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 چکیده

 قی از طر یاندهیفزا طوربهتراشه  دیتول ،جهانطراحی مراحل مختلف تراشه در نقاط مختلف  ی وهادمهینصنعت ن شدیجهانبه علت 

. ش ودیم استفاده  یتیمهم امن یاست که در کاربردها ییهامجتمع یمدارها یخطر مهم برا کیامر  نی. اشودیمانجام ی سپاربرون

و یا ممکن است در فازهای مختلف طراحی  دهند رییتغ اعتمادرقابلیغ یهاکارخانهرا در هنگام ساخت در  هاتراشه نندتوایممهاجمان 

« یافزارسختتروجان » عنوانبهمخرب و توابع پنهان  راتییتغ نی. ای به طراحی دست برده شود و تغییراتی در آن اعمال شودنوعبه

ی ه اپژوهش، تقریبا غی رممکن اس ت. در یمعمول آزمون یهاراهبردتروجان دار با استفاده از  یمدارها نی. کشف چنشودیم دهینام

ین و ترمهماست که روش کشف با استفاده از پارامترهای کانال جانبی از  شدهارائهی مختلفی برای کشف تروجان هاروش شدهانجام

ت وان ب ه یمهای مختلف بر روی پارامترهای کانال ج انبی ال الگوریتمهای آماری و اعمیلتحلبا  هاروش. در این هاستآنین مؤثرتر

ی ه اتروجان درص د 011یی ق ادر ب ه کش ف تنهابههر الگوریتم و تحلیل  شدهانجامی هاپژوهشوجود تروجان در مدار پی برد. در 

نشان داده  MLPی عصبی مصنوعی هاشبکهو  PCAدر این مقاله به کمک ترکیب الگوریتم  شدهارائهجدید  درروش لذایست نکوچک 

ی ک ب وده و ب ا ای ن روش تفکقابلی راحتب هآلوده به تروجان نشت کلید از نمونه طالیی آن  AES128شود که توان مصرفی مدار یم

ر دارن د را ب ا دق ت بس یا ی که ردپای بسیار کوچکی بر روی مساحت و توان مصرفینشت کلید هایتوان تراشه آلوده به تروجانیم

 تشخیص داد. باالیی

 کلمات کلیدی

ش بکه عص بی  ،PCA، پارامترهای کانال جانبی، توان مصرفی تراش ه،الگوریتم Hardware Trojan Detectionی، افزارسختتروجان 

 MLP مصنوعی 
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 مقدمه -0

مختلف در  یافزارهامجتمع و سخت هایفراوان از مدار یهااستفاده

، ارتباطات، ایع نظامی، اقتصادیبحرانی گوناگونی همچون صن یهاحوزه

بسیار  تواندیم زیآمتیکه عواقب یک حمله موفق مواردیپزشکی و غیره )

