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 رایانش ابریدر رمزنگاری  
 

 

 4سفیدی مینا چوپانی ،3پویان صالحی،2 اسماعیل ملک زاده سرایی ،1  معصومه رئوف فوشازده

 بابل کال امیر آریان، فناوری و علوم عالی آموزش موسسه کامپیوتر، مهندسی گروه  3و1

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده عالمه محدث نوری،نور  4و2  

 

 

 چکیده

رمزنگاري  .اند درآمده استاندارد صورت به آنها از اندکی تعداد تنها اما ، هستند متعدد بسیار رمزنگاري هاي الگوریتم     

در  .می پردازد به صورت امنذخیره سازي اطالعات  دانشی است که به بررسی و شناخت اصول و روش هاي انتقال و

استفاده از نیاز به مورد توجه قرار گرفته  است.  هاي عظیمات دادهبراي محاسب هاي اخیر استفاده از منابع بهینهسال

هاي مستقل از ي اطالعات در حافظهپذیري، ظرفیت باالي محاسباتی و توانایی ذخیرهزیرساختی براي فراهم آوردن انعطاف

هاي ابر موجب بروز چالششود. با این حال، ذات عمومی مکان ایجاد شده است که این زیرساخت، رایانش ابري نامیده می

شود بعبارتی کنترل فیزیکی از اطالعات در ابر غیرممکن است. بنابراین، رمزنگاري اطالعات حساس و حیاتی امنیتی می

هاي غیرقابل اعتمادي همچون ابر، خطرناک است. در طرف امري ضروري است. استفاده از رمزنگاري سمت سرور در محیط

بر است. براي حل این چالش، ما تواند مزایاي براي ابر به همراه داشته باشد اما این کار زمانمیدیگر رمزنگاري سمت کاربر 

 پیشنهاد تخصصی هاي روش مقاله، این در گیرد.کنیم که بعنوان  میانجی مورد استفاده قرار میابر خصوصی را معرفی می

با توجه به  کاربر سپس و ابر به مالک از یعنی کند، محافظت تهاان تا ابتدا از را اطالعات موثر طور به تواند می که است شده

کنیم که خطرات ناشی از هاي امنیتی در ابر ارائه می، ما رمزنگاري را بعنوان سرویسی براي حل چالشXaaS مفهوم 

 کند.رمزنگاري سمت سرور و نیز ناکارآمدي رمزنگاري سمت کاربر را حل می

 

 تیامن ،يپردازش مواز ،يرمزنگار ،يپردازش ابر کلمات کلیدی:
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 مقدمه.1
 می نگهداري ثالث شخص توسط که کند می مدیریت را سیستم از خارج سازي ذخیره هاي سیستم عمده طور به ابر      

د امروزه با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و اطالعات الکترونیکی، تغییرات وسیع و ناگهانی در نوع و تعدا .شود

شود موجب استفاده از ها ایجاد شده است. این تغییرات که هرروزه بر سرعت آن افزوده میهاي پردازشی شرکتسیستم

ي تقاضا است و هاي دینامیک مانند رایانش ابري شده است که رایانش ابري، زیرساختی به روز رسانی شده در لحظهرایانش

است بعبارتی شما به میزان استفاده خود هزینه خواهید کرد. قابلیت ارتجاعی و ي استفاده از این رایانش کم از طرفی هزینه

هاي خاصی مانند هاي کوچک و یا ارگانپذیري این رایانش موجب شده است که این زیرساخت مورد توجه شرکتانغطاف

د کرده است به طوري که ما ي جوامع بشري ایجاهاي بیمه شود. ابر تحت وب، انقالبی در زندگی روزمرهبهداشت یا شرکت

هاي تحت وب مانند گوگل، یاهو، آمازون و غیره هستیم. از طرف هرروزه قادر به تعامل ال یکدیرگ با استفاده از سرویس

