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چکیده
در سالهای اخیر ،رشد سریع اینترنت و فراگیر شدن فنآوریهای جدیدی نظیر اینترنت اشیاء ،محاسبات ابری و شبکههای اجتماعی باعث
رشد انفجاری تولید و جمعآوری دادهها در حوزههای مختلف حوزه فنآوری اطالعات شده است .در كنار امکانات جدید سختافزاری و روشهای
كالسیک علوم داده ،دانش یا فنآوری جدیدی به نام "حجیمداده" پایهگذاری شده است كه به چالشهای جدید این حوزه میپردازد .اصطالح
حجیمداده ،یک واژه برای توصیف مجموعه دادههایی است كه دارای حجم بزرگ ،سرعت تولید زیاد و ساختار متنوع و پیچیده نسبت به پایگاهدادههای
معمولی هستند .از اینرو ،برای ذخیرهسازی ،بازیابی ،پردازش ،تحلیل و همچنین بصریسازی آنها نیازمند ساختارها ،الگوریتمها و ابزارهایی متفاوت
از گذشته هستیم .با پیشرفتهای صورت گرفته در این چند سال در حوزه حجیمداده ،كاربردهای این فنآوری روزبهروز بیشتر گسترش یافته و
میزان دادههایی كه در بسترهای مبتنی بر حجیمداده ،ذخیرهسازی و پردازش میشوند افزایش چشمگیری داشته است .یکی از چالشهای اساسی
در این زمینه ،نحوه تامین امنیت داده در بستر حجیمداده است .یک بستر حجیمداده كارآمد نباید تنها روی حجم ،سرعت یا تنوع دادهها تمركز
كند ،بلکه با توجه به انبوده دادههای مهم موجود در آن ،باید حفاظت آنرا نیز تضمین نماید .تنوع در ساختار دادهها و امکان دسترسی گسترده به
آنها توسط كاربران متعدد ،موجب شده تا روشهای سنتی حفاظت در حجیمداده كارآمد نباشند و امنیت داده را با چالشهای جدیدی روبرو
سازند .از این روی شاهد پیدایش و رشد ابزارها و چارچوبهای متنوع در بخشهای مختلف حجیمداده در حوزه امنیت هستیم ،كه مدیران و
صاحبان صنایع ،كارشناسان حوزه علوم داده و كاربران عالقهمند و یا مجبور به رعایت و استفاده از این ابزارها و چارچوبها در راستای حفاظت از
داده میباشند .در این سلسله مستندات ،ما قصد داریم مهمترین چالشها و مباحث را در حوزه امنیت حجیمداده تشریح كرده و برای هركدام از
این چالش ها ،ابزارهای كاربردی را معرفی نماییم .در نهایت ،برخی از این ابزارها را كه بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند ،به صورت عملی مورد
نصب و بررسی اجمالی قرار خواهیم داد.
در این مستند ،پس از بیان مفاهیم و كلیات حجیمداده ،موارد مربوط به معماری حجیمداده مورد بررسی قرار میگیرد و راهكارهایی كه به
منظور توسعه معماری امن در این حوزه پیشنهاد شده ،معرفی و بررسی میگردند.
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مقدمه
دادههای حجیم یا حجیمداده ترجمه اصطالح  Big Dataمیباشد كه معمول به مجموعهای از دادهها اطالق میشود كه اندازه آنها فراتر از حدی
است كه با روشها و نرمافزارهای معمول بتوان آنها را در یک زمان معقول جمعآوری ،ذخیره ،بازیابی و پردازش نمود .مفهوم اندازه در حجیمداده به
طور مستمر در حال تغییر است و به مرور بزرگتر میشود .در كنار حجم ،فاكتورهای دیگری نظیر سرعت تغییرات داده ،تنوع دادهها و یا دقت آنها
