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چکیده
-مرکزي اسـتفاده مـی  گزارخدمتهاي اطالعاتی براي کاهش هزینه نگهداري و حمل اطالعات از یک ماشین امروزه کاربران سیستم

شـود. از طرفـی   محرمانه کاربران عموما به صورت رمزشـده نگهـداري مـی   هايکنند. از آنجا که این ماشین قابل اعتماد نیست، داده
تواند امنیت میرمزشدههاي هاي ناامن جستجو  در دادهتواند امنیت اطالعات را تضمین نماید، چرا که روشرمزنگاري به تنهایی نمی

اطالعات را به خطر اندازد.
با مشکالت اساسی از جمله سربار عملیات رمزنگاري و حمالت تحلیـل رمـز   هاي رمزشده هاي مدیریت و جستجو در دادهاغلب روش

کنـیم و سـپس بـا    هاي متنی رمزشده ارائه میاولیه از جستجوي مبتنی بر کلید خصوصی در دادهمدل یکدر این نوشتارمواجه اند. ما 
سـازي  هاي مشابه، اسـتفاده از خالصـه  با روشرسیم. در مقایسهبهبود تهدیدات مشکالت امنیتی و کارایی آن به یک مدل نهایی می

و کور کردن کلمات متن اصلی بر سرعت جستجو افزوده و از حمالت تحلیل رمز و استنتاج آماري کاسته است. محاسبه باقیماندهپیام،
طول بودن حدودیت در همامکان برقراري توازن بین کارایی و امنیت بر اساس نیاز کاربر، عدم اعتماد کاربر به ماشین مشتري، عدم م

هاي این روش است.از دیگر ویژگیکاهش پهناي باندگزار و کلمات، کاهش حافظه مصرفی در ماشین خدمت

کلمات کلیدي
هاي متنی رمزشده، جستجوي مبتنی بر کلید خصوصیهاي رمزشده، جستجو در دادهداده

مقدمه-1
دهنـد  ترجیح مـی اطالعات، کاربراننگهداري و حمل سربارامروزه با افزایش 

یک مدل کرده و به کمکذخیرهاطالعات مورد نیاز خود را در یک جاي امن 
بـه اطالعـات خـود دسـتیابی داشـته      )1گـزار مرکزي (خـدمت اي پایگاه داده

-مـی 2ريماشین مشـت کاربر درخواست خود را به یک. در این مدل[3]باشند
-گـزار ارسـال مـی   وجـوي متناسـب بـه ماشـین خـدمت     دهد و از آنجا پرس

اي، ي کاربران (رابطـه هاي محرمانهدر این مدل حفاظت از داده.[7,11]شود
اي برخوردار است و عموما به کمک رمزنگـاري  ) از اهمیت ویژهXMLمتنی، 

شود. حاصل می

رمزشده عمومـا بـه معرفـی    هاي متنیدادهيجستجوهاي پایه در روش
هاي رمزشده دادهامن در وجوي پرسسازي ویک مدل رمزنگاي، نحوه ذخیره

تـوان ایـن   . مـی [1]پردازنـد مـی گـزار خدمتاز ماشین پاسخ چگونگی ارائه و 
بـه  شـود) انجام میبر اساس جستجوي یک یا چند کلمه خاص هاي را (روش

، [2,10]بتنی بر کلید خصوصـی هاي م: تکنیککردچهار دسته اساسی تقسیم 
گذاري شاخصهاي مبتنی بر ، تکنیک[12]هاي مبتنی بر کلید عمومیتکنیک

.[4]3هاي جستجوي کلمات مرتبطتکنیکو[1]
از جملهکه هاي جدي مواجه استهاي رمزشده با چالشدادهجستجو در

زنگاري، مدیریت هاي کارآمد رمتوان به موارد زیر اشاره نمود: ارائه الگوریتممی
ها و توزیع کلید رمزنگاري، ذخیره و بازیابی اطالعات، اطمینان از جامعیت داده

هاي مـدیریت  از طرفی روش.[3,12]هاي رمز شدهدر دادهي امنو جستجو
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)، بـا دو مشـکل   [12-2,4,8,9]هاي متنی رمزشده ( مانند و جستجو در داده
برابر حمالت تحلیل رمز مواجه اساسی سربار محاسبات رمزنگاري و ضعف در

