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چکیده

با توجه به گسترش کاربرد سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال ،بکارگیري روشهایي همانند رمزنگاري و نهاننگاري اگرچه داراي
برتريهایي است ،ولیکن تامینکنندهي نیازمنديهاي سیستمهاي یاد شده به عنوان مسئول توزیع امن محتواي دیجیتال
نميباشند .در همین راستا نیاز به یک روش جایگزین و یا ترکیبي به منظور حفاظت از محتواي دیجیتالي از مرحلهي تولید تا
انتقال و ذخیرهي دادهها در سیستم هاي مدیریت حقوق دیجیتال امري انکارناپذیر است .در این مقاله ،ما مدلي براي بهبود عملکرد
سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده ایم ،که اساس کار آن مبتني بر رمزنگاري چند بخشي بوده و نه تنها بر انتشار و
پخش اسناد نظارت و کنترل ميکند ،بلکه با بکارگیري دادههاي متمایز و یکتا در تولید کلید ،از کپيبرداري نیز به طور موثر
جلوگیري مينماید .وجه تمایز اصلي رویکرد پیشنهادي با سایر روشهاي به کارگرفته شده در این حوزه ،استفاده از تکنیک
مبهمسازي به م نظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حمالت مهندسي معکوس ميباشد .سیستم پیشنهادي در مقایسه با
سیستمهاي مطرح در زمینهي مدیریت حقوق دیجیتال معیارهاي امنیتي بیشتري را پوشش ميدهد.
واژههای کلیدی :مدیریت حقوق دیجیتال ،رمزنگاري ،مدیریت کلید ،کپيبرداري.
 .1مقدمه
در طي سالیان اخیر با رشد چشمگیر و استفادهي گسترده از
اینترنت و فناوري اطالعات ،امکان ایجاد تغییر و کپيبرداري
در محصوالت دیجیتال براي افراد فراهم شدهاست .انتشار
محتواي دیجیتال در فضاي اینترنت از یک طرف نیازمند
حفظ حریم خصوصي است ،و از طرف دیگر تهدیدي بزرگ
براي مؤلفان محسوب ميشود .عالوه بر این ،از دست رفتن
حریم خصوصي پس از اجراي یک سیستم مبتني بر مدیریت
حقوق دیجیتال مشکلي بحراني است ،چراکه تمایل کاربران
به اتخاذ این دست فناوريها بسیار کند است.
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بنابراین محافظت از محتواي دیجیتال در برابر کپيبرداري
در تبادالت اینترنتي موضوعي است که بایستي مورد توجه
قرارگیرد .در همین راستا ،مدیریت حقوق دیجیتال به عنوان
راهحلي مانع از توزیع و تکثیر غیرقانوني دادههاي دیجیتال
ميشود].[1
بکارگیري تکنیکهاي رمزنگاري در سیستمهاي مدیریت
حقوق دیجیتال تا مدتها به عنوان راهحل اصلي براي
جلوگیري از کپيبرداري غیرمجاز محصوالت دیجیتال
محسوب ميشدند.

مدیریت کلید در سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برونخطي
است ،ولي براي برآورده کردن ضروریات سیستمهاي
مدیریت حقوق دیجیتال کافي نميباشد.
در این مقاله ،ابتدا به مباني مفهوم مدیریت حقوق دیجیتال
ميپردازیم ،و در بخش سوم پیشینهي پژوهش و کارهاي
انجام شده در این زمینه را بررسي مينماییم .سپس در
بخش چهارم سیستم پیشنهادي خود را که شامل رویکردي
مبتني بر رمزنگاري براي مدیریت کلید ميباشد ،معرفي
ميکنیم .در بخش پنجم به ارزیابي مدل پیشنهادي پرداخته
و نتایج آن را با دیگر سیستمهاي موجود مقایسه ميکنیم.
در نهایت در بخش ششم جمعبندي و نتیجهگیري ارائه
ميشود.

