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 بکارگیري ی جهتهای حل راهو ارائه  یموبایلمحاسبات مورد اعتماد ي جدید ها فناوريمروري بر 
  در سالمت الکترونیک ها فناورياین 

  
  3مریم میابی، 3حسینی سادات خدیجه، 2سلیمه یساري زارع ، 1,دوستاري محمدعلی

  

  استادیار، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد 1
  کارشناس ارشد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد/ کارشناس ارتباطات الکترونیک، شرکت برق منطقه اي تهران 2

  کارشناس ارشد، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد 3 

  
 

  خالصه
 يها انهیرایک دهه است که در  بیش از، TPMآن، مانند  ي کننده نیتأم يها يفناور مفهوم محاسبات مورد اعتماد و

 يها تلفنسیاري همچون  يها دستگاهمفاهیم در . اما کاربرد این اند قرارگرفتهمورد استفاده  ها دهنده سیسروشخصی و 
سالمت الکترونیک که حاوي  يافزارها نرم يساز ادهیپ براي در چند سال اخیر مطرح شده است.تنها هوشمند و تبلت ها، 

موبایل،  يها دستگاهپرداخت الکترونیک، کارت شناسایی الکترونیک و.... بر روي  يافزارها نرماطالعات پزشکی بیمار هستند، 
و  يساز رهیذخنیاز به برقراري امنیت و حفظ حریم خصوصی است که بدون ایجاد یک محیط محاسباتی مورد اعتماد براي 

بر روي  TPM يافزار سختاسبات مورد اعتماد توسط تراشه مح نیتأم اما نخواهد بود. ریپذ امکان، این امر افزارها نرماجراي این 
 موبایل تااست  صورت گرفتهزیادي  هاي تالشنیست.   ریپذ امکانو موبایل، به خاطر محدودیت در منابع  شده هیتعب يها دستگاه

مختلف الکترونیکی مانند پرداخت الکترونیک و سالمت  هاي سامانهیک ماشین محاسباتی مورد اعتماد، در  عنوان به بتواند
محاسبات مورد اعتماد،  اساسیِ يها يفناوردر این مقاله، ابتدا مروري خواهیم داشت بر  قرار گیرد. مورداستفادهالکترونیک 

با استفاده ا جدید خود ر هاي حل راه سپس ،در استفاده از آنها صورت گرفته هاي تالش، و TEE ،موبایل TPM ،TPMشامل 
  سکویی در سامانه سالمت الکترونیک، ارائه خواهیم داد. عنوان بهبراي امن نمودن موبایل ، ها فناورياز این 

  
محاسـبات مـورد اعتمـاد     ،مـورد اعتمـاد  محیط اجـراي   ، ماژول مورد اعتماد موبایل،اعتمادورد م پلتفرمماژول  :کلمات کلیدي

  هوشمند سالمت، سالمت الکترونیک، کارت یموبایل

                                                
  ایمیل نویسنده مسئول :doostari@shahed.ac.ir   
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  مقدمه .1

توسعه و ارتقا داده شده است.  ) TCGگروه محاسبات مورد اعتماد (، یک فناوري است که توسط 1محاسبات مورد اعتماد
) اند شدهسیستم اجبار  افزار نرمو  افزار سختتوسط که مورد انتظار ( هاي یوهشبا محاسبات مورد اعتماد، کامپیوتر همواره به 

ارائه  TCGکه  TPMي افزار سخت، توسط تراشه یوترهادر کامپ محاسبات مورد اعتماد اهداف ، 2005از سال  .کند یمرفتار 
که نیاز به  اند کرده ییافزارها نرمبه توسعه شروع  TPMامنیتی با استفاده از  هاي سیستم و ]1[شده است تأمینکرده است، 

. اما کاربرد این مفاهیم در دستگاه ]2[پرونده الکترونیکی پزشکی، دارند  هاي سیستمبا سطح امنیتی باال، همچون  ییها داده
یک ماشین  عنوان بهتا موبایل بتواند  صورت گرفته نیز زیادي هاي تالشو   ، تنها در چند سال اخیر مطرح شده استموبایل

قرار  مورداستفادهمختلف الکترونیکی مانند پرداخت الکترونیک و سالمت الکترونیک  هاي سامانهمحاسباتی مورد اعتماد، در 
دلیل سربارهاي و موبایل، به  شده یهتعب يها دستگاهي بر روي افزار سخت TPMمحاسبات مورد اعتماد توسط  تأمین. اما گیرد

 يافزار نرم سازي یادهپرا براي  ییها حل راه)، TCGین، (بنابرا نیست. یرپذ امکان ]3[ کند یمهزینه و سایزي که براي آنها ایجاد 
، TCG .اند قرارگرفتهحاضر مورد بررسی  مقالهاجراي مورد اعتماد، ارائه کرده است که در  هاي یطمحاین تراشه بر روي انواع 

 هاي یطمحاین  هاي سازي یادهپ، بیان کرده است، که یک نمونه از 2شده محافظت هاي یطمحانواع و ملزوماتی را براي این 
) GP) است که توسط گلوبال پلتفرم (TEE( 3، محیط اجراي مورد اعتماد]TPM ]4محیط میزبان  عنوان به شده محافظت

محیط اجراي  سازي یادهپموجود براي  يافزار نرمو  افزاري یانمي، افزار سخت يها حل راهدر این مقاله، انواع  معرفی شده است.
در  )، با جزئیات بیشتر، مورد بررسی قرار گرفته است.GP-TEEمورد اعتماد معرفی، و مدل پیشنهادي توسط گلوبال پلتفرم (

المت شخصی پرونده س افزار نرمبراي حفاظت از اطالعات شناسایی و  حل راهمعرفی شده، سه  هاي يفناورنهایت با استفاده از 
 هاي ینامهگواهو  یدهااعتماد کلو بازیابی مورد  سازي یرهذخکارت هوشمند سالمت)، و  جایگزین عنوان به) (m-PHRبیمار (

)، پیشنهاد گردیده ]5[سالمت الکترونیک (که در پژوهش قبلی ما ارائه شده بود  ي سامانهالزم براي ارتباطات امن با سرورهاي 
  است.

. است شده ارائهحاضر  مقاله ي یشینهپ مرورجهت  اي زمینه یشپ، 2در بخش شرح است:  بدینبخش  6این پژوهش شامل 
موجود در محاسبات مورد اعتماد است. در این زیربخش  يها فناوريهایی جهت آشنایی خواننده با این بخش شامل زیربخش

موبایل)،  TPM 2.0و  MTMموبایل ( يها دستگاه)، ماژول پلتفرم مورد اعتماد براي TPMها، ماژول پلتفرم مورد اعتماد (
 يها دستگاهآن در  سازي یادهپ يها حل راه) و TEEموبایل و محیط اجراي مورد اعتماد ( TPM 2.0 سازي یادهپ هاي یطمح

پیشنهادي  هاي يمعمارو  ها پلتفرمافزایش امنیت  مروري بر کارهاي گذشته در رابطه با ،3در بخش  .اند شده دادهموبایل، شرح 
جایگزین کارت  عنوان بهی براي افزایش امنیت موبایل های حل راه 4 شدر بخ .ه استارائه شد MTMو  TEE استفاده از با

ارائه شده است. در  پیشنهادي يها حل راه این تحلیل، 5و در بخش  ،یشنهادشدهپ، سامانه سالمت الکترونیک یک هوشمند در
  پیشنهادي صورت گرفته است. هاي حل راهاز مقاله حاضر و  گیري یجهنت، یک 6بخش

  
 نهیزم شیپ .2

است.  هموبایل پرداخته شد يها دستگاههاي موجود براي ایجاد محاسبات مورد اعتماد در در این بخش به معرفی فناوري
  .اند گرفته قرارموبایل  پلتفرم بر رويبیمار کارت هوشمند سالمت  سازي یادهپ ات ما درمبناي ارائه پیشنهاد ها يفناوراین 

  
  
  
 

                                                
1 Trusted Computing 
2 Protected Environment 
3 Trusted Execution Environment 
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  ماژول پلتفرم مورد اعتماد  .2,1

TPM که  ي استافزار سخت شده محافظت سازي یرهذخهاي رمزنگاري افزوده و مکان اساساً یک میکرو تراشه با قابلیت
طراحی شده که بتواند برخی از  يا گونه به (یا میکروکنترلر) این میکرو تراشه .]6[ ریشه اعتماد در آن نهفته شده است

یک روش رمزنگاري   TPMانجام دهد.) را در سیستم مورداستفادهرمزنگاري  یدهايکلمربوط به (امنیتی سیستم  یندهايفرآ
و به او اطمینان  کردهي افزار سخت ماژولی است که دستگاه کامپیوتر کاربر را احراز هویت TPM است. 4افزار سختمبتنی بر 

