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 چکیده 

مشترک از منابع محاسباتی قابل  منبعدسترسی به شبكه به يک ي بر روي تقاضا  مناسب ش ابريرايان

بار مديريت مستقر و حداقل سر االاين منابع را می توان به سرعت با كارايی ب. فراهم می كند  را  تنظيم

ناامن از نظر كاربران ابري است، سيستم بايد مكانيسم هاي  یمحاسبات( بستر نرم افزار) پلت فرم ابر  .نمود

را طراحی كنند كه نه تنها محافظت از اطالعات حساس محاسبات با داده هاي رمزگذاري شده را قادر می 

امكان اعتبار سنجی از نتيجه  ند با فعال كردنك از رفتارهاي مخرب محافظت را سازد ، بلكه كاربران

 (اليه اليه)اي اليهجايگذاري بيت ، ما يک طرح رمزگذاري داده جديد به نام  در اين مقاله.  محاسبات

-انفجاري)  burstyبراي بازيابی بسته حساس به زمان در حضور از دست دادن كه ،  پيشنهاد می كنيم

و حداقل سرعت باال طرح بازيابی اطالعات با احتمال از دست دادن  اين  .طراحی شده است( پشت سر هم 

. را دارا باشد   bursty دادنبا استفاده از يک طرح اصالح خطا رو به جلو كه مسئول رسيدگی به از دست 

می است بسيار كارآمد   burstyخسارات تک قلو تقريبا بالفاصله و از تلفات داده بازيابی روش ارائه شده در 

 .اشد ب

 

 ، امنيتاي اليهجايگذاري بيت ،  ، بازيابی اطالعات ، تماميت داده ها ش ابريرايان: واژگان كلیدی
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 مقدمه. 1

براي  اميدوار كنندهبه عنوان يک تكنولوژي جديد انقالبی  ش ابريامروزه سازمان ها به طور فزاينده اي به دنبال رايان

فن آوري ابر يک روند رو   .م دستيابی به خدمات بسيار قابل اعتماد و االستيکتوسعه و نگهداري و هنوز ه هاي كاهش هزينه

ابر وعده مزاياي هزينه هاي زيادي، چابكی و مقياس پذيري به كسب  .به رشد است و هنوز هم تحت بسياري از آزمايشات است

  (Lilibridge et al,2003) . است و كار

از راه دور به عنوان مراكز داده ذخيره ( اشاره)ارجاع بر روي سرورها در يک مكان  هاتمام داده هاي كسب و كار و نرم افزار

 قابليت سريع تر، با كاربردي  ها به منظور اجراي برنامه هايشركت محيط زيست مركز داده هاي اجازه می دهد تا   .می شود

راي ب  )مانند سرورها، ذخيره سازي، و شبكه(آسان تر و تالش نگهداري كمتر و سرعت بيشتر در مقياس منابع  مديريت اداره

كه  (اطالعاتی را نگه می دارد)  مركز داده ها در محيط ابر داراي اطالعات است . نيازهاي كسب و كار استديدار با نوسان 

خصوصی  نگرانی در مورد حفاظت از حريمافزايش اين  .دكننبر روي كامپيوتر خود ذخيره می  تر كاربران نهايی به طور سنتی

 (Wang et al,2011) .كنند چرا كه كاربران بايد اطالعات خود را برون سپاري استكاربر

حريم خصوصی و امنيت تعامالت كاربران با فايل هاي  برمتمركز می تواند  (سرويس هاي) حركت داده ها به خدمات

ي مجازي به عنوان يک سكوي پرتاب ممكن استفاده از زيرساخت ها  .گذاردبذخيره شده در فضاي ذخيره سازي ابري تاثير 

  .معرفی نمايد ان رااست حمالت جديد به داده هاي كاربر

 دو داده ها به عنوان دقت و انسجام از داده هاي ذخيره شده در غياب هر گونه تغيير به داده ها بين (يكپارچگی) تماميت

