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 به نام خدا

 استاندارد ایرانآشنایی با سازمان ملی 

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 1مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

ی ملتی استتاندارداا نشتر و تتدوین تعیتین، وظیفته کته است  کشور رسمی مرجع تنها 4164 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را )رسمی( ایران

بته  92/9/28موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری متور   نام

 اجرا ابالغ شده اس  . جه   91/6/28مور   11818/989اره سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شم

مؤسستات  و مراکت  نظتران صاحب ،*کارشناسان سازمان از مرکب فنی اایکمیسیون در مختلف اایحوزه در ارداستاند تدوین

تولیتدی،  بته شترایط توجته با و ملی مصالح با امگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژواشی، علمی،

کننتدگان، مصتر  تولیدکننتدگان، شتام  نفتع، و حت  حبانصتا منصتفانۀ و آگااانته مشتارک  از کته است  تجتاری و فناوری

نتوی   پتیش  .شتودمی حاص  دولتی غیر و دولتی اایسازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

 از دریاف  پ  و شودمی ارسال مربوط فنی اایکمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواای برای ایران ملی استاندارداای

 و ایتران اتا  ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا

 .شودمی منتشر

کننتد می تهیته شتده تعیتین ضوابط رعای  با نی  صالح ذی و مند عالقه اایسازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پیش

بتدین ترتیتب،  .شتودمتی منتشتر و اتا  ایتران ملتی استتاندارد عنتوان بته تصتویب، درصورت و بررسی و رحط ملی درکمیتۀ

ملتی  کمیتتۀ در و تتدوین 1 شتمارۀ ایتران ملتی استتاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربوط که استاندارد

 IEC(9(المللی الکتروتکنیتک  بین ،کمیسیون4)ISO(استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد

 کشور در CAC(1(کدک  غذایی  کمیسیون 1رابط تنها به عنوان و اس  1)OIML(قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان و

 آخترین از کشتور، ختا  اتای نیازمنتدی و کلتی شترایط بته توجته ضمن ایران ملی استاندارداای تدوین در .کندمی فعالی 

  .شودمی گیریبهره المللیبین استاندارداای و جهان صنعتی و فنی علمی، اایپیشرف 

 سالم  کنندگان، حفظ مصر  زا حمای  برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعای  با تواندسازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجترای بعضتی اقتصتادی، و محیطتی زیست  مالحظتات و محصتوتت کیفیت  از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی و

 استتاندارد، اجبتاری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخ  تولیدی محصوتت برای را ایران ملی استاندارداای

-و درجته صتادراتی کاتاای استاندارد اجرای کشور، محصوتت برای المللیبین بازاراای حفظ منظور به تواندمی نماید. سازمان

در  فعتال مؤسستات و ستازمان اتا ختدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای امچنین نماید. اجباری را آن بندی

و  ااآزمایشتگاه محیطتی،زیست  متدیری  و کیفی  مدیری  ااینهساما صدور گواای و ممی ی بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی( مراک 

 عملکترد بر و اعطا اا آن به  صالحی تأیید گوااینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران تأیید صالحی  نظام

 و گرانبهتا فلت ات عیتار تعیین سنجش، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا، المللیبین دستگاه ترویج .کندنظارت می آن اا

 .اس  سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام

                                                 
 ایران سازمان ملی استاندارد 

1 - International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3 - International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 ا نمایندگییسمت و/  رئیس :
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 و حقوق( اف ارنرم)فوق لیسان  
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 سیدمهدی ،فالح اای

 )فوق لیسان  مخابرات رم (
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 ریشه
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 )فوق لیسان  مهندسی برق الکترونیک(
 ی سازمان فناوری اطالعات ایران ITکارشناس 

 

 پوربابایی، اادی

 اف ار()کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم
 مدیر طرح و برنامه شرک  خدمات انفورماتیک راابر

 

 تیمورنژاد، علی

 )فوق لیسان  فناوری اطالعات(
 زشرک  پیام پردا PKIکارشناس 

 

 حسینی، ریحانه

 )لیسان  مهندسی کامپیوتر(
کارشناس مرک  دولتی صدور گواای الکترونیکی ریشه، 

 ITدانشجوی فوق لیسان  مهندسی 

 راستی، رامبد

 )لیسان  مهندسی برق الکترونیک(
گروه نماینده سازمان نظام صنفی کمیسیون افتا و مدیر

 الکترونیک شرک  گام امنی 

 سب ی نژاد،محمد

 ترای رم ()دک
 کارشناس مرک  دولتی صدور گواای الکترونیکی ریشه

 سپهی،رضا

 )دکترای مهندسی کامپیوتر(
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 شادمان، مهدی

 )لیسان  مهندسی کامپیوتر(
ریی  گروه شبکه و سخ  اف ار سازمان ثب  اسناد و امالک 

 کشور

 شاای، فرید

 ر(اف ا)لیسان  مهندسی کامپیوتر نرم
ی مرک  تحقیقات صنایع  PKIسرپرس  آزمایشگاه 

 انفورماتیک ایران

 طااری،احسان

 اف ار()لیسان  مهندسی کامپیوتر نرم
 شرک  پیام پرداز 1کارشناس توکن کیا

 عابدی، اسماعی 

 )لیسان  مهندسی کامپیوتر(
 کارشناس مرک  دولتی صدور گواای الکترونیکی ریشه،

   تکنولوژیدانشجوی فوق لیسان  مدیری

 

 قورایان، رضا

 (IT)فوق لیسان  
)مرک صدور گواای الکترونیکی  کارشناس ارشد مگانف 

 میانی نف (

 کریمی، داود

 (IT)فوق لیسان  
 مدیرامنی  سازمان امور مالیاتی کشور

 گوکی، رضا

 اف ار(نرم -)لیسان  مهندسی کامپیوتر 
 ی امنکارشناس امنی  اطالعات شرک  ره آورد سامانه اا

 

 محلوجی، نرگ 

 اف ار(نرم -)لیسان  مهندسی کامپیوتر 
 سازمان امور مالیاتی کشور اف ارنرمکارشناس 

 ناظمی، علی احسان

 )فوق لیسان  مهندسی کامپیوتر(
 مشاور اجرایی مدیرعام  شرک  داده پردازی ایران

 اادی پور، حمیدرضا

 )لیسان  مهندسی برق الکترونیک (
 کلید عمومی و رئی  مرک  میانی عام معاون زیرساخ 

 اایراپطیان، کارین

 )فوق لیسان  مهندسی معماری کامپیوتر(
 شرک  داده پردازی ایران PKIکارشناس 
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                                   گفتارپیش

که پتیش نتوی  آن در «  (PKIزیرساخ  کلید عمومی ) یرم نگاشت اایپودمان یتیال امات امن» استاندارد 

تهیته و تتدوین شتده است  و در ایتران  مرک  دولتی صدور گواای الکترونیکتیاای مربوط توسط کمیسیون

مورد تصویب قترار  91/48/4129مور   ااری دادهرایانه و فرآواجالس کمیته ملی استاندارد  سیصد و دومین

قانون اصالح قوانین و مقتررات موسسته استتاندارد و تحقیقتات  1گرفته اس  ، اینک به استناد بند یک ماده 

 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .4164مصوب بهمن ماه  صنعتی ایران ،

یشرف  اای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، برای حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پ

استاندارداای ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهادی که برای اصالح و تکمی  ایتن 

 استاندارداا ارائه شود ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرف  . بنابراین ، 

 امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداای ملی استفاده کرد .باید 

 بع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر اس  :امن

FIPS PUB 140-2:2001, FEDERAL INFORMATION PROCESSING STANDARDS 

PUBLICATION, Security Requirements for Cryptographic Modules 

Smart Card Security User Group, Smart Card Protection Profile (SCSUG-SCPP), Version 

3.0: 2001, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 
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 مقدمه

 USBاای اای اوشمند و توکننظیر کارت 9یرم نگاشت اایپودمان، 4(PKIدر یک زیرساخ  کلید عمومی)

مختلتف  یاتاستازوکارانجتام رستاخ  ین زیتدر ا نتد.ینمایفا میا یاطالعات ی  بستراایدر امن ینقش مهم

اطالعتات حستاس و  م بتور اتایپودمانباشتد. در یر متیپذامکان یرم نگاشت اایپودمانتوسط  رم نگاشتی

 یامضتتا ید خصوصتتیتتلکمثتتال بتته عنتتوان ) 1رم نگاشتتتی یداایتتکلمحرمانتته کتتاربران نهتتایی از جملتته 

تزم جهت  مقابلته بتا  یتیر امنیاا تدابد در آنین بایگردد، بنابرایره میذخ 1اارم اسمو  (الکترونیکی)رقمی(

 مختلف اتخاذ شده باشد. یکی یو حمالت ف ی، حمالت رم شکن1مجاز، شنود، دستکاریریغ یاایدسترس

ن ییمختلف تع یتیدر اهار سطح امن PKI  یبا قابل یرم نگاشت اایپودمان یتین استاندارد، ال امات امنیدر ا

. در کنتدیتر ارائته متنییسه با سطح پایرا در مقا ی  باتتری، امنیتیب که ار سطح امنین ترتیاس ؛ بدشده

مناسب  یتید سطح امنیاا با  آنی  و اامی ان حساسیمختلف با توجه به م یاطالعات یاف اراا و بستراانرم

اهارگانته ستطوح تضتمین متنتاظر است  بتا  یتین سطوح امنیا انتخاب گردد. یرم نگاشت یااپودمان یبرا

به آن اشتاره  «ایران ید عمومیلکرساخ  یز یاامشیخط»ند تسمه در کاس   ایران ید عمومیلکرساخ  یز

 بتته آدرس شتتهیر یکتتیترونکال یصتتدور گتتواا ی  دولتتتکتتمرگتتاه   وبیتتاز طر م بتتورند تستتاستت . مشتتده 

www.rca.gov.ir   . منتشر شده اس 
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1 - Password 

1 - Manipulate 



 

4 

 

  ( PKIزیرساخت کلید عمومی) یرمزنگاشت هایپودمان یتیالزامات امن

 هدف و دامنه کاربرد 1

 یاطالعات یبستراا یسازجه  امناس  که پودمان رم نگاشتی اد  از تدوین این استاندارد، تعیین ال امات 

 رم نگاشتتی یداایتکلر یتمانه کاربران نهایی نظاطالعات حساس و محرپودمان رم نگاشتی . در رودکار میبه

اتا پودمتانن یتوسط ا رم نگاشتی مختلف یااارات و سازوکیشود. امچنین انجام عملره و نگهداری مییذخ

 ر اس . یپذامکان

اف ار، افت ار و ستخ از نرم یبتکیا تری یاف ار، نرمیاف ارصورت سخ ه ن اس  بکمم یرم نگاشت اایپودمان

افت اری و نترم یرم نگاشتت اتایپودمانن استتاندارد کلیته یتارائه شده در ا یتیشوند. ال امات امن یازسادهیپ

 شود. را شام  می PKI  یاف اری با قابلسخ 

 مراجع الزامی 2

اا ارجتا  داده شتده است . ن استاندارد ملی ایران به آنیه در متن اکاس   یمقررات یر حاویز یال ام کمدار

 شوند. ین استاندارد محسوب میاز ا یج ئمقررات  آن بین ترتیبد

بعتدی آن  ید نظراتایاا و تجدهیدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجا  داده شده باشد، اصالح

اتا ارجتا  داده خ انتشتار بته آنیس . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریمورد نظر این استاندارد ملی ایران ن

 اا مورد نظر اس .اای بعدی آند نظر و اصالحیهین تجدیه آخرشده اس ، اموار

 استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد ال امی اس :

2-1 National Institute of Standards and Technology Communications Security 

Establishment:2010, Implementation Guidance for FIPS PUB 140-2 and the Cryptographic 

Module Validation Program[CMVP] 

 2-2 PKCS#11:2004, Cryptographic Token Interface Standard, Version 2.20, RSA 

Laboratories 
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 مرورکلی 3

 اس :ان شدهیر بیحوزه ز یازدهدر مختلف و  یتیاهار سطح امن یبرا یتیال امات امنن استاندارد یدر ا

 اشتیپودمان رم نگمشخصات  -4

 پودمان رم نگاشتی یااو واسط 4اادرگاه -9

 9حراز اوی ااا، خدمات و نقش -1

 مدل حال  متناای -1

 یکی ی  فیامن -1

 یاتیط عملیمح -9

 رم نگاشتی یداایکل  یریمد -6

 1(EMC)یسیترومغناطکال یتداخ / سازگار -8

 ییخودآزما -2

 یطراح تضمین -48

 ر حمالتیکااش سا -44

متورد  یتتید متناسب با ستطح امنیبا یتیامن سنجیتیدرسجه  دریاف   رم نگاشتی اایپودمانسازندگان 

 پودمتان. ستپ  کننتدد، توسعه و عرضه محصوتت خود اعمتال ین استاندارد را در مرحله تولینظر، ال امات ا

ن استاندارد ارائته یال امات ا یابیارز یااشگاهیوابسته، به آزما یاف اراااا و نرمد شده باید به امراه واسطیتول

که  یمنطب  با ال امات مستندساز «پودمان رم نگاشتی یتیامن یاامشیخط»د مستند ین بایوه بر اشود. عال

 شگاه ارائه شود. یاس ، به آزمان استاندارد آورده شدهیدر ا

 یمستتق  رو صتورتبهگانته یتازده یاتاختود را در حوزه یابید ارزیبا یتیال امات امن یابیارز یااشگاهیآزما

کلتی  یتتی ، سطح امنیند. در نهایرا برآورد نما پودمان یتیار حوزه، سطح امن ی  آورده و برابه عم پودمان

متناستب بتا ایتن  یتیسنجی امندرستیبا توجه به سطح امنیتی اخذ شده در ار حوزه تعیین و یک  پودمان

 شود.برای آن صادر می یتیسطح امن

 شود.گانه ارائه میاهار یتیک سطوح امنیاندارد به تفکن استیان شده در ایاز ال امات ب یادر ادامه خالصه

   یتیسطح اول امن

اتا و تمیر الگوریه )نظیه و پایاول یتیکننده ال امات امننییباشد که تعیم یتین سطح امنیترنییسطح اول، پا

فته نشده و در نظر گر یکی ی  فین سطح، ال امات امنیاس . در ا یرم نگاشت اایپودمان ی( برا4توابع مصوب

                                                 
4 - Ports 

9 - Authentication 

1 - Electromagnetic Compatibility  
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نستب  بته ستایر ستطوح پودمان رم نگاشتی موجود در  یاتیح یاطالعات یبه واحداا 9یکنترل دسترسرویه 

داد یاجازه م 1یاف ارو ثاب  یاف ارنرم یبه اج ا یتین سطح امنیشود. ااعمال می یترنییدر سطح پا یتیامن

نه یه صر  ا کنیتی کمتری استند یا جایی   امیامه منظوره که دارای حساس یمحاسبات یااسامانهتا در 

 برخوردار اس ، انتخاب گردد.  ی  باتتریمتر، از اولوک

 یتیسطح دوم امن

  یت  قابلیتاز قب یکی ی  فین شده در سطح اول، ال امات امنیید عالوه بر ال امات تعیبا یتیدر سطح دوم امن

 اعمال گردد. یرم نگاشت اایپودمان  در ین 1حورمنقش احراز اوی از سازوکار  یبانیو پشت 1نفوذآشکارساز 

 یا قفت  بتررویتدانده دستکاری، مهر و موم نشان 9یااتواند به واسطه استفاده از پوششیم نفوذآشکارساز 

 یشتده باشتند کته دسترست یطراحت یاد به گونهیاا بان پوششیاعمال گردد. ا پودمانش قاب  برداش  کرو

 اا باشد. ، مستل م برداشتن آنیاتیح یاطالعات یاداا و واحدایلکبه  یکی یف

ن یگردد، به ا یبانیپشتپودمان رم نگاشتی محور در نقش احراز اوی د یبا کمینهبه طور یتیدر سطح دوم امن

شتده و  ی( بررس6متصدی رم ا یعنوان مثال کاربر نهایی ه )ب یب که مجوز کاربر نهایی بر اساس نقش ویترت

 گردد.متناظر با آن نقش، به کاربر نهایی اعطا  یاایخدمات و دسترس

 یتیسطح سوم امن

 یتتیان شده در سطح دوم، ال امتات امنیب نفوذآشکارساز  یتیامن یعالوه بر سازوکاراا یتیدر سطح سوم امن

، یبه منظور دسترس - یکی یف یدسترس یکا واکنش به یص یه قدرت تشخک  در نظر گرفته شده ین یگرید

  یتامن یرا داشته باشند. سازوکاراا -پودمان رم نگاشتی در  یاتیح یاطالعات یر در واحدااییتغ ایاستفاده 

ه در کباشد  نفوذص و واکنش به یتشخ یسخ  و مداراا 8محفظه یکن اس  شام  استفاده از ک، ممیکی یف

را رمت  نشتده  یاتیتح یاطالعتات یه واحتداایتلکداا و یلک، پودمان رم نگاشتیا در یش کصورت بازشدن رو

 ند. ک 2امحاء

                                                                                                                                                         
ال امات » یاندارد ملد در استییمورد تا یشترم نگا یااتمیاا و توابع مصوب، الگورتمین استاندارد منظور از الگوریدر ا - 4

 باشد.یم به شماره .... «ایران ید عمومیلکرساخ  یدر ز شتیرم نگا یااتمیالگور

2 - Access Control 

3 - Firmware 

4 - Tamper evidence 

5  -  Role-base Authentication 

6 - Coating 

7 - Crypto Officer 

8  - Enclosure 

9 - Zeroization 
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 ی  جهت  اعمتال کنتترل دسترستین 4محوراوی احراز اوی  محور، نقش احراز اوی ن سطح عالوه بر یدر ا

 کندیم یکرده و سپ  بررساحراز اوی  ابتدا کاربر نهایی را پودمان رم نگاشتی ب که ین ترتیتزم اس ؛ به ا

و به خدمات متناظر با  کردهاف  یک نقش خا  را درید مجوز توانیم ،شده یشناس یا کاربر نهایی اویکه آ

 داشته باشد.  یآن نقش دسترس

بتا اتایی کته )ازجملته آن 9رم  نشده یاتیح یاطالعات یواحداا دروندادو  برونداد امنی  نیازمند سطح سوم

از ام  یکی یف صورتبهه ک ییاااستفاده از درگاه شوند( باوارد یا خارج می 1م دانشیتقس یاارویهاستفاده از 

. باشتدمتیاند، گر جدا شدهیدیکامن از  یراایبا استفاده از مس یصورت منطقهه بک ییااا واسطیجدا استند 

از  ایتوارد  پودمانبه  صورت رم شدههب توانندمیداای رم نگاشتی یلکا ی یاتیح یاطالعات ین واحداایامچن

 خارج شوند. آن

 یتیسطح چهارم امن

ن یتند. در اکیاس  را فراام مف شدهین استاندارد تعریه در اک  ین سطح از امنی، باتتریتیرم امنسطح اها

 یاتارا بته امتراه روشپودمان رم نگاشتی  یاااز حفاظ  یعیف وسیط یکی ی  فیامن یسطح، سازوکاراا

، بته رم نگاشتی پودماننند. ار نو  دستکاری کیرمجاز فراام میغ یاایص و واکنش به امه دسترسیتشخ

 اتایپودمانخوااد شتد. رم  نشده  یاتیح یاطالعات یص و امحای واحداایبات منجر به تشخ یلیاحتمال خ

اتا وجتود در آن یکی یه محافظ  فک ییااطیدر مح یریگارکبه  یدارای سطح امنیتی اهار برا یرم نگاشت

ر ینظ یطیط محیدر برابر شرارم نگاشتی پودمان  یک، یتین در سطح اهارم امنید استند. امچنیندارد، مف

 د محافظ  شود.ی  بایر درجه حرارت نییا تغینوسانات ولتاژ 

 یتیامن توابعاهداف  4

باشد. یم یرم نگاشت اایپودمان امن یسازادهیو پ ین استاندارد مربوط به طراحیمشروح در ا یتیال امات امن

 شوند: استخراج میپودمان رم نگاشتی یک  ن ال امات از اادا  امنیتی سطح باتی ذی  براییا

 مصوب جه  محافظ  از اطالعات حساس یتیح توابع امنیصح یسازادهیو پ یریکارگهب 

   رمجازیات غیا انجام عملیدر مقاب  استفاده پودمان رم نگاشتی محافظ 

 م  نشدهرداای رم نگاشتی یلکشام  پودمان رم نگاشتی ات یرمجاز به محتویغ یاز دسترس یریجلوگ 

                                                 
1 - Identity - base Authentication 

2 - Plain text 

3 - Split knowledge procedures 
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 شتام  رم نگاشتی یااتمیو الگورپودمان رم نگاشتی ص داده نشده یرمجاز و تشخیر غییاز تغ یریجلوگ ،

 4(CSPپارامتراای امنیتی حیاتی)و داای رم نگاشتی یلکرمجاز ی، درج و حذ  غینیگ یر، جاییتغ

 پودمان رم نگاشتی یاتی  عملیجه  اعالم وضع 9ییردن نشانگرااکفراام 

 مصوب یاتیدر حال  عملپودمان رم نگاشتی از عملکرد درس  نان یاطم 

 اطالعات  یاز افشا یریو جلوگپودمان رم نگاشتی ک یگرفته توسط ات صورتیخطااا در عمل یآشکارساز

 ن خطااایحساس و محرمانه در اثر بروز ا

 یتیالزامات امن 5

اا استتند، از آن یرویمل م به پ ینگاشترم  اایپودمانن استاندارد، یکه طب  ا یتین بخش ال امات امنیدر ا

 یرم نگاشت اایپودمان یسازادهیو پ یمختلف مربوط به طراح یااحوزه یتین ال امات امنیاس . اآورده شده

پودمتان  یاااتا و واستط، درگاهپودمتان رم نگاشتتیاا عبارتند از: مشخصتات ن بخشیداد. ایرا پوشش م

  یری، متدیاتیتط عملی، محتیکتی ی  فیتحالت ، امن یاتا، مدلاز اوی احراا، خدمات و ، نقشرم نگاشتی

و کتااش ستایر  یو ضمان  طراحت یی، خودآزمایسیترومغناطکال یا سازگاریتداخ  و ، رم نگاشتی یداایکل

 حمالت.

