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امروزه استفاده از خدمات رايانش ابری و حرکت به سمت استفاده  :چکيده
بنابه نياز و ارزان قيمت از نرم افزار ها، پلتفرم ها، فراساختارها،و 

رو پيش چالش موضوع بحث اغلب شرکت های تجاری است. با اينهمه  ،زيرساخت ها
نها برای اين شرکت های تجاری در استفاده از خدمات ابری در آنست که آ

نگران امنيت و خصوص بودن اطالعات ارزنده خود هستند. در اين مقاله تالش بر 
طبقه آن داريم که نگاهی موشکافانه به اين چالش ها داشته باشيم و آنها را 

 .بندی نموده به ذکر راه حل های مقابله با اين تهديد ها بپردازيم

 

 تکنيک  ؛،ابری رايانش تهديدات  ،ابری محاسباتامنيت اطالعات،  :کلمات کليدی
 امنيتی های

 

 مقدمه:

دليل تشبيه .  رايانش ابری از ترکيب دو کلمه رايانش و ابر ايجاد شده است
اش را از ديد  اينترنت به ابر در اين است که اينترنت همچون ابر جزئيات فنی

د و کاربران مان جزئيات از ديد کاربر مخفی می.  سازد میکاربران پنهان 
نيازی به آشنايی يا کنترل در مورد فناوری زيرساخت ابری که از آن استفاده 

به دليل کاهش هزينه ها، انعطاف پذيری و قابليت توسعه باال  .کنند ندارند می
يکی از جذابترين فناوری های روز دنيا محسوب می شود، حفاظت از کارکرد ابر 
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امنيت اطالعات و حفظ حريم  کهدر اينترنت يک چالش بزرگ محسوب می شود، 
 یابعاشتراک گذاری منی ابراسابت . محخصوصی در فضای ابر بسيار ضروری است

از طريق را و نرم افزار  ی کاربردیها مانند ذخيره سازی، شبکه، برنامه
ی د منابع متعددنتوان می یابررايانش کاربران سازد.  میامکان پذير اينترنت 

استفاده  ی که، و تنها برای خدماتنمودهخود اجاره  هایبا توجه به نياز را
مزايای  کليهبا اين حال، با وجود  .نمايندپرداخت کنند مبالغی را  می

سخت افزار، مجازی سازی،  دربارههای امنيتی بسياری  نگرانی یابررايانش 
 بررسیبه  مقاله، اين دروجود دارد.  ها و ارائه دهندگان خدمات شبکه، داده

آنها راه حل  از يک هر برایپردازيم.  می ابری محاسبات به مربوط تهديدات
 مايکروسافت، جمله از بزرگهای  شرکت تمامکنيم. تقريبا  میهای امنيتی تشريح 

 از ی کهمشتريان تعداد نمايند. می استفاده ابری محاسبات از آمازون و گوگل
 حال در هروز هراستفاده ميکنند  بوک فيس ،iCloud، Dropbox مانند ابریهای  سرويس

 هم هنوزبا وجود پژوهش های انجام شده در امنيت رايانش،اما  .است افزايش
 راه و رايانش ابری برای امنيتی تهديدات بررسی لزوموجود دارد.  یهاي چالش
 شود.  احساس می یپژوهش انداز چشم ازهای آنها  حل

 در محاسبات ابریات موجود تهديد-1

 دست از و ها داده در 1رخنه شاملها  داده تهديدات از: عبارتند اين تهديدات
 عدم پذيرش و خدمات، يا و حساب شامل سرقت شبکه تهديدات ها، داده دادن

، عوامل ناامن APIsهای کابری و  رابط ی شاملابر محيط خاص اتتهديد 3 خدمات،
 و کافی،نا های مقرر کوشش ،یابررايانش  خدمات از استفاده سوء مخرب، درونی
 مشترک یاورفن پذيری آسيب

 