تضمين يكپارچگی داده ها و ارائه اعتماد به حريم  به بايد خدمات ابر . روز رسانی از يک فايل يا ركورد تعريف شده است به

 .بپردازد خصوصی كاربر

اقتصادي براي هزينه و پيچيدگی بلند مدت در مقياس بزرگ ذخيره سازي از لحاظ اگر چه برون سپاري اطالعات به ابر 

ممكن است مانع بودن ، در دسترس داده ها و  (يكپارچگی) است، آن را فاقد ارائه تضمين قوي از تماميتجذاب داده ها 

 (Wang et al,2011) .باشد و كاربران فردي ابر توسط هر دو شركتپذيرش گسترده آن 

ارائه دهنده خدمات در هر نقطه در زمان،  زيرا،  می آيد در درجه اول به شمار نگرانی هاي حريم خصوصی ش ابريرايان

ارائه دهنده خدمات ابر می تواند به طور  ( .پيدا كند)داشته باشد  سترسیكه بر روي ابر می باشد د يیممكن است به داده ها

 .كند و يا حذف دهد تصادفی يا به عمد برخی از اطالعات را از سرور ابر تغيير

در حال حاضر مدل امنيت ابر بر  .داده ها داشته باشديكپارچگی از اين رو، سيستم بايد نوعی مكانيزم براي اطمينان از 

 .كند مشتري بايد به ارائه دهنده اعتماد /  فرض كه كاربر است ناساس اي

اداره می شود   ( SLA : service level agreement )اين است كه به طور معمول توسط يک توافقنامه سطح خدمات 

 .می پردازدتعريف ارائه متقابل و انتظارات و تعهدات كاربربه كه به طور كلی 

ذخيره  (خدمات) يكپارچگی و در دسترس بودن داده ها در ابر و اجراي با كيفيت از سرويس به منظور حصول اطمينان از

 .بر روي تقاضا تاييد صحت داده ها از طرف كاربران ابر بايد طراحی شود می سازدسازي ابر ، روش هاي كارآمد است كه قادر 

ا را در ابر پذيرش مستقيم از شكلهاي هندسی اوليه داده ه مالكيت فيزيكیبا اين حال، اين واقعيت است كه كاربران ديگر 

 (Wang et al,2011) .رمزنگاري سنتی به منظور حفاظت از يكپارچگی داده ها را ممنوع كرده است

   .شود فايل هاي داده انجام (كل) از اين رو، تاييد صحت ذخيره سازي ابر بايد بدون دانش صريح و روشن از تمام
(Wang et al,2011) (Filho and Barreto,2006) (Shah et al,2008) (Bowers et al,2009) 

توسط درج، حذف، به طور مرتب و مكرر بلكه غالبا قابل دسترسی باشند  داده هاي ذخيره شده در ابر نه تنها ممكن است

 .رسانی می شوند اصالح، الحاق، و غيره به روز
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ين ويژگی پويا به تضمين صحت ابر ذخيره سازي ، كه باعث می شود ضروري است براي حمايت از ادغام ا امريبنابراين، 

در اين مقاله، ما يک روش (Wang et al,2011) (Wang et al,2009) . ه شودحتی طراحی سيستم بيشتر به چالش كشيد

 . می كنيم تجزيه و تحليلرا براي رمزگذاري و بازيابی اطالعات در صورت خرابی 

A .سهم ما 

 : مقاله عبارتند ازسهم اصلی اين 

 .پروتكل پاسخ به چالش در كار ما بيشتر، محل خطا داده ها فراهم می كند •

 .ما يک روش كارآمد براي رمزگذاري داده هاي منتقل شده و ذخيره شده در ابر پيشنهاد می كنيم •

 براي بازيابی اطالعات از نيمپيشنهاد می ك در نهايت، ما يک روش بازيابی اطالعات كارآمد و تجزيه و تحليل عملكرد •

 .دست رفته در ابر ارائه شده است

B .پیش فرض 

پشتيبانی وعمليات پويا كارآمد بر روي بلوک هاي داده ها، از  (ايمن)در اين مقاله، ما فرض می كنيم كه اين طرح امن

