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    چکیده
ایـن مقالـه   . هاي سازمانی، موجب شده که مسئله حفظ امنیت این داده در مقابل کارپذیر غیرقابل اعتماد اهمیت پیدا کنـد  سپاري داده برون

نیـل بـه ایـن     بـراي . ارائه کرده است  XMLسپاري شده  روي اسناد برونبدون رمزگشایی اولیه اي  وجوهاي بازه روشی براي انجام پرس
گـویی بـه    پاسـخ  ها در بکارگیري این شاخص. گیرد کارپذیر قرار می هاي ساختاري و مقداري در اختیار هدف، عالوه بر داده اصلی، شاخص

وجـو و   همچنین با حذف ساختارهاي حساس از مـتن پـرس  . دهد دانش کارپذیر را در مورد چیستی داده افزایش نمی ،ي مکرروجوها پرس
رمزگذاري نودهاي روش ارانه شده در این نوشتار، با . از این طریق ممکن نخواهد بود افشاي ساختار سنداري آن در سمت کارخواه، نگهد

محرمانه نودها، حجم رمزگذاري و رمزگشایی را کاسته و کـارآیی  جایگزینی رویکرد جداسازي به جاي رمزنگاري در مورد ارتباط حساس و 
مبنـا و نیـز عـدم    -مبنا و فرکـانس -ت این روش در برابر حمالت اندازهمقاومهمچنین . وجوها را افزوده است پرسگویی به  و سرعت پاسخ

  . یه ونگ کامال محرز ساخته استبرتري امنیتی این روش را نسبت به روش پا ،هاي رمزشده ر بالكافشاي ساختا

  کلمات کلیدي
وجو روي داده رمزشده مبنا، پرس- ت فرکانسمبنا، حمال-سپاري، حمالت اندازه برون

  مقدمه - 1
هـاي   از یک سو و گسترش روزافزون سرویسهاي داده  رشد فزاینده حجم پایگاه

هاي مختلف را برآن داشته تا نگهداري و مدیریت داده  سازمانوب از سوي دیگر، 
در  از آنجـا کـه   .اگـذار نماینـد  و DAS1هاي  وجو را به سیستم و نیز پردازش پرس

هاي روشـ اسـتفاده از  شـود،   ، غیرقابل اعتمـاد فـرض مـی   2بسیاري موارد، کارپذیر
در این سناریو کلیـد رمزگشـایی    .رود در کنار کنترل دسترسی بکار میرمزنگاري 
   .شود سپاري می ماند و داده رمزشده نزد کارپذیر، برون باقی می 3نزد کارخواه

، ارائـه  بنـابراین .ناممکن است م رمزنگاري کلی دادهتحقق این هدف با انجا
را  وجو پرسرمزگشایی، جستجو هایی است که بتوان به طور مستقیم و بدون روش

  . از اهمیت شایانی برخوردار است رمزشده انجام داد  روي داده
ــابراین    XMLداده  ــر دارد، بن ــز در ب ــاختار داده را نی ــوا، س ــر محت عــالوه ب

هـاي رمزنگـاري اسـناد     روش. طلبـد  هاي رمزنگاري مختص به خود را مـی  روش
XML باید بتوانند هم از امنیت محتوا و هم از ساختار داده حفاظت کنند .  

مسیرهاي درخت  بهسازي  با اختصاص مقادیر درهم [3]در  روش ارائه شده
بـراي   [4] در. پاسـخ را بیابـد   کنـد تـا سـند حامـل     به کارپذیر کمک مـی  ی،اصل

هـاي  در مقابـل، فاز . اسـتفاده شـده اسـت    نانساز جلوگیري از حمالت فرکانسی 
موجـب   دهـد و  پهنـاي بانـد را هـدر مـی    تباطی بین کارخواه و کارپـذیر،  ار متعدد

 سازي مبناي برداريروش رمزنگاري بر . گردد می وجو زمان پردازش پرس افزایش
کـل بـار    نیـز  روشایـن  در . ده اسـت ارائه شـ  [5]در نیز   XMLساختاري اسناد 

بنـدي   اسـتفاده از تقسـیم   [6]در  .وجـو بـه عهـده کـارخواه اسـت      پرس یپردازش
بـا ایـن   . کنـد  بعدي غلبه می بندي تک هاي امنیتی بخش چندبعدي، بر محدودیت
 .، باالسـت سـالی بـه سـمت کـارخواه    ارحجم داده  و وجو حال زمان پردازش پرس

معرفی کرده و بر اساس آن نود حساس امنیتی دو نوع محدودیت  [7,8]در  4ونگ
بـا  . کنـد  فرم بالکی رمـز مـی   و یا یکی از دو نودي که ارتباط محرمانه دارند را به

نسبت به دیگر مقاالت قابلیت انعطاف و کارآیی بیشتري دارد اما این روش اینکه 
امکـان تحلیـل در    [9] مـا در . در آن وجـود دارد فرکانسـی  امکان بـروز حمـالت   

روشی ارائه کردیم کـه امکـان    آن اساسها را بررسی کرده و بر شاخص هریک از
نکـه ایـن   بـا ای . بـرد  کسب اطالع مهاجم از ساختار و محتواي سند را از بـین مـی  
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راهکار، روش ونگ را از لحاظ امنیت و پیچیدگی حافظه بهبود داده است، سرعت 
  .دهد و کارآیی یکسانی در اختیار قرار می

