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 چکیده :

 قیاز طر سیارائه سرو یمدل برا کیو  یارائه منابع محاسبات یبرا دیجد یبلکه روش ست؛ین دیجد یآور فن کی یمحاسبات ابر

در صنعت  کیانقالب نزد کی گرید تیمز نیکم و چند نهیهز ،یریدسترس پذ ،ییکارا لیبه دل یباشد. محاسبات ابر یم نترنتیا

از موضوعات مهم است که به عنوان  یکیداده در ابر  تیامنی دارد؛ ول یادیز یایمزا ی. اگرچه محاسبات ابراست اطالعات یفناور

از مالک تا ابر و  یعنیکارا باشد و در هر مرحله  دیبا یتیامن زمیمکان نینابرابکند.  یعمل م یابر محاسبات یساز ادهیمانع در پ کی

شود و  میمداخله تسل ای یابیدر برابر تالش مهاجمان جهت باز دیفراهم شده باشد.داده نبا یمنیا نیا مالک هبرگشت ب ایازابر تا کاربر 

تواند نسبت  یابر نم سیراهم کننده سروــف رایباشد ، ز یممکن قیزدن به داده از هر طر بیسآبه  قادر دیفراهم کننده ابر نبا یحت

از آنجایی که محاسبات ابری منابع را از طریق شبکه و در محیط باز به اشتراک  باشد. اعتماد باال مورد تیبا حساس یبه داده ها

گذاشته است با مشکالت امنیتی زیادی مواجه است.حفظ حریم خصوصی و امنیت داده و کنترل دسترسی مهمترین مسئله در 

های آن و انواع مدل های ه زش ابری و مؤلفپردا فیابتدا به تعر گزارش نیدر ا حیطه امنیت محاسبات ابری به شمار می روند.

و به  میرا در حوزه های مختلف بازگو کرده ا یتیو مسائل امن فیتعر را تیو شکلهای مختلف ابر پرداخته سپس امن یده سیسرو

 .میکرد انیآن ب شیافزا ی جهتهایداده، بحث کرده و در انتها راهکار تیطور خاص در مورد امن

 ، احراز هویت ، امضای دیجیتال ، چند مستاجری ، رمزنگاری ، امنیت ابرcloud computing) ) رایانش ابری واژه های کلیدی :
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 مقدمه

، بعنوان یک روش جدید برای ایجاد پویای نسل جدید مراکز داده با کمک ماشینهای مجازی شبکه شده محاسبات ابری می تواند

ی اجرا بر روی محاسبات به سرعت به سمت توسعه نرم افزارهایی پیش می رود که به جامورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب دنیای 

 لف محاسباتمحبوبیت سه نوع مخت کننده قرار میگیرند.یک سرویس در دسترس میلیونها مصرف ، بعنوان کامپیوترهای منفرد

این  ار گرفته است.گوگل نیز مورد ارزیابی قر از دید موتور جستجوی محاسبات کالستری ، محاسبات توری و اخیرا محاسبات ابری()

توری در ، محاسبات دو مورد دیگر مقبولیت کمتری داردبررسی نشان می دهد که محاسبات کالستری در حال حاضر نسبت به 

وترهای سیستمهای توزیع شده و موازی اطالق می گردد که مجموعه ای از کامپی رتبه دوم قرار گرفته است. محاسبات ابری نیز به

مجازی را که به یکدیگر متصل هستند شامل می شود. این کامپیوترها بطور پویا عرضه شده و بعنوان یک یا چند منبع محاسباتی 

یکپارچه بر اساس توافقات سطح سرویس دیده می شوند و این توافقات در طول مذاکرات سرویس دهندگان و مصرف کنندگان 

ینهای با ارائه کردن سرویسها و خدمات در ماش ویای جدیدی از مراکز داده ای را عی دارد نسل پبرقرار می گردند. محاسبات ابری س

، به گونه ای ممکن سازد که کاربران بتوانند از هر جایی از دنیا به برنامه های کاربردی دسترسی مجازی شبکه شده بصورت پویا

 داشته باشند.

 ریکند، با توجه به تأث یبه منابع را بر حسب تقاضا فراهم م یاست که امکان دسترس دییجد یمحاسبات ابری، مدل محاسبات

در تالش برای ارائه  کروسافتیچون گوگل، آمازون و ما ییشرکت ها ریدر سال های اخ  IT تکنولوژی بر صنعت نیا ریچشمگ

کاربران، برای  تیرفه و امن که با جلب رضاقابل اعتماد، مقرون به ص ییها سیبر ابر هستند، سرو یمبتن های قدرتمند سیسرو

های  یخطرات بالقوه و نگران د،یکه همواره به همراه هر طرح جد ستینکته ضرور نیالبته توجه به ا .دهندگان پرسود باشند ارائه

 . شده و خطرات مرتفع شده باشند یبررس ریخطرپذ تمام نقاط نکهیوجود دارد، مگر ا یتیامن

 در حال یمحاسبات ابر یبر رو ریمختلف دا یها یمعمار یوجود دارد که بر طبق طراح زین یوابسته به معمار یتیموضوعات امن

 فضا وجود دارد : نیمهم در ا یاست دو نگران یمحاسبات ابر یموضوع اصل یکه برون سپار ییهستند . از آنجا رییتغ

 شود. یدر استطاعت مالک کنترل نمکه  یبرسد ، به طور یاتیتواند به داده ح یم یمهاجم خارج -1

 .کند یکه داده را در محل خودش نگهدار یتواند عهد با مالک را نقض کند ، به طور یابر خودش م سیفراهم کننده سرو -2

مناطق و کاهش قابل  یبرخ در ITدر محصوالت  ریمنجر به رشد چشمگ یجهت به سمت محاسبات ابر رییشود تغ یم ینیب شیپ

 یرسد نگران ی، به نظر میاز محاسبات ابر ایاز به دست آوردن حداکثر مزا دهایرغم همه امیعل .شود یم گریدر مناطق د یتوجه

 یبرا یقاتیتحق یاز کارها یاریمنظور بس نیا یکه در هر زمان مانع از رشد آن است. برا دیآ یبه وجود م یتیریو مد یتیامن یها

 یمواجه م دیچالش جد کیبا  یزیرسد هر چ ی، اما به نظر ماز هر منظر انجام شده است یداده ها در محاسبات ابر تیامن نیتام

ابر وجود داشته باشد  عملکرد یبرا یو مقررات و نظارت سخت ابدیسازمان  شتریابر ب یخصوص میکه موضوعات حر نیهم. شود

 یابر به محاسبات ،(Cloud)کالد  یبه طور کل کنند. یم یمنیاحساس ا شتریو ب شتریب یمحاسبات ابر دنیبرگز یبرا یمالکان تجار
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(Cloud Computing) شود، اطالق  یم یکه توسط شخص سوم نگه دار رهیذخ ستمیدر یک س کاربر یداده ها یساز رهیکه به ذخ

 یها ستمییا در س و کاربر وترِیکامپ یاطالعات در سخت افزارها یساز رهیذخ یجا آن است که به یبه معنا این امر گردد. یم

 نیااینترنت م توسط آن صالدیگر که ات (Database) سیخود را در یک دیتابی تواند داده ها یم ی، مشتریساز رهیذخ

متفاوت با  یطور همزمان و با کاربردها به دالمورد استفاده در ک یوترهایکامپ .نماید رهیذخ شود، یم کاربر و مرکز برقراروتریکامپ

 ژیتکنولو ابعبه من یابیمشتریان جهت دست لمد شوند. در این یمناسب استفاده م یویرسازصباال و با ت پردازش استفاده از قدرت

