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آغاز مفهوم رایانش ابري با پیدایش 
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رایانش ابري
منابع از مجموعه اي راحت و تقاضا محور به  دسترسی که امکانمدلی ساده •

نظیر سرورها، برنامه هاي کاربردي، سرویس ها  بندي مشتركمحاسباتی قابل پیکره 
.،  فراهم می کندطریق شبکه ازرا  ... و 

مدیریت این منابع به عهده کارگزار ابر بوده و ابرگیرنده می تواند به سادگی منابع را •
.درخواست و یا آزاد نماید
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برنامه کاربردي

پایگاه داده

زیرساخت

گیرنده ابر 

کارگزار ابر



چرا رایانش ابري؟

تقاضا محور •

دسترسی گسترده از طریق شبکه•

دسترسی به حجم عظیم منابع •

برگشت پذیري •

مصرفهزینه ها برمبناي محاسبه •
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تمرکز کمتر بر زیرساخت فناوري اطالعات

تمرکز بیشتر بر کسب و کار

ارائه سریع محصول در بازار



دسته بندي خدمات رایانش ابري
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برنامه هاي کاربردي •
نرم افزارها•

زیرساخت شبکه•
زیرساخت ذخیره سازي•
سرورها•

سیستم عامل•
وب سرور•
پایگاه داده•



مدل هاي استقرار رایانش ابري

ابر 

عمومی  

ابر 

خصوصی

ابر 

ترکیبی  
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از دید ابرگیرمزایاي رایانش ابري 
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چابکی •

هزینه کم•

امکان دسترسی به منابع پردازشی از طریق شبکه با هر نوع وسیله اي•

بی نیاز از نگهداري•

استفاده از منابع توسط ابرگیرهاي متعدد•

قابلیت اطمینان•

قابلیت توسعه•



ابزارهاي رایانش ابري موجود

جمع بندي مدیریت کلیدهاي رمزنگاريرایانش ابريمقدمه

7/15

ایتالیا، و بانک   Uniceditاسپانیا،  بانک Bankinterدر بانک اتریش،  بانک   AWSاستفاده از خدمات ابري  •

Commonwealth استرالیا

Amazon

ارائه چارچوب امنیتی براي اندازه گیري شاخص هاي امنیتی ابر •

به عنوان یک خدمت ابر IBM SmartCloudارائه •

کارایی، استانداردسازي و کنترل بر روي ابر: مزایا•

IBM

Paasو  Iaasارائه خدمات رایانش ابري •

جهت رمزنگاري و مدیریت کلید در رایانش ابري HP Atallaارائه •

HP Helion

ارائه خدمات رایانش ابري در بانکداري توسط شرکتی در سوییس•

SaaSارائه خدمات رایانش ابري •

  Microsoft Azureامکان استفاده از خدمات رایانش ابري •

T24،Temenosارائه محصوالت رایانش ابري • Insight  در حوزه خدمات پرداخت بانکی و ... .وcore banking  

Temenos

بانک ایاالت متحده 20در  PaaSارائه خدمات رایانش ابري •

Apprenda  



درصد استفاده از خدمات ابري در آمریکا
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 IaaSسهم شرکتها در بازار 

در آمریکا 

2015شرکت آمریکایی در سال 400در میان  IaaSسهم شرکت ها در بازار 



پیش بینی بازار در آینده
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درصد  بازار  59,7به بیش از  SaaSمبنی بر فراگیر شدن خدمات  IDSپیش بینی •
  2017ابري در سال 

مبنی بر فراگیر شدن خدمات فناوري اطالعات ابري نسبت به کل   IDSپیش بینی •
  2017درصد  در سال  17خدمات فناوري اطالعات  به بیش از 
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پیش بینی بازار در آینده
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جایگزینی برنامه هاي کاربردي و نرم افزارهاي موجود در ابر به جاي برنامه هاي •
نصب شده موجود بر روي کامپیوترهاي شخصی 

دسترسی آسان و سریع به اطالعات•

...پیدایش ابرسرویس هاي اجتماعی، اقتصادي و •

امکان طراحی و توسعه ساده، سریع و اقتصادي برنامه هاي کاربردي •



مدیریت            رمزنگاري 
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.است مشکل آن تامین و ضروري اعتماد ایجاد ابري رایانش در•

          فضاي به و شده خارج کاربر حوزه از وقتی ها داده رمزنگاري راستا این در•
.است الزامی شوند می وارد

 مالک داده مرکز دیواري چهار در وقتی آرشیو یا استفاده زمان در داده امنیت تامین•
.است تر آسان شود می منتقل            به که زمانی با مقایسه در باشد داده

 به است،           محیط از ناشی که جدیدي هاي پذیري آسیب آن بر عالوه•
.شود می اضافه قبلی هاي پذیري آسیب
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.است           در رمزنگاري هاي چالش از یکی همیشه مثل کلید مدیریت مسئله•

  که شوند مدیریت نحوي به باید و هستند سازمان رازهاي رمزنگاري کلیدهاي •
 چه و استفاده زمان در چه مهاجان مقابل در سازمان هاي داده حفاضت از اطمینان

.شود حاصل آرشیو زمان در

 انجام          در رمزنگاري کلیدهاي مدیریت وقتی           گیرنده براي اعتماد تامین•
:است سخت دلیل سه به شود

امنیت١.

  داشته عهده به را او کلیدهاي مدیریت ثالث شخص که دهد اجازه نباید سازمانی هیچ٢.
.باشد

 سازمان درون اعتماد در اعتماد ریشه که دارد پیچیده حلهایی راه به احتیاج سازمان٣.
.گیرد می قرار



رمزنگاري هم ریخت
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.داد انجام رمزشده متن روي بر توان می را خاصی ریاضی عملیات که است رمزنگاري نوعی•

  رمزشده متن رمزگشائی به نیاز خاصی ریاضی عملیات انجام براي ریخت، هم رمزنگاري در•
.باشد نمی

.داد انجام رمزشده متن روي بر را خاص ریاضی عملیات توان می•

  به احتیاج ترتیب بدین .است شده اعمال اصلی متن به خاص عملیات همان رمزگشایی از بعد•
.است نبوده رمزگشائی
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RSAرمزگذاري مثالی در 

HP Atalla Cloud Encryption



جمع بندي
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مزایا  •

در عرضه محصول را ایجاد   سرعتو  هزینهرایانش ابري صرفه جویی در •
.می نماید

ها چالش•

عدم وجود مقررات براي مسئله مدیریت کلید•

پیچیدگی فنی ساختار مدیریت کلید•



باتشکر از توجه شما


