی  -الگوریتم 

Stat-Slice Algorithm 

Input: A set of failing and passing executions and their corresponding test cases 

Output: Some descending sorted list of statements with their scores for each cluster  

 

begin 

 compute dynamic backward full slice for the output statement for every test cases 

             //For every test cases’ slices compute execution vector as bellows 

 for (every test cases’ slices)              

  for (every statements in the union of slices) 

  { 

   if (the statement exists in the slice) 

    set its value to “1” in its execution vector 

   else if (the statement executes in this test case execution) 

    set its value to “0” in its execution vector 

   else 

    set its value to “-1” in its execution vector 

  } 

 cluster execution vectors using k-means 

 compute two conditional probability ( 1 | )P fail   and ( 1 )P pass  for each  

             statement, , in each cluster 

 // Exclude “0” from execution vectors as bellows 

 for (each every test cases) 

  for (every statements with the value “0” in test case’s execution vector) 

   if (execution of the test case has failed) 

    if ( ( 1 ) 0.5P fail   ) 

     convert “0” to “1” 

    else 

     convert “0” to “-1” 

 

   else 

   if (execution of the test case has passed) 

    if ( ( 1 | ) 0.5P pass   ) 

     convert “0” to “1” 

    else 

     convert “0” to “-1” 

 

//Compute statements score as bellows 

for (every clusters) 

 for (every statements, X) 

 { 
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            ..FOz   =number of observed faulty statements 

           
             ..FNOz = number of non observed faulty statements 

     
                   ..POz   = number of observed passing (non faulty) statements 

    
                    ..PNOz = number of non observed passing statements 

            
( ) ( ). . . . . . . .

,
( ) * ( ) * ( ) * ( ). . . . . . . . .P . . . . . . .

Z Z Z ZO F NO P NO F O P
X Y

Z Z Z Z Z Z Z ZO F O P O F NO F O NO P NO F NO P

  
 

   

 

 } 

 give a descending sorted lists of statements for each cluster 

 for (each cluster, k) 

  The Number of Failed Test Cases in Cluster k
priority

k
The Total Number of Failed Test Cases






 

end. 

 

-ها مقایسه کردههای آماری دیگر خود را با آنهایی هستند که روشاند و از روشرای مقایسه انتخاب شدهسه روش آماری ب

. Bug Isolation (Liblit)و  SOBER ،Tarantulaطور کامل معرفدی شددند، عبارتندد از: ها که در فصل سوم بهاند. این روش

 دهند.ن مینشا Stat-Sliceشکل ذیل ارزیابی سه روش یاد شده را با 
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   Liblitو  SOBER ،Tarantulaزدایی آماری با سه روش اشکال Stat-Sliceی مقایسه  7-12شکل 





 

  دهمدهمچهارچهارفصل فصل 

  اهاهون رتاهشون رتاهشردرد  کدکد  مهندسی معکوسمهندسی معکوس
 

 

 

  مقدمه مقدمه               11--1414
از داخل حافظه های مانا درون تراشه ها و هدف از این فصل نمایش کاربرد مهندسی معکوس در استخراج کد نهفته 

و دستگاههایی که دارای این پردازنده   ATMELمیکروکنترلرها است. بدین منظور به عنوان نمونه پردازنده های خانوادی 

هدف با استفاده از راه کارهای مهندسی معکوس الگوریتم های کد .در این فصل مورد استفاده قرار داده شده استهستند 

ته درون قطعات سخت افزاری را بدست آورده تا بتوان این وسایل را بصورت بومی برنامه ریزی و ایجاد نمود و در نهف

 صورت امکان توسعه داد . 
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  AArrmmربداه  ربداه          22--1144

آنجا که اکثر این پردازنده ها دارای  قیمت پایین ، سرعت و قابلیت باال  هستند و در دنیا دارای محبوبیت زیادی می باشند، تا 

کنند . از مهمترین  قابلیت های این گوشی های اندرویدی که در بازار موجود است از پردازنده های شرکت آرم استفاده می

، اندروید و همچنین انجام پردازش های  CEتوان به امکان نصب سیستم های عاملی چون لینوکس ، ویندوز پردازنده ها می

  Beagle Boardاما دو برد  و باالتر قابلیت اجرای اندروید را دارند . 9تمامی برد های آرم  سنگین گرافیکی اشاره کرد.

ایران  برد هایی است که به وفور در بازاراز جمله   Friendly ARMبرای اندروید بیشتر استفاده می شوند .  Friendly ARMو

 همراه هستند .لمسی  LCDعالوه بر آن دارای   دارند ویافت می شود . این برد ها اکثر امکانات مورد نیاز را 
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گاه              11--22--1144 گاهمشخصات دست   مشخصات دست
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  چالش اه و موانع ربداه  آرمچالش اه و موانع ربداه  آرم      22--22--1144
 : مشکل بزرگ مواجه شدیم که عبارتند از 3با  Friendly ARMمتاسفانه هنگام کار با بردهای 

که برای این برد نوشته شده است به زبان چینی است و کار  اکثر برنامه هایی که در سیستم عامل اندروید سفارشی شده ای .1

 با آن بسیار مشکل است.

و ... )که تکنولوژی های کنترل سخت افزاری می  I/O  ،PWM  ،I2Cها ، وسایل  ledبرنامه ی اصلی که برای مدیریت . 2

کاربر چگونه بتواند خود با این وسایل  باشند( به صورت پیش فرض درون سیستم عامل تعبیه شده و هیچ راهنمایی برای اینکه

 .            کند و برنامه بنویسد وجود ندارد خروجی کار -ورودی

 . منابع فارسی برای نوشتن برنامه های اندروید به زبان فارسی بسیار محدود و کم است.3

 

  سیستم عامل اندروید سیستم عامل اندروید         33--1144
 مثل ارسال پیامک،  که از تمام ویژگی های یک گوشی هوشمند ساختیی اندروید بستری را فراهم می کند تا بتوان برنامه ها

استفاده کنداندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون شماره گیری، فرستادن پیامک یا استفاده از دوربین 

 . مزایای دیگر آن عبارتند از :  گوشی را به برنامه نویسان می دهد

1-  Open Source  

 پوسته جاوا بر روی لینوکس -2

 نویسی فقط با جاوابرنامه  -3

4- developer.android.com/sdk/ 

 eclipseقابل نصب بر روی  -  

 

 

 

 مرحله زیر انجام می شود :  4نصب سیستم عامل اندروید در 
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توسط  شدن برد امکان بوت شده( )که در سی دی همراه برد ارائه  SD-Flasher.exeدر این مرحله با استفاده از نرم افزار . 1

SD-Card شود.  شود و فایلهایی درون کارت کپی میفراهم می 

 

 

 SD-Cardدرون )که درون سی دی همراه برد وجود دارد( تم عامل را سمربوط به سی Imageدر این مرحله تمام فایلهای .  2

 کنیم .کپی می

 بازکرده و محتوی آن را بصورت زیر تغییر میدهیم :را SD-cardدرون  images\FriendlyARM.ini\.  فایل 3

 “Action=Run”   و“OS=Android” 
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دستگاه شروع به لود  لود شود . سپس SD-Cardقرار داده تا برد از روی  SDBOOTبرد را در حالت  S2در نهایت کلید . 4

 .رنگ نارنجی نشان داده شده استبا  S2کلید  شود.بعد از چند لحظه نصب می شدن کرده و سیستم عامل اندروید

 

 
 

    ربانمه  نویسی اندرویدربانمه  نویسی اندروید            11--  33--1144

 نمودار زیر نشان دهنده ابزار مورد نیاز برای برنامه نویسی اندروید در کامپیوترهای شخصی است :

 
 ید :برای دریافت این برنامه از لینک زیر استفاده کن را دریافت و نصب کنیم . Java SDKنخست باید برنامه 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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 ر استفاده کنید :نیز  از لینک زی برای دریافت این برنامه را دریافت و نصب کنیم . Android SDKدر مرحله دوم باید برنامه 

 developer.android.com/sdk/index.html 
 

 
 

و بر اساس نسخه اندروید مورد نظر فایلهای کتابخانه ای مورد نیاز را  را اجرا کرده SDK Managerبعد از نصب برنامه فایل 

 را نصب میکنیم .  2,3,1اندروید نسخه  های  APIما  نصب میکنیم .

 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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باشد و نیاز به نصب ندارد را دریافت کنیم ، این نسخه بصورت پرتابل می Eclipseبرنامه   indigoدر محله ی سوم باید نسخه 

 www.eclipse.org/downloads   .لینک دریافت برنامه :

http://www.eclipse.org/downloads/
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برنامه های مربوط به این سیستم   eclipseمعرفی کنیم تا بتوانیم در   Eclipseرا به برنامه android SDKدر مرحله چهارم باید  

 بصورت زیر عمل میکنیم : Eclipseدر برنامه   بدین منظور عامل را بنویسیم .

 <- Help menu -> Install new software -> Addرا انتخاب می کنیم  android sdkمسیر نصب  

 
 

 ایجاد اولین برنامه : 

File menu -> New -> Project -> Android, Android Project 
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 برنامه ای که نوشته شده به دو صورت قابل اجرا است :

 . اجرا در کامپیوتر شخصی1 

 friendly Arm.نصب و  اجرا در برد 2 

اگر  targetرا انتخاب کرده و در قسمت   run Configurationی گزینه  Runبرای مشخص کردن محیط اجرا باید از منوی 

را  Automaticو در صورت اجرا بر روی سیستم عامل خود گزینه   Manualمیخواهیم برنامه بر روی برد اجرا شود گزینه 

 ( بسازیم .AVDانتخاب و یک ماشین مجازی اندروید )
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 مشخص کردن محیط اجراي برنامه اندرويد
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 ماشین مجازي اندرويد بري اجراي برنامه

 

    ريورس رد  اندرویدريورس رد  اندروید    22--  33--1144

برنامه های مختلفی برای این  Android SDKاوپن سورس است و توسعه دهندگان می توانند با استفاده ازمنبع باز با اندروید 

بتوانند هرچه سریعتر و بهتر برنامه هایی بسازند سیستم عامل بنویسند. در واقع اندروید بستری را فراهم می کند تا برنامه نویسان 

که از تمام ویژگی های یک گوشی هوشمند استفاده کند. اندروید امکان استفاده از توابع داخلی گوشی موبایل همچون 

ند و رتمیا استفاده از دوربین گوشی را به برنامه نویسان می دهد تا بتوانند نرم افزار های قد پیامک شماره گیری، فرستادن

  کاربردی برای کاربران بسازند.
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

 روال انجام کار

 apk.. کپی فایل 1

 jar.به  apk.. ریورس فایل 2

 jar.. دیکامپایل فایل 3

 

 

 

 

 

برنامه را  یا حافظه ی فلش انتقال داد . SDرا به حافظه جانبی مانند کارت   apk.توان فایل می root explorerبوسیله نرم افزار 

 می توان از لینک زیر دریافت نمود

http://www.apktops.com/root-explorer-2-16.html 

 قرار دارند .  data/و یا  system/app/برنامه های نصب شده در سیستم عامل اندروید در مسیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iTest.apk  که توسط تیم طراح در بوسیله ی این برنامه به راحتی اپلیکیشن 

باشد به داخل کامپیوتر منتقل  . میI2C  ،PWMبرای کنترل صفحه کلید ، و سیستم عامل سفارشی شده اندروید قرار داشت 

  .گرددمی

 

http://www.apktops.com/root-explorer-2-16.html
http://www.apktops.com/root-explorer-2-16.html
http://www.apktops.com/root-explorer-2-16.html
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

صورت می  DEX2jarوید به کالس های جاوا یا به عبارتی کد منبع اولیه آن ، توسط نرم افزار دیل فایل اجرایی اندرتب"

( به apk.. این برنامه توسط یک دانشجوی چینی نوشته شده است. با استفاده از این نرم افزار ابتدا فایل اجرایی اندروید )گیرد

ای عامل مختلف وجود دارد که در آدرس نسخه های این برنامه برای سیستم ه. تبدیل می شود jarفایل 

http://code.google.com/p/dex2jar/  مراحل استفاده از این برنامه  .نموددریافت باید سخه تحت ویندوز را ن .موجود است

 به شرح زیر است : 

به پوشه آنزیپ شده می رویم و بعد از تایپ  Commandو از ویندوز  را آنزیپ کرده DEX2jarابتدا فایل زیپ شده  -

DEX2jar  نام فایل اجرایی را که می خواهیم بهjar  تبدیل کنیم می نویسیم . البته باید فایل اجرایی را در همان پوشه آنزیپ

  ایجاد می شود . DEX2jarبا اجرای دستور یک فایل جار در پوشه کپی کنیم .  DEX2jarشده 

 
 

  jd-guiحال برای رسیدن به کالس های جاوا باید فایل جار را به کالسهای جاوا تبدیل کنیم . برای این روند نیز از نرم افزار  -

به کالس های jarمورد نظر را بدهیم  فایل  Jarاجرا کرده و به ورودی آن فایل   استفاده می کنیم . کافیست که این نرم افزا را

 توانید به سایت زیر رجوع کنید . جاوا تبدیل می شوند . برای دریافت این برنامه می

http://java.decompiler.free.fr/?q=jdgui 
 

http://code.google.com/p/dex2jar/
http://java.decompiler.free.fr/jd-gui/downloads/jd-gui-0.3.3.windows.zip
http://java.decompiler.free.fr/?q=jdgui
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

 
 ها و توابع استفاده شده براي دسترسی به سخت افزاربعکد من
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

تمام  Save all Sourcesو انتخاب گزینه  fileدرمنوی   jd-guiتوان با استفاده از برنامه ها میکد منبعبه منظور ذخیره  -

 روی کامپیوتر ذخیره نمود.بر  zipنوشته شده را تحت یک فایل دهای ک

 

    افرسی ساز     افرسی ساز             33--  33--1144

زبان برنامه های نوشته جهت تبدیل  استفاده از تکنیک های مهندسی معکوس هدف است .  چینی بودن زبان برنامه ها مشکل

است . بدین منظور  آموزشِ فارسی نویسی در اندروید کمبودِ منابعِ مشکل دیگر .استاز زبان چینی به زبان فارسی شده 

 .بردبهره باید دوباره از تکنیک های مهندسی معکوس 

 ،با روش ارسال پیامک فارسی و یا توابعی که برای دسترسی به هسته سیستم عامل اندروید استفاده شده است آشناییمنظور  به

 شود:عمل می دريافت نموده و بصورت زير  روید راابتدا یک برنامه ارسال پیامک مخصوص سیستم عامل اند

 

 
 jarتبديل به فايل 

 

 به کالس ها و توابع برنامه جاوا  jarمرحله دوم : تبديل فايل  

http://java.decompiler.free.fr/jd-gui/downloads/jd-gui-0.3.3.windows.zip
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

 
 

در نهایت بوسیله ی کدهای استخراج شده از برنامه ارسال پیامک و همچنین کدهای استخراج شده از برنامه اصلی عباراتی 

اجرای برنامه به زبان چینی در شکل زیر نشان  شته شده اند را به فارسی در سورس برنامه تغییر میدهیم .که به زبان چینی نو

 داده شده است :
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

 است: ي چینی فارسی شده در شکل زير نشان داده شدهاجراي برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ريورس اطالعات از رتاهشريورس اطالعات از رتاهش      44--1144
مراحل کار بصورت  را بدست آوردیم و الگوریتم آن را تغییر دهیم .  داخل تراشهه کد باینری می خواهیم با استفاده از برنام

 زیر است :

میکروپروسسور ها ذخیره شده اند(  eprom)که در  hexبرای خواندن کد  flash magic ای icprogاز برنامه  . 1

به کامپیوتر متصل میکنیم .  usbا بوسیله ی پورت ر  ARMبدین منظور ابتدا  میکروپروسسور مورد نظر استفاده میکنیم .

