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چكيده
با توسعه فناوری اطالعات الکترونیک ،استفاده از پرونده سالمت الکترونیک ) (EMRیک رویکرد رایج بررای بترت اطالعرات پیشرکم بیمرارا
محسوب ممشود .این اطالعات در پایگاههای اطالعاتم بیمارستا ها و نهادهای پیشکم مختلف بهصورت مجیا بتت و ذخیره ممشود و بیمارا
هیچگونه کنترلم نستت به اطالعات پیشکم خود ندارند ،با توجه به اینکه اطالعات پیشکم از دارایمهای مهم افراد و نظام سرالمت محسروب
ممشود ،بنابراین ،نگرانمهایم جدی در خصوص امنیت و حفظ حریم خصوصم دادههای پیشکم و چگونگم دسترسم به این اطالعرات وجرود
دارد .یکم از چالشهای مهم حوزه سالمت الکترونیک نحوه ذخیرهسازی و دسترسم کنترلشده به اطالعات پیشکم ممباشد .ما در این مقالره
یک طرح جدید ،امن و کارآمد به نام  SBA-PHRمتتنمبر فناوری زنجیرهبلوکم و رمینگاری متتنمبرر ویگگرم را بررای بترت و ذخیررهسرازی
دادههای پیشکم ارائه کردهایم به گونهای که در این طرح حریم خصوصم کاربرا حفظ شده و اجرازه کنتررل دسترسرم د یرد و دانرهای بره
اطالعات پیشکم بیمارا در آ وجود دارد .در طرح  SBA-PHRبا استفاده از زنجیرهبلوکهای خصوصم توانستهایم حد ابطال دسترسم آنرم
که از چالشهای رمینگاری متتنم بر ویگگم است را بهتود بخشیم .ما امنیت طرح پیشنهادی خود را در مدل فرمرال و درسرتم عملکررد آ را
متتنمبر منطد  BANبه ابتات ممرسانیم و نشا ممدهیم که طررح پیشرنهادی مرا محرمرانگم دادههرای کراربر ،گمنرامم بیمرارا و حرریم
خصوصم آ ها را به خوبم برآورده ممکند ،همچنین پیچیردگم محاسرتاتم و ذخیرره سرازی طررح پیشرنهادی مرا بیرانگر کرارا برود طررح
 SBA-PHRو مقیاسپذیر بدو آ ممباشد.
كليدواژهها :سالمت الکترونیک ،فناوری زنجیرهبلوک ،رمینگاری متتنمبر ویگگم ،امنیت ،منطد BAN

 .1مقدمه
ارائه خدمات بهداشتم با استفاده از فنراوری دیجیترال برهعنروا
"سالمت الکترونیک "1نامگذاری ممشود .یکم از اهداف سرالمت
الکترونیک افیایش ابربخشم مرا ر هرای بهداشرتم و پیامرد آ
کاهش هیینهها است .به ایرن منظرور برا تقویرت ارتتاطرات برین
مؤسسات مرا تتهای بهداشرتم نیرازی بره انجرام آزمرایشهرای
غیرضروری ،تشخیصهرا و درمرا هرای تکرراری نمرمباشرد و در
نتیجه هیینهها کاهش پیدا ممکند .همچنین سالمت الکترونیرک
با افیایش ابر و امکرا تترادل اطالعرات برین مراکری بهداشرتم و
تصمیمگیری مشترک بررای درمرا  ،منجرر بره افریایش کیفیرت
مرا تتهای بهداشتم ممشود .سامانه مرا تت بهداشتم اطالعرات
جررامف فیییولررو یکم و سرروابد پیشررکم بیمررارا را جمررفآوری و
ذخیره ممکند ،لذا این امر اهمیت دادههای پیشکم را مهرمترر از
رایانامه نویسنده پاسخگوfarjami@qom.ac.ir :

همیشه برجسته ممسازد .با اسرتفاده از ایرن پایگراه داده جرامف،
ممتوا ابیارهای تجییه و تحلیل را برای کشف اطالعرات مفیرد و
شناسایم عوامرل محیطرم جهرت اخرتالتت نرادر و درمرا هرای
پیشکم انجام داد [.]1
پرونررده الکترونیک رم سررالمت  ]2-9[ (EMR)2ی رک پرونررده
پیشکم الکترونیکم شامل تمام اطالعات مرتتط با سالمت شخص
در طول حیات او ممباشد .پرونده الکترونیکرم سرالمت برا در برر
داشتن ساختار و استانداردهای مناس و حفظ اصول محرمرانگم،
یک پرونده دائم از سابقه بهداشتم درمانم فرد و مرا تت از وی در
نظام سالمت را فراهم ممکند .پرونده الکترونیک سرالمت شرامل
یادداشتهای بهداشتم درمانم دورا عمر یک فرد مانند تصراویر
پیشکم ،درما هرای پیشرکم انجرامشرده ،داروهرا ،گریارشهرای
تجربم ،سابقه خانوادگم بیماری نتیکم و غیره است که در داخل
سامانه بهداشتم درمانم ایجاد و برهصرورت خصوصرم و محرمانره
نگهررداری مررمشررود .ایررن پرونررده برهصررورت الکترونیکررم برررای

1- E-Health
)2- Electronic Medical Record (EMR
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ارائهکنندگا مجاز خدمات در هر مکا و زما بهمنظور حمایت و
پشتیتانم از ارتقا کیفیت خدمات وی باید در دسترس باشد.
به اشتراکگرذاری امرن و مقیراسپرذیر پرونرده الکترونیکرم
سالمت برای مدیریت موبرتر درما  ،همکاری نهادهرای درمرانم،
تسریف در فرایند درما و مرا تت از بیمارا ضروری اسرت .افرراد
در طول زندگم خود بارها به بیمارستا ها و دفاتر خدمات درمانم
متعددی مراجعه ممکنند و در هر بار مراجعره اطالعرات پیشرکم
خاص و متنوعم را در اختیار این نهادهرا ررار مرمدهنرد .مراکری
خدمات درمانم برای اینکه بتوانند خدمات درمانم مروبر ،د یرد،
سریف و مقرو به صرفهای را در اختیار بیمارا ررار دهنرد بایرد
بتوانند اطالعات پیشکم بیمارا را برهصرورت محرمانره و سرریف
بهروزرسانم کرده و با سایر نهادهای مجاز به اشتراک گذارند.
در سرالهررای اخیررر مؤسسررات پیشررکم بسرریاری شرررو برره
جمفآوری اطالعات  EMRبیمارا برا سراز و کارهرای مختلرف و
مخصوص به خود را کردهاند ،اما این رویکرد بره اشرتراکگرذاری
دادههای پیشکم را به همراه ندارد .به همین منظور برای استفاده
بهتر از دادههای  EMRو اشتراکگذاری بهترر آ هرا و همچنرین
راحتم بیمارا و مراکی درمانم برخم از مراکی جمفآوری دادههای
 EMRبهصورت متمرکی ایجاد شده اسرت .ایرن رویکررد ،نیازمنرد
صرف هیینههای بسیار زیاد و پشرتیتانم فنرم پیچیردهای اسرت.
بنابراین ،سامانههای ذخیرهسازی متتنمبر ابر ممتوانند یک راهکار
مناس تلقم شوند .استفاده از فناوری ذخیرهسازی متتنمبرر ابرر
دارای میایای انتقال سریف اطالعرات ،بره اشرتراکگرذاری خروب
دادهها ،ظرفیت ذخیرهسازی بات ،هیینه کم ،دسترسرم آسرا بره
اطالعات و ارتتاط پویا را شامل ممشود [.]4
بررا ای رن حررال ،هنگررامم کرره کرراربرا اطالعررات  EMRرا در
سرورهای ابری ذخیره ممکنند ،با انوا تهدیردات امنیترم ماننرد
نقض حریم خصوصم بیمارا  ،یکپارچگم دادههرا و احرراز هویرت
آ ها مواجه ممشروند .بنرابراین ،خطررات بسریار زیرادی متوجره
مدیریت متمرکی دادههای پیشکم است .دادههای پیشکم ممتواند
به راحتم سر ت ،دستکاری و یا حتم بهطور کامل حرذف شروند.
در این موارد نممتوا دادههای پیشکم را بهصورت ابرل اعتمراد
ضتط یا بازیابم کرد ،که موج تاخیر در فرآیند درما و یا حترم
به خطر انداختن زندگم بیمار خواهرد شرد .امرروزه تخمرین زده
ممشود اطالعات پیشکم افراد  10برابر با ارزشترر از رمری کرارت
اعتتاری آ ها است .در سامانههای متمرکری اگرر سرامانه برهطرور
مخرب مورد حمله رار گیرد ،تمام گرههای دیگر از بین ممروند و
ادر به ذخیره و استفاده از دادهها نیستند .برا ایرن حرال ،اگرر از
فناوری معماری توزیفشده زنجیرهبلوکم استفاده کنیم ،حتم اگرر
برخم از گرهها بهصورت مخرب مورد حمله رار گیرند ،گررههرای
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دیگر تحت تابیر رار نممگیرند و شرتکه بره حیرات خرود ادامره
ممدهد .متخصصین و محققا حوزه امنیت نگاه تردیدآمییی بره
ذخیره سازی اطالعات مهم پیشکم در پایگاه داده متمرکی دارنرد،
همچنین بیشتر مردم هنوز نگرا امنیت و حرریم خصوصرم ایرن
پایگاههای داده هستند .یکم از نگرانمهای جردی در ایرن حروزه
چگونگم اعمال سیاستهای کنترل حد دسترسرم بره اطالعرات
پیشکم ا ست .در این معماری نهاد مرکیی ایرن امکرا را دارد ترا
برخم از سیاستهای دسترسم به دادههرا را نادیرده بگیررد و برر
خالف رویه مورد انتظار شتکه عمل کند [.]5
به تازگم یک فناوری امیدوارکننده برا نرام زنجیررهبلروکم در
مطالعات مورد بحث رار گرفتره اسرت .ایرن فنراوری بره اهرداف
غیرمتمرکیسازی و راردادهای هوشمند ممپردازد .در عمل بررای
اشرررتراکگرررذاری دادههرررای پیشرررکم بسررریاری از موانرررف در
زیرسراختهرای فنرم شرتکه  1ITسرالمت وجرود دارد کره مررانف
دسترسم امن و مقیاسپذیر به دادههای پیشکم در سرتاسر شتکه
ممشود .این نگرانمها شامل حفظ حریم خصوصم بیمارا  ،عردم
اعتماد برین نهادهرای بهداشرتم ،مقیراسپرذیری و کنتررل حرد
دسترسم د ید به اطالعات ممشود [.]6-9

 .1-1نوآوری مقاله
در این مقاله یک معمراری جدیرد بررای اشرتراکگرذاری امرن و
مقیاسپذیر دادههای پیشکم که بتواند حریم خصوصم کاربرا را
نیی به خوبم حفظ کند ،به همراه جیئیات پیادهسازی این معماری
ارائه شده است .ما در طرح پیشنهادی خود بررای حرل مشرکالت
امنیتم اشتراک گذاری موبر اطالعات پیشکم و ایجاد یک فرآینرد
کنترل حد دسترسم د ید و دانهای 1بره اطالعرات پیشرکم کره
حریم خصوصم کاربرا را نیی به خوبم حفظ کند ،یک روش امن
و کارآمد کنترل سطح دسترسم بررای بترت و ذخیرره دادههرای
پیشکم با تلفید رمینگاری متتنمبر ویگگم ،پروتکلهای متتنمبرر
زنجیرهبلوکم و سامانههای ذخیرهساز ابری ارائه ممدهیم.
در طرح پیشنهادی ما بهمنظور کنترل سطح دسترسم د یرد
و دانهای بر روی دادههای پیشکم و حفظ حریم خصوصم بیمار از
رمینگاری متتنمبر ویگگم استفاده شرده اسرت ،همچنرین جهرت
اطمینا از صحت دادههای پیشکم ،عردم تیییرر آ هرا و بهترود
فرآیندهای ابطال و وکالت حد دسترسم به دادههای پیشکم کره
از چررالشهررای اساسررم رمینگرراری متتنررمبررر ویگگررم اسررت از
فرآیندهای متتنمبر زنجیرهبلروکم و راردادهرای هوشرمند بهرره
گرفته ایم .ما در طرح پیشرنهادی خرود از دو نرو زنجیررهبلروکم
خصوصرم  permissionو  permissionlessاسرتفاده کررردهایرم .بررا
1- Health IT Systems
2- Fine Grain

دادههای پزشكی مبتنیبر فناوری ....؛ یعقوب فرجامم و همکارا
یک طرح جدید و امن برای اشتراکگذاری 
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توجه به حجم باتی دادههای پیشکم برهمنظرور افریایش کرارایم

یو 1و همکارا [ ]1یک برنامه کاربردی را بررای بره اشرتراک

سامانه ،این دادهها در سرامانههرای ذخیرره سراز ابرری نگهرداری
ممشوند و به علت ناکارآمدی روشهای رمینگاری کلیرد عمرومم

گذاشتن دادههای مرا تتهای بهداشتم ارائه دادهانرد ،کره در آ
بیمارا کنترل و ارسال دادههای خود را برهراحترم در آ انجرام

جهت رمینگاری دادههای با حجم بات ،از رمینگاری متقار جهت

ممدهند .در این طرح یک سامانه سه تیه شامل تیه داده کراربر،

حفظ محرمانگم دادههای پیشکم استفاده مرمکنریم و کلیرد آ

تیه مدیریت داده و تیه ذخیرهسازی داده پیشرنهاد شرده اسرت.

توسط الگوریتمهای رمینگاری متتنمبر ویگگم رمینگاری ممشود.

تفاوت این طرح با سایر طرحها در این است کره در آ پیشرنهاد

ما صحت عملکرد طرح پیشنهادی خود را برر اسراس منطرد

شده است که از زنجیرهبلوکم خصوصم بهعنوا ابر استفاده شود.
1

 BANمررورد بررسررم رررار داده و ابتررات مررمکنرریم کرره پروتکررل

کیو و همکارا [ ]10سامانه  MeDShareرا پیشنهاد دادهاند

پیشنهادی ممتواند نیازمنردیهرای امنیترم بره اشرتراکگرذاری

که در آ  ،مشکل اشتراک دادههای پیشرکم در میرا سررورهای

دادههای پیشکم را برآورده کند .همچنین ما امنیت پروتکلهرای

دادههای بیرگ پیشکم در یک محیط بم اعتماد مورد بررسم رار

رمینگاری متتنمبر ویگگم بهکار رفته در این معماری را بهصرورت
فرمال و در مدل اوراکل تصرادفم ابترات مرمکنریم و پیچیردگم

گرفترره اسررت .در ایررن سررامانه بررر متنررای یررک زنجیرررهبلرروکم
 permissionedتنها اجرازه دسترسرم بره کراربرا دعروتشرده و

محاستاتم و فضای ذخیرهسازی طررح پیشرنهادی خرود را مرورد

تأییدشده به زنجیرهبلوکم داده ممشود.