اگرچه رمزنگاري از دسترسي کاربران غیرمجاز به فایلهاي
رمزشده جلوگیري ،و امکان مشاهده و استفاده از آنها را تا
حدي مشکل مينماید ،با این حال تنها به محافظت از داده-
هاي دیجیتال در مرحلۀ انتقال ميپردازد .به عبارت دیگر
هنگامیکه محتواي دیجیتال براي نخستین بار رمزگشایي
ميشود ،پس از آن هیچ کنترل و نظارتي بر روي دادهها
صورت نميگیرد .در حال حاضر با توجه به فراگیر شدن
مفهوم جامع مدیریت حقوق دیجیتال ،توجه به جنبههاي
دیگر محتواي دیجیتال عالوه بر انتقال ،از جمله تولید،
محافظت ،مشاهده ،استفاده ... ،امري مهم و حیاتي است].[2
از دیگر روشهاي متداول در سیستمهاي مدیریت حقوق
دیجیتال ،نهاننگاري است ] .[4،3نهان نگاري ،علم پنهان
سازي اطالعات مهم داخل اطالعاتي دیگر است ،و این کار
باید به گونهاي صورت گیرد که اطالعات میزبان از بین نرود،
و همچنین کسي نتواند از وجود اطالعات مخفي مطلع شود.
این روش به عنوان عاملي بازدارنده در برابر کپيبرداري و
ابزاري براي شناسایي محتواي دیجیتال کپي شده و
مخدوش شده ،مزیتهایي براي صاحبان حقوق فراهم مي-
نماید .با توجه به اینکه محتواهاي دیجیتال در سمت کاربران
نهایي در مقابل حمالت آسیبپذیر هستند ،مالک اثر
ميتواند با استفاده از نشانههاي موجود در نهاننگاري به
شناسایي منبع اصلي بپردازد ،و با ردیابي خود مانع از تولید
و توزیع و یا ذخیرهسازي نسخههاي غیرقانوني شود ،با این
وجود نميتواند هیچ اقدام مؤثري براي جلوگیري از
کپيبرداري انجام دهد .به عبارت دیگر تنها پس از
کپيبرداري محتواي دیجیتال ميتواند به تعقیب دادههاي
خود بپردازد ،و این از جمله محدودیتها و ضعفهاي اصلي
نهاننگاري به حساب ميآید.
در نهایت ميتوان چنین گفت که با وجود ارائهي رویکردهاي
متفاوتي] [6،5در زمینهي سیستمهاي مدیریت حقوق
دیجیتال تاکنون هیچ معماري استانداردي در این زمینه
وجود ندارد .بنابراین ،نیاز به یک روش جایگزین و یا ترکیبي
به منظور حفاظت از محتواي دیجیتالي از مرحلهي تولید تا
انتقال و ذخیرهي دادهها در سیستمهاي مدیریت حقوق
دیجیتال امري انکارناپذیر است .صرف استفاده از روشهایي
همانند رمزنگاري و نهاننگاري اگرچه داراي برتريهایي

 .2مدیریت حقوق

دیجیتال1

به طور معمول ،مدیریت حقوق دیجیتال در رسانههاي
مختلفي کاربرد دارد ،اما اغلب در فایلهاي موسیقي ،فیلمها،
ویدئوها و کتابهاي الکترونیکي دیده ميشود.
مدیریت حقوق دیجیتال مجموعه فناوريهایي است که
موظف به نظارت بر دستیابي به دارایيهاي دیجیتال
ميباشد.
این فناوري ها همواره در تالش هستند ،تا قابلیت کنترل را
به فروشندگان محصوالت با محتواي دیجیتالي بدهند.
همانطور که در شکل  1.2مشاهده ميکنید ،کلیهي
سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال داراي توابع و
ماژولهاي زیر ميباشند:


رمزنگاري



رمز کردن محتواي دیجیتال



مدیریت کلید رمزگشایي



تعریف کنترل دسترسي در چهارچوب استفادهي
آسان



شناسایي و ردیابي محتواي دیجیتال



کنترل کپيبرداري

)Digital Right Management(DRM
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شکل  – 1.2اجزای اصلی مدیریت حقوق دیجیتال