برای دریافت این دو برنامه میتوان به اطالعات درون تراشه را بخوانیم.   flash magicیا  icprogحال باید با اجرای برنامه 

 لینک های زیر مراجعه کرد :

http://www.esacademy.com/en/products.html 

http://www.ic-prog.com/ 

 : ic-progاستفاده از برنامه   -الف

 

http://www.esacademy.com/en/products.html
http://www.ic-prog.com/
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

 

 )عالمت دوشاخ در نوار ابزار( ی اتصال سخت افزار به برنامهشیوهپس از انتخاب  ic-progدر برنامه 

 را ذخیره کرد . hexفایل  saveه توان با زدن گزیندر منوی فایل می

 ic-progنمایی از برنامه 

  

 :Flash Magicاستفاده از برنامه  -ب

اطالعات مورد نیاز را از تراشه می   isp( حال در منوی select Deviceراانتخاب کنیم )  armابتدا باید نوع دستگاه 

 خوانیم .
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

 Flash Magicتصويري از محیط برنامه 

 

 به کد اسمبلی استفاده میکنیم . hexبه منظور تبدیل کدهای  disavrexامه . سپس از برن2

 فاده کرد . است bascomنامه . حال میتوان از کد اسمبلی حاصل در بر3

 

  الگوریتم استفاده از صفحه کلیدالگوریتم استفاده از صفحه کلید      11--33--1414

 تراشه را بدست می آوريم : hexفايل  icprogابتدا بوسیله برنامه  •
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

 
 

 بدست آمده در مرحله قبل را به کد اسمبی تبدیل میکنیم :  hexفایل  disavrexرنامه سپس با استفاده از ب •

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Command Promtامه کافی است در برای استفاده از این برن

شده و دستور زیر را  disavrexوارد محل ذخیره سازی برنامه 

 وارد نماییم :

DISAVR.EXE <FileName.hex> 

 حال کد اسمبلی دستور در خروجی نمایش داده خواهد شد
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 مهندسی معکوس کد نهفتهمهندسی معکوس کد نهفته

 

 



 

  دهمدهمپازنپازنفصل فصل 

  11  ییجریان شي جریان شي گراف گراف 
  

  مقدمهمقدمه        11--1155

امکان  جریان شییگراف .شودمیستا استفاده یل ایتحل یش برنامه است که براین شکل نمایتر یا هیپا یجریان شیگراف 

و ها متغیّراء به یدستورات نسبت دادن اشتا  یصیجاد آنها توسط دستورات تخصیاء  از ایاطالعات در مورد اش انیجر یابیرد

 کند. یمتدها را فراهم م یا استفاده آنها در فراخوانیلد کالسها یاء در فیره اشیذخز تا ین

 یهنگام  مثالً کند.یر مییتغ دهدمیام جانکه  یلیبسته به اهداف تحل، شودمیمنتشر  جریان شییکه در گراف  ینوع اطالعات

 ،ن کندییف آن آمده تعیرا نسبت به آنچه که در تعر ییک شیق یستا  نوع دقیبه صورت ا یستیبا یلیف شده که  تحلیرعکه ت

 .شودمین گراف منتشر یباشد که در ا  یتواند اطالعات یمکند،  یر مییل نوع به آن تغیتوسط دستورات تبد ییکه ش ینوع

 .شودمیپردازش  یک شیکه در مورد  یبه اطالعات یک اشاره کلیبا  راان یتم انتشار جریک الگورین بخش یدر ان یبنابرا

  م.یکن یف میتوص

در اء یان اشیجرمربوط به  یهایژگیهمه و، که شودمیتبدیل ساده  یک زبان انتزاعی، زبان جاوا به ن بخشیدر قسمت اول ا

، که باشدمی جریان شییف گراف یتعر ه و اساسین زبان پایا حذف شده است. یات نحوییر جزیساآن وجود داشته باشد و 

                                                 
1 Object Flow Graph 
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 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

اء ممکن است از خارج در برنامه یاش خواهد آمد ساخته خواهند شد. 5-3که در قسمت  ینیآن بر طبق قوان یگره ها و لبه ها

ان یخانه که بعداً از آن استخراج خواهد شد، جرک محفظه کتابیممکن است درون  یک شیمثالً  ابند.یان یل شده جریتحل

 ابد.ی

  

  ییزبان انتزاع زبان انتزاع         22--1515
ان داده ها حساس یاز کد انجام شد، به جر یطرّاح ینمودارها معکوس یمهندس یجاوا برا یبرنامه ها یرو که ییستایال یتحل

کسان ی یان داده هاینترل متفاوت و جران کیکه جر ییبرنامه هانست که یآن ا یمعن ست.یان کنترل حساس نیبه جر یاست ول

ف یان کنترل با تعریت به جریو عدم حسّاس ان داده هایت به جریحسّاس شوند. یمشخص م یکسانیل یتحل جِیدارند، با نتا

ت به یعدم حسّاس یجه منطقینت .شودمیحاصل  ارجاع کند، 1جريان شییگراف ش برنامه به اسم یک نمایکه به  لیتحل

و ساده شده از زبان جاوا  یک نسخه انتزاعیتواند به ارجاع به  یم جریان شییساخت گراف نست که یاان یکنترل جر

که یدر حال اندهش داده شدینما یبدقت در زبان انتزاع کنندمیان داده ها ارجاع یکه به جرهمه دستورات جاوا  ف شود.یتوص

همه دستورات کنترل ن یبنابرا شوند. یده گرفته میناد یچ مساله ایون هاساساً بد کنندمیداده ها را متاثّر نان یجر که یدستورات

به  ز ساده شده است.ینص نام یتشخ یدر زبان انتزاع نیعالوه بر ا ستند.یره( جزء زبان ساده شده نی، حلقه و غیان )شرطیجر

رنده آن که با نقطه یدر برگ یو متدها، کالسها هابستهست از یک لیکه قبل از آن  شودمیهمه شناسه ها نام کامل حوزه داده 

 د.یآ یچ برخورد نام بوجود نمیهق ین طریبه ا د.یآ یم اندهاز هم جدا شد

ل یتشک D یشتر از اعالنهایا بیکه از صفر  P یک برنامه جاوای .دهدمیزبان ساده شده جاوا را نشان  یر نحو انتزاعیشکل ز

ت به کنترل یل عدم حساسیو دستورات بدلاعالنها  یب واقعیترت آمده است. Sل شتر دستورالعمیا بیشده است و در ادامه صفر 

 یکه به متدها یدستوراتمثالً  ، کالسها و متدها کامالً مسطح شده است.هابسته یست. ساختار تو در تویمشخص نان یجر

جه یدر نت مانده است. یدر نام باق که تمام حوزه صراحتاًهر چند  شوند. یم نمیمجزا تقس هایهبه گرو متفاوت تعلّق دارند

)عدم ست یفراهم ن یعناصر کنترل ین حالت برایکه ای، در حالشودمیز دانه فراهم یبصورت رعناصر داده ها  ییامکان شناسا

تواند کامالً خودکار  یمست که یار ساده ایکار بس یش زبان انتزاعیک برنامه جاوا به نمایل یتبد .ان کنترل(یت به جریحساس

 افت.ین هدف دست یتوان به ا یل برنامه میتبد یبا کمک ابزارها شود.

 
(1) P ::= D*S* 

(2) D ::= a 

(3)        | m(f1,…,fk) 

(4)        | cs(f1,…,fk) 

(5) S ::=  x = new c(a1,…,ak); 

(6)        |  x = y; 

(7)        |  [x =] y.m(a1,…,ak); 

 توضیحات : 

                                                 
1 Object Flow Graph (OFG) 
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 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

 اختیاری(.)انتخاب(، ][ )بخش  |ابر نمادها : * )تکرار(، 

 غیر پایانی ها : حروف بزرگ

 شناسه های دارای حوزه کامل : حروف کوچک

 پایانی ها : سایر نمادها

 شناسه های دارای حوزه کالس : 

a     نام صفت کالس :<attr> 

m     نام متد :<meth>     

1f  تاkf     پارامترهای رسمی :<param> 

x  وy     مکانهای برنامه :<progloc> 

1a   تاka      پارامترهای واقعی :<progloc> 

cs      سازنده کالس :<constr> 

c     نام کالس :<class> 

 که : 
<attr> : attribute                         [<ppref>] <cpref> <vid> 

<meth> : method                        [<ppref>] <cpref> <mid> 

<param> : parameter                  [<ppref>] <cpref> <mid> . <vid> 

<constr> : class constructor        [<ppref>] <cpref> <mid>(. <cid>)*
 

<class> : class name                   [<ppref>]  <cid>(. <cid>)* 

<locvar> : local variable            [<ppref>] <cpref> <mid> . <vid> 

<progloc> : program location  <locvar> | <attr> | <param> 

<ppref> : package prefix         <pid> (. <pid>)*. 

<cpref> : class prefix               <cid> (. <cid>)*. 

<pid> : package identifier 

<cid> : class identifier 

<mid> : method identifier 

<vid> : variable identifier 

 زبان ساده شده جاوا ینحو انتزاع 1-15شکل 

  اعالنهااعالنها        11--22--1515

ک اعالن صفت از ی. (4( و اعالن متد سازنده)قاعده 3(، اعالن متد ها)قاعده 2اعالن صفات)قاعده اعالنها سه نوع هستند : 

است که با نقطه از  کالسهاو سپس  هابستهست یک لیکه  شودمیل یکه بطور کامل حوزه آن مشخص شده، تشک aک نام ی

که بطور کامل حوزه  mک نام متد یاز  شودمیل یتشک ک اعالن متدی و در ادامه شناسه صفت آمده است. اندههم جدا شد

هر ن یهمچن .k,….,f2,f1f یرسم یاز پارامترها یستیلساخته شده( و در ادامه  a) و مشابه نام صفت کالس آن مشخص شده

ک یز شناسه پارامتر بعنوان یشوند خود دارد و نیرا بعنوان پ )نام متد که حوزه آن کامالً مشخص شده( if ،m یپارامتر رسم
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 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

نام متد  ی( بجا<cid>با نام کالس )مشابه متدها دارند،  یک نحو انتزاعیسازنده ها  پسوند که با نقطه جدا شده است.

(<mid>).  ضرورت ندارد. جریان شییاف ساخت گر یاطالعات نوع را ندارند چون برااعالنها 

  اهاهدستوردستور    22--22--1515

. قسمت سمت (7متد)قاعده  ی( و فراخوان6دستورات انتساب )قاعده (، 5)قاعده  یصیدستورات تخصنوع دارند،  3دستورات 

سمت راست قسمت ک مکان برنامه است. یاست(  یاریمتد اخت یها یفراخوان یاست)برا xکه همه دستورات  چپ

 یرهایِّز متغین  (<progloc>)برنامه  یمکانها ک مکان برنامه است.ی،  yمتدها، یز مانند مقصد فراخوانی، نy دستورات انتساب،

ج / کالس که با یشوند پکیپدارد :  یرسم یمشابه پارامترها یساختار یاوّل متد هستند. یا پارامترهای، صفات کالس و یمحل

لد ین  فیبه صفات تنها با آخر یره دسترسیزنج ر.یبعد از آن شناسه متغک شناسه متد و ینقطه از هم جدا شده، در ادامه 

است و  Bاز کالس  bن فرض که یبا ا B.cبه  شودمیل یتبد a.b.cن بطور کامل آمده است)مثالً آکه حوزه  شودمین یگزیجا

برنامه  یز مکانهایمتدها ن یص ها و  فراخوانیدرتخص k,…..,a1a یواقع یرامترهااپ است(. cلد یف یحاو Bکالس 

 یبرا thisرد : یپذ یمقدار خاص م ، دودهدمیان یک مکان برنامه را پایکه   (<vid>)ر یشناسه متغ (.<progloc>است)

( یو رسم یواقع یبرنامه)شامل پارامترها یمکانها متد. یش مقدار برگشتینما یبرا returnو  یجار یش اشاره گر به شینما

مربوط  یجریان شییچ یشوند چون به ه یخذف م یش برنامه انتخابیدر نماح( یصح یهامتغیّرل ندارند، )مث یکه نوع خاص

ست یک لیو  اندهکه با نقطه از هم جدا شد هابستهست یک لی( از 5)قاعده ص یدر دستورات تخصنام کالسها  شوند. ینم

 .شودمیل یبعد از آن، تشک اندهز با نقطه از هم جدا شدیکالسها که آنها ن

 

  جریان شيیجریان شيیگراف گراف               33--1515
 افته است.یل یتشک E یاز لبه ها یو مجموعه ا N یاز گره ها یاز مجموعه ااست که  (N,E)ک جفت ی جریان شییگراف 

ف یبر اساس تعر یا پارامتر رسمی، صفت یمحل متغیّر)شودمیافزوده  جریان شییک گره به گراف یهر مکان برنامه  یبرا

 ئر موجود

(1) P ::= D*S*                             {} 

(2) D ::= a                                  {} 

(3)        | m(f1,…,fk)                    {}  

(4)        | cs(f1,…,fk)                   {} 

(5) S ::=  x = new c(a1,…,ak);    {(a1,f1) E,…,(ak,fk) E,(cs.this,x) E} 

(6)        |  x = y;                         {(y,x) E)} 

(7)        |  [x =] y.m(a1,…,ak);    {(y,m.this) E, (a1,f1) E,…,(ak,fk) E,  

                                                   (m.return,x) E} 

 شوند یجه میجاوا نت یکه از هر دستور انتزاع جریان شییگراف  یلبه ها 2-15شکل 
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که در  یین داده هاایجرآنها  شوند. یاضافه م جریان شییبه گراف  مشخص شده فوقکه در شکل  یقواعد بر طبق لبه ها

از  دست کمکه  یی، همه لبه ها E، جریان شییگراف  یمجموعه لبه ها دهند. یدهند را نشان م یل شده رخ میبرنامه تحل

 .شودمیشوند، را شامل  یجه میک قاعده نتی

را به پارامتر  ia یر واقعپارامتشوند، که هر  یساخته م( لبه ها 7و  5، )دستورات شودمی یک متد فراخوانیا یک سازنده ی یوقت

به آن ارجاع  cs.thisو با جاد شده، یداً ایکه جد ییش، شودمی یکه سازنده فراخوانیدر حالت کند. یمتناظر آن متصل م یرسم

که در سمت چپ دستور انتساب مرتبط آمده،   x(، با شودمی یفراخوان (.…)new c له دستوریمتد سازنده بوس csدر )شودمی

 شودمی m.thisشده  یدرون متد فراخوان y  هدفِ ی، ششودمی یکه متد فراخوانیدر حالتد(. ینیرا بب 5ند)دستور شو یجفت م

  ((.m.return,x)جفت )شودمیل یسمت چپ متما xبه  mله متدِ یبوس یبرگشتو مقدار  کند ید می( را تولy,m.thisکه لبه )

 

  11نگهدارندهنگهدارنده    11--33--1515

به از آنها  یکه بعضیدر حال افتد. یک برنامه اتفاق میاست که در  ییان داده هایانگر همه جرینما جریان شییلبه ها در گراف 

ممکن است به استفاده از کتابخانه کالسها ه یبقمربوط هستند،  متد یا فراخوانیمثل دستور انتساب  دستورات خاص جاوا

ک یکند،  یمطرح م y متغیّرک یبه  x  متغیّرک یاز  یان داده ایک جری یک کالس کتابخانه ایهر زمان که  مرتبط باشند.

