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مقدمه

استفاده امن از خدمات ابری
رسدب� مهمان
ی

«سیســتم ابــری» تکنولــوژی قدرتمنــدی اســت کــه ســازمان هــا و اشــخاص
بکارگــری آن هســتند« .سیســتم ابــری» بــرای افــراد
بــه رسعــت در حــال
جیمــز و کیل ) James and Kelli Tarala (@isaudit / @kellitaralaمشــاوران
ی
ت
ش
ارشــد �کــت  Enclave Securityمــی باشــند و مطالــب دریس دوره هــای
مختلــف معنــای متفــاو� دارد ،ویل بــه طــور کیل منظــور اســتفاده از یــک
ز
ز
ش
آمــوز� متعــدد ،از جملــه دوره ممـ یـری  ،SANS 566پیــاده ســازی و ممـ یـری
ارائــه دهنــده خدمــات در ت
این�نــت بــرای ذخـ یـره و مدیریــت داده هــای کاربــر
ت
ت
ت
بیســت کنــرل امنیــی حیــا�  ، MGT 415مقدمــه عمــی بــر ارزیـ بـا� ریســک را
اســت .مزیــت اســتفاده آن ایــن اســت کــه نــه تنهــا مــی تــوان بــه راحـ تـی بــه
تالیــف کــرده انــد.
داده هــا از چنــد دســتگاه مختلــف در هــر نقطــه از جهــان دسـ تـریس داشــته
باشــید و اطالعــات را همــگام ســازی کــرد ،همچنـ ی ن
ـ� مــی تــوان اطالعــات را با
هــر کــی کــه بخواهیــم بــه اشـ تـراک گذاشــت .دلیــی کــه ایــن خدمــات را «ابــری» مینامنــد آن اســت کــه اغلــب نمــی دانیــد داده هــای شــما بــه صــورت ی ز
ف�یــی
در کجــا ذخـ یـره مــی شــوند .نمونــه هـ یـا� از سیســتم ابــری عبارتنــد از ایجــاد اســناد در  ،Google Docsبــه اشـ تـراک گــذاری فایــل هــا از طریــق ، Dropboxراه
کارا� را بــه مراتــب
انــدازی رسور اختصــایص در سیســتم ابــری آمــازون ،و یــا ذخـ یـره ســازی موســیقی و یــا تصاویــر در  iCloudاپــل اســت .ایــن خدمــات ابــری ی
افزایــش میدهنــد ،ویل بــا خطـ ت
خ�نامــه توضیــح میدهیــم چگونــه بــا حفــظ امنیــت از توانـ یـا� سیســتم ابــری بهــره بب�یــد.
ـرا� هــم همــراه هســتند .در ایــن ب
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خدمــات ابــری نــه خــوب اســت و نــه بــد ،تنهــا ابــزاری اســت بــرای انجــام کارهــا ،در محــل کار و در خانــه .بــا ایــن حــال ،هنگامــی کــه شــما از ایــن خدمــات
اســتفاده میکنیــد شــما اطالعــات خصــویص خــود را دو دسـ تـی بــه غریبــه هــا واگــذار میکنیــد و انتظــار مــی رود کــه آنهــا داده هــا را امــن و در دسـ تـرس
نگهدارنــد .بــه ایــن ترتیــب ،شــما مــی خواهیــد مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه انتخــاب عاقالنــه ای کــرده ایــد .بــرای رایانــه محــل کار و یــا اطالعــات مربــوط بــه کار ،بــا
رسپرســت خــود هماهنــگ کنیــد کــه آیــا مــی توانیــد از خدمــات ابــری اســتفاده کنیــد یــا خـ یـر .اگــر مجــاز بــه اســتفاده از خدمــات ابــری هســتید ،مطمـ ئ ن
ـ� شــوید
کــه از کــدام خدمــات ابــری مــی توانیــد اســتفاده کنیــد و سیاســت اســتفاده از آنهــا چــه هســتند .اگــر از خدمــات ابــری بــرای اســتفاده شــخیص میخواهیــد
اســتفاده کنیــد ،مــوارد زیــر را در نظــر داشــته باشــید.
۱.پشـ ن
ـتیبا� :پاســخ بــه ســواالتتان و کمــک گرفـ ت ن
ـ� بــرای رفــع مشــکالت چگونــه اســت؟ آیــا شــماره تلفـ نـی یــا آدرس ایمیــی دارنــد کــه شــما بتوانیــد بــا آنهــا
بگ�یــد؟ گزینــه هــای دیگــری بــرای پشـ ن
ـتیبا� ،ماننــد انجمــن هــای عمومــی و یــا پرســش و پاســخهای متــداول در وب ســایت شــان وجــود دارد؟
تمــاس ی
گ
ف
۲.ســاد� :اســتفاده از خدمــات چقــدر ســاده و آســان اســت؟ هــر چــه خدمــات پیچیــده تــر باشــد ،احتمــال اشــتباه و اینکــه بــه طــور تصــاد� اطالعــات خــود
ـر� اســتفاده کنیــد کــه کار بــا آن ،پیکربنــدی و اســتفاده آســان باشــد.
را افشــا یــا از دســت بدهیــد بیشـ تـر اســت .از ارائــه دهنــده خدمــات ابـ ی
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۳.امنیــت :چگونــه اطالعــات از کامپیوتــر شــما بــه سیســتم ابــری ارســال
میشــود؟ آیــا ارتبــاط امــن و رمزشــده اســت؟ چگونــه داده هــا شــما در
سیســتم ابــری ذخـ یـره شــده اســت؟ آیــا رمزگــذاری شــده اســت و اگــر
چنـ ی ن
ـ� اســت چــه کــی مــی توانــد اطالعــات شــما را رمــز گشـ یـا� کنــد؟
ین
قوانــ� و مقــررات
 ۴.ش�ایــط و ضوابــط رسویــس :حتمــا نگاهــی بــه
خدمــات دهنــده بیاندازیــد (اغلــب خیــی آســان و ســاده نوشــته
شــده انــد) .کنـ تـرل کنیــد کــه چــه کــی مــی توانــد بــه اطالعــات شــما
ن
ت
قانــو� خــود را بدانیــد.
دســریس داشــته باشــد و حقــوق

