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چکيده
محاسبات ابری سیار ،شیوهای برای ارائه منابع محاسباتی و سرویسها از طریق اینترنت به کاربران
گوشیهای همراه است .از مزایای محاسبات ابری میتوان به کاهش هزینهها ،نگهداری آسان ،قابلیت
دسترسی و تامین منابع اشاره کرد .افزایش تقاضای کاربران گوشیهای همراه برای برنامههای
کاربردی ابر منجر به افزایش نیاز به مکانیزمهای امنیتی شده است .محرمانه بودن ،یکپارچگی
اطالعات و احراز هویت از مسائل مهم مربوط به امنیت محاسبات ابری سیار میباشند .در این مقاله
ابتدا چالش های مربوط به امنیت و حریم خصوصی در پردازش ابری سیار بررسی میشوند و در
ادامه راههای مقابله با این چالشها مرور میشوند.
واژگان کليدي :محاسبات ابری سیار ،امنیت ،حریم خصوصی ،تشخیص هویت
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مجلـهی علمی پژوهش در علوم رایانه (سال دوم)

امنيت در محاسبات ابري سيار
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مقدمه
در سالهای اخیر محاسبات ابری به محبوبترین تکنولوژی در میان سایر تکنولوژیها تبدیل شده است .ابر گروهی از رایانهها
(اعم از رایانه های شخصی یا سرور) است که یک خوشه را تشکیل میدهند تا سرویسی را براساس تقاضای کاربر ارائه دهند[ .]1ایده اصلی
محاسبات ابری سیار این است که داده ها و برنامهها میتوانند به طور مرکزی در ابر ذخیره شوند و از هرجایی از طریق گوشی همراه قابل
دسترسی باشند[ .]2یکی از ویژگیهای مهم محاسبات ابری این است که کاربران ابر ،تنها برای منابع اختصاص داده شده به آنها ،هزینه
پرداخت میکنند 1و این امر باعث میشود محاسبات ابری موجب بهره وریِ هزینه و انعطاف پذیری باال گردد[ .]3با استفاده از محاسبات
ابری ،کاربران اینترنت میتوانند خدمات را از ابر درخواست کنند ،همچنین میتوانند دادهها را به جای ذخیره سازی در دستگاههای خود در
ابر ذخیره کنند و به همین دلیل دسترسی به دادهها در همه جا امکان پذیر میباشد[ .]4موسسه ملی فناوری و استانداردها ()NIST2
محاسبات ابری را اینگونه تعریف میکند[ :]1محاسبات ابری مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان براساس تقاضای کاربر از طریق
شبکه به مجموعهای از منابع محاسباتی قابل تغییر و پیکربندی (مثل شبکهها ،سرورها ،فضای ذخیرهسازی ،برنامههای کاربردی و سرویس-
ها) که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم کننده سرویس به سرعت فراهم شده یا آزاد
گردد .ابر سرویسهای زیادی از جمله مقیاس پذیری ،سرویسهای مشورتی ،سرویس مدیریت سرویسها ،سرویس مالی ،سرویس ذخیره
سازی داده ،قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی به منابع را در اختیار کاربران قرار میدهد .در اصل کاربران به اندازهی مصرف سرویسها،
پول پرداخت میکنند.

 -2مدلهاي گسترش یافته محاسبات ابري
 ابر عمومی :در این مدل که فراگیرترین مدل ارائه سرویس ابر است یک فراهم کننده ،سرویسهای نرم افزاری و یا سخت افزاری را
برای استفاده عموم فراهم میکند مانند .GOOGLE DRIVE
 ابر خصوصی :یک فراهم کننده ابر است که در درون یک سازمان سرویسهایی را برای پرسنل درون سازمان و یا شرکای خود
فراهم میکند.
 ابر ترکيبی :ترکیبی از ابر خصوصی و عمومی است و هنگامی استفاده میشود که ابر خصوصی کافی نیست.
 ابر انجمنی :این واژه برای سرویسِ ابر انجمنهایی مانند انجمنهای آموزشی و انجمنهای پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد.
 -3سرویس محوري
 زیر ساخت به عنوان سرویس( :)IAAS3در این سرویس ،ابر منابعی از قبیل حافظه ،پردازنده و سایر منابع جانبی را از طریق
شبکه در اختیار کاربران قرار میدهد.
 سکو به عنوان سرویس( :)PAAS4در این سرویس ،ابر سکویی کامل از سخت افزار و نرمافزار در اختیار برنامهنویسان قرار می-
دهد.
 نرم افزار به عنوان

