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 مقدمه:

د ب ذگران از اينترنت با تهديدهای زيادی روبرو هستند. نفوهای کامپیوتری و امروزه کاربران شبکه

اده های تهاجمی مختلفی برای نف وذ، آس یب رس انی ي ا س رقت اطالع ات اس تفابزارها و مکانیزم

 نی از در کنند. لذا متخصصان فناوری اطالعات و مديران شبکه های کامیپوتری بايد دانش موردمی

نی ت ه ای پاي ه و ام. به همین علت دروس امنیت سیس تمزمینه امنیت اطالعات را کسب نمايند

رفت ه ق رار گ های کشورهای مهندسی کامپیوتردر دانشگاهسیستمهای عامل در برنامه درسی رشته

ز انطور ک ه است. با توجه به کمبود منابع درسی فارسی در اين حوزه، اين کتاب تالیف گرديد. هما

-س تمبررسی مفاهیم پايه امنیت در سیکتاب بر روی عنوان کتاب نیز مشخص است،  تمرکز اين 

ه ب و ب ا توج ه باشد سیستمهای عامل تجاری و مدرن میهای عامل و همچنین بررسی امنیت در 

مناس ب در دوره ه ای کارشناس ی  حجم مناسبی که دارد، برای تدريس در يک نیمسال تحصیلی

 گان گرام یعزيز قرار گی رد. از خوانن د. امید است اين اثر مورد توجه همکاران و دانشجويان است

ر د ولفینمبا  m.a.torkamani@gmail.comقاضا دارم نقطه نظرات خود را از طريق ايمیل ت

های احتم الی آن، م ورد های بعدی کتاب اش کاالت ي ا کاس تیمیان بگذارند تا انشاهلل در ويرايش

 تجديد نظر قرار گیرد. 

ی مهندس علی بیات به خاطر طراحی جلد کتاب و دانم از آقادر پايان وظیفه خود می

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

 تشکر و قدردانی نمايم.

 

                                                                       

 

  

 محمدعلی ترکمانی

 ۱۳۹۶ پايیز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اولفصل 

 مفاهیم پایه

 

 دمور رمزنگاری و های کامپیوتریمفاهیم اساسی امنیت اطالعات، ويروس در اين فصل به 

 گیريد. سی قرار میربر

 امنیت چیست؟ -1-1

يک سیستم درست سیستمی است که اگر ورودی خوب و درست به آن داده شود خروجی 

،  ی بد بدهددهد. اما سیستم امن سیستمی است که اگر حمله کننده  به آن وروددرست به ما می

عات اطال سیستم خراب نشود. به طور کلی طراحی  امکانات بیشتر در يک سیستم از نظر امنیت

ه دنبال ساده بها بیشتر باشد. در امنیت اطالعات دردسر ساز است. زيرا بايد کنترل روی ورودی

ل دن سیستم هستیم. در صورتی که در يک سیستم خوب همیشه به دنبابودن و مینیمم بو

 رست ودامکانات بیشتر هستیم. در کل هدف ما اين است که يک سیستمی داشته باشیم که هم 

 هم امن باشد.

 خصوصیات سیستم امن -1-1-1

 قابل دي دن باش د.  ،نداهاطالعات تنها توسط افرادی که تأيید صالحیت شد :1محرمانگی

ح ق و کارمندان دانش گاه اساتید ، دانشگاه تنها دانشجويانيک سايت ال در مثبه عنوان 

 دارند.به سايت را ورود 

                                                 
1 Confidentiality 
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 و ي ا گ م  هنبايد به صورت تصادفی يا عمدی تغییر داده شوند، نابود ش د ها: داده1صحت

 شوند. 

 ب ه هرگاه کاربر به سیستم نیاز داشت سیستم وج ود داش ته باش د :2دسترسی پذیری .

های سیستم بايد قادر باشد هنگام درخواست ک اربر، س رويس ي ا س رويس عبارت ديگر

 مورد نظر را ارائه دهد.

