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 مقدمه:

امروزه امنیت اطالعات نقش مهمی در زندگی انسانها دارد. نفوذگران از ابزارهای مختلفی برای 

سرقت و يا دستکاری اطالعات استفاده میکنند. تامین امنیت اطالعات بايد در اليه های مختلف  

رده انجام گردد. با توجه به پیشرفتهای انجام شده در اين حوزه ، بحث امنیت اطالعات آنقدر گست

شده است که متخصصین آنرا به بخشهای مختلفی تقسیم نموده اند. امنیت شبکه های کامپیوتری، 

امنیت سیستمهای عامل، امنیت بانکهای اطالعاتی و مهندسی نرم افزار امن چهار حوزه بسیار مهم 

، در مهندسی امنیت  اطالعات هستند. با توجه به اهمیت امنیت سیستمهای عامل،  وزارت علوم

تحقیقات و فناوری درس امنیت سیستمهای پايه را در برنامه درسی دانشجويان رشته مهندسی 

کامپیوتر گرايش رايانش امن قرار داده است. همچنین درس امنیت سیستمهای عامل در برنامه 

درسی رشته مهندسی فناوری اطالعات گرايش امنیت اطالعات در دانشگاه جامع علمی وکاربردی 

ه است. مرجعی که برای اين دروس تعیین شده است کتاب امنیت سیستمهای عامل به قرار گرفت

قلم آقای ترنت جاگر است که به جرات میتوان گفت شاهکاری در اين حوزه میباشد. با توجه به نیاز 

جامعه دانشگاهی کشور ، اين کتاب را ترجمه نمودم. امیدوارم اين کتاب بتواند در کنار ساير آثارم 

دانشجويان، اساتید و متخصصان امنیت اطالعات مفید باشد. از مخاطبین  گرامی تقاضا دارم  برای

با مترجم در میان  m.a.torkamani@gmail.com  نقطه نظرات خود را از طريق ايمیل

 های احتمالی کتاب مورد تجديد نظر قرار گیرد.بگذارند تا انشاهلل در چاپ بعدی اشکاالت يا کاستی

دانم از آقای مهندس علی بیات به خاطر طراحی جلدکتاب و همچنین ن وظیفه خود میدر پايا

مديريت انتشارات ارسطو و سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ايران جناب آقای حسین قنبری به 

 خاطر مساعدت در کار چاپ  تشکر و قدردانی نمايم.

 

                                                                       

 

 محمد علی ترکمانی

 ۱۳۹۶ پايیز



 

 

 1فصل 

 مقدمه

 

افزارهايی هستند که امکان ها نرمعامل شود، سیستمنشان داده می ۱-۱ همانطور که در شکل

ها( را فراهم مختلفی )به عنوان مثال پردازنده، حافظه و دستگاهافزادی دسترسی به منابع سخت

ای که در سیستم ی سیستم رايانه هستند.  برنامهافزای تشکیل دهندهآورند، اين منابع سختمی

ها کند، اما اين برنامهها را اجرا میی رايانه آنهايی دارد که پردازندهشود، دستورالعملرايانه اجرا می

ای را در نظر بگیريد که به کاربر ت مستلزم استفاده از ديگر منابع جانبی نیز باشند. برنامهممکن اس

دهد رمز عبور خود را وارد کند. سیستم عامل امکان دسترسی به  ديسکی را که برنامه بر امکان می

گاه ی دستآورد. اين سیستم همچنین امکان دسترسی به حافظهروی آن ذخیره شده است فراهم می

ی وارد کردن رمز جهت بارگذاری برنامه جهت اجرا، دسترسی به دستگاه نمايش برای اين که نحوه

کلید و موس برای اين که کاربر رمز عبور خود عبور به کاربر نمايش داده شود و دسترسی به صفحه

هايی وجود هاکنون تعداد بسیار زيادی از چنین دستگاآورد. مسلما، همرا وارد کند نیز فراهم می

وقفه و ها را به صورتی بیتوان آنتر موارد، میها، در بیشدارند که به لطف عملکرد سیستم عامل

 پیوسته به کار برد.