نشده، و  یرمجازغهاي دچار تغییرات و دستکاريو این دستگاه،  ستکرده اکه با دستگاه سالم و درستی ارتباط برقرار  دهد یم
   .]1[وجود دارد سرورهاهاي تجاري و  PC. این کمک پردازند در حال حاضر روي بیشتر کند یمهمانی است که ادعا 

  :]8, 7, 1[.از اند عبارت TPMتراشه  هاي یتقابل
 آدرس  يجا بهامنیتی  يها شناسه(با استفاده از  5ها شناسایی دستگاهMAC  یا آدرسIP( 
 عملیات رمزنگاري توسط پردازنده داخلی خود  
 اعداد تصادفی ( یدکنندهتول(با استفاده از یک  6تولید امن کلیدهاRNG(( 
  توابع اشتقاق کلید ( توسط( یدهاکلاشتقاقKDF(متعدد ( 
 (در تعداد نامحدود) 7ذخیرة امن کلیدها  
 سازي در یک حافظه غیرفرار به نام  ذخیرهNVRAM 
 8تصدیق سالمت دستگاه  

با عنوان  IECو  ISO، توسط 2009 است. این مشخصات، در سال شده نوشته 9TCGتوسط  TPMمشخصات فنی 
ISO/IEC 11889 9[استاندارد شده است[.  آخرین نسخه ازTPM ،TPM 2.0  2014است که در اکتبر ]توسط ]9 ،

TCG  براي رفع اشکاالت موجود در دو نسخه قبلی (یعنیTPM 1.1  وTPM 1.21[) توسعه داده شد[. TPM 2.0  براي
موبایل، و از کامپیوترهاي شخصی تا  يها دستگاهتا  شده یهتعب هاي یستمس(از  ها تفرمپلي بسیار وسیعی از استفاده در محدوده

جداگانه باشد  افزار سختدر یک  تواند یم TPM 2.0ماژول  سازي یادهپ یگرد عبارت بهرفته شده است. در نظر گ ]10[سرورها)
 سازي یادهپموبایل طراحی شود؛ به این صورت که در داخل یک محیط اجراي مورد اعتماد  يها دستگاهو یا مخصوص 

را براي هر یک از کامپیوترهاي شخصی،  يا جداگانه» مشخصات«و  TPM يافزار نرم ي پشتهمشخصات  TCG .]11[شود
  ارائه کرده است. ]10[ شده یهتعبمجازي و  يها پلتفرمموبایل،  يها دستگاه

 ینتر مهم]12, 10, 1[ مواردي بیشتر ةعالو بهند، نک را ارائه می 1,2هایی مشابه  ویژگی TPM 2.0هاي  سازي پیاده
  .اند شده، نشان داده 1قبلی در جدول  يها نسخهبا  TPM 2.0 يها تفاوت

  
  قبلیي ها نسخهبا  TPM 2.0ي ها تفاوت. 1جدول

 TPM 1.2, 1.1b TPM 2.0  ها تیقابل
:مثال عنوان بهچابک، یعنی   RSA و SHA-1  استفاده قابلهاي الگوریتم  

SHA-1 ،SHA-256 ،RSA ،ECC 
P256 

 SHA-1  RNG ،RSA ،SHA-1 ،SHA-256 و RNG  پایه هايرمزنگاري
 ,One (storage) Three(platform, storage  مراتب سلسله

                                                
4 Hardware Based Cryptography 
5 Identification of devices 
6 Secure generation of keys 
7 Secure storage of keys 
8 Device health attestation 
9 Trusted computing group 
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endorsement) 
مراتب سلسلهچندین کلید و الگوریتم، بسته به  One (SRK RSA-2048)  کلیدهاي ریشه  

 ,HMAC, PCR, locality  ها نامه اجازه
physical presence 

، بر ]EA(]13( یافته توسعه يها نامه اجازه
مانند:  .نامه اجازه هاي یاستساساس 

Password, HMAC, policy]9[  
NV RAM  بدون ساختار ها داده و  Bitmap، ها شمارندهبدون ساختار،  ها داده 

Extend  
PCR دارد ---  هاي غیرشکننده 

يکند به کلیدهابارگذاري  سریع 
   

 :TPMمعماري داخلی یک تراشه 
به  شده افزوده هاي یتقابلنشان داده شده است.   TPMتصویري از معماري داخلی یک تراشه رمزنگاري  1 شکلدر 

TPM 2.0) ، ذکر شده از  هاي یتقابلبا توجه به امکانات وTPM 2.0  مشخصات «در سندTPM 2.0«]14[( ،رنگ سبز  به
  .اند شده دادهنمایش 

 
 سبزرنگ هاي یلمستطبا   TPM 2.0جدید در هاي یتقابل( TPMتصویري از اجزاي داخلی یک تراشه  .1شکل 

  )اند شدهاضافه 
  

TPM  :بخشی از فرایند بوت سیستم است که در حین مراحل بوت، 10شده یريگ اندازهبوت  -1دو هدف اساسی دارد :
 از با ارائه قابلیت گواهی TPM :]12[گواهی از راه دور  -2 ]14[ .شود یمدر دسترس قرار گرفت، دنبال  TPMزمانی که یک 

کند. این کار با کمک  ییدتأراه دور را بررسی و  (مشتري) یکپارچگی پلتفرم سرور که سازد یمرا قادر  (سرور) دور، مشتري راه
PCR هايTPM  شود یمانجام .  

  
  موبایل   يها پلتفرمماژول مورد اعتماد براي  .2,2

                                                
10 Measured Boot 
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TPM ي که توسطTCG يها دستگاه. براي [15]ارائه شده است، تنها براي کامپیوترهاي شخصی و سرورها کاربرد دارد 
مبتنی  سازي یادهپقابل توجیه نیست، یک  TPMموبایل، که سربارهاي هزینه و سایز براي یک تراشه  يها دستگاهو  شده یهتعب
 TPMجایگزین خوب براي یک  ، TPMعملکرد) از f-TPM( افزاري یانم صورت بهیا  (SW-TPM) افزار نرمبر 

   .]3[ي خواهد بودافزار سخت
، منابع پردازشی یکسان را با بقیه دستگاه موبایل به اشتراك TPMبراي عملیات  (SW-TPM) يافزار نرمیک جایگزین 

یا هایپروایزر حاصل  عامل یستمسدر آن  يافزار نرم سازي يمجازاز طریق مکانیزم هاي  اي يجداساز. هر ویژگی گذارد یم
 يها روش. تردید وجود دارد که با این کنند یموایزر ارائه یا هایپر عامل یستمسي است که خود دو مبتنی بر اعتما شود یم

پیچیده  يافزار نرم حل راهرا فراهم کرد، زیرا اعتماد باید در یک  TPMامنیتی مورد نیاز براي یک  هاي یتقابلبتوان  يافزار نرم
 انتظار یرقابلغ يافزار نرم يها حالتباشند که منجر به  ییها باگشامل  توانند یم منظوره همهپیچیده و  يافزارها نرمقرار گیرد و 

) مورد استفاده قرار f-TPM (ولی با همان مفهوم f-TPM يجا به SW-TPM، عبارت ]3[در برخی منابع، مانند. ]4[شود
  گرفته است.

  
  )MTMماژول مورد اعتماد موبایل ( .2,2,1

که ، [15]کرد) را منتشر MTM( 11مشخصات ماژول مورد اعتماد موبایل ،TCGگروه کاري موبایل ، 2006در سپتامبر 
با معرفی یک لنگر اعتماد مبتنی بر  ،محاسباتی موبایلی يها پلتفرماعتماد در  سازي یادهپجدیدي را براي  هاي یلپتانس

چگونه (در یک  MTMمشخص نکرده است که یک  TCGاما  [16] همراه، معرفی کرده است يها تلفنبراي  افزار سخت
  . [17]شود سازي یادهپمخصوص) باید  افزار سختیا در یک  افزار نرم

MTM  از مشخصات  اي یرمجموعهزازTPM 1.2  بسیاري از توابع قدیمی یک  حال یندرع، کند یماستفادهTPM 
 يها دستگاههاي جدیدي را متناسب با محیط  موبایل و ي آن توابع، دستورات و ساختارازا درنکرده و  سازي یادهپاستاندارد را 

از دو نوع ماژول مورد اعتماد تشکیل شده است: ماژول مالک راه دور موبایل مورد  MTMارائه کرده است. [15] شده یهتعب
مورد  يها ماژولاین دو نوع جداگانه از  . دلیل وجود(MLTM)و ماژول مالک محلی موبایل مورد اعتماد  (MRTM)اعتماد 