 پذیریآسیب -1-1-2

پذيری سازی يا عملیات سیستم است. آسیبپذيری، يک خطا يا نقص در طراحی، پیادهآسیب

 تواند در يکی از موارد زير باشد:می

 اح ی طر. ب ه عن وان مث ال پروتکل يا الگوريتم اي راد دارددر اين حالت  :طراحی سیستم

)رم ز  متن ساده به صورت TCP/IPهای بستهو  درست انجام نشدهTCP/IP پروتکل 

ب ه  پروتک لاين پذيری را برای سیبآاين يک ايراد طراحی است که يک  نشده( هستند.

 هایبستهمحتوای بتواند  ،ورده است و باعث شده است که اگر يک نفر گوش کندآود وج

IP  ببیند.را 

 ظی ر پروتک ل، م واردی ) ننويس ی ي ک در برنامه به عنوان مثال فرض کنید سازی:پیاده

ر . ع الوه ب ، يا اشتباهاتی داريمايمرا رعايت نکردهاصول يا استانداردهای کدنويسی امن( 

شود ک ه هايی ديده میپذيریيک سری آسیب Cبا توابع  TCP/IPسازی پیادهاين، در 

 است. C علت آن اشکاالت موجود در زبان

 :م پ ر ي ک ف ربه عنوان مثال  .شودفرايندها درست انجام نمی عملیات سیستم ايراد دارد

  .نرا ببیندآکه نبايد  رسدمیی ديگرفرد  ولی بهبايد به دست يک نفر برسد  ه وشد

 شود.پذيری دارای انواع مختلفی است که در ادامه شرح داده میآسیب

 

                                                 
1 Integrity 

۲ Availability 
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 پذیری فیزیکیآسیب-1-1-2-1

 فیانه وود مخهای کامپیوتری هستند، بايد از نظر فیزيکی در برابر ورسیستم هايی که شاملسايت

 يا آشکار مزاحمان ايمن شوند. حراست فیزيکی سايت بايد فراهم شود.

 Clientیا  Hostپذیری آسیب-1-1-2-2

پذيری سیبافزارها دارای آکنند که اين نرمافزارهايی استفاده میکامپیوترهای شخصی از نرم

 شوند:افزارهای مورد استفاده در کامپیوترهای شخصی به دو نوع تقسیم میهستند. نرم

 های ده د ک ه سیس تمهای گذشته نش ان میسیستم عامل: تحقیقات محققین در سال

 پذيری هستند.عامل خانواده ويندوز دارای بیشترين آسیب

 نظیرها، مرورگرها وب سرويسمانند افزارها ساير نرمFire Fox . 

 پذیری شبکهآسیب-1-1-2-3

های مختلف شبکه وجود دارد و در هر اليه حمالت مختص آن اليه پذيری شبکه در اليهآسیب 

است. به اين   IP Spoofing شود، انجام میشبکه يکی از حمالتی که در اليه مثال وجود دارد. 

شخص ديگری جا بزند و همه  IPخودش را به عنوان  IPترتیب که ممکن است حمله کننده 

خودش را به عنوان  IPهای قربانی را دريافت کند. بدترين حالت آن هم اين است که بسته

gateway IP  هايی که به سمت خارج از شبکه تواند تمام بستهقرار دهد. در اين صورت می

مختص خودش با تهديدهای اليه کاربرد شبکه نیز  محلی درحال حرکت هستند را دريافت کند.

 رو است.ه ب ها رومانند کرم ها و ويروس

 سیستمهای عامل-1-2
افزاری مختلف را فراهم سیستم عامل ها نرم افزارهايی هستند که دسترسی به منابع سخت 

نشان داده  ۱-۱میکنند )به عنوان مثال، پردازنده، حافظه، و دستگاه ها( همانطور که در شکل 

شده است يک سیستم کامپیوتری را شامل میشوند. هر برنامه ای که بر روی سیستم کامپیوتر 

ارد، اما اين برنامه ها نیز اجرا میشود دستورالعمل های که از پردازنده آن کامپیوتر اجرا میشود را د

ممکن است نیازمند استفاده از منابع جانبی ديگری از اين سیستم های پیچیده باشند. برنامه ای 
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را در نظر بگیريد که به کاربر اجازه ورود رمز خود را میدهد. سیستم عامل دسترسی به: دستگاه 