 .بروز رسانی، حذف و اضافه: جمله

بخش سوم مدل سيستم و . ش دوم توصيف كار مرتبط استبخ . بقيه اين مقاله به شرح زير سازماندهی شده است

تجزيه و  پنجمبخش . ما در بخش چهارم ارائه می كنند هاي سپس ما شرح مفصلی از طرح. معرفی می كند را  فرموالسيون

ارزيابی فراهم می كند و بخش هفتم در را ( اطالعات )  بخش ششم جزئيات بيشتر در بازيابی داده ها . تحليل امنيتی می دهد

 .سخن پايانی از كل مقالهنتيجه گيري وكار مرتبط  و  مروربه عملكرد، بخش هشتم 

 كار مرتبط.  2

براي اطمينان از صحت داده هاي  ( روشن –واضح ) داده هاي پويا صريح  پشتيبانی از باپذير  طرح توزيع موثر و انعطاف

. Kوانگ، . Qوانگ، .  C. ه استشد (ارائه)  پيشنهاد  July 9002در  لو. Wرن، و . Kوانگ، . Qوانگ، . Cكاربران در ابر توسط 

توزيع فايل براي ارائه اضافی و تضمين قابليت اعتماد و اطمينان داده ها تكيه  و در تهيه تصحيحكد  شدن لو در پاک . Wرن، و 

 .می كنند

ر مقايسه با تكنيک هاي توزيع فايل اين ساخت و ساز ممكن است به شدت به كاهش ارتباطات و سربار ذخيره سازي د

 .باشد هاي مبتنی بر تكرار سنتی 

است كه، هر زمان كه فساد داده در  به بيمه صحت ذخيره سازي و همچنين محلی سازي خطا داده رسيدن طرح آنها

همزمان از  به طور ی سازي تقريبا می توانيد تضمين محل خود راصحت ذخيره سازي شناسايی شده است ، طرح  تاييدطول 

 .كنبدخطاهاي داده 

اجازه می دهد  داده ورن، ونيجنگ لو كار خود را توسعه  Kui، كانگ وانگ، كيان وانگ ، 9022سال  May بعدها در ماه 

ی ابر ذخيره سازي با ارتباطات بسيار سبک وزن و محاسبه هزينه ، طرح پيشنهادي بسيار كارآمد و انعطاف حسابرستا كاربر به 

 . سرور است اصالح داده هاي مخرب، و حتی حمالت تبانی برابر شكست بيزانس، حملهپذير در 

برتون . Jو  A .Juelsبراي حصول اطمينان از يكپارچگی داده ها از راه دور توسط ( POR) " اثبات بازيابی "مدل رسمی  

S .Kaliski  نقطه و كد تصحيح خطا  (چک كردن ) طرح آنها تركيبی از دو روش تست. توضيح داده شد 9002در اكتبر سال

 يا سيستم هاي خدمات پشتيبان (بر روي آرشيو)در بايگانیو بازيابی فايل ها  (در اختيار داشتن)مالكيتبراي اطمينان از هر دو 

.H.Shacham   و B.Waters   اين مدل ساخته شده و ساخته شده يک تابع خطی تصادفی مبتنی  بر روي 9002در سال

و نياز  پرس وجو هاتعداد نامحدودي از  به كه قادر می سازد Homomorphic( تاييد كننده اعتبار - Authenticator)تاييد بر

 (Shacham and Waters,2008) . شته باشمبه سربار ارتباطات كمتري دا
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 . استه نشان داد را  Shachamو  Juels هر دو  كه تعميم كاراست  PORچارچوب بهبود يافته براي پروتكل هاي 
(Bowers et al,2009) 

عمدتا بر اساس مراحل پيش آنها اثربخشی طرح هاي . می باشد  داده هاي استاتيک روي ها با تمركز بر طرحهمه اين 

، حتی چند بيت، بايد از طريق Fمحتويات  درهر گونه تغيير. می دهد انجام Fپردازش كه كاربر قبل از برون سپاري فايل داده 