 ده شود.وافز جریان شییبه گراف  یستی( باx,yلبه )

له یکند، بوس یرا مطرح م یو اضاف یخارج يان داده هايکه جر يکتابخانه ا ياز کالسها يدسته ا

 کند،  یم یاده سازیرا پ Cellectionکه واسط  یهر کالسدر جاوا نکه یمثل ا .دنشومیش داده ينمانگهدارنده ها 

 ی، متدهاکنندمی یاده سازیرا پ  Collectionکه واسطِ  ییکالسها .TreeSetو  Vector, LinkedList, HashSetهمانند 

public  از  یکی کرد. یابیاء را درج کرد و از آن بازیک نگهدارنده، اشیتوان درون  یکمک آنها ما که ب کنندمیفراهم

اء یبه همه اش یابیدست یکه برا Iterator یک شیله درخواست یتواند بوس یم یابیکه بازیاست در حال add یین متدهایچن

 .، انجام شود (Iteratorدر واسط  next)متد گردد یاستفاده م یبینگهدارنده بصورت ترت

اء یاش به یدسترس تفاوت کهن یبا ادهند،  یم ارایهرا  یامکانات مشابه، کنندمی یاده سازیرا پ Mapواسط که  ییکالسها

د یک کلیو مرتبط کردن آن با  یک شیدرج  یتواند برا یم putن متدِ یبنابرا .شودمید انجام یله کلیبوسدرون نگهدارنده 

 د است.یک کلیبه  وابسته یش یابیباز یبرا getمتدِ  کاربرد  کهیدر حالرد، یمورد استفاده قرار گ

 یبرا insert:  کنندمی، فراهم دهدمیر ییان داده ها در برنامه را تغیرا که جر یه ایعمل پادو اء نگهدارنده، یاشخود،  یبخود

 ک نگهدارنده درج شده است.یکه قبالً در  ییبه ش یدسترس یبرا extractک نگهدارنده و یبه  یک شیاضافه کردن 

 ر هستند : یمد نظر باشند، بقرار ز جریان شیید در ساخت گراف یکه با یمورد با نگهدارنده، دو ک برنامهی ین، برایبنابرا

                                                 
1 Container 
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(1) c.insert(x); 

(2)  x = c.extraxt(); 

که در یوجود دارد، در حال cبه نگهدارنده  x یان داده از شیک جری. در مورد اول یک شی x ک نگهدارنده است و ی cکه 

 شوند : یح ممطر جریان شییر در گراف یز ینطور لبه هایهم ها معکوس است.ه ان دادیمورد دوم جر

(1) c.insert(x);                  (x,c)   E 

(2)  x = c.extraxt();           (c,x)   E 
 شوند :  یمطرح م جریان شییکسان در گراف ی یر، لبه هایز یبا وجود انتسابها

(1) c = x; 

(2) x = c; 
ل دستورات یاء نگهدارنده، با تبدیمرتبط به اش یابیدرج و باز یمتدهام، یه اتخاذ کردبرنامه ک یش انتزاعیدر نمال ین دلیبه ا

 شرح داده شدند. لیبا ذکر دل مربوط، به دستورات انتساب

 

  انانییتم انتشار جرتم انتشار جری ی الگورالگور    22--33--1515

له یل رفتار برنامه بوسیحلت ین امکان استفاده از آن برایابنابر .دهدمیاء را نشان ین اشیان داده ها بیهمه جر جریان شییگراف 

است  ی، نوعین اطالعاتیک نمونه از چنیشوند، وجود دارد،  یاء منتشر میکه اش یانیانتشار اطالعات درست، مطابق همان جر

توان  یم یهر چند در حالت کل است. یگریک نقطه برنامه مثال دیدر  یک شیص یتخص .شودمی لیبه آن تبد یکه ش

منتشر  جریان شییگرفته شده است، در گراف  Vجالب توجه اطالعات، که از مجموعه  یتهااز قسم یفرض کرد که بعض

 .تواند داده شود یم Vدر مجموعه  یان مستقل از عناصر اختصاصیتم انتشار جریک الگورینطور یهم .شودمی

ل یارچوب تحلاص از چک نمونه خیتم ین الگوری. ادهدمیرا نشان  یان کلیتم انتشار جریک الگوریر شبه کد یشکل ز

در  nهر گره  بکار برده شده است. یان کنترلیگراف جر یبجا جریان شییگراف  یف شده است و برایان است که توصیجر

کند که در  یم ینگهدار out[n]و  in[n] یب در مجموعه هایرا بترت یو خروج یان ورودیاطالعات جر ،جریان شییگراف 

کند و از انتشار  ید میتول gen[n]ان در مجموعه یجر یاز اقالم اطالعات یا مجموعه n، هر گره نیعالوه بر ا هستند. یابتدا خال

و بصورت  nاز اعقاب گره  ،ان وارد شوندهیاطالعات جر  کند. یم یریجلوگ nبعد از گره  kill[n]شتر عناصر مجموعه یب

 .)انتشار رو به جلو(دیآ یمتناظر بدست م out یاجتماع مجموعه ها

 
1 for each node n OFG 

2       in[n] = ø 

3       Out[n] = gen[n]   (in[n] \ kill[n])  

4 end for 

5 while any in[n] or out[n] changes 

6      for each node n   OFG 

7           In[n] =  pЄpred(n)  out[p] 

8           Out[n] = gen[n]   (in[n] \ kill[n]) 

9      end for 

10 end while 
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pred(n)  مجموعه اعقاب گرهn .است 

 ان)انتشار روبه جلو(یتم انتشار جریشبه کد الگور  3-15شکل 

 

ب ید، به ترتیآ یم جریان شییگراف  یر دنباله لبه هاکه د یانیممکن است مناسب باشد که اطالعات جرلها یتحل یدر بعض 

حاصل  یبعد یگره ها out یاطالعات وارد شونده از مجموعه ها ینکار با جمع آوریا ابد)انتشار رو به عقب(.یعکس انتشار 

 به : شودمیل یتبد در حالت انتشار رو به عقب 7 دستورگر  شبه ی. به عبارت دشودمی
7          In[n] = υpЄsucc(n)  out[p] 

 

به اطالعات  gen[n]و اضافه کردن آنها به مجموعه  kill[n]با حذف عناصر در مجموعه  (in[n]ان وارد شونده )یجراطالعات 

 یابد تا به نقطه ثابتی یانتشار م جریان شییدرون گراف  یبصورت تکراران یاطالعات جر شوند. یل میخارج شونده تبد

 ر نکند. ییتغ جريان شییچ گره گراف یه یو خروج ياطالعات ورودم : یبرس

زمان چند جمله تم فوق در ی، الگورشودمیمنتشر  جریان شییان که در گراف یاطالعات جر یک کران باال برایبا فرض 

جریان از گره ها در گراف  یحیب صحیبا انتخاب ترت یادیزان زیتواند به م یتم میالگور یواقع ییکارا. شودمیاجرا  يا

اگر . شودمیگراف حاصل  یاست که از لبه ها يیب جزیترتب، ین ترتیاگر حلقه وجود نداشته باشد، بهترابد. یبهبود  شیی

 ينکه گره هايان درون حلقه قبل از ايانتشار اطالعات جرک راهکار خوب عبارتست از یحلقه وجود داشته باشد، 

  .رندیبعد از حلقه مورد توجه قرار گ

 یان داده هایبرنامه که موجب جر یهمه اجراها یاست که برا یژگین ویا یدارا، دهدمی ارایهتم فوق یورالگ که یحلراه 

 یان داده هایمحاسبه همه جر یبرا جریان شیینکه گراف یل ایبدلمعتبر است. شوند،  یم جریان شییموجود در گراف 

من(، چراکه یاست)ا محافظه کارانهحاصل کاماًل  ن راه حلیبنابراف شده است، یتعر جریان شییممکن در گراف  یستایا

اگر چه در حالت  ش داده نشده باشد، وجود نخواهد داشت.ینما جریان شییدر گراف  یریکه توسط مس یان داده ایچ جریه

ک یا به ازاء یآ یعنی)ر ممکن استیر، غیا خیر وجود دارد یک مسینکه عمالً یستا در مورد ایبصورت ا یریم گیتصم یکل

بشدت ممکن است ، شودمی ارایهفوق تم یکه توسط الگور یراه حلن یبنابرا(. شودمیر واقعاً اجرا ین مسیخاص ا یرودو

ک گره ینطور اگر در یهم  ز مجاز کند.یرا ن 1یاجرا نشدن یرهایان در مسیمحافظه کارانه باشد چون ممکن است  انتشار جر

ن یکه اگر چنید کند، در حالیاز برنامه وجود داشته باشد که واقعاً آنرا تول ییان موجود باشد، ممکن است اجرایاطالعات جر

 کند. ید نمیآنرا تول ییچ اجرایتوان مطمئن بود که ه ینباشد، م یاطالعات

                                                 
1 Infeasible 
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 1یت به شیحساس -6-5

است.  ره در سطح کالسیبرنامه و غ یآمده،حوزه صفات کالس، نام متدها، مکانها 5-1که در شکل  یمطابق نحو انتزاع

ن یوا د) مثل دو صفت کالس(یآ یبوجود ممختلف تعلق دارند،  یبه کالسها یوقتز دو مکان یامکان تمانست که یآن ا یمعن

به عبارت ست. یر نینکار امکانپذیباشند، ا یاء( مختلفی)اشیکسان امّا نمونه های یآنها متعلق به کالسها یاست که وقت یدر حال

 یج ممکن است براین نتایا ست.یحساس ن یساخته شده باشد، به ش 5-2 ن بخش یقوان سساکه بر ا جریان شییگراف گر ید

تعلق دارند، موجب اء مختلف یکه به اش یین مکانهایز بیتما ییموارد توانا یت بخش باشد، امّا در بعضیلها رضایتحل یبعض

 .شودمیل یج تحلیبهبود نتا

حوزه  یبرنامه بجا یستایر ایغ یبه همه نامها یک حوزه شیص یتخصتوان با  یرا م یحساس به ش جریان شییک گراف ی

له نقطه یاء بوسیاش .سازند( یستا تعلّق دارند، حوزه کالس را میا یمتدهاکه به برنامه  یو مکانهاستا یکالس ساخت.)صفات ا

)با است، متدها یه شکه حساس ب جریان شییک گراف ین در یشوند، بنابرا ییستا شناسایتوانند بصورت ا یمصشان یتخص

از  .شودمیر یشده، تکث ییستا شناسایکه بشکل ا ییهر ش یستا برایر ایو صفات کالس غ شان( یمحل یهامتغیّرپارامترها و 

هر نقطه  یبرا .شودمین ییتع 5-1در شکل  5از نوع دستور  یدر کد با دستورات یص شیک نقطه تخصی یلحاظ نحو

 شوند. یر میآن تکث یص شده برایتخص یکالسِ ش یو متدهاو همه صفات  دشومیجاد یا یک شناسه شیص یتخص

 سازند. یم جریان شییرا در گراف  یزیمتما یر شده برنامه گرهایتکث یمکانها

متد وجود داشته  یاگر فراخوانمثالَ  .شودمیده تر یچیپ  جریان شییگراف  یساخت لبه هاباشند،  یمکانها حساس به ش یوقت

که توسط  یائیو اش (شودمیبه آن اشاره  this)با یجار یتنها اگر شرا  جریان شییگراف  یو مقصد لبه هامبدا باشد، 

 .کرد ییشناسا توان یم ،شناخته شده باشند شوند یاستفاده م یمقصد فراخوان یبرا و شودمیبه آنها اشاره  ارجاع یهامتغیّر

ها مورد متغیّرله یاست که بوس یائیاش یستاین ایاست، تخم یکه حساس به ش جریان شییدر ساخت گراف  یمشکل اساس

 ی، ضرورشودمی یدسترس ارجاع متغیّر کیق یک متد ازطریا یک صفت یکه ین اطالعات هنگامیا رند.یگ یارجاع قرار م

  اء اشاره شده قرار دارند.یکه در حوزه  اش کنندمیرا متصل  ییمرتبط مکانها یقت لبه هایدر حقاست. 

 یابیبرنامه دست یها متغیّرتوسط که احتماالً  یائیاطالعات در مورد اش، یحساس به ش جریان شییک گراف یاخت س یبرا

 د.یآ یاء ارجاع شده، بدست میاش یستاین ایبا هدف تخم جریان شییگراف  یان رویک انتشار جریف یشوند، با تعر یم

در دسترس است.  ییبتنها جریان شییکند که گراف  یم فرض، شودمین منظور استفاده یا یکه برا یتمیالگور هرچند

 جریان شییگراف  یتوان با ساخت لبه ها ین مساله را میا  م داشت.ی)دو به دو( خواه2متقابل یک وابستگیما ن یبنابرا

 .توان از آغاز ساخت یرا م جریان شیی یحل کرد. در مقابل همه گره ها یشیبصورت افزا

استفاده برنامه  یستایر ایغ ین حوزه نام مکانهاییتع یشوند که برا یمرتبط ماء یبه شناسه اش صیهمه نقاط تخصدر ابتدا 

توانند  یم یداخل یاما در مورد لبه ها، تنها لبه ها کند. ید میرا تول جریان شییگراف  ینکار مجموعه همه گره هایا .شودمی

                                                 
1 Object Sensitivity 

2 Mutual dependence 
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هر  یشوند و برا یمتدها / سازنده مربوط م یا پارامترهای یمحل یهامتغیّرهستند که به  یین مرحله ساخته شوند که لبه هایدر ا

  (زیرشکل  ی)کادرهاشوند. یر میتکث یحوزه ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر  یکه برا کنندمیرا مشخص  ی، بدنه متدنینقطه چ یکادرهااست. ییکه حساس به ش جریان شییگراف   3-15شکل 

 است. ر شدهیتکث افتهیص یتخص ییش

 thisژه یها و مکان ومتغیّرله یاست که بوس یائیازمند دانش در مورد اشینکالسها صفات به  یمتدها و دسترس یفراخوان

 یتوانند برا یدر خاتمه انتشار، لبه ها م د.یآ یان بدست میه از انتشار جریب اولیک تقریبا  ین اطالعاتیچن شوند. یارجاع م

 متناظر یهامتغیّر که یائیاشاستفاده از  نکار بایافزوده شوند و ا جریان شییبه گراف  هارمتغیّبه  یمتد و دسترس یها یفراخوان

ن یکه به ا جریان شیید گراف یدر نسخه جد .شودمیانجام  اندهن شدییان تعیو توسط انتشار جر کنندمیبه آنها ارجاع 
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ها به متغیّرکه  ییایاز اش ین بهتریاست، تخم ین قبلایج انتشار جرید شده از نتایتول یصورت بدست آمده است و شامل لبه ها

