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  چکیده
ها در که دادهاما هنگامی. داده در مقابل حمالت گوناگون استهاي حساس پایگاهترین روش محافظت از دادهمکانیزم رمزگذاري رایج

یـک روش مـوثر بـراي    . کندداده تنزل پیدا میکارایی و سرعت سیستم مدیریت پایگاه شوند،داده بصورت رمزشده ذخیره میپایگاه
هاي رمزشده ایجاد شـاخص روي فیلـدهاي رمزشـده    دادههاي حساس و بهبود بخشیدن کارایی و سرعت پایگاهافزایش امنیت داده

-شاخص، رکوردهاي متناظر برگردانـده مـی   وجو ابتدا روي شاخص اعمال شده و در صورت موجود بودن دربدین ترتیب پرس. است
اي هاي رابطـه دادهها را در پایگاههاي مبتنی بر متن پیشنهاد شده است که بتوان آنهایی براي تعمیم روشدر این مقاله روش. شوند

سرعتی تقریبا معادل یابد و هم اینکه ها هم تعدد مقادیر نگهداري شده در سمت مشتري کاهش میبا استفاده از این روش. بکاربست
  .هاي فوق داردبا روش

  کلمات کلیدي
 .سازيبندي، جستجوي خطی، درهمي رمزگذاري شده، باکتدادهجستجوي محرمانه، شاخص امن، پایگاه

 
 

  مقدمه -1
روز بـه   کنندها ذخیره میها در پایگاه دادههاي حساسی که سازمانمیزان داده

-ها باید از دسترسـی این داده که در برخی از مواقعروز در حال افزایش است، 
ی که عموما بـراي مـدیریت   هایحلیکی از راه .دنهاي غیرمجاز محافظت شو

سپاري پایگاه داده است، برونگیرد، هاي بزرگ مورد استفاده قرار میدادهپایگاه
روش فـوق  مشـکل اصـلی   . ]2][1[ودشنامیده می "1خدمتی يدادهپایگاه"که 
اي که تحت کنتـرل صـاحب داده   دادههاي حساس در پایگاهاست که دادهاین 

توانـد  ها میبنابراین محرمانگی و حتی یکپارچگی داده .شوندنیست، ذخیره می
اي که در بسیاري از کاربردها از آن رویکرد امنیتی. در معرض خطر قرار بگیرد

ــد حفــظاســتفاده مــی ــا رمزگــذاري داده کنن ــارچگی ب ــانگی و یکپ هــا محرم

گیـرد و  اما چالش اساسی که در این مقاله مورد بررسی قـرار مـی  . ]4][3[است
هاي رمزگـذاري  ي جستجو روي دادهشود مسئلهحلی پیشنهاد میبراي آن راه

. وجوها افـزایش یابنـد  هاست، تا سرعت اجراي پرسشده با استفاده از شاخص
هـاي  هاي ذکر شده به منظور حل مشکالت روشست که روشالزم به ذکر ا

هاي چنـدکاربره ارائـه   ها به محیطنو تعمیم آ 3بنديو باکت 2جستجوي خطی
هاي موجود هاي پیشنهادي و روشدر انتها نیز به منظور ارزیابی روش. اندشده

  .آزمایشاتی صورت گرفته است

  کارهاي مشابه - 1-1
گري ي کلیدي رمزشده اشارهبراي هر کلمه شاخصی ارائه شده است که ]5[در

دارد تا بدین ترتیب بتواند سـرعت جسـتجوي خطـی ارائـه شـده را      را نگه می
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گُه یک شماي رمزگذاري معرفـی کـرده اسـت کـه کـارگزار بـا       . افزایش دهد
و بدون افشاسازي و یـادگیري مـتن    4تصادفی و فیلتر بلوماستفاده از توابع شبه
روش . ]6[وجوهـا پاسـخ دهـد   تواند به پـرس زگشایی میاصلی و کلیدهاي رم

 ]5[ي دیگري که به منظور بهبـود بخشـیدن بـه روش ارائـه شـده در مقالـه      
اسـت کـه از    5سازيپیشنهاد شده است، روش جستجوي خطی مبتنی بر درهم

سازي شده محـل  این مقدار درهم. کندسازي شده استفاده مییک مقدار درهم
اساس کار این روش همـان  . داردرمزشده را در خود نگه میي نگهداري کلمه