و پيچيدگی ارتباطات توسط باورز در  (معنی دار) ، در نتيجه معرفی محاسبات قابل توجهانجام شودحيح خطا انتشار كد تص

 .پيشنهاد شد 9002سال 

مدل براي حصول اطمينان از در  "  ( PDP : provable data possession ) در اختيار داشتن داده ها قابل اثبات"

 (Ateniese et al,2007) .شده بود و همكاران تعريف Atenieseل اطمينان توسط غير قاب ياختيار داشتن فايل در انبارها

،  قرار می گيرد استفاده مرده براي حسابرسی فايل داده Homomorphic چسب  مبتنی بر بر كليد عمومیا طرح آنها ب

 .است  اثباتپذيري عمومی (فراهم كردن) بنابراين ارائه

 .باشد كافی است كه می تواند براي كل فايل گران قيمت به اندازه سربار محاسبات به مندنيازآنها با اين حال، طرح 

از رمزنگاري كليد متقارن تنها كه   PDP توصيف يک طرح به ، 9002در سال  آنهادر كار بعدي ، ( بعدها)پس از آن 

 .می كند می پردازند استفاده 

فايل  درجازه می دهد براي به روز رسانی بلوک، حذف و اضافه و ا آنها داردطرح قبلی كمتري نسبت به اين روش سربار 

 .در كار ما حمايت می شده است (همچنين)نيز اين ذخيره شود، كه

هر دو سناريو  ترک، را حل نمی كندفساد داده كوچک  اينو می باشد بر سناريوي تک سرور آنهابا اين حال، تمركز طرح 

 است.ختهمسئله ناشنا دادهخطا  بازيابیتوزيع و 

 M.A.shah  ،    Swaminathanتوسط  (يا دادهويعنی كليد ) جديد و كارآمد از چند جمله اي به اندازه ورودي معناي

R.  و ،.M   مطرح شد "حسابرسی  حفظ حريم شخصی و استخراج محتويات ديجيتال"در  9002بيكر در سال. 

از فرايند حسابرسی  كه از اينسو و آنسو جمع شده مهمكه ممكن است اطالعات  اين می باشدتهديد اصلی از حسابرس 

 .باشدحريم خصوصی ارائه شده توسط سرويس حفظ تضمين ( مصالحه)سازشكه می تواند  باشد

می تواند نشان دهد كه آيا يک مشتري می باشد  به عنوان مثال، حتی چند بيت از يک فايل كه حاوي سابقه پزشكی

 .است  يک بيماريداراي 

براي  .  مينان از حفظ حريم خصوصی، استانداردهاي مختلف براي رمزگذاري داده ها و كليد رمزنگاري وجود داردبراي اط

می رمزنگاري  كليد یحسابرسدانش صفر از پروتكل براي خاصيت  (2) قدرت طرح رمزگذاري و   (1)داده ها، سيستم متكی بر 

 .باشد

 چندين سرور توزيع شده، با استفاده از پاک شدن كد نويسی و بلوک (نميا)فايل در سراسريكپارچگی براي اطمينان از 

 .پيشنهاد شد 9002ميلر در سال   ELشوارتز و  TSJ توسط  ، سطح چک يكپارچگی فايل در 

داده ها  (تماميت)يكپارچگی به منظور بررسی .در نظر می گيردرا ( ثابت)تنها فايل هاي داده ايستا  آنهابا اين حال، طرح 

براي در اختيار داشتن داده ها در شبكه هاي به اشتراک گذاري فايل نظير به نظير توسط  RSA استفاده از مخلوط مبتنی بر  با

   DLG  فيلو وPSLM   ه است تعريف شد 2006 بارتو در سال. 