سرویس(:)SAAS5

در این سرویس نرمافزار به عنوان سرویس در اختیار کاربران قرار میگیرد .به عنوان مثال

 GOOGLE DOCنرمافزار پردازش کلمه را به شکل آنالین در اختیار کاربران قرار میدهد.
در محاسبات ابری سیار هم از مزایای سیار بودن گوشی همراه و هم از کارایی و منابع غنی محاسبات ابری به طور همزمان
استفاده میشود[ .]5در این زمینه بسیاری از محاسبات گوشی همراه به ابرها فرستاده میشوند و پس از انجام محاسبات نتایج به گوشی
1

pay-as-you-go
National Institute of Standards and Technology
3 Infrastructure as a Service
4
Platform as a Service
5 Software as a Service
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همراه فرستاده میشوند .بنابراین بسیاری از منابع گوشی همراه حفظ میشوند .این تکنیک تقسیم بار به عنوان  Offloadingشناخته می-
شود .توانایی ها و منابع گوشی همراه بسیار محدود هستند بنابراین با استفاده از منابع ابری میتوانند قدرت محاسباتی خود را ارتقاء داده و
در ضمن عمر باتری خود را نیز افزایش دهند .بدین ترتیب گوشیهای همراه نیز میتوانند برنامههای سنگین را اجرا کنند.
 -4مزایاي استفاده از محاسبات ابري سيار
 قابليت محاسباتی باال :امکان انجام محاسبات سنگین روی سرورهای راه دور باعث میشود تا گوشیهای همراه بتوانند برنامههای
سنگینتر از قدرت پردازش خود را اجرا نمایند.
 افزایش عمر باطري :برنامههای سنگین باطری را زیاد مصرف میکنند .با انجام محاسبات روی ابر گوشیهای همراه میتوانند
شارژ باتری کمتری مصرف کنند.
 ارتقاء ظرفيت حافظه :سرورهای ابر میتوانند حافظهای را به گوشیهای همراه اختصاص میدهند تا محدودیت فضای حافظه کم
گوشیهای همراه از بین برود.
 افزایش قابليت اطمينان :دادهها در محاسبات ابری سیار گم نمی شوند چرا که روی کامپیوترهای متعددی قرار میگیرند بنابراین
قابلیت اطمینان افزایش مییابد.
 -5معماري سيستم محاسبات ابري سيار
محاسبات ابری سیار به چهار الیه تقسیم می شوند :الیه دسترسی ،الیه مدیریت ،الیه مجازی و الیه فیزیکی[ .]6در ادامه به
توضیح هر چهار الیه خواهیم پرداخت.
 الیه دسترسی :این الیه واسطی است بین کاربر و ابر .این الیه از معماری نحوه ثبت نام و دسترسی به سرویسها را برای کاربر
شرح میدهد.
 الیه مدیریت :این الیه برای مدیریت سرویسها مورد استفاده قرار میگیرد .بخش مدیریت کاربر ،پیکربندی محیط ،تعامل و
سیستم پرداخت را مدیریت میکند .بخش مدیریت کارها ،زمانبندی و اجرای کارها را بر عهده دارد .بخش مدیریت منابع ،پخش
بار ،برطرف کردن خطاها و بازیابی اطالعات را مدیریت میکند .بخش امنیت ،احراز هویت ،دسترسی به اطالعات و حفاظت از
اطالعات را بر عهده دارد.
 الیه مجازي :الیه مجازی شامل منابع مختلفی از جمله منابع محاسباتی ،منابع شبکه ،منابع نرمافزاری و حافظه میباشد .این الیه
محیط مجازی ،سیستم مجازی و سکوی مجازی را تعریف میکند که در واقعیت وجود ندارند.
 الیه فيزیکی :وسایل جانبی مثل کامپیوتر شخصی ،گوشیهای همراه و وسایل مربوط به شبکه در این الیه قرار میگیرند .گوشی-
های همراه و تبلت ها نیازی به قدرت محاسباتی زیاد ندارند اما به منابع ورودی و خروجی نیاز دارند.
 -6برنامههاي کاربردي محاسبات ابري
برنامههای محاسبات ابری بسیار فراگیر شدهاند و روز به روز بر این امر افزوده میشود .هر برنامهای که بر روی سرور اجرا میشود
و از طریق گوشی همراه استفاده میشود برنامه محاسبات ابری سیار محسوب میشود .برای مثال  GOOGLE DRIVEکه توسط گوگل
ارائه شده است و سرویس  SILKکه توسط آمازون ارائه شده است همگی از برنامههای کاربردی محاسبات ابری محسوب میشوند .سایر
برنامهها بر اساس کاربردشان دستهبندی میشوند[ .]7این برنامهها عبارتند از:
 کسب و کار سيار :هر نوع خرید و فروش سیار به عنوان کسب و کار سیار شناخته میشود .وقتی این امر توسط گوشی همراه
انجام شود به دلیل ظرفیت محدود منابع این وسایل ممکن است مشکالت زیادی به وجود آید .برای غلبه بر این محدودیت می-
توان از منابع ابر برای این نوع کسب و کار استفاده کرد.
 مراقبتهاي بهداشتی سيار :در برنامههای درمان پزشکی محاسبات ابری سیار بسیار کاربرد دارند .ابر میتواند سرویس را بر
اساس نیاز کاربر برای او تامین کند.
 بانکداري سيار :یک معامله میتواند از طریق پیامک و یا اینترنت گوشی همراه نیز انجام شود .بدین منظور باید برنامه مربوطه
روی گوشی همراه فعال شود .امنیت و حریم خصوصی هم در سمت سرور و هم در سمت گوشی همراه باید به درستی انجام شود.
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 یادگيري سيار :یادگیری سیار مبتنی بر ابر به خیلی از محدودیتهای یادگیری سنتی غلبه کرده است .این امر با استفاده از منابع
قدرتمند ابر مهیا شده است.

