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چکیده
فناوری اطالعات و ارتباطات دارای تأثیر مستقیم در همه بخش های یک سازمان است .رایانش ابری به عنوان یک
فناوری نویهور توانسته با به اشترا گذاری منابع و برنامههای کاربردی مییان کیاربران ،محییط انعطیاس پیذیر و
قدرتمندی را در سازمانها ایجاد نماید .امروزه اغلب سیازمانهیای دنییا ازجملیه سیازمانهیای دفیاعی در حیال
برنامهریزی برای مهاجرت به محیط رایانش ابری می باشند .با وجود همیه مزاییای اسیتفاده از راییانش ابیری در
سازمان های دفاعی ،باید به مسئله امنیت به عنوان مهم ترین چالش توجه ویژه شود .تحقیق حاضر که بیه شییوه
توصیفی – پیمایشی است ،به ارائه الگوی راهبردی برای نحوه مهاجرت سازمانهای دفاعی به محیط رایانش ابری
پرداخته است .جامعه آماری این تحقیق فرماندهان ،مدیران و کارشناسان ارشد سیازمانهیای فنیاوری اطالعیات
نیروهای مسلح و دانشجویان دوره های دکتری مدیریت راهبردی فمای سایبر می باشند کیه بیه عنیوان خبرگیان
تحقیق در نظر گرفته شدهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که شناسایی زیرساختهای جاری سازمانهای دفیاعی
در حوزههای مختلف و ایجاد الگو برای مهاجرت به محیط رایانش ابری بهعنوان مهمترین راهبردها باید مد نظیر
قرار گیرند .همچنین اقدامات مرتبط با هر راهبرد نیز بهعنوان نتایج تحقیق آورده شده است.
واژههای کلیدی :رایانش ابری ،سازمانهای دفاعی ،امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات

 .1دانشیار برق ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 .2استادیار مهندسی فناوری اطالعات ،دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسندۀ مسئول)movahedi@sndu.ac.ir  ،
 .3کارشناسی ارشد مهندسی نرمافزار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنو
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مقدمه
ماهیت نبردها در عصر فناوری اطالعات و ارتباطیات تغیییر کیرده و بیه شیکل جنیگ اطالعیات
درآمده و در این خصوص استفاده از سامانههای فناوری به منظور برتری اطالعاتی نقش حییاتی
را ایفا مینماید (عبدی .)1390 ،سازمانهای دفاعی در دنییا نییز در حیال مهیاجرت بیه سیوی
فناوری نویهور رایانش ابری هستند تا از این طریق به مزیتهای فراوانی ازجمله چابکی ،کارایی
و نوآوری دست یابند (تاکایی .)2012 ،1کسب اطالعات دقیقتیر از وضیعیت دشیمن در صیحنه
نبرد از دیگر مزایایی است که از اهمیت ویژهای برخوردار است (رزمجو.)1386 ،
محیط رایانش ابری دارای ویژگی های مهمی نظیر ارائه سرویس بر مبنای تقاضیا ،دسترسیی
به شبکه گسترده و ادغام منابع است .هدس از مهاجرت سازمانهای دفاعی بیه ایین محییط نییز
استفاده از سامانه های قدرتمند در محیط شبکه با در نظر گیرفتن کیاهش هزینیه هیا و افیزایش
بهرهوری و عملکرد میباشد .لذا رایانش ابری بر اساس خصوصیات خیود و همچنیین حساسییت
نهادهای دفاعی میتواند برای توسعه هر چه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و عالوه بیر کیاهش
هزینههای مراکز داده و افزایش بهرهوری ،محیطی یکپارچه را برای این سازمانهیا ایجیاد نمایید
(تاکایی.)2012 ،
پیدایش رایانش ابری مرتبط با توسعه فناوری در حوزههای سختافزاری (نظیر مجازیسازی
و پردازندههای چندهستهای) ،فناوری اینترنت (نظیر و سرویسها ،معماری سیرویسگیرا و و
 )2و رایانش توزیع شده (نظیر رایانش خوشهای 2و مشبک )3اسیت .مییتیوان راییانش ابیری را
حاصل همگرایی و پیشرفت در حوزههای اصلی فناوری دانست .این فناوریهای که در تعامل بیا
یکدیگر به یهور فناوری رایانش ابری کمک کردهاند ،در شکل  1نشان داده شدهاند.

1. Takai, M.
2. cluster computing
3. grid computing
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شکل  :1فناوریهای مرتبط با رایانش ابری

رایانش ابری فرصت جدیدی را برای سازمانهای دفاعی در محیط شبکهمحور فراهم مییکنید.
دسترسی به منابع اشتراکی بر اساس تقاضا و بهصورت بیدرنگ یکی از این منیافع مییباشید .ایین
فناوری دارای سه مدل اصلی نرمافزار بهعنیوان خیدمت ،1بسیتر بیهعنیوان خیدمت 2و زیرسیاخت
بهعنوان خدمت 3است که در بخش بعدی تعریف شدهاند (ادل ،4وانگر 5و ویر.)2015 ،6
مهاجرت سازمانهای دفاعی به محیط رایانش ابری باعر میشود تا زیرساختهیای فنیاوری
اطالعات این سازمان ها در جهت بهرهبرداری حیداکثری از اطالعیات و خیدمات تغیییر کیرده و
مدل های جدیدی برای عرضه خدمات فراهم گیردد .اسیتفاده از ایین فنیاوری در حیوزه دفیاعی
کمک مینماید تا خدمات و کارکردهای دفاعی در یک بستر یکپارچه و با حداکثر بهرهوری بکیار
گرفته شود .البته باید به مسئله امنیت و ایجاد مالحظات و تمهیدات امنیتی به عنوان مهمتیرین
چالشهای پیش رو توجه ویژهای داشت .بدیهی است انجیام ایین مهیاجرت در صیورتی کیه بیه
چالشهای امنیتی آن توجه نشود ،میتواند یک تهدید جدی به حسا آید.