آورده  نام برده شده، یاااا و حوزهدر بخش یرم نگاشت اایپودمان یتیخالصه ال امات امن 4در جدول 

 اس .شده

                                                 
4 - Critical Security Parameters 

2 - Indicator 
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 یتیامن الزامات دهیچک -1جدول 

 یتیسطح امن

 یتیامن حوزه
 سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

 پودمان رمزنگاشتیمشخصات 

 ااو ارتباطات آن اف ارثاب اف ار، اف ار، نرمشام  سخ پودمان رم نگاشتی مختلف  یاج ا یمشخصات و معمار 

 مصوب یااتمیالگور 

 مصوب یاتیعمل یااال ح 

   یتیامنمشی خطدستورالعم  

پودمان  یهاها و واسطدرگاه

 رمزنگاشتی

 یاریو اخت یال ام یااواسط 

 داده بروندادو  درونداد یااریاا و امه مسف امه واسطیتوص 

بته محافظت  نشتده  یاتیتح یاطالعتات یواحتداا یداده بترا یاادرگاه

 اند.اا جدا شدهگاهر دریاز سا یکی یا فی یمنطق صورت

 احراز هویتها، خدمات و نقش
اتا و ختدمات نقتش یک منطقتیتفک

 .یاریو اخت یال ام

محتور صورت نقشهکاربر باحراز اوی  

 .محوراوی ا  ی
 .محوراوی صورت هکاربر باحراز اوی  

 حالت متناهی مدل

 حال  متناای ف مدلیتوص 

  یاریاخت یااو حال  یال ام یااحال 

 گر یک حال  به حال  دیانتقال از  ینمودن اگونگانتقال حال  و مشخص ودارنم 

 نفوذا آشکارساز یاا قف  تولیدی- ات درجهیاستفاده از تجه یکیزیت فیامن
 یص و واکنش به دستکاری برایتشخ

 ااو درب آاادرپوش

 ص و واکتتتنش بتتته یتشتتتخ

.حفاظت  بدستکاری پوسته

 یااستتتت کدر برابتتتتر ش

 و آزمتتتتتون یطتتتتتیمح

 .تیطیمح یااس کش
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 چکیده الزامات امنیتی  -1جدول ادامه 

 یتیسطح امن

 یتیامن حوزه
 سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول

 یاتیط عملیمح

 کاربرکت 

 د قاب  اجراک 

 مصوب یسازپاراهیک یاافن 

ه در کتمرجع  ثیحفاظت یاارخنمون

   یتفکی یابیتاستاندارد ستطح دوم ارز

(EAL2)اند بتته امتتراه هشتتد یابیتتارز ج

 یاا و ممی ی کنترل دسترستسازوکار

 ف شدهیتوص یاطیاحت

 مرجع یحفاظت یاارخنمون 

 شتده  یابیتمطمئن ارز یراایمس

 یابیتدر استاندارد سطح ستوم ارز

 (EAL3  )یفکی

 یتیخط و مشی امن یسازمدل 

 یحفتتاظت یاتتارخنمون 

 مرجع

 یابیمطمئن ارز یراایمس 

شده در استتاندارد ستطح 

  یتتفکی یابیتتاهتتارم ارز

(EAL4) 

 رمزنگاشتی یدهایکلت یریمد

 دیلکد و امحاء یلک یسازرهید، ذخیلک بروندادو  دروندادد، یلکع ی، توزحدیلکبرقراری ، چدیلکد ید شام : تولیلک  یریمد یسازوکاراا

انتتد، افتهی استتتقرار یدستتت یاتتاه بتته روشکتتو مخفتتی  یخصوصتت یداایتتلک

 ا خارج شوند.یرد ار واکصورت متن آشهاس  بنکمم

د یاند، باافتهیاستقرار یدست یااه به روشک مخفیو  یخصوص یداایلک

ا ختارج یتتقطیع دانتش، وارد  یاارویهصورت رم شده یا با استفاده از هب

 شوند.

 یسیترومغناطکال یتداخل/ سازگار

 به 

47 CFR FCC Part 15. Subpart B, Class A (Business use) 

 Applicable FCC requirements (for radio) 

 مراجعه شود

 

 به

47 CFR FCC Part 15. Subpart B, Class B (Home use) 

 مراجعه شود

 

 ییخودآزما
 .یطیشرا یاا، آزمونیاتیاف اراا، آزمون توابع حا ثاب یاف ار نرم دیکپاراگیو  یپاراگیک، آزمون رم نگاشتی تمیالگور یاا: آزمون ن شام یآغاز یااآزمون
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 چکیده الزامات امنیتی  -1جدول ادامه 

 یتیسطح امن

 یتیامن حوزه
 سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول
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 پودمان رمزنگاشتیمشخصات  5-1

باشد که تواند میاا اف ار یا ترکیبی از آناف ار، ثاب اف ار، نرمای شام  سخ مجموعهنگاشتی پودمان رم یک 

اختیتاری، بته طتور و  رم نگاشتتیاتای شتام  الگتوریتم) رم نگاشتتیفراینتداا یتا توابتع ستازی پیادهبرای 

در پودمتان رم نگاشتتی  کیت. رودمی کاربهدر یک محدوده رم نگاری تعریف شده  (تولید کلیداای الگوریتم

و  4ستازنامتقارن، توابع اکیدهرم نگاشتی اای ، الگوریتممتقارن رم نگاشتی یااتمیاز الگور یبانیصورت پشت

و مصوب  یتیتم امنیا الگوریک تابع یاز  کمینهطوربهباید مصوب،  یاتی، در حال  عملیاعداد تصادف یمولداا

موضو  این اای تزم به ذکر اس  که در پودمانه شده استفاده کند.مورد تایید در اریک از محوراای نام برد

تابع اکیده ساز و مولد اعتداد تصتادفی مصتوب ال امتی کمینه پشتیبانی از یک الگوریتم نامتقارن، استاندارد 

 باشد.می

ده قترار مورد استفا 9غیرمصوب یاتیتوانند در حال  عمل  مییغیرمصوب ن رم نگاشتی یااتمیالگورپشتیبانی 

مصوب توسط کاربر نهایی وجود داشته  یااتمی  انتخاب توابع و الگورید قابلیباپودمان رم نگاشتی رند. در یگ

در حال  عملیتاتی مصتوب را در پودمان رم نگاشتی زمان عملکرد ، یک و دودرخصو  سطوح امنیتی  باشد.

در  پودمتان، عملکرد سه و اهاروح امنیتی . اما برای سطکردتوان تعیین می پودمانمشی امنیتی خطند تسم

بایتد دارای  پودمتاننشان داده شود )به عبتارتی، پودمان رم نگاشتی یک حال  عملیاتی مصوب، باید توسط 

 گر وضعی  حال  عملیاتی مصوب داشته باشد(.نشان

 یاف ارنرم یاا و اج اهپردازند حاویباشد،  یاف ارا ثاب ی یاف ارنرم ی  از اج اکمتشپودمان رم نگاشتی اگر 

ن است  کممپودمان رم نگاشتی مثال به طور نند. کیم یاف ار نگهداراف ار و ثاب نرم یه از اج اکد بود خواا

 ر وجود داشته باشد:یبه سه حال  ز

 اجرا شود. یشخص رایانه یکو در داخ   باشد یاف ارصورت نرمهب -4

 ند.کصورت مستق  اجرا هرا ب یاف ارسخ  یه سازوکاراایلکو باشد  یاف ارصورت سخ هب -9

صتورت هگر را بتید یبرخو   یاف ارصورت سخ هسازوکاراا را ب یبرخو  د شودیتول یاف ارصورت سخ هب -1

 ند.کاس  اجرا ه به آن متص  شدهک یشخص رایانه یکو در داخ   یاف ارنرم

اا و ثابت  اف اراتای ختا  امنیت  اف ارنرمراا، ن استاندارد باید برای امه سخ  اف اید شده در ایال امات ق 

ه بتر کت اف ارا ثاب یاف ار اف ار، نرماز سه ج ء سخ  یکاعمال شود. ال امات ار پودمان رم نگاشتی موجود در 

و  1دااکت ین ال امتات در متورد ریتن استتاندارد نخواانتد شتد. ایندارند، شام  ا یریتاث یتیامن پودمان یرو

                                                 
1 - Hash Function 

2 - Non Approved Mode of Operation 

3 - Microcode 
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پودمتان  یک از اجت ایتا در مورد ار یباشد یاا در دسترس سازنده نمکه کد منبع آن یاانهسام یاف اراانرم

 گردد. ی  ندارند، اعمال نمیبا امن یکه ارتباطرم نگاشتی 

 را  اف ارثابت افت ار و اف ار، نرمشام  سخ پودمان رم نگاشتی مختلف  ید مشخصات اج ایبا یسازمستند

پودمان رم نگاشتتی  یکی یف یکربندیحاطه کننده این اج ا را تعیین کند. پتوصیف و محدوده رم نگاری ا

 ؛شرح داده شودد در مستند ینی  با

 که از اعمال ال امتات پودمان رم نگاشتی  اف ارثاب اف ار و اف ار، نرمد ار بخش از سخ یبا یدر مستندساز

 ن گردد؛یی  تعیاس  با ذکر دت شده ین استاندارد مستثنیا

  اطالعات  بروندادو  درونداد یراایه مسیو کل یمنطق یاا، واسطیکی یف یااد درگاهیبا یمستندسازدر

 مشخص گردد؛پودمان رم نگاشتی در 

 و  یکتی ی  فیوضتع یاا، شتاخصپودمان رم نگاشتتی یا منطقی یدست یاانترلکد یبا یدر مستندساز

 گردند. یمعرف یکیترکو ال ی، منطقیکی یات کاربردپذیر فیو خصوص یمنطق

 به پودمان رم نگاشتی ن استاندارد که در یمصوب و غیرمصوب توسط ا یتیه توابع امنیکل یسازدر مستند

 شوند؛ یمصوب و غیرمصوب، باید معرف یاتیعمل یااشوند و حال کار گرفته می

 م نگاشتی پودمان راصلی  یاف ارسخ  یاج ا یدانده تمامشینما 4بستک نمودارد شام  یبا یمستندساز

اتای متتن اصتلی/متن میانگیر، برونتدادو  درونتداد 9یاتامیانگیراا، پردازنده یاا شام  تمامو ارتباط آن

د یتبا ین مستندستازید، حافظه کاری و حافظه برنامه باشد. امچنی، مخ ن کلیکنترل یاامیانگیررم ی، 

ایتد بترای مستتند کتردن طترح، ب اف اری باشتد.افت اری و ثابت اف اری، نرماج ای سخ  یشام  طرح فن

اا برای ستخ  افت ار متورد استتفاده قترار /ثاب  اف ار یا الگو وارهاف ارنرماای توصیفی سطح بات برای زبان

 گیرند ؛

 ام یو خصوصت مخفتی رم نگاشتتی یداایکل ، شام  یه اطالعات مرتبط با امنید کلیبا یدر مستندساز(

 یاطالعتات ی(، واحتداا1(Pin)شماره شناساییا یاا رم اسممث  ) اوی  حرازاار و ام رم شده(، داده کآش

ا یتشتدن ( که آشتکار ممی یو داده شده ممی ی یداداایو سایر اطالعات محافظ  شده )مانند رو یاتیح

 اندازد، تعیین شود؛را به خطر پودمان رم نگاشتی   یتواند امناا میدستکاری آن

                                                 
4 - Block Diagram 

9  -Buffers 

1 - Personal Identification Name 



 

44 
 

 د شتام  یتبا 4یتتیامنمشی خطن یرا تعیین کند. اان رم نگاشتی پودم یتیامنمشی خطد یبا یمستندساز

در نظر گرفته شده  یلین استاندارد و قواعد مشت  از ال امات تکمید مشت  از ال امات تعیین شده در اعقوا

ورده شده آوس  یدر پپودمان رم نگاشتی  یتیامنمشی خطند تسمتوسط سازنده باشد. ال امات مربوط به 

 اس . 

 پودمان رمزنگاشتی یهاها و واسطدرگاه 5-2

اتای فی یکتی و را به درگاه یکی یف یو نقاط دسترس یاطالعات یااانیه جریلکد یباپودمان رم نگاشتی  یک

از  یصتورت منطقتهد بتیتباپودمان رم نگاشتی  یاامحدود کند. واسط، بروندادو  درونداد یمنطق یااواسط

 یاتامثتال، دادهبته طتور گذارند ) کرا به اشترا یکی یدرگاه ف کین اس  کگر مج ا باشند. اراند، ممیدیک

ا اند درگاه ی یکن اس  روی کا ممینند( کاستفاده  ین اس  از درگاه مشابهکمم برونداد یااو داده درونداد

  یتو اتم از طر ترتیبی  درگاه ین اس  ام از طرکمم درونداد یاامثال، دادهبه طور ع شوند )یفی یکی توز

پودمتان  یتکی افت ارنرممربوط به ج ء  9(APIبرنامه کاربردی) یسینووارد شوند(. واسط برنامه یمواز درگاه

ن یتد ایتباپودمان رم نگاشتتی  یکتعریف شود.  یا اند واسط منطقی یکن اس  به عنوان ک، ممرم نگاشتی

 شوند(: عیین میت پودماناز زاویه دید  «برونداد»و  «درونداد»را داشته باشد ) یاهار واسط منطق

 3دادهدرونداد واسط  5-2-1

ه بته کشتوند(وارد می ینترلک یاادروندادکنترلی که از طری  واسط  یاا)به ج  داده درونداد یااامه داده

 یاامتن آشکار، داده یااشوند )شام  دادهیپردازش مپودمان رم نگاشتی وارد یا توسط پودمان رم نگاشتی 

و اطالعتات اعتالن  احتراز اویت  یاا، دادهیاتیح یاطالعات یر واحداایو سا رم نگاشتی یداایلکرم شده، 

 وارد شوند. »داده درونداد»  واسط ید از طری( باگرید پودمان  از طر  یوضع

 4داده بروندادواسط  5-2-2

ه از کتشتوند( وضعی  ختارج متی بروندادوضعی  که از طری  واسط  یاا) به ج  داده برونداد یااامه داده

، رم نگاشتتی یداایتلکرم شتده،  یاتامتن آشکار، داده یااشوند )شام  دادهیخارج مودمان رم نگاشتی پ

د از طری  واستط ی( باگرید پودمان یبرا ینترلکو اطالعات  احراز اوی  یاا، دادهیاتیح یاطالعات یواحداا

اتا از داده بروندادباید از ( 2-1طب  ) ییخارج شوند. در انگام بروز خطا و در حین خودآزما »داده برونداد »

 جلوگیری کرد.  داده بروندادطری  واسط 

                                                 
1 - Security Policy  

2  - Application Programming Interface  

3 - Input Data Interface 

4 - Output Data Interface  
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 1ینترلک دروندادواسط  5-2-3

ر یتنظ یرستدست یاتانترلکتوابتع و  ی)شام  فراخوان ینترلک یاااا و دادهگنالی، سدرونداده دستورات یلک

  ید از طریروند، بایار مکبه اشتی پودمان رم نگات ینترل عملکه جه  کداا( یلکاا و صفحهمهک، د9ااسوده

 وارد شوند. «ینترلکدرونداد  »واسط 

 3وضعیت بروندادواسط  5-2-4

ر یتنظ یکی یف یو نشانگراا یر بازگشتی)شام  مقاد یتیوضع یاااا و داده، نشانگر برونداد یااگنالیامه س

د از یروند، بایمبه کار  پودمان رم نگاشتی  یه جه  نشان دادن وضعکش( یاای نمادیوداای نوری و صفحه

 خارج شوند. «وضعی  برونداد »  واسط یطر

شتود )شتام  انترژی تتامین شتده از منتابع یوارد مپودمان رم نگاشتی ه به ک یخارج یکیترکتمام انرژی ال 

ه مورد نیاز در درون محتدود یه تمام انرژک یوارد شود. انگام ی  درگاه انرژید از طریاا( باییا باتر یخارج

 یتکبته  یازیگر نی(، دیداخل یشود )برای مثال یک باترتامین یا محافظ  میپودمان رم نگاشتی رم نگاری 

 س .ین یدرگاه انرژ

و  برونتداد ، بتین دادهبرونتدادکنترلتی و در  دروندادو  دروندادن داده ی، برونداددد در یباپودمان رم نگاشتی 

 «داده درونداد»از طری  واسط پودمان رم نگاشتی به  درونداد یااه دادهیلک  قائ  شود. یوضعی  تما برونداد

 «داده برونتداد »از طری  واستط  پودماناز  برونداد یااه دادهیلکعبور کنند.  دروندادر داده ید فقط از مسیبا

و د یتلک یدن دستتکترد، وارد یتلکد یات تولیعبور کنند. در انگام اجرای عمل بروندادرداده ید فقط از مسیبا

باید به صورت منطقی از مدارات الکتریکی و فراینتداا قطتع شتده باشتد. بته  بروندادد، مسیر داده یلکامحاء 

د تزم باشد یمستق  با یند داخلیو ناخواسته اطالعات حساس، دو فرا یر عمدیغ برونداداز  یریمنظور جلوگ

-، واحداای اطالعات حیاتی یتا دادهشتیرم نگاکه بر روی آن کلیداای  بروندادتا داده را از طری  ار واسط 

ه کم شود یمتفاوت تنظ یاف ارنرم 1مثال دو پرامبه طور شوند، خارج کند )خارج می رم  نشده اای حساس

وستته از دو رفتتار یصتورت پهه بتک یاف ارا دو مدخ  سخ یشود و یم یاربر مقدارداکاا توسط از آن یکی

 م شوند(.یمج ا تنظ

 اول و دوم یتیح امنوبرای سطپودمان رمزنگاشتی  یهاا و واسطهالزامات درگاه 5-2-5

ر یتنظ یمتوارد برونتدادو  درونتداد یکه بترا یمنطق یااو واسط یکی یف یااح اول و دوم، درگاهوسط یبرا

 رم  نشده یاتیح یاطالعات یو واحداا احراز اوی  یاا، دادهرم نگاشتید یلک ی، اج ا رم نگاشتی یداایلک

                                                 
1 - Control Input Interface 

9 - Switch 

3 - Status Output Interface 

4 -  Flag 
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بته پودمان رم نگاشتتی گر ید یاااا و واسطبا درگاه یو منطق یکی یصورت فهن اس  بکروند، ممیمبه کار 

 گذاشته  شوند.کاشترا

 سوم و چهارم  یتیح امنوسطبرای پودمان رمزنگاشتی های الزامات درگاه ها و واسط 5-2-6

 ح سوم و اهارم:وسط یبرا

 یو واحتداا احراز اوی  یااد، دادهیلک یاج ا ادبروندو  دروندادمورد استفاده برای  یکی ی( فیدرگاه)اا 

 باشند.جدا پودمان رم نگاشتی  یاار درگاهیاز سا یکی یصورت فهد بی، بارم  نشده یاتیح یاطالعات

 ای

 یو واحتداا احتراز اویت  یاتاد، دادهیلک یاج ا بروندادو  درونداد یاستفاده شده برا یاای منطقواسط 

ر متورد یاستفاده کننتده از یتک مست یاار واسطیاز سا یصورت منطقهد بیبا ،رم  نشده یاتیح یاطالعات

 اعتماد جدا باشد.

 و 

 م وارد یصورت مستقهد بیبا رم  نشده یاتیح یاطالعات یو سایر واحداا احراز اوی  یااد، دادهیلک یاج ا

زیربنتد متص (. )بته  اب ک یکا یر مورد اعتماد یمس یک  یمثال از طربه طور شوند )پودمان رم نگاشتی 

 (.مراجعه شود 1-6-1

 احراز هویتها، خدمات و نقش 5-3

و خدمات متناظر را در ار نقش پشتتیبانی کنتد.  4 انکاربرمجاز برای  یااد نقشیباپودمان رم نگاشتی ک ی

 یبانیام مان پشت کاربراناز پودمان رم نگاشتی ه ک ی. در صورتتواند اندین نقش را اتخاذ کندیک کاربر می

جتاد یتفکیک ا کاربران مختلفمرتبط با  خدمات و اان نقشیب یصورت داخلهد بیباپودمان رم نگاشتی ند، ک

داتار  یاتیتح یاطالعتات یو واحتدااداای رم نگاشتی یلکاا ه در آنکخدماتی  یاجرا یکاربر برا یکند. ک

 یه بر روک یر خدماتیا سای ییما ، خودآزیش وضعیشوند، )برای مثال نمانمی یارکا دستی ینیگ یر، جاییتغ

 نقش مجاز ندارد. یک اتخاذبه  یازیستند( نیاثرگذار ن پودمانامنی  

کته بته منظتور  ،نیتاز باشتندمتورد  احتراز اویت  یاتا، ستازوکاررم نگاشتتی پودمتانممکن اس  در یتک 

ش درخواستی را به و بررسی اینکه آیا کاربر مجاز اس  نق پودمانک کاربر نهایی به یدسترسی  سنجیدرستی

 گیرند. اای موجود در آن نقش را اجرا کند، مورد استفاده قرار میخدم عهده گرفته و 

 هانقش 5-3-1

 :کند یبانیپشت کاربران یر را برایز 9مجاز یااد نقشیباپودمان رم نگاشتی ک ی

                                                 
4 - Operators 
2 - Authorized roles 
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و  م نگاشتتیرات یتاز قبی  عمل عمومیاای امنیتی خدم ن نقش به منظور اجرای یا :1نقش کاربر نهایی -4

 شود.مصوب تعریف می یتیر توابع امنیسا

)به عنوان مثال، مقتدار  یتیرین نقش به منظور اجرای مقدار دای اولیه یا توابع مدیا :9رم  متصدینقش  -9

 شود.و واحداای اطالعات حیاتی و ...( تعریف میداای رم نگاشتی یلک برونداد/درونداد، پودماندای اولیه 

 پودمتانرا بداد، آنگاه  یخدمات تعمیر و نگهدار یاجازه اجرا متصدیانبه ن رم نگاشتی پودماه ک یدر صورت

 ند:ک یبانیر را پشتید نقش مجاز زیبا

ختدمات  یا اجترایو/ یکی یف ین نقش به منظور تعمیر و نگهداریا :3کننده یو نگهدار کنندهنقش تعمیر -1

رمت   مخفتیو  یخصوص یداایلکشود. امه می( تعریف یاف ار/ نرمیاف ارسخ  یابیبی)مانند ع یمنطق

، ینقش تعمیتر و نگهتدار بروندادا ی دروندادمحافظ  نشده، در انگام  یاتیح یاطالعات یو واحداا نشده

 د امحاء شوند.یبا

را نیت  پشتتیبانی  یگرید یاااا یا زیرنقشن اس  نقشکفوق مم یااعالوه بر نقشپودمان رم نگاشتی  یک

 کند. 

 را تعیین کند. پودمان رم نگاشتی شده توسط  یبانیمجاز پشت یااد تمام نقشیاب یمستندساز

 خدمات 5-3-2

شتود. یمت اتتالقاجترا شتود، پودمان رم نگاشتتی تواند توسط یک یه مک یا توابعیات یه عملیلکخدمات به 

-خدم شد که باپودمان رم نگاشتی نترلی کیا  داده دروندادااید در بر گیرنده تمام یبا 1خدم  درونداداای

اتا و ه دادهیتلکد شتام  یت، با1خدم  برونداداایکنند. اا، عملیات یا توابع خاصی را راه اندازی یا کسب می

ات یا توابع راه اندازی شده یا بدست  آمتاده توستط یخدمات، عمل یجه اجرایه نتکباشد  برونداد یاا یوضع

 باشد.خدم   برونداد یکا امراه بد یخدم  با درونداداستند. ار  خدم اای درونداد

 ند:کفراام  متصدیان یر را براید خدمات زیباپودمان رم نگاشتی  یک

 رم نگاشتی پودمان یفعل  یوضع اعالن : یوضع شینما -4

 .2-1 زیربندحات یاا بر اساس توضییخودآزما یو اجرا یساز: آمادهااییخودآزما یاجرا -9

اتی یحال  عمل یکرفته در به کار مصوب  یتیع امنتاب یک کمینه ی: اجرامصوب یتیتوابع امن یاجرا -1

 تعین شده اس .  4-1 زیربند که در رم نگاشتیاا و توابع مصوب در ار یک از الگوریتم

                                                 
1 - User Role 

2 - Crypto Officer 

3 - Maintenance Role 

4 - Service inputs 

5 - Service outputs 
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 یگتریات یا توابع دیاس  عالوه بر خدمات شرح داده شده در بات خدمات، عملنکممپودمان رم نگاشتی  یک

نقش فتراام  یکش از ین اس  برای بکخا  مم یند. خدماتک  فراام ینرا  –اه مصوب و اه غیرمصوب  -

 اربر و نقش متصدی رم  فراام باشند.کن اس  در نقش کد ممیلک دروندادمثال خدماتی به طور باشند )

 رم نگاشتتیبه منظور ارائه خدمات مختلف بدون پتردازش  4کنارگذار  ی، قابلپودمان رم نگاشتی یکاگر در 

 ی( وجود داشته باشد، آنگاه:بند، بدون رم پودمانر از طری  اک)مانند انتقال متن آش

 مستتق   یداخل عم در اثر خطای سیگنال، دو  رم  نشدهداده  یرعمدیاز کنارگذار غ یریبه منظور جلوگ

متفتاوت  یاف ارا سخ ی یاف ارنرم پراماز باشد )مانند دو ید مورد نینارگذار باک  یقابل یسازجه  فعال

 شده باشد(.  یاربر مقدارداکاا ممکن اس  توسط از آن یکیه ک

 ر، اعالن داشته باشد:ید به منظور مشخص نمودن موارد زیبا پودمان  ینشانگر وضع 

o داد ) متن آشکار ارائه می رم نگاشتیفقط خدمات را با پردازش  پودمان  کنارگذار فعال نشده و یقابل

 اس (.رم شده

o داتد )متتن آشتکار ارائه می یخدمات را بدون پردازش رم نگاشت نپودماو شده   کنارگذار فعال یقابل

 س (.یرم شده ن

o ختدمات را بتا پتردازش  یبرخت پودمتانشتود و یرفعال میصورت متناوب فعال و غه  کنارگذار بیقابل

 اتایپودمانداد )برای مثال، بترای یارائه م یشتخدمات را بدون پردازش رم نگا یو برخ یرم نگاشت

 کانال ارتباطی، متن آشکار رم  شده یا نشده به پیکربندی ار کانال بستگی دارد(.دارای اند 

 ر را مشخص کند:ید موارد زیبا یمستندساز

 اند.فراام شدهپودمان رم نگاشتی ه توسط کا توابع مصوب و غیرمصوب یات یه خدمات، عملیلک 

 یاتامتنتاظر و نقش ختدم  اایبرونتدادخدم ،  درونداداای، پودمانار خدم  ارائه شده توسط  یبرا 

 تواند اجرا شود.می خدم اا ه در آنکمجاز 

  کاربر نیازمند به عهده گرفتن یک نقش مجاز ه برای آنکپودمان رم نگاشتی ار خدم  ارائه شده توسط ،

یا واحداای اطالعاتی حیاتی را داار تغییر، افشا داای رم نگاشتی یلکاا اگونه خدم نیس  و اینکه این 

 گذارند.تاثیر می پودمانکنند، یا در غیر این صورت اگونه بر امنی  ا جابجایی نمیی

 کاربر احراز هویت 5-3-3

و  پودمتانکاربر جهت  دسترستی بته  احراز اوی برای پودمان رم نگاشتی ک یدر  احراز اوی کاراای وساز

اتای موجتود در آن را م ختدو  یردبررسی اینکه آیا این کاربر مجاز اس  یک نقش درخواستی را به عهده گ

 کمینتهبته طتور  ،پودمانبه منظور کنترل دسترسی به  و یتیباشد. بسته به سطح امنیاز میاجرا کند، مورد ن

 شود: یبانیپشتپودمان رم نگاشتی د توسط یر بایز یاااز سازوکار یکی

                                                 
1 - Bypass 
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 نگاشتتی پودمتان رمک یتتوستط  «نقتش محتور» احتراز اویت : اگر سازوکار «محورنقش»احراز اوی   -4

احتراز ا اند نقش توستط کتاربر و یک یانتخاب ضمنی یا صریح دارای امکان باید  پودمانشود،  یبانیپشت

پودمتان شناسته شخصتی کتاربر در  احراز اوی ن روش یانتخابی باشد. در ا یااا نقشیاین نقش  اوی 

اتا و انجتام ب نقتش  انتختایتن است  قابلکممپودمان رم نگاشتی  یکمورد نیاز نیس . در رم نگاشتی 

به کاربر اجازه پودمان رم نگاشتی اای انتخابی با یکدیگر ترکیب شوند. اگر نقش یرو احراز اوی ات یعمل

نشتده باشتد،  احتراز اویت  از قب نقشی که  یرو احراز اوی ات یاا را بداد، آنگاه انجام عملتغییر نقش

 تزم اس . 