 -7امنيت در محاسبات ابري سيار
امنیت موضوعی مهم در محاسبات ابری سیار است .هم اکنون نگرانیهای بسیاری درباره امنیت گوشیهای همراه مطرح است و
به طبع این نگرانیها درباره برنامههای کاربردی سیار و همچنین محاسبات ابری سیار نیز وجود دارد[ .]8گوشیهای همراه مانند گرهها در
اینترنت عمل میکنند و در نتیجه در برابر انواع نفوذها و حملهها بسیار آسیب پذیر هستند .مسائل امنیتی محاسبات ابری عبارتند از:
 امنيت شبکه :درگوشیهای همراه تهدیدات بسیاری از طریق ارتباط با شبکه به وجود میآیند .بعضی از برنامهها میتوانند باعث به
خطر افتادن حریم خصوصی کاربران شود .مشکالت امنیت شبکه همه موارد امنیتی درباره گوشیهای همراه و اینترنت آنها را در
بر میگیرد .شبکهها میتوانند عمومی یا خصوصی باشند .شبکههای خصوصی که سازمانهای شناخته شده آن را تامین میکنند
از قابلیت اطمینان خوبی برخوردار هستند .اما زمانی که کاربران به شبکههای عمومی وصل میشوند .قابلیت اطمینان یک نگرانی
بزرگ است .به عنوان مثال زمانی که مسافران از اینترنت بیسیم قطار استفاده میکنند در چنین مواردی دستگاههای همراه به
خاطر شبکهی غیرقابل اعتمادی که از آن استفاده میکنند بسیار آسیب پذیر هستند.
 امنيت سطح کار بردي :برنامههایی که روی دستگاههای همراه نصب میشوند میتوانند تهدیدی برای اطالعات محرمانه کاربران
باشند .برنامههای غیر قابل اعتمادی که روی گوشی همراه کاربران نصب میشوند میتوانند باعث نشت اطالعات از گوشی همراه
شوند .برای حفظ اطالعات محرمانه کاربران روی گوشی همراه در برابر این برنامهها باید تدبیری جدی اندیشیده شود .کاربران نیز
باید درباره نصب برنامهها روی گوشی همراه مراقب باشند.
 حریم خصوصی :محافظت از داده ها در برابر دسترسی های های فیزیکی غیر مجاز از اهمیت ویژهای برخوردار است .حفاظت از
اطالعات حساس از طریق رمزگذاری باعث میشود تا اگر گوشی همراه گم شد اطالعات برای دیگران قابل استفاده نباشد[.]9
 امنيت ابر :برای سازمانها و شرکتهای خصوصی که اطالعاتشان را به سرورهای ابر میسپارند امنیت از چند جهت مهم است:
یکپارچگی-،احراز هویت و مدیریت حقوق دیجیتال.
 یکپارچگی :هر نوع دسترسی کاربر به اطالعات باید دارای تشخیص هویت باشد .روشهای مختلفی برای حفظ یکپارچگی
اطالعات ذخیره شده وجود دارد که در مقالهای جداگانه بررسی خواهند شد.
 احراز هویت :در محیطهای سیار روش های متفاوتی برای احراز هویت وجود دارد .استفاده از شناسه کاربری و رمز عبور
یکی از این روشهاست .سه مساله مهم در این بحث عبارتند از :احراز هویت ،سطوح دسترسی و حسابرسی .احراز هویت
مشروعیت کاربر را بررسی میکند .سطوح دسترسی مشخص میکند که کاربر به چه مجموعهای از اطالعات میتواند
دسترسی داشته باشد .در این بین اگر چیزی اشتباه شد با حسابرسی میتوان دالیل آن را فهمید که این امر قابلیت