 ید شود ادامه میر تولیین تغک گراف ثابت و بدویکه  یتا زمان جریان شییبهبود گراف  د.یآ ی، بدست مکنندمیآنها اشاره 

هرگز حذف  یلشوند و یکنواخت است که لبه ها احتماالً اضافه می یشیافزان روش ساخت یانست که یکر اابد) نکته قابل ذی

 (.شوند ینم

سر است که تمام برنامه در دسترس باشد) و یم یتنها در صورت است یکه حساس به ش جریان شییک گراف یساخت کامل 

شیی  یدر برنامه ساز ل باشند.یاز کد در حال تحل یبخش یستیر بایاء درگیه  اشیکل صِیهمه نقاط تخص(، چون mainز متد ین

مختلف باز  یطهایشوند و کالسها در مح ید میناکامل تول یستمهایت نشود چراکه اغلب سیرعا ن موردی، ممکن است اگرا

 مطلوب تر است.  یر حساس به شیغ جریان شییک گراف یساخت  یطین شرایدر چن شوند. یم یکاربر

 

 مرتبط یکارها -7-5

اشاره گر ها  لیتحل یرو ذکر شده[ 1] بعمنادرکه  یقی، بر اساس تحقان مربوطهیتم انتشار جریو الگور جریان شییگراف 

 یاشاره م" یستا از تمام رابطه هایب ایک تقریبدست آوردن  ره گرهاال اشیتحلهدفِ  .باشدمیانجام شده است، استوار 

ورد م شیی گرا یبرنامه ها یمشابهاً وقت برنامه برقرار است. یاشاره گرها و مکانها نیکه در زمان اجرا ما ب باشدمی "کند به

تواند به دو دسته  یاء، میاشل یتحل یتمهایالگور رد.یگ یل قرار میاء مورد تحلیارجاع و اش یر هاییمتغ انِیارتباط منظر هستند، 

 م شود : یتقس

 ان / متنیجرحساس به  یتمهایالگور .1

 ان / متنیر حساس به جریغ یتمهایالگور .2

 کند به( ی)اشاره میگرک رابطه اشاره یکه در آن  کنندمید یتول 1هز دانیق و ریج دقیان / متن نتایحساس به جر یتمهایالگور

ک یاز هم تفک توانند یم یفراخوان مختلف یطهایمحن، یعالوه بر ا .شودمی ییکه در هر دستور برنامه برقرار است، شناسا

 یبزرگ همخوان ینرم افزار یستمهایآنها با س ییو در عمل کارا ن روشها باال است،یدر ا یمحاسبات یدگیچیاگر چه پ شوند.

 گریاز طرف د خواهند داشت. یشتریب یداشته و همخوان یکمتر یدگیچی، پان / متنیر حساس به جریغ یتمهایالگور ندارد.

 ید، نمیآ یکه از آنها بدست م یکه در تمام برنامه برقرار است و ارتباطاتِ اشاره گر کنندمید یتول یجیتمها، نتاین الگوریا

ان یان / متن با ارجاع به گراف جریحساس به جر یل هایتحل ز شوند.یاز هم متما یط فراخوانیا محیط دستورالعمل تواند توس

را در سطح  لیم تحلینه مفاهیان / زمیجر ر حساس بهیغ یتمهایالگور کهیشوند در حال یف میک برنامه تعری یکنترل

  ند.ینما یف میدستورالعمل تعر

نوشته  یزبان س یاساساً برا تمین الگوریا [ آمده است.15] ن فصل در منبعیشده در ا ارایهتم یالگور ه بهیار شبیبس یتمیالگور

ساختار چ یهق دنبال شده است، ین تحقیکه در ا یکردیمتفاوت با رو ز توسعه داده شده است.یبان جاوا نراً به زیشد، اما اخ

 بصورت ان داده های: جر استفاده نشده است انیانتشار جراز  یبانیپشت یبرا [ 15در منبع ] ،یثل گراف گراف شم یحیداده صر

  ش داده شده است.یودِ شمول در مجموعه ها نمایق

                                                 
1 Fine-grained 
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، [1]شنهاد شده استیپ از منابع یکیکه در  یت به شیحساس یره گرها با معرفر حساس به اشایانِ غیکنترل جر لیتوسعهٌ تحل

  ز مورد بحث قرار گرفته است.ین یت به شیحساس شدنِ درجه یپارامتر د که احتمالیآ یبدست م





 

    دهمدهمشازنشازنفصل فصل   

  نمودار حالتنمودار حالت
 

  مقدمهمقدمه                    11--1166
. هر گروه یک هسته مرکزی شودمیهمه پارامترها و عملیات مرتبط آنها در سیستم مبتنی بر وب به چندین گروه دسته بندی 

در آن گروه را توصیف کنند. با وجود اینکه هسته همیشه دارد. گروهها بدقت به همدیگر وابسته هستند تا هسته مشترک 

. در هر گروه، هر پارامتر، باشدمیمشخص نیست، هر پارامتر و عملیات وابسته به آن بخشی از مشخصاتِ آن هسته در گروه 

ات، تغییر بخشی از خصوصیاتِ آن هسته را ترسیم می کند مثل نام، سن، وزن، قد و شماره شناسایی آن و هر یک از عملی

،تشخیص، تضمین یا کشفِ این بخش از خصوصیاتِ آن هسته مثلِ واکنش در برابر افزایش یا کاهش وزن آن، تایید اینکه 

 هایه. ممکن است که یک عملیات در گروباشدمیآیا در یک سن بخصوص قرار دارد و تعیین اینکه نام دیگری دارد یا خیر 

جهه با این مشکل اینست که آن عملیات را به عملیات متفاوتی تفکیک کنیم بطوری که مختلفی قرار بگیرد. بهترین راه موا

 هر یک روی تنها یک گروه متمرکز شود. 

توجه کنید که نام شی، صفات آن و عملیات آن وابسته به دامنه هستند. دامنه محلی است که مساله در آن معین گشته است. 

دامنه دانش اینترنت و شبکه باشد. اگر همه وابستگیهایی که بعد از آزمون عبارات  همه تعاریف و استخراج بایستی بر اساس
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. افزودن وایستگیهای غیر شودمیعملیاتی شناسایی شدند، ضمیمه شوند، مدل شی در ابتدا وابستگی های بسیاری را شامل 

ه می گردد. اکثر اشیاء موجودیتی یک ضروری مدل را پیچیده می کند که منجر به مدلهای غیر قابل درک و اطالعات افزون

خصوصیت مشخص کننده دارند، که برای دسترسی به آنها مورد استفاده قرار می گیرد. به محض اینکه مدل تحلیلی شامل 

. شودمینه ای و چگونه شناسایی یبیشتر اشیاء و ارتباطات شد، الزم است تا هر شی را مرور کرده و وارسی کنیم که در چه زم

واند توسط بررسی هر شی بصورت مجزا و شناسایی توالی وابستگی هایی که الزم پیمایش شوند تا بتوان به توش، می این ر

 یک نمونه خاص از آن شی دست یافت، رسمیت یابد.

صفات، ویژگی هر شی است. در هنگام شناسایی صفات اشیاء، تنها صفات موبوط به سیستم بایستی مورد توجه قرار گیرند.  

ه کنید که ویژگیهایی که توسط اشیاء به نمایش در می آیند، صفات آن نیستند. یک صفت، یک نام داشته که با آن توج

، یک توصیف مختصر و کوتاه و یک نوع که برای توصیف مقادیر مجاز که می تواند بپذیرد، شودمیدرون یک شی شناخته 

ر ویژگی که بایستی در سیستم ذخیره شود، یک صفت کاندید . در حالتی که یک شی موجودیتی داریم، هشودمیاستفاده 

است. توجه به این نکته اهمیت دارد که صفات کوچکترین بخش پایداِر مدل شی را نشان می دهند. صفات افزوده شده 

 . تغییرات عمده در شی و ساختار سیستم را در بر ندارند مگر اینکه اینگونه صفات با قابلیتهای اضافی همراه شوند

وارسی اعتبارِ اشیاء و صفات و عملیات مربوط به آنها بسیار حیاتی است. اشیاء نباید همپوشانی داشته باشند. اگر چنین باشد، 

شی شامل عملیاتی در شی دیگر باشد، ضروری است که  کگروهها بایستی مجدداً تعریف شوند. اگر یک عملیات روی ی

ه هریک تنها روی یک شی تمرکز کنند. اگر ناسازگاری در قسمتی از کد که این عملیات به دو بخش مجزا شکسته شود ک

اشیاء دسترسی می شوند، رخ دهد، بایستی کد را در یک سطح باال سازماندهی مجدد نمود و این نوع از عیوب را اصالح 

 کرد. 

 

  دسته بند  فراخوانيهادسته بند  فراخوانيها    22--1616
تنی بر وب است. نقطه شروع در تحلیل ساختار سیستم مبتنی بر وب، منظور از فراخوانی اجرای یک تابع یا روال در سیستم مب

ساخت گرافِ فراخوانی هاست. بررسی ساختار فراخوانی سیستم مبتنی بر وب، می تواند برای شناسایی عناصر برنامه با حداقل 

نامه در سیستم مبتنی بر وب وابستگی که می توانند بسادگی مهاجرت داده شوند، استفاده شود. چهار نوع مختلف از عناصر بر

 تشخیص داده شدند: 

اما توسط هیچ عنصر دیگری از برنامه فراخوانی  کنندمیعناصر ریشه ای برنامه که سایر عناصر برنامه را فراخوانی  .1

 نمی شوند. 

خوانی عناصر برگی برنامه که توسط سایر عناصر برنامه فراخوانی می شوند اما هیچ عنصر دیگری از برنامه را فرا .2

 . کنندمین

 و توسط سایر عناصر فراخوانی می شوند. کنندمیعناصر گره ای برنامه که هم سایر عناصر را فراخوانی  .3
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 و نه توسط عنصری فراخوانده می شوند.  کنندمیعناصر مجزا)منزوی( برنامه که نه عنصری را فراخوانی  .4

نه . امکان کمیباشدمیدریافتِ سیستم مبتنی بر وب عناصر برگی برنامه بهترین کاندید برای نقطه شروع درک و 

 این عناصر با انتقال کل زیر سیستم در یک تکرار واحد میسر است.  کردن تعداد

 

  بهبود پیامها از سیستم مبتنی رب وببهبود پیامها از سیستم مبتنی رب وب    16031603
یک زبان  درک عملیاتِ سیستم مبتنی بر وب به معنی بدست آوردن طراحی معادل اما متفاوت از کد اصلی با استفاده از

میانی یا نمایشی است که مفاهیمِ ساده تر و واضح تری نسبت به زبان برنامه نویسی اصلی داشته باشد. این مساله، آمادگی 

. بازنمایی ها بگونه ای ساختار بندی باشدمیاساسی برای کل فرایند در ترجمه کد منبع مبتنی بر وب به یک گونه قابل درکتر 

 سازماندهی کنند بقسمی که هر خط از کد منبع یک جزء معنی دار از یک برنامه باشد. می شوند تا داده ها را 

ابتدا، عناصر مجزای برنامه در سطح ساختاری استخراج می گردند. اینکار منجر به کاهش پیچیدگی و انداره سیستم مبتنی بر 

عناصر برگی برنامه مورد بررسی قرار می  . در نهایت،شودمی. سپس عملیات عناصرِ گره ای و برگی استخراج شودمیوب 

. هدف، تجزیه مهاجرت به سیستم مبتنی شودمیگیرند. سیستم مبتنی بر وب، در یک سری از اعمال افزایشی درک و استنتاج 

بر وب به گامهای کوچک و قابل مدیریت است، که اهداف هر مرحله افزایش بخوبی تعریف شده باشد. طرحهای افزایشی 

ی و پیچیدگی هدایت می شوند. اطمینان از اینکه عاملیت، قابلیت اعتماد و کارایی راه کاراوّل بوسیله امکان ستجی در درجه 

سیستم مبتنی بر وب کاهش نیابد، اهمیت دارد. در هنگام بهبود عملیات سیستم مبتنی بر وب، درکِ پیش شرطها و پس 

 شرطهای هر یک از عملیات ضروری است. 

از یک شی به شی دیگر می رود، از چرخه حیات یک شی به چرخه حیات شی دیگر می رود. یک شی می یک پیغام، که 

ترتیب زمانی عملیاتی  صتواند یک پیغام را به خودش ارسال کند که از چرخه حیات خودش به خودش باز می گردد. تشخی

مبتنی بر وب به الیه های مختلفی دسته بندی سیستم  ات، ضروری است. عملیشودمیکه در یک سیستم مبتنی بر وب استفاده 

عناصر برنامه ای گره ای و برگی است. این عملیات، در نمودارهای توالی  که شامل م مبتنی بر وبیتبخصوص در سیس شودمی

شده و  ، جمع آوریکنندمیسیستمِ  مبتنی بر وب مزبور توصیف می شوند. عملیاتی که شبیه بهم بوده و به ترتیب و با هم کار 

و  ارسال ارزش ماه، ارسال ارزش روزبصورت یک پیام نشان داده می شوند. مثالً سه دسته عملیات مربوط به تاریخ، 

 نام دارد.  ارسال تاريخدر یک پیغام، استخراج شده که  ارسال ارزش سال

ریاضی، توسط پیغامها در آن دامنه در سیستم مبتنی بر وب، بعضی از انواعِ محاسبات پیچیده، به خصوص بسیاری از فرمولهای 

: محاسبه مساحتِ مستطیل. در  شودمیبصورت پیغام زیر محاسبه  s=l1 * l2کاربرد اینترنت نشان داده می شوند. مثالً فرمولِ 

 همین زمان، الزم است تا پیغامهای سیستمِ مبتنی بر وب را بر حسب زمان و ترتیبِ اجرایشان در نمودار توالی مرتب کنیم.

