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تضمین حفظ محرمانگی دادهها در یک پایگاهدادهای

 - 1مقدمه
در محاسبات ابری
توزیع شده

دادهها در پایگاهدادههای

در نقاط مختلف جغرافیایی پخش

که به عنوان یک سرویس ارائه میشود

یک امر

مهم محسوب میگردد .در این زمینه،

1

(امنیت پایگاه داده بعنوان سرویس ابری)

می شوند و مدیریت آنها در چنین سیستمهایی توسط

بعنوان اولین راه حل پیشنهاد شده است که دریافت -

ارائه دهندگان ابر انجام میگیرد .لذا امنیت و در

کنندگان ابر را قادر میسازد تا از ویژگیهای

دسترس بودن دادهها باید از طرف ارائه دهندگان

2

(پایگاه داده بعنوان سرویس ابری) ،مانند دسترسی،

خدمات ابر تضمین شود.

قابلیت اطمینان و مقیاسپذیری ،با ارائه دادههای

روشهای مختلفی برای ذخیرهسازی دادهها در
سیستمهای توزیع شده وجود دارد

رمزنگاری شده به ارائه دهندهگان ابر ،بطور کامل

 .در این

استفاده کنند

سیستمها حفظ امنیت و محرمانگی دادهها یک امر
حیاتی است .لذا قرار دادن دادههای مهم در اختیار ارائه
دهندگان امر از یک سو و نفوذ افراد ناشناس به سیستم
از سوی دیگر محرمانگی دادهها را در سیستمهای توزیع
شده و محاسبات ابری به چالشی مهم تبدیل کرده

.

طراحی این معماری دارای یک هدف سه گانه
میباشد - 1 .برای اجازه دادن به کالینتهای چندگانه،
مستقل و جغرافیایی جهت اجرای عملیات
همروند بر روی دادههای رمز شده

(مانند دستورات

) با تغییر ساختار پایگاهداده ،محرمانگی اطالعات

است .در چنین سیستمهایی وقتی اطالعات مهم در

را حفظ کرده و برای کاهش تعداد سرورهای  3واسط

زیرساختهای شخص ثالث غیر قابل اعتماد ،قرار می -

بین کالینت  4ابر و ارائه دهنده ابر ،یک سازگاری در

گیرد اطمینان از محرمانگی دادهها اهمیت اساسی دارد.

سطح کالینت و ابر ایجاد میشود - 2 .با ترکیب قابلیت

بنابراین باید روشهای کارآمد برای مدیریت داده در

دسترسی ،قابلیت ارتجاعی و مقیاسپذیری یک

و محاسبات ابری

معمولی با محرمانگی دادهها با استفاده از

بکار گرفته شود .کارآمدترین روش برای حفظ

عملیات همروند و مستقل توسط

محرمانگی دادهها و اطمینان از عدم دسترسی افراد

کالینتهای جغرافیایی توزیع شده بر روی پایگاهداده

ناشناس به دادهها ،رمزنگاری دادهها و پایگاهداده ابر

رمزنگاری شده همانند راهحلهای بدون رمزنگاری شده

سیستمهای توزیع شده همروندی

میباشد

 .در چنین سیستمهایی دادههای اصلی

پشتیبانی میشود

باید تنها توسط افراد مورد اعتماد ،قابل دسترسی باشند

.

برای رسیدن به این اهداف،

و این ،شامل ارائه دهندگان ابر ،واسطهها و اینترنت

روشهای رمزنگاری برای دادهها و متادیتاها را در

نمیباشد .بطور کلی در هر زمینه غیرقابل اعتماد،
دادهها باید رمزنگاری شوند.

