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 امنيت در فضاي ابري )قسمت اول(

 سازي رايانش ابري چالش بعدي فناوري اطالعات، امن

 011شماره  0931خرداد  -ماهنامه شبکه 

 اشاره:

( را Elastic Compute Cloud)سرنام  EC2هنگامي كه سايت آمازون سرويس جديد  1112در سال  -ماهنامه شبکه 
پردازشي به ابزاري با  كردن توان راستاي رسيدن به هدف نهايي اين اقدام كه تبديلمعرفي كرد، گام بسيار بزرگي را در 

توانست با استفاده از امکانات يك  قابليت دسترسي هميشگي بود، به جلو برداشت. با معرفي اين فناوري هر فردي مي
اساس تعرفه  ان پردازشي موردنياز را دريافت كرده و هزينه آن را برمنوي آنالين و پرداخت مبلغي هزينه با استفاده از كارت اعتباري خود، هر ميزان تو

 كند... ثابتي پرداخت

( را معرفي كرد، گام بسيار بزرگي را در راستاي Elastic Compute Cloud)سرنام  EC2هنگامي كه سايت آمازون سرويس جديد  1112در سال 

پردازشي به ابزاري با قابليت دسترسي هميشگي بود، به جلو برداشت. با معرفي اين فناوري هر  توانكردن  رسيدن به هدف نهايي اين اقدام كه تبديل

از را توانست با استفاده از امکانات يك منوي آنالين و پرداخت مبلغي هزينه با استفاده از كارت اعتباري خود، هر ميزان توان پردازشي موردني فردي مي

عامل لينوكس معادل ده سنت در ساعت و براي  كند. اين تعرفه براي كار با سيستم اساس تعرفه ثابتي پرداخت ردريافت كرده و هزينه آن را ب

اين، در صورت نياز در يك  شدند. بنابر هاي مجازي اجرا مي ها روي ماشين سنت بود. اين سيستم 01،1( معادل 1112هاي ويندوز )در سال  كامپيوتر

شدند. كافي بود كاربران با افزايش نياز پردازشي خود مبلغ بيشتري را  و پس از اتمام كار به همان سرعت ناپديد ميلحظه ايجاد و پيکربندي شده 

گرفت.  داري از مراكز داده و شبکه را برعهده مي پرداخت كنند تا در مقابل توان پردازشي بيشتري دريافت كنند و آمازون ساير دردسرها شامل نگه

آمدند.  مي جازي روي هزاران سرور واقعي كه درون مراكز داده آمازون در سراسر جهان به صورت كالستر نصب شده بودند، به اجرا درهاي م البته، ماشين

 هاي دولتي بود. هاي تحقيقاتي و سازمان ها، آزمايشگاه خدمات پردازش ابري كارآمد، ارزان و در دسترس تمام كاربران، شركت

نوعي فناوري را در اختيار عموم قرار داد كه در آن  EC2پردازش ابري تهديد جديدي را به دنبال داشت. فناوري با تمام اين اوصاف، خدمات 

كنند. فناوري مذكور پيش از  مي ها و فرآيندهاي مجازي را اغلب روي يك سرور فيزيکي ايجاد و كنترل ها، شبکه افزارهايي موسوم به هايپروايزر درايو نرم

افزار روي يك  اند كه هنگام اجراي همزمان دو نرم سازماني بود. محققان امنيت كامپيوتري قبالً ثابت كرده ITهاي  در اختيار سيستمتنها  EC2معرفي 

تواند اطالعات را  افزارهاي مذكور مي گذاري حافظه توسط نرم اشتراك سمع و تحليل نحوه به عامل، يك مهاجم با استفاده از ابزارهاي استراق سيستم

 پذير باشد. هاي مشابه روي ابرها و در هنگام فعاليت دو ماشين مجازي روي يك سرور نيز امکان ها ممکن است اجراي حمله رقت كند. به اعتقاد آنس

. با دست آورد، بسيار اندك است العاده يك ابر، احتمال اين كه يك مهاجم بتواند شرايط مناسب را روي يك سرور مشخص به ق با توجه به وسعت فو

توانستند اين كار را انجام  MITيوتر در دانشگاه كامپ متخصص يك و كاليفرنيا  خوزه وجود اين، در سال جاري سه متخصص كامپيوتر در دانشگاه سن

را روي  هاي مجازي عنوان هدف و تعدادي را نيز به عنوان مهاجم به كار گرفته و سعي كردند تمام ماشين ها چند ماشين مجازي را به دهند. آن

هاي  ها تنها با صرف چند دالر موفق شدند، در چهل درصد موارد ماشين سرورهاي يکساني از مراكز داده آمازون به اجرا درآورند. در پايان آزمايش آن

ند انجام  دند، معتقدها براي سرقت اطالعات اقدام نکر هاي مجازي هدف اجرا كنند. با وجود اين كه آن مجازي مهاجم را روي سرورهاي ميزبان ماشين

مندي از مزاياي پردازش ابري )مانند دسترسي آسان،  ها نشان دادند، ممکن است بهره پذير است. همچنين آن چنين سرقتي از ديدگاه نظري امکان

آمازون تأكيد  پذيري سيستم پردازش( به قيمت ظهور نسل جديدي از تهديدات امنيتي تمام شود. شركت قيمت مناسب، تمركز منابع و انعطاف

ها توسط  هاي اجراي اين نوع حمله اجرا كند و در حال حاضر تمام راه EC2آميزي را روي  فردي نتوانسته به اين شيوه، حمله موفقيت كند، هنوز هيچ مي

ف امنيتي محاسبات ابري كس موفق به حل آن نشده است( ضع آمازون مسدود شده است. اما مشکلي كه آمازون هنوز آن را حل نکرده )و در واقع هيچ

 به دليل ساختار و ابعاد بسيار وسيع آن است.