 یبانیپشتتپودمان رم نگاشتی ک یدر  «محوراوی » از اوی احرکار و: اگر ساز«محوراوی »احراز اوی   -9

ا انتد نقتش یتک یشخصی کاربر، انتخاب ضمنی یا تضمینی  احراز اوی دارای امکان د یبا پودمانشود، 

 احتراز اویت اتای انتختابی باشتد. مجوز وی برای بر عهده گرفتن نقتش یتا نقتش یبررسو  توسط کاربر

اای انتخابی ممکن اس  با یکتدیگر ترکیتب شتوند. نقش راز اوی احاا و ، انتخاب نقشمتصدیشخصی 

ای کته شتده احراز اویت گاه مجوز کاربر اا را به کاربر بداد، آناجازه تغییر نقشپودمان رم نگاشتی اگر 

 احراز نشده، به منظور بر عهده گرفتن ار نقشی باید بررسی شود.  پیش از این

 احتراز اویت ک نقش را به یک کاربر یه خدمات مجاز یکل یزه اجراممکن اس  اجاپودمان رم نگاشتی ک ی

 احتراز اویت نتد یاز ختدمات، مستتل م انجتام فرآ یاا مجموعهیار خدم   یا ممکن اس  اجرایشده بداد 

 جداگانه و مستق  باشد. 

رم نگاشتی  پودمانمثال جداشدن به عنوان   )یاف ار به ار دلبا نرمپودمان رم نگاشتی ک ی 4که نشس  یوقت

 د مجددیمانده و با ید باقیبر نباکار یقبل احراز اوی ج ییا قطع و وص  منبع تغذیه( بسته شود، نتا سامانهاز 

 رد. یصورت گ احراز اوی ات یعمل

از  یمختلفت یاتاممکتن است  بته روش یرم نگاشت اایپودماناا در به نقش یجه  مجوزدا احراز اوی 

 احتتراز اویتت ا یتتد و یتتبتتر کل یمبتنتت احتتراز اویتت ،  (PINایی شخصتتی)شتتماره شناستت ایتت رم استتمجملتته 

د در یتباپودمتان رم نگاشتتی در  احراز اویت رد. در ار صورت اطالعات مربوط به یصورت گ سنجشیزیس 

 رمجاز محافظ  گردند. یغ ینیگ یا جایر و یی، تغ9یمقاب  افشاساز

پودمتان مقدار دای اولیه شوند. در صورتی که یتک توانند اای مختلفی میبه روش احراز اوی سازوکاراای 

نباشتد، آنگتاه بایتد  پودمتانکتاربر در اولتین دسترستی بته  احراز اوی دارای مقادیر اولیه برای رم نگاشتی 

                                                 
1 -  Session  

2 - Compromise 



 

46 
 

 احتراز اویت و راه انتدازی اولیته ستازوکاراای  پودماناای مجاز دیگری باید برای کنترل دسترسی به روش

 استفاده شود.

 :کندن ی  را تضمید موارد ذیباپودمان رم نگاشتی شده توسط  یبانیپشت راز اوی احکار وساز 

 ا ی رم اسمبر  یمبتن احراز اوی کار ودر صورت استفاده از سازPINدر وارد  ید در تعداد دفعتات ستعی، با

در وارد نمتودن  ی  اعمال گردد و در صتورت عبتور تعتداد دفعتات ستعینادرس  محدود رم اسمنمودن 

ب ین ترتید وارد حال  خطا شود و بدیباپودمان رم نگاشتی ن شده، یینادرس  از مقدار آستانه تع رم اسم

 ر فعال گردد؛ ید غیباپودمان رم نگاشتی 

 ا احتمتال وقتو  ی  و یمنجر به موفق یتصادف یک سعی، احتمال  احراز اوی ات یعمل یار بار اجرا یبرا

ا یو  PINا ی رم اسمک یمثال حدس زدن به عنوان باشد ) 4.888.888در  4د کمتر از یرش بایخطا در پذ

 (؛سنجشیزیس  یااگرپویشخطا در 

 منجتر بته  یتصتادف یک ستعیتقته، احتمتال یک دقی یدر ط احراز اوی ن بار انجام سازوکار یاند یبرا

 باشد؛  488.888در  4د کمتر از یرش بایا احتمال وقو  خطا در پذی  یموفق

  مثتال بته عنتوان رد )یتر آشکار و پنهان صورت گید غیبه کاربر با احراز اوی  یااش دادهیا نمایبازخورد

  یتد امنیتن بتازخورد نباین ایشود( امچنش دادهیآشکار نما صورتبهآن  درونداددر زمان  رم اسمد ینبا

 را به خطر اندازد. احراز اوی سازوکار 

 ند:کر را مشخص ید موارد زیبا یمستندساز

  ؛پودمان رم نگاشتیشده توسط  یبانیپشت احراز اوی سازوکار 

  ؛ احراز اوی کاراای سازو یسازادهیجه  پپودمان رم نگاشتی از یمورد ن احراز اوی اای انوا  داده 

 یستازن بتار و آمادهیدر اولت پودمتانبته  ینتترل دسترستکرفتته جهت  ارکبته  احتراز اویت اای روش 

 و  احراز اوی وکاراای ساز

 پودمانشده توسط  یبانیپشت احراز اوی  سازوکار 4امکاستح 

 اعمال گردد:  یرم نگاشت اایپودمان  در ید به شرح ذیبا یتیار سطح امن یبرا احراز اوی  یااسازوکار

 اول یتیسطح امندر  کاربر احراز هویتالزامات  5-3-4

پودمتان بته  یجهت  اعمتال کنتترل دسترست احتراز اویت  یاتاکارستازو یسازادهیاول پ یتیدر سطح امن

نشتود،  یبانیپشتتپودمتان رم نگاشتتی ک یدر  احراز اوی  یااکارسازوباشد. اگر یاز نمیمورد نرم نگاشتی 

 داده شود.د به کاربر یاا با  انتخاب ضمنی یا تضمینی نقش یا نقشیقابل

                                                 
4 - Strength 
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 دوم یتیسطح امندر کاربر  احراز هویتالزامات  5-3-5

بته کتار پودمتان رم نگاشتتی بته  یجه  کنترل دسترس«محورنقش» احراز اوی د یدوم با یتیدر سطح امن

 گرفته شود. 

 سوم و چهارم یتیح امنوسطدر کاربر  احراز هویتالزامات  5-3-6

پودمان رم نگاشتی به  یجه  کنترل دسترس «محوراوی » احراز اوی د یسوم و اهارم با یتیدر سطح امن

 به کار گرفته شود. 

 حالت متناهی مدل 5-4

حال  متناای مشخص شود که به صتورت یتک  د با استفاده از یک مدلیبان رم نگاشتی پودماعملکرد یک  

 ر اس :یشود. نمودار و/یا جدول انتقال حال  شام  موارد زنمودار و/یا جدول انتقال حال  نشان داده می

 ؛پودمان رم نگاشتی یو خطا یاتیعمل یااه حال یلک 

 ؛گریحال  به حال  د یکمتناظر از  یگذراا 

 و ؛شوندیگر میحال  به حال  د یکه باعث گذر از ک درونداد یداداایرو 

 گر استند.یحال  به حال  د یکجه گذر از یه نتک برونداد یداداایرو 

 رمزنگاشتی پودمانهای عملیاتی و خطای حالت 5-4-1

   باشد:یذ یا خطای یاتیاای عملحال  ید دارایباپودمان رم نگاشتی ک ی

ن حتاتت یتبان. ایه پشتیو منبع تغذ ی، فرعیه اصلیاایی برای منبع تغذال ح: اای خاموش/روشنحال  -4

 ، تمای  قائ  شوند.رم نگاشتی پودمانه اعمال شده به یممکن اس  بین منابع مختلف تغذ

ا یته یتاول یستازاتای متصتدی رمت  )ماننتد آمادهخدم اا اایی که در آنحال  :اای متصدی رم حال  -9

 شوند.( اجرا میشتیرم نگا یداایلک  یریمد

و داای رم نگاشتی یلک دروندادزمان  یاایی براحال : یاتیح یاطالعات یااد/واحدیلک درونداداای حال  -1

 باشند.می یاتیح یاطالعات یااواحد

یا  رم نگاشتیاای امنیتی، اجرای عملیات خدم اا دریاف  اایی که در آنحال  :4اای کاربر نهاییحال  -1

 برای کاربر نهایی مجاز امکان پذیر اس .  غیر مصوب-ابع مصوب یا اجرای سایر تو

 یینتد خودآزمتایر حتال انجتام فرآدپودمان رم نگاشتتی اا در آنکه  یاایحال  :9ییاای خودآزماحال  -1

 باشد. یم

                                                 
1 - User State 

2 -  Self test State 
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مثال بروز خطا به عنوان شود )یبا خطا مواجه مپودمان رم نگاشتی که در آن  ییااحال : 4خطا یااحال  -9

 یباشند که در اثتر خرابت 9سخ  یخطاااخطا ممکن اس  شام   یاا(. حال ییند خودآزمایفرآ یدر ط

ن یا نگهتداری باشتد. امچنتیتم  ر، ختدیتازمنتد تعمینپودمان رم نگاشتی اا در آنو   ات ر  دادهیتجه

دازی قاب  بازگش  باشند کته ممکتن است  راه انت 1نرم یخطاااخطا ممکن اس  در اثر وقو   یااحال 

آینتد و نیازمنتد متی به وجودج  مواردی که در اثر خطااای سخ  ه نیاز باشد. ب پودماناولیه یا بازنشانی 

 اای خطا باید امکان پذیر باشد.استند، بازگش  از سایر حال پودمان رم نگاشتی تعمیر و نگهداری 

 اا، باشد :ود به آنحال ، البته نه محد یااممکن اس  شام  سایر مدلپودمان رم نگاشتی ک ی -6

ختدمات بتدون پتردازش و  نارگتذار فعتال شتدهکاتا قابلیت  ه در آنکت یاایحال : اای کنارگذارحال  -8

 شوند.( ارائه میرم نگاشتی پودمانار در درون ک)مانند انتقال متن آش یشترم نگا

 یاتاام  آزمونشتپودمتان رم نگاشتتی  یر و نگهتداریتعم یبرا یاایحال : یاای تعمیر و نگهدارحال  -2

باشد، حالت   یدارای نقش تعمیر و نگهدارپودمان رم نگاشتی ه ک یصورت . دریو منطق یکی ینگهداری ف

 .وجود داشته باشدباید  به طور حتمی یتعمیر و نگهدار

)شام  اا و جداول نمودار  یاز طرپودمان رم نگاشتی  یف شده برایحال  تعر یااد مدلیبا یدر مستندساز

 ایتو  درونتدادگتر، ید ک حال  بته حالت یگذار از  یاگونگو  ار حال  یبرا یسطوح دسترس ام توصیف ک

 . شرح داده شود ( ینترلک یاا  دادهیاا و نداده برونداد

 یکیزیت فیامن 5-5

رمجاز بته یغ یکی یف یاز دسترس یریرا جه  جلوگ یکی ی  فیامن ید سازوکاراایباپودمان رم نگاشتی  یک

ه یلکشود.  پودمانر ییا تغیرمجاز یبندد و پ  از نصب، مانع از استفاده غبه کار رم نگاشتی پودمان ات یمحتو

 د محافظ  شوند.یدرون محدوده رم نگاری با یاداده یاف ار و اج ااف ار، ثاب اف ار، نرمسخ  یاج ا

توسط سامانه می بان اف اری،که امنی  فی یکی آن به طور انحصاری نرمبه طور کام  پودمان رم نگاشتی یک 

 شود، مخاطب ال امات امنی  فی یکی این استاندارد نیس .تامین می

 اس :ف شدهیتعراا تراشهش مختلف از یبرای سه آرا یکی ی  فیال امات امن

 یتکه به عنوان کاس   1(IC)تراشه مدار مجتمع یکرنده یدربرگ: 4یاتراشه-کت  یرم نگاشت اایپودمان .4

 یکتی یف صتورتبه هکت یا محصتولیتمحفظه  یکن اس  در داخ  کا ممیروند و یار مکهمستق  ب اف اره

بتا  ییاتاتوان تراشهی، میاتراشه-کت پودمان رم نگاشتی  یااه گردد. از نمونهیاس ، تعبمحافظ  نشده

 را نام برد. یاتراشه-کاوشمند  ت یااارتکا ی  IC یک

                                                 
1 -  Error States 

2 - Hard Error 

3 - Soft Error 

4 - Single-chip cryptography module 

5 -  Integrated Circuit 
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  کیا اند تراشه مدار مجتمع متص  به ام تشتیه از دو ک :4شدهه یتعب یاتراشه-اندپودمان رم نگاشتی  .9

 یاااند. از نمونتهه شتدهیتنتدارد، تعب یکتی یه محافظت  فکت یا محصولیمحفظه  یکاند و در داخ  شده

را نتام  1گستترش مدارتختهو  9اادانده یتوان تطبیه شده میتعب یاتراشه-اند یرم نگاشت اایپودمان

 برد.

اند و   شدهکیا اند مدار مجتمع متص  به ام تشیه از دو ک: 1خودکفا یاتراشه-اندگاشتی پودمان رم ن .1

 اتایپودمان یاااند. از نمونتهه شتدهیتدارد، تعب یکتی یه محافظ  فک یا محصولیمحفظه  یکدر داخ  

 برد. امن را نام یااویا رادیرم  کننده  یااابیریتوان مسیخودکفا م یاتراشه-اند یرم نگاشت

، یکتی یف یاتای غیتر مجتاز بترای دسترست، تالشپودمان رم نگاشتی یکی ی  فیوکاراای امنسازبر اساس 

 خوااد شود :ص داده یتشخ یید در شرایط ذی  با احتمال باتیر باییا تغیاستفاده 

  نفوذ(  یپ  از تالش، از روی عالئم نمایان برجا مانده ) به عبارتی، آشکارساز 

 ایو/

  نش مناسبی به منظور محافظت  از کلیتداای خصوصتی و کبتواند وا پودمانتالش، به نحوی که در حین

 به دستکاری(. ییاای اطالت حیاتی اتخاذ نمود )به عبارتی، پاسخگوداده

 ند.کیان می  بیاز اهار سطح امن یکار  یرا برا یکی ی  فیخالصه ال امات امن صورتبهر یجدول ز

                                                 
1 - Multiple-chip embedded cryptographic module 

2 - Adapters 

3  - Expansion Board 

4 - Multiple-chip standalone cryptographic module 
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 یکیزیف تیامن الزامات خالصه -2جدول 

 یاتراشه-کت  یعموم 
ه یتعب یاتراشه-چند

 شده

 یاتراشه-چند

 خودکفا

 اول یتیسطح امن

استتتتفاده از قطعتتتات 

د یتتو بتته تول یصتتنعت

 .آدهیانبوه رس

 یگتتریچ ال امتتات دیاتت

 اس .ف نشدهیتعر

در صتتتتورت امکتتتتان، 

محفظتتته و درپتتتوش 

از پودمان رم نگاشتتی 

ه یتتته یمتتواد صتتنعت

 شود.

رپتتتوش محفظتتته و د

از پودمان رم نگاشتتی 

ه یتتته یمتتواد صتتنعت

 شود.

 دوم یتیسطح امن

 ینفوذ بترا یارسازکآش

ا یتتپوشتتش، محفظتته 

پودمتتتتتان  پپلمتتتتت

 رم نگاشتی

پوشتتش متتات و غیتتر 

ار کننتتده کشتتفا  آشتت

نفتتوذ بتترای پوشتتش 

 ا محفظهیتراشه 

 ریتتمتتات و غپوشتتش 

آشتتکار کننتتده  شتتفا 

بتتا  یانفتتوذ و محفظتته

اتتتای مهتتتر و متتتوم

ا یتتتفتتتوذ ارستتتاز نکآش

 یاتای مقتاوم بتراقف 

اتای اا یا پوششدرب

 قاب  برداش .

 ریتتمتتات و غمحفظتته  

بتتتا مهتتتر و  شتتتفا 

ارستتاز کاتتای آشمتتوم

اای مقتاوم ا قف ینفوذ 

اتتتا یتتتا درب یبتتترا

اتتتای قابتتت  پوشتتتش

 برداش .

 سوم یتیسطح امن

ار کتتتتتامحتتتتتاء خود

در  یاتیتتح یواحتتداا

بتته  یانگتتام دسترستت

واستتتتتط تعمیتتتتتر و 

 ی. متتداراابینگهتتدار

پاستتخگو بتته نفتتوذ و 

 یامحاء کننده. منفذاا

 محافظ  شده.

پوشش ستخ  و متات 

 یارستتاز نفتتوذ روکآش

ا محفظه مقاوم یتراشه 

در برابتتتر برداشتتتتن و 

 نفوذ.

استفاده از مواد سخ ، 

مات و مقتاوم در برابتر 

ضتتربه و لتترزش بتترای 

بنتتدی متتدارو بستتته 

اا یتتتتتتتا تراشتتتتتتته

اای امنیتتی نیازمندی

بتتترای  ستتتهستتتطح 

 اتتتتتتتتتتتتایپودمان

 ای خودکفا.اندتراشه

استفاده از مواد سخ ، 

رنتتو و مقتتاوم در رهیت

برابتتر ضتتربه و لتترزش 

اا بتتتا متتتدار و تراشتتته

ان ایجتاد خستارت کام

زیاد در صورت بازشدن 

 گریا ار نو  نفوذ دی

 چهارم یتیسطح امن

حفاظتتتت  در برابتتتتر 

 یطتتیمح یااستت کش

درجته حترارت و  یبرا

 ولتاژ

استتتتفاده از پوشتتتش 

ت و مقتتاوم ستتخ ، متتا

در برابتتر برداشتتتن، بتتر 

 تراشه یرو

ص نفتتتوذ بتتته یتشتتتخ

محفظتتته بتتته امتتتراه 

 ییپاستتخگو یمتتداراا

 به نفوذ و امحاء 

 ییص و پاسخگویتشخ

بتته نفتتوذ بتته امتتراه 

ه در مقابت  ک یاپوسته

نشتتان  واکتتنشنفتتوذ 

 ی  مداراایداد و نیم

 امحاء
 grade componenet-Production    آ

 erfaceMaintenance Int    ب

 

 

 یارستازکآش ستازوکاررا دارد. در ستطح دوم  یکی یاز به محافظ  فین نیمترک  یسطح اول امن یلکبه طور 

 ستازوکارص نفتوذ و ی  تشتخیتاتا بتا قابلشکاا و رواس . در سطح سوم، استتفاده از جلتدنفوذ اف وده شده
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است  و در ستطح اهتارم، ال امتات قابت  برداشت ، اضتافه شتده یاا و درااشکرو یبه نفوذ، برا ییپاسخگو

ن آزمون و محافظ  در برابر یاس . امچنمحوطه اف وده شده یتمام اج ا یبه نفوذ برا ییص و پاسخگویتشخ

ص یتشتخ یاتا یته قابلکتد یباشند. توجه داشته باشیاز می  در سطح اهارم مورد نین یطیمح یااس کش

 یبه نفوذ )امحا یی( و پاسخگوپودمانه شده در یتعب یااگرح   یص نفوذ از طریمثال تشخبه عنوان نفوذ )

پوشتش،  ینفوذ بترا یارسازک)آشنفوذ  ی  آشکارسازین قابلیگ یتوانند جایص نفوذ( نمیحافظه پ  از تشخ

 شوند. (پودمان رم نگاشتی پا پلمیمحفظه 

اتای امنیتتی نتدیبه منظور اجازه دسترسی فی یکی طراحی شده باشتد، نیازمپودمان رم نگاشتی زمانی که 

یتا مراجتع  پودمتانشوند )به عنوان مثال، توسط فروشنده برای واسط دسترسی تعمیر و نگهداری تعیین می

 مجاز دیگر(.

