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 چکیده 

های ارتباطی در کنار افزایش چشمگیر سرویسها و اپلیکیشنها سریع و افزایش پیچیدگی سیستمهای کامپیوتری و شبکه توسعه

توجهات قرار گیرند. در هر دو محیط مبتنی بر اینترنت و اقتضائی باعث شده تا مسائل مربوط به امنیت سیستم و شبکه در کانون 

در حال افزایش بر روی شبکه و سیستم منتج به کاهش اعتماد و اطمینان به  ومایم که حمالت سایبری مداما شاهد آن بوده

اند. در نتیجه، تقاضایی فزاینده برای افزایش اعتماد، امنیت و رویکردهای ای شدهاستفاده از سیستمهای توزیع شده شبکه
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مقدمه -1  

سیستم های توزیع شده در برگیرنده تعامل بین موجودیت های مستقل و متفاوت است که بر اساس زبان و پروتکلی مشترک در راستای هدفی 

ارچگی و پی ای به هم متصل میی شیوند، نییاز بیه یک     مشترک کار می کنند. اجزای سیستم های توزیع شده با استفاده از یک زیر ساخت شبکه

درایین سیسیتم هاسیت در      (Middlewareترکیب برنامه های کاربردی طراحی شده بر روی پلت فرم های مختلف، دلیل وجود میان افزار )

رم افزار تامین می شود بیه  حقیقت یک سیستم توزیع شده نرم افزاری است که بر روی شبکه کار می کند و تجانس و شفافیت آن، توسط این ن

همین دلیل تفاوت سیستم توزیع شده با یک شبکه، بیشتر در نرم افزار )به ویژه سیستم عامل( نهفته اسیت تیا سیخت افیزار. وو نمونیه ای از      

 سیستم های توزیع شده است که درآن همه چیز از دید کاربر یک صفحه وو به نظر می رسد.

ری در تولید و توسعه یک سیستم ایمن و قابل اطمینان است که خود را در برابر آسیب پذیری های امنیتیی  مهندسی امنیت یکی از موارد ضرو

ته حفاظت می کند. این مهم، مفاهیم وسیعی را در بر می گیرد. از نیازمندیهای امنیتی ویژه مثل احراز هویت، دادن مجوز و محرمانه بودن گرف

ل طراحی و همچنین دیگر فعالیت های مورد نظر برای طراحی سیستم های ایمن. یکیی از دیییل پدیید    تا اساس معماری امنیتی، الگوها، اصو

 آمدن آسیب پذیری های امنیتی تولید نرم افزار های معیوو است. با توجه به اینکه سیستم های توزیع شده، نرم افزار های اجرا شیده بیر روی  

 می شود که در هر مرحله از فرآیند توسعه نرم افزار به این امر توجه ویژه داشته باشییم.  زیر ساخت شبکه هستند بهترین امنیت زمانی حاصل

]8 [ 

نتیجه گیری و دامنه آینده -2  

این مقاله به حل این مسئله بیا پیشینهاد ییک چیارچوو      حفظ امنیت و حریم خصوصی یک مسئله چالش برانگیز در سیستم های توزیع است.

ایین سیه فیاکتور     کلی برای  دخیل کردن سه فاکتور  جهت تأیید هویت و حفاظت از منابع و جلوگیری از استفاده غیر مجاز  ارائه میی کنید .   

نشان می دهد که  چگونه برای به دست آوردن احیراز  این مقاله نه تنها  احراز هویت بر پایه رمز عبور ، کارت هوشمند و بیومتریک.عبارتند از : 

هویت مطمئن سه عامل از دو فاکتور تأیید هویت،  را دخیل کنیم  همچنین  بیان می کند که چگونه در سیستم های توزیع شده  احراز هویت 

 بیومتریک لحاظ گردد.  

. تعیدادی از  سیسیتم    و غییره مدل اعتماد  ، سیستم مبتنی بر حد نصاو ،  sTile،  رمزنگاری ،  تکنیک های  احراز هویت ،  کنترل دسترسی

های توزیع شده امن ومطمئنی هستند که در جهت امنیت سیستم های توزیع شده  تولید شده اند . چندین نیو  از ایین میوارد بیه خیوبی در      

سیستم هیای توزییع    روش های جدید و رقابتی برای توسعهنویسندگان مشتاق به توسعه  نیز  در آیندهنشان داده شده است .  1جدول شماره 

 ] 1[می باشند . شده امن

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه ای  از جنبه های مختلف امنیتی در سیستم های توزیع شده-1جدول شماره 