كنند. به عنوان مثال،  شوند، به سرعت نحوه استفاده ما از كامپيوتر را متحول مي افزارهاي پردازش ابري كه از طريق اينترنت عرضه مي خدمات و نر

شوند. كارايي و هزينه اندك خدمات زيرساختي تحت وب  هاي ابري محسوب مي رنامههاي اجتماعي آنالين، ب ترين شبکه و برخي از بزرگ Gmailسايت  

اند، ارتشي از مشتريان سازماني و شركتي را  عرضه شده Rackspaceهايي كه توسط ساير توليدكنندگان مانند  مانند ابر محاسباتي آمازون و نمونه

رود مرورگر و  از مشتريان خدمات ابري آمازون هستند و انتظار مي Pfizerدارويي  اند. اكنون نشريه نيويورك تايمز و شركت خود جذب كرده به

هاي دولتي كه  افزارهاي ابري را فراهم كنند. حتي سازمان شوند( دسترسي آسان به نرم عرضه مي Chromeعامل جديد گوگل )كه هردو با نام  سيستم

شركت گوگل براي  Appsآنجلس از خدمات  صحنه هستند. به عنوان مثال، شهرداري لوس ها حركت كندي دارد، نيز در حال ورود به اين تحوالت آن

هاي دولتي براي استفاده از خدمات  منظور تشويق سازمان متحده به تازگي سايتي را به برد و دولت اياالت ايجاد ايميل و ساير خدمات مسيريابي بهره مي

 اندازي كرده است. ابري راه

كند، خطوط هوايي، مؤسسات  وري ملي فعاليت مي گنسن، يکي از اقتصاددانان هاروارد كه در زمينه نقش فناوري اطالعات در بهرهبه اعتقاد ديل يور

از تجهيزات  ITهاي صنعت  تمركز نوآوري»گويد:  باره مي توانند از خدمات پردازش ابري استفاده كنند. او در اين ها نيز مي مالي و خرده فروشي

ها به سرعت در حال توسعه هستند و محاسبات ابري به سرعت  افزاري تغيير جهت داده است. بسياري از اين برنامه هاي نرم به سمت برنامهافزاري  سخت
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ند كه خدمات ابري امن شو دهد، مگر اين كدام از اين وقايع رخ نمي البته، هيچ «در حال تبديل شدن به يك فناوري عمومي براي تمام افراد جامعه است.

افزاري است و هنگامي كه  گذاري تجهيزات سخت و اين كار نيز بدون خطر نخواهد بود. كليد كارايي و مقرون به صرفه بودن خدمات ابري در به اشتراك

ي تعداد تواند برا كنند، هرگونه خرابي و تهاجم به سيستم مي افزاري يکسان در مقياس بزرگ استفاده مي هزاران مشتري مختلف از تجهيزات سخت

امروز »گويد:  مي Stony Brookزيادي از كاربران مخرب باشد. رودو سيان يکي از متخصصان كامپيوتر در دانشگاه ايالتي نيويورك واقع در 

ربران را به تر هستند. اگر نتوانيد تمام كا هاي كوچك كنندگان بسيار توانمندي براي خدمات ابري وجود دارند كه ميزبان تعداد زيادي از شركت تأمين

گيرند،  توانيد اين خدمات را با قيمت ارزان ارائه كنيد. اما زماني كه تمام كاربران از خدمات ابري بهره مي استفاده از خدمات ابري تشويق كنيد، نمي

 «ها را حل كنيد. شويد كه بايد آن ناگهان با تمام اين مشکالت امنيتي مواجه مي

 تهديدات امنيتي خدمات ابري

جمان طور كلي، پردازش ابري با چندين خطر امنيتي مجزا، اما مرتبط باهم مواجه است. عالوه بر اين كه ممکن است اطالعات ذخيره شده، توسط مها به

ثر فشارهاي ء استفاده كند يا در ا به سرقت رفته يا در اثر خرابي سيستم از بين برود، ممکن است تأمين كننده خدمات ابري نيز از اين اطالعات سو

هايي  تنها يك بيت اطالعات معيوب در پيغام 1112دولت آن را افشا كند. واضح است كه اين خطرات امنيتي پيامدهاي وخيمي را درپي دارند. در سال 

ين ساعت منجر شد، به خاموشي سيستم براي چند ( ردوبدل ميSimple Storage Serviceآمازون )سرنام  S3كه بين سرورهاي مورد استفاده خدمات 

يك هکر با حدس زدن  1113دهند. در اوايل سال  سازي آنالين را در مقياس گيگابايت در اختيار كاربران قرار مي شد. خدمات مذكور، فضاي ذخيره

استفاده قرار را كه توسط وي مورد  Google Appsپاسخ سؤال امنيتي ايميل شخصي يکي از كارمندان توييتر توانست تمام اسناد موجود در حساب 

گذاري اسناد  هاي به اشتراك افزاري محدوديت ها ارسال كند. مدتي بعد يك اشکال نرم گرفت، به دست آورد و بخشي از اين اسناد را براي رسانه مي

توانست تمام اسناد  ديد ميبو  ها به اشتراك گذاشته را حذف كرد. به اين ترتيب، هريك از كاربراني كه سندي را با آن Google Docsبرخي از كاربران 

