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  چكيده

بسياري از كارهاي انجام شـده  . باشد ي كنترل دسترسي مي هاي برونسپاري داده، مسئله در سناريوي يكي از مهمترين مسائل مطرح

حق نوشتن تنها در اختيار مالك . اند هاي برونسپاري شده پرداخته در اين زمينه به بررسي اعمال كنترل دسترسي خواندن بر روي داده

ها و منـابع را   در بسياري از كاربردها اين نياز وجود دارد كه كاربران بتوانند داده. رندي نوشتن ندا ها بوده و كاربران معمولي اجازه داده

در اينجا به بررسي مشكالت پيش رو بـه منظـور اعمـال    . تغيير دهند يا به عبارتي حق دسترسي نوشتن به كاربران معمولي داده شود

حلي بـراي كنتـرل    ، راه ي مدرك و همچنين اشتقاق كليدهاي رمزنگاريها كنترل دسترسي نوشتن پرداخته و با استفاده از ايجاد درخت

  .دسترسي حق نوشتن ارائه شده است

  كلمات كليدي

 .برونسپاري داده، رمزنگاري انتخابي، حق نوشتن

 

  مقدمه -1

به منظور  1ها رساني و ميل به برونسپاري داده ا رشد روزافزون و سريع خدماتب

سازي و مديريت منابع مهمشـان را   هاي ذخيرهها كار ها، سازمان كاهش هزينه

يكـي از مسـائلي كـه در    . كننـد  ي خدمات واگزار مي دهنده هاي ارائه به شركت

هـا مطـرح اسـت بحـث كنتـرل دسترسـي        هاي برونسپاري منابع و داده بحث

توان فرض كرد كه يك ناظر هميشه حاضـر   در اين سناريو عمال نمي. باشد مي

هـاي مهـم در    داده. كند، وجود دارد منابع را بررسي ميها به  كه تمام دسترسي

عـالوه بـر مهـاجمين    . توانند هدف انواع حمالت قرار گيـرد  مي 2سمت كارگزار

ها، يك تهديد به حساب  خارجي، خود كارگزار نيز از نظر حفظ محرمانگي داده

ها براي اطمينان از محفـوظ مانـدن حـريم خصوصـي،      حل يكي از راه. 3دآي مي

 .ها و منابع است گاري دادهرمزن

هاي رمزشده و برونسـپاري   به منظور اعمال كنترل دسترسي بر روي داده

هـاي   در ايـن روش داده . [1] ارائه شده اسـت  4شده، روش رمزنگاري انتخابي

شـود   با انجام اين كار تضمين مي. كنند مختلف را با كليدهاي متفاوت رمز مي

در اين . نابع قابل دسترسشان را بدست بياورندكاربران بتوانند كليد رمزگشايي م

. دهـد  روش كارگزار بدون پي بردن به هويت كاربر تقاضاي وي را پاسـخ مـي  

گيـرد، بنـابراين    كنترل دسترسي با استفاده از كليد رمزگشايي منابع صورت مي

تواند  اگر كاربر بتواند كليد رمزگشايي منبع را از روي كليد خود بدست آورد، مي

  .آن دسترسي داشته باشدبه 

ها، كنترل دسترسـي خوانـدن بـا اسـتفاده از      در سناريوي برونسپاري داده

گيرد و حق دسترسي نوشتن تنها در اختيار  روش رمزنگاري انتخابي صورت مي

ها است، و اگر قرار باشد كه حق نوشتن به كاربران داده شـود بايـد    مالك داده

در چنـين شـرايطي،   . هـا داشـته باشـد    مالك نقش نظارتي در كنترل دسترسي

هاي نوشتن بايد به مالك فرستاده شده و مالك بايد بر اساس  تمامي درخواست

كننده داده و يـا   ي نوشتن را به درخواست جدول كنترل دسترسي نوشتن، اجازه

در بسياري از كاربردها نياز است كاربران منابع موجود در سيستم را تغيير . ندهد

اين مسئله به عنـوان  . عبارتي حق نوشتن را بر منابع داشته باشند دهند و يا به

بـه   .[2] ها مطـرح شـده اسـت    ي باز در سناريوي برونسپاري داده يك مسئله

منظور كنار گذاشتن مالك در فرايند كنترل دسترسي نوشـتن، بايـد از روشـي    

در . ديگر استفاده شود كه حق دسترسي نوشتن را همانند خواندن اعمال نمايد

هنگام انجام اين فرايند به منظور كنترل دسترسـي نوشـتن، نبايـد كـارگزار از     

  .هويت كاربران باخبر شده و به طبع نبايد از محتويات منابع آگاه شود

ي كنتـرل دسترسـي نوشـتن در     در اين مقاله روشـي بـراي حـل مسـئله    

هاي  وشاين روش بر مبناي ر. ها پيشنهاد شده است سناريوي برونسپاري داده

روش رمزنگـاري  . ارائه شده به منظور اعمال كنترل دسترسـي خوانـدن اسـت   

 انتخابي كه قبال به منظور اعمال كنترل دسترسي خوانـدن ارائـه شـده اسـت    
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ها نوشـتني را   به كار گرفته شده و گسترش داده شد تا بتواند دسترسي، [1,3]

