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 -1استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) -2 ،کارشناسی ارشد امنیت اطالعات دانشگاه تهران
(دریافت ،59/11/12 :پذیرش)59/20/22 :

چکیده
در الگوی محاسباتی رایانش ابری و سرویسهای ذخیرهسازی ابری ،همواره بزرگترین مانع پذیرش آن توسط سازمانهایی که دادهههای
سری و حساس دارند مسئل امنیت این دادهها (محرمانگی ،جامعیت و دسترسپذیری) آنها بوده است .گرچ محرمهانگی داده ممنهن اسهت
مقابل مهاجم خارجی با اعمال رمزنگاری سمت میزبان حفظ شود ،اما همچنان صاحبان ابر یا کاربران ارشد میزبان ابری قادر ب خواندن دادهها
و ب خطرانداختن محرمانگی آنها هستند .در این مقال  ،الگوریتم جدید ب نام پاد را پیشنهاد میکنیم ک بزرگتهرین نقطه قهوآ آن حفهظ
محرمانگی دادهها ی سری چ در برابر مهاجمان خارجی و چ در برابر میزبان ابری است .ب عبارآدیگر ،اکنون الگوریتم پاد ما را قادر میسازد
ک از سرویسهای ذخیرهسازی ابری برای برونسپاری دادههای طبق بندیشده خهود بهدون دغدغه و نگرانهی درخمهوم محرمهانگی آنهها
استفاده کرده و از مزایای این سرویسها بهره ببریم .برخالف روشهای متداول ک داده کاربر نزدیک سرویسدهنده ابری ذخیره میشد ،ایهده
ما تبدیل فایل کاربر ب  Nقطع متمایز و نامفهوم و ذخیرهسازی هر قطع از فایهل بهر روی یهک سهرویسدهنهده ابهری متمهایز اسهت .مها بها
اضاف کردن یک مرحل پیشپردازش ب الگوریتم پراکنش داده رابین نسبت ب امنکردن آن اقدام میکنیم و روش نوین و بسهیار کارآمهدی را
برای مدیریت کلید ک ب صورآ توزیعی انجام میپذیرد ،ب کار میگیریم تا ب مفهوم امنیت بدون کلید جامع عمهل پوشهانده و از ایهن طریه ،
چالشها ی بسیاری ک در این خموم وجود دارد (تولید یک کلید امن ،سازوکار حفاظت از کلیدهای رمزگذاری و  )...را مرتفع کنیم .ب دلیهل
کارآمدبودن الگوریتم پاد ،عالوهبر ب کارگیری آن ب صورآ یک وب اپلینشن ،میتوان از آن در قالب یک اپلینیشن موبایل نیز بهره برد.
واژههای کلیدی :ذخیرهسازی امن ،رایانش ابری موبایل ،رمزنگاری سبک

 -1مقدمه

1

در رایانش ابهری ،چنهد چهالش و مشهنل اصهلی وجهود دارد که
کاربران را نسبت ب بهرون سهپاری دادههایشهان به ابهر بهیمیهل
میکند ب خمهوم در شهرایطی که ایهنگونه دادهههای از نظهر
اطالعاتی جز دادههای طبق بندیشده و سری باشد .ینهی از ایهن
مشنالآ ک هدف این مقال حلکردن آن است ،اصطالحاً ابرهای
صادق اما کنجناو نام دارد [ .]1در این حالت ،اگرچ ممنن است
بنا ب درخواست کاربر دادههای وی را رمز کنند و آنرا نسبت به
حمالآ هنرها محافظت کند ،اما از آنجاک این کار توسط خهود
ابر انجامشده ،بالقوه این امنهان وجهود دارد که در صهورآ نیهاز،
درخواست دولت و یا حتی توسط کاربران ارشهد سهرویسدهنهده
ابری ،داده کاربر خوانده شود ک در این صورآ ،محرمانگی داده از
بین خواهد رفت .ینی دیگر از چالشهای مربوط ب ذخیرهسهازی
امن ،بحث مدیریت کلید است .در هر پیادهسازی ک با رمزنگهاری
همراه باشد ،مشهنالآ مهدیریت کلیهد جزئهی از پیچیهدگیههای
* رایانام نویسنده مسئولmahdiazizi@ihu.ac.ir :

افزوده آن سامان است .الگوریتم و سامان پیشنهادی ما در عمهل
از مفهوم ابری از ابرها و یا محهیط چنهد ابهری [ ]2الههام گرفته
است .در تعریف ،ابری از ابرها ترکیبی از چند ابر جهدا اسهت که
داده کاربران در آن ابرها ب طهور ههمزمهان توزیهع شهده و مهورد
پردازش قرار میگیهرد .در راهکارههای چنهد ابهری ،از روشههای
اشتراک راز ب خموم اشتراک راز شمیر ]3[ 1استفاده مهیشهود.
در اشتراک راز شمیر اگر ما فایل یا داده خهود را  nبایهت درنظهر
بگیریم و یک مهدل ( )m, nبهر روی آن اعمهال کنهیم (خروجهی
اشتراک راز شامل  nسهم میشود ک برای بازیهابی داده یها فایهل
حضور  mسهم ضهروری اسهت) در حاصهل نیهاز به یهک فضهای
ذخیرهسازی معادل  nbبایت خواهیم داشت.
ینهی دیگههر از مههدلهههای اشههتراک راز ،الگههوریتم پههراکنش
اطالعاآ رابین (IDA3) [4] 2است ک در این الگوریتم ،یک طهر

1- Shamir
2- Rabin
3 -Information Dispersal Algorithm
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برای حل مشنالآ مربوط ب امنیت فایلهای ذخیره ،چنیدهساز
در ابر ارائ شده اند ،پرداخت میشهود .بعهد از آن ،امنیهت طهر
 IDAرابین مورد بررسی قرار میگیرد تا بتوان با رسیدن ب درکی
درست از نحوه کارکرد آن با کمترین هزینه  ،امنیهت آنرا فهراهم
نمود .پس از آن ،در بخشهای  3و  4ب تشهریح الگهوریتم پهاد و
مرحل های مختلف آن پرداخت مهیشهود .بخهش پهنجم ،شهامل
تحلیل امنیتی و کارایی طر پیشنهادی است و در بخهش پایهانی
ب ارائ نتیج گیری میپردازیم.