محلی، براي مواردي  هاي یقتصد سازي یادهپبراي استفاده در   MLTM. هاست آناعتماد، تفاوت در اهداف متفاوت طراحی 
راه دور (مانند گواهی از راه دور)،  هاي یقتصدبراي پشتیبانی از  MRTMطراحی شده است، اما  IMEIهمچون حفاظت از 

  . [18]است شده یطراح
که  اند کردهموبایل ارائه  يها دستگاهروي  MTM سازي یادهپبراي  ییها حل راه [19 ,16 ,2] پژوهشگران، در مقاالت

در  MTMبراي  اي يتجاردر حال حاضر هیچ طرح بنابراین، . اند یدهنرستجاري  سازي یادهپبه مرحله  ها حل راهاز این  یک یچه
 MTM ساز یهشبو  QEMUروي یک دستگاه، بر مبناي ماشین مجازي  MTMاز  سازي یهشبدسترس نیست، اما یک 

   .[15]شده است سازي یادهپ
  

2,2,2. TPM 2.0  موبایل  

تا »  TPM 2.0 Mobileمشخصات«و ادامه پیداکردن آن با MTM «[18]مشخصات«در حدود یک دهه قبل، با شروع 
-fاست. توسط ) را توسعه داده f-TPM( افزاري یانم TPM) یک مفهوم TCGمورد اعتماد (امروز، انجمن محاسبات به 

TPM ي مجزا، عملیات افزار سخت يها تراشهتکیه بر  يجا بهTPM شده محافظت افزاري یانمي در یک فضاي اجرا 
   .]1[شود یم سازي یادهپ
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 )TPM 2.0 کتابخانه  مشخصات با انطباق از (البته فراتر اي يمعمارو یا  ،الزامات سخت و سریعی گونه یچه، که یدرحال
 شده یانب، تنها »]14[ 12موبایل TPM 2.0مشخصات «در  ]1[، تعیین نشده است،  f-TPMدقیق و صریح  سازي یادهپبراي 

 13مورد اعتماد افزار نرمیک  صورت بهموبایل  TPM 2.0ایل بر این است که، براي موب TPM 2.0یک  است که اساس معماريِ
)TA الزامات »مشخصات«و اجرا گردد. همچنین در این  سازي یادهپ[20 ,13 ,4] 14شده محافظت) بر روي یک محیط ،
  است. شده یانبموبایل باشد،  TPM 2.0ه بتواند میزبان یک براي اینک شده محافظتاین محیط  سازي یادهپ

  
  موبایل  TPM 2.0 سازي یادهپبراي  شده محافظت هاي یطمح .2,2,3

. ویژگی کند یمسازي شده استفاده جدا، از منابع پلتفرم خود براي فراهم آوردن محیط اجراي شده محافظتیک محیط 
. کند یمایجاد تمایز  15غنی عامل یستمس، بین این محیط با محیط شده محافظتاین محیط  ي شدهازي جداساجراي 

و  افزارها نرمهاي دیگر و از TAاز مداخله توسط محیط، که توسط این  کنند یمهایی را اجرا TA، شده محافظت هاي یطمح
نمونه  شده محافظتمعماري یک محیط  ،2در شکل  .]14[اند شدهکدهایی که در خارج از این محیط در حال اجرا هستند، امن 

  است. شده داده، نشان شود یمموبایل در آن اجرا  TPMکه 
  

  
  .شود یمموبایل در آن اجرا  TPMکه  شده محافظتمعماري یک محیط  .2 شکل

 TPMمشخصات « هاي یازمندينبتواند  کهیا بیشتر را با هر مکانیزمی  شده محافظتیک محیط  تواند یمیک دستگاه 
  :]14[هستند یرپذ امکانزیر  هاي یوهشبه  ها سازي یادهپاین  .کند سازي یادهپرا برآورده کند، » موبایل 2.0

  الف))- 3جداگانه (مانند یک المان امن) مستقر شده است. (شکل (ASIC 16ي که در یک ا شده محافظتمحیط  .1
قرار  ASICي از یک پردازنده) در همان ا جداگانهي جداگانه (و یا در هسته ا پردازندهي که در ا شده محافظتمحیط  .2

  ب))-3گرفته است. (شکل (
- 3) (شکل (TrustZoneقرار گرفته است. (مانند خاص از پردازنده اصلی  ي که در یک حالتا شده محافظتمحیط  .3

 ج))
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 ج ب الف

  TPMسازي یادهپ، براي »موبایلTPM 2.0 مشخصات «ي که سند ا شده محافظتهاي  یطمح. معماري 3شکل 
 کند. یمموبایل پشتیبانی 

  
 سازي یادهپ(که میزبان  17شده محافظت هاي یطمح، انواع و ملزوماتی را براي این ]TPM 2.0 «]14مشخصات «سند 

TPM محیط  عنوان به شده محافظتمحیط  هاي سازي یادهپ، هستند)، بیان کرده است. یک نمونه از افزاري یانم صورت به
 ) معرفی شده استGP(  Global Platform) است که توسط TEE( ي مورد اعتماد، محیط اجرا]TPM ]4میزبان 
  .دهد یمرا نشان  سازي یادهپاین  4 . شکل)1,4(بخش 

 
  موبایل TPMبراي میزبانی  شده محافظتیک محیط  عنوان به GP_TEE .4 شکل

 حتماًنیز باید  TEE، و شده گرفتهدر نظر  TEEدر درون  TAعنوان یک  به TPM mobileبنابراین، با توجه به اینکه 
قطعات حفاظت در یک سیستم نمونه، و اینکه چطور این  مراتب سلسله 5)؛ دیاگرام شکل 1,6(بخش قرار گیرد SoC18روي 

   .[20]دهد یمکنند، را نشان  یمبا یکدیگر کار  ها دادهبراي فراهم آوردن یک زنجیره اعتماد قوي و محافظت از  عملیات و 
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موبایل در محیط اجراي مورد  TPMحفاظت در دستگاه موبایل در صورت استفاده از  مراتب سلسله. 5شکل 

  )TEEاعتماد (

  )RoTsي اعتماد (ها شهیر  .2,3

(NIST) draft 800.164 ،افزاري موبایل بیان کرده  ي متعدد امنیت سختها جنبهها و اصطالحات زیادي را از  یفتعر
یکپارچه آن براي  يبند افزاري موبایل، طبقه امنیت سخت يها در تعریف جنبه NISTکمک برجسته  ینتر مهماست. اما 

یک راه براي توافق روي پایه و  ها RoT.]4[استبراي لنگرهاي اعتماد است)  NIST(که اصطالح ) RoTاعتماد ( هاي یشهر
 بر مبناي TEEاصلی یک سیستم  هاي یتهستند که قابل اي یابزارهاي انتزاعها هستند. آنها TEEافزاري  اساس امنیت سخت

  . ]13[شود. یآنها ساخته م
براي حوزه موبایل تعریف  draft 800.164 (NIST)هاي اعتماد زیر را بر اساس  یشهر MTM «[18]مشخصات«سند 
  :[15]کرده است 

 یدکلسازي و مدیریت مواد  یرهذخو مخزنی براي  شده محافظت): یک واسط RTS( سازي یرهذخریشه اعتماد براي  .1
  يگذار

 ها اظهارنامهو امضاي  ها شناسه: محیطی براي مدیریت  (RTR) یريگ گزارشریشه اعتماد براي  .2
 هاي مورد اعتماد یريگ اندازه: (RTM)یري گ اندازهریشه اعتماد براي  .3
 افزار یانم/ افزار نرممرتبط با  یید امضاي دیجیتال تأ: موتوري براي (RTV)یید تأریشه اعتماد براي   .4
 ها  یريگ اندازهي زمان اجرا براي  شده حفاظتسازي  یرهذخ: مکان (RTI)ي یکپارچگی براریشه اعتماد  .5

) و EK, AIKمثل ( يا شده عرضه هاي یبا مخف ،؛ یا مستقیمکند یخود را تضمین م 19قابلیت اعتماد RoTهر 
 هاي یريگ با اندازه یرمستقیم،یا غو اند)،  مرتبط با آنها (فقط از طریق ذینفعانی که احراز هویت و تصدیق شده هاي ینامهگواه

بنابراین براي ایجاد  .[16 ,15]هستند)  ییرتغ منابع مورد اعتماد دیگر (منابعی که فقط  توسط ذینفعان احراز هویت شده قابل
   ین کرد.تأمهاي اعتماد را  یشهربایل، باید بتوان همه این افزاري در یک دستگاه مو امنیت سخت
، برخی )1,4(بخش  GP-TEE. اما در شوند سازي یادهپي افزار سختها به صورت RoTاین است که همه این  برترجیح 

