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مقدمه
• روشهای کنترل دسترسي برای محافظت از داده ها کافي نيستند
– سرقت رسانه محتوی داده
– عدم اعتماد به اعمال کننده خط مشي های کنترل دسترسي
– امکان دور زدن مکانيزم های کنترل دسترسي توسط مهاجمين

• مطرح شدن ایده  Database as A Serviceو سيستم های کارگزار
غيرقابل اعتماد

مدل پایگاه داه به عنوان خدمت
•

پایگاه داده به عنوان خدمت ( )Database as A Serviceبه عنوان رویکردی جدید در
برونسپاری پایگاه دادهها

•

در دسترس بودن داده ها توسط کارگزار تضمين مي شود.

•

کليه اعمال مدیریت داده را کارگزار فراهم مي کند.

•

کارگزار از نظر نگهداری دادهها و عدم ارسال عمدی پاسخ اشتباه مورد اعتماد است.

•

کارگزار در مورد محرمانگي دادهها مورد اعتماد نيست.
– کارگزار درستکار ولي کنجکاو است (.)Honest but curious

مدل پایگاه داده به عنوان خدمت
• چالش اصلي در این مدل تأمين امنيت دادههای برونسپاری شده است.
• راه حل اوليه رمزنگاری داده های برونسپاری شده است.
• برای حفظ محرمانگي مالک داده ،داده خود را رمز کرده و آن را در
پایگاه داده رمز شده در سمت کارگزار ذخيره مي کند.
• ریزدانگي رمزنگاری به خط مشي های محيط برای سطح دسترسي،
امنيت و کارایي بستگي دارد.
– بيشتر فعاليت ها ریزدانگي را در سطح چندتایي تعریف کرده اند.

عناصر مدل DAS
 .1مالک دادهها :فرد یا سازمان است که دادهها را ایجاد و آن را برونسپاری
ميکند.
 .2کاربر :پرسوجوها را به سيستم ارائه ميکند.
 .3کارخواه :پرسوجوهای کاربر را به پرسوجوهای قابل اجرا روی دادههای
رمزشده تبدیل ميکند.
 .4کارگزار :محل ذخيرهی دادههای رمز شده است و پرسوجوهای ارسالي
از سمت کارخواه را روی دادههای رمزشده اجرا کرده و نتيجه را به
کارخواه ارائه ميدهد.

سناریوی پرس و جو در مدل DAS
.1

کاربر پرس و جوی  Qرا با توجه به شمای پایگاه داده ی رمز نشده  Bاز طریق کارخواه وارد مي کند.
–

.2

برون سپاری داده مي تواند از دید کاربر شفاف باشد.

کارخواه پرس و جوی کاربر را به دو بخش  Qsو  Qcتقسيم مي کندQs .پرس و جوی اعمال شده بر روی داده
های رمز شده در سمت کارگزار و  Qcپرس و جوی اعمال شده در سمت کارفرما بر روی داده های برگشتي از
کارگزار به کارخواه است.
–

کارخواه ساختار پایگاه داده عادی و رمز شده را مي داند

.3

کارگزار پرس و جوی  Qsرا روی داده رمز شده اجرا و نتایج (مجموعه ای از چندتایي های رمز شده) را به
کارخواه بر ميگرداند.

.4

کارخواه نتایج را رمزگشایي کرده و چندتایي های اضافي را با اعمال  Qcبه نتایج اوليه حذف مي کند .نتایج
نهایي به کاربر ارائه مي شود.

سناریوی پرس و جو در مدل DAS
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مالحظات رمزنگاری در برون سپاری داده
•

روش هایي که بتوانند به طور مستقيم با داده های رمز شده کار کند باید مالحظات زیر را درنظر بگيرند:

– ميزان اعتماد به کارگزار
• در مدل  DASامکان رمزگشایي توسط کارگزار نامطمئن وجود ندارد.

– کارایي روش اجرای پرس و جو
• رمزگشایي کل داده های قبل از اجرای پرس و جو کارا نيست.

– تمرکز اجرای اعمال در سمت کارگزار
– سربار قابل قبول برای ذخيره سازی و ارتباطات بين کارفرما و کارگزار
– ریزدانگي رمزنگاری
• اگر رمزنگاری بصورت درشتدانه باشد امکان بهينهسازی پرسوجو کم مي شود
• رمزنگاری به صورت ریز دانه نيز کارایي را کمتر و در شرایطي به ممکن است به مهاجم اجازه استنتاج از
دادهها را بدهد.