نیز در این بحث مطرح میباشد .فنآوری حجیمداده مجموعهای از دانشها ،فنون و ابزارهایی است كه میتوانند ارزش افزودهای را كه در مجموعههای
حجیم و متنوع داده پنهان شدهاند ،آشکار سازند .با رشد روزافزون دادهها و نیاز به بهرهبرداری و تحلیل این دادهها ،به كارگیری این فنآوری از اهمیت
ویژهای برخوردار شده است .این مبحث به این دلیل هر روز جذابیت و مقبولیت بیشتری پیدا میكند كه با استفاده از پردازش حجم بیشتری از
دادهها ،میتوان تحلیلهای بهتر و پیشرفتهتری را برای مقاصد مختلف ،از جمله مقاصد تجاری ،پزشکی و امنیتی ،انجام داد و نتایج مناسبتری
دریافت نمود .البته یکی از دلیل اصلی برای فراگیر شدن این فنآوری ،رشد قابل مالحظه قدرت پردازشی و فضای ذخیرهسازی سامانههای
كامپیوتری در كنار كاهش قیمت آنها در سالهای اخیر بوده است .همینطور ،ابزارهای مناسبی برای كار با دادههای حجیم بوجود آمده كه كار
محققان ،تحلیلگران و محققان را ساده ساختهاند.
طبق گزارشهای مختلف ،تا سال  2003چیزی در حدود پنج اگزابایت داده توسط بشر ایجاد شده است .امروزه این مقدار از اطالعات در طی
دو روز ایجاد میشود .فیسبوک به صورت ماهانه  955میلیون حساب فعال با استفاده از  70زبان و  140میلیارد عکس آپلود شده و همینطور 2.7
میلیارد ابراز عالقمندی و نظر ارسال شده دارد .هر دقیقه  48ساعت ویدئو آپلود میشود و هر روز  4میلیارد نمایش ویدئو روی یوتیوب اجرا میشود.
گوگل نیز سرویسهای زیادی را پشتیبانی میكند 7.2 :میلیارد صفحه را در هر روز خزش میكند و همچنین  20پتابایت داده را روزانه به  66زبان
ترجمه میكند .یک میلیارد توییت در هر  72ساعت از بیش از  140میلیون كاربر فعال روی توییتر فرستاده میشود 571 .وب سایت جدید هر دقیقه
از روز ایجاد میشوند .شواهد حالی از آنست كه تا دهه آینده حجم اطالعات تا صدها برابر افزایش خواهد یافت[ .]2امروزه ،انفجار دادهها به وضوح
در زمینههای اجتماعی و ارتباطی مختلف مشاهده میشود.
فنآوریهای جدید كار با دادههای حجیم مانند رایانش ابری ،یک زیرساخت برای اتوماسیون تمام فرآیندها در جمعآوری دادهها ،ذخیرهسازی،
پردازش و بصریسازی فراهم میكنند .در اثر استفاده از این فنآوریها ،چالشهای تازهای برای فنآوریهای امنیتی سنتی بوجود میآید ،كه ممکن
است نیاز به شناخت و طراحی مجدد ابزارها و حتی تجدیدنظر در مدلهای امنیتی كنونی داشته باشد [ .]5در این مطالعه عمدتاً روی مسائل امنیتی
مربوط به حجیمداده تمركز میكنیم و فنآوریهای حجیمداده در زمینه امنیت و حریم خصوصی را مورد بحث قرار میدهیم.
حجیمداده دارای مزایای متعدد و پیامدهای مثبت زیادی میباشد .دادهها میتوانند به افزایش بهرهوری اقتصادی ،بهبود دسترسی به سرویس-
های اجتماعی ،تقویت امنیت ،شخصیسازی خدمات و افزایش دسترسی به اطالعات و پلتفرمهای نوآورانه برای ارتباطات كمک كنند .به عنوان
مثال ،برنامههای مسیریابی برای رانندهها ،اطالعات بالدرنگی در مورد ازدحام جادهها فراهم میكنند كه به آنها اجازه انتخاب مسیرهای كارآمد را
4