با استفاده از  کارخواه را هاي امنیتی حدودیتمقاله، م در این روش ارائه شده
دو نوع شـاخص   همچنین .کند تامین میجداسازي و رمزگذاري بالك  رویکرددو 

بـدون اطـالع از محتـوا و سـاختار داده، بــه      کنــد کمـک مـی  در سـمت کارپـذیر   
چندکلیدي براي  شاخص نوع اول با استفاده از رویکرددر . وجوها پاسخ دهد پرس

هاي محرمانه از بروز حمالت جلوگیري  ها و نیز حذف برچسب رمزگذاري برچسب
شامل مقادیر داده رمزشده بهره  Bشاخص نوع دوم نیز از ساختار درخت . شود می
هاي موجـود، تـالش    در این روش عالوه بر توجه به ارتقاء امنیتی روش. گیرد می

نیز مد نظر  سازي وجو و کاهش سربار ذخیره شده تا افزایش کارآیی پردازش پرس
طـرز قابـل    ، کارآیی روش قبلـی مـا را بـه   جداسازي رویکردفاده از است .قرار گیرد

ري و مـتن  ساختار سند از شاخص ساختا همچنین حذف. داده است توجهی بهبود
  .باشد آن در سمت کارخواه، ضامن امنیت ساختاري سند میوجو و نگهداري  پرس

  روش پیشنهادي  - 2
سازي محتواي یک نود و یـا ارتبـاط دو نـود مختلـف در      براي پنهان صاحب داده،

را بـه فـرم    ع وابسـتگی محدودیت از نـو یا  از نوع نود هاي محدودیت، سند اصلی
فرض کنیم کارخواه مایـل اسـت اطالعـات زیـر      .کند تعریف می XPathعبارات 

ارتبـاط نـام کارمنـدان بـا     ) 2. (پست هر کارمند دقیقا چیسـت ) 1. (محافظت شود
ارتبـاط میـزان حقـوق هـر کارمنـد بـا اطالعـات کـارت         ) 3. (ها میزان حقوق آن

  . باري هر کارمندمحتواي اطالعات کارت اعت) 4. (اعتباري
SC1://Post 
SC2://Employee: (/identity,//Salary) 
SC3://PayInfo: (/CreditCard,/Salary) 
SC4://Employee//CreditCard 

. وجوها هسـتند  اي از پرس ي دسته هاي امنیتی، نماینده هریک از محدودیت
هـاي   بالك براي محـدودیت  رمزنگاريوجوها،  ظت از پاسخ این پرسبراي محاف

  .رود هاي وابستگی بکار می دودیتبراي مح 5جداسازي رویکرد نود و

  هاي نود محدودیترمزنگاري و  انتخاب کلید - 2-1
nscبراي هر محدودیت نوع نود،  ،در روش ارائه شده ∈ Σ    یک کلیـد مجـزاي

K هایی که  کلیه برچسب. شود اختصاص داده میnsc کننـد بـا کـل    را ارضا می 
   .شوند رمز می Kمحتواي زیردرخت و در قالب بالك با کلید 

  هاي وابستگی محدودیتجداسازي انتخاب کلید و  - 2-2
هاي امنیتی نوع وابسـتگی بـه فـرم      هریک از محدودیتبه  ،جداسازي رویکرد در

 asc : (q , q ) ∈ Σ   که هردو شـرط(asc /q ) ∉ Σ  و(asc /q ) ∉ Σ 
به همـراه  ، یکی از دو نود اختصاص داده Kها برقرار است، یک کلید  در مورد آن

حاوي  به نود پدر در سند اصلی، یک نود فرزند. شود زیردرخت از پدر خود جدا می
 Kبـا کلیـد    PIDرمزشده محتـواي  سپس  .گردد اضافه می PID شناسه تصادفی

وجوهایی که شامل هر  یی به پرسگو براي پاسخ. گردد مینیز به نود فرزند الحاق 
دو بخش پدر و فرزند هستند الزم است پاسخ هر دو قسمت بـه سـمت کـارخواه    

، عملیات پیوند انجـام شـده و داده اضـافی    PIDارسال گردد تا پس از رمزگذاري 
بعنـوان شناسـه    BIDکافیسـت نـود    ،داده ارسالی حجمش براي کاه. فیلتر گردد

تنهـا فرزنـدانی کـه داراي     صورت در این. در ذیل نود فرزند قرار گیرد PIDدسته 
تحـت   .شـوند  به سمت کارخواه ارسال میهستند  PIDمربوط به اي  شناسه دسته
  .نمایش داده شده است 1لها در شک جداسازي یکی از زیردرخت SC2محدودیت 

  

  
  


  
 هاي وابستگی استفاده از جداسازي براي تامین محدودیت ):1(شکل

توان امنیت قابـل تـوجهی بـه     می PIDدامنه مقادیر  مناسب بندي با تقسیم
  .دهد را نمایش می الگوریتم رمزگذاري 2شکل. [1]بخشید رویکرداین 

