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 -1کارشناس ارشد و  -2استادیار ،گروه امنیت شبکه و رمزنگاری ،پژوهشکده فضای مجازی ،دانشگاه شهیدیهشتی ،تهران
(دریافت ،39/6/13 :پذیرش)31/9/21 :

چكيده
دسته مهمی از حمالت کانال جانبی از این حقیقت استفاده میکنند که حافظه نهان منجر به تغییرات زمانی در اجرای الگوریتمهای رمزنگاری
و در نتیجه نشت اطالعات میشود .علیرغم آنکه حمالت کانال جانبی مبتنی بر وجود حافظهه نههان بهه علهت کهارایی زیهاد ،از مهمتهرین و
پرکاربردین حمالت کانال جانبی محسوب می شوند ،نسبت به سایر حمالت کانال جانبی کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهانهد .بهر همهین اسها
تحقیقات گسترده ای توسط جامعه رمزنگاری در حوزه حمالت کانال جانبی مبتنیبر وجود حافظه نهان صورت گرفته است .تمرکهز تحقیقهات
صورت گرفته عمدتا بررسی امنیت اجرای الگوریتمهای رمزنگاری توسط پردازنده های اینتل و پنتیوم بوده است که با توجه به ساختار متفاوت
حافظه نهان در پردازندههای مختلف ،قابل تعمیم به پرازندههای پرکاربرد دیگر ،نظیر  ARMنیست .در پاسخ به این چالش ،تحقیقات جدید به
اعمال حمالت کانال جانبی مبتنیبر حافظه نهان بر روی پردازندههای انواع تلفنهای همراه و بردهای کاربردی دیگر از جملهه پردازنهدهههای
 ،ARMمعطوف شده است .متفاوت بودن ساختار حافظه نهان و عدم پشتیبانی از بعضی دستورات مورد نیاز جهت اجرای حملههای مبتنهیبهر
حافظه نهان ،اجرای این دسته از حمالت را بر روی پردازندههای  ARMدشوار کرده است .در این مقاله ما برای اولین بهار بهه بررسهی اعمهال
حمله کانالجانبی زمانی مبتنیبر حافظه نهان با استفاده از رویداد تصادم بر روی یکی از پردازندههای  ARMمیپردازیم .حملهه ارایههشهده در
این مقاله ،از نوع حمالت کاربردی  time-drivenاست که در آن مهاجم تنها باید زمان اجرای عملیات رمزنگاری را اندازهگیری کند و بهرخالف
حمالت  ، access-drivenمهاجم نیازی به دسترسی به حافظه نهان قربانی را ندارد .همچنین حمله ارائهشده را با استفاده از یک برد پراسهتفاده
در صنعت با نام  Raspberrypi3که مجری سامانهعامل رزبین است ،پیادهسازی کردیم که نتایج نشاندهنده صحت حمله ارائه شده است.
كليدواژهها :الگوریتم رمزنگاری  ،AESپردازنده  ،cortex-A53حمله تصادم ،معماری  ،Exclusiveدستور  ،clflushسیاست جایگزینی

 .1مقدمه

1

دلیل استفاده از حافظه نهان در پردازنهدهههای امهروزی ،افهزایش
سرعت عملکرد آن ها با دسترسی سریع به اطالعات مورد نیازشان
است .در صورت وجود اطالعهات مهورد نیهاز پردازنهده در حافظهه
نهان ،اصطالحا تصادم رخ داده و این اطالعات در اختیار پردازنهده
قرار میگیرد .در صورت عدم وجود این اطالعات در ایهن حافظهه
یک عدم تصادم رخ داده و این رویداد سبب انتقال یک بلوک داده
از حافظه اصلی به حافظه نهان میشود .تفاوت زمانی بین ایهن دو
رویداد ،پایه اصلی حمله های کانال جانبی مبتنیبر حافظهه نههان
است .حملههای مبتنیبر حافظه نهان در حالت کلی به دو دسهته
*رایانامه نویسنده پاسخگوh_soleimany@sbu.ac.ir :