ی هايها را طی پردازشها برنامهشود، سیستم عاملنمايش داده می ۱-۱همانطور که در شکل

زمان  ی همپذير کردن استفادهعامل امکان دهندگان سیستمهای توسعهکنند. يکی از چالشاجرا می

ی اين منابع، گذاری منصفانهچندين پردازش اجرايی از منابع است، به نحوی که در عین به اشتراک

ی پردازش اجازه ها، اصوال، در هر زمان فقط به يکها نیز حفظ شود. سیستم عاملاستقالل پردازش

مبرهن بود که بايد  1960ای(، اما در اوايل سال های دستهدهند )به عنوان مثال، سیستماجرا می

ها را ارتقا داد. منظور وری آنبا توانمند کردن کامپیوترها برای اجرای  همزمان چندين پردازش، بهره

ی کامپیوتر پردازش از پردازندهاز همزمانی اين است که با اين که در يک زمان مشخص تنها يک 
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های متعدد ديگر نیز در همان زمان ممکن است در حاالت اجرايی کند، پردازشاستفاده می

ها را تضمین کند. به عنوان مثال، در حالی مختلف باشند و سیستم عامل اجرای کارآمد اين پردازش

ها مانند شبکه در حال اجرا ازشکه کامپیوتر منتظر ورود رمز عبور توسط کاربر است، ديگر پرد

های اشتراک هايی در اصل سیستمافزار سیستم نیز دسترسی دارند. چنین سیستمهستند و به سخت

 شوند.فرض ما محسوب میهای پیشعامل شدند، اما امروزه جزو سیستمزمانی نامیده می

کنیم. اول تعريف میی اصلی را آمیزی سه وظیفهبرای ساختن هر گونه سیستم عامل موفقیت

های مختلفی را فراهم آورد که استفاده از منابع کامپیوتری با اين که سیستم عامل بايد مکانیزم

های فايل، های منبع کارايی نظیر سیستمها بايد مکانیزمعامل عملکرد باال را میسر کند. سیستم

ی ها نحوهاهم آورد. اين مکانیزمو غیره را فر های پروتکل شبکههای مديريت حافظه، پشتهسیستم

عامل مسئول کنند. دوم اين که، سیستمها از منابع سخت افزاری را تعیین میی پردازشاستفاده

ها ها است، بطوری که کاربر از عملکرد هر يک از اين پردازشی بین اين پردازشگزينی منصفانهراه

داشته باشد. مشکل دوم همان مشکل ی خوبی های کامپیوتر تجربهدر دسترسی به دستگاه

شده باشد بندی دسترسی به منابع کامپیوتر است. سوم اين که، دسترسی به منابع بايد کنترلزمان

ها تاثیر بگذارد. سومین مشکل بطوری که يک پردازش نتواند سهوا يا عمدا بر اجرای ساير پردازش

 شوند.که در سیستم اجرا می هايی استی پردازشنیز همانا مشکل تضمین امنیت کلیه

های زمان بندی بستگی سازی صحیح مکانیزمها به پیادهی پردازشتضمین اجرای امن کلیه

ند و تضمین دارد. اول اين که هر مکانیزم منبع بی اشکالی بايد بین اشیای خود مرزبندی ايجاد ک

ت. به عنوان مثال، سیستم داش ها تداخل نخواهندکند که عملکردهايش با عملکرد ديگر مکانیزم

دا فضای فايل نبايد به درخواست پردازش مبنی بر دسترسی به فايلی خاص را مجاز بداند تا مبا

 ديسک اختصاص داده شده به فايلی ديگر را جانويسی کند.

 یهاداده یرنوشتن تحت تاث هاییاتکنند که عمل ینتضم يدبا يلفا هاییستمس ین،همچن

 يدبا یبندزمان هاییزمکه مکان ين. دوم اگیرندیقرار نم يگرد یاتیعمل ینوشتن يا یخواندن

شود. به  یریجلوگ يسکنند تا از حمالت منع سرو ینها را تضممنابع به پردازش يریپذدسترس

که  کنندینتضم يدبا شوندیاعمال م یزمان بند هاییزمکه توسط مکان هايیيتمالگور ،عنوان مثال

 ياتعامل هستند و در  محتو یستمالزامات اساس س ين. اشودیم یبندها زمانپردازش ییهکل یاجرا
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جهت  هایزممکان ينکتاب پرداختن به سوء استفاده از ا يناند. هدف اشده یدهکتاب گنجان ينا

 ها است.پردازش يگرد یو باالخص عامدانه بر اجرا یرعامدانهغ ثیرگذاریتا

 