퐼푛푝푢푡 
푋퐷푂퐶푇푟푒푒 : 푇ℎ푒 푡푟푒푒 표푓 푋푀퐿 푑표푐푢푚푒푛푡 . 
훴 : 푆푒푡 표푓 푁표푑푒 푡푦푝푒 푆퐶푠 푑푒푓푖푛푒푑 푏푦 푐푙푖푒푛푡. 
훴 : 푆푒푡 표푓 퐴푠푠표푐푖푎푡푖표푛 푡푦푝푒 푆퐶푠 푑푒푓푖푛푒푑 푏푦 푐푙푖푒푛푡. 
푋퐸푁퐶: 퐼푛푡푟표푑푢푐푒푑 푒푛푐푟푦푝푡푖표푛 푠푐ℎ푒푚푒 푓표푟 푎 푡푎푔 푎푛푑 푖푡푠 푠푢푏푡푟푒푒 
 퐿: 푡ℎ푒 푠푒푡 표푓 푙푒푎푣푒푠 푖푛 푋푀퐿 푡푟푒푒. 
푆퐶푠푒푡: 푠푒푡 표푓 푎푝푝푟표푣푒푑  푆퐶푠 푖푛푖푡푖푎푙푖푧푒푑  푤푖푡ℎ 푛푢푙푙. 
퐹푢푛푐푡푖표푛 푋퐸푛푐푟푦푝푡푖표푛(푋푃푎푡ℎ 푠푐, 푖푛푡 푖) 
{     푆퐶푠푒푡 = 푆퐶푠푒푡 ∪ 푠푐; 
      퐾 = 푁푒푤  푒푛푐푟푦푝푡푖표푛 푘푒푦; 
      ∀ (푠푐 ∈ 푋퐷푂퐶푇푟푒푒)    
     //푠푐  푖푠 푡ℎ푒 푗푡ℎ 표푐푐푢푟푟푒푛푐푒 표푓 푠푐 푖푛 푡ℎ푒 푋푀퐿 퐷표푐푢푚푒푛푡 
    {       ∀ ((푙 ∈ 퐿) & (푠푐 //푙 )) 
       {           Pick 푟 ∈ {0,1, … ,9}; 
                    Pick 푆 ∈ {퐴,퐵, … , 푍,푎,푏, … , 푧, 0,1, … 9} ; 
                   푙 ← 푐ℎ푎푟(푟) + 푆 + 푙     } 
        푋퐸푁퐶 푠푐 ,퐾 ;    } } 
  푆표푟푡( 훴 ) 푖푛 푡ℎ푒 푏푎푠푖푠 표푓 푖푡푠 푚푒푚푏푒푟푠’ 푑푒푝푡ℎ . 
  ∀ 푛푠푐 ∈ 훴    If  ∄(푚푒푚푏푒푟 ∈ 푆퐶푠푒푡) 푡ℎ푎푡 (푛푠푐 = 푚푒푚푏푒푟//∗)     
       Call XEncryption(푛푠푐 , 푖); 
   ∀ 푎푠푐 : (푞 , 푞 ) ∈ 훴      If ( (푎푠푐 /푞 ) ∉ 훴   & (푎푠푐 /푞 ) ∉ 훴 ) 
      {        퐼푓 ∄(푚푒푚푏푒푟 ∈ 푆퐶푠푒푡) 푡ℎ푎푡 ((푎푠푐 /푞 )  = 푚푒푚푏푒푟//∗ )       
                  || ((푎푠푐 /푞 ) =  푚푒푚푏푒푟//∗)) 
           {      푞 = 푆푒푙푒푐푡 − 표푛푒(푞 ,푞 ); 
                   푆퐶푠푒푡 = 푆퐶푠푒푡 ∪ (푎푠푐 /푞 ); 
                   퐾 = 푁푒푤 푒푛푐푟푦푝푡푖표푛 푘푒푦; 
                   푋퐷푂퐶 = 푛푒푤 푋푀퐿퐷푂퐶; 
                   ∀((푎푠푐 /푞 ) ∈ 푋퐷푂퐶푇푟푒푒)  
 //(푎푠푐 /푞 )  푖푠 푡ℎ푒 푗푡ℎ 표푐푐푢푟푟푒푛푐푒  표푓 푎푠푐 /푞  푖푛 푡ℎ푒 푋푀퐿 퐷표푐푢푚푒푛푡 
                 {       푃푖푐푘 푖푑 ∈ ℤ ; 
                          퐵푢푐푘푒푡퐼퐷 = 퐺푒푡퐵푢푐푘푒푡퐼퐷 푖푑 ; 
                          푛푒푤퐶ℎ푖푙푑(푓푎푡ℎ푒푟(푎푠푐 /푞 ) , 푖푑 ); 
                          푛푒푤퐶ℎ푖푙푑((푎푠푐 /푞 ) ,퐵푢푐푘푒푡퐼퐷 ); 
                          푛푒푤퐶ℎ푖푙푑 (푎푠푐 /푞 ) ,퐸푛푐(푖푑 ,퐾 ) ; 
                          푛푒푤퐶ℎ푖푙푑(푅표표푡(푋퐷푂퐶 ), (푎푠푐 /푞 ) ) ;       
                         퐶푢푡((푓푎푡ℎ푒푟(푎푠푐 /푞 ) ), (푎푠푐 /푞 ) );      }   }   } 

 الگوریتم رمزگذاري و جداسازي در روش پیشنهادي): 2(کل ش

  فراداده در سمت کارپذیر - 2-3
گـویی کـارآي    ترین هدف، پاسـخ  در سمت کارپذیر، مهم  سازي داده پس از پنهان

بینـی فـراداده یـا     ایـن هـدف بـا پـیش    . ده استهاي رمزش وجوها روي داده پرس
  .شود شاخص قابل انطباق با روش رمزنگاري در سمت کارپذیر، برآورده می
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  ساختاري شاخص -1- 3- 2
وجوها را از سـند اصـلی    کند، مسیر پرس به کارپذیر کمک می ،شاخص ساختاري

