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 چكيده

نياز به فايل سيستتم امتن بترای یتامين      ناوری اطالعات است.يكی از موضوعات به روز و مهم در دنيای فامروزه موضوع امنيت داده 

اما هر کتدا  از ننهتا   , را فراهم کنداده است یا امنيت دابداع شده  هايیروشبرای اين منظور  .شودبه وضوح احساس میامنيت داده 

 نيت  , امنيت راحتی برای کاربر الوه بر فراهم نمودن کارايی ودر سيستم فايل امن اریقا يافته سعی شده است یا ع .هستند دارای نقص

پياده هسته اين طرح در فضای  طرح پيشنهاد شده در اين مقاله برای کاربردهای خانگی طراحی شده است. فراهم شود.  به طور کامل

سيستم فايل امن اریقا يافته عالوه بر گستترش کرنتل    سازی شده است یا کارايی , امنيت و راحتی را هم مان برای کاربر فراهم کند.

 کند.بيشتر استفاده می و کارايی منيتلينوکس از ماژول سخت اف اری امن ني  به منظور ا

 کلمات کليدی

 فايل سيستم, امنيت داده, رم نگاری, ماژول پالیفر  امن, کنترل دسترسی اختياری 
 

 

 

 مقدمه -1
در جهان امروز فناوری اطالعات به یکی از موضوعات مهم تبدیل  امنیت داده

هایی طراحی شده است که با بررسیی  شده است. برای تامین امنیت داده روش
توان محیط مناسب برای آنها را پیدا کیرد و از آنهیا بیرای    هر کدام از آنها می

ت داده از ها برای فراهم کردن امنیی مقاصد خود استفاده کرد. تمامی این روش
اسیتفاده   نییت داده گیرند. ما نیز از رمزنگاری برای حفظ امرمزنگاری بهره می

ها پیش طراحی شده است و نقاط ضعف های رمزنگاری سالکنیم. الگوریتممی
و قوت آنها شناسایی شده است و این یک مزیت برای امنییت داده محویو    

پیاده سازی شده اسیت. در  ها به صورت نرم افزاری شود. تمامی این روشمی
این مقاله سعی شده است تا عالوه بر تغییر سیوتم عامل برای تیامین امنییت   

 های سخت افزاری امن نیز استفاده شود. داده از ماژول
این روش با هدف کاربرد خانگی طراحی شده است که در آن تعیداد کیاربران   

توان ه همین منظور میای در آن نیوت. بکم است و احتیاج به ارتباطات شبکه
 های خانگی مورد استفاده قرار داد.این روش را در سیوتم عامل

 کارهای مشابه -1-1

CFS [3] - ش جیدی بیرای حفیظ    توان اولیین تیال  این فایل سیوتم را می
ها دانویت.این فاییل سیویتم در سیال     به وسیله فایل سیوتممحرمانگی داده 

یوتم رمزنگیاری اسیت کیه بیه     ارائه شد. این فایل سیوتم یک فایل س 1991
در سطح کاربری پیاده سازی شده  NFSعنوان یک دیمون و سرویس دهنده 

رمزشیده از   اهم کردن دسترسی مالک بیه داده موئول فر CFSاست. دیمون 
طریق یک دستور ضمیمه خاص است. زمیانی کیه شناسیه کیاربر و کلییدش      

ایر دایرکتیوری هیا   تصدیق شد کاربر اجازه دسترسی به کاربر ضمیمه مانند سی 
-کاربر اجیرا میی   برد زیرا در سطحوری رنج میدارد. این روش از مشکل بهره

های داده بین کرنل و فضای کاربر شود بنابراین احتیاج به تعویض متن و کپی
تواند برای چنید  به صورت تک نخی است و نمی CFSدارد. همچنین دیمون 

ر اینها پیاده سازی در سطح کیاربر  کاربر به صورت همزمان اجرا شود. عالوه ب
 شود.باعث کاهش امنیت می

TCFS [4] -       یک فایل سیوتم رمزنگاری اسیت کیه بیه صیورت سیرویس
اصالح شده در سطح کرنل پیاده سازی شده است و به صیورت   NFSگیرنده 
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کند و نیاز به دسیتورهای ضیمیمه و   های راه دور کار میشفاف با فایل سیوتم
سیوتم احراز اصالت یونیکس را بیه   TCFSز بین برده است. عدم ضمیمه را ا

ر گیرد تا احتیاج به کلید عبارتی جداگانه را از بین ببرد. برای این منظیو کار می
کند. خیره کلیدهای کاربر و گروه استفاده میاز پایگاه داده روی دیوک برای ذ

مکیانیزمی  چنین از دسترسی گروهی به منابع رمز شده از طریق این روش هم
روی  TCSFشود پشتیبانی میکنید.  که به آن اشتراک مخفی آستانه گفته می