   .[21]شوند یم سازي یادهپ) )1,5(بخش  TEE(با کمک  افزاري یانم صورت بهي و برخی افزار سخت صورت به از آنها
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  سازي آنپیاده هاي شیوه ) وTEEمحیط اجراي مورد اعتماد ( .2,4

مجزا  رغم یعل، که از لحاظ جامعیت است شده محافظتیک محیط پردازشی امن و )، TEEي مورد اعتماد (محیط اجرا
، منابع امن TEE. [22]کند یممحیط غنی فراهم  این امنیتی را براي هاي یسسرو ،]REE (]13بودن از محیط اجراي غنی (

 یريکارگ به رغم یعل .[23]کند یمکاربردي آن، جداسازي  يها برنامهو  REEرا از دسترسی توسط  يافزار نرمي/افزار سخت
TEE  براي  ،موبایل افزار نرم دهندگان توسعهگسترده براي  طور بهکاربردي، اما هیچ ابزاري وجود ندارد که  يها حوزهدر بیشتر

استانداردسازي جدیدي همچون  يها تالش .]13[باشدتحقیقاتی) در دسترس  يها تالش یرازغ به( TEEاز عملکرد  يبردار بهره
، این Trusted Little Kernel [25]و  OP-TEE[24]  متن بازي همچون سازي یادهپو ابتکارات  )،GPگلوبال پلتفرم (

  . [26]، رشد و ترقی کنندافزار نرم دهندگان توسعهتوسط  TEEپتانسیل را دارند که در استفاده گسترده از 
) و 6(شکل  يافزار نرم: [27]را در دو سطح تعریف کرده است  TEE، معماري گلوبال پلتفرمسند مشخصات 

  )7ي (شکل افزار سخت

  
  GP-TEE[23]  يافزار نرم. تصویر معماري 6شکل

 
  GP-TEE [27]ي افزار سخت. تصویر معماري 7شکل 

  توضیحات کاملی ارائه شده است. [27]، در TEEي ممکن براي افزار سختدر رابطه با سناریوهاي معماري 
در  يا گسترده طور بهاست که  ARM TrustZone [28]ي اTEEنمونه از استفاده از چنین معماري  ترین یاصل

   .[26]هوشمند بکار رفته است يها تلفن
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  اهداف محاسبات مورد اعتماد در موبایل .2,5

ارتقا داده شده است. با محاسبات مورد اعتماد،  توسعه و  TCGمحاسبات مورد اعتماد، یک فناوري است که توسط 
. این اجبار کند یمرفتار ) اند شدهسیستم اجبار  افزار نرمو  افزار سخت(توسط مورد انتظار  هاي یوهشکامپیوتر همواره به 

دسترسی است،  اجزاي آن سیستم غیرقابل ي یهبقکه براي  فرد منحصربهبا یک کلید رمزنگاري  افزار سختبارگذاري  ي واسطه به
   .[29]شود یمحاصل 

  :[30]هدف (یا مکانیزم) است 5داراي  موبایل،دستگاه ، در یک )TC( محاسبات مورد اعتماد اساساً
  )Platform integrity( جامعیت پلتفرم -1
 ) Secure storage(امن سازي یرهذخ -2
 )Isolated execution(اجراي جداسازي شده  -3
 )Device authentication and remote Attestation( احراز هویت دستگاه و گواهی از راه دور -4
  )Provisioning( ینتأم -5
  

اجراي مورد اعتماد را در یک پلتفرم موبایل فراهم دهند که امکان  ها را شرح می اي از ویژگی این اهداف، مجموعه
  تکمیل خواهند شد. TEEفاده از . این اهداف با است[31]سازند یم

 .را نشان داده است،  در یک دستگاه موبایلموردنیاز براي آنها عتماد لنگرهاي اهاي امنیتی و مکانیزماین  تصویر 8شکل 
. دهند یمرا نشان  افزاري یانمنارنجی لنگرهاي اعتماد  هاي یلمستطي، و افزار سختاعتماد  يلنگرهاسبز  هاي یلمستط
که این مکانیزم ها براي  دهند یمو نشان  دهند یممکانیزم هاي امنیتی مشترك را نمایش  ،ینچ نقطه هاي یلمستط

   .]13[تماد دارنداز این لنگرهاي اع یک کدام، نیاز به سازي یادهپ
  

 
/ افزاري سخت اعتماد ی مبتنی بر لنگرهايامنیت. اهداف محاسبات مورد اعتماد و مکانیزم هاي 8شکل 

[30 ,13]کنند.  یمین موبایل تأم يها در دستگاهافزاري که این اهداف را  یانم

مطرح  يها مؤلفهموبایل، توضیحات کامل در رابطه با مکانیزم هاي امنیتی  و  يها دستگاهي در افزار سختمفهوم امنیت 
  ارائه شده است. ]13[، در مقاله 6شده در شکل 

هاي RoT ي همهبه  توان یمشوند،  ینتأم یدرست بهر اهداف (مکانیزم هاي) محاسبات مورد اعتماد موبایل، بنابراین، اگ
که  دهد یمنشان  9) دست یافت. شکل 1,3(بخش draft 800.164 [18] (NIST)بر  مبتنی»  MTMمشخصات« موردنظر

   .[30]گیرد یماین تطابق چطور صورت 
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ایجاد شده است)، با  TEEت مورد اعتماد موبایلی (که با کمک . تطابق لنگرهاي اعتماد در محاسبا9شکل 

  draft 800.164 [13, 16, 30] (NIST)لنگرهاي اعتماد مطرح شده در 

سایر  ینتأم، اما براي کند یم ینتأمهدف، از اهداف محاسبات مورد اعتماد موبایلی را  TEE ،2، 9با توجه به شکل 
، گیرند یمي که در هنگام ساخت دستگاه توسط کارخانه بر روي دستگاه قرار افزار سختاهداف، باید عالوه بر لنگرهاي اعتماد 

لنگرهاي اعتماد  ینتأمبراي  حل راهنمود. یک  ینتأم هایی یوهشامن) را نیز به  يانداز راه(بخصوص  افزاري یانملنگرهاي اعتماد 
است. این  TEEدر داخل  TPM-TAیک  سازي یادهپبراي  ]TPM 2.0«]14مشخصات «، استفاده از سند افزاري یانم

  بیان شده است. یلتفص به 3در بخش  حل راه
  

 TEE يساز ادهیپ يها حل راه .2,6

، نشان داده کنند یم ینتأماجراي موجود بر روي دستگاه موبایل، به ترتیب میزان امنیتی که  هاي یطمح، 10در شکل 
ي، افزار سختیک المان امن  صورت بهمحیط اجراي امن ( سازي یادهپ يها حل راهکه  دهد یم. این شکل، همچنین نشان اند شده
TEE ي، و افزار سختيTEE گیرند یم))، در چه جایگاهی از ایجاد امنیت در سیستم قرار سازي يمجاز(مبتنی بر  يافزار نرمي.  

کافی  ها برنامهبراي اکثر  TEEتوسط  شده ارائهافزاري، امن نیست، اما امنیت  سخت 20یک المان امن دازهان به TEE هرچند
دسترس  سرعت پردازش و فضاي حافظه قابلو [22]کند،  یمایجاد  SEتر از  یینپااي بسیار  ینههزاست، عالوه بر این، 

  . [23]کند یمرا فراهم  SEقدرتمندتري از 
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ین تأمهاي اجراي موجود بر روي دستگاه موبایل، به ترتیب میزان امنیتی که  یطمح. تصویري از 10شکل 
  . [32]کنند یم

ي ها حل راه، [27]در  اند، اما بیشتر آنها اختصاصی (وابسته به مالک) هستند. شده صنعتی زیادي ارائه TEE يها حل راه
  :اند شدهافزاري تقسیم  ي و سختافزار نرمموجود به دو دسته 

ها انتظارات  حل هستند. این راه سازي يمبتنی بر مجاز يها حل افزار، اساساً راه بر نرمي مبتنی TEE يها حل راه -1
عمدتاً، امنیت آنها  را فراهم کنند. TEE هاي یژگیهمه و توانند ی. بنابراین نمکنند یرا برآورده نم TEEاستانداردسازي 

موجود  يافزار نرم يها حل ازجمله راه بسته است.، واکنند یسیستم را فراهم و مدیریت م سازي يکه مجاز ییها به مؤلفه
را  اي سازي يمجاز يها حل راه NTTDATA. که در این میان، OKL4و  NTTDATA ،XenARM اند از: عبارت
  .[27]تطابق بیشتري دارد TEE هاي یژگیکه با و کند یارائه م

امنیت آنها هم توسط  یجهدرنتهستند.  افزار نرمو  افزار سختترکیبی از  درواقع، افزار سختمبتنی بر  يها حل راه -2
 يها پردازندهبر روي  ها حل راهدر حال حاضر، این  [27] .يافزار نرمو هم  شود یمي تضمین افزار سخت يها مؤلفه