سازمان فناوری اطالعات  -مرکز ماهر  -آپا دانشگاه یزد

میدهد .حجیمداده میتواند با بهبود عملیات ،تسهیل نوآوری و انطباق پذیری و بهینهسازی تخصیص منابع ،سازمانهای كارآمدتری ایجاد كند.
دادههای بزرگ و فنآوری تحلیل داده ،زمان تجزیه و تحلیل برخی از انواع دادهها را از چند ماه تا چند روز كوتاه كردهاند .به ویژه ،پیشرفتهای
اخیر در زمینه یادگیری ماشین ،برای مثال یادگیری عمیق ،امکان كشف به موقع الگوها و ناهنجاریها را در حجم انبوهی از دادهها امکانپذیر
میكنند [.]7

مشکالت و چالشهای حجیمداده
سه ویژگی كلیدی حجیمداده ،یعنی حجم زیاد ،تولید سریع و تنوع داده ،روشهای محاسباتی سنتی را برای پشتیبانی موثر از پردازش،
ذخیرهسازی و تجزیه و تحلیل داده سخت میكنند .محاسباتی از این دست به سادگی بر روی ابزارها و الگوریتمهای قبلی قابل اجرا نیستند.
ویژگیهای جدید در پردازش حجیمداده ،مانند نمونههای ناكافی ،باز بودن و نامشخص بودن روابط دادهها ،نامتعادل بودن توزیع چگالی مقدار ،نه
تنها فرصتهای بزرگی فراهم میكنند ،بلکه چالشهای بزرگی را برای محاسبهپذیری حجیمداده و توسعه روشهای محاسباتی جدید مطرح
میكنند [ .]10اگرچه حجیمداده یک زمینه بزرگ تحقیقاتی با پتانسیل بال ،هم در مجامع علمی و هم در صنعت محسوب میشود ،هنوز مشکالت
حل نشدهی مهمی در مورد آن وجود دارد كه برخی در زیر آمده است:

الف) چارچوب نظری :نیاز فوری به یک تعریف دقیق و جامع از حجیمداده ،و از آن مهمتر ،یک مدل ساختاری و نظری از علوم دادهها
وجود دارد .در حال حاضر ،بیشتر بحثهای حجیمداده از نقطه نظر تجاری به جای تحقیق علمی به آن میپردازند.
ب) استانداردسازی :یک سامانه ارزیابی از كیفیت دادهها و یک استاندارد/معیار ارزیابی از محاسبات دادهها باید معرفی شود .بسیاری از راه
حلها و برنامههای كاربردی حجیمداده ادعا میكنند كه میتوانند پردازش دادهها و ظرفیتهای تجزیه و تحلیل را در تمام جنبهها بهبود دهند،
اما هنوز یک استاندارد و معیار ارزیابی یکپارچه برای برآورد كارایی محاسبات حجیمداده با روشهای ریاضیاتی دقیق وجود ندارد .در حال حاضر،
عملکرد حجیمداده تنها در زمان پیادهسازی و استقرار سامانه قابل ارزیابی است.
ج) آموزش :ظهور حجیمداده باعث پیشرفتهای طراحی الگوریتم شد كه از یک رویکرد مبتنی بر محاسبات فشرده و متمركز 1به یک
رویکرد دادهی فشرده و توزیع شده 2تبدیل شده است .انتقال داده به گلوگاه اصلی محاسبات حجیمداده تبدیل شده است .از همین رو ،مدلهای
محاسباتی جدیدی برای حجیمداده پدید آمدهاند كه شیوه كاركرد آنها با مدلهای محاسبات قبلی تا حد زیادی متفاوت میباشد و به همین دلیل،
بایستی نیروی متخصص و توانمند در این زمینه آموزش داده شود [.]9