روی دیوک تکییه دارد تیا    های رمزنگاریخیره کلیدذهای عبور ورود و کلمه
های با چنین این روش محدود به لینوکستر کند. همآلپیاده سازی آن را ایده

دهید. در  آن را کاهش میی پذیری یا پایین تر است که دسترس 2.2.17کرنل 
هیای  های ذاتی و محیدودیت ( دارای آسیب پذیریCFS)مانند TCSFنهایت 
 وجود دارد. NFSپذیری است که در پروتکل مقیاس

NCrypFS  [5]- NCrypFS  با هدف برقراری توازن بین کارایی , امنیت
ن ارائه شده است. در طراحی ای CryptFS [5]و سهولت و با الهام از طراحی 

هیای سینتی ییونیکس , مجوزهیایی     روش عالوه بر مجوزهای مبتنی بر گروه
های موقتی نیز ارائه شده است. زمان اعتبار کلید کنتیرل دسترسیی   برای گروه

ریزدانه , رمزنگاری و احراز اصالت شفاف , ضیمیمه و عیدم ضیمیمه سیریع ,     
ز اصیالت و  رمزنگاری گروهی , بارگذاری خودکار متون رمز , ماژول های احرا

امکان انتخا  سطوح امنیت این روش را به یک فایل سیوتم کارا و با کاربری 
 آسان بدل کرده است.

Transcrypt  [6]- ها و همچنین شیبکه حفظ امنیت اطالعات در سازمان-

تمیام اجیزا و   های بیشتری همراه است و بررسیی  های توزیع شده با پیچیدگی
فرسایی است. بنیابراین نفیوذگران شیبکه بیا     احراز ایمن بودن آنها کار طاقت 

های بزرگ به راحتی اطالعات حواس این سیوتم یدسترسی به یکی از اجزا
د. بیرای جلیوگیری از سیرقت اطالعیات از طرییق شیبکه       نبررا به سرقت می

شود , های متصل به شبکه ذخیره نمیمعموال اطالعات حواس بر روی رایانه
گیری( قیرار  های پشتیبانهنده )مانند سیوتمهای سرویس ددر معرض سیوتم

شیود.  گیرند و دسترسی به آن اطالعات , پس از احراز اصالت ممکن میی نمی
طراحی مدل تهدید سطح کرنل , رمزنگیاری شیفاف , میدیریت کلیید قیوی ,      

اری و کنترل دسترسی ریزدانیه بیرای پشیتیبانی از احیراز اصیالت سیخت افیز       
, کوچک کردن محدوده اعتماد ) مقاومت در برابر  سهولت در دسترسی به داده

 حمالت درونی( از ویژگی های این روش است.
 سازی این روش با آن روبه رو هوتیم عبارتند از :مشکالتی که در پیاده

   سربار زمانی ناشی از دسترسی بیهSC     و بررسیی جامعییت دچیار
 ضعف

 عدم پشتیبانی از گروه های یونیکس 
 و نگهداری در ارتباطات  محدودیت در کاراییI/O  
  احتیاج به دسترس پذیری به منابع شبکه و عدم کارایی در صورت

 خرابی شبکه

دهید کیه در آن   ( طرحی را پیشنهاد میی ESFSفایل سیوتم امن ارتقا یافته )
سعی شده است عالوه بر کارایی و راحتی برای کاربر امنییت بیه طیور کامیل     

ویاری از حمالت فایل سیوتم مقاوم اسیت و  شود. این طرح در مقابل ب فراهم
 کند.لیوت کنترل دسترسی اختیاری را برای کاربران فراهم می

 طرح پيشنهادی -2
های سیخت افیزاری نییز    همان طور که گفته شد در طرح پیشنهادی از روش

به عنوان روش سخت افزاری مورد  TPMشود. ما در این طرح از استفاده می
در اینجا الزم است تا در ابتیدا بیه معرفیی ایین میاژول       ایم.نظر استفاده کرده

 بپردازیم.

 (TPMماژول پالیفر  امن)  -2-1

برای مشخصیاتی کیه    نامی است( TPMدر محاسبات , ماژول پالتفرم امن )
هیای  توانید کلیید  . این ماژول میشده استتوسط گروه محاسبات امن تعریف 

کند و به طیور امین کلیید    کنند ذخیره رمزنگاری که از اطالعات محافظت می
 RSAتوان برای تولید کلیدهای های رمزنگاری تصادفی تولید کند . از آن می

رد. عملییات  کنید اسیتفاده کی   که یک زوج کلید عمومی و خصوصی تولید میی 
بیه دلییل اینکیه     گییرد. تواند در این ماژول صورت می گشاییرمزنگاری و رمز
شیود زمیان رمزنگیاری را    انجیام میی  گاری توسط پردازنده مجزا عملیات رمزن
-فرار محدودی نیز هوت که می. این ماژول دارای حافظه غیردهدکاهش می

توان از آن برای ذخیره کلیدهای رمزنگاری استفاده کرد. عیالوه براینهیا از آن   
میتوان برای حفظ جامعیت نیز استفاده کرد. این کار را میتیوان بیا اسیتفاده از    

انجیام   SHA-1 1ماژول یا با استفاده از تولیدکننیده درهیم  رجیوترهای داخل 
 داد.

