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محاسبات ابری سرویسی مقياس پذیر و بر پایه تقاضا به مشتریان ارائه می دهد که  انعطاف پذیری بيشتر و سرمایه گذاری کمتری  – چکيده

بع استفاده کرده و همچنين مقدار منابع امنبا توجه به نيازشان به هرميزان از دهند  ابرها به کاربران اجازه می. در زیرساخت ها را به همراه دارد

مدل ابر، نصب، عملکرد و نگهداری سيستم های اطالعاتی را آسان می کند و هزینه ها  .ازهایشان افزایش یا کاهش دهنداستی را بر حسب نيدرخو

. بسيار کاربر پسند استياز به هزینه کمی دارد، از آنجا که استفاده از سيستم ابر ن. را همزمان با افزایش کارایی و قابليت اطمينان کاهش می دهد

که سرویس های ابر توسط پروتکل های شبکه و از طریق اینترنت به مشتری تحویل داده می شود، آسيب پذیری های موجود در این با توجه به این

در این مقاله سعی گردیده به . پروتکل ها و همچنين در معماری جدید ابر، باعث بوجود آمدن نگرانی های امنيتی و حریم شخصی افراد می شود

 رویکردهای به محيط ابر را در دسته بندی های، سطوح مختلف دسترسی درارائه شده  رویکردهای امنيتی  وپرداخته  العه خطرات موجودمط

طبقه بندی و  ، سطح کنترل دستيابی و تصدیق رویکردهای سطح مجازی سازی ورویکردهای سطح شبکه، رویکردهای ربردی، سطح برنامه کا