هاي مربوط به شود. چالشها میهایی براي شرکتدیگر با توجه ذات رایانش ابري، مهاجرت به ابر موجب بروز چالش

ها، امنیت [. غیر از این چالش1هاي مربوط به فناوري]هاي تجاري و چالششوند، چالشته تقسیم میرایانش ابري به دو دس

کشد. با توجه به اینکه برنامه و اطالعات کاربر در موقعیت ارائه هاي سورس باز را به چالش میهمیشه معماري سیستم

شاهده شده است. در حالت کلی، باید اطالعات در برابر ي امنیت متري در زمینههاي جديي ابر قرار دارد نگرانیدهنده

هاي مضر، تخریب اطالعات، سرقت اطالعات و عدم حفظ حریم خصوصی به مانند خطراتی برخی از خطرات مانند سرویس

 هاي خصمانه  امن نگهداري شوند.همچون قطع ارتباط یا شنود و برنامه

وجود ندارد، رمزنگاري به عنوان بهترین راهکار براي حفاظت از اطالعات در ابر که هیچ کنترل فیزیکی بر روي اطالعات 

گیرد. رسد. در حقیقت رمزنگاري براي محرمانگی و اصالت و یکپارچگی اطالعات مورد استفاده قرار میحساس به نظر می

ي و کنترل دسترسی را براي ویژگی چند کاربري و دسترسی آسان ارائه دهندگان ابر به اطالعات، لزوم استفاده از رمزنگار

 کند. حفظ محرمانگی اطالعات نمایان می

گرچه رمزنگاري بهترین راهکار براي حفاظت از اطالعات حساس است اما در صورت استفاده از رمزنگاري سمت کاربر، به 

ربر امن نیست. از طرف ها در سمت کاها و گواهیمزایاي استفاده از ابر خدشه وارد شود. همچنین نگهداري از تمامی کلید

را ارائه خواهیم کرد و نشان  EaaS2دیگر، رمزنگاري سمت سرور در محیطی عمومی داراي معایبی است. در این مقاله 

دهیم که کنترل و مدیریت اطالعات با استفاده از رمزنگاري موجب حذف مشکالت ناشی از رمزنگاري در سمت کاربر و می

 . شودهاي عملیاتی میکاهش هزینهشود و همینطور موجب سرور می
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 رمزنگاری.2

 

 بین که پیغامهایی از محافظت بمنظور قرنها براي و است قدیمی هنر یک . رمزهاست و کدها علم رمزنگاري       

 .بماند محرمانه آنها پیغامهاي تا است شده استفاده یشده، م ردوبدل دیگران و عشاق جاسوسان، فرماندهان،

 تغییر عدم از باید ضمن در و داریم پیغام گیرنده و فرستنده هویت اثبات به نیاز داریم، سروکار دیتا امنیت با که میهنگا

 دیتاي ارتباطات امنیت قلب در جامعیت و هویت تصدیق محرمانگی، یعنی موضوع سه این . شویم مطمئن پیغام محتواي

 .کنند دهاستفا رمزنگاري از یتوانند م و دارند قرار مدرن

 شده ارسال آنها براي پیغام که شود خوانده کسانی توسط میتواند فقط پیغام یک که شود تضمین باید مساله این اغلب

 نوشتن هنر رمزنگاري .دارد نام "رمزنگاري" باشد مساله این کننده تامین که روشی . ندارند را اجازه این دیگران و است

 .بخواند را پیغام محتواي نتواند موردنظر کننده دریافت از بغیر هیچکس بطوریکه است رمز بصورت

 .است نیاز ریاضیات دانش از مقداري به تر عمیق درک براي . دارد را خود به مخصوص اصطالحات و ها ففمخ رمزنگاري

 

 

 مرور ادبیات.3

باید به اندازه کافی امن باشد. در این ي اطالعات هاي غیر قابل اعتماد مانند ابر عمومی، محاسبات و ذخیرهدر محیط         

