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انتخابات در هر کشوری یکی از اموری است که با مشـکالت و   :چکیده
های مالی و زمـانی و اهمیـت دقـت و     هزینه. چالشهای زیادی توأم است

هـا را بـر آن    حت انتخابات و نیاز به سرعت عمل در اعالم نتایج، دولتص
الکترونیکـی  دارد تا در صدد تبدیل فرآیند دستی انتخابات به حالـت   می

گیری الکترونیکی با توجه به  در این مقاله، یک معماری برای رای. برآیند
ـ اگیـری الکترونیکـی، ار   هـای رای  ی و نیازمنـدی اتکاءپـذیر معیارهای  ه ئ

سیستم پیشنهادی را بـا  مدل ی، اتکاءپذیر ارزیابیسپس برای . کنیم می
ــاداش تصــادفیهــای  شــبکهو  بلــوک قابلیــت اطمینــاندو روش  ــه  پ ارائ

ی و مـدل  اتکاءپـذیر یک مدل را با در نظر گرفتن معیارهای  . نماییم می
بـا اسـتفاده از   . کنـیم  دوم را بدون در نظرگرفتن این معیارهـا ارائـه مـی   

قابلیـت   و ، این مدلها را تحلیل کرده و قابلیت اطمینـان ی موجودهاابزار
. کنـیم  ی به همراه نمودارهایی محاسبه میسیستم را بطور کمّ دسترسی

توانـد   می این سیستم کنیم که  با مقایسه و بررسی نتایج، ثابت می نهایتاً
  .در انتخابات به کار رود اتکاءپذیربه عنوان یک سیستم 

ــای  واژه ــه ــات  :دیکلی ــی، انتخاب ــی،  الکترونیک ــات اینترنت انتخاب
  .اطمینانقابلیت دسترسی، قابلیت   ی،اتکاءپذیر

  مقدمه -١
گیــری الکترونیکــی، فــراهم ســازی امکانــات و  هــای رأی هــدف سیســتم

گیـری در محـیط الکترونیکـی     رأی فیزیکـی هـای   سیسـتم هـای   ویژگی
گیـری   یرأ مهـم سیسـتم  هـای   از جملـه ویژگـی  . است) اینترنت و وب(

 الکترونیکی، دقت، دموکراسی، حریم خصوصی و قابل درستی یابی بودن
فـوق را  های  توان ویژگی می .[5,6] است) از طریق باز شماری آراء مثالً(

پـذیری   در کنار امکاناتی نظیر مقیاس پذیری، قابلیت دسترسی و تحمـل 
ی گیـری الکترونیکـ   هـای رأی  خطا و نفوذ مطرح نمود و نیاز به سیسـتم 

رهیافــت  [7,8] وبهــای  از طرفــی ســرویس. طــرح کــردمرا  اتکاءپــذیر
توزیع شده هستند که کاربرد آنهـا در  های  جدیدی برای طراحی سیستم

توانـد نتـایج خـوبی را بـه      مـی  گیری الکترونیکـی  های رأی مورد سیستم
   .همراه داشته است

وم یک در بخش د :ادامه این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است    
کنـیم و بـه بیـان     وب ارائه میهای  مبتنی بر سرویس اتکاءپذیرمعماری 

در بخـش سـوم، بـه نحـوه تـامین معیارهـای       . پـردازیم  مـی  جزئیات آن
کنیم که این معماری  ی توسط این معماری پرداخته و بیان میاتکاءپذیر

 گیـری الکترونیکـی را تـامین    اساسی سیسـتم رای های  چگونه نیازمندی
در بخش چهارم، سیستم پیشنهادی را بـه اسـتفاده از دو روش   . کند می

 ،(SRN)تصـادفی  پـاداش  های  و شبکه (RBD) بلوک قابلیت اطمینان
ـ کنیم و این مـدلها را بصـورت ک   سازی می مدل کـرده و بـه    ارزیـابی ی مّ

گیــری در دو حالــت   رأی ی سیســتماتکاءپــذیرهــای مقایســه معیار
ی اتکاءپذیرتواند  معماری پیشنهادی میکه  دهیم مینشان و . پردازیم می

در بخش پنجم نتایج حاصـل را   نهایتاً. را تا حد قابل قبولی افزایش دهد
  .کنیم می ارائه

 DWSBEVسیستم  -٢
ــتم رای ــرویس    در سیس ــر س ــی ب ــی مبتن ــری الکترونیک ــای وب  گی ه