– کنترل دسترسي در سيستم های چند کاربره

مالحظات رمزنگاری در برون سپاری داده ()2
•

مقاومت در برابر حمالت
– حمله متن رمزشده معلوم :به طور کلي فرض ميشود که مهاجم به داده رمزشده دسترسي دارد.
هدف در این حمله شکستن متن رمزشده خاص یا پيدا کردن کليد است.
– حمله متن اصلي معلوم :مهاجم به تعدادی متن اصلي و معادل رمزشده آنها دسترسي دارد که
از آن برای به دست آوردن بقيهی متون رمزشده یا پي بردن به کليد رمز استفاده ميکند.
– حمله متن اصلي انتخابي :مهاجم ميتواند معادل رمزشده متن اصلي دلخواه خود را به دست
بياورد .این حمله ،نوع قویتری نسبت به حملهی متن اصلي معلوم است.
– حمله متن رمز شده انتخابي :مهاجم ميتواند رمزگشایي شده معادل متن رمزشده دلخواه را
بدست آورد.
– حمالت تحليل فرکانسي :ممکن است مهاجم ( )serverاطالعات اوليهای راجع به دامنه مقادیر
و فرکانس رخداد دادههای رمزنشده داشته باشد و از آن برای نفوذ به پایگاه داده استفاده کند.
– حمالت مبتني بر اندازه :ممکن است مهاجم اطالعاتي راجعبه ارتباط طول متن اصلي و متن
رمزشده داشته باشد .بنابراین اگر مهاجم مجموعهای از دادههای اصلي و متن رمز شده معادل را
داشته باشد ميتواند به پایگاه داده حمله کند.

مالحظات رمزنگاری در برون سپاری داده ()3
• پشتيباني از انواع پرس و جو
– پرس و جو روی داده های عددی
• پرس و جو با شرط تساوی
• پرس و جوی بازه ای

– پرس و جو روی داده های رشته ای
• پرس و جو با شرط تساوی
• پرس و جو های تطبيق الگویي

– پرس و جوهای شامل توابع تجمعي

روش های جستجو روی داده های رمز شده
• جستجوی مستقيم روی داده های رمز شده
• جستجوی مبتني بر شاخص
• روش های مبتني بر حفظ ترتيب

• روش های مبتني بر توابع همریخت اختفایي

جستجوی مستقيم روی داده های رمز شده
• داده به گونه ای رمز مي شود که جستجو بتواند دقيقاً روی همان داده رمز
شده به صورت مستقيم صورت گيرد.
• سانگ روشي را بر اساس این ایده برای جستجو روی داده های رشته ای ارائه
داده است.

روش  - Songمعرفي
•

جستجوی کلمات روی اسناد رمز شده (تمرکز بر  DBنيست)

•

کاربرد مفهوم دریچه

•

کارگزار ميتواند با گرفتن اطالعات کوچکي در مورد هر کلمه (دریچه) ،جستجو را بدون اطالع از کلمات
دیگر متن انجام دهد.

•

توابع مبتني بر دریچه توابعي هستند که محاسبهی معکوس آنها بدون داشتن اطالعات خاصي به نام دریچه
مشکل است.

•

در رمزنگاری مبتني بر دریچه ،رمزگشایي با داشتن دریچه امکانپذیر است.

•

در این روشها ،به همراه هر کلمهای که کارخواه جستجوی آنرا تقاضا کرده است ،دریچهی آن نيز ارسال
ميشود .بدین شکل کارگزار فقط ميتواند کلمه درخواست شده را رمزگشایي کند.

روش  - Songرمزگذاری
.1

متن اصلي به تعدادی کلمه  wبا طول یکسان ( nبيت) تقسيم مي شود.

.2

اسناد اصلي پس از رمزشدن به روش شرح داده شده ،به سمت کارگزار ارسال و در آنجا ذخيره
ميشوند.

.3

کارگزار با دریافت دریچهای از طرف کارخواه مي تواند کلمهی مورد نظر کاربر را جستجو کند.

•

پارامترهای رمزنگاری
–
–
–
–

 :Sمولد اعداد شبه تصادفي
 Fو  :fتوابع شبه تصادفي
’ :Kکليد تابع ( fبرای تمام کلمات متن ثابت است)
دریچه هر کلمه :کليد تابع f k’(first n-m bits of Ek’’(wi)) :F

روش  – Songرمزگذاری()2
• رمزگذاری در دو سطح انجام مي شود.
– سطح اول:
• هر کلمه با یکي از الگوریتمهای رمزنگاری متقارن و کليد (" )kرمز مي شود.
• کارگزار در هنگام اجرای پرسوجو از کلمهی درخواست شده کارخواه مطلع نمي شود.

– سطح دوم:
•
•
•
•

مولد شبه تصادفي  ،Sدنبالهای از اعداد شبه تصادفي  siبا طول  n-mبيت به تعداد کلمات متن اصلي
ایجاد ميکند.
اعداد شبه تصادفي توليد شده  siبا استفاده از تابع  Fدرهمسازی شده و خروجي  mبيتي توليد مي شود.
(رمزشدهی الیهی اول هر کلمه () ))Ek"(wiبا (  siو حاصل درهمسازی شده در مرحله قبل)XOR ،
ميشود.
نتيجهی الیهی دوم رمزنگاریِ کلمهی  wiبه عنوان iامين کلمهی متن رمزشده ( )ciدر سند رمزشده قرار
ميگيرد.
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روش  - Songرمزگذاری()3

روش  - Songاعمال پرس و جو
.1

کارخواه برای جستجوی یک کلمه ( )wدر اسناد رمزشده ،معادل رمز شدهی الیهی اول کلمه () )Ek"(wبه همراه
دریچهی آن () )fk'(wرا به کارگزار ارسال ميکند.