ارگذاری برنامه به نحوی که اجرا ديسک که در آن برنامه ذخیره شده است، حافظه دستگاه برای ب

میشود، صفحه نمايش دستگاه به منظور نشان دادن چگونگی وارد کردن پسورد کاربر، و صفحه 

کلید و ماوس برای وارد وارد کردن رمز کاربر را فراهم می آورد. البته، در حال حاضر بسیاری از 

شود وجود دارد، که در بیشتر اين دستگاه هايی که می تواند به صورت يکپارچه استفاده می 

 قسمت ها، مديون عملکرد سیستم عامل هستند.

دهايی به اجرا ها را با فرآين نشان داده شده است، سیستم عامل برنامه ۱-۱ همانطور که در شکل

ندهای فرآي در می آورد. چالشی که برای يک توسعه دهنده سیستم عامل وجود دارد اجازه اجرای

ر صورت ديندها استفاده از اين منابع به شیوه ای است که جدا بودن اين فرآمتعدد همزمان برای 

حظه را در ل اشتراک گذاری منابع حفظ شود. در اصل، سیستم عامل تنها اجازه اجرای يک فرايند

وری د که بهره، معلوم ش۱۹۶0میدهد )به عنوان مثال، سیستم های دسته ای( ، اما در اوايل سال 

 .يابد ند بوسیله قادر بودن در اجرای فرآيندهای متعدد همزمان افزايشکامپیوتر می توا

ز پردازنده در حالی که تنها يک فرايند مشغول استفاده ا منظور از به طور همزمان اين است،

مل تم عاکامپیوتر است، همزمان فرآيندهای متعدد ديگری هم در حالت اجرايی باشند، و سیس

ه حالی ک ال، دراين عملکردها به طور موثر انجام شوند. به عنوان مثبايد اطمینان حاصل کند که 

 وشده  کامپیوتر در انتظار ورود رمز توسط کاربر است، فرآيندهای ديگری ممکن است اجرا

ه باصل  دسترسی خوبی  به دستگاه های سیستم داشته باشند، مانند شبکه. اين سیستم ها در

 ندتند، اما امروزه سیستم عامل پیش فرض ما هستسیستم اشتراک گذاری زمان معروف هس

برای ساخت هر سیستم عامل موفق، سه تکلیف اصلی را تعیین کرده ايم. اول، سیستم عامل بايد 

مکانیزم های مختلف که کارايی باال استفاده از منابع کامپیوتر را قادر می سازد فراهم می کند. 

انند فايل های سیستمی، سیستم های مديريت سیستم عامل بايد مکانیزم منابع کارآمدی م

حافظه، شبکه پشته پروتکل، و غیره را که مشخص کننده چگونگی استفاده فرآيندها از منابع 

سخت افزاری است را فراهم کند. دوم، از وظايف سیستم عامل توانايی جابجايی در میان فرآيندها 

ريک از فرآيندهای قرار داده شده با میباشد، به طوری که کاربر بتواند عملکرد خوبی در ه

دسترسی به دستگاه های کامپیوتر را تجربه کند. مسئله دوم يکی از برنامه های زمانبندی در 

دسترسی به منابع کامپیوتر است. سوم، دسترسی به منابع بايد کنترل شود، به طوری که يک 
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مسئله سوم درواقع مشکل تامین  فرايند نمیتواند سهوا يا عمدا موجب اجرای ديگر فرآيندی شود.

 امنیت تمام فرآيندهای اجرا شده بر روی سیستم می باشد.

