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چکیده
برونسپاری پایگاه داده در رایانش ابری یکی از اصلیترین راهکارها برای حفظ ،نگهداری و دسترسی آسان بدون نیاز به سرمایهگذاری کالنن،
جهت تأمین زیرساخت است .معموالٌ مالکان داده به سرویس دهندگان و تأمین کنندگان زیرساخت از نظر صحت نگهداری و دسترس پذیری،
اطمینان دارند ،ولی نگران حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطنعات هستند و به همین دلیل ترجیح میدهند دادهها را بهصورت رمال شالده
در سرورهای ابری نگهداری و بازیابی کنند .دادههای رم شده قابلیت جستجو ندارند و نیاز به راهکالار ،جسالتجو روی دادههالای رمال شالده در
سرور ابری است .یکی از راهحلها ،استفاده از شاخصدهی کلمات کلیدی در کنار پایگاه داده رم شده است .برای اسالتفاده از ایالن راهحاللهالا
چندین چالش اساسی وجود دارد که میتوان به حجم باالی شاخصها ،مواجهه با خطای کاربران و سرعت جستجو اشاره کرد .در این تحقیال
برای جبران خطای کاربران ،از مجموعه کلیدواژه فازی بهجای کلمات ثابت در هنگام جستجو استفاده میشود .همچنین برای کالاهش فاالای
ذخیرهسازی با استفاده از روش خوشهبندی کلمات کلیدی ،مجموعه کلیدواژه فازی مناسب انتخاب شالده و فالراداده بالا حجالم کمتالر تولیالد و
رم گذاری میگردد .در اینجا با استفاده از روشهای خوشهبندی سلسله مراتبی با سنجههای خاص ،کلمات کلیدی مشابه در یک خوشه قالرار
گرفته و برای پیدا کردن کلیدواژه مورد نظر نیاز به جستجوی همه فراداده نیست و این روش باعث کاهش زمان جستجو میگردد .نتایج عملی
و ارزیابی نشان میدهد که طرح پیشنهادی عملی ،امن و کارآمد است.
کلیدواژهها :رایانش ابری ،برونسپاری پایگاه داده ،رم نگاری قابل جستجو ،جستجوی فازی ،خوشهبندی

 -9مقدمه
رایانش ابری مدلی برای دسترسی مناسب و بر اسالاس تقااالا باله
شبکه گسترده منابع محاسالباتی قابالل تنظالیم نماننالد تجهیال ات
شبکهها ،سرورها ،برنامهها و سرویسها) است .این مدل میتوانالد
به سرعت و با حالداقل تالنش ،منالابع محاسالباتی مقیالاس پالذیر،
خدمات باکیفیت باال و دسترسی به شبکه را فراهم کند؛ بنالابراین
به دلیل راحتی و انعطاف پذیری ،مالکالان پایگالاه دادههالا تالرجیح
می دهند که داده های خالود را در سالرورهای ابالری بالرونسالپاری
کنند .با توجه به اینکه سالرورهای ابالری در فاالای مالورد اعتمالاد
متفاوت با مالکان داده قرار دارند ،بنابراین امنیت همالواره دددداله
اصلی مالکان داده است .امنیالت پایگالاه داده شالامل ساله وییگالی
اصلی ،محرمانگی ،1تمامیت 2و دسترس پذیری 3است که معمالوالٌ
 رایانامه نویسنده مسئول:
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صاحبان پایگالاه داده باله سالرویس دهنالدگان از لحالا نگهالداری
صحیح نتمامیت) و در دسترس بودن اطمینان دارنالد ولالی ازنظالر
محرمانگی اعتماد ندارند.
یکی از راهکارها برای حفظ محرمانگی پایگاه داده در رایانش
ابری ،ذخیره بهصورت رم شده است که در این صورت جستجوی
اطنعات برای کاربران با استفاده از روشهای جسالتجوی سالنتی،
قابل انجام نیست .یک راهحالل سالاده بالرای ایالن مسالئله دریافالت
تمامی دادههای رم شده از سرور ابری و انجام عملیالات جسالتجو
بعد از رم گشایی توسط کاربران میباشد .این روش به پهنای باند،
فاای ذخیره سازی و سربار محاسباتی زیادی نیاز دارد و در عمل
قابلاجرا نیست.
راهحل دیگر اینکه کلیدهای رم گشایی و جستجو در اختیالار
سرور ابری قرار گیرد و سرور ابری عملیالات رم گشالایی دادههالا و
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جستجو بر روی متن اصلی را انجام دهد .بدیهی است که در ایالن
روش سرور ابری دیر قابل اعتماد به اصل دادهها دسترسی خواهد
داشت و محرمانگی اطنعات که هدف رم گذاری بوده ،به مخاطره
خواهد افتاد .برای حل این مسئله ،طرحهالای مختلال رم نگالاری
قابل جستجوی ن )1SEارائه شده است .این طالرحهالا باله کالاربران
اجازه میدهد تا بهطور انتخابی اطنعات رم شده روی سرور ابری
را با جستجوی کلمه کلیدی مالورد نظالر بازیالابی کنالد .روشهالای
رم نگاری قابل جستجو در کل بر سه مبنا اسالتوار اسالت؛ مبنالای
اول جستجو روی خود دادههای رم شده است کاله مالیتالوان باله
طرحهایی مانند روش سانگ و همکاران [ ،]1رم نگاری همریخت
[ ]2و رم نگاری مبتنی بر حفظ ترتیالب ]3[ 2اشالاره کالرد .روش
دومی بر مبنای تسهیم راز ]4[ 3جستجو میکند .درنهایت سومی
عملیات جستجو را با ساختن دریچههای مرتبط با دادههای اصلی
انجام میدهد [ 5و  .]6با توجه به منحظات رایانش ابری از نظالر
حجم پردازش ،پهنای باند ،نوع کاربرد و نوع داده ،روش سوم برای
برونسپاری امن پایگالاه داده مناسالبتالر مالیباشالد و طالرحهالای
بیشتری در این زمینه ارائاله شالده اسالت .در ایالن روش در زمالان
برونسپاری ،کلمات کلیدی استخراج شده و بعد از شالاخصدهالی
به همراه دادههای اصلی بهصورت رم شده برونسپاری میشوند.
این دادههای رم شده از این پس بهعنالوان فالراداده 4در عملیالات
جستجو و بازیابی مورد استفاده قرار میگیرد .بدین صورت که در
هنگام بازیابی ،ابتدا جستجو در داخل فراداده انجام گرفته و بعد از
انطباق الگوی جستجو مطاب شاخصدهی ،اطنعالات رمال شالده
استخراج و به کاربر ارسال میشود .در اینجا هر چه تعداد کلمالات
کلیالدی از پالالیش تعریال شالالده بیشالالتر باشالد ،احتمالالال موفقیالالت
پرسوجو باال می رود؛ زیرا شاخصها بهصورت رمال شالده ذخیالره
میشوند و کاربر میبایست کلیدواژه را عیناً وارد کند و در صورت
خطا ،نتیجه پرسوجو موف نخواهد بالود .از طرفالی پالرسوجالوی
تمامی حالت های یک کلمه برای جبالران خطالای کالاربر ،سالرعت
پرسوجو را به شدت کاهش میدهد .یک روش بهبالود و افال ایش
سرعت ،جستجوی بر مبنالای شالباهت 5کلمالات و یالا جسالتجوی
فازی 6میباشد .در این تحقی به دلیل نالوع داده نکلمالات اصاللی
پایگاه داده) ،پرسوجو و بازیابی بر اساس شباهت ظاهری کلمات
انجام میگیرد ،بنابراین ارتباط کلمات از نظر ریشالهای ،معنالایی و
مفهومی کمکی به جستجو نمیکند ،بنابراین از روش جسالتجوی
فازی بر مبنای فاصله ویرایش 7خطای ورودی کالاربران را جبالران
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میشود [ .]7در این روش هم نیاز اسالت کاله مجموعاله کلیالدواژه
فازی کلمات ،بهصورت رم شده برونسپاری شود که در مقیالاس
باال سبب اف ایش حجم فالراداده ذخیالره شالده و کالاهش سالرعت
جستجو میگردد .در این تحقی بالرای مقابلاله بالا ایالن مشالکل از
روش خوشهبندی کلمات کلیدی استفاده میشود .بالدین ترتیالب
که بهجای ذخیره مجموعه کلیدواژه فازی تمالامی کلمالات ،ابتالدا
آنها را خوشهبندی کرده و سپس مجموعه کلیدواژه فازی مراکال
خوشهها و شاخصها را بهصورت رم شده برونسپاری میشود.
در ادامه مقاله ،در بخش دوم کارهای پیشین مالرتبط بالا ایالن
تحقی را بیان میگردد .برخی مفاهیم پایه و مقدمات پیش نیالاز
را در بخش سوم این تحقی بررسی خواهد شد .در بخش چهارم،
توایح دقی الگوریتم پیشالنهادی و مراحالل اجرایالی آن بالهطالور
کامل ارائه خواهالد شالد .در بخالش پالنجم ،تحلیالل امنیالت طالرح
پیشنهادی را بررسی میشالود .در اداماله در بخالش ششالم االمن
مقایسه با سایر طرحها ،نتایج شالبیهسالازی مربالوط باله الگالوریتم
پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایالت در بخالش هفالتم
نتیجه و جمعبندی این تحقی ارائه خواهد شد.