Secure Data Base as a Service
Data Base as a Service
Server
Client
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پایگاهدادههای ابری ادغام میکند

آزمایشها نشان میدهند که

 .این مقاله شامل

7

یک بحث نظری در مورد راه حلی برای انسجام دادهها

قابل اجرا بر روی

بعلت دسترسی کالینتها بطور همزمان و مستقل به

اصالح سرویسهای پایگاهداده ابر وجود ندارد .مطالعات

دادههای رمز شده میباشد .در این زمینه ،بدلیل

دیگری که معماری پیشنهادی برای معیار استاندارد

پیچیدگیهای محاسباتی باال ،از روشهای رمزنگاری

و تأخیرهای شبکه برای تعداد مختلف

ناهمگن استفاده میشود زیرا نمیتوان طرحهای

کالینتها ارائه کرده ،نشان میدهد که عملکرد عملیات

رمزنگاری کامال همگن  5را اعمال کرد
معماری

.

میباشد؛ زیرا نیازی به

خواندن و نوشتن همروند  ،بدون اصالح ساختار پایگاه
داده

برای سیستم عاملهای

 ،قابل مقایسه با پایگاهدادههای

ابری رمزنگاری شده نمیباشد.

ابر طراحی شده و بدون پروکسی یا سرور واسط بین
کالینت و ارائه دهنده ابر میباشد .حذف هر سرور واسط

ایجاد تغییرات در ساختار پایگاهداده نیز توسط

به همان میزان

پشتیبانی میشود و هزینه سربارها

دسترسی ،به قابلیت اطمینان و سطح قابلیت

نیز برای رسیدن به سطح مطلوب محرمانگی اطالعات

(پایگاه داده ابر بعنوان

قابل قبول میباشد .انگیزه این نتایج این است که

باعث میشود که
6

ارتجاعی
سرویس ابری) دست یابد

تاخیرهای شبکه که معموال از ویژگیهای سیستمهای

.

توزیع شده و ساختارهای ابری است تمایل دارند هزینه -

سایر پیشنهادهای ارائه شده در مقاالت

های رمزنگاری دادهها را در مقدار زمان پاسخ پنهان

براساس سرورهای واسط برای راهحلهای مبتنی بر ابر

کنند .نتیجه کلی این مقاله ،اهمیت استفاده از

که غیرقابل اطمینان هستند در نظر گرفته شدند.

رمزنگاری برای سرویسهای پایگاهداده ابر از لحاظ

چراکه هر پروکسی واسط به عنوان یک نقطه شکست و

امکانسنجی و عملکرد میباشد .ادامه این مقاله به شرح

یک تنگنای سیستم عمل کرده و قابلیتهای یک

زیر میباشد

سرویس پایگاهداده ابر مانند مقیاسپذیری ،در دسترس

.

بودن و قابلیت ارتجاعی را محدود میکند .بر خالف

بخش  2این مقاله ،پیشنهاد ارائه شده را با راهحل -

 ،معماریهای ارائه شده مبتنی بر

های موجود در رابطه با محرمانگی سرویسهای پایگاه -

 ،عملکرد عادی ابر را که در

داده ابر و سیستمهای توزیع شده همروندی مقایسه

آن کالینتهای پراکنده جغرافیایی بطور همزمان

میکند .بخشهای  3و  4معماری کلی روش پیشنهادی

عملیات خواندن/نوشتن و اصالح ساختار داده را بر روی

و نحوه پشتیبانی از عملیات اصلی

را توصیف

پایگاهداده ابر انجام میدهند ،پشتیبانی نمیکند.

میکنند .بخش  5به تحلیل و ارزیابی روشهای موجود

پروکسی واسط

میپردازد .و بخش  6نیز نتیجهگیری میباشد.

Homomorphic
Cloud Data Base as a Service

5
6
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سازگاری ضعیف سازگاری را در حد جزئی امکانپذیر

 - 2سیستمهای توزیع شده همروندی
سیستمهای پایگاهداده توزیع شده

میسازد.

