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، همچنان مقابله با سوء استفاده مجاز غير در برابر سرقت و استفاده افزار نرماي محافظت از ي متنوع برها علي رقم وجود روش: چکيده

  و آسيبها دليل اصلي اين مساله ضعف.  استافزار نرمکنندگان  ي توليدها ين نگرانيتر ي يکي از بزرگافزار نرماز محصوالت 
آب بدون استخراج آن را ارائه مي نمايد و از  اي وارسي صحت نقش برروشياين مقاله .  استها ي شناخته شده در اين روشها پذيري

 استفاده است، افزار نرمي محافظت از ها ين روشتر ي که يکي از پراستفادهافزار نرمي روش توکن ها پذيري  آسيبكاهش براي آن
 نظر استفاده شده است و صحت محيط ي گراف پويا براي تعبيه و وارسي توکن موردزن آب نقش رويكرد پيشنهادي از روشدر . كند مي

روش پيشنهادي عالوه بر ارتقاء سطح . شود مي در حال اجرا، وارسي افزار نرم به صورت توزيع شده در نقاط مختلف افزار نرماجرايي 
 گونه کيائه ارو  مجاز غير  استفاده مجدد،رمجازي غريامکان محافظت در برابر تکث ،افزار  نرمي تشکيل دهندهها  به کالسيحفاظت

 .دهد مي کننده قرار دي تولاري را در اختافزار نرمآزمايشي از 
 

  ر مجاز نرم افزارير غيا، تکثيگراف پوي زن آب نقش، افزار نرممحافظت از  ،افزار نرمسرقت :  کليدييها واژه
  
  مقدمه  -۱

 مساله سرقت افزار نرم در صنعت ها ين نگرانيتر يکي از بزرگ
ي اخير رشد سريع و فراگير استفاده از ها  در سال. استافزار نرم

اينترنت مبدا به وجود آمدن نوع جديدي از ارتباطات و 
توان هر نوع  ميبا استفاده از اين فناوري . است تعامالت شده

 آساني کپي و موس بهسند ديجيتالي را تنها با چند بار کليک 
اين نوع تکثير سادگي، هزينه پايين و کيفيت باال در . تکثير نمود

  اين بر.  دامن زده است١افزار نرموتوزيع خود به مسئله سرقت 
 طي يک دهه اخير بيش افزار نرمي محفاظت از ها اساس روش

  . اند از پيش مورد توجه واقع شده
است  ي متفاوتي ارائه شده ها  روشافزار نرمبراي محافظت از 

، ]۳،۴[ ٣کد پارش  ،]۱،۲[ ٢يافزار نرم توکن مانند  که برخي
                                                

  مجاز مجاز و استفاده مجدد غير  شامل تکثير غير١
2 software token 
3 code partitioning 
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 ١٤٢

، بطور ]۶[ ٢افزار  نرم يزن آب نقش  و] ۵ [١افزار نرم  سالخوردگي
 تمام و يا مجاز غيرمستقيم روشي براي محافظت در برابر تکثير 

دهند و برخي از جمله  مي ارائه افزار نرم از يبخش
obfuscation]۷،۸[٣دستکاري ، شناسايي] و ] ۹،۱۰،۱۱

تقيم با ارائه روشي براي بصورت غير مس] ۱۲،۱۳[ ٤رمزنگاري
 از حذف و يا تغيير افزار نرمجلوگيري از وارسي و دستکاري 

  .کنند مي پيشگيري افزار نرمکد محافظ 
کنون روشي جامع و مقاوم براي حفاظت از   در مجموع تا

 در برابر سوء استفاده از کل و يا بخشي از آن ارائه افزار نرم
توکن جود، روش ي موها اما از ميان روش. است نشده

 به دليل هزينه پايين و قابليت اجرايي باال بيش از يافزار نرم
در اين مقاله با معرفي . است سايرين مورد توجه واقع شده

، روشي براي بهبود انواع افزار نرمي جديد براي محافظت از روش
اين بهبود از طريق . شود مي ارائه يافزار نرمتوکن ي ها روش
 افزار نرم، در آب نقشنظر به عنوان يک  مورد توکنتعبيه 

ين تر براي اين منظور از يکي از مقاوم. گيرد ميصورت 
 »٥ي گراف پويازن آب نقش«ي پويا به نام زن آب نقشي ها روش

ن براي وارسي يدر اين مقاله روشي نو. شود مياستفاده ] ۶[
. شود مي بدون نياز به استخراج آن معرفي آب نقشصحت مقدار 