صحت و اعتبار و توزیع امن و مطمئن محتواي دیجیتال از
جمله مهمترین اهداف مدیریت حقوق دیجیتال محسوب
ميشوند .براي مثال ،یک کتاب الکترونیکي را در نظر
بگیرید .با وجود اینکه برخي از کتابها با بکارگیري
تکنیکهاي رمزنگاري در فضاي مجازي انتشار ميیابند .اما
اگر گیرنده بتواند کتاب را دریک فرمت رمز نشده ذخیره
نماید ،امکان توزیع غیرقانوني آن در وسعت زیاد وجود
خواهد داشت .این ترس باعث شده است که ناشران تا حدي
از انتشار کتابهاي دیجیتال خود به صورت الکترونیک
صرف نظر نمایند .در نتیجه بدون وجود یک سیستم
مدیریت حقوق دیجیتال قوي ،ناشران نميتوانند به آن تکیه
کنند].[7
از دیدگاهي دیگر مدیریت حقوق دیجیتال امکان تجارت
دیجیتالي را فراهم ميکند .مدیریت حقوق دیجیتال
امتیازات مهمي را فراهم ميکند که این امتیازات انجام
تجارت دیجیتالي را ممکن ميسازند .همهي این امتیازات
معموال براي ایجاد اطمینان بین صاحب محتواي دیجیتالي و
کاربر استفاده ميشوند .در واقع مدیریت حقوق دیجیتال یک
زنجیرهي ارزش براي محتواهاي دیجیتال است ،و به
چرخهي حیات محتواي دیجیتالي از ایجاد و بستهبندي تا
انتشار اطالعات براي استفاده و به اشتراکگذاري اشاره دارد.
بنابراین ،سیاستهاي امنیتي ،اعتماد چندجانبه و مدیریت
ریسک موجود در سیستمهاي عمومي مدیریت حقوق
دیجیتال از اهداف مالکیت/تبادل محتوا و به اشتراکگذاري
محتوا پشتیباني مينماید[.]8

 .3مروری بر کارهای مرتبط
با وجود اینکه تئوريهاي پیشنهادي در پژوهشهاي انجام
شده در غالب موارد مبتني بر رمزنگاري ميباشند ،با این
حال تکنیکهاي دیگري همانند نهاننگاري و رمزنگاري
مبتني بر هویت نیز در کنار آن مطرح شده است.
در ابتدا به مرور کارهایي ميپردازیم که به طور انحصاري از
تکنیکهاي رمزنگاري بهره بردهاند .هرچند تئوريهاي
رمزنگاري قوي و پیشرفته براي حل مشکل انتشار امن
محتواي دیجیتال به گرفته ميشود ،ولي متاسفانه یک
تئوري قابل قیاس براي مشکل مدیریت حقوق دیجیتال
هنوز مطرح نشده است[ .]9فازیو در [ ]10به طور
سیستماتیک تحقیقي بر روي تکنیکهاي رمز براي بهبود
رمزنگاري اولیهي موجود در سیستمهاي مدیریت حقوق
دیجیتال ،با هدف گسترش کاربرد آنها در سناریوي مدیریت
حقوق دیجیتال و تقویت فاکتورهاي امنیتي انجام دادهاست.
بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در [ ،]10در نهایت یک
الگوي رمزنگاري کلید عمومي کارآمد براي گیرندههاي بدون
حالت به نمایش گذاشته شده است .اصطالح گیرندههاي
بدون حالت براي دستگاههایي همانند گیرندههاي ماهواره
که به طور ثابت برخط نميباشند ،به کار ميرود.
محققان در [ ]11از یک ایدهي جدید براي مدیریت حقوق
دیجیتال بهره ميگیرند .روش پیشنهادي آنها متشکل از
رمزنگاري ناقص 2مبتني بر ویژگيهاي کد هافمن با طول
ثابت و مکانیزم شناسایي کاربر به منظور کنترل کیفیت
مطالب دیجیتال است .به منظور پیاده سازي رمزنگاري
Incomplete
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رمزنگاري مبتني بر هویت 5نیز به عنوان روشي مناسب و
پرکاربرد ،در سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال مطرح
ميباشد .این نوع رمزنگاري به یک نهاد مورد اعتماد نیازمند
است ،که مسئولیت ایجاد کلیدهاي عمومي و خصوصي را بر
عهده بگیرد .در همین رابطه دوتا و همکارانش[ ]15الگویي
براي مدیریت کلید در سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال
ارائه دادهاند .این مدل عالوه بر کاربران نهایي و سرور اصلي
شامل چندین توزیعکننده است که به کاربران خود اجازه
ميدهد ،توزیعکنندهي دلخواه را براساس معیارهایي نظیر
نزدیکي و یا تخفیف/ترقي قیمت انتخاب نمایند .در پژوهشي
دیگر ایزومي و همکارانش[ ]16به منظور حل مشکل
مدیریت کلید در سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال ،با
اضافه کردن اطالعات بیومتریک به کلید ،آن را به طور امن
در داخل کارت هوشمند ذخیره مينمایند .در این روش نیز،
آنها از رمزنگاري مبتني بر هویت استفاده کردهاند .استفاده از
این رمزنگاري مبتني بر شناسه محدودیتهایي را نیز در
حالت برونخطي ایجاد مينماید ،و منحصر به حالتهاي
برخط ميباشد.
موضوع بعدي کنترل دسترسي الکترونیکي دادهها در سیستم
هاي مدیریت حقوق دیجیتال متعارف و معمول است ،که تنها به
کاربران مجاز اجازهي دسترسي به اسناد دیجیتال را ميدهد .به
همین منظور چن و همکاران در سال  ،2008لین و همکاران در
سال  2009و چانگ و همکاران در سال  2010نیز پیشنهاد
سیستم مدیریت حقوق دیجیتال خود را مطرح کردند .چانگ و
همکارانش [ ]17نیز به ارائهي مدلي در این رابطه پرداختهاند ،که
به اعتقاد خودشان بسیاري از مشکالت سیستمهاي پیشین در
قسمتهاي انتقال غیرضروري و نشت دادهها و همچنین
هزینههاي باال براي محاسبات را دارا نميباشد .در روش پیشنهاد
شده در این مقاله ،از کارتهاي هوشمند براي کمک به تأیید
درخواست کاربران و اجازهي کاربران مجاز به دسترسي دادهها
استفاده ميشود .توجه به این نکته نیز قابل توجه است که عدم
پشتیباني از کنترل و نظارت بر فایلهاي دادهاي در حالت
برونخطي از مشکالت این رویکرد تلقي ميگردد.