ترسي نوشتن وجود ي اعمال كنترل دس مشكالتي كه در زمينه. هم كنترل كند

مشـكل رمزنگـاري مجـدد كـه موجـب عـدم       . گيرد دارد مورد بررسي قرار مي

حلي براي آن ارائه شـده   شود بررسي شده و راه دسترسي بعضي از كاربران مي

هـاي   حـل  مشكل دسترسـي غيرمجـاز كـه بـه علـت بـه كـارگيري راه       . است

هايي  روش. است آيد بررسي شده و راه حلي ارائه گرديده پيشنهادي بوجود مي

براي اعمال كنترل، زماني كه حق دسترسـي نوشـتن بـه معنـي داشـتن حـق       

دسترسي خواندن باشد و زماني كه اين دو حق كـامال مجـزا باشـند، پيشـنهاد     

  .شود مي

به بررسـي كارهـاي انجـام     2 بخش. ي اين متن بدين صورت است ادامه

اي و تعاريف مورد نياز را  هكند مفاهيم پاي شده در اين زمينه پرداخته و سعي مي

بـه بيـان مسـئله و راه حـل اوليـه و كـاملتر آن        3 بخـش . در اختيار قرار دهد

هـاي   حـل  هـاي پـيش رو مطـرح شـده و راه     در اين بخش مشـكل . پردازد مي

به تحليـل مـوارد گفتـه شـده و بحـث و           4بخش . پيشنهادي ارائه شده است

 5در بخـش  . ه شـده اسـت  بررسـي در مـورد روش پيشـنهادي تخصـيص داد    

هاي تحقيقاتي كه مرتبط با موضـوع ارائـه شـده در ايـن مقالـه هسـتند        زمينه

  .پيشنهاد شده است

 اي هاي پايه تعريف -2

مالك داده، كه : مطابق با سناريوي برونسپاري داده، سه نقش اصلي وجود دارد

از مالك،  كارگزار، كه آيد؛ كند و صاحب آن منابع به شمار مي منابع را ايجاد مي

كند و آنها را در شبكه در دسترس قرار  ها را به صورت رمزشده دريافت مي داده

احتماال مقداري اطالعـات عمـومي    دهد؛ و كاربر كه يك كليد خصوصي و مي

موجود در سمت كارگزار، مانند اطالعـات مربـوط بـه اشـتقاق كليـد، را بـراي       

  .دسترسي به منابع در اختيار دارد

 K اي از كليدهاي رمزنگاري متقارن شود كه مجموعه ض ميدر اينجا، فر

ــود دارد ــتم وج ــتقاق. در سيس ــط  5از روش اش ــه توس ــدي ك و  Atallah كلي

اين روش بـر اسـاس تعريـف و    . استفاده شده است، [4] همكارانش ارائه شده

ي اشـتقاق كليـد از روي كليـد     عمومي است كه اجازه 6هاي ي شناسه محاسبه

ــي  ــر را م ــد ديگ ــد  . ده ــتن دو كلي ــا داش ب
i

k و
j

k ــه i,ي شناس j
t  ــه ب

,صورت ( , )
i j j i j

t k h k l= شود، كه تعريف مي ⊕
j

l   يك برچسـب

در دسترس عموم مربوط به
j

k ،همان عملگر  ⊕استXOR  بيت به بيت

ي  اشـتقاق كليـد بوسـيله   . اسـت  7يك تـابع رمزنگـاري قطعـي    hباشد و مي

يـك زنجيـره از   : اي از آنها نيـز صـورت گيـرد    تواند روي زنجيره ها مي شناسه

1,1اي مثل ها دنباله شناسه ,,...,
n j

t t   بطـوري كـه  اسـت,c d
t  بعـد از,a b

t 

bآيد تنها اگر مي c= .       اين موضـوع بشـكل صـوري بصـورت زيـر تعريـف

  . شود مي

ي كليدهاي رمزنگاري متقـارن   مجموعه K فرض كنيد :كليد  تابع اشتقاق

 .ها در كاتالوگ عمومي باشـد  ناسهي ش مجموعه T موجود در سيستم است، و

ــ ــتقيم  تــــ ــد مســــ ــتقاق كليــــ :ابع اشــــ 2K
Kτ ــه  � بــــ

),صــورت ) { | }
i j i j

k k K t Tτ = ∈ ∃ تــابع  .شــود تعريــف مــي∋

اشتقاق كليد
* : 2K

Kτ اي از كليدهاي قابل اشتقاق از مجموعه �
i

k 

، )زنجيره بطول صـفر (ها، شامل خود كليد  اي از شناسه رهي اعمال زنجي بوسيله

  :بيان صوري اين تعريف به صورت زير است .دهد را بدست مي
* *( ) { } { ( ) | ( )}i i j j ik k k k kτ τ τ= ∪ ∈  

تابع اشتقاق كليد،
*τ به هر ،k ي  هايي را كـه از گـره   مجموعه كليدهاي گره

گرافي را  )1( براي مثال شكل. دهد قابل دسترسي است، نسبت مي k متناظر با

هـا   عنصر در كاتالوگ عمومي شناسـه   7  دهد، كه با كليد نشان مي  8  متناظر با

ــال،)). 1(جــدول ( همــراه اســت ــراي مث 3ب 6 7( . ) { . , . }v k v k v kτ = 

و
*

3 3 6 7 8( . ) { . , . , . , . }v k v k v k v k v kτ =.  