 و هم از نظر سرویس بر اساس متیشوند؛ که هم از نظر ق یم لصبه کالد مت (Information Technology Resources) اطالعات

 باشد. یم یو خواست مشتر ازین

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد تکنولوژی های جدید ، به بیشتر معضالت امنیتی محاسبات ابری پاسخ داده شده و راهکارهای 

ت خود باقی مانده است. در این زیادی در این حوزه پیشنهاد شده ، اما مشکالتی مـثل حمالت داخلی و خارجی همچنان به قو

 ارائه می دهیم.را برخی راهکارها و مدل های تضمین امنیت داده را در محاسبات ابری  مقاله

 روش تحقیق

 2112مطالعه همایشها و کنفرانسها در زمینه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات و برق از سال روش انجام تحقیق به صورت مقاله محوری، با 

از طریق مطالعه مقاالت و تحقیقات علمی،  اده ها در رایانش ابری و جمع بندی این مقاالتبه بعد و انتخاب مقاالتی در زمینه امنیت د

 های تحقیقاتی صورت گرفته است. های فنی و پروژهپژوهشهای تحقیقاتی ، گزارش

 تعریف امنیت و اهمیت آن

سازمان هاست،  سخت افزاری و نرم افزاری افراد و ازهایین نیو اقتصادی برای تأم ریثر، کارآمد، انعطا ف پذراهکار مؤ کیابری  انشیاگر چه را

)اجرای دورادور برنامه روی مجموعه ای از ماشینها(  botnetو  phishing چون از دست رفتن داده ها یو حمالتشان و مسائل وجود نفوذگرها

 نیو سازمان هاست. همچن ری توسط افرادپردازش اب رشیشرط پذ شیپ نیمهمتر ت،یامن نیو تأم یشخص میلذا حفظ حر نگران کننده است.

چرا که در صورت  است، نیکوچک خطرآفر ستمیس کیکرم ها در ابر چند برابر نفوذ آن ها در  و ها، تروجان ها روسیتوجه داشت، نفوذ و دیبا

 یدهندگان تمام ارائه نان،یقابل اطم مناسب و طیمح کیبه  دنیی رسبرا کنی. لافتد یابر اطالعات همه کاربران به خطر م طینفوذ آن ها به مح

 .ندینما یرا در حوزه های گوناگون مطالعه م تیقرار داده و امن یرا مورد بررس یتیجنبه های امن

در میان  -، رویه ها و فعالیتهای بکارگرفته شده برای نگهداری سیستم در یک وضعیت ایده آل ور کلی به مجموعه ای از تکنیک ها، متدهابط

، نامتمرکز و بهم متصل امنیت گفته می شود. منظور از قواعد این است که چه چیز در یک سیستم محاسباتی ناهمگن -عدی از قوامجموعه ا

 مجاز و چه چیز غیر مجاز می باشد.

 چالش های امنیتی محاسبات ابری در حوزه های مختلف

 هیسرما به ازی، ن انیاطالعات مواجه است . لذا برای جلب اعتماد مشتر تیدر حوزه امن یانتقال اطالعات مشتری ها به ابر با چالش های گوناگون

 شود: یم یمشکالت بررس نیبه داده ها وجود دارد؛ در ادامه، چندی از ا یاطالعات و نظارت بر دسترس تیدر بحث امن ژهیگذاری و
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است.اینکه کاربران و سازمان ها داده های بزرگترین مانع در پذیرش محاسبات ابری به طور گسترده  :امنیت و حریم خصوصی

خود را بیرون از سازمان خود نگهداری کنند پذیرفتنی نیست زیرا افراد غیر مجازی می توانند به این داده ها دسترسی داشته 

 باشند و قابل ذکر است که راه حل قابل قبول و تایید شده ای از امنیت ارائه نشده است.

یت از مهمترین مباحث در زمینه محاسبات ابری می باشد. درصورت بروز مشکل در زیرساخت پس از امن :دسترسی پذیری

حجم وسیعی از سیستمهای وابسته به آن از کار خواهند افتاد. مشتریان ابر باید از دسترسی پذیری بسیار باالیی برخوردار 

 باشند.

و یکی از بزرگترین موانع بر سر راه ترکیب سرویسها  این موضوع در مورد ترکیب سرویسها مطرح می شود :همکاری و تعامل

 برای دستیابی به ارزش افزوده می باشد.

سازمانهای استاندارد سازی از تعریف خود محاسبات ابری گرفته تا مدلهای سرویس و رابط سرویسها هیچ : فقدان استاندارد

 گونه قانون واستانداردی تعریف نکرده اند.

از  یکیاست. چند مستأجری  ابری، در حوزه چند مستأجری انشیرا یتیبحث های امن نیاز مهمتر یکی :یمستأجرچند 

سرور را  کیبتوان  نکهیاست. برای ا یابرهای عموم ژهیگذاری منابع در ابرها، به و اشتراکهای منحصربه فرد برای به  یژگیو

نموده و آن ها را طوری  نییتع ییهای مجازی، مرزها نیاز ماش استفاده است با ازیمستأجران متعدد قرار داد، ن اریدر اخت

 نکهیصورت با ا نینداشته باشند که در ا یدسترس گرانید ناخواسته به اطالعات ایمحدود کرد که کاربران به طور خواسته 

 نی. اندینما یم رهیذخو امن،  زولهیا یطیمححافظه، برنامه ها و شبکه مشترک هستند، کاربران هر کدام اطالعات خود را در

 نیهای مشترک ب رساختیبندی مجازی ز شنیآورد که با پارت یو بهره برداری بهتر منابع را فراهم م تیریامکان مد یژگیو

امن، ارائه  طیمح جادیا برای .سازد یم سریهای مجازی به هم را م نیمسئله، حمله ماش نیا کنیل .ردیگ یصورت م انیمشتر

مجازی برای  ییمرزها و توجه یحفاظت لیبه داده ها و مسا یاستقرار نرم افزار، دسترس ،یهای دسترس استیمانند س یدهندگان به مسائل

 تیاست، شفاف مشتری محل اطالعات رییشده ای که هدف آن ها تغ زییاز حمالت برنامه ر رییو برای جلوگ کندیم نییمستأجران تع

 باشند.  اطالع نداشته گرانیداده های خود و د رهیذخ قیرساند تا مستأ جران از محل دق یداده ها را به حداقل م یمکان

اطالعات و عدم اطالع مالک داده ها، بر نحوه  به شخص ثالث یمسئله کنترل و دسترس گر،ید یتیمشکل امن: کنترل شخص ثالث

جهت نظارت  ییدهنده ابزارها اعتماد، الزم است ارائه نیر قبال اهستند به ارائه دهنده اعتماد کنند، د مجبور انیپردازش آ نهاست . مشتر

دهندگان ابر  و از آنجا که ارائه شودیشناخته م “ trust-but-verify ”شده، تحت عنوان  رفتهیاصل پذ نیکند .ا نیبرای آنان تأم تیبر امن

 .ندینما تیخود را به طور منظم آپد یتیاست کنترل های امن ازیروبرو هستند ن انیمشتر یتیامن ازهاییدر ن ادییز راتییبا تغ

 ها از فضای سازمان ها به رساختیمربوط به ز  یتیپردازش ابری در حوزه شخص ثالث، از کنترل خارج شدن مسائل امن گرید مشکل

 بهتر اطالعات حساس تیریاست. برا ی مد یتیدر تعداد و نقش ذینفعان در مسائل امن یاساس راتییتغ جادیباعث ا نیابر است که ا طیمح

شخص ثالث به  یارزش اطالعات، امکان دارد دسترس شیافزا با. میآن ها هست نیبر اعتماد ب یبه وجود روابط متقابل مبتن ازین یسازمان