 -2کارهای پیشین
 -9-2رمزنگاری قابل جستجو
در زمینه رم نگاری قابل جستجو مطالعالات زیالادی انجالام گرفتاله
است ،ادلب طرحها بر روی بهبود کارایی ،فرموله سازی و امنیالت
تمرک دارند که به برخی از آنها اشاره میشود .سانگ و همکاران
[ ]1برای اولین بار در سال  ،2222طرح رم گذاری متقارن قابالل
جستجو را ارائه کردند .در این طرح ،یک ساختار رم نگاری دوالیه
وییه برای رم گذاری هر کلمه کلیدی ساخته مالیشالود و در فالاز
جستجو سرور ابری تمام اسناد را بهصورت ترتیبی پویش میکند.
بدین ترتیب زمان جستجو با اندازه مجموعه اسالناد رابطاله خطالی
دارد .در سال  ،2224طرح [ ]8استفاده از فیلترهای بلوم و توابالع
شبه تصادفی برای ساخت شاخصهای امن ارائه کرد 3 .سال بعالد
کورتموال و همکارانش یک طرح امن و کارآمد ،ارائه کردنالد]9[ .
این طرح از چند کاربر برای ارسال درخواست جستجو پشالتیبانی
میکند و ه ینه جستجو متناسب با تعداد اسالناد حالاوی کلمالات
کلیدی مورد نظر است .در سال  2211کاو و همکاران [ ]12برای
اولین بار ،یک طالرح جسالتجوی چنالد کلمالهای بالا حفالظ حالریم
خصوصی بر روی دادههای ابری رم گذاری شده ارائاله کردنالد .در
این طرح از تطبی مختصات برای اندازهگیری شباهت بین اسناد
با کلمات کلیدی مورد پرسش ،استفاده میشود .شالیا و همکالاران
[ ]11در سال  ،2216یالک طالرح جسالتجوی امالن و پویالا شالامل
چندین کلمه کلیدی روی محیط ابری ،ارائه کردند .ایالن طالرح از
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یک شاخص مبتنی بر درخت کاله خالود از ترکیالب مالدل فاالای
برداری ) (VSM1و فرکانس اصالطنح و معکالوس فرکالانس سالند
2
( بهدست آمده بهره میبالرد .فالو و همکالاران []12
)
یک مدل با کاربری آسان که با تج یه و تحلیل تاریخچه جسالتجو
برای بازیابی اسناد مربوطه از سرور ابری بر اسالاس عنقالهمنالدی
مالکان داده عمل میکرد را ارائه دادنالد .البتاله تمالامی روشهالای
فوق فقط جسالتجوی دقیال کلیالدواژه را پشالتیبانی مالیکننالد و
مناسب رایانش ابری نیستند.

 -2-2طرح جستجو کلیدواژه فازی
طرحهای جستجوی با کلیدواژه دقیال نمالیتواننالد نتیجاله مالورد
انتظار را در حالتی که کلمه ورودی اشتباه تایپی دارد ،بازگردانند
و این مواوع کارایی سامانه را به شدت تحت تأثیر قرار میدهالد.
در اینجا هدف از جستجو ،قابلیت پیدا کردن کلمات مشابه از نظر
امنیی میباشد .برای حل این مشکل ،لالی و همکالاران [ ]7طالرح
جستجوی کلیدواژه فالازی را بالر روی دادههالای ابالری رم نگالاری
شده ،با استفاده از فاصله ویرایش برای انالدازهگیالری شالباهت دو
کلمه ،ارائه کردند .این طرح از روش "نشانه عام "3بالرای سالاخت
مجموعههای کلیدواژه فازی استفاده میکند .لیو و همکاران []13
با استفاده از روش مبتنی بر لغتنامالهای 4طالرح فالوق را از نظالر
اندازه شاخص بهبود بخشالیدند .کالوزو و همکالاران [ ]14از توابالع
 5LSHبرای تولید شاخص فایل جهت جستجوی سالریع شالباهت
استفاده کردند .چوا و همکاران [ ]15طرح [ ]7را با معرفالی یالک
نمایه ساختار درخت بهبود یافته و با جستجوی عبالارات از پالیش
تعری شده ،بهعنوان یک کلمه کلیدی ،قابلیت جستجو را بهبالود
داد .وانگ و همکاران [ ]16طرح جستجوی کلیدواژه فالازی چنالد
کلمهای را بر اساس فیلتر بلوم و تابع  LSHپیشنهاد کردند که در
آن کلمات کلیدی به وسیله مجموعه دو-گرم 6انتخاب میشوند.

 -3-2طرح جستجو کلیدواژه فازی کارآمد
روشهای جستجوی رم شده ،تک کلمهای و چند کلمهای فالازی
در فاای ابری به نتایج قابل قبولی دست یافته است ،امالا کالارایی
جستجو ،ه یناله ذخیالرهسالازی ،دقالت و سالازگاری ایالن روشهالا
همچنان به تحقیقات بیشتری نیاز دارد و طرحهای مختلفی برای
بهبود هر کدام از پارامترهای فوق ارائه شده است .لی و همکالاران
[ ]17با استفاده از جستجو درخالت پیشالوندی مبتنالی بالر نمالاد،
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سرعت جستجوی طرح خودشان را بهبود دادند .وانگ و همکاران
[ ]18قابلیت تصدی  7نتایج جستجو را به طرح فوق ااافه کردند.
فو و همکاران [ ]19دقت طرح جستجوی چند کلمهای رجبنالدی
شده [ ]16را بهبالود دادنالد .ماهاجالان و همکالاران [ ]22از روش
خوشهبندی سلسله مرتبی 8و حداکثر انتظار ) (EM9برای ذخیالره
و جستجو در سروری ابری استفاده کردنالد .مرجالع [ ]21از روش
تخصیص یک بردار به کل مجموعه کلیدواژه فالازی بالرای کالاهش
حجم محاسبه و فاای ذخیرهسازی استفاده کرده است .ایکسایی
و همکاران [ ]22با استفاده از الگوریتم خوشهبندی سلسله مراتبی
دقت جستجو را بهبود دادند و روش -kن دیالکتالرین همسالایه را
برای جستجوی کلمات مشابه انتخاب کردهاند .فنالگ و همکالاران
[ ]23طرح جستجوی فازی چند کلمهای خاص زبان چینی ارائاله
کردند.

 -3مفاهیم پایه
در اکثر طرحهای جستجوی فازی بر روی دادههای رمال شالده در
محیط رایانش ابری ،حجم فالراداده و سالرعت جسالتجو بالهعنالوان
چالش اصلی مطرح است .یکالی از روشهالا بالرای کالاهش حجالم
فراداده ،خوشهبندی کلمات کلیدی است .در اصل خوشهبندی باله
فرایندی اطنق میشود که در آن مجموعهای از اشیاء به چنالدین
دسته یا خوشه گروهبندی میشوند ،باله ترتیبالی کاله اشالیاء درون
یک خوشه تا حد ممکن شبیه باله یکالدیگر و اشالیاء خوشالههالای
مختل  ،با هم متفاوت باشند .تشابه و عدم تشابه میان اشالیاء بالر
اساس مقادیر صفات خاصه 12آنها تعیین میشالود و ادلالب بالرای
محاسبه آن ،از سنجه فاصله استفاده میشود.