بررسم رار ممدهیم.

اکتال 9و همکارا [ ]4سامانه  MedRecرا پیشنهاد دادهاند که

 .2-1سازماندهی مقاله

یک سامانه مدیریت رکورد غیرمتمرکی متتنرم برر زنجیرره بلروکم

در بخش  1مروری بر کارهای گذشته در حوزه به اشتراکگرذاری

برای رفف سوابد سالمت الکترونیک است .در این چارچوب بررای

دادههای پیشکم داریم و در بخرش  9ملیومرات و پریشنیازهرای

مدیریت احراز هویت و اشتراک گرذاری دادههرا از زنجیررهبلروکم

طرح پیشنهادی خود را بیا ممکنیم .سپس در بخش  4معماری
طرح پیشنهادی خود را به همراه جیئیات پروتکلها ارائه ممکنیم.

 permissionedاستفاده شده است که فقط کاربرا مجاز ممتوانند
برره آ دسترسررم داشررته باشررند .در ایررن سررامانه گرررههررای

در بخش  5امنیت طرح پیشنهادی خود و در بخش  6کرارایم آ
را مورد بررسم رار ممدهیم .در پایا در بخش  9جمرفبنردی و
کارهای آینده را ارائه ممدهیم.

استخراجکننده 4توسط دستیابم به ابر دادههای پیشکم تشروید
ممشوند که در فرآیند استخراج مشارکت کنند.
پیترسررو  5و همکررارانش [ ]11یررک سررامانه مرا تررتهررای
بهداشتم متتنم برر زنجیرره بلروکم ارائره دادهانرد کره مالحظرات

 .2كارهای گذشته

استاندارد 6 FHIRدر آ ادغام شده است .آ ها یک سامانه درخت

سامانههای ذخیرهسازی متتنمبر ابر جهت ذخیرهسازی دادههرای

مرکل 9متتنمبر زنجیرهبلوکم را پیشنهاد دادهاند که فرآیند اجما

پیشکم در سامانههای سالمت الکترونیکم ورود پیدا کرده اسرت.

آ برای استخراج بلوکها بر اساس ابتات ابلیت همکاری 9انجرام

این روشهرا راهحرلهرای امیدوارکننردهای را بررای بره اشرتراک
گذاشتن دادههای  PHIدر میا مؤسسات پیشکم در سامانههرای

ممشود .در این طرح ابتات ابلیت همکاری بر اساس سازگاری با
پروتکل  FHIRاست ،به این معنرم کره اسرتخراجکننردههرا بایرد

 e-Healthارائه ممدهند ،جایم که امنیت و حفظ حریم خصوصم

پیامهای پیشکم ارسالشده به بلوکهای خود را برای اطمینا از

از نگرانمهای حیاتم هستند .اگر چه تمام کارهرای فرو جهرت
بهدست آورد ویگگمهای امنیترم در محریطهرای ابرری تمرکری

سازگاری با استانداردهای ساختاری و معنایم شناختهشده تاییرد
کنند.

دارد ،اما یک چالش همواره در این روشها وجرود دارد؛ در تمرام

دوبو ویفساکا 1و همکرارانش [ ]11یرک چرارچوب متتنرمبرر

این روشها انتظار ممرود که ابر یک مرکی ابرل اطمینرا بررای
ذخیره و مدیریت دادههای حساس پیشکم باشد .بنابراین ،همواره
نگرانمهایم جهت سوءاستفاده از دادهای پیشکم ،از دسرت رفرتن
اطالعات  ،PHIنشت و یا سر ت آ ها وجود دارد .ا دامات زیرادی
با استفاده از روشهای رمینگاری و یا سایر روشها پیشنهاد شرده
است ،اما متاسفانه این تهدیدات با توجه به ویگگرمهرای متمرکری
بود محیطهای ابری همواره با م مانده است [.]9

1- Yue
2- Qi
3- Ekblaw
4- Miner
5- Peterson
6- Fast Healthcare Interoperability Resources
7- Merkle-Tree
8- Proof of Interoperability
9- Dubovitskaya
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زنجیررهبلروکم  permissionedبررای مردیریت و اشرتراکگررذاری
مدارک پیشکم برای مرا تت از بیمارا سرطانم ارائه دادهانرد .در
طرح آ ها با استفاده از یک نام کاربری  /رمی عتور ،احراز هویت و
تایید بتتنام سرویس عضویت کاربرا انجام ممشود .هویت بیمار
از طرید ترکیتم از اطالعرات شناسرایم شخصرم (شرامل شرماره
امنیت اجتماعم ،تاریخ تولد ،نام ،و کد پستم) تولید و برای امنیت
رمیگذاری شده است .فایلهای داده پیشکم به یرک سررور ابرری
بارگذاری شده و دسترسم به آ ها توسط منطرد زنجیررهبلروکم
مدیریت ممشود.
در تمامم این تحقیقات فقط از زنجیره بلوکم بره عنروا یرک
ابرریار ذخیرررهسررازی اسررتفاده شررده اسررت .بنررابراین ،امکررا
اشررتراکگررذاری همکارانرره دادههررای پیشررکم بررا کنترررل سررطح
دسترسم د یرد و دانرهای توسرط نهراد تولیدکننرده آ در ایرن
طرحها به خوبم تتیین نشده اسرت [ .]19عرالوهبرر ایرن در ایرن
کارها یک راهحل د ید به همراه جیئیات پروتکلهای مرورد نیراز
آ ارائه نگردیده است .لذا ما در این مقاله یک روش کنترل سطح
دسترسم د ید و دانهای متتنمبر رمینگاری  ABEو زنجیرهبلوکم
را جهت دسترسم و ذخیره دادههای پیشکم بره همرراه جیئیرات
این طرح ارائه ممدهیم.

 .1-2رمزنگاری مبتنیبر ویژگی
رمینگاری متتنم بر ویگگم یرک نرو خاصرم از رمینگراری کلیرد
عمومم است که در آ ویگگمهای کاربر ممتواند بهعنروا کلیرد
عمومم او مورد استفاده رار گیرد .از آنجرا کره اطالعرات شناسره
کاربر را ممتروا برهعنروا یرک ویگگرم خراص در نظرر گرفرت،
رمینگاری متتنمبر ویگگم بهطور ضمنم شامل رمینگاری متتنمبر
شناسه نیی است .مفهوم رمینگراری متتنرمبرر شناسره اولرین برار
توسط شامیر در سال  1194پیشنهاد شد [ .]14سرپس در سرال
 1001بونه و فرانکلین [ ]15اولرین طررح رمینگراری متتنرمبرر
شناسه ( )IBE1را با استفاده از زوجسرازیهرای دوخطرم معرفرم
کردند .در سال  ،1005ساهای و واترز مفهوم رمینگاری متتنمبرر
شناسه فازی را پیشنهاد دادند [ ،]16که ممتواند به شرکل اولیره
رمینگاری متتنمبر ویگگم ( )ABE1در نظر گرفتره شرود .سرپس،
گویال و همکارا  ]19[ .تعریرف رسرمم  ABEرا در سرال 1006
ارائه کردند .دو نو متفاوت از رمینگاری متتنمبرر ویگگرم وجرود
دارد ،یکم بر پایره سیاسرت کلیرد ) (KP-ABE9و دیگرر برر پایره
سیاست متن رمیی ).(CP-ABE4

.1-1-2

KP-ABE

در رمینگاری  KP_ABEمتن رمری بره مجموعرهای از ویگگرمهرا
1- Identity Based Encryption
2- Attribute Based Encryption
3- Key Policy Attribut Based Encryption
4- Cipher Policy Attribut Based Encryption

وابسته است و کلیرد کراربر وابسرته بره یرک سراختار دسترسرم
ممباشد .در این روش کاربر تنها زمانم ممتواند عمل رمیگشرایم
را انجام دهرد کره مجموعره ویگگرمهرای مرتن رمری در سراختار
دسترسم کلید صد کند .بنابراین ،در  KP_ABEکلید خصوصم
کاربر با ساختار دسترسم در ارتتاط است که کنترل ممکند یرک
کاربر چه متنهای رمیی را ممتواند رمیگشایم کند.
CP-ABE .2-1-2

در رمینگرراری  CP_ABEبرررخالف  ،KP_ABEکلیررد خصوصررم
کاربرا به تعداد دلخواهم از ویگگمها وابسته اسرت و یرک پیرام
بهوسیله سیاست دسترسم مشخصم که به وسیله رمیکننده اتخاذ
ممگردد ،رمی ممشود .در این روش یک کاربر زمانم ممتواند یک
متن رمیی را رمیگشایم کند اگر و تنها اگرر ویگگرمهرای کراربر،
سیاست تعیینشده توسط متن رمی را برآورده کنرد .بنرابراین ،در
 CP_ABEمتن رمیی با ساختار دسترسرم در ارتتراط اسرت کره
کنترل ممکند کدام کاربر ممتواند متن رمیی را رمیگشایم کند.

 .2-2زنجيرهبلوكی
زنجیره بلوکم معموتً به عنوا مجموعهای از فنو مرورد اسرتفاده
در شتکههای غیرمتمرکی بررای حفرظ پایگراه دادهای سرازگار در
میا تمام اعضا به شمار ممرود .این روش ابتدا توسرط ساتوشرم
ناکاماتو 5برای ایجاد روشهایم جهت تولید یک پول دیجیتال یرا
رمرری ارز ماننررد بیررتکرروین معرفررم شررد [ .]19تفرراوت سرراختار
زنجیرهبلوکم با ساختار شتکه سنتم متمرکی در این است که هیچ
گره مرکیی بابتم در این شتکهها وجرود نردارد و همره اعضرا در
شتکه مو عیت نستتاً یکسانم دارند و همه یک کپرم از اطالعرات
زنجیرهبلوکم را ذخیره ممکنند .در وا ف زنجیرهبلوکم یرک دفترر
حساب غیر ابل تیییر از بلوکها بر متنای زمرا اسرت کره بررای
اشتراک گذاشتن و ذخیره دادهها بهصرورت توزیرفشرده اسرتفاده
ممشود.
زنجیره بلوکم یک پایگاه داده توزیفشده اسرت کره فهرسرتم
مرت از اطالعات ذخیرهشده و مررتتط برا هرم را از طریرد یرک
زنجیره در بلوکها ایجاد ممکند .یک بلوک معموتً شرامل مقردار
چکیده از بلوک تلم ،محتوای اطالعات ،امضای شررکتکننرده و
مهر زمانم است .مقدار چکیده بلوک تلرم باعرث تیییرناپرذیری
زنجیره بلوکم ممشود .امضای مشارکتکننده و مهر زمانم نشانگر
تولیدکننده تراکنش و زما تولید آ است.
فناوری زنجیرهبلوکم را ممتواند بهعنوا یک مدل توزیفشده
که اجازه هر نو ارتتاطم را از طرید سامانه همکار بره همکرار 6را
فراهم ممکند معرفم کرد ،که در آ جیئیات هر ترراکنش در هرر
5- Satoshi Nakamoto
6- Peer-to-Peer

دادههای پزشكی مبتنیبر فناوری ....؛ یعقوب فرجامم و همکارا
یک طرح جدید و امن برای اشتراکگذاری 

گره ذخیره ممشود ،و دلیل اصرلم ایرنکره زنجیررهبلروکم بررای
ذخیره هر تراکنش نیاز به پایگاه داده متمرکی ندارد همین اسرت.
زنجیرهبلوکم امکا اضافه کرد دادههرای جدیرد در ترراکنش را
فررراهم مررمکنررد امررا امکررا تیییررر در آ هررا را نمررمدهررد .در
زنجیرهبلوکم تراکنشها بهمنظور اطمینا از احرراز هویرت منترف
داده و عدم انکار آ  ،توسط کلید خصوصم هر کاربر امضا ممشود.
سپس فرآیند چکیدهسرازی بررای تاییرد یکپرارچگم ترراکنش و
اطمینا از عدم تیییر آ اضافه مرمشرود .ترراکنشهرا در الر
بلوکهای مشخصم رار گرفته و در اختیار تمام گرههرای شرتکه
رار ممگیرد تا دید یکسانم از تعامالت شتکه برای تمرام اعضرای
شتکه ایجاد شود .در زنجیرره بلروکم ،کراربرا مرمتواننرد تعرداد
دلخواهم از کلیدهای عمومم تولید کنند که بهطور مروبر مرانف از
ردیابم آ ها ممشود و این امر حریم خصوصم کاربرا را تضمین
ممکند [.]11
 .1-2-2عملكرد زنجيرهبلوكی
برای استفاده از زنجیرهبلوکم ،ابتدا تزم است یک شتکه نظیر بره
نظیر با تمام گرههایم که عال همند به اسرتفاده از زنجیررهبلروکم
هستند ،ایجاد کنید .هر گره از شتکه دو کلید ایجاد ممکند؛ یرک
کلید عمومم که توسط سایر کاربرا برای ارسال پیرامهرا بره آ
گره استفاده مرمشرود و یرک کلیرد خصوصرم کره بررای امضراء
پیامهای ارسالم توسط گره استفاده ممشود .هنگامم که یک گره
یک تراکنش را انجام ممدهد ،آ را امضا ممکنرد و سرپس آ را
به همتایا خود در شتکه پخش ممکند .گره همکار تل از انتشار
تراکنش دریافتشده آ را اعتتارسنجم ممکند و در صورت تأیید
آ را در شتکه برازپخش مرمکنرد .لرذا ایرن رویکررد بره پخرش
پیامهای صحیح در شتکه کمک ممکند .تراکنشهای منتشرشده
که در شتکه اعتتارسنجم شدهاند توسط گرههرای مخصوصرم بره
نام  minerمرت شده و در بلروکهرایم برر اسراس زمرا انتشرار
دستهبندی ممشوند .انتخاب minerها و دادههای موجود در یرک
بلوک به الگوریتم اجما استفادهشرده در زنجیررهبلروکم بسرتگم
دارد .بلوکهای دستهبندیشده توسط minerها مجردد در شرتکه
بازپخش ممشود .سپس گرههای شتکه زنجیرهبلوکم ،اعتتار بلوک
منتشرشده را بررسم ممکنند ،ایرن بررسرم شرامل اعتتارسرنجم
تمام تراکنشهای موجود در بلوک و ارجا صحیح این بلروک بره
چکیده بلوک تلم منتشرشرده در شرتکه مرمباشرد .اگرر چنرین
شرایطم برآورده نشود ،بلوک حذف ممشود .با این حال ،اگرر هرر
دو شرط با موفقیت تایید شوند ،گرهها بلوک را بره زنجیرره خرود
اضافه و زنجیرهبلوکم خود را بهروزرسانم ممکنند (شکل (.))1