 فايل سيستم امن اریقا يافته -2-2

SFSاین روش مشابه روش 
است با این تفاوت که سعی شده است تا [13]  2

 ارتقیا یافتیه   فایل سیویتم امین   اشکاالتی که در آن وجود داشت مرتفع شود.
به عنوان یکیی از   را فایلطراحی شده است با این هدف که امنیت داده های 

در این روش کرنیل گویترش داده شیده     .کندعملکردهای ذاتی کرنل فراهم 
 فاییل را فیراهم کنید.    های رمزنگاری امنیت دادهاست تا با استفاده از تکنیک

شیود تیا   فایل به صورت شفاف انجیام میی   ملیات رمزگذاری/رمزگشایی دادهع
سیت تیا   پیشینهادی طراحیی شیده ا    روش راحتی را برای کاربران فراهم کند.

 :ورده سازدآاهداف زیر را بر
بیه   هیا زنگاری قوی تامین می شیود.فایل از طریق رم امنیت : محرمانگی داده

 .شوندشوند سپس روی دیوک ذخیره میرمز می مجزاصورت 
های رمزنگیاری کلیید   : در این روش همچنین از تکینککنترل دسترسی قوی

-این رویکرد امنیت فایل ها استفاده شده است.ایلعمومی برای دسترسی به ف

 دهد.های غیرمجاز افزایش میها را از طریق جلوگیری از دسترسی
 شود.میها رفتار مانند سایر فایلهای رمز شده : با فایلعملکرد شفاف

 .کندفراهم می کاربران را راحتی : سیوتمراحتی

 طراحی فايل سيستم امن پيشنهادی  -2-3

فایل سیوتم امن پیشنهاد شده طراحی شده است تا اهداف فوق را فراهم کند. 
در فضای بیین کاربردهیا و    VFSرا معرفی کنیم.  VFSبهتر است تا در ابتدا 
دارای دو تابع اصلی است. تابع اول بیرای کنتیرل   گیرد و فایل سیوتم قرار می

ن , بوتن , خواندن , های سیوتم نظیر باز کردفایل سیوتم مرتبط با فراخوانی
های فاییل  نوشتن و غیره است و تابع دوم یک واسط یک شکل برای سیوتم

و غیره با عمل کیردن بیه عنیوان ییک سیویی        ext2 , ext3 , FATنظیر 
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بر اساس شرایطی گرفته  VFSکند.در این طراحی جریان کنترل از فراهم می
طی کیه در روش  شیود. شیر  پیشنهادی تحویل داده میی  ESFSشود و به می

هایی است که همراه با فایل ذخیره 1جدید استفاده شده است با استفاده فراداده
به طور کامل در فضای کرنیل پییاده سیازی     4ESFSو توابع  VFSشود. می

شرایط فیوق   بنابراین کاربر به طور موتقیم به آن دسترسی ندارد., شده است 
 شود.و به وسیله کرنل اجرا می بررسی
مشخص شد بهتیرین مکیان بیرای     , از بررسی ساختار فایل سیوتم کرنلبعد 

توان از است زیرا به طور مؤثر می VFSفضای خالی  زیر  ESFSسوار کردن 
ساختار کرنل استفاده کرد و در زمان مورد نیاز از آن استفاده کیرد. ایین روش   

 5دهایک مزیت دارد و آن این است که یک رابط یک شکل برای تمامی کاربر
را داده   ESFSاین به این معنی است کیه   کند.و فایل سیوتم پایه فراهم می

به طور شفاف بدون اطالع از اینکه چطوری جمع آوری شده اسیت ییا توسیط    
با تمامی  ESFSبه این ترتیب  کند.کدام کاربرد فراهم شده است مدیریت می

برای تمامی  ESFSی تواند از قدرت رمزنگارکاربر می کاربردها سازگار است.
محیط کامال راحت و مناسیبی را   ESFSبه این ترتیب  کاربردها استفاده کند.