رمزشـده بایسـتی مـانع از    هـاي  جسـتجو در داده ياست. به طوري که نحوه
. [7]تحلیل رمز و افشاي ناخواسته اطالعات دیگران شود

سـازي پیـام و   از تکنیـک خالصـه  ما در مدل پیشنهادي خود با استفاده 
هاي متنی ر داده، تا حد مطلوبی دو مشکل اساسی جستجو دمحاسبه باقیمانده

هاي رمز شده تا حد قابل قبولی ایم. در این روش دادهرمزشده را برطرف کرده
هاي آماري مقاوم بوده و کاربر ملـزم بـه اعتمـاد بـه ماشـین      در مقابل تحلیل

هـاي  مشتري نیست. همچنین کاربر براساس نیاز خود (بـا انتخـاب الگـوریتم   
امنیت توازن برقرار نماید. تواند بین کارایی ومختلف این مدل) می

-به شرح زیر است. بررسی و ارزیابی روشاین نوشتار هاي بعدي بخش
در بخـش دوم  رمـز شـده   متنـی  هـاي  دادهو جستجوي مدیریتمشابه هاي

جستجوي مبتنی بر کلیـد خصوصـی   دل مسوم یکبخش شود. در معرفی می
چهارم ارزیابی شده است. شود که در بخش رمزشده ارائه میهاي متنیدر داده

بخش پایانی این نوشتار به بیان نتایج و کارهاي آتی اختصاص دارد.

هاي مشابهبررسی روش-2
هاي رمزشده مبتنی بر کلید خصوصی در این بخش به معرفی جستجو در داده

پردازیم.(یک یا چند کلمه مرتبط) و ارزیابی آنها می

جستجوي بر مبتنی بر کلید خصوصی- 2-1
از یـک کلیـد   ،هر کلمه و یـا هـر مـتن   بهتواند هاي متنی میگاري دادهرمزن

سـربار  اول بیشتر اسـت، امـا   رویکردامنیت اطالعات در اگرچهاستفاده نماید. 
هـاي کنتـرل دسترسـی در سـطح فایـل و      ، چرا که اعمـال روش فراوانی دارد
نیـاز  یک کلیـد هاي رمز شده براي هر فایل یا یک متن رمزشده اشتراك داده

حـل  یک راه[2,10]ست. درايلیدها کار پیچیدهمدیریت تعداد زیاد کدارد و 
معرفـی شـده کـه    گزارماشین خدمتبر روي متنی رمز شده هايدادهبازیابی 

افشاي محتواي لید عمومی و یا بدون استفاده از کمبتنی بر رویکرد دوم بوده و 
کند.میهاي رمز شده را بازیابی فایل، فایل ( , , ), ,

1. , ,∶ −
2. = ∅
3. ∈
4. ( ) :,
5. = < || ( ) >∶
6. = , = ( ) ∶
7. =
8. =
9.

شبه کد الگوریتم رمزنگاري در رویکرد مبتنی بر کلید ): 1شکل(
خصوصی

وجوسازي و پرسروش ذخیره-2-1-1
)، کلید خصوصی nاي (با طول مساوي کلمههايمتنمدل مورد بررسی در 

)، تــابع شــبه  kاي هــر مــتن ( )، کلیــد مجموعــه k(هــامالــک داده
Fتصادفی( (s)( .ي و ابـرداده رمز ماشین مشتريهر متن در مفروض است

-همـان .شودگزار ذخیره میماشین خدمتبراي جستجوهاي آتی در ، متنآن 
شـود  ) مشاهده مـی [10]سازي (اقتباسی از کد الگوریتم ذخیرهطور که در شبه

s)له اول یک رشته بیت تصادفیدر مرح)، 1(شکل nبه طـول  ( − m  بیـت
تولیـد  sبیتی متناظر بـا  mي رشتهیک سپس تولیید وwمتناسب با کلمه 

Fو sشود. در مرحله بعد می (s tبیتـی  nو رشـته  با یکـدیگر ادغـام  (
شـاخص هـر   سـپس و رمـز  kشود. هر کلمه از متن رمز شده با حاصل می

x(کلمه  t(شود. ها اضافه میشاخصبه مجموعه
شـاخص  ماشین مشـتري متون رمز شده، در این مدل هنگام جستجوي 