روش جستجوي خطی است، با این تفاوت که در این روش سعی شـده اسـت   
در نهایـت روش  . ]7[برسـاند  O)1(پیچیدگی زمانی جستجو را در حاالتی بـه  
بنـدي اسـت کـه    کنیم روش باکتدیگري را که در این مقاله به آن اشاره می

در این روش براي هر کلمـه بـا   . ارائه شده است ]8[ و نیو درتوسط ژانگ، لی 
-شود که در شاخص ذخیـره مـی  استفاده از یک تابع دودویی عددي تولید می

  .شود

  اهداف مقاله - 1-2
هاي تک کاربره صورت گرفته اکثر کارهاي انجام شده در این زمینه در محیط

ار ابتـدایی و  نیـز بسـی  هـاي چنـدکاربره   است و کارهاي انجام شده در محـیط 
عالوه بر این در اکثر تحقیقات صورت گرفته شده در این زمینـه   .محدود است

وجو روي مستندات و کلمات کلیدي آنها بوده اسـت، ایـن   ي کاري پرسدامنه
هـاي  با توجـه بـه کاربردهـاي امـروز نیـاز اصـلی بـه محـیط        در حالیست که 

هـاي  عددي بتواننـد داده شود که در بستر آن کاربران متچندکاربره معطوف می
سپاري شـده بـراي افـرادي خـاص بـه اشـتراك       ي بروندادهخود را در پایگاه

  . ها را بازیابی نمایندو از سویی دیگر کاربران دیگر نیز بتوانند این داده بگذارند
 ارائه شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است هايحلیکی از اهدافی که در راه

ت نگهـداري شـده نـزد صـاحب داده و کـاهش میـزان       کاهش میزان اطالعا
ي دیگري که در این مقاله قابل توجه است کارایی نکته. هاستافشاسازي داده

افـزایش   و هاي موجود هاي ارائه شده نسبت به روشو سرعت بیشتر الگوریتم
  .میزان امنیت شاخص امن است

  حل پیشنهاديراه -2

وجوها باید بدان دقت نمود، پرس یکی از نقاط مهمی که به هنگام مدیریت
همانطورکه در قسمت قبلی اشاره شد، اکثر . هاستي مدیریت شاخصمسئله
اند و در صورت تعمیم گذاري روي مستندات تمرکز کردههاي شاخصروش
سازي مقادیر اي با مشکالتی همچون ذخیرههاي رابطهدادهها به پایگاهآن
- یکتایی مقدار ذخیره شده در روش تصادفی در روش جستجوي خطی وشبه

لذا به منظور حل این دو . شویمبندي مواجه میهاي جستجوي خطی و باکت
-اي تغییراتی در روشي رابطههاي رمزشدهدادهمشکل و تعمیم آن به پایگاه
   .ایم که حاصل آن در ادامه ارائه شده استهاي گفته شده اعمال کرده

زي توسعه ساجستجوي خطی مبتنی بر درهم - 2-1
  یافته

-در روش جستجوي خطی به منظور جلوگیري از یکسان بودن مقدار رمز شده
شـود کـه پـس از    تصـادفی اسـتفاده مـی   ي کلمات یکسان، از مقـداري شـبه  

حـال سـوال   . شودرمزگذاري همراه با دو کلید دیگر نزد مشتري نگهداري می
فاده کنیم چگونه این داده استاین است که اگر بخواهیم از این روش در پایگاه

هاي بزرگ که تعـداد  تصادفی را نگهداري کنیم؟ چگونه براي رابطهمقدار شبه
شوند زیاد است، ایـن مقـادیر را نـزد صـاحب داده     هایی که رمزگذاري میداده

خاطر بسپارد؟ پاسخ ها را بهي آنتواند همهنگهداري کنیم؟ آیا صاحب داده می
خاطر سپردن این مقادیر بـراي صـاحب   که به این سواالت کامال واضح است،

ها را در سمت مشـتري ذخیـره کنـیم و یـا     پذیر نیست، لذا باید آنداده امکان
پوشی کنیم، که هیچکدام از دو عمل فوق مناسب نیسـت،  ها چشماینکه از آن
کند که اگر قرار است اي را مطرح میسازي این مقادیر خود مسئلهچراکه ذخیر
ایم؟ از سـوي دیگـر   سپاري کردهها را برونرا ذخیره کنیم چرا داده این مقادیر