.2

کارگزار با دریافت () )Ek"(wکلمات تمام اسناد را با آن  XORميکند.

.3

اگر کلمهی Pام سندی با کلمهی درخواست شده برابر باشد ،حاصل  )Tp( XORباید ساختاری به شکل <Sp, Ff
>) (k’(w)) (spداشته باشد .برای بررسي وجود ساختار فوق برای کلمهی pام متن رمزشده ،حاصل تابع  Fروی n-m
بيت پرارزش  Tpبه دست آورده ميشود.

.4

اگر مقدار به دست آمده با  mبيت باقيماندهی  Tpبرابر باشد ،ساختار برقرار بوده و کلمهی Pام متن رمزشده به
همراه سندی که به آن متعلق است در مجموعهی جواب ارسالي به کارخواه قرار ميگيرد.

•

تابع  Fیک تابع درهمساز دارای برخورد است .بنابراین امکان وجود اشتباه مثبت در نتایج ارسالي به کارخواه وجود
دارد.
–

در سمت کارخواه پس از رمزگشایي سند ،مقدار اصلي کلمهی پيدا شده با کلمهی درخواست شدهی کاربر مقایسه ميشود تا
نتایج درستي به کاربر برگردانده شود.

روش  - Songرمزگشایي
•

برای رمزگشایي کلمهی iاُم سند رمزشده ( ،)ciابتدا  n-mبيت پرارزش  ciبا  XOR ،siميشود و n-m
بيت پر ارزش ) Ek"(wiبه دست مي آید.

•

از مقدار فوق برای ساختن دریچهی  wiاستفاده ميشود.

•

اعمال دریچه بدست آمده و  n-mبيت پر ارزش  siبه تابع  m ،Fبيت نتيجه دارد که با  XORکردن با m
بيت کم ارزش  m ،ciبيت کم ارزش ) Ek"(wiحاصل مي شود .بدین ترتيب تمام بيتهای ) Ek"(wiبه
دست ميآیند.

•

) Ek"(wiرمزگشایي شده تا مقدار اصلي  wiحاصل شود.
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ویژگي های روش Song
•

کارگزار نمي تواند در مورد متن اصلي تنها با استفاده از متن رمز شده اطالعاتي بدست آورد.
•

سربار ذخيره سازی و ارتباطاتي آن کم است.

•

نتيجه حاوی مکان هایي از سند است که  Wدر آن ظاهر شده است و ممکن است دارای اشتباهات مثبت
باشد.

•

اشتباهات مثبت با مقدار  mمرتبط است .هر جواب اشتباه با احتمال  1/2mرخ مي دهد .بنابراین برای
سندی با طول  lکلمه انتظار  l/2mجواب اشتباه وجود دارد.

•

متن باید تقسيم به کلماتي با طول مساوی شود که با توجه به ساختار زبان ،روش مناسبي نيست.

ویژگي های روش )2( Song
•

امکان جستجو با هر طول دلخواه وجود ندارد .فقط ميتوان کلمات با طول  nیا ضریبي از  nبيت را جستجو
کرد.

•

گروه محدودی از الگوها قابل جستجو است.

•

–

الگوهایي به شکل"] "ab[a-zبا تبدیل به  aba, abb, abc, …, abzقابل جستجو هستند؛

–

جستجوی الگوهایي به شکل ”* "abمشکل است .زیرا تعداد رشتههای توليدی بسيار زیاد خواهند شد.

در الگوریتم سانگ ،برای یافتن هر کلمه باید کل محتویات تمام اسناد جستجو شود .زمان جستجو نسبت به
طول متن خطي است .بنابراین در مقياس بزرگ (مانند پایگاه داده) کارا نيست.
–

یک روش افزایش سرعت بکارگيری شاخص های از پيش تعریف شده است.

جمع بندی  -جستجوی مستقيم روی داده رمز شده
•

فضای ذخيره سازی نسبت به ذخيره سازی داده اصلي تفاوت زیادی ندارد.

•

معموالً احتمال اجرای حمالت فرکانسي نسبت به روش مبتني بر شاخص کمتر است.
–

در برخي روش ها کلمه ای که چندین بار بکار رفته ،هر بار به شکل جدیدی رمز مي شود (بسته به جایگاه کلمه در متن)

•

بيشتر اجرای پرس و جو در سمت کارگزار است .تنها رمزنگاری کلمه مورد پرس و جو در سمت کارخواه انجام مي شود.

•

نسبت به روش های مبتني بر شاخص دارای جواب اشتباه کمتری است.

•

پيچيدگي محاسباتي باالیي دارند و زمان جستجو در آن ها خطي است .بنابراین در مقياس بزرگ قابل استفاده نيست.

•

این روش ها بيشتر برای ابزارهایي با جستجوی در مقياس کوچک (مانند تلفن همراه) مناسب است.

•

پرس و جوهای با شرایط تطبيق دقيق را پاسخ مي دهند.

