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 چکیده 

اين نوع محاسله به كاربران مختلف اجازه می دهد . محاسبات ابر حوزه هاي جديد در قلمرو امنيتی هستند

اما هيچ تضمينی براي امنيت . شوندتا داده ها را از طريق اينترنت ارسال كنند تا در مراكز داده اي ذخيره 

هر چند  .پس امنيت يكی از نگرانی هاي اصلی محاسبه ي ابر است. داده ها و گم نشدن آن ها وجود دارد

در اين مقاله تمام . تكنيک هاي مختلفی براي امنيت داده ها اجرا شده اند اما هنوز هم ريسک وجود دارد

و بررسی قرار می گيرند تا با آناليز موضوعات مختلف، تكنيک تكنيک هاي امنيت ابر داده ها مورد بحث 

 .موثر و جديدي در آينده اجرا شود

 PAAS ،SAAS ،ECC ،AES ،ECIES ،DESهاي مجازي،  ماشين: واژگان كلیدي
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 مقدمه. 1

ن براي كاربرد مناسب، می توا. می توان ابر را مجموعه اي از منابع مجازي دانست كه به راحتی در دسترسی قرار دارند

سازمان ها و افراد از مراكز محاسبه اي عظيم و  (Yu et al, 2013) .اين منابع را مجددا از نظر ديناميكی سازمان دهی كرد

محاسبه ي ابر اساسا شامل مجازي سازي، كاربرد طبق تقاضا، ارائه ي . ذخيره اي بزرگ معماريهاي قوي ابر بهره می برند

 (Arora et al, 2012) .است... منابع نرم افزاري باز و  خدمات اينترنتی،

محاسبه ابر با . اين نوع محاسبه با كمک سرورهاي راه دور مركزي و اينترنتی، داده ها و اپليكشن ها را ذخيره می كند 

جود سرويس عامل متمركز سازي ذخيره، حافظه، پردازش و پهناي باند كم هزينه تر، درجه بندي سريع، نگهداري راحت تر و و

 (Song et al, 2012) .محاسبه ي موثرتر و پر بازده تر است

 :سرويس هاي محاسبه ابر عبارتند از 

 خدمات به تعداد زيادي كاربر نهايی بر خالف حجم

توسعه دهندگان می توانند اپليكشن ها را در يک پلت فرم مجزا با زيرساختار فيزيكی، زمانبندي كاري، اصالت سنجی 

 .اجرا كنند بدون اينكه خودشان پلت فرم را اجرا نمايند... ر، محيط نرم افزاري پايه و كارب

 

 

 ابري محاسبات خدمات 1-1شكل 

 

 ـ امنیت ابر1ـ1

با تباطی به شبكه ي امنيت يكی از موضوعات اساسی در طی انتقال داده ها از فرستنده به گيرنده است و اين مسئله ار

از طريق واسطه هايی در اينترنت عامل انتقال داده ها از كاربر  1(CC)محاسبه ي ابر . ه ي ابر ندارددر محاسب سيم يا بی سيم

 (Sambangi, 2013) .پس امنيت داده ها بسيار مهم است تا بتوان از حمالت مختلف جلوگيري كرد. به مركز داده هاست

                                                           
1  Cloud Computing  
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 TPA
در اين حالت براي تضمين . ختلف فراهم كرده استيكی از تكنيک هاي امن و موثر را براي جلوگيري از حمالت م 

حفظ حريم خصوصی با كنترل عمومی سهم  (Wang et al, 2011) .دسترسی كاربر مدنظر به قابليت اثبات علنی نياز است

قابليت اثبات بر دو نوع  (Srinivas, 2011) .مومورفيک را فراهم می كندهامكان امنيت داده ها با اصالت سنجی غيرخطی 

 (Wang et al, 2009) .قابليت اثبات عمومی و قابليت اثبات خصوصی: ست ا

 Top – kـ بازيابي 1ـ2

Page Ranking می توان داده هاي كاربران مختلف . به معنی بهترين بازيابی صفحات وب طبق درجه بندي آنهاست

 (Chaudhuri et al, 1999) .ه كردذخير storag panelدرون محاسبه ابر را طبق هويت ها يا كليه واژگان آن ها در 