سیستمهایی

هستند که دادههای آنها توزیع شده بوده و در مکانهای

سازگاری قوی به علت افزایش امنیت دادهها ممکن

مختلف و سایتهای جدا از هم تکرار میشوند؛ برخالف

است در برخی مواقع دسترسی به دادهها را کند بکند

پایگاههای متمرکز که کپی دادهها در خودشان ذخیره

که در این مواقع درصورتیکه سازگاری چندان مهم

می شوند .اما هر دوی آنها مشکل مشابهی برای

نباشد بهتر است از مدل سازگاری ضعیف استفاده شود.
سازگاری دادهها را تا حدی

دسترسی مجاز به دادهها دارند .کنترل همروندی

سازگاری ضعیف

یک روش برای هدایت همزمان دسترسی تراکنشها به

امکانپذیر می سازد و از سازگاری ضعیفتری نسبت به

نوع خاص داده است تا پایداری پایگاهداده را حفظ کند.

سازگاری قوی برخوردار است.

پایداری بدان معنی است که وقتی یک تراکنش انجام

این مدل در مواقعی که حجم دادهها زیاد باشد و

میشود ،پایگاهداده در وضعیت سازگار است و زمانی که

تعداد کپیهای دادهها در مکانهای مختلف نیز زیاد

تراکنش سیستم را ترک میکند ،پایگاهداده باید در

باشد و از طرفی خرابی دادهها یا نودها چندان مهم

وضعیت سازگار باشد و همچنین نتیجه حاصل از آن نیز

نباشد می تواند روش مناسبی برای حفظ سازگاری در

باید صحیح باشد.

مقیاس وسیع باشد؛ چرا که دسترسی به دادهها را از
باعث صحت دادهها در کپیهای

نقاط مختلف جهان و در سرعت خیلی باال امکانپذیر

مختلف می شود و دسترسی به دادهها را از نقاط مختلف

می سازد .سازگاری قوی معموال برای سیستمهای

امکانپذیر می سازد .سازگاری باعث افزایش امنیت داده -

پایگاهی سنتی

ارائه شده و سازگاری ضعیف

ها شده ،بطوریکه با از بین رفتن یک کپی از دادهها

برای سیستمهای پایگاهی توزیع شده

سازگاری

و

امکان دسترسی به سایر کپیهای دادهها نیز وجود دارد.

ارائه شده است .شکل  1مقایسه دو مدل

همچنین سازگاری باعث تسریع در دسترسی به دادهها

سازگاری قوی و سازگاری ضعیف را در برخورد با دادهها

می شود ،بطوریکه کاربران در هنگام نیاز به دادهای

و نحوه کپی دادهها در کپیهای مختلف نشان میدهد.

خاص ،نزدیکترین کپی برای کاربران نمایش داده می -
شود.
برای حفظ سازگاری در زمانها و مکانهای مختلف،
مدلهای مختلفی ارائه شده است

 .سازگاری قوی

که سازگازی دادهها را بطور کامل در کپیهای
(شکل  : )1-مقایسه دو مدل سازگاری قوی و سازگاری ضعیف در

متعدد حفظ میکند و دسترسی به آخرین به روزرسانی

برخورد با داده ها و نحوه کپی داده ها در کپی های مختلف

دادهها را بطور صحیح ممکن می سازد و در مقابل،
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چندین ویژگی اصلی

با سرویس دهندههای پایگاهدادههای ابری سازگار بوده

شده است.

ارائه میکند که از کارهای قبلی در زمینه امنیت

قابل اجرا

و برای پیادهسازیهای مختلف
هستند

سرویسهای پایگاهداده ،متفاوت است .این امر
محرمانگی دادهها را با اجازه دادن به سرور پایگاهداده ابر
برای اجرای

عملیات

همروند 8

.

سیستم فایل رمزنگاری و راهحلهای ذخیرهسازی

از قبیل

امن ،کارهایی است که در این زمینه انجام شده است

خواندن/نوشتن و اصالح ساختار پایگاهداده از طریق

.

دادههای رمزنگاری شده تضمین میکند و قابلیت

نیازی به استفاده از ارائه

دهندگان چندین ابر ندارد و از الگوریتمهای رمزنگاری

دسترسی ،قابلیت ارتجاعی ،و مقیاسپذیری

برای اجرای عملیات همروند

اصلی را بدون نیاز به هیچ سرور واسطی

دادههای رمز شده پشتیبانی میکند

فراهم میکند .در شکل  5معماری سیستم توزیع شده

بر روی
.