را  افزارامنیت سخت حوزه همیت مطالعه و پژوهش درجدی و پرهزینه باشد(، ا

محاسباتی،  1الیه هر سکوی نیترنییعنوان پاافزار بهبیشتر نموده است. سخت

نیتی ام یهایریپذبیسوءاستفاده از آسو  ستدارا اباالترین سطح دسترسی ر

ی افزارامنیتی موجود در سطح نرم سازوکارهایاحتمالی در این الیه با 

کنترل این سطح تواند در می کنندهحملهو  و پیشگیری نیست ییشناساقابل

 .[1] داشته باشدبر سامانه هدف را،  کامل

شده و موردپژوهش در سطح های مطرحپذیرییکی از آسیب

افزاری به مدار مجتمع مورداستفاده است. افزار، ورود تروجان سختسخت

در  یافزارسختتغییرات  صورتبه توانندیم یافزارسخت یهاتروجان

و یا  منظورهعامتجاری  یهابخشها(، ASIC) منظورهخاصمجتمع  مدارهای

ی گردند و سازادهیپ FPGAدر جریان بیتی  افزارانیم یرکادست صورتبه

 افزاری را تحت تأثیر قرار دهند.های سختسامانه 3پذیریو اطمینان 2عملکرد

افزاری امروزه تهدیدی جدی برای امنیت اطالعات های سختتروجان

 سرعتبه مجتمع ارهایمدهادی و های نیمهشوند، زیرا فناوریمحسوب می

مجتمع به  هایامکان اطمینان به این مدارو پیشرفت بوده و  سعهتودرحال

و  شدهفیها )انجام فقط کار تعرشده برای آنجهت انجام صحیح کار مشخص

امنیتی بوده است. با این  یهایها( همواره یکی از نگرانشده برای آنمشخص

در  اخیر به یک موضوع مهم تحقیقاتی یهاافزار در سالنگاه، امنیت سخت

 .است شدهلیدنیا تبد

کشف  ی مختلفی برایهاروش [2] در شدهارائه یبنددسته ر اساسب

ی وجود دارد که روش تشخیص با استفاده از افزارسخت یهاتروجان

اس این روش به این است. اس هاروش نیترمهمپارامترهای کانال جانبی از 

صورت است که هر تغییر ناخواسته در مدار اثراتی بر پارامترهای کانال جانبی 

 و یا امواج الکترومغناطیسی دارد ریتأخاز قبیل توان مصرفی پویا یا ایستا و یا 

پیشرفته نانوتکنولوژی  یهایدر فناور 4فرایند ساختتغییرات ، حالنیدرع. [3]

اثر مدار  دنتوانیم( که کوچک یهاخصوص برای تروجانبه) یریگو نویز اندازه

به  ها هستند.اصلی مرتبط با این روش یهایتروجان را پوشش دهد، چالش

 یسوکانال جانبی موجود برای تنظیم روند به یهاروش همین دلیل

از  یریگنیانگیبا م یریگو تنظیم نویز اندازه یسازهمچون نرمال ییهاروش

 .[2] برای خالصی از نویز تصادفی، گرایش دارند یریگچندین اندازه

( و DDTI)5منبع  یبین جریان گذرا ذاتیارتباط از  ،یسازهیشببا  [4] در

کمک  برای حذف تغییرات فرآیند ساخت ( DDQI)6 جریان خاموش منبع

تفکیک تروجاندار از  مدار طالیی رامصرف توان و  توانسته است  شدهگرفته

که اثرات مصرف توان گذرا را با  شدهارائه یروش کانال جانب کی [5] در کند.

تروجان  صیتشخ باهدف یاصل یهامؤلفه لیتحل تمیاستفاده از الگور

با  یریگاندازه جینتا رایروش ب نی. اکندیم سهیمشخص و مقا افزاریسخت

 ازجمله رگبز یهایطراح یبرا آزمونبر  یمبتن FPGA کیاستفاده از 

 دهدیمنشان  یتجرب جیمعتبر است. نتا یتیب AES128 رمزنگاریالگوریتم 

 زنوی تحت را( درصد 1/1)کمتر از  یکوچک یهاتروجان تواندیمروش  نیکه ا

محاسبات  IPهسته  کی [6]در  .تشخیص دهدساخت  ندیفرآ راتییو تغ

-)بدون ییطال مدارکی عنوانبه یتیب11  (CORDIC) تالیجید یچرخش

از تراشه عمل  یبمب زمان کیمانند که  یتیب 2شمارنده  کیتروجان( و 

است. نسبت مساحت معادل  شدهاستفاده آزمونمدار تحت  عنوانبه ،کندیم

 .است درصد 1/0حدود  ییمدار تروجان و مدار طال نیب
تروجان  یسازادهیپو ( ELMبا استفاده از شبکه عصبی ) [7] در

، توانسته است مدار آلوده به FPGAدرصد بر روی  15/0حدود  یافزارسخت

بر مبنای جریان مصرفی  درصد 00را از مدار طالیی با موفقیت حدود تروجان 

های استخراج ویژگی باه کمک یادگیری ماشین ب [1]در  تشخیص دهد. مدار

از تروجان  تفکیکخاصی از نت لیست مدار در مرحله طراحی توانسته است به 

وابسته به نوع مدار طالیی و  شدهاستفاده یهاویژگی اما مدار طالیی برسد.