ARM TrustZone، Intel TXT  وAMD Secure Execution Environment يها حل راه، با کمک برخی 
(به نام   Texas Instrument، فناوري امنیتیT6 [33]و Sierraware [32] حل راه: مانند، اند شدهتجاري محقق 

M-Shield ([34, 35]  حل راهو Trustonic [36].  اطالعات فنی در ، ، تجاري هستندها حل راه این که ییازآنجااما
   .[27]رابطه با آنها در دسترس نیست

-GPکامل با مشخصات  طور به اند نتوانسته یک یچهي کاملی ندارند و TEE يها حل راهمعرفی شده،  هاي يتکنولوژ
TEE مبتنی بر  يها پلتفرم ي یهپاداشته باشند. اما  مطابقتTEE  که  کنند یممتناسبی را فراهم  افزار سخت چراکههستند

، وجود ینباا امن است. افزار نرم ینتأمگم شده است،  ها حل راهساخته شود. آنچه در این  تواند یم TEEمبتنی بر آن، پلتفرم  
(بخش  TrustZone يها پلتفرممبتنی بر  که کنند یمکاملی را ارائه  نسبتاًي TEE حل راه OBCو  Trustonic يها حل راه

   .[27]هستندامن  افزار نرمبه همراه یک  M-shieldو  )1,7
 

2,7. ARM TrustZone  

TrustZone هاي  پردازنده براي ،امنیتی يها افزونهاي از  مجموعهARMv6  مانند)ARM11، CortexA8 ،
CortexA9 ،CortexA15 .امنیت، این پردازنده منظور به) است هاي  بهبودARM در یک زمان و از یک  توانند میcore ،

بنابراین [32]) را اجرا کنند مانند اندرویدمعمولی ( عامل یستمسو یک  )Trustonic(مانند  امن عامل یستمسیک 
TrustZone یک  سازي یادهپیک مکان امن براي  تواند یمTPM فراهم 1,2ج) در بخش -3مطابق با شکل (را  يفزارا نرم ،

  . ]1[کند یم
: هسته امن و هسته کند یم ایجادمجازي را  ي هسته، دو TrustZone يِافزار سخت ي افزونهبا  ARM ي پردازندهیک 

، در NS-bit .[37] مخصوص به خود را دارند )MMUواحد مدیریت حافظه ( ،مجازي ي پردازندهناامن، که هر یک از این دو 
عالوه بر این، هر پردازنده  .دهد یمرا نشان  شود یم)، محیطی که هر پردازنده در آن اجرا SCRیک رجیستر تنظیمات امن (

ARM  [37]کند یم ایجادرا  عملیاتیامنیتی، سه حالت  ي افزونهبا:  
  )SWd( حالت جهان امن -1
 .) ]1[شوند یمجداگانه نگهداري  صورت به SoC افزار سخت(که این دو جهان توسط  )NWd( حالت جهان نرمال -2
   حالت مانیتور (حالت سوئیچ) -3
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یک فراخوانی  صورت به یا و ،گیرد یم صورت خارجی یا از طریق یک وقفه به حالت مانیتور، NWdسوییچ کردن از حالت 
(و یا برعکس)، تقاضاها باید از حالت مانیتور  SWdبه  NWdتغییر حالت از  منظور به .SMC21 [27]صریح از طریق دستور 

   .]1[که این تغییر حالت مجاز و امن است کند یممانیتور نیز تضمین  افزار یانمعبور کنند و 
، الزامات محاسبات مورد ARMیک افزونه امنیتی براي  عنوان به TrustZoneکه است  شده یبررسدر فهرست زیر 

  کند: می ینتأماعتماد در موبایل را تا چه اندازه 
  ِاجراي مجزا: این افزونه امنیتیARM  یک هسته پردازنده به یک جهان امن و یک جهان ناامن را فراهم امکان تفکیک

   کند. می
 سازي امن:  ذخیرهTrustZone اضافه کردن چیزي مانند یک  سازي امن نیست. شامل هیچ وسیله و ابزاري براي ذخیره

   .کند ینتأمالزام را تواند این  می SoCبه طراحی  TPMالمان امن یا یک 
  راه دورتصدیق :TrustZone تواند با معرفیِ یک ماژول  این الزام می کند. را ارائه نمی راه دورهاي تصدیق  قابلیت

 ینتأمشود،  سازي می (در کرنل امن) پیاده  افزار ) یا در نرمSE/TPMافزار(  ) که در سختMTM( موبایل تماداع قابل
  شود.

 بخشی از  عنوان به یحاًصرسازي امن:  فراهمTrustZone  زي سا در کرنل جهان امن پیاده یادز احتمال بهمشخص نشده، اما
  شود. می
  یک مسیر اعتماد قابلمسیر یحاًصر) یدکل صفحهجانبی مانند  هاي (جهت امن کردن تعامل بین دستگاه اعتماد قابل: ایجاد 

  .[27]است قرارگرفتهمورد مالحظه  TrustZoneدر 

 
 کارهاي گذشته .3

است. و نیز یک رویکرد براي طراحی و  شده ارائه MTMنوظهور » 22مشخصات«ادراك نویسندگان از ، [16]در مقاله 
نیز  ،]2[ آن براي پلتفرم عملیاتی مورد اعتماد ارائه شده است. در مقاله یريکارگ بهعملی این مفهوم و چگونگی  سازي یادهپ

پیشنهاد کرده، و با استفاده از آن یک سیستم پرداخت الکترونیک را  MTM سازي یادهپیگر براي نویسندگان، یک روش د
موبایل با  يها دستگاهدر  توانند یم MTMو  GP_TEEبیان شده است، که چطور ، [20]. در مقاله اند کرده يانداز راه

در  TEEهمچون  on-processor هاي يتکنولوژیکدیگر کار کنند تا امنیت را براي کاربران افزایش دهند. پیشرفت در 
بر  TEEبا یکپارچه  حل راهیک  عنوان به TPM سازي یادهپبه این معناست که  TPM يها پروتکل یريپذ انعطافترکیب با 

، براي GP-TEEروي  TAیک  عنوان به TPM mobileیک مورد  یريکارگ بهبا  .شده است یرپذ امکان افزار یانمروي 
، [17]در مقاله  .شود یمفراهم  ها یلموباروي  TCG23دسترسی امن، کاربردي و سازگار با استانداردهاي  ،ها یسسروکاربران و 

اندروید، جهت برقراري  عامل یستمسو  SEالیه امنی بین  عنوان بهشده است،  سازي یادهپ TEEي که در محیط MTMاز 
یک  عنوان به MTM سازي یادهپبراي  هایی یشنهادپ، [19]استفاده شده است. در مقاله ها آناعتماد افزوده در ارتباطات بین 

پیشنهادي شامل  يها روش، ارائه شده است. شده یهتعب يها دستگاهفناوري براي ایجاد محاسبات مورد اعتماد، بر روي موبایل و 
محاسبات مورد  هاي یتقابلکه  دهند یمهستند و نشان  MTMبراي دسترسی به یک  یازموردن يافزار نرم يها مؤلفههمه 

و تست نرسیدند اما هدف  سازي یادهپپیشنهاد به مرحله  3موبایل نیز ارائه شوند. البته این  يها دستگاهبراي  توانند یماعتماد 
، [38] مقالهاست.  یرپذ امکاندر دسترس موجود  هاي يتکنولوژبا  MTM سازي یادهپاین بود که نشان دهند  ها آناز ارائه 
محیط محاسباتی که  کنند یمنویسندگان بیان موبایل مطرح شده است. هم براي کامپیوتر و هم  eIDیک  سازي یادهپالزامات 

د اعتماد رمو يافزار منرو پشته  TPMبا استفاده از  تواند یممبتنی بر کامپیوتر شخصی،  يها پلتفرممورد اعتماد براي 
)Trusted Software Stack (TSS) استفاده از یک تراشه  که ییازآنجاموبایل  يها دستگاه) محقق شود. اما براي

                                                
21 Secure Monitor Call 
22 Specification 
23 Trusted Computing Group 
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که توسط  TEEهمانند  اي یشرفتهپامنیتی  هاي یژگیووجود دارند که  ییها پلتفرمممکن نیست،  TPMي افزار سخت
Global Platform  سازي یادهپ. اما در این مقاله، نحوه اند کردهمعرفی شده است، ارائه eID  اجرایی  هاي یطمحبر روي انواع

 سازي یادهپاز  يا نمونهو  ،، یک طراحی مرجع[39]در مقاله  ارائه نشده است. یحل راهبیان نشده و  ها یلموبامورد اعتماد روي 
امروزه  که ییازآنجااست.  شده ارائه TEEبراي شهروندان) مبتنی بر  صادرشدهدیجیتالی  هاي ینامهگواه(هاي eID آن براي 

