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  هوضمند های روش بر مبتنی ضبکه امنیت بر تکیه با ابری رایانص در امنیت
 

  2صادقی آیسا ،1بهادر عیسی

 هسؤل ًَیسٌذُ تْشاى، اضتش هاله صٌعٌی داًطگاُ واهپیَتش، ٍ بشق داًطىذُ اهي، سایاًص گشایص واهپیَتش هٌْذسی اسضذ واسضٌاسی  1

سی هٌْذسی اسضذ واسضٌاسی 2 َتشی، ّای ضبىِ یصگشا اطالعات فٌٍا  سوٌاى گشهساس، گشهساس، داًطگاُ هٌْذسی فٌی داًطىذُ واهپی

 

 چکیده

ِ     ّای فٌاٍسی اطالعات است. ایي فٌاٍسی داسای ٍیظگی ّای جذیذ دس سیستن سایاًص ابشی یىی اص فٌاٍسی  ّاای جذیاذی اسات وا

اضاتشان گزاضاتِ    پَیا، هیاى واسبشّای هختلف، بِست صَ بٍِ فضای اطاعاتی  هٌابع وٌذ. هتوایض هی ITّای  اص سایش فٌاٍسی آى سا

گازاسی هٌاابع باعا      باِ اضاتشان   ضاَد.  ی هختلف استفادُ های ابشّا سساًی بِ افضاس بشای خذهت سخت ضًَذ ٍ اص حذاوثش تَاى هی

ّاای هْان    اًای اهٌیت دس ایي فٌاٍسی جضء ًگش ٍ خطش باضٌذ. هَضَع واسبشّای س هعشض سَءاستفادُ ٍ اطالعات ضَد وِ هٌابع هی

ِ   فعالیت ٍ افضایص دلت اهٌیت باال بشدىبشای  گیشد. دس بش هی ّای هختلفی اص اهٌیت سا است وِ حَصُ ّاا ٍ   ّای اهٌیتی بایاذ بشًاها

ِ  ، بشًاهِسشعت بِبتَاًٌذ  بَدىدلیك  دس عیي ّای خَدواسی استفادُ ضًَذ. وِ سٍش وٌٌاذُ باِ فضاای اباش سا      ّا ٍ واسبشّای حولا

 تَاًذ دلت ٍ ساشعت  ّای َّضوٌذ دس هذیشیت اهٌیت ابشّا هی اص سٍش استفادُّا ضًَذ.  آى فعالیت ٍ هاًع اص اداهِتطخیص دٌّذ 

ّای َّضوٌذ جْت تطخیص ًفاَر دس ضابىِ اسات.     ایي تحمیك ًیض بشسسی سٍش افضایص دّذ. ّذف اص اًجام ّا سا حولِ با همابلِ

صیاادی سا   هحممااى تَجِ  ٍ سٍش بیضیي وِ اخیشاً طًتیه، هٌطك فاصی الگَسیتن اًذ اص دسخت تصوین، ّا عباست تشیي ایي سٍش هْن

 است.   ضذُ اىیبّا سشعت ٍ دلت باال دس وطف ًفَر  سٍش اًذ. ٍیظگی استفادُ اص ایي دس ایي حَصُ ُ خَد جلب وشدُ

 

 ّای َّضوٌذ سٍش ،اهٌیت ضبىِ ،سایاًص ابشیهای كلیدی:  واژه
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