  ها كاتالوگ عمومي شناسه): 1(جدول 

  

  
  گراف اشتقاق كليد): 1(شكل 

بصـورت  هـا را   در كاربردهاي مختلف، معموال دسترسي كـاربران بـه داده  

هـا يـك سياسـت     در اين كاربردهـا مالـك داده  . كنند فقط خواندني تعريف مي

هـاي   هـا را بـه داده   كنـد كـه دسترسـي    تعريف مـي  8كنترل دسترسي اختياري

فـرض  . باشند مي >كاربر، منبع< ها به شكل مجازشماري. رمزشده كنترل كند

ري شـده  ي منـابع برونسـپا   مجموعه R ي كاربران سيستم و مجموعه U كنيد

مدل كرد كـه   A ي ماتريس دسترسي توان بوسيله ها را مي مجازشماري. باشند

ــاربر   ــر ك ــراي ه ــطر ب ــك س uداراي ي U∈   ــر ــراي ه ــتون ب ــك س و ي

rمنبع R∈ هر درايه. باشد مي[ , ]A u r    گيـرد اگـر   مقـدار يـك مـيu 

  .گيرد غير اين صورت مقدار صفر ميدسترسي داشته باشد؛ در  rبتواند به

 و (A,B,C,D,E) كـاربر   5  يك ماتريس دسترسي نمونه را با) 2( جدول

1 منبع  8 2 8, ,...,r r r با داشتن ماتريس دسترسـي . دهد نشان مي A  روي

)،Rو  U هاي مجموعه )acl r   ليست كنترل دسترسـي منبـعr   را نشـان

)دهد، و مي )cap u هاي كاربر دسترسي  ليستu  بـراي  . دهـد  را نشان مـي

)1،)2(جـــدول نمونـــه بـــا ارجـــاع بـــه مـــاتريس      ) { }acl r C= 

5و 6 7 8( ) { , , , }cap B r r r r=.  

ي يـك الگـوريتم    هـا بوسـيله   هدف اصلي در اينجا نمايش مجازشـماري 

بـه دليـل اجتنـاب از اينكـه     . باشـد  رمزنگاري و پخش كليدها بين كاربران مي
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ي  بوسـيله كاربران تعداد زيادي كليد را نگهـداري كننـد، روش اشـتقاق كليـد     

تـوان بجـاي دادن    ها مـي  با استفاده از شناسه .[4,5,6] ها پيشنهاد شد شناسه

}1ي كليدهاي قابل دسترس مجموعه ,..., }nK k k=  به هر كاربر، يك

ikكليد K∈     ي  را به وي داد و با در معـرض عمـوم قـرار دادن مجموعـه

jk,ساير كليدهاي ها امكان دسترسي به شناسه K j i∈    .را به او داد ≠

  ماتريس دسترسي حق خواندن): 2(جدول 

  

U:تخصيص كليد تابعي است :  تخصيص كليد R Kφ ∪ كه به  �

uهر كاربر U∈، شود، و به هـر   دهد، كه به او داده مي يك كليد نسبت مي

  .شود ري ميدهد، كه با آن رمزنگا منبع نيز يك كليد نسبت مي

)تمامي كليدهاي قابل اشـتقاق از   تواند مي uهر كاربر )uφ   را بدسـت

آورد، كه اين مجموعه كليدها همان
*( ( ))uτ φ عبـارت . باشد مي

*( )uφ 

به جاي
*( ( ))uτ φ   و ) 1( بـا اسـتفاده از گـراف شـكل    . شـود  اسـتفاده مـي

 شود مشـخص  مجموعه كليدهايي كه به هر كاربر داده مي )2( ماتريس جدول

ــال،. گــــــــــــــردد مــــــــــــــي  بــــــــــــــراي مثــــــــــــ
* *

2 2 6 8( ) ( . ) { . , . , . }B v k v k v k v kφ τ= يك اشتقاق كليد . =

شود و تخصيص كليد متناظر بـا آنهـا، يـك     ها تعريف مي ي شناسه كه بوسيله

  .كند تعريف ميسياست رمزنگاري را 

)*: سياست رمزنگاري , )ε τ φ=    سياست رمزنگاري اسـت كـه از دو

تابع تشكيل شده است، تابع اشتقاق كليد
*τ و تابع تخصيص كليدφ.  