 .بررسی نماید

 حریم، مجازی سازیرویکرد امنيتی، محاسبات ابری، آسيب پذیری،  -واژهكليد 
 

 مقدمه

محاسبات ابری به عنوان راهی برای افزایش قابليت های   این

است كه نيازی بهه سهرمایه اهذاری زیهادی بهرای       ITكسب و كار

زیرساخت های جدیدتر، ویا نيهازی بهه آمهوزر نهرز افهزار ههای       

موسسه ملی فناوری و استانداردها، محاسهبات ابهری   . جدید ندارد

، راحتهی،  مدلی برای در دسهتر  بهودن هشيیه ی   "را به عنوان 

دستيابی بر اسا  تقاضا به مکان اشتراكی از منابع محاسباتی كه 

تعریف می كند، بطهوری   "دارای قابليت دوباره پيکر بندی هستند

كه این دسترسی ميتواند سریعا آماده شود و با كشتهرین نيهاز بهه    

مدیریت منابع و یا دخالت مسهتقيم فهراهم كننهده  سهروی  بهه      

 .سرعت فراهم می شود

دههد كهه تن ها    حاسبات ابری این اجازه را به كهاربران مهی  م

هایی را پرداخت كنند كه از آن استفاده ميکنند، و  هزینه سروی 

در واقع امکان تدارک منابع رایانیی و حافظهه را برحسهب تقاضها    

  .در اختيار كاربران قرار می دهد
در بحث محاسبات، رویکردهای زیادی برای ب بود موازی 

توزیع شدن منابع برای پيیرفت و سرعت بخیيدن سازی و 

دهند  ابرها به كاربران اجازه می. استفاده از داده وجود داشته است

مقدار منابع درخواستی را بر حسب نيازهای خود افزایش یا 

 .كاهش دهند

مدل ابر نصب، عشلکرد و ن  داری سيستم های اطالعاتی را  

ی و قابليت اطشينان هزینه آسان كرده و هشزمان با افزایش كارای

سيستم ابر كاربر پسند است چون هزینه . دهد ها را كاهش می

 .كشی برای استفاده نياز دارد

از سوی دی ر برای استفاده از محيط ابر می بایست دائشا به 

م م ترین چالش كه به عنوان . اینترنت، با سرعت باال وصل بود

ت داده و حفظ حریم و یک عيب نيز به ششار می آید، مسئله امني

در محيطی كه شامل . ها در محيط ابر است یکپارچ ی داده

اطالعات عظيشی از كاربران مختلف است هيچ تضشينی وجود 

 .نخواهد داشت كه امنيت و محرمان ی داده ها حفظ شود

هدف از این تحقيق بررسی قالب های كاری مختلف صورت  

 .می باشد ارفته در ج ت ب بود امنيت در محيط ابر

محاسبات ابری تركيبی از چندین تکنولوژی می ور از جشله 

محاسبات ارید و توزیع شده است كه از اینترنت به عنوان شبکه 

مقاله تازه ای پيرامون استفاده . تحویل سروی  استفاده می كند

میخص كرده كه امنيت  IDCاز سروی  های ابر توسط 

 . بزراترین چالش برای محيط ابری است

یکی از ویژای های محاسبات ابری استفاده از معشاری 

multi-tenancy  می باشد كه برای دستيابی به آن در محيط ابر از

پذیری ها در  آسيب. شود محيط های مجازی استفاده می

 رویکردهای امنيت در محاسبات ابری بررسی

 *1هانيه شش 
 hanie_shams@yahoo.com، دانیجوی كارشناسی ارشد م ندسی نرز افزار دانی اه آزاد اسالمی واحد اراک1
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های مجازی ت دیدی مستقيم برای حریم و امنيت  ماشين

انند سایر فاكتورهایی كه می تو. شود های ابر محسوب می سروی 

بعنوان نقاط آسيب پذیر در محيط ابر به حساب بيایند عبارتند 

م اجرت داده در هر زمان روی اینترنت، اطشينان داشتن به : از

فراهم كننده ابر از لحاظ حفظ امنيت و حریم، آسيب پذیری 

، آسيب پذیری ها در شبکه و قوانين APIهای مرورارهای 

 .برای رمزاذاری( بيرونی)خارجی

توزیع شده و به اشتراک اذاشته شده در سيستم های  منابع

ابر، توسعه مدلی امنيتی برای تضشين امنيت و حریم داده را 

بدليل مسائل شفافيت، هيچ فراهم كننده ابری . میکل می كند

به میتریانش اجازه پياده سازی سيستم های ناظر بر امنيت و یا 

ن از جزیيات دهد و میتریا سيستم های شناسایی نفوذ را نشی

رخدادهای امنيتی، آسيب پذیری ها و ازارشات خرابی آااه 

 .نيستند

از سوی دی ر تشاز داده ها و پروفایل های كاربران در فراهم 

 IDبنابراین . آن ا ذخيره خواهد شد IDكننده سروی  بر اسا  

 .هم تبدیل به یک الوااه امنيتی در چنين محيطی خواهد شد

 

 امنيتی ارائه شده در سطوح مختلف ابررویکردهای . 2

حشالت بطور مستقيم یا غير مستقيم بر /ت دیدات

محرمان ی، یکپارچ ی و در دستر  بودن منابع ابر در الیه های 

ندین چباعث بوجود آمدن اذارد و  مختلف سروی  ها تاثير می

در ادامه به . ن رانی امنيتی در سطوح مختلف محيط ابر می شود

برنامه کردهای امنيتی ارائه شده در سطوح مختلف مطالعه روی

سطح كنترل  ربردی، سطح شبکه، سطح مجازی سازی وكا

پرداخته شده و مزایا و معایب هر رویکرد  [1]دستيابی و تصدیق

 . بررسی خواهد شد
 

 رویکرد امنيتی سطح برنامه کاربردی . 1-2

ابر در این رویکردها مستقيشا بر امنيت برنامه های كاربردی   

در این الیه رویکرد های زیر ارائه . اذارد تاثير می كاربرالیه 

 :ودش می

 CloudProtectاستفاده از ميان افزار  .2-1-1

به  CloudProtect، با استفاده از ميان افزار [2]در این رویکرد

كاربران امکان داده می شود تا داده های حسا  انواع مختلف 

Application ها در محيط ابر را رمزاذاری كنند . 