تقسیم میشوند:
 -1حمله های  :time-drivenدر این حمالت ،مهاجم از آدر
دادههای مربوط به سامانه رمزنگاری مطلع نبوده و تنها با آگهاهی
از ظرفیت الیههای حافظه نهان و خهطههای تقسهیمکننهده ایهن
حافظه ،اقدام به اندازه گیری زمان اجرای سامانه رمزنگاری بهازای
ورودیهای مختلف نموده و در نهایت با انجام یکسری محاسبات
آماری در جهت استخراج کلید تالش میکند.
 -2حملههای  :access-drivenمهاجم در ایهن نهوع حملهههها
عالوهبر آگاهی از ظرفیت الیهها و خطوط حافظه نهان ،بهه آدر
دادههای الگوریتم رمزنگهاری در حافظههههای فیزیکهی و حافظهه
مجازی نیز دسترسی دارد .عالوه بر موراد ذکرشهده ،انهدازهگیهری
زمان در این حمالت نیهز مهیتوانهد در حهد انهدازهگیهری زمهان
فراخوانی یک بلوک از دادهها تغییر نماید.
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مقاالت [ ]9-1از جمله مقاالتی هستند که به اجرای حملههههای
 time-drivenبرکامپیوترهای شخصی میپردازند .مقالههای []6-4
نیهز سههه نمونههه از بهتههرین مههوارد بررسههی و اجههرای حملههههههای
 access-drivenبر روی پردازندههای اینتهل هسهتند .از مقالهه
[ ]9که به اجرای یک حمله کانالجانبی نهان با استفاده از ویژگی
تصادم انبوه 1بر روی یک برد  ARM9می پردازد ،میتوان بهعنوان
اولین و یکی از شناختهشدهترین حمله های کانال جانبی مبتنیبر
حافظه نهان ،بر روی پردازندههای  ،ARMنام برد .پس از آن نیهز
[ ]3-1به اجرای حمله زمهانی  Bernsteinبهر روی پردازنهدهههای
 cortex-A8,cortex-A9اقدام نموده اند .اخیرا نیهز در مقالهه []11
اقدام به بررسی و پیادهسازی تمام حمالت  access-drivenمطرح،
بر روی پردازندههای  cortex-A57 ,cortex-A53شده است.

 .1-1چالش های اعماال حملاه  Time-Drivenبار روی
پردازنده cortex-A53

اجرای حمله موردنظر بر روی پردازنده مذکور نسبت به
پردازندههای مورد حمله قبلی با سه چالش مهم روبهرو است:
 -1پشتیبانی نکردن از دستور  ،clflushجهت خالی کردن
عناصر جدولهای مراجعهای سامانه رمزنگاری  AESپس از هر بار
اجرای سامانه رمزنگاری در حمله موردنظر.
 Exclusive -2بودن الیه آخر حافظه نهان در پردازنده
موردحمله.
 -9شبهتصادفی بودن سیاست جایگزینی در الیه آخر حافظه
نهان پردازنده مورد حمله .در بخشهای بعدی به تاثیر این
چالشها در نتیجه حمله مذکور و نحوه رفع آنها اشاره خواهد
شد.

 .2-1نوآوری مقاله

با استفاده از یهک بهرد پرکهاربرد در اتوماسهیون صهنعتی بها نهام
 Raspberrypi3که مجری سامانهعامل رزبین 2است ،پیهادهسهازی
کرده و نتائج حاصله را بهصورت عملی بررسی میکنیم.
ساختار مقاله بدین صورت است که ابتدا در بخش  2مقدمات
و پیشزمینههای حمله مورد بررسی ارائهه مهی شهوند .سهپس در
بخههش  9بههه تفصههیل در خصههوص راهکارهههای اعمههال حملههه
 time-drivenمبتنی بهر تصهادم در پردازنهدهههای  ARMرا شهرح
میدهیم .در بخش  ،4نتایج بهدستآمده از پیاده سازی این حمله
با استفاده از راهکارهای ارائهشده بررسی میشوند .در نهایت بخش
 ،1به جمعبندی و بررسی کارهای آینده اختصاص یافته است.

 .2پيشزمينهها
 .1-2حافظه نهان
حافظه نهان ،یک حافظه واسط بین رم و پردازنده است .این
حافظه وظیفه کاهش زمان دسترسی پردازنده به اطالعات مورد
نیازش را دارد .عمدتا پردازندههای امروزی از چندین دسته
تشکیل شدهاند .هر یک از این دستهها نیز از چندین خط ساخته
شدهاند .با فراخوانی یک داده مشخص در یک آدر معین توسط
پردازنده در صورت عدم وجود اطالعات موردنظر در حافظه نهان،
عالوهبر مقدار فراخوانی شده ،دادههای آدر بعدی نیز متناسب
با ظرفیت خطوط این حافظه به یکی از دستهها منتقل میشوند.
انتخاب دسته و خط موردنظر جهت انتقال بلوک اطالعات،
متناسب با شماره آدر داده فراخوانیشده صورت میگیرد.
فیزیکی یا مجازی بودن هریک از آدر ها جهت انتخاب دستهها
و خطوط در پردازندههای مختلف ،متفاوت است .بهطور مثال در
پردازندههای اینتل برای انتخاب دسته و خط میزبان از آدر های
حافظه مجازی و در پردازندههای  ARMاز آدر های فیزیکی
استفاده میشود.