1. SaaS-Software as a Service
2. PaaS-Platform as a Service
3. IaaS-Infrastructure as a Service
4. Odell, L. A.
5. Wagner, R.
6. Weir, T. J.
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در حال حاضر بسیاری از سازمانهای دفاعی دنیا نظیر وزارت دفاع آمریکا برنامیهرییزیهیای
گستردهای را برای مهاجرت به محیط رایانش ابری در دسیت اقیدام داشیته و در ایین خصیوص
اسناد راهبردی خود را تنظیم کردهاند.

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق
بیان مسئله
ایجاد هماهنگی در بخشهای مختلف نهادهای دفاعی کشور و ارتقای بهرهوری ایین سیازمانهیا
مبتنی بر استفاده از فناوریهیای نویهیور ،از اهمییت بیاالیی برخیوردار اسیت و بیا اسیتفاده از
روش های سنتی و فناوریهای قدیمی قطعاً نمی توان به این مهیم دسیت یافیت .راییانش ابیری
بهعنوان یک یرفیت جدید بر اساس قابلیتهایی که دارد ،میتواند به افزایش کیارایی و چیابکی
سازمانهای دفاعی کمک نماید.
در حال حاضر اغلب خدمات موجود در سازمانهای دفاعی مبتنی بیر سیامانههیایی اسیت کیه
عموماً بهصورت جزیرهای تولید و مورد استفاده قرار میگیرند و این مسئله باعر شده تا ارتباطیات
درون و بین سازمانی با صرس هزینه و زمان نسبتاً زیادی انجیام پیذیرد و مسیئله یکپیارچگی ایین
سامانهها با معمالت فراوانی مواجه شود .مهاجرت سازمانهای دفاعی به محیط رایانش ابری بیرای
اسییتفاده از سییامانههییای یکپارچییه میییتوانیید باعییر افییزایش قابلیییت دسترسیییپییذیری ،کییارایی،
توسعهپذیری و کاهش هزینهها شود .از الزامات مهاجرت سازمانهیای دفیاعی بیه ایین محییطهیا
میتوان به بالدرنگ شدن و کاهش هزینه خدمات ،امکان دسترسی بیشتر به اطالعیات و خیدمات،
اشترا پذیری در خدمات و عدم نیاز به دخالتپذیری سرویسدهندگان اشاره داشت .الزم به ذکیر
است که در همه این موارد باید مالحظات و تمهیدات امنیتی در نظر گرفته شوند .زیرا با توجه بیه
حساس بودن مراکز دفاعی کشور ،تهدیدات امنیتی میتواند تمام منافع مهاجرت به راییانش ابیری
را از بین برده و نتایج جبرانناپذیری را برای این مراکیز بیه وجیود آورد .اتحادییه امنییت پیردازش
ابری 1دستورالعمل هیایی را بیرای بهبیود امنییت راییانش ابیری ارائیه نمیوده اسیت کیه اگیر ایین
دستورالعملهای بینالمللی با سیاستهای امنیتی کشور ادغام شوند ،مییتواننید بیه ییک راهکیار
امنیتی مناسب برای ایجاد زیرساخت رایانش ابری حوزه دفیاعی تبیدیل گردنید .لیذا ارائیه الگیوی
)1. Cloud Security Alliance (CSA
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امنیت پایه برای مهاجرت سازمانهای دفاعی به محیط رایانش ابری بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که تاکنون روشی بیرای مهیاجرت سیازمان هیای دفیاعی بیه
محیط شبکهمحور رایانش ابری انجام نشده است .همچنین در مدلهای ارائیه شیده کیه بیشیتر
برای سازمان های تجاری میباشد ،کمتر به مالحظات و تهدیدات امنیتیی کیه جیزء مهیمتیرین
عوامل هستند ،توجه شده است.
برای مهاجرت سازمانهای دفاعی به محیطهای رایانش ابری بهمنظور بهرهبرداری حداکثری
از منابع باید الگوهای راهبردی مهاجرت تدوین شوند که تحقیق حاضیر درصیدد اسیت تیا ایین
الگوها را با در نظر گرفتن شاخص های امنیتی ارائه نماید .بیرای انجیام ایین مهیاجرت بایید بیه
طراحی معماری امنیتی نیز توجه ویژهای صورت پذیرد.

سؤال تحقیق
الگوی راهبردی مهاجرت سازمانهای دفاعی به محیط رایانش ابری با در نظر گرفتن مؤلفههیای
امنیتی چیست؟

پیشینه تحقیق
امنیت همواره بهعنوان مهمترین دغدغه در محیط رایانش ابری مطیرح و ایین موضیوع بیه ییک
چالش اساسی تبدیل شده است .از طرفی مزیتهای زیادی کیه در حیوزه راییانش ابیری وجیود
دارد ،دولتها و سازمانهای بزرگ دنیا ازجمله سازمان های دفاعی را به ایین سیمت اسیتفاده از
آن هدایت نموده است .در ادامه به برخی از تحقیقات انجام شده اشاره میشود:
 محمدرضا ولوی در مقاله خود الگویی امن جهت استقرار زیرساختهای دفاعی کشور
در محیط رایانش ابری ارائه نموده است (ولوی و موحدی .)1395 ،در مدل ارائه شده
امنیت به عنوان مهمترین خدمت 1در یک الیه مجزا در نظر گرفته شده؛ به گونهای
که بر روی همه خدمات دیگر تأثیرگذار میباشد؛