 ها ات دادهتهديد -1-1

و تعداد  هستندترين منابع با ارزش هر سازمان  ها يکی از مهم داده
در  ههر روزدهند  انتقال می یابرمحيط های خود را به  داده ی کهمشتريان

شامل ايجاد، حمل و  یابررايانش ها در  داده حياتچرخه  حال افزايش است.
 هاست. ، ذخيره سازی و تخريب دادهاجرانقل، 

 ها دادهامنيت  حفظ ،ابری محاسبات امنيت به دستيابی در چالش ترين بزرگ
ه ب یابرمحيط  بهداده ها  انتقالتوجه به  با کهای  عمده مسائل .باشد می

 وبوده  خودهای  داده فاقد رويت مشتريانعبارتند از اينکه  آيند می وجود
وابسته  خدمات دهنده ارائه به بايد آنهاها مطلع نيستند. آن محل از

 الزم امنيتیموارد  و ،بوده امن فرم پلتباشند تا اطمينان پيدا کنند که 
 نمايد. می پيادههای آنها  داده داشتن نگه ايمن برایرا 

 

                                                            
1 breach 
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عبارتند از:  دنشو حفظ یابرمحيط  در بايد کهها  داده امنيتخاص  موارد
 با .خصوصی حريم و بودن دسترس در مجوز،داشتن  يکپارچگی، ،ه بودنمحرمان

 نادرستها در اثر استعمال  مربوط به داده مسائل از بسياری حال، اين
 امنيت ات عمدهتهديدآيند.  ی پديد میابر محيط دهنده ارائه توسطهای  داده
 و مجاز، غير دسترسی ها، داده دادن دست از ،ها دادهرخنه در  شاملها  داده

ی به کرات رخ ابرهای  دادهدر  مسائل اين باشند. کليه نقض يکپارچگی می
ها  داده دادن دست از و ها دادهرخنه در  بر ما مقاله، اين دردهند.  می

ات برای محاسبات ابری توسط تهديدترين  جديد عنوان به که تمرکز نموديم
 .[1]شوند  شمرده می

 حساسهای  داده نشت عنوان به ها دادهرخنه در  :ها دادهرخنه در  -2-1-1
 ممکن امر اين .گردد می تعريف مجاز غير کاربر سازمان به يا و مشتری

 ،های کابردی برنامه طراحی ها، زيرساخت در نقص دليل به تصادفاً  است
 کنترل و ،داشتن مجوز هويت، احراز در نارسايی عملياتی، مسائل

 یديگر داليل به تواند میاين امر  اين، بر عالوه .]2[ باشد حسابرسی
 در همان 2مجازی دستگاه يکدارای  کهباشد  یمخرب کاربران حمالت مانند
 به مجاز غير به طريقی خواهد می آنها از يکی باشند که فيزيکی سيستم

 يابد. دسترسی آن

 مهم مسئله يندوم ها داده دادن دست از :ها از دست دادن داده-3-1-1
 برای حساس موضوع و به عنوانرود به شمار می یابرمحيط  امنيت به مربوط

 آن کار و کسب بررا  مخربی تاثير تواند می و شود محسوب می سازمان هر
های  حمله دليل به عمدتاً  ها داده دادن دست ازسازمان بر جای بگذارد. 

 کليد دادن دست از ،ها داده ادـــــفس ،ها داده حذف مخرب،
 طبيعی باليای يا و سازی، ذخيره سيستم نقص در ها، داده اریـــــرمزنگ

 3بروت فورس حمالت ی باابر خدمات دهندگان ارائه از درصد 44. دهد می رخ
 دست از به منجر کهميالدی مواجه گشتند  2013 سال در انه)بيرحم نيروی(

 حمالت ،همين ترتيب به. ]3[ ها گرديده بود داده نشت وها  داده دادن
منجــــر  وی را هدف قرار داده ابر کاربردیهای  برنامه نيز 4بدافزار

 شدند.ها  داده تخريببه 

 