هدف این مقاله بررسی و پیادهسهازی یهک حملهه
مبتنیبر تصادم روی دور اول سامانه رمزنگاری  AESاست کهه بها
استفاده از کتابخانه  opensslدر برد  Raspberrypi3اجرا میشود،
اسههت .پردازنههده پشههتیبان ای هن بههرد  cortex-A53اسههت .حملههه
مورد نظر با در نظر گرفتن تاثیر بروز تصهادم در حافظهه نههان بهر
روی زمان اجرای الگوریتم رمزنگاری ،سعی در استخراج بیتهایی
از کلید سامانه رمزنگاری  AESمینماید .بدین منظور راهکارهایی
بهمنظور فائق آمدن بر چالشهای ارائهشده در بخش  -1-1ارائهه
میکنیم و نشان میدهیم که میتهوان بها اسهتفاده از راهکارههای
پیشنهادی یک حمله  time-drivenمبتنهی بهر تصهادم را بهر روی
پردازندههای  ARMاعمال کرد .در نهایت حمله توصیفشهده را

با پر شدن هر یک از دستههای حافظه نهان از سیاستهای
مختلفی جهت جایگزینی اطالعات جدید در خطوط هر دسته
استفاده میشود .پردازندههای اینتل از سیاست  LRUدر هریک از
الیههای خود برای جایگزینی اطالعات جدید در دستهها استفاده
میکنند .طبق این سیاست خطی هر دسته که زودتر از بقیه پر
شدهاست ،با ورود اطالعات جدید خالی خواهد شد .پردازندههای
 ARMدر الیه اول خود از سیاست  LRUو در الیه آخر از
سیاست شبهتصادفی استفاده میکنند .این ویژگی پردازندههای
 ،ARMنیاز به افزایش تعداد نمونههای اندازهگیری زمان در
اجرای حملههای کانال جانبی نهان را افزایش میدهد.

1- Wide Collision

2- Rasbian

time-driven

ارایهیک حمله زمانی جدید بر روی پردازنده  ARMو پيادهسازی عملی آن بر روی برد Raspberrypi3؛ هادی سلیمانی و وحید معراجی

متناسب با نوع ارتباط اطالعات موجود در الیههای اولیه
حافظه نهان و الیه آخر ،میتوان سه نوع تقسیمبندی ،Exclusive
 inclusiveو  non-inclusiveبرای این حافظهها در نظر گرفت .در
حافظههای  Exclusiveدر هر لحظه از زمان اطالعات خطوط
الیههای اولیه و الیه آخر با یکدیگر متفاوت هستند .در
حافظههای نهان  inclusiveالیه آخر حافظه نهان عالوهبر
اطالعات مربوط به خود ،اطالعات الیههای اولیه را نیز در خود
نگه میدارد .در حافظههای  non-inclusiveبرخی اطالعات
الیههای اولیه و الیه آخر یکسان و برخی متفاوت است.
پردازندههای اینتل از حافظههای  inclusiveو پردازندهها  ARMاز
هر دو مورد  non-inclusiveو  Exclusiveاستفاده میکنند.
پردازنده  cortex-A53نیز از حافظه  Exclusiveاستفاده مینماید.
در پردازنده های چندهسته ای الیه آخهر حافظهه نههان بهین
تمامی هسته هها مشهترک اسهت ،یعنهی ههر هسهته مهیتوانهد از
دادههای منتقلشده به الیه آخر توسط هستههای دیگهر اسهتفاده
کند .عالوهبر این در بهرد  Raspberry pi 3پروتکهل انسهجام 1نیهز
برقرار است .مطابق با ویژگی پروتکل انسجام ،درصهورت مشهترک
بودن الیه آخر حافظه نهان بین تمام هستهها ،هرگونهه تغییهر در
اطالعات مشترک دوهسته ( چه الیه آخر و چه الیههههای اولیهه)
توسط یکهی از آنهها موجهب تغییهر اطالعهات هسهته دیگهر نیهز
می شود .از این ویژگی موجود در پردازنده موردنظر ،بهرای مرتفهع
کردن یکی از چهالش ههای موجهود در حملهه زمهانی مهورد نظهر
استفاده میشود.
 .2-2پيادهسازی نرمافزاری سامانه رمزنگاری AES

سامانه رمزنگاری  AESشامل ده دور متوالی است .هر دور از ایهن
سامانه رمزنگاری  16مقدار  xiرا بهعنوان ورودی دریافت کهرده و
با اجرای عملیاتهایی جبری شامل جمع بیتی با کلید ههر دور و
عبهور از بخهشههای  sub-byteو  shift rowو 16 ،Mix-column
مقدار  xi+1را بهعنوان خروجی تحویهل مهیدههد .در نهه دور اول
سامانه رمزنگاری هر چهار عملیات بیهانشهده بهر روی هریهک از
ورودیهای هر دور صورت میگیرد .دور آخر فقط به اعمهال سهه
عملیات اول جمع بیتهی کلیهد و  sub-byteو  shift rowبهر روی
ورودیها میپردازد .در پیادهسازی نرمافهزاری سهامانه  ،AESسهه
عملیات آخر هریهک از نهه دور اول بها اسهتفاده از چههار جهدول
مراجعه  T2 ،T1 ،T0و  T3موجود در رابطه ( ،)1بهصورت رابطهه ()2
پیادهسازی میشوند.
()1