•

پرس وجوی شامل شرایط بازه ای و جستجوی الگوها بر روی داده های رشته ای در این روش سخت است.

•

پرس و جو شامل توابع تجمعي امکان پذیر نيست.

جستجوی مبتني بر شاخص
•

اطالعاتي با نام شاخص همراه با داده رمز شده در سمت کارگزار ذخيره مي شود.

•

جستجوی داده با استفاده از شاخص ذخيره شده انجام مي گيرد.

•

برای هر عنصر که بخواهد جستجو بر مبنای آن انجام شود ،باید یک شاخص تعریف کرد.

•

شاخص نباید اطالعاتي در مورد داده اصلي را فاش نماید.

•

روش های مختلف توليد شاخص باید از یک سو کارایي پرس و جو و از سوی دیگر عدم
سوءاستفاده کارگزار از مقدار شاخص در استنتاج داده اصلي را در نظر بگيرند.

جستجوی مبتني بر شاخص
•

) Ri (Ai1, Ai2, …, Ainدر پایگاه داده رمز نشده به ) Rki (Counter, Etuple, I1, I2, . . ., Inدر پایگاه داده رمز شده
نگاشت مي شود Counter .کليد اصلي جدول رمز شده Etuple ،رمز شده چندتایي معادل در پایگاه داده رمزنشدهI1 ،
تا  Inشاخص های متناظر با  Ai1تا  Ainهستند.

روش های اصلي مبتني بر شاخص
• Bucket Based Index
• Hash Based Index

• B+ Tree Index
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شاخص مبتني بر  -Bucketمعرفي
•
•
•

هاسيگموس و همکارانش مبتني بر افزودن شاخص مبتني بر باکت ،روشي برای پرس و جو روی داده رمز شده
ارائه دادند.
ردیفهای هر جدول به طور جداگانه و به کمک یکي از الگوریتمهای رمزنگاری متقارن ،رمز ميشوند.
به ازای هر مشخصه که جستجو روی آن انجام ميشود ،یک مشخصه به نام شاخص به جدول اضافه ميگردد.

Year
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Handbook of Applied Criptography
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نحوه تعریف شاخص در روش Bucketبندی
.1

برای ایجاد شاخص امن ،بازهی دادههای هر صفت به تعدادی زیربازه تقسيم ميشود.
– بازه ها نباید اشتراک داشته باشند.

.2

ایجاد بازهها ميتواند با استفاده از انواع روشهای تقسيمبندی صورت گيرد.
– طول برابر
– تعداد اعضای برابر

.3

به هرکدام از بازهها مقداری تعلق ميگيرد.
–

•

مي توان از یک تابع توليد اعداد شبه تصادفي استفاده کرد.

به ازای تمام دادههایي که در یک زیربازه قرار ميگيرند ،مقدار تعلق گرفته به زیربازهی آنها در شاخص رمزشده
قرار داده ميشود.

مثال – بازه بندی و اعطای شاخص

پرسوجو در شاخص دهي مبتني بر Bucket
•

پرسوجو در دو مرحله صورت ميگيرد:
.1

کارگزار سعي ميکند تا آنجا که امکان دارد پاسخ درستي برگرداند

.2

کارخواه نتيجهی ارسالي کارگزار را رمزگشایي کرده و آنرا پردازش ميکند.

•

در  SQLیک پرس و جو مي تواند با درختهای متفاوت که از نظر نتيجه یکسان هستند،
نمایش داده شود.

•

هاسيگموس جداسازی پرس و جو را (بخشي در سمت کارگزار و بخشي در سمت کارخواه) را
با استفاده از درخت پرسوجو انجام داده است.

پرس و جو در شاخص دهي مبتني بر )2( Bucket
•

•

در روش هاسيگموس ،درخت نمایشِ هر پرسوجو به دو قسمت تقسيم ميشود.
.1

بخش زیر عملگر رمزگشایي :کليه اعمالي که مي تواند در سمت کارگزار انجام شود.

.2

بخش باالی عملگر رمزگشایي :اعمالي که باید در سمت کارخواه انجام شوند.

اَعمال جبر رابطهای وقتي به زیر عمل رمزگشایي برده ميشوند ،باید به اَعمال جدیدی که
روی دادههای رمزشده قابل اجرا هستند ،تبدیل شوند.
–

هاسيگموس جبر رابطهای جدیدی را برای اِعمال روی دادههای رمزشده تعریف کرد.
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بهينه سازی اجرای پرس و جو
SELECT name FROM books, keeper
"WHERE keeper.ID = books.keeping AND Title = "Handbook of applied cryptography

πname

• فقط عملگرهایی که در زیر عملگر رمزگشایی هستند
قابل اجرا در سمت کارگزار هستند

• در این اجرا هیچ عملگری قابل اجرا به روی کارگزار
نیست.


Books.keeper = Keeper.id

• سربار ارتباطي و محاسباتي در سمت کارخواه باال است.

• براي افزایش کارآیي باید سعي کرد تا حد امکان،
عملگرهاي رابطهاي را به زیر عملگر رمزگشایي منتقل
کرد.

