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Аналіз останніх світових подій, що пов’язані з інформаційною 

безпекою показав, що практично кожна сучасна IT-структура має певні 

уразливості до кібератак. При цьому існує певна тенденція збільшення 

кібератак, що досягли своєї зловмисної цілі. На погляд авторів, це багато в 

чому пов’язане з недостатністю уваги, що приділяється питанням 

тестування безпеки програмного забезпечення (ПЗ), а також 

різночитанням фахівців-розробників програмного забезпечення самої 

сутності терміну та функцій тестування безпеки ПЗ. 

Не знижуючи важливості цих принципів та не обмежуючи вказаної в 

цих джерелах [1–2], основної стратегічної мети тестування безпеки ПЗ, 

слід зауважити, що деякі організації-розробники ПЗ при тестуванні 

безпеки зосереджуються лише на звісних зовнішніх факторах і 

моделюючи різні ситуації використовують, наприклад, такі способи 

етичного хакінгу: 

 спроби дізнатися пароль за допомогою зовнішніх засобів; 

 атака системи за допомогою спеціальних утиліт, які аналізують 

захист; 

 придушення, приголомшення системи (з розрахунком, що вона 

відмовиться обслуговувати інших клієнтів); 

 цілеспрямоване введення помилок в надії проникнути в систему в 

ході відновлення; 

 перегляд і аналіз несекретних даних в надії знайти ключ для входу 

в систему. 

Це визначає актуальність розробки методу виділення алгоритму з 

бінарного коду з використанням додаткових трас для аналізу безпеки 

програмного забезпечення. 

Загальна структура виділення алгоритму з бінарного коду схематично 

представлена на рис 1.  

Проведені дослідження [1, 2] показали, що при аналізі простих 

програм часто досить застосувати процедуру один раз. У складних 

випадках вона повинна застосовуватися ітеративно. 
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Рисунок 1 – Схема відновлення алгоритму 
 

Як видно з рисунку, відновлення алгоритму починається з підготовки 

вихідних даних та виділення множини трас з загальними ознаками. Далі 

проводиться синтез інформації про досліджувану систему з вихідних трас 

за допомогою графового підходу представлення у системі. Після цього 

відбувається «експорт» коду в машино-незалежне представлення, на базі 

якого проводиться виділення тієї частини коду, яка відноситься до 

досліджуваного алгоритму. При цьому застосовуються оптимізаційні 

рішення, що спрощують отримане представлення та, нарешті, результат 

представляється у вигляді, придатному для перегляду аналітиком та 

використання у системі підтримки прийняття рішення з використанням 

штучного інтелекту. У цей момент аналітиком приймається рішення про 

проведення чергової ітерації аналізу або його завершення.  

Висновки. Таким чином, етап підготовки даних виділення алгоритму з 

бінарного коду є дуже важливим у процесі аналізу безпеки ПЗ. 
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