( )m, nب کارگیری شده اسهت .بنهابراین ،ایهن طهر  ،درمجمهو
نیازمند  nb/mبایت فضای ذخیره سازی هست .دو تفاوآ اصلی در
طر اشتراک راز شمیر و طر  IDAرابین وجود دارد ک عبارتند از:
امنیت و سهربار ذخیهرهسهازی .از آنجاکه در طهر پیشهنهادی
دسترس پذیری را مدنظر نداریم ،پهس مهیتهوانیم در اسهتفاده از
الگوریتم رابین  mرا برابر  nبه گیهریم که از نظهر سهربار ذخیهره
عملنرد بهین خواهیم داشت .در ادام با تحلیل ضعفهای امنیتی،
 IDAرابههین الگههوریتم سههبک و کارآمههد را بهه عنههوان مرحلهه
پیش پردازش ب  IDAرابین اضاف میکنیم تا عالوهبر امهنکهردن
آن ،بتههوانیم از ویژگههی فضهها -کارآمههدبودن آن اسههتفاده کنههیم.
همچنین ،با توج ب ماهیت توزیعیبودن الگوریتم ،مدل جدیدی
برای مدیریت کلید معرفی میکنیم ک چالشهای مدیریت کلیهد
اعم از نحوه تولید و سازوکار ذخیرهسازی آن را مرتفع میکند .در
ادام  ،ب بررسی و ارزیابی طر هها و معمهاریههایی که تهاکنون

 -2کارهای پیشین
در این بخش مروری خواهیم داشت بر روشهایی ک تاکنون ارائ
شده انهد و مقایسه ای از آن هها بها روش خهود ارائه مهیکنهیم و
درنهای هت ،نتههایج را در جههدول ( )1در بخههش پههنجم ایههن مقال ه
جمعبندی میکنیم.

جدول ( :)1مقایس ویژگیهای الگوریتم پاد با روشهای دیگر
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)(AES 3DES

AONT- RS

تههاکنون روشهههای متفههاوتی بههرای پههراکنش داده بهها حفههظ
محرمانگی ارائ شده انهد .اشهتراک راز شهمیر ینهی از روشههای
مشهور است .در طر اشتراک راز شهمیر ،از یهک طهر )(m, n
برای توزیع یک راز استفاده میشود [ .]3مهمترین ویژگهی طهر
اشتراک راز شمیر ایهن اسهت که امنیهت آن مبتنهیبهر نظریه
اطالعاآ است .و همانطور ک پیشتر بیان شد ،نقط ضعف اصلی
آن ،سربار ذخیرهسازی باالی آن است ک منجهر به  nبرابرشهدن
فضای مورد نیاز بهرای ذخیهرهسهازی یهک داده یها راز مهیشهود.
کروجیک 1در سال  ،1993روش  SSMD2را با هدف کاهش سربار
ذخیرهسازی ارائ کرد و امنیت اطالعاآ محاسباتی را جایگزین

امنیت تئوریک اشتراک راز شمیر کرد .امروزه ،اغلهب راهکارههای
چند ابهری بهرای فههراهمکهردن محرمهانگی داده از همهین روش
استفاده میکنند [ ]8-9ک در ادامه برخهی از آنهها را بررسهی
میکنیم .ینی دیگهر از کارههای مههم ،توسهط ریهش 3در زمینه
توسع هوشمندان امن است [ ]11ک ویرایشی از  IDAرابهین را
ب همراه روش تبهدیل همه یها ههی ) ]11[ (AONTرا به کهار
می گیرند .ب گون ایک  ،کدگشاییکردن و بازیابی داده را ملزم به
حضور کل داده مهیکنهد .همچنهین ،کهدهای سانسهور در امهان
رید -سالمون ]12[ 4را با نام  AONT-RSمورد بههره گیهری قهرار
می دهد تا در این روش ،با تبدیلکردن  IDAرابین ب یهک IDA