، به آب نقشي متداول استخراج ها ارسي برخالف روشاين و
از . پذيرد ميصورت توزيع شده در ضمن اجراي برنامه انجام 

توکن ي رايج ها  شده نسبت به روشارائه روشديگر امتيازات 
 ، امکان اعمال محدوديت در استفاده از وظيفهيافزار نرم

 به زاراف نرمش سطح حفاظت از کل ي و افزاافزار نرمي ها مندي
  .ي تشکيل دهنده آن استها کالس

 انواع ۲در بخش: ادامه مقاله به اين شرح سازماندهي شده است
 به صورت مختصر معرفي و افزار نرم  ي محافظت ازها روش

 به مرور اجمالي مفاهيم و کاربردهاي ۳بخش. نقد شده است
 گراف يزن آب نقش و به طور خاص روش افزار نرمي زن آب نقش

 پيشنهادي اين روش ۴در بخش. است تصاص داده شده اخايپو
 مورد ارزيابي قرار روش اين ۵شود و در بخش ميمقاله معرفي 

                                                
1 software aging 
2 software watermarking 
3 tamper detection 
4 encryption 
5 dynamic graph watermarking 

ي ها  به مقايسه روش پيشنهادي با ساير روش۶بخش. گيرد مي
بندي   به جمع۷در انتها بخش. پردازد مي افزار نرممحافظت از 

 .ي بعدي اختصاص يافته استها مطالب و معرفي پژوهش

  
 افزار نرمي محافظت از ها نقدي بر روش -۲

 بر اساس آن که نياز افزار نرمي محافظت از ها به طور کلي روش
ا نه، به دو دسته مبتني بر سخت يبه سخت افزار خاصي دارند 

ي ها انواع روش]. ۱[شوند مي تقسيم افزار نرمافزار و مبتني بر 
ه ازاي هر مبتني بر سخت افزار عالوه بر تحميل هزينه اضافي ب

ي شکست شناخته شده اي ها ، داراي روشافزار نرمنسخه از 
 افزار نرمي مبتني بر ها تمرکز اين مقاله برانواع  روش. هستند
 اختصاص ها اين بخش به نقدي اجمالي بر اين روش. است

  .يافته است
 به يک مقدار افزار نرم با پيوند يافزار نرمتوکن ي ها انواع روش

صر به فرد به نام توکن، مانع تکثير غير مجار  منحيژگيا ويو 
، فايل يساز د فعاليک کليتواند  ميتوکن . شوند مي افزار نرم

ک قطعه سخت افزاري، شماره سريال يال ي، شماره سر٦مجوز
 ٧ و ديگر موارد مشابه باشد که به صورت برخطافزار نرمنسخه 

يک مثال خوب براي . يابد مي تخصيص ٨خط ويا برون
 XPسازي در ويندوز ي کليد فعالافزار نرمي توکن ها روش
  . ]۱۴[است
 شناخته يها يريب پذي آسي دارايافزار نرمتوکن ي ها روش
ج براي شکست ييک سناريوي را. ]۱۴[ هستنديا شده

 حذف کد وارسي کننده صحت يافزار نرمتوکن ي ها روش
براي تشخيص کد مربوطه، برنامه به ازاي .  مورد نظر استتوکن
 ناصحيح اجرا شده و روال اجرايي برنامه با استفاده توکنچند 

تيب تر  به اين. شود مي پايش debuggerي ها از انواع ابزار
نقطه شکست برنامه که کانديداي وجود دستورات وارسي 

پس از يک مرحله مهندسي معکوس . شود مياست، شناسايي 
دستورات، حول نقطه شکست، مجموعه دستورات وارسي 

د يگر، تولي ديويسنار. شوند مينده، شناسايي و حذف کن

                                                
6 license file 
7 on-line 
8 off-line 
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 ١٤٣

 و يق سعي آنها از طري مشابه و آزمون سازگاريها توکن ميتما
  .خطا است

ي شناسايي ها  اول انواع روشيوي مقابله با سناريالبته برا
 رمزنگاري و ]۷،۸[ obfuscation، ]۹،۱۰،۱۱[ دستکاري

ي مهندسي ها حمله به عنوان راهکاري براي مقابله با ]۱۲،۱۳[
کيب اين تر  معکوس و دستکاري کد برنامه وجود دارند؛ اما