هاي رمزنگاري که قابلیت بکارگیري در ابر را قسمت، براي اینکه یک ابر را امن و قابل اعتماد کنیم، در مورد برخی تکنیک

دارند بحث خواهیم کرد. عالوه بر این براي برقراري امنیت فیزیکی سنتی، متدهاي مجازشناسی و احراز هویت از برخی 

هاي رمزنگاري مانند رمزنگاري مبتنی بر هویت، رمزنگاري مبتنی بر ویژکی، رمزنگاري هممورفیک و رمزنگاري قابل نیکتک

 .هاي متقارن و نامتقارن بهره خواهیم بردجستجو، ایزوله کردن رمزنگاري و رمزگشایی، ترکیب رمزنگاري

 

 

 رمزنگاری مبتنی بر هویت.4

 

یک فرد براي رمزنگاري را معرفی کرد که در این روش هویت فرد مانند آدرس ایمیل با یک  شمیر، استفاده از هویت       

[ بائورا از رمزنگاري مبتنی بر هویت براي ایجاد امنیت در محیط سالمت 3[. در ]2شود.]گواهی دیجیتالی جایگیزین می

از فاز یک، ایجاد ارتباطی امن مابین نهادهاي استفاده کرده است. روش پیشنهادي توسط بائورا، بر دوفاز مبتنی است. هدف 

ي اطالعات و ابر است. براي رسیدن به این هدف، پس از ي سرور و درخواست کنندهکنندهمختلف حاضر مانند کاربر، ارائه

رمز  ي اطالعاتي سرور، کاربر اطالعات را با استفاده از کلید عمومی و هویت گیرندهتنظیمات اولیه توسط ارائه دهنده

کند. سپس تایید اصالت اطالعات با استفاده از امضاي دیجیتالی در سمت گیرنده و با هدف تقویت اصالت اطالعات انجام می

 گیرد. می

ي کنندگات تاکید دارد. با توجه به اینکه کاربر از هویت فرد درخواست کنندهفاز دوم بر دسرتسی مناسب درخواست 

هایی به درخواست کنندگان هایی رمز شوند و با استفاده از سیاستت باید بر اساس سیاستاطالعات آگاهی ندارد، اطالعا
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هاي مختلف و اطالعات، دسترسی داده شود.  نویسنده، درخت دسترسی طراحی کرده است که این درخت مبتنی بر نقش

 هاي غیرضروري نیست. یري ویژگیي اطالعات قادر به یادگنیز سطح حریم خصوصی است. در این سناریو، درخواست کننده

 

 

      یرمزنگاری مبتنی بر ویژگ.5

هاي مرتبط به کنترل دسترسی مبتنی بر ي محاسبات قابل اعتماد، رمزنگاري مبتنی بر ویژگی براي حل چالشدر زمینه

ی که کلید به نقش ایجاد شد. در این روش، متن رمز شده باید مربوط به فرمولی به نام فرمول دسترسی باشد درحال

ي دسترسی به اطالعات ها، فرمول دسترسی را راضی کنند، اجازهشود. چنانچه این ویژگیها مربوط میاي از ویژگیدسته

 [.4شود. این ایده براي اولین بار توسط ساهاي و واترز معرفی شد]صادر می

هاي مخفی براي کاربران مجاز فاش ید کلیدشوند بادر رایانش ابري که اطالعات رمز شده بر روي سرورهایی ذخیره می

شوند. این عملیات، نیازمند مکانیزمی کارآمد براي مدیریت و توزیع کلید است. با توجه به وجود تعداد زیادي از کاربران 

که توسط CP_ASBE مجاز و یا حذف کاربران غیرمجاز، کارآمدي سیستم کاهش خواهد یافت. از این روي، وان روش 

پذیري را فراهم کند به پذیري و انعطاف[ ارائه شده است را بکار گرفت و تنها ساختاري سلسله مراتبی که مقیاس5بووبا ]

نشان داده شده است طرف سوم مورد اعتماد، شاه کلیدها را توزیع  1آن افزود. در یک ساختار سلسله مراتبی که در تصویر 