بیا همیه سیویتم هیای فاییل       ESFSبرای کاربر فراهم کند.به همین ترتیب 
های رمزنگاری محافظت را با تکنیک داده SFSسازگار است زیرا بعد از اینکه 

بنابراین ایین   دیوک ذخیره شود. دهد تا رویتحویل می VFSکرد آنها را به 
طراحی به طور مناسب از ساختار کرنل برای فراهم کردن واسط یک شیکل و  

 گیرد.کاربرپوند بهره می
ای که همراه فایل است بررسی از طریق فراداده ESFSاعطای کنترل به الیه 

های مربوط به فایل گزینه دیگری عیالوه  شود. به این ترتیب که در ویژگیمی
شود تیا مشیخص کنید ایین فاییل بایید       ر لیوت  کنترل دسترسی اضافه میب

تیوان آن را بیه   توان با طراحی قومتی که میی رمزگذاری شود. این کار را می
منظور رمزگذاری فایل عالمت زد انجام داد. به این ترتیب زمانیکه ایین فاییل   

کیه در  شیود. در صیورتی   آن بررسی میی  د روی دیوک ذخیره شود فرادادهبای
مربوط به فایل عملیات رمزگذاری فعیال شیده بیود کنتیرل بیه الییه       فراداده 
ESFS شود تا عملیات رمزنگاری توسط این الیه انجام گیرد. منتقل می 

 

برای انتقال کنترل به این الیه کاربر می بایوت یک دایرکتیوری بیا    SFSدر 
کرد. به این ذخیره میهای خود را در آن کرد و فایلپیشوندی خاص ایجاد می

کیه حیاوی اطالعیات     هاییدایرکتوریتوانوت ترتیب حمله کننده به راحتی می
مهمی هوتند را شناسایی کند. اما در این روش فایل تفاوتی با دیگر فایل هیا  

تواند از روی ظاهر آن به اهمیت فایل پی ببرد. تنها در ندارد و حمله کننده نمی
تواند متوجه شود که این فایل رمزگیذاری شیده   می صورتی که آن را اجرا کند

های فایل برود و رمزنگاری کاربر فقط باید به قومت ویژگی ESFSدر  است.
را روی آن فعال کند. در صورتی که مایل به تغییر لیوت کنترل دسترسی باشد 

بیاقی عملییات توسیط    تواند آن را مطابق با میل خود تغییر دهد. به راحتی می
گیرد و کاربر در هی  یک از عملیات رمزنگاری درگیر عامل صورت میسیوتم 
 شود.نمی

 معماری طرح پيشنهادی -2-4

شود معماری این طرح دارای سه بخش مشاهده می 1همان طور که در شکل 
 اصلی است :

 واحد مدیریت کلید 

 موتور رمزنگاری 
  یلیوت کنترل دسترسکنترل کننده 

 واحد مديريت کليد  -2-4-1

واحد مدیریت کلید مدیریت کلید در رمزنگاری یکی از موائل بویار مهم است. 
برای رمزنگاری موتور رمزنگاری  موئولیت تولید کلید تصادفی و تحویل آن به

کیه بیرای تولیید کلیید      SFSبر عهده دارد. ایین روش بیرخالف    را فایل داده
بیرای ایین منظیور     TPMکنید از سیخت افیزار    تصادفی از کرنل استفاده می

از سخت افزاری که بیه همیین منظیور داخیل آن      TPM. ]1[کنداستفاده می
این واحد همچنین درخواست کلید عمیومی   کند.طراحی شده است استفاده می

دهد تا برای رمزنگاری کلید رمزنگاری مورد استفاده قرار گییرد.  میرا کاربران 
ییک موییر امین در اختییار     کلید خصوصی نیز از طریق این واحید از طرییق   

گیرد تا برای رمزگشایی کلید رمزنگاری از آن اسیتفاده شیود.   کاربران قرار می
شود و طول این کلید خصوصی به دلیل اینکه توسط این سخت افزار تولید می

تواند روی حافظه فلش یا کارت آن زیاد و به خاطر سپردن آن مشکل است می
امن ارتقیا یافتیه از کیارت هوشیمند بیرای      هوشمند ذخیره شود. فایل سیوتم 

کنید تیا کیاربران بتواننید     ذخیره سازی کلید خصوصی کاربران پشیتیبانی میی  
عملیات مورد نظر خود را انجام دهند. کرنل لینیوکس دارای کتابخانیه واسیط    

-های کرنل با کارت هوشمند نیوت. پیروژه کارت هوشمند برای ارتباط ماژول

سازی پشتیبانی کارت هوشمند برای مجتمع SmartK [12]های جاری نظیر 
با کرنل درحال انجام است ولی طرح پیشنهادی از یک دیمون فضای کاربری 

کند. از آن جیا کیه ایین روش بیرای کاربردهیای      برای این منظور استفاده می
-خانگی در نظر گرفته شده است استفاده از کارت هوشمند مناسب به نظر نمی

 رسد.