های  ارا برای مدل كردن داده این ميان افزار از رویکرد شی

كاربر استفاده كرده و سياست محرمان ی داده، استثناها در 

قوانين، عشليات جستجو بر روی داده های رمزن اری شده با 

اذاری  استفاده از ال وریتم های رمزن اری قطعی، عشليات اشتراک

با استفاده از رمزن اری توسط یک جفت كليد اطالعات 

public/private  و عشلياتRebalancing  ج ت از بين بردن نرخ

باالی وقفه و یا كاهش كارایی در اثر حجم باالی رمزن اری ها را 

 .ج ت باال بردن امنيت پياده سازی كند

این ميان افزار ج ت حفظ امنيت به : مزایا و معایب رویکرد

شود كه كاربر روی  عنوان یک برنامه كاربردی روميزی اجرا می

تواند محرمان ی  ماشين محلی آن را نصب كرده و  به راحتی می

اارچه این پياده سازی برای . هایش تعریف كند را برای داده

 .استفاده راحت است، ولی قابليت حشل ندارد

 پياده سازی سيستم پردازش امن جریان داده.2-1-2

، هدف به وجود آوردن پردازر داده بطور [3]این رویکرددر 

مداوز و امن در سيستم های توزیع شده باز مثل محاسبات ابری 

یک جزء، یک واحد نرز افزاری است كه یک عشل پردازر . است

هر جزء می تواند یک یا بيش از . كند جریان داده را فراهم می

داده یا چند  یک پورت ورودی برای دریافت واحدهای برنامه

 . پورت خروجی برای فرستادن آن ها نيز دارد

در چنين محيطی برای حفظ امنيت جریان داده از طرح 

رمزاذاری آبیاری استفاده شده است، كه در این طرح، تركيب 

هر جزء . كند كننده روند جریان داده موجود را رمزاذاری می

منيت جریان داند، تا ا فقط اطالعات ااز قبل و بعد خود را می

 .داده حفظ شود

 :نحوه حفاظت روند جریان داده

 تواند روند جریان داده را تغيير دهد؛ هر جزء نشی( 1

هر جزء شركت كننده فقط قسشت كشی از روند جریان ( 2 

 .داند داده را می

برای جلوايری از حشله اجزای مخرب، سازنده هر ااز، 

بنابراین . كند یجریان داده را با كليد خصوصی خودر امضا م
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برای یک جزء مخرب، جعل كردن هر ااز پردازشی داده 

 . شود غيرمشکن می

دهد كه طرح مدیریت  نتایج نیان می: مزایا و معایب رویکرد

تواند  امنيت نیان داده شده به طور موثری حشالت مخرب را می

شناسایی كند ولی به نظر می رسد به دليل استفاده از طرح 

 .ری سرعت پاسخ به میتری كاهش یابدرمزاذاری آبیا

 پردازش کور. 3-1-2

پردازر "، با استفاده از مف ومی به ناز [4]در این رویکرد 

هدف . شود حفظ حریم و یکپارچ ی داده ها فراهم می "كور

پردازر كور، فراهم كردن یک كانال ارتباطی امن برای 

فرایندهای هایی خاص است كه از دید بقيه سيستم مثل  فرایند

اطالعات از . منبع، مدیران سيستم و كاربران ن ایی پن ان است

شود و برای اجرا در محيطی كامال  طریق كانال امن فرستاده می

ايرد كه در ن ایت خروجی فقط به  ایزوله مورد استفاده قرار می

 .شود كاربر یا فرایند مورد نظر داده می

كه سيستم راه دور  برای فراهم كردن پردازر كور، نياز است

ای از  ، مجشوعه(TCG)اروه محاسبه قابل اعتشاد.قابل اعتشاد باشد

كند كه می تواند برای فراهم كردن  اصول امنيتی را فراهم می

ارتباطات قابل اعتشاد ميان سيستم ها یا اجزای یک سيستم به 

 .كار رود

برای رمزن اری پياز های  TPMدر پردازر كور، از چيپ 

شده در ابر استفاده شده و بدین ترتيب محيط اجرایی فرستاده 

 . آید امن برای هر فرآیند كاربر بوجود می

Xen hypervisor  در این پيکر بندی یک واسط انتزاعی برای

آورد كه قوانين كنترل دستيابی به  سخت افزار پایه بوجود می

سيستم عامل مشتاز . كند های عامل چندتایی را اعشال می سيستم

كند  كند كه فرایندهایی كه پردازر كور را فراهم می شين میتض

 .شوند برای جلوايری از دخالت، در یک محيط امن اجرا می

در پردازر كور، كاربر اطالعات : مزایا و معایب رویکرد

حسا  خود را با سيستم ابر راه دور از طریق فرآیندهای 

يستم هایش از بقيه س ای كه محيط اجرایی و داده جدااانه

اما این رویکرد نياز به سخت . كند شود، مبادله می محافظت می

 . افزار بيیتری برای پردازر دارد

 