 یکیزیت فیامن یالزامات عموم 5-5-1

 باید تامین شوند:اا تراشهش مختلف از یار سه آرا یر برایال امات ز

 ند.کف یصشده را تو یسازادهیپ یتید سطح امنیبا یمستندساز 

 ند.کف یرا توص یکی ی  فیامن سازوکارد یبا یمستندساز 

 یکتی یف یازمنتد دسترستیه نکباشد  یشام  یک نقش تعمیر و نگهدارپودمان رم نگاشتی ه ک یدرصورت 

 اس ، آنگاه:

o ف گردد.ید تعریبا یتعمیر و نگهدار یواسط دسترس یک 

o پودمان رم نگاشتتی ات یبه محتو یکی یف یدسترس یرااید شام  تمام مسیبا یکی یف یواسط دسترس

 قاب  برداش ، باشد. یااشکاا و روشام  کلیه درب

o نگهداری باید با استفاده از  اای قاب  برداش  موجود در واسط دسترسی تعمیر واا و پوششتمام درب

 وکاراای امنی  فی یکی مناسب محافظ  شوند.ساز

o به واسط  ی، در انگام دسترسرم  نشده یاتیح یاتاطالع یو واحداا مخفیو  یخصوص یداایلکه یلک

 د امحاء گردند.یبا یتعمیر و نگهدار

o یو واحتداا رم نگاشتتی یداایتلکامحاء  یو اگونگ یتعمیر و نگهدار ید واسط دسترسیمستندات با 

 ند.یف نمایبه این واسط را توص یرا در زمان دسترس رم  نشده یاتیح یاطالعات

 اول یتیبرای سطح امن یکی ی  فیامن یال امات عموم -4

 شوند:  ید رعایر در سطح اول بایال امات ز

 را شتام  شتوند  4استاندارد یریفنون اثرناپذه باید ک دهید انبوه رسیو به تول یرده صنعت یاستفاده از اج ا

 ند(.کمحافظ   یطیمح یاابیرا در مقاب  آسپودمان رم نگاشتی ه مدارات ک ی)برای مثال، پوشش

                                                 
1 - Standard Passivation techniques 
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 یاطالعتات یا واحتداایت ید خصوصتیلک، داده مخفی، ار نو  یکی یف یتعمیر و نگهدار یم اجرادر انگا 

ند امحتاء بایتد ید امحاء شود. فرایاند، باره شدهیذخرم  نشده به صورت پودمان رم نگاشتی ه در ک 4یاتیح

 شود.انجام پودمان رم نگاشتی ار توسط کخود صورتبها یمند توسط کاربر نظامبه صورت 

 دوم یتیبرای سطح امن یکی ی  فیامن یال امات عموم  -9

امنیتی صورت  پودمانبه  یکی یف یعالوه بر ال امات عمومی سطح امنیتی اول، زمانی که تالشی برای دسترس

 ا مهر و موم( ارائه کند. ی  پوشش، محفظه یمثال از طربه عنوان را )نفوذ د آشکارسازی از یبا پودمانگرفته، 

 سوم یتیبرای سطح امن یکی ی  فیامن یومال امات عم  -1

 شود:د در سطح سوم درنظر گرفتهی  بایر نیعالوه بر ال امات عمومی سطح اول و دوم ال امات ز

 تعمیتر و  یا واستط دسترستیتبتوده  9ا پوشش قاب  برداشت یار گونه درب  یدارا پودمانه ک یدر صورت

ای پاسخگو به نفوذ و امحاء باشتد. متدار پاستخگو بته امدار ید دارایف شده باشد، بایدر آن تعر ینگهدار

بته واستط دسترستی تعمیتر و  یا دسترستیتشدن پوشتش نفوذ و امحاء در انگام بازشدن درب، برداشته

ه کتی. زمتانکنتدرا امحتاء  رم  نشتده یاتیح یاطالعات یااو واحد مخفی یداایلک ید تمامی، باینگهدار

قترار دارنتد، پودمتان رم نگاشتتی در  رم  نشده یاتیح یعاتاطال یواحدااو  یو خصوص مخفی یداایلک

 د.بمان ید عملیاتی باقیپاسخگو به نفوذ و مدار امحاء با

  کته متانع ه شتوند یتتعب یلکشت بته دیتبا، باشد هیتهواای ا شکا ی مجاری دارایپودمان رم نگاشتی اگر

ه کت ییاتارجته انحنتا در مح د 28مثال، وجود به طور شوند ) پودمانمحفظه داخ   اوشکا ی یدسترس

 اا با مواد محکم.(.ا  وجود دارد یا انسداد آنکا شیسورا  

 اهارم یتیبرای سطح امن یکی ی  فیامن یال امات عموم  -1

ست  کحفاظ  در مقاب  ش یاایژگید ویسطح اول و دوم و سوم، در سطح اهارم با یتیعالوه بر ال امات امن

   درنظر گرفته شود.ی( ن1-1-1 زیربند)توصیف شده در  یطیس  محکتحم  ش یااا آزمونی یطیمح

 یاتراشه-کت هایپودمانالزامات ویژه  5-5-2

از  یتکدر اتر  یاتراشهکت اایپودمان، 4-1-1 زیربندان شده در یب یکی ی  فیامن یعالوه بر ال امات عموم

 ر را داشته باشند:ید ال امات خا  زی ، بایاهار سطح امن

 یتیبرای سطح اول امن یاتراشه-کت اایانپودمال امات ویژه  -4

 اس .ن سطح در نظر گرفته نشدهیدر ا یچ ال اماتیا

                                                 
1 - Critical 

2 - Removable cover 
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 یتیبرای سطح دوم امن یاتراشه-کت اایپودمانال امات ویژه  -9

نفوذ در مقاب  نفوذ و  یارسازک  آشید مجه  به قابلی  بایبا اعمال ال امات ذپودمان رم نگاشتی ن سطح یدر ا

 باشد:پودمان رم نگاشتی و تراشه  یکیاز به مدار الکترونرمجیغ یدسترس

  آشکارساز ر یرناپذیماده تاث یکارساز نفوذ، پوشانده شود )مانند کپوشش آش یکد با یباپودمان رم نگاشتی

  یتبتا قابل یاا در درون محفظهیپوشاند( سطح تاثیرناپذیر را می یه روکارساز نفوذ کماده آش یکا ینفوذ 

کترده و  یریجلتوگ پودمان یارکا دستی 4گذاریبم، پرویر بگیرد تا از مشااده مستقنفوذ قرا یارسازکآش

 ارائه داد. پودمانآشکارسازی از تالش برای دستکاری یا برداشتن 

  کنتدنتوانتد از آن عبتور  9یمرئف یکه طید مات و کدر باشد به طوریارساز نفوذ باکا پوشش آشیمحفظه 

 از پش  آن قاب  دیدن نباشد(.  مانپوددرونی  )یعنی اج اء

 یتیبرای سطح سوم امن یاتراشه-کت اایپودمانال امات ویژه  -1

 د در سطح سوم، لحاظ شود:ی  بایر نی ، ال امات زیعالوه بر سطح اول و دوم امن

  بته عنتوان نفوذ پوشانده شتود ) یسازارک  آشیک پوشش سخ  و مات با قابلید با یباپودمان رم نگاشتی

در آن قرار  پودمانای که مات و سخ  پوشانده شود( یا محفظه 1یسکپوشش اپا یک  یال تراشه از طرمث

شود که ار گونه تالشی برای برداشتن یا نفوذ بته آن بایتد بتا احتمتال سازی پیادهشود به نحوی داده می

 ر کند(. نتواند کا پودمانشود )به عبارتی، پودمان رم نگاشتی باتیی سبب خسارت جدی به 

 یتیبرای سطح اهارم امن یاتراشه-کت اایپودمانال امات ویژه  -1

  ، اعمال شود:ید در سطح اهارم امنی  بایر نی، ال امات زیعالوه بر ال امات سه سطح قبل

 طوری کته خاصتی  ه ده شود بی  مقاوم در برابر برداشتن پوشیره و نیپوشش سخ ، ت یکد با یبا پودمان

 پودمتاندن یدبیدن آن موجتب آستیتا بریدن یدر تراش یه سعکن به نحوی باشد کششی و شکنندگی آ

 شود(. پودمانار افتادن کشود )به عبارتی، موجب از 

 شدن پوشش داشته باشد به نحوی که ح  یشدن  ح یخاصآن گونه د یپوشش مقاوم در برابر برداشتن با

ار افتتادن کتشتود )بته عبتارتی، موجتب از تی پودمان رم نگاشباعث آسیب دیدن  یادیار زیبا احتمال بس

 شود(. پودمان

 ه شدهیتعب یاتراشه-چند پودمان 5-5-3

ه شتده یتتعب یاتراشه-اند اایپودمان، 4-1-1 زیربندان شده در یب یکی ی  فیامن یعالوه بر ال امات عموم

 ر را داشته باشند:ید ال امات زی ، بایاز اهار سطح امن یکدر ار 

                                                 
1 - Probe 

2 - Visible Spectrum 

1 - epoxy 
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 اول یتیبرای سطح امن یاتراشه-اند اایدمانپوال امات ویژه  -4

د از محفظته یا پوشش قاب  برداش  قرار داشته باشد، بایدرون یک محفظه پودمان رم نگاشتی ه ک یدرصورت

 استفاده شود. ید شده در رده صنعتیا پوشش تولی

 دوم یتیبرای سطح امن یاتراشه-اند اایپودمانال امات ویژه  -9

ن ی  تتامکن ال امتات بته دو شتیت  لحاظ گردد. ایر نید ال امات زیطح اول، در سطح دوم باعالوه بر ال امات س

 گردد:یم

 یا

 آن  یبتر رو یارکه اثرات دستک یاا با مادهیارساز نفوذ کپوشش آش یکد با یباپودمان رم نگاشتی  یاج ا

مشتااده مستتقیم،  گیرنتد تتا ازارستاز نفتوذ قترار کا در درون یک محفظه آشیده شوند ینقش بندد پوش

جلوگیری شده و آشکارسازی از تالش برای نفتوذ یتا برداشتتن اجت ای  پودمان یارکا دستی 4گذاریپروب

 ارائه داد و  پودمان

  ف نور قاب  دیدن را از خود عبور داد. ید طینفوذ نباآشکارساز ا پوشش یاین محفظه 

 ای

   فلت ی یتا پالستتیک ستخ  رده صتنعتی  باید به طور کامت  در درون یتک محفظتهپودمان رم نگاشتی

 اای قاب  برداش  باشد،قرارگیرد که ممکن اس  دارای درب یا پوشش

 ف نور قاب  دیدن را نباید از خود عبور داد. وید مات و کدر بوده و طیاین محفظه با 

 نیکی اتای مکتاا پوشش قاب  برداش  باشد، با استفاده از قفت یداری ارگونه درب  پودمانه ک یدر صورت

اای آشکارساز نفوذ )برای مثال، د قف  شوند یا با مهر و مومیبا کلیداای فی یکی یا منطقی با 9ضد سرق 

 نوار اسب یا مهر و موم اولوگرام( باید محافظ  شوند. 

 

 سوم یتیبرای سطح امن یاتراشه-اند اایپودمانال امات ویژه  -1

 باشد: یاز مین سطح مورد نی  در ای  نیعالوه بر سطح اول و دوم، ال امات ذ

 یا 

 مقاوم در برابر  یاا مادهی کندف نور قاب  دیدن نتواند از آن عبور یه طکپوشش سخ   یکد با یبااا تراشه

 ضربه ولرزش، پوشانده شوند.

 ای

  طبت  زیربنتدد اعمال شود )یخودکفا در سطح سوم با یاتراشه-اندپودمان رم نگاشتی  یاربردکال امات 

1-1-1.) 

                                                 
4 - Probe 

2 - Pick-resistant 
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 اهارم یتیبرای سطح امن یاتراشه-اند اایپودمانال امات ویژه  -1

 د لحاظ شود:ی  در سطح اهارم بایر نیعالوه بر ال امات سطح اول و دوم و سوم، ال امات ز

 بتا  یاا داخ  محفظهیده شود یمقاوم در برابر ضربه و لرزش پوش یاد با مادهیباپودمان رم نگاشتی  یاج ا

ه اطرا  آن را کر یپذانعطا  یستریه پولیت یکص نفوذ دارد)مانند ی  تشخیه قابلک پوسته حفاظ  شده

شتدن، شتدن، سورا دهیر بریتنظ یید نفوذاتایتن بایرد. امچنتیتاست (، قترار گچ فترا گرفتهیپمیست یک

اای خصوصتی و محرمانته و دیلکبه  یص داد تا از دسترسیشدن را تشخا ذوبیشدن، خردشدن ابیآس

 ند.ک یریجلوگ رم  نشده یاتیح یاطالعات یواحداا

  مداوم بر نفوذ بته محفظته به طور ه کد و امحاء باشد ید شام  مدار پاسخگو به تهدیباپودمان رم نگاشتی

اای دیتلکه یتلکدرنتو ید بیتبا نفتوذ یتکص ینظارت داشته باشد و به محض تشتخپودمان رم نگاشتی 

اای خصوصی و محرمانه دیلکه ک یند. تا زمانکرا امحاء  یاتیح یاطالعات یااخصوصی و محرمانه و واحد

به نفوذ و  ییقرار دارند، مدار پاسخگوپودمان رم نگاشتی در درون  رم  نشده یاتیح یاای اطالعاتا واحدی

 د عملیاتی باقی بماند.یامحاء با

 خودکفا یاتراشه-چندپودمان رمزنگاشتی  5-5-4

 یرم نگاشتت اتایپودمانر بته یت، متوارد ز4-1-1 زیربنتددر ر شتده کتذ یعالوه بر ال امتات امنیتتی عمتوم

 اختصا  دارند: خودکفا یااندتراشه

 اول یتیخودکفا برای سطح امن یاتراشه-اند اایپودمانال امات ویژه  -4

قرار گرفته کته  یفشرده از رده صنعت یکا پالستی یمحفظه فل  یککام  در به طور د یباپودمان رم نگاشتی 

 ای درب یا پوشش قاب  برداش  باشد. ممکن اس  دار

 

 دوم یتیخودکفا برای سطح امن یاتراشه-اند اایپودمانال امات ویژه  -9

 د اعمال گردد:ی  بایر نین سطح عالوه بر ال امات سطح اول، ال امات زیدر ا

  کندف نور قاب  دیدن نتواند از آن عبور ید مات و کدر بوده و طیباپودمان رم نگاشتی محفظه. 

 ا پوشش قاب  برداشت  باشتد، آنگتاه ایتن یشام  ار گونه درب پودمان رم نگاشتی ه محفظه ک یدرصورت

ا با ید قف  شده یاای مکانیکی ضد سرق  دارای کلیداای منطقی یا فی یکی بااا با قف اا یا پوششدرب

مانند نوار اسب یا ، د( حفاظ  شونبا براسب پلمیارساز نفوذ )مانند نوار کاای آشاستفاده از مهر و موم

 مهر و موم اولوگرام.

 سوم یتیخودکفا برای سطح امن یاتراشه-اند اایپودمانال امات ویژه  -1
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 د اعمال گردد:ی  بایر نیعالوه بر ال امات امنیتی سطح اول و دوم، برای این سطح امنیتی موارد ز

      

    سخ  و مقاوم در برابر ضربه و لرزش که  یاهد با مادیبا پودمانبخش اند تراشه مدار الکترونیکی داخ

 برای طیف نور قاب  دیدن مات و غیر شفا  اس ، پوشیده شود.

 ای

  ه ار گونه تالش برای برداشتن کد در درون یک محفظه محکم قرار بگیرد به نحوی یباپودمان رم نگاشتی

از کتار  پودمتانبته عبتارتی، شتود ) پودمانیا نفوذ به این محفظه با احتمال زیادی سبب آسیب جدی به 

 بیافتد(.

 اهارم یتیخودکفا برای سطح امن یاتراشه-اند اایپودمانال امات ویژه  -1

 ن سطح اعمال گردد:ید در ای  بایر نیعالوه بر ال امات امنیتی سطح اول، دوم و سوم، موارد ز

  فاده از یتک پوشتش تشتخیص د با استیباپودمان رم نگاشتی ا محفظه مقاوم در برابر ضربه و لرزش یمواد

 یااستودهر یتص نفتوذ نظیتشخ یوکارااساز یریگارکبه   ینفوذ بسته بندی شوند. تشخیص نفوذ از طر
و ..(،  یدائمت یستیمغناط یااتک ، محریحستاس بته مغنتاط یااستوده، 9ااسوده ی)مانند ر یپوشش4

ص یتشتخ یر سازوکاراایا سای( ا ماوراء صوتیو  ری موج)مانند مادون قرم ،  1 کحر یااداندهصیتشخ

ص نفوذ، یتشخ یشود. سازوکارااه شده، انجام مییتعب یااندتراشه اایپودمان ینفوذ شرح داده شده برا

ا محفظته یتشتدن متاده ا ح یتشدن، پودرشدن ابی، آسیارکر برش، سورا ینظ یید حمالت و نفوذاایبا

را تتا حتد  رمت  نشتده یاتیح یاطالعات یواحداا مقاوم به منظور دستیابی به کلید خصوصی و محرمانه و

 ص داد. یامکان تشخ

  متداوم پوستته بته طتور ه بایتد کتبه نفوذ و امحتاء باشتد  یید شام  مدار پاسخگویباپودمان رم نگاشتی

داای رم نگاشتتی یتلکتمام  یتشخیص نفوذ را نظارت کرده و به محض تشخیص دادن یک نفوذ باید فور

داای رم نگاشتی یلکه ک یرا امحا کند. تا زمان رم  نشده داای اطالعاتی حیاتیخصوصی و محرمانه و واح

به نفوذ و  ییقرار دارند، مدار پاسخگوپودمان رم نگاشتی در درون  رم  نشده یاتیح یاای اطالعاتو واحد

 د عملیاتی باقی بماند. یامحاء با

 یطیمح یهاستکآزمون/حفاظت در برابر ش 5-5-5

اند. شتده یطراحت یطتیط محیاز شترا یمحتدوده خاصت یکاستفاده در  یمداراا برا و یکیترونک ات الیتجه

رقابت  یغ یتوانتد باعتث رفتاراتایولتتاژ و حترارت م یشتدن از بتازه عتاد، خارجیا تصادفی یعمد صورتبه

افتتد. حصتول یبته خطتر ب پودمتان  یتب امنین ترتی ات و مداراا شود و بدیار افتادن تجهکا از ی ینیبشیپ

                                                 
1 -  Switch 

2 - Micro Switch 

3 - Motion Detector 
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 یریارگکتافتد، با بته یبه خطر نم یر عادیغ یطیط محیدر شرا پودمان یک یکی ی  فیه امنکنینان از ایاطم

 شود.تواند محق  ، میEFTو  EFPخوا  

 EFTا یت EFP یاتا یقابل یریگارکبه ب یازینپودمان رم نگاشتی  یکسطوح امنیتی اول، دوم و سوم،  یبرا

 بندد.به کار را  EFTیا  EFPد خوا  یباپودمان رم نگاشتی ندارد. اما در سطح اهارم، 

 (1)پیشنهاد  یطیمح یهاستکهای حفاظت در برابر شویژگی 5-5-5-1

ممکتن است  پودمتان رم نگاشتتی  یاتیتخارج از محتدوده عمل یا عمدی یا نوسانات اتفاقی یرعادیط غیشرا

را در برابر این شرایط حفظ کنند. به اشتی پودمان رم نگد ی، باEFPاای امنی  آن را به خطر بیاندازد، ویژگی

 یاز بازه عملیاتی عاد بروندادرده و در زمان کد بر نوسانات حرارت و ولتاژ نظارت یباپودمان رم نگاشتی ژه، یو

 اا پاسخ مناسب را به دنبال داشته باشد.آن

م درجته حترارت و ولتتاژ  ات الکترونیکی باشد که به طتور متداوید شام  مدارات یا تجهیبا EFPاای ویژگی

، یا درجه حترارت از بتازه عتادیولتاژ  بروندادنند. در صورت کیم یریگرا اندازهپودمان رم نگاشتی عملیاتی 

( 9ند تا از عملیات بعتدی جلتوگیری کنتد یتا )کامن خاموش  صورتبهرا  پودمان( 4ا )ید یبا یمدار محافظت

 .کندرا امحاء  رم  نشده یاتیح یاطالعات یحدااداای خصوصی و محرمانه و وایلکه یلکبالفاصله 

به کار  اای محیطیاای حفاظ  در برابر شکس و ویژگی پودمان یعاد یاتیعمل اایمحدوده دیبامستندات 

 .نندکف یتوص را پودمان رفته در

 (2)پیشنهاد  1یطیمح یهاستکهای آزمون شرویه 5-5-5-2

پودمان رم نگاشتی  یاااا و آزمونیسازهیاا، شب یاز تحل یبکید تری( باEFTاای محیطی )آزمون شکس  

باشد تا اطمینان داد که شرایط محیطی یا نوسانات )عمدی یا تصادفی( ختارج از محتدوده عملیتاتی عتادی 

 کند.را با خطر مواجه نمی پودمانامنی   پودمان

EFT عملیاتی مجتاز ختود ختارج از محدوده  پودمان عملیاتی ا ولتاژیه اگر درجه حرارت ک تضمین کندد یبا

نخوااتد بته خطتر  پودمان  یچ وجه امنی، به اشود بروز خطا در تجهی ات یا مدار درونی آنشود و منجر به 

درجته  -418وس ) ی+ درجته سلست988وس تتا یدرجه سلست -488ش، باید از یمورد آزما ی. بازه حرارتافتاد

ن( ی) نسب  بته زمت یش، از کمترین ولتاژ منفیرد آزما ( باشد. بازه ولتاژ موی+ درجه فارنها188  تا یفارنها

ه باعتث کتن( یشود تا کمترین ولتاژ مثب  ) نسب  بته زمتی ات الکترونیکی میه باعث امحاء مداراا یا تجهک

 شود. شود، را باید شام  ی ات الکترونیکی میامحای مداراا یا تجه

شکست  محیطتی انجتام شتده را  یاتاو آزمونپودمتان رم نگاشتتی  یعاد یاتید محدوده عملیمستندات با

 نند.کف یتوص

                                                 
1 - Environment Failure Test 
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   یاتیعملط یمح 5-6

پودمان رم نگاشتتی ه برای عملکرد ک یاف ارا ثاب یاف ار و/ اف ار، نرمسخ  ی  اج ایریبه مد یاتیط عملیمح

اف ارموجود در ر )ماننتد ثابت ییتر قابت  تغیتن است  غکمم یاتیط عملیشود. محمی اتالقاز استند، یمورد ن

ر ییتا قابت  تغیترفعتال ( یغ بروندادو  دروندادبا  ایرایانهاف ار موجود در ا نرمی 4(ROM)یحافظه فقط خواندن

امه  یاارایانه ه با استفاده ازک ییاف ارااا نرمیقرار گرفته  RAM(9(یه در حافظه تصادفک یاف ار)مانند ثاب 

 اس .پودمان رم نگاشتی  یاتیط عملیم از محمولفه مه یک، عام سامانهشوند( باشد. یمنظوره اجرا م

 اتتالق)به عبارتی، مدیر منتابع( امته منظتوره تجتاری  عام سامانه یکبه  :منظورهامه یاتیط عملیمح  -4

ند. ایتن محتیط کی  میریرا مد یاف اری موجود در محدوده رم نگاراف اری و ثاب نرم یه اج اکشود یم

 امته منظتوره یاربردک یااشام  برنامه ،فراینداای کاربرانو  انهسامن وظیفه مدیری  یعملیاتی، امچن

ای از یک محیط عملیتاتی امته منظتوره اای پردازشگر متن را بر عهده دارد ) به عنوان نمونهمث  برنامه

 ندوز را نام برد(.یو عام سامانهتوان می

 1جاوا ین مجازیستا )مانند ماشیا ر وییرقاب  تغیغ یمجاز یاتیط عملیمح یکبه :  محدود یاتیط عملیمح -9

شود که نیتازی بته استتقرار در یتک یم اتالق( 1ی یررقاب  برنامهیغای رایانه یجانب اف ارهموجود در یک 

 عام  امه منظوره ندارد.  سامانه

  افت ودن/ یتقابل یبترا ن اس که ممکشود یم اتالق یاتیط عملیمح یکبه :  رییقاب  تغ یاتیط عملیمح -1

امته منظتوره )ماننتد  عام ستامانه یتک یاتایین اس  تواناکا ممیشده باشد و/ یربندیک، پرییحذ /تغ

اف ار قابت  ا ثابت یتارت اوشتمند قابت  پیکربنتدی کت عام ستامانه، ایرایانته عام سامانهاستفاده از یک 

اربر قاب  ک اراا توسط افا ثاب یاف اراا عام ، نرم سامانهه در یک ک ی( را داشته باشد. در صورتی یربرنامه

ستتند را ین پودمتان یابیتاز حتوزه ارز یه بخشتک ییاف ارااا ثاب یراا ااف اربر بتواند نرمکا یر باشند و/ییتغ

 شود. ر گفته میییقاب  تغ یاتیعمل طیمح عام سامانهند، به این کبارگذاری و اجرا 

د اعمال شود و یبا 4-9-1 زیربنددر  عام سامانهات ر اس ، ال امییاز نو  قاب  تغ یاتیط عملیمحه کیدر صورت

 نیس . 4-9-1 زیربندبه اعمال ال امات  یازیاز نو  محدود باشد، ن یاتیط عملیاگر مح

پودمتان رم نگاشتتی متورد استتفاده در  اف ارثابت ا ی یاتیط عملیمح یاا ید اج ا و قابلیبا یدر مستندساز

 ح گردد. یتشر

                                                 
1 - Read only memory  

2 - Random Access Memory  

3 - JAVA Virtual machine 

4 - non-Programmable  PC Card 
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 عاملسامانهالزامات  5-6-1

 اس :  آورده شدهیمختلف در ذ یتیک سطوح امنیبه تفک یاتیط عملیمح یتیل امات امنا

 اول یتیعام  برای سطح امن سامانهال امات  -4

  با  )یعنی،  باشد کاربری کد محدود به یک حال  عملیاتی تیبا عام سامانهاول،  یتیفقط برای سطح امن

 ام مان جلوگیری شود(. کاربرانصراح  از 

 ر فراینتداا بته یستا ید از دسترستیتات بایتدر حتین انجتام عملپودمان رم نگاشتی سطح اول،  فقط برای

 یریجلتوگ رم  نشتده یانید میلکد یر تولیو مقاد یاتیح یاطالعات ی، واحداامخفیو  یخصوص یداایلک

بته استند نه متعلت   پودمانشوند متعل  به خود اجرا میپودمان رم نگاشتی ند. فراینداایی که توسط ک

را در حین اجترا، داتار وقفته پودمان رم نگاشتی د ینبا رم نگاشتیر یفرایند یا کاربر بیرونی. فراینداای غ

 کنند.