Centralized
Distributed
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در كنار مشکالت فوق ،راهاندازی هر سامانه حجیمداده چالشهایی به همراه دارد كه باید حتما به آنها توجه شده و راهکاری برای آن اندیشیده
شود .البته باید توجه نمود كه اصول یک راهکار منحصربفرد برای این چالشها وجود ندارد و متناسب با نوع مسئله و ماهیت داده و كاربردها ،باید
این چالشها مرتفع شوند .مهمترین این چالشها به شرح زیر میباشند:
الف) ذخیرهسازی :اولین چالش اساسی از ماهیت اصلی خود حجیمداده سرچشمه میگیرد كه حجم میباشد .چگونگی ایجاد یک سامانه
ذخیرهسازی پایدار برای نگهداری ،بروزرسانی و افزایش نمایی دادهها یک چالش است .اصول در یک محیط مبتنی بر حجیمداده از سرورهای متعدد
برای ذخیرهسازی داده به صورت توزیع شده استفاده میشود .ثانیاً ،شناسایی مجموعه دادههای با ارزش ،ذخیرهسازی ایمن و امن دادهها ،افزایش
كارائی و سرعت بازیابی دادهها و امکان درج و بروزرسانی لحظهای و آنالین دادهها همچنان جزو چالشهای اصلی در ذخیرهسازی حجیمداده است.
برای مثال ،معمول در سامانههای حجیمداده ،از هر داده نسخههای پشتیبان متعددی ساخته و نگهداری میشود.
ب) پردازش :عامل حجم و تنوع حجیمداده كه ناشی از جمعآوری مجموعه دادههای بزرگ از انواع مختلف (ساختیافته ،نیمه ساختیافته
و غیر ساختیافته) و همینطور از منابع مختلف است همچنان چالش بزرگی در بحث پردازش محسوب میشود .بسته به كاربرد و نوع مسئله،
پردازش این دادهها میتواند به صورت تودهای (بچ )1و یا لحظهای (استریمی )2باشد .پردازش چنین مجموعه دادههایی نیازمند فنآوریهای جدیدی
بر روی بسترهای توزیعشده و خوشهای 3میباشد كه میتواند الگوریتمها و ساختمان دادههای مختلفی را تولید و اجرا كند.
ج) امنیت و حریم خصوصي :نگران كنندهترین چالش كنونی حجیمداده ،حفظ امنیت اطالعات و حریم خصوصی میباشد .با توجه به ابعاد
و ارزش بالی داده ،تامین امنیت مجموعه دادهها یک چالش اصلی محسوب میشود .جلوگیری از نشت و یا دستکاری دادهها در هنگام ذخیرهسازی،
بازیابی ،پردازش و دفاع از حمالت بیرونی نیازمند یک مدل امنیت داده محور قابل اعتماد است .این فنآوری همچنین باید از جلوگیری تهدیدات
امنیتی كه ممکن است در طول چرخه از تولید تا نمایش چنین دادههای بزرگی رخ دهد ،مراقبت كند [ ،]6به ویژه آنکه یکی از مزیتهای
سرویسهای حجیمداده ،توانایی اشتراک و انتشار دادهها بر روی شبکه است .از طرف دیگر ،امروزه حریم خصوصی برای افراد و سازمانها بسیار
حیاتی شده است و به همین دلیل ،این موضوع تبدیل به یک چالش عمده برای حجیمداده شده است .مشخص است كه حفظ حریم خصوصی
صرفا با از بین بردن ساده هویت صاحبان دادهها تامین نمیشود .در بسیاری از موارد از طریق تجزیه و تحلیل دادههای منتشر شده ،كشف مقدار
قابل توجهی از اطالعات خصوصی حتی پس از حذف هویت صاحبان دادهها ممکن است .حتی اگر دادهها شامل هیچ شناسه صحیحی نباشند ،تجمیع
اطالعات میتواند یک هویت منحصر به فرد از شخص یا سازمان را مانند اثر انگشت شکل دهد [ .]4برای تضمین حفظ حریم خصوصی ،دادهها باید
با تکنیکهای گمنامسازی پیشرفتهتر پردازش شوند .با این حال ،این تکنیکها برای دادههای حجیم خیلی مناسب نمیباشند[.]1

1
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امنیت حجیمداده
عالوه بر حجم ،سرعت تولید و تنوع داده كه معمو ًل به عنوان سه ویژگی بارز حجیمداده در نظر گرفته میشوند ،ویژگیهای مهم دیگری
مانند صحت ،اعتبارسنجی و تغییرات در حجیمداده وجود دارند كه بر امنیت و حفظ حریم خصوصی تأثیر می گذارند .این ویژگیها در زیر با توجه
به تأثیر آنها بر امنیت دادهها و حریم خصوصی حجیمداده بحث شدهاند:
•

حجم :حجم در واقع بیان كننده اندازه مجموعه دادهها است كه در حجیمداده از گیگابایت تا اگزابایت یا حتی فراتر پیش میرود.
طبیعتا حجم دادههای زیاد نیاز به ذخیرهسازی در سامانههای ذخیرهسازی چندلیه و توزیعشده دارد .جابجایی دادهها بین لیههای
مختلف منجر به شکلگیری مدلهای تهدید جدید و پیدایش تکنیکهای جدید برای رسیدگی به آنها شده است .مدل تهدید برای
سامانههای مبتنی بر شبکه ،توزیع شده و خودكار شامل سناریوهای مهم زیر است :محرمانه بودن و جامعیت ،امنیت منبع داده و
انتقال آن ،دسترسپذیری ،سازگاری ،حمالت تبانی ،احراز هویت و حق دسترسی ،ثبت وقایع و نگهداری عملیات.