بررسی و هاتا تمام شاخصفرستد میگزارماشین خدمتبه کلمه مورد نظر را
شبه کد الگـوریتم جسـتجو مطـابق    [10]براساس .مناسب ارسال شودپاسخ 
xبا محاسبه گزارماشین خدمتباشد.می2شکل  cتمام شاخصبراي-

nبـراي  Fرسد. در صورتی که مقـدار  میtبه یک هاي متن − m  بیـت
وجود دارد. Dدر متنکلمه مورد جستجوبعدي باشد، بیت mبرابر با tابتدایی  ( , )

1. ∈
2. < || ( ) >
3.
4. ∅

شبه کد الگوریتم جستجو در رویکرد مبتنی بر کلید ): 2شکل(
خصوصی 

ارزیابی روش-2-1-2
توان به صورت زیر بیان کرد:هاي این روش را میمهمترین ویژگی

 :با استفاده از تابع شبه تصادفی، جلوگیري از حمله فرهنگ لغت
شود. می4رمزشده کورکلمات 

اي، فشردهامکان جستجو در هر متن یا فایل، اعم از چندرسانه-
الگوریتم رمزنگاري مستقل از متن است.شده و غیره: 

 :عدم رمزنگاري کلمات امکان تحلیل رمز بر روي کلمات جستجو
آورد.جستجو در کانال امکان تحلیل رمز را بوجود می

 :رمزنگاري پیچیدگی فراوانی دارد.عملیات سربار محاسباتی
ذخیره اطالعات گزار: حجم باالي حافظه مصرفی در ماشین خدمت

دهد.فراوان افزون بر متن اصلی، حافظه مصرفی را افزایش می
 :معنی تحلیل کلماتی که حاوي مقادیر بیافشاي اطالعات در فیلتر

.[7,9]تواند به افشاي اطالعات بیانجامدمینیستند 
کند.اطالعی از محتواي متن اصلی آشکار نمیشاخص:امنیت

جستجوي کلمات مرتبط- 2-2
بررسی و یااي چند جستجوي تک کلمهد براساس توانجستجوي چند کلمه می

يابردادهذخیره جوي زیاد، انجام شود. پرسترکیب کلمات متنتمامی حاالت 
-تحلیل چند پـرس امکان واي)کلمهlترکیب براي هر متن 2(حدود فراوان
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از معایب این روش اسـت. بـه   [5,8]گزار ماشین خدمتوجوي مرتبط توسط 
شـود کـه بـا اسـتفاده از     مـی ر این بخش معرفی یگري ددهمین سبب روش

- را تضمین میمحرمانه در زمان جستجو ، عدم افشاي اطالعات مسئله سخت
. [8]کند

و جوروش ذخیره سازي و پرس-2-2-1
و پارامترهاي اولیـه و عمـومی سیسـتم   انتخاب ، باDکلمات متنسازي ذخیره

شود.انجام میماشین مشتريتولید کلید خصوصی کاربر در 
:انتخاب پارامترهاي اولیه

سازچکیدهمولد میدان و همچنین تابع ،Zروي Gدر این مرحله میدان 
ک با یشود و تمامی کلمات) انتخاب می1مطابق (و تابع شبه تصادفی

شوند.تصادفی ترکیب و کور میرشته بیت
)1((1 ) = ( , , , ) = ρ
:تولیدکلید

شود.تولید می) 2براساس رابطه () Kکلید خصوصی کاربر(
)2(( ) = , {0,1}
:رمزنگاري

W(شامل Dاي کلمهlهر متن Wتا , ازابه. اگر شودمیرمز Kبا ),
تابعشود و خروجی انتخاب Zدر محدوده aهر متن عدد تصادفی 

Wروي fکور کننده Vبرابر با , باشد.می)3مطابق (تابع رمز ، باشد,
)3(( , , ) = (g , g , , g , , , g , )
:تولید لیست توانایی

بـا یـک   گـزار، در ماشین خـدمت کلمه در متون رمز شدهmجستجوي 
در محدوده sعدد تصادفی تولید شده) و ماشین مشتريدر (که لیست توانایی  Z ،شامل یک بردار ) 4بر اساس (شود. لیست تواناییانجام میQ   ِبـه طـول

,CapGen(ρ.استکلمات جستجو شده و اندیسCهاي رمزشده، مقدار ثابت تعداد متن K, j , j , , j ) = Cap = (Q, C, j , j , , j )
)۴(