امن کردن اطالعات

هنگامــی کــه یــک ارائــه دهنــده خدمــات ابــری را انتخــاب کردیــد ،گام بعدی
ایــن اســت کــه مطمـ ئ ن
ـ� شــوید کــه از خدمــات ابــری بــه درسـ تـی اســتفاده
میکنیــد .اینکــه چگونــه شــما بــه اطالعــات خــود دسـ تـریس پیــدا میکنیــد یــا
بــه اشـ تـراک میگذاریــد ،اغلــب بیشـ تـرین تاثـ یـر بــر روی امنیــت فایــل هــای
شــما نســبت بــه هــر چـ ی ز
ـر دیگــری دارد .برخــی از گام هــای کلیــدی کــه شــما
مــی توانیــد برداریــد ،عبارتنــد از:

دس�یس به اطالعاتتان را ت
سیستم ابری می تواند ت
آسان� کند
کارآ� شما را افزایش دهد ،اما مراقب باشید که چگونه
و ی
ذخ�ه و به ت
اش�اک میگذارید.
اطالعات را ی

۱.احــراز هویــت :از یــک رمــز عبــور بســیار قــوی و منحــر بــه فــرد بــرای احــراز هویــت بــه حســاب ابــری خــود اســتفاده کنیــد .اگــر ارائــه دهنــده
خدمــات ابــری تأییــد هویــت دو مرحلــه ارائــه مــی دهــد توصیــه میشــود کــه آن را فعــال کنیــد.
۲.بــه اشـ تـراک گــذاری فایــل  /پوشــه :سیســتم ابــری امــکان بــه اشـ تـراک گذاشـ ت ن
ـ� را خیــی ســاده کــرده اســت ،گاهــی اوقــات بیــش از حــد ســاده اســت.
در بدتریــن حالــت ،شــما ممکــن اســت تصادفــا فایــل هــای خــود را و یــا حـ تـی تمــام پوشــه هــا را در دسـ تـرس عمــوم در تمــام ت
این�نــت قــرار دهیــد.
ت
به�یــن راه بــرای محافظــت از خــود ایــن اســت کــه بــه طــور پیــش فــرض هیــچ یــک از فایــل هــای خــود را بــا کــی بــه اشـ تـراک نگذاریــد .بلکــه تنهــا
بــه افــراد خــاص (یــا گروهــی از افــراد) اجــازه دسـ تـریس بــه فایــل هــا و یــا پوشــه هــای خــاص بــر اســاس نیــاز آنهــا بدهیــد و وقـ تـی آنهــا دیگــر نیــازی بــه
دسـ تـریس بــه فایــل هــای شــما ندارنــد ،آنهــا را حــذف کنیــد .ارائــه دهنــده خدمــات ابــری شــما بایــد یــک راه آســان بــرای ردیـ بـا� دسـ تـریس بــه فایــل هــا
و پوشــه هــای شــما را داشــته باشــد.
گ
ت
۳.بــه اشـ تـراک گــذاری فایــل  /پوشــه هــا بــا اســتفاده از لینــک هــا :یــی از ویــژ� هــای مشــرک برخــی ارائــه دهنــده هــای خدمــات ابــری توانـ یـا� ایجــاد
یــک لینــک وب اســت کــه بــه فایــل هــا و یــا پوشــه هــای شــما اشــاره دارد .ایــن قابلیــت بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا ایــن فایــل هــا را بــا هــر کــی کــه
گ
مــی خواهیــد بــه ســاد� بــا ارائــه یــک لینــک وب بــه اشـ تـراک بگذاریــد .ویل ایــن روش امنیــت بســیار کمــی دارد ،هــر کــی کــه ایــن لینــک را داشــته باشــد
ممکــن اســت بــه فایــل هــا و یــا پوشــه هــای شــخیص شــما دسـ تـریس داشــته باشــد .اگــر شــما لینــک را فقــط بــه یــک نفــر ارســال کنیــد ،آن شــخص مــی
توانــد ایــن لینــک را بــا دیگــران بــه اشـ تـراک بگــذارد و یــا آن را مــی توانــد بــه موتورهــای جســتجو بدهــد کــه در جســتجوها آورده شــود .اگــر شــما داده