جيپگ3

ناقص طول کد هافمن با ضریب  DCTدر کدک
اتخاذ ميگردد .نویسندگان این مقاله در سال  2013در
پژوهش دیگر خود [ ]12ترکیبي از کدهاي دیفرانسیل و
روش انگشتنگاري 4مبتني بر رمزنگاري ناقص را براي
کارآیي و امنیت بهتر پیشنهاد دادهاند .استفاده از روشهاي
بیومتریک در این رویکرد عالوه بر منحصر بودن به فرمتي
خاص یعني جيپگ از دیگر محدودیتهاي این روش به
شمار ميرود.
جانگ و همکارانش [ ]13یک سیستم رمزنگاري متقارن
براي حفاظت از دادههاي چندرسانهاي با استفاده از ماتریس
پازل ارائه دادهاند .ویژگي اصلي این مقاله استفاده از الگوریتم
تولید کلید به جاي نگهداري کلید متقارن است .سیستم
پیشنهادي از چند کلید خصوصي در واحد امنیتي سرور
خود براي جلوگیري از دسترسي غیر قانوني کاربران استفاده
ميکند .از جمله محدودیتهاي سازوکار مطرحي توسط
جانگ و همکارانش این است که بسیاري از رویکردهاي مورد
نظر مقاله تنها براي ویدئوها کاربرد دارند.
در حوزهي نهاننگاري لیم و همکارانش در سال  2001یک
مدلي براي تایید تصاویر وب با استفاده از نهاننگاري
نامحسوس ارائه دادند .در این مدل هرکاربر مجاز با یک
دسترسي معتبر ميتواند یک تصویر با استفاده از نهاننگاري
تولید کند .فرانکو و همکارانش نیز یک پروتکل نهاننگاري
در وب ارائه کردهاند .این مدل مبتني بر چهار عامل کاربر،
فروشنده ،صدور گواهي نهاننگاري و سرور براي اطمینان از
حفاظت در برابر کپيرایت اتخاذ شده است] .[7در دیگر
مدلهاي پیشنهادي مبتني بر رمزنگاري در کنار بکارگیري
تکنیکهاي رمزنگاري و نهاننگاري از روشهاي بیومتریک
نیز استفاده شده است] .[14هرچند استفاده از روشهاي
بیومتریک امنیت را تا حد زیادي افزایش ميدهد ،با این
حال محدودیتهایي را براي کاربران فراهم ميکند.

.JPEG

)Identity-Based Encryption (IBE

Fragile Fingerprinting
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در پژوهشي دیگر با رویکرد اعتماد به کنترل اسناد دیجیتال
ميپردازند .یو و همکارانش مدلي مبتني بر اعتماد 6طراحي
کردهاند ]18[.در این مدل ،محتوا همواره تحت کنترل
مجوزها بوده و از حملهي تکرارجلوگیري ميشود .اعتماد
متقابل میان اعضاي یک سیستم مدیریت حقوق دیجیتال به
منظور حمایت و حفاظت از محتواي الکترونیکي عاملي
بسیار مهم و ضروري است.

آن آگاهي یابند ،تولید کلید کار آساني است .براي حل
مشکل مذکور نیز ما نیازمند این هستیم که به نوعي کلید را
به اطالعات متمایز کاربر وابسته نماییم .به طور معمول هر
رایانهاي داراي اطالعات متمایز و یکتاست .که از جملهي آنها
ميتوان به شناسهي  CPUو شناسهي Hard Drive
اشاره نمود .با درنظرگرفتن این اطالعات ،بدست آوردن
الگوریتم و ساختن کلید رمزگشایي براي کاربران غیر مجاز
کارایي نخواهد داشت.