ي علي رقم بهبود سطح حفاظت افزار نرم با روش توکن ها روش
 از قبيل پنهان کردن کليد رمز گشايي، يبا افت کارايي و مشکالت

شناسايي و حذف کد وارسي کننده صحت کد برنامه، مواجه 
شنهاد، ي دوم، تنها پيويبا سنار مقابله ين برايهمچن. است

 يها  توکني برنامه به ازايمحدود کردن تعداد دفعات اجرا
 حافظه ي و دستکاريين روش هم با شناسايمختلف است که ا

  .شمارنده قابل شکست است
ي ديگري نيز براي مقابله با سرقت کل و يا بخشي از ها روش

احتمال شناسايي  وجود دارند که اساس کار آنها افزايش افزار نرم
ي زن آب نقش ها از جمله اين روش.  استمجاز غيرنسخه 

 با تعبيه ]۶[يزن آب نقش.  استافزار نرمسالخوردگي  و افزار نرم
، مالک افزار نرماطالعاتي مبين هويت توليد و يا تکثير کننده 

ي با زن آب نقشاگرچه روش . کند ميواقعي آن را مشخص 
هش انگيزه سوء استفاده کننده افزايش ريسک سرقت، باعث کا

، ارائه مجاز غيرر يشود اما راهکاري براي مقابله با تکث مي
  . دهد مين

 با استفاده از سياست ارائه مکرر ]۵[افزار نرمسالخوردگي روش 
 ماه، باعث ۳ تا ۲ي زماني کوتاه مانند ها ي جديد در بازهها گونه

ي ها بازهي غيرمجاز ايجاد شده در ها کاهش سودمندي نسخه
البته عملياتي کردن اين روش در بسياري . شود ميزماني فوق، 

  . ناممکن استها از کاربرد
 ]۳،۴[پارش کد افزار نرمي محافظت از ها دسته ديگري از روش

 از ساير افزار نرمي حياتي ها است که با مجزا کردن کد
ي آن و عدم ارائه مستقيم کدهاي حياتي به کاربر، مانع ها بخش

ي پيشنهادي ها از جمله روش. شود مي افزار نرم مجاز غيرير تکث
 و يا در قالب ROMارائه کدهاي حياتي به صورت يک حافظه 

RPCنسبت به ساير پارش کدي ها اگر چه انواع روش.  است١ 

                                                
1 Remote Procedure Call 

پذيري کمتري   از آسيبافزار نرمي محافظت از ها روش
مالحظه يي مانند افت قابل ها برخوردار هستند اما داراي ضعف

  .کارايي، افزايش هزينه و محدوديت کاربري هستند
کنون روشي جامع و مقاوم براي حفاظت از  در مجموع، تا

 در برابر سوء استفاده از کل و يا بخشي از آن ارائه افزار نرم
  .است نشده

  
 اي گراف پويزن آب نقش يمعرف -۳

ي روشي براي درج يک سري اطالعات محرمانه در زن آب نقش
اي به  گونه خدشه اي که اوال هيچ گونه  است، بهافزار نرم

ي آن وارد نشود و ثانيا به صورت يکتايي قابل ها مندي وظيفه
. شود مي گفته آب نقشبه اين اطالعات محرمانه . بازيابي باشد

در اکثر مقاالت و نوشتجات ] ۱۵[ اگر چه جز تعدادي معدود 
کننده   توليد حامل اطالعاتي درباره هويتآب نقشعلمي، 

به عنوان روشي براي اثبات  يزن آب نقش بوده است و افزار نرم
 آب نقش معرفي شده است؛ اما افزار نرمکننده  حق مالکيت توليد

تواند  مي افزار  نرمکننده يا تکثير عالوه بر مشخصات توليد و
  ، قوانينافزار  نرم ي مربوط به آزمون يکپارچگيها شامل داده

گشايي  رمز  و يا کليدافزار نرمي، آزمون اعتبار دسترس  کنترل
ي براي تعبيه زن آب نقشدر اين مقاله از .  باشدافزار نرمقسمتي از 
 به عنوان اطالعات وارسي مجوز استفاده از توکنو وارسي 

  .شود مي، در زمان اجرا استفاده افزار نرم
به وهمکارش  Collberge  توسطا ي گراف پويزن آب نقش

  به و]۶[ه استارائه شدا يپو يزن آب نقشن روش يولعنوان ا
ي ها نسبت به ساير روش آن يها قابليت و ها ژگي ويدليل 
 يباالتراز عموميت و محبوبيت همچنان ي پويا زن آب نقش

