
 

   

 

 

 
 

 

 

 

دارای  این فناوری .باشدمیساختاری جدید برای ارائه منابع محاسباتی و یک مدل برای ارائه سرویس از طریق اینترنت  رایانش ابری - دهيچک

ولی اگر امنيت داده و اطالعات در رایانش ابری برای کاربر فراهم نشود تمام مزایای رایانش ابری به سمت معایب حرکت  باشدیممزایای فراوانی 

بزرگ که داده و  یهاسازمان ژهیوبه کنندینمای عمومی و ترکيبی مهاجرت هبه سمت ابر هاسازمانو اطالعات  هادادهو بسياری از  کنندیم

و  هادادهنگرانی مربوط به امنيت  ،هاچالشامنيتی در رایانش ابری بسيار دشوار است یکی از  یهاچالش حل .باشندیمتی اطالعاتشان مهم و حيا

کاهش  یهاروشیکی از ، باشدیم نشدهحلرایانش ابری یک نگرانی امنيت در حال افزایش است و از دیدگاه کاربر  روزروزبهکه  باشدیماطالعات 

که در این مقاله پروتکل مدیریت کليدی در رایانش ابری مبتنی  باشدیمتوسط کاربر  شدهانتخابنگرانی امنيتی رمزنگاری داده و اطالعات با کليد 

 .باشدیمکه در برابر حمالت مهم مقاوم  شودیممتقارن ارائه  یاچندجملهبر 
 .مدیریت کلید ابری،رایانش  متقارن، یاچندجمله امنیت، -دواژهیکل

 

 مقدمه -1

کوه رر اوارور  وا  رایانش ابری مفهوم  جدیودی ا وت 

. قبل از بوه وجومر دمودن رایوانش ابوری،  ته امطرح شد 7002

فنواوری   وارتار یورزها و ها،  رورهای فیزیکی،  یسوت  ازمان

ها کررند. اکنمن با رایانش ابوری  وازماناطالعات را رریداری می

عنمان های کوواربرری را بووهتماننوود زیر ووارت، بسووتر و برنامووهمی

 رویس اجاره کنند و تنها برای چیزهوایی کوه ممررنیواز ا وت و 

مم سوه ملوی فنواوری و  نمایند. پررارت شمر، هزینها تفاره می

رایانش ابوری را مود ی بورای فوراه  کوررن  (NIST) ا تانداررها

تقاضووای کوواربر از طریوو  شووبکه بووه  برا ووا  د ووانر تر ووی 

ها، تغییر و پیکربندی مثل شبکهای از منابع رایانشی قابلمجممعه

ها که های کاربرری و  رویس ازی، برنامه رورها، فضای ذریره

یا نیاز بوه این ر تر ی بتماند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و 

شده یوا دزار  رعت فراه کننده  رویس بهررا ت مستقی  فراه 

 مود  اصولی،  وه ویژگوی پون  شوامل )رها( گررر. رایانش ابری

 [1] .باشدیم مد  چهار و  رویس

 اصلی رایانش ابری یهایژگیو -1-1

رایانش ابری  و ا تانداررها مم سه ملی فناوری تعریف  بر ا ا 

از: ارائه ردمات  اندعبارتکه  باشدیمرارای پن  ویژگی ضروری 

بر ا ا  تقاضای مشتری، ر تر ی گسترره روی شبکه، اشتراک 

 [7،2] قابلیت ارتجاعی، تضمین کیفیت  رویس. منابع،

 رایانش ابری یدهسیسرو یهامدل -1-2

 اندعبارتکه  باشدیم یرهسی رومد    ه رایانش ابری رارای

 [7،2] از:

صمرت  رویس روی افزار را به: نر سرویس عنوانبه افزارنرم

افزار روی نیاز به نصب نر  مشتریرهند و اینترنت تحمیل می

تر را  اره هاست ی و نگهداری و پشتیبانی  را نداررها  یست 

  ازر.می

 صمرتبه را افزارنر  از الیه: یکسرویس عنوانبهبستر 

 کهیطمربه کندفراه  می  رویس یک عنمانبه و شدهبندیبسته

 .کرر ا تفاره باالتر  طح های رویس ایجار برای دن از بتمان

افزار جای ررید  خت: کاربران بهسرویس عنوانبه زیرساخت

افزار و فضای مرکز راره و یا تجهیزات شبکه، همه این و نر 

 مدیریت کليد در رایانش ابریجدیدی برای ارائه پروتکل 

 2 ید مهدی  جاریهو  7محمدرضا  لطان دقایی کمپائی، 1فاطمه بحرینی بروجنی

 bahraini_67@yahoo.com، اصفهان )رمرا گان( واحد دزار ا المی،، رانشگاه افزارنر  -کارشنا ی ارشد مهند ی کامپیمتر رشته رانشجمی 1

 msoltanaghaii@yahoo.com، اصفهان )رمرا گان( واحد رانشگاه دزار ا المی،کامپیمتر، گروه  علمیهیئتا تاریار و عضم  7

 m.sajadieh@khuisf.ac.ir، اصفهان )رمرا گان( واحد رانشگاه دزار ا المی،، برقگروه  علمیهیئتا تاریار و عضم  2
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 صمرتبه پاری صمرت یک  رویس کاماًل برونها را بهزیر ارت

 کنند.رریداری می مجازی

 رایانش ابری سازیپياده هایمدل -1-3

 [7،2] شمر.  ازیپیارهزیر  هایمد رر  تماندمیرایانش ابری 

ر تر ی به منابع رایانشی را برای همه مشتریان  ابر عمومی:

کنند. ابر روی بستر اینترنت بدون هیچ محدوریتی فراه  می

عمممی تم ط یک  ازمان ایجارشده و ردمات ابری را برای 

مشتریان مختلف با ا تفاره از منابع ممجمر رر یک ابر یکسان 

 دورر.فراه  می

ارلی یک  ازمان ا تفاره ارتصاصی و ربرای : ابر خصوصی

ایجارشده ا ت و ممکن ا ت تم ط رمر  ازمان یا یک شرکت 

تماند بیشترین حد کنتر  بر ثا ث ایجارشده باشد و شرکت می

 راره، امنیت و کیفیت  رویس را راشته باشد.روی

مشابه ابر رصمصی ا ت با این تفاوت که منابع از  ابر گروهی:

ن رصمصی با اشتراک بین اعضای یک گروه و یا چندین  ازما

 .شمندیمراره مستقر 

: ترکیب ابرهای عمممی و رصمصی باه  یا متشکل ابر ترکيبی

رهنده رارلی یا رارجی، این مد  را به وجمر از چندین ارائه

 دورند.می

 پيشينه تحقيق -2

بورای امنیوت و  شودهمطرحرر این بخش تعداری از کارهای 

 .گیررمیقرار  ممرربحثمدیریت کلید رر رایانش ابری 

 و  وازیذریره روش ارزیوابی، [ بوه3] پیشونهاری ررروش

 ا گومریت  با ریجیتا ی امضای اجرای طری  از ابر رر هاامنیت راره

RSA ازییارهپبرای  پیشنهاری ا گمریت  شده ا ت. این تالش  

 از مراحول ا وتفاره با که ا ت RSA ا گمریت  با ریجیتا  امضای

 :ا ت شدهانجا  زیر

رمزگوااری  .ریجیتا  ج امضای .کلید ب تم ید ا گمریت  .ا ف

 امضا تائید .رمزگشایی ه .ر

ا وت کوه  شدهارائه( CKMIکلید ابر ) یریت[ مد4] ررروش

ایجار و پایرش پیچیدگی مدیریت رمزگوااری را کواهش رماهود 

ها و رطورات ناشوی از دن را کواهش های زیر وارترار و هزینه

 رهد.می

ها و کنتر  ر تر وی را امنیت راره [5]رر  شدهمطرحروش 

 د.نرانیک کار تحقیقاتی برای به چا ش کشیدن رایانش ابری می

ی از مشوکل محا وباتی کلیود و تبوار ی کوه رونافرهندگان ارائه

مشوکالت و مسوائل مختلوف ممجومر رر  برنود.وجمر رارر رن  می

امنیت اطالعات، احوراز ا تفاره از ردمات ابری مانند تم ید کلید، 

همیت وجمر راشته ا ت. این مشکل با ا وتفاره از روش کنتور  

 وپاری کند تنها کاربران معتبر بوه برونر تر ی که تضمین می

یک پروتکل تبار  کلید ریفی هلمن کوه  .ر تر ی راشته باشند

رهنووده روودمات ابوور و کوواربر بوورای مخفیانووه بووه بووین ارائه

ها امن که متقارن برای ر تر ی به رارهی یک کلید گااراشتراک

د. رهوکنود پیشونهار میمشکل تمزیع کلید و مدیریت را حل می

پیشوونهاری رر از بووین بووررن  ووربار محا ووبات کلیوودی و  روش

 ها نقش رارر.مدیریت دن

های مدیریت کلید، اعموا  ای بین روشمقایسه [6] رر مقا ه

هووای موودیریت کلیوود بوورای محوویط ابرهووای مختلووف و روش

 شودهانجا های رمزنگواری کلیود متقوارن وتحلیل ا گمریت تجزیه

 .ا ت

 پروتکل مدیریت کليد پيشنهادی -3

و  مدیریت کلید شامل تم د، مبار ه، ذریره، ا تفاره

لید به کلیدهای  طح کاربر شمر. مدیریت کجانشینی کلیدها می

 .باشد هاشمر، حا  چه بین کاربران یا بین  یست مربمط می

یک مدیریت کلید ممف  برای امنیت یک  یست  رمزنگار 

 نیتر ختتمان گفت که تقریباً بسیار حیاتی ا ت، ررواقع می

های  یست ، باشد چراکه شامل  یا تجنبه رمزنگاری می

و هماهنگی   ازمانی وانفعاالتفعلی و ره ازماندممزش کاربر، 

 باشد.بین تمامی این ممارر می

روش مودیریت کلیود گروهوی  مقا هروش پیشنهاری رر این 

اعما  این روش بار  با باشدیمهای متقارن یاچندجملهمبتنی بر 

ی بورا .شومرروز کررن کلیدها بوه کواربر منتقول میمحا باتی به

تومان از رمزنگواری ا وتفاره می های امنیتییس رور تیابی به 

رمزنگواری از یووک کلیوود محرمانوه بوورای انجووا   هووایروش کورر.

های یس وورورو رر ارائووه یوونازا د.نووکنعملیووات ا ووتفاره می

محرمانگی رر این محیط از  یسوت  مودیریت کلیود بهوره بورره 

شونمر راره، تومان  ازجملوهرایوانش ابوری بوا مشوکالتی . شمریم



 

   

 

 

 
 

 

کننده ابر، محدوریت پهنای بانود، پمیوایی بواالی فراه محا باتی 

ین چنوه  تمان اشاره کرر.یمباال بمرن تعدار کاربران را  ، یست 

شوومر رر صوومرت گروهووی انجووا  میارتباطووات رر ایوون محوویط به

صومرت جداگانوه جای ارتباط با یک کواربر بهارتباطات گروهی به

 شومر.د گوروه ایجوار مییک ارتباط گروهی امن با ا تفاره از کلی

تماند کلیدها را رر کننده ابر اعتمار ندارر نمیکاربر به فراه  چمن

کننده ابر بخماهود کلیودها را رر ارتیوار ابر ذریره کند و از فراه 

همین علت کاربر فر تنده بایود کلیود را بوا  به کاربران قرار رهد.