 شبکهدات تهدي-2

 و خدمات يا و کاربری حساب سرقت یابرمحيط  در شبکه تهديداتترين  حياتی
 است. سرويس حمالتعدم پذيرش 

                                                            
2 virtual machine 
3 brute force 
4 malware 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

دستبرد زدن به  شامل حساب سرقت حساب و يا خدمات:سرقت  -2-1
 کاربری، ابـــــحس به سترسیبرای کسب د کاربر ارـــــــــاعتب
. اين باشد ی وی میاتـــــــمحاسب خدماتها يا  سرويس ديگرها و يا  داده
 مهاجممنتج گردد چون  خصوصی حريم مخاطره افتادن به تواند میامر 

 را اصالح نمايد. ها داده ،نموده سمع استراقرا  عمليات کليه دنتوا می

 کاربرانمنع  برای )DOS( سرويس عدم پذيرش حمالت سرويس: عدم پذيرش -2-2
 یابر خدمات ساير و ها، داده سازی، ذخيره شبکه، به دسترسی از قانونی
افزايش يافته  ابری محاسباتدر  گذشته سال 5 در DOS حمالت .شود می انجام

ی ابرمحيط  در توجهی قابل تهديد عنوان به را آن مشتريان درصد 81 و
 کنند کار می سرويس يک انداختن خطر به با معموالً  آنها. ]1[ کنند تلقی می

 و حافظه ،قدرت محاسبه مانند یابر منابع غالب مصرف برای تواند می که
 در تاخير باعثامر  اين. گيرد قرار استفاده مورد شبکه باند پهنای
 و کاربران به پاسخگويی به قادر گاه محيط ابری و ،ی شدهابر عمليات
 نخواهد بود. ديگر خدمات

محسوب  DOS حمالت از یشکل )DDOS( سرويس عدم پذيرش شده توزيع حمله
 تعداد ارسال برای مهاجم توسط متعددهای  شبکه منابع آن در کهشود  می

قرار  استفاده مورد آن منابع مصرف برای یابرمحيط  به تدرخواس زيادی
 سرور، وب در پذيری آسيب از برداری بهره با را آن توان می .گيرد می

نمود که منجر به  اندازی راه کاربردیهای  برنامه و ها، داده پايگاه
 گردد. می منابععدم دسترسی به 

 

 یتهديدات خاص محيط ابر-3

ی هستند. ابر محيط کنترل مسئول زيادی حد تا ریاب خدمات دهندگان ارائه
 ارائه مانند اتتهديداز  برخی خدمات، دهنده ارائه اتتهديد از جدا
 آسيباشتراک  مخرب، یابر کاربران کاربران، به ناامن APIsها و  رابط

 ناکافی اقدامات مقرر و ،یابر خدمات از استفاده سوء ،اوریفنهای  پذيری
 ند.باش می ابری محاسبات خاص سوی محيط ابری به حرکت از قبلها  شرکت توسط

) API( 5کاربردیهای  برنامه نويسی برنامه رابط :ناامن APIsرابط و  -1-3
های  برنامه بين ارتباط که يی استاستانداردها وها  پروتکل از ای مجموعه

 APIsکنند. همچنين  می تعريف اينترنت طريق ازرا  افزار نرم کاربردی
 برای یافزار نرم خدمات و ها فرم پلت ها، زيرساخت سطوح کليه درابری 

 APIsگيرند.  قرار می استفاده مورد خدمات ساير با ارتباط برقراری
 منابع مديريت و دسترسی برای) IaaS( سرويسيک  عنوان به زيرساخت
 يک عنوان به پلت فرم APIs ،رود به کار می sVM و شبکه جمله از زيرساخت
را فراهم  سازی ذخيره مانند ابریهای  سرويس به دسترسی )PaaS( سرويس

