مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو:
ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
محمد حسین نورالهزاده ،1احمد غالمی 2و رضا

علیمرادی3

1دانشجوی دکتری ریاضی دانشکده علوم پایه ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
Mh.noorallahzadeh@stu.qom.ac.ir

2دانشیار دانشکده علوم ریاضی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
a.gholami@qom.ac.ir

3استادیار گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده علوم پایه ،دانشگاه قم ،قم ،ایران
alimoradi@qom.ac.ir

چکیده
با پیدایش رایانش ابری ،مالکان داده تمایل دارند تا دادههای خود را را به سرورهای ابری بسپارند و به کاربران اجازه دهند تا در صورت
لزوم به دادهها دسترسی پیدا کنند .با این حال ،برون سپاری دادههای حساس مسائل حریم خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
رمزگذاری دادهها قبل از برون سپاری ،مسائل حریم خصوصی را حل میکند ،اما در این حالت ،قابلیت جستجو در دادهها را از دست
خواهیم داد .برای دستیابی به این قابلیت یعنی جستجو در دادههای رمزگذاری شده بدون به خطر انداختن حریم خصوصی ،طرحهای
رمزگذاری قابل جستجو ) 1(SEپیشنهاد شده است .با این روش هم از از اطالعات حساس کاربر محافظت میشود و هم قابلیت جستجو
در دادههای رمزگذاری شده را خواهیم داشت .در این مقاله ،طرحهای مختلف  SEرا مرور میکنیم .در این مرور ،رده بندی طرحهای SE

را ارائه مینماییم :رمزگذاری قابل جستجوی متقارن ،2رمزگذاری قابل جستجوی کلید عمومی 3و طرحهای رمزگذاری قابل جستجو
ویژگی مبنا ،4و سپس بحث مفصلی در مورد طرحهای  SEاز نظر ساختار نمایه 5و قابلیت جستجو 6ارائه میکنیم .همچنین مقایسهای
درمورد تحلیل طرحهای  SEاز نظر امنیت و عملکرد و کارایی ارائه شده است .عالوه بر این ،در مورد چالشها ،مسیرهای پیشرو و
کاربردهای طرحهای  SEنیز صحبت کردهایم.
واژگان کلیدی :فضای ذخیرهسازی ابر ،رمزگذاری قابل جستجو ،حفظ حریم خصوصی ،قابلیت جستجو ،امنیت

 -1مقدمه
با توسعة سریع رایانش ابری ،بسیاری از مردم عالقهمند
هستند که دادههای خود را برون سپاری نمایند [31 ، 25
 .]49 ، 48 ،فضای ذخیرهسازی ابری مزایایی دارد از
جمله :دسترسی آسان به دادهها ،استفاده کمتر از
تجهیزات ذخیرهسازی فیزیکی و کاهش زیرساختها برای
نگهداری دادهها .عالوه بر این ،کاربران ابر تنها با اتصال به
اینترنت میتوانند به دادههای خود در هر مکان و در هر
دستگاهی دسترسی داشته باشند .اگرچه فضای
ذخیرهسازی ابری مزایای بسیاری را برای کاربران فراهم
میکند ،اما حفظ حریم خصوصی دادههای حساس،
همچنان مسألهای چالش برانگیز است (دادههای حساس
مانند :سوابق پزشکی شخصی ،اسناد محرمانه ،عکسهای
خصوصی و هر سندی که برای کاربر شخصی باشد) .این
*نویسندة عهدهدارمکاتبات :احمد غالمی
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مسأله به این دلیل است که وقتی دادهها به سرور ابری
برون سپاری میشوند ،کاربر کنترل فیزیکی دادههای خود
را از دست میدهند .بیشتر سرورهای ابری صادق اما
کنجکاو17هستند ،بهعنوان مثال ،میتوانیم به ارائهدهندگان
خدمات ابری برای خدمات آنها اعتماد کنیم ،اما ممکن
است آنها تمایل داشته باشند تا به دادههای ما دسترسی
داشته باشند .از این رو ،اکنون الزم است از حریم
خصوصی دادههای حساس در ابر محافظت شود .رایجترین
راهحل برای تضمین حریم خصوصی کاربر ،رمزگذاری
دادههای کاربر قبل از برونسپاری در ابر است .با این

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
وجود ،رمزگذاری دادهها به دلیل مشکلی که در جستجوی
دادههای رمزگذاری شده وجود دارد ،نمیتوانند مزایای
مورد نیاز را ایجاد کنند .برای حل این مشکل ،از طرحهای
رمزگذاری قابل جستجو ) (SEاستفاده میشود .طرحهای
 SEبه سرور ابری اجازه میدهد تا دادههای رمزگذاری
شده را بدون دانستن اطالعات مربوط به متن اصلی یا
کلیدواژهها جستجو کند .پس از آن ،بسیاری از طراحان،
طرحهای مختلف  SEرا بر اساس روشهای رمزگذاری
پیشنهاد دادهاند مانند :رمزگذاری قابل جستجوی متقارن
) ،(SSE1رمزگذاری قابل جستجوی کلیدعمومی )،(PSE2
و رمزگذاری قابل جستجوی ویژگی مبنا)SSE .(ABSE3
با کلید محرمانه سروکار دارد و به کاربری که کلید
محرمانه را در اختیار دارد امکان ایجاد یک دریچه 4را
میدهد PSE .با زوج کلید عمومی و خصوصی سروکار دارد
و به دارندگان داده اجازه میدهد تا برای رمزگذاری از
کلید عمومی و برای ایجاد دریچه از کلید خصوصی
استفاده کنند .در  ،ABSEمرجع شخص ثالث مورد اعتماد
) (TA5کلیدهای خصوصی را تولید میکند و دارندگان
داده اسناد را تحت سیاستهای دسترسی تعریف شده
رمزگذاری میکنند ،به طوری که کاربران فقط در صورتی
مجاز به رمزگشایی اسناد هستند که ویژگیها با خطمشی
دسترسی مطابقت داشته باشد .یک بررسی جامع در مورد
رمزگذاری قابل جستجو در [ ]63 ، 46 ، 45 ، 24ارائه
شده است .نویسندگان در [ ]24در مورد ویژگیهای
مختلف جستجو بحث و  SEرا به سه دسته تقسیم کردند
مانند مدلهای )User-Server-User ،Server-User (S-U
) (U-S-Uو ) 𝐵𝑈 UserA-Server-UserB (𝑈𝐴 -S-با این
حال ،آنها در مورد رهنمودهای تحقیق برای آینده توضیح
بیشتری ندادهاند .در مرجع [ ]63نویسندگان در مورد
مدل  SEصحبت کرده و طرحهای مختلفی را بر اساس
 SSEو  PSEترسیم کردهاند .با این حال ،آنها  ABSEرا
بهعنوان ردهبندی اصلی در نظر نگرفتهاند از آنجایی که
 ABSEاز نظر کنترل دسترسی کاربر کارآمد است جای
پرداختن به این طرح خالی باقی مانده است .در مرجع
[ ]46نویسندگان دربارهی رمزگذاری قابل جستجو متقارن
از نظر اهداف طراحی ،ساختار و عملکرد پرسمان 6به طور
مفصل بحث کردهاند .آنها در آن مرور چالشهای حاصل
را شناسایی و چند مسیر برای آینده ارائه دادند .با این
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حال ،مقاله فقط محدود به طرحهای  SSEاست .در مرجع
[ ]45نویسندگان چارچوبی برای طرحهای  SEمبتنی بر
ابر ارائه دادهاند و طرحهای مختلف موجود را بر اساس
معیارهای امنیتی بررسی کردهاند .نویسندگان همچنین
چندین کاربرد  SEرا مورد بحث قرار داده و
جهتگیریهای مفید در آینده را معرفی کردهاند .اما هنوز،
ردهبندی مقاله بر اساس قابلیت جستجو است و آنها
روشهای رمزگذاری را در نظر نگرفتهاند.
در این مقاله ابتدا ،یک مرور محدود از طرحهای
رمزگذاری قابل جستجو در رایانش ابری ارائه میگردد.
قسمت اصلی این مقاله به موارد زیر میپردازد:
• کاربردهای  SEشناسایی میشود و چالشها و
مسیرهای پیشرو برای رسیدن به آنها معرفی
میگردد.
• طرحهای مختلف رمزگذاری قابل جستجو ) (SEبر
اساس روشهای رمزگذاری مانند  PSE ،SSEو ABSE
بررسی میشوند،
• طرحهای  SEاز نظر قابلیت جستجو مانند جستجوی
تک کلمهای ، 7جستجوی چند کلمه ای ، 8جستجوی
قابل تأیید ، 9جستجوی پویا 10و جستجوی ویژگی
مبنا 11بررسی میشوند.
• حمالت مختلف قابل تصور به طرحهای  SEتعریف و
مدل امنیتی طرحهای  SEبه صورت جدول ارائه
میگردد.
• کارایی طرحهای مختلف  SEبر اساس مدت زمان ایجاد
نمایه ،مدت زمان جستجو و مدت زمان ایجاد دریچه
مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
باقی مقاله بدین شرح است :کاربردهای رمزگذاری
قابل جستجو در بخش  2شرح داده شده است .رمزگذاری
قابل جستجو و معماری آن در بخش  3آمده .ردهبندی SE
و طرحهای مختلف  PSE ،SSEو  ABSEدر بخش 4
آورده شده است .تحلیل امنیتی طرحهای مختلف  SEدر
بخش  5آمده .تجزیه و تحلیل کارایی طرحهای مختلف
 SEدر بخش  6آورده شده است .کاربردهای رمزگذاری
قابل جستجو در بخش  6آمده .چالشها و مسیرهای
پیشرو در بخش  7ارائه شده است .سرانجام ،نتیجه گیری
در بخش  8آمده است.

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
استفاده گسترده از رایانش ابری مزایا و معایب زیادی
ازجمله کاهش هزینه تا بسیاری از نگرانیهای امنیتی
دارد .با این حال ،برای کاربران ارائه قابلیت جستجو همراه
با محافظت از حریم خصوصی دادههایشان چالش برانگیز
است .از این رو SE ،راهحلی برای مسأله فوق الذکر است.
اینترنت اشیا ) :(IoT7اینترنت اشیا به طور فزایندهای یکی
از روندهای محبوب فناوری است .اینترنت اشیا به قابلیت
کنترل و حفظ دادههای حریم خصوصی قوی نیاز دارد زیرا
مقدار زیادی داده از طریق حسگرها تولید میکند و آنها
را در فضای ابری ذخیره میکند .راهحل نهایی برای این
سناریو رمزگذاری قابل جستجو در ابر است .دادههای این
سنسورها در ابرهایی بارگذاری میشوند که به کاربران
امکان دسترسی از طریق عملیات جستجو را میدهند.
رایانش مه :8رایانش مه توسعهای از رایانش ابری است و
دادههای حساس رمزگذاری شده را در چندین گره مه
مهار میکند تا از ازدحام شبکه و تأخیر در لبه اینترنت
اشیا جلوگیری کند .با این حال ،حریم خصوصی دادهها در
رایانش مه نگران کننده است .از این رو SE ،یک راهحل
مطلوب برای تأمین حریم خصوصی دادهها است.
دادههای بزرگ :9دادههای بزرگ تأثیر بسزایی در زندگی
امروز ما دارند و توجه رایانش ابری را برای ذخیرهسازی و
پردازش مقدار زیادی از دادهها به سمت خود جلب
میکنند .امنیت و حریم خصوصی چالشهای اصلی برای
دادههای بزرگ است .از این رو ،رمزگذاری قابل جستجو
یک راهحل اصلی برای تأمین حریم خصوصی دادههای
بزرگ است.
بسیاری از برنامههای دیگر رمزگذاری قابل جستجو
وجود دارد ،که با ارائه کارایی و دقت بهتر ،بسیاری از
سناریوهای واقعی را تحت تأثیر قرار میدهد.