 
 يافتهاریقا  يستمس يلفا یمعمار( : 1شكل )

 کنترل کننده ليست کنترل دسترسی   -2-4-2

در این روش به جای اینکه لیوت کنترل دسترسی به انتهای فایل بیه عنیوان   
سرایند اضافه شود در لیوت کنترل دسترسی که برای هر فایل در نظر گرفتیه  

لینیوکس  شود. در روش جدید سعی کردیم تا از گیروه هیای   میشود ذخیره می
هیای  پشتیبانی شود. به همین منظور از لیوت کنترل دسترسی کیه در ویژگیی  

شود. به ایین معنیی کیه    شود اجازه دسترسی به فایل تعیین میفایل تعیین می
پس از فعال کردن رمزنگاری بر روی فایل از لیوت کنترل دسترسی که برای 

 شود برای رمزگشایی استفاده شود. فایل نظر گرفته می
های موجود در لیوت کنترل دسترسیی فاییل   باید به این نکته اشاره کرد درایه

های رمزشده دارای تفاوت هایی با لیوت کنترل دسترسی فایل های معمیولی  
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با استفاده از صیفات   POSIXاست. در لینوکس لیوت های کنترل دسترسی 
تیرل  . در این روش باید لیویت کن [11]پیاده سازی شده است 6گوترش یافته

در آن های گوترش یافته باشد تا بتوان دراییه هیای زییر را    دسترسی با صفت
 :قرار داد

User : user name : rwx  token 

اسییت و تییوکن کلییید   usernameمجوزهییا بییرای کییاربر   rwxکییه در آن 
-رمزنگاری است که با کلید عمومی کاربر مورد نظر رمز شده اسیت. در دراییه  

 در نظر گرفته شده است.  nullن مقادیر دیگران برای ای ACLهای 
توان به می ]2[ های لینوکسبا استفاده از این روش عالوه بر پشتیبانی از گروه

هیا را داد.  های دیگر هوتند نیز اجازه دسترسی بیه فاییل  کاربرانی که در گروه
همچنین بعد از تهیه شدن کلید عمومی تمامی کاربرانی که حق خواندن فایل 

شیود و در  رمزگذاری میی  TPMد کلید رمز با کلید عمومی آنها توسط را دارن
گیرد تا لیویت جدیید   اختیار واحد کنترل کننده لیوت کنترل دسترسی قرار می

 شامل کلیدهای رمزگذاری شده کاربران تهیه شود.
و  HACLبییرای حفییظ جامعیییت لیوییت کنتییرل دسترسییی    SFSهماننیید 

DHACL شودمحاسبه می .HACL  لیوت کنترل دسترسی است که درهم
 ,DHACLبدسییت آمییده اسییت.همچنین  SHA-1بییا اسییتفاده از الگییوریتم 

کلیید خصوصیی صیاحب     با اسیتفاده از  ,درهم لیوت کنترل دسترسی 7چکیده
هیر دو   DHACLو  HACLفایل بدست آمده اسیت. الزم بیه ذکیر اسیت     

 شود.محاسبه می TPMتوسط 

 مویور رم نگاری  -2-4-3

ولیت رمزنگاری فایل را بر عهده دارد. این موتور فاییل را  موتور رمزنگاری موئ
کنید بیا   با استفاده از کلیدی که توسط واحد مدیریت کلید برای او فیراهم میی  

یتم داده را کند. این الگیور رمزگذاری میBlowfish  [8]استفاده از الگوریتم 
هیای  کند. رمزنگاری هر بایت بوتگی به باییت ای ذخیره میبه صورت زنجیره

قبلی دارد. این به این معنی است که برای خواندن هیر قویمت از فاییل بایید     
میین منظیور   شود. به هتمام فایل رمزگشایی شود که باعث کاهش کارایی می

را به صورت بلوکی که سیویتم عامیل از آن اسیتفاده     سعی شده است تا داده
ل انتخیا  شیده   ( رمز شود. این مقدار به این دلیی بایت 2192یا  4996میکند)

شود. است که اندازه اغلب صفحات حافظه مجازی این اندازه در نظر گرفته می
بیتی بلوکی است و طراحی شده است تا  64این الگوریتم یک روش رمزنگاری 

مناسب برای کاربردهایی اسیت  Blowfish  [8]سریع , فشرده و ساده باشد. 
نظیور سیعی شیده اسیت تیا      کند. به همین مکه کلیدهای آن اغلب تغییر نمی

رمزنگاری مجدد فایل کمتر صورت گیرد. در این الگوریتم از کلیدهای با طول 
 ایم.بیتی را انتخا  کرده 122ما کلید توان استفاده کرد. در این طرح متغیر می

استفاده از این الگوریتم این مزیت را دارد که اندازه فایل خروجی با اندازه فایل 
و یا اضافه کیردن پید    فایل احتیاجی به تغییری در فرادادهورودی برابر است و 

 نیوت.
پس از اتمام عملیات رمزنگاری فضایی که کلید در آن ذخیره شده است توسط 

 کننده نتواند به آن دسترسی داشته باشد.شود تا حمله این موتور تمام صفر می
شود تا اطالعیاتی را در اختییار   ها نام فایل نیز رمزنگاری میدر بعضی از روش

شود اما به دلییل  حمله کننده قرار نگیرد. این کار گرچه باعث امنیت بیشتر می
کیاربر در  بیه    ,دشوکند و به نامی نامفهوم تبدیل میاینکه اسم فایل تغییر می

ها زیاد باشید  شود. در صورتی که تعداد فایلاطر سپردن آن دچار مشکل میخ

. بهتر است کاربر نیامی  استپیدا کردن فایل مورد نظر برای مالک نیز مشکل 
 را که اطالعاتی در مورد فایل به حمله کننده بدهد انتخا  نکند.