ي اطالعات را براي رمزنگاري و رمزگشایی تعیین کنندهصاحب و مصرف ي اختیارات وکند و همینطور دامنهو مدیریت می

کند. اطالعات در سرورهاي ارائه ها را تعریف میکند و همینطور ایجاد نمایندگی براي استفاده از کلید در زیر دامنهمی

خود را به نهادهاي مورد  ي اطالعات، وظایف، مالک یا مصرف کنندهCP_ASBE شود. با توجه به ي ابر ذخیره میدهنده

شود. امنیت روش برابر با هاي ضروري آنالین میي اطالعات در زمانکنندهکنند بنابراین مالک و یا مصرفنظر منتقل می

 [.6است] CP_ABE سطح امنیتی در 

 
 HSABEدر طرح  یسلسله مراتب ستمیمدل سنمایش . 1شکل 

 

 
 

  رمزنگاری هممورفیک و قابل جستجو.6

با ظهور رایانش ابري و ضرورت طرف مورد اعتماد سوم براي ذخیره و پردازش اطالعات، احتمال تصادم در            

هاي غیر قابل اعتمادي چون ابر پرداختند. اطالعات افزایش یافت. بنابراین، محققان به مدوالسیون رمزنگاري در محیط

شود بدون رمزگشایی اطالعات، بر روي اطالعات پردازش میرمزنگاري جستجوپذیر و هممورفیک تکنیکی است که موجب 

 انجام داده و تغییراتی اعمال کرد. 
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کند. براي مثال، او توانست بونه، مدلی براي رمزنگاري ارائه کرده است که جستجو بر روي کلمات کلیدي را فراهم می

 [. 7اي را در یک ایمیل رمز شده و بدون رمزگشایی آن پیدا کند]کلیدواژه

ي بعالوه q[ موجب بروز انقالبی در رمزنگاري هممورفیک شد که در آن متن رمزشده از رب کلید و عدد تصادفی 8گنتري]

  . c = p*q + mآید. متن اصلی بدست می

توانند با حفظ حریم ي اطالعات میکنندههوو، روشی براي جستجوي اطالعات ارائه کرد که در این روش درخواست

شود. در فاز هاي ناامن دسترسی داشته باشند. این روش به دو فاز تقسیم میاطالعات مورد نیاز خود در محیطخصوصی به 

کنند    ها، از رمزنگاري هممورفیک استفاده میاول، نویسندگان براي جستجو بر روي اطالعات رمز شده با استفاده از کلیدواژه

دهد. البته ها را پاسخ میکاربري قابل اعتماد است که تمامی درخواست در ایت فاز، اینگونه فرض شده است که ادمین،

ادمین قادر به کسب اطالعات در مورد کلیدواژه یا اطالعات نیست چرا که ادمین داراي کلید خصوصی براي رمزگشایی 

تختیارات اعطا شده به کنند و سپس تمامی اطالعات نیست. در فاز دوم، آنها فرضیات اولیه در مورد ادمین را ابطال می

 [9شود. ]ادمین، به طرف مورد اعتماد سوم منتقل می

در نهایت، سوتار و پاتیل چارچوبی در رایانش ابري با استفاده از در نظر گرفتن سه طرف ابر، کاربر و سرور ابري ارائه 

اطالعات حساس مانند رمز عبور و  ي اطالعات قابل تشخیص توسط فرد،اند. سپس آنها اطالعات افراد را به سه دستهکرده

اند و در نهایت با استفاده از رمزنگاري هممورفیک، مکانیزمی براي ي ثبت نام تقسیم کردهاطالعات عمومی مانند شماره

شود.  تبادل این اطالعات مابین سه طرف مورد نظر ارائه شده است. بنابراین گمنامی براي حفظ حریم خصوصی فراهم می

هاي اعتباري افراد را با کارتهاي اعتباري موجود در سرور گیرد که کارت، احراز هویت توسط طرف سوم انجام میدر این کار