D
KeeperS

”σTitle = “Cryptography
D
BooksS

اجرای بهينه پرس و جو
πname

•

اَعمال تا حد امکان باید در سمت کارگزار انجام شود.

•

رابطه  SELECTIONروی جدول  Booksبه زیر عملگر
رمزگشایي برده شده است.

•

برای بردن این عملگر به زیر عملگر رمزگشایي باید آنرا تبدیل
به  σ sکه در جبر جدید هاسيگموس برای  SELECTIONروی
جداول رمزشده و مشخصههای شاخص تعریف شده است،
تبدیل کرد.

•

این اجرا از پرسوجو به دليل اجرای برخي از عملگرها در
سمت کارگزار اجرای کارایي است.

Λ Books.keeper

”σTitle = “Cryptography
= keeper.id

D



Bookss.keepers = Keepers.ids

0

= σsTitle
BooksS

KeeperS

مزایا و معایب روش باکت بندی برای توليد شاخص
•

روش های مبتني بر  Bucketبرای اجرای شروط تساوی مناسب هستند.
– Aij = v  Ij = β

•

پرس و جوهای بازه ای نيز با کمي تغيير در این روش شاخص دهي قابل اجرا است.

•

– ( Aij> v  )Ij = β1 or β2 or …or βk
مثال:
– شرط  Salary>50000در جدول صفحات قبل باید به شکل زیر تبدیل شود:
OR Salarys=3 Salarys=2 OR Salarys=10

•

عدم امکان اجرای توابع تجمعي مانند  Avg ،MAX ،MIN ،SUMو ...
– هاسيگموس این روش را تعميم داد و با استفاده از یک تابع همریخت اختفائي اجرای توابعي مثل
جمع و ضرب را فراهم کرد.

مزایا و معایب روش باکت بندی برای توليد شاخص ()2
•

وجود مقدار زیادی از داده های اضافي در نتایج کارگزار (به ویژه اگر اعمالي مانند پيوند در پرس و جو وجود
داشته باشد)
– روشهایي برای بهبود و کاهش اشتباههای مثبت در روش هاسيگموس ارائه شده است.

•

این روش بيشتر برای دادههای عددی کاربرد دارد و به کارگيری روش برای دادههای رشتهای یا متني که
دامنهی دادهها بزرگ است ،چندان مناسب نيست.
– در تعریف بازه برای دادههای رشتهای ،ممکن است تعداد زیادی داده در یک بازه قرار گيرد که این خود به معنای
ارسال تعداد زیادی دادهی اضافي در پاسخ به یک پرسوجو و در نتيجه سربار ارتباطي و محاسباتي باال است.

•

اگر بازه ها طوری ساخته شوند که مثالً در هر بازه یک مقدار قرار بگيرد امکان تحليل فرکانسي وجود دارد.
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شاخص مبتني بر توابع درهم ساز
•

از مفهوم توابع درهم ساز برای ساختن شاخص استفاده مي شود.

•

برای ساختِ شاخص در این روش ،دادهها توسط یک تابع درهمسازِ دارای تصادم دستهبندی
ميشوند.

•

مزیت این نوع شاخص دهي نسبت به روش باکت بندی این است که دستهبندی روی دادههای
پشت سرهم انجام نميشود که این ميتواند باعث افزایش امنيت گردد.

شاخص مبتني بر توابع درهم ساز ()2
•

اکر  riرابطه ای با شمای ) Ri(Ai1, Ai2, . . . , Ainو  rkiرابطه متناظر رمز شده آن باشد ،برای هر صفت
 Aijدر  Riکه بخواهيم برای آن شاخص تعریف کنيم ،تابع درهم ساز یک طرفه
 h: Dij  Bijتعریف مي شود که  Dijدامنه  Aijو  Bijدامنه شاخص  Ijمتناظر با  Aijاست.

•

)for all x, y in Dij; if x = y then h(x)= h(y

•

برد  hاز دامنه آن کوچکتر است .
– امکان برخورد وجود دارد.

•

برای هر دو مقدار تصادفي متفاوت ولي نزدیک به هم  xو  yدر دامنه  ،(| x − y |< ε) Dijتوزیع
احتمالي ) h(x) − h(yیکنواخت است.
– تابع درهم ساز ترتيب خصيصه در دامنه را حفظ نمي کند.

شاخص مبتني بر توابع درهم ساز – ویژگي ها
•

اجرای پرس و جوهای تساوی (مانند روش های شاخص دهي مبتني بر  )bucketممکن است.
– هر شرط  Aij=vبه شرط ) ،Ij=h(vکه  Ijشاخص متناظر با  Aijدر جدول رمز شده است ،تبدیل مي شود.

•

برخورد در توابع درهم ساز باعث ارسال چندتایي های اضافي به سمت کارخواه مي شود.
– تابع درهم ساز فاقد برخورد مشکل ارسال نتایج زیادی به کارخواه را رفع مي کند ولي احتمال تحليل های
فرکانسي را افزایش مي دهد.