 -2کاربردهای رمزگذاری قابل جستجو

 -3رمزگذاری قابل جستجو
رمزگذاری قابل جستجو یک روش رمزنگاری است که به
کاربران اجازه میدهد تا دادههای رمزگذاری شده را با
استفاده از کلیدواژههای امن و بدون رمزگشایی جستجو
کنند .در طرحهای  ، SEمالک داده قبل از اینکه داده را به
سرور ابری بسپارد ،نمایه و مجموعه اسناد را رمزگذاری
میکند .نمایه شامل مجموعه کلیدواژههای تمامی اسناد
است .برای انجام جستجو ،کاربر یک دریچه تولید میکند
و آن را به سرور ابری میفرستد .سرور ابری اسنادی را که

1

Healthcare clouds
Mobile clouds Nowadays
3 mobile applications
4 Banking sector
5 information technology
6 Crowdsourcing
2

7

Internet of Things
Fog computing
9 Big data
8

45

سال  ،1399جلد  ،18شمارة 2

] [ Downloaded from monadi.isc.org.ir on 2022-12-08

در این بخش ،طرحهای  SEرا در وضعیت دنیای واقعی
بررسی میکنیم.
ابرهای بهداشت و درمان :1در رایانش ابری برای
مراقبتهای بهداشتی ،بیماران میتوانند دادههای پزشکی
خود را برون سپاری کنند .برون سپاری دادههای پزشکی
به ابر در بسیاری از کاربردهای پزشکی درحال تبدیل
شدن به روند بوده زیرا هزینه نگهداری سوابق الکترونیکی
سالمت ) (EHRرا کاهش میدهد .از آنجا که دادههای
بهداشتی افراد حساس هستند  ،بنابراین باید قبل از برون
سپاری به ابر رمزگذاری شود .با این حال ،از آنجایی که
رمزگذاری قابلیت جستجو برای کاربران را فراهم نمیکند.
از این رو SE ،به عنوان یک راهحل عملی برای تأمین
حریم خصوصی دادهها در نظر گرفته میشود .لیانگ و
سوسیلو [ ]37سازوکاری را برای ارائه بستر برون سپاری
مراقبت های بهداشتی پیشنهاد دادند .به همین ترتیب،
بسیاری از طرحها در دورههای اخیر در این حوزه قرار
گرفته اند.
ابرهای قابل حمل امروزی :2بسیاری از برنامههای کاربردی
تلفن همراه 3در یک فضای ابری در حال اجرا هستند.
دستگاههای قابل حمل ،عمده فروشندگان ابر هستند .با
افزایش استفاده از دستگاههای همراه ،ابر از روی دسک
تاپ به تلفن همراه تبدیل شده است .ابر قابل حمل ،تمام
عملیات محاسبات موبایل را با استفاده از منابع ابری قابل
حمل به صورت امن ارائه میدهد .برای ایجاد حریم
خصوصی هنگام جستجوی اطالعات از ابر SE ،یک راهحل
است و  SEهنوز در رایانش ابری قابل حمل رشد میکند.
بخش بانکی :4بخشهای بانکی برای بهبود توانایی خود در
فناوری اطالعات ) (IT5از رایانش ابری استفاده میکنند.
با این حال ،بیشتر دادههای بانکی حساس هستند .از این
رو ،آنها با بسیاری از مسائل حریم خصوصی روبرو
هستند .برای حفظ حریم خصوصی دادهها ،سازمآنهای
بانکی در حال بکارگیری طرحهای  SEبرای انجام عملیات
جستجوی امن بر روی دادههای رمزگذاریشده که در
فضای ابری ذخیره شده هستند.
جمعسپاری :6جمع سپاری با مدل پرداخت در ازای
عملکرد ارائه شده است .ما هزینهی منابع را پرداخت
نمیکنیم ،اما هزینهی راهحلها را پرداخت میکنیم.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
حریم خصوصی دادهها را تضمین میکند .با استفاده از
طرحهای  ،SEاطمینان حاصل میکنیم که مهاجم نتواند
به این راحتی به دادهها حمله کند .از طرحهای  SEبه طور
گستردهای در پلت فرم رایانش ابری استفاده میشود زیرا
حریم خصوصی و امنیت ،پارامترهای دارای معیار
اندازهگیری در ابر هستند.

مربوط به دریچهی تولید شده است برمیگرداند .طرح
اولین بار توسط  Songو همکاران پیشنهاد شد [ ]53تا به
کاربران امکان دسترسی امن به اسناد ذخیره شده در ابر را
بدهد .در طرح آنها جستجوی کنترل شده ،ایزوله و پنهان
کردن پرسمان برای بهبود بیشتر حریم خصوصی ارائه
شده است SE .به کاربران این امکان را میدهد تا
پرسمآنهای خود را رمزگذاری کنند ،که به نوبه خود
SE

(شکل :)1-معماری رمزگذاری قابل جستجوی متقارن

 -3-1معماری طرحهای SE

شده را جستجو میکند و پس از اتمام جستجو ،اسناد

طرحهای  SEبر اساس مدل کالینت /سرور ایجاد میشوند،
جایی که سرور ابری ) (CS1بهعنوان یک سرور و صاحبان
داده ) (DOs2و کاربران ) (DUs3بهعنوان کالینت در
هنگام ذخیرهسازی و بازیابی عمل میکنند .شکل ()1
معماری رمزگذاری قابل جستجو متقارن را به تصویر
میکشد.

حاوی کلیدواژهها را به کاربر برمیگرداند .فرض بر این
است که  CSصادق اما کنجکاو است .یعنی  CSپروتکلها
را بهدرستی اجرا میکند ،اما ممکن است دادهها یا
الگوهای پرسمان را ارزیابی کند.
کاربر DU :با ارسال دریچه به  CSمجاز به بازیابی دادهها
از ابر است .هنگامی که نتایج بهدست آمد DU ،میتواند
نتایج را رمزگشایی کند.

مالک داده :نقش  DOبرون سپاری مجموعه اسناد = 𝐷
𝑘𝑑 و … و  𝑑2و  𝑑1و نمایهی از کلیدواژهها = 𝑊
𝑛𝑤 و … و  𝑤2و  𝑤1است که رمزگذاری شده است .مالک
داده ،قبل از برون سپاری ،باید اسناد و مجموعه
کلیدواژهها را رمزگذاری کند تا مجموعه کلیدواژههای
رمزگذاری شده ،قابل جستجو باشد .توجه نمایید که،
تعداد مالکان داده مستقل از طرح  SEاست.

در مورد برخی از اهداف طراحی طرحهای رمزگذاری قابل
جستجو صحبت مینماییم.
حفظ حریم خصوصی دادهها :دادههای ذخیره شده در
فضای ابری نباید برای اشخاص غیر مجاز افشا شود.
حفظ حریم خصوصی نمایه :حریم خصوصی نمایه نشان
میدهد که سرور نباید از کلیدواژههای تعبیه شده در
نمایه آگاهی داشته باشد.
حفظ حریم خصوصی کلیدواژهها :سرور نمیتوانند
کلیدواژهها موجود در دریچه یا برچسبهای احراز هویت
ایجاد شده توسط کاربر را بیاموزد.

سرور ابری :سرور ابری اسناد ارسال شده توسط مالک
داده را ذخیره میکند و همچنین کارهای جستجو را انجام
میدهد .وقتی کاربر یک دریچه را که حاوی یک کلیدواژه
است را پرسمان میکند ،سرور کلیدواژههای رمزگذاری
1

cloud server
data owners
3 data users
2
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 -3-2اهداف طراحی SE

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
کنترل دسترسی :کنترل دسترسی از دسترسی غیرمجاز
جلوگیری میکند .از دسترسی کاربرانی که اجازه دسترسی
به دادهها را ندارند ،با انجام عملیات حذف کاربر میتوان به
این نوع کنترل دست یافت.
چندین طرح رمزگذاری قابل جستجو بعد از طرح  Songو
همکارانش [ ]53و بر اساس آن ارائه شده است .شکل ()2
ردهبندی رمزگذاری قابل جستجو را نشان میدهد .در این
بخش ،به تفصیل درباره هر یک از روشهای رمزگذاری
صحبت مینماییم .عالوه بر این ،در هر یک از روشهای
رمزگذاری ،طرحهای مختلفی را بررسی میکنیم .بیشتر
این طرحها بین سال های  2015و  2019منتشر شده و
این طرحها بر اساس قابلیت جستجوی کلیدواژهها
تقسیمبندی خواهند شد.

الگوی جستجو :الگوی جستجو به عنوان اطالعاتی قابل
استخراج در مورد اینکه دو یا چند نتیجه جستجو از یک
کلیدواژه هستند تعریف شده است .حفظ الگوی جستجو
یکی از اهداف طراحی تلقی میگردد.
الگوی دسترسی :الگوی دسترسی به اطالعاتی اطالق
میشود که میتواند از دنبالهای از نتایج جستجو که حاوی
کلیدواژه است ،استخراج شود .حفظ الگوی دسترسی یکی
از اهداف طراحی تلقی میگردد.
کارایی :کاربر باید بتواند دریچه تولید کند و نتایج جستجو
را به طور کارآمد بهدست آورد .از طرف دیگر ،سرور ابری
باید بتواند جستجوی کلیدواژهها را به طور کارآمد انجام
دهد.
راستی آزمایی :علی رغم حریم خصوصی دادهها ،نتایج
بهدستآمده از ابر باید بررسی شوند تا یکپارچگی دادهها
سنجیده شود.

(شکل :)2-ردهبندی رمزگذاری قابل جستجو

 -4ردهبندی SE

) :K KeyGen(sالگوریتم  KeyGenاولین الگوریتم
است و توسط  DOاجرا میشود .پارامتر  sرا بهعنوان

 -4-1رمزگذاری قابل جستجو متقارن

ورودی میگیرد و کلید خصوصی  Kرا بهعنوان خروجی
ارائه میکند.
) :I BuildIndex (wاین الگوریتم توسط  DOاجرا میشود
این الگوریتم مجموعهای از کلیدواژههای  wکه = 𝑊

SE

𝑛𝑤 و … و  𝑤2و  𝑤1که از مجموعه اسناد استخراج شده را
بهعنوان ورودی میگیرد و نمایه قابل جستجوی  Iرا
بهعنوان خروجی تولید میکند.
) :Ed, Ei Enc(D, I, Kاین الگوریتم توسط  DOاجرا
میگردد و مجموعه سند  Dرا که 𝑘𝑑 و … و  𝑑2و ،𝐷 = 𝑑1
نمایه  Iو کلید  Kرا به عنوان ورودی میپذیرد و اسناد
رمزگذاری شده  Ed1و نمایه رمزگذاری شده  Ei2را
بهعنوان خروجی تولید میکند.
) :T genTrapdoor(K, qاین الگوریتم توسط  DUاجرا
میشود و کلید محرمانه  Kو کلیدواژه(ها)ی پرسمان  qرا
encrypted documents
encrypted index
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در  ،SSEاسناد با استفاده از روشهای رمزگذاری متقارن/
کلید محرمانه رمزگذاری میشوند .همانطور که در شکل
( )1نشان داده شده است ،سرور ابری بین  DOو  DUقرار
دارد .در این حالت DO ،اسناد را بههمراه نمایه رمزگذاری
کرده و به سرور ابری میفرستد ،و بعد از آن  DUمیتواند
با تولید دریچه و ارسال آن برای سرور ابری به دادههای
رمزگذاری شده دسترسی پیدا کند .سرور ابری جستجو در
دادههای رمزگذاری شده را انجام میدهد و نتایج را به
 DUبرمیگرداند سپس کاربر با استفاده از کلید محرمانه
میتوان نتایج بهدستآمده را رمزگشایی کند.
اگر ،genTrapdoor ،Enc ،BuildIndex ،KeyGen
 Searchو  Decالگوریتمهای زمان چندجملهای برای
مجموعه کلیدواژههای  Wباشند ،الگوریتمهای  SSEبه
شرح زیر بیان خواهد شد:

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
بهعنوان ورودی میپذیرد .اگر هدف جستجوی تک
کلمهای باشد q ،فقط یک کلیدواژه دارد .در غیر این
صورت ،حاوی بیش از یک کلیدواژه است .سپس ،با
رمزگذاری  qبا  ،Kدریچه  Tرا به عنوان خروجی تولید
میکند.
) :Ed Search(Ei, Tاین الگوریتم توسط  CSاجرا میشود.
این الگوریتم دریچة  Tو نمایه رمزگذاری شده  Eiرا
بهعنوان ورودی میپذیرد و قبل از تولید نتایج جستجو
رمزگذاری شده  Edبه عنوان خروجی ،سپس عملیات
جستجو را با دریچهی دریافتی در نمایه رمزگذاری شده
انجام میدهد و دست آخر  Edرا به عنوان خروجی تولید
میکند.
) :D Dec(Ed, Kاین الگوریتم توسط  DUاجرا میشود.
این الگوریتم نتایج جستجو  Edو کلید محرمانه  Kرا
بهعنوان ورودی میگیرد و با رمزگشایی  Edاسناد اصلی D
را بهعنوان خروجی ارائه میدهد.
 -4-1-1جستجوی تک کلیدواژه
جستجوی تک کلیدواژهای به کاربران اجازه میدهد تا
فقط با یک کلیدواژه روی دادههای رمزگذاری شدهی
ذخیره شده در سرور ابر ،جستجو کنند .پرسمان کاربر باید
دقیقاً شامل یک کلیدواژه برای تولید دریچه باشد و سپس،
 CSنتیجه مربوط به آن کلیدواژه را برمیگرداند .بسیاری
از کارهای ارائه شده بر اساس سازوکار جستجوی یک
کلیدواژه میباشد .برخی از این طرحها به شرح زیر
هستند:
] Goh [23برای دستیابی به امنیت نمایه ،نمایههای
امن را تعریف کرد و امنیت طرحها را برای دستیابی به
نمایه امن فرموله کرد .سپس یک طرح ساختاری نمایه
امن به نام  Z_IDXرا بر اساس  bloom filtersو توابع شبه
تصادفی معرفی کرد bloom filters .برای حافظه دارای
ساختار کارآمد هستند و توابع شبه تصادفی توابع قطعی و
کارآمدی هستند که مقادیر شبه تصادفی غیر قابل
تشخیص از توالیهای تصادفی را تولید میکنندZ_IDX .
برای اجرای جستجوها در دادههای رمزگذاری شده
آزمایش شد .این روش در هنگام در نظر گرفتن به
روزرسانیهای نمایه کارآمد است اما از نظر زمان جستجو
(در سرور ابری) کارآمد نیست.
Chang
برای بهبود کارایی جستجو،
و  [9] Mitzenmacherاین طرح را برای بازیابی فایلها با
جستجوی کاراتری با کلیدواژهها نمایه شده ارائه دادند .در

