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ام. در صورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخیص کامل مشخصات منبع ذکر کرده
ان و منصفان و قانون مقررات حاکم قانون حمایت از حقوق مؤلف و ضوابطدانشگاه مطابق با 
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 به: تقدیم

های ایشان هستم. را مدیون زحمات و از خودگذشتگی امیوجودپدر و مادر عزیزم که نوادر 
دو  نیاست بر بودنم، چرا که ا یلیاست بر سرم و نامشان دل یکه بودنشان تاج افتخار ینیوالد
 در حرکتند و اهدستم را گرفت ،اندبوده امیهست یه، مامهربان ، پس از پروردگاربهاگران وجود
 .نداهآموخت را به من یب زندگیپر فراز و نش مسیر

 ینرقدم تا آخ ینکه از اولعلی آذرپیوند دکتر  یگرانقدر جناب آقا تاددانم از اسیبر خود الزم م
انه و دلسوز یمانهنگارنده را صم ی،و اشراف علم یبلندنظر ،ییروگشادهبا  یقتحق ینمرحله ا

 نمایم.ی کردند، سپاسگزار ماییراهن

  



 ت

 

 چکیده

های مجتمع و کاهش زمان های طراحی و تولید مداربرای کاهش هزینههای اخیر، در ساااا 
هادی در نواحی مختلف جهان توزیع شده است. ی طراحی نیمهتحویل به باز محصو ، چرخه
ی اصااال بهای الکتریکی بدون نظارت و کنتر  صاااحای از تراشااهطراحی و تولید بخش عمده

 بافزار از کنتر  صاحشود و عمال ساخت مدار سختهای ثانویه انجام میسط شرکتمدار تو
های افزاری )تروجانهای ناخواسته سختاصلی آن خارج شده است. در این شرایط دستکاری

أمین هایی در تهای نامعتبر صورت بگیرد که نگرانیافزاری( ممکن اسات توسط شرکتساخت
 ه است.امنیت و تجارت به وجود آورد

های مقابله هافزاری و همچنین راهای سختبندی تروجاننامه، عملکرد و دستهدر این پایان
 افزاری ارائه شده است.با این تهدیدات سخت

 ، پیشگیری ازشناسایی تروجانافزاری، افزار، تروجان سختسختامنیت   کلمات کلیدی:
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 او : مقدمهفصل 

 افزارای بر امنیت سختمقدمه -2-2

شده  های پردازشافزار و دادهمربوط به امنیت نرم فقط های کامپیوتر در ابتداامنیت سیستم
و  1شهری"د با این تفکر که وشبود. برای پردازش اطالعات از سخت افزارهای پایه استفاده می

 ی آن؛ یعنی ساااخت افزار هر سااایساااتم چون به عنوان ریشاااه و پایهاسااات "پایه همیشاااه معتبر
. تغییرات سااخت افزاری مخرب، اسااتبوده شااود، همیشااه معتبر و قابل اعتماد محسااوب می
گذرد، باعث حمالت ها میهاای سااااخات افزاری که تنها یک دهه از نهور آنماانناد تروجاان

افزارهای الکترونیکی شااده اساات؛ که همین امر باعث شااد بر روی سااخت تعدد و خطرناکیم
افزار ریشاه همیشاه معتبر اساتت، نقو شود. این حمالت که در قالب اصال اسااسای تساخت

افزارهای الکترونیکی رخ سااااختتولیاد ی حیاات افزاری در چرخاهتغییرات مخرب سااااخات
افزاری در های سااختکترونیک شااده اساات. تروجانهایی در صاانعت الدهد، باعث نگرانیمی

های مالکیت افزار الکترونیاک نهور پیادا کرده اساااات، ماانناد: بلو تماام سااااطوع سااااخات
 ها.( وسیستمPCB(، مدارهای چاپی)IC( سخت افزار، مدارهای مجتمع)IP)2معنوی

 

 اهداف -4-2

ی مختلف آن، نحوههای بندیافزاری، دسااااتههای سااااختمعرفی تروجانبه در این پایان نامه 
افزاری ارائه مدارات سااااختو ساااااخت ها در طی روند طراحی عملکرد و قرار گرفتن تروجان

