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 )قسمت اول( 1در پردازش ابری ، تهدیدها و کنترل های امنیتیالحظاتم

 9شماره    91تیرماه    سال دوم

 مقدمه

فناوری  معماری اینترنت که اغلب به شکل یک ابر در نمودار های

روش زندگی را برای افراد و کسب و  ،نشان داده می شود اطالعات

این مقاله نگرانی های امنیتی برجسته در  .کارها تغییر داده است

از اطالعات، استراتژی های  محافظتبا توجه ویژه به  ،پردازش ابری

ابری و طراحی،  2کنندگان سرویس قابل استفاده برای ارزیابی تأمین

 توسعه و استقرار کاربردهایی که در ابر عمل می کنند را بررسی 

می کند. همچنین این مقاله در مورد گام های مورد نیاز برای رسیدن 

 .خواهد کردبه پردازش ابری امن راهنمایی هایی ارائه 

 پردازش ابری چیست؟

 پردازش ابری یکی 2011در سال  3GISWS (ISC)2 بنابر نتایج

اما پردازش  .از پر بحث ترین موضوعات در سازمان ها بوده است

خوشبینانه در ادامه فناوری  یک تغییر ابری چیست؟ آیا یک جنبه

یک طوفان قریب الوقوع  قراول و یا پیش را داردپردازش های 

در حال تکامل  خود ابری پردازش خواهد بود؟ به دلیل اینکه الگوی

تعریفی  .یک تعریف مشترک نیز هنوز در حال توسعه می باشد ،است

توسط موسسه ملی استاندارد و  کسب کرده،که بیشترین پذیرش را 

 :ارایه شده است NIST 4 تکنولوژی

یک مدل فعال کردن بهینه و بر حسب تقاضا برای  پردازش ابر"

 دسترسی به منابع مشترکی که برای پردازش اختصاص یافته اند 

به عنوان مثال شبکه، سرورها، منابع ذخیره سازی، باشد )می 

کاربردها و سرویس ها( که می تواند به سرعت و با کمترین تالش 

 ".مدیریتی یا تعامل با تأمین کننده سرویس مهیا یا آزاد گردد

 معماری و مدل های سرویس

معماری پردازش ابری در درجه اول یک معماری مبتنی بر سرویس 

 است. این مدل مصرف کنندگان را به عنوان 5رهچند مستاج

 Front- end  و تأمین کنندگان ابر را به عنوانBack-end  که

 می کند. مجزا مصرف کننده فراهم می کند، سرویس را برای چند

اغلب  Front-endنشان داده شده است.  1در شکل  یمدل چنین

 است. 6مبتنی بر مرورگر

"SaaS ،PaaS  وIaaS  سه مدل سرویس اصلی و رایج

 "در پردازش ابری هستند

رایج در پردازش ابری وجود دارد. نرم افزار  سه مدل سرویس اصلی و

نرم افزار های کاربردی که  به شکل (SaaS)7 به عنوان سرویس

 پلت فرم به عنوان سرویس ابر فراهم شده اند، ارایه در برای

8(PaaS)  که منابع سخت افزاری از قبیل ماشین های مجازی که

نها بارگذاری سیستم عامل و نرم افزار کاربران می تواند بر روی آ

 (IaaS)9 و زیر ساخت به عنوان سرویس در ابر عرضه می شود شود

 .ابر فراهم می کند درلفه های زیر ساختی را ؤکه م

 . معماری پردازش ابری چند مستاجره1شکل

 انواع ابر

و  12گروهی ،11، خصوصی10انواع اصلی مدل های ابر عمومی

 می باشند. در ابر های عمومی تأمین کننده، سرویس ابر را 13رکیبیت
 .به چندین کاربر و یا مستاجر که بی ارتباط با هم هستند می فروشد