  . برخوردار است
به عنوان  n  مانندحي صحيک عددا ي گراف پويزن آب نقشدر 

در  گرافي ،آب نقشعبيه براي ت. شود مي  تعبيه در برنامه آب نقش
که  تکه کدي .شود  ميگرفته نظر در n باک ي به کيتناظر 

توليد   را دارد،heap ساخت اين گراف در حافظهوظيفه 
اي در   به گونهشده، قسمت تقسيم k  بهتکه کد و اين شود مي

گراف  I  که پس از وارد کردن رشته وروديشود مي  برنامه درج
ويژگي مهم اين روش . ساخته شوددر حافظه  آب نقشمعادل 
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 ١٤٤

، کد توليد آب نقشآن است که به جاي درج مستقيم مقدار 
  .کند مي در قالب يک گراف را در برنامه درج آب نقشکننده 
يک با اعداد صحيح هستند  به يي که داراي تناظر يکها گراف
يجاد يک گراف  ايبرا. شوند  ميپذير ناميده ي شمارشها گراف

 وجود ي مختلفيها  روشnادل عدد صحيح مع پذير شمارش
اي از  نمونه» k1 -مبناي شمارش کدنگاري«]. ۱۶[دارد

پذير  ي ايجاد تناظر ميان عدد صحيح و گراف شمارشها روش
 معادل عدد ۸ -مبناي شمارش گراف کدنگاري) ۱( شکل. است

 پيوندي اين گراف يک ليست. دهد مي را نشان ۴۶۲۰۱۴۸
ت که براي وضوح بيشتر، در راست اس به چپ چرخشي از
هر . است ي چرخشي اين ليست نشان داده نشدهها شکل، پيوند

 است و هر يال خروجي ۸گره معادل يک رقم از عدد در مبناي 
عدم وجود يال بيانگر رقم . باشد مياز گره بيانگر مقدار آن رقم 

 بيانگر رقم يک، لينک به گره بعدي بيانگر ٢صفر، وجود طوقه
  .تيب الي آخر، استتر ه همين و ب۲رقم 

  ۴۶۲۰۱۴۸ معادل عدد ۸گراف مبناي ):۱ (شکل
 شده و اجرا  I  ورودييه ازا برنامه ب،آب نقشبراي استخراج 

 با توجه به آب نقش. شود مي يابي بازheapگراف مربوطه از 
  .شود ميساختار اين گراف محاسبه 

 
  پيشنهاديروش -۴

 افزار نرمي ها وش پيشنهادي براي حفاظت هر يک از کالسدر ر
، اطالعاتي مبين محيط مجاز غيردر برابر سرقت و يا استفاده 

 در قالب يک توکن در هر يک از افزار نرماجرايي مجاز 
تيب تنها تر به اين. شود ميي نسخه مورد نظر تعبيه ها کالس

 را دارد S افزار نرم از C اجازه استفاده از کالس Uزماني کاربر 
که وارسي صحت توکن حاکي از سازگاري توکن تعبيه شده در 

                                                
1 Radix-k Encoding Enumeration 
2 loop 

Cبا محيط اجرايي آن در سيستم متعلق به کاربر Uباشد  .
 شامل دو بخش تعبيه افزار نرماين تعبيه مکانيزم محافظت از  بنابر

  . توکن و وارسي زمان اجراي آن است
توکن با استفاده  پيشنهادي تعبيه و وارسي زمان اجراي روشدر 

کلي  طور به. گيرد ميي گراف پويا صورت زن آب نقشاز روش 
ي پويا براي تعبيه و وارسي زن آب نقشي ها عملياتي کردن روش

اول . روبرو است اساسي  مشکل  اجراي اطالعات با دو  زمان
 رشته  يک   ورود  ي پويا تنها پس ازها  در روشآب نقشآنکه 

  قابل ها ازاي ساير ورودي گردد و به   ميتوليد  خاص  ورودي 
پيشنهادي اين مقاله   حل  راه. دريافت و استخراج نيست

 اصلي  مسير  در   آب  نقشتوليد  به  ي مربوط ها گنجاندن کد
  به. برنامه است  دهنده  تشکيل ي ها  کالس  سازنده  اجراي 

ازاي  بارگذاري کالس به  زمان   در ها تيب اجراي اين کدتر اين
  .شود ميهر نوع ورودي برنامه تضمين 