باشید  در صورتیکه فایل فقط خوانده شیده باشید و تغیییری در آن داده نشیده     
شود. رمزنگاری مجیدد فاییل زمیان بیر اسیت و باعیث       مجددا رمزگذاری نمی

همچنین همان طور کیه گفتیه شید الگیوریتم      شود.کاهش کارایی سیوتم می
سب است که کلید رمزنگاری زیاد رمزنگاری مورد استفاده برای کاربردهایی منا

تیوان تنهیا   کند. در صورتی که این طرح هوشمندانه طراحی شود میتغییر نمی
 هایی را که تغییر در آنها صورت گرفته است مجددا رمزگذاری نمود.بلوک

در این طرح سعی شده است تا عالوه بر حفظ محرمیانگی داده , جامعییت آن   
کیه در میاژول    SHA-1نیز حفظ شود. برای این منظور از تولید کننده درهم 
فایل مورد نظیر در اختییار   پالتفرم امن قرار دارد استفاده شده است. زمانی که 

ر د شیود و محاسبه میی  TPMتوسط  گیرد درهم آنموتور رمزنگاری قرار می
. به این ترتیب جامعیت فایل نییز بررسیی   گیرداختیار موتور رمزنگاری قرار می

  آشکار شود. ود تا هرگونه تغییر در آنشمی

 عمليات فايل سيستم امن اریقا يافته -3
دهید شیرح داده   قاتی که در طرح پیشنهادی رخ میی در این قومت ترتیب اتفا

 شود:می

 ايجاد فايل  -3-1

بری که قصد ایجیاد فاییل حیاوی    شود کاردیده می 2همان طور که در شکل 
محرمانه را دارد بهتراست در ابتدا فایل خود را ایجاد کنید و بیدون اینکیه     داده

داده های خود را وارد آن کند آن را روی دیوک ذخیره کند. سپس به قومت 
ویژگی های فایل برود و رمزنگاری را روی آن فعال کند. در صورتی که مایل 

 بیه  ییر دهید. از ایین  تواند آن را تغبه تغییر لیوت کنترل دسترسی نیز باشد می
گییرد.  صورت می ESFSبعد هر گونه دسترسی به این فایل از طریق مداخله 

خود را در فایل وارد کند. در هنگام ذخیره شدن مجدد  تواند دادهحال کاربر می
شود تا عملیات رمزنگاری را انجیام دهید.   داده می ESFSاین فایل کنترل به 

ESFS  کلید دستور تولیید کلیید تصیادفی را بیه     در ابتدا توسط واحد مدیریت
TPM دهد. پس از دریافت این کلید آن را در اختیار موتور رمزنگاری قرار می
دهد. سپس دستور رمزگذاری کلید تصادفی را توسط کلید عمومی کیاربران  می
آن را در اختییار واحید    TPMدهد. پس از آماده شدن توکن ها می TPMبه 

واحد مدیریت کلید نیزآنها در اختییار واحید کنتیرل     هد.دمدیریت کلید قرار می
. تا ساختار مناسب آن را ایجاد کنید  دهدکننده لیوت کنترل دسترسی قرار می

قرار  TPMدر اختیار  رمزگذاری شده با کلید تصادفی راموتور رمزنگاری فایل 
یمه فایل را به همراه ضمدهد تا درهم آن را محاسبه کند. پس از محاسبه , می

پیس از دریافیت لیویت     . موتور رمزنگاریگرداندآن به موتور رمزنگاری برمی
 کنترل دسترسی از کنترل کننده لیوت دسترسی , فاییل نهیایی را بیه همیراه    

دهد تیا روی دیویک ذخییره    قرار می VFSلیوت کنترل دسترسی در اختیار 
 شود.
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 يلفا يجاد( : ا2شكل )

 خواندن فايل  -3-2

فایل مورد نظر به همیراه   دهددرخواست خواندن فایل را میهنگامی که کاربر 
گیرد. فایل مورد نظر کیه  قرار می ESFSلیوت کنترل دسترسی آن در اختیار 

درهم آن به انتهای فایل ضمیمه شده است به موتور رمزنگیاری تحوییل داده   
کنید تیا   ارسیال میی   TPMشود. موتور رمزنگاری فایل مورد نظر را برای می

پیس از دریافیت درهیم فاییل و     آن را محاسبه کند. موتیور رمزنگیاری   درهم 
را مبنیی بیر    پییامی  در صورت یکوان نبودن آنها , مقایوه آن با ضمیمه فایل