Q = (h(g ), h(g ), , h(g )). C= s + f (W )
:تابع ارزیابی جستجو

از یـک  گزارماشین خدمتکلمه در متون رمز شده، mبراي جستجوي 
بـر اسـاس لیسـت توانـایی     کنـد. ایـن تـابع    استفاده می) 5مانند (تابع ارزیابی

h(Rانجــام و در صــورتیرا ي مــتنجســتجو ) = h(g برقــرار باشــد، (
Rمتن وجود دارند.در اند، جستجو شدهکلمات مرتبطی که = g . g ∑ ,

)۵(

h(R ) = h g . g ∑ ,= h g . g ( ) = h(g )
ابی روشیارز-2-2-2

توان به صورت زیر بیان کرد:هاي این روش را میمهمترین ویژگی
 :تابع شبه کلمات رمزشده با استفاده از جلوگیري از حمله فرهنگ لغت

شوند.تصادفی کور می
اي، فشردهامکان جستجو در هر متن یا فایل، اعم از چندرسانه-

الگوریتم رمزنگاري مستقل از متن است.شده و غیره: 

بر خالف : امکان برقراري توازن بین کارایی و امنیت توسط کاریر
با انتخاب پارامترهاي مختلف اطالعات امنبازیابیهاي عموم روش

توان توازنی بین کارایی و امنیت برقرار کرد.می
ذخیره اطالعات گزار: حجم باالي حافظه مصرفی در ماشین خدمت

دهد.فراوان افزون بر متن اصلی، حافظه مصرفی را افزایش می
هاي امکان تلفیق لیستوجو: عدم امکان یادگیري از نتایج پرس

.[5,7]توانایی و خلق  لیست جدید وجود ندارد

روش پیشنهادي-3
جستجوي مبتنـی بـر کلیـد خصوصـی در     مدل پیشنهاديیک در این بخش 

هـاي  روشو امنیتبه بهبود کاراییکه دهیمرمزشده ارائه میینهاي متداده
شـود تـا   پردازد. در ابتدا یک شماي اولیه  معرفی میمی[2,4,10,12]مشابه

بیان کرده و به یک مدل هاي امنیتی و کارایی را بر اساس آن مهمترین چالش
هاي مشابه نهایی برسیم. در این مدل با کاهش محدوده اعتماد نسبت به مدل

-هر کلمه دلخواه در یک متن رمزشده شده بر روي ماشین خـدمت [3,6,7]
شود.گزار جستجو می

:متن اصلی کاربر
:متن کور شده توسط کاربر
:متن کور شده توسط ماشین مشتري
:تعداد کلمات متن
:یک کلمه از متن
( ساز روي : خروجی تابع چکیده(
,ساز روي : خروجی تابع چکیده
کلید خصوصی کاربر :
ي تابع همنهشتییمانه: پ
در سمت ماشین مشتريي متناظر با : مقدار رمزشده
wگزاردر سمت ماشین خدمتي متناظر با : مقدار ذخیره شده

شماي اولیه- 3-1
سـازي کلمـات و همچنـین روش    ي اصلی در نحوه ذخیرهدر شماي اولیه ایده

شود. سپس با ارزیابی این شما نقاط ضعف جستجو در متن رمزشده معرفی می
یابد. در این مدل فرض شـده  ی بهبود میامنیتی و کارایی مدل در شماي نهای

حرفی هستند و براي جستجوي سریعتر کلمات از 16کلمات یک متن حداکثر 
64حرفـی)،  3بیتی(کلمـات  48حرفـی)،  2و1بیتـی (کلمـات   32هشت قالـب  
حرفـی)،  6بیتی (کلمـات  96حرفی)، 5بیتی (کلمات 80حرفی)، 4بیتی(کلمات 

بیتـی  256حرفـی)،  12تـا 9کلمـات بیتـی ( 192حرفـی)،  8و7بیتی (کلمات128
کنیم. حرفی) استفاده می16تا 13(کلمات

هاي دادهرهیذخ
) متناسب با قالـب کلمـه   هاي (ابتدا کاربر کلید خصوصیها در ذخیره داده

بیـت)  128بـه  SHA1)256تولید کرده و سپس چکیده کلمه بـا الگـورتیم   
کاربر کلمه اصلی، چکیده کلمه و کلید خصوصی خود را شود. اکنون ایجاد می