توانـد از   مي εيك راه ساده براي تعريف يك سياست رمزنگاري صحيح

)اي ي زيرمجموعـه  سلسله مراتب بين كاربران، بر اساس رابطه اسـتفاده   ⊇(

  :كند اين روش بصورت زير عمل مي. كند

شـود، ايـن    براي هر ليست كنترل دسترسي يك كليد در نظر گرفته مـي  •

البتـه اگـر   (شـود   ي كاربران نيز انجام مي كار براي هر عضو از مجموعه

 ؛)نباشندها  aclقبال در

ي سلسله  ي كاربران در رابطه ها بين كليدهاي متناظر با مجموعه شناسه •

 شوند؛ مراتبي تعريف مي

}كليد مربوط به گروه uبه هر كاربر • }u شود؛ داده مي 

)با كليد متناظر با rهر منبع • )acl r شود رمزنگاري مي. 

در  )2( مـاتريس جـدول     را با توجه بـه  A براي نمونه، سياست رمزنگاري

ــد  ــر بگيريـــــ ــه . نظـــــ ــايي كـــــ ــاوت 4acl از آنجـــــ  متفـــــ

({C},{C,D},{A,B,C},{A,B,C,E}) ، ،كــــه شــــامل وجــــود دارد

كليد  8 كاربر نيز در اين سيستم هستند، بايد 5 تك عضوي است، و aclيك

1كليدهاي. متفاوت تعريف شود 5,...,k k به ترتيب به كاربران A,…,E  و

 {A,B,C,E}بـــه  8kو {C,D}بــه   7kو {A,B,C}بـــه  6kكليــد 

ــت  ــده اســــ ــاص داده شــــ ــر دو   .اختصــــ ــين هــــ ــپس بــــ ســــ

)كليد , ), , 1,...,8i jk k i j iو = j≠ شود  يك شناسه تعريف مي

ي  اي از مجموعـه  زيرمجموعـه  ikي كابران متنـاظر بـا   بطوري كه مجموعه

  .باشد jkن متناظر باكاربرا

  كنترل حق دسترسي نوشتن -3

در سناريوي برونسپاري داده، فرض بر اين بوده است كـه كـاربران تنهـا حـق     

هاي آنها تنها به اين صورت بـراي سيسـتم    ها را دارند و دسترسي خواندن داده

تنها در اختيار مالك ها و بروزرساني آنها،  حق نوشتن بر داده. تعريف شده است

ها در مقابل مهاجمين خارجي  به دليل حفظ محرمانگي داده. [7,8] هاست داده

ها به صورت رمزنگاري شده در سـمت كـارگزار    و همچنين خود كارگزار، داده

 درخواست خود را براي خواندن منبع uدر اين سناريوها كاربر. شوند ذخيره مي

r كارگزار درخواسـت او را بررسـي كـرده و    . فرستد مورد نظر به كارگزار مي

در اينجـا كـارگزار بـه هويـت     . كنـد  منبع مورد تقاضاي او را برايش ارسال مي

را  rداند كه آيا اين كاربر حق دسترسي بـه منبـع   برد و نمي پي نمي uكاربر

)يعني uاين كليد تخصيص داده شده به كاربر. دارد يا خير )uφ   است كـه

بـا   uكاربر. كند مشخص مي rتوانايي او را در داشتن حق دسترسي به منبع

 rكنـد كليـد رمزگشـايي منبـع     از كليد اختصاصـي خـود سـعي مـي     استفاده

)يعني )rφ، را در مجموعه كليدهاي
*( )uφ   به دست آورد، اگر موفق بـه

غير اين صورت دسترسـي  را دارد، در  rاين كار شد، او حق دسترسي به منبع

غيرمجاز بوده و همين ناتواني در بدست آوردن كليد او را از دسترسي به منبـع  

  .دارد باز مي

كاربري ، )1( اگر بنابر گراف شكل. را در نظر بگيريد) 2( براي نمونه شكل

ي متناظر با كليد تخصـيص   باشد كه گره B كه تقاضاي عمل خواندن را دارد،

5يعني 5rي منبع است، بعد از فرستاده شدن رمزشده 2vداده شده به آن

e
r ،

بـر طبـق   . را بدسـت آورد  5rكليد مربوط به رمزگشايي  كند سعي مي B كاربر

v.6با كليد 5rجدول تخصيص كليد، منبع k  رمز شده است كه كاربراني كه

v.2كليد k به اين كليد دست پيـدا   )1( را دارند با استفاده از تاپل دوم جدول

اسـت، هرگـز    4vي متنـاظر آن  باشد كـه گـره   D اما اگر اين كاربر. كنند مي

در هر دوي اين حـاالت، كـارگزار   . تواند به كليد رمزگشايي دست پيدا كند نمي

اطالعي از هويت كاربر و موفقيت يـا عـدم موفقيـت خوانـدن منبـع، بدسـت       

  .آورد نمي

  
  خواندن انجام عمل): 2( شكل
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بنويسد  rبخواهد بر روي منبع uحال حالتي را در نظر بگيريد كه كاربر