، ثبت می گردد. تمرکز روی عملیاتِ مهم و حیاتی برای بهبوِد شودمیاشیائی که پیغام به آنها ارسال و یا از آنها دریافت 
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و هر یک از عملیات به یک پیغام مربوط  شودمیسیستمِ مبتنی بر وب اهمیت دارد. با همه عملیات بصورت پیغام رفتار ن

 . شودمین

 

 یتشخیص نمودار توال -5-2-9

نمودارهای توالی بر حسب زمان سازمان می یابند. این نمودارها جریان زمانی پیغامها را نشان می دهند و دیدی تفصیلی از 

. الیه بندی یک روشِ معمول برای سازمان دهی سیستمهای مبتنی کنندمی ارایهارتباطات میانِ اشیاء و رد وبدل شدن پیغامها را 

که بایستی نمودارهای توالی سیستم مبتنی بر وب را نیز بروشی مشابه الیه بندی کرد.  شودیمبر وب است. در نتیجه احساس 

. عنصرِ ریشه ای برنامه اولین و مهمترین شودمیاینکار بر پایه الیه های فراخوانیهای برنامه در سیستمِ مبتنی بر وب انجام 

نمودار ضمیمه می شوند. عناصرِ گره ای برنامه قبل از عناصرِ . سایر عناصر برنامه در آن شودمینمودار توالی سیستم تلقی 

برگی و مجزای برنامه قرار می گیرند. عامل اولیه و اصلی سیستم مبتنی بر وب در باال و سمت چپِ نمودار توالی قرار می 

شی پیغامهایی دریافت می گیرد. سایر عاملها بر حسب زمان و اهمیت در دنباله آن قرار می گیرند. در یک نمودار توالی، یک 

کند و عملیات را به ترتیب زمانی فراخوانی می کند. تنها اگر یک پیغام اجرا شده باشد، پیغام بعدی می تواند در یک بعد 

 . شودمیزمانی انجام شود. در نتیجه دوره های زمانی اجرای پیامها توسط اشیاء بوضوح در نمودارهای توالی نشان داده 

 

 یرینتیجه گ -3-9

مبتنی بر وب کار پیچیده ایست. مطالب این بخش روی مدلسازی سیستم مبتنی بر وب با نمودارهای  ستمتوصیف یک سی

ه پویای سیستم مبتنی بر وب، نمایش پیامهای سیستم مبتنی بتمرکز می کند. کلید مدلسازی جن زبان مدلسازی یکپارچهتوالی 

، بخصوص در سیستمی که شودمیر وب به الیه های مختلفی دسته بندی بر وب از عملیات است. عملیات سیستم مبتنی ب

مبتنی بر وب توصیف می شوند. عملیاتی  ستمحاوی عناصر برنامه ای برگی و گره ای است. عملیاتِ در نمودارهای توالی سی

 ستممی شوند. در سی ، جمع آوری شده و بصورت یک پیغام نمایش دادهکنندمیکه شبیه بهم بوده و به ترتیب با هم کار 

مبتنی بر وب بعضی از انواعِ محاسبات پیچیده بخصوص فرمولهای ریاضی توسِط پیامهایی در آن دامنه کاربرد نشان داده می 

شوند. در این حین، مرتب کردنِ پیغامهای سیستمِ مبتنی بر وب در نمودارهای توالی بر حسب زمان و ترتیب اجرای آنها الزم 

، ثبت می گردند. تمرکز روی عملیاتِ حیاتی برای بهبودِ شودمیکه پیغام به آنها ارسال و یا از آنها دریافت . اشیائی شودمی

و هر یک از عملیات به یک پیغام  شودمیپیامهای سیستمِ مبتنی بر وب اهمیت دارد. با همه عملیات بصورت پیغام رفتار ن

 .شودمیمربوط ن

 

 عکوسمروری بر ابزارهای مهندسی م -10

 مقدمه -1-10
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اهمیت درک کد منبع برنامه و توانایی مهندسی معکوس مولفه های آن از تالش پرهزینه در نگهداری برنامه و از تصمیم برای 

ایجاد و نیز حفظ قابلیت اعتماد کد حتی براساس تغییرات گسترده حاصل می گردد. کیفیت نرم افزاری که نگهداری 

و مطابق آن اصول و  کنندمیجه ای است که نگهدارندگان سیستم تشخیص داده و مشاهده ، اساساً وابسته به درشودمی

طراحی اولیه سیستم را اصالح می نمایند. بنابراین ابزارها و فنونی که باعث پشتیبانی از درک نرم افزار و مهندسی معکوس می 

. اندهنگهداری سیستمهای نرم افزاری توسعه یافتشوند، در صنعت و جامعه آکادمیک بعنوان محرکی برای نیل  به تازگی و 

بخصوص سیستمهای با عملکرد حیاتی که نیازمند داشتن قابلیت اعتماد باال می باشند، از کاربرد چنین ابزارها و فنونی بهره مند 

ولیه، افزایش می گردند. مثالً کشف و اطمینان از عدم وجود خطاهای برنامه نویسی معمول مثل متغییرهای بدون مقدار ا

کیفیت داخلی کد منبع مثل حذف کد مرده و نیز درک نرم افزار در همه الیه های انتزاع از کد منبع تا طراحی معماری 

 امکانپذیر می گردد.

همچنین پشتیبانی ابزاری در حین نگهداری، مهندسی و یا معماری مجدد سیستم، در کاهش زمان تحلیل دستی  

یار موثر است. اندازه و پیچیدگی سیستمهای نرم افزاری قدیمی و تجاری نیازمند پشتیبانی مهندسی توسط مهندس نرم افزار بس

. ابزارهای باشدمیمعکوس خودکار برای تسهیل در ایجاد گزارشهای متنی و گرافیکی از سیستم نرم افزاری در دست مطالعه 

برنامه را خودکار نمایند. اما همچنان فعالیتهایی وجود مهندسی معکوس می توانند بخش زیادی )و نه همه( از فرایند درک 

 .باشدمیدارد که نیازمند تخصص مهندس نرم افزار 

در این فصل به بررسی تعدادی از ابزارهای موجود برای مهندسی معکوس و بطور اخص بازیابی نمودارهای توالی  

پروژه های مختلف در سراسر دنیا مورد استفاده قرار  و حالت و نمودارهای کالس که معروفتر بوده و در سالهای اخیر در

می پردازیم. در مورد این ابزارها سعی شده که ابتدا خصوصیات داخلی و ویژگیهای طراحی ابزار بیان شود و نیز   اندهگرفت

تی که برای قسمتها و اجزاء مختلف هر ابزار به اجمال بررسی گردد. همچنین کاربرد ابزار در مهندسی معکوس و تسهیال

مهندس معکوس و کاربران فراهم می کند و نیز نحوه نمایش اطالعات حاصل از تحلیل برنامه تشریح شده است. در نهایت 

 مزایا و معایب ابزار را از نظر می گذرانیم.

 

 معماری ابزارها -2-10

شد، تحت تاثیر مالحظات عملی قرار می گیرد مثل زبان برنامه نویسی  ارایهی که در این تحقیق پیاده سازی الگوریتمهای

هدف، کتابخانه های موجود، فرمت گرافیکی نمودارهای حاصل و غیره. باوجود این امکان ساخت یک معماری عمومی و 

د. در این معماری وظایف به ماژولهای کلی وجود دارد که در هر حالت خاص می توان مطابق کاربرد از آن استفاده کر

مختلف تخصیص داده می شوند تا بتوان وظیفه اصلی را به زیر وظایفِ خوش تعریف و کنترل پذیر تجزیه کرد. هر ماژول به 

نوبت یک تخصص ویژه در خواست می کند که وابسته به تنظیمات خاصی است که پیاده سازی واقعی در آن ساخته شده 

 است. 
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 معماری عمومی یک ابزار مهندسی معکوس  -10-1 شکل

مراحل اصلی و مهم پردازشی که ماژولهاتشکیل دهنده یک ابزار مهندسی معکوس انجام می دهند   -10-1شکل 

. این باشدمی)تحلیلگر نحوی( است مسئول بررسی و تحلیل نحو زبان برنامه نویسی منبع پارسر. ماژول اول که دهدمیرا نشان 

حاوی گرامری است که زبان مورد تحلیل را تعریف می کند. این ماژول کد منبع را تحلیل نحوی کرده و درخت ماژول 

اشتقاق را با قوانین تولید می سازد. دیدگاه سطح باالتر از درخت اشتقاق می تواند مطلوبتر باشد تا ماژولهای بعدی را از 

کند. بطور اخص غیر پایانی های میانی که در هر قانون تولید مورد  انتخابهای خاص در تعریف گرامر برای زبان هدف مجزا

استفاده قرار می گیرد، کامالً متغییر هستند و بشدت به روشی که پارسر با ابهام برخورد می کند وابسته هستند) مثالً پاراسرهای 

ا هستند(. به این دلیل، مطلوب است که نمایش باال به پایین و پایین به باال نیازمند الگوهای بسیار متفاوتی از غیر پایانی ه

تبدیل کنیم. در این نمایش  1درخت خالصه نحويدرخت اشتقاق را به یک نمایش درختی بسیار خالصه تر به اسم 

 برنامه، زنجیره های غیر پایانی های میانی حذف می شوند و تنها دسته های نحوی اصلی زبان نمایش داده می شوند. 

وی یک نمایش برنامه است که ساختار نحوی کد را منعکس میکند. هرچند که ابزارهای مهندسی درخت خالصه نح

نام دارد که توسط ابزارهای مهندسی  مدل زبان. این دیدگاه اندهمعکوس بر پایه دیدگاه نسبتاً متفاوتی از کد منبع بنا شد

ییات نحوی براحتی قابل چشم پوشی است. مثالً معکوس مورد استفاده قرار می گیرد. در یک مدل زبان، بسیاری از جز

)مثل آکوالد باز و بسته و غیره( بی استفاده هستند در حالیکه اطالعات کنندمیتوکنهایی که بلوک دستورات را مشخص 

. بنابراین، در مدل زبان، توکنهایی همچون مشخص کننده بلوک دستورات و باشدمیمورد نیاز در اساس ترتیب دستورات 

امترها، جداکننده ها در لیست پارامترها و ترتیب دستورات و غیره وجود ندارند. از طرف دیگر، اطالعاتی که صراحتاً در پار

، مستقیماً در مدل زبان قابل دسترس می گردند. مثالً هر متغییر درون عبارت به شودمیدرخت خالصه نحوی نشان داده ن

راخوانی متد بر حسب همه تعاریف سازگار با نوع در متد فراخوانی شده تجزیه . هر فشودمیاعالن آن متغییر پیوند داده 

. چنین ارجاع هایی شودمی. هر کالس به ابر کالسهایی آن و نیز واسطهایی که آنها را پیاده سازی کرده، مربوط شودمی

صر ارجاع شده در مدل زبان باشناسه های ساده ای بدست نمی آیند مثل درخت خالصه نحوی اما پیوندهایی به سمت عنا

فقط شامل یک گره فرزند برای  Aرا به ارث ببرد، درخت خالصه نحوی برای کالس  Bکالس  Aهستند.  مثالً اگر کالس 

منتهی می گردد در حالیکه در مدل زبان یک وابستگی  میان عنصر مدل  B، خواهد بود که به شناسه 2ارث می بردعبارت 

 وجود دارد. Bبرای کالس و عنصر مدل  Aبرای کالس 

مختلف طراحی به اجرا  هایهبر اساس مدل زبان برنامه ورودی، الگوریتمهای مهندسی معکوس می توانند برای بازیابی دیدگا

. در بعضی حاالت، انتزاع بیشتری از مدل زبان شودمیدر آیند. خروجی مجموعه ای از نمودارهاست که به کاربر نشان داده 

شده در این تحقیق)و نه همه آنها(  ارایهی مهندسی معکوس در ورودی دارند ضروری است. مثالً  اکثر فنون که الگوریتمها

انتزاع یابد. چنین  جريان شییگراف ی هدف به یک ساختار داده بنام شیی گرانیاز دارند که جریان داده های برنامه 

                                                 
1 Abstract Syntax Tree(AST) 

2 Extends 
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و توسط همه الگوریتمهایی که به آن وابسته هستند به  شودمیساختار داده ای، اساساً درون ماژول مهندسی معکوس ساخته 

قرار دارد، منجر به بازیابی  جریان شیی. انتشار جریانِ اطالعات صحیحی که درون گراف شودمیاشتراک گذاشته 

به شکل  تا کاربر نهایی قادر باشد آنرا شودمی. این نتایج به یک فرمت گرافیکی تبدیل شودمیطراحی مطلوب  هایهدیدگا

 بصری ببیند.

 ، یک مجموعه ابزار برای تحلیل برنامه و مهندسی معکوس1باهاس -3-10

انجام شده است، اقتباس گشته  3و اشتوتگارت 2مطالب این قسمت از تحقیقی که در پروژه ای بهمین نام در دانشگاه برمن

یس اکثراً به نگهداری و توسعه و تکامل اختصاص است. انگیزه پروژه باهاس، از این حقیقت ناشی شد که تالشهای برنامه نو

، قبل از اینکه تغییرات شودمیپیدا می کند تا ایجاد سیستمها. عالوه بر این نیمی از تالشهایی که برای نگهداری برنامه انجام 

 [.42واقعی اعمال شود، صرفِ درک برنامه و داده ها می گردد]

ت که بطور نیمه خودکار معماری نرم افزار را استخراج و توصیف کند، و نیز متدها هدف اولیه در این پروژه توسعه ابزاری اس

، تحلیل کرده و نمایش دهد. در حال حاضر اندهو ابزارهایی که کد منبع سیستمهای قدیمی را که به زبانهای مختلف نوشته شد

د. این برنامه اساساً به زبان آدا پیاده سازی شده این پروژه قادر است برنامه ها به زبان سی، سی++، آدا و جاوا را تحلیل کن

 . باشدمی 2005است. جدول زیر داده هایی در مورد ساخت سیستم باهاس در سال 

 کل تولید شده دست نویس زبان

 95آدا

 سی

 سی++

..... 

 کل

589000 

106000 

115000 

..... 

843000 

291000 

0 

177000 

..... 

469000 

880000 

106000 

292000 

..... 

1312000 

 

 پروژه باهاس : تعداد خطوط کد بدون توضیح که بر حسب زبان برنامه نویسی دسته بندی شده.  -10-1جدول 

می کند، پشتیبانی از چندین زبان منبع و ایجاد یک چارچوب مشترک است که در آن  ارایهچالشهای اصلی که بستر باهاس 

ه هاو کنترل پشتیبانی شود تا امکان تحلیل چند میلیون خط کد کاربر فراهم فنون پیشرفته کامپایلر برای تحلیل جریان داد

گردد. بعضی از ابزارهای باهاس، فنون کامپایلر را مورد استفاده قرار می دهند تا اطالعات معنایی و نحوی پربارتری تولید 

 . شودمینمایند که اغلب بنام نمایش تفصیلی و سطح پایین برنامه از آن یاد 

                                                 
1 Bauhaus 

2 Bremen 

3 Stuttgart 
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. تحلیلهایی که کنندمیخالف کامپایلرها، همه ابزارهای باهاس سیستم را بصورت یک مجموعه کلی شناخته و تحلیل بر 

بنا  1، بر اساس یک نمایش سطح باال و بزرگتریدهدمیباهاس برای مهندسی معکوس و مجدد معماری یک سیستم انجام 

ن از زبانهای برنامه نویسی منبع و فراهم کردن امکان تحلیل گشته است. هدف دیگر از طراحی این برنامه حفظ استقالل آ

 .باشدمیسیستمهایی با زبانهای مختلف 

در باهاس دو نمایش مجزا از برنامه وجود دارد که بر اساس نیازهای تحلیل سطح پایین و تفصیلی و سطح باال و کلی 

نامیده می شوند. اولی حاوی اطالعاتی در سطح  3منبعگراف جريان و  2زبان میانیکه بترتیب  اندهتر)بزرگتر( ایجاد شد

 نحوی و معنایی است و دومی برای نمایش اطالعات در سطح ویژگیهای کلی و معماری سیستمهای تحلیل شده است.

نمایش زبان میانی با یک سلسله مراتب از کالسها تعریف می گردد. هر کالس یک ساختار شناخته شده از یک زبان را 

مثل یک حلقه. گراف جریان منبع یک گراف سلسله مرتبی است که از گره ها و لبه های نوع دارتشکیل  دهدمینمایش 

مثل روتین ها، فایلها و مولفه ها. ارتباط میان  دهدمی. گره ها عناصری که در سطح معماری بهم وابسته هستند را نشان شودمی

مختلف گراف جریان منبع، یک ابزار بصری سازی گرافیکی پیاده  هایهگا. برای نمایش دیدشودمیاین عناصر با لبه ها مدل 

 (.4سازی شده است)گراویز

تحقیقات قابل توجهی برای تعریف فنون مختلف تحلیل و ساخت ابزارهایی برای کشف شرایط رقابتی در سیستمهای موازی 

 6و اشاره گری 5تحلیلهای پایه قوی مثل تحلیل دگرنامیانجام شده است. ابزارهایی که به روشهای ایستا  متکی هستند، نیازمند 

می باشند. در باهاس، فنون مختلف اشاره گری و فنون تحلیل جریان داده ها و کنترل پیاده سازی شده است. از فنون پایه 

که ابزاری  7تحلیل بن بست و کشف شرایط رقابتی موجود در باهاس برای تولید ابزارهای دیگر استفاده شده است.مثل لوراد

برای کشف شرایط رقابتی داده ها مثل خواندن همزمان یک داده و چندین نوشتن همزمان روی یک داده توسط رشته های 

 اجرایی و یا وظایف مختلف در سیستمهای موازی است. 