fuzzy
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این طرح ،آنها از بیتهای شبه تصادفی برای پوشاندن
کلیدواژهها نمایه شده استفاده کردند و آنها را به سرور
ارسال کردند با این حال ،کل پایگاه داده باید برای یک
جستجوی خاص جستجو شود ،که باعث افزایش سربار
محاسبات و همچنین نیاز به سربار ذخیرهسازی اضافی
میشود .بعالوه ،چیس و کامارا [ ]10طرحهایی را برای
انجام پرسمان بر روی دادههای ساخت یافته پیشنهاد
دادند.
در این قسمت ،پرسمآنها بر روی دادههای دارای
برچسب اعمال میشوند .هنگام رمزگذاری ،دادهها به
کمک دنباله زنی دارای طول یکسان خواهند شد و به
دادههای دارای برچسب تبدیل میشوند .با این حال ،فقط
یک برچسب به کل پایگاه داده اختصاص داده شده است.
بنابراین ،برای دستیابی به امنیت نیاز به دنباله زنی کل
نتیجه است .اما ] Cash [8برای هر سندی از یک برچسب
استفاده کرد که حاوی کلیدواژه است ،اگر کلیدواژه حاوی
 kسند باشد ،از  kبرچسب مختلف استفاده میکند .طرح
او از دنباله زنی اضافی جلوگیری میکند و همچنین
جستجوی موازی را امکان پذیر میکند.
تمام طرحهای مورد بحث در باال برای بازیابی نتایج
جستجو بر اساس مطابقت دقیق هستند .یعنی هرگونه
اشتباه تایپی و انواع اشتباهات جزئی دیگر که توسط کاربر
صورت گیرد در نتایج جستجو تاثیر دارد .بنابراین ،لی و
همکارانش [ ]33اولین طرح کلیدواژه فازی 1را پیشنهاد
دادند-طرحی مبتنی بر این که بر ایرادات شایع غلبه
میکند .این طرح اسناد منطبق بر کلیدواژهها را
برمیگرداند حتی اگر کلیدواژه دارای ایراد نوشتاری جزئی
باشد ،با استفاده از تشابه معنایی کلیدواژه ،اسنادی را که با
نزدیک ترین کلیدواژه از نظر معنایی منطبق هستند،
برمیگرداند .آنها از فاصله ویرایشی برای اندازه گیری
شباهت معنایی استفاده کردند و همچنین از پروتکلهای
امنیتی و حریم خصوصی برای اطمینان از حریم خصوصی
استفاده نمودند .با این حال  ،این طرح نمیتوانند نیازهای
سطح باالی خدمات مانند تجربه جستجوی کاربر و قابلیت
استفاده از سیستم را تضمین کند .همچنین ،این طرح
مخصوص اندازهگیری فاصله مشخصی است .بنابراین ،کوزو
و همکاران [ ]32از روشهای حساسسازی محلی
چکیده ) (LSHبرای راهحلهای عمومی تر در اندازه گیری
فاصله استفاده کرده و یک نمایه  LSHامن برای گواهی
حریم خصوصی و امنیت ساخته شده است .معموال LSH

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
برای کمک به جستجوی تقریبی یا همسایگی نزدیک در
فضاهای با ابعاد باال استفاده میشود.
هرچند ،از جستجوی تک کلیدواژه برای جستجوی
در سرور ابری استفاده میشود که در آن فقط یک
کلیدواژه جستجو میشود ،اما این گونه جستجوها برای
برنامههای زمان واقعی ( )real-timeمناسب نیست .زیرا
جستجو با تنها یک کلیدواژه ممکن است فایل مورد نیاز را
به طور دقیق شناسایی نکند .بنابراین ،جستجوی چند
کلیدواژه برای بهبود کارایی جستجو و گرفتن نتایج دقیق
معرفی شد.

𝑖𝐹𝐷𝐼 ∙ 𝑗و𝑖𝐹𝑇 ∑
2

) 𝑗و𝑖𝐹𝑇( ∑ √ = | 𝑗𝐷|
𝑗𝐷∈ 𝑖𝑤

جستجوی چند کلیدواژه یک طرح جستجوی محبوب در
برنامههای ابری است و به شما امکان میدهد به جای فقط
یک کلیدواژه ،با چندین کلیدواژه در پرسمان ،جستجو
کنید .با استفاده از کلیدواژههای متعدد ،میتوان به کارآیی
در جستجو و نتایج دقیقتر دست یافت .بر اساس
جستجوی چند کلیدواژه ،چندین طرح پیشنهاد شده است
و هنوز هم بسیاری از آنها برای حفظ حریم خصوصی
جستجو در زیرساختهای ابری دستاوردهایی دارند .این
طرحها را به چندین نوع دسته بندی کردیم که عبارتند از:
جستجوی کلیدواژهها رتبهبندی شده ،1جستجوی کلیدواژه
فازی ،جستجوی کلیدواژهها مترادف ،2جستجوی معنایی
کلیدواژه 3و جستجوی کلیدواژهها عطفی.4
 -4-1-2-1جستجوی رتبهبندی شده کلیدواژهها
در این جستجوی کلیدواژهها ،اسناد با درنظرگرفتن وزن
کلیدواژهها بازیابی میشوند .بهعالوه ،این وزنها با استفاده
از مدل رتبهبندی  TF5 ∗ IDF6تعیین میشوند .در اینجا،
 TFیک ترم فرکانس در یک سند خاص است و  IDFیک
فرکانس سند معکوس است IDF .را میتوان بهصورت زیر
محاسبه کرد:
𝑔𝑜𝑙 = 𝑡𝐹𝐷𝐼

که در آن  Nتعداد اسناد و 𝑡𝐹𝐷 تعداد اسناد دارای ترم
است .نمره شباهت بین سند  Djو پرسمان  Qرا میتوان
بهصورت زیر محاسبه کرد:
t

7

order-preserving encryption
two-round searchable encryption
9 bucket-encrypting index structure
10 data identifier vectors
11 bucket-encrypting index structure with a homomorphic
generator
12 chosen keyword attack
13 forward-privacy model
8

1

ranked keyword search
synonym keyword search
3 semantic keyword search
4 conjunctive keyword search
5 term frequency
6 inverse document frequency
2

49

سال  ،1399جلد  ،18شمارة 2

] [ Downloaded from monadi.isc.org.ir on 2022-12-08

جایی که | 𝑗𝐷| نشاندهنده طول اقلیدسی 𝑗𝐷 می باشد و
𝑖𝑤 کلیدواژه در سند 𝑗𝐷 است.
وانگ و همکاران [ ]61یک جستجو کلیدواژه
رتبهبندی امن را بر روی دادههای ابری تعریف کردند ،که
توسط پیاده سازی رمزگذاری حفظ سفارش )(OPE7
رمزگذاری شده است .در این طرح ،امتیازات مربوطه و
شناسه فایل برای ساخت یک نمایه قابل جستجوی امن
استفاده میشود .برای محافظت ازحساسیت رابطه
امتیازات ،یک روش نگاشت حفظ سفارش یک به چند،
توسعه یافته است .همچنین این طرح به همان قدرت
طرحهای جستجوی رتبهبندی پیشین است OPE .از نظر
کارایی برای مقایسه دادههای رمز شده بدون رمزگشایی
آنها مناسب است .با این حال ،یو و همکاران ]72[ .گفتند
که  OPEبه نشت حریم خصوصی دادهها منجرمیشود و
طرحی را به نام رمزگذاری دو دور قابل جستجو )(TRSE8
ارائه دادند که از جستجوی چند کلیدواژه  TOP-Kبا
استفاده از رمزگذاری همومورفیک پشتیبانی میکند .در
این طرح ،مدل فضای برداری برای ساخت نمایه استفاده
میشود TRSE .امنیت دادهها و حذف نشت اطالعات را
تضمین میکند .با این حال ،این طرح پویا نیست .دو و
همکاران [ ]16شناسایی کردند که حمالت تزریق فایل
زمانی که به روز رسانی کلیدواژه به صورت پویا انجام
میشود وجود دارد و طرحهایی را با توابع پیشسو برای
حریم خصوصی پیشسو پیشنهاد دادند که یک قدم جلوتر
از حمالت تزریق فایل است .سپس آنها یک ساختار سبد
نمایه رمزنگاری را با یک مولد تصادفی )(BEIS-I9
پیشنهاد کردند تا نمایه را با رمزگذاری بردارهای شناسه
دادهها ( DIV10ها) و بردارهای بیت تعیین کنند .آنها
همچنین ساختار سبد نمایه رمزگذاری را با یک مولد
همومورفیک ) (BEIS-II11را برای کنترل پهنای باند در
طی پردازش پرسمان پیشنهاد کردند .این طرح با استفاده
از مدل حمله کلیدواژه تطبیقی (CKA2) 12و مدل
پیشسوی حریم خصوصی 13پشتیبانی میکند که از

 -4-1-2جستجوی چند کلیدواژه
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طرحهای پرسمان به اشتراک گذاری برای بهبود مقیاس
پذیری اجرا میشود.

پردازش پرسمان چند کلیدواژه پشتیبانی میکند ،اما این
طرح نتایج جستجو را تأیید نمیکند.
طرحهای جستجو کلیدواژه رتبهبندی شده
جستجوی چند کلیدواژه را در مورد دادههای رمزگذاری
شده ارائه میدهند ،اما آنها خطاپذیری 1ندارند ،یعنی
زمانی که کاربر خطاهای تایپی دارد ،دقیق کار نمیکنند.

 -3-2-1-4جستجو کلیدواژهها مترادف /معنایی

 -2-2-1-4جستجوی کلیدواژه فازی
جستجوی کلیدواژه فازی به کاربران اجازه میدهد تا با
وجود اشتباهات جزئی در کلیدواژه ،به جستجو بپردازند.
فاصله F × F → r :یک تابع است که فاصله بین دو
کلیدواژه را تعریف میکند و مقادیر آستانه برای اندازه
گیری شباهت است بهطوری که  α <β.بنابراین ،جستجوی
کلیدواژه فازی به شرح زیر تعریف میگردد.
جستجوی کلیدواژه فازی) (I,Qاین جستجو را در
نمایه  Iبر اساس کلیدواژهها ) F(Qانجام میگیرد و
مجموعهای از اسناد  ،Dکه رمزگذاری شده است را
بهعنوان خروجی ارائه میکند .فرض کنید 𝑗𝐹 کلیدواژه
مربوط به 𝑗𝐷 است .بنابراین ،با احتمال باال 𝐷𝑗 ∈ 𝐷 ،اگر
اگر
)𝛼 ≤ )𝑓و 𝑖𝑓(𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑑( 𝑖𝑓∃ و 𝐷 ∉ 𝑗𝐷،
)𝛽 ≥ )𝑓و 𝑖𝑓(𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑑( 𝑖𝑓∀ که 𝑗𝐹 ∈ 𝑖𝑓.
[ Z Fu et al.]20یک طرح جستجوی چندکلیدواژه
فازی مبنا را براساس طرح [ ]60پیشنهاد دادند ،که اولین
طرح در نوع خودش بود .این طرح یک روش تغییر شکل
کلیدواژه را براساس  Uni-Gramبرای بررسی ایرادات
امالیی و بهبود دقت پیشنهاد کرد .عالوه بر این ،الگوریتم
برای پرسمان از کلیدواژهها با بردار ریشه و نمایه یکسان با
وزن کلیدواژهها ،برای جستجو در نمایه استفاده میکند.
اما هنوز ،این طرح در برابر حمالت مختلفی آسیبپذیر
است [ .]50برای بهبود امنیت Ahsan ،و همکاران]1[ .
یک ساختار مجموعه کلیدواژه تغییر شکل یافته را برای
پیدا کردن کلمه اصلی با وجود خطای تایپی و عالوه بر
این از ماتریس شباهت  Jaccardبرای رسیدن به حداکثر
شباهت استفاده کردند .در این طرح ،نویسندگان محدود
به دقت خاصی هستند .برای بهبود دقت ،یوان و همکاران.
[ ]73سه طرح را برای انجام جستجوی شباهت ،امنیت،
دقت و مقیاس پذیری طراحی کردند .حساب برخورد
حساس به مکان ) (LSHبرای جستجوی شباهت امن
استفاده میشود ،طرحهای مخفیکننده فرکانس پرسمان
برای شاهد امنیت مورد استفاده قرار میگیرند و در نتیجه

fault tolerant
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 -4-2-1-4جستجوی عطفی کلیدواژه
جستجوی تک کلیدواژه معموالً با تعداد زیادی اسناد
مطابقت دارد .در این میان ،فقط تعداد کمی مربوط به
جستجوی کاربر است .در عوض ،جستجوی عطفی
کلیدواژهها ) (CKS3به کاربران امکان میدهد با
کلیدواژهها متفاوتی جستجو کنند تا به نتایج جستجوی
منفردی را تولید کنند و سپس برای ایجاد یک نتیجه
two-cloud-server-based semantic search scheme
conjunctive keyword search