کند تا امکان های امنیت، زمان بندی و منبع را اجرا می: سیستم عامل مکانیزم۱-۱شکل 

 ها( را میسر کند.پردازنده، حافظه و دستگاهوان مثال ها به منابع کامپیوتر )به عندسترسی پردازش

 

مدرن به انحاء  یوتریکامپ هاییستمس یهااست که پردازشساز شدهجهت مسئله يناز ا امنیت

 یاساس یاز کاربردها يکی کاربران یانها در مداده یگذاربا هم تعامل دارند و به اشتراک یمتفاوت

. نداستفاده کن يگرد یپردازش یها از خروجپردازش است. اوال، ممکن است یوتریکامپ هاییستمس

 یهابرنامه یهانوشتن کدمنبع یبرا يرايشگریو یاز برنامه هايسنوبه عنوان مثال، برنامه

و از  کندیاستفاده م يیااجر یها به قالبکدبرنامه يلجهت تبد هاینکو ل يلرهاکامپا یوتری،کامپ

استفاده  اهدمنبعخطا در ک يافتندر حال اجرا جهت  یهاپردازش يرتصو یجهت بررس هايابیبع

 .کندیم
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کاربران  يگربا د اطالعات یگذاربه اشتراک یوتریکامپ هاییستمس یکاربرد اصل ين،بر ا عالوه

وب و  يمیل،ا یرظن یاس،مق ينترنتا یگذاربه اشتراک هاییزممکان يیجااست. نظر به حضور همه

مردم،  ثر. متاسفانه، اکگذارندیدر جهان به اشتراک م یرا با هر کس یزیبران هر چکار ی،آن هاییامپ

 یگذارشبکه خواهان به اشتراک یهاو درخواست هايتساوب يمیل،ا یهاآدرس تریشکم، بدست يا

ها است و عامل یستمس یتیامن هاییزممکان یرانداختنبا کاربران هستند که هدفشان گ یزهايیچ

انتقال  ی. سادگدذاررا به اشتراک بگ یامنتظره یرو غ یشما منابع اضاف یوترکه کامپ شوندیباعث م

بدافزار  یار به اجراواد یلهرا با ح يشانهاکه کاربران و پردازش هايییوهش یبدافزارها و گوناگون

وسعه ت یرو یشپ ها،یستمس یاجرا یتامن ینرا، در خصوص تضم یقابل توجه یهاچالش کنند،یم

 اند.مدرن قرار داده هایعاملیستمدهندگان س

 هاییزممکان یهمانا طراح یمها با آن مواجهعامل یستمس یتامن یکه در توسعه چالشی

تعامالت  ینبا چن یطیها در محآن یدیتول یهاها و دادهپردازش یاست که از اجرا اییتیامن

اند که شده يفتعر اییصور یتامن هاییزمکانم يد،د یمحفاظت کند. همانطور که خواه اییچیدهپ

مد  يارا  یعمل هاییستمس یچیدگیپ هایزممکان يناما ا کنند،یقابل اثبات را اعمال م امنیتیاهداف 

 یستمس یتامن یحالت کنون یب،ترت ين. بددهندیاز آن را مد نظر قرار م یبخش يا دهندینظر قرار نم

 یبا درجه را یتیاهداف امن توانندیکه م یاجبار هاییستم( س۱) :گیردیها دو شکل به خود معامل

را با  یاندک یتیاهداف امن توانندیکه م یاهمه منظوره هاییستم( س2اعمال کنند ) ینتضم یباال

 یمتعدد هاییستمس ی،متماد یهااعمال کنند. اوال، در طول سال ینمتوسط تضم يا يینپا یدرجه

ها(، با باگ يینخاص)با تحمل پا یتیاهداف امن یحاعمال صح ینتضم یه برااند کداده شدهتوسعه

 یبانیرا پشت یمعدود یکاربرد یهابرنامه یبطور کل هایستمس يناند. ادقت و مهارت ساخته شده

دارند که مربوط  یمحدود و الزامات یاتیعمل هاییتاغلب قابل یزن یکاربرد یهابرنامه ينو ا کنندیم

 يناول است و تمرکز بر ا يتاولو نیتام ها،یستمس ينکه در ا یمعن يناست. بد تريینبه عملکرد پا

که به حالت مطلوبِ  يسندرا بنو یافزارکه نرم دهدیامکان م یستمدهندگان سبه توسعه يتاولو