 اتای مرجتع و د به نحوی باشد کته کتدیباپودمان رم نگاشتی اای اف ارثاب اف اراا و تمام نرمسازی پیاده

 رمجاز محافظ  کند؛یر غییرا در برابر افشا و تغ ییاجرا

 امیپ احراز اوی ص یبا استفاده از یک روش مصوب )مانند کد تشخ رم نگاشتیک سازوکار ی (MAC)(4 ا ی

د یتباپودمتان رم نگاشتتی  اف ارثاب و  یاف ارنرم یاج ا یکپاراگینان از حفظ ی( جه  اطمرقمی یامضا

ن یتاده شتود، امصوب برای آزمون یکپتاراگی استتف احراز اوی  اعمال گردد. در صورتی که از یک روش

( به 4-2-1 زیربند) 9/ثاب  اف اراف ارنرم یپاراگیکاز آزمون  یتواند به عنوان بخشیم رم نگاشتیکار وساز

 کار گرفته شود.

 دوم یتیعام  برای سطح امن سامانهال امات  -9

 د اعمال گردد:ی  بای  نین سطح عالوه بر ال امات ذکرشده در سطح اول، ال امات ذیدر ا

 و  ینترلتکو اطالعتات  یاتیتح یاطالعتات یو واحداا رم نگاشتی یداایلکاف اراا، اف اراا و ثاب ه نرمیلک

 ر باشد:ینترل موارد زکد تح  ی ، بایوضع

o افت ار مربوط به توسعه نرم یحفاظت یاارخنمونف شده در یتوص یاتیه ال امات عملک عام سامانه یک

را بترآورده  1(EAL2)تضتمین ارزیتابیستطح دوم  1(CCمعیتار مشتترک) و ارزیابی شده در استاندارد

 کند.می

 ای     

o معادل قاب  اعتماد. عام سامانه یک 

                                                 
1 - Message Authentication Code  

2 - Firmware 

1 - Common Criteria 

4  -Evaluation Asurance Level 2  
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 رم نگاشتتی یداایتکل، رم نگاشتتی افت ارنرماای متن آشتکار، ثابت  افت ار و به منظور محافظ  از داده ،

 یاراای کنترل دسترستکوگر، سازیو اطالعات محرمانه د احراز اوی واحداای اطالعات حیاتی، اطالعات 

 اجباری باید برای اادا  ذی  به کار گرفته شوند: 

o را اجترا پودمان رم نگاشتی اف ار ذخیره شده در اف ار و ثاب ه بتوانند نرمکاا از نقش یاتعیین مجموعه

 ند.ینما

o را کته در ی پودمان رم نگاشتتاف اری اف اری یا ثاب نرم یاا که بتوانند اج ااز نقش یاتعیین مجموعه

)مثت   رم نگاشتیاای ، دادهرم نگاشتیاند از قبی : پارامتراای ذخیره شده رم نگاشتیدرون محدوده 

اای متتن آشتکار، تغییتر اای ممی ی(، واحداای اطالعاتی حیاتی و دادهو دادهداای رم نگاشتی یلک

 داد )به عبارتی، نوشتن، جایگ ینی یا حذ  داده(. 

o رم نگاشتتیاتای از قبیت : داده رم نگاشتتیاف اری نرم یاا که بتوانند اج انقشای از تعیین مجموعه 

 رمت  نشتدهاتای اای ممی ی(، واحتداای اطالعتاتی حیتاتی و دادهو دادهداای رم نگاشتی یلک)مث  

 ذخیره شده در محدوده رم نگاری را بخوانند.

o واحتداای اطالعتاتی حیتاتی را وارد و داای رم نگاشتتی یتلکاا که بتوانند ای از نقشتعیین مجموعه

 کنند.

o احتراز ختا  و پت  از  یاتافقط توسط نقتش کهیبه طور یخصوص یاطالعات یف واحداایامکان تعر

 اا در دسترس باشد؛ن نقشی، ااوی 

o پودمتان داخت  رم بنتدی شتده  صتورتبه کتهیبته طور 4حستاس یاطالعتات یف واحتداایامکان تعر

 شوند؛ ینگهداررم نگاشتی 

o  پودمتان در داخت  رم بنتدی شتده  صورتبهکه  9ر قاب  استخراجیغ یاطالعات یف واحداایتعرامکان

بته صتورت اطالعتات  ی)حتتپودمتان رم نگاشتتی شوند و قابت  استتخراج از یم ینگهداررم نگاشتی 

 باشند؛یشده( نم رم بندی

 اجرایتی بتاز  رم نگاشتتیداای را از تغییر دادن فراین ییو فراینداای اجرا متصدیانه یلکد یبا عام سامانه

شود کته می اتالق رم نگاشتییا غیر  رم نگاشتیدارد. در این مورد، فراینداای اجرایی به تمام فراینداای 

 شوند(. عاملی باشند )به عبارتی، فراینداایی که توسط کاربر تنظیم می سامانهغیر از فراینداای 

 پودمان  یاااا و اف ودن دادهاا، حذ یرات، دسترسییغجه  ثب  ت ی یکار مموساز یکد یبا عام سامانه

 ند.ک، فراام رم نگاشتی

o ثب  شوند: ی ید توسط سازوکار ممیر بایز یداداایرو 

                                                 
1 - Sensitive 

2 - unextractable 
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 شوند.یه توسط متصدی رم  اجرا مک یتوابع یاا برانامعتبر داده درونداددر  یسع 

  کاربر به/از نقش متصدی رم  یکا حذ  یاف ودن 

o  ر را داشته باشد:یز یداداایرو ی یمم یید توانایبا ی یسازوکار مم 

 ذخیره شده در فرایند ممی ی ی یاای ممات تزم جه  پردازش دادهیعمل 

  احراز اوی  یاا  دادهیریکاراای مدسازواای استفاده از درخواس 

   اس .یه مرتبط با امنکاستفاده از یک تابع متصدی رم   

  اس .پودمان رم نگاشتی ه مرتبط با کاربر ک حراز اوی ا یاابه داده یدسترس یاادرخواس 

  پودمان( متناظر با سامانهبه  درونداد)مانند سازوکار  احراز اوی وکار ساز یکاستفاده از. 

  نقش متصدی رم  اتخاذح جه  بر یاای صردرخواس 

 تابع به نقش متصدی رم  یکص یتخص 

 سوم یتیعام  برای سطح امن سامانهال امات  -1

 د اعمال گردد:ی  بای  نیسطح عالوه بر ال امات ذکرشده در سطوح اول و دوم، ال امات ذ نیدر ا

  ینترلکو اطالعات  یاتیح یاطالعات ی، واحداارم نگاشتی یداایلک، رم نگاشتیاف ار اف ار و ثاب تمام نرم 

 ر باشد:ینترل موارد زکد تح  ی  بایو وضع

o افت ار مربوط به توسعه نرم یحفاظت یاارخنمونف شده در یتوص یاتیه ال امات عملک عام سامانه یک

 ، برآورده سازد.4تضمین ارزیابیدر سطح سوم  CCرا طب  استاندارد 

 ای

o معادل ارزیابی شده قاب  اعتماد. عام سامانه یک 

  احتراز و اطالعتات  ینترلتک یاتا، دادهرم نگاشتتی یداایکلر یو محرمانه نظ مخفیه اطالعات یکلانتقال

ا یتک یاختصاصی  برونداد/درونداد یکی یف ک سازوکار قاب  اعتماد )مانند یک درگاهی  ید از طریبا ی او

پودمتان کته از  یافت ارو نرمپودمان رم نگاشتی ن ین کانال امن در واقع بیرد. ای( صورت گ9مسیر مطمئن

تبتادل رم بندی شده  صورتبهد یه اطالعات بای  گردد و در آن کلید تشکیبا کندیاستفاده مرم نگاشتی 

جتاد یاپودمتان رم نگاشتتی افت ار و ن نرمید نشس  بیک کلی  تواف ، یتواند از طریگردد. کانال مذکور م

 ح گردد؛ یکام  تشربه طور پودمان رم نگاشتی جاد کانال امن در یا ید اگونگیبا یگردد. در مستندساز

 وکار ممی ی  د توسط سازی  بایر نیز یداداایتی، روعالوه بر ال امات ممی ی مطرح شده در سطح دوم امنی

                                                 
1 - Evaluation Asurance Level 3 (EAL3) 

9 - Trusted Path 
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 ثب  شود:

o ر مطمئن وی  مسیاای صورت گرفته برای استفاده از قابلتالش 

o ر مطمئنیانداز و مقصد مسراه ییشناسا 

 

 اهارم یتیعام  برای سطح امن سامانهال امات  -1

 شود:د درنظر گرفتهی  باین  ی، در سطح اهارم موارد ذیعالوه بر ال امات مطرح شده در سه سطح قبل

 یو وضع ینترلکو اطالعات  یاتیح یاطالعات یو واحداا رم نگاشتی یداایلکاف ار، اف ار و ثاب تمام نرم  

 ر باشد:ینترل موارد زکد تح  یبا

o افت ار مربوط به توسعه نرم یحفاظت یاارخنمونف شده در یتوص یاتیه ال امات عملک عام سامانه یک

 ، برآورده سازد.EAL4)4(تضمین ارزیابیدر سطح اهارم  CCدارد را طب  استان

 ای

o معادل ارزیابی شده و قاب  اعتماد. عام سامانه یک 

 رمزنگاشتی یدهایکلت یریمد 5-7

د یتلک ی، اجت ارم نگاشتتی یداایتلکات یت، تمتام ارخته حرم نگاشتتید یلک  یریبرای مد یتیال امات امن

رد. در یتگیرا دربتر مپودمتان رم نگاشتتی کتار رفتته توستط هبت یاتیتح یاطالعتات یو واحتداا رم نگاشتی

و  درونداد، توزیع کلید، کلید استقرار، کلید و عدد تصادفی دیتول شام د ی  کلیریمد یرم نگاشت اایپودمان

ممکتن است  ستازوکاراای پودمتان رم نگاشتتی ء کلیتد است . یتک و امحا کلید یسازرهیکلید، ذخبرونداد 

، شده رم بندیداا و واحداای اطالعاتی حیاتی یبندد. کلار که  بیامنیتی را ن اایپودمانر د ساییلک  یریمد

 یتیا تابع امنیتم یک الگوریشود که با استفاده از می اتالقبه آن دسته از کلیداا و واحداای اطالعاتی حیاتی 

غیرمصتوب  یاتاتمیده از الگتورداا و واحداای اطالعاتی حیاتی که با استفایباشند. کلرم بندی شده مصوب 

 شوند. در نظر گرفته میرم  نشده در حوزه این استاندارد به عنوان  ،گردندیم رم بندی

د در مقاب  یبا یرم نگاشت اایپودمانره شده در یذخ یاتیح یاطالعات یو واحداا یخصوص ،مخفی یداایکل

ر و یید در مقاب  تغی  باین یعموم یداایکل نیامچن ،رمجاز محافظ  گردندیغ ینیگ یر و جایی، تغیافشاساز

 رمجاز محافظ  گردند. یغ ینیگ یجا

اتا آن یمتراتااو اج ا و پارپودمان رم نگاشتی کار رفته در هب رم نگاشتی یداایکلد انوا  یبا یدر مستندساز

 ح گردد. یتشر

                                                 
1 - Evaluation Asurance Level 4  
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 1(RNG)یاعداد تصادف یمولدها 5-7-1

د متورد یتد کلیاز ارکان تول یکیبه عنوان معمول به طور  یرم نگاشت اایپودماندر  یاعداد تصادف یمولداا

 یاتیتحالت  عمل یتکا غیرمصتوب را در یمصوب و  ی، مولدااپودمان رم نگاشتیرند. اگر یگیاستفاده قرار م

ه در کتمتداوم  یتصتادف یااد دادهید آزمون تولی، بایاعداد تصادف مولد برونداد یاابندد، دادهبه کار مصوب 

تصادفی مصوب باید در معرض آزمتون الگتوریتم  داس  را بگذراند. مولداای اعداف شدهیتوص 9-2-1 زیربند

 قرار بگیرند. 4-2-1 زیربنددر  رم نگاشتی

توان از آن برای تولید کلید یا تولیتد در صورت وجود یک مولد عدد تصادفی غیر قطعی مصوب استاندارد، می

ده در تولید کلیتد بهتره گرفت . مولتداای غیرقطعتی تجتاری مولداای عدد تصادفی قطعی مورد استفا 9بذر

مولداای عدد تصادفی قطعی مصوب مورد استفاده قرار گیرند. مولداای عدد  بذرتواند برای تولید موجود می

تصادفی غیرقطعی باید تمامی ال امات قاب  اعمال برای مولداای عدد تصتادفی موجتود در ایتن استتاندارد را 

 برآورده کند.

مورد استفاده برای یک تابع امنیتی مصوب باید از مولد عدد تصادفی مصوب داای رم نگاشتی یلکای تولید بر

و کلید  بذر)برای مثال،  دروندادبه عنوان  -4تواند د عدد تصادفی غیرمصوب مییک مول برونداد استفاده شود.

بترای توابتع امنیتتی  1(IV)آغتازه جه  تولیتد برداراتای -9مولد عدد تصادفی قطعی مصوب یا  ( به یکبذر

 نباید دارای مقدار یکسانی باشند. بذرو کلید  بذرمصوب مورد استفاده قرار بگیرد. 

پودمتان رم نگاشتتی ( متورد استتفاده در غیر مصوب)مصوب و  یاعداد تصادف ید مولداایبا یدر مستندساز

 توصیف شوند.

 دید کلیتول 5-7-2

تولیتد داای رم نگاشتی یلکداخلی تولید کند.  صورتبهرا نگاشتی داای رم یلکتواند میپودمان رم نگاشتی 

اتا یتا توابتع امنیتتی مصتوب بایتد بتا استتفاده از جه  استفاده در الگوریتمپودمان رم نگاشتی شده توسط 

از یتک مولتد  درونداداای تولید کلید مصوب تولید شوند. اگر روش تولید کلید مصوب نیازمند دریاف  شرو

ایتن  4-6-1 زیربنتدباشد، برای این منظور باید یک مولد عتدد تصتادفی مصتوب کته ال امتات  عدد تصادفی

 گرفته شود.  کارهبکند استاندارد را برآورده می

برای مقتدار داتی اولیته مولتد عتدد تصتادفی  بذرافشاسازی روش تولید کلید )به عنوان مثال، حدس مقدار 

ات مورد نیاز برای تعیین مقدار کلید تولید شده تزم داشتته باشتد قطعی( باید کمینه عملیاتی به اندازه عملی

                                                 
1 - Random Number Generator  

2 -Seed 

1 - initialization vectors 
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)به عبارتی، پیچیدگی محاسباتی شکستن الگوریتم تولید کلید از جستجوی کام  کلیتد تولیتد شتده، کمتتر 

 نباشد(.

 درونتدادد ال امات یبا بذراین  دروندادباشد،  د وارد شدهیلکد یند تولی، در طول فرادیلکمرتبط با  بذر یکاگر 

ختارج پودمتان رم نگاشتتی د قرار باشد از یلکد یر میانی تولیرا رعای  کند. اگر مقاد 1-6-1 زیربندد در یلک

 اای تقسیم دانش خارج شوند.شوند، باید به شک  رم  شده یا با استفاده از رویه

را پودمان رم نگاشتی  رفته دربه کار ( غیر مصوبد )مصوب یا یلکد یتول یااوهیاز ش یکد اریبا یمستندساز

 ند.کف یتوص

 1دیلکاستقرار  5-7-3

 یروش دستت(، ید عمتومیتلکتم یالگتور یتک)ماننتد استتفاده از  ارکروش خودن اس  به کمم دیلک استقرار
ار و کخود یاااز روش یبکیا تریبارگذاری کلید که به صورت دستی قاب  انتقال اس (  اف اره یک)استفاده از 

گرفتته شتوند، فقتط بته کتار پودمتان رم نگاشتتی  یک، توسط دیلکبرقراری  یاااجرا شود. اگر روش یدست

 د مورد استفاده قرار گیرند. یبا دیلک استقرارمصوب  یااروش

د یت( بابرقراری کلیدتم مورد استفاده برای ی)برای مثال، افشاسازی الگور دیلک استقرارامنی  روش  یافشاساز

 انتقال یافته یا توافت  شتده نیتاز رم نگاشتید یلکن مقدار یید عملیات تعاتی به اندازه تعدایتعداد عمل کمینه

 باشد. داشته

و  درونتدادد ال امتات بایتیانتقتال یافتته مت رم نگاشتیمورد استفاده قرار گیرد، کلید  9اگر روش انتقال کلید

د یتلکه باشد )مانند یک ار رفتکهد بیلک. اگر روش تواف  کندرا برآورده  1-6-1 زیربندمطرح شده در  برونداد

  ال امتات یتبته رعا یازیتاست (، مقتادیر مشتترک ن، مشتت  شدهکمشتتر یانیته از مقادیر مک رم نگاشتی

 ندارند. 1-6-1 زیربند مطرح در برونداد/درونداد

 .کندف یرا توصپودمان رم نگاشتی ارگرفته شده توسط کهب دیلک استقرار یااد روشیبا یمستندساز

 دیکل دادبرونو  درونداد 5-7-4

 رم نگاشتتی یداایلکا از آن خارج شوند. اگر یوارد پودمان رم نگاشتی ن اس  به کمم رم نگاشتی یداایلک

مثتال بتا بته طتور ) یا به صتورت دستتید یاا باآن بروندادو  دروندادشوند، یا از آن خارج میوارد  پودمانبه 

اوشتمند یتا ستایر  نمتوداف ارا یتارت کتال بتا مثتبه طتور ) یکیترونکا به صورت الید( یلکاستفاده از صفحه 

 الکترونیکی بارگذاری کلید( انجام شود. اایپودمان

                                                 
1  - Key Establishment 

2 - Key Transport 
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گتردد، پودمتان رم نگاشتتی رون وارد یتاز ب یمولد اعداد تصادف بذرد، یلکد یات تولیانانچه جه  انجام عمل

 رد. یرت پذصو رم نگاشتی یداایلک دروندادد به روش مشابه ی  باین یمولد تصادف بذر درونداد

ا از آن ختارج یوارد پودمان رم نگاشتی ه به کرم شده  مخفیو  یخصوص یداایکلمصوب  یاتیدر حال  عمل

 داا استفاده گردد.  یلکن یا رم بندیمصوب جه   یااتمید از الگوریشوند، بایم

د بتا استتفاده از یتابپودمان رم نگاشتی به درونداد شوند، در انگام یوارد م یدست یااه به روشک ییداایلک

رنتد. در انگتام وارد یصح  قترار گ یمورد بررس 9-2-1 زیربند کلید دستی توصیف شده دردرونداد آزمون 

ن است  کتو بتاتبردن دقت ، مم دیداری سنجی، جه  درستییر واردشده به صورت دستد، مقدایلکنمودن 

پودمتان بته  یدستت صتورتبهم شتده د ریتلک یا اجت ایت رم نگاشتی یداایلکشود. اگر  ش دادهینما موقتی

 شود. ش دادهید نمایاا نباآن رم  نشدهوارد شوند، در این صورت مقادیر رم نگاشتی 

 ح گردد. یتشرپودمان رم نگاشتی د به کار گرفته شده در یکل بروندادو  درونداد ااید روشیبا یدر مستندساز

 اول و دوم یتیح امنوسطلید برای ک بروندادو  درونداد 5-7-4-1

د به صورت رم شده به یار، باکروش خودشده به برقرارخصوصی و محرمانه  یداایلکح اول و دوم، وسط یبرا

ن ک، ممیدست شده به روشبرقرارخصوصی و محرمانه  یداایلکشوند. ا از آن خارج یوارد پودمان رم نگاشتی 

 وند.ا از آن خارج شیوارد و پودمان رم نگاشتی ار، به کاس  به صورت متن آش

 سوم و چهارم یتیح امنوسطکلید برای  بروندادو  درونداد 5-7-4-2

 ح امنیتی سوم و اهارم:وسط یبرا

 پودمتان   رم شتده بته کد بته شتیتار باکتشده به روش خودبرقرار یخصوص یداایلکو  مخفی یداایلک

 ا خارج شوند. یوارد رم نگاشتی 

 ا با استفاده از یرم شده  صورتبها ید ی، بایشده به روش دستبرقرار یخصوص یداایلکو  مخفی یداایلک

پودمتان متتن آشتکار( بته  رم نگاشتتید یتلکا انتد جت ء یتم دانش )یعنی به صورت دو یاای تقسرویه

 ا خارج شوند.یوارد رم نگاشتی 

 شود:گرفتهبه کار م دانش یاای تقساگر رویه

o  احتراز جداگانته  صتورتبها د ریتلکا خارج کننده اتر جت ء ید کاربر وارد کننده یباپودمان رم نگاشتی

 .کند اوی 

o ر یمست یتکم )برای مثال، با استتفاده از یمستق صورتبهد یار باکمتن آش رم نگاشتی یداایلک یاج ا

پودمتان ی بته استامانهگونته چیا ا واستطهیتاب  مستتقیم متصت ( و بتدون دخالت  ک یکا یمطمئن 

 شود(. مراجعه  9-1به ا خارج شوند )یوارد رم نگاشتی 
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o تزم باشد. یاصل رم نگاشتید یلکبازسازی مجدد  ید براید بایلکدو ج ء  ینهکم 

o ه اگر دانستنکند کد ثاب  یبا یمستندسازn  از باشتد، یتد مورد نیلکبازسازی مجدد  ید برایلکج ء از

 ج  طول آن فراام نکند.هد ایچ اطالعاتی در مورد کلید اصلی بیلکج ء از  n-1دانستن 

o ند.کف یرا توصپودمان رم نگاشتی کار رفته توسط هاای تقسیم دانش بیهد رویبا یمستندساز 

 د یکل یسازرهیذخ 5-7-5

پودمتان رم نگاشتتی در رمت  نشتده  صتورتبها یترم بندی شده  صورتبهممکن اس   رم نگاشتی یداایکل

ر یتغ یمتصدیانتوسط پودمان رم نگاشتی د از بیرون ینبا رم  نشده یو خصوص مخفی یداایذخیره شوند. کل

 مجاز قاب  دسترس باشند.

را بتا  پودمتانره شتده در یت، خصوصی یتا عمتومی( ذخمخفی) رم نگاشتی یداایلکد یباپودمان رم نگاشتی 

انتد، مترتبط داا به وی تخصیص داده شدهیلکه کموجودی  صحیح )به عنوان مثال، شخص، گروه یا فرایند( 

 سازد.