                                                            
5 Application Programming Interface 
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های  برنامه اتصال )SaaSيک سرويس ( عنوان به افزار نرم APIs وکند  می
 امنيتنمايد.  ی برقرار میابرهای  زيرساخت با را افزار نرم کاربردی
 و APIs از یضعيف مجموعه .دارد APIs امنيت به بستگی مختلف یابر خدمات
ی شوند. ابر محيط دربسياری  امنيتی مسائلمنجر به  ندنتوا میها  رابط

عرضه  ثالث شخص به را خود APIs کلی طور به یابر محيط دهندگان ارائه
های  API حال، اين با .بپردازد مشتريان به خدمات ارائه بهدارند تا  می

 حياتی اطالعات و امنيتیهای کليد به دسترسی منتج به دنتوان می ضعيف
های  داده رمزگذاری امنيتی،های  کليد باگردند.  یابر محيط در ثالث شخص

 دادن دستخواند که منجر به از  توان می را یابر محيط در مشتری
  .گردد می ها داده پذيری دسترس و بودن محرمانه ، يکپارچگی

 سازمان يک در یکارمند مخرب يک عامل درونی مخرب: مل درونیاعو -2-3
های  برنامه شبکه، به دسترسی با کار و کسب شريک يک يا و ،یابر

 برای خود دسترسی از و است، یابر های داده يا و خدمات، کاربردی،
 یابرمحيط  مديران .کند می استفاده سوء مجازغيرهای  فعاليت انجام
ها  داده اغلب به آنهاهستند.  کامل محيط حفظ و ،اداره مديريت، مسئول

 دسترسی از استفاده با نهايت در است ممکن و ،داشته دسترسی منابع و
 عوامل درونی از یديگرهای  دستهها خاتمه دهند.  داده آن نشت به خود

 دريافت خواهان تفريح برای فقط که یمديران ی تفننی،هکرها شامل مخرب
 سرقت شامل کههستند ی شرکت جاسوسی و ،ندغيرمجازو  حساس اطالعات
 ملیهای  دولت توسط کهاست ی شرکت اهداف برای کار و کسب سری اطالعات
 شوند. مالی می حمايت

 توسط یابر خدمات از استفاده سوء به :یسوء استفاده از خدمات ابر -3-3
 یابر کاربران های کنش توصيف برای عمدتاً گردد.  اطالق می کنندگان مصرف
 ارائه با خود قرارداد از يا ومند هستند اخالق غير و قانونی غير که

 خدمات از استفاده سوءرود.  نمايند به کار می تخطی می خدمات دهنده
 و ]،2[گردد  ميالدی تلقی می 2010 سال دری ابرمحيط  تهديدترين  مهم یابر

 84 حال، اين بااتخاذ گرديدند.  آن از جلوگيری برای یمختلف اقدامات
درخور در  تهديد يک عنوان به را آن هم هنوز یابر کاربران از درصد

 یابر دهندگان ارائه از برخی که داده نشان تحقيقات .]1[ گيرند نظر می
 نيستند چرا که خودهای  شبکه از اندازی شده راه حمالت شناسايی به قادر
 سوءی نيستند. حمالت گونه هر از جلوگيری يا و هشدار دادن به قادر

محسوب  تر جدی تهديد خدمات دهنده ارائه برای یابر خدمات از استفاده
های  آدرس از استفاده مثال، عنوان بهخدمات.  اين کاربرانتا  گردد می

 همه قرار گرفتن به منجر مخرب کاربران توسط 6هرزنامه برای یابر شبکه
 خدمات دهنده ارائه گشته و بدين ترتيب سياه ليستدر  شبکههای  آدرس
 تهديدات اين از جلوگيری برای ممکن اقدامات تماماز کليه  بايد

 نمايد. حاصل اطمينان

                                                            
6 spam 
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 يا و افراد بهمقرر  اقدامات اصطالح :ناکافی اقدامات مقرر -4-3
 کار و کسب با مرتبط خطرات ارزيابی برای کامل اطالعات رایدا مشتريان