چون نيازهاي اطالعاتی به فراتر از يک الگوي انطباق دقيق ساده گسسترده شده اند، سيستم هاي اطالعاتی و پايگاه هاي  

، الگوريتم هاي top – kاز زمان ارائه ي الگوي . هستند skylineيا  top – kداده اي به دنبال الگوهاي بازيابی گسترده مانند 

به دنبال حداقل رساندن تعداد  top – kالگوريتم هاي  (Balke et al, 2000) (Fagin et al, 2003) .مختلفی مطرح شدند

. مورد از اشيايی با بهترين انطباق، بتوان به آن ها دست يافت kاشيا پايگاه داده اي هستند كه قبل از بازگشت نتيجه ي درست 

باشد مسئله ي چگونگی تعريف بازيابی درست از اين هم سخت تر نقش مهمی ايفا می  استعالم زياد ضروري ”kاگر پاسخ به 

زيرا هر كدام از آن ها فقط اهداف موضعی خود را می شناسند و همگان مختلف می توانند استراتژيهاي بازيابی يا نمره . كند

 (Balke et al, 2005) .دهی متفاوتی داشته باشند

 ـ تکنیک هاي رمزنگاري1ـ3

 :برخی از تكنيک هاي رمزنگاري عبارتند از . ی توان با رمزنگاري داده ها تا حدودي به امنيت مدنظر دست يافتم

ECIES
 

اين الگو . است ECCالگوي رمزنگاري يكپارچه ي منحنی بيضی شكل يک الگوي رايج و كليدي برمبناي :  

 . انتخابی طراحی شده است –ابی و متن ساده ي انتخ –براي امنيت معنايی در حضور يک حمله ي احتمالی متن صفر 

اين است كه از يک سو به خوبی بررسی شده و امنيت حفظ می شود از سوي ديگر و در مقايسه با  ECIESمزيت 

 .سيستم هاي نامتقارن ديگر فقط به طول بيت بسيار كوتاهی نياز است

ECC
 

وري منحنی بيضی شكل است كه می توان از آن رمز نگاري منحنی بيضی شكل يک تكنيک رايج برمبناي تئ:  

كليدهايی را در طی ويززگی هاي  ECC. براي ساخت كليدهاي رمزنگاري سريع تر، كم اهميت تر و ساده تر استفاده كرد

می توان از . معادله ي منحنی بيضی خلق می كند و جايگزينی براي روش متعارف طبق خلق اعداد اوليه ي بسيار عظيم است

می  ECCطبق گفته ي عده اي . استفاده كرد Diffie – Hellman , RSAكنولوژي همراه با روش هاي رايج ديگر چون اين ت

 .بيتی نياز دارند   12در صورتی كه الگوهاي ديگر به يک كليد . بيتی ارائه دهد  16 كليدتواند يک مرحله ي امنيتی با يک 

AES
 

اين . يكی از ويژگی هاي رمزنگاري داده هاي الكترونيكی است اين. مخفف استاندارد رمزنگاري پيشرفته:  

بيتی  1 1به عنوان يک سايز بلوک ثابت  AES. است AES – 6  و  AES ،19  – AES – 1 1استاندارد شامل سه برگ 

. ندارد بيت است اما سايز كليد هيچ ماكزيمم نظري 6 حداكثر سايز بلوک . بيتی است 6  يا   19، 1 1و يک سايز كليدي 

 .از تعداد راندهاي رمزنگاري استفاده می كند كه متن ساده را به متن صفر تبديل می كند( رمز)صفر 

                                                           
2 Third Party Auditor 
3 Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme 
4 Elliptical curve cryptography 
5 Advanced Encryption Standard 
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DES
6

. اين يک روش رمزنگاري واضح با كمک كليد خصوصی يا رمز است. رمزنگاري داده هاست استاندارد مخفف:  

DES  می توان آن را در حالت هاي مختلفی اجرا كرد و . كند بيتی استفاده می  6بيتی براي هر بلوک داده اي  6 ازز كليد

سه  DESهر چند اين روش يک نوع رمزنگاري قوي محسوب می شود بسياري از شركت ها از . راند يا عملكرد است 16شامل 

 .كليد متوالی است  گانه استفاده می كنند كه شامل 

 

 

 (Yu et al, 2013)هاي آن مدل و ابري هاي داده و رمزنگاري بازيابی سناريوي 1- شكل 

 