، شامل دهدمیام همچنین باهاس ابزارهایی را برای تشخیص خودکار کد مرده فراهم می کند. سایر تحلیلهایی که باهاس انج

. بسیار اتفاق  می افتد که در برنامه یک تکه کد را برداشته و در جای دیگری کپی می کنیم و باشدمیکشف کد تکثیری 

احتماالً آنرا کمی تغییر می دهیم. هنگامی که خطا در یک کپی کشف شد، بایستی این خطا در سایر کپی ها نیز اصالح شود. 

 اهاس سه نوع کد تکثیری را شناسایی می نماید : ابزار کشف تکثیر کد در ب

 کپی ها کامالً یکسان هستند. .1

 .اندکردهتنها شناسه ها و متغییرها و ثوابت تغییر  .2

                                                 
1 Coarser 

2 Intermediate Language(IML) 

3 Resource Flow Graph(RFG) 

4 Graphical Visualizer(Gravis) 

5 Alias 

6 Points-to 

7 LoRad 
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 در کپی ها خطوط کدی حذف یا اضافه شده که تشخیص آنها مشکل است.  .3

 

 1محیط مدلسازی و الگوسازی کد باز جامع -4-10

سازی تحمل پذیری خطا بطور خاص، نیازمند یک تحلیل جامع از سیستمهای مورد بررسی  اتکا پذیری در حالت کلی و پیاده

. این مساله به معنی داشتن درکی از رفتار داخلی مولفه ها و تعامالت بین آنها و در اندهاست که از چندین مولفه تشکیل شد

. در کارهای گذشته محققان یک باشدمیحالت خاص ردیابی علل و عوامل، عدم قطعیت و ذخیره / بازیابی حاالت 

چارچوب مفهومی و یک رویکرد طراحی برای حل این مساله و کمک به پیاده سازی مکانیزمهای تحمل پذیر خطا مستقل از 

نامیدند که تجربه  2. آنها روش خود را انعکاس چند الیه ایاندکرده ارایهسرویسهای اسمی سیستم به صورت اصولی و منظم 

ستمهای تحمل پذیر خطای انعکاسی را به خدمت گرفته و آنها را با زمینه خاص معماریهای نرم افزارهای پیچیده حاصل از سی

. برای پشتیبانی اینکار مجموعه ای از ابزارهای مهندسی معکوس بنام محیط مدلسازی و دهدمیمبتنی بر مولفه تطبیق 

[. این 43ای انعکاس چند الیه ای الزم است، متمرکز شده است]الگوسازی کد باز جامع که بطور خاص روی نیازهایی که بر

 :  دهدمیابزار مراحل زیر را انجام 

 اطالعات خام را با مشاهده برنامه استخراج می کند. .1

 ذخیره می نماید. 3این اطالعات را در یک مخزن ایکس ام ال .2

 استخراج کند. عملگرهای تجریدی را فراهم می کند تا الگوها و ساختارها را از مخزن .3

 اطالعات حاصل با استفاده از یک ابزار مشاهده می گردد.  .4

تا بتواند بر سیستمهای چند مولفه ای از  باشدمیهدف این ابزار مرتفع کردن نیاز به استخراج ابر مدلها از مولفه های کد باز 

بستر تحمل پذیر خطا و توزیع شده است که در دیدگاه اتکاپذیری تسلط یابد. مزایای این ابزار استفاده مستقیم در توسعه یک 

 توسعه یافت و بر پایه محاسبات انعکاسی است.  4الس

 

 5کلمبوس -5-10

این ابزار یک چارچوب مهندسی معکوس برای تحلیل پروژه های بزرگ سی++ و یک شِما که شکل و فرمت داده های 

که  باشدمیاری انعطاف پذیر  و یک تحلیلگر قدرتمند سی++  [. این ابزار دارای یک معم44استخراج شده را تعیین می کند]

یک ابزار روان و فراگیر برای مهندسی معکوس بوده و بسهولت قابل گسترش باشد. این ابزار اطالعات  شودمیباعث 

                                                 
1 Comprehensive Open Sourse MOdeling and Patternizing ENvironment(CosmOpen) 

2 Multi-Layer Reflection 

3 XML Repository 

4 LAAS 

5 Columbus 
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مختلف می کند. این شِما روشی که عناصر  ارایه  1استخراج شده را با یک مشخصه رایج بنام شِمای کلمبوس برای سی++

 زبان و ارتباطات میان آنها بایستی نمایش داده شوند را توصیف می کند. 

کلمبوس یک چارچوب مهندسی معکوس است که در یک همکاری بین یک گروه تحقیقاتی هوش مصنوعی، 

بی است که تولید شده است. این ابزار چارچو 2آزمایشگاه فن آوری نرم افزار مرکز تحقیقات نوکیا و شرکت فرانت اِند آرت

برای مدیریت پروژه، استخراج داده ها، نمایش داده ها و ذخیره سازیو فیلترینگ آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این وظایف 

انجام می گیرد. مزیت اصلی این ابزار اینست که یک  3پایه ای فرایند مهندسی معکوس، با استفاده از ماژولهای مناسب سیستم

یک جلوبندی قدرتمند که داده ها را براساس شما تولید می کند و یک چارچوب قابل توسعه که همه  شِمای رایج ماژوالر،

پشتیبانی  4می نماید. این چار چوب هم اکنون از چند ابزار مهم مثل ریجی و کد کرولر ارایه، دهدمیچیز را در کنار هم قرار 

 یز توسعه یابد. می کند و می تواند بسادگی برای پشتیبانی سایر ابزارها ن

 

 5رِویل -6-10

[. در این ابزار هر جا که ممکن بوده 45]شودمیاین ابزاربرای مهندسی معکوس نمودارهای کالس از متن کد سی++ استفاده 

استفاده شده است.اگرچه که برای پوشش دادن  زبان مدلسازی یکپارچهاز همان تعریف استاندارد نمودارهای کالس در 

رفته سی++ نمادگذاری استانداردکمی توسعه داده شده است تا مواردی همچون فضای نام، توابع تنها و توابع موارد پیش یبعض

مشخص شد که برای مهندسی معکوس کد در سیستمهای  6دوست را شامل گردد. در مقایسه این ابزار با سه ابزار دیگر

پشتیبانی نمی کند اما سه مزیت عمده به شرح زیر  7سویهقدیمی مفیدتر عمل می نماید. اگرچه رِویل از مهندسی معکوس دو 

 دارد :

ابزار اخیر است. این احتمال وجود دارد که سایر ابزارها از یک تحلیل کامل  برای  3اول اینکه بسیار دقیقتر از  .1

می و از یک پارس فازی که کد را بدنبال کلمات کلیدی پویش  کنندمیهدایت فرایند مهندسی معکوس استفاده ن

 برای اجرای پارس کامل استفاده شده است.  8. در این ابزار از کی استونکنندمیکند، استفاده 

 ثانیاً توسعه ای که برای پشتیبانی از ساختارهای سی++ داده شده است، مدل کاملتری از برنامه را می سازند. .2

 نزدیکتر هستند.  بان مدلسازی یکپارچهزسوم اینکه نسبت به سایر ابزارها، نمودارهای کالس حاصل به استاندارد  .3

                                                 
1 Columbus Schema for C++ 

2 FrontEndART Ltd. 

3 Plug-in 

4 CodeCrawler 

5 Reveal 

6 Superwomble(Jackson & Wingold 2001)-Rational Rose-TogetherSoftTM(TogetherSoft2001) 

7 Round trip 

Keystone 8  :
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 مروری بر سه ابزار نامبرده در این بخش -1-6-10

، مدلهای اشیاء را از بایت کدهای جاوا تولید می کند. مدل شی برای توصیف ویژگیهای انتزاعی که صراحتاً در 1اولین ابزار

است که از گره ها و  زبان مدلسازی یکپارچهای از کد بیان نشده مورد استفاده قرار می گیرد. یک مدل شی، زیر مجموعه 

اشیاء تشکیل یافته است. گره ها یا با استفاده از یک لبه  ارتباطی و یا یک لبه زیر مجموعه بهم متصل می گردند. لبه ارتباطی 

که به آن  دهدمیانجام ممکن است برای انعکاس چندی و / یا تغییر پذیری تفسیر شود. این ابزار استنتاج را روی وابستگیهایی 

امکان می دهند وابستگیهای غیر مرتبط به برنامه را فیلتر کند. این مکانیزم استنتاج کاربر را قادر می سازد تا در هنگام ایجاد 

مدل از کالسهای کتابخانه استاندارد جاوا صرفنظر کند. این ابزار همچنین استنتاج چندی و تغییر پذیری را وابسته به اینکه 

 . دهدمیگونه فیلدهای یک شی مورد استفاده قرار می گیرند، انجام چ

، یک ابزار توسعه نرم افزار هدایت شده با مدل است. مدلهای مورد استفاده در این ابزار همگی بر اساس 2ابزار دوم

ای آن تنظیم کند که شامل می باشند. تحلیلگر سی++ این ابزار نیاز دارد که کاربر محیط مناسب را بر زبان مدلسازی یکپارچه

. قبل از اینکه طراحی استخراج شود، کاربر باشدمیشناسایی همه فهرستهایی است که حاوی فایلهای مورد نیاز برای تحلیل 

، شامل یک دیدگاه منطقی و یک شودمیسطحی از جزییات که در مدل الزم است را تعیین می نماید. مدلی که به ابزار داده 

ایست. دیدگاه منطقی از نمودارهای کالس برای هر پکیج و نیز مشخصات جزیی هر کالس تشکیل می گردد. دیدگاه مولفه 

یا یک پیاده سازی دسته بندی می  3را بصورت یک واسط هابستهو  دهدمیرا نشان  هابستهدیدگاه مولفه ای وابستگیهای بین 

 نماید. 

پیوسته برای ایجاد راه حلهای سازمانی است. این ابزار  بهم 5گسترش-ساخت-، یک بستر توسعه مدل4ابزار سوم

 سرویسهای زیر را در اختیار می گذارد : 

 زبان مدلسازی یکپارچهایجاد و ویرایش انواع مختلف نمودارها مثل نمودارهای  .1

 همزمانی بین طراحی و پیاده سازی کد)مهندسی دو سویه( .2

 پیشنهاد یک محیط کاری برای نوشتن کد .3

 ا سایر سیستمهای کنترل ورژنیکپارچگی ب .4

 

 1شناسایی، کشف و بهبود ردیابی الگو در جاوا -7-10

                                                 
1 Superwomble(Jackson & Wingold 2001) 
2 Rational Rose 
3 Interface 

4 TogetherSoftTM(TogetherSoft2001) 
5 Model-Build-Deploy 



15-12 

12 

 

 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

نمودارهای کالس می توانند اطالعات مفیدی را در زمان نگهداری برنامه فراهم نمایند. این نمودارها به نگهدارندگان نرم 

نجام اصالحات را در حین فاز نگهداری برنامه تا معماری برنامه ها را بهتر درک نمایند و محل دقیق ا کنندمیافزار کمک 

شناسایی نمایند. اگرچه که این نمودارها اغلب نادقیق و قدیمی )یعنی با پیاده سازی واقعی برنامه ها هماهنگ نیستند( هستند و 

دسی معکوس رفتارو پیاده سازی  واقعی برنامه ها را نشان نمی دهند. ابزار مورد بحث در این بخش یک مجموعه برای مهن

ز مدلهای ا[. این ابزار نمودارهای کالس را 46است که برای ساخت نمودارهای کالس از برنامه های جاوا بکار می رود]

تنها قادر به شناسایی ارتباطات ساختاری  2ایستا و پویای برنامه های جاوا بصورت نیمه خودکار ایجاد می کند.بعضی از ابزارها

باطاتی که بطور فیزیکی در مدل ایستای برنامه های جاوا وجود دارد و نمی توانند ارتباطات تجریدی برنامه ها هستند یعنی ارت

را که بایستی همزمان از مدلهای ایستا و پویا بدست آید را استخراج کنند. در حقیقت این ابزارها تعاریف و الگوریتمهای 

گی، تجمع و ترکیب ندارند. ابزار اخیر از داده های ایستا و پویا برای دقیقی برای شناسایی )یا تمایز( ارتباطاتِ استفاده، وابست

استخراج ارتباطات میان کالسها و واسطها بهره می برد. همچنین می تواند وراثت، نمونه سازی، استفاده، وابستگی، تجمع و 

ی ایستا و پویا در مورد برنامه های جاوا ترکیب را استنتاج کند. در این برنامه از سه مدل متفاوت برای نمایش و تحلیل داده ها

. مدل ایستا، مدل پویا و مدل نمودارهای کالس. این مجموعه ابزار خود از سه شودمیو توصیف نمودارهای کالس استفاده 

 :  شودمیابزار تشکیل 

 3ابزار برای تحلیل مدلهای ایستا .1

 4ابزار برای تولید و تحلیل مدلهای پویا .2

 5مودارهای کالس از تحلیلهاابزار برای ایجاد ن .3

وابستگی، تجمع و ترکیب با چهار خصوصیت کمینه استفاده شده که باعث  یسم دقیق برای ارتباطاتصوریاز  در این ابزار

در باال این چهار خصوصیت کمینه)  2و  1الگوریتمها، ارتباطات را بدقت شناسایی نمایند. در حقیقت ابزار موارد  شودمی

که برای فرموله کردن ارتباطات مورد استفاده  کنندمیدوره زندگی، چندی و محل فراخوانی( را محاسبه انحصاری بودن، 

 قرار می گیرد. 

 

 

 زبان مدلسازی یکپارچه، یک ابزار سبک وزن برای نمودارهای توالی 6سیک -8-10

                                                                                                                                                  
1 Pattern Trace Identification, Detection and Enhancement in Java(PTIDEJ) 

2 WOMBLE-CHAVA-ARGOUML 

3 PADL CLASSFILE CREATOR 

4 CAFFEINE 

5 PTIDEJ 

6 Seek 
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ای کاربران طول می کشد تا با نحوه کار چون ابزارهای سنگین وزن موجود قابلیت زیادی را فراهم می نمایند، زمان زیادی بر

یده سیستمها مناسب هستند و در نتیجه نمودارهای یو ام چاین ابزارها آشنا شوند. این ابزارها برای نمایش و تحلیل تعامالت پی

وب زار سبک وزن مبتنی بر ب[ یک ا48ال پیچیده تری خواهند داشت ولی برای برنامه نویسان مبتدی مناسب نیستند. سیک]

یت استفاده و قدرت پاسخ دهی طراحی شده است. مولفه های لبرای ایجاد نمودارهای توالی است که با هدف بیشینه کردن قاب

و واسط کاربری آن ترکیبی از صفحات اچ  کنندمیهستند که با هم بعنوان پردازشگر این عملیات فعالیت  1آن دو جاوا بین

ه این ابزار اینست که تنها نیازمندی الزم برای اجرای آن داشتن یک مرورگر وب است. مزیت عمد 3و جی اس پی 2تی ام ال

و هرکس از هر جا در اینترنت می تواند به آن دسترسی پیدا کند. این ابزار امکان ایجاد، ویرایش و حذف  باشدمیمعمولی 

 نمودارها را فراهم می کند و هر نمودار در پایگاه داده ذخیره می گردد. 