 

  معماری سیستم های توزیع شدهیک طبقه بندی -3

دو اصل برای معماری های سیستم های توزیع شده وجود دارد ، اولی مکان هوش و تهیه سیرویس هیای بعید شیبکه ) لبیه هیوش ( و دومیی        

عناصیر   دواصیل  ( در حقیقت اینcollaborationهمکاری بین موجودیت های مختلف به منظور دستیابی به یک هدف مشترک می باشد . ) 

 ] 7[.  د نمرکزی ) هسته ای ( در ساختار سیستم های غیر متمرکز و توزیع شده می باش

در تئوری سازمانی سیستم های غیر متمرکز قدرت تصمیم گیری را به ماهیت های قرار گرفته در سطوح پایین تیر محیول میی کننید .چنیین      

محول کردن هایی می تواند همچنین به اجرای هرگونه تصمیمی بدون تکیه بر تائید ماهیت های سطح بای مجوز دهنید . از سیوی دیگیر ییک     

ند ماهیت تشکیل شده که با یکدیگرهمکاری می کنند . و برای کارگران به عنوان یک سیستم فردی منسجم ظاهر می سیستم توزیع شده از چ

زییر   1شیکل  . کیه در   سیستم توزیع شده استفاده شوند می توانند برای تعریف طبقه بندی collaborationشوند . این دو اصل بعد هوش و 

  نشان داده شده است .

 ردیف گروه جزئیات

 تکنیک روش احراز هویت

 1 روش مبتنی بر احراز هویت

معماری برنامه ریزیهدایت کننده  امنیت   

 احراز هویت مشتری از راه دور

هرمز عبور، گواهینام های دیجیتالی و محرمان  

 رمزنگاری در سرورهای احراز هویت

 مدیریت ریسک

 2 امنیتی مبتنی بر اعتماد
 p2pسیستم 

 بر اساس مدل D-Sگسترش تئوری 

 بافت حساس مدل اعتماد

 3 امنیت مبتنی بر سیاست مدل حساس به اعتماد ماژویر

 4 امنیت مبتنی بر الگو مدل امنیت برای سیستم های توزیع شده

 5 امنیت مبتی بر حد نصاو سیستم تحمل خطای توزیع شده 

 سیستم مبایل محور

 6 روشهای دیگر

 بر اساس الگوریتم ژنتیک

 X- Tronمعماری وو 

 RAINتکنولوزی 

 LIFزمانبدی 



 
 

 

توزیع شده   سیستم هایجمالی بررسی ا-1شکل   

متمرکز : یک اینترنت متمرکز اشیا هیچ کدام از اصول ذکر شده در قبل را فراهم نمی آورد . در این سناریو شبکه های فراگییر داده   IoTالف ( 

شید .  ) به این منظور که شبکه های اشیایی مانند : تلفن های همراه ، خودرو ها ( غیر فعال هستند تنها وظیفه آنها فراهم آوری داده ها میی با 

دسیته  و آن را برای مشتریان  فرآیند به اطالعات تبدیل می کند می شود . که آن را طی یک دریافتین داده  توسط یک ماهیت مرکزی تمام ا

می کند .در پی آن اگر کاربران بخواهند از خدمات فناوری اطالعات استفاده کنند. آنها بایستی از طریق اینترنت به واسط کیاربری تهییه    بندی

رای این راهکیار وجیود دارد. بیرای مثیال     جهیت مرکزی متصل شوند . به این نکته توجه کنید که استراتژی های مختلفی برای اشده توسط ما

 ماهیت مرکزی می تواند با استفاده از یک سرور ساده یا تعدادی از ابزارها که یک ابر را تشکیل می دهند  معرفی شود . 

مان که به شبکه اینترنت متصل شیده و بتیوان   طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامونبه     collaboration IoT و(

شبکه های گرد آوری داده هنیوز بیه عنیوان ماهییت هیای       .و تبلت کنترل و مدیریت شوند های هوشمندتلفنهای موجود در توسط اپلیکیشن

غیرفعال رفتار می کنند ، کاربران به اطالعات از طریق واسط های کاربری ماهیت مرکزی دسترسیی دارنید . در نتیجیه ماهییت هیای مرکیزی       

ی توانند داده و یا اطالعات را بایکدیگر تبادل کنند . و خدمات جدیدی را تولید کنند ییا خیدمات موجیود را مخفیی     مختلفی وجود دارند. که م

 سازی کنند . 