به طور کلي سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال در دو
حالت اصلي متصور هستند .در حالت اول محتواي دیجیتال
در سمت کاربران نهایي به صورت رمزشده ذخیره ميگردد،
که این امر مستلزم وجود کلید رمزگشایي در هربار استفاده
از دادههاي رمزشده است .نکته اینجاست که در این حالت
کلید چگونه و در کجا بایستي محافظت گردد .در حالت دوم
محتواي دیجیتال پس از نخستین رمزگشایي در قالب اصلي
خود نگهداري ميشود .در واقع در این حالت هیچ نظارت
وکنترلي بر روي دادههاي دیجیتال پس از رمزگشایي وجود
ندارد ،و این مغایر با اهداف سیستمهاي مذکور است.
ایده ي اصلي روش پیشنهادي این است که کلید در حین
اجراي الگوریتم به منظور رمزگشایي محتواي دیجیتال تولید
ميگردد ،و این برخالف اکثر سیستمهاي موجود است که
مدیریت کلید در آنها با ذخیرهي کلید همراه است .همانطور
که ميدانید نگهداري از کلید در سمت کاربر از لحاظ فني
تبعاتي را به دنبال دارد .زیرا چنانچه کلید رمزگشایي در یک
فایل معمولي ذخیره گردد ،تبدیل محتواي دیجیتال به قالب
اصلي به راحتترین شکل ممکن صورت ميگیرد .و در
غیراینصورت اگر هکرها در بدست آوردن کلید توفیق نیابند،
ميتوانند کلید محافظت شده را به همراه محتواي دیجیتال
انتقال دهند.
محافظت از الگوریتم تولید کلید رمزگشایي نیز بسیار حائز
اهمیت ميباشد .به عبارت دیگر اگرچه استفاده از این
الگوریتم و جایگزیني آن با ذخیرهي کلید تا حد زیادي کلید
را از دسترس کاربران غیرمجاز دور نگه ميدارد ،ولي
درصورتیکه این افراد به الگوریتم دست یایند و از محتواي

 1.4تولید کلید رمز سمت سرور

 .4سیستم پیشنهادی

در قدم اول براي تولید کلید ،دادههاي زیر را دریافت
مينماییم:
 .1دادههاي یکتا و متمایز
 شناسهي CPU
 شناسهي Hard Drive
 زمان ثبت نام
 کدملي
 ایمیل
 .2دادههاي وابسته به محتواي دیجیتال
 .3شناسهي یکتاي محتواي دیجیتال
شماي کلي تولید کلید رمزگشایي با استفاده از اطالعات باال
در شکل  1.4نشان داده شده است .گفتني است محتواي
دیجیتال مورد نظر در این پژوهش ،قالب پيدياف ميباشد.
دادههاي یکتا همانند شناسهي  ،CPUکدملي ،ایمیل کاربر
و غیره در هنگام ثبتنام کاربران دریافت ميشوند ،و سایر
دادهها نیز توسط خود مؤلف تولید و ذخیره ميگردند .اینکه
کدامیک از دادههاي یکتا موثر در ساخت کلید باشند
موضوعي است که به طور تصادفي مشخص ميشود .از سوي
دیگر مؤلف نیز که داراي مجموعهاي وسیع از فایلها و به
طور خاص کتابها ميباشد ،براي هریک از آنها یک
شناسهي منحصر به فرد ایجاد مينماید.
دستهي دیگري از دادهها وابسته به محتوا هستند که
براساس الگوریتم طراحي شده ،بدست ميآیند .براي بدست
آوردن حروف تصادفي از صفحه ي اول به این ترتیب عمل

)Trusted Platform Module(TPM
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شکل  – 1.4تولید فایل رمزشده در سمت سرور
ميکنیم ،که در ابتدا با استفاده از توابع رندم 3 7عدد
تصادفي را تولید مينماییم .این سه عدد را  j ،iو  kو در بازه
ي ] [1-22در نظر بگیرید .در صفحهي مقدمهي کتاب به
خط iام رفته و حرف jام را استخراج ميکنیم .سپس به خط
jام رفته و حرف kام را انتخاب ميکنیم .پس از آن به خط
kام رفته و حرف iام را بر ميداریم .در انتها به سه حرف از
صفحهي مقدمه دست پیدا ميکنیم ،که تشکیل دهندهي
بخشي از کلید ميباشند.
در نهایت کلید رمز با بکارگیري تابع هش و از رابطهي 1
بدست آمده ،و در قدم بعدي محتواي دیجیتال مورد نظر
توسط آن رمز ميگردد.
=  K1دادههاي متمایز
= K2دادههاي وابسته به محتوا
=  K3شناسهي یکتاي محتوا ()1
|| K3) || K2 KEY=Hash(K1