بزار در کاربردهای کارگروهی بسیار خوب عمل می کند. وجه تمایز سیک با ابزارهای کیس موجود در روش نمایش این ا

که هر تصویر به یک عمل مربوط  شودمینمودار است. هر نمودار از یک شبکه دو بعدی از تصاویر کوچک تشکیل 

 . شودمی

 

 4کد کُرولِر -9-10

نوشته  5[ به زبان اسمالتاک8فزار مستقل از زبان است که در سالهای گذشته توسط]کد کرولر یک ابزار مصور سازی نرم ا

شده و همه مصور سازیهایی که در این منبع آمده را هم اکنون میسر ساخته است. این ابزار از طریق ترکیب متریکها و مصور 

بر پایه سادگی و مقیاس پذیری بنا شده  . قدرت و انعطاف پذیری آن کهدهدمیسازی نرم افزار، مهندسی معکوس را انجام 

است، بارها در چندین مطالعه موردی صنعتی و مقیاس باال به اثبات رسیده است. کد کرولر برای مدل کردن نرم افزار از 

 . اولین پیاده سازی این ابزار بعنوان بخشی از تزباشدمیاستفاده می کندکه یک محیط مهندسی مجدد و مستقل از زبان  6موس

آغاز شد. در ابتدا این ابزار مستقیماً به زبان اسمالتاک متکی بود چون قابلیتهای  1998در سال  7[8فوق لیسانس نویسنده ]

می کرد. در سال  ارایهانعکاسی آن بسیاری از کارکردهایی که بناچار بایستی توسط یک ابر مدل خارجی فراهم شود را 

،موس، در حال تکمیل شدن بود و کد کرولر از آن استفاده کرد. فامیکس از 8اولین پیاده سازی ابر مدل فامیکس 1998

 زبانهایی زیادی پشتیبانی می کرد)جاوا، سی++، اسمالتاک، آدا، کوبول و غیره( و پیچیدگی را نیز افزایش می داد. 

                                                 
1 JavaBean 

2 HTML 

3 JSP 

4 CodeCrawler 

5 Smalltalk 

6 Moose 

7 Michele Lanza 

8 FAMIX 
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 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

ر مصور سازی و ، مطابقت می کند.معماری داخلی آن بعنوان یک پل میان موتو1پلمعماری این ابزار با معماری 

ابر مدل عمل می کند. کد کرولر بر مصورسازی اطالعات ایستا در مورد نرم افزار تمرکز می کند. و بنابراین اساساً در سطح 

، را می شودمیساختاری عمل می کند. معماری داخلی این ابزار یعنی هر چیزی که به موتور مصور سازی یا ابر مدل مربوط ن

 سیم نمود : توان به چهار دسته تق

 مدل هسته .1

 با چند متریک هایهزیر سیستم دیگا .2

 موتور صفحه بندی .3

 واسط کاربری و کالسهای سرویس دهنده  .4

 

 باندِرا -10-10

باندرا، کلکسیون یکپارچه ای از مولفه های تحلیل و تبدیل برنامه است که امکان استخراج خودکار، ایمن و فشرده مدلهای 

[. باندرا کد منبع جاوا را بعنوان ورودی دریافت می کند و یک مدل 61برنامه فراهم می نماید] حالت متناهی را از کد منبع

برنامه به زبان ورودی یکی از ابزارهای وارسی مدل موجود تولید می کند. همچنین خروجی های وارسی کننده را به کد منبع 

 . دهدمیاصلی نگاشت 

. به طور خاص، باندرا از تکه باشدمیار از ساخت مدل و فنون تفسیر جریان خطا یکی از اهداف اصلی باندرا، پشتیبانی خودک

برای حذف خودکار مولفه های مرتبط، تفسیر انتزاعی برای پشتیبانی از انتزاع داده ها و یک مولد مدل که امکان  2تکه سازی

، استفاده می کند. باندرا شامل کلکسیونی از انعطاف پذیری در ایجاد مرز برای مولفه های گوناگون سیستم را فراهم می آورد

ساختمان داده ها برای نگاشت خودکار جریان خطاهای وارسی کننده مدل به  سطح کد منبع و نیز تسهیالتی برای ناوش 

 . باشدمیگرافیکی در این جریانها 

ی در جهت تبدیل جاوا به زبانهای ورودی معماری باندرا بسیار شبیه یک کامپایلر بهینه ساز است. باندرا از چندین زبان میان

ترجمه می کند. بخش  3وارسی کننده مدل استفاده می کند. جلو بندی باندرا، جاوا را به یک زبان میانی سطح باال بنام جیمپِل

نمايش میانی دیگر آن، ورودی های وارسی کننده مدل را از یک زبان میانی سطح پایین از مولفه های حفاظت شده بنام 

 تولید می نماید.  4باندرا

                                                 
1 Bridge 

2 Slicing 

3 Jimple 

4 Bandera Intermediate Representation(BIR) 
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 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

کارایی هر مولفه باندرا با هدف نتایج تحلیلی ایستای اضافی می تواند بهبود یابد. باندرا طراحی شده است تا امکان یکپارچگی 

طیفی از تحلیلها را فراهم کند که نتایج آنها می تواند در جهت افزایش دقت تبدیالت استخراج مدل بکار گرفته شود تا 

 دقیقتر و فشرده تر تولید کند. مدلهای 

مجموعه ابزارهای باندرا هم بصورت واسط گرافیکی کاربر و هم بصورت خط فرمان موجود هستند. قابلیتهایی مشابه امکانات 

 . شودمیمشاهده  2و فیوِر 1باندرا در ابزارهایی مثل جِیکَت

 

 3مسیر یاب جاوا -11-10

رای جاوا است که در باالی یک ماشین مجازی جاوا خاص منظوره ایجاد شد و  مسیر یاب جاوا یک محیط آزمون و وارسی ب

. مسیر یاب جاوا از فشرده سازی حالت برای بررسی باشدمیشامل امکاناتی همچون وارسی مدل، آزمون و تحلیل برنامه 

فضای حالت استفاده می  حاالت بزرگ، کاهش ترتیب جزیی، تکه تکه سازی، انتزاع، و فنون تحلیل زمان اجرا برای کاهش

 مورد استفاده قرار گرفته است.  5در هانیوِل 4[. این ابزار برای یک سیستم عامل بالدرنگ اویونیک62کند]

کالسهای جاوا برای مدیریت فایلهای کالس بهره می  6مسیر یاب جاوا به زبان جاوا نوشته شد و از قوائد بسته بندی

. اما شدمیب جاوا ساختار داده های برنامه مستقیماً در یک جدول درهم سازی ذخیره برد. در مراحل اولیه تولید مسیر یا

مشکالت عدیده ای در سرعت و حافظه ایجاد می کرد. راه حلی که در نهایت استفاده شد و ذخیره حالتها را کاراتر می کرد 

یره نماییم  و اندیس مولفه برای نمایش آن این بود که هر مولفه از حالت  ماشین مجازی جاوا را جداگانه در یک جدول ذخ

مورد استفاده قرار گیرد. هم اکنون این ابزار قادر است سیستمهای نرم افزاری دارای حاالت پیچیده را بصورتی کارا مورد 

 تحلیل قرار دهد. 

در یک رشته اجرایی مستقل  تا بتوان تعیین کرد کدام دستورات جاوا شودمیدر مسیر یاب جاوا از فنون تحلیل ایستا استفاده 

 از دستورات سایر رشته های اجرایی هستند تا قابلیت اجرای همزمان داشته باشند.

 

 سایر ابزارها -15-10

 [ : 47سه ابزار دیگر از ابزارهای مهندسی معکوس را در ادامه به اختصار بررسی می نماییم]

                                                 
1 JCAT 

2 Feaver 

3 Java PathFinder(JPF) 

Avionics  4

5 Honeywell 

6 Package 
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 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

. این باشدمیسعه برای مهندسی معکوس برنامه های سی : این ابزار یک محیط کاری تعاملی و قابل تو 1سی-ریفاین .1

ابزار برای درک، ارزیابی و مستند سازی مجدد کدهای موجود سی بکار می رود. ریفاین سی یک واسط برنامه 

کاربردی برای استفاده از ویژگیهای مهندسی معکوس در اختیار می گذارد که با آن می توان ابزارهای تحلیل 

د. این ابزار همچنین امکان دسترسی به پارسر سی را از طریق برنامه نویسی فراهم می کند تا بتوان سفارشی ایجاد کر

مدل دامنه ای سی، گرامر یا تحلیلگر لغوی آنرا گسترش داد. سفارشی کردن این ابزار از طریق واسط برنامه 

 . باشدمی 2کاربردی آن نیازمندِ پاالیش نرم افزاری

ی برای هایهابزار جامع استخراج مفهوم برنامه برای برنامه های سی و سی++ است و دیدگا : یک 3ردیایمجیکس فُ .2

وارسی سریع و مطالعه سامانمندِ نرم افزار در هر سطحی از طراحی سطح باال تا جزییات ساخت آن،  کالسها و 

زار را در یک فرمت گرافیکی وابستگیهای عملیاتی را فراهم می نماید. این ابزار اطالعات کلیدی در مورد نرم اف

 ه اش متمرکز شود. قکه کاربر را قادر می سازد تا بسرعت روی زمینه خاص و مورد عال دهدمیسه بعدی نمایش 

: یک ابزار با دامنه عمومی است که در پروژه تحقیقاتی ریجی در دانشگاه ویکتوریا توسعه یافت. مولفه  4ریجی .3

نوشته شده است و بررسی کدهای  6است. این ابزار به زبان آرسی ال 5دیتاصلی آن یک ویراستار بنام ریجی اِ

 را امکانپذیر می نماید. 7کسپارس شده سی، سی++، کوبول و التِ

برای مهندسی معکوس برنامه های سی و سی++ نیست و یک محیط برنامه نویسی  : این ابزار اساساً 8السپِ اسنیف .4

ه از مهندسی معکوس نیز پشتیبانی می نماید و  یک محیط قابل حمل و کارا باز، قابل توسعه و مقیاس پذیر است ک

 . باشدمیاست که دارای یک واسط کاربری بسیار راحت نیز 

 

 

 ارزیابی ابزارهای مهندسی معکوس -13-10

خاب می یکی از مسایل مهم و مطرح در مهندسی معکوس چگونگی اندازه گیری موفقیت ابزارها یا تئوری های است که انت

کردد. بسیاری از ابزارهای مهندسی معکوس بر استخراج ساختار یا معماری یک سیستم قدیمی با هدف تبدیل این اطالعات 

، تمرکز دارد. به این ترتیب، هدف ابزار، کنندمیبه ذهنیات مهندسین نرم افزار که در جهت نگهداری یا بازکاربری آن تالش 

                                                 
1 Refine / C 

2 Software Refinement 

3 Imagix 4D 

4 Rigi 

5 rigiedit 

6 RCL 

7 LaTex 

8 SNiFF+ 
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 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

یا مدیران نرم افزار از سیستمی که مهندسی معکوس شده دارند. اما از آنجاییکه تعریفی  افزایش درکی است که مهندسین و /

که همگان روی آن توافق داشته باشند یا آزمونی در جهت درک سیستم وجود ندارد، ادعای اینکه درک برنامه افزایش یافته 

 است در حالیکه نمی توان آنرا اندازه گیری کرد، مشکل است. 

ن مشکلی، عموماً پذیرفته شده است که ابزارهای کاراتر می توانند زمانی که نگهدارندگان سیستم برای درک آن علیرغم چنی

الزم دارند، را کاهش دهند یا اینکه این ابزارها قادرند کیفیت برنامه هایی که نگهداری می شوند را بهبود دهند. هم اکنون 

د دارند که برای مطالعه مزایای ابزارهای مهندسی معکوس مناسب می باشند تعدادی از فنون تحقیقاتی و مطالعات عملی وجو

 [ : 39که عبارتند از]

 بازبینی های ماهرانه .1

 مطالعات کاربران .2

 مشاهدات میدانی .3

 مطالعات موردی  .4

 زمینه یابی .5

می  در کل، فقدان ارزیابی ابزارهای مهندسی معکوس وجود داشته است. در این بخش فنون یاد شده را توصیف

 نماییم.

 

 بازبینی های ماهرانه -1-13-10

بازبینی های ماهرانه مجموعه ای از فنون غیر رسمی تحقیقی هستند که برای ارزیابی ابزارها در زمینه تعامل انسان و کامپیوتر 

ستفاده از یک که با ا باشدمیموثر می باشند. یکی از این فنون، ارزیابی اکتشافی، شامل مجموعه ای از بازبین های خبره 

دیگری  راه کارلیست کوتاه از معیارهای طراحی واسط را مورد تجدید نظر قرار می دهند. جلسه بررسی و شناخت خطاها که 

از افراد خبره ای که کاربران را در حین بررسی واسط برای انجام وظایف معمولی شبیه  شودمیاز بازبینی خبره است، تشکیل 

 . کنندمیسازی 

ماهرانه را می توان در هر مرحله ای در چرخه حیات طراحی ابزار بکار گرفت. مثالً یک سازنده ابزار بازبینی 

توسعه یافت استفاده کند تا یک ارزیابی  2و والنو 1مهندسی معکوس می تواند از چار چوب فن آوری دلتا که توسط براون

:  دهدمیین چارچوب ارزیابی فن آوری را به دو شکل انجام درونگرانه از ابزارشان در مراحل اولیه توسعه داشته باشند. ا

درک میزان تفاوت یک فن آوری با سایر فن آوری ها و سپس توجه به اینکه چگونه این تفاوتها از نیازهای کاربران پشتیبانی 

                                                 
1 Brown 

2 Wallnau 
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 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

ای مهندسی معکوس می کند. این نوع ارزیابی بسیار مفید است اما اغلب برای ابزارهای تحقیقاتی پیچیده همچون ابزاره

 . شودمینادیده گرفته 

 

 مطالعات کاربران -2-13-10

ی هستند که عوامل کلیدی شناسایی شده و دستکاری گردند تا اثر آنها را روی سایر صوریمطالعات کاربران آزمایشات 

د هدایت شوند. در محیط عوامل)متغییرهای وابسته( اندازه گیری کنیم. آزمایشات می توانند هم در آزمایشگاه و هم در فیل

آزمایشگاه، کنترل بیشتری روی متغییرهای مستقل در آزمایش وجود دارد. با وجود این، عوامل دیگری مطرح می شوند که 

نسبتاً کمی برای ارزیابی ابزارهای مهندسی  صوریممکن است در شرایط واقعی تر قابل اعمال نباشند. اما در کل، آزمایشات 

 است. معکوس وجود داشته 

 

 مشاهدات میدانی -3-13-10

کاربران در فیلد می تواند بسیار مشکل تر از مشاهدات در محیط آزمایشگاه باشد چراکه بسیار گرانتر بوده و  صوریمطالعات 

. با این وجود مطالعات غیر رسمی کاربران که یک یا دو برنامه نویس در محیط طبیعی آن کنندمیزمان زیادی مصرف 

بینش زیادی ایجاد می کند. اغلب یک محقق امکان مشاهده یک یا دو برنامه نویس را پیدا می کند. هر چند  شودمیمشاهده 

تا نگهدارندگان سیستم را که از  دهدمیکه ممکن است که این مشاهده ناخواسته و سرزده باشد، اما به محقق این فرصت را 

ه کند. البته کلیت بخشیدن به نتایج حاصل از مشاهدات میدانی نیز ممکن ، در محیط واقعی تر مشاهدکنندمیابزارها استفاده 

 است دشوار باشد چراکه تعداد مواردی که معموالً بررسی می گردد، کم است. 