 نها شود.سازما معنوی و فاش شدن اسرار تیاطالعات باعث از دست رفتن مالک
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حمله کنندگان  شود در صورت وجود یرس بودن اطالعات مشتری برای افراد درون سازمان است که باعث مدر دست گر،ید زیچالش برانگ مورد

 .ردیقرار گ ریو حقوق آن ها تحت تأث انیداده های مشتر تیامن ب،یجاسوسان شرکت های بزرگ رق ایو  یداخل

دهنده ابر  استفاده کنند، پس خدمات ارائه ازشانین زانیبه م قاًیخواهند بتوانند از منابع، دق یم انیمحاسبات ابری مشتر در :یارتجاع تیقابل

 یژگیو نیکاهش داشته باشد. ا ای شیافزا تیمشتری، قابل ازیقدرت محاسبات، بر اساس ن ایسازی  رهیمنابع ذخ دیبا مثالًباشد . ریپذ اسیمق دیبا

 نیارائه شود که البته ا دیداده شده، اکنون به مشتری جد ازشیمشتری بر اساس ن کیکه قبالً به  یآورد که بتوان منابع یم امکان را فراهم نیا

 یم داده Bمنبع در جا به مستأجر  نیکند ا یرا آزاد م یمنبع Aکه مستأجر یبه همراه دارد. به طور مثال زمان یتیمشکالت امنی موضوع ، گاه

 اطالعات مستأجر اول باشد.  یابیشود مستأجر دوم قادر به باز یامر باعث م نیشود که ا

 و از منابع موجود در ارائه دهنده را داشته یستیکه ل انیها به مشتر سیسرو یو نسبت ده یموتور جاده کیبه  یتیقابل نیبه چن یابیدست برای

 یقانون ازهاییو ن یتیائل امنفراهم کردن مس تیقابل دیبا یموتور جای ده نیاست. ا ازیها از آن استفاده کند، ن سیمنابع به سرو صیبرای تخص

 محدوده در دیداده ها با یکیزیمکان ف ایشود و  رهیدر همان سرور ذخ دیرقبا نبا ریهای سا سیرا که در ادامه آمده، داشته باشد: سرو انیمشتر

 هیهمسا سرور ، کیشده باشد )چند مشتری در  رهیسرور ذخ کیکه اطالعات چند مشتری در  یدر صورت ایمرزی همان مستأجر باشد و 

شوند  رهیذخ اطالعات رو سرورهای متفاوت ریسا ت،یامن جادیباشد، برای ا گریاطالعات آنان روی سرورهای د یسازی باق رهیبه ذخ ازیباشند( و ن

انتقال  گریابر به ابر د کیاز  ایو  گرید زبانیم کیبه  یکیزیف زبانیم کیها از  سیممکن است که سرو یگاهنشوند(.  هیهمسا گریی)در سرور د

 نیبرداری از منابع شامل استراتژی مهاجرت باشند. ا گونه تقاضاها و بهره نیبه ا ییبرای پاسخگو یجای ده موتورهای الزم است نیند بنابرا ابی

 ازهایین دیسها بایوسر نیمشکل به همراه ا نیهست. بهر حال برای حل ا یتیهای امن تیمسائل دارای محدود ریسا همانند زیاستراتژی ن

 شود.  یبروز رسان یتیمسائل امن جادیابر جاری برای ا یتیکند و مدل های امن دایانتقال پ زیشود ن یم فیتعر که توسط مشتری یتیامن

خطرات و  ییبرای شناسا یتیامن ندهاییسری فرا کیاز  ک،یهر  کاربرانو  سیدهنده ابر، ارائه دهنده سرو ارائه :تعدد دست اندرکاران

 میدر مورد حر یاستانداردهای مشخص و قطع نکهیکنند و با توجه به ا یخطرات استفاده م نیکاهش ا یچگونگ آن ها و یبیآثار تخر یبررس

چند  یطیابر مح نیهستند . همچن یتیافراد، خود ملزم به تبادل نظر و توافق در مورد مسائل امن نیندارد، ا وجود ، یتیامن نیو قوان یخصوص

 یخاص یتیامن ازهایین کیابر، هر  انیمشتر یسرور، کاری دشوار است. از طرف کیروی  یتیهای متفاوت امن استیس مستأ جری است و اعمال

 کیشود و هر گاه  یبررس سیخاص، در لحظه ارائه سرو یتیامن ازهایین دیبا نیباهم در تقابل اند؛ بنابرا ازهاین نیا یحتی خود را دارند و گاه

مشتری ، بخواهد به سروری که  کیممکن است  نیاو پاسخ داده شود. عالوه بر ا ازیوی به ن یتیبنا بر سطح امن کرد، اعالم ازییمشتری ن

ها را  یامر مسئله سطح دسترس نیباشد و ا یها خارج از محدوده مجاز خاص یدسترس دیشده، حمله کند، پس نبا رهیذخ اطالعاتش روی آن

  .کندیدشوارتر م

 اطالعات ینیقوان نیچن دارد که مشتری بر اساس خاص نیقوان کسرییخود  انیابر، برای تعامل با مشتر در سیدهنده سرو ارائه هر :قفل بودن

 نیکنند؛ بنابرا ینم تیتبع استاندارد مشترک کی سازیدهنده سرو آنجا که همه سازمان های ارائه .ازکند یم رهیدهنده ذخ نزد ارائه خود را

(  Lock in ای )درب بسته مشکل، قفل بودن نیا ست،ین ریپذ در ابر امکان گریدهنده د دهنده به ارائه هارائ کیاز  انیامکان مهاجرت مشتر

ارائه دهندگان موظف  یشود و تمام فیاستاندارد جامع تعر کیارائه دهندگان الزم است که  نیحمل در ب تیقابل شیشود. برای افزا یمنامیده 

 .استاندارد شوند نیا تیرعا به

از آنها کسب  یکیابری خطرات مربوط به محافظت از داده برای ارائه دهنده و مشتری را به همراه دارد.  انشیاستفاده از را :محافظت از داده

 نیشود، ا شتریها ب ییکه پردازش ها و جابجا یاز قانونمند بودن اقدامات ارائه دهنده ابر بر روی داده ها است و زمان مشتری توسط نانیاطم
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شده روی  اعما ل یتیای از پردازش ها، کنترل ها و اقدامات امن ارائه دهندگان ابر خالصه یگاه نهیزم نیشود. البته در ا یم دیتشد زیمشکل ن

 کنند.  یارائه م نامهیگواه داده ها را به صورت

نباشد. چرا  ریداده از ابر توسط مشتری، ممکن است به طور مناسب و در لحظه امکانپذ کیحذف  درخواست :ناقص ایحذف داده های ناامن 

داده های  ریبه سا دنیرس بیداده، امکان آس کیبرای حذف  ایدر دسترس نباشد و  دیداده وجود دارد که شا از های مختلف یکپ یکه گاه

از  شتریب یلیخطر خ نیأجری و استفاده مجدد از منابع سخت افزاری، اچند مست کیصورت بهره بری از تکن در باشد. سکیموجود در آن د

 .شود یفرد اختصاص داده شده است، احساس م کی که سخت افزار، تنها به یزمان

سوءاستفاده  ایو  گریدکیهای مجازی به  نیچون حمله ماش یبا خطرات انیدر ابر، مشتر یاتیسازی اطالعات ح رهیذخ با :یداخل داتیتهد

 نیدهنده ابر شهرت خود را در ب شرکت ارائه جهیشوند و در نت یمواجه م د،ی آیباال بوجود م یکه به علت سطح دسترس اطالعات کارکنان ابر از