نیین  ج( اینترانت اشیا : در این راهکرد شبکه های گرد آوری داده ) اینترانت اشیا در واقع می توانند اطالعات مختلفی را پردازش کننید و همچ 

ل ماهیت های مرکزی بلکه برای کاربران محلی  دوردست فراهم آورند . با این حال هیچ مکانیزم زیر سیازی وجیود نیدارد . بیرای     آن را به شک

از اینترانت ها به ماهیت  درخواست ها مثال) سرویس های اکتشافی ، و هستی شناسی ، که همکاری بین ماهیت ها را آسان می کند در نتیجه 

  itمرکزی جریان پیدا می کنند ، که قادر می شود . یک نقطه نظر کلی را از تمام سیستم فراهم آورد. برای مثال بیمارسیتان هیای مجهیز بیه     

یجه که توجه کنید کیه  به این نت .مرکزی دسترسی داشته باشند تا اطالعات جهانی را به دست آورند itاحتیاج دارند تا به سرویس های ماهیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF


 
 

با این حال اگر ماهیت های مرکزی دچار مشکل شوند . سرویس های محلی ) برای مثال سوابق نشانه های حیاطی بیماران محلی ( هنوز قابل 

 دسترسی هستند .

لید بیه دیگیر موجودییت هیای     تودسته بندی و و  را دریافت ، پردازش نسخه تمامی موجودیت ها می توانند اطالعات توزیع شده در این  itد( 

کنند . اینترانت اشیا ) در بازه شبکه های ناحیه شخصی تا فوق سازه های هوشمند  شمرده میی شیوند ( حیول ماهییت هیای       سرویس دهنده

 ایزوله شده تا سیستم های کامال متصل به هم گردش می کند .

 تهدیدها و مکانیزم های تامین امنیت در سیستم های توزیع شده  -4

و ایمن بودن است .  امنیت در یک سیستم کامپیوتری قویا وابسته به مفهوم قابلیت اطمینان است . منظور از قابلیت اطمینان، در دسترس بودن

ی رد اضافه می شود یکپارچگی یعنالبته اگر تعریف خود را به یک سیستم کامپیوتری تامیم دهیم . آنگاه تمامیت و محرمانه بودن نیز به این موا

باشد به عبارت دیگر دستکاری های غیر مجاز در یک سیسیتم   زکه تغییراتی که بر روی منابع سیستم اعمال می شود تنها از مسیرهای مجانیا

 کامپیوتری قابل کشف و بازیابی باشند محرمانه بودن یعنی اینکه منابع سیستم فقط برای اجزای مجاز قابل استفاده باشد .

 امنیتیانوع تهدیدهای  -1-4

 در سیستم های توزیع شده چهار نو  تهدید قابل توجه وجود دارد

  ( شنودinterception) 

موقعیتی را شرح می دهد که در آن یک عضو غیر مجاز به یک داده یا یک سرویس دسترسی پیدا کرده اسیت . بیرای مثیال  زمیانی کیه      

انی که داده ها به صیورت غییر مجیاز کپیی شیوند ، نیوعی شینود        ارتباط بین دو بخش توسط اشخاص دیگر شنود می شود . همچنین زم

 محسوو می شود .

 وقفه 

مثیال  به  طور کلی موقعیتی را شرح می دهد که سرویس ها یا داده ها ، غیر قابل دسترسی ، غیر قابل استفاده و یا کال از بین رفته باشد . یک 

م پذیرش سرویس به منظور غیر قابل دسترس کردن یک سرویس خاص برای سایر برای این مورد زمانی است که فایل خراو و یا گم شود . عد

 اجزا، به وسیله عناصر مخرو صورت می گیرد.

  ( دستکاریmodification ) 

اعمال تغییرات غیر مجاز بر روی داده ها و یا دستکاری آنها به وسیله یک سرویس خاص مثل رهگیری  و به دنبال آن تغییر داده های منتقیل  

 ه ها بگونه ای که فعالیت این سرویس از دید کاربران برنامه ها پنهان بماند.مشده ، دستکاری ورودی های پایگاه داده و در کل تغییر برنا



 
 

  ( ساخت / تولیدfabrication) 

یک اخالل گر ممکن اسیت   موقعیتی را شرح می دهد که داده ها یا فعالیت هایی تولید می شود  که در حالت عادی وجودندارد به عنوان مثال

اره برای اضافه کردن یک داده ، جدید به فایل حاوی پسورد یا فیلد مربوط به آن در پایگاه داده تالش کند . مثال دیگر تولیید و فرسیتادن دوبی   

 پیام هایی که قبال ارسال شده اند .