105

شكل ( :)1ساختار زنجیرهبلوکم

الگوریتم اجما ل یک زنجیره بلوکم محسروب مرمشرود و
بسته به کاربرد زنجیررهبلروکم در حروزههرای مختلرف مرمتوانرد
روشهای متفاوتم داشته باشد .بهطور کلم الگوریتمهرای اجمرا
در زنجیرهبلوکم را ممتوا بر اساس حد دسترسرم بره اطالعرات
زنجیرررهبلرروکم (ماننررد زنجیرررهبلرروکهررای  permissionlessو
 )permissionedو بر اساس حد استخراج بلوک در آ هرا (ماننرد
زنجیرررهبلرروکم عمررومم و خصوصررم) دسررتهبنرردی کرررد .در
زنجیرهبلوکهای عمومم هر گرهای ممتواند بدو نیراز بره تأییرد
نهاد سوم به زنجیرهبلوکم ملحد شود و بهعنوا یک گره سراده و
یا گره  miner/valdatorدر شتکه فعالیت کند.
در زنجیرهبلوکمهای خصوصم ،گروهم از گرهها بر اساس یک
متنای مشخص حد مالکیت دسترسم به شتکه را تعیین کررده و
یا محدود ممکنند .در بسریاری از زنجیررهبلروکمهرای خصوصرم
کنترل ممشود که کدام کاربر اجازه انجام تراکنشها را دارد ،کدام
گرهها مم توانند رارداد هوشمند را اجرا کنند و یا بهعنوا miner
فعالیت کنند .نمونرههرایم از زنجیرره بلروکمهرای permissioned
آ هررایم هسررتند کرره توسررط  ]10[ HyperledgerFabricو یررا
 ]11[ Rippleاستفاده ممشود.
در طرررح پیشررنهادی مررا از دو زنجیرررهبلرروکم خصوصررم
 permissionlessو  permissionedاستفاده شده است .استفاده از
زنجیرهبلوکمهای خصوصرم کنتررل بیشرتر برر حرریم خصوصرم
کاربرا را به همراه دارد و این ویگگم مهمرم اسرت کره در بترت
اطالعات پیشکم به آ نیاز داریم و بیمارا همواره نستت بره آ
نگرانم دارند.
 .2-2-2روش اجماع مبتنیبر BPFT
1

الگوریتم  ]11[ PBFTبر متنای مسئله نرال بییانسرم [ ]19بنرا
شده است و سعم دارد با فرض وجود خطا در سامانه با استفاده از
تکرار تیههای رأیگیری به یک توافد سراسری در شرتکه دسرت
1- Byzantine Generals Problem
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یابد .پیاس 1و همکارانش [ ]14احتمال دستیابم به این توافد را
با فرض وجود خطا مورد بررسم رار دادند ،آ ها ابتات کردند که
رسید به توافد مورد انتظار با وجود گرههرای خطاکرار بریش از
 1/9غیرممکن است .روش اجما  BPFTدر صورتم مرمتوانرد در
مقابل خطای بییانسم مقاوم باشرد کره حردا ل  1/9از گررههرای
شتکه درستکار باشند .بنابراین ،اگر فرض کنریم کرل گررههرای
اجما و کل گرههای تسخیرشرده و مخررب باشرد آ گراه در
باشرد .در ایرن
صورتم اجما موفقیتآمیی است که
بخررش بررهصررورت خالصرره روش اجمررا  PBFTکرره در سررامانه
 SBA-PHRاز آ استفاده مرمکنریم را تشرریح مرمکنریم .روش
اجما  PBFTدر  SBA-PHRدارای  5مرحله است( :شکل (.))1

شكل ( :)2روش اجما

PBFT

 :Generate Blockیک  leaderمسئول ایجاد یک بلوک نامید
جدید است .در سامانه ما گرههای اجما بره نوبرت بلروک نرامید
جدید را تولید ممکنند .یعنم هرر گرره اجمرا بره نوبرت leader
ممشود.
) :Pre-prepare (Block Dataگره  leaderبلوک نرامید را بره
سایر گرههای اجما پخش عمومم ممکند.
) :Prepare (Block Hashهر گرهای که بلوک را دریافت کند
آ را صرحتسرنجم مرمکنرد و  prepare messageرا بره همرراه
چکیده بلوک پخش عمومم ممکند.
) :Commit (Block Hashبعررد از دریافررت تعررداد کررافم

 .3-2-2قراردادهای هوشمند
رارداد هوشمند اولین برار توسرط نیرک سریابو 1در سرال 1114
معرفم شد [ ]15و در آ رارداد هوشمند بهعنوا یرک پروتکرل
که شرایط رارداد یک تراکنش کامپیوتری را اجرا ممکند معرفم
شد .هنگامم که یک رارداد هوشرمند برا زنجیررهبلروکم ترکیر
ممشود برای همیشه در آ با م مممانرد .هرر ررارداد هوشرمند
ممتواند بخشم از یک پایگراه داده برا یرک آدرس منحصرربهفررد
باشد ،که انتشار یک تراکنش به آدرس آ مرمتوانرد توابرف آ را
برای مدیریت آ بخش از پایگاه داده فعال کند.
مفهوم رارداد هوشمند به مجموعهای از کدهای نررمافریاری
اشاره دارد که شرایط اجرای پیشتعیرینشرده در آ را مشرخص
مررمکننررد .ررراردادهررای هوشررمند اغلرر برره فرررم شرررطم
”…  “if … thenسازماندهم ممشوند .هنگامم که شرایط اجررای
رارداد بهدرستم برآورده شود ،اجرای رارداد برهطرور خودکرار و
بدو دخالت انسانم و نظارت شخص بالث اتفا خواهد افتاد.
سازنده رارداد هوشمند آ را در زنجیرهبلوکم رار ممدهرد.
سپس کاربرا با ارسال پارامترهای مورد نیاز به آدرس آ رارداد
هوشررمند آ را فعررال مررمکننررد .در طرررح  SBA-PHRرررارداد
هوشمند یک تراکنش بترتشرده در زنجیررهبلروکم را برهعنروا
ورودی دریافت کرده و پس از بررسم شرایط رارداد در خروجرم
تراکنشم متناس با آ را که شامل کلید رمیگذاری داده و مکا
ذخیرهسازی آ در ابر است را باز ممگرداند.

 .3طرح پيشنهادی
در این بخش ابتدا به توضیح کلیات طرح پیشرنهادی
برررای ذخیرررهسررازی و اشررتراکگررذاری دادههررای پیشررکم PHI
ممپردازیم .سپس جیئیات پیادهسازی هر یرک از مراحرل اجررای
طرح را تشریح ممکنیم .شکلهرای ( )9-5فرآینرد اجررای طررح
پیشنهادی  SBA-PHRرا توصیف مرمکنرد .طررح  SBA-PHRرا
ممتوا به سه تیه تولید محتوای پیشکم ،ذخیرهسازی اطالعرات
 PHIو استفاده از اطالعات  PHIتقسیمبندی کرد.
SBA-PHR

در این سرامانه از دو نرو زنجیررهبلروکم خصوصرم اسرتفاده

( prepare messagesبهعنوا مثال تعداد کل پیامها بیشتر از 1/9
کل گرهها شود) برای هر پیرام  commit messageمحاسرته و بره
همه گرهها پخش عمومم ممشود.

ذخیرهسازی اطالعرات کلیرد رمیگرذاری دادههرای  PHIو مسریر

 :Import Blockگرهها در مرورد بلروک پیشرنهادی بره یرک

ذخیرررهسررازی آ هررا در ابررر اسررتفاده مررمشررود و نهادهررای

کردهایم؛ یکم زنجیرره بلروکم خصوصرم  premissinedکره بررای

استفادهکننده از دادههای پیشکم به آ دسترسم دارند .دیگرری

اجما ممرسند .اگر تعداد پیامهرای  commit messagesکمترر از
 1/9از تعداد کل گرههای شتکه نتاشد یعنم بلروک مرمتوانرد بره
زنجیره بلوک زنجیرهبلوکم اضافه شود.

ذخیرهسازی شرح مختصرری از اطالعرات  PHIو کلیرد وا ههرای

1 -Pease

2- Nick Szabo

زنجیرررهبلرروکم خصوصررم  permissionlessاسررت کرره برررای
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مرررتتط بررا دادههررای ذخیررره شررده در زنجیرررهبلرروکم خصوصررم

توسط بیمار تولید ممشود و دیگری اطالعات پیشرکم اسرت کره

 premissinedاستفاده مرمشرود و دسترسرم بره آ بررای تمرام

توسط بیمارستا  ،آزمایشگاه و یا پیشک معالج تولید ممشود امرا

نهادهای پیشکم و بیمارستا ها آزاد است .ماهیت و عملکرد ایرن

وابسته به یک بیمار مشخص است مانند عکرسهرای رادیولرو ی،

دو زنجیره بلوکم متفاوت اسرت امرا گررههرای برپراکننرده آ هرا

نسخه پیشک ،صورت حساب بیمه و غیره .اطالعات  EHRتوسرط

ممتوانند بهصورت مشترک توسط رایانههرای بیمارسرتا هرا و یرا

خود بیمار رمیگذاری ممشود و در ابر ذخیره ممشود اما دادههای

بیمارا به اجرا در بیایند .بنابراین ،در طررح پیشرنهادی مرا یرک

پیشکم تولیدشده توسط بیمارستا رمیگذاری ممشود امرا کلیرد

زیرسراخت شرتکهای زنجیررهبلرروکم وجرود دارد امرا دو عملکرررد

رمیگررذاری آ بررر اسرراس سرراختار دسترسررم مررورد نظررر بیمررار

متفاوت را ارائه ممدهند.

رمیگذاریشده و به همراه چکیده داده و مسیر ذخیرهسرازی داده

برای افیایش کارایم سامانه و به علرت حجرم زیراد دادههرای
پیشررکم ،اطالعررات  PHRبیمررارا بررهصررورت رمیگررذاریشررده و
تصادفم در سامانههای ابری ذخیرهسازی مرمشرود .برا توجره بره
اینکه رمیگذاری کلید عمومم برای رمیگذاری دادههای با حجرم
بات دارای پیچیدگم زمانم و محاستاتم زیادی است ،لذا اطالعات
 PHRتوسررط الگرروریتم رمینگرراری متقررار  AESتوسررط نهرراد
تولیرردکننررده داده و بررهوسرریله کلیررد تصررادفم
ممشود و سپس کلید

رمیگررذاری

در ابر ،در زنجیرهبلوکم خصوصم ذخیرره مرمشرود .بنرابراین ،در
سامانه  SBA-PHRدو موجودیت ،ابلیت رمیگذاری داده را دارند،
یکم بیمارستا که دادههای پیشکم مرتتط به بیمار را رمیگذاری
ممکند و دیگری خود بیمار است که دادههای بترتشرده  EHRو
آ بخشم از دادههای پیشکم مربوط به خود را که تمایل دارد در
اختیار نهادهای دیگرر و یرا والردین و دوسرتا خرود ررار دهرد،
رمیگذاری ممکند.

توسط رمیگذاری متتنمبر ویگگرم و

دادههای رمیشده توسط بیمارستا توسط سامانه رمیگرذاری

بر اساس ساختار دسترسم مورد نظر نهراد تولیدکننرده داده رمری

 KP-ABEرمیگذاری ممشود .بنابراین ،سراختار دسترسرم مجراز

ممشود .برای آ که نهادهای اسرتفادهکننرده از داده بتواننرد بره

برای رمیگشایم دادهها در کلید خصوصم تولیدشده توسرط نهراد

اطالعات پیشکم مورد نیاز دسترسرم داشرته باشرند و از صرحت

 KGCرار داده شده اسرت و برر اسراس ایرن سراختار دسترسرم

آ ها نیی مطمئن باشند ،نهاد تولیدکننده محتوای پیشرکم کلیرد

نهادهای مشخصم مجاز بهدسترسم به این دادههرا خواهنرد برود،

رمیگذاری اطالعات  PHRرا بر اساس سیاست دسترسم مورد نظر

بیمار اطالعم از این نهادها ندارد .اما بیمار ویگگمهای تزم بررای

توسط رمینگاری متتنمبر ویگگم رمری کررده و بره همرراه مسریر

نهادی که تمایرل بره رمیگشرایم ایرن دادههرا را دارد را در یرک

ذخیرهسازی داده رمیشده در ابر ،چکیده محتوای  PHRو ساختار

تراکنش معتتر در زنجیرهبلوکم بتت ممکند و بیمارستا موظرف

دسترسم مجاز به اطالعات  PHRبهصورت گمنام در یک تراکنش

به رعایت این سیاست دسترسم برای رمیگذاری این دادهها است،

متناس با ساختار زنجیرهبلوکم رار داده و سپس این تراکنش را

بیمارستا این دادهها را برا کلیرد تصرادفم

رمیگرذاری

امضررا مررمکنررد و برررای بتررت در یررک زنجیرررهبلرروکم خصوصررم

کرده و سپس این کلید را بر اسراس ویگگرمهرای مشرخصشرده

 premissionedانتشار ممدهد ،همچنین تراکنش دیگرری شرامل

توسط بیمار به کمک رمینگاری  KP-ABEرمیگذاری ممکند.

