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PROGRAMOWANIE SYSTEMOWE

CO TO ZNACZY BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo systemu jest pojęciem abstrakcyjnym i niejedno
znacznym, ponieważ pokrywa szeroki zakres właściwości. Trzeba 
jednak spróbować w jakiś sposób je skonkretyzować. Można po
wiedzieć, że bezpieczeństwo ma zapewnić, iż wartościowe zaso
by systemu nie mogą być skopiowane, zniszczone (zmienione) 
ani udostępnione osobom, które nie powinny być do tego upo
ważnione. Artykuł traktuje na temat technologii bezpieczeństwa 
wykorzystywanych na etapie projektowania systemów kompute
rowych. Jakie pomysły na zabezpieczanie systemów mają produ
cenci sprzętu elektronicznego?

ARCHITEKTURY BEZPIECZEŃSTWA
Klasycznym pomysłem jest zastosowanie dedykowanego modułu 
zupełnie na zewnątrz SoCa (ang. System on Chip). Przykładem może 
być tutaj stosowanie karty SIM wykorzystywanej przez operatorów 
sieci komórkowych do tego, żeby dane urządzenie było sparowane 
z konkretną siecią telefoniczną. Innym przykładem zewnętrznego 
modułu są też karty do dekoderów telewizyjnych.

Drugie podejście to zastosowanie dedykowanego modułu zin
tegrowanego wewnątrz chipu. Takie urządzenie to zazwyczaj jedno 
z dwóch – albo bloczek realizujący operacje kryptograficzne oraz 
przechowywujący klucze służące do podpisywania i szyfrowania, albo 
procesor ogólnego przeznaczenia działający równolegle do podsta
wowej jednostki CPU. Ten dodatkowy procesor jest wykorzystywany 
do realizacji różnych zadań na wrażliwych zasobach systemu.

POMYSŁ NA BEZPIECZEŃSTWO 
WEDŁUG ARMA
Czym różni się technologia TrustZone od powyżej wymienionych 
architektur? Generalnie koncepcja jest prosta – zamiast stosować 

zewnętrzny moduł sprzętowy, bądź też wydzielić jedno urządze
nie wewnątrz SoCa, technologia bezpieczeństwa zostanie zaszyta 
w każdym układzie chipu już na etapie projektowania. Architekt 
systemu osobiście wybiera elementy, które zostaną oznaczone 
jako zaufane. Dzięki temu możliwe jest podzielenie systemu na 
dwa równoległe światy – normalny (Non-secure, Non-trusted albo 
Normal) i bezpieczny (Secure albo Trusted). Idea ta jest przedsta
wiona na Rysunku 1. Wszystkie zasoby, które mają być chronione, 
muszą zostać umieszczone w świecie bezpiecznym. Sprzęt musi 
zapewniać, aby dostęp ze świata normalnego do zasobów świa
ta bezpiecznego był odpowiednio kontrolowany. W dalszej części 
artykułu opisane są poszczególne komponenty systemu kompute
rowego, opartego na procesorze ARMv8, w kontekście technologii 
bezpieczeństwa.

Rysunek 1. Idea dwóch światów – normalnego i bezpiecznego w technologii  
ARM TrustZone (źródło: https://www.arm.com/products/security-on-arm/trustzone)

Na granicy światów – technologia 
bezpieczeństwa ARM TrustZone
Bezpieczeństwo systemów komputerowych to temat bardzo aktualny w dzisiej-
szych czasach, ponieważ coraz więcej wrażliwych i wartościowych informacji 
jest przechowywanych i transportowanych w świecie cyfrowym. Ciemna strona 
mocy nie śpi, poświęca mnóstwo środków na kreowanie coraz to bardziej wy-
myślnych i skutecznych ataków. Projektanci systemów komputerowych próbują 
sprostać wymaganiom rynku i przeciwdziałać tym niecnym zamiarom. W tej woj-
nie liczy się przede wszystkim kreatywność, elastyczność i ciągłe zmiany podej-
ścia. Na tle rozwiązań konkurencji ciekawie prezentuje się firma ARM ze swoją 
technologią TrustZone, dającą stosunkowo dużą swobodę projektantom chipów 
oraz inżynierom bezpiecznego oprogramowania. Przyjrzyjmy się bliżej koncep-
cji dwóch światów i temu, co o sprzęcie musi wiedzieć programista, aby w pełni 
wykorzystać jego możliwości chronienia wrażliwych zasobów. Za architekturę 
referencyjną posłuży nam ARMv8.
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