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صن
م کان :دانشکده مهندسی کامپیورتدانش گاه عتی رشیف ،طبقه چهار ،سالن خوارزمی
اخیرا محا سبات ابری با سرعت روزافزون رو پی شرفت میبا شد ،یکی از کاربردهای ا سا سی محا سبات ابری ،برون سپاری داده میبا شد .برون سپاری
داده بدین معنی میباشد که کاربران میتوانند اطالعات خود به سرور ابر بسپارند و از خدمات ذخیره سازی با کیفیت باال استفاده نمایند ،حال ممکن
است ارائه دهندگان این خدمات مورد اعتماد نباشند ،که در این صورت باعث ایجاد نگرانی برای امنیت داده ها می شود .ارائه دهندگان خدمات پایگاه
داده های برون سپار اطالعات را نگهداری میکنند و پا سخ پر سمان ها به کاربران میدهند .با توجه به این تفا سیر ،حفظ محرمانگی در پایگاه داده
های برون سپار برای پایگاه داده هایی که حاوی اطالعات ح سا سی مانند اطالعات مدارک مالی ،اطالعات پز شکی ،اطالعات مکان شخ صی افراد،
اطالعات خانوادگی افراد و از این قبیل از اطالعات ه ستند ،ب سیار ارز شمند و مورد توجه ا ست .دومین چالش مطرح در برون سپاری داده ،د ستکاری
داده و برگرداندن پا سخ ا شتباه برای پر سمان های کاربران میبا شد که در این صورت م سئله صحت ،کامل بودن و تازگی پا سخ ها حائز اهمیت می
شوند .م سئله اعمال کنترل د ستر سیهایی در پایگاه دادههای برون سپاری شده باتوجه به خطم شی های قبلی در پایگاه داده محلی چالش سوم در
برون سپاری داده میبا شد ،که کاربران باید از انجام کنترل د ستر سی تو سط ارائه دهنده خدمات اطمینان حا صل کنند و همچنین با توجه به این که
در اکثر روشهای حفظ محرمانگی ،پایگاه داده رمز شدده میباشدد تغییر روش های کنترل دسدترسدی برای اعمال در پایگاه داده رمز شدده نیز حائز
اهمیت میباشد .در این جلسه سعی بر این خواهد شد این سه چالش و روش های حل ارائه شده بررسی شود .
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