كننده فضاي  از شركت مايکروسافت كه تأمين Dangerمشترك شما و ساير كاربران را ببيند. در ماه اكتبر و در پي خرابي يکي از سرورهاي بخش 

ات بعدها بازيابي شد. پيتر از دست رفت. البته بخش زيادي از اين اطالع T-Mobile Sidekickسازي است، اطالعات يك ميليون گوشي هوشمند  ذخيره

گويد:  از ايالت مريلند مي Githersburg( اياالت متحده واقع در NISTمل، رهبر يك گروه امنيتي خدمات ابري در مؤسسه ملي استاندارد و فناوري )

افزار  ن به تمام ابزارهاي موجود در نرمتر است. تمام مشتريا شوند، بسيار گسترده افزارهايي كه توسط ابرهاي عمومي عرضه مي ها به نرم حيطه حمله»

 «ها دست يابد. تواند به تمام اطالعات آن يك مهاجم مي  ضعف داشته باشند، افزارها تنها يك نقطه ابري دسترسي دارند. اگر اين نرم

ارن فيگنبام « تر هستند. كنيد امن ه مياكنون ابرها از هرچيز ديگري كه شما استفاد»هاي مذكور چنين است:  پاسخ صنعت پردازش ابري به تمام نظريه

ها كاربر و شركت مستقل كه از ديتاسنتر اختصاصي  كنندگان خدمات ابري در مقايسه با ميليون گويد، تأمين مي Google Appsمدير بخش امنيت 

 Google Docsيغاتي مشکل پيش آمده در خدمات توانند به نحو بسيار مؤثرتري امنيت اطالعت را تأمين كنند. او درباره موج تبل كنند، مي استفاده مي

يکي از مزاياي استفاده از »گويد:  كند، تحت تأثير قرار داده است. وي مي درصد اسنادي را كه گوگل ميزباني مي 1،11گويد، اين اتفاق كمتر از  مي

 سرورها از داري نگه به نياز بدون مشکل اين. دهيم نشان شواكن ديده آسيب موارد تمام به ويکسان سريع باروش توانستيم كه بود اين  محاسبات ابري

هاي مختلف بروز تهديدات امنيتي در رويکردهاي قديمي فکر كنيد. حدود  راه به «.شد برطرف كاربران سيستم روي افزار نرم نصب به نياز بدون حتي و

هاي مختلف جا  خود را )كه اغلب حاوي اطالعات خصوصي سازماني است( در مکان  USB  دو سوم افرادي كه در نظر سنجي شركت كردند حافظه

ها به  ها و شركت هاي امنيتي ضروري در سازمان تاپ در اياالت متحده به سرقت رفته است؛ نصب بسته حداقل دو ميليون لپ 1112اند؛ در سال  گذاشته

توان امنيت را به  نمي»گويد:  پذيرد. او مي هاي مذكور، با تأخير سه تا شش ماهه انجام مي دليل ترس از بروز اشکاالت امنيتي جديد در اثر نصب بسته

، بايد يك كامپيوتر را انتخاب كرده، آن را  خواهيد گرفت. اگر يك سيستم كامالً امن مي هاي سيستم بهره صد درصد رساند و درعين حال از تمام قابليت

اما هر كسي « صندوق قرار دهيد. داريد و آن را درون يك گاو اي متصل نشويد، از پنجره دور نگه وجه به شبکه يچاز تمام منابع خارجي جدا كنيد، به ه

كار گيرد. در يك كنفرانس امنيتي كامپيوتر كه بهار سال گذشته برگزار شد، جان چمبرز، مديرعامل شركت سيسکو پردازش  تواند اين تدابير را به نمي

در همان كنفرانس ران ريوست، متخصص علوم كامپيوتر « كرد. هاي متداول مهار توان آن را با روش نمي»خطاب كرد كه « نيتيكابوس ام»ابري را يك 

پردازش »را )اغلب در تجارت الکترونيك كاربرد دارد( ابداع كرده است، گفت، بهتر است عبارت  RSAكه الگوريتم رمزگذاري كليد عمومي  MITدر 

 «پردازش باتالقي»( با عبارت Cloud Computing« )ابري

 (Swamp Computingجايگزين شود. او بعدها توضيح داد، مفهوم جمله فوق اين بوده كه كاربران بايد مشکالت امنيتي به )  ظاهر ساده اين صنعت را

عنوان ابزاري  قصد من اين نبود كه بگويم پردازش ابري واقعاً پردازش باتالقي است، بلکه از اين عبارت به»باره گفت:  موشکافانه بررسي كنند. او در اين

اين، اگر به جاي استفاده از عبارت پردازش ابري بگوييم پردازش  راي تشريح نحوه تأثيرگذاري آن بر ادراك و انتظارات كاربران استفاده كردم. بنابرب

کاوتر تر و كنج گذارند، حساس كنندگان پردازش باتالقي در اختيار ما مي هاي امنيتي كه تأمين باتالقي، ممکن است نسبت به خدمات و تضمين

كند؛ پيتر مل  براي توصيف ماهيت و ارزيابي امنيت پردازش ابري، ديدگاه مشابهي را با رنگ و لعاب كمتر بيان مي NISTتالش مؤسسه «شويم.