شـود کـه مقـادیر    ها در فرایند رمزگـذاري باعـث مـی   پوشی از حضور آنچشم
-ي یکسانی داشته باشند، در نتیجه دشمن سیستم مـی یکسان مقادیر رمزشده

  .ي یکسان به اطالعاتی دست یابدتواند از روي مقادیر رمزشده
جـاي  که براي این منظور پیشنهاد شده است بدین ترتیب است که بـه  حلیراه

ي کلید اصـلی رابطـه   سازي شدهدرهم-يتصادفی از مقدار رمزشدهمقدار شبه
  .گذاري استفاده کنیمسازي و شاخصبراي ذخیره

ارائه شده از نوع رمزگـذاري   ي رمزگذاري در روشالزم به ذکر است که شیوه
امـا  . باشد که مجال توضیح آن در این مقاله نیسـت می خصوصی –خصوصی 

دانستن این نکته ضروري است که در رمزگذاري مورد اسـتفاده صـاحب داده،   
-ها را با استفاده از کلید خصوصی رمزگذاري کرده و براي رمزگشایی دادهداده

هـاي  الگـوریتم  .کنـد ها از کلید عمومی متناظر با کلیدخصوصی اسـتفاده مـی  
حل گفته شده در هاي جستجوي خطی با استفاده از راهه فاز روشهریک از س

  :ادامه آمده است
 فاز رمزگذاري •

  .شوددر ابتدا کلید اصلی رابطه به کمک کلید خصوصی رمزگذاري، رمز می

  )1          (                                 ( )( )kk
H

k PfHP
encryptionpriv−

= 

encryptionprivkکلید اصلی رابطه، kP بطوریکه تـابع   Hکلید رمزگـذاري،  −
Hسازي خالی از تصادم و درهم

kP ي کلیـد اصـلی رابطـه و    رمزشـده مقدارf  
 .باشدعمومی می -تابع رمزگذاري خصوصی
سازي ذخیره شود قبل از رمزگـذاري بـا   صورت درهممقداري که قرار است به

داده ي قبل یاي انحصاري شده، آنگاه در پایگاهي مرحلهسازي شدهمقدار درهم
سـازي شـده   ر درهمالزم به ذکر است که علت استفاده از مقدا. شودذخیره می

ي کلمات مشابه اسـت و ایـن همـان    جلوگیري از یکسان شدن مقدار رمزشده
سـازي مقـداري   تصادفی و جلوگیري از ذخیرهحل عدم استفاده از مقدار شبهراه

 .اضافی در سمت مشتري است
توضیح این نکته ضروري است که مقدار کلید اصلی رابطه یکتاست، لذا مقدار 

  .ها نیز یکتا خواهد بودي آنازي شدهسرمزشده و درهم

)2(                                ( )( )H
kk

s P(W)fW
encryptionpriv

⊕=
−

 

  .باشدي رمزگذاري میدادهsWي اصلی، داده Wبطوریکه
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درنهایت، براي تولید شاخص مقدار حاصل از مرحله قبـل را بـه کمـک کلیـد     
  :کهگونهبدین. کنیمسازي میرمزگشایی رمزگذاري و درهم

( )( )( )H
kkW PWFHHIX

decryption-pubs ⊕=  )3(                         
ه  decryptionpubK، شاخص رمزگذاري شدهsWIXبطوریک کلید  −

  .باشدمیتابع رمزگذاري متقارن  Fرمزگشایی و 
 فاز جستجو •

وجـو را بـه همـراه کلیـد     ي مـوردنظر بـراي پـرس   وجوکننـده داده کاربر پرس
 .دهدرمزگشایی به کارگزار قابل اعتماد می

کارگزار قابل اعتماد به کمـک ایـن کلیـد مقـدار مـوردنظر بـراي جسـتجو را        
  .کندداده ارسال میي حاصل را براي کارگزار پایگاهرمزگذاري کرده و دریچه

( )( )WFHT
decryption-pubk ′=  )4(                                             

W بطوریکه ي ارسـالی بـراي   دریچـه  T کلمه مـوردنظر بـراي جسـتجو و    ′
  .داده استگارگزار پایگاه
داده شاخص مربوطه را به منظور یافتن مقـدار دریچـه پیمـایش    کارگزار پایگاه

