
9/9/2010

1

روشی کارآ و امن جهت پرس وجوي بازه اي روي داده رمز شده  
XML

مریم کریمی، رسول جلیلی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

مرکز امنیت داده و شبکه شریف

به نام خدا

عناوین
مقدمه
کارهاي مرتبط
معماري عمومی
روش رمزنگاري
طراحی  شاخص
روش پردازش پرس و جو
بررسی امنیت روش
ارزیابی و مقایسه
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مقدمه
 Database As a Service(DAS)مدل

استفاده از رمزنگاري در صورت عدم اعتماد به کارپذیر
رمزنگاري کلی؟

روش هاي رمزنگاري با قابلیت پرس و جو
XMLنگهداري داده به فرم 

XMLپرس وجو روي داده رمزشده 
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 وجوروش پردازش پرس•
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تعریف مسئله
XMLحفظ امنیت در اسناد 

هاي حساس لزوم محافظت از داده
هاي موجود در سند لزوم محافظت از ارتباطات محرمانه بین داده

فرضیات
ها از فرکانس تکرار و دامنه مقادیر و برچسب) مهاجم(اطالع دقیق کارپذیر 

دهد و همیشه به پرس و جوها پاسخ  کارپذیر داده هاي پایگاه داده را تغییر نمی
).درستکار(دهد صحیح می

).کنجکاو(ها ارتقاء دهد کوشد اطالعات خود را در مورد داده کارپذیر می
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ها نیازمندي
به حداقل رساندن حجم محاسبات در طرف کارخواه
کاهش سربار ارتباطی
سازي کاهش سربار فضاي ذخیره
وجو افزایش کارآیی و سرعت پرس
کارایی دسترسی به داده هاي رمزنشده نباید به خاطر داده هاي رمزشده کاهش یابد
کاهش حجم داده رمزشده ارسالی به سمت کارخواه
روش هاي پرس وجو

تطبیق دقیق و بازه اي: داده عددي •
تطبیق دقیق و تطبیق الگو: اي داده رشته•
حفظ امنیت

امنیت سند رمز شده•
امنیت فراداده•
امنیت پاسخگویی به پرس وجو•
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XMLسند و شماي 

 سـندXML یک درخـت منظم و جهـت دار شامل عناصر، صفات و مقادیر
ما، گرافی از نودها و انواع است که نام و نوع نودهاي اسناد در آن تعریف می شودیک ش .
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<project>
<milestone>

<title>design</title>
<resource date='2007-03-12'>

<title>XML indexing</title>
<description>XML is data…</description>

</resource>
</milestone>
<milestone>

<resource date='2008-30-1'>
<title>system</title>

</resource>
<title>implementation</title>
<resource>

<title>user</title>
</resource>

</milestone>
</project>
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PathExpr

StepExpr

NodeTest

PredicateList

Predicate

ComparisonExpr

CompOp

 گویی به پرس وجوهاپاسخ
 استانداردW3C  براي پرس وجو رويXML

•XPath : استفاده از فرم مسیر براي آدرس دهی نودهاي درخت در ترکیب با عبارات شرطی

•XQuery : بهره گیري ترکیبی از عباراتXpath

 پرس وجوهاي نوعی روي اسنادXML شروط ساختاري را با استفاده از تعیین مسیر و شروط روي ،
.مقادیر را با عبارات شرط اعمال می کنند
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•  /projects/project/title
•  //milestone//title

• //resource[@date≥'2007-01-01' and @date<'2008-01-01']
• //project[title='XCrypt']//resource[@date≥2008-01-01']

مقدمه و مفاھیم پایه•
کارھای مرتبط•
معماری عمومی •
روش رمزنگاری •
طراحی شاخص•
 وجوروش پردازش پرس•
بررسی امنیت روش•
ارزیابی و مقایسه•

 گویی به پرس وجوهاپاسخ
پرس وجو روي ساختار سند

انتخاب نودها براساس نام  1.

اعمال مسیر برچسب2.

اعمال سلسله مراتب نوع3.