د. موتور رمزنگاری لیوت کنترل دسترسی فایل را نیز دهمی تغییر فایل نمایش
رسی توکن در اختیار دارد. پس از تحویل آن به کنترل کننده لیوت کنترل دست

کاربر مورد نظر در لیویت   شود. در صورتی کهمورد نظر مورد نظراستخراج می
شود تا واحید  تحویل واحد مدیریت کلید می کاربر توکن سترسی باشدکنترل د

. برای ایین  دهدقرار می TPMدر اختیار  برای رمزگشایی مدیریت کلید آن را
وکن را رمزگشیایی کنید.   احتیاج به کلید خصوصی کاربر دارد تا تی  TPMکار 

شود تیا  کلید خصوصی از طریق یک مویر امن تحویل واحد مدیریت کلید می
قرار دهد. پس از رمزگشایی توکن کلید رمزگشیایی در   TPMآن را در اختیار 

شود تا فایل را ابتدا به واحد مدیریت کلید و سپس به موتور رمزنگاری داده می
را بیه  شیود تیا آن   داده میی  VFSیل به فا رمزگشایی کند. پس از رمزگشایی

 (.1کاربرد مورد نظر تحویل دهد شکل )

 
 يل( : خواندن فا3شكل )

 امنيتی  ارزيابییحليل و  -4
ل ابتدا حمالت مداو ایم.همورد بررسی قرار داد امنیت طرح پیشنهادی را از نظر

های امنیتی که در این طرح به کیار  سپس ویژگی ها بررسیروی فایل سیوتم
هیای امنیتیی الزم , در   کنیم تا نشان دهیم نیازمندیگرفته شده است بیان می
 این طرح مرتفع شده است.

 مدل حمله  -4-1

کند هر پیامی روی کانال ارتبیاطی  امنیت شبکه فرض می درهای تهدید مدل
بیه طیور   تواند توسط حمله کننده شنود , خوانده , حذف و یا اصالح شیود.  می

د فایل امن اتقا یافته فرض شده است حمله کننیده قیادر   مشابه , در مدل تهدی
است داده روی دیوک را در هر زمان بخواند , حذف و ییا اصیالح کنید. ایین     

هیا را برحویب   ها را در برگیرد. حملهشود تا تمامی حملهمدل تهدید باعث می
 حمیالت آنالیین   توان به دو دسته حمیالت آفالیین و  نحوه دسترسی آنها می

 دی کرد.بندسته
: در اغلب این حمالت , حمله کننده دسترسیی فیزیکیی بیه    2خطبرونحمالت 

کند و به کند و آن را به سیوتم دیگری متصل میسازی پیدا میدستگاه ذخیره
تواند به داده مورد نظر دسیت  دلیل تغییر در کنترل دسترسی سیوتم مقصد می

استفاده از یک کلید تصادفی  ها را باهای رمزنگاری فایل که فایلسیوتمیابد. 
کننید. طیرح   کنند فایل سیوتم را در مقابل حمالت آفالیین امین میی   رمز می

 کلید تصادفی بیا کلیید   گذاریفایل و همچنین رمز گذاریپیشنهادی نیز با رمز
 کند.عمومی کاربران فایل سیوتم را در مقابل حمالت آفالین مقاوم می

کننید کیه ممکین    این حقیقت استفاده میهای آنالین از : حمله9برخطحمالت 
است در سیوتم داده حواس یا کلید رمزنگاری در حافظه سیوتم بیه صیورت   
آشکار وجود داشته باشد. گرچه وجود کاربران ارشد ضروری است امیا ممکین   
است حمله کننده از اولویت کاربران ارشد برای حمالت خود اسیتفاده کنید. در   

 این طرح مدیر معتمد نیوت.
 حافظه سیوتم ) فضای آدرس کرنیل   , در حمله کاوش کلید کلی

-های رمزنگاری فایل مبتنی بر کرنل ( برای یافتن کلیددر سیوتم

-به صورت هوشمندانه جوتجو می های رمزنگاری و خواندن آنها

 شود.
     هر سیوتمی که احتیاج به ارتباط کلید یا اجیزای آن بیین فضیای

اند در معرض حمله فضای کاربری توکاربر و کرنل داشته باشد می
 کلی باشد.

 های مبیدل یکیی دیگیر از حمیالت آنالیین اسیت کیه از        دیمون
فرایندهای مورد اعتماد فضای کاربری برای مدیریت کلید استفاده 

تواند دیمون معتمد را با یک برنامه مخر  کند. حمله کننده میمی
نال فضیای  یک حمله فردی در میان روی کا با یا و جایگزین کند

 به کلیدهای رمزنگاری دست یابد. کاربری و فضای کرنل
   در حمله صفحه کش, حمله کننده ممکن است یک ماژول کرنیل

( در  insmodمخر  را از فضای کاربری ) برای مثال با دسیتور  
زمان اجرا بارگذاری کند تیا بیه صیفحه کیش و محتوییات فاییل       

 دسترسی پیدا کند.