امنیت داده، کاربردها و سیستم ها را به تأمین  کاربر به طور کامل

بسیار  ی محافظت از اطالعاتبر فعالیتها و کننده می سپارد و کنترل

ندارد. یک ابر خصوصی، زمانی است که تأمین  کم است و یا وجود

 خاص سرویس ابری را فراهم  کننده از طرف و برای یک کاربر

در بیشتر موارد خود کاربر نیز همچنین تأمین کننده  ؛می کند

 سرویس ابر )احتماالً برای مشتریان خود( است. در یک ابر خصوصی 

اينفوامن شرکت  

 
 

 

یک مدل فعال کردن  -ردازش ابرپ"

بر حسب تقاضا برای دسترسی بهینه و 

به منابع مشترکی که برای پردازش 

 "داختصاص یافته اند می باش

 

عدم  ایهم اکنون سئوال از حرکت 

مطرح  یحرکت به سمت پردازش ابر

تواند  یو تنها زمان انجام آن م ستین

 .متفاوت باشد

 

ها  ستمیس نیب یسازگار یپردازش ابر

 یناهمگون را ممکن م یو کاربرد ها

 یدهد که در فضا یسازد و امکان م

 کنار هم کار کنند. درابر 
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 .دارد ی محافظت از اطالعاتفعالیتهاکاربر بیشترین کنترل را بر  

خصوصی قرار می گیرد که مزایا و ریسک  یک ابر گروهی کم و بیش بین دو مدل عمومی و

است اما برخالف آن مستاجرها به  های هر دو مدل را دارد؛ همانند ابر عمومی چند مستاجره

ی محافظت از فعالیتهابه عبارت دیگر  و مرتبط هستند. کاربران نیاز های مشترکی دارندهم 

 شکل می گیرد. انبر مبنای نیاز های کاربر اطالعات

، ترکیبی از دو یا چند مدل استقرار می باشد که مکانیزم های اطمینان و یک ابر ترکیبی

ی توان اطالعات حساس و اختصاصی ؛ برای مثال ماجرا شودکنترل در آن می تواند جزئی تر 

را در ابرهای خصوصی میزبان کرد و در مقابل پروژه هایی که به مشتریان مرتبط هستند به 

 عنوان یک ابر گروهی سرویس داده شوند.

 چرا پردازش ابری؟

پیش از پردازش ابری سازمان ها سرورهای فیزیکی، سیستم ها و زیر ساختار تکنولوژی 

ری سازمان ها می توانند می کردند . حاال با پردازش اب "تصاحب"ری و اطالعات را خریدا

کنند و تنها برای  "اجاره"، پلت فرم و برنامه های کاربردی را به عنوان سرویس زیرساخت

 14"اجاره در زمان نیاز"هزینه پرداخت نمایند.  ،چیزهایی که مورد نیاز است واستفاده می شود

از ویژگی های پردازش ابری است که بسیار مشابه بهره برداری از خدمات بخش انرژی است. 

به جای تخصیص  است؛ زیرابرای سازمان ها جذاب همچنین از منظر هزینه پردازش ابری 

منابع مالی می تواند به طور جزئی تری مدیریت شود و  15بودجه برای هزینه های سرمایه ای

. عالوه بر صرفه جویی در هزینه، از گرددهدایت  16ت هزینه های عملیاتیبودجه بیشتر به سم

د، یان می شوو نما شکل گرفتهها  17APIآنجا که کاربرد های کسب و کاری در قالب 

پردازش ابری سازگاری بین سیستم ها و کاربرد های ناهمگون را ممکن می سازد و امکان 

به دلیل  نند. پردازش ابری همچنین می تواندمی دهد که در فضای ابر در کنار هم کار ک

زیرا کاربران  ؛ایجاد کند نیز قابلیت جابجایی پذیری را ،بار کاری از تجهیزاتمستقل توزیع 

تنها کاربردها را می بینند و وابستگی به تجهیزات ندارند. سیال و اقتصادی بودن به نسبت 

از منابع، دسترس پذیری صرفنظر از  مقیاس به دلیل اختصاص پویای منابع، استفاده بهینه

 مکان استفاده و یکپارچگی از دیگر مزایا و مشخصات پردازش ابری می باشند.