مل در پانزدهمين نگارش از اسناد توصيف كننده پردازش ابري را منتشر كرده است.  NISTمؤسسه « اند. در اين رابطه همه كمي گيج شده»گويد:  مي

گيرد و تشخيص موضوعات امنيتي منحصر به فرد  را دربرمي ITهاي مدرن  تعريف متداول ابر به قدري مبهم است كه تمام فناوري»گويد:  باره مي اين

ي متداول براي را در بهبود استانداردها ITتر اين موضوعات بتواند صنعت  اميدوار است، معرفي شفاف NISTمؤسسه « اساس اين تعريف دشوار است. بر
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طالعات سازي بيشتر اطالعات ياري كند. همچنين اين مؤسسه در تالش است تا امکان تعامل بين ابرها را فراهم كند تا كاربران به سادگي بتوانند ا امن

 خود را از يك ابر به ابر ديگر منتقل كنند و در نتيجه كارايي كل سيستم افزايش يابد.

، دور از انتظار نيست زمينه اين در فعال هاي شركت  شکست آمار و صنعت اين فعلي استانداردهاي نارسايي ابري، پردازش صنعت سريع رشد به توجه با 

ها هنوز درباره انتقال اطالعات حساس خود به ابرها ترديد دارند. لري پترسن، يکي از متخصصان علوم كامپيوتر در دانشگاه  كه بسياري از شركت

را برعهده دارد، معتقد است، با وجود اين كه در حال حاضر  PlanetLab Consortium اداره يك پلتفرم آزمون اينترنت موسوم بهپرينستون كه وظيفه 

ممکن است »گويد:  باره مي مدت ثابت كنند. او در اين كنندگان خدمات ابري بايد قابليت اطمينان خود را در دراز تأمين ابرها امنيت مناسبي دارند، 

توان به آن براي محافظت از اطالعات در برابر افراد متفرقه  ه باشد. اما آيا ميهاي امنيتي مناسب را در اختيار داشت تأمين كننده خدمات ابري مکانيزم

توان از فعال بودن آن مؤسسه در طول پنج يا ده سال  كند و در عين حال مي اعتماد كرد و مطمئن بود كه اطالعات خصوصي و حساس را فاش نمي

مندي صرف از فناوري كافي نيست؛ زيرا  جود دارند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. بهرهآينده اطمينان حاصل كرد؟ در اينجا بعضي از مسائل امنيتي و

 «ممکن است استفاده از اين فناوري دشوار بوده و با مسائل امنيتي متعدد همراه باشد.

از ايالت ماساچوست و در حاشيه شهر  Somervilleتوان به يك مركز داده مستقر در منطقه  نظر پترسن مي عنوان نمونه ملموسي از عدم اعتماد مورد  به

كننده، امنيت، توان الکتريکي و  است كه فضاي مجهز به سيستم خنك 1N+1بوستون اشاره كرد. اين مركز داده متعلق به يك شركت كوچك به نام 

دوازده قفسه سياه رنگ حاوي سرورها به چشم اي از  گذارد. در طبقه نخست اين مركز داده مجموعه امکانات اتصال به شبکه را در اختيار سايرين مي

كند كه اين سرورها متعلق به نخستين مشتري شركت وي هستند كه يك بانك  تشريح مي 1N+1گذاران شركت  خورد. وينستن بونو، يکي از بنيان مي

رد. بانك مذكور براي تأمين امنيت سرورهاي از سرورهاي اختصاصي بهره بگي  دهد، به جاي استفاده از خدمات ابري، ملي است. اين بانك ترجيح مي

 خود روشي كامالً محسوس در پيش گرفته است: يك حصار سيمي فوالدي.

 

 امنيت در فضاي ابري )قسمت دوم(

  سازي رايانش ابري چالش بعدي فناوري اطالعات، امن

 اشاره:

( را معرفي كرد، گام بسيار بزرگي را Elastic Compute Cloud)سرنام  EC2هنگامي كه سايت آمازون سرويس جديد  1112در سال  -ماهنامه شبکه 
پردازشي به ابزاري با قابليت دسترسي هميشگي بود، به جلو برداشت. با معرفي اين  كردن توان در راستاي رسيدن به هدف نهايي اين اقدام كه تبديل

ين و پرداخت مبلغي هزينه با استفاده از كارت اعتباري خود، هر ميزان توان پردازشي توانست با استفاده از امکانات يك منوي آنال فناوري هر فردي مي
 كند... اساس تعرفه ثابتي پرداخت موردنياز را دريافت كرده و هزينه آن را بر

گي را در راستاي ( را معرفي كرد، گام بسيار بزرElastic Compute Cloud)سرنام  EC2هنگامي كه سايت آمازون سرويس جديد  1112در سال 

پردازشي به ابزاري با قابليت دسترسي هميشگي بود، به جلو برداشت. با معرفي اين فناوري هر  كردن توان رسيدن به هدف نهايي اين اقدام كه تبديل

ميزان توان پردازشي موردنياز را  توانست با استفاده از امکانات يك منوي آنالين و پرداخت مبلغي هزينه با استفاده از كارت اعتباري خود، هر فردي مي

عامل لينوكس معادل ده سنت در ساعت و براي  كند. اين تعرفه براي كار با سيستم اساس تعرفه ثابتي پرداخت دريافت كرده و هزينه آن را بر

اين، در صورت نياز در يك  د. بنابرشدن هاي مجازي اجرا مي ها روي ماشين سنت بود. اين سيستم 01،1( معادل 1112هاي ويندوز )در سال  كامپيوتر

شدند. كافي بود كاربران با افزايش نياز پردازشي خود مبلغ بيشتري را  لحظه ايجاد و پيکربندي شده و پس از اتمام كار به همان سرعت ناپديد مي

گرفت.  از مراكز داده و شبکه را برعهده مي داري پرداخت كنند تا در مقابل توان پردازشي بيشتري دريافت كنند و آمازون ساير دردسرها شامل نگه