اطمینان را افزایش میدهد[.]10
 مدیریت حقوق دیجيتال :توزیع غیر قانونی محتوای دیجیتال مثل ویدئو ،عکس ،فایل صوتی و کتابهای الکترونیکی روز
به روز رایجتر میشود .امضای دیجیتال و رمزگذاری روشی امن برای دسترسی به اطالعات است.
 -8کارهاي انجام شده
امنیت محاسبات ابری سیار در تحقیقات بسیاری مورد بحث قرار گرفته است .در [ ]11فریم ورکی پیشنهاد شده است برای
برنامه های گوشی همراه که همزمان از چند نقطه قابل دسترسی هستند .هر گره به محض وصل شدن به این برنامه بهنگام سازی میشود.
[ ]12فریم ورکی را معرفی میکند که بر اساس محل ،سرویسها را زمانبندی میکند .این فریم ورک از الگوریتم  IJS6استفاده میکند و از
رمزگذاری برای تشخیص هویت کاربران بهره میبرد .سیستم پیشنهادی [ ]13از سه قسمت تشکیل شده است :کاربر گوشی همراه ،فراهم
کننده سرویس ابر و شرکت ثالث .شخص با گوشی همراه خود درخواستی را به سرور میفرستد و فراهم کننده سرویس ابر بر اساس
IMSI-based Join Secure
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درخواست ،منابع مورد نیاز را تامین میکند .این روش بسیار مفید است اما محدودیت اصلی آن کمبود امنیت داده در ابر عمومی است .در
[ ]14روشی برای رمزنگاری داده ها در سرویس ابر پیشنهاد شده است که بار محاسباتی کمتری دارد و بسیار بهینه است .در [ ]15فریم
ورک پیشنهادی بر اساس دادههایی که در گذشته در ابر ذخیره شدهاند میتواند تعداد زیادی کاربر آنالین را پشتیبانی کند .این رویه سربار
ارتباط و پردازش را حداقل میکند .در [ ]16سیستمی مجازی بر اساس  IPبرای گوشیهای هوشمند پیشنهاد شده است که به کاربران
کمک میکند تا از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنند .کاربران به سادگی میتوانند این نرمافزار را نصب کنند.
 -9نتيجه گيري
تعداد کاربران استفاده کننده از گوشی همراه در حال افزایش است و سناریوهای استفاده از آن نیز روز به روز در حال تغییر
هستند .کاربران به سمت کسب و کار سیار سوق پیدا کردهاند بنابراین در گوشیهای همراه اطالعات حساسی وجود دارد .درنتیجه گوشی-
های همراه بسیار مورد توجه هکرها و نفوذ گران قرار گرفته است .بنابراین امنیت در گوشیهای همراه از اهمیت ویژهای برخوردار است و
ایجاد سیستم محاسبات ابری امن برای گوشیهای همراه به امری جدی بدل شده است .هدف از محاسبات ابری سیار ارائه منابع به کاربران
و باال بردن کارایی گوشیهای همراه آنان میباشد .در این مقاله ،درباره مسائل مختلف محاسبات ابری سیار و تهدیدات آن بحث شد .نتایج
مقاالت دیگر در زمینه امنیت محاسبات ابری سیار بررسی و تهدیدات به دو دسته اصلی طبقه بندی شدند :تهدیدات سمت گوشی همراه و
تهدیدات سمت ابر.
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