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            Обфускацій ні методй захйсту програмного коду в комп’ютернйх сйстемах // 
Кваліфікацій на робота магістра // Карплюк Володймйр Ігоровйч // Тернопільськйй  
національнйй  технічнйй  універсйтет, кафедра комп'ютернйх сйстем та мереж, 
комп’ютерна інженерія, група СІм-61 // Тернопіль, 2020 // С. – 83, рйс. – 27, бібліогр. – 
32, табл. – 1. Кваліфікацій ну роботу магістра прйсвячено розробці обфускатора для 
мовй програмування JavaScript. Знай дено баланс між рівнем обфускації  та необхідною 
продуктйвністю. Проведені дослідження допомоглй підвйщйтй рівень захйщеності 
інформації  та програмнйх продуктів власнймй методамй обфускації . Здій снено аналіз 
готовйх рішень. У роботі проведено оцінку вже існуючйх методів та засобів обфускації , 
знай дено оптймальні комбінації  заплутуючйх перетворень. Доведено ефектйвність 
вйкорйстання розробленого обфускатора. Застосування розробленйх обфускацій нйх 
технологій  дасть змогу покращйтй такі показнйкй розробленого ПЗ як: стій кість, 
надій ність, безпечність.   
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              Obfuscation methods of program code protection in computer systems // Master's 
qualification work // Karplyuk Volodymyr Ihorovych // Ternopil National Technical 
University, Department of Computer Systems and Networks, Computer Engineering, SIM-61 
Group // Ternopil, 2020 / / P. - 83, fig. - 27, bibliogr. - 32, table. - 1. The master's thesis is 
devoted to the development of an obfuscator for the JavaScript programming language. A 
balance was found between the level of obfuscation and the required productivity. The 
research helped to increase the level of security of information and software products by 
their own methods of obfuscation. The analysis of ready decisions is carried out. The 
evaluation of already existing methods and means of obfuscation is carried out in the work, 
the optimal combinations of confusing transformations are found. The efficiency of using the 
developed obfuscator is proved. The application of the developed obfuscation technologies 
will allow to improve such indicators of the developed software as: stability, reliability, safety.
             


