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محمدمهدي واعظي نژاد
رايانش ابري، يك فناوري جديد و به عبارتي ديگر، 
يك نگرش صحيح در طرح هاي سرمايه گذاري فناوري 
اطالعات اس��ت كه عالوه بر كاهش ش��ديد هزينه ها، 
عملكرد بهت��ر و قابليت هاي فراواني را به ارمغان آورده 
اس��ت. اين فناوري، راهي براي تغيير مدل هاي كس��ب 
و كار نب��وده، بلكه همچ��ون پديده اينترن��ت، انقالبي 
در زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات قلمداد مي ش��ود 
كه معماري نويني را در توس��عه، اس��تقرار، اجرا و ارائه 

خدمات نرم افزاري همراه داشته است.
اكنون ش��ركت هاي بزرگي همچون مايكروسافت، 
گوگل و آمازون عالوه بر ارائه نرم افزارهاي مبتني بر  ابر، 
اعالم كرده ان��د كه اهداف آينده آنها، انتقال برنامه هاي 
كاربردي به محيط هاي ابري خواه��د بود. برنامه هايي 
كه روي ابرها مس��تقر شده و براحتي همچون ابر روي 
س��رورهاي پيشرفته شناورند. پايگاه هاي داده ابري هم 
توانسته اند تحول بزرگي را در تمركز داده ها و اطالعات 

ايجاد كنند.
اب��ري  رايان��ش  الگ��وي  به كارگي��ري   ام��روزه 
� ك��ه به روزترين و پيش��رفته ترين فن��اوري در زمينه 

زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات به شمار مي رود � 
با بهره مندي از قابليت هاي پوياي خود، معمول ترين 
روش براي اشتراك گذاري داده ها و يكپارچه سازي 
اطالعات س��ازماني است كه در كشورهاي توسعه 
يافته جهان، زيرس��اخت هاي آن بسرعت در حال 
توس��عه و خدمات مبتني بر ابر نيز رو به گس��ترش 

است.
در رايانش ابري، سازمان ها مي توانند ضمن كاهش 
ش��ديد هزينه ها، از طريق ادغام سيستم ها وتجهيزات 

سخت افزاري و به اشتراك گذاري آنها براساس نياز كاربران، 
محيطي پويا در ارائه خدم��ات ايجاد كرده كه عالوه بر 

مالكيت سيس��تم، هزينه هاي تعمير و نگهداري آن، 
تهيه نسخه هاي پشتيبان از اطالعات و استخدام 

كارشناس��ان فني، ب��ه ارائه كنندگان خدمات 
ابري واگذار مي شود.

مدل ها و الگوهاي رايانش ابري
مدل هاي سرويس ابري و الگوهاي استقرار ابرها را 

مي توان به موارد مختلفي تقسيم بندي كرد.
ارائه كنندگان  براس��اس مدل هاي س��رويس ابري، 

خدمات ابري به سه دسته تقسيم مي شوند:
برنامه هاي كاربـردي در ابر )نرم افزار به عنوان 
يك سـرويس ـ SaaS()۱(: در اين مدل، برنامه هاي 
كاربردي از طريق يك رابط كاربري سبك مانند مرورگر 

وب، روي زيرساخت هاي ابري اجرا مي شود.
در اي��ن نوع مدل از خدمات ابري، امنيت و حفاظت 
از حري��م خصوصي ب��ه عنوان بخش��ي جدايي ناپذير از 

SaaS، به دريافت كنندگان خدمات ارائه مي شود.
سيسـتم عامـل در ابـر )پلتفرم به عنـوان يك 
سـرويسـ  PaaS()۲(: اي��ن مدل، توانايي اس��تقرار 
يا به دس��ت آوردن برنامه هاي نوشته ش��ده با استفاده 
پش��تيباني  ابزاره��اي  و  برنامه نويس��ي  زبان ه��اي  از 
آن را از س��وي ارائه كنن��ده خدم��ات اب��ري، در اختيار 

دريافت كنندگان قرار مي دهد.