 ح گردد. ید تشریکل یسازرهیبرای ذخپودمان رم نگاشتی سط کار رفته توهاای بد روشیبا یدر مستندساز

 دیکل یامحا 5-7-6

 یر واحتداایو سا مخفیخصوصی و  رم نگاشتی یداایلکرا جه  امحاء  ید روشیباپودمان رم نگاشتی  یک

یا واحداای اطالعتاتی داای رم نگاشتی یلکند. امحای کفراام  پودمانموجود در  رم  نشده یاتیح یاطالعات

معتبر تعبیته شتده محافظت   پودمانه رم  شده استند یا به طور منطقی یا فی یکی در درون یک حیاتی ک

 شوند )مطاب  با ال امات این استاندارد( نیاز نیس .می

 رم نگاشتتی یداایتکل یجهت  امحتاپودمان رم نگاشتتی اای به کارگرفته شده در د روشیدر مستندات با

 ح گردد. یتشر

 یسیومغناطترکال یتداخل/ سازگار 5-8

( EMC)یسیترومغناطکال ی( و سازگارEMI)یسیترومغناطکتداخ  ال یر را براید ال امات زیرم نگار با پودمان

 . کندبرآورده 

 باشند. EMI/EMC  ال امات ید در بردارنده اثبات رعایمستندات با

 ح امنیتی اول و دوموسط 5-8-1

ف شتده در یتوصت EMI/EMCبا ال امات  مینهکد یباپودمان رم نگاشتی  یکح امنیتی اول و دوم، وسط یبرا

 ، مطابق  داشته باشد.FCCاز استاندارد  Aالس ک، B، زیر بخش 41 بند
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 ح امنیتی سوم وچهارموسط 5-8-2

ف شتده یتوصت EMI/EMCبا ال امات  کمینهد یباپودمان رم نگاشتی  یکسطوح امنیتی سوم و اهارم،  یبرا

 مطابق  داشته باشد.  ،FCCاز استاندارد  Bالس ک، B، زیر بخش 41 بنددر 

 ییخودآزما 5-9

  یتو ن 4نیاتای آغتازییخودآزمتاد یتنتد، باکیار متک یه به درستکنان از آنیجه  اطم یتیامن پودمان یک

انجام پودمان رم نگاشتی شدن د به محض روشنین، بایاای آغازییرا انجام داد. خودآزما 9اای شرطیآزمون

شوند، ) بته فراخوانده می یاربردک یتیتابع یا یک عملیات امن یکه کیدر زمان یاای شرطییشوند. خودآزما

ن اس  عالوه کممپودمان رم نگاشتی  یکد اجرا شوند. یدارند( با ییاز به خودآزمایه نک یتیعبارتی، توابع امن

    انجام داد.یرا ن یگریآغازین یا شرطی د یااییاای توصیف شده در این استاندارد، خودآزمابر آزمون

عالمت   یکحال  خطا شده و  یکد وارد یس  بخورد، باکاا شییاز خودآزما یکیدر پودمان رم نگاشتی اگر 

چ نتو  ید اتیته در حال  خطا قرار دارد نباک یان سازد و تا زمانینما برونداد  ینشانگر خطا را در واسط وضع

 داشته باشد.  داده برونداددر واسط  بروندادا یند و کرا اجرا  رم نگاشتیات یعمل

   مشخص گردد:ید موارد ذیبا یدر مستندساز

 ؛ین و شرطیاای آغازییشام  خودآزماپودمان رم نگاشتی اای اجرا شده توسط ییخودآزما 

  ن یتتوانتد وارد ا، متیییدر صورت مواجه با شکس  در خودآزماپودمان رم نگاشتی که  ییخطا یااحال

 شود؛ اا حال 

 از یتمورد ن یبه حال  عادپودمان رم نگاشتی از حال  خطا و بازگش   برونداده  که ج یاتیط و عملیشرا

پودمتان داری هتباشند )به عنوان مثال این شرایط و عملیات ممکن اس  شتام  تعمیتر و نگیم یو ضرور

 مجدد باشد(.  یسازو آماده ییزداآن به سازنده جه  اشکال برداریبهرهیا رم نگاشتی 

 نیآغاز یهاآزمون 5-9-1

پودمتان در اتر بتار استتفاده از پودمتان رم نگاشتتی عملکترد  ینان از درستتین جه  اطمیآغاز ییخودآزما

گتردد. اگتر یخودکار و بدون دخال  کاربر اعمال مت صورتبهپودمان رم نگاشتی  1هی، پ  از تغذرم نگاشتی

د وارد حال  خطا گتردد. یباپودمان رم نگاشتی رد، ین امراه با خطا صورت گیآغاز ییات خودآزمایانجام عمل

باشد. عالوه بر  یتیو امن رم نگاشتیات یک از عملیچید قادر به انجام اینباپودمان رم نگاشتی در حال  خطا 

ه با درخواس  کد فراام شود یان باکن امی، ایادوره آزمونان کن، به منظور فراام آوردن امیانجام آزمون آغاز

 رد.ین صورت پذیمرتبط با آزمون آغاز یااآزمونمجدد،  یاندازراهر ینظ یگرید ییاااربر در زمانک

 

                                                 
1 - Power_Up Self Test 

2 - Conditional Self Test 

3 - Power up 
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   باشد:یذ یااد شام  آزمونیبا کمینه یرم نگاشت اایپودماندر  ییخودآزما 

 تم رم نگاشتییالگورآزمون  -4

 سازگاریو آزمون  4با جواب مشخص بروندادممکن اس  به دو صورت آزمون  رم نگاشتی یااتمیآزمون الگور

بتا جتواب  برونتداداز آزمتون  یر تصتادفیغ یااتمیش صح  عملکرد الگوریرد. جه  آزمایصورت گ 9هدوگان

د یتاز قبت  تول برونتدادبتا  تم رم نگاشتییالگورک ید یجد بروندادب که ین ترتیشود، بدیمشخص استفاده م

وااتد شتد. جهت  ر، آزمون مذکور با شکس  مواجه خین مقادیا یشود، در صورت عدم برابریسه میشده مقا

شتود؛ یتم به روش دوگانه استتفاده متیاز آزمون عملکرد الگور یتصادف یااتمیش صح  عملکرد الگوریآزما

بته عنتوان گتردد؛ ین میی  دوگانه آن آزمون تعیتم با توجه به ماایب که صح  عملکرد ار الگورین ترتیبد

رم بنتدی تم متذکور یبا استفاده از الگتور ک داده آزمونی، یتصادف یبندتم رم یک الگوریمثال جه  آزمون 

 ییگشته و مقدار اطالعات رم گشتا ییمتناظر، رم گشا ییتم رم گشایو داده رم شده با استفاده از الگورشده 

ن دو مقدار با ام برابر نباشند، آزمون مذکور با شکست  یگردد؛ انانچه ایسه میه مقایشده با داده آزمون اول

 شود. یمواجه م

وجود داشته باشد،  تم رم نگاشتییالگورک ی یمستق  برا یسازادهیدو روش پپودمان رم نگاشتی ک ی اگر در

 صورت:نیدر ا

  شود.با جواب مشخص ممکن اس  حذ   بروندادآزمون 

 سه گردند؛یمداوم با یکدیگر مقابه طور د یبا یسازادهیاای دو روش پبرونداد 

  باید رد شود.  تم رم نگاشتییالگورام برابر نبودند، آزمون  باسازی پیادهدو روش اای برونداداگر 

 

 اف ارثاب /اف ارنرم یکپاراگیآزمون  -9

بایتد بتا پودمان رم نگاشتتی اف ار / نرماف ارثاب  یکپاراگی، آزمون رم نگاشتی پودماندر انگام روشن شدن 

ام یتا یپ احراز اوی ص ید تشخر یک کیمصوب )نظ احراز اوی کار سازوک یا یص خطا ید تشخکاستفاده از 

جته یاعمتال شتود. اگتر نتپودمتان رم نگاشتتی  اف ارثابت و  یافت ارنرم یمصوب( به کلیه اج ارقمی  یامضا

با شکس  مواجه خوااد شتد. آزمتون  یکپاراگیبرابر نبود، آزمون  ین آزمون با مقدار قبلیمحاسبه شده در ا

 ین استاندارد مستثنیاکه از ال امات پودمان رم نگاشتی  اف ارثاب  اف ار واز نرم ییاج ا یمذکور برا یکپاراگی

 باشد. یمراجعه شود(، تزم نم 4-1 استند )به زیربند

   باشد.یب 49 کمینهد ید باکن یص خطا استفاده شود، طول ایه از کد تشخک یدر صورت

 یاتیآزمون توابع ح -1

                                                 
1 - known-answer test 

2 - pair-wise consistency test 
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اای از آزمون قسمتیبه عنوان  پودمان یاندازر انگام راهد دی، بارم نگاشتی پودمان یاتیح یتیر توابع امنیسا

آزمتوده  اای شترطیط خا  باید به عنوان آزمونیاجراشده در شرا یاتیر توابع حیش شوند. سایآغازین آزما

 شوند.

را پودمتان رم نگاشتتی  یتکات امنیتتی در یتتزم جه  انجتام عمل یاتیح یتیه توابع امنیلکد یمستندات با

د تعیتین یترا با پودمانن و شرطی کاربرد پذیر اجراشده توسط یاای آغازه آزمونیلکن ی. امچننندکف یتوص

 ند.ک

 شرطی یهاآزمون 5-9-2

ا یتاف ار نرم یداا، بارگذاریلکزوج یاای سازگارآزمون یف شده برایط توصیه شراک یشرطی، وقت یااآزمون

، واقع شوند، باید توسط یک کنارگذار  آزمون یو ن ید مداوم اعداد تصادفی، تول4دیلک یدست درونداداف ار، ثاب 

 شوند. اجرا پودمان رم نگاشتی 

 (یو خصوص یهای عمومدیلک یآزمون سازگاری دو به دو )برا 5-9-2-1

ر یتاای سازگاری دو به دو زرد، در این صورت آزمونکد یرا تول یو عموم یخصوص یداایلک پودمان یکاگر 

 اا انجام شود:آن یباید بررو

مقتدار  یکد یبا ید عمومیلکاستفاده شوند، آنگاه د مصوب یلکروش انتقال  یک یداا جه  اجرایلکاگر   -4

ه اتر ک یسه شود. در صورتیه مقایاول رم  نشدهد با مقدار یند. مقدار رم شده حاص  باکرا رم   رم  نشده

بتا اتم متفتاوت باشتند، ه دو مقدار ک یشود. در صورتس  مواجه ک، آزمون باید با شبرابر باشنددو مقدار 

شتده بتا  ییرد و مقدار رم گشتایمقدار رم شده مورد استفاده قرار گ یید جه  رم گشایبا ید خصوصیلک

س  مواجته ک، آزمون باید با شبرابر نباشندر با ام یه مقادک یسه شود. در صورتیه مقایاول رم  نشدهمقدار 

 . شود

داای یلکاند، آنگاه سازگاری ، استفاده شدهرقمی یضاام سنجیدرستیداا جه  انجام محاسبه و یلک اگر  -9

شتود. در صتورت عتدم یش میآزمتا رقمتی یامضتا ستنجیدرستیخصوصی و عمومی باید با محاسبه و 

 شود.س  مواجه ک، آزمون باید با شرقمی یامضا سنجیدرستی

 افزارا نرمیافزار ثابت یآزمون بارگذار 5-9-2-2

ر یتز یاتاشتوند، آزمون یبارگذارپودمان رم نگاشتی بتوانند از بیرون در  یاف ارا ثاب ی یاف اراگر اج ای نرم

 د انجام شود:یبا

روش  یکشده باشند،  یبارگذارپودمان رم نگاشتی اف ار از بیرون در ثاب  یاف ار و اج اه نرمک یدر صورت -4

پیتام   احتراز اویتا کتد یتو  رقمتی یامضتاپیتام ،  احتراز اویت مصوب )ماننتد یتک کتد  احراز اوی 

 یا ثاب  اف ار اعمال شود. اف ارنرمد به تمام اج ای ی( با9(HMACاکیده)

                                                 
1 - Manual Key Entry 

9 - hash message authentication code 
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 یجته قبلتیجه محاسبه شده با نتیسه شود. اگر نتیمقا ید شده قبلیجه تولید با نتیجه محاسبه شده باینت -9

 .شودس  مواجه کن آزمون باید با شیبرابر نباشد، ا
 

 دیلک یدست دروندادآزمون  5-9-2-3

 د انجام شود:یاا بان آزمونیوارد شوند، ا یدست صورتبهد یلک یا اج ای گاشتیرم ن یداایلکاگر 

 ردهکاستفاده  دروندادرار کا از تیگرفته باشند و به کار را  EDC یکد ید، بایلک یا اج ای رم نگاشتید یلک -4

 باشند.

   باشد.یب 49 کمینهد طول آن یاستفاده شده باشد، با EDC یکاگر  -9

با ام مطابق  نداشته باشد، آزمتون بتا  درونداداارار کا تیشود  سنجیدرستینتواند  EDCه ک یدر صورت -1

 شود.یس  مواجه مکش

 ید مداوم اعداد تصادفیآزمون تول 5-9-2-4

را در یک شتیوه عملکترد مصتوب  یا غیر مصوب مصوب یاعداد تصادف ی، مولدااپودمان رم نگاشتی یکاگر 

 ار مولد انجام داد: یر را برایز یااد آزمونیکار بگیرد، باهب

 یتیب n کن بلویند ، اولک( را تولید n>15) یتیب n ییااکمولد عدد تصادفی، بلو یکاز  یاگر ار فراخوان -4

د مورد استفاده قترار ی، نباپودمان رم نگاشتیمجدد  یاندازا راهی یسازدشده بعد از روشن شدن، آمادهیتول

د یتجد یتتیب n کره شود. ار بلویشود، ذخید میه تولک یدبع یتیب nکسه با بلویمقا ید برایگیرد؛ اما با

س  که با ام برابر باشند، آزمون با شک یسه شود. در صورتیخود مقا یقبل یتیب n کد با بلوید شده بایتول

 اس .مواجه شده

 د شتده بعتد ازیتول یتیب nن یند، اولک  فراام یب 49متر از کمولد عدد تصادفی،  یکاز  یاگر ار فراخوان -9

سته بتا یمقا ید برایشود. اما باگرفتهارکبه د ی( نباn>15مجدد )به ازای  یاندازیا راه یساز، آمادهیاندازراه

 یقبل یتیب nد با دنباله ید شده، باید تولیجد یتیب nره شود. ار دنباله یذخ یدشده بعدیتول یتیب nمقدار 

 اس .س  مواجه شدهکبا شه با ام برابر باشند، آزمون ک یسه شود. در صورتیخود مقا

 

 آزمون کنارگذار 5-9-2-5

ارائه شوند )ماننتد  رم نگاشتیاز به پردازش یه خدمات بتوانند بدون نک ییآن جاپودمان رم نگاشتی  یکاگر 

نتان یر جه  اطمیز یاارده باشد، آزمونکادهیکنارگذار را پ یی(، تواناپودمانار در درون کآش یااانتقال داده

 شود:یار وجود ندارد، انجام مکمتن آش یااداده یر عمدیغ بروندادجه   یاهچ روزنیه اکنیاز ا
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 ستودایانحصتاری عمت   رم نگاشتتیختدم   یککنارگذار انحصاری و  ن یک خدم یدر انگامی که ب -4

 رم نگاشتتیند یازمند به فرایاای نخدم د صح  عملکرد یباپودمان رم نگاشتی گیرد، کردن صورت می

 ش کند.یرا آزما

 رم نگاشتتیخدم  کنارگذار و یک ختدم   یکن یار بکخود صورتبهبتواند پودمان رم نگاشتی  یکاگر  -9

 یش و بررستیآزما اادرستی این سازوکارد یبااای سودای کردن، در صورت اصالح سازوکارند، ک سودای

 شود.

 نند.کف یرا توص سودایا منط  کنترل کردن رویه ید سازوکار یمستندات با

 یاحطر تضمین 5-11

، یدر طتول طراحتپودمتان رم نگاشتتی برتر ستازنده  یااگیری تجربهکاربهعبارت اس  از:  یطراح تضمین

 ین استاندارد، به درستیمنطب  با ال امات اپودمان رم نگاشتی نکه ین ای، دادن تضمپودمانتوسعه و عملکرد 

پودمتان رم نگاشتتی ستتفاده از ا یاس  و اینکه مستتندات راانمتا، توسعه و عرضه شدهیکربندیش، پیآزما

، توستعه و کارگیریبهطور مناسبی فراام شده اس . در ادامه ال امات امنیتی مدیری  پیکربندی، تحوی  و هب

 شود.تشریح میپودمان رم نگاشتی مستندات راانمای 

 یربندیکت پیریمد 5-11-1

پودمتان   که توسط سازنده اس یربندیک  پیریمد سامانه یتیال امات امن توصیف کننده یربندیک  پیریمد

در  یاتیاای عملیژگیه کلیه ال امات و وکند کیم نیشود. مدیری  پیکربندی تضممی یسازادهیپرم نگاشتی 

 اند.افتهیتحق   پودمان یسازادهیپ

درون محتدوده رم نگتاری آن و  یه اجت ایتلکو پودمان رم نگاشتی  ید برایبا یربندیک  پیریمد سامانه یک

، پودمتان ی، اجت اپودمتان)ماننتد ختود  یربنتدیکشود. ار نسخه اقالم پ یسازادهیستندات آن پن میامچن

د یتو مستندات مربوطته استتند، با پودمانه شام  ک( عام سامانهو  یتیامن یاامشیخط، یاربرک یراانما

 شماره شناسایی منحصر به فرد گرفته و به آن براسب شود.  یک

 1برداریو بهره یریارگکبه  5-11-2

پودمتان  امن ارک، نصب و شرو  به برداریبهره یبرا یتیتوصیف کننده ال امات امن برداریو بهره یریارگکبه 

ط یو در شرا برداریبهرهامن به کاربر مجاز  صورتبه پودمانه کند کین میف کرده و تضمیرا توصرم نگاشتی 

 اس .ه شدهیاول یسازح و امن نصب و آمادهیصح

 اول یتیسطح امن -4

 ح گردد.ید در مستندات تشریباپودمان رم نگاشتی و شرو  به کار امن  یندازنصب، راهرویه 

                                                 
1 - Deployment and Operation 
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 دوم، سوم و اهارم یتیسطوح امن -9

 پودمان یاانسخه برداریبهرهتزم جه  حفظ امنی  در حین توزیع و  یاارویهح اول، وعالوه بر ال امات سط

 ح گردد.ید در مستندات تشریبه کاربر مجاز نی  با

 توسعه 5-11-3

در ستطوح مختلتف را پودمتان رم نگاشتتی امنتتی  اتایقابلی ش و ارائه یجه  نما یتی، ال امات امنتوسعه

و  یتتیامنمشتی خط، متنتاظر بتا پودمان رم نگاشتی یسازادهیه پکند کین میند. توسعه، تضمکیف میتوص

 باشد. یآن م یاتیعمل یاایژگیو

 یف سطح باتیکاربر و توص یقاب  دیدن برا یاااا و واسطدرگاه یف سطح باتیبه توص، یاتیعمل یاایژگیو

 شود.می اتالقپودمان رم نگاشتی رفتار 

 اول یتیسطح امن -4

 اول لحاظ شود: یتید در سطح امنیر بایال امات ز

 را بتا پودمتان رم نگاشتتی  اف ارثاب اف ار و ، نرمیاف ارسخ  یاج ا یمستندات باید تناظر و ارتباط طراح

 توصیف کنند؛ پودمان یتیامنمشی طخ

  ی یا ثاب  اف اری باشتد، در مستتندات بایتد کتد منبتع ایتن اف ارنرمدارای اج ای پودمان رم نگاشتی اگر

و  یطراح ین اج ایات متناظر با ار بخش کد که ارتباط بیی به امراه توضحاف ارثاب اف اری و اج ای نرم

 آورده شود؛، کندیح میال امات اعمال شده را تشر

  ف یدارای اج ای سخ  اف اری باشتد، در مستتندات بایتد الگواتا و/یتا زبتان توصتپودمان رم نگاشتی اگر

 برای اج ی سخ  اف اری توصیف شود. 4(HDL)اف ارسخ 

 دوم یتیسطح امن -9

 د اعمال گردد:ی  بای  نید شده در سطح اول، ال امات ذین سطح عالوه بر ال امات قیدر ا

 اتا و ، درگتاهپودمتان رم نگاشتتیارائه شود که در آن  پودماناید یک توصیف کارکردی از در مستندات ب

 شود. توصیف می یر رسمیغبه طور اا و اد  این واسط پودمان یخارج یااواسط

 سوم یتیسطح امن -1

   باید اعمال شود:یر نید شده در سطوح اول و دوم، ال امات زین سطح عالوه بر ال امات قیدر ا

                                                 
1 - Hardware Description Language  



 

11 
 

 یسازادهیک زبان سطح بات پید با استفاده از یباپودمان رم نگاشتی  یاف ارثاب و  یاف ارنرم یاج ا یتمام 

د جهت  بتاتبردن کت یا ریت یر استمبلین نظییسطح پا یااگردند. البته در موراد محدود، استفاده از زبان

 مجاز اس .  طح بات در اختیار نیس ،سیا زمانی که کد پودمان رم نگاشتی در  ییکارآ

 د یتباپودمان رم نگاشتی درون  یاف ارسخ  یه اج ایلکاس ، اف ار استفاده شدهف سخ یاگر از زبان توص

 شوند.سازی پیادهزبان توصیف سطح بات  یکبا استفاده از 

 اهارم یتیسطح امن -1

 ر باید اعمال شود:یاول، دوم و سوم، در سطح اهارم ال امات ز یتیعالوه بر سطوح امن

 پودمتان  یتتیامنمشتی خطات یاتا و خصوصته نقشکتد نتنک ارائتهرا  یمتدل رستم یکد یستندات بام

ه از یتک کتوصیف شود  یزبان رسم یکد با استفاده از یبا یکند. این مدل رسمح مییرا تشررم نگاشتی 

 گیرد. اا بهره مینمادگذاری مبتنی بر ریاضیات از قبی  منط  مرتبه اول یا نظریه مجموعه

 یتتیامنمشتی خطرا با توجه به  یه سازگاری و جامعی  مدل رسمکد توضیحاتی ارائه کنند یتندات بامس 

 نشان داد. پودمان رم نگاشتی 

 و توصتیف کتارکردی،  ین مدل رستمیبه منظور نشان دادن تناظر ب یر رسمید یک اثبات غیمستندات با

 ارائه داند. 