آمدند.  مي هاي مجازي روي هزاران سرور واقعي كه درون مراكز داده آمازون در سراسر جهان به صورت كالستر نصب شده بودند، به اجرا در البته، ماشين

 هاي دولتي بود. تحقيقاتي و سازمان هاي ها، آزمايشگاه خدمات پردازش ابري كارآمد، ارزان و در دسترس تمام كاربران، شركت

 Amazonتجسس درون ابر 

شركت  EC 1هاي مجازي قربانيان موردنظر را در ابر  هاي مجازي آلوده را روي سرورهايي كه ماشين اند تا ماشين محققان به تازگي راهي را يافته

توانند امکان سرقت اطالعات را براي مهاجمان فراهم كنند. اما شركت  هاي مجازي آلوده مي كنند، به اجرا درآورند. اين ماشين مي  آمازون ميزباني

هايي را مسدود كرده و اكنون تهديد سرقت اطالعات تنها جنبه نظري دارد. در ادامه  آمازون مدعي است، از زمان اجراي اين آزمايش راه چنين حمله

 كنيم. نحوه اجراي حمله مذكور را توسط محققان بررسي مي

ها دريافتند، اگر چندين ماشين مجازي را  ها را يادداشت كردند. آن اين ماشين IPهاي مجازي قرباني را در ابر آمازون اجاره و آدرس  ن ماشينمحققا -0

 هاي مجازي روي يك ها يکسان خواهد بود و به اين نتيجه رسيدند كه به احتمال تمام ماشين آن ماشين IPطور همزمان خريداري كنند، آدرس  به

 شوند. اجرا مي سرور
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 زمان در كنند مجبور را قرباني بايد قرباني، مجازي ماشين ميزبان سرور روي آلوده مجازي ماشين يك اجراي احتمال افزايش براي دريافتند، ها آن  -1

تيب، قرباني تر اين به. است متعدد هاي درخواست با قرباني سايت  بمباران كار اين انجام هاي راه از يکي. كند اجاره را مجازي ماشين يك مشخصي

 شود. هاي مجازي جديد مي واسطه اجاره ماشين مجبور به افزايش ظرفيت خود به

هاي مجازي  كند، مهاجم نيز ماشين گويي به نيازهايش اجاره مي هاي مجازي جديد را به منظور پاسخ به طور دقيق در زماني كه قرباني ماشين -9

هاي مجازي قرباني و مهاجم روي يك سرور  دريافتند كه در چهل درصد موارد ماشين IPهاي  ققان با بررسي آدرسكند. مح جديدي را اجاره مي

 گيرند. فيزيکي قرار مي

نظارت كنند.  كارگيري منابع پردازشي توسط قرباني هاي مجازي آلوده و قرباني روي يك سرور، محققان توانستند بر نحوه به به محض اجراي ماشين -4

 پذير است. البته، محققان چنين كاري را انجام ندادند. اطالعات نيز از اين طريق امکان ها سرقت اعتقاد آن به

 

 امنيت در فضاي ابري )قسمت پاياني(

  سازي رايانش ابري چالش بعدي فناوري اطالعات، امن

 اشاره:

( را معرفي كرد، گام بسيار بزرگي را Elastic Compute Cloud)سرنام  EC2هنگامي كه سايت آمازون سرويس جديد  1112در سال  -ماهنامه شبکه 
پردازشي به ابزاري با قابليت دسترسي هميشگي بود، به جلو برداشت. با معرفي اين  كردن توان در راستاي رسيدن به هدف نهايي اين اقدام كه تبديل

ين و پرداخت مبلغي هزينه با استفاده از كارت اعتباري خود، هر ميزان توان پردازشي توانست با استفاده از امکانات يك منوي آنال فناوري هر فردي مي
 كند... اساس تعرفه ثابتي پرداخت موردنياز را دريافت كرده و هزينه آن را بر

گي را در راستاي ( را معرفي كرد، گام بسيار بزرElastic Compute Cloud)سرنام  EC2هنگامي كه سايت آمازون سرويس جديد  1112در سال 

پردازشي به ابزاري با قابليت دسترسي هميشگي بود، به جلو برداشت. با معرفي اين فناوري هر  كردن توان رسيدن به هدف نهايي اين اقدام كه تبديل

ميزان توان پردازشي موردنياز را  توانست با استفاده از امکانات يك منوي آنالين و پرداخت مبلغي هزينه با استفاده از كارت اعتباري خود، هر فردي مي

عامل لينوكس معادل ده سنت در ساعت و براي  كند. اين تعرفه براي كار با سيستم اساس تعرفه ثابتي پرداخت دريافت كرده و هزينه آن را بر

اين، در صورت نياز در يك  د. بنابرشدن هاي مجازي اجرا مي ها روي ماشين سنت بود. اين سيستم 01،1( معادل 1112هاي ويندوز )در سال  كامپيوتر

شدند. كافي بود كاربران با افزايش نياز پردازشي خود مبلغ بيشتري را  لحظه ايجاد و پيکربندي شده و پس از اتمام كار به همان سرعت ناپديد مي

گرفت.  از مراكز داده و شبکه را برعهده مي داري پرداخت كنند تا در مقابل توان پردازشي بيشتري دريافت كنند و آمازون ساير دردسرها شامل نگه

آمدند.  مي هاي مجازي روي هزاران سرور واقعي كه درون مراكز داده آمازون در سراسر جهان به صورت كالستر نصب شده بودند، به اجرا در البته، ماشين