TEE موبایل رایج هستند، و  يها دستگاهها بر رويObC  وTrustonic TEE ًنیم بیلیون دستگاه در سرتاسر  مجموعا
مستقر  TEEبر روي این دو برند تجاريِ  TAیک  عنوان بهي خود را ESP، نویسندگان این مقاله، دهند یمجهان را پوشش 

)ي OBCروي تراشه ( هاي ینامهگواهاندروید، و  عامل یستمسداراي  يها دستگاهرا براي  Trustonic TEE. یعنی اند ساخته
 ي خوانندهیک  تواند یم، نشان داده است که یک دستگاه تلفن هوشمند چگونه [40]ویندوز. مقاله عامل یستمسنوکیا را براي 

اي که اجازه جداسازي قوي و اجراي TEEباشد. این امنیت و اعتماد توسط  eID يها کارتکارت امن و مورد اعتماد براي 
 ي نمونهشده است.  سازي یادهپکاربر قابل مداخله نیست،  هاي یخروج، و توسط ورودي/دهد یمحیاتی را  يافزارها نرممجزاي 

)، EMV-TLSوتکل پرداخت موبایلی جدید به نام (، یک پر[41] . در مقالهکند یمهاي آلمان را پشتیبانی eID، شده ارائه
مورد اعتماد پرداخت موبایلی استفاده شده  افزار نرم سازي یادهپبراي  TEEمعرفی شده است. در طراحی این پروتکل، از محیط 

 هایی یخروج، اعتماد را براي ورودي/ TEEاست زیرا  یافتهبهبود TEEاست. امنیت این پروتکل جدید توسط سیستم 
 ،[42]در مقاله . کند یم، اجبار شود یماستفاده  PINکه براي نمایش اطالعات و کلیدهاي  یشنما صفحه، یدکل صفحههمچون 

سالمت  هاي یسسرواحراز هویتی که براي دسترسی به  هاي ینامهگواهها و EHRفظت از یک معماري امن براي محا
، ارائه شده توسط همین نویسندگان Truwalletبه نامیک کیف پول مورد اعتماد (، با استفاده از شوند یماستفاده  الکترونیک

 شود یم سازي یادهپ TPM، با استفاده از PCاین کیف پول، در مدل مبتنی بر  )، ارائه شده است.[43]گذشته  يها پژوهشدر 
 TEEتجاري از  ي نمونهي وجود ندارد، با استفاده از یک افزار سخت TPMولی در مدل مبتنی بر موبایل که امکان افزودن 

   شده است. سازي یادهپ، M-Shieldنام  نوکیا، به يها دستگاهبراي 
 مقاالت، MTM سازي یادهپ يها روش، [19 ,16 ,2]صورت گرفته، موضوع مقاالت يها پژوهشبنابراین، با توجه به 

مورد اعتماد  افزار نرم سازي یادهپبراي  TEEاستفاده از محیط  ،[41]، مقاله TEEموبایل با  TPMترکیب  [20 ,17]
خواننده امن براي  عنوان به، و یا eID سازي یادهپبراي بر روي موبایل،  TEE یريکارگ به [40-38] پرداخت موبایلی، و مقاالت

سالمت  ي ینهزم در(با عنوان کیف پول مورد اعتماد)  TEEوشی مبتنی بر از ر [42]. تنها در مقاله، بوده استeID يها کارت
 يها تلفنتناسب با که م M-Shieldها استفاده شده است، که این روش تنها براي EHRالکترونیک و براي محافظت از 

مطابقت  ARM Trustzoneو  GP-TEEو با ساختار  طراحی شده است ،)ویندوز عامل یستمسداراي هوشمند نوکیا (و  
  .کامل ندارد

، جهت 1نوین معرفی شده در بخش  هاي تکنولوژي کارگیري به جهتبنابراین، در این پژوهش تالش شده است که، 
، )بودارائه شده ]5[که در پژوهش گذشته ما (تکمیل سطح سوم (سطح دستگاه بیمار) معماري جامع سالمت الکترونیک 

  پیشنهاد گردد. هایی حل راه
  

 پیشنهادي يها حل راه .4

کارت هوشمند سالمت،  سازي یادهپبراي  ییها حل راه، 1معرفی شده در بخش  هاي يتکنولوژ، با توجه به بخشدر این 
ه نگهداري امن اطالعات پرونده پیشنهادي، قادر ب يها حل راهعالوه بر این،  است. یشنهادشدهپروي تلفن هوشمند بیمار 
 بر اساس ،ها حل راهنیز هستند. تمامی این موبایلی بیمار  PHR افزار نرم)، و اجراي امن PHRالکترونیک شخصی بیمار (

TEE هاي مبتنی برTPM  باهم )کنند یم ینتأمقابلیت اعتمادي که  یجهدرنت(و  سازي یادهپ، که تنها در نحوه اند شدهارائه 
  تفاوت دارند.

خارجی را انتخاب  TPMواجب و ضروري نیست. برخی فروشندگان، استفاده از  TPMمقاوم باشد،  TEE که یدرصورتالبته 
  .[32]کنند ذخیره می TEEپذیر (فقط توسط)  در یک ناحیۀ آدرسشده را  هاي حفاظت کنند و کلیدها و داده نمی
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همه  ینتأمقادر به  ییتنها بهموجود،  TEE سازي یادهپ يها حل راه ذکر شد، 1,7و  1,6 يها بخشکه در  طور هماناما 
جهت تکمیل این  افزاري یانم TPMاهداف محاسبات مورد اعتماد موبایلی نیستند و باید در کنار آنها از یک المان امن یا 

  د.اهداف، استفاده شو
و  بوت امن مانندتمامی اهداف محاسبات مورد اعتماد ( تواند ینم ییتنها به TEE شد، بیان 1,5که در بخش  طور همان

موبایل،   TPM 2.0پیشنهادي، از یک يها حل راهبنابراین، ما در  کند. ینتأمرا  ،NISTهاي RoT یجهدرنت، و )کلید دستگاه
  . یما کردهاستفاده ،1,5از بخش  9در شکل  افزاري یانملنگرهاي اعتماد  يجا به، افزاري یانم صورت به

  
 پیشنهادي اول حل راه .4,1

 افزار نرم) ارائه شده است. GP-TEEبا استفاده از الگوي معماري محیط اجراي مورد اعتماد گلوبال پلتفرم ( حل راهاین 
m-PHR24 (شخص ثالث مورد اعتماد)، در دو قسمت  دهنده توسعه، توسط یکPHR-CA  وPHR-TA  شده دادهتوسعه 

حاوي مشخصات فردي بیمار و پرونده  درواقع فزارا نرممستقر شوند. این  TEEو  REEاست، که الزم است به ترتیب درون 
الکترونیک سالمت اوست که باید با حفظ محرمانگی و یکپارچگی، در دستگاه موبایل بیمار نگهداري شوند. بنابراین الزم است 

در حافظه دستگاه موبایل ذخیره شوند. گواهینامه کلید عمومی کاربر و کلیدهاي  شده يرمزنگار صورت بهکه این اطالعات 
 يکار دستسالم و بدون  m-PHR افزار نرمسیستم و  که یدرصورتو تنها  شوند یممحافظت  TPM-PHRرمزنگاري، توسط 

بازیابی خواهد بود. بنابراین،  (توسط بیمار یا یک شخص بدخواه) باشند، اطالعات رمزشده با این کلیدها، قابل رمزگشایی و
  نشان داده شده است. 11، در معماري شکل ذکرشدهپیشنهادي اول براي محقق ساختن موارد  حل راه

  
  معماري پیشنهادي يها مؤلفه .4,1,1

یی CAهمزمان باشد. یعنی هر  طور به TPMمیزبان چندین  تواند یم TEE: یک TEEهاي موجود در TPMانواع 
TPM-TA  خاص خودش را درTEE  موبایلی نیاز به یک  يافزارها نرمداشته باشد. زیرا با توجه به اینکه بیشترTA  در

امن، گواهی از راه دور و...)  سازي یرهذخ(مانند:  TPM هاي یتقابلندارند، اما ممکن است نیاز به استفاده از برخی  TEEداخل 
 عامل یستمس هاي یسسروبرخی  ینتأمصوص نیز براي پلتفرم (براي مخ TPMداشته باشند. در چنین شرایطی باید یک 

هاي TPM ي مجموعه، »App spec. TPM« ي مؤلفه، 11. در شکل [21] ایجاد شود TEEهمچون بوت امن) در داخل 
نیز  TPM-PHR مؤلفه. دهند یممخصوص پلتفرم را نشان  Platform-TPM« ،TPM« مؤلفه، و افزار نرممخصوص هر 

TPM  افزار نرممخصوص به m-PHR  است که تنها توسط بخشPHR-TA  است. یدسترس قابل افزار نرماز این  
Normal App :هستند که نیاز به داشتن یک  هایی يافزار نرمTA  درTEE  ندارد، اما ممکن است که داراي یک

TPM-TA  مخصوص درTEE .باشند  
در درون  TAتوسط یک  شده ارائهامنیتی  هاي یسسروکه براي اجراي امن نیاز به  ییافزارها نرم): CAکالینت ( افزار نرم

TEE .دارند  
که در  CAیک  یازموردنامنیتی  هاي یسسرو، که TEEدر حال اجرا در داخل  يافزار نرم): TAمورد اعتماد ( افزار نرم 
REE  یک مثال عنوان به. کند یمدر حال اجراست، را فراهم ،TA افزار نرمیک  تواند یم DRM پرداخت  افزار نرم، یا یک

  . [27]باشد
Trusted OS :سبک و کوچکی است که  عامل یستمسTA همچنین تسهیالت شوند یمها بر روي آن اجرا .