اند که سرور ابري به اندازه کافی براي نگهداري اطالعات کاربران امن کند. در این کار، نویسندگان فرض کردهابر مقایسه می

هاي محیط هویت کاربران پیشنهاد شده است تا اینکه به پردازش اطالعات در است از این روي این روش بیشتر براي احراز

 .[10]چندکاربره پیشنهاد شود

 

 ه کردن رمزنگاری و رمزگشاییایزول.7

توان در یک ابر توان اطالعات رمز شده و کلید رمزنگاري را میدهد که چگونه میاین دسته از تحقیقات نشان می        

رد. یک روش براي مواجهه با این مشکل، استفاده از تقسیم مجازشناسی است بطوریکه در مدیریت عمومی نگهداري ک

هاي متفاوتی در پردازش بر روي یک سند تجارت نیز رایج است. بعنوان مثال، یک منشی با یک حسابدار داراي توانایی

 موجود در یک شرکت است.

سازي رائه کرده است که در آن رمزنگاري و رمزگشایی عملیاتی جدا از ذخیرهاي از این مدل تجاري را در ابر اهووآنگ نمونه

که یک کنند، سپس زمانیي ورودي را اجرا می[. براي مثال کاربران براي مجازشناسی یک برنامه11اطالعات است.]

کاربر به ابر ارسال  4(ID) شناسه کاربر را به عنوان فردي مجاز تشخیص داد، این درخواست به همراه CRM3ي برنامه

کاربر به سرویس رمزنگاري و رمزگشایی ارسال شناسه ي مرتبط، اطالعات و شود. پس از یافتن اطالعات رمزشدهمی

شود تا اطالعات از رمز خارج شود. این اطالعات رمزگشایی شده، با استفاده از کانالی امن در اختیار درخواست کننده می

 مزنگاري و رمزگشایی، تمامی اطالعات مربوط به پردازش را حذف خواهد کرد. گیردو سپس سرویس رقرار می
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 های متقارن و نامتقارنالگوریتم ترکیب.8

هاي متقارن و نامتقارن و با عملکردي بهتر از کونسولو راهکاري را ارائه کرد که با استفاده از ترکیب الگوریتم         

کند. در راهکار ارائه شده، اطالعات باید با استفاده از یک الگوریتم نیتی بیشتر عمل میالگوریتم نامتقارن و همچنین با ام

توان با استفاده رمزنگاري نامتقارن رمز کرد. با توجه به اینکه رمزنگاري متقارن رمز شوند درحالی که کلید مربوطه را می

تواند کلید متقران را از رمز ي کلید خصوصی میداراي جفت کلید عمومی و خصوصی است، تنها دارندهرمزنگاري نامتقارن 

ي کلید عمومی در کنار اطالعات موجب دسترسی به اطالعات و کلید عمومی توسط مالک در هر نود خارج کند. ذخیره

ي گواهی کاربر در ات رمزگشایی مشابه با ذخیرهشود. در این کار، اینگونه فرض شده است که عملیتوزیع شده در شبکه می

 [ 12گیرد.]نود کاربر صورت می

ي تئوري دارند و نیازمند زمان بسیاري براي هایی که در باال ارائه شد در حال حاضر فقط جنبهبسیاري از تکنیک

تمادي است که رمزنگاري را بعنوان کنیم استفاده از طرف سوم مورد اعسازي عملی آنها است. راهکاري که ما ارائه میپیاده

 افزاید.سرویسی به رایانش ابري می

 روش:

سازي ، باید سه مرحله را انجام دهیم. ابتدا، ابر خصوصی پیاده  EaaSبا توجه به ایجاد طرف سوم مورد اعتمادي در نقش ، 

 VM هاي اي و مبتنی بر تعداد هستههاي چند رشتهکنیم سپس الگوریتمی براي رمزنگاري ارائه کنیم و در نهایت، ویژگی

 تعریف کنیم.