1- Krawczyk
2- Secret Sharing Made Short

3- Resch
4- Reed-Solomon
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سامانمند (یعنی خود داده درون قطع ها ب طور مشخص حضهور
دارد) و اضههاف کههردن یههک مقههدار بابههت به انتهههای داده قبههل از
کدکردن داده است [ ]13ک برای حفهظ جامعیهت داده ،اضهاف
می شود .ینهی از مزایهای  AONT-RSایهن اسهت که کلیهدهای
رمزنگاری را ب طور خارجی ذخیره نمهیکننهد و به نحهوی درون
داده کد میشود ک ما از این طر برای معرفی امنیت بدون کلید
در الگوریتم پاد کمک گرفتیم .ینهی دیگهر از روشههای موجهود
ذخیره سازی قابل اعتماد و امن در یک ابر از ابر دیگهر اسهت []8
ک در آن ،نویسندگان برای فهراهمکهردن محرمهانگی داده بهدین
شیوه عمل میکنند ک نخست یک پیشپردازش بر روی داده بها
رمزگذاری  ]14[ AESانجهام داده ،سهپس IDA ،رابهین را بهرای
کدکردن آن استفاده میکنند .روشههایی که تهاکنون به آنهها
اشاره شد ،روشهای متداولی هستند ک تاکنون برای ذخیرهسازی
توزیعی امن دادهها مورد استفاده قهرار گرفته انهد .ینهی دیگهر از
اهداف ما در طراحی الگوریتم پاد ،سبک و انرژی -کارآمدبودن آن
بوده است ک بتوان درصورآ نیاز ،آنرا بر روی دستگاههای موبایل
ب عنوان موتور یهک اپلینیشهن به کهار گرفهت .اخیهراً روشههای
متفاوتی مختص اجرا در دستگاههای موبایل ارائ شدهانهد که در
ادام نگهاهی مختمهر به آنهها نیهز خهواهیم داشهت .در [،]18
نویسندگان س روش مختلف برای ذخیرهسازی توزیعی مبتنی بر
رمزنگاری ،کدگذاری و یهک روش اشهتراکی شهب اعتمهاد بها ابهر
معرفی میکنند ک البت روش آنهها درصهورآ عهدم اسهتفاده از
تونل امن نسبت ب حمل فردی در میهان آسهیب پهذیر اسهت .در
[ ،]11نویسندگان اساساً از رمزنگاری مبتنی بر احهراز هویهت ،در
[ ،]17برای ذخیرهسازی و اشتراک داده در ابر ب همراه یک رابط
شب اعتماد با ابر استفاده میکنند .در [ ،]15نویسنده یکسهری
تغییراآ برای بهبهود و برطهرفکهردن ضهعفههای [ ]18اعمهال
میکند ک با توج ب استفادهکردن از رمزنگاری قالبی متقهارن و
رمزنگاری نامتقارن باعث میشود سربار محاسهباتی زیهادی را بهر
سههامان تحمیههل کنههد .گههروه دیگههری از روشههها ماننههد [ ]11و
[ ]19-21در راستای فراهمکردن امنیهت داده ،تنیه زیهادی بهر
رمزنگاری ههای سهنگین و یهک نههاد سهوم بهرای ایجهاد اعتمهاد
میکنند ،اعتمهادی که شهاید بهرای کشهوری که در مواجه بها
تحریمهای بینالمللی باشد ،قابل پذیرش نباشد .روشهای دیگری
هم مانند [ ]22هستند ک بخشی از رمزنگاری را بهک یهک نههاد
سوم می سهپارند ولهی همچنهان بخشهی از رمزنگهاری در سهمت
دستگاه (موبایل) انجهام مهیشهود .در ایهن مقاله  ،الگهوریتم پهاد
ب گون ای ارائ میشود تا عالوهبر داشتن مزایای مدل چنهد ابهری
نظیر دسترس پذیری و امنیت باال ،داشتن کارآمدی مناسب ،آنرا
کاندیدای مناسبی برای استفاده در دستگاهههای موبایهل معرفهی
کند .همچنین ،الزم ب ذکر است که الگهوریتم پهاد را مهیتهوان

ب گون ای پیهاده سهازی کهرد که سهرورهای میزبهان قطعه ههای
تولیدشده ،عمومی نظیر گوگل ،ماینروسافت ،دراپ باکس باشند و
یا خودمان مجموعه ای از سهرورهای درونسهازمانی را به عنهوان
میزبان قطع ها (ابر خموصی) درنظر بگیریم .جدول یک در بخش
 ،8ویژگیهای روشهای برشهمرده را بها الگهوریتم پهاد براسهاس
شاخصهایی ک بیان شد ،جمعبندی مهیکنهد .در بخهش بعهدی
 IDAرابین را از آنجا ک اسهاس کهار مها اسهت را از جنبه ههای
مختلف ب خموم امنیت بررسی و تشریح میکنهیم تها بتهوان بها
کمترین هزین محاسباتی نسبت ب امننمودن آن اقدام نمود.

 -9الگوریتم پراکنش اطالعات رابین
در الگوریتم پراکنش اطالعاآ ( )IDAمعموالً یک کد
غیرروشمند 1مانند )m , n( ،ب کار گرفت میشود .الگوریتم ،فایل
 Fرا ب عنوان ورودی دریافت میکند و آنرا ب  nقطع غیرقابل
تشخیص ب گون ای تبدیل میکند ک با دراختیارداشتن  mقطع
از تعداد کل  nجهت بازیابی داده کافی خواهد بود .برای یک IDA
داشتن دو شرط زیر ضروری است:
 هر ستون از ماتریس مولد نباید برابر با هی یک از
ستونهای یک ماتریس هویت  m×mباشد.
 هر  mستون ماتریس مولد باید یک ماتریس
 m×mنامنفرد را تشنیل دهد.
در [ ،]23تحلیل بسیار جالبی درخموم محرمانگی IDA
صورآ گرفت است ک در این بخش چنیدهای از آنرا بیان
میکنیم و ب کمک آن ،راهکاری برای مرتفعکردن ضعف امنیتی
 IDAرابین ارائ میکنیم.

 IDA -1-9ها و دستهبندی براساس محرمانگی
گفت میشود یک  IDAمحرمانگی ضعیفی دارد اگرچ با داشهتن
تعدادی کمتر از  mقطع  ،بخشی از فایل اصلی قابل بازیابی باشد.
از طرف دیگر ،اگر بازیابی بخشی از فایل یها داده اصهلی از طریه
تعداد قطع کمتهر از  mغیهرممنن باشهد ،چنهین  IDAای دارای
محرمانگی قوی است.
 IDA -1-1-9با محرمانگی ضعیف
گفت میشود یک  IDAمحرمانگی ضهعیفی دارد اگهر و تنهها اگهر
کدهای سانسور -در -امان ب کارگرفت شده در آن ،شهرایط زیهر را
) یههک زیرمههاتریس
داشههت باشههد :در مههاتریس مولههدش (
از درج ه س هتونی  rوجههود داشههت باشههد ب ه نحههویک ه
 .بههرای اببههاآ بهه []24
و
رجو شود.
1 -Nonsystematic
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 IDA -2-1-9با محرمانگی قوی

 -2-9توابع چکیدهساز و اثری بهمنی

گفتهه مههیشههود یههک  IDAدارای محرمههانگی قههوی اسههت
درصورتیک کد سانسور -در -امان ب کارگرفت شده در آن ،شرایط
زیر را داشت باشد :ههر زیرمهاتریس مربعهی از مهاتریس مولهد آن
نامنفرد باشد .برای ابباآ قضی ب [ ]24رجو کنید.