ي ها ي براي تعبيه دادهزن آب نقشاستفاده از   ديگر در  چالش
  آنجا از. کنترلي زمان اجرا، مساله عرضه روال استخراج است

تعبيه است يک مهاجم   استخراج، دوگان روال  که اغلب روال
 آب نقشتواند به سادگي  ميبا در اختيار داشتن روال استخراج 

مالکيت،  حق يي مانند اثبات ها کاربرد در. کند  يابي  را مکان
گيرد بنابراين  ميکننده قرار ن استخراج در اختيار استفاده روال

 بايد تنها به يک سري آب نقشيابي  مهاجم براي مکان
اما در . کند ي آماري برنامه و بخت خود اکتفا ها ويژگي
آب در زمان اجرا است،   نقش يي که نيازمند استخراجها کاربرد

رسد از ارائه روال استخراج به استفاده کننده که يک  ميبه نظر 
دليل اصلي تمرکز مقاالت در . مهاجم بالقوه است؛ گريزي نيست

 مالکيت و   حق ي در کاربرد اثباتزن آب نقشگيري روش ربکا
آن،   بالقوه  يها  ديگر کاربرد زني در  آب  عدم توسعه نقش 

  . ن مساله استهمي
راهکار پيشنهادي اين مقاله براي مواجهه با مساله عرضه روال 

ي محلي در ها ، وارسي يک سري ويژگيآب نقشاستخراج 
، به جاي استخراج يکباره و مقايسه درستي کل آن آب نقش
اي  گونه  و کيفي بايد به مي از نظر کها اين ويژگي. است

ي با مقدار آب نقش با انتخاب شوند که احتمال سازگاري آنها

n = 4620148  = ( 21477564 )8 
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متفاوت با آنچه مورد تاييد است، بسيار ناچيز باشد تا احتمال 
  .تاييد نادرست کمينه گردد

گرا فرض شده  ، شيافزار نرم پيشنهادي روش ساخت روشدر 
ي تشکيل دهنده ها  به کالسافزار نرماست و سطح حفاظت از 

تفاده را به توان مجوز اس ميتيب تر به اين. آن ارتقا يافته است
 صادر کرده و افزار نرمي اصلي و حياتي ها ازاي هريک از کالس

 ها  را در سطح کالسافزار نرمي ها مندي استفاده از وظيفه
 افزار نرماجزاء تعبيه مکانيزم حفاظتي در ) ۲(شکل. محدود نمود

 نشان افزار نرم و پيش از نصب افزار نرمکننده  را در محيط توليد
 از اين اجزاء در ادامه به اختصار شرح داده هر يک. دهد مي
از  هريک» حفاظتي مکانيزم تعبيه«ورودي روال . شوند مي

 و   است  شود، واقع  که بايد مورد حفاظتافزار نرمي ها کالس
  .باشد مي کاربر  به ارائه  آماده   افزار  نرمآن  خروجي 

 
  افزار نرميه مکانيزم حفاظت از  تعبيها فعاليت )٢ (شکل

  
  »توليد توکن« تعبيه مکانيزم -۴-۱

پويا  ي گراف زن آب نقشبراساس روش  توليد توکنمکانيزم 
 مقدارتوليد تکه کد سازنده گراف معادل )١: (دو بخششامل 
 createي متد ها الي کد به کد در ال درج اين)٢(و توکن 

تيب بالفاصله پس از بارگذاري تر  به اين.استکالس مورد نظر 
ي ها ، مقدار توکن بر اساس ويژگيcreateکالس با اجراي متد 

محيط اجرايي کالس، محاسبه و در قالب يک گراف در حافظه 
heap شود مي ساخته.  

  
  توليد کد مولد توکن

کد مولد توکن در قالب يک گراف شمارش پذير، داراي چهار 
عات محيطي کالس در کد جمع آوري کننده اطال)۱: (بخش

کد )۲(محاسبه توکن، )۲(راستاي محاسبه توکن در زمان اجرا، 
کد )۳( بر اساس توکن محاسبه شده و آب نقشتوليد کننده 

گيري  تصميم.  محاسبه شده، استآب نقشسازنده گراف معادل 
درباره نوع اطالعات محيطي مورد نظر و نحوه محاسبه توکن 

تابع مولد ]. ۱۴[ي انتخابي استارافز نرموابسته به روش توکن 
تواند  مي  بر اساس مقدار توکن، در شکل ساده خود،آب نقش

توکن را به صورت يک رشته باينري در نظر گرفته و عدد 
. صحيح معادل اين رشته باينري را به عنوان خروجي توليد کند