ی به عرضه ابر محاسباتگردد.  اطالق می آن خدمات از استفاده از قبل
 سريع دسترسی و نامحدود، محاسباتی منابع از یانگيزبر هيجانهای  فرصت

 آن با مرتبط خطرات ارزيابی بدون هايی راکار و کسب پردازد که الزمه می
 دهد. انتقال می یابرمحيط  به

 امنيتیهای  سياست از برخی ،یابر محيط پيچيده معماری به توجه با
 بر عالوهعمال نمود. اِ  یابر محيط از استفاده با توان میرا ن سازمان
 داخلی، منيتیندهای ارو ای درباره ايده هيچ یابر محيط مشتريان اين،

ها  داده به دسترسی و ها داده سازی ذخيره سيستم، به ورود حسابرسی،
محيط  در اشناختهن خطر های پروفايل ايجادمنجر به  نتيجه در کهندارند 

 گردد. ی میابر

 با به خدمات تأمين ی بهابر محاسبات شترک:م آسيب پذيری فناوری-5-3
 از برخیپردازد.  می افزار نرم و فرم پلت ها، زيرساخت گذاری اشتراک
 یمحاسباتهای  شيوه از استفاده بدون است ممکن کاربردی های برنامه
مده آ وجوده ب مشترکفناوری  اتتهديد دليل به کهوند ش طراحی معتبری

های  پذيری آسيب .دنگير قرار استفاده موردبه طرق متعددی  ندنتوا  می
 ستفادهی مورد اابر محيط به حمله برای مهاجمان توسط شترکمفناوری 

ين ش(نمايشگر ما Hypervisor به دسترسی ت،حمالی از اين يک .است قرار گرفته
 ،VMs ،یابر منابع به مجاز غير دسترسی مخرب،های  کد اجرای برایمجازی) 

 .است مشتريانهای  داده و

 

 اتتهديدحفاظت از های امنيتی برای  تکنيک -4

 اشارهات تهديد برداری بهره از جلوگيری برای امنيتیهای  روش بخش اين در
 اند. قرار گرفته بحثمورد  شده

 ها امنيت داده-1-4

 یمختلف امنيتیهای  تکنيک و اقدامات :ها دادهر حفاظت از رخنه د -1-1-4
 از يکیند. ا شده پيشنهادها در محيط ابری  دادهرخنه در  از جلوگيری برای
 شبکه در و ،در محيط ابری سازی ذخيره از قبلها  دادهنگاری رمز موارد اين
 کليداز  حفاظت و کارآمد کليد، مديريت الگوريتم امر مستلزم اينباشد.  می
رخنه در  از جلوگيری برای بايد که اقداماتی از برخیمحيط ابری است.  در

 قرنطينه سازی پياده ند عبارتند از:شود انجام یابرمحيط  در ها داده
 های کنترل سازی پياده اطالعات، نشت از جلوگيری برای VMs بين مناسب
 ارزيابیانجام  و مجاز، غيرهای  دسترسی از جلوگيری برای مناسب دسترسی

 بين آن انتقال و حساس های داده سازی ذخيره آگاهی از برای یابر محيط خطر
  .مختلفهای  شبکه وها  سرويس
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 دسترسی کنترل از استفاده شامل یابرمحيط  در اطالعات از محافظت يک تکنيک
های  سياست طرح، اين در]. 4باشد [ می پذير مقياس و دانهريزی ها داده به

 برای اين، بر عالوهاند.  شده تعريفها  داده های ويژگی مبنای بر دسترسی
غالب امور  ريزدانه، دسترسی کنترل از ناشی محاسباتی سربار بر غلبه

 ها داده افشای بانامعتبر  هایکاال یابر محيط به توان می را یمحاسبات
 ها، مبتنی بر ويژگی های رمزنگاری تکنيک ترکيب با امر اين. داد تحويل
 .آورد دست هطئی بب مجدد رمزگذاری و مجدد رمزگذاری پروکسی