 .دست خواهد داد از انیمشتر

 دکنندگانیاست. تهد یخارج داتیقرار دهد، موضوع تهد ریاطالعات را تحت تأث تیتواند امن یکه م گریید موضوع :یخارج داتیتهد

و  هاAPI سازند. از جمله نقاط حساس ، یهای جدی به سازمان وارد م بینقاط آس نیکرده و از هم ییرا شناسا ستمیس نقاط ضعف ،یخارج

. . .  ناشناس، مجوز نامناسب و یمانند دسترس یمختلف یتیامن داتیدهندگان را در معرض تهد توانند ارائه یهستند که م  یکانال های ارتباط

ضروری است  اریاز نفوذ بس رییشگیو پ صیم های تشخستیلها و سروایاستفاده از فا یداتیتهد نیسازمان در برابر چن حفاظتدهند . برای  قرار

حمله، بتوان  نیا افتنیاز ادامه  شیها، پ هیاز ال یکیحمله به  صیتوسط ارائه دهندگان تا در صورت تشخ هیاز معماری های چند ال استفاده ایو 

 های بعدی بازماند. هیبه ال یصورت مهاجم از دسترس نیرا مسدود کرد که در ا یفعل نفوذ راه

 .کند یدهنده بروز م توسط ارائه SLA تعهدات ذکرشده در یبه انجام بعض بندییکه به واسطه عدم پا دییتهد :تیاز دست دادن حاکم

 کیکند. ممکن است هر  یم رهیداده های مشتری را در چند سخت افزار ذخ کاوری،یر تیقابل جادیدهنده ابر، برای ا هارائ :چندگانه رهیذخ

های  باعث عدم مطابقت نسخه نیقابل انجام نباشد و ا گری،یاز آن ها قابل انجام است، روی د یکیکه روی  یو عمل باشد خاص نیدارای قوان

 .شود یمختلف داده ها م

 اهمیت امنیت در حوزه داده ها      

چراکه  ستند،ین جنبه ها فقط منحصر به محاسبات ابری نیاز ا ارییبس کهیبطور دارد، یبستگ ادییدر محاسبات ابری به جنبه های ز تیامن 

معماری، به حداقل  تیامن همچونی محاسبات ابری شامل مباحث تیامن نی، بنابراهستند ریپذ بیآنها آس رهیداده ها صرف نظر از محل ذخ

دیگر هم  زیموضوعات چالش برانگ یبرخ انیم نیدر ا اما باشد. یم یدر برابر بد افزار ها و کنترل سطوح دسترس حفاظت رساندن سطوح حمله،

 : کرد انیب ریتوان آنها را بصورت ز یم وجود دارد که

وجود داشته  یکاربران ممکن است کهیو تعدادی مشتری است بطور شده گذاشته منابع به اشتراک ادییشامل تعداد ز قتی. هر ابر در حق1

 ها و اطالعات ابر را داشته باشند. رساختیباشند که قصد نفوذ و حمله به ز

به  جهیو در نت شوندی مبادله م نترنتیاز جمله ا یامن و شبکه های عموم ریغ بر مدل ابری غالبا توسط پروتکل های ی. داده های مبتن2

 .هستندی سهولت توسط مهاجمان قابل دسترس
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 سیتوسط ارائه دهندگان سرو ایبه اشتباه پاک شوند(  ایو  ی)مثال به طور تصادف بروند از دست ی. داده های موجود در ابر ممکن است به کل2

 ث انتقال داده درست مخابره نشوند(.موجود در بح های مخاطره لیبه دل ای) اعتبار شوند یاصالح شده و ب ینادرست محاسبات ابری بشکل

 .رندیاستفاده قرار بگ سوء کارمندان آنها مورد ایمحاسبات ابری  سهاییسرو دهندگان . داده های موجود در ابر ممکن است توسط خود ارائه4

 ریبلکه در سا ستندین در محاسبات ابری تیمخاطرات فقط در انحصار امن نیو ا است کرده یدگیبارها و بارها به موارد اول تا سوم رس تکنولوژی

و  های مجازی نیماش رومندیهای ن کیتکن حوزه به نیمستاجر در ا نیچند تیریمد ند،یآ یم حساب مخاطره به زیحوزه های محاسبات نرم ن

 ندهایاز تداخل فرآ رییبه منظور جلوگ رییتداب بیترت نیبد کنند سپرده شده است، یم تیریرا جداگانه مد فیکه وظا یهائ عامل ستمیس

و  ارمهمی( برای محاسبات ابری بسنترنتی)مانند ا یعموم شبکه کیبه داده ها برروی  یامن کردن دسترس نیهمچن     شده است . ینیب شیپ

از  ییحل هاراه  مساله نیداشته باشند. برای حل ا تیامن یها در شبکه های عموم داده که چگونه نجاستیا یضروری است، در واقع چالش اصل

درباره مشکل از دست رفتن  اما .وجود دارد به سطوح داده و رمزنگاری یدسترس تیبرای محدود ییها قالبو تیهو صیجمله پروتکل های تشخ

اصالحات  صیبرای تشخ ییراه حل ها نیهمچن دارد، وجود نیگزیو جا بانینسخه پشت هیبرای ته ادییهای ز کیتکن داده ها ، راه حل ها و

 عنوان سه مورد معموال به نیوجود دارد و ا ارییراه حل های بس سوم اعتبار روی داده ها وجود دارد. در واقع برای موارد اول تا یب ی انجام شده

در حوزه محاسبات ابری، امن  شده تنها چالش مطرح یعنیباشد.  یروی مورد چهارم م تمرکز نیشوند. بنابرا یمسائل حل شده در نظر گرفته م

 : مساله است کیاز  رییشگیکردن ذات آن برای پ

 ".رندیقرار بگ یمحاسبات ابری مورد دسترس سیسرو داده های درون ابر ممکن است توسط ارائه دهنده گان"

را فاش کنند،  کاربران سهوا داده های ایممکن است عمدا  ،یاعظم ابر محاسبات قسمت کارمندان آنها به عنوان ایدهندگان محاسبات ابری  ارائه

است که در  یهی( داشته باشند. بددورکار کاربران یحت ای)مانند نرم افزارها  یفرع مانکارانیپ س،یسرو ممکن است ارائه دهندگان نیعالوه بر ا

 با در نظر گرفتن راه نیاندازند. بنابرا یآنها رابه خطر م تیامن داشته و یبه داده های کاربران دسترس زین یفرع مانکارانیپ نیا یطیشرا نیچن

کاربران  برای ییراه حل ها یعنیحل کند،  زیکه مساله چهارم را ن شده نیا بر یسع دراین بخشهای موفق موجود برای سه مساله اول،  حل

از محتوای  زیابری ن محاسبات سیارائه دهندگان سرو نیمخرب ها نجات داده و همچن خطر کند تا با کمک آن بتوانند داده های خود را از دایپ

 یشده به نظر م رهیهای کاربر در ابر ذخ داده از یبخش ایافتد که همه  یاتفاق م یچهارم مشکل زمان مورد داده ها غافل بمانند. از انجا که در

 ابر تواند نقش یصاحب داده م نیبنابرا .است  یمناسب انتخاب رمز در دست خود کاربر باشد ییبازگشا دیکل کهیبه طور ها رسد رمزنگاری داده

داده  هیصاحب اول تنها که یبه کمک رمزگذاری داده ها قابل حل است، به شرط مساله نیسازی داده ها محدود کرده باشد، که ا رهیرا درباره ذخ

باشند تا  تیاهم یهای ضروری اما ب دادهی به برخ یقادر به دسترس دیحال ارائه دهندگان ابر با نیا با داده ها را داشته باشد. یرمزگشائ دیها کل