•

مشکل اصلي روش های شاخص دهي مبتني بر توابع درهم ساز عدم پشتيباني از پرس و جوهای بازه ای
است.
– دامياني و همکارانش برای اضافه کردن قابليت انجام جستجوی بازهای به این روش از شاخص مبتني بر درخت
 B+در کنار این نوع شاخص دهي استفاده کردند.
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شاخص مبتني بر درخت B+
•

یکي از روش های شاخص دهي استفاده از ساختار داده ای درخت  B+است.

•

در درخت  ،B+گره های داخلي به طور مستقيم به چندتایي ها در پایگاه داده اشاره نمي کنند بلکه
به سایرگره ها در ساختار اشاره مي نمایند.

•

گره های برگ مستقيماً به چندتایي هایي در پایگاه داده با مقادیر مشخص برای صفت شاخص اشاره
مي کنند

•

درخت  B+مي تواند برای هر صفت  Aijدر شمای  Riکه در شروط پرس و جو ظاهر مي شود ،تعریف
شود.

•

شاخص توسط کارخواه روی مقادیر رمز نشده صفت ساخته شده و سپس به شکل رمز شده روی
کارگزار همراه با پایگاه داده رمز شده ذخيره مي گردد.

•

ساختار درخت  B+به جدولي با دو صفت شناسه گره و محتوای گره تبدیل مي شود .این جدول برای
هر گره یک ردیف دارد.

مثال
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روش ارزیابي پرس و جو در درخت B+
•

فرض کنيد ،کارخواه اجرای پرسوجویي با شرط  A > vرا درخواست کرده که  vیک مقدار ثابت است .کارخواه
باید درخت  Bذخيره شده روی کارگزار را برای یافتن محل  ،vپيمایش کند.
– کارخواه درخواستي برای دریافت ریشهی درخت  Bانجام ميدهد(.ریشهی درخت ،ردیفِ با شمارهی  1است ).این ردیف
به کارخواه ارسال و در آنجا رمزگشایي و پردازش ميشود.
– با توجه به مقدار  ،vگرهی بعدی که باید پيمایش شود انتخاب شده و درخواستي مبني بر ارسال آن گره به کارگزار
فرستاده ميشود .این روند تا پيدا کردن برگ حاوی  vادامه پيدا ميکند.
– پس از پيدا شدن  ،vتمام برگهای بعد از آن به سمت کارخواه ارسال ميشوند .این گرهها در سمت کارخواه رمزگشایي
شده و شمارهی رکوردهای مورد نظر پيدا شده به سمت کارگزار ارسال ميشود.

شاخص مبتني بر درخت  -B+ویژگي ها
•

درخت  B+در پاسخ به پرس و جو ،چندتایي اضافي به سمت کارخواه نمي فرستد.

•

هزینه ارزیابي شرایط پرس و جو برای کارخواه نسبت به روش های مبتني بر باکت و توابع درهم ساز
بسيار بيشتر است.
– به همين دليل معموالً درخت  B+را در کنار یکي از روش های شاخص دهي مبتني بر باکت یا توابع در هم
ساز بکار برده و از درخت  B+تنها در هنگام ارزیابي بازه ها در پرس و جو ها استفاده مي نمایند.

•

با توجه به این که محتوای درخت  B+در سمت کارگزار رمزنگاری شده است ،این روش در برابر
حمالت استنتاجي مقاوم است.
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جستجوی مبتني بر شاخص در داده های رشته ای
•

روشي مبتني بر شاخص برای پرس و جو روی داده های رشته ای توسط  Wangارائه شده است
(.)2004

•

با استفاده از روش وانگ ،ميتوان به جستجوی الگوهای دلخواه در دادههای رمزشده پرداخت.

•

ریزدانگي رمزنگاری در روش  ،Wangدر سطح فيلد است.

مراحل رمزنگاری
.1

به هر رشته  Sکه از  nکاراکتر  c1c2…cnتشکيل شده است ،مقدار شاخصي به طول  mبيت
اختصاص داده ميشود.

.2

هر رشتهی  S = c1c2…cnبه رشتهی S'= s1s2…s2n-2که در آن si = cici+1است ،بسط داده
ميشود.

.3

با استفاده از تابع درهمساز  ،hمقداری بين  0تا  mبرای هر کدام از  siها به دست ميآید.

.4

اگر مقدار ) h(siبرابر با  kباشد .در آن صورت بيت شماره kام در شاخص مربوطه برابر با یک
ميشود.
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مثال
•

)S1= (abcehklst

•

m=16

•

تابعي در هم ساز دوتایي های  ،... ،bc ،abو  stرا به عددی بين  0تا  15نگاشت مي کند.

•

S2=Index(abcehklst)= (0010100010101001)2

•

هشت رشته  2تایي وجود دارد در حاليکه  6بيت یک در  S2دیده مي شود .یعني برخي از
کاراکترهای دوتایي به یک مقدار توسط  hنگاشت مي .شوند
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روش جستجو
.1

مقدار رشتهای موجود در الگوی رشته ای مورد پرس و جو بسط داده ميشود و مقادیر اختصاص داده شده
توسط تابع  hبه هر دو حرف متوالي آن به دست ميآید.
–

پرس و جو روی مقدار رشته ای به پرس و جو روی شاخص (رشته بيتي) تبدیل مي شود.