  :بدین ترتیب که. گرداندکند و نتایج را در صورت وجود برمیمی

( )




 ⊕= H

is
j i, kW PTHIX WHERE

TableName   FROM* SELECT
  )5(                                 

sبطوریکه   
j i,WIX مقدار شاخص سطرiام و ستون jام و H

ki
P  مقدار

  .ام استiي کلید اصلی سطر رمزشده
 فاز بازیابی و رمزگشایی •

توانیم مراحل حال با توجه به رکوردهاي ذخیره بازگردانده شده از فاز قبلی می
  :منظور رمزگشایی نتایج به کار ببریمزیر را به 

-همانطوري. کنیمبا استفاده از کلید رمزگشایی مقدار رمزشده را رمزگشایی می
اصـلی و مقـدار   که در فاز رمزگذاري دیدیم مقدار رمزشـده ترکیبـی از مقـدار    

  :لذا داریم. باشدي رابطه میي کلید اصلی رمزشدهسازي شدهدرهم

( ) ( )( )H
k

s PWW MidValue  ⊕==  )6(                              
ي کلید اصلی را در اختیار داریم مقدار اصلی کلمـه  که مقدار رمزشدهاز آنجایی

  :آوریمي زیر بدست میرا بااستفاده از رابطه

( ) ( )H
kk PMidValueD  PlainData 

decryption-pub
⊕=  )7(      

 .باشدرمزگشایی می تابع Dبطوریکه 

  بندي توسعه یافتهباکت - 2- 2
شود که براي در این روش براي تولید شاخص از یک تابع دودویی استفاده می

لذا همانطورکه گفته شد این امر . کندمقادیر یکسان مقدار یکسانی را تولید می
همین منظور براي رفع این مشکل به . شودباعث افشاسازي مقادیر یکسان می

توانیم از کلید اصلی بـراي جلـوگیري از یکسـان شـدن     همانند روش قبلی می

که این روش تنها روي شاخص متمرکـز شـده   از آنجایی. مقادیر استفاده کنیم
  :کنیماست، لذا تغییرات ایجاد شده در فاز رمزگذاري و جستجو را بررسی می

 فاز رمزگذاري •
بایسـت عـدد   ها رمزگذاري شدند، بـراي ایجـاد شـاخص مـی    دادهبعد ار اینکه 

ي کلید اصـلی رابطـه یـاي انحصـاري     را با مقدار رمزشده 4حاصل از فرمول 
ي یکسـانی  در نتیجه مقادیر یکسان در این روش نیـز مقـدار رمزشـده   . نماییم

  :در نتیجه داریم. خواهند داشت
( )( )H

kB PNX ⊕=I                                                    (8) 

 فاز جستجو •
شوند به دو دسـته کلـی تقسـیم    وجوهایی که در این روش پشتیبانی میپرس
شوند؛ جستجوي تطابق کلی و جستجوي شامل شدن که براي هر کدام از می

  :وجو مشخص شده استها الگوي پرساز دسته
  وجو در جستجوي تطابق کاملالگوي پرس •

( )( )H
kj i,B iW

PIXN WHERE

TableName FROM*SELECT

⊕=
′

  

  وجو در جستجوي شامل شدنالگوي پرس •

( )( )( )( )H
kj i,BB iWW

PIX & NN WHERE

TableName FROM*SELECT

⊕=
′′

  
که 

WBN
′

. ي مورد جستجو استبراي کلمه 4مقدار بدست آمده از فرمول  
ي روش شود براي جستجوي شامل شدن از همان ایدههمانطور که دیده می

  .باکت بندي استفاده شده است

  ارزیابی و آزمایشات -3
هاي موجود آزمایشاتی هاي ارائه شده با روشي کارایی روشبراي مقایسه
ایم که در انجام داده اي با تعداد رکوردهاي محتلفهاي رابطهدادهروي پایگاه

الزم به ذکر است که این آزمایشات  .پردازیمدر این قسمت به تشریح آنها می
  .انجام شده است GB3ي و حافظه GHz2.5 برروي ماشینی با توان پردازشی

نموداري ارائه شده است که بیانگر سرعت ایجاد شاخص میان  1در شکل 
سازي و استراتژي پیشنهادي توسعه استراتژي جستجوي خطی مبتنی بر درهم