هـ یـا� را بــا اســتفاده از یــک لینــک بــه اشـ تـراک گذاشــته ایــد ،حتمــا وقـ تـی دیگــر مــورد نیــاز نیســت لینــک را غـ یـر فعــال کنیــد و یــا در صــورت امــکان،
بــرای لینــک رمــز عبــور بگذاریــد.
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۴.تنظیمــات :تنظیمــات امنیـ تـی ارائــه شــده توســط ارائــه دهنــده ابــری خــود را مطالعــه کنیــد .بــه عنــوان مثــال ،اگــر شــما یــک پوشــه را بــا شــخص دیگــری
بــه اشـ تـراک گذاشــته ایــد ،آیــا او مــی توانــد آنهــا را بــدون اطــاع شــما بــا دیگــران بــه اشـ تـراک بگــذارد؟
۵.آنـ تـی ویــروس :حتمــا آخریــن نســخه نــرم افــزار آنـ تـی ویــروس بــر روی کامپیوتــر شــما و بــر روی هــر کامپیوتــر دیگــری کــه اســتفاده مــی کنیــد کــه
اطالعــات بــه اشـ تـراک میگذاریــد نصــب کنیــد .اگــر فایــی کــه بــه اشـ تـراک گذاشــتید آلــوده باشــد ،کامپیوتــر هــای دیگــری کــه دسـ تـریس بــه آن فایــل دارنــد
نـ ی ز
ـر مــی تواننــد آلــوده شــوند.
۶.پشــتیبان گـ یـری :حـ تـی اگــر ارائــه دهنــده خدمــات ابــری شــما از داده هــای شــما پشــتیبان گـ یـری میکنــد ،شــما نـ ی ز
ـر از داده هــا بطــور منظــم پشــتیبان گـ یـری
کنیــد .اگــر ارائــه دهنــد خدمــات ورشکســت شــد یــا بــه هــر دلیــی خدمــات خــود را متوقــف کــرد ،بــا داشـ ت ن
ـ� پشــتیبان اطالعــات محافظــت شــده اســت.
ـ� شــما خیــی آسـ ت
همچنـ ی ن
ـان� میتوانیــد داده هــای خــود را از نســخه پشــتیبان تهیــه شــده محــی خــود بازیـ بـا� کنیــد بــه جــای اینکــه از روی سیســتم ابــری
ـ� ،بــرریس کنیــد کــه ارائــه دهنــده خدمــات ابــری چنــد وقــت یکبــار از فایــل هــای شــما پشـ ن
دانلــود کنیــد .همچنـ ی ن
ـتیبا� میگـ یـرد؟ و آیــا بــه شــما اجــازه
بازیـ بـا� نســخه هــای قبــی را میدهنــد؟ و چــه مــدت نســخه هــای پشــتیبان را در دسـ تـرس نگــه میدارنــد؟

ت
بیش� بدانید

خ�نامــه آگاهــی از امنیــت ! OUCHدسـ تـریس داشــته باشــید ،و در مــورد راه
بــا مراجعــه بــه آدرس زیــر ،مشـ تـرک ماهنامــه ! OUCHشــوید و بــه آرشــیو ب
ت
ت
امنیــی موسســهSANS
حلهــای افزایــش آگاهیهــای
بیشــر بدانیــد.
آدرسhttp://www.securingthehuman.org :

یادداشت تم�جم

ســایت  www.sycurity.comمرجع امنیت اطالعات برای کاربران فاریس زبان در رسارس دنیا.
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گ
خ�نامــه بــه ش�ط ذکــر منبــع ،بــدون تغیـ یـر
! OUCHتوســط برنامــه «زنــد� امــن» موسســه  SANSتحــت مجــوز  Creative Commons BY-NC-ND 4.0منتـ شـر و توزیــع شــده اســت .اجــازه توزیــع ایــن ب
ت
محتــوا و نداشـ ت ن
بگ�یــد.
ـ� مقاصــد تجــاری داده میشــود .بــرای اطالعــات بیشــر ،لطفــا بــا  ouch@securingthehuman.orgتمــاس ی
هیأت تحریریه Bill Wyman, Walt Scrivens, Phil Hoffman, Bob Rudis :
ترجمه شده توسط  :سعید یم�جلییل

securingthehuman.org/gplus

@securethehuman

/securethehuman

securingthehuman.org/blog