 را انجام دهد. یدسته بندی موضوع ایانتقال، کنترل  جستجو، بتواند مواردی مانند

 تیریمد ستمیس کی میقصد دار م،یکن یباره ذکر م نیکاربردی در ا جیرا مثال کیدر حوزه محاسبات ابری  تینشان دادن امن برای:مثال

 :میبر ابر را شرح ده یکنفرانس مبتن

حساب  کیتا  دهدی شرکت کنندگان در کنفرانس اجازه م ای ریبه مد ستمیس نیا د،یریدر نظر بگ را EDAS ای EasyChair رینظ یستمیس

نظر داوران، و  لیو تحل وریآ جمع زی،یبرنامه ر تهیمانند ارسال مقاله ها به کم یتیریمد اقدامات همه کهیکنند بطور جادیکاربری در ابر ا

مقاالت امکان  سندگانیبه نو لیمیا قیاز طر ینیبازب جیاخذشده، گزارشها ونتا ماتیهر مقاله، و ارسال تصم رد و رشیبرای پذ رییگ میتصم

 نیای کنفرانس را بر عهده دارد. تمام کیتمام داده های  تیمسئول محاسبات ابری سیارائه دهنده سرو کیاست که  یهیبد باشد. ریپذ
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که  یخصوص میدر مورد حفظ حر ینگران گردد. یو شرکت کنندگان انجام م کنفرانس انیاز مجر ریشخص ثالث غ کیها توسط  تیمسئول

از  یانبوه نگهداری از حجم انیها متول ستمیس نیا رایاست ز ادیز اریبس بر محاسبات ابری شکل گرفته اند یمبتن تیریمد ستمهاییس توسط

ها  ستمیس نینشده در ا رفتهیپذ شده و مقاالت رفتهیمقاالت، مقاالت پذ سندگانیبه نو مربوط اطالعات محرمانه ای نیداده ها هستند. همچن

را بدنبال  ندییناخوشا جینتا یعیوقا نی. چنشوند دستکاری ایافشا  یتصادف ایواسته خبصورت نا ایعمدا  است داده ها ممکن نیشناور است. ا

 نیا باشد. مثال ذکر شده یم سیسرو نیارائه دهندگان ا دسترس موجود، محرمانه نگه داشتن داده ها از یچالش اصل نیبنابرا .خواهد داشت

 مطرح کرد . یچالش ها را بخوب

 نیازهای عمومی در امنیت ابر     

ل داده های سازمان در سراسر پایگاه داده توزیع شده دارد و به دلیل این که محرمانه بودن نقش عمده ای بخصوص در حفظ کنتر:محرمانگی

ی باید سراسری باشد از یک ابر عمومی استفاده می شود.دفاع از محرمانه بودن اطالعات کاربران محافظت از داده ها اجازه می دهد پروتکل ها

 ود .امنیتی اطالعات برای الیه های مختلف از کاربردهای ابر اجرا ش

در محاسبات ابری بسته به نوع ابر و مدل تحویل ، کاربر اول باید اجازه و ثبت نام خودش را تکمیل و مجوز دسترسی : شناسایی و احراز هویت

 باشد.را بدست بیاورد. این فرآیند دارای هدف تایید و اعتبار سنجی کاربران توسط فرد استفاده کننده ابر با نام کاربری و رمز عبور می 

)شفافیت ، انزوا ،  ACIDنیاز یکپارچگی در هنگام استفاده از ابر با توجه به سعی و تالش در دامنه ابر نهفته است. به همین دلیل : یکپارچگی

 ظرفیت و ماندگاری ( خواصی هستند که در سراسر ابر باید بدون شک اعمال شود.

نیت اطالعات است. به این دلیل که یک فاکتور کلیدی در هنگام تصمیم گیری در در دسترس بودن از مهمترین الزامات ام: دسترسی پذیری

 میان فروشندگان ابر خصوصی ، عمومی و یا ترکیبی و همچنین در مدل های تحویل است.

 

 راهکارهای پیشنهادی برای تضمین امنیت داده در محاسبات ابری

 راهکار رمزنگاری همومورفیک

تاحدودی از  ،یمعمول رمزگذاری کیبا استفاده از  یکند، حت یابر رمزگذاری م به از ارسال شیروش مالک داده ها، داده های خود را پ نیدر ا

کننده ساده  رهیذخ کیبه عنوان  دهنده را سیروش نقش سرو نیشود، ا یم رییشگیدهد پ انجام دهنده سیکه ممکن است سرو یاتیعمل

 کاربر بر روی داده ها، همچنان امکان پردازش داده ها را توسط شدن رمز گذاری است که پس از اعمال کیتکن کی روش نیا. دهد یم رییتغ

ها، همچنان  داده از اعمال شدن رمز برروی ها فائق آمده که پس تیمحدود نیبرا کیروش رمزنگاری همومورف قتیکند. در حق یفراهم م

دستوربرای اصالح داده ها در  کی یعنیشود.  یمنتقل م یبه متن اصل قایدق راتییتغ نیا کهیبطور داده ها برای کاربر وجود دارد رییامکان تغ

که  دیرا دارد. فرض کن تیخاص نیا RSA ساده متن رمزی دارد. برای مثال روش کیمعادل با آن در  دستور کی قایرمزی، دق ریمتن غ کی

توسط  یمشابه دیکل با c2 و متن رمز شده مده و رمز گذاری شده باشدآ بدست m1 ازمتن Pkی عموم دیتحت کل c1متن رمزشده 

 شده باشد. حاصل m2 متن رمزگذاری
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  ksخواهد بود، اگری پاسخ حاصل ضرب دو متن اصل م،یکن ییرمزگشا ks کلید و سپس با میاگر متون رمز گذاری شده را در هم ضرب کن

 باشد . kp متناظر با یرمزگشائ دیکل

 

 اما روش شود یم ناامن برای رمزگذاری محسوب یروش، روش نیساده است. ا اریبس رایدر عمل کاربردی ندارد ز RSA اما روش ذکر شده

RSA گذاری هیبا ال OAEP در نظر گرفته  زین گریید یتیامن ریتدب روش نی. در امیکن یامن است که در عمل هم از آن استفاده م روش کی

 گریی. البته روشهای رمزنگاری دمیده یم حیرا توض روش نیرا دارد. در ادامه بطور مختصر ا کیهای همومورف تیخصوص حال نیشده که در ع

ضرب متون یی حاصل رمزگشا Elgamar باشند. مثال در یم کیهمومورف اتیو دارای خصوص منیاز روشهای ا زین Pallier ای Elgamar مانند

 .است یمقدار معادل با جمع دومتن اصل نیا Pallier است اما در یرمزی برابر با ضرب متون اصل

 میفرض کن. داشت ای روی متن رمز شده خواهد نهیبصورت آ یرمتقابلیتاث ،یانجام هر دستوری )دستورات( روی متن اصل نیبنابرا     

enc/dec نیباشد و همچن کیرمز گذاری همومورف کی p تعدادی دستور( است که ایبرنامه ) کی n  کند،  یم دیتول یخروج کیورودی دارد و

  داشت: میباشد، خواه pk دیبا کل mi ازرمزگذاری متن رمز شده حاصل Ci اگر کهیوجود دارد بطور زین p' مانند برنامه ای نیبنابرا

 

 

روش امن  کیروش  نیا دارد. یروی متن اصل p ای را دارد که انجام جهیآن، همان نت ییروی متن رمز شده، و سپس رمز گشا p' انجام نیبنابرا

 جیمحاسبات ابری به داده ها و نتا دهندگان سیگفت که سرو ادیز نانیتوان با اطم یبه گونه ای که م است، محاسبات ابری تیامن نهیدر زم

 در تیراه حل شگفت مشکل امن کیو به عنوان  دیگرد ابداع 2112بار در سال  نیروش برای اول نیندارند. ا یدسترس چیه حاصل از محاسبات

 : ستیبزرگ قابل استفاده ن اسیدر مق ییبرای داده ها لیدل روش به دو نیبرطرف کرد. اما ا ادییابری را تاحد ز محاسبات

 .ستین نرییبا ریباشد و قابل اعمال بر روی داده های غ یاجرا م قابل دارند نرییبا تیکه ماه ییروش فقط روی داده ها نی.ا1

قابل مشاهده سرعت  کاهش باعث نیخواهد داشت و ا رییحجم چشم گ شیافزا زین ها دیحجم داده ها کل ریچشم گ شیروش، با افزا نی. در ا2

  پردازش خواهش شد.