 رویکرد های امنيتی سطح شبکه. 2-2

 (IDS)سيستم تشخيص نفوذ همکار . 1-2-2

یک قالب كاری از  DDOSو  DoSبرای مقابله با حشالت 

اما اار . [5]ارائه اردیده است (IDS)سيستم شناسایی نفوذ هشکار

 IDS در هر ناحيه از ابر قرار ب يرد بدون هيچ ارتباطی از حشله

single point of failure بنابراین در این رویکرد . برد رنج می

وجود دارد كه با یکدی ر هشکاری كرده و هیدارها IDS تعدادی 

 DoSت كنند و از این طریق تاثير حشال را بين خود رد و بدل می

 . دهند را كاهش می

شناسایی : شوند ، چ ار جز پياده سازی میIDSدر سيستم 

نفوذ، خوشه بندی هیدار و آستانه  محاسبه و مقایسه، پاسخ به 

 .نفوذ و بالكينگ و عشليات هشکار

های شبکه و  از جزء شناسایی نفوذ برای جشع آوری بسته

نوع بسته در درصورتيکه . شود ها استفاده می تحليل این بسته

جدول بالک قرار داشته باشد، سيستم این بسته را سریعا از 

اار نوع بسته با بسته های موجود در جدول . كند شبکه خارج می

متناظر نباشد اما متعلق به نوعی بسته غير عادی باشد سپ  

بندی هیدار و آستانه   جزء شناسایی نفوذ آن را به جزء خوشه

در غير این صورت سيستم . فرستد یمحاسبه و مقایسه سيستم م

بندی هیدار و آستانه  محاسبه و  جزء خوشه. پذیرد بسته را می

مقایسه، برای میخص كردن سطح خطرناک بودن بسته دریافت 

جزء پاسخ به نفوذ و  .رود شده از جزء شناسایی نفوذ به كار می

بالكينگ، وظيفه بالک كردن بسته های مخرب، و فرستادن پياز 

ها را توسط دو ماژول بالک و ماژول ارتباط  IDSر به سایر هیدا

ها را  IDSجزء عشليات هشکار، پياز های هیدار  .بر ع ده دارد

دریافت و با انجاز داوری توسط مکانيزز رای ايری سطح هیدار 

 .را در جدول بالک تغيير می دهد

این رویکرد بدليل استفاده هشزمان از : مزایا و معایب رویکرد

جلوايری نشوده    single point of failureحشله از  IDSچندین 

 .دارد برای پردازر ینياز به زمان بيیتراما 

 سيستم تشخيص نفوذ در ماشين مجازی. 2-2-2

در ماشههين مجههازی بههرای  IDS، از اسههتقرار [6]در رویکههرد 

سيسهتم تیهخيص   . استفاده شده اسهت  DDoSحشالت مقابله با 

بر روی سویيچ مجازی نصب شهده كهه ایهن سهویيچ       (IDS)نفوذ 

ههای بعهدی    ترافيک شبکه را در پای اه داده به منظهور رسهيدای  
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بهه منظهور    IDSها به صورت بی درنگ توسط  بسته. كند ثبت می

 شناسایی نوع خاصی از حشله كه از قبل قوانين تیخيص آن برای

 IDSايرند تعریف شده است مورد آزمایش قرار می .IDS تواند  می

طبيعت حشله را تعيهين كنهد و قهادر بهه اطهالع دادن بهه سهرور        

منبع كه شهامل حشلهه اسهت، مهی      IPمجازی با شناسایی آدر 

پ نهای بانهد را كهاهش داده و باعهث ارائهه       DDoSحشالت  .باشد

 .شوند سروی  ضعيف به میتری می

 DDoSاین رویکرد در برابر حشهالت  : مزایا و معایب رویکرد 

 singleكارایی باالیی دارد، اما از معایب این رویکرد می تهوان بهه   

point of failure بودن آن اشاره كرد. 