بـرای   (Dependable Web Service Based E-Voting)اتکاءپـذیر 
ی، اتکاءپـذیر تنخابـات الکترونیکـی و نیـز تـامین     انهای  تامین نیازمندی

  :این اجزاء عبارتند از. ایم را به کار برده 1 اجزای ارائه شده در شکل

  کاربران -2-1
بر وجـود دارد کـه   گیری الکترونیکی در کل سه نوع کـار  رأی در سیستم
 .تیم فنیو  مسئولین انتخابات، دهنده رأی :عبارتند از

  پورتال وب -2-2
ات در واقـع بـه عنـوان واسـط کـاربر اسـت و  ارتبـاط        وب پورتال انتخاب

ایـن پورتـال بـر    . کنـد  کاربران را با سیستم انتخابات اینترنتی فراهم می
های متفاوتی را بـرای آنهـا فـراهم     از کاربران واسط هایی اساس خصیصه

همچنین در این زیر سیستم از سیستم انتخابات الکترونیکـی،  . نماید  می
امنیتی  و اضافه کـردن اجزایـی   های  و اعمال سیاست با تاکید بر امنیت

دهنـد، درگـاه ارتبـاطی     مـی  مانند کشف کننده نفوذ که امنیت را ارتقاء
اجزای امنیتی که . [9]کنیم می کاربر با سیستم را غیر قابل نفوذ و تجاوز

برای وب پورتال در نظر گرفته شده است دیـوار آتـش، سیسـتم کشـف     
و  DOSکه در مقابل حمالتی از جملـه حملـه   است  (IDS) کننده نفوذ

  . دهند می حمالت دیگر عکس العمل نشان
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  سنج و ذخیره کننده آرااعتبار -2-3
دادن دارد،  رأی به ازای هر کاربری کـه حـق   در مرحله پیش از انتخابات

کارتی شامل یک نام کاربری و کلمه عبور تولید شـده و بـه وی تحویـل    
ط به کاربران و نام کاربری و کلمه عبور اطالعات مربو. [10]شود می داده

هر کاربر بـرای اینکـه   . گیری  وجود دارد رأی آنها در پایگاه داده سیستم
بتواند در انتخابات شرکت کند باید ابتدا با اسـتفاده از اطالعـات موجـود    

  .روی این کارت احراز هویت شود

  
  لکترونیکیگیری ا نمودار استقرار و مولفه برای سیستم رای): 1(شکل 

را  یدر این جزء سرویس وب اعتبار سنج، وجود دارد که اطالعـات ورود 
 [1,2]گیرد، و توسط جزء رمزکننده و  رمزگشا، رمـز گشـایی   از کاربر می

 کنـد  کند و با استفاده از جدول اعتبارسنجی صحت آنها را بررسی می می
ء جـز . کنـد  و پاسخ صحت یا عدم صحت را برای وب پورتال ارسـال مـی  

و بررسـی   کـاربر  رأی سرویس ذخیره ساز است که پـس از گـرفتن   گردی
جزء دیگـر ایـن زیـر    . کند اقدام به ذخیره سازی آن می تکراری نبوردن،

سـاز اسـت کـه     ها برای هماهنگ سیستم، سرویس وب  فراهم کننده داه
هـا   کار این سرویس این است که به تقاضای هماهنگ کننده بـرای داده 

  . دهد شود پاسخ می می ای مطرح که بطور دوره
  هماهنگ کننده  -2-4

همانطور که اشاره شد، وظیفه هماهنگ کننده، ذخیره آرای ذخیره شده 
جزء هماهنگ . ذخیره کننده آرا در یک پایگاه داده استهای  در سیستم

آرا، و رمزگشـایی آنهـا بـه    های  کننده پس از دریافت آرا از ذخیره کننده
ز گشا، آرای تکراری را حذف کرده و بقیـه آرا  کمک جزء رمز کننده و رم

هـا بـرای    جزء فراهم کننـده داده . کند را در جدول آرای خود ذخیره می
گیری، آرای ذخیره شده در هماهنگ کننده را جمع  ایرسیستم مرکزی 

 بـرای سیسـتم مرکـزی   ، آنهـا را  [1,2]نگـاری  کرده و پـس از رمـز   آوری
هـای   در مـورد هماهنـگ کننـده    ن کـار ایـ . نمایـد  گیری ارسال مـی  رأی