دور آخر سامانه رمزنگاری نیز با استفاده از جدول مراجعهای
که ساختار آن در رابطه ( )9قابل مشاهده است ،پیادهسازی
میشود.
()9

 .3-2حمله  Time-drivenمبتنیبر تصادم
 .1-3-2مدل حمله
پیاده سازی سامانه رمهز نگهاری  AESبها اسهتفاده از جهدول ههای
مراجعهای ،سهبب  96بهار فراخهوانی ههریهک از  4جهدول مهورد
استفاده در  3دور اول سامانه خواهد شد .با هر بار فراخوانی یکهی
از ] Tj [xi⊕kiها ،عالوهبر عنصر فراخوانیشده & ،عنصهر دیگهر از
جدول  Tjبه یکی از خطوط حافظه نهان منتقل میشود .مقدار &
به ظرفیت هر خط از حافظه نهان بستگی دارد .بههطهور مثهال بها
توجههه بههه  64بههایتی بههودن خطههوط حافظههه نهههان در پردازنههده
 ،cortex-A53بهههازای هههر فراخههوانی  16عنصههر از هههر جههدول
مراجعهای درون حافظه نهان قرار میگیرند .در صورتی که مقهدار
یکی از  91فراخوانی باقیمانده  Tjبه طور مثال ] ،Tj [x’’i⊕k"iبها
یکی از مقادیر انتقالی به حافظه نهان توسط فراخوانی قبلی برابهر
باشههد ،ی هک تصههادم رخ داده و موجههب جلههوگیری از بههروز ی هک
عدمتصادم خواهد شد .در نتیجه در صورت بروز چنین رویدادی،
زمان اجرای سامانه رمزنگاری نسبت به حالتههای دیگهر کهمتهر
خواهد بود .ایجاد تصادم بین ] Tj [xi⊕kiو ] TJ [x’i⊕k’iبهمعنهای
برقراری ( )4است .با توجه به توصیفات باال مههاجم مهیتوانهد بها
استفاده از ( )1و با آگاهی از  xi, x’iهایی که موجب تصادم بین دو
فراخوانی مذکور میشود به  lبیهت بهزر تهر از مقهدار <>ki⊕k’i
دست یابد.
()4
()1
()6

مقدار  lنیز بهصورت رابطه ( )6محاسبه میشود.

 .1-4-2پياده سازی حمله زمانی تصاادم بار روی دور اول
سامانه رمزنگاری
با توجه به توضیحات بخش قبلهی و مقهادیر ورودی جهدولههای
مراجعههه در دور اول سههامانه رمههزنگههاری  AESکههه بهههصههورت
هستند ،اجرای حمله زمانی متاثر از تصادم بهر
AES

1-Coherency Protocol
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روی جدولهای مراجعه در این دور از سامانه رمزنگاری بهعلت در
دستر بودن مقادیر ورودی سامانه و ارتباط نزدیک با کلیداصلی
سامانه رمز نگاری یک حمله مناسب شناخته میشهود .مطهابق بها
( )2هههر چهههار مههورد  xiمشههخص در دور اول ،موجههب فراخههوانی
عناصر یک جدول مراجعه یکتا میشوند .بهطور مثال x0,x4,x8,x12
موجب فراخوانی عناصرجدول T0میشوند .مهاجم جهت استخراج
 ki⊕kjاز طریق جستجوی تصهادم بهین ] Tk [pi⊕kiو ]Tk [pj⊕kj
در دور اول ،بهصورت زیر عمل میکند:

()9
با توجه به  64بایتی بودن ظرفیت پردازنهده مهورد حملهه در
این مقاله ،مهاجم با بررسی وقوع شش تصادم ممکن برای هریهک
از جدولهای مراجعه در دور اول به  4بیت بزر تهر از ههر بایهت
کلید دست پیدا میکند .بهطهور مثهال ،بها کهاوش شهش تصهادم
ممکن:

در حملهه زمهانی ارائههشهده بههر پردازنهده مهوردنظهر ،جهههت
شناسههایی حالههتهههای وقههوع تصههادم از ای هن رجیسههتر اسههتفاده
شده است .جهت استفاده از رجیستر موردنظر ،نیهاز بهه سهاخت و
اعمال یک ماژول کرنل است ،که ایهن عملیهات در کرنهل سهامانه
عامل رزیبن قابل اجرا است.