 ـ بررسي متون2

در اين جا دستاوردهاي رايجی بحث و بررسی شدند كه عملكرد موثري در حوزه ي ذخيره و امنيت ابر به مجازي سازي؛ 

از مفهوم  (Yu et al, 2013)و همكاران  جيادي يو. و ديگر تكنيک هاي رمزنگاري دارند ECIESچند كليدي  top – kبازيابی 

  از اين مفهوم براي رمزنگاري داده ها برمبناي كليد. اص از محاسبه ي ابر استفاده كرده اندخازيابی داده اي چند كليدي ب

براي  SSEتجو شود از يک تكنيک سه جژپس وقتی يک كليدوا. خيره می شوندي داده اي استفاده می شود سپس آن ها ذ هژوا

ه هاي انطباق يافته، داده هاي رمزنگاري شده را می گيرند و می توانند هر ژيدواواژه ها استفاده می شود و كلجستجوي كليد

ندگان ذخيره اي ابر قابل كنترل علنی را مطرح كرد نتامين ك (Sambangi, 2013)اتی سامباتينگ وس. چه بيشتر پنهان كنند

طرف سوم استفاده كنند تا امنيت تضمين  ا مكان داده ها می توانند براي اثبات يكپارچگی داده ها از يک ناظرهكه در آن 

 .شود

 

                                                           
6 Data encryption standard 
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ابري محاسبات براي حسابرسي سیستم معماري 1 – 3شکل   

تامين همزمان كنترل عمومی و ديناميک داده اي را براي كنترل  (Wang et al, 2011)و همكاران  كيو وانگ 

رد يک ساختار موثر را براي يكپارچگی اين دو جزء در آنها با توجه به نقش كليدي اين دو مو. يكپارچگی داده اي پيشنهاد كرد

 . طراحی پروتكل ارائه كردند

 

 

 (Wang et al, 2011)ابر ها در داده سازي معماري ذخیره 1-4شکل 

براي . بدون گرايش است در حاليكه سرورغيرقابل اعتماد است TPAفرض كردند كه  (Wang et al, 2011)آن ها 

CSPكنندگان می توانند از طريق  اهداف كاربردي، مراجعه
 

با سرورها فعل و انفعال داشته باشند تا به داده هاي قبلی  

بلوک را روي فايل هاي داده  –مراجعه كننده می تواند مكررا عمليات هاي سطح . ن ها را بازيابی كنندآدسترسی پيدا كنند يا 

براي حمايت موثر از قابليت كنترل . واردسازي و حذف هستند آشناترين فرم هاي اين عمليات ها شامل تعديل،. اي اجرا كند

روش ساده ي تشخيص اثبات . علنی بدون بازيابی خود بلوک هاي داده اي بهم تكنيک عامل تائيد همومورفيک را مطرح كردند

                                                           
7 Cloud Service Provider 
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MHTيكپارچگی داده ها اين است كه بلوک هاي داده اي اصلی مانند برگ هاي در 
1

گونه اي كه بتوان در نظر گرفته شوند به  

بنابراين آنها به سراغ دستاورد بدون بلوک . و مراحل تجمع امضاها انجام داد باثبات برچس اثبات يكپارچگی داده اي را بدون

 . رفتند و به جاي بلوک هاي داده اي اصلی، برچسب هاي بلوک ها را تائيد كردند

كه در آن كنترل بار كاربرد ابر يک كار خسته كننده است يک تكنيک جديد ارائه كرد  (Srinivas, 2011)سرينی واست 

می تواند همزمان چند جلسه ي  TPAكاربرد . اما مانع از آن می شود كه خود كاربرها امنيت داده هايشان را از بين ببرند

می  TPAكه در آن كاربري گسترش داد  –كنترل چندين كاربر نامشابه را مديرت كند، او اين پروتكل را به يک سناريوي چند 

تند كه اين بررسی هاي وسيع حاكی از آن هس. تواند چندين وظيفه ي كنترلی را براي بازده بهتر بصورت گروهی انجام دهد

 . است رالگو بسيار امن و موث

ا بر آن ه. ارائه كردندهيبريدي مالكيت داده اي قابل اثبات موثري را براي ابرهاي  (Yan et al, 2011) يان و همكاران