یک تابع چنیدهساز ،فرآیندی قطعی است ک یک داده از ورودی
با اندازه دلخواه دریافت میکند و خروجی آن ،یک داده بها انهدازه
بابت است ک ب آن مقدارچنیده گفت مهیشهود .از میهان توابهع
نهانساز [ ،]1توابع چنیدهساز کمترین میهزان ممهرف انهرژی را
دارند [ .]28ینی از مهمترین ویژگیهای توابهع چنیهدهسهاز ابهر
بهمنی آنها است .ب این معنهی که دو داده ورودی  Aو  Bاگهر
تنها در یک بیت اختالف محتوایی داشت باشند ،فاصهل هممینه
[ ]2آنها حداقل میبایست  n/2باشد ک در آن  nطول خروجهی
تابع چنیدهساز است .برای ارزیابی ابر بهمنی یک تابع چنیدهساز،
آزمون بر روی آنها انجام میپذیرد [ .]21ب طور خالصه  ،بها
داشتن دو ورودی متفاوآ درصورتیک درج ابر بهمنی مناسهبی
وجود داشت باشد ،تفاوآ تنها یک بیت در ورودی منجر ب تفاوآ
کلی در خروجهی خواههد شهد .در ادامه از ایهن خاصهیت توابهع
چنیدهساز جهت تولید کلید استفاده میکنیم.

 -9-1-9محرمانگی  IDAرابین
در  IDAرابین ،کهد سانسهور -در -امهان به کارگرفته شهده یهک
ماتریس کوشی است ک در آن ههر زیرمهاتریس مربعهی نهامنفرد
است .شهنل ( ،)1فرآینهد کلهی کهارکرد  IDAرابهین را نمهایش
میدهد .درنتیج  ،از این نقط نظر IDA ،محرمانگی قوی دارد؛ اما
در [ ،]24نویسنده محرمانگی را تنها از منظهر نظریه کدگهذاری
تشریح و بررسی کهرده اسهت .از نقطه نظهر امنیهت معنهایی [،]1
همچنان جای بحث وجود دارد IDA .رابین به تنههایی به ههدف
دستیابی ب امنیت نمی تواند مورداسهتفاده قهرار گیهرد .از طهرف
دیگههر ،اگههر خاص هیت تمههادفیبههودن ب ه  IDAراب هین (خروجههی
الگوریتم) اضاف کنیم ،میتوان نسبت ب امهنبهودن آن اطمینهان
حاصل کرد .در ادام  ،منانیسم تولید کلید و اضهاف کهردن حالهت
تمادفی ب  IDAرابین را از طریه به کهارگیری یهک رمزنگهاری
رشت ای سبک و کارآمد تشریح میکنیم .از آنجاییک بخشهی از
مرحل تولید کلید در الگوریتم پاد مبتنی بر توابع چنیدهساز []4
است در ادام ب طور مختمر نگاهی ب این توابع و ویژگیهای آن
میاندازیم.

 -4شرح الگوریتم پاد
هدف از ارائ الگوریتم و سهامان پهاد ،حفهظ محرمهانگی دادههها،
داشتن الگوریتمی با کهارایی بهاال ،سهربار ذخیهرهسهازی پهایین و
امنیت قابل اتنا بدون مدیریت کلید است .مبنای مقایس طر ما
با دیگر روشها معیارهای مطر شده در فوق است.
در شنل ( ،)2معماری کلی طر پیشنهادی ارائ شده اسهت.
الگوریتم پاد ،آنجاییک سرورهای پردازشی واقع شدهاند در قالب
یک وب اپلینیشن ایفای نقش مهیکنهد .یهادآوری مهیشهود که
الگوریتم پاد ب واسط انرژی -کارآمدبودن و کارایی باالیی ک دارد
می تواند در قالب یک اپلینیشن موبایل نیز مورد استفاده گیهرد و
مستقیماً با سرویس های ابری (عمومی یا خموصی) ارتباط برقرار
کند.
طر پیشنهادی ،شهامل دو مرحله اصهلی ،پهیشپهردازش و
مرحل کدکردن داده توسط الگوریتم  IDAاست.
مرحل اول:
 .1تولید کلید
 .2رمزنگاری
 .3مرحل اول مدیریت کلید
مرحل دوم:
 .1کدکردن داده توسط  IDAرابین
 .2مرحل دوم مدیریت کلید

شکل ( :)1فرآیند کارکرد  IDAرابین
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شکل ( :)2معماری سامان پاد

مراحل کار الگوریتم پاد بدینصهورآ اسهت که بهرای تولیهد
کلید ،ایده ما این است ک  111بایت از فایل را به عنهوان هسهت
تولید کلید استفاده کنیم .ب این صورآ که وقتهی فایهل توسهط
کاربر ارسال شد 111 ،بایت ب طهور تمهادفی از آن نمونه گرفته
میشود ،آن  111بایت توسط الگوریتم رمزنگاری  AESرمز شهده
و حاصل ب عنوان کلید اصلی رمزنگاری یا  PKمورد استفاده قهرار
میگیرد .بعد از اینک  PKتولید شد ،یک تابع چنیهدهسهاز مهًالً
 SHA256را ب عنوان تابع تولید کلید انتخاب کرده و آنرا ابتدا بها
ورودیهای تککهاراکتری (یهک بهایتی) سهپس بها جایگشهتی از
ورودیهههای دوکهههاراکتری (دو بههایتی) ،سهههپس جایگشهههتی از
ورودیهای س کاراکتری (س بایتی) و  ...تغذیه کهرده و مقهادیر
حاصل از چنیدهساز را با هم الحاق میکنیم تا کلید رمهز

یها CK

تولید شود .سپس این کلید رمز با داده اصلی XOR ،می شهود تها
فایل رمزشده یا  CDرا تولید کند .در مرحل سوم ،پهیشپهردازش
یک منانیسم برای تعبی

کردن کلید اصلی  111بهایتی یعنهی PK

درون فایل رمزشده ب کار میگیریم به طهوریکه بازیهابی آن به
حضور کلی قطع های داده منوط خواهد بود .درنهایت ،در مرحل
دوم  IDAرابین را بر روی داده پیشپردازششده ب کار میگیهریم
و مرحل آخر ،مدیریت کلید ک شامل مدیریت بردارهای ماتریس
است را انجام میدهیم.