در اين نوع مدل، برنامه هاي كاربردي مورد استفاده، 
قابل پيكربندي و كنترل بوده و تالش مي شود با ساز و 
كارهاي امنيتي اساسي در ارائه كننده خدمات ابري مانند 
رمزگذاري اطالع��ات، تائيد هويت و مجوزهاي الزم و 
همچنين در سطح برنامه هاي كاربردي، با تعيين ميزان 
دسترسي و كنترل آن، سازوكارهاي حفاظتي الزم براي 

تامين امنيت و حفظ حريم خصوصي ايجاد شود.
زيرسـاخت در ابـر )زيرسـاخت به عنـوان يك 
سـرويس ـ IaaS()۳(: در اين م��دل، ارائه پردازش، 
ذخيره س��ازي، كنت��رل مح��دود امور ش��بكه اي )مانند 
فايروال ه��ا(، بعضي از منابع محاس��باتي، اجرا و كنترل 
نرم افزارهاي دلخواه ش��امل سيستم عامل و برنامه هاي 
كاربردي، توس��ط دريافت كنندگان خدمات ابري، قابل 

تنظيم است.
در اي��ن م��دل از خدم��ات اب��ري، توس��عه دهندگان 
نرم افزارها، مسئول كامل حفاظت از امنيت و حفظ حريم 

خصوصي دريافت كنندگان خدمات، به شمار مي روند.
مدل ه��اي اس��تقرار رايانش ابري نيز ب��ه موارد زير 

تقسيم مي شود:
ابر خصوصي: زيرس��اختي ابري بوده كه فقط براي 

يك سازمان اجرا شده و متعلق به آن است.

لح��اظ كردن ن��كات امنيت��ي و حفاظ��ت از حريم 
خصوصي كس��اني كه در يك مجموع��ه ابر خصوصي 

هستند، به عهده ارائه كننده آن خدمات ابري است.
ارتباطـات ابـري: زيرس��اخت ابري به اش��تراك 
گذاش��ته شده از سوي چند س��ازمان كه نيازمندي ها و 
نگراني هاي مش��تركي مانند ماموريت ها، سياس��ت ها، 

كنترل هاي امنيتي و ساير مالحظات را دارند.
ابر عمومي: زيرس��اخت ابري كه در دسترس عموم 
م��ردم يا يك گروه صنعتي بزرگ بوده و متعلق به يك 

ارائه كننده خدمات ابري است.
در اين نوع مدل از اس��تقرار ابري، توس��عه دهندگان 
نرم افزار و ارائه كنندگان خدمات ابري، مسئول حفاظت 

از امنيت و حفظ حريم خصوصي كاربران خود هستند.
به طور خالصه، باي��د اذعان كرد كه امنيت و حفظ 
حريم خصوصي، بس��يار فراتر از اجراي دسترس��ي هاي 
كارب��ري و رمزهاي عبور ب��وده و به كارگيري و اعمال 
الزامات امنيتي ضرورتي بزرگ براي سيستم هايي است 

كه از اطالعات حساس و حياتي برخوردار هستند.
از آنجا كه امنيت و حفظ حريم خصوصي و همچنين 
حفاظت از اطالعات، از باالترين درجه اهميت برخوردار 
اس��ت، مي توان سه اصل مهم را براي اطمينان از حفظ 
حريم خصوصي، صحت محت��وا و قابليت اعتماد منابع 
اطالعات��ي در نظر گرفت. اول اين كه تمامي اطالعات 
باي��د از طريق رمزنگاري توس��ط مال��كان آنها كنترل، 
محافظت، ذخيره س��ازي، انتقال و در دسترس امن قرار 
گيرن��د. دوم اين ك��ه در ايجاد و نگه��داري اطالعات 
بايد اصالت محت��وا و جامعيت داده ها با توجه به امكان 
سفارش��ي ك��ردن حفظ حري��م خصوص��ي كاربران در 
فرآيندهاي ادغام اطالعات و داده ها در نظر گرفته شود 
و س��وم، دسترسي و به اشتراك گذاري اطالعات بايد از 
طري��ق امضاي ديجيتال و فرآيندهاي صدور گواهينامه 
به منظ��ور جلوگيري از تغيي��رات غيرمجاز در محتواي 

اطالعات حساس، صورت گيرد.
گرچه بعضي از نيازهاي امنيتي و حفظ حريم خصوصي 
در برنامه هاي ابري به مدل سرويس يا استقرار ابري مورد 
استفاده بستگي دارد، اما با اجراي دقيق يك مدل مبتني 
بر ابر، مي توان باالترين سطوح امنيت فيزيكي، شبكه اي، 
برنامه ه��اي كارب��ردي، داده ها و سيس��تم هاي داخلي را 
تضمين كرد كه استراتژي هايي همچون تهيه نسخه هاي 
پشتيبان از اطالعات، روش ها و سياست هاي امن داخلي، 
شيوه هاي استاندارد تنظيمات امنيتي و صدور گواهينامه ها 
نيز در بطن آن گنجانده شده است. موارد مهمي همچون 
رمزنگاري اطالعات و اح��راز هويت كاربران نيز به طور 

مرتب در حال اجراست.
پانوشت ها:

1 - Software as a Service
2 - Platform as a Service
3 -  Infrastructure as a 

Service
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