 

 رویکرد های امنيتی سطح مجازی سازی.3-2

 (TCPS)سيستم محافظت شفاف ابر.1-3-2

هسته آن بين كرنل و افزار است كه  یک ميان TCPSسيستم 

های م شان را  الیه مجازی سازی قرار ارفته و یکپارچ ی  ماشين

  .[7]كند تضشين می

این سيستم قادر به شناسایی انواع زیادی از حشالت بوده و 

یعنی  false-positive. كند جلوايری می false-positiveاز 

عنوان مخرب درحالی كه فعاليت ای  شناسایی اشتباه یک جشله به

های دی ر این سيستم  از ویژای. درستی اتفاق افتاده است

افزارها برروی آن و  شفافيت، قابليت نصب دامنه وسيعی از ميان

های مجازی م شان  در مقابل  حفاظت از سيستم ميزبان و ماشين

 . باشد طره افتاده، میحشه از سوی یک ميزبان به مخا

ناحيه حافظه مخصوص به خودر را  VMهر  TCSPدر 

مستقل از سایر  VMكند، بنابراین به طوركلی هر  استفاده می

VM ها است . 

كامال از دید ماشين  TCPSسيستم : مزایا و معایب رویکرد

به مخاطره افتاده VMم شان شفافيت دارد و حشله حتی از طرف 

اما برای شناسایی تعداد . د، نيز میکل استیا غير قابل اعتشا

نياز به استفاده ازمکانيزز های موثرتری  بيیتری از ت دیدات

 .باشد می

 (VMM)استفاده از ناظر ماشين مجازی. 2-3-2

، ناظر یکپارچه در بستر ابر برای نظارت از [8]در رویکرد

Detector یک جدا كننده در هسته سيستم . كند استفاده می

عالوه بر این، كاربران . ها وجود دارد system callشنظور عامل ب

. م شان نصب كنند VMدر هر  VMMتوانند یک عامل  می

مورد  Detectorهای میکوک ماشين م شان توسط  تشامی فعاليت

در یک فایل ثبت  Warning Recordايرد و توسط  توجه قرار می

با ثبت رفتار و یکپارچ ی اجزای ابر آن را  VMM. می شوند

تواند طوری پيکربندی شود كه  میVMM. كند كنترل می

هن امی كه تعداد دلخواهی از توطئه ها عليه سيستم انجاز شود 

 VMMعالوه بر این، . در مقابل آن ا عک  العشل نیان دهد

 . ها استVMمراقب كانال های مجازی بوجود آمده برای 

این سيستم با بخش های مختلفی كه : ایب رویکردمزایا و مع

دارد می تواند در برابر برخی حشالت بخوبی از خود مقاومت 

نیان دهد و حشله را شناسایی كند، ولی م م ترین عيب این 

 .باشد می single point of failureسيستم رنج بردن از 

 Image (Mirage)سيستم مدیریت امنيت . 3-3-2

یکی از مسائل م م در زمينه حفهظ امنيهت در محهيط ابهر،     

هها   imageاین . های ماشين مجازی است imageمدیریت امنيت 

باید سطح باالیی از یکپارچ ی را داشته باشند، چون حالت اوليهه  

. شودتعيين می imageهر ماشين مجازی در ابر با استفاده ازچند 

دههد كهه    ارائهه مهی   image، یک سيستم مدیریت [9]این رویکرد

را مدیریت كرده و به كاربران و مهدیران ایهن    imageدستيابی به 

هها حشهالت را    imageدهد كه با فيلتر و اسکنر كردن اجازه را می

ایهن سيسهتم   .هها را تهرميم كننهد    شناسایی كنند و آسيب پذیری

Mirage ناميده شده و دارای خصوصيات زیر است: 

استفاده از یک قالب كاری كنترل دسهتيابی، كهه اشهتراک     -

هههای ماشههين مجههازی را سههازماندهی كههرده و از  imageاههذاری 

 .كند های غير مجاز جلوايری می دستيابی

در زمان بازیهابی و انتیهار آن    imageاستفاده از فيلترهای  -

 . را حذف كند imageتا اطالعات ناخواسته در

ردیهابی منبهع، امکهان ردیهابی تهاریخ      استفاده از مکهانيزز   -

و عشليات انجاز شده بهر روی آن را فهراهم    imageسرچیشه یک 

 .می كند

ای از سروی  های ن  داری انبار مثل اسکن كهل   مجشوعه -

انبار از ویرو  به صورت دوره ای كه آسيب پذیری هایی كه بعهد  

 .كند ها كیف شده اند را ترميم می imageاز انتیار 

توانند بجای اینکه سشت  ها می فعاليت: و معایب رویکردمزایا 

هشچنين امکان اسهتفاده از  . سرور باشد از سوی كاربر انجاز ايرد
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فيلترها را به صورت كاهالنه فراهم می كنهد، بهه ایهن معنهی كهه      

 .بازیابی شود به تعویق خواههد افتهاد   imageفيلترینگ تا زمانيکه 

ارنهد و سيسهتم معرفهی شهده     درصد دقت ند111اما فيلترها بطور

خطر را به طور كامل رفع نشی كند و اسکن كردن ویرو  در این 

يستم تضشينی برای پيدا كردن تشهاز برنامهه ههای مخهرب در     س

image باشد ها نشی. 