 یاملکتحات ید با توضتید منبع باک، پودمان رم نگاشتیاف ار اف اری و ثاب اف اری، نرمسخ  ار ج ء یبرا 

، پودمان یبه اج ا دروندادتزم برای  یااشرطشیپ -4ه توصیف کننده این موارد استند: کتشریح شوند 

 یه نشتان دانتده عملکترد درست  اجت اکت ییااشترطپ  -9اا به منظور اجرای صحیح و رویه توابع یا

توانند با استفاده از ار نمادگذاری توصتیف اا میشرطاا و پ شرطشیاا استند. پرویه ، توابع یاپودمان

 داند.ح مییاا را توضرویه ، توابع یاپودمان یام  و بدون ابهام رفتار اج اکشوند که با ج ئیات 

 و توصتیف کتارکردی را پودمتان رم نگاشتتی  ین طراحتیاثبات غیر رسمی از تناظر بت یکد یمستندات با

 نند.کف یتوص

 مستندات راهنما  5-11-4

باشتد.  یمتپودمتان رم نگاشتتی   یریو متد یح، نگهتداریصتح یربندیکدر رابطه با پ متصدی رم  یراانما

اا، راانمااا و اخطاراا به منظور استفاده امن از را به امراه دستورالعم  پودمان یتی، توابع امناربرک یراانما

کنتد، راانمتای کتاربر نقش تعمیتر و نگهتداری را پشتتیبانی تی پودمان رم نگاشداد. اگر ی، شرح مپودمان

ی کته نقتش تعمیتر و متصدیاناای تعمیر و نگهداری فی یکی و/یا منطقی را برای خدم نهایی/متصدی رم ، 

 کند. گیرند، توصیف مینگهداری را بر عهده می
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د متوارد یتگردد باین میرم  تدونقش متصدی  یکه براپودمان رم نگاشتی استفاده از  یدر مستندات راانما

 ر توصیف شود:یز

 یاتاو واستط یکتی یف یاتا، درگتاهیتتیامن ی، پارامتراتایتیات مدیریتی ، پیشامداای امنیتوابع و عمل 

 که توسط متصدی رم  قاب  دسترس استند؛پودمان رم نگاشتی  یمنطق

 به روش امن یرم نگاشت اایپودمان  یریاای اعمال مدرویه 

 استند.پودمان رم نگاشتی اربر که مربوط به عملکرد امن کدر خصو  رفتار  ییاافرضشیپ 

ر یتد متوارد زیتگتردد باین مینقش کاربر نهایی تدو یکه براپودمان رم نگاشتی استفاده  یدر مستند راانما

 توصیف شود:

 اربر نهتایی که توستط کتپودمان رم نگاشتی منطقی  یااو واسط یکی یف یاامصوب، درگاه یتیتوابع امن

 قاب  دسترس استند؛

  امتن،  صتورتبهو عمکترد آن پودمان رم نگاشتتی   یکاربر نهایی که جه  حفظ امن یاا یمسؤولکلیه

 از استند.یمورد ن

 ر حمالتیب در برابر سایدهنده آساهشکاقدامات  5-11

ن یتان انتشتار ار باشند که در زمتیپذبی  آسین یگریممکن اس  در مقاب  حمالت د یرم نگاشت اایپودمان

  یتر تحلیتنظ یباشد )مانند حمالتیاا در دسترس نمآن یر برایپذآزمون یتینسخه از استاندارد، ال امات امن

ن استتاندارد استتند )ماننتد نفتوذ از یه خارج از قلمرو اک یا حمالتی( و  1جاد خطایو ا 9ی  زمانی، تحل4توان

در  ی  حملته، اطالعتاتیکند تا از طریم یمهاجم سعن نو  حمالت، شخص ی(. در ا1تشعشعات ی  بررسیطر

گردنتد، بته یره متیتذخپودمان رم نگاشتی که در  یگریو اطالعات محرمانه د رم نگاشتی یداایکلارتباط با 

 اس :خالصه شرح داده شدهبه طور ن نو  حمالت ی  ایدس  آورد. در ذ

  یو تحل 1 (SPA  ساده توان )یتحل یکلبه دو نو   ی  توان مصرفیبر تحل یحمالت مبتن: ل توانیتحل -4

مصر  توان  یم الگواای  مستقی  تحلیاز طر SPAشوند. حمالت یم میتقس 9 (DPAتوان ) یتفاضل

پودمان رم نگاشتی خا  اجراشده توسط  یاااستخراج شده از دستورالعم  یاایسنجو زمان یکیالکتر

رات مصر  توان یی  پایش تغیمذکور از طر یااگردند. الگوی، اعمال مرم نگاشتیند یک فرآی یدر ط

تم یالگورمربوط به  یاامولفه یبه دس  آمده و با اد  آشکارسازپودمان رم نگاشتی  یکیالکتر

                                                 
1 - Power analysis 

2 - Timing analysis 

3 - Fault induction 

4 - TEMPEST 

5 - Simple Power Analysis 

6 - Differential Power Analysis 
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با امان  DPAگیرند. حمالت مورد تحلی  قرار می رم نگاشتی یداایکلو اطالعات مربوط به  رم نگاشتی

 یکیرات مصر  توان الکترییگر، تغید فنون ایو  یآمار یاابا استفاده از روش یول SPAاادا  حمالت 

 ند. ینمای  میرا تحلپودمان رم نگاشتی 

ن زمان یباشند. بنابرایم یشرط یاات شاخهیشام  عمل یعیطببه طور اا از برنامه یاری: بسیل زمانیتحل -2

ن یجه ایتم نیس . در نتین الگوریگر اید یبرابر با اجرا یزمان یدارا بایدتم یک الگوریاجرای ار بار 

باشد. به یر میپذاطالعات پردازش شده توسط الگوریتم امکان یابیآوردن و باز، بدس یاختالفات زمان

را  یجاد کرده و اطالعاتیرا ا یک کانال جانبیتواند یتم میک الگوری ی  اس  که زمان اجراین دلیام

در  یک اص  کلیتم ارائه داد که یک الگوریدر  محاسبات موجود یپردازش شده در ط یااداده درباره

 باشد.یم ی  زمانیحمالت تحل

ر در ییجاد تغیر امواج ری  موج و ای)نظ ی  اعمال عوام  خارجیجاد خطا از طریحمالت ا جاد خطا:یا -1

 آن ین خطااا و الگواای  ایند. تحلینمایجاد خطا میا یرم نگاشت اایپودمانحرارت و ولتاژ( در پردازش 

از  یخاص یاامورد استفاده قرار گرفته و مولفهپودمان رم نگاشتی معکوس  یند مهندسیتواند در فرآیم

 .کند یرا آشکارساز رم نگاشتی یداایکلو اطالعات مربوط به  رم نگاشتی یااتمیالگور

 از یاا از راه دور مجموعهی یص خارجی، با تشخTEMPESTحمالت تشعشعات:  یق بررسینفوذ از طر -1

 ات مترتبط بتا آن در طتول یتو تجهپودمان رم نگاشتی  یکساطع شده از  یسیترومغناطکال یااگنالیس

، فشار داده شده دیکلمث   یآوردن اطالعاتبه دس  یتواند برایم حمالتین یانشوند. پردازش، اعمال می

 یداایتلک)مانند  یتیامنو  یاتیاز اطالعات ح یگرید یاا کشو  شیدر صفحه نما شده ش دادهیام نمایپ

ن حمالتتی، یااش مختاطرات انتکاررفته جه  که ب سازوکار یک. ردیمورد استفاده قرار گ (،رم نگاشتی

شتدن یاز متوارد موجتب خنث یاریدر بست 4ه اج ا اس . استفاده از حفاظیلک یژه برایاستفاده از حفاظ و

 شود.یرون میاا به بتشعشعات و عدم انتشار آن

، یتتیامن یاامشتیخطد در یتشتده باشتد، با یا اند حمله طراحی یکب یااش آسکه  ج پودمان یکاگر 

 شود.ب شرح دادهیااش آسکگرفته شده جه  ارکبه  یتیامن یسازوکاراا

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Shield 
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 وست الفیپ

 (الزامی)

 الزامات مستندسازی

ه مستندات باید توسط سازنده یلک ند.کیان مین استاندارد را بیا یاز ال امات مستندساز یار خالصهیز 4بازبینه

 تهیه و ارائه شود. پودمان رم نگاشتی 

 

 پودمان رمزنگاشتیمشخصات  1-الف

پودمتان رم نگاشتتی مختلتف  یلحاظ شده در اج ا یاایژگین مشخصات و وییجه  تع یال امات مستندساز

 یاف اراتاداا و نترمکت یمتورد رن ال امات در یاس . ا  آورده شدهیاف ار در ذاف ار و ثاب اف ار، نرمشام  سخ 

که پودمان رم نگاشتی  یک از اج ایا در مورد ار یباشد و یاا در دسترس سازنده نمکه کد منبع آن ایسامانه

 گردد. ی  ندارند، اعمال نمیبا امن یارتباط

 ار و افتاف ار، نترمشام  سخ پودمان رم نگاشتی مختلف  یکننده مشخصات اج افید توصیبا یسازمستند 

پودمتان رم نگاشتتی  یکی یف یکربندیو مشخصات مرز رم نگاشتی احاطه کننده این اج ا باشد. پ اف ارثاب 

 (؛یتیه سطوح امنیلکح گردد )ید در مستند تشریبا

 ن یتکته از ال امتات اپودمتان رم نگاشتتی  اف ارثاب اف ار یا اف ار، نرمد ار بخش از سخ یبا یدر مستندساز

 (؛ یتیه سطوح امنیلکن شود )یی  منطقی تعیبا ذکر دت شده یثناستاندارد مست

 اطالعات در  بروندادو  درونداد یراایه مسیو کل یمنطق یاا، واسطیکی یف یااد درگاهیبا یدر مستندساز

 (؛یتیه سطوح امنیلکمشخص شود )پودمان رم نگاشتی 

 و  یکتی یاتای فدانتده، نمتایشاشتتیپودمتان رم نگ یا منطقتیو  یدست یاانترلکد یبا یدر مستندساز

 (؛یتیه سطوح امنیلکمشخص شوند ) یکیترکو ال ی، منطقیکی یف یاربردکات ی  و خصوصیوضع یمنطق

 اتای در حالت پودمتان رم نگاشتتی مصتوب و غیرمصتوب کته در  یتیه توابع امنید کلیبا یسازدر مستند

 (؛یتیه سطوح امنیلکرس  شوند )رند، فهیگیمصوب و غیرمصوب مورد استفاده قرار م یاتیعمل

 و پودمان رم نگاشتی  یاف اراصلی سخ  یاج ا یدانده تمامشینما 9بستک نمودارد شام  یبا یمستندساز

اای متن آشکار/متن میانگیر، بروندادو  درونداد یاامیانگیراا، پردازنده یشام  تماماای اج ا، متقاب اتصال

اف ار، سخ  ین طرح فنید، حافظه کاری و حافظه برنامه باشد. امچنی، مخ ن کلیکنترل یاامیانگیررم ی، 

 (؛یتیه سطوح امنیلکف گردد )یسطح بات توص یاان مستند به زبانید در ایاف ار بااف ار و ثاب نرم

                                                 
4 - Checklist 

9 - Block Diagram 
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 را ارائته دانتد پودمان رم نگاشتی اف ار ثاب  یاف ار و اج ااف ار، نرمسخ  یاز طراح یفید توصیمستندات با

 (؛یتیه سطوح امنیلک)

 ام بته  یو خصوص مخفی رم نگاشتی یداایکل  شام  یه اطالعات مرتبط با امنید کلیبا یدر مستندساز(

 یاطالعتات ی(، واحتدااPINا یتاا رم استم)مثت   احراز اویت ار و ام رم شده(، اطالعات کصورت متن آش

ر در ییجاد تغیا ایشدن ( که آشکاریازرساای بداداا و دادهیگر )مانند رویو اطالعات محافظ  شده د یاتیح

 (؛یتیه سطوح امنیلکاندازد، توصیف شود )را به خطر پودمان رم نگاشتی   یاا ممکن اس  امنآن

 د شتام  یتبا یتتیامنمشتی خطن یباشد. اپودمان رم نگاشتی  یتیامنمشیخطد دربردارنده یبا یمستندساز

 یلتین استاندارد و قواعد مشت  شده از ال امات تکمین شده در اایمشت  شده از ال امات ب یاارویهقواعد و 

 (؛یتیه سطوح امنیلکدر نظر گرفته شده توسط سازنده باشد )

 هاها و واسطدرگاه 2-الف

و  درونتداد یراایه مستیتلکو پودمان رم نگاشتی  یمنطق یااو واسط یکی یف یااد درگاهیبا یدر مستندساز

 (.یتیمنه سطوح ایلکف گردد )یتوص برونداد

 

 احراز هویتها، خدمات و نقش 3-الف

 (یتیه سطوح امنیلک. )پودمان رم نگاشتیشده توسط  یبانیمجاز پشت یااتوصیف کلیه نقش 

. برای ار غیر مصوب، ام مصوب و ام رم نگاشتی پودمانات یا توابع فراام شده توسط یتوصیف خدمات، عمل 

تواند می خدم متناظر و نقش)اای( مجازی که این  خدم اای برونداد، خدم  درونداداای، توصیف خدم 

 (یتیه سطوح امنیلکاجرا کند. )

اا کاربر نهایی نیازی بته برعهتده گترفتن که برای آنپودمان رم نگاشتی فراام شده توسط  خدم توصیف ار 

حیتاتی یا واحداای اطالعاتی داای رم نگاشتی یلکاا خدم یک نقش مجاز ندارد و توصیف اینکه اگونه این 

 .پودماناا بر امنی  کنند یا در غیر اینصورت توصیف تاثیر آنرا داار تغییر، افشا یا جابجایی نمی

مورد نیاز بترای  احراز اوی ، انوا  داده پودمان رم نگاشتیشده توسط  یبانیپشت احراز اوی کار توصیف سازو

 پودمانرد استفاده برای کنترل دسترسی به اای مجاز موپشتیبانی شده، روش احراز اوی کار وسازسازی پیاده

پشتتیبانی شتده  احتراز اویت کاراای ه اندازی اولیه و مقاوم  این سازواولین بار و را احراز اوی در سازوکار 

 . )کلیه سطوح امنیتی(پودمانتوسط 

 حالت متناهی یهامدل 4-الف

کته  یاا و/یا جتداولنمودار  یطراز پودمان رم نگاشتی  یف شده برایحال  تعر یااد مدلیبا یدر مستندساز

)شتام   درونتداد یگتر، رختداداایک حالت  بته حالت  دیگذر از  یار حال  و اگونگ یبرا یسطوح دسترس
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و  داده برونتداداای،  پودمان یط داخلی)شام  شرا برونداد یداداای(، روبرونداد یاانترلکو  درونداد یااداده

کننتد، یف متیکامت  توصتبه طتور شوند را یگر میحال  به حال  د یکه باعث گذر از ک ( یوضع برونداداای

 (.یتیه سطوح امنیلکح گردد )یتشر

 

 یکیزیت فیامن 5-الف

  بترای پودمتان رم نگاشتتی که سازوکاراای امنی  فی یکتی  یتیو سطح امن پودمانتوصیف پیکره فی یکی

ه یتلک. )پودمتانشتده توستط  ار گرفتهکبه  یکی ی  فیکار امنواند. توصیف سازشده یسازادهیحصول آن پ

 (یتیسطوح امن

 باشد کته نیازمنتد دسترستی فی یکتی بته  ینقش تعمیر و نگهدار یداراپودمان رم نگاشتی ه ک یدر صورت

 یطیبته آن در شترا یکتی یف یه دسترستکتاست   یابته گونته پودمتان یا طراحیاس   پودمانمحتویات 

داای رم نگاشتتی یتلکی و اگتونگی امحتای ر اس ، توصیف واستط دسترستی تعمیتر و نگهتداریپذانکام

و واحداای اطالعاتی حیاتی در انگام دسترسی به واسط دسترستی تعمیتر و نگهتداری.  مخفیخصوصی و 

 (یتیه سطوح امنیلک)

 اتای در برابتر شکست  . توصتیف مشخصتات محافظت رم نگاشتی پودمان یعاد یاتیعمل یااتوصیف بازه

. )فقتط پودمانمحیطی انجام شده روی  اای شکس ا توصیف آزمونی پودمانمحیطی مورد استفاده توسط 

 در سطح اهارم(

 یاتیط عملیمح 6-الف

 ( یتیه سطوح امنیلک. )پودمان رم نگاشتی یاتیط عملیتوصیف مح

ستطح تضتمین  قاب  کتاربرد و  یتیامن یاارخنمون، رم نگاشتی پودمانعام  به کار رفته توسط سامانهتعیین 

CC (.سه و اهار، دو یتیسطوح امنرفته )ارکبه  یاا 

 رمزنگاشتید یلکت یریمد 7-الف

  رفته توستط  کاربه یاتیح یاطالعات یااو واحد رم نگاشتی، اج ای کلید رم نگاشتی یداایکلتوصیف کلیه

 . پودمان رم نگاشتی

 ه سطوح یلک. )پودمان رم نگاشتیرفته توسط  کاربه( غیر مصوب)مصوب یا  یاعداد تصادف یتوصیف مولداا

 (یتیمنا

 ه ستطوح یتلک. )پودمان رم نگاشتیرفته توسط  کاربه( غیر مصوبد )مصوب یا یلکد یتول یااوهیتوصیف ش

 ( یتیامن
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 (یتیه سطوح امنیلک. )پودمان رم نگاشتیرفته توسط  کاربه دیلکبرقراری  یااتوصیف روش 

 ( یتیه سطوح امنیلک. )شتیپودمان رم نگارفته توسط  کاربهد یکل بروندادو  درونداد اایتوصیف روش 

 ( یتیه سطوح امنیلک. )پودمان رم نگاشتیرفته توسط  کاربهد یلکره یاای ذختوصیف روش 

 ه ستطوح یتلک. )پودمان رم نگاشتیرفته توسط ارکبه د )مصوب و غیرمصوب( یلک یاای امحاتوصیف روش

 (   یتیامن

  دانستن ه اگرکنیم دانش استفاده شده، اثبات ایاای تقسرویهاگرn  د بترای بازستازی کلیتد اصتلی یلکج ء

د ایچ اطالعاتی از کلید اصلی به جت  طتول آن در اختیتار یلکج ء از  n-1از باشد، آنگاه دانستن ار یمورد ن

 . )سطوح سوم و اهارم(.رم نگاشتی پودمانرفته توسط  کاربهاای تقسیم دانش رویهگذارد و توصیف نمی

 یسیترومغناطکال یتداخل/سازگار 8-الف

 (.یتیه سطوح امنیلک. )رم نگاشتی پودماندر  EMI/EMC  ال امات یاثبات رعا

 

 ییخودآزما 9-الف

   مشخص گردد:ید موارد ذیبا یدر مستندساز

 یاتان و آزمونیآغتاز یاتاییشام  خودآزماپودمان رم نگاشتی قاب  انجام توسط  یااییتوصیف خودآزما 

 (؛یتیه سطوح امنیلک) یشرط

  ن یت، وارد اییدر صورت مواجته بتا شکست  در خودآزمتاپودمان رم نگاشتی که  ییاخط یااتوصیف حال

بته پودمان رم نگاشتتی از حال  خطا و بازگش   بروندادکه جه   یاتیط و عملی  شرایشود و نیاا محال 

 (؛ یتیه سطوح امنیلکاستند ) یاز و ضروریمورد ن یحال  عاد

  ییو شناستاپودمتان رم نگاشتتی ات امتن در یتانجتام عملتزم جهت   یاتیتح یتتیه توابع امنیلکتوصیف 

 (؛یتیه سطوح امنیلک) پودماناجرا شده توسط  ین و شرطیآغاز یاربردک یااآزمون

 ردن کسودایرا پیاده کند، سازوکار یا منط  کنترل  کنارگذاریک قابلی  پودمان رم نگاشتی ه ک یدر صورت

 (؛یتیه سطوح امنیلکف شود )ید توصین حال  بایبه ا

 یضمانت طراح 11-الف

 (یتیه سطوح امنیلک. )رم نگاشتی پودمانار امن کد و شرو  به ینصب، تول یاارویهف یتوص 
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 بته کتاربران پودمتان رم نگاشتتی حین توزیع و تحویت  پودمان رم نگاشتی اای حفظ امنی  توصیف رویه

 (یتیه سطوح امنیلکنهایی مجاز. )

 یتتیامنمشتی خطبتا پودمتان رم نگاشتتی اف ار ثاب  یار و اج ااف اف ار، نرمن طرح سخ یف تناظر بیتوص 

 (یتیه سطوح امنیلک. )پودمان

  اف ار افت ار و ثابت د منبع نرمکی یا ثاب  اف اری اس ، توصیف اف ارنرمشام  اج ای پودمان رم نگاشتی اگر

ر بین این اج ا با طرح شده که به روشنی تناظ یگذارو عالم  یافکحات یبه امراه توضپودمان رم نگاشتی 

 (یتیه سطوح امنیلکداد. )را نشان می پودمان

  افت ار ف ستخ یو/یا زبان توصت 4وارهطرح شام  اج ای سخ  اف اری اس ، توصیفپودمان رم نگاشتی اگر

اتا و ، درگاهرم نگاشتتی پودمانه کف عملکردی ی(توصیتیه سطوح امنیلکبرای این اج ای سخ  اف اری. )

 1و  9ستطوح  یند. )براکح مییتشر یر رسمیغ صورتبهاا را و اد  این واسط پودمان یرجخا یااواسط

 (1و 

 یفیزبتان توصت یتکرا بتا استتفاده از  یتتیامنمشی خطات یاا و خصوصه نقشک یمدل رسم یکف یتوص 

 (1ات اس ، شرح داد. )سطح یاضیبر ر یکه یک نمادگذاری مبتن یرسم

  رم نگاشتتی پودمتان یتیامنمشی خطرا با توجه به  یمدل رسم کپاراگییام و که استحکتوصیف دتیلی ،

 (1ش داد. )سطح ینما

 (1و توصیف عملکردی. )سطح  ین مدل رسمیتوصیف اثبات غیر رسمی تناظر ب 

 ه کت یاملکحات ید منبع با توضک، تفسیر پودمان رم نگاشتیاف ار اف ار و ثاب اف ار، نرمار بخش سخ  یبرا

اا بته رویته، توابع و پودمان یبه اج ا دروندادتزم جه   یااشرطشی. پ4این موارد باشند:  توصیف کننده

اتا رویته، توابتع یاپودمتان یه نشان دانده عملکرد درس  اج اک ییااشرط. پ 9منظور اجرای درس  و 

 (.1 شوند )سطحح دادهیام  و بدون ابهام توضکبه طور د یاا باشرطاا و پ شرطشیپ استند.