1. SECaaS-Security as a Service
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 مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ،طرح فراسازمانی فاوای نیروهای مسلح را
ارائه نموده است .در این طرح معماری مفهومی رایانش ابری اپراتور امید ارائه شده و
به مسئله امنیت بهعنوان مهمترین چالش استقرار رایانش ابری پرداخته شده است
(سند زیرساخت فاوای فرماندهی و کنترل)1392 ،؛
 مهدی نقیان فشارکی معماری مرجع امنیتی برای سازمانهایی را که درصدد پیوستن
به محیط رایانش ابری هستند ،مورد بررسی قرار داده است .در این مقاله به شناخت
سازمان و مهندسی نیازمندیهای امنیتی سازمان ،ترسیم معماری سطح باالی محیط
ابری سازمان ،نحوه نگاشت مؤلفههای امنیتی با بازیگرهای محیط ابری و الگوهای
پیادهسازی آن ،تدوین الگوی رسمی معماری مرجع امنیتی و در نهایت به ارزیابی
معماری مرجع امنیتی اشاره شده است (نقیان فشارکی)1393 :؛
 مرکز فناوری اطالعات وزارت دفاع 1آمریکا بهمنظور شناسایی فرصتها و مزیتهایی
که بر اثر استفاده از رایانش ابری فراهم میشود ،برنامهریزیهای الزم برای تبدیل این
وزارتخانه از یک حالت تکراری ،پرزحمت ،طاقتفرسا و پرهزینه به یک مجموعه
چاال  ،امن و کمهزینه را انجام داده و پروژه مهاجرت را در دست اقدام دارد .هدس
اصلی از رایانش ابری در وزارت دفاع آمریکا پشتیبانی از مأموریت سازمانی در همه
مکانها و همه زمانها و بر روی همه تجهیزات دارای هویت در وزارت دفاع است
(تاکایی)2012 ،؛
 شرکت  IBMدر معماری رایانش ابری سازمانی امنیت محیطی را به عنوان مهمترین
شاخص در نظر گرفته و بر این اساس معماری را ارائه کرده است (ویلسون.)2013 ،2

)1. CIO (Chief Information Officer
2. Wilson, J. R.
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وضعیت جاری این سازمان نشان میدهد که زیرساختهای مهم آن بر روی محیط
رایانش ابری استقرار یافته است؛
 ناسا سالیانه  1.5میلیارد دالر در بخش فناوری اطالعات خود هزینه میکند تا بتواند
یک زیرساخت امن و بهینه برای ذخیرهسازی و پردازش دادههای علمی در محیط
رایانش ابری فراهم کند .پروژه اپن استا  1به عنوان بزرگترین محصول رایانش ابری
این شرکت میباشد (پائول.)2013 ،2

روش تحقیق و جامعۀ آماری
روش اسییتفاده شییده در اییین پییژوهش از نییوع توصیییفی -پیمایشییی اسییت و نتییایج آن قابلیییت
بهکارگیری در سازمانهای دفاعی را دارد .این تحقیق از لحاظ نوع هدس ،کیاربردی اسیت و بیه
منظور جمعآوری دادهها در این پژوهش ،از دو روش کتابخانهای و مییدانی بیرای دسیتیابی بیه
آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهشهای انجام شده است .همچنیین بیرای تکمییل ادبییات
تحقیق از روش مطالعات میدانی و مصاحبه با افراد خبره استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان ارشد سیازمانهیای فنیاوری اطالعیات
نیروهای مسلح و همچنیین دانشیجویان دوره هیای دکتیری میدیریت راهبیردی فمیای سیایبر
می باشد .برای تحقیق حاضر حجم نمونه  47نفر به روش تمام شماری و با بهرهگیری از خبرگی
تعیین گردیده است .برای این منظور پرسشنامهای توزیع و نظرات اخذ شده است .با اسیتفاده از
دادههای بهدست آمده و به کمک نرمافزار  SPSSمیزان ضریب اعتماد بیا روش آلفیای کرونبیاخ
بیش از  0.7به دست آمد .لذا پرسشنامه مورد استفاده دارای قابلیت اعتماد الزم میباشد.

مبانی نظری تحقیق
3

مؤسسه ملی استاندارد و فناوری رایانش ابری را اینگونه تعرییف کیرده اسیت« :راییانش ابیری
مدلی است برای فراهم کردن دسترسیی آسیان بیر اسیاس تقاضیای کیاربر از طرییق شیبکه بیه
1. Open Stack
2. Paul, M.
3. NIST-National Institute of Standard and Technology
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مجموعه ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکربندی که این دسترسی بتواند با کمترین نییاز بیه
مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم فراهمکننده سرویس بهسرعت فراهم شیود»( .میل 1و
گرنس )2011 2شکل  2معماری خدمات رایانش ابری را نشان میدهد( .سوسینکی)2010 ،3

شکل  :2معماری خدمات رایانش

مدلهای مهم در رایانش ابری عبارتاند از:
 مدل نرمافزار به عنوان خدمت :هنگامیکه کاربر از یک نرمافزار مانند برنامههای
کاربردی به عنوان خدمت استفاده میکند؛

1. Mell, P.
2. Grance, T.
3. Sosinsky, B.
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 بستر به عنوان خدمت :به کاربر اجازه میدهد تا برنامههای کاربردی مورد نظرشان را
با استفاده از ابزارهایی که از سوی ارائه دهنده عرضه شدهاند ،به وجود آورند؛
 زیرساخت به عنوان خدمت :دسترسی کاربران به زیرساختهای اصلی مثل سرورها،
ماشینهای مجازی ،فماهای ذخیرهسازی و غیره را فراهم میکند.
با وجود همه مزایای رایانش ابری باید به چالشهای آن نییز توجیه داشیت .در محییطهیای
رایانش ابری به دلیل عدم دسترسی فیزیکی به سیستم و وجود ساختارهای پیچیده ،پیگییری و
بررسی تهدیدات امنیتی دشوار است (امنیت رایانش ابری .)2013 ،از سوی دیگر مجیازیسیازی
می تواند باعر به وجود آمدن تهدیدات امنیتی جدیدی در محیط ابری شود (لیو ،1لیین ،2چین،3
یانگ 4و چن .)2011،5لذا در حوزه امنیت رایانش ابری الزم است تا نیازمندیهای امنیتیی بیرای
کاربران و ارائهدهندگان ابری تعیین شود .در شیکل  3تهدییدات و حمیالت امنیتیی موجیود در
7
6
محیط رایانش ابری نشان داده شده است (یوسف و الجیل .)2012 ،