امنیتی یعنی اینکه موجودیت های درون یک سیستم  تشریح نیازمندی های امنیتی یک سیستم مستلزم وجود سیاست امنیتی است . سیاست

 توزیع شده ، چه اعمالی را می توانند انجام دهند و چه اعمالی را نمی توانند .

موجودیت های سیستم توزیع شده شامل کاربران ، سرویسها ،داده ها و ماشین ها هستند ، هنگامی که یک سیاست امنیتی تعریف می شیود ،  

 یزم های امنیتی که با توجه به آن سیاست اجرا می شوند را ممکن می سازد .تمرکز بر روی مکان

 مکانیزم های تامین امنیت  – 2-4

اولین مکانیزم رمزنگاری است رمزنگاری اساس امنیت سیستمهای توزیع شده است . یعنی تغییر شکل دادن داده ها و سپس انتقال آن بر روی 

 آن را بفهمند .شبکه به طوری که مهاجمان نتوانند 

را مکانیزم دوم ، احراز هویت است که به منظور بررسی هویت ادعا شده توسط کاربر ، کالینت ، سرور و یا هر عضو دیگر سیستم توزیع شده ، اج

 می شود .

  .سومین مکانیزم حسابرسی است . یعنی تعیین اینکه کاربر به چه منابعی و به چه روشی می تواند دسترسی داشته باشد 

چالش ها و مسائل امنیتی -5  

در زییر آورده شیده    این قسم مسیائل بعضی از  می باشد . این سیستم هاپیاده سازی امن سیستم های توزیع شده یکی ازمسائل بسیار بحرانی 

 ] 1[  است :

شناسایی روش ارزیابی سطح امنیت در هر  سیستم   -1  

نظارت بر امنیت سیستم -2  

امنیتیتوسعه معیارهای  -3  
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 ] 3[الگوهای تهدید  -6

 :کنیم برای سیستمهای توزیع شده ارائه می هیپا یبندطبقهدر این بخش ما الگوهای تهدید را در دو سطح از 

توانیم ادعا کنیم که مجموعه الگوهایمان جامع است، ولی بر این باوریم که آنها مجموعا بیشتر تهدیدات در قبیال سیسیتمهای   در حالی که نمی

 ] 3[ دهند.شده )کلی( را، در هر دو سطح شبکه و میزبانی، پوشش میتوزیع

کند و تهدیدات را در خود سیسیتم  شود، که در آن اولی الگوهای تهدید امنیتی را تجمیع میدر دو سطح تعریف می لگوهااین ا هیپا یبندطبقه

کننید.  گیرد، که تهدیدات را در زیرساخت امنیتی طراحی شده سیستم لحیاظ میی  امنیتی را دربرمی-کند، و دومی الگوهای تهدید ابرلحاظ می

توان ان را بیه صیورت ذییل توصییف نمیود )تهدییدهای       دهند، که میتهدید را در هشت طبقه تهدیدات قرار میی الگوهای بندطبقهسطح اول 

 ] 3[ شوند(:توضیح داده شده به انوا  مختلف تهدیدات دربر گرفته شده مربوط می

 یا از آنها سوء استفاده نماید؛کند تا هویتها را در یک سیستم جعل نموده حمالت هویتی: تهدیداتی که در آنها یک مهاجم تالش می

 ] 3[ حمالت ارتباط شبکه: تهدیدات برای ارتباطات بین اجزاء توزیع شده؛

 حمالت پروتکل شبکه: تهدیداتی که به طور خاص متوجه پروتکلهای استفاده شده برای ارتباط هستند؛

 شوند؛مهاجم بنا به دییلی مخرو دستکاری میهای ورودی توسط یک های غیرمجاز: تهدیداتی که در آنها دادهانتقال داده

 های موجود در حافظه )سوای دسترسی غیرمجاز(؛سازی شده: تهدیدات خاص دادههای ذخیرهحمالت داده

روی : تهدیداتی که مربوط به استخراج اطالعات از یک جزء یا بخش از یک سیستم توزیع شده از راه دور، یعنی بیر  اطالعات از راه دوراستنباط 

 ] 3[ یک شبکه، هستند؛

 از دست رفتن پاسخگویی: تهدیدات تاثیرگذار بر ویژگیهای پاسخگویی؛

عملیاتهای کنترل نشده: شامل تهدیداتی که هدف آنها سوء استفاده از توانمندی سیستم موجود بیه طرقیی اسیت کیه در حالیت نرمیال مجیاز        