هاي محرمانه از ایـن   استخراج نماید، درعین حال، نباید ساختار سند در زیردرخت
قـی بـا قابلیـت    اي اعـداد حقی  هاي بـازه  از شاخصبدین منظور . طریق فاش گردد

مـا   .ئه شده اسـت ارا [9]الگوریتم اختصاص بازه در . ایم استفاده نموده انعطاف باال
ایـن الگـوریتم، پـس از     .ایم نامیده  (FI) 6اي قابل انعطاف را شاخص بازه این بازه
هـاي   اس و نیز ریشـه بـالك  هاي غیرحس برچسب صرفا رويرمزگذاري و  فرآیند

   .گردد رمزشده اعمال می
 FIجدول شاخص 

هـا اسـت    گر برچسبها و دی شامل ریشه بالك 1مطابق جدول FIجدول شاخص 
هـاي هـر    شـاخص . گیرنـد  مربوط به خود قرار می FIهاي  در تناظر با شاخص که

هاي یکنواخت تقسیم شده و براي هر مجموعه یک کلید  ریشه بالك به مجموعه
  .آمده است [9]الگوریتم اختصاص کلید در  .یابد رمزنگاري مجزا اختصاص می

  FIجدول شاخص  ):1(جدول
Tag FI Index 
E('Post',K1) [.17,.2], … 
E('Post',K2) [.52,.55], … 
E('CreditCard',K3) [.375,.38], [.8,.819], … 
Employee [.13,.4], [.5,.91], … 
PayInfo [.37,.39], [.79,.85], ... 
PID [.28,.32], [.67,.69], … 
Salary [.375,.378], [.825,.84], … 
Root1 [1,2] 
Identity [1.1,1.45], [1.55,1.9], … 
Name [1.26,1.29], [1.57,1.6], … 
BID [1.15,1.19], [1.82,1.88], … 
EncPID [1.2,1.25], [1.75,1.8], … 

  هاي رمزشده جدول بالك
هـاي   معرفـی شـده، اطالعـات کمکـی در خصـوص بـالك       FIعالوه بر شاخص 
، در سـتون اول جـدول  . شـود  نگهـداري مـی  ، 2مشـابه جـدول  رمزشده در جدول 

ریشه بالك و در ستون دوم، شناسه بـالك رمزشـده در تنـاظر قـرار      FIشاخص 

سـازي   گـري بـه محـل ذخیـره     تـوان اشـاره   شناسه بالك را درواقع می. گیرند می
  .فیزیکی آن بالك در سند اصلی رمز شده در نظر گرفت

  هاي رمز شده جدول بالك): 2(جدول
Block ID FI Index 
B1 [.17,.2] 
B3 [.52,.55] 
B2 [.375,.38] 
B4 [.8,.819] 

 شاخص مقداري -2- 3- 2
، در اي وجوهـاي بـازه   اي و پرس براي پشتیبانی از شروط مقایسهشاخص مقداري 

اي روي  وجوهاي بـازه  براي پشتیبانی از پرس. بینی شده است پیشسمت کارپذیر 
را  (OPES)رمزنگـاري حفـظ ترتیـب     ها استفاده از اکثر روشهاي رمز شده،  داده

نوع رمزنگاري، توزیع اولیه مقادیر رمز نشـده را حفـظ    این .[10]دانند مناسب می
 ار مقادیر اصلی، قادر اسـت با استفاده از فرکانس تکر بنابراین کارپذیر ،خواهد کرد

بـراي پرهیـز از   . ها را بدسـت آورد  الگوریتم حفظ ترتیب را اجرا کرده و مرز دسته
ایـم کـه خطـر     را بکـار بـرده    (ROPES)بروش تصادفی حفـظ ترتیـ  این خطر، 

از مزایاي این روش، ثبات حجـم داده در  . [2]دهد حمالت فرکانسی را کاهش می
همه مقادیر برگ مربوط . سخ دقیق بدون اطالعات اضافه استو ارائه پا Bدرخت 

، رمز شده و به همراه مشخصه بالك ROPES روشبه هر پدربرگ با استفاده از 
بـراي مقـادیر بـرگ    . شـوند  مختص بـه آن پـدربرگ درج مـی    Bخود در درخت 

اضافه کردن مقدار جدید  .یابد جداگانه اختصاص می Bهاي  غیرحساس نیز درخت
 .[10]پذیر است بدون نیاز به تغییر در دیگر مقادیر رمزشده امکان ROPESدر 

هاي  با زیربازه ’Number‘هاي دامنه مقادیر  تناظر زیر بازه ):3(جدول 
 ROPESدیر رمزشده با مقا

Plain 
Intervals 1-1000 1001-

3000 
3001-
6000 

6001-
7000 

7001-
10000 … 

Random 
Numbers 2 5 1 3 4 … 
Cipher 

Intervals 
5001-
8000 

15001-
20000 

1000-
5000 

8001-
10000 

10001-
15000 … 

  
  )پایین(هاي جداشده  و بخشی از سند حاوي بخش) باال(بخش کوچکی از پایگاه داده رمزشده): 3(شکل 

77



  فراداده در سمت کارخواه - 2-4
موجـب امنیـت    از متن فـراداده سـاختاري   هاي حساس ي بالكها برچسبحذف 

ساختار اصلی حذف شده از سمت کارپذیر به . گردد میوجو  عملیات پردازش پرس
صورت یک شماي اصلی سـند در حجـم بسـیار نـاچیز در سـمت کـارخواه قـرار        