1. Luo, S.
2. Lin, Z.
3. Chen, X.
4. Yang, Z.
5. Chen, J.
6. Youssef, A.
7. Alageel, M.
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شکل  :3تهدیدات و حمالت امنیتی درون ابر

همچنین الزم است تهدیدات و چالشهای امنیتی موجود در رایانش ابری بیرای هیر ییک از
سرویس های ارائه شده شناسایی شود .حوزههای تعامل ،تمرکززدایی و توزییعشیدگى و تنیوع از
مهمترین خصوصیات رایانش ابری دفاعی میباشند .جدول  1نیازمندیها و تهدیدات امنیتی هر
یک از سطوح سرویسهای ابری را نشان میدهد.
جدول  :1نیازمندیها و تهدیدات امنیتی الیههای سرویسدهی ابر

سطح

سطح سرویس

سطح برنامه نرمافزار به عنوان سرویس
()SaaS
کاربردی

نیازمندیهای امنیتی

حمالت

حریم خصوصی
محافظت از دادهها
کنترل دسترسی
حفایت از ارتباطات
امنیت نرمافزار
در دسترس بودن سرویس

استراق سمع
تغییر و حذس دادهها
نقض حریم خصوصی
جریان ترافیک
ربودن نشست
جعل هویت
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سطح

سطح سرویس

نیازمندیهای امنیتی

کنترل دسترسی
بستر بهعنوان سرویس امنیت برنامه کاربردی و دادهها
امنیت کنترل مدیریت ابر
()PaaS
سطح مجازی
تصاویر ایمن
زیرساخت بهعنوان سرویس
حفایت از ابر مجازی
()IaaS
امنیت ارتباطات

سطح
فیزیکی

دیتاسنتر فیزیکی

حمالت
نقص برنامهنویسی
تغییر نرمافزار
وقفه در نرمافزار
ربودن نشست
اختالل در ارتباطات
سیل اتصاالت

حمالت شبکهای
امنیت سختافزار
حمالت DDOS
قابلیت اطمینان سختافزار
ازکارافتادن و تغییر سختافزار
حفایت از شبکه
سوءاستفاده از زیرساخت
حفایت از منابع شبکه
سرقت سختافزار
بالیای طبیعی

رایانش ابری دفاعی
همانگونه که اشاره گردید بسیاری از سازمانها رایانش ابری را بیه عنیوان ییک فنیاوری نیوین
پذیرفته و مهاجرت به آن را بهعنوان یک اولویت در نظر گرفتهاند .بسیاری از کشیورها در حیال
برنامهریزی برای استقرار زیرساختهای حساس و مهم خود بر روی این محییط هسیتند .دفیاع
نیز یکی از زیرساختهای مهم و حیاتی است که در حال استقرار بر روی محییط راییانش ابیری
است که البته در این خصوص مالحظات امنیتی با دقت بیشتری باید مورد توجه قرار گیرد.
رایانش ابری دفاعی زیرساخت یکپارچه و توزیعشدهای است کیه قیادر اسیت تمیامی مراکیز
دفاعی کشور را با یکدیگر هماهنگ نماید .استفاده از رایانش ابری و تطبیق آن با حیوزه دفیاعی
می تواند باعر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری شده و تهدیدات امنیتی را کاهش دهد .فوایید
استفاده از رایانش ابری در حوزه دفاعی می توانید در سیه ویژگیی چیابکی ،نیوآوری و بهیرهوری
تقسیمبندی گردد .این فواید در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  :2فواید استفاده از رایانش ابری

بهرهوری
استفاده از فناوری رایانش ابری


استفاده حداکثری (بیش از  70درصدی)

وضعیت فعلی


از داراییها و منابع

استفاده محدود (حداکثر  30درصدی) از
داراییها



تجمیع منابع و داراییها



مستقل بودن سیستمها از یکدیگر



افزایش بهرهوری در سرعت توسعه



مدیریت سخت و پیچیده سازمان

برنامهها ،شبکه ،مدیریت برنامهها و
کاربران
چابکی
استفاده از فناوری رایانش ابری


خرید خدمات از ارائه دهندگان خدمات



افزایش و کاهش سریع یرفیتها



پاسخگویی سریع به درخواستها

وضعیت فعلی
 صرس زمان چندساله برای ساخت مراکز
داده
 صرس زمان زیاد برای راهاندازی یک خدمت
نوآوری

استفاده از فناوری رایانش ابری


تغییر از مالکیت خدمت به ارائه خدمت



تشویق فرهنگ کارآفرینی

وضعیت فعلی


مالکیت داراییها

با توجه به جدول  2مشاهده میشود که مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری
میتواند به افزایش انعطاسپذیری ،چابکی و صرفهجیویی بینجامید .بیا وجیود ایین ،مهیاجرت از
سامانههای سنتی بهسوی ارائه خدمات مبتنی بر رایانش ابری ،باعر بروز چیالشهیای جدییدی
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در حوزه های امنیتی خواهد شد که این مسئله برای سازمانهای دفیاعی حیائز اهمییت اسیت و
الزم است تا مؤلفهها و زیرساختهای الزم شناسایی شیوند ...شیکل  4تصیویری منطقیی از ابیر
دفاعی را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود این ابر قادر است تیا بیا یکپارچیه کیردن
سامانهها ،بسترها و زیرساختها ،سازمانهای دفاعی و حوزههای تابعیه را بیا یکیدیگر هماهنیگ
نماید .به این محیط یکپارچه «ابر یکپارچه دفاعی» اطالق میگردد.