 ناگریزی از پردازش ابری

در حالی که هنوز سازمان های زیادی در فکر پذیرش ابر برای نیاز های پردازشی هستند، 

% 50بیش از  2 GISWS(ISC)را انجام داده اند. بنابر گزارش  این کاربسیاری از آنها قبال 

 امنیت اطالعات که مورد نظرسنجی واقع شده اند دارای ابر خصوصی یاز حرفه ای ها

 (SaaS) % درصد از این پاسخ دهندگان از نرم افزار به عنوان سرویس40و بیش از  بوده 

 پردازش حرکت به سمتاستفاده می کنند. هم اکنون سئوال از حرکت یا عدم 

 

برای چراکه مزایای ذکر شده  ،ابری مطرح نیست و تنها زمان انجام آن می تواند متفاوت باشد

 دارد. به همراه خود مخاطراتی نیز؛ اما این امر ندپردازش ابری قابل چشم پوشی نیست

 "؟پردازش ابری: شانس یا بحران"

 که یاستفاده شود. پردازش ابر زین "بحران"تواند به عنوان  یم "شانس"کلمه  ینیدر زبان چ

در دسترس و بر  ر،یپذ سایمق ،یقو یساختار پردازش جادیا یبه عنوان عامل توانمند ساز برا

مستاجران به  ی( براتی)امن نانیو اطم نیکه موضوع تضم یحسب تقاضا مورد توجه است، زمان

 به نظر رسد. تواند به عنوان منبع بحران یم دیآ یم انیم

 نیاداده شود  پاسخ دیکه با یاست، اما سوال ریاجتناب ناپذ یمشخص است که پردازش ابر

 "امن خواهد بود؟ تیسازمان شما با انجام کسب و کار خود در ابر، در موقع ایآ"است که 

 نگرانی های امنیتی در پردازش ابری

را به صورت سبک و ارزان  فناوری اطالعاتدر حالی که پردازش ابر توانایی انجام عملیات 

انجام شده و در  GISWSتعداد زیادی از پاسخ دهندگان به بررسی که توسط  فراهم می کند،

% از پاسخ دهندگان 60منتشر شده است، در مورد امنیت دغدغه دارند و بیش از  CIOمجله 

نبود و یا کم بودن اطمینان برای امن سازی دارایی های اطالعاتی که در ابر قرار می دهند را 

 2هفت نگرانی امنیتی برجسته شده اند که در شکل  GISWSهای  تائید کرده اند. در یافته

  .مشاهده می شوند

 

 . نگرانی های امنیتی در پردازش ابری2شکل

اولین رتبه در نگرانی ها و ناتوانی برای جمع آوری  ء اطالعاتدر این محدوده محافظت از افشا

آخرین رتبه نگرانی ها را دارد. در ادامه نگرانی های امنیتی پردازش  (forensic)ادله قانونی 

 الزم جهت محافظت را مورد بررسی قرار می دهیم.  ابری و مکانیزم های
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     امنیت داده 

اولین نگرانی امنیتی در پردازش ابری افشاء داده به اشخاص و یا سیستم های غیر مجاز می باشد. 

زمانی که یک سازمان داده های خود را در ابر قرار می دهد، مالک داده )مستاجر( در داخل سازمان 

کنترل  و در مقابل متولی داده )تأمین کننده( خارج از سازمان قرار دارد و این یک چالش برای

ضروری  دسترسی به داده ایجاد می کند. در نتیجه پاسخ به پرسشهای زیر توسط تأمین کننده

به  تنها چگونه دسترسی"و  "چه کسی به داده سازمان شما دسترسی خواهد داشت؟" است :

کننده در این  همچنین تائید ادعاهای تأمین "کاربران و سیستم های مجاز محدود خواهد شد؟

 ری است.رابطه ضرو

همچنین فرمت داده های ذخیره شده بسیار مهم است. داده های حساس و خصوصی نباید در 

ذخیره گردند. الزم است که داده ها با استفاده از مکانیزم های رمز گذاری )در  18فرمت بدون رمز

که  )در صورتی 19شکل اولیه داشته باشد( و درهم سازیبه  نیاز به بازتولیدصورتی که داده به 

 نیازی به بازتولید داده به شکل اولیه وجود نداشته باشد( محافظت شوند.