.2

مقادیر به دست آمده ،مکان بيتهایي از مقادیر شاخص را که باید  1باشند تا شرط پرسوجو ارضاء شود،
مشخص ميکند .این مقادیر به سمت کارگزار ارسال ميشوند.

.3

کارگزار به ازای هر مقدار شاخص ،مقادیر بيتهای آن در مکانهای ارسال شده را بررسي ميکند ،اگر همه
دارای مقدار  1بودند ،مقدار شاخص را به عنوان یکي از جوابها به سمت کارخواه برمي گرداند.
–

در جواب های ارسال شده ممکن است نتایج اضافي وجود داشته باشد که باید توسط کارخواه مجدداً پردازش شده
تا جواب دقيق به دست آید.

حالت های مختلف پرس و جوی رشته ای
تطبيق دقيق

.1

 مقدار رمز شدهaS  کهaS = index (value)  روی جدول رمز نشده تبدیل مي شود بهattribute=value ◦ شرط
. در سمت کارگزار استattribute

تطبيق الگویي

.2

: روی جدول رمز نشدهattribute LIKE value ◦ شرط
(as)H(c1c2)=1 AND … AND (as)H(ck-1ck)=1) a like c0c1…ck => ((as)H(c0c1)=1 AND

پرس و جوی با شرایط بولي

.3

(attribute=value 1) OR (attribute=value 2), (attribute like value 1) AND (attribute like value 2),
(attribute like value 1) AND NOT (attribute like value 2)
.– از حالت اول و دوم قابل استنتاج است

مثال

select eid, age from employee where did like ‘chess’
select * from

Transforms to
employeeE where

(didsH(ch)=1) and (didsH(he)=1) and (didsH(es)=1) and (didsH(ss) =1)
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تحليل روش
•

در این روش ،در صورتي که طول  mبزرگ انتخاب شود ،حمله متن اصلي معلوم محتمل است.
– هر زوج کاراکتر به مقدار یکتایي در شاخص منتسب مي شوند و امکان تحليل فرکانسي و شکستن
شاخص وجود دارد.

•

در صورت کوچک بودن  ،mتعداد زیادی داده اشتباه به سمت کارخواه ارسال خواهد شد.

•

در جدول رمز شده فيلد اضافه ای برای شاخص باید در نظر گرفته شود که حجم آن به اندازه
شاخص ( )mوابسته است.
– در صورتي که  nفيلد نياز به رمز شدن داشته و طول شاخص به طور متوسط  mبيت باشد ،ميزان فضای اضافي
مورد نياز  m*nبيت برای شاخص است.
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جمع بندی روش ها ی مبتني بر شاخص
•

تحقيقات زیادی روی این گونه روش ها صورت گرفته و دارای زمينه تئوریک قوی مي باشند .حتي دارای جبر
رابطه ای مخصوص مي باشند.

•

بيشتر فرایند اجرای پرس و جو بر روی کارگزار متمرکز است.

•

هزینه ذخيره سازی تقریباً دو برابر ذخيره سازی معمولي است .زیرا غير از مقدار رمز شده ذخيره ،مقدار شاخص
نيز ذخيره مي گردد.

•

امکان استنتاج و افشای اطالعات وجود دارد که ميزان آن وابسته به تعریف شاخص است.
–

 Evdokimovو همکارانش اثبات کرده اند که تقریباً تمام روش های مبتني بر شاخص ذاتاً امن نيستند .به ویژه روشهایي
که در پاسخ به پرس وجو چندتایي های اضافي توليد نمي کنند ،در معرض تهدید افشای اطالعات قرار دارند.

•

پرس و جوهای شامل پيوند در این روش قابل اعمال است.

•

پرس و جوهای تساوی ،و الگویي برای داده های عددی و رشته ای قابل انجام است.

•

امکان اجرای پرس و جوهای بازه ای بسته به تعریف شاخص دارد.

•

امکان اجرای پرس و جوهای شامل توابع تجمعي وجود ندارد.

•

چون با تغيير توزیع داده ها نياز به دسته بندی مجدد داده ها برای تعریف شاخص وجود دارد ،این روش بيشتر
برای داده های فقط خواندني مناسب است.

روش های مبتني بر کاربرد توابع همریخت اختفایي
•

توابع همریخت اختفایي نوعي توابع برای رمزنگاری است.

•

در روش رمزنگاری همریخت اختفایي ( ،)privacy homomorphismحاصل انجام یک عمل روی
دادههای رمزشده ،معادل رمزشده حاصل عملي دیگر روی دادههای اصلي است.

•

β(xE , yE) = (α(x,y))E
– )E(x) . E(y) = E(x+y

•

بوسيلهی توابع رمزنگاری همریخت اختفائي ميتوان برخي از عمليات مانند جمع و ضرب را به طور مستقيم
روی دادههای رمزشده انجام داد.

•

فيلدهایي را که روی آنها پرس و جوی تجمعي اجرا مي شود ،با استفاده از رمزنگاری همریخت رمز مي
کنند.