 

 

 سازی ابر خصوصیپیاده.9

دهد که بر روي زیرساخت وامنیت کنترل بیشتري داشته باشند زیرا که شبکه یک ابر خصوصی به کاربران اجازه می          

توسط سازمان، در برابر شود. عالوه بر این در یک ابر خصوصی، اطالعات پردازش شده و دسترسی ها محدود می

هاي پهناي باند در حین پردازش تاثیري ندارد. اما، ابر خصوصی از شوند و محدودیتهاي غیرقانونی حفاظت میاستفاده

اي بزرگ است که مزایاي رایانش ابري را به همراه داشته منابع محاسباتی بزرگی برخوردار نیست اما با این حال به اندازه

 [13در ابر خصوصی، تقسیم بار کاري کاربر بر روي منابع با توجه به وسعت شرکت موردنظر شدنی است.] باشد. بنابراین،

هاي خود را به اشتراک بگذارند. توانند نمونهاز طرف دیگر در یک ابر خصوصی، گروهی از کاربران وجود دارند که می

 شود. ها در یک ابر خصوصی تضمین میبنابراین، در دسترسی بودن سرویس

هستیم. تعدادي از  5IaaSسازي سازي یک ابر خصوصی، نیازمند به کارگیري چارچوبی براي طراحی و پیادهبراي پیاده

 است.  Eucalyptus و OpenStack و Nimbus و  OpenNebulaهاي معروف در این زمینه چارچوب

اندازي ساده است گرچه داراي راهOpenNebula در حقیقت، چارچوب مناسب به کاربر و کاربرد موردنظر بستگی دارد. 

داراي هیچ سیستم  OpenNebulaاند. با توجه به اینگه در ورژن نهایی بهبود یافته Eucalyptusها مانند سایر چارچوب

 OpenStackو  Eucalyptusي پایینی است. براي تصاویر نیست با این حال این چارچوب داراي سرعت توسعه 6کش

هاي با تعداد زیاد،  VM  و   کنند اما، براي سرورهاانی که سرورها تعداد کمی هستند بسیار عالی عمل میمعموال در زم

در این  VMي مدیریتی قابل قبولی نیست و همینطور داراي شبکه  Nimbusیابد. ها افزایش میزمان و تعداد شکست

ود چهار ماه است که ارائه شده است این موضوع را چارچوب قابل استفاده نیست و با توجه به اینکه این چارچوب حد

هاي تحت وب آمازون، استانداردي عملی و یکی از توان بعنوان یکی از معایب این چارچوب در نظر گرفت. سرویسمی

                                                 
5 Infrastructure as a service 
6 Cashing system 
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توان بعنوان استانداردي ضروري در توان در نظر گرفت. قابلیت سازگاري با این سرویس را میبهترین ابرهاي عمومی می

 ]14[.سازگار نیستS3 و  EC2با  OpenStackها ظر گرفت. در میان این چارچوبن

اند. آنها زمان مورد نیاز براي دسترسی انجام داده   Eucalyptus و OpenStack اي مابین[، نویسندگان مقایسه15در ]

در اند. نامیده  time-VM launch7 اند و این المان راگیري کردهاندازي یک نمونه را اندازهبه یک منبع در هنگام راه

اندازي آنها بصورت کند اما در صورت راهبسیار سریعتر عمل میOpenStack ها بصورت سري، VM اندازي هنگان راه

نشان داده شده  2کند که در تصویر سریعتر عمل می Eucalyptusها،  VM ، چهار و بیشتر 3موازي، در هنگام وجود 

کند.  در نهایت، با توجه به هاي مختلف ارسال نمیتصاویر را براي نمونه  Eucalyptusاین است که  است. دلیل این اتفاق

 در  Right Scale ي به اندازه OpenStackدر  Horizon ي رابط این دو چارچوب، نویسندگان ادعا کردند که مقایسه