 

 
جرا ابع را ا، زمان بندی و مکانیزمهای مديريت منیامنیت مکانیرمهای : سیستم عامل۱-۱شکل 

 میکند

 

دی حصول اطمینان از اجرای امن تمام فرآيندها بستگی به اجرای صحیح مکانیسم منابع و زمانبن

دارد. ابتدا، هر مکانیسم منبعی درستی بايد مرزهای بین برنامه های خود را ارائه دهد و اطمینان 

حاصل کند که اين عملیات ها با يکديگر تداخل پیدا نمیکنند. به عنوان مثال، يک فايل سیستمی 

صاص نبايد به يک فرآيند درخواستی اجازه دسترسی به فايلی برای بازنويسی فضای ديسک اخت

داده شده به فايل ديگر را بدهد. همچنین، در فايل سیستم ها بايد اطمینان حاصل شود که يک 

عملیات نوشتاری با داده های خوانده شده يا نوشته شده عملیات ديگر برخورد نداشته باشد. دوم، 

ت عدم در مکانیسم های برنامه ريزی بايد از دسترسی منابع به فرآيندها برای جلوگیری از حمال
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پذيرش سرويس اطمینان حاصل شود. به عنوان مثال، در الگوريتم های اعمال شده توسط 

مکانیسم های برنامه ريزی بايد اطمینان حاصل شود که تمام فرايندها در نهايت برای اجرای 

برنامه ها تنظیم شده اند. اينها الزامات اساسی برای مکانیزم های سیستم عامل هستند که تالش 

د در چارچوب اين کتاب ارائه گردند. هدف اين کتاب پوشاندن جنبه بد کاربردی اين میشو

 مکانیسم در تداخل اجرايی فرآيندها چه به صورت سهوی يا در حالتی خاص، عمدی است.

ی وش هاامنیت تبديل به يک مسئله شده است زيرا فرآيندهای سیستم رايانه های مدرن در ر

ستفاده کی از اران ير میکنند، و به اشتراک گذاری داده ها در میان کاربگوناگون باهم ارتباط برقرا

ط های اساسی سیستم های کامپیوتری می باشد. اوال، خروجی يک فرايند ممکن است توس

ر برای رايشگفرآيندهای ديگر استفاده شود. به عنوان مثال، يک برنامه نويس از يک برنامه وي

لی ا به شکهرنامه بمنبع ، کامپايلر و لینکرها به منظور تبديل کد نوشتن برنامه های کامپوتری کد 

صويری تدهای که قابل اجرا گردد، استفاده میکند و از برنامه اشکالزدايی برای مشاهده فرآين

ی فاده هاز استاجرايی به منظور پیدا کردن خطاها در کد منبع استفاده میکند. عالوه بر اين، ا

 حضور ری به اشتراک گذاشتن اطالعات با کاربران ديگر است. دراصلی سیستم های کامپیوت

ند هر میتوان ربرانمکانیسم های به اشتراک گذاری اينترنتی، مانند ايمیل، وب، و پیام های آنی، کا

د قل تعداا حدايچیزی را با هر کسی در جهان به اشتراک بگذارند. متاسفانه، بسیاری از مردم، و 

ی گذار میل، وب سايت ها، و درخواست شبکه ای، خواستار به اشتراکزيادی از آدرس های اي

به  باعث چیزهای با شما هستند که هدف آن دور زدن مکانیزم های امنیتی سیستم عامل است و

رم قال ناشتراک گذاری منابع اضافی و غیر منتظره در کامپیوتر شما میشود. سهولت در انت

رم ردن نبران و فرآيندهايشان در فريب به اجرا درآوافزارهای مخرب و راه های مختلف کار

یت ن امنافزارهای مخرب،  توسعه دهندگان سیستم عامل مدرن را با چالش های مهمی در تضمی

 اجرای سیستم هايشان روبرو ساخته است.

چالش موجود درامنیت سیستم های عامل در حال توسعه در رابطه با طراحی مکانیزم های 

فرآيند اجرايی و اطالعات تولید شده آن را در محیطی با چنین فعل و انفعاالت امنیتی است که 

پیچیده ای محافظت می کند. همانطور که خواهیم ديد، مکانیزم های امنیتی رسمی که اجرای 

اهداف امنیتی را تاکید میکنند تعريف شده اند، اما اين مکانیسم ها به خودی خود يا حتی بخشی 

سیستم های عملی را باعث نمیشوند. به اين ترتیب، وضعیت فعلی سیستم های از آنها پیچیدگی 

( سیستم های محدود کننده که می تواند اهداف امنیتی با ۱عامل امنیتی دو شکل می گیرند: )
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( سیستم های همه منظوره که می تواند اهداف ۲درجه بااليی از اطمینان را به اجرا در آورند و )