PDPساخت الگوي 
9

آن ها . تمركز كردند كه از حريم خصوصی و درجه بندي ديناميک حمايت كند هيبريديبراي ابرهاي  

CPDPابتدا يک ساختار موثر 
, HIHرا به كمک 12

11
 HVR

1 
اين ساختار از ويژگی همومورفيک استفاده می . فراهم كردند 

را در يک پاسخ نهايی ابرهاي  CSPنده ي محاسبه شده از چند كند به گونه اي كه بتوان پاسخ هاي چالش مراجعه كن

شوند بدون اينكه  دمراجعه كنندگان می توانند با استفاده از اين مكانيسم در مورد مالكيت داده ها متقاع. ادغام كرد هيبريدي

گروهی جديد براي مراجعه  يک سلسله مراتب شاخص. بدانند فايل هاي آن ها در كدام ماشين يا مكان جغرافيايی قرار دارند

نتايج آزمايشی آن ها هم بيان گر تاثير ساختارشان . را ذخيره و مديريت كنند هيبريديكنندگان ارائه شد تا منابع ابرهاي 

 . است

يک الگوي جديد ارائه كردند كه امكان تائيد و يكپارچه  (Wang et al, 2009) 229 كيان وانگ و همكاران در سال 

اين روش ابتدا مشكالت امنيتی احتمالی گسترش هاي مستقيم با به روز رسانی . راه دور را فراهم می كند. تسازي داده اس

اين روش عامل افزايش ديناميک داده اي موثر است و با دستكاري ساختار درخت . هاي داده اي ديناميک را شناسايی می كند

يار امن و ساين تكنيک ب. مورد استفاده براي ارزيابی بر چسب بلوكی، مدل توانايی بازيابی را بهبود می دهد MHTكالسيک 

 (Wang et al, 2009). موثر است

آنها ترمنولوژي اساسی . تحقيقی روي محاسبه ي ابر انجام دادند (Armbrust et al, 2009)مايكل آرم براست و همكاران 

عالوه بر اين تالش كردند تا موانع اصلی تكنيكی . همچنين ابر را با ديگر تكنولوژيهاي مرتبط مقايسه كردند. ابر را تعريف كردند

چند ماشين . مجازي سازي مكانيسم امنيتی اصلی محاسبه ي ابر است. و غيرتكنيكی و فرصت هاي حاصل را شناسايی كنند

مجازي سازي براي بهبود معماريها . سبه ي ابر داشته باشندو حافظه ي اصلی مشتركی در محا CPUsمی توانند  VMsمجازي 

 (Armbrust et al, 2009). ستا ضروري I / Oو سيستم عامل هايی براي كانال هاي 

 .مسئله ي جستجوي كليد واژه ي موثر دادن در داده هاي ابر رمزنگاري شده توسط كونگ دانگ و همكاران حل شد

(Wang et al, 2010) وي درجه بندي شده تا حد زيادي قابليت كاربرد سيستم را افزايش می دهد زيرا فايل اين روش جستج

هاي انطباق يافته را به ترتيب طبق معيارهاي خاصی ارائه می دهد در نتيجه يک مرحله به خدمات داده اي امن در ابر داده ها 

ارائه كرده و ( رمزنگاري متقارن قابل جستجو) SEEآن ها يک ساختار سر راست و ايده آل طبق تعريف . نزديک تر می شود

SSEسپس براي رسيدن به عملكرد بهتر هم تعريفی براي . عدم بازده آن را اثبات كردند
OPSEو يک طرح موثر با كمک  1

1 
 

                                                           
8 Merkle Hash Tree 
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11 Homomorphic Verifiable Responses 
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آزمايشی نتايج . داراي امنيت بسيار باالئيست SSEآناليز كامل نشان می دهد كه اين راه حل در مقايسه با الگوهاي . ارائه كردند

 (Wang et al, 2010). وسيع هم بيان گر بازده راه حل پيشنهادي هستند

يک سيستم ذخيره اي ابر امن براي حمايت از كنترل علنی حفظ حريم خصوصی  (Wang et al, 2013)كونگ وانگ 

رواج محاسبه ي ابر می توان  عالوه بر اين با. اين سيستم جزء سيستم محاسبه ي ابر با تمركز با ذخيره ي داده است. ارائه كرد