شکل  :4تصویری منطقی از ابر یکپارچه دفاعی

بازیگران موجود در رایانش ابری دفاعی
چالش های امنیتی در قرن حاضر در حال تغییر است و در این میان امنیت به عنوان مهیمتیرین
شاخص باید در همه حوزه های دفاعی مورد توجه واقع گردد .همچنین فناوریهای نظیامی نییز
در حال تغییر و تحول هستند و هر روز نیاز به فناوریهای جدید احساس میشود .فر کنیید
قرار است یک عملیات نظامی در سطح ملی و یا بینالمللی انجام شود ،آنگیاه چگونیه مییتیوان
عملیات ،نیروها ،افراد و تجهیزات را با یکدیگر هماهنگ نمود؟
ساختار رایانش ابری حوزه دفاعی که در مقاله نویسندگان این مقاله به آن اشاره شیده اسیت
(ولوی و موحدی ،)1395 ،به طور کامل منطبق بر مدل استاندارد مرجیع راییانش ابیری اسیت.
فراهمکنندگان سرویسها ،مصرسکنندگان سرویسها ،کارگزاریهیا ،کنتیرلهیا و حامیلهیا بیه
عنوان مهمترین این بخشها هستند.
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زیرساخت ارتباطی
وجود ارتباطات میان موجودیتها یکی از ملزومیات اصیلی در ایجیاد محییط راییانش ابیری
دفاعی است که باید طراحی و ایجاد شود .با توجه به اهمییت امنییت در محییط راییانش ابیری
دفاعی ،طراحی و ایجاد زیرساخت هیای ارتبیاطی نییز چیالشبرانگییز هسیتند .زیرسیاختهیای
ارتباطی باید ایمن ،چابک ،دارای قدرت تحملپذیری باال ،پهنای باند باال و پویا باشند تیا بتیوان
خدمات مورد نیاز به سازمانهای دفاعی ارائه شود.
با وجود هزاران پایگاه اطالعاتی و عملیاتی هوایی ،دریایی و زمینیی ثابیت و سییّار در سیطح
کشور ،این زیرساخت ارتباطی باید بسیار انعطاسپیذیر ،در دسیترس و قابیل میدیریت باشید .در
شکل  5جایگاه پروتکلهای ارتباطی در یک محیط رایانش ابر دفاعی نشان داده شده است.

شکل  :5جایگاه ارتباطات در محیط رایانش ابری دفاعی

زیرساخت ارتباطی باید در نقاط حساس مانند صحنه نبرد دارای ویژگیهایی زیر باشد:
 انتقال دادههای فراوان در کسری از زمان؛
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 قابلیت دسترسی سراسری و گستردگی پویا؛
 تحویل مطمئن اطالعات؛
 ایجاد ارتباطات سیار.
جلوگیری از انواع حمالت فیزیکی ،سایبری یا الکترونیکی ،چنید مسییری بیودن ارتباطیات،
توانایی تخصیص مجدد مسیر ،سیاستها و اولویتبندی هیای فرمانیدهان و مسییریابی خودکیار
ازجملییه مهییمتییرین مالحظییات مطییرح در ایجییاد زیرسییاخت ارتبییاطی اسییت کییه باعییر ایجییاد
دسترسیپذیری باال میشود.

مالحظات مطرح در رایانش ابری دفاعی
محیط های اشتراکی منشأ بروز بسیاری از چالشها و تهدیدات هستند .در یک محیط اشیتراکی
کاربران از سامانهها و منابع بهصورت اشتراکی استفاده میکنند و مسائل مربوط بیه تخصییص و
مدیریت منابع در چنین محیطی حائز اهمیت میباشد .به عالوه ،ارتباطهای موجیود مییان ایین
نوع سامانهها با یکدیگر میتواند مستلزم ایجاد تهدیدات امنیتی و ییا کیاهش قابلییت دسترسیی
گردد .اگرچه مسائل مربوط به جداسازی کارکردها همیشه در محیطهای دفیاعی مطیرح اسیت،
اما این چالش به طور کامل برطرس نگردیده است (آرداگنا.)1 :2015 ،1
همچنین مجازیسازی بهعنوان اصلیترین محور در ایجیاد و اسیتقرار راییانش ابیری مطیرح
میگردد .مجازیسازی میتواند قابلیت استفاده از منابع سامانهها را بیه مییزان زییادی افیزایش
دهد .در واقع تمامی مسائل مطرح در ایجاد عمومی میتواند به طور جدیتر در ابر دفاعی مطرح
شود .تفکیک رایانش ابری خصوصى ویژه سازمان هاى دفیاعی از راییانش ابیری عمیومى الزامیی
است و به منظور اشترا پذیرى اطالعات باید به الگوریتم هاى رمزنگاری بیه طیور کامیل توجیه
شود .در شکل  6مالحظات مهم امنیتی در ابر حوزه دفاعی نشان داده شده است.