 ها سال طول در سیستم چندين اوال،. آورند در اجرا به اطمینانسطح متوسط  امنیتی محدود را با

 برای مثال، عنوان به) اند شده طراحی دقت با خاص امنیتی اهداف صحیح اجرای از اطمینان برای

 محدودی تعداد کلی طور به ها سیستم اين(. پايین تغییرات های دامنه برخی در سیستم اشکاالت

را پشتیبانی میکنند، و اين برنامه ها اغلب دارای قابلیت محدود و عملکرد پايین تر  کاربردی برنامه

می باشند. در اين سیستم ها، امنیت اولويت است و اين مسئله توسعه دهندگان سیستم را به 

نوشتن نرم افزار مکانیزم های امنیتی رسمی ايده آلی که در باال ذکر شد قادر میسازند. دوم، 

بران کامپیوتر در مقیاس بزرگ بر عملکرد و انعطاف پذيری، و در نتیجگیری کلی بر جامعه کار

سیستم های توسعه پذير که از نظر امنیتی بسیار مشکل زا هستند، تمرکز کرده اند. چنین 

سیستم هايی در عین دستیابی به عملکرد باال به سادگی توسعه يافته و استقرار می يابند، و برنامه 

ی آنها برای استفاده از ويژگی های غنی و آسان ساخته شده اند. چنین سیستم هايی های کاربرد

چالش های مختلفی برای کارورزان امنیتی ارائه میدهند از جمله: رابط های نا امن، وابستگی 

امنیتی در نرم افزار های قراردادی، تعامل پیچیده با بخش های غیر قابل اطمینان در هر نقطه از 

غیره. اما، در اين سیستم ها چگونگی کارکرد جامعه کاربران با کامپیوتر تعريف شده جهان، و 

است. در نتیجه، جامعه امنیتی با وظیفه ی دشواری برای اطمینان از اهداف امنیتی در چنین 

 محیطی مواجه است.

ت ین امنبا اين حال، پیشرفت های اخیر در حال بهبود ابزارهای سیستم های محدود و همچنی

ر تمام دمنیت سیستم های همه منظوره است. ما از اين جنبش، که با توجه به نیاز عمومی برای ا

در  ش هاسیستم های میباشد انگیزه گرفته ايم، و هدف اين کتاب دستیابی به بسیاری از تال

ر دمندی ايجاد امنیت سیستم های عامل در هر دو سیستم محدود و همه منظوره، با هدف توان

 ار گسترده تر و استفاده از تابع امنیتی در سیستم عامل های آينده است.استقر

 امن سیستم عامل های-1-3

هدف ايده آل از امنیت سیستم عامل توسعه يک سیستم عامل امن است. يک سیستم عامل 

مطمئن مکانیزم های امنیتی را فراهم می آورد که از اجرای اهداف امنیتی سیستم در مواجهه با 

ات سیستمی اطمینان حاصل می کند. اين مکانیزم های امنیتی برای ارائه تضمین در زمینه تهديد
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مکانیسم منابع و برنامه ريزی طراحی شده اند. اهداف امنیتی، الزامات يک عملیات امن برای 

سیستم در هر فرآيندی که امکان اجرا شدن را دارد تعريف میکند. مکانیزم های امنیتی بايد از 

داف بدون در نظر گرفتن راه های احتمالی سوء استفاده از سیستم )به عنوان مثال، تهديد( اين اه

 توسط مهاجمان اطمینان حاصل کنند.

ود. هم  ايده آل و هم يک ترکیب متناقض در نظر گرفته میش "سیستم عامل امن"اصطالح 

ای ستم هبه نام سیسیستم هايی که درجه بااليی از اطمینان در اجرا شدن را ارائه میدهند 

درست  ال، همخوانده میشوند. با اين ح "اعتمادی"امنیتی، و يا حتی بیشتر به نام سیستم های 

ر داست که هیچ سیستمی با پیچیدگی مدرن به طور کامل امن نیست. مشکل جلوگیری خطا 

ا بستمی برنامه نويسی و چالش در تالش برای حذف اين اشتباهات بدان معنی است که هیچ سی

 پیچیدگی همانند سیستم عامل نمی تواند به طور کامل امن باشد.