1

50

2
3
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این سناریو را در نظر بگیرید که در آن یک کاربر قصد
دارد تا کلیدواژه که در نمایه موجود نیست را جستجو
نماید ،اما با درنظرگرفتن معنی مشابه یا مترادف آن
کلیدواژه ،کاربر میتواند اسناد را بازیابی کند .این سناریو
اهمیت جستجوی معنایی کلیدواژه و جستجوی مترادف
کلیدواژه را نشان میدهد .بسیاری از نویسندگان طرحهایی
مربوط به جستجوی معنایی و مترادف کلیدواژه را پیشنهاد
کردهاند که برخی از این طرحها ،کارایی بهتری نسبت به
نتایج جستجو همراه با حریم خصوصی فراهم مینماید .فو
و همکاران [ ]21بیان کردند که رابطه گرامری بین
کلیدواژهها پرسمان در هنگام بررسی دیدگاه کاربر مهم
است و اولین طرح را برای بررسی رابطه بین کلیدواژهها در
پرسمان پیشنهاد دادند .به این دلیل ،آنها یک الگوریتم
جستجوی وزنی کلیدواژه را طراحی کردند تا اهمیت
واگرایی را نشان دهند .عالوه بر این ،آنها یک طرح
جستجوی کلیدواژه معنایی را برای ارائه دقت و کارایی در
کلیدواژه مکان مرکزی که کاربر عالقهمند به یافتن آن
است ،طراحی کرده است .برای بهبود کارایی Fu ،و
همکاران [ ]22طرح جستجوی معنایی کلیدواژه مبتنی بر
دو سرورابری )ECSED) 2بر اساس سلسله مراتب مفهومی
پیشنهاد دادند تا جستجوی مبتنی بر معنایی یا جستجوی
مبتنی بر محتوا را مؤثرتر کند .در این طرح ،یک سرور ابر
برای ذخیره اسناد رمزگذاری شده استفاده میشود و نتایج
دریچه را به کاربر بازمیگرداند و دیگر سرور ابری برای
محاسبه امتیازات شباهت استفاده میشود و این امتیازات
را به سرور اول برمیگرداند .این طرح از یک نمایه مبتنی
بر درخت استفاده میکند تا تمام اسناد را به طور مؤثر
سازماندهی کند و پرسمان را به طور مؤثر پردازش کند.

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
نهایی ،همه نتایج جداگانه را اشتراک میگیرند .این نتیجه
نهایی شامل اسناد مربوط به جستجوی کاربر است.
کای و همکاران [ ]6آسیبپذیری مربوط به حمالت رابطه
شمول ) (IR1را شناسایی کرد و طرحی را با نام safe-
 CKSبر اساس  bloom filterارائه کردند .این طرح
پرسمان را به فرم تصادفی و یکپارچه تبدیل میکند تا
یافتن هرگونه رابطه در میان پرسمآنهای مختلف دشوار
باشد .اگرچه این طرح برای حمالت رابطه شمول موثر
است ،اما به حمالت دیگر نمیپردازد .برای بهبود بیشتر
امنیت ،علی و لو [ ]2یک طرح  CKSبدون فیلد کلیدواژه
پیشنهاد کردند تا از ترتیب کلیدواژه در دریچه جلوگیری
شود .سپس برای امنسازی نمایه ،یک مدل امنیتی
تمایزناپذیری را تحت حملة کلمه کلیدواژة انتخابی (IND-
) CKA2معرفی کرد .مدل امنیتی مبتنی بر bloom filter
و توابع شبه تصادفی است .با این حال ،این طرح عملیات
به روز رسانی پویا را ارائه نمیدهد.
 -3-1-4جستجوی کلیدواژه قابل تایید
اکثر طرحهای  SSEبر اساس مدل سرور ابری صادقانه اما
کنجکاو طراحی شدهاند .متأسفانه ،در عمل ،این فرض
همیشه برقرار نیست ،زیرا ممکن است سرورهای ابری
تحت حمالت خارجی قرار گیرند ،اشکاالت نرمافزاری پیدا
کنند ،اشتباهات پیکربندی داخلی و حتی تهدیدات داخلی
در مورد آنها صورت گیرد [ .]57همه این تأثیرات ممکن
است باعث شود که سرور ابری فراتر از مدل صادقانه اما
کنجکاو عمل کند .از طرف دیگر ،برای حل کردن اینگونه
مشکالت ،طرحهای جستجوی قابل تأیید برای تضمین
یکپارچگی دادهها ارائه شده است .در طرحهای قابل تأیید،
نتایج اسناد بهدستآمده از یک جستجو ،قبل از
رمزگشایی ،تأیید میشوند .الگوریتم قابل تأیید به شرح زیر
است:
) :(reject or K(𝑤𝑖 )) >-- KeywordTest(pk,𝑇𝑤𝑖 ,Kاین
الگوریتم کلید عمومی  pkو دریچهی 𝑖𝑤𝑇 و فایلهای رمز
 Kرا به عنوان ورودی میگیرد و اگر 𝑖𝑤 در مجموعه
موجود باشد ) 𝑖𝑤( Kرا بهعنوان خروجی میدهد ،در غیر
این صورت خروجی رد را ارائه میکند.
) f( >--VerifyDecrypt(sk,Kیا  :)rejectاگر
 KeywordTestدر اصطالح پاس شود این الگوریتم کلید
خصوصی کاربر و فایلهای رمز  Kرا به عنوان ورودی
میگیرد و در صورت پذیرش  ،مشتری میتواند فایلها را

3
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رمزگشایی کند ،در غیر این صورت رد و این اطالعات را به
سرور ارسال میکند.
چنگ و همکاران [ ]12طرحی را برای جلوگیری از
سرورهای مخرب و ایجاد محیطی برای نتایج جستجوی
قابل تأیید پیشنهاد دادند .این طرح بر اساس مبهم سازی
تمایزناپذیری امن ) (iO3ساخته شده است تا قابلیت تأیید
را به همراه جستجوی کارآمد کلیدواژهها فراهم کند .از
مبهم سازی به عنوان فرآیندی استفاده میشود که بر روی
اطالعات اعمال میشود تا بدون دانستن الگوریتمی که به
کار رفته است ،برگشت آن را دشوار کند .با این حال ،این
طرح حریم خصوصی را فراهم نمیکند .بنابراین]4[ ،
طرحی با همان عملکردِ [ ]12را پیشنهاد داد .عالوه بر
این ،حریم خصوصی پیشسو فراهم میشود تا جستجو در
برابر مهاجمان فعال امن باشد .و همچنین اوگاتا و
کوروساوا [ ]43روشی را برای تبدیل هر روش  SSEبه
طرح  SSEقابل تأیید بدون فرهنگلغت پیشنهاد کردند.
بعالوه ،این موضوع به مشکالت نگهداری کلیدواژهها با یک
جدول هش میپردازد .با این حال ،همه طرحها [، 12 ، 4
 ]43مدلهای تک کاربره هستند ،یعنی مدلهای دو
طرفه .با این حال ،ارائه دهندگان خدمات ابری خدماتی را
برای مدلهای چند کاربره ،به عنوان مثال ،مدلهای سه
طرفه فعال میکنند .مرجع [ ]78با این انگیزه ،اولین
طرح عمومی رمزگذاری متقارن قابل جستجو قابل تأیید
) (GSSE4را برای پشتیبانی از مدل چند کاربره با مالک
واحد ارائه داد .این طرح از قابلیت تأیید بیشتری نسبت به
هر طرح  SSEدیگری دارد GSSE .اثبات نمایه خود را با
استفاده از هش افزایشی [ (IH5) ]3و درخت مرکل
پاتریشیا پویا ایجاد و حفظ میکند ،که یکپارچگی دادهها
را بیشتر تضمین میکند .همچنین ،برای حفظ طراوت
دادهها بر روی چندین کاربر ،آنها یک زنجیره زمانبر را
پیشنهاد کردند .ایده  IHاین است که اگر قبالً هش را
برای برخی از سندها محاسبه کردهایم و اگر بعضی از
قسمتهای سند در زمان بعدی اصالح شده باشد ،به جای
محاسبه مقدار هش به و روزرسانی کامل سند ،فقط باید به
روز شده مقدار هش برای قسمت اصالح شده را محاسبه
کنیم Merkle Patricia Tree .درختی از هش است .هر
گره در درخت حاوی هش فرزندان خود به همراه مقدار
گره است.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
پویا1

 -4-1-4جستجوی کلیدواژههای
تمام طرحهایی که تاکنون مورد بحث قرار گرفتند ،تنها از
عملیات ایستا 2پشتیبانی میکنند ،یعنی هیچ قانونی برای
افزودن یا حذف اسناد بدون نمایهسازی مجدد کل دادهها
وجود ندارد .عالوه بر این ،جستجوی کلیدواژههای پویا به
کاربران امکان میدهد دادههای خود را به صورت انعطاف
پذیر به روز کنند .برخی از طرحهای جستجوی
کلیدواژههای پویا در  SSEبه شرح زیر است.
کائو و همکاران [ ]7اولین جستجوی رتبهبندی
شده با چند کلیدواژه را بر روی دادههای رمزگذاری شده
) (MRSE3در فضای ابری طراحی کردند ،که در آن اسناد
و سؤاالت بهعنوان بردار نشان داده میشوند .آنها برای
اطمینان از حفظ حریم خصوصی از روشهای امن استفاده
از دادههای ابری بهره بردند .در این طرح ،مطابقت
مختصات برای بررسی شباهت انتخاب شده است ،یعنی
اسناد را برمیگرداند که تا آنجا که ممکن است مطابقت
دارند .برای بهبود بیشتر امنیت ،یان و همکاران [ ]70برای
ایجاد امنیت بیشتر در جستجو و حفظ حریم خصوصی،
جستجوی چند کلیدواژهی پویا جدید ارائه داد .آنها از
رمزگذاری داخلی محصول برای پنهانسازی برای تشدید
امنیت به همراه جلوگیری از نشت الگوی جستجو استفاده
کردند .این طرح از یک ساختار باینری درخت برای
نمایهسازی استفاده میکند تا کارایی و بهروزرسانی پویا را
تضمین کند .به همین ترتیب ،شیا و همکاران [ ]66یک
طرح امن برای پشتیبانی از حذف و اضافه پویای اسناد
ارائه دادند ،که از مدل وزنی  TF * IDFو مدل فضای
برداری برای ساختن نمایه و همچنین ساختن پرسمان
استفاده شده است .در کنار آن ،یک جستجوی حریصانه
عمق اول و یک ساختار نمایه درختی خاص برای ارائه یک
جستجوی رتبهبندی شده به صورت پویا با چند کلیدواژه
استفاده میشود .این طرح از الگوریتم امن رمزگذاری
 KNNبرای رمزگذاری نمایه و کلیدواژه پرسمان استفاده
میکند و ترم های فریبنده 4به پرسمان و همچنین به
نمایه برای مقابله با حمالت آماری اضافه میشوند.
عالوه بر این ،فو و همکاران [ ]19به جستجوی
رتبهبندی مبتنی بر واژه مترادف کمک کردند .در این
طرح ،جستجوی واژه مترادف از جستجوی کلیدواژههایی
که معنای مشابهی دارند پشتیبانی میکند و ساختار نمایه
بر اساس درختان باینری بصورت پویا ساخته میشود.
سپس ،لی و همکاران [ ]35یک طرح  SSEپویا برای
1