شود سرعت ایجاد که در شکل مشاهده میهمانطوري. ي آن استیافته
این در حالیست که شاخص . تر استشاخص پیشنهادي اندکی بهینه

پیشنهادي عالوه بر اینکه از امنیت باالتري برخوردار است، مشکل استفاده از 
سازي تجوي خطی مبتنی بر درهمتصادفی موجود در استراتژي جسمقادیر شبه

هاي ذخیره شده در سمت مشتري کاهش چشمگیري را ندارد، لذا مقدار داده
  .یابدمی

بیانگر سرعت ایجاد شاخص میان استراتژي  2نمودار ارائه شده در شکل 
که در همانطوري. ي آن استبندي  و استراتژي پیشنهادي توسعه یافتهباکت

نجا میز سرعت ایجاد شاخص پیشنهادي اندکی شود در ایشکل مشاهده می
الزم به ذکر است که شاخص پیشنهادي عالوه بر اینکه از . تر استبهینه

  . امنیت باالتري برخوردار است، مشکل یکتایی مقادیر در شاخص را ندارد
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عالوه بر این در روش پیشنهادي ). 4شکل (ي آن استپیشنهادي توسعه یافته
 4ي دیگري که در شکل نکته. مشکل یکسانی مقادیر نیز برطرف شده است

 تر از استراتژيکه استراتژي پیشنهادي بسیار خطیشود این استحاصل می
 .ست

 
بندي و هاي باکتارزیابی سرعت جستجو میان الگوریتم) : 4

  بندي توسعه یافتهباکت
است، ها مورد بررسی قرار گرفته شده معیار دیگري که براي ارزیابی الگوریتم

بررسی . میزان حافظه مصرفی و میزان درصد استفاده از پردازنده است
وجو و هاي موجود بر اساس معیارهاي فوق در دو بخش پرس

  : رمزگشایی صورت گرفته است

 
هاي ي مصرفی میان الگوریتمارزیابی میزان حافظه): 5(شکل 

-تنی بر درسازي و جستجوي خطی مبهمجستجوي خطی مبتنی بر در
  وجوسازي توسعه یافته در زمان پرسهم

 
- هاي باکتي مصرفی میان الگوریتمارزیابی میزان حافظه): 6

 وجوبندي توسعه یافته در زمان پرسبندي و باکت
 وجوپرس 

ي مصرفی در شود، میزان حافظهمشاهده می 6و  5هاي همانطوریکه در شکل
هاي موجود پایینتر مقدار قابل توجهی از الگوریتمهاي پیشنهادي به 

میزان مشغول بودن  8و  7هاي است، این در حالیست که با توجه به شکل
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هاي پیشنهادي عالوه گیري کرد که شاخصتوان چنین نتیجهبه طور کلی می
  .دهندباالتري دارند، امکانات بیشتري نیز ارائه میبر اینکه سرعت ایجاد 

  
هاي جستجوي ارزیابی سرعت ایجاد شاخص میان الگوریتم

سازي همسازي و جستجوي خطی مبتنی بر درهمخطی مبتنی بر در
 توسعه یافته

 
-هاي باکتارزیابی سرعت ایجاد شاخص میان الگوریتم) : 

  توسعه یافتهبندي بندي و باکت

 
هاي جستجوي خطی ارزیابی سرعت جستجو میان الگوریتم

سازي توسعه همسازي و جستجوي خطی مبتنی بر درهممبتنی بر در
  یافته

وجو با یکدیگر ها از لحاظ سرعت اجراي پرسالگوریتم 4و  3 
سرعت اجراي شود مشاهده می 3که در شکل همانطوري. اند

سازي بسیار کندتر از وجوي استراتژي جستجوي خطی مبتنی بر درهم
از سوي دیگر نباید فراموش . ي آن استاستراتژي پیشنهادي توسعه یافته
پذیر نبوده و در روش هاي اطالعاتی کاربستکنیم که روش موجود روي بانک

هاي استراتژي یتماین مسئله میان الگور. پیشنهادي این مشکل حل شده است
ي آن نیز صادق است، با این بندي و استراتژي پیشنهادي توسعه یافته