مورد اعتمااد سارویس    VMMاستفاده از پلتفرم .4-3-2

 ابر دهنده

، معشهاری امنيتهی بهر پایهه ارائهه یهک        ]11[در این رویکرد 

مورد اعتشاد از سوی سروی  دهنده ابهر، اسهتفاده    VMMپلتفرز 

 .تشركز دارد IaaSاین معشاری بر پلتفرز . شده است

 :مولفه های م م این معشاری عبارتند از

 .(SPAD)كیف حشله سروی  دهنده  -

 .(TSAD)كیف حشله خاص مستاجر  -

SPAD: زی مسههتاجر، توسههط مولفههه ترافيههک ماشههين مجهها

SPAD دریافت می شود .SPAD   دارای سياست ای امنيهت پایهه ،

باشد كه هدف این سياست ا، بهه   مورد نياز سروی  دهنده ابر می 

حداقل رساندن حشله به زیرساخت ابر و نيز جلوايری از حشالت 

ااهر ترافيهک ماشهين    . باشهد  بين ماشين ای مجازی مستاجر مهی 

را نقه  كنهد، ماشهين     SPADاست امنيتی مجازی مستاجر، سي

مجازی ایزوله شده، و هیداری توليد و به مدیر مسهتاجر و مهدیر   

 SPADترافيکهی كهه توسهط مولفهه     . شهود  سيستم ابر ارسال می

اعتبارسنجی شهده، بها توجهه بهه پهيش نيازههای ثبهت سهروی          

 . ارسال می شود TSADمستاجر، به مقصد واقعی یا به 

TSAD:  سياست ای امنيتی خاص مستاجر را به ترافيک

، توسط مستاجر  TSADسياست ای امنيتی . داده، اعشال می كند

با توجه به اینکه پيش . در زمان ثبت ناز، میخص می شوند

نيازهای مستاجر مشکن است تغيير كنند، مستاجر باید قادر به 

 .باشد TSADتغيير سياست ای امنيتی خود در 

هيچ یک از سياست ای امنيتی موجود در اار ترافيک  

TSAD در غير . را نق  نکند، به مقصد واقعی ارسال می شود

اینصورت، ترافيک حذف شده یا بر اسا  پيش نيازهای مستاجر، 

 (rate limit)محدود می شود

این معشاری، در عين حال كه امنيت : مزایا و معایب رویکرد

بر در اختيار سروی  دهنده ای را برای حفاظت از زیرساخت ا پایه

دهد، انعطاف داشتن كاركردهای امنيتی اضافی را نيز  قرار می

. برای مستاجرین بر اسا  نيازهای امنيتی شان، به هشراه دارد

 .اما به سخت افزارهای خاصی ج ت اعشال این معشاری نياز دارد

 و تصدیق رویکرد های امنيتی سطح کنترل دستيابی.4-2

 گذاری گزارهرمز . 1-4-2

كه مستقل از  IDارائه شده برای مدیریت   [11]یک رویکرد

طرف سوز قابل اعتشاد است و توانایی در استفاده از داده های 

این رویکرد برای رمز . هویت در ميزبانان غير قابل اعتشاد را دارد

اذاری اطالعات شخصی افراد از طرح رمزاذاری ازاره استفاده 

دهد كه ازاره ها بر روی  ری ازاره اجازه میطرح رمزاذا. می كند

 .داده های رمزشده ارزیابی شوند 

از . دهد مراحل زیر یک طرح رمزاذاری ازاره را نیان می

و یک كليد  PKبرای توليد یک كليد عشومی  Setupال وریتم 

را برای رمزاذاری  PKسپ  . كند استفاده می MSKمخفی 

بکار   Encryptاطالعات شخصی خودر با استفاده از ال وریتم 

رمز شده آن را روی ميزبان غير  CTمی برد و پ  از دریافت 

 .كند قابل اعتشاد ذخيره می

 
م م ترین مزیهت ایهن رور تصهدیق    : مزایا و معایب رویکرد

هویت افهراد بهدون افیهای اطالعهات شخصهی آنهان و هشچنهين        

امها رویکهرد   . است( TTP)تقل بودن از طرف سوز قابل اعتشادمس

ارائه شده حالت تئوریک دارد و پياده و شبيه سازی نیهده اسهت   