که اطالعاتي همانند شناسهي  CPUبه طور مستقیم و با
استفاده از کتابخانهاي ،از سخت افزار کامپیوتر شخصي کاربر
استخراج ميگردد .این بدین معني است که اطالعات به هیچ
وجه نميتوانند تقلبي باشند .به عبارت دیگر در کنار ارسال
فایل دیجیتال به کاربر به الگوریتمي براي ساخت کلید در
سمت کاربر نیاز داریم ،و چنانچه فایل پيدياف رمز شده به
تنهایي به دست کاربر برسد ،بدون وجود کلید امکان
مشاهده و مطالعهي آن وجود نخواهد داشت.
در نتیجه دادههاي دیجیتال به همراه الگوریتم اجرایي براي
تولید کلید در قالب یک فایل .exeو پس از انجام عملیات
مبهمسازي براي کاربر فرستاده ميشوند ،و کاربر به جاي
دریافت فایل رمزشده و کلید به طور جداگانه ،یک فایل
اجرایي را بدست ميآورد.
به عبارت دیگر مبهمسازي در آخرین مرحلهي تولید فایل
ارسالي به کاربر ،با افزایش پیچیدگي در الگوریتم ،کار
کاربران غیرمجاز را براي بدست آوردن اطالعات تا حد قابل
قبولي سخت مينماید .جابجایي کد ،جایگزیني کد با کد
مشابه و افزایش دستورالعمل در داخل کد به عنوان
روشهاي مبهمسازي ،از مهندسي معکوس جلوگیري
مينماید .در شکل  2.4مراحل تولید فایل اجرایي را مشاهده
مينمایید.

 2.4تولید الگوریتم اجرایی

پس از تولید کتاب رمز شده در مرحلهي قبل ،باید به سراغ
الگوریتمي برویم که بایستي توسط کاربر نهایي پس از
دریافت فایل به منظور تولید کلید اجرا گردد .این الگوریتم
شبیه الگوریتم ایجاد کلید در سمت سرور است ،با این تفاوت

Random
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شکل  – 2.4مراحل نهایی تولید فایل ارسالی برای کاربر

جدول  – 1.5مقایسهی بین سیستمهای موجود و روش پیشنهادی
پارامتر

DRM-X3

Editionguard

Fidibo

سیستم پیشنهادي

روش رمزنگاري

رمزنگاري نامتقارن

رمزنگاري متقارن

رمزنگاري متقارن

رمزنگاري متقارن

پشتیباني در حالت
برونخطي

اتصال به اینترنت براي
مدیریت کلید مورد نیاز
است

اتصال دائم به اینترنت
مورد نیاز است

نیازي به اتصال دائم به
اینترنت نیست

نیازي به اتصال دائم به
اینترنت نیست

کپيبرداري

عدم امکان

امکان

امکان

عدم امکان

وابستگي به محتواي
دیجیتال

کلید به صفحات محتوا

کلید به صفحات محتوا

کلید به صفحات محتوا

کلید به صفحات محتوا

وابسته نیست

وابسته است

وابسته نیست

وابسته است

نیازمند به برنامهي
کاربردي خاص

وابسته به نرمافزار
Haihaisoft PDF
Reader

وابسته به نرمافزار
Adobe Digital
Edition

وابسته به نرمافزار فیدیبو

عدم وابستگي به نرمافزار
خاص

مبهمسازي

عدم بکارگیري

عدم بکارگیري

عدم بکارگیري

بکارگیري

در پایان کلید رمزگشایي پس از اجراي محتواي نهایي
توسط کاربر ،با استخراج حروف از متن و دریافت شناسههاي
یکتا ،تولید ميگردد .در نتیجه کاربر نهایي با در دست
داشتن این کلید ،قادر به رمزگشایي فایل دیجیتال و در
نهایت استفاده از آن خواهد بود .گفتني است اگرچه روند
تولید کلید در هر بار استفاده از محتواي دیجیتال یکسان
است ،با این حال کلید در جایي ذخیره نميگردد و امکان
دسترسي مستقیم به آن با دشواريهایي همراه است.