 .3بررسی چالشهاای موجاود در اجارای حملاه
تصادم بر پردازنده cortex-A53
با توجه به گامها و راهبردههای حملهه زمهانی مبتنهیبهر تصهادم،
توانایی در ایجاد یک تمایز قوی بین بهروز و عهدم بهروز تصهادم و
پاککردن کامل و مناسب تمام الیههای حافظه نهان برای هر بهار
اجرای سامانه رمزنگاری ،دو مورد از مهمترین عوامل تاثیرگذار بهر
نتیجه حمله هستند Exclusive .بودن حافظهه نههان در پردازنهده
 ،cortex-A53سههبب ایجههاد اخههتالل در تمههایز بههین تصههادم و
عدمتصادم میشود .در کنار  Exclusiveبودن حافظه نهان در این
پردازنده ،پشتیبانی نکردن از دستور  clflushو شبهتصادفی بهودن
سیاست جایگزینی در الیه آخر این حافظه نیز ،اطمینان از خهالی
شدن کامل حافظه نهان را مختل میسازد .در ادامه این بخش بهه
توصیف تاثیر موارد مذکور در نتیجه حملهه ،وراهههای مقابلهه بها
آنها پرداخته خواهد شد.

 .1-3بررسی تاثير منفی  Exclusiveبودن حافظه نهان
بر تمایز بين بروز تصادم و عدم تصادم
در جدول مراجعهای اول ،با استفاده از گامهای بیانشده
میتوان ،اقدام به استخراج  4بیت بزر تر از کلیدهای

،

،

نمود .با اجرای این حمله بر جدولهای مراجعهای دیگر
در دور اول و استخراج  4بیت بزر تر هر یک از بایتهای کلید،
جستجوی کلید  AES-128به  211قابل تقلیل است.

 .5-2نحوه اندازهگيری زمان در پردازنده موردنظر
یکی از مهمترین ملزومات اجرای حملههای کانالجانبی مبتنیبهر
حافظه نهان با استفاده از کانال زمان ،استفاده از یک دستور و یها
واحد فیزیکی مناسب جهت اندازهگیری زمان ،و ایجاد تمایز بهین
بروز تصادم و عدمتصادم است .در اجرای حملههای زمانی بر روی
پردازندههای اینتهل ،از دسهتور  rdtscجههت انهدازهگیهری زمهان
استفاده میشود .پردازنده ههای مبتنهی بهر معمهاری ARMv7-A
دستور خاصی جهت استفاده برای اندازهگیری زمان ارائه نکردهاند.
پردازندههای مبتنیبر این معماری از جمله پردازنده مورد نظر این
مقاله ،دارای یک واحد مشاهده و نظارت عملیاتی جهت مشاهده و
نظارت کهردن عملکهرد پردازنهده خهود هسهتند .ثبهات شهمارنده
سیکلهای پردازنده یکی از قسمتهای واحد مذکور است.

اکثر پردازندههای  ARMاز حافظهه ههای نههان دو الیهه اسهتفاده
می کنند .در همه این پردازندهها الیه اول شامل دو قسهمت الیهه
اطالعات و الیه دستور بوده و هر هسهته ،الیهه اول مخصهوص بهه
خود را دارا هسهت .الیهه دوم حافظهه نههان نیهز در بهین تمهامی
هسههتهههها مشههترک اسههت .شههکل ( :)1سههاختار حافظههه نهههان در
پردازندهههای نمونهای از ساختار حافظه نههان ایهن پردازنهدههها را
نشان میدهد .در صورت  inclusiveبهودن حافظهه نههان در ایهن
پردازنده ها ،مهاجم از توانایی هر هسته برای دسترسی به اطالعات
منتقلشده به حافظه نهان از طریهق هسهتهههای دیگهر مطمه ن
است .یعنهی مههاجمی کهه بهه دنبهال تصهادم بهین دو فراخهوانی
است ،از بروز تصهادم در صهورت
و
با عناصر انتقالی توسهط
برابر بودن یکی از عناصر
اطمینان دارد.

شكل ( :)1ساختار حافظه نهان در پردازندههای ]11[ ARM
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دلیل این اطمینان ،قرار گرفتن قطعی اطالعات مربوط به