 -9-3خوشهبندی سلسله مراتبی
بهطور کلی روشهای پایه خوشهبندی شالامل روشهالای افالراز،11
روشهالای سلسالله مراتبالی ،12روشهالای مبتنالی بالر چگالالی 13و
روشهای مبتنی بر توری 14هسالت [ .]24در روش خوشالهبنالدی
سلسله مراتبی یک درخت سلسله مراتبی از مجموعه اشیاء ایجالاد
میشود و به دو دسته تجمیعی 15و تقسیمی 16گروهبندی میشود.
7

Verifiable
Hierarchical Clustering
9
Expectation Maximization
10
Special Attributes
11
Partitioning Methods
12
Hierarchical Methods
13
Density Based Methods
14
Grid Based Methods
15
Agglomerative
16
Divisive
8
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در نوع تجمیعی ن )1AGNESکه با نام رویکرد پایین باله بالاال نیال
شناخته میشود ،ابتدا هر شیء در یک گروه قالرار مالیگیالرد و در
ادامه گروههایی که به یکدیگر شباهت دارند ،اددام میشوند و این
فرایند تا زمانی که کلیه اشیاء در یالک گالروه قالرار بگیرنالد اداماله
مییابد .البته میتوان با کمک شرط پایانی نی الگوریتم را متوق
کرد .در نوع تقسیمی ن )2DIANAکه نام رویکرد باال به پایین نیال
شناخته میشود ،ابتدا کلیه اشیاء در یک خوشه قرار میگیرند .در
هر بار تکرار ،یک خوشه به خوشههای کوچکتر شکسته میشود.
این کار تا زمانی که هر شیء به تنهایی در یک خوشه قرار بگیالرد
و یا یک شرط پایانی رخ بدهد ،ادامه پیالدا مالیکنالد .البتاله بالرای
بهبود خوشهبندی سلسله مراتبی میتالوان از خوشالهبنالدی چنالد
مرحلهای نی استفاده کرد کاله در آن از روشهالای خوشالهبنالدی
سلسله مراتبی به همراه روشهای دیگر خوشالهبنالدی بالهصالورت
یکپارچه استفاده میشود .از معروفتالرین روشهالا مالیتالوان باله
روشهای  BIRCHو  Chameleonاشاره کالرد .الگالوریتم BIRCH
در ابتدا با کمک ساختارهای درختی ،اشیاء را بالهصالورت سلسالله
مراتبی افراز میکند .در این ساختار درختالی گالرههالای بالر یالا
گرههای دیر بر سطوح پایینتر ،بر اساس مقیاس دقت ،بهعنوان
زیرخوشهها در نظر گرفته مالیشالوند .سالپس در اداماله بالا کمالک
الگوریتمهای دیگر خوشهبندی این زیرخوشهها انجام میشود .در
الگوریتم  Chameleonبه کمک مدلسازی پویا شباهت میان زوج
خوشهها تعیین میشود .در واقع بهطور دقی تر میتوان گفالت در
این الگوریتم شباهت خوشه بر اساس چگونگی اتصال اشیاء درون
خوشه و مجاورت خوشهها ارزیابی میشود [.]24
در یک دستهبندی دیگر میتوان روشهای خوشالهبنالدی سلسالله
مراتبی را به سه گروه :روشهای الگوریتمی ،روشهای احتمالی و
روشهای بی ی طبقهبندی نمود .گالروه روشهالای الگالوریتمی را
میتوان شامل روشهای تجمیعی ،تقسیمی و چنالد مرحلالهای در
نظر گرفت و این بدین معنی است که ایالن روشهالا خوشالههالا را
طب فواصل قطعالی و معالین میالان اشالیاء بالهدسالت مالیآورنالد.
روشهای احتماالتی از مدلهای احتماالتی برای یافتن خوشههالا
اسالالتفاده و کیفیالالت خوشالالههالالا را بالالا کمالالک برازنالالدگی 3مالالدلهالالا
انالالدازهگیالالری مالالیکننالالد .در روشهالالای بیالال ی ،یالالک توزیالالع از
خوشهبندی ممکن محاسبه میشود و بالهجالای نشالان دادن یالک
خوشهبندی قطعی در خروجی ،گروهی از ساختارهای خوشهبندی
همراه با احتماالت آنها نشان داده میشود [.]24
خوشهبندی کلمات کاربرد زیادی در پردازش اسناد و متالون وب،
مانند بازیابی سریع اطنعات ،سازماندهی بالدون نالاظر و افال ایش
1

Agglomerative Nesting
Divisive Analysis
3
Fitness

کالالارایی در موتورهالالای جسالالتجو دارد .بسالالیاری از الگالالوریتمهالالای
موجود در خوشهبندی از مدل فاای برداری برای نمایش استفاده
میکنند .یک چالش مهم در استفاده از این مدلهالا ،زیالاد بالودن
تعداد وییگیها نبال ر بالودن ابعالاد داده) اسالت کاله بالر کالارایی
الگوریتم اثرگذار است .یک راهحل برای این مشکل که ادلالب باله
نتایج بهتری منجر میشود ،استفاده از روشهای انتخالاب وییگالی
بهمنظور انتخاب زیرمجموعهای از وییگیها باله نماینالدگی از کالل
وییگیها است؛ به عبارت دیگر باید بتوان وییگیهالایی را انتخالاب
کرد که حاوی بیشترین اطنعات در مجموعه داده باشند .چانگ و
همکاران [ ]25برای باال بالردن سالرعت خوشالهبنالدی در بازیالابی
اسناد ،ابتدا کلمات کلیدی را شناسایی و استخراج کرده و سالپس
محتوی اسناد با محوریت کلمالات کلیالدی خوشالهبنالدی کردنالد.
جالالانگیر و همکالالاران [ ]26جسالالتجو در اسالالناد را بالالر اسالالاس
خوشهبندی کلمات نسبت باله حالالت معمالولی مقایساله کردنالد و
نتیجه گرفتند کاله حالالت خوشالهبنالدی نیالاز باله فاالای حافظاله
بیشتری دارد و نیاز است که الگالوریتمهالا بهیناله شالوند .هانالدا و
همکاران [ ]27طرح جستجوی چند کلیالدواژه بالر روی دادههالای
رم شده در ابر را ارائه کردند که تعداد مقایسهها را کاهش داده و
زمان جستجو را در مقایسه با فن های موجود کاهش می دهد .این
طرح ،اسناد را بر اساس رابطه بین کلمالات کلیالدی خوشالهبنالدی
کالالرده و روش جسالالتجو شالالامل جسالالتجوی اسالالناد درون خوشالاله
مربوطالاله در مقابالالل جسالالتجوی کالالل مجموعالاله اسالالناد مالالیباشالالد.
سامانتری و همکاران [ ]28یک طالرح جسالتجوی چنالد کلمالهای
کارآمد در متن رم شده ،برونسپاری شده در ابالر بالا اسالتفاده از
یک ساختار داده فهرست شده مبتنی بر درخت ارائاله کردنالد .در
طالرح فالوق ،مالجموعاله اسنالاد بالا استفاده از روش سلسله مراتبی
 k-Meansخوشهبندی شده و از مدل فاای برداری بالرای ایجالاد
یک شاخص رم شده و بردارهای پرسوجو استفاده شده است.

 -2-3معیار تشابه
اندازهگیری شباهت بهعنوان محاسبه فاصالله بالین نقالاط مختلال
داده تعری میشود .عملکرد بسیاری از الگالوریتمهالا بسالتگی باله
انتخاب عملکرد مناسب فاصله نسبت به مجموعه دادههای ورودی
دارد .در واقع ،شباهت مقداری است که قدرت رابطه بین دو مورد
داده را بیان میکند .در اینجالا ،باله برخالی از توابالع انالدازهگیالری
شباهت مرتبط اشاره میشود:
 -9فاصله اقلیدسی :4فاصله اقلیدسی ریشه اختنف مربالع بالین
مختصات یک جفت از اشیاء را تعیین میکند .برای بردارهای و
فاصله

توسط رابطه ن )1محاسبه میشود.

2

Euclidean distance

4
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میشود و تشابه ازنظر معنایی کمکالی بالرای جسالتجو نمالیکنالد.