توضیحم از داده رمیشده و ساختار دسترسم مجراز بره آ ایجراد
کرررده و بررهصررورت گمنررام در یررک زنجیرررهبلرروکم خصوصررم
 premissionessمنتشر مرمکنرد ترا در اختیرار تمرامم نهادهرای
اسررتفادهکننررده از دادههررای پیشررکم رررار گیرررد .گرررههررای
بررسمکننده صحت تراکنشهرا در زنجیررهبلروکم ،هرر ترراکنش
منتشرشده را مورد بررسم رار داده و تراکنشهرایم کره بتواننرد
تعداد مشخصم از آرای گرههای معتمرد زنجیررهبلروکم را کسر
کنند سپس توسط گره  leaderکه در فرآیند اجما تعیرین شرده
است ،در زنجیره بلوک زنجیرهبلوکم خصوصم بتت ممشوند.
در این سامانه دو نو اطالعات پیشکم داریم ،یکم اطالعرات
 EHRکه توسط دستگاهها و حسگرهای مررتتط برا بیمرار روزانره

سیا ست دسترسم مورد نظر بیمرار بررای رمیگرذاری داده برا
سیاست دسترسم اعمالشرده توسرط بیمارسرتا برر روی کلیرد
توسط گرههای زنجیرهبلوکم مورد بررسم رار ممگیرد
و در صورت یکسا بود آ ها ،مسیر ذخیرهسرازی داده در ابرر و
چکیده ایرن دادههرا در زنجیررهبلروکم خصوصرم بررای اسرتفاده
نهادهای مورد نظر بتت ممشود و همیما یک تراکنش که فقرط
شامل شرح مختصرری از داده و سراختار دسترسرم مجراز بره آ
است در زنجیرهبلوکم عمومم منتشر ممشود .فرآینرد رمیگرذاری
دادههای پیشکم تولیدشده توسط بیمارستا و دادههای با حجرم
بات بهمنظور سهولت و افیایش کارایم سامانه به بیمارستا محول
شده است (شکل (.))9
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شكل ( :)3نحوه بتت اطالعات پیشکم توسط بیمارستا

دادههای  EHRو آ بخشم از اطالعات که بیمار تمایرل دارد
آ را در اختیار نهادهای خاص ،دوستا و یا پیشک مشراور ررار
دهد ،به وسیله رمینگاری  CP-ABEبر اسراس سراختار دسترسرم
مورد نظر خود بیمار بهصورت د یرد مشرخص مرمشرود .در ایرن
بخش کلیدهای خصوصرم توسرط خرود بیمرار تولیرد شرده و در
اختیار این افراد و یا نهادها رار ممگیررد و سرپس هرر بخرش از
رمیگرذاری شرده و ایرن
اطالعات توسط کلید تصرادفم
کلید بر اساس ساختار دسترسم مورد نظر بیمار رمیگذاریشده و
به همراه ساختار دسترسم مجاز و چکیده دادهها در زنجیرهبلوکم
برای استفاده از نهادهای مجاز بتت و ذخیره ممشود (شکل (.))4

ورودی ایررن رررارداد هوشررمند یررک تررراکنش مصرررفنشررده از
تراکنشهای زنجیرهبلروکم  premissinlessبرا سراختار دسترسرم
مشخص که توسط یک موجودیت با کلید عمومم  PKتولید شده
است و تراکنشم که در آ درخواست دسترسم به ایرن ترراکنش
بتت شده است مرمباشرد .خروجرم ایرن ررارداد هوشرمند یرک
تراکنش معتتر در زنجیرهبلروکم  premissionedاسرت کره در آ
برهصرورت
مسیر ذخیرهسازی داده در ابرر و کلیرد متقرار
رمیشده در آ وجود دارد که تالً توسط بیمار یا بیمارستا تولید
شده است و در زنجیرهبلوکم ذخیره شده اسرت .لریوم ارائره یرک
تراکنش مصرفنشده از سوی نهادهای استفادهکننده از داده برای
دریافت اطالعات کلید و مکا ذخیرهسرازی داده رمیشرده باعرث
افیایش کارایم و سهولت فرآیند ابطال دسترسم بهصورت آنرم در
رمینگاری متتنمبر ویگگم ممشود (شکل (.))5

شكل ( :)5نحوه درخواست اطالعات پیشکم

 .1-3مدل معماری
در سررامانه  SBA-PHRشررش موجودیررت مرکرری بتررتنررام ،KGC
سررامانه ذخیرررهسرراز ابررری ،شررتکه زنجیرررهبلرروکم ،نهررادهررای
استفادهکننده از داده ،و بیمارا وجود دارد:
شكل ( :)4نحوه بتت اطالعات پیشکم توسط بیمار

نهادهایم که تمایل به استفاده از دادههرای پیشرکم را دارنرد
عالوهبر اینکه باید کلید متناس با ساختار دسترسم مجاز به آ
را
و یرا
اطالعات را داشته باشند ترا بتواننرد
رمیگشایم کرده و محتوای داده را دریافت کنند ،باید بتوانند یک
تراکنش معتتر ایجاد کنند که در آ به یک تراکنش استفادهنشده
از سوی تولیدکننده محتوا اشاره شده باشرد .ایرن عمرل بره ایرن
معنم است که نهاد تولیدکننده محتوا حد دسترسم به اطالعرات
پیشکم خود را با آ ساختار دسترسم مشخص هنوز ابطال نکرده
است .این فرآیند به کمک راردادهای هوشمند انجرام مرمشرود.

مركز ثبتنام و توليد كليد ) :(KGCاین مرکی پارامترهرای
عمررومم شررتکه را تعیررین و منتشررر مررمکنررد .تمررامم نهادهررای
استفادهکننده از دادههای پیشکم مانند بیمارستا هرا ،مؤسسرات
بیمه ،مراک ی تحقیقات پیشکم و غیره باید در این مرکی بترت نرام
کنند .سپس مرکی  KGCبا توجه به ویگگمهای هر نهاد و ساختار
کلیدهای خصوصم رمیگشایم
دسترسم مجاز برای آ نهاد
متناس با آ سراختار دسترسرم را تولیرد و برهصرورت امرن در
اختیار آ ها رار ممدهد .در وا ف  KGCمشخص ممکند هر نهاد
به چه پیامهای رمیی ممتواند دسترسم داشرته باشرد .همچنرین
 KGCکلیدهای امضای مراکی تولیدکننده داده را تولید و بهصورت
امن در اختیار آ ها رار ممدهد.

دادههای پزشكی مبتنیبر فناوری ....؛ یعقوب فرجامم و همکارا
یک طرح جدید و امن برای اشتراکگذاری 

سامانه ذخيرهساز ابرری ( :)Cloud Storageبرا توجره بره
حجم زیاد دادههای پیشکم ،باید دادهها بهصورت رمیگذاریشرده
در یررک یررا چنررد سررامانه ابررری ذخیرررهسررازی شرروند .نهادهررای
بتررتکننررده اطالعررات  PHRو یررا بیمررارا مررمتواننررد دادههررا را
بهصورت رمیگذاریشده در مکا های تصادفم در سامانههای ابری
ذخیرهسازی کنند و سپس مکا این ذخیرهسرازی و کلیرد آ را
در اختیار نهادهای استفادهکننده از داده مجاز رار دهند.
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داوطلتانه در اختیار آ ها رار دهد مانند دوستا  ،والدین ،پیشک
مشاور و غیره.
بيماران :افرادی هستند که اطالعرات پیشرکم آ هرا جمرفآوری
شده و در اختیار نهادهای استفادهکننرده از دادههرای  PHRررار
ممگیرد

 .2-3معرفی جزئيات طرح پيشنهادی

زنجيره بلوكی :در سرامانه  SBA-PHRاز دو زنجیرره بلروکم

در رمیگذاری متتنم بر ویگگم آستانهای ،همره ویگگرمهرا در

خصوصم یکرم برهصرورت  permissionlessو دیگرری برهصرورت

یک سطح از اهمیت رار دارند و هیچ ویگگم نستت به دیگرری از

 permissionedمتتنم بر روشهای اجمرا  PBFTاسرتفاده شرده

برتری برخوردار نممباشد .در حالمکه در عمل برخم از ویگگمهرا

است .مسیر ذخیرهسازی دادهها در سامانه ابری ،کلید رمیگشرایم

از اهمیت باتتری نستت به بقیه ویگگمها برخوردارنرد .برهعنروا

آ ها بهصورت رمیشده به همرراه چکیرده داده در ترراکنشهرای

نمونه تخصص یک پیشک از اینکه این پیشک وابسرته بره کردام

زنجیرهبلوکم ذخیره ممشود .گرههای مشرارکتکننرده در شرتکه

بیمارستا اسرت و یرا مشخصرات او چیسرت از اهمیرت براتتری

زنجیرهبلوکم به دو دسته ) validation node (vdNبررای بررسرم

برخوردار است .بنابراین ،ما در طرح پیشنهادی  SBA-PHRاز یک

صررحت تررراکنشهررای ارسررالم برره شررتکه زنجیرررهبلرروکم و
) bookkeeping node (bkNبرای بتت ترراکنشهرای صرحیح در

طرح رمینگاری ویگگم بر پایه سیاست کلید و متتنرمبرر ویگگرم
آستانهای سلسله مراتتم 1برای رمیگذاری دادهها توسط نهادهرای

زنجیرههای زنجیره بلوکم تقسیمبندی ممشوند .گرههای  vdNکه

انونم مانند بیمارستا ها استفاده ممکنیم [ .]16همچنین بررای

ممتوانند از سامانههای کامپیوتری بیمارستا هرا و یرا مؤسسرات
بیمه و نهادهای بهداشتم باشند ،صحت امضا و ساختار دسترسرم

رمیگذاری دادهها توسط بیمارا از رمینگاری ویگگم متتنمبر پایه
سیاست متن رمی  CP_ABEکه توسط بسن کرارت و همکرارانش

ارائهشده در تمامم تراکنشهای منتشرشده در شرتکه را بررسرم

پیشنهاد شده است استفاده ممکنیم [.]19

کرده و در صورت معتتر بود یرک ترراکنش برا اجررای پروتکرل

طرح پیشنهادی ما دارای  6مرحلره تعیرین ویگگرمهرا و سراختار
دسترسررم ،مرحلرره راهانرردازی اولیرره سررامانه ،مرحلرره رمیگررذاری

اجما  PBFTیک گره را بهعنوا مسرئول بترت آ ترراکنش در
زنجیره بلوک زنجیرره بلروکم انتخراب مرمکننرد و گرره  bkNآ
تراکنش را در زنجیرهبلوکم ذخیرره مرمکننرد و بره اطرال تمرام
اعضای شتکه ممرساند .همچنین گرههای عضو زنجیرهبلوکم ادر
به اجرر ای راردادهرای هوشرمند جهرت بررسرم اعتترار سراختار
دسترسم نهادها و در اختیار رار داد مسیر ذخیرهسازی داده در
ابر و کلید رمینگاریشده آ بره نهادهرای اسرتفادهکننرده از داده

دادههای  ،PHRمرحله رمیگشرایم و اسرتفاده از دادههرای ،PHR
مرحله اجما و بررسم تراکنشها در زنجیرهبلوکم و مرحله ابطال
حد دسترسم ممباشد.
 .1-2-3مرحله تعيين ویژگیها و ساختار دسترسی
انتخاب مجموعه ویگگمها و ساختار دسترسم مناس

اولرین

گام برای ایجاد یک سامانه رمینگراری متتنرمبرر  ABEاسرت .در

هستند.
نهادهای توليدكننده داده ) :(Data Producerمانند
بیمارا  ،بیمارستا ها ،آزمایشگاهها و سایر نهادهای بهداشتم که
دادههای  PHRمربوط به بیمارا را تولید ممکنند.

سامانه پیشنهادی ما مجموعه ویگگمها ) (Uبه دو مجموعه مجریا
برای  KP-ABEو  CP-ABEتقسیمبندی ممشود .برای رمینگاری
 KP-ABEما یک مجموعه ویگگم متتنمبر زما را برا اسرتفاده از

نهادهای استفادهكننده از داده ):(Data Consumer

ویگگمهرای خراص پیشرکم ماننرد پروفایرل پیشرکم و پروفایرل
 .پروفایل پیشکم ممتواند
مشخصات بیمار تعریف ممکنیم

نهادهای استفادهکننده از داده به دو دسته تقسیمبندی ممشوند.

شامل پیشکا عمومم ،جراحا  ،پرستارا  ،داروخانهها و پروفایرل

یکم نهادهای انونم استفادهکننده از دادههای پیشکم مانند
بیمارستا ها ،مؤسسات بیمه ،مراکی تحقیقات پیشکم که تمایل

مشخصات بیمار ممتواند شامل سن ،جنس و شماره شناسایم فرد

دارند از دادههای پیشکم بیمارا

جهت پیشترد منافف خود

باشد .برای رمینگاری  CP-ABEما یک ساختار دسترسم متناس
با ویگگمهایم مانند دوستا  ،خانواده ،مشراورا پیشرکم ،مراکری

استفاده کنند .دسته دوم شامل تمام نهادهایم ممشود که بیمار
تمایل دارد تا بخشم از اطالعات پیشکم خود را بهصورت

1- Hierarchical Threshold Attribute Based Encryption
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خدمات درمانم ایجاد ممکنیم

.

فرض کنید  Γدرختم باشد که یک ساختار دسترسم را ارائره
مم دهد .هرر گرره داخلرم (گرره غیربررگ) درخرت یرک دریچره
آستانهای 1است که بهوسیله یک مقردار آسرتانهای و فرزنردا آ
توصیف مرمشرود .اگرر

را تعرداد فرزنردا و

را مقردار

آستانه گره در نظر بگیریم ،آنگراه داریرم
ایررنصررورت و تررم

 .در

دریچرره آسررتانهای  ORو و تررم

دریچه آستانهای برابر  ANDممباشد .هر گره بررگ
از درخت نیی بره وسریله یرک ویگگرم و یرک مقردار آسرتانهای
توصیف ممشود.

شكل ( :)7ساختار دسترسم برای رمینگاری

ما با انجام این کار ،ویگگرمهرا را بره دو دامنره جداگانره تقسریم
ممکنیم ،یعنم دامنه عمومم که بره خصوصریات ذاترم اطالعرات
 PHRاشرراره دارد و دامنرره شخص رم کرره برره اطالعررات شخص رم
شناسایم افراد موجود در سامانه  PHRاشاره دارد .برای رمینگاری
مشخص ممکند که یک نهاد
 KP-ABEهر ساختار دسترسم
با ویگگمهای مشخص ممتواند به چه اطالعاتم دسترسرم داشرته
باشد .در شکل ( )6چند نمونه ساختار دسترسم برای نقرشهرای
مختلف ارائه شده است.

CP-ABE

 .2-2-3مرحله راهاندازی اوليه سامانه
مرحله راه اندازی اولیه دارای دو بخرش مجریا اسرت ،یرک بخرش
توسط مرکی  KGCبرای ارتتاط بیمارستا ها و نهادهرای پیشرکم
مجاز با یکدیگر انجام ممشود و بخش دیگر توسط هر بیمار بررای
ارتتاط با نهادهای درمانم ،پیشکا مشاور و یا افراد دلخواه صورت
ممگیرد.
مرحله راهاندازی اوليه سامانه برای  :KGCاین مرحله شرامل
دو بخش تعیین پارامترهای عمرومم سرامانه و تولیرد کلیردهرای
برای رمیگذاری  KP-ABEممشرود (جریرا )(0-1
اصلم
در شکل (.))9
 oتعیین پارامترهای عمومم سامانه:
 KGCپارامترهای عمومم سامانه را که شامل تابف چکیده-
ساز ،پارامترهای منحنم بیضوی و نگاشرت دوخطرم مرمشرود را
تعیین و به اطال کل شتکه ممرساند.
و

فرض کنید یک گروه جمعم دوری تولیدشده توسط
یک گروه ضربم دوری است .و دارای مرتته عدد اول
یک زوجسازی دوخطرم
هستند .فرض کنید
است.
شكل ( :)6ساختار دسترسم برای رمینگاری

KP-ABE

یررررک نگاشررررت و
فرررررض کنیررررد
یررک تررابف چکیرردهسرراز امررن و
است.