Dynamic
static
3 multi-keyword ranked search over encrypted data
4 phantom terms
2
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پشتیبانی از جستجوی عطفی کلیدواژه با مکانیزم احراز
هویت پیشنهاد کردند .این طرح با در نظر گرفتن یک
کلیدواژه واحد جستجو میکند و نتایج حاصل از هر
جستجو با یکدیگر اشتراک گرفته میشود .در این طرح ،از
درخت مرکل برای اطمینان از درستی یکپارچگی استفاده
میشود .نگاشت دو خطی مسئول تضمین نتیجه نهایی
است که زیر مجموعهای از نتایج تمام جستجوها است .این
طرح در برابر مهاجمان تطبیقی فراموش نشدنی است .در
مدل مهاجم تطبیقی ،آنها پرسمآنهای مداومی را برای
کلید محرمانه ایجاد میکنند .این طرح دربرابر حملهی
کلیدواژهی انتخابی تطبیقی امن است .با این حال ،این
طرح با پارامترهای امنیتی بیشتری که دارد ناکارآمد شده
است .برای تأمین کارآیی ،وان و دنگ [ ]59برای رسیدن
به جستجوی کلیدواژهی قابل تایید با حفظ حریم
خصوصی ) ،(VPSearchاز روش تلفیق طرحهای
جستجوپذیر با حفظ حریم خصوصی و کدهای احراز
اصالت پیام ) (MACهمریخت 5کمک گرفتند .آنها به
کاربران داده پیشنهاد دادند تا نتایج جستجوی خود را
بدون ذخیرهسازی محلی بهصورت کارآمد تأیید کنند و
برای ساختن سند نمایه و پرسمان از یک بردار بیت
استفاده کردند .در این طرح ،مشتری ،دادهها را رمزگذاری
میکند و سپس با استفاده از  MACهمریخت ،تأیید
اعتبار میشود .دادههای تأیید شده رمزگذاری شده به یک
سرور ابر برون سپاری میشوند .با دریچهی تأیید شده،
مشتری میتواند در ابر به جستجو بپردازد.
برای بهبود بیشتر امنیت و کار با دادههای بزرگ،
وانگ و همکاران [ ]74طرحی را برای پشتیبانی از
جستجوی مبتنی بر مشابهت برای مقیاس بزرگ پیشنهاد
دادند .این طرح از یک بردار ویژگی با ابعاد باال به عنوان
معیار جستجو استفاده میکند .این بردارهای ویژگی به
 bloom filtersفازی نگاشته میشوند که بیشتر از LSH
برای رمزگذاری شاخص استفاده میکنند .این طرح تحت
حملهی پرسمان انتخاب شده تطبیقی ) (AQA26و حریم
خصوصی پیشسو ،امن است .این طرح ،یک طرح
جستجوی مبتنی بر کلیدواژه نیست و به جای آن ،یک
جستجوی مبتنی بر بردار ویژگی با ابعاد باال است.
برخی از طرحهای اخیر  SSEبا ویژگیهای جستجو
و همچنین ساختارهای نمایه در جدول ( )1نشان داده
شده است .مشاهده میکنیم که هر قابلیت جستجو مزایای
خاص خود را دارد .هنوز هم ،در مقایسه با سایر
قابلیتهای جستجو ،جستجوی کلیدواژههای پویا بیشتر

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
قابل تمایز

مورد توجه قرار میگیرد ،زیرا در بسیاری از برنامههای
دنیای واقعی ،دادهها به صورت پویا تغییر میکنند .بنابراین
این طرح باید انعطافپذیر باشد تا با چنین دادههایی کار
کند .عالوه بر این ،طرحهای  SSEبرای تبادل کلید
محرمانه بین صاحب داده و کاربران داده به یک کانال امن
اضافی نیاز دارند .با این حال ،در دنیای واقعی چنین کانال
مطمئنی وجود ندارد.
(جدول :)1-مقایسه طرحهای  SSEمدرن بر اساس قابلیت
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جستجوی

کلیدعمومی
در طرحهای  SSEبرای به اشتراک گذاشتن کلید محرمانه
بین  DOو DUبه یک کانال امن اضافی نیاز داریم ،اما
نمیتوانیم تضمین کنیم که کانال امن به خطر نیفتد .در
طرحهای  PSEاز روشهای رمزگذاری کلید عمومی
استفاده میشود که در آن از دو کلید برای رمزگذاری و
رمزگشایی استفاده میشود :کلید عمومی و کلید خصوصی.
همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است DO ،اسناد
را بههمراه نمایه با کلید عمومی کاربر رمزگذاری میکند و
اسناد را به همراه نمایه به سرور ابری برون سپاری میکند.
اکنون  DUمیتواند دریچه را به سرور ابری ارسال تا
نتیجه بگیرد .هنگامی که  DUنتایج را بهدست آورد،
میتواند با استفاده از کلید خصوصی کاربر ،نتایج را
رمزگشایی کند.

Bloom

 filterغیر
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(شکل :)3-معماری رمزگذاری قابل جستجوی کلیدعمومی

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)

اگر

پشتیبانی از جستجوی کلیدواژههای فازی پیشنهاد دادند.
در این طرح ،کلیدواژهها ،دریچهی کلیدواژه فازی منحصر
به فردی را به اشتراک میگذارند ،بدین ترتیب سرور ابری
چیزی در مورد کلیدواژهی دقیق ،متوجه نمیشود .با این
حال ،این طرح دارای محدودیتهایی در مورد کارایی و
امنیت است .برای تأمین امنیت ،چن و همکاران []11
طرحی را به نام طرح  PSEدو سرور با استفاده از توابع
چکیده ساز تصویری ساده 1برای تأمین امنیت در برابر
حملهی حدس کلیدواژه پیشنهاد کردند .جستجوی تک
کلیدواژهای برای برنامههای کاربردی در زمان واقعی 2
توصیه میشود .طرحهای جستجوی چند کلیدواژه توجه
زیادی را به خود معطوف داشتهاند که در ادامه به آنها
خواهیم پرداخت.

genTrapdoor ،Enc ،BuildIndex ،KeyGen

 Query ،و  Decالگوریتمهای زمان چند جملهای در
مجموعه کلیدواژههای  Wباشند ،شرح الگوریتمهای PSE
در زیر آمده است:
) :(PK, SKالگوریتم  KeyGenاولین
)KeyGen(s
الگوریتم در فرآیند  SEاست و توسط  DOآغاز میشود.
پارامتر  sرا بهعنوان ورودی میگیرد و کلید عمومی  PKو
کلید خصوصی  SKرا به عنوان خروجی ارائه میدهد.
 :I BuildIndexاین الگوریتم توسط  DOاجرا میشود.
مجموعهی کلیدواژههای  wرا که در آن = 𝑊
𝑛𝑤 و … و  𝑤2و  𝑤1و از مجموعه اسناد  Dحاصل شده را
بهعنوان ورودی میگیرد و نمایهی قابل جستجوی  Iرا
بهعنوان خروجی تولید میکند.
) : Ed, Ei Enc(PK, D, Iاین الگوریتم توسط  DOآغاز
شده است .این مجموعه سند  Dرا که = 𝐷

 -2-2-4جستجوی چند کلیدواژهای

𝑘𝑑 و … و  𝑑2و  𝑑1نمایه  Iو کلید عمومی  PKرا بهعنوان
ورودی قبول میکند و اسناد رمزگذاری شده  Edو  Eiرا
بهعنوان خروجی تولید میکند.
 :Tاین الگوریتم توسط DU
)genTrapdoor(SK, q
اجرا میشود .کلید خصوصی  SKو کلیدواژه(ها)  q ∈ Iرا
بهعنوان ورودی قبول میکند .اگر جستجوی تک
کلیدواژهای باشد q ،فقط یک کلیدواژه دارد .در غیر این
صورت ،حاوی بیش از یک کلیدواژه است .سپس ،با
رمزگذاری  qبه کمک  ،SKدریچهی  Tرا بهعنوان
خروجی میدهد.
 : Edاین الگوریتم توسط  CSاجرا
)Query(Ei, T
میشود .این الگوریتم دریچه  Tو نمایه رمزگذاری شده Ei
را بهعنوان ورودی میپذیرد و قبل از تولید مجموعه نامزد
اسناد رمزگذاری شده  Edبه عنوان خروجی ،عملیات
جستجو را با دریچه در نمایه رمزگذاری شده انجام
میدهد.
 :Dاین الگوریتم توسط  DUآغاز
)Dec(Ed, SK
میگردد .نتایج جستجو  Edو کلید خصوصی  SKرا
بهعنوان ورودی میگیرد و با رمزگشایی  Edنسخه اصلی
اسناد را به عنوان خروجی میدهد.
 -1-2-4جستجوی تک کلیدواژهای
جئونگ و همکاران [ ]30نشان دادند که ایجاد یک طرح
 PSEامن در برابر حمله حدس کلیدواژه هنگامی که یک
چند جملهای تعداد کلیدواژهها را محدود کند امکان پذیر
نیست .عالوه بر این Xu ،و همکاران [ ]68طرحی را برای
سال  ،1399جلد  ،18شمارة 2
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 -1-2-2-4جستجوی رتبهبندی شده
ژانگ و همکاران [ ]75برای جستجوی رتبهبندیشدة چند
کلیدواژهای به همراه حفظ حریم خصوصی در مدل چند
مالک (PRMSM3) ،چند طرح را ارائه کردند .در این طرح،
پروتکلهای جستجوی امن جدیدی ساخته شدهاند تا
امنیت هردوی کلیدواژه و دریچه را تأمین کند .آنها
همچنین یک خانواده سفارش  addictiveجدید و تابع
نگهداری از حریم خصوصی را برای رتبهبندی نتایج
جستجو و ارایه حریم خصوصی برای ارتباط بین امتیازات
کلیدواژهها و اسناد پیشنهاد کردند .عالوه بر این ،آنها
پروتکل احراز هویت کاربر داده جدید و پروتکل تولید کلید
خصوصی پویا را برای احراز هویت کاربران داده و
جلوگیری از حمله به کلیدهای خصوصی پیشنهاد کردند.
برای بهبود بیشتر کارایی Pasupuleti ،و همکاران []44
طرحی را برای کاهش سربار محاسباتی هنگام انجام
رمزگذاری و رمزگشایی پیشنهاد دادند .این طرح از فرآیند
رتبهبندی برای بازیابی اسناد دارای باالترین رتبه بر اساس
امتیازات مرتبط بودن ،بدون درز اطالعات در مورد اسناد و
کلیدواژهها ،استفاده میکرد .برای بهبود امنیت ،ژانگ و
همکاران [ ]76اولین طرح مبتنی بر بازدارندگی را با
استفاده از رمزنگاری  Paillierپیشنهاد دادند که متعلق به
رمزگذاری کلید عمومی با یک مدل چند مالک بر اساس
روش رتبهبندی است .در این طرح ،سرور ابری نمیداند
که چند مالک داده یا صاحبان داده در حال تبادل دادهها

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
دادند .این طرح صحت و ثبات نتایج جستجو را تضمین
میکند .عالوه بر این ،در برابر حمالت حدس کلیدواژه
مقاومت مینماید Farras .و ] Gonzalez [17برای بهبود
اندازهی نمایه و همچنین زمان تولید دریچه ،طرحی را
پیشنهاد کردند که از جستجوی کلیدواژه عطفی پشتیبانی
میکند .این طرح در مقایسه با طرحهای موجود در بیشتر
معیارهای حیاتی مانند اندازه ،زمان و عملکرد کارآمد است.

هستند .با این حال ،این طرحها تحمل خطا ندارند،
بهعنوان مثال ،خطاهای تایپی کاربر در کلیدواژههای
دریچه در نظر گرفته نمیشوند.
 -2-2-2-4جستجوی کلیدواژههای فازی
 Xuو همکاران [ ]69رمزگذاری کلید عمومی با جستجوی
کلیدواژه فازی ) (PEFKS1را ارائه دادند .در ،PEFKS
دریچه به دو قسمت تقسیم شده است )1( ،جستجوی
دقیق کلیدواژههای دریچه و ( )2جستجوی کلیدواژههای
فازی دریچه ،فقط کلیدواژههای فازی دریچه به سرور ابری
داده میشود تا اسناد منطبق را بازیابی کند ،و سپس کاربر
میتواند با صدور جستجوی دقیق کلیدواژههای دریچه
بهصورت محلی ،نتایج را بیشتر فیلتر کند .بعالوه ،آنها
یک طرح تبدیل را پیشنهاد دادند که میتواند هر طرح
رمزنگاری مبتنی بر شناسه را به طرح  PEFKSتبدیل
کند .این طرح در برابر حمله حدس کلیدواژه امن است.

key encryption with a fuzzy keyword search
keyword guessing attacks
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 -3-2-2-4جستجوی کلیدواژه عطفی
دینگ و همکاران [ ]15طرحی را برای ارائه جستجوی
کلیدواژه عطفی با استفاده از رمزگذاری کلید عمومی
پیشنهاد دادند .در این طرح ،هیچ عملیات زوجسازی
هنگام رمزگذاری و هنگام تولید دریچه ،استفاده نمیگردد.
بهعالوه ،هوانگ و همکاران [ ]29شناسایی کردند که
طرحهای موجود در برابر حمالت حدس کلیدواژه
غیربرخط 2آسیب پذیر هستند و طرحی را برای فعال
کردن جستجوی کلیدواژه عطفی با استفاده از زوج سازی
دو خطی پیشنهاد کردند .این طرح از نظر معنایی در برابر
حمالت حدس کلیدواژه غیربرخط امن است حتی اگر
کاربر از دستگاه ضعیف استفاده کند .با این حال ،طرحها
[ ]29 ، 15هنگام تولید دریچه به لیست کامل کلیدواژهها
در نمایه نیاز دارند .این امر منجر به نشت اطالعات و عدم
رعایت حریم خصوصی پرسمان میشود .بنابراین ،یانگ و
ما [ ]71یک رویکرد جدید به نام  ،Re-dtPECKیک طرح
رمزگذاری قابل جستجو وابسته به زمان برای پشتیبانی از
جستجوی پیوندی ارائه دادند .این در برابر حمالت
کلیدواژه انتخابی ،حمالت زمان انتخابی و همچنین
حمالت حدس کلیدواژه غیربرخط ،امن است .امنیت طرح
به جای مدل اوراکل تصادفی بر اساس مدل استاندارد
ساخته شده است .با این حال ،در این طرح ،صحت نتایج
جستجو تضمین نشده است [ .]41عالوه بر این Xu ،و
همکاران [ ]67به کمک گروه دوخطی مرتبه ترکیبی به
عنوان یک ویژگی پیشنهادی برای افزایش امنیت ارائه
1 public
2 offline
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(جدول :)2-مقایسه طرحهای مختلف  PSEو  BASEمبتنی بر قابلیت جستجو و ساختار نمایه
ردیف