در يـك ديـد سـاده اگـر كـاربر يـك       . يا به عبارتي محتويات آن را تغيير دهد

همـراه كنـد و بـه     rتقاضاي نوشتن را با يك عبارت رمز شـده بـراي منبـع   

دانـد   كه نمـي ، uتواند تصميم بگيرد كه آيا كارگزار ارسال نمايد، كارگزار نمي

ماتريس ، )3( در جدول. را دارد يا خير rكيست، حق دسترسي نوشتن به منبع

 ،)3( بر اساس اين جدول و شـكل . دسترسي حق نوشتن نشان داده شده است

و يـك   3rبـراي نوشـتن   B كارگزار قادر نيست بين يـك تقاضـاي صـحيح   

بـراي انجـام عمـل    . تفـاوت قائـل شـود    3rبراي نوشتن E تقاضاي ناصحيح

براي انجـام  . نوشتن بر روي منابع، كاربر بايد اثبات كند كه چنين حقي را دارد

هاي پـيش رو پرداخـت و بـراي آنهـا      عمل نوشتن بايد ابتدا به بررسي مشكل

ي كـه در ادامـه خواهـد آمـد بـه بررسـي ايـن        هـاي  زيربخش. حل ارائه كرد راه

  .تو در نهايت روش پيشنهادي آمده اسپردازد  حل مي ي راه ها و ارائه مشكل

  ماتريس دسترسي حق نوشتن): 3(جدول 

  

  
 اعمال كنترل دسترسي عدم توانايي كارگزار در): 3(شكل 

  مشكل رمزنگاري مجدد - 3-1

يـك گـراف   . فتـه شـده اسـت   در اينجا دو گراف براي اشتقاق كليد در نظر گر

و ديگـري گـراف   ) گـراف خوانـدن  )   اشتقاق كليد مربوط به عمل خواندن بوده

گـراف نوشـتن در   . اسـت ) گراف نوشـتن (اشتقاق كليد مربوط به عمل نوشتن 

اي كه در اينجا وجود دارد اين است كـه   نكته. نشان داده شده است )4( شكل

يك قسمت مربوط بـه  . هر گراف اشتقاق از دو قسمت مهم تشكيل شده است

)هايي است كه كليد متناظر آنها به كاربران داده شده است؛ يعنـي  گره )uφ 

uراي هر كاربرب U∈. هـايي اسـت كـه كليـد      مت دوم مربوط بـه گـره  قس

)ها استفاده شـده اسـت؛ يعنـي    متناظر با آنها به منظور رمزنگاري داده )rφ 

rبراي هر منبع R∈ .شـود ايـن اسـت كـه      آنچه كه در اينجا مشاهده مي

هـر گـراف اشـتقاق، چـه     توان به كاربران كليد مربوط بـه خودشـان را در    مي

توان يك منبع را دو بار با كليدهاي  خواندن و چه نوشتن، تخصيص داد اما نمي

رمزنگاري مختلف، يك بار با كليد رمزنگاري كه از گراف خواندن بدست آمده 

اگـر  . و يك بار با كليد رمزنگاري بدست آمده از گراف نوشتن، رمزنگاري كـرد 

دو بار صورت گيرد، براي نمونه ابتدا با كليد  rعمل رمزنگاري يك داده، مثال

رمزنگاري بدست آمده از گراف خواندن و سپس با كليد رمزنگاري بدست آمده 

را دارنـد و از   rشود كاربراني كه حق خوانـدن  از گراف نوشتن، اين باعث مي

ــد رمزگشــا  ــدن كلي ــهروي گــراف خوان ــوط ب ــد،  را بدســت آورده rيي مرب ان

نتوانند
er  را كه كارگزار برايشان ارسال كرده است رمزگشايي كنند چون اين

  .منبع با كليد رمزنگاري مربوط به گراف نوشتن رمزنگاري مجدد شده است

  
  اي عمل نوشتنهاي مدرك بر گراف اشتقاق رشته): 4(شكل 

فرض . را در نظر بگيريد )4(و)1( هاي هاي شكل به عنوان يك مثال گراف

كنيد منابع ابتدا با استفاده از كليدهاي رمزنگاري گراف خوانـدن رمـز شـوند و    

ابتدا با اسـتفاده   8rمنبع. سپس با استفاده از كليدهاي رمزنگاري گراف نوشتن

v.8از كليد k شود و پس از آن بـا اسـتفاده از    از گراف خواندن رمزنگاري مي

7كليد .v k  حـال اگـر كـاربر   . شـود  از گراف نوشتن رمزنگاري مجدد مـي E 

v.5را بخواند، از روي كليد خود، يعني 8rبخواهد منبع k    و جـدول عمـومي

v.8هاي خوانـدن، كليـد   شناسه k   كـاربر . آورد را بدسـت مـي E    بـا اسـتفاده

v.8از k 8تواند نمي

e
r   7را رمزگشايي كند چون اين منبع بـا كليـد .v k  از

 شود جلوي دسترسي صحيح اين باعث مي. ري شده استگراف نوشتن رمزنگا

E 8بهr گرفته شود.  