   .های دیگر نیز مطرح است استان

  گیری  سیستم مرکزی رای -2-5
این گره در واقع محل نهایی ذخیره سازی آرا است که آرای اخـذ شـده   

شـوند و شـمارش آرای ذخیـره شـده در      ها در اینجا ذخیره می در استان
  کند  آن، نتیجه نهایی را برای کاربران مشخص می

  نتیجه انتخابات نمایش دهنده - 2-6
را بـا فراخـوانی   هـا   در این گره، تولید کننده نتیجه، تعداد آرای کاندیـدا 

سرویس فراهم کننده اطالعات نتیجه نهایی، تعداد آرا را دریافت کرده و 
  .دهد آن بصورت یک گزارش نمایش می

 ی به کار رفته و نحوه تامیناتکاءپذیرتکنیک  - ٣
 ی انتخابات الکترونیکیها نیازمندی

کـه   اساسی داردهای  گیری الکترونیکی یک سری نیازمندی سیستم رای
بودن  اتکاءپذیر. [11,24]گیری الزامی است تامین آنها برای سیستم رای

نیـز الزمـه سیسـتم هـایی اسـت کـه عـدم کـارکردن صـحیح سیسـتم           
 در ایـن بخـش مشـخص   . غیرقابـل جبرانـی را بـه بـار دارد    هـای   هزینه

وبـه نحـوه   . انـد یـا نـه    رد در سیستم تامین شـده کنیم که آیا این موا می
  .کنیم تامین آنها اشاره می

  ی بکار رفتهاتکاءپذیرتکنیک  -3-1
گیـری   گیری الکترونیکی با توجه به این که فرآیند رای های رأی سیستم

 شـود، بنـابراین بایـد در طـول بـازه      فقط به مـدت یـک روز برگـزار مـی    
لیـت دسترسـی بـرای ایـن     بنـابراین قاب . دنگیری، در دسـترس باشـ   رأی

 یافـراد ممکن است همچنین با توجه به اینکه . سیستم باید تامین شود
. در صدد برآیند تا آرایی را از طرق غیر معمول و غیر قانونی ارسال کنند

امنیــت سیســتم و بــردن  گیــری بــا بــاال رأی بنــابراین بایــد در سیســتم
هـا   ایـن نـوع نگرانـی   جلوگیری از نفوذ افراد بدخواه به سیستم در مقابل 

 بنابراین باید قابلیت دسترسی و امنیـت سیسـتم  .  آمادگی داشته باشیم
  .[9,10]گیری اینترنتی تامین گردد رأی
هـای پشـتیبان بـه     از نگـارش اینجا برای تامین قابلیت دسترسی، در     

 مشـاهده  1همـانطور کـه در شـکل    . سـت صورت فعال اسـتفاده شـده ا  
 Hot Backupیک نگارش پشتیبان به صـورت   شود، برای وب پورتال می

مورد استفاده قرار گرفته اسـت کـه بـا اسـتفاده از یـک کنتـرل کننـده        
همچنین برای اعتبار سنج  و ذخیره کننـده نیـز یـک    . شود می مدیریت

نگارش پشتبان در نظر گرفته شـده اسـت کـه مـدیریت آن توسـط وب      
خاباتی نیز اقداماتی کـه  در مورد امنیت سیستم انت. شود می پورتال انجام

استفاده از دیوارهـای  )1: [9]در این سیستم صورت گرفته عبارت است از
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، SSLبــه کــار گیــری پروتکــل )2کشــف نفــوذ، هــای  آتــش و سیســتم
 . رمزنگاری و رمزگشاییهای  لگوریتماستفاده از ا)3

  معماری پیشنهادی  درهای  تامین نیازمندینحوه  -3-2
گیری برای اینکه بتواند از طـرف   رأی همانطور که اشاره شد، هر سیستم

انتخابات و مردم مقبولیت مورد نظر را کسب کند، باید های  برگزار کننده
در ایـن  . هـا پاسـخ دهـد    این نوع سیسـتم های  بتواند به برخی نیازمندی

، با اسـتفاده از اجـزای   DWSBEVدهیم که سیستم  می قسمت توضیح
  . تواند به آنها پاسخ دهد می نهخود چگو

 در هر انتخاباتی شرایطی تعیین: دهندگان رأی اعتبار و مجاز بودن •
تواننـد در   شود که فقط افرادی کـه دارای آن شـرایط باشـند مـی     می