 Amazonآزمايش اوليه ي آن ها روي . را پيش بينی كرد TPAافزايش وظايف كنترليكاربران مختلف تعويض شده به يک 

EC2  آن ها اجراي كامل اين مكانيسم را به آينده . بيان گر عملكرد سريع طرح آن ها از سوي ابر و از سوي كنترل كننده است

را انتظار می رود بر داده هاي عظيمی غلبه كند و كاربران را براي اتخاذ خدمات ذخيره ي مطمئن تر ابر داده موكول كردند زي

   (Wang et al, 2013) .ها ترغيب كند

مسئله ي جستجوي رتبه بندي شده ي چند كليدي روي داده هاي ابر  (Cao et al, 2014)نينگ كائوي و همكاران 

عريف و حل كردند و در عين حال امنيت سيستم حفظ شده آن ها يک ايده ي اساسی براي را ت( MRSE)رمزنگاري شده 

MRSE
1 

اتخاذ  16(KNN)هماسيه  – kبا استفاده از محاسبه ي امن محصول داخلی داشتند كه از تكنيک امن نزديک ترين  

شرايط امنيتی مختلف در  را به صورت مرحله اي ارائه كردند تا MRSEالگوي   سپس  (Elmehdwi et al, 2013) شد

 چارچوب جستجوي درجه بندي شده ي چند كليدي را روي (Cao et al, 2014) آن ها. زايش حمالت برقرار شوندمعرض اف

 . تعريف كرده و شرايط مختلف كاربرد امن چنين سيستمی را مطرح كردند MRSE داده هاي ابر رمزگذاري شده

ف روي اسناد داده اي در چارچوب نمايش داده نشدند زيرا مالک داده ها می براي ارائه ي راحت هم عمليات هاي مختل

 .تواند به راحتی از رمزنگاري كليدي متقارن متعارف براي پنهان سازي داده ها استفاده كند و سپس آن ها را بفرستد

آن . ج جستجو را بياموزدتضمين امنيت در متون مربوطه مانند رمزنگاري قابل جستجو اين است كه سرور بايد فقط نتاي

ن ابوسوره با يحس. پرداختند MRSEها با اين شرح كلی به بررسی و استقرار گروهی از شرايط حفظ امنيت براي چارچوب 

 (Wang et al, 2009) .استفاده از چند كليد نماينده ي فايل با موقعيت هاي مختلف به جستجوي فايل در محيط ابر پرداخت

ز مستقيم كاربران توسط ناظران امكان انتقال امن اتا ني. به كمک روش هاي رمزنگاري و رمزگشايی بود هدف او حداكثر امنيت

هر كاربر . رمزنگاري و رمزگشايی فايل و نام فايل شامل الگوريتم هاي كليدي نامتقارن و متقارن است. فايل ها را فراهم می كند

بايد داده هاي ذخيره شده در ابر در برابر حمالت داخلی و . اربران ديگر شوديک كليد رمز دارد تا مانع كاربرد بدون اجازه ي ك

اغلب حمالت داخلی با استفاده از ربط شباهت و تحليل نشست آماري توسط تامين كنندگان ابر . خارجی محافظت شوند

رين فايل را از طريق پيش طبق كاربرد فايل به حالت درجه بندي شده، می توان تمام جزئيات پركاربردت. صورت می گيرند

اين راه حل . بايد از اين نوع نشت داده اي اجتناب كرد و حداكثر حفاظت داده اي صورت بگيرد. بينی احتمال بدست آورد

 (Wang et al, 2009) .حاكی از آن است كه می توان از چند مفهوم جديد براي افزايش امنيت داده ها استفاده كرد

 :ـ نتیجه گیري 3

اين مقاله به بحث و . در محاسبه ي ابر يک حوزه ي مهم است كه تكنيک هاي مختلفی در آن اجرا می شوندامنيت 

بررسی و . بررسی و تحليل تكنيک هاي امنيتی مختلف در محيط محاسبه ي ابر اشاره دارد تا از حمالت مختلف جلوگيري شود

جام شد و يک تكنيک جديد و موثر در آينده اجرايی خواهد شرح اين تكنيک ها برمبناي موضوعات و محدوديت هاي آن ها ان

 .شد
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