روش هاسيگموس
•

هاسيگموس با استفاده از یک تابع رمزنگاری همریخت اختفائي که دو خاصيت جمعي و ضربي
را پشتيباني مي کند ،توابع جمع و ضرب را روی دادههای رمزشده اجرا کرد.

•

خواص تابع رمزنگاری همریخت استفاده شده:
– کليد رمزنگاری ) K=(p, qکه  pو  qبه وسيله کاربر تعيين مي شوند.

–  n = p.qکه به کارگزار داده مي شود
– )qq-1 =1 (mod p
– )pp-1 = 1 (mod q

– )Ek(a mod p, a mod q
–

مثال
p=5,q=7
n = p.q = 35 k = (5, 7)
 را جمع کنيمa2 = 12  وa1 = 8 مي خواهيم

•
•
•

E(a1) = (3,1)
E(a2) = (2,5)
E (a1) + E (a2) = (3+2, 1+5) = (5, 6)
*pp-1 (mod 35) 6*qq-1 + 5D (5, 6) =
= (5*7*3 + 6*5*3) (mod 35) =195 (mod 35) = 20

•
•
•
•

مشکل استنتاج
•

استفاده از تابع رمزنگاری همریخت اختفائيِ معرفي شده کامالً امن نيست و کارگزار ميتواند مقدار اصلي
برخي از مقادیر رمزشده را به دست آورد.
–

فرض کنيد x ،و  yدو عدد باشند که به صورت ) (xp,xqو ) (yp,yqرمز شدهاند .اگر z=x.yباشد ،رابطهی )(zp,zq)=(xp,xq).(yp,yq
نيز بين مقادیر رمزشده این متغيرها وجود دارد .در چنين حالتي کارگزار ميتواند مقادیر اصلي این متغيرها را به دست آورد .کارگزار
شروع به جمع کردن ) (xp, xqبا خودش ميکند و این کار را آنقدر ادامه ميدهد تا نتيجه آن با ) (zp, zqبرابر شود .تعداد این جمع
کردنها برابر با عدد  yاست.

•

هاسيگموس با اضافه کردن نویز تصادفي به مقادیر رمزشده ،مشکل را حل مي کند R(x) .یک تابع شبه
تصادفي است.

•

نویز در هنگام رمزگشایي از دادهها حذف ميشود.

روش های رمزنگاری مبتني بر حفظ ترتيب
•

در روش های رمزنگاری با حفظ ترتيب ( )Order Preservingداده ها به گونه ای رمز مي شوند که
ترتيب داده ها پس از رمز شدن با ترتيب داده های اصلي یکسان باشد.

•

این نوع رمزنگاری برای اجرای پرس و جو های بازه ای مناسب است.

•

آگراوال برای رمزنگاری داده های عددی و اجرای پرس و جوهای بازه ای روی آنها از این روش استفاده کرده
است.

•

فرض کنيد ،دادههای اصلي دارای توزیع اوليه  Aهستند .این دادهها به نحوی رمز ميشوند ،که عالوه بر
حفظ ترتيب از توزیع دلخواه 'Aتبعيت کنند.
– ابتدا دادهها به توزیع یکنواخت  fنگاشت شده و سپس توزیع  fبه توزیع هدف ' Aنگاشت ميشود.

مراحل رمزنگاری
•  OPESدر سه مرحله کار ميکند(Order Preserving Encryption Scheme).
.1

مدل کردن :دادههای اصلي به تعدادی دسته تقسيم ميشوند و توزیع دادههای هر دسته
مدل ميشود.
•

روش هایي برای تعيين تعداد دسته ها و طول هر دسته وجود دارد.

•

افزایش دستهها منجر به افزایش هزینههای مدل ميشود.

.2

.3

مسطح کردن :دادههای اصلي  Pبه دادههای مسطح Fبه قسمي تبدیل شود که مقادیر F
دارای توزیع یکنواخت باشند.
•

در مرحلهی مسطح کردن برای هر دسته ،یک تابع نگاشت  Mایجاد ميشود .تابع  Mهر دسته را
به دستهای با توزیع یکنواخت نگاشت ميکند.

•

دو مقدار متفاوت در داده های اصلي هميشه به دو مقدار متفاوت از فضای مسطح شده نگاشت
شوند.

تغيير :دادههای مسطح  Fبه دادههای رمزشده  Cتبدیل ميشود ،به قسمي که مقادیر C
دارای توزیع نهایي که برای دادههای رمزشده در نظر گرفته شده بود ،باشند.

B0c

B0f

B0f

B0

Bm 1

Bmf 1

Bkf1

Bkc1

ویژگي های روش رمزنگاری با حفظ ترتيب
•

اجرای پرس و جوها در این روش چندتایي های اضافي به سمت کارخواه ارسال نمي کند.

•

امنيت در این روش زماني تامين مي شود که کارگزار/حمله کننده اطالعاتي در مورد پایگاه
داده اصلي و یا دامنه صفت ها نداشته باشد.
– این روش در مقابل حمله متن اصلي معلوم آسيب پذیر است.
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