 در آن است. شدهدرجتروجان 

است که در  شدهاستفادهاز یک تروجان محدودیت در سرویس   [0] در

 اینتشخیص  کند. جهتاختالل ایجاد می AESعملکرد مدار رمزنگاری 

یادگیری ، به کمک توان مصرفی و FPGAبر روی آن  یسازادهیپتروجان با 

درصد و در حالت  05 احتمالبهرا در حالت فعال بودن آن  توانسته استماشین 

 درصد تشخیص دهد. 11 احتمالبهغیرفعال بودن آن 

در مدار  شدهدرجروشی هستیم که بتوانیم تروجان  به دنبال در این مقاله ما

AES128  صد با موفقیت تقریبا  ،آن فعال شدننوع تروجان و از مستقل را

دهیم ارائه داده و نشان مینوینی  ن منظور روشمیبه ه .تشخیص دهیم درصد

به کمک  تروجاندارطالیی و  ویژگی از توان مصرفی مدار با استخراج چگونه

 به کمک شبکه عصبی مدار و یادگیری الگوی مصرف توان PCAالگوریتم 

MLP مساحت و توان بسیار کمی بر روی  ریتأثکه  ییهاتروجان توانمی

 .درصد تشخیص داد 100تقریبا موفقیت  را با نرخ مدار اصلی دارندمصرفی 

 اند: بندی شدهزیر بخش صورتبههای مختلف مقاله در ادامه قسمت

 شدهاستفادهو شبکه عصبی مصنوعی  PCAبخش دوم: معرفی الگوریتم 

برای آزمون روش  شدهاستفادههای پیشنهادی. بخش سوم: محک درروش

ساحت و توان مصرفی مدار اصلی. بخش ها بر روی مآن ریتأثپیشنهادی و 

گیری توان اندازه و FPGAبر روی  تروجاندارمدار  یسازادهیپچهارم: نحوه 

مصرفی و در بخش پنجم روش پیشنهادی را معرفی و نتایج حاصل از آزمون 

 دهیم.را ارائه می

استخراج ویژگی و تشخیص الگوی مبانی  -2

 رفتاری

 به)با همه متغیرها(  اولیه یهاهداد تبدیل معنی به ویژگی استخراج

های ویژگی دهندهنشاناست که  کمتری متغیر تعداد با داده مجموعه یک

تخراج ویژگی و کاهش ابعاد ی مختلفی برای اسهاتمیالگور. اصلی هستند
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است. شبکه  هاآنیکی از بهترین  7PCA الگوریتم ها وجود دارد کهسیگنال