بطور  يانشی،را یجامعه یا،. ثاننديشد نائل آ يادها که در باال از آن اییصور یتیامن هاییزممکان

 يرپذتوسعه هاییستمس يجادامر منجر به ا ينتمرکز کرده است. ا يریپذبر کارکرد و انعطاف ی،کل

 یلجهت تسه هايییستمس یندشوار است. چن یارها بسآن کردنيمنکه ا شودیم یامنظورهو همه

 یزها نآن یکابرد یهاو برنامه شوندیبه عملکرد باال ساخته م يابیدست ینتوسعه و  استقرار، در ع
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 یشرا پ يادیز یهاچالش هايییستمس ینها آسان است. چنآن زاست و  استفاده ا يژگیاز و یغن

به  یتامن یوابستگ یتی،امن یهارابط یرنظ يیها. چالشدهندیقرار م یتیدست اندرکاران امن یرو

 ين. اما، ایرهو غ یااعتماد در سرتاسر دن یرقابلغ ینبا طرف یچیدهعامل پت یاری،اخت یافزارهانرم

 یتیامن یجامعه یجه،اند. در نتکرده يفرا تعر یوترهابا کامپ یکاربر یامعهکار ج ینحوه هایستمس

 روبرو است. یدشوار ییفهبا وظ یطیمح یندر چن یتیاهداف امن  ینتضم یبرا

 یتمنمحدود منظوره و هم ا هاییستمس یتهم مطلوب یراخ هاییشرفتپ ين،وجود ا با

 یعموم یازن جنبش است که خود از ين. مشوق ما ادهندیم يشهمه منظوره را افزا هاییستمس

صورت گرفته  يیهاالشاز ت یاریبس کوشدیکتاب م ين. اگیردینشات م هایستمس ییهدر کل یتامن

همه منظوره(  هایتمیسمحدود منظوره و هم س هایتمیسها )هم سعامل یستمت در سیامن يجاددر ا

 یستمدر س یتتر کارکرد امنتوسعه و کاربرد گسترده یسرسازیکتاب م ينرا شرح دهد. هدف ا

 است. یآت یهاعامل

 امن یهاعامل یستمس-1-1

 یهاعامل یستم. سامن است یعامل یستمس یهمانا توسعه عامل یستمس یتامن یآرمان هدف

 يدهايیتهد رغمیرا عل ستمیس یتیکه اعمال اهداف امن آورندیرا فراهم م اییتیامن هاییزمامن مکان

 یناهم آوردن چنجهت فر یتیامن هاییزممکان ين. اکنندیم ینبا آنها روبرو است تضم یستمکه س

 .شوندیم یو منبع طراح یبندزمان هاییزممکان يطتحت شرا ینیتضم

را  یالزامات شوند،یاجرا م یستمکه توسط س يیهاامن پردازش هاییاتعمل یابر یتیاهداف امن

از  ینمهاجم یممکن سوء استفاده هاییوهنظر از شصرف یتی،امن هاییزم. مکانکندیم يفتعر

 کنند. ینتضم یزاهداف را ن ينا يدبا هایستمس

که  هايییستم. سشودیو هم نم شودیم یهم کمال مطلوب تلق« عامل امن یستمس» اصطالح

غالبا  ياامن  هاییستمس آورند،یرا فراهم م یناز تضم يیباال یدرجه یتی،در اعمال اهداف امن

 یدارا هاییستماز س يکیچه ين،با وجود ا  1.شوندیخوانده م« قابل اعتماد» هاییستمس

 یهاو چالش يسیوناجتناب از خطا در برنامه ی. دشواریستندمدرن کامال امن ن هاییچیدگیپ

                                                 
ص ینبه عنوان مثال، اول 1 صد  یاراز مع یفتو س اییتیامن هاییزمصحت مکان يقت ستمکه   یارمع کندیم یازس یادهپ ی

 [.۳04] شودیقابل اعتماد خوانده م یوتریکامپ یستمس يابیارز
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 یچییدگیکه به پ یستمیس یچاست که ه یمعن ينخطاها بد ينتالش در جهت حذف ا روییشپ

 کامال امن باشد. تواندیها باشد نمعامل یستمس

دلخواه  یتبا امن یعامل یستمس يجادا یچگونگ یکه پژوهش درباره ايمیدهعق ينبر ا ين،وجود ا با