نده کلیود رمر کاربر فر وت بگاارر چمنریگر کاربران به اشتراک 

گواارر رومر کواربر تصومی  یمجلسه را با ریگوران بوه اشوتراک 

که یوقتگیرر کلید جلسه را با چه کسانی به اشتراک بگاارر و یم

 کاربر بخماهد برای ریگر کاربران کلید جلسه ار ا  کند و کاربری

از گروه حاف و یا به گروه اضوافه کنود کلیود جلسوه را تغییور  را

چومن ابور  و یش رو و پس رو کلید حفظ شومررهد تا امنیت پمی

ررا تی رر تم ید کلید جلسه جدید نودارر  ورباری محا وباتی و 

 .شمرارتباطی را برای شبکه ایجار نمی

پیشنهاری با تمجه به تعدار کاربرانی که اجازه  ررروش

ها رماهی  رار ضرب جمالت که تم ط کلید ر تر ی به دن

 تنده از طری  کانا  امن به مخفی متقارن کاربران که با فر

و با کلید جلسه که فایل  شده ارتها ت  شدهگااشته اشتراک

شمر و ضرایبی که از این اصلی تم ط دن رمز شده ا ت جمع می

با تمجه به این ضرایب مدیریت کلید  .دیدمی به ر تطری  

ها رماهید برای دنیمابتدا تعدار کاربرانی که  رر شمر.انجا  می

ح  ر تر ی قرار رهید را وارر کرره، رر مرحله بعدی کلید 

رماهید به یمها مخفی متقارن کاربران که فایل را برای دن

و ایمیل  اندشدهمنتقلاشتراک بگاارید و از طری  کانا  امن 

را رر ضرب جمالت  هادنکاربران مجاز که کلید مخفی متقارن 

 واررشدهبه تعدار کاربران  با تمجه وارر کرره را شدهرارهقرار 

کلید جلسه  و باشمر می (  ارته1ضرب جمالت از طب  فرمم  )

شده  رمز AES-128که فایل اصلی تم ط ا گمریت  رمزگااری 

شمر شمر. کلیدهای کاربران رر ضرب قرار راره میا ت جمع می

-AESی و با کلید جلسه که فایل اصلی تم ط ا گمریت  رمزنگار

 شمر.رمز شده ا ت جمع می دنبا  128

 

(1) 𝐹(𝑋) = (𝑋 − 𝐾𝐴𝐵)(𝑋 − 𝐾𝐴𝐶 )(𝑋 −
𝐾𝐴𝐷) … … . (𝑋 − 𝐾𝐴𝑁) + 𝐾𝑠  

 

  𝐾𝐴𝑁  باشود کوه از کواربرانی می مخفی متقوارنها کلیدهای

طریوو  کانووا  مشووترک اموون بووا فر ووتنده راره بووه اشووتراک 

 ا ت.  شدهگااشته

هوا   (𝐾𝐴𝑁)مقاریر کلید مخفوی متقوارن کواربران جوایگزین 

ای متقارن با ضورایب مشوخب بوه ر وت شده ا ت و چندجمله

شده ا ت که این ضورایب بوه ( نشان راره7دید که رر فرمم  )می

تا رر  مت گیرنده کواربر مجواز بوه  شمند ردیند فایل اضافه می

متقوارن ر تر ی فایول از طریو  ایون ضورایب و کلیود مخفوی 

از طریو  کانوا  امون بوه اشوتراک   رمرش که با فر تنده فایول

شده رر ابر را گااشته شده ا ت بتماند کلید جلسه که فایل ار ا 

 با دن رمزنگاری کرره ا ت به ر ت دورر.

 

(7) 
𝐹(𝑋) = 𝑍𝑛𝑋𝑛 + 𝑍𝑛−1𝑋𝑛−1 + ⋯ . +𝑍1𝑋

+ 𝑍0 + 𝐾𝑠 

 

