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Анотацiя
У роботi розглянуто проблему класифiкацiї шкiдливого програмного забезбечення у високонавантажених системах
за допомогою алгоритмiв машинного навчення.
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даних, як пiдготовку даних (preprocessing), вiдбiр
ознак (feature selection), кластеризацiю, класифiкаУ високонавантажених систем є свої особливостi, цiю, регресiйний аналiз та вiзуалiзацiю результатiв.
що вимагають вiдмiнного вiд iнших комп’ютерних
систем пiдходу, у тому числi й пiд час класифiкацiї
шкiдливого програмного забезпечення та виявлення 2. Результати дослiдження
аномалiй у бiнарних файлах. Для таких систем є неВ результатi дослiджень було створено на мовi продопустимим видiлення значних ресурсiв для запуску
грамування
Python оптимальний алгоритм на основi
пiдозрiлих файлiв у “пiсочницi”, потокової перевiрки
аналiзу
публiчних
баз зразкiв шкiдливого коду. Для
виконуваних файлiв антивiрусом чи для використадостатньої
кiлькостi
зразкiв для здiйсненна аналiзу
ння iнших методiв поведiнкового аналiзу.
бiнарних послiдовностей було обрано наступнi ресурси: VirusShare, vxheaven.org та malwr.com. Також
окремо формується вибiрка файлiв без шкiдливого
1. Методика дослiджень
навантаження, для попередження помилок другого
Поширенi методи поведiнкового аналiзу, такi як роду, тобто коли “нешкiдливий” файл буде позначено
iмiтацiя запуску в реальнiй системi та пошук ано- як “шкiдливий”. Вiн може аналiзувати бiнарнi викомальної поведiнки, є доволi ефективними, але вима- нуванi файли Win32 (EXE або DLL), подiленi на три
гають значних обчислювальних ресурсiв. Для розв’я- групи: “чистi”, “iнфiкованi” та “невiдомi”. Для тестузання поставленої проблеми можна використовувати вання роботи програми використовувалася вибiрка
статистичнi методи. Але для цього необхiдне вико- з 42000 зразкiв шкiдливого програмного забезпечеристання значної за обсягом бази сигнатур, яку по- ння та 2000 000 “чистих” файлiв. У PE заголовках
трiбно постiйно оновлювати. А також, статистичнi виконуваних файлiв вiдокремлено такi атрибути:
методи не дозволяють виявити файли iнфiкованi но• NumberOfSections
вими видами шкiдливого програмного забезпечення.
• SizeOfCode
Для того щоб позбутися цих недолiкiв, застосуємо
• SizeOfInitializedData
• SizeOfUninitializedData
метод машинного навчання. Це узагальнена назва
• AddressOfEntryPoint
штучної генерацiї знань з досвiду. Штучна система
навчається на прикладах i пiсля закiнчення фази
• BaseOfCode
навчання може самостiйно приймати рiшення. Тобто
• BaseOfData
система не просто порiвнює пiдозрiлi данi з вiдомими
• ImageBase
зразками, як у статистичних алгоритмiв, а розпiзнає
• SizeOfImage
• SizeOfHeaders
певнi закономiрностi в навчальних даних. Найбiльш
ефективними сучасними алгоритмами машинного
• SizeOfStackReserve
навчання є нейроннi мережi, J48, PART, SVM та iншi.
• SizeOfStackCommit
Зручним iнструментом для проведення класифiкацiї
• SizeOfHeapReserve
є набiр засобiв вiзуалiзацiї та алгоритмiв для аналi• SizeOfHeapCommit
зу даних i вирiшення задач прогнозування - Weka.
• NumberOfRvaAndSizes
Weka дозволяє виконувати такi завдання аналiзу
• ImageVersion

• IatRVA
• DebugSize
• ExportSize
• ResourceSize
У ходi роботи данi отриманнi з заголовку невiдомого файлу аналiзуються i вiдповiдно до результату
аналiзу приймається рiшення щодо категорiї даного файлу. Було обрано такi алгоритми машинного
навчання: SVM, J48 Graft та PART.
Табл. 1. Попереднi результати на
Вiрно
Алгоритм
класифiкованi
J48
43899 99.809%
SVM
43297 98.4403 %
PART
43905 99.8227 %

тестовiй вибiрцi
Невiрно
класифiкованi
84
0.191%
686 1.5597 %
78
0.1773 %

тального дослiдження ефективностi вище загаданих
алгоритмiв класифiкацiї шкiдливого програмного
забезпечення.

Висновок
Запропоновано статистичний метод класифiкацiї
на основi алгоритмiв машинного та методiв бустингу
для застосування в високонавантажених системах
мережевої фiльтрацiї.
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