عامل امن  ارائه  یستماز س يفی، تعر2خواهد بود. در فصل  یدها مفعامل یستمس یتامن يابیدر ارز

 هاییسازدهیاپ يابیارز یزمتعدد و ن یهاعامل یستمس یتامن يکردهایرو يابیارز یکه برا کنیمیم

 يفتعر ينبه طور کامل ا اییساز یادهپ یچبرد. گرچه ه یمها بهره خواهاز آن يکردهارو ينمختص ا

 یرو یشپ یهاکه چالش شودیباعث م يفتعر يناستفاده از ا یکنول کند،یرا محقق نم یآرمان

 ين. ایمکن ايیشناس کنندیکمال مطلوب را در عمل محقق م ينکه ا يیهاعامل یستمس سازییادهپ

را درک  یتیمعمول امن يکردهایرو ینقاط قوت اصل خواهیمیکه م يناست. اول ا يههدف چندال

چالش  ين. ایمرا کشف کن يکردهارو يناز ا يکهر  یذات یهاچالش خواهیمیکه م ين. دوم ایمکن

 یمواهخیکه م ين. سوم اشوندیم یعمل یدشوار در کاربردها یهاها اغلب منجر به انتخاب

در محقق  يکردهارو ينا یتا اثربخش یمکن یبررس یعمل هاییطرا در مح يکردهارو ينا یکاربردها

ما  یآرمان يفکه تعر یعامل یستم. گرچه ساختن سیمکن يابیساختن کمال مطلوب را در عمل ارز

ها آن یتیامن يکردهایو رو هایستمس ينا یکه مطالعه یديمام يناست، بر ا یرعملیرا محقق کند غ

کارآمدتر در  یتیامن هاییزممکان یرا بدست دهند که توسعه هايیینشدر برابر کمال مطلوب، ب

بخش ارائه  ينا یعامل امن که در ابتدا یستمس یکل يفبازگشت به تعر جهت سازند. یسررا م يندهآ

 یعامل امن یستم. جهت ساخت هر گونه سکنیمیم یامن را بررس یعامل یستمس یشد، الزامات کل

 يعنی) يدهااز تهد یارا تحت مجموعه یتیبه اهداف امن یستمس يابیدست یالزم است که نحوه

قابل اعتماد  يدکه با یتیامن هاییزمافزارها از جمله مکاناز نرم یا( و با توجه به مجموعهيدمدل تهد

 .کنیمیمدل اعتماد( بررس يعنی) 2باشند

 یتیاهداف امن-1-2

 یناجرا شوند و در ع یستمتوسط س توانندیکه م کنندیم يفرا تعر هايییاتعمل یتیامن اهداف

 يیسطح باال يددر تجر يدبا یتیکنند. اهداف امن یریجلوگ یرمجازغ ین از دسترسحال همچنا

                                                 
ستگاهکندیتظار رفتار مافزار قابل اعتماد ما طبق انکه نرم کنیمیفرض م 2 ست باگ  یافزاسخت یها. گرچه د ممکن ا

 وجود ندارند. يیهاباگ ینکه چن کندیفرض م کنیمیکتاب از آن استفاده  م ينکه در ا یمدل یکنداشته باشند، ول
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از  یاحالت مجموعه يندر بدتر يتمالگور یچیدگیکه پ اییوهشوند، نه بر خالف ش يفتعر

 یینرا تع یالزامات یتی. اهداف امنکنندیالزامات را محقق م ينکه ا کندیم یینرا تع يیهاسازییادهپ

آن  یکه بواسطه اییوهها را محقق کند )به عنوان مثال، شآن تواندیم یستمس یکه طراح کنندیم

 يدبا یزن  یحصح سازییاده( و پکندیرا محقق م یچیدگیاثبات کرد که شبه کد الزامات پ توانیم

 اثبات یبه صورت تجرب توانیآن م یکه به واسطه اییوهها را محقق کند )به عنوان مثال، شآن

 (.گیردیمورد توجه قرار م  یزن یچیدگیپ ی،ساز یادهکرد که در پ

که  کندیم يفتعر یرا طور یستمبه منابع س یدسترس سازییادهپ ینحوه یتیامن اهداف

در قالب  یبه صورت سنت یستمس یمحقق شوند. دسترس يریپذصحت و دسترس ی،محرمانگ

 توانندیها و کاربران( مها )به عنوان مثال پردازشآن یهاکه فاعل شودیم یانب یجمالت

 هايلعنوان مثال فا يهها[ )]مفعول یاءاش یمثال خواندن و نوشتن( را بر رو نرا )به عنوا هايییاتعمل