  .آمده است 4در شکل 3مربوط به شکل XMLساختار شماي . گیرد می

  خواهدر سمت کار XMLساختار شماي سند  ):4(شکل

  وجو پردازش پرس - 2-5
وجـوي   براي مثال پرس. هستند XQueryبه فرم  XMLوجوها روي اسناد  پرس

  .گرداند هستند برمی 2000زیر، نام کارمندانی را که داراي شماره حساب کمتر از 
Q: //Employee[.//Number < 2000]//Name 

  :است اصلیسه فاز  وجو شامل پرسمراحل پردازش 
  سمت کارخواهوجو در  تبدیل پرس

ي تعویض، جداسازي، رمزگذاري برچسب و  این فاز به تنهایی شامل چهار مرحله
در ایـن فـاز کوشـش شـده اسـت کـه کمتـرین میـزان         . رمزگذاري مقدار اسـت 

رمزگشایی بیشتري  ،که به موجب آن رمزگذاري به کارخواه تحمیل شود، در حالی
  .در مرحله پردازش ثانویه به وي تحمیل نگردد

ــا اســتفاده از کــارخواه : یضتعــو ، همــه کــه در اختیــار دارد DTD/XSDب
هـاي   برچسـب ده و را مشـخص کـر  هـاي رمزشـده    هاي مربوط به بالك برچسب

وجوي بـاال در   پرس. نماید ن جایگزین میبا ریشه آرا  متوالی مربوط به هر بالك
 :آید این مرحله به فرم زیر درمی

Q ://Employee[.//CreditCard//Number < 2000]//푁푎푚푒  
هاي جداشده از سند و  هاي مربوط به بخش کلیه سلسله برچسب: جداسازي

 :شوند به طور مشابه، جداسازي می شما،
Q ://Employee[.//CreditCard//Number < 2000]//푃퐼퐷 
Q ://{Name, EncPID, BID} 

ماي    : رمزگذاري برچسب با در دسـت داشـتن شـXML  هـاي   ، کلیـه ریشـه
هـاي حاضـر در    و کلیـه پـدربرگ   FIبالك با کلیدهاي مربوط به جدول شاخص 

 :شوند میرمز  Bنیز با کلیدهاي رمزنگاري جدول ) درون کروشه(عبارات شرطی 
Q ://Employee[.//E(′CreditCard , K3)//E(′Number , K 2) 
       < 2000]//푃퐼퐷 
Q ://{Name, EncPID, BID} 

مقـادیر موجـود در عبـارات شـرطی بـا اسـتفاده از روش       : رمزگذاري مقـدار 
ها به یک یا چند بـازه معـادل بـه دسـت      شوند و بازه رمز می ROPESرمزنگاري 

  . یابند آمده با این روش رمزنگاري تناظر می
Q ://Employee[.//E(′CreditCard , K3)//(15000 < 퐸(′Number , K 2) 
       ≤ ROPES(2000))||(5000 < 퐸(′Number , K 2) ≤ 8000)]//PID 
Q ://(Name, EncPID, BID) 

  وجو در سمت کارپذیر پردازش پرس
هاي سـاختاري و مقـداري    با استفاده از شاخصکارپذیر وجو،  پس از دریافت پرس

اي از داده رمز شده و رمز نشده را استخراج کرده و به  مجموعهکه در اختیار دارد، 

مراحل پردازش در این فـاز، از  . دارد ثانویه ارسال میسمت کارخواه براي پردازش 
  :قرار زیر است

 مربوط بـه هـر برچسـب در    FIهاي  شاخص: FIجستجو در جدول شاخص 
 .شود استخراج می FIوجو از جدول شاخص  پرس

Ans :  Employee → {[. 13, .4], [. 5, .91], … } 
             E(′CreditCard , K3) → {[. 375, .38], [. 8, .819], … } 
             PID → {[. 28, .32], [. 67, .69], … } 
Ans :  Name → {[1.26,1.29], [1.57,1.6], …} 

هاي بدست آمده با یکـدیگر   بازه: ها از شاخص ساختاري تعیین شماره بالك
هاي  ها از جدول بالك هاي مربوط به این بازه ، سپس شماره بالكشوند پیوند می

 .آیند صلی بدست میمقادیر رمزنشده نیز از سند ا. آید رمزشده به دست می
Ans :  {[. 13, .4]⋂ [. 375, .38]} → B2  {[. 13, .4] ∩ [. 28, .32]} → 33 

 {[. 5, .91] ∩ [. 8, .819]} → B4  {[. 5, .91] ∩ [. 67, .69]} → 12 
Ans :   {( Majid , Enc(12, key3), 2) , ( Maryam , Enc(33, key3), 4)} 

 هاي رمز شـده و یـا   شماره بالك: ها از شاخص مقداري تعیین شماره بالك
  . شود مربوطه استخراج می Bدرختان از طریق  آدرس مقادیر رمز نشده

15001 < 퐸(‘Number’, K’2) ≤ ROPES(2000) → (17751, B2)}  
(5000 < 퐸(‘Number’, K’2) ≤ 8000) → {(5005, B3)} 

در این مرحله، نتایج دو مرحلـه  : اشتراك نتایج شاخص مقداري و ساختاري
 .آید وجو بدست می و نتیجه نهایی هر زیرپرس شود قبل، پیوند می

{B2, B4} ∩ {B2, B3} → B2   , PID = 33 
هـا بـراي    از آنجا که تابع تناظر شناسه دسـته : وجوها اشتراك پاسخ زیرپرس