پرس وجو روي محتواي سند
فیلتر بر اساس تطبیق عینی1.
فیلتر براساس تطبیق بازه اي2.
فیلتر بر اساس تطبیق الگو3.
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XML گذاري اسناد شاخص

یابی به داده مورد نیاز بدون مرور کلی سنددست 
تقسیم فضاي جستجو بر اساس سلسله مراتب سند:  هاي ساختارگراشاخص•

سلسله مراتب مسیر برچسب
سلسله مراتب نوع

 دهی فضاي جستجو بر اساس مقادیر متنی و عدديسازمان:  هاي مقدارگراشاخص•
شاخص تطبیق عینی
شاخص بازه اي
شاخص متنی

مقدارگرا -  هاي ساختارشاخص•
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کارهاي مرتبط
 پرس وجو روي اسناد رمزشدهXML )تطبیق عینی(

)2003شرفل و همکارانش، سال (روش سمکریپت •
)2004برینکمن، سال (روش برینکمن •
)2003فنگ و همکارانش، سال ( سازي روش مبتنی بر درهم•
)2006لی و همکارانش، سال ( وجو روش آگاه از پرس•

 پرس وجو روي اسناد رمزشدهXML )تطبیق بازه اي(
)2006یانگ و همکارانش، سال (روش مبتنی بر برداري سازي •
)2006چاندرا و همکارانش، سال (روش چاندرا •
)2006ونگ و همکارانش، سال (روش ونگ •
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 بندي کارهاي مرتبطجمع

11

سرعت  
جستجو

سرعت  
پاسخ گویی

سربار 
ذخیره سازي

سربار 
ارتباطی

بار 
پردازشی 
کارخواه

امنیت
عدم 

به اعتماد 
کارپذیر

پرس وجو
درشت 
دانگی حمله روش

اندازه مبنا
حمله 
فرکانس مبنا بازه اي تساوي

O(n)          ریز برینکمن

O(log n)          درشت درهم سازي

O(n)          متوسط
آگاه از 

پرس وجو
O(n)          ریز سمکریپت

O(n)          ریز یانگ

O(n)          متوسط چاندرا

O(log n)          متوسط ونگ
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)درشت دانگی متوسط(رمزنگاري بالکی •
اعمال رمزنگاري بر اساس محدودیت هاي امنیتی کاربر•
استفاده از بازه هاي حقیقی قابل انعطاف بعنوان شاخص ساختاري•
بعنوان شاخص مقداري OPESبراي مقادیر رمزشده با  Bاستفاده از درخت •
 فضاي ذخیره سازي باال
نامقاوم در برابر حمالت فرکانسی
نامقاوم در برابر حمالت اندازه مبنا
افشاء ساختار سند در سمت کارپذیر
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ارائه روش
معماري عمومی
رمزنگاري سند
طراحی شاخص

شاخص سمت کارپذیر•
شاخص ساختاري
شاخص مقداري

شاخص سمت کارخواه•
پاسخ گویی به پرس وجو
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معماري عمومی

 و تابع رمزنگاري         و تولید فراداده با مجموعه کلید     رمزگذاري سند
     شماي (نگهداري                              در سمت کارگزار و فرادادهXML (در سمت کارخواه
 تولید پرس و جوي اولیه، جابجایی بخش هایی از پرس وجو با بخش هایی از      و رمز گذاري پرس وجو در سمت

کارخواه 
استفاده از فراداده      براي پاسخگویی به پرس وجو در سمت کارگزار
 ،                              رمزگشایی  پاسخ و اعمال پرس وجوي اولیه روي آن

Enc XML DB

Server 
Metadata

Client 
Metadata

Query 
Translator

Query 
Executer

XML  
Decryptor

Service Provider

Client Server
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تعیین محدودیت هاي امنیتی

 وابستگیمحدودیت هاي  :
پنهان سازي ارتباط ساختاري دو نود

پنهان سازي  : محدودیت هاي نوع نود
ساختارنود شامل محتوا و 
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رمزگذاري بر مبناي محدودیت هاي نود
بصورت نود محدودیت هر براي    مخصوص کلید یک تخصیص             .
زیردرخت در برگ ها کلیه براي تصادفی الیه گذاري.
زیردرخت و محتوا کل با همراه می کنند ارضا را       محدودیت که برچسب هایی کلیه رمزگذاري.  
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جداسازي برمبناي محدودیت هاي وابستگی
تخصیص کلید مخصوص    به هر محدودیت وابستگی                    که در آن                  و

     
جداسازي یکی از دو نود محدودیت از پدرش
 اختصاص شناسه تصادفیPID به هر پدر
 اختصاصBID  به هر فرزند، معادل با شناسه دستهPID

 اختصاصEnc(PID,Ki) به هر فرزند
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رمزگذاري سند
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طراحی شاخص ساختاري
اختصاص بازه هاي اعداد حقیقی به جاي اعداد ترتیبی.
 براي ریشه سند [0,1]اختصاص بازه.
اختصاص زیربازه هاي غیرهم پوشان براي فرزندان هر نود.
اختصاص شاخص براي برچسب هاي رمز نشده و ریشه بالك هاي رمز شده.