کنـد (بـا اسـتفاده از یـک تـابع      )، ترکیـب مـی  3(شکل Aمطابق با الگوریتم 
شود. در آخر ) پنهان ي بی معنی (کورکننده) تا هر کلمه درون یک کلمه
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شود و نگاري دیگري اعمال می)، عمل نهان3(شکل Bبراساس الگوریتم 
(Aگزار ذخیره شود.شود تا در ماشین خدمتلید میتو ( , , ),

1. ∈
2. = + ( ) ×// ( ) = 1( ) 256bitB) ( ( , , ), )
1. ∈
2. = + ( ) ×// ( ) = 5( ) 32bit

در شماي اولیهو هاي محاسبه شبه کد الگوریتم):3شکل(

هاجستجوي داده
کلمه، مقدار چیکـده بـا مقـدار دریـافتی از ماشـین      هر ازا بهدر مرحله جستجو

و در ، شناسـه مـتن   بودن دو مقـدار مشتري مقایسه شده و در صورت یکسان
شـود. در نهایـت کـاربر بـا    صورت نیاز کاربر، متن رمز شده به او ارسـال مـی  

(C. یابدمیدست به مقدارمحاسبه ( ( ))
1. ∈
2. = ( )
3. ( ) = ( )

جستجو کلمه رمز شده در شماي اولیهشبه کد الگوریتم):4شکل(

هیابی شماي اولیارز
- مـی دسترسی ندارد، کلمه چکیدهبه کلید کاربر و ماشین مشترياز آنجا که 
وجود نداشته و کاربر ملزم به اعتمـاد بـه   امکان کشف کلمه اصلی توان گفت 

نیست. اما این روش تمهیـدات قابـل قبـول بـراي مقابلـه بـا       ماشین مشتري
حمالت تحلیل رمز ندارد و به یک کورکننده غیرخطی اکتفـا کـرده اسـت. از    

)آنجا که پس از یکبار ارسال  wتواند مقـدار  گزار میماشین خدمت(
بیهوده است و بـر امنیـت   wتوان گفت عمل کور کردن را بدست آورد، می

باشد.5تواند میBساز در الگوریتمتابع چیکدهافزاید. بنابراینمدل نمی
توانـد  البته براي حاالتی که هر کلمه تنها یکبار جستجو شـود ایـن تـابع مـی    

)و ارسـال  تاثیرگذار باشد. از آنجا که هدف اصـلی از محاسـبه    ) ،
تـوان  در مواردي که این ویژگی مورد نیاز نباشد مـی است،پهناي باند کاهش 

.سازي خودداري کردو از عملیات چکیدهذخیره گزارماشین خدمترا در 
، بـر  AESماننـد  عدم نیاز بـه عملیـات رمزنگـاري   گفتنی است در این مدل 

مـی  سبب کـاهش پنهـاي بانـد   سرعت جستجو افزوده و روش محاسبه 
شود.

شماي نهایی- 3-2
هایی براي مقابله با حمالت تحلیل رمـز  در شماي نهایی مدل به ارائه مکانیزم

) و همچنین جلوگیري از کشف 3(شکل Aبر روي تابع کورکننده در الگوریتم 
پردازیم که مراحل گزار میاشین خدمتبار جستجو در مپس از یکمقدار 

آمده است. 5وجو در این شما در شکل سازي و انجام پرسکلی ذخیره

سازي و جستجو کلمات رمز شده در شماي مراحل ذخیره):5شکل(
نهایی مدل پیشنهادي

هاي دادهرهیذخ
ي کور کردن کلمات متن اصلی در مقابل حمالت تحلیل در شماي اولیه نحوه

رمز ضعیف است. بنابراین در مدل نهایی با استفاده از مسئله سـخت محاسـبه   
افزاییم. در این مدل ابتـدا  باقیمانده، از این حمالت کاسته و بر امنیت مدل می

هاي کلمـات  ) متناسب با قالبکاربر هشت کلید خصوصی و هشت پیمانه (
ي ار چکیدهکند. قبل از محاسبه باقیمانده، مقدمتن اصلی تولید می

شـود.  محاسبه می)، مقدار6(شکل Aمحاسبه و سپس مطابق الگوریتم 
بیتـی اسـت.   256همواره یک مقدار ثابـت  بوده ومستقل از در اینجا 