 دادن دست از منع برای :ها از دست دادن داده در برابر حفاظت  -2-1-4
 يکیاتخاذ نمود.  توان می را مختلف امنيتی اقدامات یابر محيط در ها داده
 یابرمحيط  درها  داده تمام ازآپ  يا بک پشتيبان حفظقدامات ا ترين مهم از

 حال، اين با .باشد می دسترسی قابلها  داده دادن دست از صورت در که است
 مانندها  داده یامنيت خواص حفظبرای  بايد نيزها  داده پشتيبان تهيه

 ازها  شرکت از بسياریمورد محافظت قرار گيرد.  بودن محرمانه و يکپارچگی
 سازی پيادهيی را برای ها حل سيسکو راه همچنين و آفی، مک سيمانتک، جمله

ی پايان نقاط ها و ، شبکهها سيستم درها  داده دادن دستامر از  از پيشگيری
 .اند داده توسعه ،مختلف سازی ذخيره

 امنيت شبکه -2-4

 حسابسرقت  از توان می :سرويسو يا  کاربری حسابسرقت حفاظت از  -1-2-4
 یابر شبکه در یمختلف امنيتیهای  ويژگی اتخاذ باسرويس  يا و کاربری
 7نفوذ تشخيصهای  سيستم ارگيریکب :از عبارتند ها ويژگی اين .نمود اجتناب

)IDS (تشخيص برایهايی  گره و شبکه ترافيک بر نظارت رایب یابر محيط در 
 بايد شبکه امنيتهای  سيستم ديگر و نفوذ تشخيصهای  سيستم .مخربهای  فعاليت

 سازی مجازی و سازگاریمتن مبتنی بر  ،یابر کارآيی محيط به توجه با
 . ]5[ گردند طراحی

 شناسايی، DOS حمالت از جلوگيری برای سرويس: عدم پذيرشحفاظت از   -2-2-4
 کاربردی،های  برنامه شبکه، بنيادين امنيتی الزامات تمام سازی پياده و

 کاربردیهای  برنامهی مهم است. ابرمحيط  خدمات ديگر و ،ها داده پايگاه
 .مورد آزمايش قرار گيرند طراحی از پس بايد

 

 یامنيت محيط ابر-3-4

ی در ابر محيط برای محافظت از ناامن: APIsو  ها حفاظت از رابط -1-3-4
قابل ها با پيروی از اصول محاسبات  APIناامن طراحی اين  APIتهديدات  برابر
ارائه دهندگان  باشد. همچنين حائز اهميت میتوسعه دهندگان برای  اعتماد
به صورتی  یابر محيط در APIs کليهه يابند کنيز بايد اطمينان  یابرمحيط 

                                                            
7 intrusion detection system 
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های محتمل  نقص به منظور، و آنها را قبل از استقرار وندامن طراحی ش
دسترسی نيز بايد  های های تأييد هويت قوی و کنترل مکانيسمنمايند. بررسی 

پياده ناامن  APIsو  ها رابط در برابرو خدمات  ها برای تامين امنيت داده
 شوند. 

 
 

 سخت به دسترسی کردن محدود با: مخرب عوامل درونی در برابرحفاظت -2-3-4
 اين در برابر حفاظتبه  توان می مجاز پرسنل برای تنها زيرساخت و افزار

 پيادهرا  قوی دسترسی کنترل بايد خدمات دهنده ارائهنائل شد.  تهديدات
 مدير دسترسی کردن محدود برای مديريت اليه در وظايف تفکيک به و ،نموده

 نيز کارکنان در حسابرسی .بپردازد مجاز افزار نرم وها  داده تنها به
 الزامات اين، بر عالوهآنها پياده شود.  مشکوک رفتار برای بررسی بايد

 هر برابر در بايد و ،باشد حقوقی قرارداد از بخشی بايد کارکنان یرفتار
 رای. ب]6[دخالت دارد اقداماتی اتخاذ گردد  مخربهای  فعاليت در که کسی