Eucalyptus یک ابر عمومی با استفاده از رابط مجاز است. سازي یک ابر خصوصی در قوي نیست. براي مثال،یکپارچه 

 
  VM يمواز يزمان راه انداز نمایش. 2شکل 

 

 
 

 

 Eucalyptus هاي ماشین مجازي است و منابع ضروري را ي نود که در همان ماشین با نمونهکنندهمولفه، کنترل 6از

بندي و ي خوشهکننده، کنترلVMware hypervisorدر هنگام استفاده از VB  ي اختیاريکند، مولفهفراهم می

کند. براي افزایش هاي دیگر استفاده میبراي مدیریت و درخواست از مولفه walrusي ابر و کنندهسازي و کنترلذخیره

را در یک ماشین   NC8ها به غیر از طور سهولت در مدیریت، تمامی مولفهو همین  CLCو  Walrusتعامل مابین 

 hypervisorي نود همراه با ي کنترل کنندهایم. مولفهسازي کردهنشان داده شده است پیاده 3یر فیزکی که در تصو

براي  dashboardو  EUCA2OOLSتاپ و با استفاده از ضروري در چهار ماشین قرار گرفتند. و در نهایت از یک لپ

 هاي ابر استفاده کردیم. مدیریت مولفه

 

 
 ابر يکربندیپ ینمونه خصوص. 3شکل 
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 ی رمزنگاریکتابخانه.10

تواند محرمانگی و اصالت اطالعات را فراهم کند. بنابراین روش ماباید همانطور که قبال گفته شد، رمزنگاري می         

ي انتخابی، جلوگیري از تخریب اطالعات، تزریق پیام توسط مخرب امنیت معنایی اطالعات را در برابر حمالت متن رمزشده

  MAC9کند باید از کد احراز هویت پیام ظ کند. با توجه به اینکه محرمانگی فقط امنیت در برابر شنود را حفظ میرا حف

براي حفظ اصالت استفاده کنیم. تنها راه براي حفظ محرمانگی و اصالت، استفاده از رمزنگاري احراز هویت شده است. 

شود بنابراین براي هدف ما مناسب است. دهاي رمزنگاري را شامل میها و انواع مانواع الگوریتم CryptoPPي کتابخانه

 استراتژي مختلف وجود دارد، اگر رمزنگاري در در ابتدا استفاده شود مانند پروتکل  MAC  ،3براي ترکیب رمزنگاري و 

IPSEC10ي همزمان بر روي متن اصلی همانندشود در حالی که استفاده، کامال امن در نظر گرفته می SSH11   ناامن

 [16تواند امن باشد.]دهد و در بعضی از ساختارها می، رمزنگاري را پس از احراز هویت انجام می SSL12است. پروتکل 

 

 

 ایمدل چند رشته.11

کند تعلق دارد.. هر هاي مشابه یا متفاوت استفاده میها به گروه امنیتی که از الگوریتمدر سناریوي ما، چندکاربري       

اي نوشته توانند رمزنگاري یا رمزگشایی شوند. چنانچه برنامه بصورا چندرشتهها، چندین فایل دارند که میدام از این گروهک

ها طی یک روند متوالی انجام اي را شاهد نخواهیم شد. در حالت قبل، بسیاري از عملیاتعملکرد بهینه EaaS نشود در 

 ي خود هستیم.شود. بنابراین ما نیازمند استفاده از پردازش موازي در برنامهع میي بیش از حد منابشد که موجب استفاده

سازي اي مناسب براي پیادهبعنوان کتابخانه  OpenMP13پذیري و قابل حمل بودن موجب شده است که سهولت، انعطاف

کند. تنظیم ها را ایجاد میاز رشته شود، گروهیي موازي شده وارد میموازي بکارگرفته شود. زمانی که یک رشته به ناحیه

 بستگی دارد. با توجه به اینگه تعدادي   OpenMPي هاي بولین در کتابخانهها به تنظیم برخی از ویژگیتعداد رشته