نام طرح

سال

رمزگذاری

قابلیت جستجو

ساختار نمایه

1

]Liang and Susilo [36

2015

ABSE

جستجوی کلیدواژة ویژگی مبنا

ماتریس

2

]Yang and Ma [71

2016

PSE

جستجوی کلیدواژة عطفی

بردار

3

]Zhang et al. [75

2016

PSE

جستجوی کلیدواژة رتبهبندی شده

بردار

4

]Chen et al. [11

2016

PSE

جستجوی تک کلیدواژه

بردار

5

]Pasupuleti et al. [44

2016

PSE

جستجوی کلیدواژهة رتبهبندی شده

درخت

6

]Sun et al. [58

2016

ABSE

جستجوی کلیدواژة ویژگی مبنا

نمایه معکوس

7

]Miao et al. [41

2016

PSE

جستجوی کلیدواژهی عطفی

بردار

8

]Ma [40

2016

PSE

جستجوی تک کلیدواژه

بردار

9

]Xu et al. [67

2017

PSE

جستجوی کلیدواژهة عطفی

بردار

10

]Huang et al. [27

2017

PSE

جستجوی کلیدواژهة قابل تایید

بردار

11

]Cui et al. [13

2018

ABSE

جستجوی کلیدواژهة ویژگی مبنا

درخت

12

]Miao et al. [42

2018

PSE

جستجوی کلیدواژهی قابل تایید

درخت

13

]Zhang et al. [76

2018

PSE

جستجوی کلیدواژهی رتبهبندی شده

بردار

14

]Sun et al. [55

2018

PSE

جستجوی کلیدواژهی قابل تایید

بردار

15

]Farras and Gonzalez [17

2019

PSE

جستجوی کلیدواژهی عطفی

بردار

 PSEاست .رمزگذاری قابل جستجو بر اساس ویژگی
 ABSEیک راهحل برای محدودیتهای فوق الذکر است.

Attribute-based searchable encryption
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 -3-2-4جستجوی کلیدواژه قابل تایید
شن و همکاران [ ]51طرح قابل جستجو و قابل تأیید
توسط شخص ثالث را برای برنامههایی که روی دادههای
بزرگ کار میکنند ،ارائه دادهاند .در این کار آنها ،از
ساختار داده مکعبی برای ذخیرهسازی و دسترسی راحت
استفاده شده است .بعالوه ،این طرح با استفاده از امضاهای
دیجیتال و پروتکلهای توافق کلید برای یک طرح قابل
جستجوی قابل تأیید به کارایی مناسبی دست یافت .این
طرح در حفاظت ایمن از دادهها کارآمد است ،اما امنیت در
اشتراک دادهها تضمین نشده است .عالوه بر این Wu ،و
همکاران [ ]64یک طرح قابل تأیید مطمئن بر اساس
استانداردهای رمزگذاری همومورفیک در یک سیستم
عامل چند کاربره ارائه دادند .در این مورد ،از ساختار نمایه
معکوس برای ساختار دادههای معتبر استفاده میشود ،که
باعث بهبود صحت نتایج جستجو میشود .برخی از
طرحهای اخیر  PSEو ABSE1با قابلیت جستجوی خود و
همچنین ساختارهای نمایه در جدول ( )2نشان داده شده
است .مشاهده میکنیم که طرحهای  PSEدر مقایسه با
 SSEاز امنیت بیشتری برخوردار هستند زیرا هیچ ارتباط
اضافی بین  DOو DUبه طور مخفی وجود ندارد .با این
حال ،محدودیتهای  PSEعبارتند از )1( :مدیریت کلید
توسط  DOمراقبت میشود و نیاز است که  DOآنالین
باشد ،زیرا هر بار که کاربر جدیدی در سیستم ثبت نام
میکند ،به  DOنیاز دارد .و ( )2احراز هویت کاربر ،کنترل
دسترسی کاربر و لغو کاربر عملیات دشواری در طرحهای
1
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(شکل :)4-معماری رمزگذاری قابل جستجوی ویژگی مبنا
ردیف

نام طرح

سال

رمزگذاری

SKS

FKS

RKS

SeKS

VKS

CKS

ABSE

DKS

1

]Cao et al. [7

2014

SSE

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

2

]Fu et al. [19

2014

SSE

خیر

خیر

بله

بله

خیر

خیر

خیر

بله

3

Hwang et al.
][29
Wang et al.
][60
Cash et al.
][8
Liang and
]Susilo [36
Yan et al.
][70
Sun et al.
][58
Ali and Lu
][2
Xia et al.
][66
Chen et al.
][11

2014

PSE

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

2014

SSE

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

2014

SSE

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

2015

ABSE

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

2016

SSE

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

2016

ABSE

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

بله

بله

2016

SSE

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

2016

SSE

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

2016

PSE

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

12

]Fu et al. [21

2017

SSE

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

13

4
5
6
7
8
9
10
11

Miao et al.
][42
Cui et al.
][13

2017

PSE

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

2017

ABSE

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

15

]Li et al. [35

2017

SSE

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

بله

خیر

بله

16

]Xu et al. [67

2017

PSE

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

17

Wan and
]Deng [59

2018

SSE

خیر

خیر

بله

خیر

بله

خیر

خیر

بله

18

]Fu et al. [22

2018

SSE

خیر

خیر

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

19

Wang et al.
][74
Wang et al.
][62

2018

SSE

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بله

2018

ABSE

خیر

خیر

بله

خیر

خیر

خیر

بله

بله

14

20

برای کنترل دسترسی کاربر درنظر میگیرد .خطمشی
دسترسی شامل اطالعاتی درباره همه کاربرانی است که
میتوانند به سند دسترسی داشته باشند .اگر ویژگیهای
کاربر (بهعنوان مثال ،نام ،بخش ،دوره ،جنسیت) با
خطمشی دسترسی تعریف شده ،تفاوت داشته باشد ،کاربر
مجاز به دسترسی به اسناد نیست .شکل ( )4معماری
رمزگذاری قابل جستجو ویژگی مبنا را به تصویر می کشد،

 -3-4رمزگذاری قابل جستجو ویژگی مبنا
 SSEو  PSEمیتوانند حریم خصوصی دادهها را فراهم
کنند ،اما هنگام صحبت در مورد مجوز دسترسی کارآیی
ندارند .هر کاربر با یک کلید خصوصی میتواند به
سازوکارهای  SSEو  PSEدسترسی پیدا کند .رمزگذاری
قابل جستجوی ویژگی مبنا  ABSEکامالً متفاوت است ،و
یک سیاست دسترسی همراه با اسناد رمزگذاری شده،
*نویسندة عهدهدارمکاتبات :احمد غالمی
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(جدول :)3-مقایسه طرحهای مختلف  PSE ،SSEو  ABSEبر اساس قابلیت جستجو
SKS single-keyword search, FKS fuzzy keyword search, RKS ranked keyword search, SeKS semantic keyword search, VKS
verifiable keyword search, CKS conjunctive keyword search, ABSE attribute-based keyword search,
DKS dynamic keyword search

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
جایی که مرجع معتبر ) (TA1وظیفه تولید پارامترهای
عمومی و کلیدهای اصلی محرمانه را برای کاربر دارد.
 ABSEبه دو نوع تقسیم میشود ABSE :سیاست گذاری
کلید ) (KP-ABSE2و  ABSEسیاستگذاری متن رمز
) ،(CP-ABSE3فرآیند تولید کلید و رمزگذاری در هر دو
سیاست دارای تفاوت است .در  ،KP-ABSEکلید اصلی
محرمانه با استفاده از سیاست دسترسی  Pتولید میشود و
اسناد و نمایه با استفاده از مجموعهای از ویژگیها
رمزگذاری میشوند .در  ،CP-ABSEکلید خصوصی با
استفاده از مجموعهای از ویژگیها تولید میشود و اسناد و
نمایه با استفاده از خطمشی دسترسی رمزگذاری میشوند.
اگر  Trapdoor ،Enc ،KeyGen ،Setupو Query
الگوریتمهای زمان چند جملهای روی مجموعه کلیدواژهها
 Wباشند ،الگوریتمهای  CP-ABSEبه شرح زیر است:
) : (PK, MKاین الگوریتم توسط TA
)Setup (λ, U
آغاز میگردد .این الگوریتم پارامتر امنیتی  λو ویژگیهای
سراسری  Uرا بهعنوان ورودی میگیرد و کلید عمومی PK
و کلید اصلی محرمانه  MKرا بهعنوان خروجی ارائه
میدهد.
 : skاین الگوریتم توسط TA
)KeyGen(PK, MK, S
آغاز میگردد .با پذیرش  MK ،PKو ویژگی کاربر S
بهعنوان ورودی .الگوریتم کلید محرمانه  skرا برای کاربران
تولید خواهد کرد.
 : cpاین الگوریتم توسط  DOآغاز
)Enc(W, p
میگردد .این رمزگذاری مجموعه کلیدواژه  Wبا سیاست
دسترسی  Pرا برای بهدستآوردن متن رمز  cpانجام
میدهد.
 : tاین الگوریتم توسط  DUآغاز
)Trapdoor(sk, w
میشود .این الگوریتم اجازه میدهد تا با توجه به  skو
کلیدواژه  wیک دریچه برای جستجو ایجاد نمایید.
 0یا  : 1این الگوریتم توسط  CSآغاز
)Query(cp, t
میشود .این الگوریتم اگر کلیدواژه در نمایه با کلیدواژه در
دریچه مطابقت داشته باشد 1 ،را برمیگرداند ،در غیر این
صورت  0را برمیگرداند.

این ،این طرح اطمینان میدهد که از حمالت حدس
کلیدواژه غیربرخط جلوگیری میشود .سپس Hur ،و Noh
] [28برای دستیابی به سیاستهای کنترل دسترسی با
قابلیت حذف کاربر همراه با قابلیت جستجوی کارآمد
ویژگی مبنا ،یک طرح رمزگذاری مبتنی بر سیاست گذاری
متن رمز پیشنهاد کردند .عالوه بر این برای بهبود کارایی،
ژنگ و ] Xu [77یک طرح جستجوی ویژگی مبنا قابل
تأیید برای حل مشکالتی مانند جستجو در دادههای
رمزگذاری شده ارائه دادند ،این طرح تأیید میکند که آیا
سرور ابری صادقانه عملیات جستجو را انجام داده است یا
خیر .در این طرح برای کنترل دسترسی از درختان
دسترسی استفاده میشود .با این حال ،از به اشتراک
گذاری دادهها از دادههای رمزنگاریشده پشتیبانی نمیکند
 .لیانگ و سوسیلو [ ]36برای به اشتراک گذاری کارآمد
دادهها و به روزرسانی انعطاف پذیر کلیدواژهها ،از قابلیت
جستجوی کلیدواژههای ویژگی مبنا و رمزگذاری مجدد
پروکسی ویژگی مبنا 4استفاده کردند .با استفاده از این
ادغام ،دارندگان داده میتوانند به طور کارآمد دادههای
خود را با کاربرانی که خطمشی دسترسی را برآورده
میکنند ،به اشتراک بگذارند .سپس ،میائو و دیگران []42
طرح جستجوی کلیدواژههای قابل تأیید ویژگی مبنا را
پیشنهاد کردند تا به کاربران امکان بررسی صحت نتایج را
بدهد .این طرح به کنترل دسترسی ریز دسترسی مییابد
و همچنین از درخت اولویت ویژگی مبنا برای ارائه کنترل
دسترسی از دادههای مشابه استفاده مینماید .عالوه بر
این ،این طرح در برابر حملة  CKAامن است .با این حال،
این طرح از ساختار درختی با کارایی کمتری بهره می برد
[.]55
برای بهبود کارایی ،سان و همکاران [ ]58طرح
جستجوی کلیدواژهها مقیاس پذیر مبتنی  ABSEبرای
مدل پشتیبانی چند کاربره و چند مالک را طراحی کردند.
این طرح با ارائه مقیاس پذیری بهتر میتواند در جستجوی
حذف کاربر میتواند از نظر محاسباتی کارآمد باشد زیرا
مالک داده میتواند مهمترین وظایف سرور ابری را به طور

 -1-3-4جستجوی کلیدواژة ویژگی مبنا
لیو و همکاران [ ]38یک روش جدید برای تأیید نتایج
حاصل شده از سرور ابری که از  KP-ABSEاستفاده
میکند را ارائه دادند .این طرح میتواند به طور کارآمد
یکپارچگی و درستی نتایج جستجو را تأیید کند .عالوه بر

مؤثر مدیریت کند .این طرح در برابر حملهی  CKAامن
است .با این حال ،این طرح در برابر انواع دیگر حمالت از
نظر امنیتی مناسب نیست .عالوه بر این ،کوی و همکاران
[ ]13یک طرح جستجوی مالک چند کاربره به نام

1

trusted authority
ABSE
3 Ciphertextpolicy
2 Key-policy
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خطی با احراز هویت جزئی تر در سطح فایل اجرا شود.