همچنين هر نوع تابع ديگري که بتواند يک رابطه يک به يک 
  .ک عدد صحيح برقرار کند نيز قابل قبول استميان توکن و ي

  
  درج کد مولد توکن

، آن را به چند بخش افزار نرمبراي درج کد مولد توکن در 
 createتقسيم کرده و آن را در بين کدهاي مسير اصلي متد 

تيب کد مولد توکن در تر به اين. کنيم مي اضافه کالس مورد نظر،
  .شود مي اجرا  به طور کاملcreateضمن اجراي متد 

  
  »وارسي مجوز استفاده« تعبيه مکانيزم -۴-۲

ي ها  ويژگيي به منظور وارسي سازگارافزار نرمدر زمان اجراي 
کالس با آنچه مورد تاييد است، يک سري   يي اجرا فعلي محيط

 مورد تاييد استخراج شده و آب نقشروابط عددي ميان ارقام 
ل شده توسط ي تشکوجود اين روابط در زمان اجرا در گراف

. شود ميناميم، بررسي  مي G، که از اين پس آن را createمتد 
ي کالس ها اين بررسي در ضمن اجراي مسير اصلي ساير متد

  . گيرد ميمورد نظر صورت 
: بنابراين تعبيه مکانيزم وارسي مجوز استفاده، شامل دو بخش

 آب نقش ميان ارقام ها استخراج يک سري روابط و ويژگي)۱(
 ها توليد و درج کد وارسي کننده اين ويژگي)۲(مورد تاييد و 

  .است
  

  استخراج ويژگي
 مورد تاييد الزم آب نقشيي در مقدار ها براي استخراج ويژگي

است ابتدا توکن براساس اطالعات سيستم مشتري محاسبه و 
براي محاسبه توکن .  براساس آن به دست آيدآب نقشسپس 

طالعات الزم از طريق برقراري ارتباط با مورد تاييد، الزم است ا
پس از جمع آوري اين . سيستم مشتري جمع آوري شود

 تعبيه مکانيزم حفاظتي

 »توليد توکن«تعبيه مکانيزم  »وارسي مجوز استفاده«تعبيه مکانيزم 

 توليد کد مولد توکن

 درج کد مولد توکن

 استخراج ويژگي

 درج کد وارسي 
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ي صورت گرفته در  فعاليت ها اطالعات بر اساس انتخاب
تابع )۲(ي و افزار نرمنوع توکن )۱(براي »  توليد کد مولد توکن«

تيب مقدار تر نگاشت توکن به يک عدد صحيح انتخاب شده، به
 را تشکيل آب نقشصحيح متناظر با آن که مقدار توکن و عدد 

سپس يک سري روابط عددي ميان . شود ميدهد، محاسبه  مي
  .شود مي مورد انتظار شناسايي آب نقشارقام 

 برقرار باشد و آب نقشتواند ميان يک يا چند رقم  مياين روابط 
به .  باشدآب نقشيا خيلي ساده مبين مقدار يک رقم خاص از 

 در آب نقشمجموع سه رقم اول ) ۱(نه در مثال شکلعنوان نمو
  .  است۸ در مبنايآب نقش برابر رقم چهارم ۸مبناي

  
  وارسي  کد درج

 يياجرا ي فعلي محيطها  ويژگييبه منظور وارسي سازگار
کالس مورد نظر با آنچه مورد تاييد و انتظار است، به جاي 

دي توکن،  و مقايسه آن با معادل عدآب نقشاستخراج يکباره 
 ها ي فعلي محيط اجرايي کالس، وجود ويژگيها معادل ويژگي

، در زمان Gو روابط استخراج شده در مرحله قبل در گراف 
  . شود مياجرا بررسي 

 استخراج شده کدي حاوي  براي اين منظور به ازاي هر ويژگي
 توليد و در مسير اصلي G در گراف  کنترل برقراري اين ويژگي

براي تخصيص اين . شود مي کالس مورد نظر درج يها ساير متد
ي کالس يک انتخاب آن است که متناسب با ها  به متدها وارسي

زان ارزش افزوده هر متد، وظيفه بررسي روابط به متدها يم
چ گونه ارزش ي که هيين در متدهايبنابرا. ص داده شوديتخص

ت يريد ندارند و به عنوان مثال تنها واسط کاربر را ميا افزوده
  .رديگ مي انجام نيچ گونه وارسيکنند، ه مي