با استفاده از رمزنگاری ،از داده -

برای سرویس پایگاهداده امن نشان داده شده است

های مدیریت شده توسط پایگاههای نامشخص

.

پشتیبانی میکند .در چنین مواردی تکنیکهای
رمزنگاری با استاندارد
زیرا

اعمال میشوند

تنها میتواند عملیات

؛

را بر روی

دادههای متن ساده (بدون رمزنگاری) انجام دهد .بعالوه
برخی از موتورهای

امکان رمزنگاری دادهها را

در سطح سیستم فایل با استفاده از ویژگی رمزنگاری
(شکل  : )1-معماری توزیع شده برای سرویس پایگاه داده امن
][22

در سرویسهای پایگاهداده امن ،زمان پاسخ با

قبل از استفاده از دادهها آنها را رمزگشایی

همراه میباشند در

میکند .راهحلهای دیگری مانند

مقابل تأخیرهای شبکه ناچیز هستند .کالینتها که از

که مبتنی بر

میباشند اجازه اجرای عملیات

لحاظ جغرافیایی توزیع شده هستند میتوانند بطور

را بر

روی دادههای رمزنگاری شده میدهند .این رویکردها

همزمان و مستقل به یک سرویس پایگاهداده ابری

برای حفظ محرمانگی دادهها در مواردی است که

دسترسی داشته باشند و نیازی به یک سرور قابل

قابل اطمینان نمیباشد .از اینرو دریافت

اعتماد و یا یک پروکسی معتبر ندارند؛ زیرا دادههای

کنندگان خدمات ابر ،نیاز به یک موتور

دریافتکننده خدمات ابری و متادیتاهای ذخیره شده

شده دارند تا با نرمافزار

توسط پایگاهداده ابر همیشه رمزنگاری میشوند و این
Concurrency

امکان ساخت یک

قابل اطمینان بر روی محل

ذخیرهسازی نامعتبر را فراهم میکند؛ بطوریکه

سربارهای رمزنگاری همراه است؛ ولی این زمانهای
تلف شده که با اکثر عملیات

دادهها فراهم میکنند

 .ویژگی رمزنگاری دادهها،

سازگار باشد.
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سازگار بوده و دریافت کنندگان ابر را قادر

این طراحی ،نیاز به ایجاد تغییرات در عملیات اصلی

که

که توسط هر کالینت تولید میشود دارد تا

در حال حاضر در دسترس میباشد پایگاهدادههای امنی

بتواند عملیات اصلی

را روی دادههای رمزنگاری

ایجاد کنند .به همین دلیل،

شده اجرا کند؛ و به این ترتیب هزینههای قابل توجهی

می سازد تا با استفاده از سرویس

محرمانگی دادهها را در

های غیر قابل

را در سرور

اعتماد از طریق تکنیکهای رمزنگاری حفظ میکند و
عملیات

میکند .سایر روشها

را بر روی دادههای رمزنگاری شده اجرا

میکند و با موتورهای
میباشد

پشتیبانی میکنند

مشترک نیز سازگار

 .آنها از یکسو معماری مبتنی بر

و از سوی دیگر
عملیات

پروکسی معتبر و متمرکز بوده که هرگونه تعامل بین
غیرقابل اعتماد را متمایز

 .رویکرد پیشنهاد شده در

را بر روی دادههای رمز شده از طریق

روش ابتدا در

با

میدهد .این

که مربوط به رمزنگاری پایگاهداده

است پیشنهاد شد که عملیات

را روی دادههای

رمزنگاری شده انجام میدهد و شبیه عملیات

کار میکند .در این روش هر وقت یک آیتم داده که

روی دادههای متن ساده است .در بسیاری از موارد،

متعلق به یک بلوک است مورد نیاز باشد پروکسی قابل

برنامه پرس و جو توسط پایگاهداده

اعتماد ،کل بلوک را رمزگشایی کرده و دادههای

برای

دادههای رمزنگاری شده و متن ساده یکسان میباشد.