∑√

ن) 1

به عنوان مثال اگر کلمه

در اینجا  xو  yبردارهای -nبعدی هستند [.]29
 -2فاصله کوساین :1فاصله کوسالاین تعیالین کننالده کسالینوس
زاویه بین دو بردار است که توسط رابطه ن )2محاسبه میشود.
ن)2
در اینجا
[.]29

زاویه بین دو بردار و

و بردارهای -nبعدی هستند

 -3فاصله جاکارد :2فاصله جاکارد برای اندازهگیالری شالباهت از
رابطه ن )3استفاده میکند [.]29
ن)3

کلمات کلیدی در نظر گرفته شود و

را بهعنوان فاصله

ویرایش دو کلماله محاسالبه شالود ناخالتنف بالین کلمالات از نظالر
ن)4
در این معیار تشابه مطاب رابطه ن )4اگالر فاصالله ویالرایش را
عدد یک در نظر بگیرید ،کلمه  zدر خوشه  yقرار میگیرد و اگالر
فاصله ویرایش را عدد دو در نظر بگیریالد ،هالر دو کلماله  xو  zدر

|

|

خوشه  yقرار میگیرند.

| |

 -4فاصله ویرایش
اگر دو مجموعه رشتهای داشته باشید ،مالیتالوان بالا یالک تشالابه

تغییرات کلمات کلیدی شامل جایگ ینی ،حالذف و یالا ااالافه

3

پیوسته ،همه جفت رشتههای مشابه هر دو مجموعه را پیدا کالرد.
از فاصله ویرایش برای کمی سازی شباهت بین دو رشته اسالتفاده
میشود .بهطور کلی ،فاصالله ویالرایش بالین دو رشالته و

را بالا

نشان داده و شالامل حالداقل تعالداد عملیالات ویالرایش
کاراکتر ندرج ،حذف و جانشینی) است که بالرای تبالدیل

باله

شدن کاراکترها میباشد .در این روش هالر چقالدر سالنجه فاصالله
ب ر تر در نظر گرفته شود ،تعداد اعاای خوشهها بیشتر میشود
و در جستجوی یک کلمه ،کلمالات مشالابه بیشالتری نمالایش داده
میشود .تعداد نتایج جستجوی که در اختیار کاربر قرار مالیگیالرد
در می ان راایت کاربر تالأثیر باله سال ایی دارد؛ یعنالی اگالر نتالایج
جستجو از یک حدی بیشتر باشد ممکالن اسالت خوشالایند کالاربر

مورد نیاز اسالت .بالرای مثالال،
میباشد .در اینجا دو رشته مشابه هستند اگر فاصله ویرایش آنها،
از یک آستانه تعری

و

را بالالهعنالالوان

کاراکتری) ،آنگاه دارید:

| | |

|

و کلمالالات

بهعنوان مرک خوشه

شده ب ر تر نباشد .در بیشالتر مالوارد بالرای

بررسی شباهت دو رشته ،الزم نیست فاصله ویرایش بین دو رشته
را تا انتها محاسبه شود .بلکه میتوان به محض رسیدن به آسالتانه
تعری شده محاسبه را خاتمه دهید .با این روش حجم محاسالبات
کاهش پیدا میکند [.]32

نباشد .در مقابل اگر در انتخاب سنجه فاصله محدودیت بیشالتری
اعمال شود تعداد اعاای خوشهها کمتر و در نتیجه تعداد کلمات
مشابه کمتری در اختیار کاربر قرار میگیالرد؛ بنالابراین پارامترهالا
باید با توجه به نوع کلمات ،بهصورت مناسب انتخاب شالود .البتاله
ذکر این نکته اروری است که در یک جستجوی موفال  ،تمالامی
اعاای یک خوشه بهعنوان نتیجه جستجو اعنم میشود ،امالا باله
کمک تلفی نتایج فیلدهای مختل بعد از جستجو ،نتیجه نهالایی

 -3-3خوشهبندی بر اساس فاصله ویرایش

منطب بر درخواست کاربر میشود.

اکثالالر تحقیقالالات انجالالام گرفتالاله در زمینالاله خوشالالهبنالالدی بالالرای
برونسپاری و بازیابی اسناد بر اساس تک کلمهای ،چند کلمالهای،

 -4طرح پیشنهادی

کلمات همخانواده و یا کلمات مرتبط در اسناد مالیباشالد .در ایالن

طرح پیشنهادی میبایست ال امات زیر را برآورده کند:

تحقی هدف برونسپاری و جستجو بر روی پایگاه داده رم شالده



جستجوی کلیدواژه فازی .این طرح باید قادر باله بازیالابی
همه رکوردهای حاوی کلمه کلیدی مورد جستجو با جبالران
خطای امنیی با آستانه تعری شده باشد.



کارایی .ایالن طالرح بایالد بالهطالور مالثثر نتیجاله جسالتجو را
بازگرداند و سربار کمتری از نظر حجالم محاسالبات و انالدازه
حافظه برای ذخیره دریچههای جستجو را حاصل نماید.



حفظ حریم خصوصیی .ایالن طالرح نبایالد هالی اطنعالات
دادهای را به سرور ابری مانند متن آشکار کلمالات کلیالدی و
رکوردها خارج از نشالت محالدود تعریال شالده ،فالاش کنالد.

است ،بنابراین فرض میشود که فیلدهای پایگاه داده برونسپاری
شده دارای کلمات اصلی تک کلمهای بوده و خوشهبندی بر اساس
شباهت ظاهری نامنیی) کلمات اصلی انجام مالیگیالرد و معنالای
کلمات و یا همریشه بودن در نظر گرفته نمیشود؛ بنابراین تشالابه
کلمات بر مبنای فاصله ویرایش یا سنجه فاصله کلمالات محاسالبه
1

Cosine Distance
Jaccard Distance
3
String
2
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معمالوالً ،نشالت محالدود از ساله بعالد زیالر را در نظالر گرفتاله
میشود:
 .1حریم خصوصی پایگاه داده .نباید محتوی پایگاه داده را به
ج شماره رکورد فاش شود.
 .2حریم خصوصی شالاخص .سالرور ابالر نتوانالد ارتبالاط بالین
کلمات کلیدی و رکوردها را از روی شاخص امن به دست
آورد.
 .3حریم خصوصی دریچه .نباید ارتباط بین دریچاله و کلماله
کلیدی مورد جستجو فاش شود.
همان طوری که در شکل ن )1نشالان داده شالده اسالت ،طالرح
پیشنهادی شامل سه ماهیت ،مالک داده ،کاربر داده و سرور ابری
اسالالت .در مرحلالاله بالالرونسالالپاری ،ابتالالدا مالالالک داده ،پایگالالاه داده
را به یالک

آشکار
پایگاه داده رم شده
در این نامگذاری بهکل پایگاه داده،
رکورد،

تبدیل میکند که
رکورد شماره ،j

تعداد

مشخصه 1شماره و تعداد مشخصه نتعداد ستونها)

پایگاه داده میباشد.

در هنگام ذخیرهسازی ،مالک داده دریچه جستجو و شالاخص
امن را که شامل شماره رکوردهای اعاای هر خوشه است را برای
تمامی رکوردها استخراج میکند .این شاخصها پس از رم گذاری
به همالراه پایگالاه داده رمال شالده ،در سالرور ابالری بالرونسالپاری
میشوند .هنگام جستجو سازوکار بدین صالورت اسالت کاله کالاربر
دریچه مربوط به کلمه کلیدی مورد نظالر را محاسالبه و باله سالرور
ابری میفرسالتد ،سالرور ابالری پالس از دریافالت دریچاله از کالاربر،
عملیات جستجو را روی دریچههای جستجو ذخیالره شالده انجالام
داده و در صورت انطباق ،شاخصهای امالن مربوطاله را باله کالاربر
برمیگرداند .کاربر پس از رم گشایی شاخصها ،شماره رکوردهای
مورد نظر را از سرور درخواسالت مالیکنالد .سالرور ابالری محتالوای
رکوردها را بهصورت رم شالده باله کالاربر ارسالال و کالاربر پالس از
رم گشایی ،نتیجه جستجو را مورد استفاده قرار میدهالد .مراحالل
اجرایی ،نوع اطنعات تبادل شده نرمال یالا آشالکار) و بخالشهالای
طراحی و پیادهسازی شده ،طرح پیشنهادی در شکل ن )1مشخص
میباشد .مطاب معماری ارائه شده فرایند انجام کار در دو بخالش
مالالک داده و تعامالالل بالا سالالرور نکالاربران) ،بالالهصالورت شالالکل ن)1
میباشد.

شکل ( :)9معماری پیشنهادی.