کامال امن طراحی شود با این حال کاربران  است تادر طراحی کرنل سعی شده 
هایی که دارند حمیالت فیوق را روی سیویتم انجیام     توانند با اولویتارشد می

هایی صورت گرفته است تا نقاط های لینوکس جدیدتر پیشرفتدهند. در کرنل
( غیرفعییال شییود و امضییاهای  proc/core/و  dev/kmem/حملییه ) نظیییر 
هیای زمیان   ای کرنل قبل از بارگذاری آنها از طرییق گزینیه  هدیجیتالی ماژول

کامپایل تصدیق شود تا نقاط حمله توسط حمله کنندگان دارای اولوییت امین   
شود. در این طرح سعی شده است تا براساس مدل حمله تمامی حمالت , حتی 

نظر گرفته شود. در حیال حاضیر هیی     آنها که در این مقاله آورده نشده است 
سیوتمی وجود ندارد که حوا  کاربران ارشد را از مدل امن خود حذف کند و 
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از  های امنیتی این طرح کههای فوق را مانع شود. در ادامه ویژگیتمامی حمله
 کند آورده شده است:میبویاری از حمالت جلوگیری 

 ور رمزنگاری امکان کلید رمزنگاری توسط موت با صفر شدن حافظه
 گردد.دسترسی به کلید بعد از عملیات رمزنگاری غیرممکن می

   در رمزنگاری فایل از کلید تصادفی استفاده شده است و این کلیید
شود. به این ترتیب عالوه بیر  توسط کلید عمومی کاربران رمز می

شود کاربران هنگام استفاده از فایل اینکه از کلید رمز محافظت می
 شوند.ز اصالت میاحرا

   محاسیبه درهیم و    جامعیت لیوت کنترل دسترسی بیا اسیتفاده از
 شود.آن حفظ می امضای

 شودمی حفظآن  درهماز طریق محاسبه  جامعیت فایل. 
 کند تیا کیاربرانی کیه    این طرح از کارت هوشمند نیز پشتیبانی می

 امکان استفاده از کارت هوشمند را دارند بتوانند از آن بیرای حفیظ  
 داده خود استفاده کنند.

  این طرح از الگوریتمBlowfish  بیتی استفاده میی  122با کلید-

و [9] بیتی در حال حاضر شکوته شده اسیت   56. رمزگذاری کند
رسید  بیت هوتند. بیه نظیر میی    64در حال تالش برای شکوتن 

بیتی امنیت کافی را برای حفاظت از داده فراهم  122انتخا  کلید 
هایی نظییر  جدیدتر از الگوریتمBlowfish  [8]گوریتم کند. المی

DES  [10]  است که زمان زیادی برای آزمودن آنها صرف شیده
وریتم  بیه طیور   اند که ایین الگی  است اما امروزه به این باور رسیده

 کامل امن است.
 یک کاربر معمولی در نظر گرفتیه شیده    ین طرح کاربر ارشددر ا ,

کاربرانی کیه دارای اولوییت هویتند نتواننید     از این طریق است تا 
تغییری در لیویت کنتیرل دسترسیی ایجیاد کننید. تغیییر کنتیرل        
دسترسی تنها توسط مالک فایل امکیان پیذیر اسیت زییرا لیویت      
کنترل دسترسی زمان ایجاد آن توسط کلید خصوصی مالک فاییل  

 شود.امضا می

 گيری نتيجه -5
به دلییل ضیعف در   را  های امنیتینیازمندیوجود های امن ماکثر سیوتم فایل

-مدیریت کلید , لیوت کنترل دسترسی و مقابله در برابر حمالت برآورده نمیی 

 کند.
مکیانیزم هیای     سیعی شیده اسیت   پیشنهادی   رتقا یافتهفایل سیوتم امن ادر 

در طرح پیشنهادی تالش  مناسب با توجه به نیازهای امنیتی الزم فراهم گردد.
فاییل  ساس مدل تهدید از تمامی حمالتیی کیه ممکین اسیت روی     برا تا شده

بیین فضیای    چشیمگیر صورت گیرد جلوگیری شود. قرار دادن تفیاوت   سیوتم
از دیدگاه امنیتی باعث افزایش امنیت این روش شیده  هوته کاربری و فضای 

گییرد  است و در مقابل بویاری از حمالتی که در فضای کاربری صیورت میی  
استفاده از رمزنگیاری در فیراداده بیه همیراه لیویت کنتیرل       مقاوم شده است. 

همچنیین اسیتفاده از   مدیریت کلید را ساده کیرده اسیت.    POSIXدسترسی 
ساز برای حفظ جامعیت فایل و لیوت کنترل دسترسی بیه  های درهمالگوریتم

 امنیت آن افزوده است.
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