 -1-4مرحله تولید کلید
در این مرحل پس از اینک کاربر فایل خهود را در سهامان آپلهود
کرد ،یک رشت  111بایتی به عنهوان نمونه اولیه از آن به طهور
تمادفی برداشت میشود .سهپس ،مطهاب معادله  ،1ایهن رشهت
توسط  AESرمز شده و یک کلید اصهلی ( )PKتولیهد مهیشهود.
الزم ب ذکر است کلیدی ک برای رمزکردن توسط  AESاسهتفاده
میشود ب طور تمادفی توسط سامان تولید میشهود و نیهازی به
ذخیره یا ب خاطرسپردن آن نخواهد بود.
()1

)

(

 PKکلید اصلی رمزنگاری در مرحل پیش پردازش اسهت که
متشنل از  111بلوک چنیدهساز تکبیتهی یها تهکبهایتی اسهت.
خروجی الگوریتم  SHA256همهانطورکه گفته شهد 32 ،بایهت
است .با توج ب اندازه فایل ارسال شده توسط کهاربر ،ابتهدا تهابع
چنیدهساز را با ورودیهای تهکبهایتی تغذیه مهیکنهیم که بها
الحاقکردن خروجهیهها  32 111 = 3211بایهت کلیهد تولیهد
می شود .اگر اندازه داده بیش از  3211بیت باشد ،در ادامه تهابع
چنیدهساز را با جایگشتی از ورودیهای دوبایتی ک تعهداد آنهها
 1112است ،تغذی میکنیم .در این مرحل  ،طول کل کلید حاصل
برابر با 32 + 3211

 1112خواهد بود .این روند تغذیه کهردن

مجله علمی -پژوهشی ”پدافند الکترونیکی و سایبری“ ،سال ششم ،شماره  ،1بهار 1931

12

(

)

تابع چنیدهساز با ورودیههای تهککهاراکتری ،دو ،سه  ،چههار ...

()4

کاراکتری را تا جایی ادام میدههیم که طهول حاصهل از الحهاق

ک در آن i = n ،تعداد قطع هایی است ک میخواهیم بعد از
اعمالکردن  IDAداشت باشیم MK .بعد از تولیدشدن ب صورآ
باال ب انتهای فایل رمزشده یعنی  CDالحاق میشود و جزئی از
فایل درنظر گرفت میشود .واضح است ک طول  Siباید برابر با
 MKیعنی  111بایت باشد .در طر پیشنهادی Si ،ها را ب صورآ
زیر تولید میکنیم:

مقادیر چنیده ساز با طول داده برابر شهده باشد.جایگشهت هها بها
توج ب تعداد کاراکترهایشان تولید مهیشهوند بهرای نمونه اگهر
فرض شود  PKس بایتی  ABCباشهد .دراینمهورآ ورودیههای
تککاراکتری ب ترتیب شهامل  B ،Aو  Cهسهتند .جایگشهتههای
دوکهاراکتری عبارتنهدازAA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, :

 CCو جایگشتهای س کاراکتری عبارآ خواهنهد بهود از:

AAA,

AAB, AAC, ABA, ABB, ABC, BAA, BAB, BAC, BBA,
 BBB, BBCو ب همین ترتیب ادام پیدا میکند .الگوریتم دقی

تولید کلید در بخشی بعدی در قالهب یهک شهب کهد آورده شهده
است .ب این نو جایگشت در جبر ،ضرب دکارتی گفت میشهود.
اگههر حجههم داده L<31MB ،باشههد کلیههد الزم را درنهایههت بهها
تغذی کردن جایگشتهای س بایتی میتواند تولید کرد.

 -2-4مرحله رمزنگاری
پیش از کدکردن داده توسط  ،IDAفایل را ب دنبال هایی ب طول
 mب صورآ زیر تقسیم می کنیم ک ینی از مراحل الزم در اعمال
 IDAرابین است( .کل فایل کاربر  Nکاراکتر را درنظر میگیریم).
()1

)

(

)

()

(

()2
()3

CD   B1.. B m .  B m 1..B 2m . B N m 1..B N

حرف  Bرا ب عنوان نماینده کاراکترهای رمزشده ب جای  bدر
فایل اصلی نشان میدهیم.

 -9-4مدیریت کلید
ب طورکلی ،دو کلید متفاوآ در الگوریتم پاد وجود دارند ،کلید
اصلی ( )PKو دیگری ماتریس مولد ( )Gک در دو مرحل ب
آنها پرداخت میشود .مرحل اول ،مدیریت کلید اصلی ()PK
است ک قبل از اعمال  IDAصورآ میگیرد .مرحل دوم و آخر
مدیریت کلید ،تعبی کردن ماتریس مولد است ک بعد از اعمال
 IDAبر روی فایل رمزشده ( )CDصورآ میگیرد.
همانطورک گفت شد کلید اصلی 100 ،بایت است ک
معادل زیر مربوط ب مدیریت کلید در مرحل اول هست:

()8

(

برای تولید  Siها ،داده رمزشده ( )CDرا ب  nقسمت تقسیم
میکنیم و  Siنتیج الحاق چنیدهساز چهار کاراکتر ابتدائی هر
بخش هست .با این کار بازیابی  MKرا ب حضور کلی بخشهای
فایل وابست میکنیم .الزم ب ذکر است ک برای پیچیدهترکردن
این وابستگی ،کاراکترهای بیشتری را از هر بخش ب عنوان ورودی
ب تابع چنیدهساز (در اینجا  )SHA256بدهیم؛ اما عمل
چنیدهساز را باید چهار بار تنرار کنیم ک با الحاقکردن خروجی
آنها  32 4 = 125بایت خواهد شد .بدیهی است برای xor
کردن این مقدار با  25 ،PKبایت انتهایی میبایست حذف کرد.
بعد از انجام مراحل باال و تولید  MKمعادل زیر فایل نهایی
است ک باید توسط ماژول  IDAپردازش شود.