با آگاهی از این حمالت و  های الکترونیکیافزارسااااختو ساااازندگان طراحان  .شاااده اسااات
 به افزار خود راسااختمدار توانند می، افزارسااختروند ساااخت های مربوط به پذیریآساایب
 .بپردازندها با این تروجانبه مقابله بتوانند طراحی کنند که  روشی

                                           
1 root 

2 intellectual property 
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 او : مقدمهفصل 

 نامهانیپاساختار  -3-2

در افزاری ارائه شده است و در ادامه در فصل دوم ابتدا تعریف مختصری از تروجان سخت
 های آن توضیحاتی ارائه شده است.پذیرو آسیب تراشهروند طراحی مورد 

افزاری و همچنین های سختو تهدیدات تروجان سازیفعا ، ی عملکردنحوهدر فصل سوم 
ها مورد بررسی قرار گرفته است و تهدیدات مختلفی که طی های مختلف این تروجانبندیطبقه

 3PIP نامعتبر هایهای نامعتبر و یا شرکتگریممکن است از سمت ریخته تراشه روند طراحی
 فتد، شرح داده شده است.ااتفاق بی

گیری و  های پیشهافزاری شامل راهای سختهای مقابله با تروجانراهدر فصل چهارم 
شده است.ها ارائه آنبندی ها و همچنین طبقهشناسایی تروجان



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 بندیگیری و جمعپنجم: نتیجهفصل 
 

ی دههای سازنافزار به شکل افقی تغییر پیدا کرده است و شرکتامروزه روند طراحی سخت
ها و کاهش زمان تحویل به ، استفاده از تکنولوژیهاافزار بخاطر صارفه جویی در هزینهساخت

همکاری کنند. به همین دلیل روند  گریو ریخته 3PIPهای بازار، مجبور هسااااتند با شاااارکت
های ثانویه معموال معتبر شااود. چون این شاارکتطراحی از کنتر  صاااحت اصاالی آن خارج می

های امنیتی خواهد شااااد و این پذیریافزار در روناد تولیاد دچار آساااایبنیسااااتناد، سااااخات
ه همین دلیل امروزه ها توسااط دشاامنان مورد سااواسااتفاده قرار خواهد گرفت. بپذیریآساایب

از نیاز پیش احساس ها بیشهای مقابله با آنافزاری و راههای سختشناخت و بررسی تروجان
 شود.می

 )قرار هاآناز ی سواستفاده طراحی و نحوه های روند تولید،پذیرینامه آسایبدر این پایان 
افزاری، های سااختنافزار( ارائه شااده اساات و بخاطر اهمیت تروجاگرفتن تروجان در سااخت

بندی شااده اساات تا طراحان و تولید روز شاارح و طبقهها با توجه به منابع بهی عملکرد آننحوه
ی ها به اهمیت امنیت در حوزهها و تروجانپذیریها با شااااناخت این آساااایبکنندگان تراشااااه

 با این تهدیدات بپردازند.افزار توجه کنند و به مقابله سخت

های حمله، نوبت به افزار و سااناریوبعداز شااناخت دشاامنان موجود در روند تولید سااخت
های پیشاااگیری و شاااناساااایی راه به همین دلیلهای مقابله با این تهدیدات امنیتی اسااات. راه

های گیری و آزمونافزار موارد پیشها ارائه شده است تا طراحان و تولیدکنندگان سختتروجان
ها را در روند طراحی و تولید در نظر بگیرند تا تهدیدات امنیتی را برای نشاااانااسااااایی تروجا

 افزار خود به حداقل برسانند.سخت

مورد بررساای افزاری های سااختتروجانهای شااناسااایی و مقابله با نامه روشدر این پایان
ود که خ بحث شااد کانا  جانبی روش مبتنی برها، تروجان ی شااناساااییدر زمینهقرار گرفت. 

 که به تفصاااایل به آن پرداختیم. جریان گذار مدار اساااات این روش دارای انواع مختلفی ماانند
های مبتنی بر کانا  جانبی مانند تأخیر مسیر نیز وجود دارد که روش های دیگری از دستهروش
 ه وهای مقابلی راهدر زمینه ی تحقیقاتی در آینده مطرح باشااااد.عنوان یاک زمیناهتواناد باهمی
 رچندهروش مبهم سازی به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفت نیز ها تروجانگیری پیش
 در حا  بررسی و تحقیق است.های متعددی دیگری مانند روش ولتاژ معکوس روش
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