های رمزاذاری  ولی به نظر می رسد كه بدليل استفاده از ال وریتم

 .زمان پاسخ به میتریان افزایش یابد

 active bundleميان افزار . 2-4-2

و اطالعات  IDدر زمينه مدیریت [12][13]رویکرد ارائه شده 

است كه  active bundleشخصی افراد استفاده از ميان افزار 

. شامل داده های حسا ، متا داده و یک ماشين مجازی است

داده های حسا  شامل داده هایی است كه باید در برابر 

بعنوان مثال شامل . دسترسی های غير مجاز محافظت شوند

 .فراد  استاطالعات شخصی ا

 :عبارتند از IDMبرای active bundleاجزای اصلی یک
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داده های مورد استفاده برای تصدیق : داده های هویت(1

 .وارفتن سروی  كه  رمزن اری  شده  و ذخيره می شوند

 .مجشوعه ای از قوانين برای انتخاب داده: سياست افیا(2

دن به مورد استفاده برای ثبت و رسيدای كر: تاریخ افیا(3

 . آن ا

ال وریتم برای /این ماشين شامل كد: ماشين مجازی(4

 . بر روی ميزبانان غيرقابل اعتشاد است PIIمحافظت 

از طرف یک ميزبان منبع به سشت  active bundleیک 

هن از رسيدن به ميزبان . ميزبان مقصد فرستاده می شود

یک  سطح اعتشاد ميزبان را از طریق active bundleخارجی، یک 

TTP با استفاده از سياست افیای خود، تصشيم . معين می كند

می ايرد كه آیا ميزبان می تواند به هشه یا بخیی از داده 

bundle  دست پيدا كند، بنابراین تبدیل به یک محافظ برای داده

اار بخیی از داده ها آشکار شود به منظور محافظت، . ها می شود

ز سياست های كنترل دستيابی از بين باقی مانده داده با استفاده ا

 .می رود

مشکن است كیف كند كه كنترل خهود   active bundleیک 

در . یکپارچ يش یا سهطح اعتشهاد ميزبهانش خيلهی پهایين اسهت      

مشکهن اسهت از خهود تخریبهی كامهل بهه        bundleچنين حالتی، 

یعنی هيچ ردی برای حشله اهر  )منظور حفظ امنيت استفاده كند

 (.دباقی نشی اذار

است و بدون  TTPرویکرد، مستقل از : مزایا و معایب رویکرد

در برابر  IDنياز به رمز ایایی اقداز به تصدیق هویت كرده  و از 

كند اما در صورتی كه خود ميزبانان غير قابل اعتشاد محافظت می

مورد حشله قرار ايرد مشکن است این  active bundleميان افزار 

حشله را تیخيص دهد و اطالعات به دست  ميان افزار نتواند آن

 .فراهم آورنده سروی  نرسد

 

 نتيجه گيری

محاسبه ابری می تواند مزایای مختلفی برای سازمان ها به 

ارمغان بياورد، اما چالش های زیادی برای امنيت و حریم در 

هدف تالر در ارائه رویکردهایی در الیه . محيط ابر وجود دارد

البته تحقيقات . های مختلف ابر و بيان مزایا و معایب هركداز بود

مدل پویای امن با رمزاذاری بيیتری باید در زمينه ارائه یک 

با افزایش معشاری های پيچيده تر مسلشا . ب تری انجاز شود

با . چالش های امنيتی پيچيده تری هم در آینده به وجود می آید

افزایش استفاده از سروی  های ابر این امکان وجود دارد كه 

شاهد كافی از فراهم كننداان ابر در سطح اعتشاد جشع آوری 

می تواند به فراهم كننداان ابر، فراهم كننداان این . شود

زیرساخت ها و كاربران كشک كند تا ب تر بتوانند سروی  های 

 .درستی از فروشنداان در حال رشد ابر انتخاب كنند
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