- و به نحوي انتخاب میهايبراساس تعداد بیتهايبنابراین تعداد بیت
(A.بیتی شود256یک کلمه شود که ( , , ),

1. ∈
2. = + , ×// = 1 : 256bit, = ×B) ( ( , , ), , )
1. ∈
2. = ( + × )
3. = ( ( ))

در شماي وهاي محاسبه شبه کد الگوریتم):6شکل(
نهایی

پس از کور شدن کلمات توسط کاربر، ماشین مشتري با استفاده از کلیـد  
را ) مقـدار  6شـکل  Bالگـوریتم  تصـادفی ( ) و یک مقدار خصوصی (

)محاسبه و به همراه مقدار نگاشت  - گزار ارسال میبه ماشین خدمت(
[1]گذاري امن سازي (که مشابه شاخصبدین ترتیب در این مدل ذخیرهکند.

(بـراي  5هـا است) با کمی سربار نگهداري چکیده کلمه و یک جـدول چکیـده  
بـراي کـاهش سـربار تولیـد عـدد      اشت) مواجـه هسـتیم.   نگهداري مقادیر نگ

براي ) محاسبه کرد. 6را مطابق با (توان تصادفی و عملیات باقیمانده می
)مقادیرتسریع در عملیات جستجو به یک دامنـه کـوچکتر نگاشـت    (

ها ذخیره شده است. هاي متناظر در جدول چیکدهشده و شناسه تمام متن
)6(= ( × )= ( + ) =

هاجستجوي داده
هاي رمزشده، مقدار نگاشت چیکده هر کلمه بـه ماشـین   دادهيجستجوبراي 

ها نباشد، پاسـخ  گزار ارسال و در صورتی که این مقدار در جدول چکیدهخدمت
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و یـا متن(هـاي)   (هـا) شناسـه مـتن  جستجو منفی است و در غیراین صـورت  
(C.)7شود (شکل ارسال میماشین مشتريبه رمزشده  ( ) // = ( ( ))

1. ( , ) ∈
2. = ( )

جستجو کلمه رمز شده در شماي نهاییشبه کد الگوریتم):7شکل(

مدل پیشنهاديارزیابی -4
پردازیم. در این بخش به ارزیابی امنیت و کارایی مدل پیشنهادي می

تحلیل امنیتی 
شود که هم بتوان یک کلید بـا  سبب میاستفاده از الگوریتم 

سـازي و محاسـبات   سـربار ذخیـره  طول متناسب (سربار کم) انتخـاب کـرد و  
رمزنگاري را کـاهش داد و از طرفـی بـا اسـتفاده از مسـئله سـخت محاسـبه        

کورشده یکنواخت شده و فرکانس آماري متن باقیمانده امنیت مدل را باال برد (
چکیده کلمه کور شده وابستگی غیر خطی به کلمه اصلی دارد).

)در مدل نهایی بجاي  )از ( تـا استفاده شده است (
کلمـه اصـلی از کلمـه کورشـده     بازیـابی  امنیت با ایجاد یک رابطه غیرخطی،

)افزایش یابد. چرا که در صورت اسـتفاده از  یکـی از  و آشـکار بـودن  (
دست یافت.دیگري با یک محاسبه ساده به توان، مییا ر مقادی

)7(= ×
)8(= + . , = ,

توان نتیجه گرفت:می)8(، با توجه به باشد)7(منطبق برQمقداراگر
)9(− = . − . = ( − . )

توان نتیجه گرفت:می)9(از 
)10(= . + ( ) = + /

گفت:توان ) می10) و (9به کمک (
)11(− = ( − − ) =

بایســتی امکــان ،کــه پــس از ارســال شناســه مــتن بــه کــاربراز آنجــا
تمـامی  ) وجـود داشـته باشـد،    Dآشکارسازي کلمه اصلی از متن کور شـده ( 

بـه صـورت   در صـورتی کـه مقـدار    خواهد بـود. kمضربی از Qر ادیمق
و فضاي حالت آن (مـثال  به امنیت) امنیت 7عمومی باشد، با توجه به ( اسـت و  1و0مقداري بین شود. از طرفی با توجه به آنکه ) وابسته می2

توان گفت امنیت کلید در برابر حمله متن رمزشده انتخابی ) می11به  کمک (
رسد. ) میحالت فضاي حالت 2(2به حدود از فضاي حالت 