 -9-4مالک داده
مالک داده به فرد یا سازمانی اطنق میشود کاله در ابتالدا پایگالاه
داده رم شده و شاخصها را بهصورت امن برونسپاری مالیکنالد.
توایح دقی ری عملیات هایی که باید برای بالرونسالپاری انجالام
شود ،به شرح زیر است:
 -9-9-4تولید کلید
در ایالالن مرحلالاله مالالالک داده الگالالوریتم تولیالالد کلیالالد 2احتمالالالی
را فراخوانی میکند .به عنوان مثال مالیتالوان از
توابع تولید کلید شبه تصادفی با بذر 3تصادفی استفاده کرد کاله
خروجی آن دیر قابل تمی  4از یک مقدار تصادفی واقعالی باشالد.
خروجی الگالوریتم مجموعاله کلیالد مخفالی
اسالالت کالاله کلیالالد رم نگالالاری محتالالوای رکوردهالالا ،کلیالالد
رم نگاری دریچههای پرسوجو و کلید رم نگاری شاخصهالا
است .فرض میشود کلیدهای تولید شده از طریال یالک کانالال
امن توزیع و در اختیار کاربران مجاز قرار میگیرد .همچنالین بالا
توجه به متقارن بودن الگوریتمهای رم نگاری ،کلیدهای توزیالع
شده قابل اسالتفاده در هالر دو مرحلاله رم گالذاری و رم گشالایی
میباشد.
 -2-9-4رمزگذاری رکوردهای پایگاه داده

1

در این بخش تمامی رکوردهای پایگالاه داده بالا اسالتفاده از تالابع
رم گذاری شالده و بالرونسالپاری
) (
میشود .در این رابطه ،تعداد رکوردهای پایگالاه داده و تالابع

در ادامه به بررسی هر یک از اجال ای ایالن معمالاری پرداختاله
میشود:

2

Key Generation
Seed
4
indistinguishable
5
Encryption Records
3

Field

1

157

طرح جستجوی کلیدواژه فازی بر روی پایگاه داده رمز شده در رایانش ابری مبتنی بر خوشهبندی کلمات؛ یحیی دهقانیان ،مجید دیوری ثالث ،علیراا رحیمی

رم نگاری است .بهعنوان مثال برای تالابع رم نگالاری مالیتالوان از
الگوریتم رم نگاری بلوکی متقالارن  1AESاسالتفاده کالرد .بالرای
جلوگیری از یکسان بودن خروجی رم شده رکوردها با محتویات
یکسان ،از مد عملکردی  2CBCالگوریتم رم نگاری مطاب رابطاله
ن )5استفاده میشود.

خروجی این مرحله مطاب جالدول ن )2تشالکیل دسالته کلمالات
کلیدی به همراه شاخصهای مربوط به رکوردها اسالت .در اینجالا
طول کلمات کلیدی هر دسته ،یکسان ولی تعالداد اعاالای آنهالا
در
متفاوت است ،یعنی کلمات کلیالدی
دسته قرار میگیرند .در اینجا دارید:

محتویات اصلی هر رکورد به بلالو تقسالیم شالده و بالرای
شروع از یک بردار برای ترکیب با قالالب مالتن اصاللی اسالتفاده
میشود.

کالالالالاله

ن)5
(

||

||

) (

در اینجا یک تابع درهمساز خالی از تصادم ،بلالو هالای
محتوی رکورد l ،تعداد بلو ها و شمار رکورد میباشد.

∑

میباشد.

در حقیقالالت در ایالالن بخالالش مالالاتریس ارتبالالاط را بالاله چنالالدین
زیرمالالاتریس کالاله دارای اعاالالاء بالالا طالالول یکسالالان هسالالتند تج یالاله
میشود.
جدول ( :)9شاخص گذاری کلمات کلیدی نماتریس ارتباط)

 -3-9-4ساخت شاخص و دریچه پرسوجوی
این مرحله یکی از اساسیترین مراحل بالرونسالپاری پایگالاه داده
است که خود شامل  5گام میباشد:
الف) برچسبگذاری 3و استخراج کلمات کلیدی :صاحب
داده تمامی کلمات کلیدی برای هر فیلالد نسالتون) پایگالاه داده را
استخراج و مجموعه کلمه کلیدی با تعداد را مطاب جالدول
ن )1تشکیل میدهد .فرایند عملیالات بالرای سالایر فیلالدها مشالابه
میباشد ،بنابراین در اینجا جریان کار برای یک فیلد ارائه میشود.
بالالرای اسالالتخراج کلمالالات کلیالالدی متمالالای و انجالالام عملیالالات
پیشپردازش مانند حذف ایست واژهها ،4اب ارهای مختلفی وجالود
دارد .به عنوان مثال میتوان از اب ار جیه م 5استفاده کرد .مالالک
اسالتخراج
داده برای هالر کلماله کلیالدی
را ایجاد مالیکنالد کاله مجموعالهای از
شده ،بردار شاخص
رکوردهای حاوی کلمه کلیدی است .بدین ترتیب اگالر کلماله
][
و در دیالالر ایالالن
در رکالالورد شالالماره  jباشالالد
][
 .در حقیقالت هالدف ایالن بخالش تشالکیل
صورت
6
ماتریس ارتباط برای تمامی کلمات کلیدی رکوردها اسالت .قابالل
توجه است که ماتریس تشکیل شده برای دادههای بال ر  ،دارای
حجم بسیار باالیی است که از نظر تخصیص حافظاله بالرای انجالام
محاسبات ،نیاز به راهحلهای پیادهسازی خاصی دارد.

ج) خوشییهبنییدی :1خوشالالهبنالالدی بالالا اسالالتفاده از روش
خوشهبندی سلسله مراتبی تجمیعی انجام میگیرد .معیار شباهت
کلمات با استفاده از فاصله ویرایش کلمات بالا آسالتانه عالدد  1در
نظر گرفته میشود .با توجه به اینکه کلمات در دستههایی با طول
یکسان کنسبندی شدهاند ،اعاای داخالل هالر دسالته عالنوه بالر
شباهت با اعاای داخل دسته مربوطه ،حالداکثر بالا دسالته بعالدی
شباهت خواهند داشت .تواالیح بیشالتر اینکاله باله دلیالل بررسالی
شباهت کلمات دستهها ،از طول کالم باله طالول زیالاد ،در صالورت
تشابه دو کلمه با طول متفاوت ،در حین خوشهبندی کلمه با طول
کم ،در یک خوشه قرار میگیرند .بنابراین ،در خوشهبندی نیالازی
به بررسی اعاای دسته قبلی نیست؛ خوشهبندی مطاب شبه کالد
الگوریتم ن )1انجام میگیرد.
جدول ( :)2دستهبندی کلمات نماتریس ارتباط چندبخشی)

ب) دستهبندی کلمات :7در ایالن مرحلاله کلمالات کلیالدی
استخراج شده با توجه به تعداد کاراکتر در دستههای مجال ا قالرار
میگیرد .فرض میشود حالداکثر طالول کلمالات کلیالدی باشالد،
1

Advanced Encryption Standard
Cipher Block Chaining
Tokenizing
4
Stop Words
5
Jhazm
6
Affinty Matrux
7
Word Classification
2
3

توایح مراحل الگوریتم ن )1به شرح ذیل است:
Clustering

8
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 .1انتخالاب یالک کلالمه در داخل دسته بهعنوان مرک خوشه؛
 .2مقایسه تشابه مرک خوشه با کلمات داخل دسته فعلالی ،و
دسالالته بعالالدی بالالا بهالالرهگیالالری از معیالالار تشالالابه کالاله توسالالط
الگوریتمهای ن 2و  )3معرفی شده است .البته در دسته مرزی
آخر ،فقط با کلمات دسته فعلی مقایسه انجالام مالیگیالرد .در
صورت شباهت کلمه انتخاب شده با مرک خوشه مطاب معیار
شباهت ،کلمه در خوشه مربوطه قرار میگیرد.
 .3مراحل فوق برای همه کلمالات خوشالهبنالدی نشالده هماله
دستهها اعمال میگردد و کلمات کلیدی جدول ن ،)2مطالاب
جدول ن )3خوشهبندی میشود .در این جدول کلمه کلیالدی
مرک خوشه و

نشان دهنده تعداد خوشهها است.