  .[27]کند یممورد اعتماد را فراهم  يافزارها نرم دهندگان توسعهبراي  کننده یتحما
REE OS نرمال مانند اندروید است که  عامل یستمس: یکCA بر روي آن اجرا  اعتماد یرقابلغ افزارها نرمها و کلیه

  .شوند یم

                                                
24 Mobile- patient personal health record 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


١۶ 
 

  ارتباطات معماري پیشنهادي .4,1,2

 هاي APIاستفاده از  SEو  REEهمچون  اي یخارج هاي یطمح يها مؤلفهبا  TEEتنها راه ارتباطی  که ییازآنجا 
TEE توسط ها مؤلفه، در این معماري، ارتباطات بین تمامی [27]است ،API هايGP-TEE این ارتباطات در  اند برقرارشده
   .اند شده توپر نشان داده يها فلشبا  11شکل 

TEE App-TPMs API  واسط ارتباطی :»Normal App« ها با»App spec. TPM « در جهان  ها آنمخصوص
بخشی از  درواقع، API) است. این TCGتوسط  شده ارائه( 1,2بخش  4در شکل  TPM Interface، همان APIامن. این 
، واسطی است که TEE Functional API. دهد یم، را نشان 1,4بخش  6در شکل  TEE Functional APIعملکرد 

. [44]کنند افزار استفاده می هاي امنیتیِ مبتنی بر سخت هاي کاربرديِ شخص ثالث موبایل با استفاده از آن از سرویس برنامه
  .[45]است  GP-TEE ارائه قابلراه  ي نقشهبخشی از کامل توسط گلوبال پلتفرم معرفی نشده و  طور بههنوز  APIاین 

TEE Internal API واسطی است که توسط :TA  هاي در حال اجرا درTEE شدن از منابع  مند بهره، جهتTEE ،
ها استفاده TAمورد اعتماد و ارتباطات مجاز با سایر  OS، ارتباط با ]13[امن  سازي یرهذخرمزنگاري و  هاي یتقابلهمانند 

  . شود یم
TEE Client API واسط ارتباطی سطح پایینی است که :CA هاي در حال اجرا بر رويREE را قادر به تبادل ،

 API) تنها از طریق این PHR-CA(همچون  CA. بنابراین هر [45]سازد یم TEEاز در حال اجرا در مج TAبا  ها داده
) REE OSجهان نرمال ( عامل یستمس) خواهد بود. همچنین PHR-TAخود (همچون  TAقادر به ارتباط و تبادل داده با 

  . [44]کند به محیط امن پردازنده (محیط جهان امن) دسترسی پیدا می APIاز طریق این 

 
براي حفاظت از اطالعات شناسایی و   TPM Mobileو  TEE یريکارگ بهپیشنهادي اول جهت  حل راه .11شکل 

) (جایگزین کارت هوشمند سالمت) m-PHRپرونده سالمت شخصی بیمار ( افزار نرم

  پیشنهادي دوم حل راه .4,2

که مختلفی محقق شود؛  يها روشبه تواند یم TEEبراي یک  یازموردنجداسازي مطرح شد،  1,6که در بخش  طور همان
را » TEE25نمونه « یک ممکن است یک یا بیش از TEEاست. یک معماري محقق شده از  سازي يمجاز ،ها روشیکی از این 

خودش را  TEEنمونه  ،سازي يمجاز با استفاده از تواند یمیی CAهر ، )12(شکل پیشنهادي حل راهدر  .]13[پشتیبانی کند
 هاي یلمستط .گیرد یممورد دسترسی قرار » TEE26رابط ورودي «ها با استفاده از  TEEاز نمونه هر یک  .داشته باشد

  .دهند یمها را نشان TEE، نمونه ینچ خط
                                                
25 TEE instance 
26 TEE entry interface 
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 پیشنهادي سوم حل راه .4,3

 يها دادههویتی و  يها دادهبیمار ( ي محرمانه يها دادهافزایش امنیت و اعتماد در دسترسی به  منظور بهدر این روش، 
 یچند برنامگ، با قابلیت کارت یمس(نسل جدید  UICC کارت یمس صورت بهپرونده الکترونیک سالمت)، یک المان امن 

 کارت یمسموبایل،  يها دستگاهتنها المان امنیتی مشترك در تمام  که ییازآنجااول اضافه شده است.  حل راه) به [46]بودن
این  ي ارائه) براي [37] شده یهتعبامن  يها المان) و SDامن دیگر (همچون یک کارت حافظه (مایکرو  يها الماناست، از 

، به تحمیل هزینه اضافه براي تهیه این کارت سیمفاده از المان امن موجود در با است دیگر عبارت به اند نشدهاستفاده  حل راه
براي ارتباط با سیستم جامع  یازموردن هاي ینامهگواه، گواهینامه کلید عمومی کاربر و سایر حل راهنیست. در این  افزار سخت

، که غیرقابل تغییر بودن آنها، براي حفظ جامعیت از اهمیت زیادي برخوردار است، در این المان امن ]5[سالمت الکترونیک 
  هستند. یدسترس قابل TPM-PHRتنها از طریق  وTEE SE API [47]ا واسط ارتباطی و ب گیرند یمقرار 

  

 
براي حفاظت از اطالعات شناسایی و   TPM Mobileو  TEEیري کارگ بهپیشنهادي دوم جهت  حل راه. 12شکل 

) (جایگزین کارت هوشمند سالمت)m-PHRپرونده سالمت شخصی بیمار ( افزار نرم

 
براي حفاظت از اطالعات شناسایی   TPM Mobileو  TEEیري کارگ بهپیشنهادي سوم جهت  حل راه. 13شکل 

) (جایگزین کارت هوشمند سالمت)m-PHRپرونده سالمت شخصی بیمار ( افزار نرمو 
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 پیشنهادي يها حل راهتحلیل  .5

موبایل، استفاده  يها دستگاهروش براي ایجاد یک محیط اجراي امن در  ینتر امنعنوان شد،  2,6که در بخش  طور همان
اما بررسی یکپارچگیِ  کنند. سازي امن و اجراي مجزا را فراهم می ، ذخیرههوشمند هاي کارتTEEاز یک المان امن است. 

   شود. یبانی نمیپشت هوشمند هاي کارتTEEبوسیلۀ تحققِ  معموالًدور  دستگاه و گواهی از راه یتاحراز هوبوت، 
وابسته به اپراتور خواهند بود.  ها آنهاي مبتنی بر  يمعماري امن بر عهده اپراتورهاست و ها المانعالوه بر این مدیریت 

 بانام 2,6از بخش  2افزاري است که در مورد  یانمهاي TEEبنابراین، در حال حاضر، بهترین راهکار موجود، استفاده از 
TEEتاریخی،  ازلحاظرفی گردیدند.افزاري مع هاي سختSoC هايARM  1[اند بودهتر  یعشاي موبایل ها دستگاهدر[ .