VMware هاي پذیري را با توجه به هستهتوانیم تنظیمات مقیاسهاي مختلفی داریم، میبا هستهCPU موجود در هر 

VM بندي سازي مربوط به انتخاب یک الگوریتم زمان.از طرفی دیگر، تنظیمات مهم دیگري براي موازيتنظیم کنیم

هاي بندي، سربار کمتري را در زمانguided بندي، الگوریتم مناسب است. در میان چهار الگوریتم در پردازش زمان

 کند.پردازشگرهاي مختلف ایجاد می
 EaaS. چند نخی در 4شکل 
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 گیریج و نتیجهنتای.12

شود و سپاري موجب افزایش خطرات امنبتی میهاي برونسازي و ویژگیدر رایانش ابري که چند مالکیتی، مجازي          

توان با استفاده از رمزنگاري و مدیریت کلید و اعطاي گونه کنترل فیزیکی بر روي اطالعات وجود ندارد اطالعات را میهیچ

امن کرد. با این حال پیدا کردن طرف سوم مورد اعتمادي براي توزیع کلید در چنین محیطی کاري کلید به افراد مجاز، 

هاي رمزنگاري را براي محیط ابري بهینه کرد. برخی محققان با استفاده از سخت است.  براي حل این مشکل، باید تکینیک

ند. احرازهویت مبتنی بر هویت و مبتنی بر ویژگی اترکیب رمزنگاري و احراز هویت سعی در برطرف کردن این مشکل داشته

ي مدلی با استفاده از ایزوله کردن رمزنگاري و ي مناسبی براي چنین تحقیقات است. برخی دیگر سعی در ارائهنمونه

ب اند.  راهکار دیگري که بر مدیریت کلید تاکید دارد، استفاده از ترکیسازي در ابر داشتهرمزگشایی ار سرویس ذخیره

هاي رمزنگاري متقارن و نامتقارن است.  یکی از بهترین راهکارها که محققان زیادي نیز در این زمینه فعالیت الگوریتم

ها در این رمزنگاري بر روي اطالعات رمز شده صورت اند استفاده از رمزنگاري هممورفیک است که تمامی عملیاتکرده

 سیار کند است. گیرد. با این حال، این راهکار در عمل بمی

بنابراین اولین مشکل در رایانش ابري نبود تعاملی مابین رمزنگاري سمت کاربر و سمت سرور است. رمزنگاري سمت سرور 

با بکارگیري منابع ابر داراي سرعت بسیار باالیی در رمزنگاري و رمزگشایی است اما این عملیات در طرف سوم غیرقابل 

دهد. ري سمت کاربر داراي امنیت باالیی است اما مزایاي رایانش ابري را تحت تاثیر قرار میگیرد. رمزنگااعتماد انجام می

سازي یک ابر خصوصی بعنوان طرف سوم مورد اعتماد که رمزنگاري را بعنوان سرویسی ارائه رسد که پیادهپس به نظر می

وریتم انتخاب شده نشان داده شده است که این الگ 6، زمان براي 6تواند این مشکالت را برطرف کند. در تصویر کند می

 3با  i5_intel اند. یک ماشین شامل پردازشگر ارائه شده بدست آمده Eaas ها در سمت کاربر و با استفاده از الگوریتم

gb RAM طور براي انتخاب شده است و همین EaaS  ارائه شده توسط ما یک VM  گیگا بایت  32هسته و  14با  

RAM300ها بر روي فایل متنی ظر گرفته شده است. تمامی آزمایشدر نMB  انجام شده است. جدول نشانگر افزایش

بار 6ي ما، توجه در زمان رمزنگاري و رمزگشایی فایل مورد نظر است. این جدول نشانگر این است که روش ارائه شدهقابل

ترین دلیل این عملکرد تواند اصلیاي میو استفاده از چندرشتهکند. بکارگیري منابع ابر بهتر از یک کامپیوتر تنها عمل می

 باشد. 
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