پس ازتولید  CKهمانطورک در مرحل تولید کلید تشریح
شد ،فایل رمزشده را با  xorکردن داده اصلی با  CKب صورآ زیر
تولید میکنیم:



)

)

(

( )

(

)

() 1

(

 111 ،کاراکتر
ک در حقیقت،
مربوط ب  PKرمزشده یا  MKمیشود .توج داشت باشید ک بعد
از اضاف کردن  MKب انتهای فایل ب جای  Nکهاراکتر ،ههماکنهون
| |Fmکاراکتر خواهیم داشت.
حال ب بخش دوم مدیریت کلیهد که مربهوط به بردارههای
ماتریس میشود می پردازیم .از آنجاییک محاسباآ ما در میدان
) GF(28است ب هر عنمر بردار ماتریس ب دید یک عدد  5بیتهی
نگاه میکنیم .در مدیریتکردن ماتریس مولد ب نحویک بازیهابی
آن منوط ب حضور کلی قطع ها باشد ،روینهردی مشهاب مرحله
قبههل خههواهیم داشههت؛ بنههابراین n2 ،بایههت بههرای xorکههردن یهها
رمزکردن آن نیاز داریم .همانطورکه بیهان شهد ،ایهن مرحله از
مدیریت کلید بعد از اعمالکردن  IDAصهورآ مهیگیهرد .فهرض
کنید این کار انجام شده و  nقطع ما ب صورآ زیر تولید شدهاند:
()7

)

)

(

(

)

(

سپس از هر قطع  11 ،کاراکتر را ب عنوان ورودی تابع
چنیدهساز انتخاب کرده و Wiها ب صورآ زیر تولید میکنیم:
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()5

)

(

(

)

کهاراکتر دوم از
ک در آن i ،شهماره قطعه اسهت یعنهی
قطع سوم میباشد .در اینجا مها تهابع چنیهدهسهاز را SHA256
درنظر گرفتیم ک خروجی برابر  32بایت دارد .یک ماتریس
بایت برای رمزشدن از طریه عملگهر  XORنیهاز دارد.
نیاز ب
درنتیج  ،تعداد تنرار تابع چنیدهساز برای محاسب  Wiبستگی ب
درج ماتریس مولد دارد .پس از تولیهد  Wiهها همه را بها ههم و
درنهایت با ماتریس مولد  XORمیکنیم ک خواهیم داشت:

در اینجا G ،ماتریس مولد و  MGحاصل رمزشهده آن اسهت
ک بازیابی آن منوط ب حضور کلی قطع ها هست .بعد از ایهنکه
 MGتولید شد و  IDAرا اعمال کردیم و هر  nقطع درنتیجه آن
حاصل شد MG ،را با انتهای قطع اول الحاق میکنیم .در اینجا،
مدیریت کلید ب اتمام میرسد .شنل ( )3بلهوک دیهاگرام مرحله
پیشپردازش ب عالوه مرحل اول مدیریت کلید را نمایش میدهد.
در بخش بعهد ،مرحله دوم یعنهی اعمهال  IDAرابهین را تشهریح
میکنیم.

()9

شکل ( :)9مرحل پیشپردازش ب همراه مرحل اول مدیریت کلید

 -4-4کدکردن داده توسط  IDAرابین

توج ب خواست هایی ک مطر شد ،در الگهوریتم پهاد از ایهن دو

در این مرحل پس از مشخصکردن تعداد قطع ههای مهورد نظهر

ماتریس استفاده نخهواهیم کهرد و بردارههای مهاتریس را به طهور

( nیا تعداد میزبانهای مورد نظر) ،داده را توسط  IDAرابین کهد

تمادفی انتخاب میکنیم و خواهیم داشت:

میکنیم .توج داشهت باشهید که انتخهاب حالهت ( )n, nماننهد
رمزنگاری هیل [ ]24هست با ایهن تفهاوآ که حمهالآ متهداول
ب دلیل پیشپردازششدن داده بر روی آن امنانپذیر نخواهد بود.
برای کدکردن داده باید ماتریس مولد را تشهنیل داد .جههت
اطال از نحوه ب کارگیری ماتریس کوشی با داشتن شهرایطی که
در بخش دوم مطر شد ب [ ]4رجو شود و یا برای ب کهارگیری
ماتریس وندرموند واجد همان شرایط از [ ]28بهره گرفت؛ امها بها

()11

∑

(

)

ک در آن p ،بزرگترین عهدد اولهی اسهت که شهرط زیهر را
داشت باشد:
()11
با توج ب فرمول محاسب دترمینان ماتریس خواهیم داشت:
()12

)

(
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برای باالبردن احتمال نامنفردبودن مهاتریس مهیتهوانیم  pرا

(

()13

)

(

()

طوری بگیریم ک شرط  216 < pرا داشت باشد ک در این صهورآ
باید هر زوج بایت را ب عنوان یهک کهاراکتر در هنگهام محاسهباآ
درنظر گرفهت ،یعنهی
اینک هر زیرماتریس
( )14برابر با

 .در ایهن صهورآ ،احتمهال
نامنفرد باشد بها توجه به معادله
خواهد بود ک برای اینک فهرض کنهیم

for

()14

ک در آن،

)

ب صورآ زیر تولید میشود:

()18

ماتریس شرایط الزم را دارد کافی خواهد بود اما برای دستیابی ب
کارایی بهتر ،محاسباآ را در همان فیلد ) GF (28انجام میدهیم و
پس از تولید ماتریس نسبت ب نهامنفردبودن آن (بها چهککهردن
مخالفبودن دترمینان ماتریس با صفر) اطمینان حاصل میکنیم.
بعد از تولید یک ماتریس مولد