 هاي دولتي بود. تحقيقاتي و سازمان هاي ها، آزمايشگاه خدمات پردازش ابري كارآمد، ارزان و در دسترس تمام كاربران، شركت

 رمزگذاري ابر

توانند كمترين تدابير امنيتي را كه توسط دولت  كنندگان خدمات ابري براي محافظت از اطالعات، حصار فوالدي مجازي در اختيار ندارند. اما مي تأمين

وارهاي مجازي متحده يا اتحاديه اروپا براي محافظت از اطالعات تعيين شده، درنظر بگيرند. همچنين اين مؤسسات در حال تالش براي ساخت دي اياالت

هاي سازماني به سرورهاي خود در  اعالم كرد، به منظور ايجاد مسيرهاي امن براي انتقال اطالعات از شبکه آمازون  1113هستند. در ماه آگوست سال 

ه است. به گفته آدام نبود MITو  San Diegoوجه واكنش به تحقيقات  گويد، اقدام وي به هيچ است )اين شركت مي« ابر خصوصي»اندازي يك  حال راه

افزارها وجود دارند كه در مقايسه با خدمات  اي از مشتريان و نرم وب شركت آمازون، مشکل اين بود كه مجموعه اسليپسکي، نايب رئيس خدمات تحت 

 كنندگان، نيازمند سطوح باالتري از امنيت اطالعات هستند(. تأمين

شود. در پس اين فناوري، مراكز داده عظيمي در نقاط  ز طريق اينترنت عرضه ميزيرساخت ابري: هرروز خدمات كامپيوتري بيشتري ا

ها مانند نمونه موجود در شكل به اندازه دو زمين فوتبال است. اين مركز داده متعلق به  دوردست قرار دارند كه بزرگي برخي از آن

كاره اين مركز داده را در چهار سال قبل  نيمه  ير فوق ساختماناز ايالت اورگان قرار دارد. تصو The Dallesشركت گوگل است و در منطقه 

 دهد. نشان مي

اند  هاي امنيتي جديدي در حال توسعه و ظهور هستند. به عنوان مثال، گروهي از متخصصان مايکروسافت روشي را معرفي كرده در همين حين، فناوري

هاي مجازي درحال اجرا روي  واسطه گردآوري پسماند اطالعات ساير ماشين سرور، به كه از جاسوسي كاربران يك ماشين مجازي در حال اجرا روي يك

وجود آن را ممکن  San Diegoو  MITكند. اين روش جديد همان چيزي است كه دانشمندان  مشترك، جلوگيري مي cacheهمان سرور از حافظه 

شوند، طراحي  هاي مجازي كه به تازگي وارد ابر مي وجوي ماشين يتي را براي جستهاي امن ام نوع جديدي از مکانيزم بي دانستند. محققان شركت آي مي

كند. بخشي از اين  مي منظور حصول اطمينان از يکپارچگي آن با كل سيستم بررسي افزار عملکرد هر ماشين مجازي را به اند. اين نرم كرده و معرفي

 شوند. سال آينده براي عرضه عمومي در بازار آماده مي هايي در طول دو يا سه چنين فناوريشود.  واسطه بررسي كد ماشين مجازي انجام مي عمليات به
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توان مطمئن بود امنيت پردازش ابري در نهايت به حوزه رمزگذاري وابسته است. واضح است كه كاربران ابر در حال حاضر  با تمام اين اوصاف مي 

كننده خدمات ابري )به طور فرضي در مراجع قضايي يا به دستور  افشاي اطالعات خود توسط تأمين توانند به منظور جلوگيري از سرقت، تحريف يا مي

وجو و بازيابي اطالعات رمزگذاري شده در   مقامات صالح( آن را رمزگذاري كنند. البته، ممکن است اين رويکرد مشکالتي را نيز درپي داشته باشد. جست

كارگيري اطالعات  شده، مشکالت خاص خود را دارد. درحال حاضر، كاربران با به ات روي اطالعات رمزگذاريابر چندان ساده نيست و انجام محاسب

توانند از اين مشکالت اجتناب كنند. اما اين اقدام موجب  هاي محلي خود در زمان مورد نياز مي نشده در ابر يا رمزگشايي اطالعات در سيستم رمزگذاري

كارگيري اطالعات آن را از  اگر مجبور باشيد پيش از به»گويد:  . كريستين الوتر، رئيس گروه رمزگذاري مايکروسافت ميشود كاهش كارايي ابرها مي

هاي جديد  البته با ظهور فناوري« اينترنت دريافت كرده و به حالت اوليه بازگردانيد، اين رويکرد در مقياس كنوني فعاليت ما غيرقابل قبول است.

وجو كرده، بازيابي كنند و عمليات مختلف را روي آن انجام دهند. چنين  توانند آن را در ابرجست مي ان همزمان با محافظت از اطالعاترمزگذاري، كاربر

شود كه نيازمند برخورداري از امنيت الزم براي حفظ  ابري براي صنايعي مانند بانکداري و سالمتي مي  قابليتي موجب افزايش جذابيت محاسبات

منظور تعيين سطح دسترسي كاربران به اطالعات رمزگذاري شده در ابر،  هايي از متخصصان به ت حساس مشتريان و بيماران است. گروهاطالعا

تواند كليد اصلي اطالعات پزشکي خود را در  عنوان مثال، يك بيمار مي اند. به مراتبي توسعه داده هاي متعددي را براي استفاده از رمزگذاري سلسله روش