 و سازی ذخيره در رمزگذاریتوان به  می مخرباز عوامل درونی ها  دادهمنع 
 پرداخت. عمومیهای  شبکه

 فرآيندهای بکارگيری :یسوء استفاده از خدمات ابردر برابر حفاظت  -3-3-4
 مصرف شناسايی به تواند می سختگيرانه اوليه سنجیاعتبار و نام ثبت

 سازمان مهمهای  دارايی از حفاظت سياست همچنين .کند کمک مخرب کنندگان
ت سطح توافقنامه از بخشی بايد  دهنده ارائه وکاربر  بين )SLA( 8خدما

نمايد  آشنا می محتملی قانونی اقدامات را با کاربرامر  اين .باشد خدمات
 عالوهعليه او اجرا نمود.  توان میصورت تخطی وی از اين توافقنامه،  در که
 تمام و بوده جامع مخربهای  بسته تشخيص برای بايد شبکه بر نظارت اين، بر

 ند.شو نصب بايد شبکه در شده روز به امنيتیهای  دستگاه

 بايد خدمات دهندگان ارائه: ناکافیدر برابر اقدامات مقرر  حفاظت -4-3-4
 کنندگان مصرف برای را فايروال، زيرساختی مانند اجرا قابل) logهای ( الگ

ی ها برنامه امنيت تامين برای یاقدامات اتخاذ بهارائه نمايند تا 
 بايد دهنده ارائه اين، بر عالوه. ]6[ های خود بپردازند داده و کاربردی

 با ی راخدمات و ،یابر کاربردیهای  برنامه سازیپياده  برای را الزاماتی
محيط  دهنده ارائه اندازی نمايد. های صنعتی راهاستاندارد از استفاده
پس از  کيفی و کمیهای  روش از استفاده با را ريسک ارزيابی بايد نيزابری 
 .دهد انجام ها داده پردازش و جريان، سازی، ذخيره بررسی برای یخاص فواصل

 

 ابر، معماری در :مشترک آسيب پذيری فناوریدر برابر حفاظت  -5-3-4
 .است فيزيکی افزار سخت و مجازیهای  ماشين تعامالت واسطه مسئول هايپروايزر
و  سازی مجازی ديگر اجزای مناسب عملکردبه منظور اطمينان از  بنابراين،

                                                            
8 service level agreement 
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 بر عالوهند. شو محافظت بايد هايپروايزر ها، VM بين پياده سازی قرنطينه
 تمام برایمحيط ابری،  در مشترکفناوری  تهديد از جلوگيری برای اين،
 کاربر امنيت و افزار، نرم فرم، پلت زيرساخت، شامل که سرويسهای  مدل
محيط  اجزایکليه  پايه الزاماتگردد.  اجرا و طرح بايد استراتژی يکشود،  می

 ارائهی به کار گرفته شود. ابر معماری طراحی در و ،شده ايجاد بايد یابر
 نظارتی ابر محيط در های موجود پذيری آسيببر  بايد نيز خدمات دهنده
 ].6[داشته

 

 نتيجه گيری 

 بايد امنيت .دندار وجودی در ارتباط با پردازش ابری مختلف امنيتی مسائل
 اين در .شود گرفته نظر در محيط ابری از ناپذير جدايی بخشی عنوان به

 اکثر توسط که تاکيد نموديم ابری محاسبات در جدی تهديدات بر ما مقاله
 تهديدات هدستسه  به را تهديدات اينشوند.  ها تلقی میکار و کسب و کاربران

 تاثير .نموديم تقسيم یابر محيط خاص تهديدات وها  شبکه تهديدات ها، داده
 نشان مقاله اين در محيط ابری دهندگان ارائه و کاربران ات برتهديد اين
 که بحث نموديم امنيتیهای  تکنيک درباره اين، بر عالوه .است شده داده
 آنها را اتخاذ نمود. تهديدات اين از جلوگيری برای توان می
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