 ] 3[  و غیره.ها ای، دسترسی به دادهمسابقه طیشرانیستند، از جمله 

 ] 2[امنیت -7

بیشیترین   ،  احراز هوییت از راه دور  خدمات مختلفی از طریق شبکه و مدیریت آن بوسیله سرورها ارائه می گردد.  توزیع شده های در سیستم

 شرح زیر وجود دارد :ای احراز هویت به یین هویت یک مشتری از راه دور می باشد . به طور کلی ، سه فاکتور برمورد استفاده برای تعروش 

 چیزی که مشتری میداند : رمز عبور -1



 
 

 چیزی که مشتری دارد : کارت هوشمند-2

 ) به عنوان مثال : اثر انگشت ،  دریافت صدا و اسکن عنبیه ( ویژگی های بیومتریکچیزی که مشتری است : -3

ت تنها بر پایه رمز عبور بودند . این درحالی است که چنین پروتوکل هیایی دارای پییاده سیازی راحیت و آسییب      اولین مکانیزم های احراز هوی

که دارای قابلیت  شود معمویپذیری ) انسان رمز عبور را ایجاد می کند ( زیاد می باشد . به عنوان مثال ، رمز عبوری که توسط فرد انتخاو می 

. با بهره گیری از این آسیب پذیری ، در یک زمیان   می باشدای تعداد کاراکترهای کم و در بعضی مواقع ضعیف دار است و یا به حافظه سپردن 

با توجه به این نگرانی هایی که وجود داشت ، توکن های سخت افیزاری  کوتاه توسط یک فرهنگ لغت ساده می توان این پسورد ها را شکست . 

هویت قدرتمند تر ، همچنین احراز هویت به وسیله رمز عبور بر اساس کارت های هوشمند نیز معمول احراز هویت مقدمه ای شدند برای احراز 

 ترین مکانیزم احراز هویت شد .

ورود موفق هنگیامی اتفیاق میی افتید کیه       احراز هویت را فراهم می کند . جهت احراز هویت به وسیله رمز عبور کارت های هوشمند دو فاکتور

در حالی که این احراز هویت با رمز عبور امنیت قوی را تضیمین    معتبر داشته باشد و رمز عبور را نیز درست وارد کند . مشتری کارت هوشمند

این دو فاکتور نیز می تواند با شکست مواجه شود .) به طور مثال  ، یک تهاجم موفقیت آمیز با به دست آوردن اطالعیات   همچنین می کند اما

باعث اطمینان بیشتر به سیستم و کم شدن ور اتفاق افتاده است ( . در این مورد یک فاکتور احراز هویت سوم می تواند کارت هوشمند و رمز عب

 مشکل گردد .

ی نوعی دیگری از مکانیسم احراز هویت عبارت است از بیومتریک ، در جاهایی که کاربران می توانند به وسیله کاراکترهای انسانی خود شناسیای 

را بیه   ویژیگیی هیای آن   ویژگی های بیومتریک به دلیل اینکه نمی تواندریافت صدا و اسکن عنبیه .مانند : اثر انگشت ،  .یت بشوند و احراز هو

. بیا تمیام ایین محاسین احیراز هوییت        ی اسیت  ، سیستم احراز هویت با امنیت بایتر و قابل اعتمیاد تیر  راحتی از دست داد و یا فراموش کرد 

بعضیی از   بیومتریک در مواردی نقص دارد . بر خالف رمز عبور ویژگی های بیومتریک را نمیی تیوان بیه راحتیی تغیییر داد و ییا حیذف کیرد .        

گیزه ای شد که برای احراز کاراکترهای بیومتریک ) مثل اثر انگشت ( را می توان به راحتی و بدون اطال  صاحب آن به دست آورد .این موارد ان

 هویت از سه فاکتور رمز عبور کارتهای هوشمند و بیومتریک همزمان استفاده گردد .