1. Ardagna, D.
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کارکرد
امنیت
اطالعات
حریم
خصوصی
داده ها

یکپارچ
گی
مالحظات ابر حوزه
دفاعی

نظارت

قابلیت
حمل

دسترسی
پذیری

شکل  :6مالحظات امنیتی رایانش ابری حوزه دفاعی

 کارکرد :محیط رایانش ابری دفاعی مانند محیطهای فرماندهی و کنترل یک محیط
اشتراکی برای استفاده از منابع موجود در سازمانهای دفاعی است و باید به گونهای
ایجاد شود تا بر اثر ا ستفاده بیش از حد از منابع موجود ،عملکرد آن کاهش نیافته و
باعر اختالل در عملکردها نگردد .اگر در صحنه نبرد دادهها به سرعت منتقل نشوند،
باعر بروز مشکالت فروانی خواهند شد و این مسئله در ابر دفاعی میتواند به یک
بحران تبدیل شود.
 امنیت اطالعات :امنیت اطالعات مهمترین مسئله در رایانش ابری حوزه دفاعی است.
امنیت اطالعات شامل مواردی همچون احراز هویت کاربران ،محرمانگی ،یکپارچگی و
کنترل دسترسی میباشد.
 حریم خصوصی دادهها :با وجود دادههای محرمانه و طبقهبندیشده ،دادههای
موجود در محیط رایانش ابر دفاعی باید از دید دیگران مخفی بماند .اطمینان از مخفی
ماندن دادهها با توجه به اهمیت حوزههای دفاعی بسیار حائز اهمیت است.
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 نظارت :یکی از محوریترین مؤلفههایی که الزم است در محیط رایانش ابر حوزه
دفاعی در نظر گرفته شود ،نظارت بر مکان قرارگیری دادهها ،عملکرد سیستم و
کیفیت سرویسها است.
 دسترسیپذیری :با توجه به وجود مراکز و زیرساختهای بحرانی در ابر حوزه دفاعی
الزم است تمامی این قسمتها بتوانند به تمامی امکانات موجود در ابر به سرعت و به
سهولت دسترسی داشته باشند.
 قابلیت حمل :به منظور همسویی و یکپارچگی در اطالعات و خدمات حوزه دفاعی
باید قابلیت حمل را برای سامانهها به وجود آورد .این امر باعر کاهش هزینهها و
کاهش زمان شده و از دوبارهکاری در تولید برنامههای جدید جلوگیری میکند.
 یکپارچگی :دادههای موجود در شرایط بحرانی و حساس باید به سرعت یکپارچه
شده و اطالعات و دادهها در تمامی مراکز مهم بهصورت یکسان قابل دسترسی باشند.

معماریهای امنیتی رایانش ابری
در حوزه رایانش ابری ،تاکنون چارچو هیای معمیاری امنیتیی متنیوعی بیه وسییلۀ محققیان و
سازمانهای دولتی و خصوصی مانند سازمان ملی استاندارد و فناوری ،وزارت دفاع ،دارپا ،آژانیس
امنیت اطالعات و شبکۀ اروپا 1و اتحادیه امنیت ابری ارائه شده است .در حال حاضر دو معمیاری
مهم  DoDAFو  C4ISRکه مختص سازمانهای نظیامی هسیتند ،در حیال بیازتعریف شیدن در
محیط رایانش ابری هستند .مؤسسه ملی استاندارد و فناوری نیز مدل مرجع معماری امنیتیی را
در یک سند مجزا انتشار داده است( .سند مؤسسه ملی استاندارد و فناوری)2013 ،

چالشها و الزامات امنیتی در ابر حوزه دفاعی
اگرچه رایانش ابری دارای مزایای بسیاری است که مهمترین آنها استفاده از منیابع اشیتراکی و

1. European Network and Information Security Agency
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استفاده از منابع بر اساس میزان تقاضا میباشد ،اما چالشهایی نییز در خصیوص اسیتفاده از آن
وجود دارد که به کارگیری کامل آن را برای مدیران سازمانهای دفاعی با مشکل مواجه میکند.
توسعهپذیری رایانش ابری ممکن است بر اساس محدودیتهایی که سیرویسدهنیدههیا دارنید،
سطحی از عدم اطمینان را به وجود آورد و سازمان در مواردی با محدودیت منیابع روبیرو شیود
(کویورا ،1ایبیکانل 2و اوودل .)2011 ،3به طور کلی چالشهای موجود در محیط رایانش ابری به
بخشهای زیر تقسیم میشوند.
 امنیت و حریم شخصی
امنیت 4و حریم شخصی ،5بزرگترین چالش رایانش ابری هستند .در سالهیای اخییر تحقیقیات
فراوانی در این خصوص انجام شده ،اما همچنان این چالش به طور کامل برطرس نشده است .بیا
وجود این ،مسائل مرتبط به حریم شخصی و امنیت میتواند بیا اسیتفاده از سیاختارهایی نظییر
رمزنگاری ،استفاده از سختافزارها و نرمافزارهای امنیتیی تیا حیدودی برطیرس شیود (جلمین،6
 2009و کومار.)2015 ،7
 دسترسپذیری

8

قابلیت دسترسی یکی از مهمترین مؤلفههایی است که باید در ابر حوزه دفاعی به آن توجه وییژه
شود .از آنجا که فعالیتهای موجود در ابر دفاعی مییتوانید بحرانیی بیوده و دارای نقطیه پاییان
زودهنگام باشد ،الزم است سیستمها به طیور یکنواخیت فعیال بیوده و قابلییت پاسیخگویی بیه
نیازهای کاربران را داشته باشد (مظهر ،9سماعی ،10اتناسیس ،11واسیالکس.)2015 ،12