ي استخراج شده ها دقت داشته باشيد که براي وارسي ويژگي
 حتي به صورت محلي صريحا آب نقشالزم نيست ارقام 

 ذکر شده در يژگي وي وارسيبه عناون مثال برا. استخراج شوند
 استخراج شود آب نقشندارد چهار رقم اول  ميبخش پيشين لزو

ي اول، دوم ها تيب مقصد گرهتر  بهpگر   است اشارهيکه کافبل
و سوم را به صورت يک گره در هرگام دنبال کند و هم زمان 

 مقصد گره  چهارم را گره به گره دنبال qگر   اشارهpبا هر گام 
شود که  مي برقراي رابطه مورد نظر تاييد يتنها در صورت. نمايد

گر گره سوم به  زمان با اشارهگر مربوط به گره چهارم هم  اشاره
  .مقصد برسد

  
 يشنهادي پروشارزيابي  -۵

 از دو منظر سطح حفاظت و مقاومت در برابر يشنهاديروش پ
  .  استيابي قابل ارزيحمالت احتمال

  
  سطح حفاظت

 ييط اجراي متناظر با محي اطالعاتي که توکن حاويدر صورت
ا ويژگي از ي سک سخت ويال دي مانند شماره سرافزار نرممجاز 

ک از يتوان هر  مين روش يستم عامل باشد، با استفاده از ايس
 مجاز غير و استفاده مجدد مجاز غيرر ي را در برابر تکثها کالس

  . محافظت کرد
 که ييها  توکن فقط و فقط در روالي که روال وارسيدر صورت

يي که نتايج ها  کاربر هستند مانند روالي ارزش افزوده برايدارا
کنند؛  ميحاسبات را بر روي ديسک و يا پايگاه داده منعکس م

ط يشه غلط از محي هميها يژگي ويه شود و توکن حاويتعب
 آزمايشيک گونه يتوان  مين روش يستم باشد، با استفاده از ايس

  .ه کردي تهافزار نرماز 
  
  زان مقاومتيم

 بر ]۱۷[فهرستي از حمالت شناخته شده) ۱(ستون چپ جدول
ستون . دهد مي را نشان افزار نرمي محافظت از ها شعليه رو

 روشپذير بودن  راست اين جدول مبين مقاوم و يا آسيب
  .پيشنهادي در برابر هر يک از اين حمالت است

بتوان   است   الزمkey generationحمله  اعمال براي
حاالت ممکن براي کليد را که در اينجا همان توکن است،  ميتما

بررسي کرد که آيا با جايگزيني آن با کليد فعلي توليد کرده و 
باز هم روال اجرايي برنامه در سيستم مهاجم با شکست مواجه 

اما در روش پيشنهادي اوال وجود توکني که هم . شود يا خير مي
 باشد و هم داراي افزار نرممطابق خصوصيات محيطي 

، بعيد به نظر  باشدي درج شده در روال وارسيها ويژگي
 به ازاي توکن افزار نرمرسد و ثانيا بررسي روال اجرايي  مي
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است که با   افزار  نرمجديد منوط به درج مجدد مکانيزم وارسي
  .باشد  ميبراي مهاجم همراه هزينه بااليي

  
   پيشنهادي دربرابر حمالتروشپذيري  آسيب: ١ جدول

   پذيري آسيب  مدل حمله
key generation  كنمم  صورت خودكار غير  به  

reverse engineering  هاي نمايي همراه با صرف هزينه  
static code analysis  هاي نمايي همراه با صرف هزينه  

single check point failure  
 مشابه براي افزايش خطي هزينه

  روش توكن نرم افزاري

monitor program’s 
instructions  

 مشابه براي افزايش خطي هزينه
  اريروش توكن نرم افز

monitor network connections  كامال مقاوم  
modify operating system 

kernel  آسيب پذير  
 
  

 تحليل و بررسي alias analysisبنابر اصل مشکل بودن 
با صرف هزينه و وارسي گراف پويا  توليد  به  کدهاي مربوط 

تاييد براي  به عالوه مقدار مورد ]. ۱۸[ است همراه١هاي نمايي
 ي برنامه به صورت صريح نگهداريکجا چ ي ه  درتوکن

 و reverse engineeringي ها بنابراين حمله. شود مين
static code analysisاز آنجايي که  همچنين.  بي اثر هستند

مکانيزم وارسي در کل کالس توزيع شده است هزينه اعمال 
 monitor و single check point failureحمالت 

program’s instructions است چندين برابر شده.  
 مورد روش در monitor network connectionsحمله 