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
جستجوی کلیدواژهها ویژگی مبنا با یک طرح حذف
کارآمد ) (AKSER1را پیشنهاد کرد.
این طرح با توجه به حذف کاربر کارآمد است و
جستجوی مجاز برای کلیدواژهها را فراهم میکند .این
طرح همچنین به اهداف امنیتی مانند محرمانگی
کلیدواژهها ،امنیت معنایی کلیدواژهها ،دریچههای ارتباط
ناپذیر و مقاومت در برابر برخورد ،دست یافته است .با این
حال ،کاربر هربار که عمل حذف اتفاق میافتد ،نیاز به ثبت
نام جدید دارد .سپس ،وانگ و همکاران [ ]62اولین طرح
رمزگذاری ویژگی مبنا سلسله مراتبی را برای مجموعه
اسناد ارائه داد .با استفاده از طرحهای جستجوی ویژگی
مبنا ،منابعی مانند فضای ذخیرهسازی متن رمز و زمان
رمزگذاری /رمزگشایی ذخیره میشوند .در این طرح،
فهرست با درخت ویژگیهای بازیابی ویژگی مبنا

)(ARF2

برای مجموعه اسناد ساخته میشود .کارایی جستجو با
استفاده از الگوریتم پیمایش جستجو برای اولین بار در
درخت  ARFو با استفاده از محاسبات موازی بهبود یافت.
مشاهده کردیم که از نظر امنیت طرحهای  ABSEدر
مقایسه با طرحهای  SSEو  PSEاز ویژگیهای بیشتری
برخوردار هستند .عالوه بر این ،جستجوی کلیدواژه پویا با
 ABSEدر دنیای واقعی مفیدتر است .جدول ( )3طرحهای
مختلف  SEرا همراه با قابلیت جستجوی موجود در آنها
نشان میدهد .مشاهده شده است که برخی از طرحها
بیش از یک قابلیت جستجو دارند .در این جدول اگر
طرحی شامل قابلیت جستجوی خاصی باشد ،با (بله) و در
غیر این صورت با (خیر) نمایش داده میشود.

 -5مدل امنیتی طرحهای رمزگذاری
قابل جستجو
سیستم  SEباید ثابت کند که میتواند حریم خصوصی
دادههای کاربر را حفظ کرده و از نشت اطالعات جلوگیری
کند .در این بخش ،نقاط قوت امنیتی طرحهای  SEرا ارائه
میدهیم ،عمدتا به حمالت مختلفی که به طرحهای

SE

وارد است و راهحلهای ارائه شده برای جلوگیری از این
حمالت توسط نویسندگان مختلف خواهیم پرداخت.
حمله متن اصلی انتخابی ) (CPA3در این حمله،
مهاجم ممکن است برای بدست آوردن متن رمزهای

4

1

Chosen keyword attack
Keyword guessing attack
6 Known ciphertext model
7 Known background model

attribute-based keyword search with an efficient
revocation scheme
2 attribute-based retrieval features
3 Chosen plaintext attack

5
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مربوطه ،متنهای تصادفی که رمزگذاری شدهاند را انتخاب
کند .چندین کار برای امنسازی در برابر این حمله
پیشنهاد شده است [ .]54 ، 52 ، 14در مدل حمله متن
اصلی شناخته شده ،سرور ابری میتواند جفت متن اصلی
متن رمز را مجموعه داده بهدست آورد .با استفاده از این
اطالعات ،سعی دارد تا با بهدستآوردن کلید محرمانه
عملیات رمزگشایی را بدست آورد.
حمله کلیدواژه انتخابی ) (CKA4در این حمله،
مهاجم ممکن است به طور انتخابی به کلیدواژهها حمله
کند تا رمزگشایی کلیدواژههای انتخاب شده را بدست
آورد .وانگ و همکاران [ ،]60علی و لو [ ،]2شیا و دیگران.
[ ،]66یوان و همکاران [ ،]73فو و همکاران [ Du ،]21و
همکاران [ ،]16لی و همکاران [ Farras ،]35و Gonzalez
] [17و  Curtmolaو همکاران [ ]14طرحهایی پیشنهادی
برای امنسازی در برابر حملهی  CKAارائه دادند.
تمایزناپذیری تحت مدل حمله کلیدواژه انتخاب شده
) (IND-CKAاین مفهوم را که اسناد یا نمایه آشکار
نمیشود را تداعی میکند .در ابتدا ،بهعنوان پشتوانة این
مدل از bloom filtersو توابع شبه تصادفی استفاده
میشود.
5
حمله حدس کلیدواژه )  (KGAدر طرحهای ،PSE
مهاجم ممکن است برچسبهای رمزگذاری شده مربوط به
تمام کلیدواژهها ممکن را برای تولید دریچه برای تعیین
اسناد بیشتر ایجاد نماید .حمالت حدس کلیدواژهها زمانی
بسیار زیاد امکانپذیر است که فرستنده و گیرنده معموالً
از کلیدواژهها معمول مانند "مهم"" ،اقدام" یا "خوشحال"
استفاده کنند .مشخص شده است که تعداد کلیدواژهها
متداول چندان زیاد نیست .چندین نویسنده طرحهایی [1
 ]71 ، 69 ، 68 ، 30 ، 29 ، 27 ، 11 ،را برای امنسازی
در برابر حملة  KGAپیشنهاد دادهاند.
مدل متن رمز شناخته شده ) (KCM6در این مدلCS ،
میتواند از نمایههای امن ،فایلهای رمزگذاری شده و
دریچهها مطلع شود [ .]21 ، 20عالوه بر این CS ،میتواند
نتایج جستجو را بداند و ثبت کند .در مدل حمله متن رمز
انتخابی ،مهاجم میتواند با بهدستآوردن رمزگشایی متن
رمز انتخابی خود ،اطالعاتی را جمعآوری کند [، 37 ، 36
.]55 ، 44 ، 40
7
مدل پس زمینه شناخته شده )  (KBMدر این
مدل CS ،تحلیل آماری را برای به دست آوردن اطالعات
خاص در مورد کلیدواژه انجام میدهد ،که میتواند بیشتر

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
با اطالعات پس زمینه ترکیب شود تا از کلیدواژهای که
توسط کاربر جستجو شده مطلع شود با استفاده از این
تحلیل آماری ،سرور ابری میتواند حمله آماری فرکانس
دوره ) (TF1را برای استنباط یا حتی تشخیص کلیدواژهها
با تحلیل هیستوگرامها انجام دهد [ .]56چندین
نویسندهی دیگر نیز طرحهایی را برای مقابله با این حمله
پیشنهاد کردند [.]66 ، 22 ، 21
حمله پیام انتخابی ) (CMA2این حمله به طرحهای
امضا امکان پذیر است که در آن مهاجم میتواند امضای
پیامهای انتخابی خود را دریافت کند [ .]4در بسیاری از
موارد ،این مدل حمله برای محافظت از کدهای احراز
اصالت پیام ) (MACاستفاده میشود.
انواع مختلفی از حمالت مانند حمالت رابطه ورود،3
حمالت شناسه انتخابی ،4حمالت تزریق فایل 5و حمالت
جستجوی کامل 6وجود دارد که حریم خصوصی را تهدید
میکنند .جداول ( 4و  )5به ترتیب طرحهای مختلف SSE
و  PSEو حمالت مختلفی را نشان میدهند که طرح در
برابر آنها امن است.

ردیف
1

]Xia et al. [66

KBM

2

]Fu et al. [20

KCM, KBM

3

]Bost et al. [4

CMA

5

]Ali and Lu [2

CKA

6

]Fu et al. [21

KCM, KBM

7

]Yuan et al. [73

CKA

8

]Liu et al. [39

CKA

9

]Li and Liu [34

CKA

10

]Ahsan et al. [1

CKA

11

]Li et al. [35

CKA

12

]Du et al. [16

CKA

13

]Fu et al. [22

KBM

14

]Zhu et al. [78

CKA

15

]Wu and Li [65

CKA

جدول : 5مدل امنیتی مورد استفاده در طرحهای مختلف
 PSEو ABUSE

CCA chosen ciphertext attack, KGA keyword guessing attac
k, CKAchosen keyword attack, CPA chosen plaintext attack
1

term frequency
Chosen message attack
3 inclusion relation attacks
4 chosen identity attacks
5 file-injection attacks
6 brute-force attacks
2
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3

]Zhang et al. [75

CKA

4

]Chen et al. [11

KGA

5

]Pasupuleti et al. [44

CCA

6

]Sun et al. [58

CKA

7

]Miao et al. [41

KGA

8

]Ma [40

CCA

9

]Xu et al. [67

KGA

10

]Huang et al. [27

KGA

11

]Shen et al. [52

CKA

12

]Miao et al. [42

CKA

13

]Zhang et al. [76

CKA

14

]Sun et al. [55

CCA

15

]Farras and Gonzalez [17

CKA
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4

]Yan et al. [70

CKA

2

]Yang and Ma [71

KGA

در این بخش ،عملکردهای مختلف  SEرا در مورد زمان
تولید نمایه ،زمان جستجو و زمان دریچه ،مرور خواهیم
کرد.
زمان تولید نمایه :زمان تولید نمایه به تعداد کلیدواژههایی
که از همه اسناد بدست می آید بستگی دارد .ایجاد نمایة
کارآمد تضمین میکند که فرآیند جستجو به زمان کمتری
نیاز دارد .روشهای مختلفی برای ایجاد نمایه وجود دارد،
نمایه معکوس یک روش محبوب برای ساخت نمایه است.
مدل فضای برداری یک روش گسترده در سناریوهای
جستجوی چند کلیدواژه است .ساخت نمایه مبتنی بر
درخت باعث بهبود کارایی در فرآیند جستجو میشود.
زمان جستجو :زمان جستجو به عملکرد جستجو بستگی
دارد .کارایی هر طرح  SEبستگی به زمان جستجو دارد.
بنابراین ،معیار محاسباتی به یک معیار مهم تبدیل
میشود .طرحهای دارای نمایه معکوس به زمان ) O(rنیاز
دارند ،که  rتعداد اسناد مطابق با کلیدواژهی جستجو است.
از طرف دیگر ،طرحهایی با نمایه درختی به زمان )O(logn
نیاز دارند که  nتعداد کل اسناد است .از این رو ،هنگامی
که طرحهای  SEطراحی میشوند باید دقت کرد که زمان
جستجو کارآمد باشد.
زمان دریچه :زمان دریچه به زمان اختصاص داده شده
برای تولید دریچه به منظور جستجوی کلیدواژه معطوف
است .تعداد کلیدواژههای موجود در پرسمان ،سربار دریچه
را تعیین میکند.
وقتی امنیت طرح  SEافزایش مییابد ،به دلیل
اضافه شدن سربارهایی ،کارایی کاهش مییابد .بنابراین،
باید یک توازن متعادل بین امنیت و کارایی وجود داشته

(جدول :)4-مدلهای امنیتی طرحهای مختلف SSE

نام طرح

1

]Liang and Susilo [36

CCA

 -6تحلیل کارایی

KBM known background model, KCM known ciphertext
model,
CMA chosen message attack, CKA chosen keyword attack

مدل امنیتی

ردیف

نام طرح

مدل امنیتی

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
باشد .جداول ( 6و  )7انواع کارایی  SEرا بر اساس
معیارهای بیانشده در باال نشان میدهد که در آن M
تعداد کل کلیدواژهها را نشان میدهد N ،تعداد کل اسناد
را نشان میدهد D ،نشانگر اندازه مجموعه داده استB ،
نشان دهنده تعداد سطلها 1است L ،نمایانگر تعداد
سطرهای ماتریس است A ،نشاندهنده تعداد ویژگی در
مجموعه ویژگیها است C ،نشاندهنده هزینه محاسباتی
نگاشتهای دو خطی است V ،نشاندهنده بعد بردار است،
 Fنشان دهنده شماره فایل است T ،نمایانگر کلیدواژهها
متمایز در پرسمان است R ،نشاندهنده تعداد کلیدواژهها
در پرسمان است ،و  Sنشاندهنده اندازه فرهنگ لغت
است.
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(جدول:)6-تحلیل کارایی طرحهایی با اندازههای مختلف بر اساس زمان جستجو ،زمان تولید نمایه و زمان دریچه
ردیف