اینتههل بهها اسههتفاده از دسههتور  clflushصههورت مههیگیههرد .در

فراخوانی اول در هر دو الیه این حافظه به دلیل نوع کارکرد

پردازندههای مبتنیبر معماری  ARM7-Aدستور خاصهی جههت

حافظههای  inclusiveاست .در حافظههای  ،Exclusiveبر خالف

پاک کردن حافظه نهان ،وجود ندارد .جهت پیشبرد حملهه مهورد

حافظههای  ،inclusiveاطمینان از بروز تصادم بین دو فراخوانی

نظر بر روی این پردازنده ها باید به دنبال یهک جهایگزین مناسهب

مدنظر در صورت برابری مقدار فراخوانی دوم ،با یکی از عناصر

برای این دستور بود .یکی از راهکارهای جایگزین برای پاک کردن

انتقالی به حافظه نهان توسط فراخوانی اول وجود ندارد .این عدم

اطالعات خطوط یک دسته مشخص ،فراخوانی اطالعهاتی (بههجهز

فراخوانی

عناصر جدولهای مراجعهای) است که در صورت انتقال به حافظه

از هستههای مختلف در

نهان درون دسته مهورد نظهر قهرار مهیگیرنهد .بههطهور مثهال در

پردازندههای دارای حافظه  ،Exclusiveبه سبب قرار گرفتن

پردازندههایی که از سیاست جایگزینی  LRUاسهتفاده مهیکننهد،

عناصر انتقالی توسط فراخوانی اول در الیه اول مخصوص به هسته

فراخوانی عناصر  nآدر

مختلهف کهه درصهورت فراخهوانی درون

خود و عدم انتقال آنها به الیه دوم ،فراخوانی اطالعات آن ،از

یک دسته  nخطی مشخص قرار میگیرند ،سبب خالی شدن تمام

هسته دیگر امکانپذیر نبوده و عدمتصادم رخ خواهد داد .این

دسته مورد نظر از عناصر قبلی میشود .بهعلت شبهتصادفی بودن

عدمتصادم در صورت  Exclusiveبودن هر دو قسمت اطالعات و

سیاست جایگزینی در الیه آخر پردازنده مورد حمله ،خالی کهردن

دستورالعمل حافظه نهان رخ داده و در صورت  inclusiveبودن

هر دسته از حافظه نههان پیچیهدهتهر از فراخهوانی تنهها  nمقهدار

قسمت دستورالعمل حافظه نهان ،فراخوانی اطالعات از هستههای

خواهد بود ]11[ .به بررسی رویکردهای مختلف جهت خالیکردن

inclusive

دستههای حافظه نهان پردازندههای گوناگون اقدام کرده و به ارایه

بودن بخشهای دستورالعمل حافظه نهان یک پردازنده ،با

یههک الگههوی مناسههب و قاب هل اجههرا در بسههیاری از پردازنههدهههها،

فراخوانی اطالعات مخصوص یک هسته توسط هسته دیگر ،انتقال

پرداختهاست .در الگوریتم ( )1سهاختار ایهن الگهو قابهل مشهاهده

یک کپی از دستور فراخوانی اطالعات از قسمت دستورالعمل الیه

است.

اطمینان به این دلیل است ،که در صورت
و

دیگر از قاعدهای متفاوت پیروی میکند .در صورت

اول هسته فراخوانیکننده به بخش دستورالعمل الیه دوم و
قسمت دستورالعمل الیه اول هسته فراخوانیشده صورت میگیرد.

الگوریتم ()1

با انتقال دستورالعمل فراخوانی به بخش دستورالعمل الیه اول
هسته موردنظر ،اطالعات فراخوانیشده به الیه دوم منتقل شده و
دستورالعملها از الیه اول پاک میشوند .این امر سبب در
دستر

قرار گرفتن این اطالعات توسط همه هستهها میشود و

دیگر عدمتصادمی رخ نخواهد داد .طی شدن روال دسترسی یک
هسته به اطالعات هسته دیگر زمانی بیشتر از زمان وقوع یک

مهاجم با انتخاب  Sآدر

تصادم مصرف میکند .این در حالی است که به علت برقراری

انتقال به دسته مورد نظرش میشود ،اقدام به انتخاب  C,D,Lهای

پروتکل انسجام در بین هستههای پردازنده مورد حمله ،زمان این

متفاوت کرده و با فراخهوانی عناصهر قبلهی موجهود در آن دسهته،

دسترسی ،زمانی کمتر از زمان دسترسی به حافظه اصلی خواهد

میزان موفقیت راهبرد را میسنجد .جدول ( )1نتیجه چند نمونهه

بود .در نتیجه با باال بردن نمونههای اندازهگیری زمان اجرای

از این راهبردها بر روی پردازنده  cortex-A53را نشهان مهیدههد.

الگوریتم در حمله موردنظر ،میتوان بین زمان دسترسی به

انتخاب فیزیکی یا مجازی بودن آدر ها به نوع پردازنده بسهتگی

حافظه اصلی و زمان دسترسی بین هستهای تمایز قائل شد.