بخوانند محدود  توانندیمنفرد م یهاا که فاعلر یائیاش یها( انجام دهند. الزامات محرمانگو سوکت

ها ها مجاز به دانستن آنفاعل یباشند که همه یاسرار یممکن است حاو یاءاش نيا يراز کنندیم

 یحاو یاءاش يراز کنندیم محدود يسندبنو توانندیها مرا که فاعل یائیاش یزتند. الزامات صحت نیسن

ها ممکن است فاعل یها وابسته است. برخها بدانفاعل يگرد یحهستند که عملکرد صح یاطالعات

مثال،  نعنوا )به یستممنابع س يریپذقابل اعتماد نباشند. الزامات دسترس یاءاش يناصالح ا یبرا

ها ممکن فاعل ينا يراز کنندید مها هستند محدوو پردازنده( را که مورد مصرف فاعل سازییرهذخ

و صحت  یحرمانگمبر الزامات  تریشامن، ب یهاعامل یستمتمام کنند. در س یمنابع را بکل يناست ا

 یرتاث افهدا ينبر ا یرمستقیمممکن است به صورت غ یزن يریپذگرچه دسترس شود،یتمرکز م

 داشته باشد.

بر  یتیاهداف امن یکرده است. برخ یینمتفاوت را تع یتیاز اهداف امن یانواع یتیامن یجامعه

ر حسب کارکرد اهداف ب يرسا یول شوندیم يفو صحت( تعر یمحرمانگ يعنی) یتیحسب الزامات امن

 یتامن يژگی. ويابدبهبود  یتتا با محدود کردن کارکرد، امن شوندیم يفتعر یخاص هاییوهو به ش

است که بر حسب الزامات  یاز اهداف یا[ نمونه2۳](Bell-LaPadula )الپادوال -مدل بل یساده

را بخوانند که کالس  یائیاش توانندیها نمکه پردازش کندیهدف اظهار م يناند. اشده يفتعر یتیامن

الزامات  ساسرا بر ا هایاتهدف عمل ينپردازش است. ا یها باالتر از کالس محرمانگآن یمحرمانگ

 یتیاز هداف امن یانمونه یز[  ن2۶۵] یاز.  اصل حداقل امتکندیمحدود م ی،محرمانگ يعنی یتی،امن
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 یاجرا یکه برا کندیمحدود م ايیهیاتعملهدف پردازش را فقط به مجموعه  يناست. ا یکارکرد

 ینتم را تضمیسصحت س ياو  یاعمال محرمانگ يرااست، ز یهدف کارکرد ينهستند. ا یآن ضرور

 یریحمالت جلوگ یکه ممکن است از برخ کندیم يجادرا ا اییکارکرد هایيتاما محدود کند،ینم

. یمرا اثبات کن پذيرییبعدم آس توانیمینم یکارکرد یتیبا استفاده از اهداف امن ين،کنند. با وجود ا

 .کنیمیبحث م۵موضوع به طور مفصل در فصل ينا یدرباره

ها است که با وجود آن اییتیاهداف امن يفامن تعر یهاعامل یستمدهندگان ستوسعه یوظیفه

از  تند.خصوص نابسنده هس يندر ا یاهداف کارکرد ينکرد، بنابرا يیدرا تا یستمس یتبتوان امن

 یریجلوگ یستماز کارکرد س یت،به خاطر امن توانندیو صحت م یاهداف محرمانگ يگر،د يیسو

ز حد محدودکننده ا یشب یدیتول یافزارهانرم یبرخ یاهداف ممکن است برا ينرو ، ا ينا ازکنند، 

 ایهیستمس يعنی) کردندیو صحت  را اعمال م یکه محرمانگ يیهاعامل یستمباشند. در گذشته، س

ها تمیسنوع س ينا يرازگسترده نداشتند  یاشد(، استفاده يادها که در باال از آن یامحدود منظوره

 یهافاقد برنامه یگبه ساد يا) شدندیم یکاربرد یهااز برنامه يادیز یارتعداد بس یمانع از اجرا