  .تواند داشته باشد مينظر مصداقي ن
رقم مقاومت در برابر حمالت ذکر شده روش پيشنهادي  علي

 را به افزار نرمدر برابر حمالتي که به نحوي محيط اجرايي 
 modifyکنند، مانند حمله  ميصورت مجازي شبيه سازي 

operating system kernelضعف .   آسيب پذير است
ي افزار نرمتوکن ي ها ديگر اين روش که ضعف سرشتي روش

 افزار نرمي محيطي ها ژگي است؛ حساسيت باال نسبت به وي
ي که به شماره سريال ديسک سخت افزار نرمبراي مثال . است

                                                
  ]١٨[ 2n از مرتبھ  1

پيوند خورده است در صورت خرابي ديسک سخت، کاربر را 
  . کند مير مشکل دچا

  
 افزار نرمي محافظت از ها مقايسه با ساير روش -۶

 سخت بر مبتني يها مقايسه با انواع روش روش پيشنهادي در
 هر ازاي اضافي به افزار  سخت افزار، وابسته به تامين يک

از  يک هر تواند با  ميچند اين روش  هر. نيست نسخه
 .  کيب شودتر  افزار ي محافظتي مبتني بر سختها روش

 افزار نرم مزيت پيوند يافزار نرمتوکن ي ها اين روش مانند روش
 ها به يک سري اطالعات خارج از آن را دارد ولي برخالف آن

 single check و key generationدر برابر حمالت 

point failureرمزنگاريبرخالف روش . پذير نيست  آسيب 
ولي مانند آن قابليت کند  ميسربار اجرايي بااليي را تحميل ن

 دارا ها  را تا سطح کالسافزار نرممحافظت از تک تک اجزاي 
 در alias analysis بودن به دليل مشکلهمچنين . باشد مي

 مقاوم است و نيازي به reverse engineeringبرابر حمله 
 . نيستobfuscationي ها استفاده از انواع روش

 افزار  نرميزن آب نقش  يها روش پيشنهادي برخالف ساير روش
 و دربرابر استفاده  استفعال، که داراي ماهيتي منفعل هستند

همچنين . دهد ميالعمل نشان   عکسافزار نرمغيرمجاز از 
 را به آب نقش ها مکانيزم وارسي آن بر خالف ساير روش
کند در نتيجه  مين صورت صريح و مستقيم استخراج و وارسي

 .رخوردار استي بتر از ميزان نهفتگي باال

 کنترل مجوز افزار نرمسالخوردگي ي مبتني بر ها مانند روش
ي ها رخالف روشاندازد و ب مي را به تعويق نافزار نرماستفاده از 
 کاربر را مجبور به برقراري ارتباط مستمر با سرور و پارش کد

 .کند مييا استفاده از سخت افزار خاصي، ن
 
 نتيجه گيري -۷

ي روش توکن ها پذيري  براي کاهش آسيبيروشدر اين مقاله 
  ارائهافزار  نرمي زن آب نقشاز رويکرد  استفاده  ي با افزار نرم

 به آب نقش  مساله عرضه روال استخراجنوبا ارائه روشي شده و 
 امکان محافظت از هر روشن يا. پوشش داده شده است کاربر،

 استفاده رمجاز وير غي در برابر تکثافزار نرم يها ک از کالسي

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

 ١٤٨

ک گونه يبه عالوه امکان ارائه . آورد ميمجاز را فراهم  مجدد غير
  .دهد ميد کننده قرار يار تولي را در اختافزار نرم از آزمايشي

شد که روش پيشنهادي  ي انجام شده نشان داده ها طي ارزيابي
، به افزار نرمدر برابر انواع حمالت مطرح در دامنه محافظت از 

 modify مانند حمله افزار نرمازي محيط اجرايي استثنا شبيه س
operating system kernelمقاوم است .  

 در زمينه ها  پيشنهادي جزء اولين کوششروشاز آنجايي که 
ي زمان اجرا ها ي براي وارسيزن آب نقشاستفاده از رويکرد 

است، توسعه کاربري اين رويکرد براي وارسي زمان اجرا در 
  .شود ميي آتي پيشنهاد ها ژوهش  ه عنوان پي ديگر بها کاربرد

 
   تشكر و قدرداني-۸

اين تحقيق با حمايت مالي مركز تحقيقات مخابرات ايران انجام 
  .شده است
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