مشخص ممکند که
در رمینگاری  CP-ABEساختار دسترسم
یک متن رمیشده با برچسر هرای مشرخص توسرط چره نهرادی
ممتواند رمیگشایم شود .بهعنروا نمونره بیمرار مرمتوانرد بررای
مشاهده اطالعات مربوط به فشار خو خرود ،سراختار دسترسرم
مانند شکل ( )9ایجاد کند که در آ عالوهبر پیشکا بیمارسرتا
چنانچه بیمار زیر سن رانونم اسرت والردین او هرم بتواننرد ایرن
اطالعات را دریافت کنند.

این الگوریتم توسط مرکی تولید کلیرد  KGCو جهرت تولیرد
کلیرردهررای رمینگرراری مناس ر برررای نهررادهررای ررانونم ماننررد
بیمارستا ها اجرا ممشود.

1- Threshold Gate

را تعریف ممکند و تمرام

 oتولید کلیردهرای اصرلم
:ABE

 KGC -مجموعهای از ویگگمهای

بررای رمیگرذاری KP-

دادههای پزشكی مبتنیبر فناوری ....؛ یعقوب فرجامم و همکارا
یک طرح جدید و امن برای اشتراکگذاری 

-

-

ویگگمهای سامانه را مطابد با اهمیت آ ها به زیر مجموعه-
تقسیم ممکند.
های
را انتخرراب
دنتالررهای از مقررادیر آسررتانهای
ممکند.
را بررهعنرروا کلیررد
اعررداد تصررادفم
| |
انتخاب ممکند.
مخفم
مولررررررد را در گررررررروه انتخرررررراب و مقررررررادیر
| |
را محاسررررررته
| |
ممکند.
پارامترهرررررای عمرررررومم سرررررامانه عترررررارتانرررررد از:
}

| |

{

که توسط مرکی تولید  KGCکلید منتشر ممشود.
 سپس  KGCیک چندجملرهای تصرادفم از درجرهانتخاب ممکند.
بهطوری که
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طروری
را به زیرمجموعههای
 ویگگمهایتقسیم ممکند که بهازای تمرام مقرادیر از  0ترا  mداشرته
.
باشیم
که در سطح ام رار دارد،
 بهازای هر ویگگم موجود دررا محاسته مرمکنرد .ایرن محاسرتات
مقدار
بهازای تمام سطوح یعنم از تا انجام ممشود.
را بهصورت محرمانه به
 مولفههای کلید خصوصم،تحویل ممدهد.
کاربر با ویگگمهای
مرحله راهاندازی اولیه سامانه برای بیمارا  :این مرحله نیری دارای
برای رمیگذاری CP-ABE
دو بخش تولید کلیدهای اصلم
و تولید کلیدهای عمومم و خصوصم بهمنظور امضای تراکنشهرا
توسط بیمار است( .جریا ) (0-2در شکل (.))9

شكل ( :)8معماری طرح پیشنهادی

 oتولید کلیدهای اصلم

برای رمیگذاری CP-ABE

این الگوریتم توسط بیمار جهت تولید کلیردهای رمیگشرایم داده
برای افراد و یا نهادهایم که بیمار خرود تمایرل دارد ترا اطالعرات
پیشکم خود را در اختیار آ ها رار دهد انجام ممشود.
-

-

بیمار مجموعهای از ویگگمهای مورد نظر خرود را برهصرورت
 ،تعریف ممکند.
دو عدد تصادفم  αو  βاز انتخاب ممکند.
پارامترهرررای عمرررومم  PKبیمرررار عترررارتانرررد از:
⁄
که آ هرا را منتشرر
ممکند.
.
بیمار عتارت است از :
کلید محرمانه
یک کلید خصوصم کره
بیمار به وسیله کلید محرمانه

است را بهصرورت زیرر تولیرد

سازگار با مجموعه ویگگم
ممکند:
و سپس اعرداد تصرادفم
 oابتدا یک عدد تصادفم
انتخاب
را برای هر ویگگم  jعضو مجموعه
ممکند.
را بهصرورت
 oسپس کلید متناس با مجموعه ویگگم
زیر محاسته ممکند.
⁄

 بیمار این مجموعه کلید را بهصورت امن در اختیار افراد و یرانهادهای مورد نظر خود رار ممدهد.
 تولیررد کلیرردهای عمررومم و خصوصررم بررهمنظررور امضررایتراکنشها.
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کاربر کلیدهای عمومم و خصوصم مخصوص به خود را بررای
امضای تراکنشهای مورد نظر تولید ممکنرد .اگرر کراربر تمرامم
تراکنشهای ارسالم به شتکه را با یک کلید خصوصم امضرا کنرد
گمنامم کاربر در شتکه مورد تهدید وا ف ممشود .بنابراین ،کراربر
بر اساس سطح گمنامم مورد نظر خود هر تراکنش و یا دسرتهای
از تراکنش ها را باید با یک کلید خصوصم جدید امضا کند .تولیرد
تعداد زیادی از کلیدهای خصوصم و عمومم کار دشواری اسرت و
نگهداری از آ ها برای کاربر پرهیینه خواهد بود .بنابراین ،در طرح
پیشنهادی ما از ویگگم تولید کلیدهای سلسله مراتتم 1برای تولید
کلیدهای امضا استفاده ممشود ،یعنم کاربر تنها یرک برذر اولیره
کلید تولید ممکند و سپس سایر کلیدهرای خصوصرم و عمرومم
مورد نیاز خود را بر متنای آ بذر اولیه تولید ممکند .لرذا کراربر
باید تنها یک بذر را بهصورت امن ذخیرره کنرد کره ایرن موجر
افیایش امنیت نگهداری از کلید خصوصم کاربر ممشود.
-

-

-

را انتخراب مرمکنرد و
کاربر دو مقدار تصرادفم
سپس را بهعنوا بذر کلید خصوصم خود برهصرورت امرن
ذخیرهسازی ممکند.
کاربر هر زما که نیاز باشد تا تراکنشم را امضا کنرد iامرین
کلیررد خصوصررم خررود را بررهصررورت ||
محاسرته مررمکنررد .سررپس کلیرد عمررومم متنرراظر بررا آ را
محاسرته
||
به صرورت
ممکند.
بهعنوا شناسره مسرتعار کراربر در آ ترراکنش
محسوب ممشود.

با توجه به خاصیت شتهتصادفم بود توابرف چکیردهسراز برا
داشتن چندین کلید عمومم مختلف امکا بر راری ارتتراط برین
آ ها وجود ندارد و نممتوا تشرخیص داد کره برذر تولیدکننرده
آ ها یکسا است یا متفاوت .بنابراین ،ویگگرم پیوندناپرذیری در
ارتتاطات کاربرا به خوبم حفظ شده و گمنامم کاربرا تضرمین
ممشود (شکل (.))1

 .3-2-3مرحله رمزگذاری دادههای PHR

دو نو داد ه برای رمیگذاری در مدل پیشرنهادی مرا وجرود دارد؛
یکم دادههای پیشکم تولیدشده توسط بیمارستا که وابسته بره
یک بیمار است ،اما توسط بیمارستا رمیگذاری ممشود و دیگری
دادههای  EHR1و یرا دادههرایم کره بیمرار خرود تمایرل دارد در
اختیار افراد و یا نهادهای دیگری رار دهد .نهاد تولیدکننرده داده
پیشکم پس از رمیگذاری دادهها یک ترراکنش در زنجیررهبلروکم
 premissinlessکرره در آ شرررح مختصررری از داده تولیدشررده و
شرایط دسترسم به آ وجود دارد را بتت مرمکنرد ،سرپس یرک
تراکنش دیگرر کره شرامل مسریر ذخیررهسرازی دادههرا و کلیرد
است در زنجیره بلوکم  permissionedبترت
رمیگذاری شده
ممکند .همچنین نهادهای استفادهکننده از داده بررای دسترسرم
به مسیر ذخیرهسازی دادهها و کلید رمیگرذاری آ هرا بایرد یرک
تراکنش در زنجیره بلوکم  premissinedبررای راهانردازی ررارداد
هوشمند بتت کنند .در ادامه ساختار این ترراکنشهرا شررح داده
شده است.
انوا تراکنشهای سامانه SBA-PHR
o
 :)ITx(Information Transactionاین تراکنش توسط بیمرارا
جهت اطال رسانم از محتوای دادههای پیشکم در زنجیررهبلروکم
 permissionlessبتررت مررمشررود کرره شررامل شرررح مختصررری از
دادههای پیشکم بتتشده ،سراختار دسترسرم مرورد نظرر بررای
دسترسم به این دادههرا ،شناسره مسرتعار تولیدکننرده محتروای
پیشکم و امضای او بر روی کل اطالعات تراکنش است.
 :)PTx( Permission Transactionایررن تررراکنش توسررط
بیمارسررتا و یررا بیمررار بررهمنظررور ارسررال دادههررای پیشررکم
رمیگذاریشده و حد دسترسم مجراز کراربرا در زنجیررهبلروکم
 permissionedبتت ممشود .این تراکنش شامل مسریر تصرادفم
ذخیرهسازی دادههای رمیشده در ابرر ،کلیرد رمینگراری متقرار
دادهها کره توسرط رمینگراری  ABEرمری شرده اسرت و امضرای
تولیدکننده تراکنش بر روی این محتوا است.
 :)UdTx( Used Data Transactionایررن تررراکنش توسررط

شكل ( :)1تولید کلیدهای سلسله مراتتم امضا

1- Hierarchical key generation

نهادههای استفادهکننده از دادههای پیشکم بهمنظور دسرتیرابم
بررره اطالعرررات پیشرررکم رمیشرررده در ابرررر در زنجیررررهبلررروکم
 permissionedبتت ممشود .این تراکنش شامل شناسره مسرتعار
نهاد استفادهکننده از دادهی پیشرکم ،امضرای درخواسرتکننرده
اطالعرررات پیشرررکم و آدرس تراکنشرررم در زنجیررررهبلررروکم
 permissionlessاست که کاربر درخواست دسترسم بره محتروای
آ را دارد ،ممباشد .در شکل ( )10ساختار این تراکنشها نشرا
داده شده است.
2- Electronic Health Record

دادههای پزشكی مبتنیبر فناوری ....؛ یعقوب فرجامم و همکارا
یک طرح جدید و امن برای اشتراکگذاری 
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تحرت مجموعره
بیمارستا برای رمیگذاری کلیرد
که از طرف بیمار مشخص شده است به روش زیر
ویگگمهای
عمل ممکند.
شكل ( :)11ساختار تراکنشها
o

رمیگذاری دادهها توسط بیمارستا :

بیمارستا دادههای پیشکم مربوط به بیمارا خرود را بررای
دسترسم سایر نهادهای انونم بر اساس ویگگمهرای اعرالم شرده
توسط بیمار و بر اساس روش  KP_ABEرمیگذاری ممکنرد ،کره
شامل مراحل زیر است.
-

-

-

-

-

بیمار ویگگمهای تزم برای رمیگشایم دادههای  PHRمربوط
به خود را که در اختیرار بیمارسرتا اسرت را از مجموعره
.
مشخص ممکند
بیمار بهمنظور امضای تراکنشها ،یرک زوج کلیرد عمرومم و
خصوصم مناس بر اساس روش بیا شده در بخرش 1-9-4
.
تولید ممکند
بیمار یک تراکنش  ITxکره شرامل ویگگرمهرای تزم بررای
و شرح مختصری از داده است تولید
رمیگذاری دادهها
این تراکنش را امضا ممکند.
کرده و با کلید خصوصم
بیمار این تراکنش  ITxرا در زنجیره بلروکم permissionless
ذخیره ممکند( .جریا ) (1-1در شکل (.))9
را بررای رمینگراری
بیمارستا یک کلید تصرادفم
دادهها تولید کرده و دادههای مربوط به بیمار را بهوسریله
الگوریتم  AESبا آ رمی ممکند.
کره
را برر اسراس ویگگرم
بیمارستا کلید
توسرررط بیمررررار در ترررراکنش  ITxدر زنجیرررررهبلرررروکم
 permissionlessبتت شده است ،به کمرک روش رمینگراری
 KP_ABEرمیگذاری ممکند.
 oامضای تراکنشها:

در طرح  SBA-PHRبرای امضای تراکنشهای بترتشرده در
زنجیرهبلوکم از امضای دیجیتال  ECDSAبر روی منحنم بیضوی
استاندارد " "secp256k1استفاده ممکنیم .طول کلیرد خصوصرم
برابر 511
در این امضا  156بیت و طول کلید عمومم
بیت است که با استفاده از روش فشرردهسرازی در ذخیررهسرازی
نقرراط منحنررم بیضرروی طررول آ برابررر  159بیررت خواهررد شررد.
همچنین طول خروجم امضا برابر  511بیت ممباشد.
o

رمیگذای کلید
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را انتخاب ممکند.
مقدار تصادفم
را برررهازای همررره
و
مقرررادیر
محاسته ممکند.
ویگگمهای موجود در
توسررط بیمارسررتا بررهصررورت
سررپس کلیررد

-

(

)

رمررررری

ممشود.
 بیمارستا داده پیشکم بیمار را که توسرط کلیردرمی شده را در مکا های تصادفم در سامانه ذخیرهساز ابرری
ذخیره ممکند( .جریا ) (1-2در شکل (.))9
و محرررل
 بیمارسرررتا یرررک ترررراکنش  PTxشررراملذخیرهسازی دادهها در ابر تولیرد کررده و در زنجیررهبلروکم
خصوصم ذخیره ممکند( .جریا ) (1-3در شکل (.))9
گرههای  vdNموجود در زنجیره بلوکم خصوصم این تراکنش
 PTxرا بررسم ممکنند و در صورتم که ویگگم اسرتفادهشرده در
با ویگگم اعالمشده در تراکنش  ITxمتناظر
رمیگذاری
آ در زنجیرهبلوکم عمومم که از طرف بیمرار بترت شرده اسرت
یکسا باشد ،آنگاه این تراکنش بهعنوا یک ترراکنش معتترر در
بلوکهای زنجیرهبلوکم خصوصم بتت ممشود.
o

رمیگذاری داده توسط بیمار:

هر بیمار بر اساس سیاستهرای دسترسرم مرورد نظرر خرود
مم تواند تمام و یا بخشم از اطالعات پیشرکم خرود را در اختیرار
افراد و یا نهاد های دیگرر ررار دهرد ،بررای ایرن منظرور بیمرار از
رمینگاری  CP_ABEاستفاده ممکند که مراحل انجام آ به شرح
زیر است.
 بیمار برای رمیگذاری دادههای  EHRو یا آ اطالعراتم کرهتمایل دارد در اختیار نهادهای دیگر ررار دهرد ،یرک کلیرد
تولید ممکند.
تصادفم
و
 دادههررای مررورد نظررر خررود را بررهوسرریله کلیرردالگوریتم  AESرمیگذاری ممکند.
 دادههای رمیگذاری شرده را در مکرا هرای تصرادفم در ابررذخیره ممکند( .جریا ) (2-1در شکل (.))9
را بررر اسرراس ایررنکرره ایررن
 بیمرار سرراختار دسترسررماطالعات برای چه نهادها و یا افرادی و برا چره ویگگرمهرایم
ابل استفاده باشد تعیین ممکند.
را براسراس سراختار دسترسرم
 سپس بیمار کلیردتوسررط رمیگررذاری  CP-ABEرمیگررذاری
مررورد نظررر
ممکند.
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بیمار بررای رمیگرذاری کلیرد
به روش زیر عمل ممکند.
دسترسم

 .4-2-3مرحله رمزگشایی و استفاده از دادههای PHR

برر اسراس سراختار

 در ابتدا برای هر گره (شامل برگها) در ساختار دسترسمیک چندجملهای تصادفم از درجره
انتخاب ممکند .این چندجملهایها را به روش بات به پرایین
یعنم با شرو از گره ریشه به روش زیر انتخاب ممکند.
 oبرای چندجملهای گره ریشه  ،ابتدا یک عدد تصرادفم
رار ممدهد و
انتخاب ممکند و
نقطه دیگر از این چندجملهای را بهطور کرامالً تصرادفم
انتخاب ممکند.
 oبررررررررررای گررررررررررههرررررررررای دیگرررررررررر ،
رررار مررمدهررد و
نقطه دیگر از چندجملهای را برهطرور تصرادفم انتخراب
ممکند.
 اگر مجموعه گرههرای بررگ در سراختار دسترسرمتحت ساختار دسترسم
باشد آنگاه متن رمی
بهصورت زیر محاسته خواهد شد.
̃
)

-

-

-

-

)

(

(

بیمار بهمنظور امضای تراکنشها ،یرک زوج کلیرد عمرومم و
خصوصم مناس بر اساس روش بیا شده در بخرش 1-9-4
تولید ممکند
سپس بیمار یک تراکنش  ITxشامل ساختار دسترسم مجراز
و شرح مختصری از داده ذخیررهشرده تولیرد کررده و
آ را امضا ممکند و این تراکنش
توسط کلید خصوصم
را در زنجیره بلوکم  permissionlessبتت مرمکنرد( .جریرا
) (2-2در شکل (.))9
همچنین بیمار یک تراکنش  PTxشامل مسیر ذخیره سرازی
توسررط رمیگررذاری
داده در ابررر و کلیررد رمیشررده
آ
 CP-ABEتولید کرده و توسط هما کلید خصوصم
را امضا کرده و در زنجیرهبلوکم  premissionedبتت ممکنرد
(جریا ) (2-3در شکل (.))9
گرههای موجود در زنجیرهبلوکم  premissionedاین تراکنش
 PTxرا بررسم ممکنند و در صورتم که ویگگم استفادهشده
با ویگگم اعالمشده در تراکنش ITx
در رمیگذاری
متناظر آ در زنجیررهبلروکم  permissionlessکره از طررف
بیمار بتت شرده اسرت یکسرا باشرد ،آنگراه ایرن ترراکنش
به عنوا یک تراکنش معتترر در بلروکهرای زنجیرره بلروکم
 premissionedبتت ممشود.

نهادهایم که تمایل به اسرتفاده از دادههرای پیشرکم را دارنرد برا
مشررراهدهی ترررراکنشهرررای بترررتشرررده در زنجیررررهبلررروکم
 ،permissionlessاگر ویگگمهای تزم برای دریافت آ اطالعات را
بر اسراس سراختار دسترسرم مجراز بترتشرده در ترراکنش ITx
متناظر آ داشته باشند ،آنگراه فرآینرد زیرر را انجرام مرمدهنرد.
(جریا ) (3-1در شکل (.))9
نهر راد اسرررتفادهکننرررده از داده یرررک ترررراکنش  UdTxدر
زنجیرهبلوکم  premissionedبتت ممکنند کره در آ درخواسرت
استفاده از داده پیشکم مشخصم را دارد (جریا ) (3-2در شرکل
(.))9
 سپس یک رارداد هوشمند را اجرا ممکند که ورودی آ دوتراکنش است ،یکم تراکنش  UdTxبتتشده توسط آ نهاد
برای استفاده از دادههای پیشکم و تراکنشم دیگرری کره در
آ شرح کلم داده و ساختار دسترسم آ در زنجیررهبلروکم
 permissionlessآمده است (ترراکنش ( .)ITxجریرا )(3-3
در شررکل ( .))9ایررن رررارداد هوشررمند توسررط گرررههررای
زنجیرهبلوکم  premissionedبه اجرا در ممآید.
 با اجرای راداد هوشمند ،گرههرای  vdNموجرود در فرآینرداجما زنجیرهبلوکم  premissionedبررسم ممکنند ،که اگرر
تراکنش  ITxاشارهشرده در زنجیرره بلروکم permissionless
مصرف نشده باشد آنگاه خروجم این رارداد هوشمند معتتر
است و تراکنش  PTxمتناظر با ترراکنش  ITxبترتشرده در
زنجیره بلوکم  permissionlessتوسط گره  bkNتحویل نهراد
درخواسررتکننررده مررمشررود .تررراکنش  PTxشررامل مسرریر
ذخیرسازی داده و کلید رمیشده آ با ویگگمهای متناس با
نهاد درخواستکننده داده است.
 سررپس نهرراد اسررتفادهکننررده از داده بررر اسرراس مسرریرمشخصشده در تراکنش  PTxحاصرل از ررارداد هوشرمند،
دادههررای رمیگررذاری را ،از ابررر بارگررذاری مررمکنررد و کلیررد
رمیگشایم آ دادهها را با استفاده از رمینگراری  KP-ABEو
یا  CP-ABEرمیگشایم ممکند و به محتوای داده دسترسرم
پیدا ممکند (جریا ) (3-4در شکل (.))9
به روش :KP_ABE
 oرمیگشایم کلید
متن رمیشده
دریافتکننده اطالعات با ویگگمهای
رمی شده است را توسط کلید خود به
را که تحت ویگگمهای
روش زیر رمیگشایم ممکند.
 ویگگررمهررایو

را برره سررطوح  0تررا  mبررهصررورت
و
تجییه ممکند.
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⋃| بهازای تمام
|
 به شرطم که رابطه⋃⋂
ترا از ویگگرمهرای را
مقادیر از  0تا  mبر رار باشد.
طررروری انتخررراب مرررمکنرررد ترررا رابطررره
برررهعنررروا
⋃| برررررهازای تمرررررام مقرررررادیر
|
⋃⋂
بر رار باشد.
ترا ویگگرم و مولفرههرای کلیرد
 سپس با استفاده از اینخصوصم مربوط به آ ها ماتریس  Aمعرفرمشرده در بخرش
 4-9را تکمیررل کرررده و محاسررتات زیررر را انجررام مررمدهررد.
( | |)

|)

|

(

)

∏

(

که
ممکند.

شماره سطر مربوط به ویگگم در مراتریس  Aرا بیرا

o

ابتات درستم رمیگشرایم :رابطره رمیگشرایم  6صرحیح
مرمباشرد ،زیرررا کره اگررر کراربری بررا داشرتن مجموعرره
همه شرایط آستانهای را بررآورده کنرد،
ویگگمهای
نیی همین خاصیت را نیری
بنا به تعریف ویگگمهای
خواهد داشت و رمیگشایم به طرید زیر ممکن ممشود.
( | |)

( |

|)

|)

(

)

آنگاه
 و اگر و اگرررر یرررک گرررره داخلرررم باشرررد ،ابتررردا ترررابفرا بهازای همه گررههرای
(
)
ذخیره ممشرود.
که فرزندا هستند محاسته و بهعنوا
را
سپس بهطور دلخواه تا از گرههای فرزند  ،که
رار ممدهد .اگر چنرین مجموعرهای وجرود
در مجموعه
نداشته باشد تابف مقدار را برممگرداند ،در غیر اینصورت
و
محاستات زیر را انجام ممدهد کره در آ
.
)

(

( |

(
|)

∏

|)

|

)

|

(

 حال که تابف  DecryptNodeرا تعریرف کرردهایرم ،مرمترواتصررررور کرررررد کرررره الگرررروریتم رمیگشررررایم تررررابف
را فراخوانم ممکند .حرال
(
)
به وسیله ویگگمهای مجموعره
اگر ساختار دسترسم
برآورده شود مقدار تابف برابر است با:
)

)

(

( ∏(⁄

که در این صورت ممتوا به راحتم برا محاسرتات زیرر بره مرتن
اصلم دسترسم پیدا کرد.

(

∑(

( |

⁄

رمیگشایم کلید

⁄
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دریافتکننده اطالعات با دریافت ورودیهای متن رمیی
اسرت ،کلیرد خصوصرم
که شامل یک سراختار دسترسرم
اسررت و
کرره کلیرردی برررای مجموعرره ویگگررمهررای
پارامترهای عمومم سامانه  PKبهصورت زیرر عمرل رمیگشرایم را
انجام ممدهد.
̃

ترررابف رمیگشرررایم مرررتن رمررری
که وابسته به مجموعه ویگگرم
 ،کلید خصوصم
ممباشد و گره از ساختار  Γرا بهعنوا ورودی ممپذیرد.
است ،برهصرورت
این تابف را بهازای ای متفاوت که
آنگاه مقردار
زیر تعریف ممکنیم .اگر گره برگ باشد و
تابف بهصورت زیر محاسته ممشود [:]19
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 .5-2-3مرحلرره اجمرراع و بررسرری تررراكن

̃

هررا در

زنجيرهبلوكی
مکانییم اجمرا هسرته اصرلم فنراوری زنجیرره بلروکم محسروب
ممشود زیرا تعیین ممکند که آیا بلوک جدیرد اعتترار دارد و آیرا
رکوردهرای شرتکه را حفرظ مرمکنرد .بنرابراین ،فرآینرد اجمرا
زنجیرهبلروکم برر امنیرت و ابلیرت اطمینرا کرل سرامانه ترابیر
ممگرذارد .هرر دو نرو زنجیررهبلروکم اسرتفادهشرده در سرامانه
 SBA-PHRاز نو زنجیره بلوکم خصوصم است و نرو دسترسرم
برره آ هررا یکررم بررهصررورت  permissionedو دیگررری بررهصررورت
 permissionlessاسررت .روش اجمررا اسررتفادهشررده در هررر دو
زنجیرهبلوکم متتنمبر روشهای اجمرا  PBFTاسرت .گررههرای
عضو هر یک از زنجیرهبلوکمها که ممتواند از رایانههرای مختلرف
بیمارستا  ،بیمارا و یا نهادهای پیشکم مختلرف باشرند ،در هرر
بازه با اجرای پروتکل اجما متتنمبر  BPFTیک گره را برای بتت
بلوک نهایم در شتکه انتخاب ممکنند .این گره موظرف بره بترت
تراکنشهای تاییدشده توسط اکثر گرههای شتکه در بلوک نهایم
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زنجیره بلوکم است .همه گرههرای شرتکه زنجیرره بلروکم تمرامم
تراکنشهای بتتشده در شتکه را بررسم ممکنند و امضای ایرن
تراکنشها را مورد بررسم رار ممدهند .بنابراین ،اگر بیش از 1/9
همه شرکت کنندگا در فرآیند اجما بلروکهرای تکرارشرده در
شتکه را تایید کنند ،آ بلوکها در شتکه اعتتار پیدا ممکنند.

تراکنش دیگر مطلف شوند .بنابراین ،اگرر چنرین باشرد یعنرم آ
تراکنش توسط تولیدکننده آ باطل شده است و دیگرر اعتتراری
ندارد .بنابراین ،خروجم رارداد هوشمند شکست مرمخرورد و در
نتیجرره تراکنشررم کرره در آ مسرریر ذخیرررهسررازی داده و کلیررد
رمیگذاریشده آ رار دارد به کاربر تحویل داده نممشود .در این
صورت کاربر عالوهبر داشتن ساختار دسترسم مجاز در رمینگراری
 ABEبه علت تیییر سیاست نهاد تولیدکننده داده نمرمتوانرد بره
داده دسترسررم پیرردا کنررد .بنررابراین ،مررا بررا اسررتفاده از فنرراوری
زنجیرهبلوکم و استفاده از مفهوم تراکنشهای مصررفشرده رونرد
ابطال و بهروزرسانم حد دسترسم در رمینگاری  ABEبهکار رفته
در طرح  SBA-PHRرا بهتود بخشیدیم.