تر از استراتژي بندي سریعوجوي استراتژي باکتتفاوت که سرعت اجراي پرس

پیشنهادي توسعه یافته
مشکل یکسانی مقادیر نیز برطرف شده است

حاصل می
ستموجود ا

4(شکل 

معیار دیگري که براي ارزیابی الگوریتم
میزان حافظه مصرفی و میزان درصد استفاده از پردازنده است

هاي موجود بر اساس معیارهاي فوق در دو بخش پرسالگوریتم
رمزگشایی صورت گرفته است

شکل 
جستجوي خطی مبتنی بر در

6(شکل 

• 
همانطوریکه در شکل
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) : 2(شکل 
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مبتنی بر در

 هايدر شکل
اندمقایسه شده
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. تري برخوردار استهاي پیشنهادي از وضعیت مطلوبپردازنده نیز در الگوریتم
-توانیم چنین برداشت نماییم که الگوریتمبنابراین با توجه به این آزمایشات می

تر هاي موجود بهینهوجو نسبت به الگوریتمي پرسهاي پیشنهادي در زمینه
  .باشندمی

 
هاي ارزیابی درصد استفاده از پردازنده میان الگوریتم): 7(شکل

-سازي و جستجوي خطی مبتنی بر درهمجستجوي خطی مبتنی بر در
 وجوسازي توسعه یافته در زمان پرسهم

 
-هاي باکتاستفاده از پردازنده میان الگوریتمارزیابی درصد ): 8(شکل

  وجوبندي توسعه یافته در زمان پرسبندي و باکت
 رمزگشایی •

هاي با توجه به آزمایش انجام شده براي بررسی این حالت و با توجه به شکل
هاي پیشنهادي به هنگام رمزگشایی نیز از توان گفت که الگوریتممی 12تا  9

کنند و با ترکیب اي مقادیر با مقادیر بدست بهتر عمل میهاي موجود الگوریتم
رسیم که زمان کلی به هنگام جستجو وجو به این تیجه میآمده در زمان پرس

تر هاي موجود بهینههاي پیشنهادي بطور قابل توجهی از الگوریتمدر الگوریتم
 .است

 
هاي الگوریتمارزیابی درصد استفاده از پردازنده میان ): 9(شکل

-سازي و جستجوي خطی مبتنی بر درهمجستجوي خطی مبتنی بر در
 در زمان رمزگشاییسازي توسعه یافته هم

 
هاي ارزیابی درصد استفاده از پردازنده میان الگوریتم): 10(شکل

 بندي توسعه یافته در زمان رمزگشاییبندي و باکتباکت

 
هاي الگوریتمارزیابی درصد استفاده از پردازنده میان ): 11(شکل

-سازي و جستجوي خطی مبتنی بر درهمجستجوي خطی مبتنی بر در
 در زمان رمزگشاییسازي توسعه یافته هم

 
هاي ارزیابی درصد استفاده از پردازنده میان الگوریتم): 12(شکل

  بندي توسعه یافته در زمان رمزگشاییبندي و باکتباکت
  

-هاي ذکر شده و روشاي اجمالی میان روشطور خالصه مقایسهبه 1جدول 
  .دهدهاي پیشنهادي را نشان می

  وجوهاي پرسي الگوریتممقایسه) 1(جدول 
الگوریتم 

  وجوپرس
  معایب  مزایا

استراتژي 
جستجوي 

خطی 
مبتنی بر 

  سازيدرهم

وجو در برخی افزایش سرعت پرس -
  موارد

  تحلیل تکرارغیرممکن بودن  -
 تقسیم متناسب بار کاري -
اي و هاي رشتهپشتیبانی داده –

  عددي

سازي تقریبا دو برابر فضاي ذخیره -
  نسبت به متن اصلی

عدم  -زمان محاسباتی باال  -
  ردیابی کاربران

عدم بکارگیري در بانک اطالعاتی  -
  ايرابطه

  عدم پشتیبانی از چندین کاربر -
جوي شامل عدم پشتیبانی از جست -

  شدن
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  وجوهاي پرسي الگوریتممقایسه) 1(ي جدول ادامه
الگوریتم 

  وجوپرس
  معایب  مزایا

استراتژي 
  بنديباکت

وجو به دلیل افزایش چشمگیر سرعت پرس -
  هاي عدديایجاد شاخص

  سادگی ایجاد شاخص -
  پشتیبانی از جستجوي شامل شدن -
- رابطهامکان بکارگیري در بانک اطالعاتی  -