و  کنندگان ها، شرکت تهیرمز گذاری شده باشند و کم کیهمومورف تمیالگور کیداده ها توسط  یتمام EasyChair در مثال دیفرض کن    

شوند و پس از  یم پردازش داشته باشند. داده ها بصورت رمز شده ارسال شده و یدسترس دیبه کل یکنفرانس همگ انیمجر هیداوران وبق

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 بایقرار دارد و تقر ادییدست افراد ز در دیاوال کل رایز ست،ین یروش راه کار جالب نیشوند. ا یم یگشائ و رمز افتیپردازش توسط کاربران در

اعتبار شدن رمزگزاری خواهد شد و در  یموجب ب دیکل افشا شود. افشا شدن دیرو ممکن است کل نیدارند، از ا اطالع دیکاربران از کل یتمام

از داده ها  یانبوهبا حجم  کهEasyChair رینظ ییدر سامانه ها نی. همچنمیکرده ا ادیابر را ز یرمز گزاری فقط بار محاسبات اتیعمل با جهینت

 بود . خواهد آهسته کند و اریاری کند روند انجام محاسبات بسذخود را رمز گ های داده کیهمومورف ستمیمواجه هستند اگر با س

 

 Browserدر  (Key translation) دیترجمه کلراهکار 

 قسمت های مختلف نیخواهد داشت، همچن اریرا در اخت دیصاحب داده ها کل وتنها شوند یداده ها قبل از ارسال رمزگذاری م کردیرو نیبا ا 

(Packet) منیراهکار ا کی ازمندیوجود دارد، ن داده تبادل تیقابل نکهیا لیروش بدل نیخواهد شد. در ا رمزگذاریهای مختلف  دیبا کل داده 

روش داده های محرمانه توسط ابر به  نیا درباشد.  یم Store and Forward سیراهکار سرو نی. امیداده ها به مقصد هست برای ارسال مطمئن

 دهد. ارائه از داده ها یفیکاربران خود توص ایافزار های مرتبط به داده و  از نرم چکدامیکه به ه ستیاست و ابر قادر ن تیقابل رو شدهصورت رمز

را برای داده  یابیریمس امکان دیشده ای وجود دارد، با نییتع شیو از پ مشخص روش امکان ارسال داده ها به مقاصد نیدر ا هنکیتوجه به ا با 

 کند. دای( تا ابر قادر باشد مقصد را پمقصد بصورت رمز نشده ارسال خواهد شد)قسمت حاوی آدرس دادهاز هر یرو قسمت نیاز ا م،یها فراهم کن

 یدسترس رمز شده به آن صورتگذاری شده و ابر تنها به  رمز Public Key کیاستفاده از  داده با نیکند، ا یکه کاربر داده ای را آپلود م یزمان

 یدسترس ها Private Key تمامی به الگوی Public Key با استفاده از زیشود، مقصد ن یدر مقصدی دانلود م که داده یخواهد داشت و زمان

به عنوان مثال ارائه دهنده ابر  ماند، نخواهد یروش همه ی داده ها از چشم ابر مخف نیدر ا البته. کند یم یکند و داده ها را رمز گشائ یم دایپ

اطالعات حساس مربوط به پروتکل ها و  یبرخ نیو همچن رندهیگ ایفرستنده  تیهو صیمقصد داده، تشخ مورددر یدانستن اطالعات ازمندین

 .خواهد بود چارچوب ها

 یدهنده ابر کار م ارائه که برای یکارمندان ایمسلما ابر ) د،یبرای ابر ارسال نما کسانی الگوی کیرا با  ییدائما داده ها  سیسرو یمتقاض کی اگر

تفاده، داده ها را در های مورد اس پروتکل لیدل نیکنند، به هم یشوند را رمزگشائ یکه ارسال م ییها کنند( بصورت بلقوه قادر خواهند بود داده

 جادیها ا افزار که برای نرم ادییهای ز تیمحدود لیروش بدل نیاکند.  یم ارسال Public Key با منطبق یالگوی تصادف کیهر بار ارسال با 

را بروی خود داده ها اعمال  یاصل محاسبات. ابر در واقع .کنند یم استفادهStore and Forward  شده که از ییکند مختص به برنامه ها یم

 روش برای ارتباط مشتری نیاست که ا نیاست. تصور ا ازمندین داده انیقسمت های آنها به منظور ساده سازی ارسال جر ازی اما به برخ کندینم

بر  یحسابداری مبتن و یهای مال سیروش در سرو نیا نیتر باشد. همچن مناسبت تعامل با مشتری است ازمندیکه بشدت ن ییها سیسرو با

مثال منحصر به فرد  ک،یتکن نیا برای خواهد شد. افتهیروش  نیبرای ا شترییکاربردهای ب قطعا ندهیمحاسبات ابری کاربرد دارد. البته در آ

 دلگرم کننده و قابل جیسامانه نتا نیسازی شده است. ا ادهیپConfiChair  ای از آن با نام هیوجود دارد. نمونه اول "کنفرانس تیریسامانه مد"

 ت.از خود نشان داده اس ینیتحس

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ((Hardware – anchored بر سخت افزار یمبتن تیامنراهکار 

دهنده )ابر(  سیسرو سخت افزار خاص است که در سمت کیبر  یمبتن دهندگان، سیدر برابر سرو تیبه امن یابیبرای دست بعدیراهکار 

روش صاحب  نیخاص، در ا یطیشرا داده خواهد بود اما با یکند: ابر قادر به رمز گشائ یعمل م صورت نیراهکار به ا نیشود. ا ینگهداری م

 خواهد بود : ریافتد شامل مواردز یکه م یاتفاقات اساس نیبر ا .خواهند ماند یداده ها محرمانه باق ینیاساس قوان بر دارد که نانیداده اطم

 ییبتواند داده ها دیکل تا با کمک دیرا درون خود نگهداری نما دیقادر است کل افزار سخت نیسخت افزار خاص دارد که ا کیدهنده  سیسرو

 .دینمای که به آن ربط دارد رمز گشائ

تواند دستکاری شود. ی شرط قبول خواهند کرد که براساس آنها داده م شیپ عنوان را به ییها یمش یدهنده خط سیو سرو رندهیگ سیسرو

ابر براساس  کهی. بطورکندیسمت ابر آپلود م به k  به نام دییداده ها را کل رندهیگ سیسرو.شده است متجسم p موارد در برنامه ای به نام نیا

 . استبه انجام کار  قادر p  برنامه ی

کند. اما ابر به  دایپ یدسترسk  تواند به یم p ابر با دردست داشتن برنامه ی کند،یم آپلود k دیبرنامه را با کل رندهیگ سیسرو نکهیپس از ا

نخواهد  k دیبه کل یقادر به دسترس p کند. )برنامه ای جز دایپ یدسترس p از برنامه ریغ یطیداده ها در مح به ستیبرنامه ای قادر ن چیه لهیوس