 وح براي سرور غير عملی، كه به وضمی باشدبيش از كل فايل داده ها  رساندن  به توان مندنياز آنهابا اين حال، پيشنهاد 

 .باشدهر زمان كه فايل بزرگ  است

 مدل سیستم و مشکل فرموالسیون .  3

 :می باشد سیستم پیشنهادی دارای سه نهاد مهم

 :كاربر 
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  .از كاربران ذخيره داده ها در ابر و براي تمام محاسبات خود بر روي داده هاي ذخيره شده در سرور ابر بستگی دارد

  .ت يک فرد يا سازمان استكاربر ممكن اس

 :(CSP)ارائه دهنده خدمات ابر 

 ( CSP : Cloud Service Provider ) سرورهاي ذخيره  شده  شامل منابع و تخصص در ساخت و مديريت توزيع

 .سازي ابر، صاحب و عمل و اجاره سيستم هاي رايانش ابري زندگی می كنند

  :( TPA : Third Party Auditor )سوم شخص حسابرس

  TPA و مورد اعتماد است ی حسابرسارزيابی،  رايداراي تخصص و قابليت هاي كه كاربران ممكن است نداشته باشند، ب

 .خطر ابتال به خدمات ذخيره سازي ابر به نمايندگی از كاربران پس از درخواست از كاربران در معرض

به عنوان ، كه سرور ابر در نظر گرفته شده است  بهيک نهاد خاص براي اطمينان از امنيت و قابليت اعتماد و اطمينان 

 . می شود شارهبه آن ا مدل دشمن

 .به فساد كشاندن فايل داده هاي ذخيره شده كاربر بر روي سرورهاي فردي است دشمن به طور مداوم عالقه مند 

كيل شده است، يک دشمن می تواند فايل هاي داده هاي اصلی را با تغيير و يا معرفی داده هاي هنگامی كه يک سرور تش

معماري شبكه پيشنهادي براي ابر .ی شود داده هاي اصلی توسط كاربر بازياباين كه براي جلوگيري از  آلوده كند تقلبی خود

 .نشان داده شده است 2ذخيره سازي داده ها در شكل

نمی  محلی داده هايو ديگر داراي می كنند خيره سازي داده ها، كاربران داده هاي خود را در ابر ذخيره در سيستم ابر ذ

بايد تضمين  ،بر روي سرورهاي ابر توزيع شده ذخيره می شودكه بنابراين، صحت و در دسترس بودن فايل هاي داده   .باشد

هر گونه اصالح داده هاي غير مجاز و فساد،  (صتشخي) شناسايی ،است كه به طور موثر اين يكی از مسائل كليدي  .باشدشده 

  .احتماال به علت سازش سرور است

خطر ابتال به خدمات ذخيره  در معرضو  می باشدی الزامی حسابرسارزيابی،  رايب TPA از اين رو، آن است كه حضور 

ول اطمينان از ابر ذخيره سازي داده ها در اين به منظور رسيدگی به اين مشكالت، طرح اصلی ما براي حص  .است سازي ابر

 .بخش ارائه شده است

براي ما بخش اختصاص داده شده است به بررسی ابزارهاي اساسی از نظريه كدگذاري كه در طرح  از اين  اول قسمت

 .است توزيع فايل در سراسر سرورهاي ابر مورد نياز

براي هر يک .گذاري می شود پارامتر m , k ) (  (تاپل)چند تايی با  معموال FEC  (كد گذار) نرم افزارهاي تبديل كننده

داده ها و بسته هاي تصحيح خطا به روي كانال فرستاده می   ( m + k )خروجی از بسته هاي داده، در مجموع  هاي از دنباله

 .است   k / mسر بار رمزگذاري د، و در نتيجه نشو

 
 ها معماری ابر ذخیره سازی داده : 1 شکل
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تمام بسته هاي داده اي براي ارسال در زمانی كه تا  ارسال نمودرا نمی توان توليد و  (زائد) اطالعات كار بركنار شده

تعيين می می دهد ، انتقال را كه در آن فرستنده داده ها  نرخی توسط بازيابی بسته زمان تاخير،  در نتيجه .باشند  دسترس

حتی اگر نرخ داده ها ، كمتر از بسته هاي داده در فرستنده است و نه يک گزينه قابل دوام توليد بسته هاي تصحيح خطا   .شود