. شـود  ها، دو راه حل پيشنهاد مـي  براي حل مشكل رمزنگاري مجدد داده

اولين راه حل استفاده از دو گراف اشتقاق خواندن و نوشـتن بـه طـور مجـزا و     

راه حل دوم استفاده . و گراف استها در د يكي كردن كليدهاي رمزنگاري داده

از يك گراف اشتقاق كليد هم براي عمل نوشتن و هـم بـراي عمـل خوانـدن     

  .گيرند در زير اين دو راه حل مورد بررسي قرار مي. است

فرض كنيد كه براي هر نوع عمل، خواندن و نوشتن، يك گراف اشـتقاق  

گاري مجدد در ايـن  براي اينكه مشكل رمزن. كليد جداگانه در نظر گرفته شود

ها در دو گـراف بـا هـم     حالت وجود نداشته باشد بايد كليدهاي رمزنگاري داده

توان از يـك يـال كـه بـين دو گـراف قـرار دارد        براي اين كار مي. يكي باشد

ها از گراف خوانـدن   شود يال در اين مقاله براي سادگي فرض مي   .استفاده كرد

رگيري اين روش در گـراف خوانـدن بـراي    با به كا. باشند به گراف نوشتن مي

در گراف خواندن . بدست آوردن كليد بايد يك مرحله اشتقاق اضافه انجام گيرد

ي مورد نظر بـا آن   اي كه انتظار دارد داده كاربر پس از بدست آوردن كليد گره

اي كه واقعا داده با آن  رمز شده باشد، با يك مرحله اشتقاق اضافه به كليد گره

  .رسد كه اين گره در گراف نوشتن قرار دارد ه است ميرمز شد

يالي كه به صورت . را در نظر بگيريد )5( هاي شكل به عنوان مثال گراف

. باشـد  خطچين رسم شده است، يك يال از گراف خواندن به گراف نوشتن مي
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در گـراف   8rاين يال به اين علت رسم شده است كه كليد رمزنگـاري منبـع  

v.8بايست خواندن مي k    8باشد، اما چون كليـدها بـراي رمزنگـاريr  در دو

در گراف  7vدر گراف خواندن به 8vگراف بايد با هم يكي باشد، پس يالي از

را دارد پـس   8rكه قصد خواندن، E با ايجاد اين يال. تنوشتن ايجاد شده اس

v.8از بدست آوردن كليد k    ،با انجام يك مرحله عمل اشتقاق كليـد اضـافي

7مقدار .v k آورد را بدست مي.  