به طهور تمهادفی ،داده

پیشپردازششده ( )CDfرا ب دنبال هایی ب طول  nتقسیم کهرده
و ماتریس مولهد را در ههر دنباله ضهرب مهیکنهیم تها  Segiکه
قطع های نهایی برای توزیع هستند را ب صوآ زیر تولید کنیم:

(

=
]

[

.
]

[

درنهایت ،بعد از تولید Segiها (ک قطع ها غیرقابل تشهخیص
نهایی ما هستند) میتوان آن ها را ب سرورهای میزبانی ک درنظر
گرفت ایم ،توزیع و ارسال کنهیم .در بخهش سهوم ،یهک شهب کهد
پایتونی برای تشریح فرآیند الگوریتم پهاد و روشهنترکهردن روش
کار آوردهایم .شنل ( ،)4مرحل دوم الگوریتم پاد را که کهدکردن
داده توسط  IDAرابین ب همراه مرحل دوم مدیریت کلید است را
ب تمویر میکشد.

شکل ( :)4مرحل دوم ب همراه مرحل دوم مدیریت کلید
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Algorithm 2: Encryption

 پیادهسازی-7-4
در این بخش یک شب کد برای ب دستدادن تمویری واضحتهر از
: ارائ میشود1-3  در قالب الگوریتمهای،نحوه کارکرد

# creating ciphered data (CD)
CD=""

Algorithm 1: Key generation

for i in range(1, len(L)):
CD(i) = L(i) XOR CK(i)

def

Algorithm 3: Applying IDA and key
management
# calculate master key (MK)
MK=PK
#

upper

limit

=

number

of

segments
for

i

in

range(1,

len(CD)/SEG_LEN):
temp

=

CD(i*SEG_LEN

..

len(PK))
for j=1 to len(PK)
MK(j)

=

MK(j)

XOR

temp(j)
# Apply Rabin's IDA Algorithm
to CDF
Segments(1..n) = RabinIDA(CDF)
# ciphering generator vectors
and append them at end of 1st segment

A=[a(1);a(2);..;a(n)]
generator

matrix,

each

a(i)

#
is

a

vector
#Upper band is not included
for i in range (1, n+1)
v(i) = a(i)
for j=1 to n
v(i)=v(i)XOR
hash(Segments(j).charAt(i))

 تحلیل الگوریتم پاد-8-4
در این بخش الگوریتم پاد از دو منظر امنیت و کارایی بررسی
 آنرا با دیگر روشهای مطر در زمین،میشود و همچنین
.ذخیرهسازی امن داده در محیطهای ابری مقایس میکنیم

KeyGen (file):
#Binary file
P0 = bytearray(input(file))
#data size
L = Len(p0)
r = random(0, (L-100))
#selects 100 Bytes of the file
starting from randomly chosen r index
Seed = list(p0[i1:i1+100])
PK = AES(Seed)
K=””
CK=””
#We
have
100
distinct
onecharacter inputs
#which yields 100*32=3200 bytes
output
if L <= 3200
(while L!=T)
for i in Seq:
#presumably hash
function is SHA256
CK = CK+ Hash(i)
T=len(CK)
return CK
elif L <= 320000+3200
for i in K:
CK=CK+hash(i)
for i in K:
for j in K:
CK=CK+hash(i+j)
T=len(k)
return CK
elif L<= 32000000+320000+3200
for i in K:
CK=CK+hash(i)
for i in K:
for j in K:
CK=CK+hash(i+j)
for i in K:
for j in K:
for w in K:
CK=
CK+hash(i+j+w)
T=len(k)
return CK
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 -1-8-4امنیت

دارد .با توج ب تحلیلهای فوق ،با اطمینان مهیتهوان گفهت که

ب طورکلی تالش برای انجام حمالآ زیر از سمت یک هنر
محتمل خواهد بود:

امنیت داده های پردازش شده با توج ب سهطح تهوان محاسهباتی
امروزه قابل اطمینان هستند و ب اهداف خود در این زمین یعنهی

 .1استخراج داده از هر قطع (حمل کننده ب دنبال پیداکردن

مقابل با ابرهای معتمد اما کنج کاو و یا کاربران ارشهد نهامطمئن

نشتی اطالعاآ از هر قطع خواهد بود).

رسیدهایم.

 .2انجام حمالآ معنایی
 .3انجام حمالآ متن اصلی انتخابی ()CPA
 .4شنود قطع ها
در الگوریتم پاد از دو الگوریتم رمزنگاری ک منمهل ینهدیگر
هستند ،استفاده میکنیم .نخست رمزنگاری با یک نظام رمزنگاری
رشت ای در مرحل پیشپردازش و کدکردن آن ،سپس رمزنگهاری
در مرحل دوم ک با ضهرب یهک مهاتریس در داده (مشهاب رمهز
هیههل) انجههام مههیشههود .سههناریوهای اول ،دوم و سههوم حملهه
درصورتی ک با ابرهای معتمد اما کنج کاو و یا کهاربران ارشهد بهد
نیت مواج باشیم ،می تواند اتفاق افتد .از آنجا که نهامنفردبودن
ماتریس مولد بررسی می شود امنان نشت اطالعاتی وجود نهدارد،
یعنی مهاجم نمیتواند ب بخشی از داده رمزشده دست پیدا کنهد.
همچنین ،ب دلیل انجام رمزنگاری امن در مرحله پهیشپهردازش

 -1-4کارایی و نتایج پیادهسازی
کارایی الگوریتم پاد را از دو منظر ،یعنی پیچیدگی محاسهباتی و
سربار ذخیرهسازی اطالعاآ مورد بررسی قرار میدهیم.
 1-1-4پیچیدگی محاسباتی الگوریتم پاد
در مرحل پیشپردازش ،مرتب پیچیدگی الگوریتم ) (𝜊 است
ک در آن L ،طول داده است .برای یک طر ) ،(n, nپیچیدگی
الگوریتم رابین از مرتب )

(𝜊 است و درنهایت ،مرتب کل

الگوریتم ) (𝜊  𝜊( ) +است ک درکل برابر با ) (𝜊
خواهد بود .درنتیج  ،اصالحاتی ک بر روی الگوریتم پراکنش
رابین انجام شد در تئوری ،ب مرتب الگوریتم پیچیدگی قابل
توجهی اضاف نمیکند و بیشتر هزین محاسباتی مربوط ب
همین بخش خواهد بود ک نتایج عملی ما این موضو را تمدی
میکند.