رتمند برای استخراج ویژگی و تشخیص ی قدهاروشعصبی مصنوعی نیز از 

و شبکه  PCA. در این مقاله از الگوریتم استالگوی رفتاری یک سیگنال 

ی هاگنالیسجهت استخراج ویژگی و تشخیص الگوی رفتاری  MLPعصبی 

 است. شدهاستفادهتوان مصرفی 

 PCAالگوریتم  -2-0

برای کاهش ابعاد داده  هابهترین روشیکی از   PCAالگوریتم

آمده از این دستاهمیت بهورت خطی است. یعنی با حذف ضرایب کمصبه

دیگر کمتر است. در این  یهارفته نسبت به روشتبدیل، اطالعات ازدست

ها بر اساس و داده شدهفیها تعرروش محورهای مختصات جدیدی برای داده

 شوند. اولین محور باید در جهتی قراراین محورهای مختصات جدید بیان می

ها شود )یعنی در جهتی که پراکندگی داده بیشینهها گیرد که واریانس داده

گیرد که  قرار یاگونهبیشتر است(. دومین محور باید عمود بر محور اول به

شود. به همین ترتیب محورهای بعدی عمود بر تمامی  بیشینهها واریانس داده

در آن جهت دارای ها گیرند که دادهقرار می یاگونهمحورهای قبلی به

نشان  یهای دوبعداین مطلب برای داده 1شکل  بیشترین پراکندگی باشند. در 

 .شده استداده

است که ورودی را به  1هدف پیدا کردن ماتریس انتقالی PCAدر الگوریتم  

 باشند.ها در آن بیشترین واریانس را داشته محور مختصاتی انتقال دهد که داده

 
 PCA درروش یدوبعد یهاداده یبرا دیجد یمحورها انتخاب :0شکل 

 شبکه عصبی مصنوعی  -2-2

که بر پایه  هستندروشی برای محاسبه ی عصبی مصنوعی هاشبکه

ها از تعداد شبکهد. این شویچندین واحد پردازشی ساخته م وستهیپهماتصال به

که مجموعه ورودی  شودیرون تشکیل موا واحد یا ندلخواهی سلول یا گره ی

عملی برای  بکه عصبی مصنوعی روشیش د.دهنیرا به خروجی ربط م

یادگیری توابع گوناگون نظیر توابع با مقادیر حقیقی، توابع با مقادیر گسسته و 

 یهایادگیری شبکه عصبی در برابر خطاهای داده .توابع با مقادیر برداری است

 ییها با موفقیت به مسائلی نظیر شناساشبکه گونهنیون بوده و اآموزشی مص

در این  .شده استو تعبیر تصاویر، و یادگیری روبات اعمال ییگفتار، شناسا

الگوی رفتاری و تشخیص یادگیری  منظوربه MLPاز شبکه عصبی  پژوهش

 است. شدهاستفاده و تروجاندار طالیی یهاتراشه توان مصرفیی هاگنالیس

عصبی برمبنای یک واحد محاسباتی به نام پرسپترون  این نوع شبکه

با مقادیر  یهایبرداری از ورود ،یک پرسپترون 2شکل  در .شودیساخته م

اگر د. کنیرا محاسبه م هایحقیقی را گرفته و یک ترکیب خطی از این ورود

و در غیر  1جی پرسپترون برابر با از یک مقدار آستانه بیشتر بود خرو ،حاصل

 توانیمهر نورون را خروجی  گریدانیببه. خواهد بود -1 صورت معادل نیا

آن  11محرکو تابع  10حد آستانه، یک 0هایال های شبکه، وزنتابعی از ورودی

ورودی  اندازه n  ،هاوزن یال W بردار ورودی، X متغیر (1) فرمولدر  نوشت.

 .استده نورون یا حد آستانه ش اسیبامقدار  bو 

b)XWfy
n

1
ii(  

                                )1( 

 

 : مدلی از یک نورون شبکه عصبی مصنوعی2شکل 

از توابع محرک متفاوتی جهت تولید خروجی استفاده کنند.  توانندیم هانورون

وابع لگاریتم سیگموئیدی تانژانت به ت توانیمها نآ نیترجیراکه از 

 سیگموئیدی و تابع محرک خطی اشاره کرد.

یک شبکه عصبی  ای خاصالیه پرسپترون ها با آرایشاین از  یامجموعه 

MLP  های هر ها و حد آستانهوزن توانیم .(3شکل ) دهندیمرا تشکیل

جهت  .مشخصی آموزش داد  یهاو خروجی هانورون آن را برای ورودی

ژنتیک، مومنتوم،  مختلفی مانند الگوریتم  یهاتمیالگورآموزش شبکه عصبی از 

. از بین شودیماستفاده  (CGو گرادیان نزولی ) (LM) مارکوات-لونبرگ

مارکوات -الگوریتم لونبرگمختلف به روش پس انتشار خطا،  یهاروش

(LM)های با اندازه متوسط، برای بکه، به دلیل همگرایی سریع در آموزش ش

 است. شدهانتخاباستفاده در تحقیق حاضر 

 
 مخفی الیهیکبا : مدلی از یک شبکه عصبی 3شکل 
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 02hub-Trust یتساوبو  محکهای تروجان -3

پیشنهادی از دو نوع  روشسازی و ارزیابی یادهپجهت در این مقاله 

به مدار طالیی  RTLدر سطح  هاتروجان. این است شدهاستفادهتروجان 

AES128  که از  استاز نوع نشت اطالعات رمزنگاری  و شوندیماضافه

-این سایت محیط مناسبی جهت تبادل ایده .اندشدهگرفته trust-hubسایت 
توسط بنیاد ملی آن منابع ها، ابزارها و منابع آموزشی است که ها، محک

در سطوح مختلف مداری ر این سایت انواع تروجان دشود. می تیحما 13علوم

آن را  HSPICEیا HDL ی کد راحتبهتوانند یمپژوهشگران  وجود داشته که

ی هاتروجانتفاده کنند. در ادامه عملکرد محک اس عنوانبهدریافت کرده و 

 شدهدادهبر روی مدار اصلی توضیح  هاآن ریتأثو  در این مقاله مورداستفاده

 است.

 T300وجان تر -3-0

ی کلید متناظر با آن در بندزماناین تروجان یک حمله به بلوک رمز و 

که  استدهد. ایده اصلی به این صورت یمرا نشان  AES128الگوریتم 

اضافه  مدار ی کلید و ورودیبندزمانمصنوعی یک حالت میانی در  صورتبه

 ساختار این یفتد.بیعی در عملیات رمز اتفاق نط طوربهاما ممکن است  شود،یم

باهم   های کلیدیتبهای ورودی و یتببدین ترتیب است که ابتدا  تروجان

AND  ،های میانی یتببا  سپسشدهXOR  عنوانبهخروجی نهایی و شده 

ی بندزمانشود. تروجان در هر دوره یممدار نشت جریان استفاده  کنندهفعال

ثبات مدار نشتی یک دهد. یمیک بایت از دوره کلید را نشت  ،کلید

ی شده مقداردهها که با مقدار اولیه تصادفی از صفرها و یک است دهندهانتقال

از  کنندهفعالشود که بیت یمی فعال درزمان فقط دهندهانتقال است. این ثبات

توان مصرفی  صورتبهیجه توان مصرفی کل مدار درنتمدار نشتی یک باشد. 