یک تراکنش صحیح در زنجیرره بلروکم خصوصرم
عالوه بر صحت امضای تولیدکننده آ و اعتتار چکیده بلوک تلم
شتکه باید حاوی یرک ترراکنش مصررفنشرده در زنجیررهبلروکم
خصوصم  permissionlessنیی باشد و رمیگذاری محتوای تراکنش
منطتد بر ساختار دسترسم اشارهشده در آ تراکنش انجام شرده
باشد .بنابراین ،گرههای  vdNعضو زنجیررهبلروکم permissioned
عالوهبر بررسم صحت امضرای ترراکنشهرای بترتشرده در ایرن
زنجیره بلوکم ،معتتر بود تراکنش اشرارهشرده از زنجیررهبلروکم
 permissionlessو تطتید ساختار دسترسرم آ را در رمینگراری
محتوای تراکنش بتتشده در زنجیرهبلوکم  permissionedرا نیی
بررسم ممکنند .چنانچه این بررسم موفقیتآمیری باشرد ررارداد
هوشمند خروجم معتتری تولید خواهد کرد که توسط گرره bkN
در اختیار نهاد درخواستکننده رار ممگیرد

 .4تحليل امنيتی طرح پيشنهادی

یرررک ترررراکنش صرررحیح در زنجیررررهبلررروکم خصوصرررم
 permissionlessتراکنشم است که صرفاً امضای آ معتتر باشد و
ارجا درستم به چکیده بلوک تلم شرتکه داده باشرد .بنرابراین،
گرههای عضو زنجیره بلوکم صرفاً اعتتار یک تراکنش را با بررسرم
صحت امضای آ و بررسم اعتتار چکیده بلوک تلم شتکه مرورد
بررسم رار ممدهند.
permissioned

 .6-2-3مرحله بهروزرسانی و ابطال حق دسترسی
تیییر ساختار دسترسم و یا حذف ویگگمهای دادهشرده بره یرک
کاربر در رمیگذاری متتنم بر ویگگم با چالشهای زیرادی روبرهرو
است و به سهولت و با سرعت امکا پرذیر نیسرت .امرا در سرامانه
 SBA-PHRبرای آ که کاربر بتواند ساختار دسترسم کره بررای
رمیگذاری دادههای مشخصم ایجاد کرده است را باطل کنرد و یرا
به دتیلم آ ها را تیییر دهد ،کافم اسرت تراکنشرم را کره در آ
ساختار دسترسم را برای دادههرای مشخصرم در زنجیرره بلروکم
عمومم تالً بتت کرده است را مصرف کند.
مصرف یک تراکنش به این صورت است که منتف تولیدکننده
داده (در اینجا ممتواند بیمار و یرا بیمارسرتا تلقرم شرود) یرک
تراکنش جدید با کلید خصوصم امضای هما تراکنش تلرم کره
در آ ساختار دسترسم مجاز را تعیین کرده است ،ایجاد ممکنرد
و در این تراکنش جدید به تراکنش تل اشاره ممکند .گررههرای
بررسمکننده زنجیرهبلوکم به راحتم برا بررسرم سراختار درخرت
مرکل ممتوانند از اسرتفاده شرد یرک ترراکنش در داخرل یرک

در این بخرش ،بررسرم مرمشرود کره چگونره طررح پیشرنهادی
 SBA-PHRممتواند به طور موبر با اهداف طراحمشده در "مردل
معماری" مطابقرت داشرته باشرد .بررای ایرن منظرور مرا امنیرت
طرحهای رمینگاری  CP-ABEو  KP-ABEاستفادهشرده در ایرن
معماری را بهصورت فرمال ابترات کررده و نشرا مرمدهریم ایرن
طرحها در مدل اوراکل تصادفم دارای امنیت ابل ابتات هسرتند.
همچنین عملکرد صرحیح پروتکرل را در منطرد  BANبره ابترات
رسانده و نشا ممدهیم پروتکل به درستم به اهداف امنیتم خود
دست پیدا ممکند.
 .1-4تحليل امنيتی طرح رمزنگاری KP_ABE

قضرريه :بررا فرررض سررختم حررل مسررئله  DMBDHدر زمررا
چندجملهای طرح رمینگاری  KP_ABEدر مدل شناسه منتخر
امن است.
برهان :فرض کنید  Aمهاجمم باشد که در بازی ارائهشرده بررای
طرح رمینگاری  KP-ABEبا احتمال 𝜀 پیروز مرمشرود .آنگراه برا
بهکار برد مهاجم  Aچالشگر  Cرا طوری طراحم مرمکنریم کره
مسئله  DMBDHرا با احتمال

𝜀 حل کند.

فرض کنیرد چالشرگر  Cیرک نمونره تصرادفم
از مسررررئله سررررخت  DMBDHرا
دریافت کرده اسرت [ .]90-11در ادامره نشرا خرواهیم داد کره
چالشگر  Cچگونه با استفاده از مهاجم  Aدر طول بازی مرمتوانرد
جواب مسئله  DMBDHرا به دست آورد .مدلسرازی برازی ارائره
شده بهصورت زیر است.
آمادهسازی C :پارامتر را برابر
برای هر ویگگم در سامانه مقادیر
ممکند.
 -اگر

رار مرمدهرد و
را بهصورت زیر مقرداردهم

باشد ،یک عدد تصادفم

انتخاب ممکنرد

دادههای پزشكی مبتنیبر فناوری ....؛ یعقوب فرجامم و همکارا
یک طرح جدید و امن برای اشتراکگذاری 

رار ممدهد.
و را برابر
انتخاب ممکند
 در غیراینصورت یک عدد تصادفمرار ممدهد.
و را برابر
 سپس پارامترهای عمومم را به  Aتحویل ممدهد.فاز  :1در این مرحله  Aممتواند کلید خصوصم برای ویگگمهرای
حدا ل در یکم
را به شرطم که اشتراک آ ها با
متعدد
از شروط آستانه ای صد نکند ،درخواست نماید .به عتارت دیگرر
وجود داشته باشد که برهازای آ داشرته باشریم
باید
⋃| .فرض کنیرد مجموعره ویگگرم
|
⋃⋂
چنین شرطم را برآورده ممکند C .کلید خصوصرم ویگگرمهرای
را مطابد مراحل زیر تولید ممکند:

-

-

تعریف ممکند.
مقدار  αرا برابر
تعریف ممکند.
یک ویگگم بمتابیر
| |
مقدار را طوری انتخاب ممکند که
تمررام
و ویگگررمهررای موجررود در
مقادیر آستانهای را برآورده کند.
تعریف ممکنیم.
مجموعه  Sرا برابر مقدار
را به روش
مولفههای کلید خصوصم برای ویگگمهای
زیر محاسته ممکند.
باشررد ،آنگرراه یررک عرردد تصررادفم
 oاگررر
را محاسته ممکند.
انتخاب ،سپس مقدار
باشد آنگاه یک عردد تصرادفم
 oاگر
را محاسررته

انتخرراب کرررده و سررپس مق ردار
ممکند.

از درجره
در وا ف  Cبهطور ضرمنم یرک چندجملرهای
نقطرره تصررادفم بررهعررالوه نقطرره
بررا انتخرراب
مقدار تابف برابر
تعریف ممکند .بهطوری که اگر
مقردار ترابف
) ( و برای ویگگمهرای
) ( است .شماره سطحم است کره ویگگرم
برابر
در آ رار دارد C .به روش زیر مولفههای کلید خصوصم مطرابد
را تولید ممکند:
با ویگگمهای
)

(

کرره شررماره سررطحم اسررت کرره ویگگررم  iدر آ رررار دارد.
بنابراین ،طتد روش بات  Cتوانست مطابد برا طررح اصرلم ،کلیرد
تولید کند.
خصوصم برای ویگگم
درخواست :مهاجم  Aدو پیام

و

با طرول یکسرا را

به چالشگر  Cممدهد .سپس  Cیک بیرت را برهطرور تصرادفم
رمی ممکند
را با استفاده از ویگگم
انتخاب ممکند و پیام
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را به  Aممدهد .متن رمی بهصورت زیر است:

و متن رمی

{

)

فاز :2در این مرحله نیی  Aممتواند درخواستهرایم هماننرد
آنچه در فاز اول انجام داده را انجام دهد و  Cنیی بره همرا روش
پاسخ دهد.
حدس :در این مرحله  Aمقدار بیت را بهعنوا پاسرخ برر
باشرد ،چالشرگر مقردار یرک را بره نشرانه
ممگرداند .اگر
⁄
برممگرداند .در غیرر ایرنصرورت
تساوی  Zبا مقدار
مقدار صفر را برای نشا داد اینکه  Zیک عدد تصادفم در گروه
است را برممگرداند .حال نشا ممدهیم اگر  Aدر بازی بات با
احتمال 𝜀 برنده شود ،آنگاه  Cممتواند مساله سخت  DMBDHرا
با احتمال  𝜀 ⁄حل نماید.
باشررد ،آنگرراه

اگررر

،

و برای هر ویگگرم
 .بنابراین ،متن رمی یرک
است که در آ
خواهرد برود .در
تحت ویگگم
رمیگذاری تصادفم از متن
این حالت مییت (احتمال برد)  Aبنابر تعریف برابر  εاست ،یعنرم
]
⁄
[ .
𝜀
بره ازای یرک
در غیر اینصورت ،اگر  Zبرابر مقردار
 .از
شرررود ،آنگررراه
عررردد تصرررادفم
آنجایمکه  Zیک عدد تصرادفم اسرت ،از دیرد  Aیرک عنصرر
است و شرامل هریچ گونره اطالعراتم از
تصادفم از گروه
نیست .در این حالت مهاجم هریچ اطالعرم در مرورد  vبرهدسرت
]
نمررمآورد ،در نتیجرره ⁄
[  .بنررابراین ،احتمررال
چالشگر  Cبرای حل مساله  DMBDHبرابر است با:
]

|)

⁄

( [
)𝜀

(

|]

|

|

[

 .2-4تحليل امنيتی طرح رمزنگاری CP_ABE

در مدل امنیتم طرح  CP_ABEمشابه مردل امنیترم طررحهرای
رمینگاری متتنمبر شناسه به مهراجم ایرن اجرازه را مرمدهرد ترا
کلیدهای خصوصم را درخواست کند که ادر به رمیگشایم مرتن
رمی چالش نتاشد .در ادامه بازی امنیتم بهکار رفته در طرح بسرن
کارت و همکارانش را بررای ابترات امنیرت رمینگراری CP_ABE
شرح داده و نشا ممدهیم طرح رمینگاری  CP_ABEبهکار رفته
در طرح پیشنهادی  SBA-PHRدر این مدل امنیتم دارای ابترات
امنیتم است .این بازی بین چالشگر و مهراجم انجرام مرمشرود و
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دارای مراحل زیر است.
آمادهسازی :چالشگر الگوریتم آمرادهسرازی را اجررا مرمکنرد و
پارامترهای عمومم را به مهاجم ممدهد.
فاز  :1مهاجم کلیردهای خصوصرم بررای مجموعره ویگگرمهرای
را درخواست ممکند.
چال

 :مهراجم دو پیرام

برا طرول یکسرا را بره

و

را
چالشگر ممدهد .عالوهبر آ مهاجم یک ساختار دسترسم
نیی اعالم ممکند بهطوری که هیچ یرک از مجموعره ویگگرمهرای
را برآورده نکننرد.
در فاز  1ساختار دسترسم
سپس چالشگر یک بیت را بهطور تصادفم انتخاب ممکنرد و
رمی ممکند و متن رمیی
را تحت ساختار دسترسم
پیام
را به مهاجم ممدهد.
فاز :2در این مرحله فاز  1تکرار ممشود برا ایرن محردودیت کره
را
سراختار
هیچ یک از مجموعه ویگگرمهرای
برآورده نکنند.
پاسخ :مهاجم یک بیت

انتخاب متن آشکار امن ممباشد و حترم مرمتوانرد برهطرور کرارا
توسط اعمال روشهای اراکل تصادفم شرتیه طررح ] [91امنیرت
این طرح نستت به حمالت انتخاب متن رمی گسترش پیدا کند.

 .3-4تحليل امنيتی طرح پيشنهادی بر اساس منطرق
BAN

در این بخش برای تجییه و تحلیل صحت پروتکرل پیشرنهادی از
منطد  BANاستفاده ممشود .منطرد  BANکره در سرال 1191
توسط بررو 1و همکرارانش [ ]91ارائره شرده اسرت ،یرک منطرد
متتنمبر باور و عمل اسرت .ایرن منطرد یرک روش فرمرال بررای
بررسم درستم باورهای پروتکرل نرید نهادهرای مرورد اعتمراد در
اجرای پروتکل و تکامل این باورها از طریرد فراینردهای ارتتراطم
برهمنظرور شناسرایم د یرد نقرراط ضرعف پروتکرل مرمباشررد .در
جدول ( )1عالئم اختصاری بهکار رفته در منطد  BANارائه شرده
است.
جدول ( :)1عالئم منطد
نماد

را بهعنوا پاسخ برممگرداند.

|

بنابراین ،احتم ال بررد مهراجم در ایرن برازی برابرر اسرت برا:
]

[

]

بهطور روشن حملهکننده بررای ایرنکره بتوانرد مرتن رمری را
را کشرف نمایرد.
رمیگشایم نماید باید بتوانرد عترارت
بهمنظور تحقد این امر باید مولفره  Cاز مرتن رمری و مولفره  Dاز
کلید خصوصم کاربر را با هم جفرت نمایرد .کره ایرن کرار مقردار
را نتیجه مرمدهرد امرا ایرن مقردار برهوسریله
مطلوب
تنهررا زمررانم
مخفررم شررده اسررت .مقرردار
ممتواند آشکار شود که کاربر بتوانرد مولفره صرحیحم از کلیرد را
برای برآورده کرد تسرهیم راز موجرود در مرتن رمری در اختیرار
داشته باشد .از آ جایم که مقدار مخفمشده بهطرور تصرادفم در
کلید خصوصم یک کاربر خاص تعتیه شده است ،حملههای تتانم
به این طرح موبر نممباشند .با توجه به مدل امنیتم بهکرار بررده
شده در طرح ،مشخص است کره ایرن طررح نسرتت بره حمرالت

توضيح

 Pعتارت  Xرا باور دارد؛ یعنم  Pمم تواند بر متنای درستم
تصمیمگیری کند.

X

 Pعتارت  Xرا ممبیند؛ یعنم ممتوانرد آ را بخوانرد و ذخیرره
کند.

[

مانند تمامم طرحهای رمیگرذاری متتنرمبرر ویگگرم ،تترانم
کاربرا یکم از چالشهای اصلم در طراحم سامانههایم رمینگاری
متتنم بر ویگگم است .در رمینگاری  ABEاستفادهشرده در طررح
پیش نهادی ما همانند طرح سراهای و واتررز کلیردهای خصوصرم
کاربرا بهصورت تصادفم تولید شده است ترا از مشرارکت آ هرا
جلوگیری شود ،همچنین در طرح بسن کارت اسرتفاده شرده در
طرح  SBA-PHRتسهیم راز بهجای کلید خصوصم در مرتن رمری
گنجانده شده است.

BAN

|

 Pعتارت  Xرا زمانم گفته است؛ یعنم  Pیک برار  Xرا گفتره
است و زمانم که آ را گفته است آ را باور هم داشته است.

|

 Pدر مورد  Xاختیار دارد؛ یعنم اگر  Pگفت که  Xرا باور دارد
صحت آ را ممپذیریم.
عتارت  Xتازه است؛ یعنرم  Xترل از اجررای ایرن مرحلره از
پروتکل هرگی ارسال نشده است.