جدول ( :)3خوشهبندی کلمات

همانطور که در باال گفتاله شالد ،دو کلیالدواژه مالیتواننالد بالا
جایگ ینی و یا ااافه شدن کالاراکتر باله یکالدیگر شالباهت داشالته
باشند .باله همالین منظالور ،بالرای بررسالی شالباهت دو کلیالدواژه،
الگوریتم ن 2و  )3برای بررسی هر یک از این سنجه تشابهها ،مورد
استفاده قرار گرفته است.
د) مجموعه کلیدواژه فازی :مالک داده ،مجموعه کلیدواژه
فازی مرک هر خوشه را تولید میکند .فرض میشود مجموعه
کلیدواژه فازی کلمه کلیدی  ،با فاصله ویرایش
ن )4مجموعالالالاله کلیالالالالد }| |

باشد .جالدول

الگوریتم ( :)9الگوریتم خوشهبندی

{

شامل مجموعه کلیدواژه فازی تولید شده مراک خوشه ،مطالاب
الگوریتم ن )4است [.]7
ه) دریچه امن :1مالک داده ،مجموعه کلیدواژه مراک خوشه،
یعنی

را با محاسالبه )

(

و شالاخصهالای

را با محاسبه
هر خوشه ،یعنی
رم گذاری کرده و در یک لیست دو ستونی برونسپاری میکنالد.
برای رم گذاری میتوان از هر الگوریتم رم متقارن بلالوکی ماننالد
 AESاستفاده میشود.

Secure Trapdoor

1

الگوریتم ( :)2سنجه تشابه جایگ ینی کاراکتر.
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 -2-4تعامل کاربر با سرور ابری
 -9-2-4دریچه جستجو
را تولیالد
در مرحله جستجو ،کاربر مجموعه کلیالدواژه فالازی
میکند ن کلمه برای جستجو) .سپس دریچههالای جسالتجو را
مطاب الگالوریتم رمال مرحلاله ذخیالره ،بالا کلیالد  k0طبال رابطاله
تولید میکند .درنهایت دریچههای تولیالد شالده
را جهت جستجو به سرور ابری ارسال میکند.
 -2-2-4پرسوجو
الگوریتم ( :)3سنجه تشابه ااافه شدن کاراکتر
جدول( :)4مجموعه کلیدواژه فازی

وقتی سرور ابری دریچههای جستجو را دریافت میکند ،آنها را با
عناصر اولین ستون جدول فراداده رم شده مقایسه میکند .یعنی
مقایسه میشالوند و در
با عناصر
تکتک عناصر دریچه
صورت برابر بودن هر یک از عناصر ،شالاخصهالای متنالاظر یعنالی
بهعنوان نتیجه ،به کاربر ارسال کرده و جستجو را خاتمه
میدهد .علت ادامه ندادن جستجو ،تجمیع کلمات کلیدی مشالابه
در یک خوشه است که عالدم وجالود دریچاله تکالراری را تاالمین
میکند.
 -3-2-4رمزگشایی
در این مرحله ،کاربر شاخصهای دریالافتی از سالرور ابالری یعنالی
رم گشایی میکند.
را با محاسبه
][
باشد کالاربر
 ،هر یک از
اگر به ازای
را ج ء رکوردهای حاوی کلمه کلیدی در نظر میگیرد .سالپس
کاربر ،شماره رکوردهای استخراج شده را به سالرور ابالری ارسالال
کرده و سرور ابری ،محتوای رم شده رکوردها را از داخالل پایگالاه
داده رم شده به کالاربر برمالی گردانالد .درنهایالت کالاربر محتالوای
رکوردها را بهصورت رابطه ن )9رم گشالایی مالیکنالد و باله نتالایج
نهایی جستجو دست مییابد.
ن)9

(

||

||

)

(

 -3-4مالحظات امنیتی طرح پیشنهادی
 -9-3-4تولید کلیدهای رمزنگاری
توسالط الگالوریتم
مجموعه کلیدهای رم نگاری
تولید کلید رم نگاری به شکل و شرایط زیر تولید و از طری کانال
امن در اختیار کاربران مجار قرار میگیرد نشکل .)2

الگوریتم ( :)4تولید مجموعه کلیدواژه فازی[.]7

شکل ( :)2تولید شبه تصادفی کلیدهای رم نگاری.
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تعریف  )9دو دنبالاله

از

و

نظر زمان چند جمله ای دیر قابل تمالای هسالتند ،اگالر بالرای هالر
الگوریتم زمان چند جملهای احتمالالی  ،چنالد جملالهای مثبالت
 ،برای هر بهاندازه کافی بال ر رابطاله ن )6برقالرار باشالد
[:]31
|]

ن) 6

[

[ |

]

 -1بررسی و تحلیل امنیت

 -2-3-4الگوریتمهای رمزنگاری
الگوریتم رم بلوکی متقارن برای رم گذاری ،برای رم گشایی
و کلید ( Gاست و از نظر امنیت معنایی 1مطالاب تعریال ن)2
میباشد.
تعریف  )2طرح رم نگاری

با عملیات رابطه ن)7
]

,

ن)7

(

)

،
 nشالرط

رابطه ن )8برقرار باشد [.]32
|

)

|
)

ن)8

]

|

)

|

میباشد:

مربوطه) رم شده با طول یکسان.
 .3کلیالدهای رم نگالالاری بالهصالالورت شالالبه تصالادفی ندیالالر قابالالل
تشخیص با تصادفی) تولید شده و از طری کانال امن توزیالع
میشوند.
با توجه به موارد فوق در تبادل بین کالاربران مجالاز و سالرور،
سرو ابتدا دریچههای رم شده دریافت و شاخصهای رم شالده را
برمیگرداند .در ادامه شماره رکوردها را بهصورت آشکار دریافت و
بر اینکه به سامانه رایانش ابری اطمینان است ولی اعتماد نیسالت

]
(

در طرح پیشنهادی اطنعات برونسپاری شده شالامل مالوارد زیالر

محتوی رکوردها را بهصورت رم شده برمیگرداند .در اینجا فرض

( [

(

حفظ حریم خصوصی نحفظ محرمانگی) بررسی و تحلیل میشود.

 .2فراداده رتبهبندی 4شده ندریچههالای جسالتجو و رکوردهالای

 ،اگالر بالرای
دارای امنیت معنایی است
و با طول بلو
هر الگوریتم زمان چند جملهای احتمالالی وجالود داشالته باشالد
الگوریتم زمان چند جملهای احتمالی  ،بهگونهای که بالرای هالر
| |
با
گروه داده
برای هر چند جملهای مثبت Pو  nبهاندازه کافی ب ر

در این بخش ،امنیت طرح پیشنهادی را از نظر قابلیت اطمینان و

 .1رکوردهای پایگاه داده بهصورت رم شده با طول یکسان.

[

برای هر دو تابع چند جملهای محدود

به اندازه آن ها الیه گذاری 3میشود .برای ارتقای کارایی جستجو،
ترتیب خوشهها بالهصالورت ن ولالی بالر اسالاس تعالداد شالاخصهالا
نرکوردهای مرتبط) مرتب میشود .به ایالن ترتیالب ،طالول واقعالی
مراک خوشه و تعالداد رکوردهالای مالرتبط از سالرور ابالری پنهالان
میباشد.

و نگرانی محرمانگی اطنعات هست؛ بنابراین در این محیط ،یالک

[

حمله کننده نسروری ابری یالا هالر دشالمن دیگالر) ممکالن اسالت
دادههای تبادل شده را از هر یک از نهادهای درگیالر شالنود کنالد.

احتمال روی  ،از پرتالاب سالکه و یالا الگالوریتمهالای
الگوریتم بهدست میآید.

و یالا

اطنعات به سرقت رفته شامل دریچههای جسالتجوی رمال شالده،
شاخص رم نگاری شده ،شالماره رکوردهالا و محتالوی رکوردهالای
پایگاه داده میباشد.