1. Kuyoro, S. O.
2. Ibikunle, F.
3. Awodele, O.
4. security
5. privacy
6. Gellman, R.
7. Kumar, N.
8. availability
9. Mazhar, A.
10. Samaee, U.
11. Athansios, V.
12. Vasilakos, M.
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 قابلیت همکاری
سامانههای مستقر بر روی ساختار رایانش ابری باید قادر باشند تا خدمات مربوطه را بیا یکیدیگر
ترکیب نمایند .این عمل از طریق خدمات مبتنی بر و امکانپذیر مییباشید .تولیید ایینگونیه
خدمات و  ،پیچیده است و نیاز به متخصصان این حیوزه دارد (متیر ،1کوماراسیوامی 2و لطییف،3
.)2009
 قابلیت حمل
با توجه به آنکه الزم است برنامههای تولید شده در محیط رایانش ابری از ییک ارائیهدهنیده بیه
ارائه دهنده دیگری منتقل شود ،الزم است در این خصوص سیاستهیای مناسیبی بیرای بهبیود
این امر اتخاذ گردد .سامانههای کاربردی باید بتوانند به راحتی منتقل شوند .این مشکل تیاکنون
به طور کامل حل نشده است؛ زیرا ارائهدهندگان خدمات رایانش ابیری از ییک زبیان اسیتاندارد
برای زیرساختها استفاده نمیکنند (مظهر ،سماعی ،اتناسیس ،واسیالکس.)2015 ،

تجزیه وتحلیل یافتههای تحقیق
پس از بررسی های صورت گرفته و دریافت نظرات خبرگانی که در این طرح مشارکت داشتهانید،
مهاجرت سازمان های دفاعی به محیط رایانش ابری مزایای فراوانی را به وجیود خواهید آورد .در
ادامه به برخی از این موارد اشاره شده است.
رایانش ابری حوزه دفاعی یک الزام برای کشیور مییباشید و در ایین خصیوص مالحظیات و
تمهیدات امنیتی بهعنوان مهمترین چالش میباشد .همچنین در مهاجرت سازمانهای دفاعی به
محیطهای رایانش ابری ،توجه به زیرساختهیا در نهادهیا و سیازمانهیای دفیاعی ییک مسیئله
حیاتی است .از نکات دیگر در مهاجرت سازمانهای دفاعی به محیطهای رایانش ابیری بایید بیه
گام به گام بودن و مرحلهای بودن مهاجرت توجه ویژه شود .از نکات دیگر میتوان به آمیوزش و
فرهنگسازی سازمانی مخصوصاً در رده مدیران و فرماندهان نظامی توجه داشت.
از آنجا که رایانش ابری حوزه دفاعی یک محیط یکپارچه امیا توزییع شیده اسیت الزم اسیت
1. Mather, T.
2. Kumaraswamy, S.
3. Latif, S.
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تمامی مؤلفهها ،بازیگران و نقش ها بر اساس استانداردهای این حوزه تعریف شوند .همچنیین بیا
توجه به آنکه برای استقرار رایانش ابری مدلهای مختلفی وجود دارد ،برای سازمانهای دفیاعی
بهتر است از مدل استقرار ابر خصوصیی اسیتفاده شیود .در طراحیی زیرسیاختهیا ،شیبکههیا و
حاملها میتوان از توان کارکنان سازمانهای دفاعی نیز استفاده کرد.
از آنجا که امنیت مهمترین و شاخصترین مؤلفه رایانش ابری حوزه دفاعی است ،الزم اسیت
سرویس امنیت بر روی همه مؤلفهها تأثیرگذار باشید .ایجیاد الییه امنییت بیه عنیوان سیرویس
بهعنوان یک راهکار مؤثر پیشنهاد میشود .سرویس امنییت مییتوانید در بخیشهیای مختلفیی
همچون ذخیرهسازی دادهها ،دسترسی به دادهها و سامانهها و همچنین پایگاههای دادهای شکل
گیرد و با ارائه الگوریتم های رمزنگاری امنیت دسترسی به این دادههای طبقهبندی شده افزایش
یابد .یکی از اهداس مهم برای مهاجرت سازمانهیای دفیاعی ،ایجیاد قابلییت دسیترسپیذیری از
طریق ایجاد پایگاههای داده یکپارچه است که با ایجاد یکپارچگی در این حوزه بسییاری از امیور
تکراری که در حال حاضر در سازمانهای دفاعی وجود دارد ،از بین خواهد رفت.

معماری امنیتی رایانش ابری دفاعی
شکل  7معماری امنیت پایه رایانش ابری حوزه دفاعی را نشان میدهد که در مؤسسیه آموزشیی
و تحقیقاتی دفاعی تحت عنوان معماری مفهومی رایانش ابری اپراتور امید طراحی شده است.
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شکل  :7الگوی امنیت برای معماری رایانش ابری حوزه دفاعی امید