را  ۱۱)فصل  یمجاز ینماش یفناور یردر حال ظهور، نظ هاییمحبوب بودند(. فناور یکاربرد

به  يکسان یافزارسخت یکه بر رو دهندیمتعدد امکان م یتجار یافزارنرم هاییستم( به سینیدبب

بکار برده  يکسان تمییسس یاجرا بر رو یرا که برا یافزارنرم ين،مجزا اجرا شوند. بنابرا اییوهش

 اییجداساز ینچن ياکه آ ديد يدبا یاجرا کرد. ول یاجداگانه یمجاز هاییستمدر س توانیم شودیم

 یهاعامل یستمهم اکنون س ین،نه. همچن يابکار برد  یستمس یتامن یبهبود کارا یبرا توانیرا م

 یستهستند. مشخص ن یتیو اعمال اهداف امن یانقادر به ب وجود دارند که یمتعدد یهمه منظوره

جهت اعمال  ياند کن یساز یادهاهداف را پ ينهمه منظوره قادر خواهند بود ا هاییستمس ينا ياکه آ

 یتیاهداف امن يددو  حالت، با يناز ا يکدر هر  ين،نه. با وجود ا يادهند  یکاف ینتضم یاهداف ینچن

 تریشب یاکه اجر يکردیکرد، رو یینها تعاعمال آن یرا برا یعمل يکردیکرد و رو يفرا تعر

 کند. سریقابل قبول م یمحبوب را به نحو یافزارهانرم

 مدل اعتماد-1-3 
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 یبرا یستمکه س کندیم يفرا تعر يیهاافزارها و دادهاز نرم یامجموعه یستماعتماد س مدل

 یيهها، مدل اعتماد مترادف با پاعامل یستماست. در س یها متکبدان یتیاهداف امن یحاعمال صح

 ( است.TCB) یستممحاسبات مطمئن س

 یحال صحاعم یالزم برا یافزارهانرم یزانحداقل م یحاو TCBاست که  ينمطلوب ا کمال

را  یتیاست که اهداف امن یافزارنرم یقابل اعتماد باشد حاو يدکه با یافزارباشد. نرم یتیاهداف امن

 یستمس یتامن ميمکانز يعنی) یتیاست که اهداف امن یافزارنرم یحاو ینو همچن کندیم يفتعر

 يدبا یزن کندیم یاندازافزار را خودراهنرم ينکه ا یافزارنرم ين،بر ا. عالوه کندی( را اعمال ماملع

 شدنیاست که بارگذار یاندازخود راه یزممکان یدارا آليدها TCBرو،  ينمورد اعتماد باشد. از ا

 .کندیم یسررا م یستمعمر س یها در طاعمال آن یجهو در نت یتیاهداف امن

اساسا، در  اعمال، یزمافزار هستند. مکاناز نرم یواع متفاوتان یحاو TCB هاییستمعمل، س در

عامل  یستمس یکارکردها ینب اییمرزحفاطت یج. از آنجا که هشودیعامل اجرا م یستمس ییطهح

 یکدها یبه همه يداعمال با یزم( وجود ندارد، مکانيکپارچهعامل  یستمدر حالت معمول س يعنی،)

 است. TCBاز  یبخش یزن یزممکان ينرو  ا ينعامل اعتماد کند، از ا یستمس

قابل  يدبا یزن شوندیم عامل اجرا یستمکه خارج از س يیافزارهانرم يگراز د یانواع ين،بر ا عالوه

ل، ورود به کاربران )به عنوان مثا يتاحراز هو یعامل برا یستماعتماد باشند. به عنوان مثال، س

 يراز مادباشندعتامورد  يدبا يیهابرنامه یناست. چن یمتکها از برنامه ی( به انواعSSHو  یستمس

 یمتعدد هایيسسرو ین،دارد. همچن یکاربران بستگ یحصح يیبه شناسا یتیاعمال اهداف امن

ها اعتماد کند. به عنوان بدان یتیاهداف امن یحاعمال صح ینجهت تضم يدبا یستموجود دارند که س

 هايیپردازش یاز همه يندگی[، به نما۳4۵] X يندوزو یستمس یرنظ يندوزی،و هاییستممثال، س

به  یبرا هایستمس ين. ادهندیرا انجام م هايییاتعامل در حال اجرا هستند، عمل یستمکه در س