2

 -3-3-4پنهان کردن طول قالببندی

قضیه  .9تقاطع مجموعههای فازی

و

برای کلمه

در طرح پیشنهادی ،بعد از خوشهبندی ،تولید مجموعه کلیالدواژه
فازی مرک خوشه و ایجاد شاخصهای مربوط به رکوردهالا ،قالالب
بهصورت لیست دو گرهای درمی آید .به دلیل متفاوت بودن طالول
کلمات ،تعداد مجموعه کلیدواژه فازی هر کلمه کلیالدی متفالاوت
است؛ بنابراین دشمن و سرور ابری میتوانند طول کلمه کلیدی را
با توجه به تعداد مجموعه کلیدواژه فازی یاد بگیرد .برای حل این
مشکل ،ابتدا طوالنیترین گرهها را پیدا میشود نتعالداد مجموعاله
کلیدواژه فازی و تعداد رکوردهای مرتبط) و سپس بقیه گرههالا را

تهی نیست اگالر
ابتدا ثابت میشود که مجموعه
باشد .برای اثبات این مواوع کافی است که یک
پیدا شود .با توجه به تعری فاصله
عاو در مجموعه
عملیات ویرایش ،را به
ویرایش ،میتوان بعد از
در و انجام
تبدیل کرد .با نشان کردن موقعیتهای

1

3

Semantic Security
Framing

2

کلیدی

و

تهی نیست ،اگالر و فقالط اگالر

باشد.

Padding
Ranked

4
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بهدسالت مالیآیالد .مالیتالوان
ویرایش با عنصر ،
اسالت انجالام داد
ویرایش را در موقعیتهایی که حاوی در
،
و را به تبدیل کرد .بنابراین با توجاله باله
وجود دارد.
و
عنصر در هر دو مجموعه
اگالالر
در مرحلالاله بعالالد ،ثابالالت م الیشالالود کالاله
بالالهعنالالوان عنصالالر مشالالتر
تهالالی نباشالالد .از
استفاده میشود .فرض میشود تعداد در  ،تالا
باشد ،دو حالت در نظر گرفته میشود :اگر  k = 0باشد ،یعنی برای
تبالالدیل بالاله نیالالاز بالاله هالالی ویرایش الی نیسالالت .بالاله عبالالارتی
میباشد .پس وااح است کاله
باشد ،برای هر در  ،میتالوان ویرایشالی در
است .اگر
موقعیت انجام داد و به کاراکتر متنالاظر آن در و تبالدیل
نشالان داده مالیشالود .بالا
کرد .نوع نتایج را بهترتیب بالا و
توجه به دو نوع که فقط در یک موقعیت تفاوت دارند ،میتوان بالا
تبالالدیل کالالرد .ایالالن یعنالالی
یالالک عملیالالات ویرایشالالی را بالاله
اعمال شالد ،و
 .بعد از اینکه همه
و تعالداد
حاصل میشود .با توجه اینکه داریالم
.
در بیشتر از  dنیست .پس دارید
قضیه  :2طرح پیشنهادی محرمانگی را حفظ میکند .یالا باله
دارای امنیت معنایی
عبارتی طرح رم نگاری پیشنهادی
است اگر طرح دیر قابل تمای  1باشد.
در این طرح سرور یا هر دشمن دیگر به دادههای رمال شالده
دریچههای جستجو و رکوردهای پایگاه داده ،طول دادهها نبعالد از
الیالالهگالالذاری) ،شالالماره رکوردهالالای درخواسالالتی دسترسالالی دارد.
همچنین الگوریتمهای رم نگاری و رم گشایی معلوم و کلیالدهای
رم نگاری مخفی میباشند.
بنالالابراین بایالالد ثابالالت شالالود اگالالر مطالالاب تعریالال ن )2بالالرای طالالرح
پیشنهادی رابطه ن )8برقرار باشد آنگاه طرح دارای امنیت معنایی است.
که

)

(

میتواند )

(

یالا ) (

و یا

.1

را برای تولید مجموعه کلید

الگوریتم تولید کلید

فراخوانی میکند.
3

الگوریتم رم را با ورودی ساختگی متن کش | | بالرای
.2
|
|
فراخوانی میکند.
بهدست آوردن متن رم
میباشد.
و
یکی از توابع ،
)

| |

با ورودی
.3
میکند و خروجی را بهدست میآورد.

( الگوریتم

فراخوانی

در اینجا بهصورت یک ماشین اوراکل توصی میشود کاله
از یک اوراکل منفرد نبا ورودی هر نوع داده) ساخته شده است،
عنوه بر این الگوریتمهای ثابت و را هم فراخوانی مالیکنالد.
همچنین در ساختن نهتنها به و وابسالته نیسالت بلکاله باله
توزیع داده آشکار برای رم کردن هم وابسته نیست .بنالابراین
زمان چند جملهای احتمالی است هر گاه زمان چند جملالهای
احتمالی باشد نصرف نظر از توابع  ،و ورودی).
از عدم تمای طرح رم نگاری استفاده میشود که الگوریتم
به خوبی الگوریتم کار میکنالد .بالهطالور خالاص ،اثبالات از یالک
استدالل کاهش پذیری 4استفاده کرده است.

 -1مقایسه نتایج و بررسی عملکرد
 -9-1مقایسه نتایج
روشهای مختلفی برای ارتقای کارایی جسالتجوی فالازی بالر روی
دادههای رم شده ارائاله شالده اسالت .در جالدول ن )5روش طالرح
پیشنهادی و طرحهالای [ 18 ،16 ،15 ،13 ،7و  ]21بالرای انجالام
جستجوی مثثر آمده است.
جدول ( :)1روشهای بهبود جستجو

یالا

باشد.

الگوریتم زمانچند جملهای احتمالی و
ج ئی و کمکی 2مانند طول بلو های داده میباشد.

اطنعات

اثبات:
فرض میشود دارید
است ،یعنی ،برای هر
برقرار است.

 ،که یک ماشین اوراکل منفرد
یک وجود دارد و رابطه

طرح [ ]7روش نشانه عام را معرفی کرده است .طرح [ ]13بر
مبنای لغتنامهای با کم کردن انالدازه شالاخص ،سالربار ذخیالره و
ارتباط را بهبود دادند.

Indistinguishable
Auxiliary

1
2

Dummy
Reducibility

3
4
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طرح [ ]15بر مبنای  bedtreeاندازه و زمان سالاخت و زمالان
جستجو را نسبت به نشانه عام بهبالود داده اسالت .طالرح [ ]16بالر
اساس  LSHکارایی و دقت را اف وده است .طرح [ ]18بالا قابلیالت
درخت پیشوند و ااافه کردن قابلیت تصدی طالرح [ ]7را بهبالود
داده است .طرح [ ]21با استفاده از روش تخصیص یک بالردار باله
کل مجموعه کلیدواژه فازی برای کاهش حجم محاسالبه و فاالای
ذخیرهسازی استفاده کرده است.
در جدول ن )6مقایسه کارایی طرح پیشنهادی بالا طالرحهالای
[ 18 ،7و  ]21از نظر ه ینه شاخص گذاری ،ه ینه تولید دریچاله،
ه ینه جستجو و ه ینه حجم دریچهها ،انجام گرفته است.
در اینجا  Nبهعنوان تعداد اسناد n ،به عنالوان تعالداد کلمالاتی
ثابت ،بهعنوان حداکثر طول کلمات کلیدی ثابالت m ،بالهعنالوان
تعداد کل کلمات کلیدی فازی M ،بهعنوان حداکثر تعداد کلمالات
کلیدی فازی در مجموعه کلید

و

تعداد کلمات کلیالدی

فازی برای جستجوی کلمات کلیدی است .در طرح پیشنهادی

N

بهعنوان تعداد رکوردهای پایگاه داده و  Cتعداد خوشه میباشد.
جدول ( :)1مقایسه کارایی.