PID  ،در اختیار کارپذیر استBID وجـوي پـدر را    هـاي زیرپـرس   مربوط به پاسخ
وجـوي فرزنـد اشـتراك     مربوط به زیرپرس BIDها با BIDاین . کند استخراج می

بـه   EncPIDو  PIDه بـه همـراه   هاي بدست آمـد  درنهایت پاسخ. شود گرفته می
 .شوند سمت کارخواه بازگردانده می

BID(33) = 4 ⟹   {( Maryam + Enc(′33′, key3)) + ′33′} 
  پردازش ثانویه در سمت کارخواه

پـردازش   دقیق اسـت و نیـازي بـه پـس    ، کامال شامل داده غیر حساسهاي  پاسخ
توسـط کـارخواه رمزگشـایی شـده و      الك رمزشده نیـز بحامل  هاي پاسخ .نیست
وجوهاي جداسازي شده،  در مورد پرس .گردد اولیه روي آن اعمال میوجوي  پرس

 PIDها با رمزشـده   آن EncPIDهایی که  کلیه پاسخشوند و  رمز می PIDعبارات 
  .شوند متفاوت است از نتیجه نهایی حذف می

  ارزیابی و مقایسه - 3
اساسـی   هايفاکتورجو و پیچیدگی حافظه و امنیت سیستم، کارآیی پردازش پرس

از آنجـا کـه ایـن روش بـر     . شوند هاي پایگاه داده محسوب می در ارزیابی سیستم
مقایسه در این سـه مقولـه بـا ایـن روش      ،ارائه شده است [7]مبناي روش ونگ 
  .صورت گرفته است

  امنیت روش و مقایسه بررسی - 3-1
هاي زیر حائز برتـري   در مقولهروش ارائه شده در این مقاله نسبت به روش ونگ 

  .امنیتی است
  مقابله با حمالت فرکانسی برچسب 

بروز موجب در سند  تساوي تعداد شاخص ساختاري هر برچسب با تعداد رخداد آن
براي مقابله با این معضل، . شود میدر روش ونگ امکان حمله فرکانسی برچسب 

از جدول شاخص را ها  شههاي رمزشده، بجز ری هاي موجود در بالك کلیه برچسب
FI  ماي سند اصلی حذفهـاي هـر    شاخص. ایم را در سمت کارخواه قرار دادهو ش
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بندي شده و برچسب، براي هر دسته با یک کلیـد   ها نیز دسته یک از ریشه بالك
وجوهاي شامل هر بالك،  گویی به پرس در این حالت، پاسخ. شود جداگانه رمز می

رو الگوریتم اختصاص  از این. وجو خواهد بود یک پرسگویی بیش از  در گرو پاسخ
  . دهد را کاهش می  ، تعداد کلید مختص به هر برچسب[9]در کلید 

  مقابله با حمله فرکانسی برگ
سه مرحله تقسیم، توزین و براي مقابله با حمالت فرکانسی برگ، ونگ،  روش در

حجـم  این سـه مرحلـه،   . زیع فرکانسی مقادیر، بکار رفته استتوبراي تغییر  ،نویز
  .دهد کل مقادیر موجود در پایگاه داده را بیش از پنج برابر افزایش می

تنها مشکل عدم مقاومـت   استفاده از روش حفظ ترتیب تصادفی، نه رویکرد
نمایـد بلکـه، فضـاي     روش حفظ ترتیب در برابر حمـالت فرکانسـی را حـل مـی    

در این راستا، تنهـا مشـکل،   . اردد می سازي شاخص مقداري را نیز ثابت نگه ذخیره
اثر آن در کـاهش   [8]در وجو است که طبق بررسی تجربی  بلند شدن طول پرس

  .پوشی است سرعت، قابل چشم
  هاي رمز شده جلوگیري از افشاء ساختار بالك

هـا در   هاي مربوط به شـاخص سـاختاري، درج کلیـه شـاخص     با توجه به خاصیت
. ار اصلی هر بـالك رمـز شـده خواهـد شـد     جداول ساختاري، موجب افشاء ساخت

ها نیز چیزي از حجـم داده ارسـالی بـه سـمت      جستجو در داخل بالك همچنین،
ها از سمت کارپذیر و تعبیه شماي  کند، بنابراین حذف ساختار بالك کاربر کم نمی

 تنها امنیت سـاختار را کـامال حفـظ    اصلی سند به عنوان فراداده سمت کارخواه، نه
  .دهد را در سمت کارپذیر افزایش می کند بلکه سرعت جستجو می

  حذف روابط محرمانه
هاي وابسـتگی، رمزگـذاري بالکـی     استراتژي اصلی ونگ براي تامین محدودیت

رغم تامین امنیت مناسب، حجم رمزگشـایی   این راه حل علی. یکی از دو نود است
جداسـازي،   رویکـرد تفاده از درصورتی که اس. دهد در سمت کارخواه را افزایش می

بندي مناسب بـراي دامنـه    دسته. کند بندي فراهم می امنیتی مشابه با روش دسته
بـا  . رخداد شناسه پدر، امنیت خوبی را در کنار کارآیی باال در اختیار قرار خواهد داد

وجوهایی که صرفا مربوط به زیردرخت فرزند هستند بـدون نیـاز    این روش، پرس
  . گویی هستند قابل پاسخ به رمزگشایی،

  ارزیابی کارآییمقایسه و  - 3-2
وجو در دو سمت کارخواه و کارپذیر و بررسـی   براي ارزیابی کارآیی پردازش پرس