دارد .در پردازنده  cortex-A53از آدر های فیزیکی برای اجهرای

 .2-3عدم پشتيبانی از دستور clflush

یکی از مراحل مهم اجهرای حملههههای کانهالجهانبی مبتنهیبهر
حافظه نهان بر اسا

رویداد تصادم ،پاک کردن تمهام الیههههای

حافظه نهان از اطالعات مربوط به جدولهای مراجعههای ،پهس از
هربار اندازه گیری زمان اجرای آن است .این مهم در پردازندههای

مختلف که فراخوانی عناصر آنها سبب

این راهبرد استفاده می شهود .دسترسهی بهه آدر ههای فیزیکهی
دادهههههای ههههر برنامهههه در سهههامانه عامهههل رزبهههین از طریهههق
 /proc/self/pagemapامکانپذیر است .در حمله موردنظر راهبهرد
اول جدول ( )1بر روی تمام دستههای الیه آخر پردازنهده اعمهال
میشود.
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جدول ( :)1نتایج اجرای راهبرد تخلیه بهازای مقادیر مختلف

درصد موفقیت

D

L

S

%111

1

2

29

%111

6

4

29

%33/33

6

1

22

%33/39

6

1

21

%33/44

6

4

21

%33/11

1

1

111

%91/91

1

1

41

 .3-3بررسی تاثير منفی  Exclusiveبودن حافظه نهان
در موفقيت راهبردی اعمالی بر پردازنده

 .1-4پيادهسازی عملی حمله تصادم
بستر استفادهشده در این مقاله جهت اجرای یهک حملهه تصهادم،
یک برد کاربردی در اتوماسهیون صهنعتی بها نهام Raspberry pi3
است.

 .1-1-4نحوه اندازهگيری زمان
جهت اندازه گیری زمان بها اسهتفاده از ثبهات رجیسهتر شهمارنده
سیکل در این حمله ،به اعمال یک ماژول هسته در سامانه عامهل
رزبین اقدام شده اسهت .الگهوریتم ( )2و الگهوریتم ( )9دسهتورات
الزم جهت اعمال یک مهاژول بهه هسهته سهامانه عامهل را نشهان
مهیدهنهد .بها اسهتفاده از دسهتور  sudo makeو sudo insmod
 nn.koدر فایههل شههامل کههدهای الگههوریتم ( )2و الگههوریتم ()9
میتوان از ثبات رجیستر شمارنده سیکل برای اندازهگیهری زمهان
اجرای سامانه رمزنگاری استفاده نمود.
الگوریتم ()2

با توجه به این که در حافظههای  ،Exclusiveانتقال اطالعات الیه
اول حافظه نهان به الیه دوم ،وابسته بهه پهر شهدن کامهل دسهته
مربوط به آن دادهها در الیهه اول و یها فراخهوانی آنهها از طریهق
هستههای دیگر است ،احتمال باقی ماندن بعضهی عناصهر جهدول
مراجعه در الیه اول وجود دارد .به همین جهت با توجه بهه LRU
بههودن سیاسههت جههایگزینی الیههه اول پردازنههده  ،cortex-A53در
راستای خالی کردن هر دسته از این الیه باید متناسهب بها تعهداد
خطوط هر دسته ،اقدام به فراخوانی آدر های مناسب نمهود .بها
توجه به چهار خطی بودن هریک از دستهها در الیهه اول و مجهزا
بههودن ایهن الیهه بههرای هههریهک از چهههار هسههته پردازنههده ،بایهد
فراخوانیها بهگونهای صورت بپذیرد که هر هسهته حهداقل چههار
فراخوانی را به خود اختصهاص بدههد .بهدین منظهور از ( )1بهرای
شناسایی تعداد فراخوانیههای الزم جههت اختصهاص حهداقل m
فراخوانی به هریک از هستههای یهک پردازنهده  rهسهتهای بهرای
پاک شدن هر دسته  mخطی از الیه اول ،استفاده میشود.
در حمله صورت گرفته بر روی پردازنده مورد نظهر بها توجهه
 4 = m ،4 = rاز  20 = nجهت خالی کردن هر یک از دسهتهههای
الیه اول حافظه نهان استفاده شده است.

()1

 .4پيادهسازی و بررسی نتایج عملی حمله
در این بخش ،پیادهسهازی عملهی حملهه و نتهائج آن را ارائهه
خواهیم کرد.

الگوریتم ()9
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 .2-1-4تخليه حافظه نهان
همانطور که در بخش  9-2نیز بیانشد ،در این حملهه از راهبهرد

شكل ( :)2رتبه مجموعه کلید صحیح بهازای نمونههای مختلف

اول جهت تخلیهه هریهک از دسهتهههای حافظهه نههان ،اسهتفاده

عالوهبر شبهتصادفی بودن سیاست جایگزینی در الیه آخر حافظهه

می شود .به همین جهت در کد حملهه مهورد نظهر ،قبهل از هربهار

نهان این پردازنده ،ناهمتراز قهرار گهرفتن اطالعهات جهدولههای

اجرای سامانه رمزنگاری اقدام به اجرای الگوریتم ( )4میشود.