شومر بورای قسمت ریگری که بوه  وردیند فایول اضوافه می

باشد و اینکوه ضورایب ار وا ی تم وط تصدی  همیت کاربران می

کاری و تغییر نکرره باشند .به این صمرت عمول کننده ر تحمله

ی متقارن باه  ا حاق شوده اچندجملهکه مقاریر ضرایب  شمرمی

ی رصمصو یودلکو ویله چکیده شوده و به  ازرره و تم ط تابع 

( 2شمر که رر فرموم  )و به  ردیند اضافه می امضاشدهفر تنده 

 شماتیک دمده ا ت. صمرتبه
 

(2) ))0││ … ││𝒁1-n││𝒁nsignature(Hash(Z    

 شومرنا  کاربری )ایمیل ( کاربران به  ردیند فایل اضافه می

هوا رر تا فقط کاربرانی اجازه ر تر ی راشته باشند که ایمیل دن

بورای توازگی پیوا  کوه یکوی از . ا وت شودهاضافه ردیند فایول 

باشد تاریخ انقضا به  وردیند فایول ی ا ا ی رمزنگاری میهااصل

بورای  دشمر به راطر اینکه امکان رارر فایلی را بخماهیواضافه می

فایول  داز تواریخ مشوخب بخماهیوو بعود  دکاربرانی ار وا  کنیو

دوررن  به ر وتبا نتمانند کاربران غیرمجاز ریگر منقضی شمر که 

 فایل ر تر ی پیدا کنند . مجاز بهکلید مخفی متقارن کاربران 

کننوده  ورویس ابور رر نقوش کاربر فر تنده فایل بوه فراه 

مرکزی قرار رارر و رمر فر تنده فایل به ابر تصمی   کنندهکنتر 



 

   

 

 

 
 

 

گیرر که فایل را برای چه کاربرانی به اشتراک بگاارر و به چه یم

 را بدهد. فایلکاربرانی اجازه ر تر ی به 

که تعدار کاربران تغییر پیدا کنند و یا عضمی بوه گوروه یوقت

برای فایل ار ا ی  کنندهکنتر اضافه و یا از گروه حاف شمر و یا 

لید جلسه را حتی طم  ک جلسه واهمیت راصی قائل شمر  کلید 

(  ارتار بسته ار وا ی بوه ابور 1یر رهد رر شکل )ستماند  تغیمی

 شده ا ت. پیشنهاری نشان راره ررروش

که طم  کلید را چه قودر رر نرور بگیوری  و از چوه نوم  ینا

 ازی ا تفاره کنی  به میزان  رعت و امنیت که یدهچکا گمریت  

 .بستگی رارر دراشته باشی درماهییم

 

 پیشنهاری ررروش(  ارتار بسته ار ا ی به ابر 1شکل )