 -2-1مقایسه عملکرد
در ایالالن بخالالش بالاله ارزیالالابی کالالارایی طالالرح پیشالالنهادی بالالر روی
مجموعهای از دادهها که شامل انواع دادههایی مثل اسامی و لغات
با حجم مختل

است ،پرداخته میشود .فرض میشالود مجموعاله

کلمات کلیدی را بعد از اسالتخراج از پایگالاه داده و حالذف ایسالت
واژهها ،در اختیار دارید.
پارامترهای که برای ارزیالابی و مقایساله مالدنظر قالرار گرفتاله
شامل تعداد کلمات اصلی ،تعداد کلیالدواژه فالازی ،حجالم حافظاله
مورد نیاز برای ذخیره دریچالههالای جسالتجو ،سالرعت جسالتجو و
قابلیت اطمینان جستجو اسالت کاله بالا طالرحهالای مشالابه ماننالد
طالالرحهالالای [ 7و  ]21مقایسالاله شالالده اسالالت .بالالا توجالاله بالاله اینکالاله
اصلیترین منابع برونسپاری در رایانش ابری ،حجم حافظه مالورد
نیاز و زمان جستجو است ،بنابراین بهبود اصاللی بالر روی ایالن دو
پارامتر انجام گرفته است.
برای ارزیابی از یک سامانه رایانهای با پردازنالده اصاللی اینتالل
 2.30 GHz,بالا  Core i3-2350M CPU 4.0GB RAMاسالتفاده
شده است .کد نبر اساس الگوریتم) باله زبالان ویالیوال

در

یک سامانه عامل  64بیتی ویندوز  ،8نوشته شالده اسالت .تمالامی
الگوریتمهای طرح پیشنهادی و طرحهای مشابه در شرایط یکسان
پیادهسازی و با دادههای آزمایشالی یکسالان ،مالورد ارزیالابی قالرار
گرفتهاند .روال اجرای طرح پیشنهادی بالا بقیاله طالرحهالا باله جال
الگوریتمهای خوشهبندی یکسان است .الگوریتم رمال  256بیتالی
 AESبالالا مالالد عملکالالردی  CBCبالالرای ذخیالالره و جسالالتجوی امالالن
دریچهها استفاده شده است .حالداکثر طالول کلمالات کلیالدی 32
کاراکتر و فاصله ویرایش نآستانه تحمل خطا) عدد  1فرض شالده
است .جهت ارتقای کارایی ،کلیدواژههای که کمتر از  15کالاراکتر
باشند با  16کاراکتر و اگر بیشتر باشند با  32کاراکتر الیه گذاری
شدهاند.
قابل توجه است که آزمایش طالرح پیشالنهادی و طالرحهالای
از تج یه و تحلیل نتایج فوق میتوان نتیجه گرفت کاله طالرح

قبلی بر روی بیش از 1،222،222کلمه در قالب  8مجموعاله داده

پیشنهادی از طرحهای موجود در مراحل جستجو و می ان حجالم

اجرا گردیده است که در اینجالا تنهالا باله گال ارش  4نموناله اکتفالا

حافظه کارآمدتر است.

میکنیم.
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شکل ( :)3تعداد مجموعه کلیدواژه فازی.

ج ئیات این چهار مجموعه داده کلمات متعلال باله دانشالگاه
کالیفرنیا به شرح ذیل است [:]33
 5522 )aنام  3تا  11کاراکتری به زبان التین
 8872 )bنام خانوادگی  5تا  17کاراکتری به زبان التین
 28122 )cلغات  1تا  22کالاراکتری بالهکالار بالرده شالده در
مجموعه مقاالت کنفرانس نیپس 1به زبان التین
 167352 )dکلمه  1تا  26کالاراکتری موجالود در لغالتناماله
جیبی ت اروس

2

حجم دریچههالای جسالتجو و شالکل ن )5زمالان جسالتجوی کالل
کلمات کلیدی را بالر روی هالر چهالار مجموعاله داده بالرای طالرح
پیشنهادی و دیگر طرحها را نشان میدهد .مقایساله در نمودارهالا
به ترتیب مجموعه دادههای فوق میباشد.
همانطوری که شالکل ن )3نشالان مالیدهالد تعالداد مجموعاله
کلیدواژه فازی تولید شده طرح پیشنهادی نسبت به سایر طرحها
بهطور چشمگیری کاهش یافته و در تعداد بالاال تقریبالاً باله نصال
میرسد .حجم کلیدواژههای تولید شده به ظاهر کلمالات بسالتگی
دارد و در واقع می ان شباهت کلمات هستند که شیب رشد تعداد
کلیدواژهها را تعیین میکننالد؛ امالا در تمالامی آزمالایشهالا انجالام
گرفته ،شیب رشد تعداد مجموعه کلیدواژه فازی طرح پیشنهادی
نسبت به طرحهای قبلی کمتر بوده است.

شکل ن )3تعداد مجموعه کلیدواژه تولید شده ،شکل ن)4

شکل(1 :)4حجم دریچههای جستجو.
Nips
Thesaurus
Nips
2
Thesaurus
1

2
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در شکل ن )4به بررسی حجم دریچههای جستجو کاله رابطاله
مستقیم با تعداد دریچههای دارد ،مپرداخته میشود .همانطوری
که در شکل نی میبینید حجم و اندازه دریچههای جستجو طالرح
پیشنهادی نسبت به سایر طرحها تقریباً به نص رسیده است.
البته شیب اختنف در مجموعه دادهها با توجه به نوع دادهها
متفاوت است .قابالل توجاله اسالت کاله حجالم دریچالههالا و تعالداد
مجموعه کلیدواژهها تا حدی بالا یکالدیگر رابطاله مسالتقیم دارنالد،
به طوری که اگر شیب در یکی اف ایش یابد در دیگری نی اف ایش
خواهد داشت؛ البته قابل توجه است که میال ان افال ایش متفالاوت
است.
شکل ن )5نشان میدهالد زمالان جسالتجوی کلمالات کلیالدی،
نسبت به تعداد کلمات در طرح پیشنهادی تقریباً خطی است ولی
در سایر طرحها بهصورت نمایی افرایش پیدا میکند و اختنف در
تعداد کلمات باال ،قابل توجه و چشمگیر است.
عامل دیگر قابل بررسی میان طرح پیشالنهادی و طالرحهالای
قبلی ،قابلیت اطمینان جستجوی کلمات است و به معنای میال ان
خطای به دست آمده در جستجو و یا دقالت جسالتجو اسالت .ایالن
عامل در طرح پیشنهادی همانند طرحهای قبلالی %122 ،اسالت و
این یعنی به کمک خوشهبندی انجام گرفته هالی دادهای از بالین
نرفته و تمامی کلمات بهطور مجدد قابل بازیابی میباشند.

 -7نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا ل وم برونسپاری در پایگاه داده و م ایای آن را
بررسی شد و سپس باله دددداله حفالظ حالریم خصوصالی نمثلفاله
محرمانگی امنیت) اشاره شد .راهکار اصلی برای رفع این معاالل،
برونسپاری پایگاه داده ،بهصورت رم شده میباشد .چالالشهالای
اصلی در این روش بازیابی اطنعات و انجام پرسوجوی امن است
که سرعت جستجو ،حجالم دادههالای کمکالی و تحمالل خطالای از
مواوعات اساسی است .راهحالل بالهکالار گرفتاله شالده ،روشهالای
جستجوی فازی بهصورت رم شده است .حجم فرادادههای ذخیره
شده و سرعت جستجوی فازی از گلوگاههای این روشها است .در
این مقاله برای کاهش حجم فراداده و اف ایش سرعت پرسوجو ،از
روش خوشهبندی با سنجه تشابه خاص استفاده شده است.
از طری آزمایشها صورت گرفته نشان داده شد که در طالرح
پیشنهادی ،امن حفظ دقت جسالتجو ،حجالم فالراداده کالاهش و
سرعت جستجو ،اف ایش پیدا کرده اسالت .بالا تحلیاللهالای انجالام
گرفته به این نتیجه رسیده میشود که طرح پیشالنهادی ،قابلیالت
مقیاس پذیری 1خوبی دارد و هر چه تعداد کلمات بیشتر میشود،
عملکرد طرح پیشنهادی از جنبههالای مصالرف حافظاله و سالرعت
جستجو به نسبت روشهای پیشین فاصله بیشالتری گرفتاله و باله
نتایج بهتری دست مییابد.

شکل( :)1زمان جستجو.

Scaling factor

1
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ABSTRACT
Database outsourcing in cloud computing is one of the main solutions to maintain and access a database
easily without the need for large infrastructure investment. Although data owners usually trust service
providers and infrastructure providers in terms of maintainability and accessibility, but they are concerned
about the privacy and confidentiality of information, and therefore prefer to keep data encrypted on cloud
servers. Encrypted data is not searchable, and a solution needs to be provided by the server to search for
that data. One solution is to use keyword indexing as metadata alongside the encrypted database. There are
several key challenges to using these solutions: high volume of indexes, user error exposure and search
speed. In this study, fuzzy keyword sets are used instead of fixed words when searching for users, and in
order to reduce storage space using the keyword clustering method, appropriate fuzzy keyword sets are
selected and metadata with less production volume is used and encrypted. Using hierarchical clustering
methods with specific metrics, the same keywords are placed in a cluster, and to find the desired keyword, it
is not necessary to search all metadata and thus the search time is reduced. Practical results and
evaluations show that the proposed method is practical, safe and efficient.
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