مراجعه ای درون این حافظه نیز سبب افزایش تعهداد نمونههههای

الگوریتم ()4

اندازهگیریهای الزم جهت رسیدن به یک نتیجه مطلوب میشود.
غیر هم تراز قرار گرفتن اطالعات درون حافظه نهان سبب کهاهش
تعداد عناصر مناسب برای جستجوی تصادم میشود .حالهتههایی
که اولین عناصر جدول مراجعهه ،دقیقها در اولهین آدر

یکهی از

خطوط حافظه نهان قرار بگیرند ،بهترین حالهت بهرای جسهتجوی
تصادم هستند.
در الگهههوریتم ( )4نشهههان دهنهههده آدر

مجهههازی

عناصری است که فراخوانی آنها موجب اطالعات آنهها بهه یهک
دسته خاص و مشخص میشود .جههت خهالی کهردن الیهه اول از
حافظه نهان ایهن پردازنهده نیهز اقهدام بهه فراخهوانی  21عنصهر
متناسب با هر دسته خواهد شد.

 .5نتيجهگيری
این مقاله برای اولین بار با استفاده از یک برد صنعتی ،قابل اعمال
بههودن حملههه  time-drivenبههر مبنههای تصههادم روی یکههی از
پردازندههای کاربردی ) ARM (cortex-A53را نشهان داده اسهت.
در این مقاله با بررسی موانهع موجهود در اجهرای ایهن حملهه بهر
پردازنده  ARM cortex-A53که شامل شبهتصادفی بودن سیاست

 .2-4نتایج پيادهسازی عملی
شکل ( )2میزان موفقیت در دستیابی به چهار بیهت بهزر تهر از
مقهههادیر
بهازای تعداد نمونهگیریهای مختلف در حملهه صهورت گرفتهه را

جایگزینی الیه آخر Exclusive ،بودن این حافظه و عدم پشتیبانی
از دستور  clflushاست ،به ارائه چند راهکار مناسب پرداخته شهده
و در نهایت با اجرای این حمله با استفاده از راهکارهای اتخاذشده،
نتیجه بخهش بهودن آن هها بررسهی و آشهکار شهده اسهت .جههت

نشان میدهد .سطر افقی این نمودارها تعداد نمونههای مختلهف و

استخراج بیتهای بیشتر از کلید سامانه رمزنگاری  AESمیتوان

سطر عمودی درصد موفقیت دستیابی به مقدار صحیح بر اسا

حمله ارائهشده را به دورهای دوم و آخر نیز اعمال کرد.

رتبه انتخاب شهدن ههر مقهدار بهین  16مقهدار ممکهن را نشهان
می دهد .بههطهور مثهال  %111موفقیهت یهک
بهمعنای اختصاص یافتن کم ترین میانگین زمان اجرای الگهوریتم
در اجرای حملهه ،بهه مقهدار

اسهت کهه مقهدار

مربوطه بهطور صد در صد درست اسهتخراج شهده اسهت .الزم بهه
ذکر است که با اجرایی کردن این حمله بر روی دور دوم از سامانه
رمزنگاری  AESمیتوان تمام بیتهای کلید سامانه رمهزنگهاری را
استخراج نمود.

الزم به ذکر است که اخیرا طی تحقیقات زیادی اقدام به ارائه
راهکارهایی سختافزاری جهت دستیابی به آدر ههای فیزیکهی
هر برنامه در پردازندههای اینتل صورت گرفته اسهت .ایهن راهکهار
نیاز دسترسی مهاجم به کرنل را از بین میبرد .قابل استفادهکردن
این راهکارها در پردازنده های  ARMجهت تسههیل در دسترسهی
به آدر های فیزیکی برای اجرای این حمله میتواند از مهمترین
اقدامات موثر در اجرای حملههای زمانی بر
باشد.
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ABSTRACT
An important category of the side-channel attacks takes advantage of the fact that cache leads to temporal
changes in the execution of encryption algorithms and thus information leakage. Although side-channel
attacks based on high cache memory are among the most widely used side-channel attacks, they have been
less studied than other side-channel attacks. Accordingly, extensive research has been conducted by the
cryptographic community in the area of side-channel attacks based on cache memory.The focus of research
has mainly been on the security of encryption algorithms implemented by Intel and Pentium processors,
which due to the different cache structure of different processors, cannot be extended to other commonly
used processors such as ARM. In response to this challenge, new research is focusing on cache-based
side-channel attacks on various mobile processors and other applications including ARM processors. The
different cache structure and lack of support for some of the commands needed to execute cache attacks
have made it difficult to execute these attacks on ARM processors. In this paper, we first investigate the
cache-timing attack using a collision event on one of the ARM processors. In this attack, the attacker only
needs to measure the timing of the encryption, and unlike the access-driven attacks, the attacker does not
need access to the victim's cache. We also implemented the attack using an industrial automation board
called Raspberrypi3, which runs the router operating system, the results of which show the accuracy of the
attack.
Keywords: AES, Cortex-A53 Processor, Collision Attack, Exclusive Architecture, Clflush Instruction, Replacement
Policy
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