غیرضروری که متعلق به همان بلوک هستند را فیلتر
میکند .شکل  6معماری

اجازه اجرای

الگوریتمهای رمزنگاری

رمزنگاری بلوکهای داده بجای رمزنگاری هر آیتم داده،

میدهد

را

پروکسی و مسائل مربوط به آن را به اشتراک میگذارند

راهحلهای بیان شده ،شامل معماری مبتنی بر

میکند

به معرفی بهینهسازی و

تعمیم میپردازند و تعدادی از عملگرهای

.

کالینت و سرور

و پروکسی قابل اعتماد ایجاد

وابستگی به پروکسی معتبر

را نشان

.

 ،اجرای

را امن کرده و توسط برنامههای کاربردی وب
چند منظوره قابل اجرا میباشد .از آنجا که پروکسی،
قابل اعتماد است عملیات آن توسط ارائه دهنده ابر غیر
قابل اعتماد اجرا نمیشود؛ از اینرو این پروکسی توسط
دریافت کننده ابر اجرا و مدیریت میشود .در دسترس
بودن ،مقیاسپذیری و انعطافپذیری خدمات امن
 ،محدود به در دسترس بودن ،مقیاسپذیری و
انعطافپذیری پروکسی قابل اعتماد میباشد که یک
(شکل  : )6-معماری [1] Secure DBaaS

نقطه شکست و یک تنگنای سیستم محسوب میگردد.
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از آنجا که قابلیت دسترسی باال ،مقیاسپذیری و

نگهداری میکنند .این باعث میشود که پایگاهداده ابر

قابلیت انعطافپذیری ،یکی از دالیل اصلی پذیرش

ساختار متفاوتی نسبت به سیستم مدیریت پایگاهداده

سرویسهای ابری است؛ بنابراین محدودیت بکارگیری

منطقی داشته باشد؛ و این ساختار پایگاهداده ابر را

پروکسی واسط مانع قابلیت اجرای برنامهها برای پایگاه -

های

داده ابری میشود.

پیچیدهتر میکند .در یک پایگاهداده ابر

این مشکل را با

اتصال مستقیم کالینتها به

متعددی وجود دارند که برای سرویسهای

بدون

طراحی شدهاند و در مکانهای مختلف جغرافیایی در

نیاز به هر واسطی و بدون معرفی تنگناهای جدید و

مراکز داده مختلف قرار دارند تا دسترسی آسان و کامل

نقاط شکست حل میکند

به پایگاهداده ابر از طریق سرویسهای ابری داشته

.

باشیم .روشهای مختلف برای دسترسی به پایگاهداده

یک معماری مبتنی بر پروکسی نیاز دارد که عملیات

ابر از طریق سرویسهای ابری وجود دارد .کاربران می -

مربوط به کالینتها را از طریق یک سرور واسط

توانند از طریق اینترنت و یا تلفن همراه با سرویسهای

انجام دهد که برای معماریهای مبتنی بر ابر مناسب

یا

نمیباشد .در معماریهای ابری معموال چندین کالینت

درک بهتر ساختار پایگاهداده ابر ،شکل  9را درنظر می -

در مکانهای مختلف توزیع میشوند و نیاز به دسترسی

گیریم

همزمان به دادههای ذخیره شده در یک
دارند

 .از سوی دیگر

به پایگاهداده ابر دسترسی داشته باشد .برای
.

از

کالینتهای توزیع شده پشتیبانی کرده و عملیات
مستقل و همروند

را روی همان پایگاهداده و
نشان

دادههای مشابه اجرا میکند.
میدهد که سازگاری دادهها در برخی عملیات

میتواند با استفاده از مکانیزمهای جداسازی در
انجام شود

موتورهای

 .عالوه بر این،

اکنون به لحاظ تئوری و تجربی مجموعه کاملی از
عملیات

توسط معیار استاندارد

پشتیبانی میشوند.