که  یداشت(. زمان یدسترس دیتوان به کل یافزار م سخت )تنها به کمک ستینرم افزاری ممکن ن چیه توسط یتیامن لیبدال راهکار نیبود.( ا

موجود  های برنامه ریسا یکند که از تداخل و دسترس یم جابیا آن( افزاریحال کار است، حافظه ی سخت افزار)و معماری سخت  در p برنامه

 داده های در حال پردازش است. تیامن نیتام یبه معن نیشود، و ا رییدر حافظه جلوگ

TPM نیسخت افزار استاندارد است. با قرار دادن ا کی پیچ نیبرقرار کند، ا دیو کل برنامه نیتعامل را ب نیتواند ا یاست که م پیچ کی 

 قادر pدارند و فقط در صورت داشتن برنامه ی  دستگاه را نیکه ا ییکه فقط سرورها میرا دار نانیاطم نیسخت افزار در درون سرور ها، ا

 یم یعمل راهکار را نیا نیمعماری ها است که در سطح پائ نیا ازنمونه  کیFlicker معماری .کنند یرمزگشائ خواهند بود که برنامه کاربر را

 یبار م پیوی چررا بر برنامه خط 251معماری حدود  نیا .به محاسبات ابری است نسبت اعتمادی یکاهش ب کریدستاورد فل نیتر یکند. اصل

 نیا ،شده است یطراح میت نیهم توسط است که گرییمعماری د زینTrustVisor  .شود یم را شامل پروتکل های محدودی کهیکند بطور

 که پشته برای کار با شبکه است کی نیعامل و همچن ستمیس کی شامل p معماری برنامه نیاست. در ا یمنعطف تراز موارد قبل اریمعماری بس

جامع  اریراه حل بس نیمساله است، ا نیراه حل برای ا کی زین Excalibur . کندی متحمل م یرا نسبت به معماری قبل شترییی ب نهیالبته هز

باشد که شامل کتابخانه ها،  یمC  ط کد به زبانخ22111  شامل Excalibur معماری و کاربردی تر از آن است. است Flicker تر و کامل تر از

 ریکارآمد تر و قدرتمند تر از سا اریروش بس نیا است همانگونه که مشخص .داده هاست تیریبرای مد یراهکارهائ برای کنترل و ییمتدها

 . باشدی دهنده ها موجود م سیبروی سرو زیسخت افزارن قیاز طر نفوذ برای اعمال ادییبرسخت افزار است. البته راهکارهای ز یمبتن روشهای

 

  CryptDBمدل 

 های داده گاهیدهد روی پای است که به کاربران اجازه م یچهارچوب کردیرو نیعمل ا در .شود یم ادی "فیمدل تهاجم ضع"با نام  کردیرو نیاز ا

SQL و کاربران با اجرای دستورات گزارش  اند شده رهیدهنده ها ذخ سیداده برروی سرو گاههاییپا نی. ادهند اری شده پردازش انجام ذگ رمز

روش نرم  نیکند. در ا یرا فراهم م یفینفوذ ضع امکانکندکه  یارائه م یمدل CryptDB .خواهند داشت یداده به آنها دسترس گاهیاز پا رییگ
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اما  است فینسبتا ضع یتیراهکار امن کیراهکار  نیکه ا نیا وجودشوند. با یو سرور به اشتراک گذاشته م یها به روش پراکس داده افزار ها و

 .شودی دهندگان محاسبات ابری محسوب م سیدر برابر سرو تیامن به یابیروش جالب و نسبتا پر طرفدار برای دست کی

 

  پیشنهادی برای تضمین امنیت داده در محاسبات ابری راهکار 4تحلیل و مقایسه 

قادر  یراهکار هرکدام به خوب چهار نیشدند، ا یدر محاسبات ابری بررس داده ها تیامن نیبرای تام زیچهار راهکار متما مطالب ارائه شده در    

دهنده  سیداده ها در برابر سرو تیرا برای امن نیتضم نیو مطمئن تر نیقوی تر دیشا  Translation Key داده بودند. روش تیامن نیبه تام

 CryptDB سازگار هستند وجود دارد. روشStore and Forward  که با روش ییاما مجموعه ی نسبتا محدودی از برنامه ها کند، فراهم

 نیهمچن، داده های محدودی است گاهیحال کاربرد آن در مورد پا نیا با دهد اما یاز کاربرد ها و برنامه ها رو پوشش م یی بزرگ مجموعه

است  نیان ا لیدل وکمتری دارد،  تیامن Key Translation روش نسبت به روش نیا بتوان گفت دیداده ها کاربرد دارد. شا گاهیصرفا برای پا

 یرمز گذاری منعطف تر ارائه م راهکار کی کیکند. روش رمزگذاری همومورف یاستفاده م تری روش های رمز گذاری سادهروش از  نیکه ا

ازداده ها را  یروش را برای انبوه نیا رییناپذ اسیمق اگر مشکل  یکند. حت یعمل م تر فیضع CryptDB با سهیمقا راهکار در نیکند، اما ا

)با  نمود؟ اجرا تیکنفرانس را با امن تیریتوان سامانه ی مد یم چگونه سوال نداده است که نیبرای ا یروش پاسخ واضح نیا م،یریبگ دهیناد

 همگان قرار دارد.( اریدر اخت دیکل نکهیتوجه به ا

راهکار  کیعنوان  به از محاسبات ابری ریغ ییها نهیدر زم یچند منظوره وحت راهکار کیتواند به عنوان  یم زیاستفاده از سخت افزار ن وشر

 کند. یم نها عملآاز  فتریروش ها، ضع رین نسبت به ساآمتفاوت  عتیطب لیانتخاب شود، اما به دل منیا

در حال  سرعت فضا به نیمشاهده هستند. در انتها الزم به ذکر است که ا قابل قیدق یلیو خ حیبدون توض 1رتبه بندی ها در نمودار  نیا

 .میباش نهیزم نیدر ا شترییهای ب شرفتیشاهد پ ندهیآ رود که در سالهای یحرکت است و انتظار م

 

 محاسبات ابری تیراهکارهای امن سهینمودار مقا .1
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 راهکار تلفیقی از تحقیقات انجام شده 

صورت پذیرفته  کالد در یتیامن اتیو استفاده از آن ها جهت انجام عمل گوناگونی ها کیاز تکن یریبا بهره گ راهکار در این یشنهادیپ لمد

کالد  یکه بر عملکرد و رشد و کارای یتیامن در مقابل حمالت عتواند به عنوان یک مان ییکدیگر م با گوناگون یام روش هاغو اد بیاست. ترک

با  روش کند. این یپردازش اطالعات در سطوح مختلف فراهم م نحوه کامل در مورد یعمل نماید. روش و راهکار مذکور دیدگاه گذارد یم ریتاث

به  یرمزنگار)کند.  یم عمل یدر یک قالب پنهان و مخف یارسال یو داده ها یحفاظت روش یاصل یبه عنوان زیربنا یاز رمزنگار یریبهره گ

 (باشد. ینم کص قابل درصمتخ رغیکه توسط افراد  باشدی م داده ها به یک فرم رمز رییتغ یمعنا

 Digital) لتایدیج امضاء ،یکنترل یپارامترها یساز ادهیرا با اجرا و پ یتیامنی بخش ها لکنتر تیقابل لبر آنچه ذکر شد این مد عالوه

Signatureاستفاده از  ،یداده ا زیرساخت تیحساس زانیها در طبقه و رده مشخص براساس م دادهی و رمزگذار یساز رهی( ، ذخMAC  به