، زمانی که داده در فرمت رمز ذخیره می شود، الزامات اضافی در مورد ذخیره سازی باید پیش بینی

گردد. از جمله کلید استفاده شده برای رمز گذاری و رمز گشایی به محافظت  و اجرا برنامه ریزی

د و برای بهره گیره از قدرت مقیاس پذیری ابر، کاربردهایی که در ابر عمل می کنند باید احتیاج دار

از جهت رمزگذاری سبک و چابک باشند. به عبارت دیگر طراحی کاربردهای باید به گونه ای باشد 

که مبادله کلید و جایگزینی الگوریتم های ضعیف تر رمزگذاری در آن ها با سهولت بیشتری انجام 

از یک بتوان آنها را به صورت ثابت کد نویسی شوند و الزم است  APIرد. کلید ها نباید در گی

 .کردمنبع امن و قابل پیکربندی فراهم 

مالحظات  ها دربخش شبکه و کاربرد 20فراداده های به منظور امکان آسان مهاجرت در ابر، باید

هیزات کنترل اطالعات مانند فایروال، . بخش شبکه باید فراداده تجگردندلحاظ  ذخیره سازی داده

سوئیچ، روتر و توزیع کننده بار در محیط )احتماالً مجازی( را داشته باشد. فراداده هر کاربرد در هر 

  بخش شبکه نیز باید به درستی ثبت شود. سلسله مراتب فراداده باید نگه داری شود و به طور

زیرا کاربردها می توانند دریک بخش شبکه به  ؛بازبینی گردد 21دوره ای برای حفظ دقت زمینه ای

 داخل و خارج ابر جابه جا شوند.

 22جلوگیری از دست رفتن یا نشت داده

ی این احتمال وجود دارد که داده ا زمانی که زیر ساختار و سیستم ها به طور پویا فراهم می شود

لفه های ؤموجودیت هایی که به همان مکه بر روی منابع مشترکی نگهداری می شوند، به 

  امحاءتوانایی  ،لفه های تضمین محرمانگیؤزیرساختاری دسترسی دارند نشت کنند. یکی از م

کنترل  امن می باشد. در ابرهایی که رسانه ذخیره ساز توسط مستاجر قابل به صورت 23داده ها

 داده ضروی است. از آنجا که اعمال شار مغناطیسی امحاءتائید مکانیزم های  ،نیست

  

)زیرا  نیست ممکنپردازش ابری  درو تخریب فیزیکی به عنوان یک انتخاب مناسب و همیشگی  

رسانه ذخیره سازی برای کاربری جدید دوباره به کار گرفته می شوند(، به اجبار به مدل های 

و فرمت کردن بر می گردیم. اگر چه روش  24سیضعیفتر از بین بردن داده ها از قبیل رونوی

 رونویسی کمترین مقدار اطمینان را فراهم می کند، اما یک روش عملی در پردازش ابر به شمار 

 می رود.

 کنترل دسترسی

کنترل دسترسی بالفاصله پس از محرمانگی، یکی از مهمترین نگرانی های امنیتی در پردازش ابر 

شده باشند. زمانی  یبه ویژه زمانی که کاربردها و داده ها بر روی ابرهای عمومی میزبان ؛می باشد

 که چندین مستاجر به وسیله یک ابر پشتیبانی شوند، دامنه هر رخداد نقض کنترل دسترسی لزوماً
 به یک مستاجر محدود نمی شود.