در معماری رایانش ابری حوزه دفاع باید سرویسی تحت عنیوان امنییت بیه مجموعیه اضیافه
شود تا اشراس امنیتی بیر روی سیایر سیرویسهیا و خیدمات بیه وجیود آیید .همچنیین تیأمین
یکپارچگی ،محرمانگی و دسترس پذیری به سرویسها علی الخصوص در شرایط بحرانیی در ایین
بخش انجام خواهد شد .نظارت بر امنیت خدمات برونسیپاری شیده دفیاعی کیه حیائز اهمییت
میباشد نیز بر عهده این بخش است و سرویسهایی به سیازمانهیای خیارج از سیازمان دفیاعی
سپرده میشوند که از امنیت آن سازمانها اطمینان حاصل شده باشد.
تأمین و پیکربندی زیرساختهای مورد استفاده در معماری رایانش ابری دفاعی که غالبیاً در
الیه حامل و فیزیکی وجود دارند نیز در این قسمت تعبیه شده است .نحوه پیکربندی زیرساخت
شبکهای که در رایانش ابری حوزه دفاعی مورد استفاده قرار مییگییرد ،دارای طبقیهبنیدیهیای
الزم میباشد و الزم است که امنییت پیکربنیدی تیأمین گیردد .همچنیین میدیریت پیکربنیدی
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کارگزاری شبکه ارتباطی دفاعی که بسیتر اصیلی بیرای زیرسیاخت ارتبیاطی کلییه شیبکههیای
نیروهای مسلح میباشد نیز در این قسمت انجام میشود .الزم به ذکر اسیت وجیود شیبکه امین
ارتباطی باعر شده تا دغدغههای ارتباطات بین کلیه بخشهای شرکتکننده در محیط راییانش
ابری از بین برود و الزم نباشد در این تحقیق به آن پرداخته شود.
دریافتکننده خدمات ابری :همان مصرسکننیدگان خیدمات هسیتند کیه سیرویسهیای
دفاعی مورد نیاز را از فراهمکنندگان سرویسها دریافیت مییکننید .بیا توجیه بیه آنکیه امنییت
سرویسها و امنیت ارتباطات در بخش های دیگر تأمین شده این اطمینان خاطر وجود دارد کیه
سرویسهایی که به دست مصرسکنندگان میرسند امن خواهند بود.
رصد و پایش دفاعی :در معماری رایانش ابری حوزه دفاعی الزم است که تمامی حیوزههیای
دفاعی مورد رصد و پایش قرار گیرند .در این بخش کلیه رخدادها و تهدییدات میورد بررسیی قیرار
میگیرند .خدمات برونسپاری نیز باید مورد بررسی دقیق امنیتی قرار گیرند که این حیوزه نییز در
این بخش انجام میشود .همچنین پایداری خدمات و سرویسها که از ملزومات سامانههای دفیاعی
است باید به طور دقیق مورد رصد و پایش قرار گیرد و تممین پایداری در ارتباطیات برقیرار شیده
به وسیلۀ زیرساخت ارتباطی نیروهای مسلح نیز باید در این قسمت مورد بررسی قرار گیرد.
واسطهای کاربری و کارگزاری :در معماری رایانش ابری ،خدمات و سیرویسهیایی کیه از
طرس فراهمکنندگان به مصرسکنندگان ارائه میشود ،از طرییق واسیطهیا و کارگزارهیا صیورت
میگیرد .این خدمات شامل مدیریت سرویسها ،مدیریت پایگاههای داده و بانکهای اطالعیاتی،
مدیریت شبکه زیرساخت ارتباطی خاص نیروهای مسلح و برونسپاری خدمات دفاعی است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
رایانش ابری یکی از حوزه های نویهور فناوری اطالعات است .بسیاری از دولتهای مهاجرت بیه
این فناوری را در برنامه خود قرار دادهاند .یکی از دالیلی که باعر ترغیب دولتها به اسیتفاده از
رایانش ابری شده است ،استفاده حداکثری از منابع سیستمها ،کیاهش هزینیههیا و یکپیارچگی
زیرساخت فناوری اطالعات در کشورها میباشد .حوزه نظامی نیز بیبهره از این فناوری نیست و
کشورهای صاحب فناوری ،استفاده حداکثری از رایانش ابری در حوزههای نظامی را جزء اهیداس
اصلی خود تعریف کردهاند.
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در کشور ما نیز الزم است تا مهاجرت سازمانهای نظامی بیا در نظیر گیرفتن شیاخصهیای
امنیتی نظیر احراز هویت ،دسترسپذیری ،سطوح دسترسیی بیه خیدمات ،محرمیانگی و حیریم
خصوصی در دستور کار قرار گیرد و بدون در نظر گرفتن مؤلفههای امنیتی مهیاجرت بیه حیوزه
رایانش ابری به مصلحت نمیباشد.
در پاسخ به سؤال تحقیق ،دو راهبرد اصلی مهاجرت سازمانهای دفاعی بیه محییط راییانش
ابری به همراه اقدامات آنها به شرح زیر میباشد:
 -1شناسایی وضعیت جاری سازمانهای دفاعی در حوزههای شبکه و زیرساخت،
محتوا ،کاربران و سامانهها صورت پذیرد؛
 -2الگوی مهاجرت سازمانهای دفاعی بر اساس در نظر گرفتن شاخصهای سازمانی
و امنیتی تدوین شود .اقدامات این بخش عبارتاند از:
الف) ایجاد محیط رایانش ابری با ویژگیهایی نظیر بومی ،امن و اختصاصی بودن
با در نظر گرفتن محیطهای تعاملی که در ابرهای عمومی وجود دارد؛
) یکپارچهسازی در حوزههای زیرساخت و شبکه سازمانهای نظامی ،مراکز
داده ،اطالعات و برنامههای کاربردی موجود از الزامات مهم در مهاجرت
سازمانهای دفاعی است؛
ج) ایجاد زیرساختهای مجازیسازی در سطح خدمات از مهمترین الزامات
مهاجرت میباشد و باید توجه ویژهای در این حوزه به عمل آید؛
د) ایجاد کارگزاریهای رایانش ابری در سطح سازمانهای دفاعی برای
ارتباطدهی فراهمکنندگان خدمات و مصرسکنندگان خدمات باید مورد
توجه قرار گیرد؛
ه) مهاجرت گام به گام به محیط رایانش ابری حوزه دفاعی با در نظر گرفتن
اولویتها مد نظر قرار گیرد؛
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و) تغییر فرهنگ سازمانی در جهت مهاجرت به محیط رایانش ابری و تجدیدنظر
در رویکردها و سیاستهایی که در محیط ابری وجود دارد ،به منظور
چاالکی و کم شدن هزینههای سازمانهای دفاعی صورت پذیرد؛
ز) مدل به اشترا گذاری ایمن دادهها و خدمات در محیط رایانش ابری دفاعی
بر اساس کارکردهای سازمانهای دفاعی به عنوان یک اولویت مهم و
اساسی تدوین گردد.
برای ادامه تحقیق و برای کارهای آتی پیشنهاد میشود معماریهیای امنیتیی ابیر دفیاعی و
نحوه عملکرد و ارتباط میان موجودیتهای موجود در ابر دفاعی مورد بررسی قرار گیرند.
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