 .5ارزیابی سیستم پیشنهادی
کارایي روش پیشنهادي براي سیستمهاي مدیریت حقوق
دیجیتال را با معیارهاي مختلفي ميتوان سنجید .بدین
منظور سه نرمافزار کتابخوان فیدیبو Editionguard ،و
 DRM-X3را براي مقایسه درنظر ميگیریم .سیستم
پیشنهادي از لحاظ معیارهاي روش رمزنگاري ،پشتیباني در
حالت برونخطي ،عدم امکان کپيبرداري ،وابستگي کلید به
محتواي دیجیتال ،نیازمندي به برنامهي کاربردي خاص و
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دادههاي یکتا و متمایز همانند شناسهي  CPUیا Hard
 Driveبه عنوان بخشي از دادههاي کلید متقارن امري
ضروري تلقي ميگردد .چراکه با فرض انتقال دادهها از
آنجاکه این شناسهها براي هر رایانه متمایز هستند ،در هر
صورت امکان استفاده از محتواي دیجیتال وجود نخواهد
داشت.
همانطور که در بخش  4هم بدان اشاره شد ،دادههاي
وابسته به محتوا به عنوان جزئي دیگر از اطالعات کلید
محسوب ميشوند .با توجه به اینکه مدیریت کلید شامل
تولید ،ارسال و نگهداري کلیدها ميباشد ،بکارگیري دادههاي
وابسته به محتوا به طور خاص براي نگهداري امن کلید
بسیار حائز اهمیت است .حالتي را فرض کنید که کاربر
غیرمجاز به الگوریتم تولید کلید دست یافته است .در
اینصورت چنانچه بخواهد از کلید موردنظر به سایر
محتواهاي دیجیتال آن مؤلف خاص دست یابد ،توفیقي
کسب نميکند .از آنجایي که این دسته از دادهها براساس
اعدادي تصادفي استخراج ميگردد ،در صورت یافتن مراحل
الگوریتم باز هم موفق به ساخت کلید براي همهي فایلها
نميگردد.
از دیگر مزایاي سیستم پیشنهادي عدم وابستگي آن به
برنامهي کاربردي خاص است .همانطور که در جدول  1.5نیز
مشاهده مينمایید ،هرکدام ازسیستمهاي درنظرگرفته شده
به منظور استفاده در سمت کاربر نیازمند نرمافزاري خاص
ميباشند .در حالیکه در رویکرد ارائه شده به منظور راحتي
کاربران تنها از نرمافزار  Adobe Readerبهرهگیري
ميشود ،که نرمافزاري معمول براي مشاهدهي فایلهایي با
فرمت پيدياف است.
آخرین معیاري که به ما براي ارزیابي عملکرد سیستم
پیشنهادي کمک مينماید ،استفاده از تکنیکهاي
مبهمسازي است .امروزه مهندسي معکوس ،سرقت نرمافزار و
دستکاري نرمافزار از جمله تهدیدهاي رایج در برابر
نرمافزارهاي با مالکیت خصوصي ميباشند .استخراج
الگوریتمهاي اختصاصي و استفاده از آنها در برنامههاي
شخصي ،غیرقانوني است .با این حال ،با مهندسي معکوس
الگوریتمها و درک رفتار دروني آنها ،زمان و هزینهي
توسعهي الگوریتمهاي مشابه کاهش یافته ،و در نتیجه