 

 مطالعات موردی -4-13-10

های و آزمونگر اغلب با نگرش شخصی فعالیت شودمیمطالعات موردی هنگامیکه یک ابزار خاص به سیستم خاصی اعمال 

. بویژه مطالعات موردی وقتی که آزمونگر کنترل کمی روی عوامل در دست مطالعه دهدمیموجود را مستند می کند، رخ 

ارزیابی قدرتمند تری ایجاد  راه کاردارد، مفید هستند. بازبینی های ماهرانه می تواند با مطالعات موردی خاص ترکیب شود تا 

 نماید. 

ی معکوس بصورت مطالعه موردی ارزیابی شده است. تمرکز اصلی این مطالعه موردی [  چهار ابزار مهندس47در ]

روی قابلیتهای ابزارها جهت تولید گزارشهای گرافیکی همچون درختهای فراخوانی، گرافهای کنترل جریان و کنترل داده ها 

 بوده است. 
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. ارزیابی آنها بر پایه قابلیت اندهرار دادنیز پنج ابزار مهندسی معکوس را مورد ارزیابی ق 2و ترودو 1آرمسترانگ

بوده است. تحقیق آنها به تجرید و مصور سازی مولفه ها و  3ابزارها جهت استخراج طراحی معماری از کد منبع کلیپس

 تعامالت سیستم تمرکز دارد. 

 

 زمینه یابی  -5-13-10

تفاده قرار می گیرد. مثالً زمینه یابی ها می توانند سواالتی تحقیق بازنگرانه مورد اس راه کاراین بررسی ها معموالً بصورت یک 

 ؟ دهدمیرا مطرح کنند مثل : آیا استفاده از ابزار الف زمان مورد نیاز برای تغییرات نگهداری را کاهش 

 

 نتیجه گیری -14-10

و جامعه آکادمیک بعنوان ابزارها و فنونی که باعث پشتیبانی از درک نرم افزار و مهندسی معکوس می شوند، در صنعت 

. توسعه ابزارهای مهندسی معکوس کار جدیدی اندهمحرکی برای نیل  به تازگی و نگهداری سیستمهای نرم افزاری توسعه یافت

، بعضی برای استفاده انده. بعضی از ابزارها برای نرم افزارهای با تولید انبوه ایجاد شدشودمینیست و سالهاست که دنبال 

و دسته ای مخصوص مهندسین با تجربه نرم افزار و سیستم می باشند.روشی که هر ابزار  اندهبتدی ایجاد و تسهیل شدکاربران م

بر اساس کاربرد مورد نظر می  دهدمیاطالعات خام را استخراج و تحلیل می کند و سپس در یک شکل مفهومی نمایش 

ندسی معکوس کد در حالت کلی و نیز ابزارهای تولید نمودارهای تواند متفاوت باشد. در این فصل تعدادی از ابزارهای مه

توالی و نمودارهای کالس بطور خاص از متن کد نرم افزارها به زبانهای مختلفی همچون سی، سی++ و جاوا معرفی گشت. 

ا نسبت به سایر ابزارهای معرفی شده اکثراً از معروفترین ابزارهای موجود هستند و هریک قابلیتی منحصر بفرد و جدید ر

 می نمایند. ارایهابزارهای مشابه و تولیدی در گذشته 

 

 و کارهای آینده ، مسایل بازنتیجه گیری -11

در مورد تشخیص موارد تکراری در نمودارهای توالی، کارهایی الزم است انجام شود تا بصورت خودکار مشخصات 

. بنابراین شودمید، معموالً و نه همیشه در نمودارها حذف اگر یک مشخصه اجرایی در یک حلقه نباشحذف شود.  4اجرایی

بهتر است که مشخصات اجرایی اختیاری را قبل از کشف حذف نماییم. چگونگی رفتار با موارد مشابه و مترادف مساله 

لمات دیگری است که بایستی حل شود. توسعه دهندگان مختلف، ممکن است پیغامها، کالسها و یا اشیاء یکسان را با ک

                                                 
1 Armstrong 

2 Trudeau 

3 CLIPS(C-Language Interface Processing System) 

4 ExecutionSpecifications 
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متفاوتی توصیف نمایند که بطریقی مشابه هم هستند. بعنوان یکی دیگر از کارهای آینده می توان به بررسی چگونگی حذف 

 تکراری ها در سایر نمودارها مثل نمودارهای کالس، شی، حالت و نمودارهای همکاری پرداخت. 

 1هماهنگ و آراسته شدهنمودار توالی تا کارایی روش نمایش  دهدمیهمچنین مطالعات آینده به ما امکان 

را با سایر نمادگذاریهای نمودارهای توالی زبان مدلسازی یکپارچه مقایسه نماییم. همچنین  به آن اشاره شد( 2)که در فصل 

می توان نمایش خارجی ایجاد کرد که توسعه دهندگان سیستم را در امور حل مساله که به طراحی، وارسی و نگهداری نرم 

هدایت نماید. درک مفهوم برنامه در هر یک از فعالیتهای فوق بویژه در وارسی و نگهداری نقش  شودمیر جاری مربوط افزا

اساسی دارد. محققان بر این باورند که بسیاری از مسایلی که یادگیری استفاده درست از همزمانی و هماهنگی را پیچیده می 

 وط می شوند.نمایند، به پیچیدگی درک برنامه ها نیز مرب

[ انجام شده است، می توان روشهایی را برای نامگذاری اشیاء در موارد فراخوانی غیر 57در موردکاری که در ]

بررسی نمود.  مشکلی که بالقوه در مهندسی معکوس ایستای نمودارهای توالی وجود دارد، پیچیدگی  2منحصر بفرد

شده رفتار پیچیده ای دارند)مثل جریان کنترل درون روالی، تغییرات نمودارهای تولیدی است. در حالتیکه متدهای تحلیل 

رفتاری بر پایه محیط فراخوانی و غیره(ممکن است درک نمودار حاصل سخت باشد. بوضوح این مساله بررسی های گسترده 

ای پیچیده ساده تر ای را در آینده می طلبد. ممکن است بعضی مکانیزمهای انتزاع الزم باشد تا درک و استفاده نموداره

گردد. یک رویکرد ممکن اینست که چندین نمودارتوالی برای متد آغازگر یکسان ایجاد کنیم که هر نمودار به زیر مجموعه 

. با استفاده از این روش، تحلیل نامگذاری اشیاء برای هر نمودار بایستی تنها به شودمیمحدودی از رفتارهای ممکن مربوط 

ته توسط همان نمودار توجه کند که می تواند تعداد محلهای فراخوانی منحصر بفرد گزارش شده را رفتارهای نمایش یاف

تا  باشدمیافزایش دهد. امکان دیگرساخت یک نمودار جزیی و گرفتن بازخورد کاربر در مورد عناصر نامطلوب نمودار 

برخوردار باشد که در  کاوش مودِبایستی از یک  نمودار ساده تری ایجاد نماییم. معنی آن اینست که ابزار مهندسی معکوس

آن کاربر بصورت تعاملی نمودار ساخته شده را بهبود دهد. این روش ممکن است نیازمند تغییر و اصالح در تحلیل نامگذاری 

از نمودار باشد تا از قوانین تعریف شده کاربر در جهت افزایش دقت راه حل تحلیل بهره مند گردد. همچنین انتقال بخشهایی 

 شودمیبه زیر نمودارهای مجزا که یک ساختار سلسله مراتبی را ایجاد می کند که درک، نمایش  و جستجو در آن ساده تر 

 نیز مفید است. 

شده است، ابزارهای مهندسی معکوس می توانند از قدرت بیانی  ارایه[ 63ی مشابه آنچه در ]راه کاربا استفاده از 

مدلسازی یکپارچه بهره مند گردند تا کیفیت نرم افزار و بازدهی برنامه نویس را افزایش دهند. اگر  نمودارهای توالی زبان

چنین فنونی برای کاوش تعاملی استفاده نشوند، نمودارهای حاصله بسادگی در دنیای واقعی توسعه نرم افزار بی استفاده می 

 شوند. 

ال باز بپردازند. اول اینکه مکانیزمهای انتزاع مناسب که یک سازندگان ابزارهای مهندسی معکوس بایستی به دو سو

ابزار مصور سازی نمودار توالی باید پشتیبانی کند چیست؟ بررسی های وسیعی الزم است تا بتوان انتزاعهایی که برنامه نویس 

                                                 
1 Synchronization adorned UML(saUML) 

2 Non-singleton 
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ای اصلی فنون مصور سازی الزم دارد و واسطهای مناسب برای تعریف و مصور سازی این انتزاعها را تعیین نمود. دوم، مزای

چیست؟ آزمونهایی با برنامه نویسان و دانشجویان دانشگاه باید انجام شود تا فوائد ویژگیهای منحصر بفرد ابزارها را کمیت 

بندی نماییم. عالوه بر این پیاده سازی فنون مختلف بایستی برای عموم در دسترس باشد. دراین زمینه پیاده سازی انجام شده 

 . باشدمیبرای عموم برنامه نویسان و محققان در دسترس  1ار مهندسی معکوس رِدروی ابز

 

 مرتبط یکارها -2-11

که کاربرد  ییو به زبانها اندهافتیموجود توسعه  یروال ینرم افزارها لیتحل از یبانیپشت یاساساً برا معکوس یمهندس یابزارها

 یطراح هایهدگایده ها و دیر است که مساله  ایسال اخ 10تنها در  .اندهنوشته شد )مثل زبان سی و کوبول(دارند یعیوس

  مورد توجه قرار گرفته است. شیی گراکد  یبرا معکوس یمهندس

 یو  مشهور بنام الگوها یتکرارشونده در معمار یراه حلها صیمساله تشخ یتمرکز خود را رواز منابع  یبعض

در  یین الگوهایچن یوقت شوند. یبه خدمت گرفته م شیی گرا یستمهایس یطراح در یکه بطور گسترده ا اندهقرار داد یطراح

اء و تبادل یاش جادیا [18، 16] در گردد. یم یابیباز  یطراح یاساس یه و مبنایتوج درمورد اطالعات مهمشوند،  یافت میکد 

 تا بتوان شودمینکار باعث یا د.یآ یت مبدس وهایسنار از یمجموعه مشخص یرو ک برنامهی یاجرا یابیبا رد اءیان اشیامها میپ

معکوس  یمهندس یبرا[ 19در ] ستایل ایتحل ا استخراج کرد.یبصورت پو شیی گراک برنامه کامل یتعامل را از  ینمودارها

ات یممکن در عمل یها یتوالاز همه  یف متناهیک توصی بین ترتیو به ا  به خدمت گرفته شده است یند شیگراف فرا

 یفراخوان یگرافها ساخت .اندهاستخراج شدهرم  افته در حافظهیص یتخص اءیاش ک پشته منفرد وی یکه برا ددهمیبدست 

  مورد توجه قرار گرفته است. یگرید یجاآنها در  یصحت و درست یو بررس شیی گرا یبرنامه ها یبرا زین
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  هم هم هفدهفد  فصلفصل

  مقابله با مهندسی معکوسمقابله با مهندسی معکوس
 

  مقدمهمقدمه                    11--1616
سازی برای تغییدر کدد اسدتفاده شدده اه کارهای مبهمدر بدافزارهای دگردیس، به جای استفاده از راه کارهای رمزنگاری، از ر

گدذاری مجددد متغیرهدای شود. دسته اول در سطح ظاهر شامل تغییر نام متغیرها یدا نامدسته تقسیم می سهمبهم سازی به  است.

ر جریدان کند سداختاسازی عمیق، که تالش میباشد. دسته دوم، مبهمهای مختلف به صورت هم نام میاستفاده شده در بخش

 دسته سوم مبهم سازی رفتار است. ها را تغییر دهد.کنترلی و جریان داده

 

  مسطح ساز  جریان کنترلیمسطح ساز  جریان کنترلی      22--1616
سازی جریان کنترلی به وسلیه مسطح کردن گراف جریدان کنترلدی بده نحدوی کده تمدامی سازی جریان کنترلی به مبهممسطح



15-2 

2 

 

 گراف جریان  شيیگراف جریان  شيی

برای پرش غیرمسدتقیم   switchشود. از یک بالک شامل دستورگفته می یکسانی داشته باشند 2و قبلی 1های اولیه بعدیبالک

 شود. برای نمونه به شکل زیر توجه شود.به بالک بعدی استفاده می

Int f(int I, int j) 

{  

   Int a = 1; 

   If (i < j) a = j; 

      else do  a *= i--; 

              while ( i > 0); 

   retun a; 

}  

 

  نمونه ای از گراف جریان کنترلی 1-16 شکل

بالک های اولیه گراف جریان کنترلی اولیه به گونه ای  .نمایش داده شده است ذیلشکل در فوق  شکل مسطح شده گراف 

 شده اولیه دهی مقدار اولیه بالک در  توزیع متغیر. شوند یکسانی  قبلی و  بعدی هایبالک شامل آنها تمامی که اند یافته تغییر

مشاهده مقدار متغیر تعیین می کند که  با بالک این. شود مشخص کنترلی جریان  نحوه کنند توزیع بالک توسط تا است

بالک بعدی که باید اجرا شود کدام است. در انتهای هر بالک مقدار متغیر توزیع تعیین می شود تا بعد از این بالک نحوه 

 جریان مشخص گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسطح شده ونه ای از گراف جریان کنترلینم 2-16شکل 

را می توان از یک آرایه برداشت و یا در داخل یک اشاره گر پنهان نمود. مقصدد پدرش را مدی تدوان در داخدل یدک  xمقدار 

 پشته پنهان کرد. 

 

                                                 
1 Sucessor 

2 Predecessor 

 a = 1; 

 i < j 

 a = j; 

  

 a = a*i; 

 i= i-1; 

 i > 0 

 return a; 

  

A 

B 
C 

D 

 a = 1; 

 x = i < j ? 1 : 2 

 a = j; 

 x = 3; 

  

 a = a*i; 

 i= i-1; 

 x = i > 0 ? 2 : 3 

 return a; 

  

x = 0 

  

Switch(x) 

  

 

  

int 

S 

A 
0 

B 1 
C 

2 3 

D 
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  روشی نوین ربا  مسطح ساز  روشی نوین ربا  مسطح ساز        33--1616
 در روش پیشنهادی ما برای مسطح سازی کد به داخل هر بالک اولیه 

L2: 
 mov value,ax 

 mov ax,1 

 cmp ax,1 

 jnz L2 

 mov ax,value 

 وو

 