 FEC در نزديكی ظرفيت كامل با داده ها از فرستنده هاي ديگر و عامل را  ديا شبكه می توان ، گيرنده وباشددر اين كانال كم 

 .می باشد bursty در معرض ضرر و زيان

  شرح مفصل.   4

  .پوشش می دهد رااين مقاله از ماژول هاي مهم  شرح مفصل

  .  A فایل آماده سازی توزیع 

در سيستم هاي ذخيره سازي توزيع  (چند گانه) تحمل شكست هاي متعددبراي ممكن است پاک شدن كد تصحيح  

 زائدهاي ي پراكنده كردن دادهبرا يمكن ه ها، ما بر روي اين روش تكيه میدر ابر ذخيره سازي داد .شده مورد استفاده قرار گيرد

  .شده است توزيع (سرويس دهنده)سرور dدر سراسر مجموعه اي از كه  F فايل 

شود  استفاده می rاز بردارهاي داده  cبرابري افزونگی  هايبراي تعيين بردار (Interleaving) ترک بين اليه ايروش در 

با قرار دادن هر .نمود  داده  و بردار برابري بازسازي   r + cاز خارج  r  ز هر اصلی را می توان ا   rبردارهاي داده  به گونه اي كه

سرورهاي بدون از    c +r از cاصلی می تواند از شكست هر  داده هاي ، فايل در سرور هاي مختلف  r + c هاييک از بردار

 .c / r ، با يک فضاي سربار بمانددست دادن داده ها زنده 

سرورهاي مختلف توزيع شده    r + cدر سراسر    C (برابري)با بردار توازن همراهاصالح نشده   rهدادفايل  هايبردار

 .است

 :عبارت است از  كه دبدست می آور A با  F كاربر فايل كد گذاري شده توسط ضرب 
G = F · A = (G(1),G(2), . . . , G(m),G(m+1),. , G(n)) = (F1, F2, . . . , Fm, G(m+1), . . . , G(n)), 

مشتق شده است، يک ماتريس با شرايط يک   Vandermondeاز يک ماتريس   Aفايل واقعی است و  F كه در آن

 .است (سطر) تصاعد هندسی در هر رديف

، دوم با شماره  c.(r-1)...,0,3,6) )، اولين بلوک حاوي شماره بسته هاي داده 3شاخصی از  (interleave)ترک بينبراي 

 .است  (2+(c.(r-1))...,2,5,8)و سوم با شماره بسته هاي داده   (1+(c.(r-1)),..,1,4,7)اده بسته هاي د

B  .  پیاده سازی TPA  

عموم  براي ابر ذخيره سازيساخت ، كند مستقل واگذار سومحسابرس شخص  را به يکكاربر می تواند وظيفه حسابرسی 

سمت در را حريم خصوصی داده ها، آسيب پذيري هاي جديد  بدونبايد موثر، فرايند حسابرسی  TPAبراي   .قابل اثبات است

 .كاربر به ارمغان بياورد

طرح اين  .ياد بگيرد شده( واگذار) محول داده هاي را از طريق حسابرسی هابايد محتواي داده هاي كاربرن  TPAيعنی، 

 (Shah et al,2007). كند حمايت سومشخص  حسابرسپيشنهادي می تواند از حفظ حريم خصوصی 

واگذار  TPAبه  را زمانی كه كاربر مسئوليت حسابرسی كند بايد بدون آسيب پذيري هاي جديد معرفی TPAحسابرسی 

 .است را ارسال می كند امن رمزگذاري شده  شيوه ي يک  كه به، او تمام ويژگی هاي مورد نياز براي تاييد سرور ابر می كند

 TPA می باشدتاييد درخواست كاربر براي نتايج تضمين صحت براي سرور ابر كه اشتراکو  تاييد سرور ابر براي كاربر. 