1.   
2.   
3.   
4.   

پیش بینی شکاف براي قابلیت درج.
.بین شروع بازه پدر و شروع بازه اولین فرزند1.
.بین پایان بازه پدر و پایان بازه آخرین فرزند2.
.بین پایان بازه هر نود و آغاز بازه برادر بعدي3.
انعطاف پذیري شاخص ساختاري
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ساخت جدول -ساختاريطراحی شاخص 
FIشاخص 

یک یا بیش از یک کلید براي رمزگذاري ریشه بالك هاي رمز شدهاختصاص •
اختصاص تاپل براي ریشه هاي رمز شده و برچسب هاي رمز نشده•

19

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], …
… …

Block IDFI Index
B1[.17,.2]
B3[.52,.55]
B2[.375,.38]
B4[.8,.819]
......

FIجدول شاخص 
جدول بالکهاي رمزشده
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Bجدول -شاخص مقداري

اختصاص یک کلید به هر نوع کلی پدر برگ
 تشکیل جدولB  براي دسترسی مستقیم به درختانB

20

Leaf-parent B-tree
E('Post',K'1)
E('Number',K'2)
E('Issuer',K'3)
E('Expiration',K'4)
Age
PID
TEL
Salary
Name
Date
ID
BID
EncPID
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Bدرخت -شاخص مقداري

 رمزگذاري همه فرزندان پدربرگ هاي محرمانه  با روشROPES

حفظ ترتیب در دسته ها•
تصادفی کردن دسته ها•
 درج فرزندان هر پدر برگ در درختB مربوط به همان پدربرگ

کاهش احتمال حمالت فرکانسی(اضافه کردن نودهاي ساختگی(

21

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 …
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فراداده سمت کارخواه
ماي سند اصلی در سمت کارخواهاستفاده از ش
 حذف ساختار بالك ها از جدول شاخصFI

حذف ساختار بالك ها از پرس وجو
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 وجوپردازش پرس
تبدیل پرس وجو در سمت کارخواه

تعویض1.

جداسازي2.

رمزگذاري برچسب3.

رمزگذاري مقدار4.
پردازش پرس وجو در سمت کارپذیر

FIجستجو در جدول شاخص 1.

تعیین شماره بالك ها از شاخص ساختاري2.

تعیین شماره بالك ها از شاخص مقداري3.

اشتراك پاسخ زیرپرس وجوها4.

اشتراك نتایج شاخص مقداري و ساختاري5.
رمزگشایی و پردازش ثانویه در سمت کارخواه

رمزگشایی بالك هاي رمزشده1.

PIDرمزگذاري نودهاي 2.

اعمال پرس وجوي اولیه و حصول نتیجه نهایی3.
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 وجو در سمت کارخواهتبدیل پرس

جایگزینی هر سلسله برچسب مربوط به یک بالك با ریشه آن بالك: تعویض
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 وجو در سمت کارخواهتبدیل پرس
ما، به طور مشابه،   :جداسازيکلیه سلسله برچسب هاي مربوط به بخش هاي جداشده از سند و ش

.جداسازي می شوند
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 وجو در سمت کارخواهتبدیل پرس
رمزگذاري برچسب

FIرمزگذاري ریشه هاي بالك با کلیدهاي شاخص  •

Bرمزگذاري پدربرگ هاي بالك با کلیدهاي جدول •

رمزگذاري مقدار
ROPESرمزگذاري مقادیر با روش •
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 وجو در سمت کارپذیرپردازش پرس
 جستجو در جدول شاخصFI

27

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], …
… …
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Block IDFI Index

B1[.17,.2]
B3[.52,.55]
B2[.375,.38]
B4[.8,.819]
......