هاي مختلفي از اين اطالعات را در اختيار داشته  هاي بيمه و سايرين نيز ممکن است كليد دسترسي به بخش اختيار داشته باشد، پزشکان، شركت

 توانيم دسترسي و كار با اطالعات حساس موجود روي ابر مانند سوابق پزشکي افراد را كه نيازمند رمزگذاري هستند، آل مي باشند. در حالت ايده

كننده، افراد غيرمجاز نتوانند به اين اطالعات دسترسي پيدا كنند.  كنيم تا در صورت افشاي اين اطالعات در اثر تهاجم هکرها يا قصور تأمين تر ساده

ي اين ابر ماهيت عمومي محاسبات »گويد:  بي ام واقع در نيويورك مي كريگ جنتري يك محقق رمزگذاري در مركز تحقيقات واتسون از شركت آي

رس است كه كاربران دوست دارند تمامي امکانات موردنياز خود را از منابع خارجي دريافت كنند، اما مايل نيستند، حريم خصوصي خود را در دست

تر از  يار پيچيدههاي رمزگذاري تركيبي استفاده شود. اين كار تنها با استفاده از رمزگذاري بس سايرين بگذارند و براي رسيدن به اين هدف بايد از روش

 «پذير است. هاي امروزي امکان فناوري

 جو و جست جديد راهبردهاي توسعه حال در تحقيقاتي و علمي مراكز ساير و بركلي كاليفرنيا، دانشگاه ملون، كارنگي دانشگاه در تحقيقاتي هاي گروه 

هاي  جو بايد كليدواژه و رمزگذاري شده هستند. كاربر به منظور جست هاي رمزگذاري شده مبتني برابر با اطالعات متاديتاي گذاري فايل برچسب براي

تواند  ها را بيابد. هيچ كس در ابر نمي وجو بتواند اطالعات متاديتاي منطبق با آن  موردنظر را با استفاده از توابع رياضي رمزگذاري كند تا موتور جست

تازگي يك معماري نظري را  جوي مايکروسافت به و وجو ببيند. بخش جست  را براي جست شده يا حتي دنباله كاراكتري مورد استفاده سند رمزگذاري

كند. مسئله  رمزگذاري شده ابر، چندين فناوري رمزگذاري را با يکديگر ادغام مي وجو دراطالعات  معرفي كرده كه به منظور افزايش قابليت جست

ها سال محققان را به خود مشغول كرده بود تا اين كه كريگ جنتري در ابتداي سال  دهها  هاي رمزنگاري شده بدون رمزگشايي آن دستکاري داده

حلي براي آن بيابد. با وجود اين كه محاسبات رياضي مورد استفاده در اين شيوه زياد است، روش جنتري شامل انجام محاسبات  توانست راه 1113

توان هرنوع محاسباتي را روي اطالعات رمزگذاري  است. در اين رويکرد مي« آل تئوري ايده» رياضي روي اطالعات رمز شده با استفاده از مفهوم رياضي

شود و كاربران بايد آن را خارج از ابر رمزگشايي  صورت رمزگذاري شده، توسط ابر اعالم مي شده درون ابر اجرا كرد. پس از اين كار، نتيجه محاسبات به

ج به قدرت محاسباتي فراواني دارد كه در حال حاضر فراتر از توان ابرهاي كنوني است. جوزيوال روا، مدير ارشد كنند ايراد اين روش اين است كه احتيا

ه نخستين پروازي است كه برادران رايت شبي بيشتر اين. دريابد خود ديدگاه از را آن ماهيت بايد هركسي»: گويد مي  ام بي آي  بخش امنيت شركت

هايي براي افزايش  ام و ساير مراكز تحقيقاتي جهان به دنبال روش بي هاي تحقيقاتي در آي اما به گفته رائو گروه« شتند.براي سايرين به نمايش گذا

 كارايي الگوريتم جنتري هستند.

 خطرات و مزايا 

آيد.  اي نيز به دنبال آن پيش مي اي امن شود كه بتوان از تمام ظرفيت آن بهره گرفت، به احتمال مشکالت جديد و پيچيده اگر پردازش ابري به اندازه

ترنت و چگونه كتاب آينده اين»در دانشگاه هاروارد و مؤلف  Berckman Center fo Internet and Societyگذار بخش تحقيقاتي  جاناتان زيترين بنيان

توانند  حتي ابرهايي كه كامالً از دست مهاجمان در امان باشند مي»گويد:  ( ميThe Future of the Internet-and Howto Stop It) «آن را متوقف كنيم

وان محل مناسبي براي مميزي ها و مقامات بلندرتبه دولتي از چنين ابرهايي به عن به مراكز كنترل اينترنت تبديل شوند. ممکن است مميزين، دادگاه

افزارهاي  طور فرضي تحت فشار مالکان حقوق معنوي، فعاليت كاربران را در زمينه نرم توانند به كنندگان خدمات ابري نيز مي اطالعات بهره بگيرند. تأمين

ابري اين نيست كه شركتي مانند مايکروسافت  ترين مشکل امنيتي محاسبات از نظر من بزرگ»گويد:  اشتراك فايل محدود يا متوقف كنند. زيترين مي

هاي قانوني از كاربران در اين  ها در دستيابي به اطالعات شخصي كاربران و كاهش حمايت اطالعات شما را از دست بدهد، بلکه افزايش قدرت دولت

توانند جريان نوآوري را در  كنندگان محصوالت ميها و توليد ها براي مميزي اطالعات افزايش يافته و دولت مورد است كه در نتيجه آن قدرت دولت

 «دست گيرند و گسستگي و نفاق ايجاد كنند.