Trustzone افزاري  عنوان افزونه امنیتی سخت نیز بهARM هسته امن و هسته ناامن(مجازي  ي دو هسته، که با ایجاد(، 
هاي  عامل نرمال دستگاه فراهم ساخته است، در حال حاضر، روي بیشتر تلفن یستمسرا در کنار  TEEامکان ایجاد یک 

که با همین رویکرد در  ي استافزار نرمافزاري و  سخت مؤلفهنیز یک  M-Shield. همچنین، [21]هوشمند در دسترس است. 
  . [48]است کاررفته بهي همراه (مبتنی بر ویندوز مایکروسافت) ها تلفنتعداد زیادي از 

همه  اند نتوانسته)، اند گرفتهصورت  ها آنافزاري که براي هاي نرم سازي یادهپ(و  ها حل راهیک از این  یچه تاکنوناما 
API هايTEE  27ي ها حل راه ،مثال عنوان بهسازي کنند.  یادهپراTrustonic ،ObC  وSierraware اند توانسته، تنها TEE 

Client API  وTEE Internal API سازي  یادهپی براي حل راه. بنابراین، هنوز [27]را در نمونه تجاري خود ارائه دهندSE 
API  سازي کرد.  یادهپپیشنهادي سوم را  حل راهکه بتوان با استفاده از آن،  [27]ارائه نشده است  

مک در یک سیستم موبایل، تنها با به ک TEEمطرح شد، امکان وجود چند نمونه  2,6که در بخش  طور همان
 يها امنیتی اختصاصی و حالت يها اي که مبتنی بر تراشهTEE هاي يمعموالً در معمارگیرد. اما  یمسازي صورت  يمجاز

ي اخیر ها نمونهحال، در  یندرع .]13[واحد وجود دارد TEEنمونه ، تنها یک )ARM TrustZone(مانند  پردازنده هستند
یر شده است. بنابراین پذ امکان HYPسازي، با استفاده از حالت  يمجازي ها فزونها، امکان پشتیبانی از ARMي ها پردازنده

) TEEتوسط هایپروایزر، براي ایجاد چند جهان امن (چند نمونه  شده ارائهي افزار نرمتوان از این امکان در کنار جداسازي  یم
  .[21]استفاده کرد 

 حل راه اندازه به ها آندر یک پردازنده ایجاد کنیم، امنیت  TEEچند نمونه  سازي يمجازبنابراین اگر بخواهیم با کمک 
 کند یم) پیروي 2,6بخش  2در شماره  شده ارائهي (افزار سختي TEEاول، از الگوي  حل راهپیشنهادي اول نخواهد بود، زیرا 

و امنیت آن توسط  آید یمي به وجود افزار سخت) در اثر یک جداسازي TEEکه توسط آن، محیط اجراي مورد اعتماد (
، که کند یم) پیروي 2,6بخش  1در شماره  شده ارائه( يافزار نرمي TEEم، از الگوي دو حل راه، اما شود یم ینتأم افزار سخت

سیستم را  سازي يمجازکه  ییها مؤلفهامنیت آن به  و گیرد یمصورت  سازي يمجازو با کمک  يافزار نرم صورت بهجداسازي 
 بستگی دارد. ،کنند یمفراهم و مدیریت 

 يها حل راهاکثر  ،شوند یمکه توسط پژوهشگران ارائه  TEE يها حل راه سازي یادهپعالوه بر وجود مشکالت فوق در 
TEE  ي توسعه هاي یتک توانند ینمسرویس،  دهندگان ارائهو  افزار نرم دهندگان توسعهموجود، تجاري هستند و به همین دلیل 

 ینتر بزرگ، یجهدرنت .[27]بیاورند به دست ها یطمحمحصوالتی براي این  ي توسعهعمومی یا آزاد را براي  )SDK( يافزار نرم
 دهندگان ارائهمورد اعتمادي است که باید توسط  يافزارها نرم 28ینتأمهاي تجاري، TEE یريکارگ بهمشکل موجود در 

 يها حل راهاول نیز، (حتی با استفاده از  حل راه سازي یادهپ، وجود ینبااي موبایل کاربران صورت گیرد. TEEسرویس بر روي 
SierraTEE ،T6  وTrustonic  برايTrustZone  حل راهبر روي اندروید، یا OBC29 برايM-Shield   بر روي ویندوز

                                                
27 trustonic، بین مشترك گذاري یک سرمایه ARM، Gemalto  ) وG&D( Giesecke& Devrient ، دسترسی به  براي ایجاد قابلیتTEE .است  

28 Privisioning 
در دسترس قرار  Symbian 3است که در آخرین موبایل هاي داراي  open provisioning [10]یک مدلِ نامیده می شود،  OBCفناوري امنیتی نوکیا که  29

مستقر روي سخت افزار امن  با اجازة کاربرِ دستگاهتوسعه دهد که بتواند هاي کاربرديِ قابل اعتمادي  برنامه گرفته است. این فناوري شخص ثالث را قادر می سازد که
  [27].شوند

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


١٩ 
 

سازنده، براي اهداف  هاي کارخانهتنها در دست  ها آنبراي  نویسی برنامهو  ها آنابزار دسترسی به  نیست، زیرا یرپذ امکانموبایل) 
  . [21]) استsubsidy lockو  DRMداخلی خودشان (مانند 

آن، باید  سازي یادهپ يها حل راهو  TEE، رو ینازا. اند یافتهني موجود، هنوز به بلوغ کافی دست TEE يها حل راهبنابراین، 
، دانشگاهیان تر مهم ها یناسرویس و ذینفعان ارتباطات موبایلی، و از همه  دهندگان ارائه، افزار نرم دهندگان توسعهدر دسترس 

حال کار کردن نیز در  30کمیته دستگاه گلوبال پلتفرم هرچند. [27]برسانندالزم را به بلوغ و تکامل  ها آند، تا بتوانند نگیرقرار 
   .[21]است 31GP-TEE تأمینروي مشخصات 

براي توسعه کارت هوشمند سالمت موبایلی و حفاظت در این پژوهش  پیشنهادي حل راه  سهاز  یک یچهبنابراین، در عمل 
راهکارهاي ، با ندیدمطرح گرد 2مشابه که در بخش  يها پژوهشتوسط  شده ارائه يها حل راههیچ یک از ، و بیمار PHRاز 

   نیستند. سازي پیادهتجاري موجود، قابل محدود 
 

  و کارهاي آتی يریگ جهینت .6

، و TEEموبایل،  TPM ،TPMي اساسیِ محاسبات مورد اعتماد، شامل ها يفناوردر این مقاله، ابتدا مروري بر 
ها، براي امن  هاي جدیدي با استفاده از این فناوري حل در استفاده از آنها، صورت گرفت. سپس راه پژوهشگرانهاي  تالش

یشنهادي، به این راه حل هاي پبررسی و تحلیل  . درعنوان سکویی در سامانه سالمت الکترونیک، پیشنهاد شد نمودن موبایل به
توانند  ینم، افزار نرم دهندگان توسعههستند و به همین دلیل  ، تجاريTEEتحقق موجود براي ي ها حل راهنتیجه رسیدیم که 

یجه، درنت .بیاورند به دستها  یطمحي محصوالتی براي این  توسعهي عمومی یا آزاد را براي افزار نرمي  توسعههاي  یتک
ي مورد اعتمادي است که باید توسط افزارها نرمین تأمهاي تجاري، TEEیري کارگ بهین مشکل موجود در تر بزرگ
هاي  این امکان، در حال حاضر تنها در دست کارخانه ي موبایل کاربران صورت گیرد.TEEسرویس بر روي  دهندگان ارائه

ي موجود، هنوز به بلوغ کافی دست TEEي ها حل راهبنابراین، از آنجایی که،  .قرار داردسازنده، براي اهداف داخلی خودشان 
و حفاظت از  براي توسعه کارت هوشمند سالمت موبایلی مقالهدر این  ما پیشنهادي حل راه  سهیک از  یچهدر عمل اند،  یافتهن

PHR  با راهکارهاي محدود تجاري موجود، مرور شدند 2که در بخش ي مشابه ها پژوهشتوسط  شده ارائهي ها حل راهبیمار، و ،
داریم که یک زیرساخت کشوري مناسب براي راه اندازي سالمت الکترونیک  بنا ،در پژوهش آتیما  سازي نیستند. قابل پیاده

  موبایل تامین گردد. TPMو  TEEمبتنی بر موبایل پیشنهاد کنیم که در آن امنیت سطح موبایل بیمار با استفاده از 
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Abstract 

The concept of trusted computing and its technologies, such as TPM, more than a 
decade that has been used in personal computers and servers. But only in recent years, 
the application of these concepts in mobile devices, such as smartphones and tablets, 
has been proposed. For implementation of e-health applications which containing 
patient medical data, electronic payment applications, electronic identity cards and 
etc. on mobile devices, security and privacy are the most important concern that, it 
will not be possible without a trusted computing environment to store and run the 
applications. But, deployment of the TPM hardware chip for providing trusted 
computing on embedded and mobile devices, due to limitation of resources is not 
possible. Many efforts have been made that the mobile phone as a trusted computing 
machine, in a variety of electronic systems like e-payment and e-health can be used. In 
this study, we reviewed the major technologies providing trusted computing, 
Including TPM, TPM mobile, TEE, and the efforts taken to use them.Then, we will 
provide the new solutions using these technologies to secure mobile as a platform in 
electronic health system. 
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