  (.1و توصیف عملیاتی. )سطح پودمان رم نگاشتی ن طرح یاز تناظر ب یاثبات غیر رسم یکتوصیف 

 گتردد، توصتیف ین متینقش متصدی رم  تتدو یکه براپودمان رم نگاشتی استفاده از  یدر مستند راانما

 ر اس :یکننده موراد ز

o قاب  دسترس  یمنطق یااو واسط یکی یف یاا، درگاهیتیامن ی، پارامتراایتیع امنیتوابع مدیریتی، وقا

 (،یتیه سطوح امنیلکتوسط متصدی رم  )

o ( و یتیه سطوح امنیلکبه روش امن )پودمان رم نگاشتی   یریاای اعمال مدرویه 

o ( یتیه سطوح امنیلکمربوط اس . )پودمان رم نگاشتی اربر که به عملکرد امن کدر مورد رفتار  یاتیفرض 

  ر نهایی توصیف کننده موارد زیر اس :مستندات راانمای کارب 

o پودمان منطقی قاب  دسترس توسط کاربران نهایی  یااو واسط یکی یف یاامصوب، درگاه یتیتوابع امن

 ( ویتیه سطوح امنیلک)رم نگاشتی 

                                                 
4 - Scheme 
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o  امتن، متورد  صتورتبهو عمکرد آن پودمان رم نگاشتی   یبر که جه  حفظ امنرکا یاا یمسؤولکلیه

 (یتیه سطوح امنیلک) باشد.یاز مین

 

 ر حمالتیب در برابر سایدهنده آساهشکاقدامات  11-الف

مشتی خطد در یتاست ، باشده یا انتد حملته طراحتی یکب یااش آسکمقابله و  یبرا پودمانه ک یدر صورت

ف یبه منظور کااش آسیب حمله)اا( توصپودمان رم نگاشتی گرفته شده توسط ارکبه ، سازوکار پودمان یتیامن

 (.یتیسطوح امنه یلکشود)
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 وست بیپ

 (الزامی)

 رمزنگاشتی پودمانمشی امنیتی الزامات خط

وجود داشته باشد. در  پودماند در مستندات تهیه شده توسط سازنده یبا یتیامن پودمان یک یتیامنمشی خط

 شود.ارائه می یتیامنمشی خط  یک نمایه کلی از محتوای مورد نیاز یذ

 پودمان رمزنگاشتی یتیشی امنمف خطیتعر            1-ب

 ر باشد:ید شام  موارد زیباپودمان رم نگاشتی  یتیامنمشی خطیک 

 اا عم  کند. این قوانین امنیتتی از ال امتات باید تح  آنپودمان رم نگاشتی که  یتیاز قوانین امن یفیتوص

 شوند. راج میمطرح شده در این استاندارد و سایر قوانین امنیتی لحاظ شده توسط سازنده استخ

 توصیفی که در مورد بات بیان شد باید به اندازه کافی جامع و کام  باشد که بتواند به سواتت زیر پاسخ داد: 

  کاربرXخدم   ی، انگام اجراY  در نقشZ  دارای بخشW  ،داده مربتوط بته امنیت ، بته ازای اتر نقتش

 اایی دارد؟ اه دسترسیتی پودمان رم نگاشو بخش داده مربوط به امنی  مجود در  خدم 

  در نظر گرفته شده و برای تضتمین مانتدگاری  پودمانجه  حفاظ  از  یایکی ی  فیکاراای امنسازواه

 اه اقداماتی تزم اس ؟  پودمان- یکی ی  فیامن

   اه پودمان رم نگاشتی ب حمالتی که در این استاندارد ال امات آنها تعریف نشده اس ، در یااش آسکجه

 شده اس ؟ سازی پیاده یکی ی  فیاراای امنکسازو

 رمزنگاشتی پودمان یتیمشی امنهدف خط           2-ب

 وجود دارد:پودمان رم نگاشتی  یتیامنمشی خط  یدق یریگیتوسعه و پ ی  عمده برایدو دل

 د کته آیتا داد تعیین کنناا اجازه میه به افراد و سازمانک رم نگاشتی  یاز امن یفیردن توصکجه  فراام

 شده اس . سازی پیادهبه امان صورتی که در خط و مشی امنیتی آن تصریح شده، پودمان رم نگاشتی 

 اا ، به افراد و سازمانرم نگاشتی پودمانفراام شده توسط  یاا و حقوق دسترساا، حفاظ ییبا تشریح توانا

 کند. اا را برطر  میزاای امنیتی آنبه اندازه کافی نیا پودمانداد تا ارزیابی کنند که آیا اجازه می

 رمزنگاشتی پودمان یتیمشی امنتوصیف خط         3-ب

اا، کلیتداا و واحتداای اطالعتاتی حیتاتی خدم اا، د بر حسب نقشیباپودمان رم نگاشتی  یتیامنمشی خط

 :ر را توصیف شودیموارد ز کمینهباید پودمان رم نگاشتی بیان شود. در خط و مشی امنیتی 

 احراز اوی و  ییشناسا مشیخط، 

 ینترل دسترسک مشیخط، 
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 و  یکی ی  فیامن مشیخط 

 اا.ر حملهیب در برابر سایااش آسک مشیخط 

 احراز هویتو  ییمشی شناساخط           3-ب

 رد:یر را دربرگید موارد زیبا احراز اوی و  ییشناسامشی خط

 احراز اا )مانند متناظر با آن احراز اوی نگهداری ( و انوا   اربر، متصدی رم  و حفظ وکاا )مانند ه نقشیلک

 سدام(کچیا ای «محورنقش»، «محوراوی » اوی 

 زیست  شناستی( و  یاتاا دادهیتو  رم استما کتاربر )ماننتد یار نقش  یاز برایمورد ن احراز اوی  یااداده

 اا.متناظر با آن احراز اوی  سازوکارمقاوم  

 ینترل دسترسکمشی خط           4-ب

ف ی. این توصکندرا توصیف  پودمانبه  ینترل دسترسکد خط و مشی یباپودمان رم نگاشتی  یتیامنمشی خط

 یتک یدر طول اجترا متصدیانه ک یاطیح یاطالعات یااو واحد رم نگاشتی یداایلکاز  یافکات یج ید با یبا

 را ارائه داد.  یو  دسترسار ن ی  پارامتراایدارند بوده و ن یاا دسترسخدم  به آن

 ند:کف یر را توصید موارد زیبا یتیامنمشی خط

 رم نگاشتی پودمانشده توسط  یبانیپشت یااه نقشیلک، 

 رم نگاشتی پودمانفراام شده توسط  یه خدماتیلک، 

 ه کتپودمتان رم نگاشتتی گرفته شده توسط ارکبه  یاطیح یاطالعات یو واحداا رم نگاشتی یداایلکه یلک

  شام :

o ار(کمتن آش صورتبهرم شده و اه  صورتبه)اه  مخفیو  ی، عمومیخصوص یداایلک 

o د وکنیا پیو  رم اسممانند  احراز اوی  یااداده 

o (ممی ی یاا  )مانند رخداداا و دادهیر اطالعات مرتبط با امنیسا 

 آن در قالب آن نقش اس  و یه کاربر مجاز به اجراک یار نقش، خدمات یبرا 

 یاتیح یاطالعات یااداا و واحدیلکبه  یخدم  در قالب ار نقش، نو  دسترس ار یبرا. 

 رمزنگاشتی پودمان یکیزیت فیمشی امنخط        5-ب

 ر توصیف کند:یشام  موارد ز یکی ی  فیامنمشی خطباید یک پودمان رم نگاشتی خط و مشی امنیتی 

 اتا، ارستاز نفتوذ، قف ک  )ماننتد براستب آشاستشده یستازادهیپ پودمتانه در ک یکی ی  فیامن سازوکار

 اا(.ننده و اشدار داندهکص نفوذ و امحاءیتشخ یااسوده



 

19 
 

 اطمینتان حاصت  شتود  پودمتانکه تزم اس  توسط کاربر انجام گیرد تا از حفظ امنی  فی یکی  یرفتاراا

 ننده(.کفوذ و امحاءص نیتشخ سودایش یا آزمایارساز نفوذ و کاز براسب آش یادوره ی)برای مثال، بازرس

 ب در برابر سایر حمالتیآس اهشکمشی خط         6-ب

ایر حمالت باید یک خط و مشی امنیتی جه  کااش آسیب در برابر سپودمان رم نگاشتی خط و مشی امنیتی 

 شده به منظور کااش این حمالت اس . سازی پیادهکاراای امنیتی توصیف کند که شام  سازو

 یتیمشی امنخط های بازبینهلجدو         7-ب

راانما جه  اطمینان از اینکه خط و مشی امنیتتی کامت  بتوده و در بتر دارنتده  یکر به عنوان یاای زجدول

 تواند مورد استفاده قرار گیرد: ج ئیات مناسب اس ، می

 
 ازین مورد احراز هویت و ییشناسا و هانقش -2جدول 

 حراز هویتا – یهاداده راز هویتاحنوع  نقش

... ... ... 

... ... ... 
 

 احراز هویتمقاومت سازوکارهای  -3جدول 

 سازوکارام کاستح احراز هویت سازوکار

... ... 

... ... 

 

 هانقش یبرا مجاز یخدمات -4جدول 

 مجاز یخدمات نقش

... ... 

... ... 
 

 خدمت هر البق در یدسترس حقوق -5جدول 

 )برای مثال، خواندن، نوشتن( ینوع دسترس یاتیح یاطالعات یهاو واحد رمزنگاشتید یلک خدمات

... ... ... 

... ... ... 
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 یکیزیف تیامن سازوکار شیآزما /یبازرس -6جدول 

 شیا آزمای یبازرسات یجزی یش و بازرسیتناوب آزما یکیزیت فیهای امنسازوکار

... ... ... 

... ... ... 
 

 هاحمله ریسا بیآس اهشک -7جدول 

 هاتیشرح محدود بیاهش آسک سازوکار هار حملهیسا

... ... ... 

... ... ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 وست پیپ

 (اطالعاتی)

 فارسی به انگلیسی نامهواژه

نیالت معادل یفارس واژه   

 Wiring runs یمیس یاااتصال  .1

 Passivation یریاثرناپذ  .2

 Authentication احراز اوی   .3

 Authenticate ردنک احراز اوی   .4

  Identity-based Authentication «محوراوی » احراز اوی   .5

  Role-based Authentication «محورنقش» احراز اوی   .6

 Split key information شده عیتقط دیلک اطالعات  .7

 Validation یاعتبارسنج  .8

 Disclosure افشا  .9

 Compromise یافشاساز  .11

 Microwave ری موج  .11

 Epoxy یکیپالست اندود  .12

 Environmental failure testing (EFT) یطیمح یخطا آزمون  .13

 Environmental Failure Testing (EFT) یطیمح یااس کش آزمون  .14

 Certificate صدور گواای  .15

 Tamper-evident نفوذ ارسازکآش  .16

 Key loader دیلک نندهکبار  .17

 Fin باله  .18

 Shall دیبا  .19

 Must باید  .21

 Seed بذر  .21

 Flag پرام  .22

  Protection Profiles یحفاظت یاارخنمون  .23

 Feedback بازخورد  .24

 Backup بانیپشت  .25

 Enclosure پوسته  .26

 Envelope  پوسته  .27

 Conformal coating نواخ یک پوشاندن  .28

 Coat پوشش  .29

 Sealing coat نندهک موم و مهر پوشش  .31



 

12 
 

نیالت معادل یفارس واژه   

 Over-The-Air Rekeying میسیب دیلک دیتجد  .31

 Physical embodiment یظاار تجسم  .32

 Chip تراشه  .33

 Assurance نیتضم  .34

 Maintenance ینگهدار و ریتعم  .35

 Modification رییتغ  .36

 Single-chip یاتراشه-کت  .37

 Integrity یکپاراگی  .38

 Resetting مجدد میتنظ  .39

 Ventilation هیتهو  .41

 Firmware اف ارثاب   .41

 Substitution ییجاجابه  .42

 State transition table حال  گذر جدول  .43

 Hash یسازتابع درام  .44

 Multi-chip embedded شده هیتعب یاتراشه-اند  .45

 Multi-chip standalone فاکخود یااشهتر-اند  .46

 Accounting گوییپاسخ  .47

 Environmental failure protection (EFP) یطیمح یخطا برابر در حفاظ   .48

 Environmental Failure Protection (EFP) یطیمح یااس کش برابر در حفاظ   .49

 Solvency شدن ح   .51

 Power off شدن خاموش  .51

 Service خدم   .52

 Policy یمش خط  .53

 Security Policy یتیامن یمشخط  .54

 Hard error سخ  یخطا  .55

 Soft error نرم یخطا  .56

 Self test خودآزمایی  .57

 Cover درپوش  .58

 Commercial grade یتجار-درجه  .59

 Production-grade یدیتول-درجه  .61

 Port درگاه  .61

 Tamper نفوذ  .62

 Monitor پایش  .63

 Initialization  راه اندازی اولیه  .64



 

98 
 

نیالت معادل یفارس واژه   

 Cryptographic initialization رم نگاشتی یاندازراه  .65

 Fail شدن رد  .66

 Formal یرسم  .67

 Observation ردنک رصد  .68

 Plaintext (یاصل)متن  نشده رم   .69

 Encryption بندیرم   .71

 Decryption ییرم گشا  .71

 Cryptography یرم نگار  .72

 Power on شدن روشن  .73

 Log دادنگاریرو  .74

 Microcode  کدیر  .75

 Micro switches ااسوده  یر  .76

 Biometric یسنجشس یز  .77

 Mechanism ارکسازو  .78

 Mode کسب  .79

  Evaluation Assurance Level (EAL) تضمین ارزیابی سطح  .81

 Cover switches یپوشش اایسوده  .81

 Micro switches  ااسودهری   .82

 Visible spectrum یمری نور فیط  .83

 Vendor نندهکعرضه  .84

 Informal یرسم ریغ  .85

 Unauthorized مجاز ریغ  .86

 Non-approved مصوب ریغ  .87

 Ultrasonic یفراصوت  .88

 Induced شده القا  .89

 Die یاادمهین قطعه  .91

 Mitigation کااش  .91

 Passivation یکی یف صدمات دانده کااش  .92

 Operator متصدی  .93

 User یینها اربرک  .94

 Probing پروب گذاری  .95

 Message authentication code امیپ وی احراز ا دک  .96

 Error detection code خطا تشخیص دک  .97

 Seed key بذر دیلک  .98



 

94 
 

نیالت معادل یفارس واژه   

 Secret key یمخف دیلک  .99

 Bypass نارگذرک  .111

 Discretionary access control یدیصالحد یدسترس نترلک  .111

 State transition حال  گذر  .112

 Digital Signature Algorithm (DSA) رقمی یامضا تمیالگور  .113

 Infrared قرم  مادون  .114

 Radio communications cryptographic module ییویراد ارتباطاتپودمان رم نگاشتی   .115

 Crypto officer رم  یمتصد  .116

 Connector اانندهکمتص   .117

 Ciphertext شده رم  متن  .118

 Spawn شدن متولد  .119

 Authorized مجاز  .111

 Authorization یمجازشناس  .111

 Permanent magnetic actuators دائم یسیمغناط یااکمحر  .112

 Secret یمخف  .113

 Integrated circuit (IC) مجتمع مدار  .114

 Finite state model یمتناا حال  مدل  .115

  Configuration Management (CM) یربندیکپ  یریمد  .116

 Trusted path معتمد ریمس  .117

 Routing یابیریمس  .118

 Approved مصوب  .119

 Heat exchanger گرما گرضهمعاو  .121

 Removal-resistant برداشتن برابر در مقاوم  .121

 Audit ی یمم  .122

 Random Number Generator یتصادف اعداد مولد  .123

 Continuous random number generator یمتوال یتصادف اعداد مولد  .124

 Component مؤلفه  .125

 Indicator نشانگر  .126

  Session نشس   .127

 Installation نصب  .128

 Install ردنک نصب  .129

 Terminals ااپایانه  .131

 Role نقش  .131

 Mapping نگاش   .132



 

99 
 

نیالت معادل یفارس واژه   

 Block diagram یبستک نمودار  .133

 State transition diagram حال  گذر نمودار  .134

 Critical Security Parameters (CSP) یاتیح یاطالعات پارامتراای  .135

 Duplicate entries یرارکت اایدرونداد  .136

 Interface واسط  .137

 Application Programming Interface (API) کاربردی یسینوبرنامه واسط  .138

 Flexible mylar printed circuit منعطف یکیپالست ورق  .139

 Pin assignment ااهیپا فیوظا  .141

  Integrity  یپاراگیک  .141

 Uniform دس یک  .142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 وست تیپ

 (الزامی)

 ینامه انگلیسی به فارسواژه

 نیالت معادل یفارس واژه 

 Accounting گوییپاسخ  .1

 Application Programming Interface (API) کاربردیبرنامه یسینوبرنامه واسط  .2

 Approved مصوب  .3

 Assurance نیتضم  .4

 Audit ی یمم  .5

 Authenticate ردنک احراز اوی   .6

 Authentication احراز اوی   .7

 Authorization یمجازشناس  .8

 Authorized مجاز  .9

 Backup بانیپشت  .11

 Biometric یسنجشس یز  .11

 Block diagram بستک نمودار  .12

 Bypass نارگذرک  .13

 Certificate صدور گواای  .14

 Chip تراشه  .15

 Ciphertext شده رم  متن  .16

 Coat پوشش  .17

 Commercial grade یتجار-درجه  .18

 Component مؤلفه  .19

 Compromise یافشاساز  .21

  Configuration Management (CM) یربندیکپ  یریمد  .21

 Conformal coating نواخ یک پوشاندن  .22

 Connector اانندهکمتص   .23

 Continuous random number generator یمتوال یتصادف اعداد مولد  .24

 Cover درپوش  .25

 Cover switches یپوشش یااسوده  .26

 Critical Sevurity Parameters (CSP) یاتیح یاطالعات پارامتراای  .27

 Crypto officer رم  یمتصد  .28

 Cryptographic initialization رم نگاشتی یاندازراه  .29

 Cryptography یرم نگار  .31



 

91 
 

 نیالت معادل یفارس واژه 

 Decryption ییرم گشا  .31

 Die یاادمهین قطعه  .32

 Digital Signature Algorithm (DSA) رقمی یامضا تمیالگور  .33

 Disclosure افشا  .34

 Discretionary access control یدیحدصال یدسترس نترلک  .35

 Duplicate entries یرارکت اایدرونداد  .36

 Enclosure پوسته  .37

 Encryption یبندرم   .38

 Envelope  پوسته  .39

 Environmental failure protection (EFP) یطیمح یخطا برابر در حفاظ   .41

 Environmental Failure Protection (EFP) یطیمح یااس کش برابر در حفاظ   .41

 Environmental failure testing (EFT) یطیمح یخطا آزمون  .42

 Environmental Failure Testing (EFT) یطیمح یااس کش آزمون  .43

 Epoxy یکیپالست اندود  .44

 Error detection code خطا تشخیص دک  .45

  Evaluation Assurance Level (EAL) یابیارز تضمین سطح  .46

 Fail شدن رد  .47

 Feedback بازخورد  .48

 Fin باله  .49

 Finite state model یمتناا حال  مدل  .51

 Firmware اف ارثاب   .51

 Flag پرام  .52

 Flexible mylar printed circuit منعطف یکیپالست ورق  .53

 Formal یرسم  .54

 Hard error سخ  یخطا  .55

 Hash یسازدهکیا  .56

 Heat exchanger گرما گرمعاوضه  .57

  Identity-based Authentication «محوراوی » احراز اوی   .58

 Indicator نشانگر  .59

 Induced شده القا  .61

 Informal یرسم ریغ  .61

 Infrared قرم  مادون  .62

 Initialization یاندازراه  .63

 Install ردنک نصب  .64



 

91 
 

 نیالت معادل یفارس واژه 

 Installation نصب  .65

 Integrated circuit (IC) مجتمع مدار  .66

  Integrity یکپاراگی و یپاراگیک  .67

 Interface اسطو  .68

 Key loader دیلک نندهکبار  .69

 Log دادنگاریرو  .71

 Maintenance ینگهدار و ریتعم  .71

 Mapping نگاش   .72

 Mechanism ارکسازو  .73

 Message authentication code امیپ احراز اوی  دک  .74

 Micro switches ااسوده یر  .75

 Micro switches اال اثر یسیمغناط یااسوده  .76

 Microcode  کدیر  .77

 Microwave ااری موج  .78

 Mitigation کااش  .79

 Mode کسب  .81

 Modification رییتغ  .81

 Monitor پایش  .82

 Multi-chip embedded شده هیتعب یاتراشه-اند  .83

 Multi-chip standalone فاکخود یاتراشه-اند  .84

 Must باید  .85

 Non-approved مصوب ریغ  .86

 Observation ردنک رصد  .87

 Operator اربرک  .88

 Over-The-Air Rekeying میسیب دیلک دیتجد  .89

 Passivation یریاثرناپذ  .91

 Passivation یکی یف صدمات دانده کااش  .91

 Permanent magnetic actuators دائم یسیمغناط یااکمحر  .92

 Physical embodiment یظاار تجسم  .93

 Pin assignment ااهیپا فیوظا  .94

 Plaintext (یاصل)متن  نشده رم   .95

 Policy یمش خط  .96

 Port درگاه  .97

 Power off شدن خاموش  .98



 

99 
 

 نیالت معادل یفارس واژه 

 Power on شدن روشن  .99

 Probing اوشک  .111

 Production-grade یدیتول-درجه  .111

  Protection Profiles یحفاظت یاارخنمون  .112

 Radio communications cryptographic module ییویراد ارتباطاتپودمان رم نگاشتی   .113

 Random Number Generator یتصادف اعداد مولد  .114

 Removal-resistant برداشتن برابر در مقاوم  .115

 Resetting مجدد میتنظ  .116

 Role نقش  .117

  Role-based Authentication «محورنقش» احراز اوی   .118

 Routing یابیریمس  .119

 Sealing coat نندهک موم و مهر پوشش  .111

 Secret یمخف  .111

 Secret key یمخف دیلک  .112

 Security Policy یتیامن یمش و خط  .113

 Seed بذر  .114

 Seed key بذر دیلک  .115

 Self test آزمون  .116

 Service خدم   .117

  Session نشس   .118

 Shall دیبا  .119

 Single-chip یاتراشه-کت  .121

 Soft error نرم یخطا  .121

 Solvency شدن ح   .122

 Spawn شدن متولد  .123

 Split key information شده عیتقط دیلک اطالعات  .124

 State transition  حال گذر  .125

 State transition diagram حال  گذر نمودار  .126

 State transition table حال  گذر جدول  .127

 Substitution ییجاجابه  .128

 Tamper نفوذ  .129

 Tamper-evident نفوذ ارسازکآش  .131

 Terminals ااپایانه  .131

 Trusted path معتمد ریمس  .132



 

96 
 

 نیالت معادل یفارس واژه 

 Ultrasonic یفراصوت  .133

 Unauthorized مجاز ریغ  .134

 Uniform دس یک  .135

 User یینها اربرک  .136

 Validation یاعتبارسنج  .137

 Vendor نندهکعرضه  .138

 Ventilation هیتهو  .139

 Visible spectrum یمری نور فیط  .141

 Wiring runs یمیس یاااتصال  .141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 کتابنامه

 
[1]    ISO/IEC 7816-4: 1995, Information Technology — Identification Cards — Integrated 

Circuit(s) with Contacts — Part 4: Interindustry Commands for Interchange. 

[2]     SEIGN Workshop – Expert Group, Version 1.04:2001, Secure Signature Creation 

Device Protection Profile, Type2, [SSCD] 

 


	کمیسیون فنی تدوین استاندارد
	1 هدف و دامنه کاربرد
	2 مراجع الزامی
	3 مرورکلی
	4 اهداف توابع امنیتی
	5 الزامات امنیتی
	5-1 مشخصات پودمان رمزنگاشتی
	5-2 درگاهها و واسطهای پودمان رمزنگاشتی
	5-2-1 واسط درونداد داده
	5-2-2 واسط برونداد داده
	5-2-3 واسط درونداد کنترلی
	5-2-4 واسط برونداد وضعیت
	5-2-5 الزامات درگاهها و واسطهای پودمان رمزنگاشتی برای سطوح امنیتی اول و دوم
	5-2-6 الزامات درگاه ها و واسطهای پودمان رمزنگاشتی برای سطوح امنیتی سوم و چهارم

	5-3 نقشها، خدمات و احراز هویت
	5-3-1 نقشها
	5-3-2 خدمات
	5-3-3 احراز هویت کاربر
	5-3-4 الزامات احراز هویت کاربر در سطح امنیتی اول
	5-3-5 الزامات احراز هویت کاربر در سطح امنیتی دوم
	5-3-6 الزامات احراز هویت کاربر در سطوح امنیتی سوم و چهارم

	5-4 مدل حالت متناهی
	5-4-1 حالتهای عملیاتی و خطای پودمان رمزنگاشتی

	5-5 امنیت فیزیکی
	5-5-1 الزامات عمومی امنیت فیزیکی
	5-5-2 الزامات ویژه پودمانهای تک-تراشهای
	5-5-3 پودمان چند-تراشهای تعبیه شده
	5-5-4 پودمان رمزنگاشتی چند-تراشهای خودکفا
	5-5-5 آزمون/حفاظت در برابر شکستهای محیطی
	5-5-5-1 ویژگیهای حفاظت در برابر شکستهای محیطی (پیشنهاد 1)
	5-5-5-2 رویههای آزمون شکستهای محیطی  (پیشنهاد 2)


	5-6 محیط عملیاتی
	5-6-1 الزامات سامانهعامل

	5-7 مدیریت کلیدهای رمزنگاشتی
	5-7-1 مولدهای اعداد تصادفی(RNG)
	5-7-2 تولید کلید
	5-7-3 استقرار کلید
	5-7-4 درونداد و برونداد کلید
	5-7-4-1 درونداد و برونداد کلید برای سطوح امنیتی اول و دوم
	5-7-4-2 درونداد و برونداد کلید برای سطوح امنیتی سوم و چهارم

	5-7-5 ذخیرهسازی کلید
	5-7-6 امحای کلید

	5-8 تداخل/ سازگاری الکترومغناطیسی
	5-8-1 سطوح امنیتی اول و دوم
	5-8-2 سطوح امنیتی سوم وچهارم

	5-9 خودآزمایی
	5-9-1 آزمونهای آغازین
	5-9-2 آزمونهای شرطی
	5-9-2-1 آزمون سازگاری دو به دو (برای کلیدهای عمومی و خصوصی)
	5-9-2-2 آزمون بارگذاری ثابتافزار یا نرمافزار
	5-9-2-3 آزمون درونداد دستی کلید

	5-9-2-4 آزمون تولید مداوم اعداد تصادفی
	5-9-2-5 آزمون کنارگذار

	5-10 تضمین طراحی
	5-10-1 مدیریت پیکربندی
	5-10-2 به کارگیری و بهرهبرداری
	5-10-3 توسعه
	5-10-4  مستندات راهنما

	5-11 اقدامات کاهشدهنده آسیب در برابر سایر حملات