و روش پایه ونگ که از هر جهـت بـه ایـن    ل موثر در آن، روش پیشنهادي عوام
از  7ایـن ارزیـابی بـراي پایگـاه داده ناسـا      .اند سازي شده وش نزدیک است، پیادهر

 180انجـام شـده اسـت کـه شـامل       [11]ن دانشگاه واشـنگت   XMLمخزن داده
براي مقایسه بهتر بـین  . باشد مگابایت می 24مجموعه داده جداگانه با حجم کلی 

میزان توزیع کار بین کارخواه و کارپذیر، براي هر دو سمت، یک ایستگاه کاري با 
 اهرتز و حافظه اصـلی یـک  ، پردازنده با سرعت سه گیگXPسیستم عامل ویندوز 

پـس از تعیـین دو محـدودیت نـود و سـه       .گیگابایت درنظـر گرفتـه شـده اسـت    
محدودیت وابستگی دلخواه اما مشابه، عملیات پیشنهادي دو روش، بطور جداگانه 

و  0721/0ونگ نسبت حجم متن رمز شده به کل سند براي روش  .اعمال گردید
  .به دست آمد 03469/0 ما براي روش پیشنهادي

هـاي   براي محاسبه توزیع عملیاتی بین کارخواه و کارپذیر، الزم است زمـان 
از آنجا . مورد محاسبه قرار گیرد  وجو مراحل مختلف پردازش پرسصرف شده در 

توان از زمـان ارسـال    شود می که این عملیات در یک شبکه سرعت باال انجام می

وجو نیز در مقابل زمان کلی پردازش،  مه پرسنظر کرد، همچنین زمان ترج صرف
  .بقیه موارد در ذیل مورد مقایسه قرار گرفته است. [7]پوشی است قابل چشم

  رمزگذاري در سمت کارخواه
وجـو   هـاي رمزشـده از مسـیر پـرس     هاي متعلق به بالك از آنجا که کلیه برچسب

وجـو در   مین پرساز تعداد رمزگذاري براي ه د، تعداد رمزگذاري نودشون حذف می
، مقایسـه حجـم   جوهـاي ارائـه شـده   و بـراي پـرس  . روش ونگ کمتر خواهد بود

هاي بهینه و پایه به ترتیب،  براي روشرمزنگاري بر اساس تعداد حروف رمز شده 
زمان رمزگذاري در این مرحله، به علت حجم . حرف بوده است 184/21و  233/5

   .نظر است زنگاري پایین، قابل صرفرم
 وجو در سمت کارپذیر زش پرسپردا

، تعـداد  FIهاي رمزشده از جـدول شـاخص    هاي متعلق به بالك با حذف برچسب
از جانـب  . ها نسبت به روش ونگ کمتر است جستجو و مقایسه براي این شاخص

 رویکـرد در روش پایه به دلیل اسـتفاده از   Bدیگر با توجه به اینکه حجم درختان 
ین درختان در روش بهینه است، طول مسیر جستجو توزین، بیش از پنج برابر هم

ایـن زمـان مطـابق     .نود بیشـتر اسـت   5log طور متوسط به تعداد به Bدر درخت 
 مـا ثانیـه و بـراي روش    252/0طور متوسط برابر بـا   براي روش ونگ به 3جدول

  .ثانیه محاسبه گردید 183/0
  رمزگشایی در سمت کارخواه

هـاي وابسـتگی    جداسازي بجاي رمزنگاري، در مورد محدودیت رویکرداستفاده از 
م بلکـه حجـ   نباشدتنها رمزشده  نه، وجوها شود پاسخ این دسته از پرس موجب می

ان رمزگشـایی در  متوسـط زمـ  . ، کمتر باشـد از یک بالك رمزشده واحد ها نیز آن
 227/29و  318/54بـه ترتیـب در حـدود     مـا و  ونـگ  براي روشسمت کارخواه 

  .ثانیه حاصل شده است یمیل
  وجو در سمت کارخواه پردازش پرس

در هر دو روش مشـابه  هاي نود  وجوهاي مرتبط با محدودیت پرسزمان پردازش 
و  پیشـنهادي  هاي وابسـتگی، زمـان پیونـد بـراي روش     در مورد محدودیت. است

زمان متوسط پردازش بـراي  . اند محاسبه شده زمان پردازش دوباره در روش ونگ
محاسـبه شـده   ثانیـه   یلـی م 217/35 مـا  و براي روش 789/38حدود  ونگ روش
وجو به تفکیک سـه زمـان عمـده پـردازش در      متوسط زمان پردازش پرس .است

 4جـدول  اه و پـردازش در کـارخواه در   وسمت کارپذیر، رمزگشایی در سمت کارخ
  . براي دو روش مورد نظر مقایسه شده است

  وجو در دو روش پرسمقایسه زمان پردازش ): 4(جدول
  مرحله
 روش

پردازش در سمت 
 (mS)کارپذیر

رمزگشایی در سمت 
 (mS)کارخواه

پردازش در سمت 
 (mS)کارخواه

318/54 252 ونگ  789/38  
ما پیشنهادي  183 227/29  217/35  

 جویی در زمان مقایسه صرفه -1- 2- 3
معرفـی   8جـویی  براي مقایسه میزان کارآیی دو روش مورد مقایسه، از نرخ صـرفه 

푆ایـن مقـدار بـا اسـتفاده از عبـارت      . ، استفاده شده است[8]شده در  = 
در  Qوجوي  زمان مورد نیاز براي ارزیابی یک پرس Tگردد که در آن  حاصل می