وجـود دارد و  کم باشـد، امکـان افشـاي    هايدر صورتی که تعداد بیت
شـود،  براساس یک رابطه مسـتقیم و درجـه اول انجـام مـی    چون محاسبه 

شـود. بـه نظـر    نیز مانع از حمالت تحلیل رمز نمیهاي افزایش تعداد بیت
استفاده از مسئله با ) wرا (نیز مانند Qرسد براي حل این مشکل مقدار می

مـتن  حمـالت  بـه کمـک   (Qتا با فرض معلوم بودن آوریمبدست میسخت 
هاي هر عبارت با نماد قـدرمطلق نشـان   (تعداد بیترسید ) نتوان به معلوم

|داده شده است). | = | | = 256
)12(32 < | |, | | < 256, | | = 128

)13(
= 2| | = 2= max 2| |, 2 .| | → 2 < < 2

حل یک مسئله سـخت برابر با توان نتیجه گرفت افشاي ) می12از (
و برابـر  متناظر با افشاي . همچنین افشاي استدر فضاي حالت 

). در ایـن مـدل تنهـا    13اسـت( با حل یک مسئله سخت در فضاي حالت 
امنیت متن کور شده شود وکاربر محافظت میتوسطو مقدار مقادیر 

) به توان محاسـباتی حـل   SHA1ساز (تابع چکیدهامنیت در ماشین مشتري و 
وابسته است. و مسئله سخت در فضاي حالت 

براي حل مشکالت امنیتی شماي اولیه در الگوریتم 
رض  شده کلیـد ماشـین مشـتري و مقـدار     از مسئله سخت استفاده نموده و ف

)بجاي امن است. استفاده از تصادفی  بـا  wمانع از افشـاي  (
گزارخدمتبه ماشین wشود و عدم ارسال یک محاسبه باقیمانده ساده می

) نیز براي مقابله با حمالت تحلیـل رمـز مفیـد اسـت. از     7عدم استفاده از (یا
)اشت مقادیر طرفی استفاده از نگ ا بـه  رfalse-positiveخاصـیت  ، (

.همراه دارد

)a(

)b(
)، زمان جستجوي کلمات بدون a(زمان ساختن ):8شکل(

)bساز (استفاده از جدول چکیده

تحلیل کارایی
)مدل پیشنهادي ما با استفاده از نگاشت مقادیر  حافظه ذخیره شـده  ، (

- را کاهش داده و بر سرعت جستجو مـی پهناي باند مصرفیبراي هر متن و
- سـربار ذخیـره  ساز و تحمل اندکی جدول چکیدههمچنین با استفاده ازافزاید

نتایج ارزیابی مـا از زمـان   د.گردمیبازΟ(1)وجو در زمان پاسخ پرسسازي، 
هـاي  دهد که این روش نسـبت بـه روش  الزم براي جستجوي کلماتنشان می

، سـاز جـدول چکیـده  عتر بوده و حتی در صورت عدم اسـتفاده از از  مشابه سری
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)حرفی در هر متن با زمان خطی ي کلمهجستجوي  -انجام می(
سـاز  ) و چکیـده ي تفاوت عملیـات رمزنگـاري (ماننـد    شود که به اندازه

تمامی شود مشاهده می8تر است. همانطور که در شکل ) سریع1(مانند 
عملیات تولید متون رمزشده و جستجوي کلمات تقریبا به صورت خطی است. 

شـود، امـا بـا    همچنین جستجوي کلمات پرتکرار با سرعت بیشتري انجام می
شود.افزایش تعداد کلمات در متون رمزشده از سرعت جستجو کاسته می

یک ویژگی اساسی مدل امکان برقراري تـوازن بـین امنیـت و کـارایی      
، 1هاي مختلف از جـدول  ) است. با توجه به انتخاب الگوریتم1مطابق جدول (

تـا حـد   a-6و b-3هـاي  دهد که الگـوریتم می) نشان2نتایج ارزیابی (جدول 
کند. مطلوبی امنیت و کارایی سیستم را تضمین می

) و ذخیره هاي ممکن در کور کردن متن اصلی (روش) : 1جدول (
)گزار (در سمت ماشین خدمتکلمات رمزشده 

نحوه کور شدن کلمه توسط کاربرگزارمقدار ذخیره شده در ماشین خدمت

+ ( ) ×4:+ ( ) ×1:

5:2:

6:3: ( + × )&
a: = ( )

b: = ( ( ))

( + ( )× )
a: = ×

b: = ×
هاي متناسب با کاربردهاي مختلف جستجو در الگوریتم) : 2جدول (

هاي متنی رمزشدهداده
الگوریتم الگوریتم  کاربرد

3bدلخواهمقابله با تحیل رمز در ماشین مشتري

6b3گزارخدمتمقابله با تحیل رمز در ماشین 

دلخواه6گزارخدمتافزایش سرعت جستجو در ماشین 

52سازيکاهش پهناي باند و فضاي ذخیره یا 1

هاي مدل پیشنهادي در کاربردهاي مختلف، با توجه به ارزیابی الگوریتم
نهایی به شرح زیر است.هاي امنیتی و کارایی قابل حصول در شماي ویژگی
با انتخاب امکان برقراري توازن بین کارایی و امنیت توسط کاریر :

2هاي دلخواه مطابق جدول الگوریتم
 :با استفاده از محاسبه باقیمانده و یکنواخت مقابله با استنتاج آماري

ساز و کورشده (استفاده از رابطه تابع چکیدهفرکانس آماري متن شدن 
غیر خطی در کلمه کور شده)تولید رابطه

 :عدم امکان بررسی وجود یک کلمه در متن و حمله تحلیل رمز
Qو kشده بدون اطالع از عدم امکان ساخت یک کلمه کور

:استفاده از تابع کورکننده توسط کاربر عدم اعتماد به ماشین مشتري
 هاجدول چکیدهاستفاده از :(1)جستجو در زمان
 :ي آنچکیدهو ترکیب کلمهجلوگیري از حمله فرهنگ لغت
:هشت قالب کلمه تعریف عدم محدودیت در کلمات متن رمز شده

شده است که قابل گسترش است.

استفاده از خاصیت وجو: عدم امکان یادگیري از تحلیل نتایج پرس
جوودر پاسخ پرس

 و غیره): اي، فشردهانواع متن (چندرسانهامکان جستجو در
سازي از متنهاي ذخیرهاستقالل الگوریتم

 :ساز بجاي رمزنگارياستفاده از تابع چکیدهکاهش سربار محاسباتی
عدم اجبار در گزار: کاهش حجم حافظه مصرفی در ماشین خدمت

)1جدول 5و4هاي ذخیره ابرداده (به کمک الگوریتم
 سازاستفاده از تابع چکیدهباند:کاهش پهناي

گیرينتیجه-5
هاي امنیتی و کارایی پژوهش با ارائه یک طرح اولیه و بهبود مکانیزمما در این 

هاي متنی رمزشده ارائه کردیم. این آن، یک مدل نهایی در جستجوي داده
مدل سربار ناشی از عملیات رمزنگاري را کاهش داده و ضمن افزایش مقاومت 

برابر حمالت تحلیل رمز، امکان برقراري توازن بین امنیت و کارایی را در 
- دهد این مدل در مقایسه با روشفراهم کرده است. نتایج ارزیابی نشان می

تواند متناسب با نیاز کاربر از حمالت تحلیل رمز و استنتاج هاي مشابه می
رسال اطالعات اپهناي باندگزار و آماري بکاهد، حافظه مصرفی ماشین خدمت

را نیز کاهش دهد. امکان افزایش سرعت جستجو به کمک ذخیره نگاشت 
-مقادیر شاخص، عدم اعتماد کاربر به ماشین مشتري و عدم محدودیت در هم

ما در کارهاي بعدي .هاي این مدل استطول بودن کلمات از دیگر ویژگی
ی در ارائه هاي متنی رمزشده، سعهاي جستجو در دادهخود با توسعه روش

هاي زیر داریم.مدلی با ویژگی
هایی باشیم که مجازشماري افراد : ما باید به دنبال راهگمنامی کاربران

.[5]وجو به طور گمنام و با حداقل سربار محاسباتی انجام شودبراي یک پرش
جستجوي کلمات مرتبط هاي جستجوي کلمات مرتبط: توسعه روش

امنیتی مواجه است که بایستی برطرف شود.عموما با سربار کارایی و ضعف

سپاسگزاري
در تهیه این مقاله از تجربیات سرکار خانم فاطمه صداقت نیا استفاده شده 

.شوداست، که از زحمات ایشان تشکر و قدردانی می
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