 وجو در سمت کارپذیرپردازش پرس
تعیین شماره بالك ها از شاخص ساختاري
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 وجو در سمت کارپذیرپردازش پرس

XMLارائه روشی جهت پرس وجو روي داده رمزشده  29
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 وجو در سمت کارپذیرپردازش پرس
تعیین شماره بالك ها از شاخص مقداري

30

1000|2000

(17751,B2)|

(5005,B3)|(8500,B2) (29017,B6)|(40023,B19)
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 وجو در سمت کارپذیرپردازش پرس
اشتراك نتایج شاخص مقداري و ساختاري

اشتراك پاسخ زیرپرس وجوها
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پردازش ثانویه در سمت کارخواه
 اگر پاسخ، شامل داده غیر حساس بوده و پرس وجو شامل جداسازي نباشد، پاسخ دریافتی دقیق

.است و نیازي به پس پردازش نیست
  پاسخی که حامل یک بالك رمزشده است، توسط کارخواه رمزگشایی شده و پرس وجوي اولیه روي

.آن اعمال می گردد
 در مورد پرس وجوهاي جداسازي شده، عباراتPID  رمز می شوند و کلیه پاسخ هایی کهEncPID 

.متفاوت است از نتیجه نهایی حذف می شوند PIDآن ها با رمزشده 
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امنیت-ارزیابی و مقایسه
 و برگ برچسبمقابله با حمالت فرکانسی
جلوگیري از افشاء ساختار بالك هاي رمز شده
 روابط محرمانهحذف

XMLروشی کارآ و امن جهت پرس وجوي بازه اي روي داده رمز شده 33

مقدمه و مفاھیم پایه•
کارھای مرتبط•
معماری عمومی•
روش رمزنگاری •
طراحی شاخص•
 وجوروش پردازش پرس•
بررسی امنیت روش•
ارزیابی و مقایسه•

امنیت-ارزیابی و مقایسه
مقابله با حمالت فرکانسی برچسب

DSIوقوع حمله فرکانسی برچسب از طریق جدول : ونگ•
FIحذف برچسب هاي بالك از جدول شاخص •
اختصاص چند کلید به ریشه بالك ها•
Bافزودن نودهاي ساختگی به درختان رمزشده •

مقابله با حمالت فرکانسی برگ
رفع حمله فرکانسی برگ با سه تکنیک تقسیم، توزین و نویز: ونگ•
ROPESاستفاده از روش رمزنگاري •

مقابله با حمالت اندازه مبنا با استفاده از الیه گذاري تصادفی
جلوگیري از افشاء ساختار بالك هاي رمز شده

DSIافشاي ساختار بالك ها از طریق جدول : ونگ•
FIحذف ساختار بالك از جدول •
حذف ساختار بالك از پرس وجو•
نگهداري ساختار در قالب شما در سمت کارخواه•

محرمانگی روابط
 هاي وابستگیاستفاده از رمزنگاري براي محدودیت: ونگ•
استفاده از تکنیک جداسازي•
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سرعت  
جستجو

سرعت  
پاسخ گویی

سربار 
ذخیره سازي

سربار 
ارتباطی

بار 
پردازشی 
کارخواه

امنیت
عدم 

به اعتماد 
کارپذیر

پرس وجو
درشت 
دانگی حمله روش

اندازه مبنا
حمله 
فرکانس مبنا بازه اي تساوي

O(n)          ریز برینکمن

O(log n)          درشت درهم سازي

O(n)          متوسط
آگاه از 

پرس وجو
O(n)          ریز سمکریپت

O(n)          ریز یانگ

O(n)          متوسط چاندرا

O(log n)          متوسط ونگ

O(log n)          متوسط ما روش
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کارآیی-ارزیابی و مقایسه
تعیین محدودیت هاي امنیتی

 رمزگذاري نودهاي//publisher ،//author، //bibcode  و//creator   با کل زیردرخت و محتوا
.در روش پایه

 عملیات رمزگذاري بالکی براي نودهاي//creator و //bibcode.
 عملیات جداسازي براي نودهاي//publisher و //author.