 

کند. به عنوان مثال، کیاربران دیگیر   پیشرفتها در تکنولوژی اینترنت، از جمله رایانش ابری، طبیعت رایانش را ناچار به تکامل میاز سوی دیگر ، 

ها رخ سازی دادهکنند. همین تکامل برای ذخیرههای خصوصی یا ماشینهایی که از آنها آگاهی فیزیکی دارند اجرا نمیمحاسبات را بر روی ماشین

 "ابر"دهند تا کنند، بلکه در عوض اجازه میهایی همچون ایمیلها را بر روی ماشینهایشان نگهداری نمیداده است: بسیاری از کاربران دیگر داده

پذیری و پایایی بایتر از آنچه در ها را با دسترسیاری و مراقبت نماید. این انتقال امکان دسترسی در همه جا به رایانش و دادهها را نگهدآن داده

مورد ماشینهای شخصی و سرورهای محلی وجود دارد فراهم آورده است. با این حال، همزمان این تغییرشکل چالشهای جدییدی را در راییانش   

 ] 10[ پردازد. به شکلی شایسته می مطمئنریغجویی درباره چالش اجرای رایانشها بر روی ماشینهای این مقاله به چاره ایجاد نموده است.

افیزاری، تیاثیر   تکامل سریع نحوه اجرا و هندل سیستمهایمان برمعنای عبارات امنیت و محرمانگی، در زمان ارجیا  دادن بیه سیسیتمهای نیرم    

، و "دهد باید از دستکاری مخرو حفاظت شیود کامپیوتری که رایانش را انجام می"رایانش قبال به معنای این بود که گذاشته است. امنیت یک 

. با این حال، امروز با توجه به "ها دسترسی یابندتوانند به دادهنهادهای غیرمجاز نمی"ها قبال به طور ضمنی به این معنا بود که محرمانگی داده



 
 

شوند، امنیت قاعدتا باید به های خصوصی بر روی ماشینهای دوردست، ناشناخته، و به طور بالقوه نامطمئن انجام میر روی دادهاینکه رایانشها ب

توانند به شکلی غیر قابیل تشیخیص در   دهند، میهیچ کامپیوتری، از جمله کامپیوتری/کامپیوترهایی که رایانش را انجام می"این معنا باشد که 

هیچ نهادی، از جمله نهاد یا نهادهای اجرا کننده رایانش، نبایید بیه   "و محرمانگی باید به طور ضمنی بدین معنا باشد که  "ایندآن دستکاری نم

اند، که عمدتا به علت موانع ذهنی ها دسترسی داشته باشند. سیستمهای سایبری، همچون ابرها، هنوز از این تعاریف جدید استقبال ننمودهداده

 ] 10[توسعه سیستمهایی است که با این استانداردهای بای تطابق داشته باشند.   هایو هزینه

 یک بخش نمونه -1-7

توان به این اشاره نمود که بسیاری از ما برای تحویل، نگهداری، و بازتولید مناسب و ... ایمیلمان متکی هستیم، ولی این می به عنوان مثالی رایج

رسد. در عوض، ما بیر  بدون دسترسی داشتن گوگل به ایمیلمان انجام داد با روشهای کنونی غیرمعقوینه به نظر میتوان این کار را تصور که می

کنیم. بیا اینکیه ایین    هایمان سوء استفاده نخواهد کرد اتکا میاش به دادهقراردادهای حقوقی و قولها برای تضمین اینکه گوگل از دسترسی ویژه

قابل قبول باشد، ولی پرسش کلیدی این است که آیا ما  "چیزهایی زیادی برای از دست دادن دارند"مانند گوگل که  تواند برای کمپانیهاییمی

ادهایی تمایل داریم شرکتهای کوچکتری را بپذیریم و به آنها اعتماد کنیم که ممکن است، به عنوان مثال، مالیاتهایمان را رایانش نمایند، پیشنه

های اجتماعیمان را مورد کاوش قرار دهند تا ما را به دوستان جدیید،  مان محاسبه نمایند، و شبکهر مبنای رفتار گذشتهرا برای خریدهای آتی ب

تیوان صیرفا بیا ییک کیامپیوتر      کارکنان بالقوه و کسب و کارهایی معرفی نمایند که ممکن است به سودمان باشند؟ برخی از این سرویسها را می

قابل فراهمسازی هستند. حتی در زمانی که ما فقط به شرکتهای شناخته شده و مورد اعتمیاد بیرای دسترسیی بیه      دسکتاپ در گاراژ یک خانه

-میلیارد دیر هر ساله از طریق شناسایی سرقت ارتکاو یافته از سوی آنهایی که وانمود می 50دهیم، باز هم هایمان و رایانشمان اجازه میداده

را  sTileرود. در این مقالیه، میا   هستند یا صرفا اتکا بر اعتماد یک کاربر به یک سرویس ناشناخته از دست می اند یک شرکت قابل اعتمادکرده