مبهمسازي در برابر سیستمهاي فوق ارزیابي ميگردد .نتایج
این مقایسه در جدول  1.5قابل مشاهده ميباشد .اطالعات
در دسترس براي ارزیابي در مورد برخي از معیارها براساس
کار با نرمافزارها و در مورد برخي دیگر در نتیجهي اطالعات
موجود و همچنین ارتباط با کارشناسان مربوطه جمعآوري
شده است.
در بیشتر سیستمهاي امنیت اطالعات از کلید متقارن براي
رمزنگاري استفاده مينمایند .این روش بستگي به
مخفيبودن کلید دارد ،و بنابراین براي استفاده در دو
موقعیت مناسب است :هنگامي که کلیدها ميتوانند به یک
روش قابل اعتماد و امن توزیع و ذخیره شوند یا در جایي که
کلید بین دو سیستم که قبال هویت یکدیگر را تایید کردهاند،
مبادله گردد .از مزایاي عمدهي رمزنگاري متقارن ميتوان به
رمزنگاري و رمزگشایي سریع و بازده باالي آن اشاره نمود .ما
نیز در این پژوهش از کلید متقارن بهره ميگیریم.
دغدغهي اصلي سیستمهاي مدیریت حقوق دیجیتال با
ارسال فایلهاي دیجیتال به کاربران نهایي آغاز ميگردد ،و
در نتیجه بایستي مکانیزمي اتخاذ گردد که در صورت قطع
ارتباط با اینترنت مؤلفان و صاحبان حقوق از عدم
کپيبرداري محتواي خود اطمینان حاصل نمایند .از امتیازات
روش پیشنهادي پشتیباني از محتواي دیجیتال در حالت
برونخطي 8است .برخالف رویکرد مقاالت []14،13،12،3
که وابسته به حالت برخط هستند ،ایدهي این روش مبتني
بر کنترل و نظارت از دادههاي دیجیتال در جمیع حاالت
ميباشد.
از طرف دیگر مدیریت کلید در سیستمهاي مدیریت حقوق
دیجیتال باید به گونهاي باشد که فروشندهي کتاب ،ناشر و
مؤلف مطمئن باشند که خریدار ،یک نسخهي دیجیتالي
غیرمجاز از این کتاب دیجیتالي ایجاد نمينماید ،و با استفاده
از کپيبرداري محتواي آن را در همه جا توزیع نميکند .این
در حالي است که در برخي از نرمافزارها در صورت
کپيبرداري با داشتن نام کاربري و رمزعبور کاربر مجاز،
امکان مشاهده ي محتواي الکتریکي در سیستم دیگر وجود
خواهد داشت .از اینرو براي رسیدن به این مهم ،استفاده از
Offline
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مدیریت حقوق دیجیتال ارائه گردید .در این مدل ،کلید با
استفاده از سه دسته اطالعات وابسته به محتوا ،اطالعات
یکتا و شناسهي یکتاي محتواي دیجیتال بدست ميآید.
وجود دادههاي متمایز در کلید موجب ميگردد تا کاربران
غیر مجاز امکان استفاده از دادهها را در محیطي غیرقانوني
نداشته باشند .همچنین وابستگي کلید به محتواي دیجیتال،
جهت نگهداري امن کلید بسیار مؤثر خواهد بود .به طور کلي
مدل ارائه شده در این پژوهش به دنبال آن است که
دستیابي هکرها به کلید و الگوریتم اجرایي را تا حد ممکن
سخت نماید .استفاده از شناسهي یکتاي محتواي دیجیتال
هم دلیلي بر این ادعا ميباشد .از دیگر نقاط قوت الگوریتم
پیشنهادي این است که نسبت به سیستمهاي مشابه قابلیت
پشتیباني از فایلهاي دیجیتال در حالت برونخطي را نیز
دارا ميباشد .از اینرو جهت جلوگیري از کپيبرداري نیازي
به اتصال دائم به اینترنت نميباشد .در مقاالت آینده
تکنیکهاي مبهمسازي و نحوهي محافظت از کلیدها و
پیچیدگي محاسباتي بدست آمده از تکنیکهاي به کارگرفته
شده در این پژوهش ،ارائه خواهد شد.

مبهمسازي ميتواند از الگوریتمهاي پرارزش محافظت نماید.
در همین راستا با توجه به عدم ذخیرهي کلید رمزگشایي در
رویکرد ارائه شده ،محافظت از الگوریتم تولید کلید بسیار
حائز اهمیت مي باشد .چراکه هکرها در صورت بدست آوردن
اطالعات داخل الگوریتم ،به راحتي ميتوانند کلید را
استخراج نمایند و این چالشي بزرگ براي ناشران تلقي
ميگردد.
 .6جمعبندی و نتیجهگیری
مدیریت حقوق دیجیتال یک فناوري مدیریتي است که
موجب حفاظت ،توزیع و بهرهگیري از حقوق مالکیت معنوي
در مورد اسناد دیجیتال در محیطهاي امن ميگردد.
سیستمهاي موردنظر از دسترسي غیرمجاز کاربران جلوگیري
نموده و در نهایت از حقوق و منافع یک نویسنده حمایت
مينمایند .با این حال سیستمهاي موجود به منظور
جلوگیري از افشاي کلید رمزنگاري ،با محدودیتهاي
بسیاري در رابطه با روش رمزنگاري ،پشتیباني در حالت
برون خطي و عدم امکان کپيبرداري به عنوان مهمترین
معیارها مواجه ميباشند .بر همین اساس در این مقاله مدلي
مبتني بر رمزنگاري براي مدیریت کلید در سیستمهاي
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