35

SC1: //reference/source:(//author,//publisher)
SC2://reference:(//city,//author)
SC3://reference:(//name,//publisher)
SC4:// referencr//other/bibcode
SC5://history/ingest/creator
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کارآیی-ارزیابی و مقایسه
توزیع کار بین کارخواه و کارپذیر

ترجمه در سمت کارخواه
ترجمه در سمت کارپذیر

پردازش پرس وجو در سمت کارپذیر
زمان ارسال پاسخ به سمت کارخواه

رمزگشایی در سمت کارخواه
پردازش پرس وجو در سمت کارخواه
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کارآیی-ارزیابی و مقایسه
صرفه جویی در زمان

محاسبه مقدار              بعنوان نرخ صرفه جویی براي هر روش                 •
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سربار فضاي ذخیره سازي

38

تعداد کل برگ هاي بالكتعداد کل برچسب هاي بالكتعداد کل ریشه هاي بالك
تعداد کل ریشه زیردرخت هاي  

جداشده
تعداد کل برچسب هاي زیردرخت هاي  

جداشده
تعداد کل برگ هاي زیردرخت هاي  

جداشده

تعداد کل برگ هاي غیرمحرمانهتعداد کل برچسب هاي غیرمحرمانهتعداد نودهاي ساختگی

XMLسند رمز شده 

FIجدول شاخص 

جدول بالك هاي رمزشده
Bدرخت 

مجموع

XMLسند رمز شده 

DSIجدول شاخص 

جدول بالك هاي رمزشده
Bدرخت 

مجموع

عناصر ذخیره شده در سمت کارپذیر در روش بهینه

عناصر ذخیره شده در سمت کارپذیر در روش پایه
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کارهاي آتی
  توسعه شاخص هاي مقداري براي پشتیبانی از پرس وجوهاي تطبیق الگو، تجمعی و

.عبارات باقاعده
  ارائه روش هایی که کاربران و یا گروهی از آن ها تنها بتوانند داده اي را که مجاز به

.  دسترسی آن هستند، رمزگشایی کنند
  توسعه این روش براي مدل حمالتی که در آن توزیع بار کاري پرس وجو براي مهاجم

.مشخص است

XMLروشی کارآ و امن جهت پرس وجوي بازه اي روي داده رمز شده 39

مراجع
، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، شهریور XMLارائه روشی جهت پرس وجو روي داده هاي رمزشدة کریمی، مریم، 1.

1388.
، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی  روشی براي اعمال پرس وجو روي پایگاه داده رمز شده بدون رمزگشایی اولیهمنصوري، فاطمه، 2.

.1387شریف، تهران، آذر 
3. Feng L., Jonker W., "Efficient Processing of Secured XML Metadata", OTM Workshops, Lecture Notes in 

Computer Science, vol. 2889, pp. 704-717, 2003.
4. Lee J., Whang K., "Secure query processing against encrypted XML data using Query-Aware Decryption", 

Elsevier, Information Science , vol. 176, pp. 1928-1947, 2006.
5. Schrefl M., Grun K., Dorn J., "SemCrypt – Ensuring Privacy of Electronic Documents through 

semantic-based Encryption query processing", In Proc of 21st International Conference on Data 
Engineering Workshops, pp. 1191-1199, 2003.

6. Jammalamadaka R.C., Mehrotra S. , "Querying Encrypted XML Documents", In Proc of 10th IEEE 
International Database Engineering and Applications Symposium(IDEAS’06), pp. 129-136, 2006.

7. Wang H., Lakshmanan L.V. S., "Efficient secure query evaluation over encrypted XML databases", In Proc. 
of the 32nd VLDB Conference, Seoul, Korea, pp. 127-138,  2006.

8. Wang H., Secure query answering and privacy preserving data publishing, Ph.D thesis, Department of 
Computer Science, University of British Columbia, Vancouver, October 2007.

9. Karimi M., Hadavi A., Jalili R., “A Secure Range Query Enabled Approach for Encrypted XML Documents”, 
In Proc of 6th International ISC Conference on Information Security and Cryptography(ISCISC’09), 
Isfahan, Iran, 2009.

10. Grün M. K., Flexible and Selective Indexing in XML Databases, Ph.D thesis, Department of Computer 
Science, University of Linz, Linz, August 2008.

11. XML Data Repository, University of Washington. 
http://www.cs.washington.edu/research/xmldatasets/www/repository.html.

XMLروشی کارآ و امن جهت پرس وجوي بازه اي روي داده رمز شده  40



9/9/2010

21

41