 یتعریف شده ا زمیمورد استفاده، مکان یباشد. پارامترها یم ( ، داراKeywordگان )ژوا دیو یا جستجو براساس کل انسجام زانیم یمنظور بررس

شده  یرمزنگاری داده ها لافراد اقدام به ارسا یمحاسبات لکند. در این مد یم شنهادیپ یرا در محاسبات ابر حیکند که عملکرد صح یم انیب را

 یمشتر یتقاضا یبرمبنا شود و سپس یم یساز رهیمختلف ذخ یدر بخش ها تیحساس زانیم یکنند و این داده ها برمبنا یبه کالد م

و استفاده از  (Authentication Parameters) تیصالح دیتائ یتنها با در دست داشتن پارامترها امور . البته اینردیگ یقرار م یو اریدراخت

 باشد. یگان، امکان پذیر مژوا دیکل جستجو براساس

فرایند محاسبات  تمام اطالعات در تیرا جهت حفظ امن یکه بتواند راهکار است این مهم ایجاد شده یبر مبنا راهکاردراین  یشنهادیپ لمد

مورد استفاده  رمالکغیاز کاربران  یاتیح اطالعات و حفظ یبه منظور بررس یمتفاوت یکهایو تکن چندگانهی زمهایفراهم آورد. بنابراین مکان یابر

 . ردیگ یم قرار

 

 راهکار امضای دیجیتال و الگوریتم رمزنگاری

 الگوریتم های رمزنگاری ، نقش اصلی را در امنیت اطالعات سیستمها و تولید امضای دیجیتال بازی می کنند. امضای دیجیتال کامال مبتنی بر

یتم های رمزنگاری بوده و باعث به رسمیت شناسی اطالعات الکترونیکی می شود ، به طوری که هویت پدیدآورنده سند و جامعیت الگور

 اطالعات آن ، قابل بازبینی و کنترل می باشد.

ین الگوریتم از امضای الگوریتم پیشنهادی ترکیبی از روشهای رمزگذاری کالسیک و مدرن در تامین امنیت داده ها در ابر می باشد. در ا

ریتم دیجیتال برای تایید اصالت کاربران ابر و از الگوریتم رمزگذاری برای حفظ محرمانگی داده ها استفاده خواهیم کرد.در روش پیشنهادی الگو

رای احراز هویت کاربران از های تولید کلید ، تولید امضا ، رمزگذاری ، رمزگشایی و تایید امضا مبتنی بر معادله ریاضی کواترنیون می باشد. ب

 چند امضایی دیجیتال استفاده خواهیم کرد. همچنین برای رمزگذاری داده ها از الگوریتم رمزگذاری پیشنهادی ، استفاده می کنیم.

 جزئیات طرح پیشنهادی

 Aتحت ابر عمومی قصد برقراری ارتباط و ارسال اطالعات را دارند. در سازمان  Bو  Aدر طرح پیشنهادی فرض می کنیم دو سازمان 

یشنهادی می فرستد. در طرح پ Bامضا و رمزگذاری را انجام می دهند و فایل مورد نظر را برای سازمان چندین کاربر عملیات تولید 
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امضا میکند و به بقیه کاربران در همان سازمان می را  mوجود دارد که ابتدا پیام  Aگری در سازمان فرض می کنیم که فرد آغاز

فرستد. این کاربران اصالت امضای اولیه را بررسی می کند و اگر درست بود هر کدام از آنها پیام را امضا می کنند و برای فرد آغازگر 

د و اگر درست بود امضاها را در می فرستند. این فرد اصالت امضاهای رسیده را با استفاده از کلید عمومی کاربران بررسی می کن

کنار هم قرار می دهد و چند امضائی را تولید می کند. سپس با الگوریتم رمزگذاری پیشنهادی پیام را رمزگذاری می کند. در مرحله 

شایی می ابتدا پیام را رمزگ B فرستاده می شود.کاربران در سازمان Bبعد چندامضائی همراه با پیام رمزگذاری شده برای سازمان 

کند و سپس تک تک امضای کاربران را استخراج می کند و با داشتن پیام و کلید عمومی کاربران اصالت امضاهای رسیده را بررسی 

می کند. در صورتی که همه امضاها معتبر باشند آن چندامضائی بعنوان یک امضای معتبر و آن سازمان به عنوان یک سازمان معتبر 

 شناخته می شود. برای تبادل اطالعات 

o مقایسه میان نتایج رویه های رمزنگاری و رمزگشایی مختلف با الگوریتم پیشنهادی 

o تحقیق در زمینه تاثیر تغییر اندازه بسته ها داده بر زمان رمزگذاری و رمزگشایی 

o مقایسه توان عملیاتی الگوریتمهای پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتمهای پیاده سازی شده 

 ریتم رمزگذاری با اندازه بسته های متفاوت دادهتحلیل الگو 

 زمان رمزگذاری به منظور محاسبه کارایی یک رویه رمزگذاری محاسبه می شود و بر سرعت عملیات رمزگذاری داللت دارد.

 

 پیشنهاد ها

با پیشرفت علم وفناوری ، محاسبات ابری هم روز به روز در حال پیشرفت می باشد و چون عمدتا محاسبات ابری با شبکه  -

اینترنت بحث امنیت داده ها می باشد ، لذا پیشنهاد می شود تا و اینترنت سروکار دارد و یکی از چالشهای شبکه و 

 ی جدید ، برای امنیت داده ها در رایانش ابری ارائه دهند.محققان راهکارهای جدیدتری را در راستای فناوریها

همانطور که می دانیم هیچ فناوری و علمی هنوز صددرصد اشباع نشده و نمی شود. علم کامپیوتر هم از این قاعده  -

مستثنی نیست و روز به روز در حال پیشرفت می باشد. پیشنهاد می شود تا محققین تحقیقات بیشتری روی محاسبات 

 ابری داشته باشند و به یافته های جدیدتری در رابطه با محاسبات ابری دست یابند.
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 مراجع

( )) معرفی روشها و ارائه پیشنهاد برای تضمین امنیت داده در محاسبات ابری (( ، همایش ملی مهندسی رایانـه  2112جوانمرد ، م ؛ برومندی ، ر . )

 و مدیریت فناوری اطالعات .

( )) ارائه یک روش ترکیبی برای بهبود امنیت داده ها در محاسبات ابـری (( ، شوشـتر ؛ باشـگاه پژوهشـگران     2112، ح ر ؛ موسوی ، ع م . )کیهانی 

 جوان و نخبگان واحد شوشتر.

 فناوری اطالعات.( )) امنیت داده ها در ابر (( ، همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت 2112بیگلری ، ف ؛ لیایی ، م ؛ احسان ، ی . )

( )) بررسی راهکارهای موجود بـرای امنیـت داده هـا در محاسـبات ابـری (( ، شوشـتر ؛       2112کیخا ، ح ر ؛ رضایی ، ح ؛ شیری احمد آبادی ، م ا . )

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شوشتر.

ی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش امنیت داده در رایانش ابری (( ، قـم ؛  ( )) بررس2112تماسخو ، ب ؛ باطنی ، ز ؛ حاجی رضایی ، ز ؛ سلیمی ، ر . )

 اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری دانشکده سما واحد قم.

 ( )) ارائه راهکاری تلفیقی جهت برقراری صـحیح امنیـت اطالعـات در محاسـبات ابـری (( ،     2112بحرانی ، پ ؛ فریدون زاده ، ی ؛ احمدی ، م ر . )

 خورموج ؛ اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج .

( )) نگاهی به محاسبات ابری و کاربرد آن در امنیت داده ها (( ، خورموج ؛ اولین همایش ملی برق و کـامپیوتر جنـوب ایـران    2112کمشکی ، س . )

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج .
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