امنان انجام حمالآ معنهایی نیهز وجهود نهدارد ،چراکه مههاجم

 -2-1-4سربار ذخیرهسازی
اگر کلید اصلی  PKک  111بایت است و ماتریس مولد را در نظر

بتواند ب تحلیل آن بپردازد؛ اما فرض کنید مهاجم ینی از کاربران

بگیریم ،سربار محاسباتی برابر خواهد بود با:

نمی تواند حدسی درست در مورد مقهدار داده رمزشهده بزنهد که
سامان باشد و بتواند ب مقهدار دلخهواه ،زوج مهتن اصهلی و مهتن
رمزشده (پردازش شده توسط الگوریتم پهاد) تولیهد کنهد .در ایهن
صورآ ،با قوی ترین حمالآ علی رمزنگهاری یعنهی  CPAمواجه

SB = (100 + n2) Bytes

ک در آن ،عدد  ،111طول کلید اصلی و  n2فضای موردنیاز
جهت ذخیره سازی ماتریس رمز شده است ک هر دو درون داده

هستیم .انجام چنین حمالتی بر رویدادههای پردازششده توسط

تعبی میشوند.

استخراج کلیهد اصهلی را بها انجهام حمهالآ تحلیهل رمهز دنبهال

 -9-1-4نتایج پیادهسازی

الگوریتم پاد کامالً بیفایده خواهد بود .چهرا که چنهین حمالتهی
میکنند ،درحالیک در الگوریتم پاد ب ازای ههر پهردازش (حتهی
اگر یک فایهل ینسهان را بخهواهیم چنهدین بهار پهردازش کنهیم)
کلیدهای رمزنگاری کامالً متفاوتی خواهیم داشت .همهان طورکه
قبالً بیان شد ،تولید کلید اصلی رمزنگاری الگوریتم ب صورآ زیهر
خواهد بود:

)PK = E(random(IV, K), 100byteRandomSample(F

ک آنتروپی مطلهوب جههت یهک کلیهد امهن را دارد .درخمهوم
سناریو چهارم باید گفت ک امنیت در این مرحل که مربهوط به
الی چهارم شبن یعنی انتقال است ک توسهط  SSL/TLSتهممین
می شود و انجام این حمل نیازمند شنستن امنیت الی چههارم را

برای ارائ تمویری بهتر از عملنرد الگوریتم پاد و مزیت آن از
منظر کارایی یکسری آزمونهای عملی را انجام دادیم .برای
پیادهسازی  Depskyاز کتابخان متنباز  Cک در [ ]21موجود
است ،کمک گرفتیم .کلی آزمونهای انجامشده بر بستری با
پردازنده  cori5-2450با فرکانس  2.00GHzو  4Gigحافظ رم
انجام شده است .همچنین ،هم آزمونها بر روی یکرشت
پردازنده انجام شده است .همانطور ک در نمودار شنل ()8
مشخص است ،الگوریتم پاد در کدگذاری و گدگشایی داده
عملنرد نسبتاً بهتری دارد.
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 ما با انجام اصطالحاتی بر روی الگوریتم پراکنش، در این مقال
رابین و اضاف کردن یک مرحل پیشپردازش سبک و کارآمد جهت
باالبردن ضریب امنیتی و رسیدن ب یک سطح قابلاعتماد از
 یک مدل جدید مدیریت کلید، همچنین.محرمانگی اقدام کردیم
ارائ کردیم تا ب مفهوم امنیت بدون کلید جام عمل پوشاند و از
 چالشهای متعددی ک در رابط با مدیریت کلیدهای، این طری
 کارآمدبودن، همچنین.رمزنگاری وجود دارد را مرتفع ساختیم
مرحل پیش پردازش طر پیشنهادی این ویژگی افزوده را برای
الگوریتم ایجاد نموده است ک آنرا در قالب یک اپلینیشن موبایل
و در مدل رایانش ابری موبایل ب طور مستقیم میتوان مورد
 در کارهای آتی بنا داریم تا یک طر آستان ای.استفاده قرار داد
 قطع ازm  ب طوریک با حضور.از الگوریتم پاد را پیشنهاد دهیم
 بازیابی داده در ابرهای، قطع و قابلیت ضریب دسترسی باالn
.نامطمن محق شود
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ABSTRACT
In cloud computing and the data storage services they offer, what impedes their adoption by
organizations with classified data is the issue of security (confidentiality, integrity, availability). Although,
the confidentiality of data could be preserved against external adversary by the server-side encryption, the
cloud owner or cloud’s super users still are in possession of encryption keys. Hence they have access to
users’ data which compromise their confidentiality. In this paper, we offer the SeIDA (PAD) algorithm
which enables us to confidently outsource our security-sensitive data to untrusted cloud environments and
benefit their features. Despite conventional methods which store data on one specific cloud service
provider, the SeIDA algorithm breaks the user’s file into N distinct, unrecognizable segments and stores
each one on a different cloud. We have accomplished this by adding a lightweight pre-processing phase to
Rabin’s information dispersal algorithm while at the same time, we have employed a novel distributedbased key management technique for achieving keyless security and hence we obviate many of the related
challenges (secure key generation, preserving encryption keys etc.). Due to SeIDA’s efficiency, other than a
web application, it can be directly implemented and utilized as a mobile application.
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