، نیز این معیـار مـورد   DWSBEVدر سیستم . انتخابات شرکت کنند
بات از طرف بدین صورت که قبل از انتخا. توجه قرار گرفته شده است

ستاد برگذاری انتخابات کارتهای شناسایی شامل نام کـاربری و کلمـه   
  . شود می دهنده ایجاد رأی عبور برای هر

گیری الکترونیکی باید طوری طراحی شـود کـه    رأی سیستم: یکتایی •
این نیازمندی بدین صورت تامین . بدهد رأی فقط بتواند ،هر فرد مجاز

ام ذخیره سازی به همراه شناسـه کـاربر   هر کاربر هنگ رأی شود که می
ورد بررسـی قـرار   آرای ذخیره شده در سه مرحلـه مـ  . شود می ذخیره

 .شوند حذف میگیرند و آرای تکراری  می
گیری باید قـادر باشـد تـا آرای ذخیـره      رأی سیستم: دقت، جامعیت •

شده را به دقـت و بطـور صـحیح ذخیـره کـرده و هـیچ اشـتباهی در        
سیستم . ده به کاندیداهای مربوطه بوجود نیایدتخصیص آرای داده ش

ی به کار رفته تمام خصوصـیات اسـتاندارد   ا مدیریت پایگاه داده رابطه
   .مورد نیاز یک سیستم مدیریت پایگاه داده ای را دارد

گیری امکان ایـن   رأی باید سیستم: اثبات پذیری و قابلیت بررسی •
ا در شـمارش نهـایی در   آنهـ  رأی را فراهم کند که افراد مطمئن شوند،

 دهنـده  رأی بـرای ایـن منظـور پـس از اینکـه     . اسـت نظر گرفته شده 
  . شود   میبرای وی گزارشی نهایی نمایش داده خود را داد،  رأی

گیـری الکترونیکـی    رأی بحث قابلیت حمل در سیستم: قابلیت حمل •
دهنده بدون محدودیت مکانی از هر  رأی شود که می به این امر اطالق

با توجه به اینکه . بدهد رأی ی که به کامپیوتر دسترسی دارد بتواندجای
وب بوده و روی اینترنت های  ، بر اساس سرویسDWSBEVسیستم 

توانند از هر جایی که به اینترنت دسترسـی داشـته    می است، کاربران
  . خود را ارسال کنند رأی باشند، به سایت انتخابات رجوع کرده و

 دهنـدگان  رأی بعـد از اینکـه  : اپـذیر بـودن  سری بودن و اجبـار ن  •
 خود را ارسال کردنـد نبایـد امکـان نگاشـت رایـی را بـه شـخص        رأی
بدین منظور در ایـن سیسـتم هـیچ رابطـه ای بـین      . باشددهنده  رأی

   .دهندگان و آرای داده شده وجود ندارد رأی اطالعات مربوط به

کی باید طوری گیری الکترونی رأی رابط کاربر سیستم: پذیری انعطاف •
جسمی و های  دادن را برای هر فردی با محدودیت رأی است که امکان

  . علمی، فراهم نماید

  پیشنهادی معماریمدلسازی و ارزیابی  -٤
، مدل قابلیت اطمینان سیسـتم را  RBDدر این بخش ابتدا با استفاده از 

ارائه کرده، و به بررسی کمـی قابلیـت    Reliasoft BlockSim7در ابزار 
پـردازیم در   مـی  اتکاپذیری سیسـتم های  مینان و برخی دیگر از معیاراط

گیـری الکترونیکـی    رأی ادامه به ارائه مـدل قابلیـت دسترسـی سیسـتم    
، SPNPایـن مـدل بـا اسـتفاده از ابـزار      . پردازیم می توسط شبکه پتری

بصورت شماتیک رسم شده و سپس با اسـتفاده از همـین ابـزار قابلیـت     
  .شود می رت کمی محاسبهدسترسی سیستم بصو

گیـری الکترونیکـی بـا     رأی ، سیسـتم 2 در مدل ارائه شـده در شـکل      
از قسمت شروع در مدل تا پایان، . مدلسازی شده است RBDاستفاده از 

هر کدام از سطوح از کار بیفتد، باعـث از کـار افتـادن یـا شکسـت کـل       
  . شود می سیستم شده ارائه سرویس سیستم متوقف

  
  گیری الکترونیکی سیستم رای RBDمدل : )2(شکل 

 حضورگیری بدون  با استفاده از این روش مدل دیگری از سیستم رای   
  . شود دیده می 3های افزونه سیستم ارائه شده است که در شکل بخش