تواند به کلید تراشه به کمک این تروجان میده کننحمله یابد.یمپویا افزایش 

 رمزنگاری دست یابد.

 T2000تروجان  -3-2

های مشخص، یوروداین تروجان پس از تشخیص یک توالی خاص از 

دهد. مدار نشت یمرا در جریان نشتی نشت  AES128  کلید مخفی از مدار

گیت شامل کلید مخفی رمزنگاری و دو عدد  دهندهانتقال جریان یک ثبات

NOT  ورودی  عنوانبه دهندهانتقال ثباتاین  باارزشاست. بیتNOT  اول

شود. هرگاه بیت یمدوم متصل  NOTبه ورودی  NOTو خروجی این 

مقدار صفر را در خود داشته باشد، یک مسیر مستقیم  دهندهانتقالثبات  باارزش

مربوط به  NMOSاول و  NOTمربوط به  PMOSبین منبع و زمین از 

NOT یری مقدار گاندازهیجه با درنتشود. دوم در زمان محدودی برقرار می

 توان به کلید مخفی پی برد.یمجریان نشتی 

 بر روی مدار طالیی هاتروجانیر تأث -3-3

است با  شدهانجام  [10] یی که درهایسازهیشبو  مطالعهبر اساس 

نانومتر و بررسی  00نانومتر و  45ی فنّاور نشت کلید در تروجان 20سنتز 

 هاتروجانمصرف توان ایستا و پویا در مدار تروجاندار با مدار طالیی، این 

. بررسی اثرات توان اندداشتهردپاهای بسیار ریزی در مساحت و توان مصرفی 

است. مطابق با  شدهانجام synopsys design compilerمصرفی در ابزار 

ردپا  نیترکوچکنانومتر  00ی فنّاوردر  T2000تروجان  ،5شکل و  4شکل 

 2دارد که مساحت مدار اصلی را حدود  و جریان نشتی را بر روی مساحت

کمترین  شدهیمعرف. همچنین هر دو تروجان دهدیممیکرومتر مربع کاهش 

 جهیدرنت. اندداشتهدیگر بر روی توان مصرفی  یهاتروجانرا نسبت به  ریتأث

در  روش پیشنهادی محکمی برای اثبات یهانهیگزانتخاب این دو تروجان 

 .باشندیم این مقاله

 
 AES128مدار مساحت ی نشت کلید بر روی هاروجانتیر تأث: 4شکل 

 [01]در 

 
مدار  جریان نشتینشت کلید بر روی  یهاتروجان یرتأث: 5شکل 

AES128  [01]در 

مصرفی مدار یری توانگاندازهو سازی یادهپ -4

 دارطالیی و تروجان

 استفاده خاصی تجهیزات از باید توان مصرفی دریافت سیگنال برای

 به شود، محاسبه ولتاژ منبع از دهیکش جریان است الزم واقعی حالت در. شود

 برای سیگنال را یکنندگتیتقو نقش تا شود طراحی مداری باید منظور این

است.  کم بسیار امروزی یهاتراشه در مصرفی جریان چون باشد، داشته جریان

 سکورا مدار. (6شکل ت )اس شدهاستفاده 14سکورا مدار از این پژوهش در

 ، 15SCA ازجمله افزارسختامنیت  یحوزه در پژوهش و تحقیق منظوربه
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 16FIA،17PUF  دو شامل مدار این .است شدهساختهFPGA  یخانواده از 