(شکل  : )9-معماری [32] Cloud DBaaS

در مقاله

 - 3معماری Cloud
پایگاهدادههای ابر ،دادهها را در (مراکز

ابر) 10

داده) 9

توضیح داده شده است؛ و اینکه چطور یک پایگاه -

داده می تواند به عنوان یک سرویس ابر ارائه شود .در

مختلف که در مکانهای جغرافیایی مختلف قرار دارند

Data Center

ساختار (سیستم مدیریت پایگاهداده

این میان فراهم کردن امنیت برای یک پایگاهداده ابر

9

CDBMS
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امری مهم میباشد؛ که برای اینکار روشهای مختلفی

برای جلوگیری از غیرقابل اعتماد بودن ارائه دهنده

مطرح شده که در بخشهای قبلی به آنها اشاره شد و

ابر در نقض محرمانگی اطالعات دریافت کننده که

در مقاالت

بصورت ساده ذخیره میشوند،

نیز به تفصیل شرح داده شدهاند.

تکنیکهای رمزنگاری متعددی را برای تبدیل دادههای

می -

در این مقاله به معماری

پردازیم که در آن امنیت پایگاهداده به عنوان یک
سرویس ابر در نظر گرفته شده و در اختیار کاربران ابر

متن ساده به دادههای رمزنگاری شده و ساختار
دادههای رمزنگاری شده برای رمزنگاری نام جداول و
ستونهای جداول بکار میگیرد

قرار میگیرد تا هر یک از کاربران با استفاده از آن،
امنیت دادههای خودشان را تضمین کنند و بدون نیاز

.
مجموعه -

همچنین کالینتهای

به یک پروکسی واسط ،مستقیما به پایگاهداده ابر بطور

ای از متادیتاهای شامل اطالعات مورد نیاز برای

به

رمزنگاری و رمزگشایی دادهها و همچنین سایر اطالعات

کالینتهای مستقل اجازه میدهد که بطور مستقیم

مدیریتی را تولید میکنند .حتی متادیتاها نیز

غیر قابل اعتماد ،بدون هیچ سرور

در

رمزنگاری و ذخیره می -

شوند.

معماری موجود را دور زده و

امن متصل شوند
به

.

.

واسطی متصل شوند

فرض کنیم که یک سازمان دریافت کننده خدمات
ابر ،یک سرویس پایگاهداده ابر را از یک ارائه دهنده

تنها دادههای دریافت کننده را در پایگاهداده ابر ذخیره
میکند و متادیتاها را در خود کالینتها ذخیره کرده
و یا بین پایگاهداده ابر و یک پروکسی قابل اعتماد

غیر قابل اعتماد دریافت میکند؛ سپس

تقسیم میکند

دریافت کننده ،یک یا چندین کالینت را گسترش داده
و یک

.

را بر روی هر یک از آنها

با توجه به روشهایی که چندین کالینت میتوانند

نصب میکند .این کالینتها اجازه میدهند تا کاربران

،

به

همزمان به یک پایگاهداده دسترسی پیدا کنند

متصل شده و برای خواندن و

راهحلهای ذکر شده کامال ناکارآمد میباشند .زیرا

نوشتن دادهها و حتی برای ایجاد و تغییر در ساختار

ذخیره متادیتا در کالینتها نیازمند مکانیسمهای دشوار

جداول پایگاهداده ،آن را مدیریت کنند .اطالعات

برای هماهنگسازی متادیتاها میباشد .همچنین

شامل

دسترسی چندین کالینت بطور مستقل به سرویسهای

دادههای متن ساده ،دادههای رمزنگاری شده،

پایگاهداده ابر عمال غیر ممکن میباشد .راهحلهای

.

 ،بیشتر

مدیریت شده توسط

متادیتاهای ساده و متادیتاهای رمز شده میباشد

مبتنی بر یک پروکسی قابل اعتماد

دادههای متنی شامل اطالعاتی است که یک دریافت

امکانپذیر است اما آنها یک تنگنای سیستم میباشند

کننده می خواهد از راه دور در

که دسترسی ،انعطافپذیری و مقیاسپذیری را در

ذخیره و پردازش کند.