ض کنترل دسترسی در در یک کاربرد در یک ابر میزبان مشترک موجب نق نقض کنترل دسترسی

کابردهای دیگر که از منابع مشترک در آن ابر استفاده می کنند می گردد. برنامه های کاربردی 

متصل به هم در یک ابر ممکن است ارتباطات ناخواسته و دسترسی های غیر مجاز را ممکن 

 سازند.

ترسی به داده، کنترل دس باشندزمانی که داده و سیستم ها در یک محیط مشترک میزبان شده 

حفظ حریم اختصاصی داده و جداسازی داده )حیطه بندی( ضروری است. الزم است که سرویس 

 پیشنهاد شده توسط "دیوار چینی جلوگیری از تداخل منافع"دهنده مدارکی از پیاده سازی مدل 

Brewer و Nash توصیه می کند داده های یک مستاجر در برابر افرادی  نشان دهد. این مدل

 3که به عنوان رقیب آن مستاجر شناخته می شوند خارج از محدوده دسترسی قرارگیرد. در شکل 

 منطق این مدل نشان داده شده است.

 

 . مدل امنیتی دیوار چینی در ابر3شکل

 برای محدود کردن دسترسی به اطالعات 25در چنین شرایطی باید لیست های کنترل دسترسی
سیستم نیاز به مقاوم سازی دارد. اگر سیستم با  ،جلوگیری از سوء استفادهوجود داشته باشد. برای 

 نمی تواند راهکار مطمئنی باشد. 26یکباره دید امنیتی طراحی نشده باشد راه حل احراز هویت

 

 



 تی در پردازش ابرینگرانی، تهدیدها و کنترل های امنی 
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 خالصه مقاله/ نتیجه گیری 

 سیسورو  به عنووان نرم افزار  ای/، پلت فرم وساخت ریز ، امکان ارایهچند مستاجره آن سیبر سرو یمبتن یاست. معمار فناوری اطالعاتموضوعات در  نیاز پر بحث تر یکی یامروزه پردازش ابر

 دیو را از د یپوردازش ابور   امر نیکنند و ا یاستفاده کرده اند را پرداخت م چهآن نهیکنند و هز یاجاره م ازیها را بر اساس ن سیسرو انیکند. مشتر یبر حسب تقاضا فراهم م یمشتر نیچند را به

 .هستند یبیو ترک یگروه ،یخصوص ،یعموم آنها نیتر جیاز ابر وجود دارد که را یکند. انواع متفاوت یسازمان ها جذاب م یبرا نهیهز

 نیقووان  ینشوت داده توا چوالش هوا    یا از دست رفتن  یریداده و جلوگ تیدر پردازش ابر از محدوده امن یتیامن یها ی. نگراناستخاص خود  یها سکیو ر ایمزا یابر دارا یهر کدام از مدل ها

 .گسترده است یبریسا

آسیب پذیری ه شد و نگرانی های نفوامن توضیح دادسه نگرانی امنیت داده، جلوگیری از نشت داده و کنترل دسترسی و تهدیدات ناشی از آنها و کنترل های مربوطه در این شماره از خبرنامه ای

، تهدیدات ناشی از این نگرانی ها و کنترل های الزم برای رفع این نگرانی در ابر، قوانین سایبری (GRC) به حمالت سایبری، دسترس پذیری بدون وقفه، قوانین، آیین نامه ها و تطابق ها 

  ها در شماره بعدی خبرنامه آورده خواهد شد.
1 Cloud Computing       14 Rent-as-you-need 
2Service Provider       15 CapEX 
3Global Information Security Workforce Study    16 OpEX 
4National Institute of Standard and Technology    17 Application Programming Interface 

5Multi- tenant       18 Clear text 
6 Browser        19 Hashing 
7Software as a Service(SaaS)      20 Metadata 
8Platform as a Service(PaaS)      21 Contextual 
9 Infrastructure as a Service(IaaS)      22 Data Loss or Leakage Prevention 
10Public        23 Data Disposal 
11 Private        24 Overwriting  
12Community       25 Access Control List(ACL) 
13Hybrid        26 Single Sign On 