Spartan-6  یتراشه عنوانبه دیگری و کنندهکنترل عنوانبه . یکیاست 

 ت.اس اصلی

مدار  یافزارسختکد مدارهای طالیی و تروجاندار،  یسازادهیپجهت 

AES128  افزارنرمرا توسط ISE در حالت طالیی و بار دیگر با  بارکی

سکورا  مدار، سنتر کرده و بر روی آن یافزارسختافزودن کد تروجان 

، شامل ماشین حالتی است یافزارسختکد  topشود. ماژول می یزیربرنامه

های دریافت کلید و حالت و دریافت واسط سریالکه ورودی را از طریق 

عالوه  شده است. سازیدریافت ورودی و شروع عملیات رمزنگاری در آن پیاده

 مدارپایه مشخصی از به است که  یگریترشامل  یافزارسختبر آن کد 

گیری توان مصرفی و شروع اندازه شدن گریتر. از این پایه جهت استمتصل 

 است. شدهاستفادهاسیلوسکوپ 

 

 توان مصرفی یریگاندازهبرای  شدهاستفاده: برد سکورا 6شکل 

و کلید  plainاست،  شدهدادهکه توسعه  یافزارنرمبه کمک  تیدرنها

ارسال و خروجی را دریافت و در صورت صحت خروجی، الگوی  مداررا به 

از  اینمونه 7شکل در کنیم. ذخیره می CSVتوان مصرفی را در فایل 

 AES128مدار  مربوط به FPGAی شده از ریگاندازه سیگنال توان مصرفی

 . مینیبیمرا 

 
 AES128 مدار سازیپیادهسیگنال توان مصرفی ای از نمونه: 7شکل 

صورت ی جامعه آماری با اعمال ورودی و کلید بهسازآمادهجهت 

ی و ذخیره ریگاندازهن مصرفی را طی دفعات متوالی توا، FPGAتصادفی به 

ی از انمونه عنوانبهتوان مصرفی،  میانگین هر ده سیگنال تیدرنهاشود. می

یک جامعه  بدین ترتیب است. شدهگرفتهتوان مصرفی یک تراشه در نظر 

 ی تروجاندار درهاتراشهتایی از  50 و  ی طالییهاتراشهتایی از  50 آماری

یک نماینده توان مصرفی  هر ستون این ماتریس ایجاد کرده که ریسیک مات

 (.1شکل ) است شدهگرفتهتراشه در نظر 

 
 مدل ماتریس داده توان مصرفی: 8شکل 

 یشنهادیپروش  -5

در ابتدا  ،و بررسی کارایی روش پیشنهادیجهت مقایسه  در این بخش

 شدهیبررسمجزا  صورتبهو شبکه عصبی مصنوعی  PCA الگوریتمدو روش 

 .شودیممعرفی  دو روش، روش پیشنهادی استفاده از هر با تیدرنهاو 

 PCAالگوریتم  -5-0

با اعمال ، PCAالگوریتم به کمک  جهت تفکیک و تشخیص تروجان

، دیآیم به دست (T) نتقالاماتریس  1شکل  س دادهیماتر روی الگوریتم بر

ها بیشترین ای ورودی به فضایی که در آن دادههبه کمک این ماتریس داده

 یس جهت استفاده در مرحله ارزیابیاین ماتر یابند.میانتقال  دارند راواریانس 

 .شودذخیره می

در ماتریس انتقال آماده کرده و  یجامعه آماری جدید ارزیابیدر مرحله 

با رسم سه حال . ها به محور مختصات جدید انتقال یابندتا داده شودضرب می

که  طورهمان. میرسیم 10شکل  و 0شکل  های خروجی بهاول از داده بًعد

 ولی جداشدهگر کدییو طالیی از  تروجاندارهای نواحی تراشه شودیممشاهده 

 ریتأثبا توجه به ها وجود ندارد. همچنین مرز مشخصی برای تفکیک نوع تراشه

 تفکیک  که شودیممشاهده ، مصرفی بر روی توان T2000کمتر تروجان 

 است. T300از تروجان  ترسخت این تروجان
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 PCA تمیالگور بااز مدار اصلی  T300 تروجان کیتفک: 9شکل 

 

 
 PCAبا الگوریتم از مدار اصلی  T2000: تفکیک تروجان 01شکل 

 MLPشبکه عصبی  -5-2

که شب آموزشتشخیص به کمک شبکه عصبی مصنوعی شامل دو فاز         

شود که به به شبکه عصبی آموزش داده می بندی است. در فاز آموزشطبقهو 

ی مشخصی باید از خود داشته باشد، روجهای مشخص چه نوع خازای ورودی

های آزمون به شبکه عصبی اعمال و بندی، ورودیدر فاز طبقه سپس

 شود.بررسی می هاخروجی

با  MLP در این روش، شبکه عصبی شدهاستفادهنوع شبکه عصبی        

در  tansig سازفعال، با تابع عدد نورون در الیه مخفی چهلمخفی و  هیالکی

  (.11شکل است ) یه مخفی و خروجیهر دوال

 