  
  يالي بين دو گراف اشتقاق): 5(شكل 

ها استفاده از يـك گـراف    راي حل مشكل رمزنگاري مجدد دادهراه دوم ب

بـراي سـاختن گـراف    . اشتقاق كليد هم براي خواندن و هم براي نوشتن است

هايي از ماتريس كه تهي نيستند بـا يـك و    اشتقاق از ماتريس دسترسي، درايه

ز در نهايت گراف اشتقاق كليد همانند قبل ا. شوند هاي تهي با صفر پر مي درايه

) 6( ساخت گراف از روي ماتريس در شكل   .شود روي اين ماتريس ساخته مي

در اين حالت چون تنها يك گراف اشـتقاق وجـود دارد،   . نشان داده شده است

   .مشكل رمزنگاري مجدد بوجود نخواهد آمد

  
  ساخت گراف اشتقاق كليد از روي ماتريس مشترك): 6(شكل 

  مشكل دسترسي غيرمجاز - 3-2

ها بوجـود   ه به علت بكارگيري روش استفاده از يال بين گرافمشكل دومي ك

را ) 5( هاي شكل به عنوان مثال گراف. آيد مشكل دسترسي غيرمجاز است مي

 E كـاربر . را بخوانـد  8rخواهـد منبـع   مي E كاربر   فرض كنيد. در نظر بگيريد

7يعني 8rگشايي منبع كليد رمز .v k   در . آورد را از گراف نوشتن بدسـت مـي

توانـد احتمـاال بـا اسـتفاده از آن      يك كليد در گراف نوشتن دارد و مي E اينجا

 E در اينجا چون. نوشتن ندارد   هايي را تغيير دهد كه به آنها حق دسترسي داده

7كليد .v k 9تواند كليد با استفاده از آن مي را دارد.v k  را بدست بياورد كه

  .اين يك دسترسي غير مجاز است

براي حل اين مشكل بايد مراحل اشـتقاق كليـد در گـراف نوشـتن تنهـا      

مراحل اشتقاق در گراف نوشتن بايد عـالوه  . وابسته به كليدهاي اشتقاق نباشد

اشتقاق كليـد در ايـن   . ك عنصر دوم نيز وابسته باشدبر كليدهاي اشتقاق به ي

,حالت به صورت ( , )j i j i j ik t h k l s= ⊕  is.يابـد  تغييـر مـي   ⊕

يك كليد نشست است و توسط مالك توليد شده و به هر كاربر كه حق نوشتن 

با داشتن تنها  E در اينجا كاربر. شود دارد كليد نشست مخصوص به او داده مي

7كليد .v k  9توانـد كليـد   از گراف نوشتن نمـي.v k  بـراي  . را بدسـت آورد

v.9بدست آوردن كليد k، كاربر E    بايد يكي از كليدهاي نشست مربـوط بـه

  .را داشته باشد Dو يا  A ،B ،C كاربران

  روش پيشنهادي - 3-3

ي كه براي انجام عمل نوشتن در اينجا ارائه شده است، بر مبناي فرستادن روش

دهـد   اي است كه نشـان مـي   اين مدرك رشته. باشد يك مدرك به كارگزار مي

) 4( ل در اين سناريو، همانطور كه در جـدو . كاربر حق دسترسي نوشتن را دارد

اگـر  . شـود  نشان داده شده است، همراه با هر منبع يك مقـدار نگهـداري مـي   

كاربري يك مقدار صحيح را به عنوان مدرك همراه با تقاضاي نوشتن خود به 

شود كه ارسال كننده حـق نوشـتن در    كارگزار، ارسال كند كارگزار مطمئن مي

پس از ارسال مـدرك توسـط كـاربر، كـارگزار بررسـي      . منبع مورد نظر را دارد

ي درج شـده در   با رشته ي فرستاده شده كند كه اطمينان حاصل كند، رشته مي

سمت كارگزار يكي است يا خير؛ در صورت يكي بودن، عمـل نوشـتن انجـام    

  .شود شود و در غير اين صورت تقاضا رد مي مي

  جدول منابع به همراه مدرك): 4(جدول 

  

ي اصلي در اينجا چگونگي بدست آوردن اين مدرك توسـط كـاربر    مسئله

ي مشابه اشتقاق كليد به كـار گرفتـه   اگر براي بدست آوردن مدرك روش. است

ي آغـازين بـراي اثبـات حـق      شود، كاربر با داشتن يك رشته به عنوان نقطـه 

آورد و آن را با تقاضـاي   ي متناظر با منبع مورد نظر را بدست مي نوشتن، رشته

در اينجا، مالك بايـد از روي مـاتريس دسترسـي، يـك     . كند نوشتن همراه مي

و همانند قبل بر اساس )) 3( ل همان جدو( ن ساختهماتريس براي حقوق نوشت

همانطور كه در روش    .ها را بسازد آن جداول مربوط به كاتالوگ عمومي شناسه

هاي ريشه متناظر با هر يك  آمده است، هر يك از گره [1,3] ساخت گراف در

 هايي كه متناظر با كاربران هستند، هاي مربوط به گره رشته. از كاربران هستند

  .شوند براي آنها ارسال مي

ي مربوط به خـود مـدرك    كاربر براي نوشتن يك منبع ابتدا از روي رشته

مربوط به نوشتن منبع مورد نظر را بدست آورده و پس از آن كليد رمزنگاري را 
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آورد و در نهايت با استفاده از كليـد   با استفاده از كليد مربوط به خود بدست مي

كرده و همراه با مدرك براي نوشتن به كارگزار ارسـال  رمزنگاري منبع را رمز 

كند و در  ي موجود در سمت خود بررسي مي كارگزار مدرك را با رشته. كند مي

اين اعمال به صورت صـوري در     .دهد صورت تطابق عمل نوشتن را انجام مي

 ي مربوط به آن اي كه شناسه داده. نشان داده شده است) 2(و)1( هاي الگوريتم

resource_id  كه با كليدresource_key رمزنگاري شده است.  

      تقاضا براي عمل نوشتن): 1(الگوريتم 

  

  انجام عمل نوشتن       ): 2(الگوريتم 

  

كـه  (بايد توجه كرد كاربري كه تنها حق خواندن را دارد، كليد رمزگشايي 

توانـد   اين كليد مـي با استفاده از . را در اختيار دارد) همان كليد رمزنگاري است

ي مربوط به نوشتن  منبع مورد نظر را به صورت صحيح رمز كند اما چون رشته

  .را ندارد توانايي اثبات حق نوشتن را نخواهد داشت

تواند منبع مورد نظر را بخواند  در اينجا، كاربري كه حق نوشتن را دارد مي

وشـتن را  در صورتي كه بخواهيم حـق ن . ولي عكس اين مطلب درست نيست

ي مـدرك نيـز بـراي حقـوق      كامال از حق خواندن جدا كنيم بايد يـك رشـته  

ي مـدرك   توان دو رشته با اين كار به هر كاربر مي. خواندن در نظر گرفته شود

 همانند جدول. اختصاص داد، يكي براي حقوق نوشتن و ديگري براي خواندن

ي نوشـتن و ديگـري   شود، يكي بـرا  براي هر منبع دو مقدار نگهداري مي ،)5(

ي  هاي در دسترس عموم قـرار گرفتـه   كاربر با استفاده از شناسه. براي خواندن

  .تواند مدرك مربوطه را بدست بياورد آنها مي

  جدول منابع به همراه مدرك خواندن و نوشتن): 5(جدول 

  