افیزاری،  ( یک معماری نرم1کنیم، تکنیکی که مبتنی بر یک مدل تئوریک خودسرهمبندی است و از این موارد تشکیل یافته است: )معرفی می

آورد کیه ییک کیالس    افزاریی را فیراهم میی  امکان ساختن سیستمهای نرم sTileسازی. یک چارچوو پیاده( 3ای از الگوریتمها، )( مجموعه2)

نمایند کیه کامپیوترهیایی کیه    آورند و در عین حال تضمینهایی ارائه میخاص بزرگ و مهم از رایانشها را بر روی یک شبکه نامطمئن فراهم می

ای است: هدف های خصوصی رایانش مطلع شوند. شبکه توصیف شده در این مقاله دارای تمرکز ویژههتوانند از داددهند نمیرایانش را انجام می

هیایی  نمایند. با این حال، اییده ، همچون تشخیص تصویر، را حل می1کامل-NPای است که مسائل شدهآن سیستمهای رایانش ی بزرگ توزیع

 ] 10[ هستند. اطالعات محرمانهتوزیع  کنیم مبنایی برای تکنیکهای پیگیری برایکه ارائه می

نیاز به محرمیانگی نداشیته باشید،     موردیکنند. به عبارت دیگر، اگر ای بین محرمانگی و کارایی ایجاد میمصالحه sTileسیستمهای مبتنی بر 

کننید. ییک هزینیه بنییادین بیرای      توان با کارایی بیشتری با استفاده از روشهایی حل نمود که از محرمیانگی حفاظیت نمیی   همان مسائل را می

اسیت. هیر دو    2یختی یهمر یرمزنگیار شیبیه    sTileتکنییک  ایین  ها وجود دارد. به چنید طرییق،   دستیابی به محرمانگی از طریق توزیع داده

                                                           
1 NP-compl et e 

2 homomorphi c encrypt i on 



 
 

آورنید. بیا ایین حیال،     های خصوصی توسط یک طرف مخرو فراهم میتضمینهای محرمانگی احتمایتی را با افت نمایی احتمال دستکاری داده

 sTileآورد، حتی در زمانی که رایانش توسط ییک گیره واحید انجیام شیود، در حیالی کیه        هم میای چنان تضمینهایی را فرختیهمر یرمزنگار

رف کند که کمتر از نیمی از گرههای شبکه دستکاری شوند. این محدودیت که هیچ طی شده طراحی شده و الزام میصراحتا برای ساختار توزیع

ی داشته باشید، و  ختیهمر یرمزنگارعملکردی بهتر از  sTileآورد تا متخاصمی بیش از نیمی از شبکه را کنترل ننماید این امکان را فراهم می

-مودهسازی نهای واقعی پیادهرا بر روی شبکه sTileرایانشها را چندین برابر سریعتر انجام دهد. در واقع، در حالی که ما سیستمهای مبتنی بر 

 ] 10[ اند.ی شدهختیهمر یرمزنگارسازی سیستمهای -ایم، ولی تا امروز، مسائل مربوط به کارایی مانع از پیاده

 

 

 مثالی برای امنیت سیستم های توزیع شده Glubusساختار امنیتی  -8

Globus tookit  یک نرم افزار متن باز محیط گرید است که بسیار از مشکالت مربوط به امنیت اشتراک منابع در سیستم های توزیع شده را

و مرتفع می سازد . این معماری ، سیستمی با حجم گسترده محاسبات را پشتیبانی می کند که می تواند شامل هر تعداد میزبان ، کاربر ، فاییل  

هم زمان برای انجام محاسبات استفاده می شود ، چنین سیستم هایی به عنوان محاسبات گرید نیز مطیرح میی شیوند .     منابع دیگر که به طور

 چند ویژگی دارد .  globusساختار امنیتی 

 شده باید شامل چندین حوزه مدیریتی باشد  عسیستم توزی 

  اجرای عملیات محلی ، مشمول سیاست امنیتی حوزه محلی است 

  عملیات به صورت عمومی مستلزم تعریف عملیات در همه حوزه های محلی است .اجرای 

  موجودیت های مختلف انجام می ود در حوزه های مختلف نیازمند احراز هویت متقابل هستند .عملیاتی که بین 