 شدهاستفاده MLP: شبکه عصبی00شکل 

 فاز آموزش:

های عداد سمپلاست ولی ت چهل شبکه این ورودی اندازه کهییازآنجا        

ای ناحیهاز  متوالیسمپل  چهلبدین منظور است،  7000 سیگنال توان مصرفی

ورودی شبکه  عنوانبه (،7شکل شود )در آن انجام می عملیات اصلیکه 

 ،(نمونه اول  50 های طالیی)نمونه . خروجی شبکه نیز به ازایاندشدهانتخاب

 شدهگرفته در نظر دهد عد ،(نمونه دوم 50) تروجاندارهای نمونه عدد صفر و

-برای فاز طبقهداده و  اال، شبکه عصبی را آموزشببا فرضیات  تیدرنها .است
 کنیم.ذخیره میبندی 

 بندی:فاز طبقه

جامعه آماری جدیدی آماده کرده و ماتریس  ،این روش جهت ارزیابی        

 5از  تربزرگکنیم. اگر خروجی اعمال می شدهرهیذخورودی آن را به شبکه 

 .اشه بدون تروجان استتر صورت نیا، در غیر تروجاندارباشد تراشه 

نشان  1جدول  دردر سه بار تکرار آموزش شبکه عصبی  نتیجه این ارزیابی

 T2000 به T300از  تروجانتغییر  شود که بامشاهده می است. شدهداده

، درصد موفقیت تشخیص نیز (تروجان بر روی توان مصرفی ریتأث کاهش)

 است. افتهیکاهش

 نرخ موفقیت تشخیص تروجان :0جدول 

 (درصد)تینرخ موفقمیانگین  تکرار سوم تکرار دوم تکرار اول نوع تروجان

T300 06 01 04 06 

T2000 07 03 11 6/02 

 

و شبکه  PCAاستفاده همزمان از الگوریتم  -5-3

 MLP عصبی

  فاز آموزش:
عمال را ا PCAوریتم گال ،روش ابتدا بر روی ماتریس دادهدر این 

اول از  )سمپل(عدبً چهلسپس  کنیم،کرده و ماتریس انتقال را ذخیره می

 گرفته ودر نظر  MLPورودی شبکه عصبی  عنوانبهرا  PCAخروجی 

، عدد صفر نمونه اول( 50های طالیی )عصبی نیز به ازای نمونه خروجی شبکه

است،  شدهگرفته در نظر دد دهنمونه دوم(، ع 50تروجاندار) هاینمونهو به ازای 

در  ی آزمونهاداده را برای ارزیابی شبکه عصبی را آموزش داده و آن در پایان

  .میکنیمذخیره  بندیفاز طبقه
 بندی:طبقه فاز

 آن را ،جامعه آماری جدید یسازآمادهاین روش بعد از  جهت ارزیابی 

 PCAکرده تا خروجی ضرب  فاز آموزش در آمدهدستبهT  ماتریس انتقالدر 

وارد به شبکه عصبی  برای ارزیابی آن سمپل اول چهل سپس ،حاصل شود

را  خروجی شبکه عصبی به ازای هر تراشه )نمونه( نتیجه تیدرنها .شودیم

در غیر این  ،تراشه تروجاندار باشد 5از  تربزرگ کنیم. اگر خروجیبررسی می

 12شکل پیشنهادی در فلوچارت روش  .استصورت تراشه بدون تروجان 

 است. آورده شده
سه بار  را با T2000و  T300های تروجان نتیجه ارزیابی تشخیص       

شود  که مشاهده می بینیم.می 2جدول  در ،تکرار آموزش شبکه عصبی
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 T2000ن و در تروجا درصد T300  100موفقیت تشخیص در تروجان 

نسبت  ص در این روشقدرت تشخی کهیطوربهاست.  درصد 100نزدیک به 

و  افتهیشیافزادرصد  5میانگین  صورتبه (،-2-5به حالت قبل )بخش 

 تری داریم.تشخیص مطمئن

 پیشنهادی درروش: نرخ موفقیت تشخیص تروجان 2جدول 

 (درصدمیانگین نرخ موفقیت) تکرار سوم تکرار دوم تکرار اول تروجان نوع

T300 100 100 100 100 

T2000 100 100 00 6/00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرییجهنت -6