نام طرح

زمان جستجو

زمان تولید نمایه

زمان دریچه

1

]Xia et al. [66

)O(M log N

)O(MN2

)O(M2

2

]Fu et al. [20

)O(N

)O(M

)O(M

3

]Bost et al. [4

)O(N log N

)O(M

)O(S

4

]Yan et al. [70

)O(D

)O(N

)O(S

5

]Ali and Lu [2

)O(D

)O(N

)O(M

6

]Fu et al. [21

)O(S

)O(SV

)O(S

7

]Li et al. [35

)O(M log M

)O(N

)O(F + R log T

8

]Yuan et al. [73

)O(M

)O(N

)O(M

9

]Liu et al. [39

)O(R

)O(N

)O(M

10

]Li and Liu [34

)O(MlogN

)O(NlogN

)O(M

11

]Wang and Deng [59

)O(N + M

)O(N

)O(S

12

]Du et al. [16

)O(N

)O(NB

)O(C

13

]Fu et al. [22

)O(D

)O(MnlogN

)O(M

14

]Wu and Li [65

)O(RlogN

)O(MlogN

)O(S

15

]Zhu et al. [78

)O(M

)O(MlogN

)O(M

(جدول :)7-تحلیل کارایی طرحهای مختلف  PSEو  ABUSEبر اساس بر اساس زمان جستجو ،زمان تولید نمایه و زمان دریچه
1

]Liang and Susilo [36

)O(AC

)O(N2

)O(L2

2

]Yang and Ma [71

)O(D

)O(MN

)O(M

3

]Shen et al. [51

)O(M

)O(N

)O(M

4

]Chen et al. [11

)O(R

)O(MN

)O(C

5

]Pasupuleti et al. [44

)O(R

)O(N

)O(M

6

]Sun et al. [58

)O(N

)O(M

)O(R

7

]Miao et al. [41

)O(M

)O(D

)O(R

8

]Ma [40

)O(R

)O(N

)O(R

9

]Xu et al. [67

)O(D

)O(N

)O(M

10

]Cui et al. [13

)O(M

)O(A

)O(C

11

]Miao et al. [42

)O(N

)O(M

)O(A

12

]Huang et al. [27

)O(M

)O(M

)O(C

13

]Zhang et al. [76

)O(M

)O(MN

)O(M

14

]Sun et al. [55

)O(C

)O(M

)O(C

15

]Farras and Gonzalez [17

)O(C

)O(MC

)O(C

در مستندات ،شاخص معکوس []73 ، 58 ، 35 ، 16 ، 1
به طور گستردهای از ساختار داده در روشهای جستجوی
تک کلیدواژه استفاده مینماید و مدل فضای برداری با
استفاده از فاکتور  TF*IDFبرای رتبهبندی فرکانس
کلیدواژه به مزایای بسیاری دست یافت [، 20 ، 17 ، 11
 .]76 ، 75 ، 71 ، 67 ، 55 ، 41 ، 40 ، 27 ، 21به همین
ترتیب ،پس از آن ،درختان جستجوی باینری با پیچیدگی
زمانی ) O(lognکه  nتعداد اسناد است ،سربار محاسباتی

 -7چالشها و مسیرهای پیشرو
در این بخش ،در مورد چالشها و مسیرهای تحقیق در
مورد طرحهای رمزگذاری قابل جستجو بحث میکنیم.

 -1-7بهرهوری در ایجاد نمایه
در بخش  ،3مشاهده کردیم که اکثر طرحها از ساختار
دادهای کامالً مشخصی برای ایجاد نمایه از فرهنگ لغتها
به درختان جستجوی دودویی متعادل استفاده میکنند.
*نویسندة عهدهدارمکاتبات :احمد غالمی
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ردیف

نام طرح

زمان جستجو

زمان تولید نمایه

زمان دریچه

مرور طرحهای رمزگذاری قابل جستجو :ردهبندی ،روشها و تحوالت اخیر
به برای حذف کاربر و کنترل دسترسی دقیق ،معیارهای
امنیتی را در اختیار شما قرار میدهند .عالوه بر این ،با
وجود دوران پسا کوانتومی ،تمام طرحهایی که بر اساس
فرض زوجسازی دو خطی ساخته میشوند ،توسط
رایانههای کوانتومی مورد حمله قرار میگیرند .از این رو،
باید با در نظر گرفتن حمالت کوانتومی ،طرحهای جدیدی
ایجاد شود.

را کاهش دادند [ .]39 ، 4 ، 2به نظر میرسد که شاخص
معکوس و مدل فضای بردار هنوز به عنوان روشهای
نمایهسازی اصلی عمل میکنند .با این حال ،عالوه بر این،
ساختارهای درخت و گراف را میتوان با هم برای کشف
خواص جدید و بهبود کارایی در ایجاد یک نمایه استفاده
کرد.

 -2-7قابلیت جستجوی کارآمد

 -4-7جستجوی پویای امن

گفتیم که مرحله اولیه طرحهای  SEبر اساس قابلیت
جستجو با یک کلیدواژه ساخته شده است ،اما در این
طرحها دقت نتایج کمتر است [ .]68 ، 23 ، 11-8بعد از
آن ،بسیاری از طرحهای  SEدر یک سناریوی چند
کلیدواژهای ارائه شدند که در آن پرسمان به جای فقط
یک کلیدواژه ،شامل چندین کلیدواژه است .جستجوی
کلیدواژهها مبتنی بر رتبهبندی یکی از کاربردهای
گستردهای است که در آن اسناد با در نظر گرفتن رتبه
کلیدواژههای داده شده بازیابی میشوند [، 61 ، 44 ، 16
 .]76 ، 75 ، 72 ، 70 ، 66به همین ترتیب ،میتوان با
استفاده از جستجوی کلیدواژه فازی ،اسناد را بازیابی کرد
و از انواع اشتباهات کوچک تابپی کاربر اجتناب نمود [، 1
 .]73 ، 69 ، 60 ، 50 ، 33 ، 32 ، 20همچنین برای
جستجوی کلیدواژه عطفی جستجوی تک کلیدواژهای برای
هر کلیدواژه که در پرسمان است انجام میشود و نتایج
همهی جستجوها با هم اشتراک گرفته میشود و نتیجهی
نهایی برای جستجوی کلیدواژه عطفی ارائه میگردد [، 2
 .]71 ، 41 ، 29 ، 15 ، 6ولی ،سازوکارهای مختلف
جستجو برای انواع پرسمانهای غنیتر مانند پرسمان
زیرمجموعه و پرسمان دامنه ،تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

افزودن کلیدواژهها جدید به یک نمایه که از قبل ساخته
شده است در طرحهای  SEایستا ،بدون نمایهسازی مجدد
کل دادهها امکان پذیر نیست .با مروری که انجام دادیم،
مشاهده کردیم که طرحهای  SEپویا به کاربران امکان
میدهند تا عملیات بهروزرسانی پویا مانند اضافه کردن،
حذف و اصالح دادههایی را که قبالً به سرور ابری سپرده
شده را انجام دهند [، 59 ، 58 ، 35 ، 19 ، 18 ، 13 ، 7
 .]74 ، 70 ، 66 ، 62از طرف دیگر ،بهروزرسانی پیامها به
صورت پویا و بدون در نظر گرفتن ساختار نمایه ،به راحتی
توسط سرور ابری مشاهده میشود .این امر نشان میدهد
که طرحهای جستجوی پویا از حریم خصوصی پیشسو و
رو به عقب برخوردار نیستند .اگر سرور نتواند بداند که پیام
تازه اضافه شده دارای کلیدواژهای است که قبالً جستجو
شده همچنین سرور نتواند به ترتیب بر روی پیام های
حذف شده جستجو کند ،گفته میشود که طرحهای
جستجوی پویا دارای حریم خصوصی پیشسو و رو به
عقب هستند .جستجوی پویا برای برنامههایی که در دنیای
واقعی بکار میروند مناسب است زیرا دادهها در دنیای
واقعی متغیر هستند .به طور کلی طرحهای پویا اطالعات
بیشتری را در مقایسه با طرحهای ایستا نشت میدهند .از
این رو ،ساخت طرحهای پویای امن نیاز به مطالعه
بیشتری دارد.

 -3-7روشهای رمزگذاری امن

 -5-7قابلیت تأیید
همراه با حریم خصوصی دادهها ،یکپارچگی دادهها نیز
برای امنسازی طرح  SEمهم است .عدم یکپارچگی دادهها
از بسیاری جهات ممکن است در اشکاالت نرمافزاری،
تهدیدات داخلی و حمالت خارجی اتفاق افتد .از آنجا که
نتایج بهدستآمده از سرور ابری ممکن است تمام مدت
صحیح نباشد ،تأیید نتایج جستجو میتواند گواه بر
دادههای صحیح باشد .در این بررسی مشاهده کردیم که
بسیاری از نویسندگان ،طرحهای مختلف قابل تأیید را
برای تایید نتایج بهدستآمده از ابر ارائه کردهاند [، 12 ، 4
63
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در ابتدا ،طرحهای  SEبر اساس روش رمزگذاری قابل
جستجو متقارن ) (SSEایجاد شدند .این طرحها به یک
کانال امن اضافی برای به اشتراک گذاشتن کلید خصوصی
در بین مالکان و کاربران نیاز داشتند .با این حال ،هیچ
تضمینی برای ایمنبودن یک کانال امن وجود ندارد.
سپس ،روش رمزگذاری قابل جستجوی کلیدعمومی )(PSE
معرفی شد که آنها هرگز به یک کانال امن برای برقراری
ارتباط بین مالک و کاربران احتیاج ندارند زیرا  PSEاز دو
کلید استفاده میکند :یکی برای رمزگذاری (کلید عمومی)
و دیگری برای رمزگشایی (کلید خصوصی) .براساس دامنه
 ،PSEرمزگذاری قابل جستجوی مبتنی بر شناسه )(IBSE
و رمزگذاری قابل جستجو ویژگی مبنا ) (ABSEبهترتیب

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
 .]78 ، 64 ، 57 ، 55 ، 51 ، 43 ، 42 ، 38طرحهای
جستجوی قابل تأیید باید بدون به خطر انداختن
ویژگیهای اساسی مانند بهروزرسانی دادههای پویا و برخی
از ویژگیهای مهم جستجو ساخته شوند .عالوه بر این،
هزینه تأیید ،صرف نظر از جمع آوری دادههای بزرگ ،باید
برای کاربران ،ناچیز و مقرون به صرفه باشد .از این رو،
طرحهای جستجوی قابل تأیید با حداقل هزینه و بدون از
دست دادن ویژگیهای اساسی مورد نیاز است.

 -6-7مشکل کلیدسپاری

 SEرا به طرحهای  PSE ،SSEو  ABSEطبقهبندی کردیم
و از نظر قابلیت جستجو ،ساختار نمایه ،معیارهای امنیتی
و کارایی ،با یکدیگر مقایسه کردیم .سپس ،امنیت
طرحهای رمزگذاری قابل جستجو فعلی را بر اساس انواع
مختلف حمالت ممکن تحلیل کردیم .تحلیل کارایی
طرحهای رمزگذاری قابل جستجو را بر اساس زمان
جستجو ،زمان ایجاد نمایه و زمان دریچه انجام دادیم.
عالوه بر این ،در مورد کاربردهای مختلف طرحهای SE
بحث کردیم .بر اساس بررسی ،چالشهایی مانند کارایی در
ایجاد نمایه ،روشهای رمزگذاری امن ،کارایی در قابلیت
جستجو ،جستجوی پویای امن ،قابل تأیید ،مشکل
کلیدسپاری و فناوری زنجیرقالب در رمزگذاری قابل
جستجو را شناسایی کردیم .به منظور پیشنهاد کارهای
آینده ،میتوان روی رمزگذاری قابل جستجو ویژگی مبنا
برای حل مشکل کلیدسپاری و مقاومت در برابر حمالت
کوانتومی کار کرد.

1

در مرور مستندات ،مشاهده کردیم که طرحهای
هویت کاربر را به مجموعهای از ویژگیها تقسیم میکنند و
به هر کاربر این امکان را میدهند تا یک مجموعه ویژگی
منحصر به فرد داشته باشد [، 58 ، 47 ، 36 ، 28 ، 13
 .]77 ، 62با این حال ،رایجترین مشکلی که در طرحهای
 ABSEوجود دارد ،مسألة کلید سپاری است .این اتفاق
زمانی رخ میدهد که مرجع معتمد ) (TAکه به عنوان
تولیدکننده یک کلید خصوصی برای کاربران شناخته
میشود ،دسترسی غیرمعمولی به کلیدها داشته باشد ،به
عنوان مثال TA ،پیام را رمزگشایی میکند و ممکن است
آسیبپذیر باشد .از این رو ،طرحهای  ABSEباید بدون
مشکل کلیدسپاری طراحی شوند.
ABSE
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