 تجزیه و تحلیل امنیت.  5

داده ها به طور همزمان، اين مقاله بر در براي رسيدن به اطمينان از صحت ذخيره سازي داده ها و محلی سازي خطا 

  .زاستتمركمپروتكل پاسخ به چالش  طرح روي يک
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 (  Challenge Response Protocol)پروتکل پاسخ چالش  :  2شکل 

 A  . چالش ایجاد رمز 
، كاربر قبل از محاسبه تعداد معينی از نشانه تأييد كوتاه بر شده  ابر توزيع درهنگامی كه يک فايل  -ايده اصلی اين است

G بردار فردي 
j
 (j {1, . . . , n}) تصادفی از بلوک هاي داده ها است كه  زير مجموعه رمز يک ، هر يک از پوشش نشانه

   .سرورهاي مختلف ابر توزيع شده استدر

با را صحت ذخيره سازي براي داده ها در ابر مطمئن شود ، او سرورهاي ابر  ازبعدها، هنگامی كه كاربر می خواهد 

  .مجموعه اي از توليد تصادفی شاخص هاي بلوک به چالش می كشد

می باشد بلوک هاي مشخص شده  (بر فراز)باالي ( خالصه( كوتاه "امضا"يک اسبه سرور ابر پس از دريافت چالش، هر مح

 .محاسبه توسط كاربر مطابقت داشته باشد به قبل ازنشانه هاي مربوطه با ارزش اين امضا بايد .و آنها را به كاربر برمی گرداند

راي اطمينان از صحت ذخيره سازي داده ها به چالش ب (tدر زمان )بار t را فرض كنيد كه اگر كاربر بخواهد سرور ابر

Gبراي هر   Xتأييد  نشانه  كشد ، كاربر بايد قبل از محاسبه ب
j
  (j {1, . . . , n})  ، يک كليد چالش kchal  و يک كليد

 :، كاربر به شرح زير عمل می كندj براي سرور  th iبراي توليد رمز. داشته باشد Kprp   (اصلی)ارشد  جايگشت

K(i) و يک كليد جايگشت  i   مشتق يک مقدار چالش تصادفی .  2
 prp بر اساسKPRP . 

  .انتخاب شاخص به طور تصادفی    rمحاسبه مجموعه اي از .  9

V رمزمحاسبه .  3
j
 i با استفاده از ارزش چالش هاي تصادفی. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 

به صورت محلی و يا ذخيره سازي آنها به شده به از پيش محاس ينگه داشتن نشانه ها هركدام از، رمز، كاربر توليدپس از 

 .را انتخاب می كند  شده در سرورهاي ابر گذاريصورت رمز

 . Bتأیید صحت 

بلكه ، است  تعيين صحت ذخيره سازي توزيع شدهبراي براي هر چالش نه تنها  (سرويس دهنده)مقادير پاسخ از سرور

 . نيز می باشد داده هاي بالقوه  يادن خطاحاوي مطالب و اطالعات براي قرار د (اما همچنين)

 iروش از در اين 
th
زير توضيح داده  صورت بهكه است   (سرويس دهنده)سرور dپاسخ به چالش براي تاييد بيش از    

  :شده است
 كاربر نشان می دهد را كليد جايگشت به هر سرور. 

 بردار  (ذخيره سازي)سرور نگهداريG 
(j)  در  آن جمع  Kيک تركيب  درتوسط شاخص كليد جايگشت ،  رديف

  .مشخص شده است خطی

  ( كم ارزش -كم مقدار) ارزش هاي كور از، كاربر (ها  سرويس دهنده)سرور هاپس از دريافت تركيبی خطی از تمام

 .دور می گردد 

  توسط ماتريس مخفیاست كه كلمه كد معتبر  ه يکباقی ماند یمقادير دريافت ،تاييد كاربرپس از P می شود عيين ت. 