ی مبتنی افزارسختتروجان  صیتشخدر این مقاله ما یک روش نوین 

و شبکه  PCAوریتم با استفاده همزمان از الگ، بر توان مصرفی مدار اصلی

دو  ایم و در ادامه توانستیم به کمک این روشپیشنهاد کرده MLPعصبی 

 Trust-hubهای استاندارد که از محک T2000 و T300نوع تروجان 

 ز مدارکامل ا طوربهبسیار ناچیزی بر روی مدار اصلی داشتند را  ریتأثهستند و 

یبا به صد درصد احتمال تشخیص صحیح را تقر طالیی تفکیک داده و

ی سنتی و هاروشکه دیگر تنها به  دهندیمنشان  هاشیآزمابرسانیم. نتایج 

ی عصبی مصنوعی هاشبکه بسنده کرد، توانینمهای آنالیز خطی الگوریتم

توانند با تشخیص الگوی سیگنال توان مصرفی مدار طالیی در تشخیص می

 ی بسیار بهتر عمل کنند.افزارسختهای تروجان

توان این روش را برای پیشنهادی برای کارهای آینده می عنوانهب

اده از با استفتوان میهمچنین های نشت کلید محک زد. انواع دیگر تروجان

-تروجان دقت تشخیص ، شدهاستفادهعصبی توسعه شبکه یادگیری عمیق و 
 ناچیزی بر روی مدار دارند را بررسی کرد. بسیار ریتأثهایی که 
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 های آزمونبدست آمده در فاز آموزش بر روی داده Tاعمال ماتریس 

 روی پیاده سازی مدار طالیی بر
FPGA  های اعمال ورودیو

تصادفی و اندازه گیری توان 
 مصرفی آن

انتخاب چهل سمپل اول داده های انتقال یافته به 
 شبکه عصبیعنوان ورودی  فضای جدید به

 Tو ذخیره ماتریس انتقال  PCAاعمال الگوریتم 
 های آزمونجهت اعمال بر روی داده

 

دار بر روی ی مدار تروجانپیاده ساز
FPGA های و اعمال ورودی

تصادفی و اندازه گیری توان 
 مصرفی آن

دار( دار طالیی و تروجان)می آزمون سازی جامعه آمارآماده
 بندیدر فاز طبقه روش پیشنهادی برای آزمون

چهل سمپل اول خروجی بدست آمده از مرحله قبل به عنوان  انتخاب
 )نمونه( ارزیابی نتایج خروجی به ازای هر تراشه ورودی شبکه عصبی و

-روجی شبکه بزرگخ
 است؟ 5تر از عدد 

 تراشه آلوده به تروجان است است نتراشه بدون تروجا

و برچسب گذاری میانگین گیری )ساخت جامعه آماری 
 (دارتایی از نمونه های طالیی و تروجان 50های بسته

 

خروجی صفر به ازای نمونه )آموزش شبکه عصبی 
 (داربه ازای نمونه تروجان 10طالیی و خروجی 

 خیر بله

 : فلوچارت روش پیشنهادی02شکل 

  صفحه 106



Approaches," in 2018 17th IEEE International 

Conference On Trust, Security And Privacy In 

Computing And Communications/12th IEEE 

International Conference On Big Data Science And 

Engineering (TrustCom/BigDataSE), 2018, pp. 1891-
1896: IEEE. 

[9] S. Zantout, "Hardware Trojan Detection in FPGA 
through Side-Channel Power Analysis and Machine 
Learning," UC Irvine, 2018. 

[10] T. Reece and W. H. Robinson, "Analysis of data-leak 
hardware Trojans in AES cryptographic circuits," in 
2013 IEEE International Conference on Technologies 

for Homeland Security (HST), 2013, pp. 467 -274 :
IEEE. 

 هازیرنویس

                                                 
1 Platform 
2 Functionality 
3 Reliability 
4 Process Variation 
5 Transient current 
6 Quiescent current 
7 Principle component Analysis 
8 Transpose matrix 
9 Weight 
10 Bias 
11 Activation function 
12 Trust-hub.org 
13 National Science Foundation (NSF) 
14 Side-channel Attack User Reference Architecture 
15 Side- Channel Analysis 
16 Fault Injection Attack 

 

  صفحه 107


	1570561510.pdf (p.100-107)