 هویت عمومی می تواند جایگزین احراز هویت محلی باشد  رازاح 

  به سیاست امنیتی حوزه محلی است .کنترل دسترسی به منابع تنها وابسته 

 وظایف خود را به نماینده ی خود  محول کنند . کاربران می توانند 

 .گروهی از فرآیند ها می توانند اختیارات خود را به اشتراک بگذارند 

 الزاما شامل اجزای زیر است .  globusساختار امنیتی 

 مومی که این اجزا در حوزه های مختلفی قرار دارند و باهم ارتباطی متقابل دارند .کاربران پراکسی کاربر ، پراکسی منبع و فرآیند های ع



 
 

 

 در سیستم های توزیع شده  Globusساختار امنیتی 

نمی توانند تدابیر اتخاذ شده سیاست های امنیتی محلی در هر زمان دلخواه نمی توانند تغییر کنند و همچنین سیاست های امنیتی کلی 

محدود به عملیاتی خواهد شد که بر روی حوزه های  globusمنیتی محلی را نادیده بگیرند . در نتیجه امنیت در معماری توسط سیاست ا

محلی تاثیر می گذارند . در این معماری درخواست ها برای اجرای عملیات می توانند هم به صورت محلی و هم به صورت عمومی آغاز شوند 

کاربر یا نماینده او باشد ابتدا باید به صورت محلی در حوزه ای که قصد اجرای عملیات در آن را دارد ، احراز می تواند درخواست کننده که 

هویت شود . زمانی که کاربری ) یا نماینده وی ( در یک حوزه احراز هویت شد ، حسابرسی می شود که آیا حق دسترسی به منابع را دارد یا 

ز آنکه در یک سیستم احراز هویت شد ، بخواهد فایلی را تغییر دهد ، سیستم باید چک کند که او حق چنین نه؟ برای مثال وقتی کاربری پس ا

 تغییری را دارد .

هر حوزه سیاست های امنیتی خود را اجرا می کند ، می توان  بر روی تهدیدات امنیتی مربوط  globusبا توجه به اینکه در معماری امنیتی 

در درجه اول نیاز دارد ، مکانیزم هایی برای احراز  Globusهم ، تمرکز کرد . در نتیجه چیزی که معماری امنیتی به چند حوزه متصل به 

هویت متقابل در حوزه های ارتباطی و ساخت یک نماینده کاربر احراز هویت شده در حوزه های راه دور ) پراکسی کاربر( برای درخواست منبع 

 راه دور است .

 Globusکسی کاربر فرایندی است که از طرف کاربر اجازه دارد در بازه زمانی محدودی فعالیت کند . در معماری امنیتی نماینده یا پرا

حوزه خاص است که به همچنین منابع نیز می توانند  نماینده یا پراکسی داشته باشد . پراکسی منبع یک فرایند در حال اجرا ، درون یک 

می که روی یک منبع انجام می شود ، با عملیات محلی ، مطابق با سیاست های امنیتی حوزه محلی ، اجرا منظور معادل سازی عملیات عمو

 می شود ، یک پراکسی کاربر معموی زمانی که می خواهد به منابع دسترسی پیدا کند با پراکسی منبع ارتباط برقرار می کند .
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 تعیین می کند که یک کاربر چگونه می تواند برای خود نماینده انتخاو کند وظایفی را به آن محول کنداولین پروتکل 



 
 

پرو تکل دوم تعیین می کند که یک پراکسی کاربر چگونه می تواند از یک حوزه راه دور درخواست دسترسی به منابع داشته باشد. در اصل این 

د از احراز هویت کاربر، یک فرایند در حوزه راه دور ایجاد کند که این فرآیند، همان پراکسی کاربر پروتکل به یک پراکسی منبع می گوید که بع

 است که در حوزه راه دور به عنوان فرایند درخواست کننده منبع عمل می کند.

ن حوزه اتخاذ شده اسیت، فرآینید   به این فرآیند اجازه دسترسی به منابع داده می شود مشروط به تصمیماتی که در مورد کنترل دسترسی در آ

ایجاد شده در یک حوزه راه دور ممکن است به عنوان در خواست کننده منابع در آن حوزه و سایر حوزه ها عمل کند، در نتیجه ییک پروتکیل   

بیرای دسترسیی بیه    برای تخصیص منابع به درخواست هایی که توسط فرآیند های ایجاد شده به وسیله پراکسی منبع ) و نه پراکسیی کیاربر(،   

 منابع صورت می گیرد وجود دارد و آن پروتکل سوم است.

پروتکل چهارم روشی است که کاربر با آن می تواند خود را در یک حوزه راه دور احراز هویت کند. در حقیقت این پروتکل نگاشت بیین اعتبیار   

 نامه های عمومی و محلی را انجام می دهد.
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