هاي  باغ»گويد ممکن است اين ابرها به نوعي از  فرمايي ابرهاي پردازشي بر نحوه استفاده ما از فناوري اطالعات نيز نگران است و مي زيترين درباره حکم

هاي آنالين محدودي شامل  نوآوري AOLو  Compuserve ،Prodigyهايي مانند  رواج داشت و شركت 0331ه تبديل شوند كه در اواسط ده« محصور

دادند. به اعتقاد وي به محض اين كه كاربران ابر موردنظر و خدمات آن را )به عنوان  اخبار، تجارت الکترونيك و ايميل را در اختيار عامه مردم قرار مي
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هاي  شود. اين پديده در شبکه افزارهاي موجود روي ابرهاي پردازشي ديگر محدود مي ها به ساير نرم كنند، دسترسي آن ( انتخابGoogle Appsمثال، 

هايي مانع پيشرفت  هاي اجتماعي را ندارند. البته، چنين نگراني اجتماعي فعلي رخ داده و كاربران يك شبکه اجتماعي امکان دسترسي به ساير شبکه

ها با توجه به شرايط متفاوت خواهد بود. ديل يورگنسن از دانشگاه  كارگيري آن مزاياي حاصل از به  ر امنيت اين ابرها برقرار شود،شود. اگ ابرها نمي

تصور كنيد مراكز داده آنالين « حجم بسيار عظيمي از پردازش اطالعات و مديريت بانك اطالعاتي به پردازش ابري مربوط است.»گويد:  هاروارد مي

هاي ثبت  اي با سيستم گونه توانند به كه حاوي اطالعات مربوط به سالمتي افراد هستند، مي Microsoft Health Vaultو  Google Healthي مانند امروز

تواند  ها ادغام شوند كه همواره اطالعات خصوصي افراد مورد حفاظت قرار گيرد. ابر عظيم حاصل از اين ادغام مي الکترونيکي سوابق در بيمارستان

افزارهاي موجود را با هزينه بسيار اندك در سراسر دنياي پزشکي امروز در دسترس متخصصان قرار دهد. به عنوان مثال، پزشکان به سادگي  نرم

اطالعات گيري، از  بيماران مختلف را با هم مقايسه كنند و براي تعيين ميزان اثربخشي فرآيند درمان و پيش MRIتوانند نتايج حاصل از اسکن  مي

را در آزمايشگاه ملي  Computational Instituteبگيرند. يان فاستر، يك متخصص كامپيوتر كه مديريت بخش  هاي اطالعاتي عظيم بهره موجود در بانك

در آينده نزديك با استفاده توان بالقوه چنين سيستمي غيرقابل تصور است، زيرا به احتمال »گويد:  باره مي عهده دارد، در اين آرگون و دانشگاه شيکاگو بر

كند، بيماران مايل  امروز او يادآوري مي« دهد. هاي اطالعاتي سوابق پزشکي بيماران، تحوالتي در صنعت داروسازي رخ مي از اطالعات موجود در بانك

اطالعات ژنتيکي هستند. فاستر در  هستند به اطالعات و سوابق پزشکي خود دسترسي يابند، در حالي كه مؤسسات پزشکي به دنبال منابع جديدي از

يافت و ممکن است بتوان اين كار را با  توان به هر دو هدف مذكور دست واسطه اشتراك اطالعات در مقياس بسيار بزرگ مي به»گويد:  باره مي اين

 «شد. برانگيزي مواجه خواهيم استفاده از ابر به انجام رساند. البته، در اين رويکرد با مسائل امنيتي چالش

. گذارد مي كاربر اختيار در ناپذير تحمل امنيتي خطرات همراه به را كارآمد و متعدد مزاياي جديد اطالعات فناوري يك كه نيست بار نخستين اين 

گويد، ظهور  در دانشگاه لندن است، مي Royal Holloway كالج استاد اكنون كه كليدعمومي گذاري رمز  سيستم گذاران بنيان از يکي ديفي ويتفيلد

پذيرتر از تلگراف بود و به همين دليل جايگزين آن شد. اين  راديو در قرن گذشته نيز مشکالت مشابهي را در پي داشت. راديو بسيار توانمندتر و انعطاف

شد. مشکل اينجا بود كه هركسي  ه از آن يك الزام تلقي مياي مؤثر بود كه براي ادامه حيات در دنياي تجارت يا جنگ، استفاد فناوري جديد به اندازه

سرعت جايگزين افرادي شد كه به كندي عمل رمزگذاري را انجام  توانست يك دستگاه راديو خريداري كند. درباره راديو، رمزگذاري خودكار به مي

ابرهاي پردازشي نيز به زودي شاهد چنين تحولي خواهند بود. پيتر  هاي آن تأمين شد. دادند و در نتيجه امنيت الزم براي استفاده از تمام قابليت مي

 مختلف شرايط در را مشکالت با برخورد نحوه و كنيد فکر سختي به بايد ها سيستم در و هستند ها سيستم جنس از ابرها»: گويد مي  NISTمل از 

ها وجود ندارد. اما معتقديم مردم بايد درباره قابليت  آن درباره فيزيکي كنترل گونه هيچ و است متداول هاي سيستم از تر بزرگ بسيار ابرها مقياس. بدانيد

اندازي كنيم، ممکن است بتوانيم اقتصاد را از  ها راه هاي پردازش ابري را با چشمان باز درباره خطرات احتمالي آن بين باشند. اگر سيستم ابرها خوش

 «طريق فناوري نجات دهيم.