  ايپشتیبانی از انواع داده –اي 
  تقسیم متناسب بار کاري  -

امکان ایجاد تصادم در  -
  شاخص

افزایش پیچیدگی  -
  محاسباتی

  عدم ردیابی کاربران -
عدم پشتیبانی از چندین  -

  کاربر
  

استراتژي 
جستجوي 

خطی 
مبتنی بر 

سازي درهم
  توسعه یافته

  امنیت و محرمانگی باالتر -
وجو کننده و ردیابی کاربران پرسامکان  -

  صاحبان داده
  پشتیبانی از چندین کاربر -
  غیرممکن بودن تحلیل تکرار -
وجو بسیار بهتر نسبت به سرعت پرس -

  روش موجود
  پشتیبانی از رمزگذاري نامتقارن -
- امکان بکارگیري در بانک اطالعاتی رابطه -

  ايپشتیبانی از انواع داده –اي 
 تقسیم متناسب بار کاري 

  مدیریت مناسب و پویاي کلید  -
تر از سربار حافظه و میزان استفاده بهینه

  پردازنده به هنگام جستجو

عدم پشتیبانی از جستجوي  -
  شامل شدن

سازي تقریبا فضاي ذخیره -
  دو برابر نسبت به متن اصلی

  

استراتژي 
بندي باکت

 توسعه یافته

  ترامنیت و محرمانگی باال -
وجو کننده و امکان ردیابی کاربران پرس -

  صاحبان داده
  پشتیبانی از چندین کاربر -
  غیرممکن بودن تحلیل تکرار -
وجوي اندکی کندتر نسبت به سرعت پرس -

  موجود روش
  پشتیبانی از رمزگذاري نامتقارن -
- امکان بکارگیري در بانک اطالعاتی رابطه -

  ايپشتیبانی از انواع داده –اي 
  تقسیم متناسب بار کاري  -
  مدیریت مناسب و پویاي کلید  -
  پشتیبانی از جستجوي شامل شدن -
تر از سربار حافظه و میزان استفاده بهینه -

  پردازنده به هنگام جستجو

سازي تقریبا فضاي ذخیره -
  دو برابر نسبت به متن اصلی

  گیرينتیجه -4
 DASمعماري ي خیر در زمینههاي اهاي بسیاري در سالدر حالیکه پیشرفت

هاي بسیاري باقی مانـده  صورت گرفته است، اعتقاد داریم که هنوز هم چالش
ها که به عنوان کارهاي آتی در ایـن زمینـه مـدنظر    برخی از این چالش. است

  :است، عبارتند از
 وجوهاي شامل شدنامکان اعمال پرس •
 اياز عملگرهاي مقایسه پشتیبانیامکان  •
، بدین معنی که کارگزار نتواند دخل و تصرفی 6پشتیبانی از اصل تمامیت •

 .در رکوردهاي بازگردانده شده به مشتري داشته باشد

بررسـی  را طـی  بنـدي و جسـتجوي خ  هاي باکتدر این مقاله مشکالت روش
هایی پیشنهاد دادیـم کـه نـه تنهـا از نظـر      حلها راهکرده و براي مقابله با آن

هاي فوق قابل مقایسه هسـتند، بلکـه میـزان    کارایی و سرعت اجرایی با روش
از سـوي دیگـر بـر خـالف     . دهنـد ها را نیز افزایش میمحرمانه بودن شاخص

اي نبـوده و  هاي رابطهدادهپایگاههاي ذکر شده که قادر به بکارگیري در روش
تـوانیم از  ها و متون قابل بکارگیري هسـتند، مـی  تنها روي حجم کمی از داده

اي نیز هاي باالي دادهاي و حجمهاي رابطهدادههاي گفته شده در پایگاهروش
  .بهره ببریم

هاي فوق، در روش جستجوي خطی میزان مقادیر ذخیره شـده  عالوه بر مزیت
حل ارائه شده یابد، چرا که راهت مشتري نیز به میزان زیادي کاهش میدر سم

تصـادفی در سـمت مشـتري نداشـته و تنهـا      نیازي به نگهداري مقـادیر شـبه  
  . کافیست مقادیر کلیدها بطور سري نزد مشتري نگهداري شوند
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