 بازیابی اطالعات.   6

FEC   داده هاي خراب شده  از بازيابی كردن است كه معموال به دستگاه هاي ذخيره سازي انبوه براي فعال یاطالعات

 .اضافه شده است(فاسد)
ام رخ دهد ، پي از شناسايی تعداد محدودي از اشتباهات كه ممكن است در هر نقطه ه افزونگی اجازه می دهد تا گيرنده ب

 .می پردازد  و اغلب به تصحيح اين اشتباهات بدون ارسال مجدد

 . ميباشد ((sensitivity.Burstو حساسيت پشت سرهم  نرخ حساسيت FEC دو چالش ها در استفاده از 

 ((burstyپشت سرهم در يک روش كدگذاري استاندارد براي مبارزه با از دست دادن  Interleaving))ترک ميانی 

 متناوب از داده ها به جاي (مجزا -گسسته )هستفاده می شود ، كه در آن بسته هاي تصحيح خطا از بلوک هاي متالشی شدا

 .است شده از بسته هاي متوالی توليد استفاده
 جزا را ، رمزگذار بسته هاي اصالح به طور جداگانه سه بلوک م4از  یشاخص Interleave))ترک بين مثال، با  ه عنوان ب

 . می كنديجاد ا

،   (1+(4.(m-1)),..,1,5,7)دوم با شماره بسته هاي داده ،  (4.(m-1)...,,0,4)اولين بلوک حاوي شماره بسته هاي داده 

 ترک بين  (3+(4.(m-1))…,3,7)و بلوک چهارم شامل  (2+(4.(m-1))...,2,6,8)سوم با شماره بسته هاي داده 

(Interleaving)  بهFEC  سرعت ارسال آن نسبت به، اما تشديد حساسيت دمی افزايتحمل پشت سر هم.  
براي   i . (m-1) +1 ، فرستنده مجبور به صبر(m, k)و يک نرخ رمزگذاري  i شاخصی از Interleave))ترک بين با 

  .است اطالعات  (تفاوت) بسته هاي اطالعاتی قبل از ارسال هر گونه افزونگی

 (آینده  كار) نتیجه گیری و آینده كار .   7

انعطاف پذيري،  از نظر است محبوبيت قابل توجهی در سال هاي اخير براي منافع خوددر حال كسب  يابر شرايان

  .می باشد و مقرون به صرفه ،مقياس پذيري، قابليت اطمينان
 . امنيت :داراي يک مشكل است يابر شبا اين حال، رايانها با وجود تمام وعده 

، كه در اصل يک سيستم را مورد مطالعه قرار داديم  ت امنيت داده ها در ابر ذخيره سازي داده هادر اين مقاله، ما مشكال

 .بودذخيره سازي توزيع شده 
 .طرح توزيع موثر و قابل انعطاف براي اطمينان از صحت داده هاي كاربران در سرورهاي ابري پيشنهاد شده است
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ر سمت كاربر است، اين كار را می توان به حسابرس شخص ثالث واگذار مصرف منابع بيش از حد د، اگر اين تاييد صحت 

 .يا سرور ابر در فرمت هاي رمزگذاري شده باشد و د يا در دستگاه محلی كاربرنمحاسبه شده می توان قبلو نشانه هاي از 
تک قلو و  تلفاتبالفاصله تقريبا  بازيابیكه طرح ما در  يمامنيتی دقيق و تجزيه و تحليل عملكرد، ما نشان می ده توسط

 .بسيار كارآمد است ( (bursty ه پشت سرهمداد از تلفات ابیبازي
كاهش بر روي ما به عنوان كار آينده  . زمينه در ذهن مجسم می كنيمچند جهت ممكن براي تحقيقات آينده در اين  ما

 .يم تاثير در حفظ كليد چالش در فضاي محلی كاربر تمركز می كن
در سرور هاي مختلف كنيم و آن كليد را  به چند كليد قطعات جزئی تقسيم  را ر ما می توانيم كليد چالشبراي اين كا

سربار و تاييد متقابل ممكن  اين ممكن است فضاي.  بيابيم و در عين حال از امنيت و شفافيت داده ها اطمينان حفظ كنيم ابر

 .دهد را كاهش TPAsتوسط ديگر   TPA يکاز تاييد از فرآيند 
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