در  تواندبا اين حال، ما معتقديم که مطالعه چگونگی ساخت يک سیستم عامل امن ايده آل می

 ا کنندهمل ادارزيابی سیستم عامل های امنیتی مفید باشد. در حالی که هیچ عملکردی به طور کا

ه در یدهد کاستفاده از آن چالشی را در اجرای سیستم عامل نشان ماين تعريف ايده آل نیست، 

 اط قوت یم نقعمل به ايده آل مورد نظر خواهیم رسید. هدف چند ال يه ای است. ابتدا، می خواه

ين روش های امنیتی مشترک را درک کنیم. سپس، می خواهیم چالش های ذاتی هر يک از ا

ر ستند. دملی هغلب نتیجه انتخاب های دشوار در استفاده عروش ها را پیدا کنیم. اين چالش ها ا

ن بخشی ايی اثرنهايت، تصمیم به مطالعه استفاده از اين روش ها در محیط های عملی برای ارزياب

ل کار يده آاروش ها در برآوردن ايده آل در عمل را داريم. در حالی که ساخت يک سیستم عامل 

ف ها برخالتی آناريم که مطالعه اين سیستم ها و روش های امنیغیر عملی به نظر میرسد، ما امیدو

مکان ده را ار آيندايده آل فعلی بتواند بینشی فراهم آورد تا توسعه مکانیزم های امنیتی موثر تر 

 پذير سازد.

يک  برای بازگشت به تعريف کلی يک سیستم عامل امن در آغاز اين بخش، الزامات عمومی

ونگی رسی میکنیم. ساخت هر سیستم امنی مستلزم در نظر گرفتن چگسیستم عامل امن را بر

يک مدل  دسترسی سیستم به اهداف امنیتی خود تحت مجموعه ای از تهديدات )به عنوان مثال،

ل ايد قابب، که تهديد( و همچنین مجموعه ی نرم افزاری ارائه شده، از جمله مکانیسم های امنیتی

 مدل اعتماد(. قبول باشند )به عنوان مثال، يک
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 اهداف امنیتی-1-4

ز از ه هنويکی از اهداف امنیتی توصیف عملیاتی است که می تواند توسط يک سیستم در حالی ک

ه عريف شدزاع تدسترسی های غیر مجازجلوگیری میکند اجرا گردد. اين بايد در سطح بااليی از انت

 جموعهم، تعیین کننده ی مباشد، بر خالف روشی که در بدترين حالت پیچیدگی يک الگوريت

زی است ف نیااجراهايی است که الزامات سیستم را فراهم می آورند. يکی از اهداف امنیتی تعري

به شی که که طراحی سیستم قادر به برآورده ساختن آن است )به عنوان مثال، ثابت کردن روش

مثال،  نوانحیح )به عکد می تواند نیاز پیچیدگی را به انجام برساند( و برآوردن يک اجرای ص

 روش اجرايی که به صورت آزمايشگاهی بتوان پیچیدگی آن را مشاهده و اثبات کرد(.

د که اهداف امنیتی در واقع توضیح چگونگی دسترسی ادوات سیستم به منابع سیستم میباش

نتی سطور  فراهم آورنده: محرمانه بودن، بی نقصی، و در دسترس بودن است. دسترسی سیستم به

ام ايی انجتوان در شرايطی بوده است که به اصطالح افراد )به عنوان مثال، فرآيندها و کاربران(

 و سوکت ايل ها)به عنوان مثال، خواندن و نوشتن( را بر روی مواردی )به عنوان مثال، فعملیات 

ادر به قفرد  ها( داشته اند. يکی از الزامات محرمانه بودن سیستم محدود کردن مواردی است که

انستن به د خواندن آن است چرا که آن موارد ممکن است شامل اسراری باشد که همه افراد مجاز

ست شتن اتند. بی نقصی سیستم مربوط به محدود کردن مواردی است که فرد قادر به نوآن نیس

ری به د ديگچرا که ممکن است اين موارد حاوی اطالعاتی باشد که انجام صحیح عملیات برای فر