سرویسهای پایگاهداده ابر کاهش میدهند.
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یک رویکرد متفاوت پیشنهاد

شناخته شده است رمزنگاری میشوند .از اینرو نام

میکند؛ بطوریکه تمام دادهها و متادیتاها در پایگاهداده

رمزنگاری شده را میتوان از نام متن ساده محاسبه کرد؛

ابر ذخیره میشوند و کالینتهای

از سوی دیگر نام ستون جداول ایمن بصورت تصادفی

میتوانند متادیتاهای الزم را از پایگاهدادههای غیر قابل
بازیابی کنند

اعتماد از طریق دستورات

تولید میشود .از اینرو حتی

توسط

.

اگر جداولی دارای ستونهای همنام باشند نام ستونها

میتوانند

در جداول امن مربوطه متفاوت خواهد بود .این طراحی،

با تضمین ویژگیهای دسترسی و مقیاسپذیری یکسان

محرمانگی را از طریق جلوگیری از حدس روابط بین

معمولی ،بطور مستقل به پایگاه -

جداول امن پایگاهداده ابر و از طریق شناسایی ستون -

داده ابر غیرقابل اعتماد دسترسی داشته باشند.

هایی که دارای اسامی رمزنگاری مشابه هستند افزایش

بطوریکه چندین کالینت
از

میدهد

استراتژیهای رمزنگاری برای دادههای دریافت کننده ،و

.

راهحلهای کارآمد برای مدیریت و نگهداری متادیتاها

به دریافت کننده اجازه میدهد

در ادامه این بخش شرح داده شدهاند.

تا توانایی محاسباتی پایگاهدادههای ابر غیر قابل اعتماد
را با استفاده از امکان اجرای دستورات

 - 1- 3مدیریت Data

دور ،روی دادههای دریافت کننده رمز شده افزایش

با ذخیره دادههای دریافت کننده ،در یک پایگاهداده
رابطهای 11

دهد .هر چند پردازش از راه دور دادههای رمز شده ،تا

باید محرمانگی دادههای ذخیره شده و

حد امکان توسط سیاست رمزنگاری امکانپذیر است؛

محرمانگی ساختار پایگاهداده حفظ شود؛ زیرا نام جداول

برای این منظور،

و نام ستونها ممکن است اطالعاتی در مورد دادههای

داده سنتی با معرفی نوع ایمنی آن مرتبط است .با

بیاندازند .استراتژیهای رمزنگاری ،ساختار پایگاهداده و

انتخاب یک نوع داده امن برای هر ستون از یک جدول

دادههای دریافت کننده را رمزنگاری کرده و در پایگاه -

امن ،یک دریافت کننده میتواند سیاستهای رمزنگاری

.

را تعیین کند .به این ترتیب میتوان نتیجه مطلوب بین

از آنجا که پایگاهدادههای ابر ،غیر قابل اعتماد
هستند برای اجرای دستورات

مفهوم نوع داده را

گسترش داده که با معرفی هر نوع ستون از یک پایگاه -

ذخیره شده تولید کنند و امنیت دادهها را به خطر

داده ابر ذخیره میکنند

از راه

محرمانگی اطالعات و توانایی پردازش از راه دور به

 ،هر جدول ساده به

دست آورد.

یک جدول امن تبدیل میشود .نام یک جدول امن از

یک نوع امن

طریق رمزنگاری نام جدول ساده ایجاد میشود .نام

شده است - 1 .نوع داده

جداول با استفاده از یک الگوریتم رمزنگاری و یک کلید

از سه فیلد تشکیل
 - 2 ،نوع

رمزنگاری و  - 3محرمانگی فیلد .ترکیبی از نوع

رمزنگاری که برای تمام کالینتهای

رمزنگاری و پارامترهای محرمانگی فیلد ،سیاست
رمزنگاری ستون مربوطه را تعریف میکنند و نوع داده
Relational

11
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