را نقض  یستمس یتیآورند که اهداف امنرا فراهم  هايییزمممکن است مکان هایاتعمل یگذاراشتراک

 یجه،[. در نت۸۵(]يگرد ایبه برنامه یکاربرد یبرنامه يکاز  یستات و پ) به عنوان مثال، ککنندیم

 افزوده شوند. TCB یستمبه س يدافزارها بانرم يگراز د یو انواع X يندوزو هاییستمس

دارند.  یمدل اعتماد قابل دوام هايشانیستمثابت کند س يدعامل امن با یستمس یدهندهتوسعه

حساس به  هاییاتعمل ییهکل يدبا TCB یستم( س۱: )يمدار یازن يرکار به موارد ز ينانجام ا یبرا

که  رام ين( اثبات ا۳آن و ) یهاو داده TCBنرم افزار  ی( اثبات درست2را کنترل کند؛ ) یتامن
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 يیکه، شناسا ينکنند. اول ا یافزار را دستکارنرم یاجرا توانندینم TCBخارج از  یهاپردازش

که،  ين. دوم ایستن یاشان بحث شد، کار سادهکه در باال درباره يلیخود، به دال TCBار افزنرم

 افزارهایرمهمه منظوره، تعداد ن هاییستماست. در س یچیدهپ یکار TCBافزار نرم یاثبات درست

TCB یرعملیآن غ یصور يیدعامل است که تا یستمس یهاافزاراز نرم تریشعامل ب یستمخارج از س 

 يیدتا یصور یآن به صورت یکه درست یافزاراز نرم تواندیم TCBافزار است. سطح اعتماد در نرم

که انجمن  یافزارشده تا نرم ینیکامال آزموده شده و بازب یافزار( و نرمیشده است )به صورت بخش

 يعنیمورد ) ین. گرچه اوليابد ییراش بدان اعتماد دارد تغشدهمنصوب يفانجام وظا یبرا یکاربر

اغلب  یکنول شودیداده م یحترج يادیباشد( تا حد زشده يابییدرست یکه به طور صور یافزارنرم

آن در مقابل  یهاو داده TCBافزار از نرم يدبا یستمس ينکه ا ينمورد صادق است. سوم ا یندوم

 TCBاز صحت  يدبا يعنی،حفاظت کند.  دهندیانجام م TCBخارج از  یهاکه پردازش یییراتیتغ

 توانیصورت، م ينا یرحفاظت کرد. در غ شوندیم یفتوص يرکه در ز یستمس يدهایدر برابر تهد

 .یستقابل اعتماد ن يگررو د ينافزار نفوذ کرد و از انرم ينبه ا

 یدمدل تهد-1-4

به خطر  یبرا یکه ممکن است مهاجم کندیم يفرا تعر هايییاتاز  عمل یامجموعه يدتهد مدل

 گیريمیقدرتمند را در نظر م یممهاج يد،روش تهد ينها استفاده کند. در ااز آن یستمانداختن س

است که بر  يیافزارهااز نرم یشبکه و در دست گرفتن کنترل برخ هاییاتعمل يقکه قادر به تزر

فرض  ،ينمحاسبات مطمئن(. عالوه بر ا یيهخارج از پا يعنیدر حال اجرا هستند ) یستمس یرو

تالش است.  در حال یستمس یتیمختل کردن اهداف امن یفعاالنه برا یکه مهاجم به صورت کنیمیم

)نقض اهداف  آوردیبه اطالعات محرمانه را فراهم م یکه دسترس یستمیهادر ساگر مهاجم

داف هستند )نقض اه یها متکها به آنکه فاعل دهدیرا م یاطالعات ییرتغ یاجازه يا( و یمحرمانگ

را  یستمها سکه مهاجم شودیصورت گفته م ينباشند، در ا ایپذيرییبآس يافتنصحت( قادر به 

 به خطر انداخته اند.

 یمفرض کن يدبا کوشد،یم یستمس یتینقض اهداف امن یفعاالنه برا یکه مهاجم به صورت ازآنجا

بتواند فقط از  یرا امتحان کند. به عنوان مثال، اگر مهاجم یممکن یاتکه امکان دارد هر گونه عمل

را به هر  یاتیکند هر عمل یداشته باشد، آنگاه ممکن است سع یدسترس یستمشبکه به س يقطر