سترسی دشند. آنها بستگی دارد. برخی افراد ممکن است برای تغییر اين موارد مورد اعتماد نبا

که  زشگر(سیستمی را محدود میکند )به عنوان مثال، ذخیره سازی و واحد پردا سیستم، منابع

 ی عمده خشب. کنند تخلیه را منابع انرژی تمام اندازه از بیش مصرف اثر در است ممکن افراد

ستقیم در ه طور غیر مب چه اگر است، بودن نقص بی و محرمانه در امن های عامل سیستم تمرکز

 ست تحت تاثیر اين اهداف باشد.دسترس بودن ممکن ا

جامعه امنیتی انواع اهداف مختلف امنیتی را شناسايی کرده است. برخی از اهداف امنیتی به 

عنوان الزامات امنیتی )به عنوان مثال، محرمانه بودن و بی نقصی( تعريف شده است، اما در برخی 

کردن تابع برای بهبود امنیت  موارد به عنوان تابع کار تعريف شده، در حالتی خاص از محدود

استفاده میکنند. نمونه ای از يک هدف تعريف شده در شرايط امنیتی اموال ساده امنیتی از مدل 

الپوال است. اين هدف می گويد که يک فرآيند نمی تواند موردی که طبقه بندی محرمانه -بل
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های امنیتی است را محدود می باالتر از فرايند دارد را بخواند. اين هدف عملیات بر اساس نیاز 

کند. يک مثال کاربردی هدف امنیتی اصل حداقل امتیاز است، که فرآيند را فقط برای آن دسته 

از عملیات های ضروری اجرای محدود میکند. اين يک هدف کاربردی است چرا که اطمینانی در 

وع موجب محدوديت اجرای محدود سازی و/ يا بی نقصی يک سیستم وجود ندارد، اما همین موض

عملکردی میشود و در نتیجه از برخی حمالت جلوگیری می کند. با اين حال، نمی توانیم عدم 

 آسیب پذيری سیستم در استفاده از اهداف امنیتی کاربردی را ثابت کنیم. 

یت ه امناز وظايف يک توسعه دهنده سیستم عامل امن ارائه تعريفی از اهداف امنیتی است ک

نهان پهداف امیین میکند، بنابراين اهداف عملکردی کافی نیستند. از سوی ديگر، اسیستم را ت

ت کن اسسازی و تصحیح سیستم مانع اجرای تابع کار به نفع امنیت میشوند، به طوری که مم

يی که مل هابرای تولید برخی نرم افزارها بیش از حد محدود شده باشند. در گذشته، سیستم عا

ود در ی محدتصحیح را به اجرا در می آوردند )به عنوان مثال، سیستم ها اهداف پنهان سازی و

ی از د بسیاراز ح باال( به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گرفتند زيرا آنها مانع اجرای بیش

با پديدار  دند(.برنامه های کاربردی میشدند )و يا به سادگی فاقد برنامه های کاربردی محبوب بو

جاری تزاری اجرای  چندگانه، سیستم های نرم اف ،، مانند تکنولوژی ماشین مجازیشدن فن آوری

ک يه در کبا شیوه ای جداگانه در همان سخت افزار ممکن ساخته شد. بنابراين، نرم افزاری 

ا ه اجرسیستم مشابه قابل استفاده است میتوان جداگانه، در سیستم های مجازی جدا شده ب

ر د موثرتبهبو می تواند وسیله ای برای درآيد. هنوز منتظر ديدن اين هستیم که آيا چنین جدايی

ی اجرا وامنیت سیستم باشد. همچنین، در حال حاضر سیستم عامل همه منظوره قادر به بیان 

ارائه  و يا اهداف امنیتی است. خواه اين سیستم همه منظوره مسئول اجرای اهداف امنیتی باشد

منیتی هداف ااحال، در هر دو مورد، دهنده تضمین کافی برای اجرای اين اهداف نامشخص. با اين 

رم نبیشتر  والنهبايد تعريف شوند و بايد راه حل های عملی برای اجرای اين اهداف، که اجرای معق

 افزارهای محبوب را قادر میسازد، شناسايی گردند.

  