↔

یک کلید مشترک مانند  Kبرین  Pو  Qبره اشرتراک گذاشرته
شده است.
 Kکلید عمومم  Pمم باشد و کلیرد خصوصرم متنراظر برا آ
است.
عتارت  Xتوسط کلید  Kرمی شده است.
عتارت  Xبا فرمول  Yترکی شده است؛ این بدا معنم است
که  Yیک راز است و حضور آ هویت هر کسم کره
را گفته است را بیا ممکند.
فرمول  Xیا  Yبخشم از فرمول ) (X,Yاست.

o

فرضیات اولیه:

فرضیات اولیه شامل دارایمهای اولیه موجودیرتهرا ،توانرایم
آ ها و باور اولیه آ ها نستت به لحظه آغارین پروتکل ممباشد که
به شرح زیر است:
فرضيات اوليه مربوط به بيمار

:
1 Burrows
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→ | | A1.1
| A1.2:
| A1.3:
|
| A1.4:

:

| G5:
G6:
| G7:
| G8:
| G9:

|
|
|

ایدهآلسازی جریانهای پروتكل:

فرضيات اوليه مربوط به بيمارستان :

فرضيات مربوط به كاربر
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→|

|

A2.1:

|

|
|
|

A2.2:
A2.3:
A2.4:

در ایدهآلسازی پروتکل هر بخرش از اجررای پروتکرل برر اسراس
منطد  BANمدلسازی شرده و یرک تعریرف رسرمم متتنرم برر
نمادگذاری منطد  BANاز جریا های پروتکل ارائه ممشود.
مرحله رمیگذاری دادهها توسط بیمارستا :

:

کاربری است که صد استفاده از دادههای پیشکم را دارد.
→|

|
|
|
|

A3.1:
A3.2:
A3.3:
A3.4:

فرضيات مربوط به گرههای زنجيرهبلوكی:
→|

|

| A4.1:

→|

|

| A4.2:

→|

|
|
|

| A4.5:

|
|

| A4.6:
| A4.7:

|

| A4.8:

|

| A4.9:

|

| A4.10:

|

| A4.11:

|

| A4.12:

|

| A4.12:

اهداف مورد انتظار پروتكل:
اهداف مورد انتظار شامل هدفهایم ممشود کره مجموعره آ هرا
امنیت پروتکل پیشنهادی را تضمین ممکند .ایرن اهرداف شرامل
باور موجودیتهای مشارکتکننده در پروتکرل از اجررای صرحیح
فرآیندها ممباشد .ماننرد براور گررههرای اجرراکننرده اجمرا در
زنجیرهبلوکم به صحت تراکنشهای ارسالشده و یا براور بیمرار از
اینکه فقط نهادهای مجاز و مورد انتظار او ادر به رمیگشایم داده
هستند .این اهداف مورد انتظار به شرح زیر ممباشد.
|
|
|

|
|
|
|

G1:
G2:
G3:
G4:

:
:

;)M(1.2
;)M(1.3

مرحله رمیگذاری دادهها توسط بیمار:
:
:

;)M(2.1
;)M(2.2

:

;)M(2.3

مرحله رمیگشایم دادهها:
(

)

| A4.3:
| A4.4:

:

;)M(1.1

:

;)M(3.1

:

;)M(3.2

:

;)M(3.3
OR
;)M(3.4
OR

:

تفسير اهداف امنيتی پروتكل:
بر متنای فرضیات اولیه ،جریا های ایدهآلسازی پروتکل و وانین
منطد  ،BANتفسیر اهداف امنیتم پروتکل به شرح زیر است.
قضيه  :1گرههای موجود در شتکه زنجیرهبلوکم براور دارنرد کره
بیمار

را تولید کرده است.

یک زمانم تراکنش

ابتات:

|

بر اساس فرضیات  A4.1و  A4.4و رانو

|

|

|

|

داریم:
→|

|

|

|
→|

|

|

کلیرد
یعنم گرههای شتکه زنجیرهبلوکم باور دارند کره
و مربوط به بیمار اسرت.
عمومم متناظر با کلید خصوصم
بنابراین ،بر اساس پیام ) M(1.1که گرههای زنجیررهبلروکم در آ
دریافررت
را بررا امضرای کلیررد خصوصرم
یرک ترراکنش
کردهاند ،نتیجه  T2و انو

| |
|

|

داریم:
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→|
|

شتکه زنجیره بلوکم دریافت کنرد و اگرر ویگگرمهرای تزم در آ
تراکنش را داشته باشد نتیجه رارداد هوشمند  SCمعتتر بروده و
را دریافت مرمکنرد ،کره شرامل
طتد پیام ) M(3.3تراکنش
و یرا
مسیر ذخیرهسازی داده در ابرر و اطالعرات کلیرد
بهصورت رمیگذاریشده ممباشرد .بنرابراین ،کراربر
ممتواند طتد پیام ) M(3.3و ) M(3.4دادههای رمیگذاریشده را
از ابر دریافت کند.

|

|

یعنم گرههای زنجیرهبلوکم به این باور ممرسند کره یرک
را ایجاد کرده است .بنابراین ،هدف  G1برآورده
زمانم تراکنش
ممشود .به همین طرید اهداف  G8 ،G7 ،G3، ،G2و  G9نیی ابترات
ممشود.
قضيه  :2گرههای زنجیرهبلوکم باور دارند که تراکنشهرای
توسط
شده است.

و بر اساس ساختار دسترسم مرورد نظرر

و
تولیرد

}
}

اثبات :طتد ضریه  1گررههرای زنجیررهبلروکم براور دارنرد کره
زمررانم توسررط تولیررد شررده اسررت.
و
تررراکنشهررای
همچنین طتد فرض  A4.11گرههای زنجیرهبلوکم براور دارنرد کره
|

تازه است .بنابراین ،طتد انو

|

ممکند اگر که  Pباور داشته باشد که بخشرم از یرک گریاره ترازه
است ،آنگاه باور دارد که تمام آ گریاره ترازه اسرت و فررض A4.4
داریم:
|

|

{

}

به همین طرید برای دادههایم که توسط بیمار رمیگذاری شدهاند
نیی داریم:

|

|

{

لذا طتد فرضیات  A3.3و  A3.4و نتیجه  T6داریم:

کره بیرا

|

{

|

|

{

}

بنابراین ،طتد رابطه  T4هدف  G5ابتات ممشود.
|
|
|

همچنین طتد رابطه  T3و انو

بنابراین ،هدف دستیابم کاربر به اطالعات پیشرکم  PHIمحقرد
شد یعنم هدف  G6ابتات گردید.

داریم:

|
|
|

بنابراین ،هدف  G4نیی ابتات شد.

 .4-4مقایسه ویژگیهای امنيتی

قضرريه  :3بیمررار اطمینررا داشررته باشررد کرره کرراربر بررا
ویگگمهای مناس ممتواند بره دادههرای  PHIدسترسرم داشرته
باشد.
اثبات :طتد پیام ) M(3.1کاربر

مرمتوانرد ترراکنش

در این بخش طرح پیشنهادی  SBA-PHRرا با برخم از طرحهای
اخیر که برای اشتراکگرذاری دادههرای پیشرکم پیشرنهاد شرده
است ،از منظر ویگگمهای امنیتم مقایسره و در جردول ( )1ارائره
شده است.

را از

جدول ( :)2مقایسه ویگگمهای امنیتم طرح پیشنهادی
Propertes

SBA-ABE

]BSPP[36

]Peterson[11

]MeDShare[10

]BBDS [35

]Zhang[34

]Yang[33
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که برای آدرس دهم بلوک استفاده ممشود و اندازه چکیده بلوک
تلم برابر  91بایت است .نو هر ترراکنش )(ITx, UdTx or PTx
بهوسیله یرک بایرت در آ ترراکنش مشرخص مرمشرود .شناسره
که اندازه
مستعار تولیدکننده هر تراکنش برابر است با
آ  91بایت است .اندازه مهر زمانم برابر  4بایرت در نظرر گرفتره
شده است .امضای  ECDSAبر روی منحنم بیضروی secp256k1
داری دو مولفه  91بایتم است که در مجمو  64بایرت را در هرر
تراکنش به خود اختصاص ممدهد.

 .5كارایی
در این بخش به بررسم کارایم سرامانه از نقطره نظرر پیچیردگم
محاستات مورد نیاز برای عملیاتهرای رمیگرذاری ،رمیگشرایم و
امضای تراکنشها و فضای ذخیرهسازی تزم در شتکه برای انروا
تراکنشها در زنجیرهبلوکم ممپردازیم.

 .1-5تحليل سربار ذخيرهسازی طرح پيشنهادی
با توجه به اینکه تراکنشهای بتتشده در شتکه یا حراوی کلیرد
رمیگذاری و مسیر ذخیرهسازی اطالعرات  PHIدر زنجیررهبلروکم
 permissionedو یا شامل توضریحم از اطالعرات  PHIو سراختار
دسترسررم آ هررا در زنجیرررهبلرروکم  permissionlessمررمباشررد؛
بنابراین ،حجم اطالعات ذخیرهشده در زنجیررهبلروکم از اهمیرت
باتیم برخوردار است .حجم اطالعات ذخیرهشرده در بلروکهرای
زنجیره بلوکم به حجم اطالعات موجود در یرک ترراکنش وابسرته
اسررت .در جرردول ( )9انرردازه بلرروکهررای زنجیرررهبلرروکمهررای
 permissionedو  permissionlessو اندازه انوا تراکنشهای ،ITx
 UdTxو  PTxآورده شده است .ما اندازه اعضای گروه و را
بره ترتیر بررا | | و | | و انرردازه اعضررای را بررا | | نشررا
ممدهیم و تعداد ویگگمهای مورد انتظار برای رمیگشایم دادهها
است.
ممباشد که حداکثر مقدار آ برابر با

اندازه محتویات تراکنش در ترراکنشهرای مختلرف متفراوت
است که در جدول ( )4اندازه آ برای تراکنشهای  UdTx ،ITxو
 PTxآورده شده است .هما طور که در جدول ( )4مشخص است
اندازه محتویات تراکنش مربوط به تراکنش  UdTxهمرواره بابرت
است اما اندازه محتویات تراکنشهای  ITxو  PTxبهصورت خطم
با تعداد ویگگمهای سامانه افیایش ممیابد .علت این امر این است
که اندازه ساختار دسترسم کره بررای رمیگشرایم دادههرا تعیرین
ممشود با افیایش تعداد ویگگمهای مرورد نیراز بررای رمیگشرایم
دادهها بهصورت خطم افیایش ممیابرد .بنرابراین ،افریایش تعرداد
ویگگمهای مورد نیاز برای رمیگذاری دادههرا منجرر بره افریایش
خطم طول پیام رمی ممشود .در جدول ( )4تعداد ویگگم مرورد
نیاز برای رمیگشایم دادهها ممباشد که حداکثر مقدار آ برابر برا
خواهد بود.

اندازه بلوک با یک بایت نو زنجیرهبلوکم را مشخص ممکنرد
و اندازه هر بلوک با  4بایت مشخص ممشود .اندازه شناسه بلروک

جدول ( :)3فضای ذخیرهسازی بلوکهای زنجیرهبلوکم طرح پیشنهادی
PTx
ITx address
Path of encrypted data
)
|

|

|

|

)
|

|

UdTx
Not spent ITx address

(
Or

|

Payload
ITx
PHI descriptor

|

| |

| |
8 byte

̃
|

(
|

| |

32 byte

32 byte

512 byte

| |

جدول( :)4فضای ذخیرهسازی مورد نیاز برای هر نو تراکنش طرح پیشنهادی
Permission or Permissionless Block
Transaction
Transaction type Pseudo ID Payload Time stamp Signature

Block header
Block type Block identity Block size Previous block hash

ITx
or

64 byte

4byte

UdTx

32 byte

32 byte

1 byte

4byte

32 byte

1 byte

or

PTx
ABE

 .2-5تحليل پيچيدگی محاسباتی طرح پيشنهادی

 ABEاسررتفادهشررده در طرررح  SBA-PHRو الگرروریتم تولیررد و

در این بخش پیچیدگم محاسرتاتم الگروریتمهرای تولیرد کلیرد،

بررسم امضای دیجیتال را تحلیل و بررسم مرمکنریم .در جردول

CP-

( )5پیچیدگم محاستاتم مورد نیاز برای الگوریتمهای فرو آورده

رمیگذاری و رمیگشایم مورد نیاز در رمینگراری  KP-ABEو
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عمومم سامانه بهطور خطم با ویگگمهای سامانه افیایش ممیابرد.
بنابراین ،به تعداد ویگگمهای مورد نظر در ساختار دسترسرم
نیاز به عملیات توا رسرانم در تولیرد کلیردهرای سرامانه داریرم.
عملیرات تروا -
همچنین در الگوریتم رمینگراری نیازمنرد
رسانم و حرداکثر یرک عملیرات ضررب اسرکالر منحنرم بیضروی
هستیم و در الگوریتم رمیگشایم  KP-ABEبه تعداد ویگگرمهرای
مورد نظر نیازمند عملیات زوجسازی و حداکثر یک عملیات توا -
رسانم هستیم.

شده است .هما طور که در جدول ( )5مشخص است .پیچیردگم
محاستاتم مورد نیاز برای تولیرد کلیرد ،رمیگرذاری و رمیگشرایم
پیامها وابستگم خطم به تعداد ویگگمهای مورد انتظرار
بنابراین ،حداکثر مقدار برابرر برا

خواهرد برود.

دارد.
حرداکثر

تعداد ویگگم ممکن برای دسترسم به دادهها ممباشد.
در الگرروریتم رمینگررراری  CP-ABEنیررراز بررره دو عملیرررات
توا رسانم برای هر ویگگم مورد نظر در ساختار دسترسرم

و

حداکثر یک عملیات زوجسازی و یک عملیات ضرب اسکالر داریم.

با توجه به الگوریتم امضرای  ECDSAنیازمنرد یرک عملیرات
ضرب اسکالر و یک عملیات معکوسگیری برای فرایند امضرا و دو
عملیات ضرب اسکالر و یک عملیات معکوسگیرری بررای فراینرد
وارسررم امضررا هسررتیم .فراینررد تولیررد و وارسررم امضررا فررار از
ویگگمهای مورد نظر هر کاربر همواره پیچیدگم محاستاتم بابتم
دارد.

همچنررین در الگرروریتم تولیررد کلیررد آ نیازمنررد دو عملیررات
توا رسانم برای هر ویگگم کراربر هسرتیم .الگروریتم رمیگشرایم
 CP-ABEنیی در سادهترین شکل نیازمند دو عمل زوجسازی برای
هررر ویگگررم در سرراختار دسترسررم

و حررداکثر یررک عملیررات

توا رسانم در طول مسیر از گره برگ تا ریشه ممباشد.
در رمینگاری  KP-ABEتعرداد عناصرر گرروه در پارامترهرای
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Key generation Encryption/verification  Decryption/sign
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ABSTRACT
With the development of electronic information technology, electronic medical records (EMRs) are
considered a common way to store the patients’ data in hospitals. This information is recorded and stored
in the databases of various hospitals and medical institutions, so patients do not have any control over their
medical information. Due to the fact that medical information is one of the important assets of the people
and the health system, there are serious concerns about the security and privacy of medical data and how to
access this information. One of the most important challenges in e-Health is the storage and access control
of medical data. In this paper, we propose a novel, secure and efficient model named SBA-PHR which is
based on blocking technology and attribute-based encryption to share and store medical data in such a way
as to maintain the user's privacy and fine grain access control. In SBA-PHR we have improved the
revocation phase in ABE by using private blockchain. We prove the security of our proposed scheme in the
formal model and its proper functioning based on BAN logic and establish its user data confidentiality,
patient anonymity and privacy. Moreover, the computational and storage complexity of our proposed
scheme demonstrates its efficiency and scalability.
Keywords: Electronic health, Blockchain, Attribute based encryption, Security, BAN logic
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