  
  گیری الکترونیکی بدون افزونگی سیستم رای RBDمدل ): 3(شکل 

هـای   مدل مذکور بـا پـارامتر  قابلیت دسترسی قابلیت اطمینان در دو     
  . اند تحلیل شده 1ارئه شده در جدول

  به کار رفته در تحلیل سیستمهای  پارامتر): 1(جدول 
  نام زیرسیستم  قابلیت دسترسی  نام زیرسیستم  قابلیت دسترسی

0.76 Main Web Portal 0.75  Storing 1 

0.76  Backup Web 
portal0.75  Storing 2 

0.77 Authentication 1 1   Coordinator 
0.77 Authentication 2 1  CVS 

مقادیر محاسبه شده برای قابلیت دسترسـی دو مـدل ارائـه شـده در         
قابلیـت  های  نمودار. 0.45و  0.84: به ترتیب عبارتند از 3و  2های  شکل

  .ارائه شده است 4اطمینان و قابلیت دسترسی دو مدل فوق در شکل 
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  3و2های  قابلیت اطمینان و دسترس شکلنمودار ): 4(شکل 

گیری را با استفاده از شبکه  از سیستم رای یک بار دیگر دو مدل حال    
نیـز در دو حالـت دارای   هـا   ایـن مـدل  . کنـیم  مـی  ارائـه  پاداش تصادفی

 5که در مدل ارائه شده در شکل و بدون افزونگی ارائه شده اند افزونگی 
بـار دیگـر بـدون در نظـر گـرفتن       همین سیستم یـک  .شود مشاهده می

بـا تحلیـل   .شـود  می مشاهده 6اجزای افزونه مدل شده است که در شکل
کنیم که مقدار قابلیت دسترسی برای سیسـتم   می مدلهای فوق مشاهده

در حالتهای با حضور عناصـر تکـراری و بـدون حضـور عناصـر تکـراری       
  .است 0.44و  0.78معادل 

  
  ده از شبکه پتریمدل سیستم با استفا): 5(شکل 

  
  مدل سیستم با استفاده از شبکه پتری بدون افزونگی): 6(شکل 

  
   6و 5نمودار قابلیت دسترسی برای مقایسه شکلهای ): 7(شکل 

  
م که سیستم توانسـته تـا انـدازه    گیری با مقایسه این مقادیر نتیجه می    

نـان بـرای   نمودار قابلیـت اطمی . قابل قبولی قابلیت دسترسی را باال ببرد
  .ارائه شده است 7در شکل  6و5های  مقایسه دو مدل ارائه شده در شکل

  

 یریگ جهینت -۵
گیری الکترونیکی مبتنی بـر   در این مقاله یک معماری برای سیستم رای

سپس سیستم پشـنهادی را  . پیشنهاد کردیم اتکاءپذیرهای وب  سرویس
نهایتــا پــاداش پتــری مدلســازی و هــای  و شــبکه RBDبــا اســتفاده از 

با توجه به نتایج بدسـت   .های مذکور را بصورت کمی تحلیل کردیم مدل
 یشود که راهکار پیشنهاد  آمده از تحلیل مدلهای ارائه شده مشاهده می

  . میزان اتکاپذیری را تا حد زیادی باال برده است

هـای   توانـد نیازمنـدی   می که طرح پیشنهادی چگونهگفتیم همچنین    
با توجه به مهم بـودن مقولـه   . لکترونیکی را تامین کندگیری ا اصلی رای

گیری الکترونیکی و حساس بودن این امر به اعمـال   رأی امنیت در مورد
گیری مبتنـی بـر    رأی موجود جهت تامین امنیت در سیستمهای  راهکار

بنابراین سیستم پیشـنهادی حتـی بـا بـروز     . وب پرداختیمهای  سرویس
ها، امنیت و قابلیت دسترسی را که بـه  رورس مشکالت احتمالی در برخی
گیـری الکترونیکـی مطـرح     رأی سیستمهای  عنوان اصلی تری نیازمندی

دادن از طریـق اینترنـت،    رأی با توجه به راحتـی . کند هستند، تامین می
گیری بصورت دستی، از شـرکت   رأی قطعا افرادی که تنها بخاطر سختی

بـه شـرکت کـردن در انتخابـات     کردنـد، مشـتاق    می در انتخابات امتناع
  . خواهند بود
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