در اينجا بنا به روشي كه براي بدست آوردن كليد رمزنگاري استفاده شده 

يـك گـراف بـراي مـدرك حـق      . شـود  چهار گراف نگهداري مي است، سه يا

نوشتن، يك گراف براي مدرك حق خوانـدن و يـك يـا دو گـراف نيـز بـراي       

توان به جاي نگهداري گراف اشتقاق كليد،  مي. شود اشتقاق كليد نگهداري مي

اند،  كليدها را در دو گراف ديگر كه به منظور بدست آوردن مدرك طراحي شده

ابتدا با استفاده از ماتريس دسترسي خواندن يا نوشتن منابع رمزنگاري . قرار داد

كاربر پس از بدست آوردن مدرك حق مورد نظـر بايـد بتوانـد كليـد     . شوند مي

بـراي بدسـت آوردن كليـد رمزنگـاري     . مربوط به همان منبـع را بدسـت آورد  

 توان از يك مرحله اشتقاق كليد اضافه از روي مـدرك مـورد نظـر كمـك     مي

آورد و در نهايـت بـا يـك مرحلـه      كاربر مدرك مربوطه را بدسـت مـي  . گرفت

از . آورد اشتقاق اضافه از روي مدرك بدست آمده كليد رمزنگاري را بدست مي

هـاي نوشـتن و يـا خوانـدن      ها تنها با يكي از ماتريس آنجا كه رمزنگاري داده

ـ    شود، رمزنگاري مجددي صورت نمي انجام مي ال از يـك  گيرد و تنهـا يـك ي

. گـردد  گراف مدرك به ديگري جهت بدست آوردن مدرك مورد نياز ايجاد مي

هـاي متنـاظر بـا     هاي غيرمجاز نيـز وجـود نـدارد چـون گـره      مشكل دسترسي

هـا قـرار دارد و هيچگونـه اشـتقاقي از روي آنهـا       كليدهاي رمزنگاري در برگ

دن كليـد  هـايي كـه منجـر بـه بدسـت آور      يـال ، )7( در شكل. شود انجام نمي

هـاي اضـافي كليـدها     در ايـن گـره  . انـد  شوند بصورت خطچين رسم شـده  مي

البتـه چـون بعضـي از    . نشان داده شده اسـت  φشوند كه با تابع نگهداري مي

كليــدها بــا هــم يكــي هســتند يكــي از آنهــا نشــان داده شــده اســت، بــراي 

5:نمونه 6 7( ) ( ) ( )r r rφ φ φ= 1و = 2( ) ( )r rφ φ=.  

  
  بدست آوردن كليد پس از يافتن مدرك): 7(شكل 
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  بحث و بررسي -4

ي اعمال كنترل دسترسـي   روش ارائه شده در اين مقاله روشي جديد در زمينه

باشد كـه   اي مي هاي برونسپاري شده است كه اولين مقاله داده نوشتن در پايگاه

اسـت بـا    شدهوش پيشنهادي سعي ردر . به بررسي اين موضوع پرداخته است

رده براي انجـام عمـل خوانـدن ايجـاد كـ     هاي ارائه شده  تغييراتي كه در روش

به عبارت ديگر تغييرات گفتـه شـده در   . را حفظ كند ها ، مزاياي آن روش تاس

هاي پيشنهادي بـراي انجـام    اينجا تنها باعث ايجاد در خواص و مزاياي روش

هايي كه كاربران نياز بـه   در محيط روش پيشنهادي. عمل خواندن نشده است

داشتن قابليت خواندن منابع و بروزرساني آنهـا را بـه صـورت همزمـان دارنـد      

اي  از آنجا كه عمل نوشتن خود داراي ماتريس دسترسي جداگانـه . كاربرد دارد

، مشكالت  شود است و بر اساس آن يك گراف اشتقاق كليد جداگانه ساخته مي

هاي دسترسي در اين  ها و چگونگي بروزرساني گراف همربوط به مديريت شناس

  .روش هم همچنان وجود دارد

  نتيجه و كارهاي آتي -5

ي كنتـرل   هـاي موجـود در زمينـه    ها و چـالش  در اين مقاله به بررسي مشكل

روشي كه در . هاي برونسپاري شده پرداخته است دسترسي نوشتن بر روي داده

ي اعمـال   هـاي پيشـنهادي در زمينـه    اينجا ارائه شده بر مبناي گسترش روش

كنتـرل  . باشـد  مـي   هاي برونسپاري شده داده كنترل دسترسي خواندن در پايگاه

ايـن روش بـا   . شـود  دسترسي بر اساس روش رمزنگاري انتخـابي انجـام مـي   

، دسترسي كاربران به كليـد رمزگشـايي منـابع را     استفاده از گراف اشتقاق كليد

هـاي   گـراف اشـتقاق كليـد بـراي كنتـرل دسترسـي      در اينجـا  . كند كنترل مي

  .هاي آن بررسي گرديد بروزرساني هم به كار گرفته شد و مشكالت و چالش

ي كارايي را براي گراف اشتقاق كليد خواندن بدون وجود  توان مقايسه مي

اي بين  توان مقايسه همچنين مي. گراف اشتقاق نوشتن و با وجود آن انجام داد

راف خواندن و نوشتن به صورت مجزا و استفاده از يك گـراف  استفاده از دو گ

ي كارايي براي اسـتفاده از روش قـرار دادن    مقايسه. به صورت مشترك داشت

هاي مدرك و يا استفاده از گـراف اشـتقاق كليـد     كليدهاي رمزنگاري در گراف

تواند مورد تحقيق و پـژوهش   ها و زمان دسترسي مي مجزا از نظر تعداد شناسه

  .رار گيردق

  سپاسگزاري
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