وجو در هریک از دو  گویی همان پرس زمان پاسخ Tرمزنگاري کلی سند و  روش
تر باشـد   نسبت به یک نزدیک واضح است که هر چه این. روش دیگر خواهد بود
دهـد،   نشان می 5طور که نمودار شکل  همان. شود جویی می بیشتر در زمان صرفه
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هاي رمزشده و  وجوهاي شامل بالك ، در دو حالت پرسین نسبت براي دو روشا
푄)یا جدا شده  푄)وجوهاي معمولی  و پرس (   .محاسبه شده است (

 
  بهینه و پایه  روشراي دو جویی ب مقایسه نرخ صرفه ):5(شکل

  سربار فضاي ذخیره سازي  - 3-3
عنـوان   ارزیابی سیستم پایگـاه داده رمزشـده، بـه    يفاکتورها حجم فراداده یکی از
هاي رمزشده از جـدول   بالك هاي حذف شاخص. سازي است سربار فضاي ذخیره

کاهش حجم فضاي شاخص مقـداري بـا اسـتفاده از روش    همچنین ، FIشاخص 
، این روش را از منظر حافظه مورد نیاز براي نگهـداري نیـز   تصادفیحفظ ترتیب 

نُـه نـوع    5مقایسه پیچیدگی فضا، مطابق با جدول انجام براي . برتر ساخته است
  . کنیم تعریف می XMLنود مجزا در یک سند 
 XMLنودهاي مختلف در یک سند  ):5(جدول

هاي  تعداد کل ریشه
هاي  تعداد کل برچسب |푏푟|  بالك

هاي  تعداد کل برگ |푏푡|  الكب
 |푏푙|  بالك

تعداد کل ریشه 
هاي  تعداد کل برچسب |푠푟|  هاي جداشده زیردرخت

هاي  تعداد کل برگ |푠푡|  هاي جداشده زیردرخت
 |푠푙|  هاي جداشده زیردرخت

هاي  تعداد کل برچسب|푑푛|  تعداد نودهاي ساختگی
هاي  تعداد کل برگ |푛푡|  غیرمحرمانه

 |푛푙|  غیرمحرمانه

ــ |푏푙|)در کــل شــامل  XMLي  ک ســند رمزنشــدهی + |푏푡| + |푏푟| +
|푠푙| + |푠푡| + |푠푟| + |푛푙| + |푛푡|)   تعـداد  . عنصر، صفت و مقـدار مجزاسـت

شـود،   کل مقادیري که به ازاي دو روش بهینه و پایه در پایگاه داده نگهداري مـی 
  .قابل مشاهده است 7و  6 در جداول
  ماتعداد کل عناصر ذخیره شده در سمت کارپذیر در روش  ):6(جدول

|XML |푏푙سند رمز شده  + |푏푡| + |푏푟| + |푠푙| + |푠푡| + 4|푠푟| + |푛푙| + |푛푡| 
|FI |푏푟جدول شاخص  + |푠푡| + |푠푟| + |푛푡| 

 |푏푟|  رمزشده جدول بالك
|B |푏푙درخت  + |푠푙| + |푛푙| + |푑푛| 

|푏푙|2  مجموع + |푏푡| + 3|푏푟| + 2|푠푙| + 2|푠푡| + 5|푠푟| + 2|푛푙|
+ 2|푛푡| + |푑푛| 

 ونگتعداد کل عناصر ذخیره شده در سمت کارپذیر در روش  ):7(جدول
|XML |푏푙سند رمز شده  + |푏푡| + |푏푟| + |푠푙| + |푠푡| + |푠푟| + |푛푙| + |푛푡| 

|DSI |푏푡جدول شاخص  + |푏푟| + |푠푡| + |푠푟| + |푛푡| 
|푏푡|  رمزشده  جدول بالك + |푏푟| + |푠푡| + |푠푟| 
|B 5|푏푙درخت  + 5|푠푙| + |푛푙| 

|푏푙|6  مجموع + 3|푏푡| + 3|푏푟| + 6|푠푙| + 3|푠푡| + 3|푠푟| + 2|푛푙|
+ 2|푛푡| 

حجم این پایگاه داده بر اساس تعـداد عناصـر، بـا دو    ، در سند تحت آزمایش
  .برابر شده است 998/1و  235/2روش پایه و بهینه به ترتیب، 

  بندي و سوي کارهاي آتی جمع - 4
اي روي اسـناد   وجوهـاي دقیـق و بـازه    در این نوشتار، روشی جهت اجراي پـرس 

XML هاي ساختاري  همچنین یک مکانیزم فراداده امن، شامل شاخص. ارائه شد
ماي خالصـه از سـاختار سـند در سـمت         و مقداري در سمت کارپـذیر و یـک شـ

صورت کارآ و امـن را   وجو به گویی به پرس کارخواه پیشنهاد گردید تا فرآیند پاسخ
  . تامین نماید

ینه مناسـبی بـراي   وجو، زم پرسدیگر براي تامین انواع  امنهاي  طراحی شاخص
هـاي رمزنگـاري بـا قابلیـت      روش همچنـین  .شـود  کارهاي آتـی محسـوب مـی   

ي تحقیقـاتی   مراتـب کـاربران مختلـف، زمینـه     وجوي مستقیم توسط سلسله پرس
در مورد مدل حمالتـی کـه در   هایی که بتوانند  ارائه روش .رود جذابی به شمار می

مقاومـت کننـد نیـز    وجو براي مهـاجم مشـخص اسـت،     آن توزیع بار کاري پرس
 .شایان توجه است
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