 ارزیابی پروتکل پيشنهادی -4

و ردمات امنیتی  باشدیممد  پیشنهاری رارای مزایای فراوانی 

و محرمانگی که  ه فاکتمر مه  امنیتی  یریپار تر صحت، 

. برای اثبات بیشتر مد  پیشنهاری کندیمرا فراه   باشدیم

 لیوتحلهیتجزحمالت بر روی روش پیشنهاری  نیترمه برری از 

 .گررریم

 سناریو حمله  داخلی -4-1

کننده  رویس ابر به اطالعاتی که حمله رارلی تم ط فراه 

ایون حملوه  رر رهودیمفر تنده رر ابر ذریوره کورره ا وت ر  

کننوده یافتررکننده  رویس ابتدا نیاز بوه ایمیول شوخب فراه 

که ایمیول  رانلمر کند رقت راشته باشید رارر اگر بخماهد فایل را

کند زیرا ایمیول هور شوخب کننده نمیتنهایی کمکی به حملهبه

بوا  دتمانوتنهایی نمییک اطالعات عمممی ا ت و با راشتن دن به

 د دنچوه مهو  ا وت کلیودنوشخب گیرنده فایل ارتباط برقورار ک

مشترک بین فر تنده و گیرنده فایل ا ت که یک  مخفی متقارن

باشد به همین راطر به ینمشخب میانی قارر به ر تر ی به دن 

رهود حتوی اگور بتمانود کننده  رویس ابر اجازه رانلمر نمیفراه 

ایمیلی را وارر کند کلید مخفی متقوارن کواربر را نودارر و  درر 

حد  کلید مخفی متقارن با تمجه به اینکوه تواریخ انقضوا بورای 

و  ی برای فره  کننده ابر نداررشده ا ت  مرفایل رر نرر گرفته

 .پروتکل رر برابر این حمله مقاو  ا ت

 سناریو حمله خارجی -4-2

رر  ناریمی حمله رارجی فرر مهاج  بین فر تنده فایل به 

کننده  رویس ابور قرارگرفتوه ا وت و چومن قسومت ابر و فراه 

شومر و فایول ین انجا  میدفالصمرت محا به و رمزنگاری کلید به

تماند به گیرر مهاج  نمیصمرت رمز شده رر ابر قرار میار ا ی به

ای برای مهواج  یدهفاراره ر تر ی راشته باشد و راشتن ایمیل 

ندارر و باید حتمواً کلیود مخفوی متقوارن یکوی از کواربران را رر 

رر و پروتکول ارتیار راشته باشد تا بتماند فایل را رمزگشایی کنود

 .برابر این حمله مقاو  ا ت

 سناریو حمله در وسط -4-3

رر این حمله مهاج  بین مسیر انتقا  از کاربر فر تنده فایل 

گیرر و ترافیوک رروبود  کننده ابر قرار میبه ابر و  رویس فراه 

هوای تغییریافتوه را رهود دنگواه پیا شده را رریافوت و تغییور می

 نوامعتبرهوای طورفین ارتبواط پیا  رهد بنابراینیمروباره انتقا  

رر پروتکل پیشنهاری این حمله ناممف  رماهود  کنند.رریافت می

ین ترکمچکشده ا ت که ای طراحیگمنهبمر زیرا  ردیند فایل به

ا ت و وجمر  کشفقابلفایل  کنندهیافتررتغییری رر دن تم ط 

 یاچندجملوهتابع چکیوده  واز باعوث تضومین صوحت ضورایب 

ین تغییوری تم وط مهواج  ترکمچوکبوا  شود ورماهود متقارن 

 یی رماهد بمر.شنا اقابل

 سناریو حمله تکرار -4-4

 را قبلوی هوایپیا  غیرمجواز بخش یک رشمن حمله این رر

 فردینودهای رر گیرنوده رارن فریوب ها بورایدن از و کندمی ثبت

چمن رر هور مرحلوه کلیود جلسوه تغییور  .کندمی ا تفاره بعدی

ای متقارن با تمجه به تعدار کواربرانی کند و ضرایب چندجملهمی

شمر و تاریخ انقضای فایل که ها راره میکه اجازه ر تر ی به دن

کنود بر ا ا  میزان حسا  بومرن راره کوه کواربر مشوخب می

یوا  رهد و اگر مهاج  بخشی از پکند این حمله ر  نمیتغییر می



 

   

 

 

 
 

 

ضورایب کوه تم وط  کهچمنفردیندهای بعدی ا تفاره کند  رررا 

شده و تم ط کلیود رصمصوی فر وتنده تابع چکیده  از محا به

امضاشده ا ت و با تمجه به تاریخ انقضا کوه بورای فایول رر نرور 

و  تماند از ایون حملوه ا وتفاره کنودشده ا ت مهاج  نمیگرفته

 .تپروتکل رر برابر این حمله مقاو  ا 

 گيرینتيجه -5

و یک  باشدیمرایانش ابری رارای مزایای فراوانی  اگرچه

ا ت اما هنمز مشکالت امنیتوی کامول  دوارکنندهیامفناوری 

 ا ت. وجمر رطرات امنیت رر رایانش ابوری بورای نشدهحل

ت رایانش ابوری ضوروری ا وت.ا بته رایوانش یتم عه و ممفق

 یهانوهیهزتوا  رهنودیموهوا( بوه مشوتریان اجوازه ابری )ابر

عملیاتی را کاهش رهند اما نگرانی امنیت راره و اطالعات رر 

رایو  بورای محرمانوه  یهواحلراهحا  افزایش ا ت یکی از 

اموا  ها وترارهو اطالعات ا تفاره از رمزنگاری  هارارهبمرن 

 باشودیمواری مدیریت کلید رر رمزنگویکی از مشکالت مه  

و ایون  ا وت شودهحلیون مشوکل ا شدهارائهکه رر پروتکل 

کمک شایانی رر برقراری امنیت رر رایوانش  تماندمیپروتکل 

 .ابری انجا  رهد

 سپاسگزاری

ماری و معنمی شرکت مهند ی ارتباطی  یهاتیحمااز 

 .رار  راپیا  پرراز کما  تشکر و قدررانی 
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