•

سرعت :سرعت نرخ جریان داده را توصیف میكند .دادهها معمو ًل به صورت تکی و یا دستهای وارد میشوند و به طور مداوم جاری
و پخش میشوند .مانند سایر بانکهای اطالعاتی غیررابطهای ،چارچوبهای برنامهنویسی توزیع شده لزوما با هدف حفظ امنیت و
حریم خصوصی توسعه نیافتهاند .در این فضا ،گرههای محاسباتی غیرامن ممکن است اطالعات محرمانه را انتشار دهند .حمالت
زیرساختی به دلیل سطح بالی اتصال و وابستگی اجزاء میتوانند بخش قابل توجهی از سامانه را به خطر اندازد .اگر سامانه نتواند
احراز هویت قوی بین گرههای توزیع شده برقرار كند ،گرههای مخرب میتوانند در دادههای محرمانه استراق سمع كنند.

•

تنوع :ساختار دادهها را توصیف میكند ،به این معنی كه آیا دادهها ساختیافته ،نیمه ساختیافته یا غیر ساختیافته هستند.
همواره مبحث امنیت پایگاه داده سنتی رابطهای با دادههای غیررابطهای یک چالش بوده است .این سامانهها اغلب بدون مالحظات
امنیتی و حفظ حریم خصوصی طراحی شدهاند و این عملکرد منفی معمو ًل به میانافزارها نیز منتقل میشود .همچنین رمزنگاری،
سازماندهی دادهها بر اساس معنای آنها را تا حدودی مختل میكند .پدیده جدیدی كه توسط تنوع داده ارائه شده است و اهمیت
قابل توجهی كسب كرده است ،توانایی استنباط هویت از مجموعه دادههای ناشناس با استفاده از دادههای بانکهای اطالعاتی
عمومیِ ظاهراً غیرمرتبط است .روند این استنتاج هویتی ظاهرا به دلیل حجم داده زیاد است ،اما تنوع منابع داده نیز به عنوان یکی
از علل این رخداد لحاظ میشود.

•

صحت :صحت و اعتبار دادههای بزرگ شامل چندین ویژگی فرعی است كه در زیر شرح داده شدهاند .صحت داده خود به صورت
مستقیم یک بعد از امنیت حجیمداده را تشکیل میدهد.
•

منبع داده :تشخیص منبع اصلی دادهها به وسیله پایش فراداده یا با ابزارهایی فراتر انجام میپذیرد.

•

جمعآوری :تضمین درستی روشهای بکار رفته برای جمعآوری اطالعات را شامل میشود.
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•

اصالح :یک مفهوم یکپارچه است كه صحت را به كیفیت دادهها مرتبط میكند .به عنوان مثال ،ممکن است دادههای
خام را با رفع خطاها ،پر كردن مقادیر خالی ،مدل سازی ،كالیبراسیون مقادیر و سفارشیسازی جمعآوری دادهها بهبود
بخشد.

•
•

اعتبار :به دقت و درستی دادهها برای كاربرد آن اشاره دارد كه به آن كیفیت داده نیز گفته می شود.

نوسان و تغییرات :چگونگی تغییر ساختار دادهها با گذشت زمان را مشخص میكند كه بر اصل داده و كیفیت آن تأثیر مستقیم
میگذارد .دادههای حجیم نیز تا حد زیادی در حال تغییر و دگرگونی هستند ،زیرا دادههای حجیم وابسته به ابزارهای تولید و
جمعآوری داده هستند.

حجیمداده مسائل و چالشهای بسیار مهمی در خصوص امنیت اطالعات ایجاد میكند .در عین حال ،تجزیه و تحلیل حجیمداده ،فرصتهای
قابل توجهی را برای پیشگیری و تشخیص حمالت سایبری پیشرفته وعده میدهد كه با استفاده از دادههای حجیم و تحلیل آنها قابل دستیابی
میباشد .اگرچه امنیت اطالعات برای حجیمداده از ابتدا وجود داشته است ،این مسائل تا به حال توجه كمی را به خود جلب كردهاند .برخی از محققان
اشاره داشتهاند كه به علت حجم زیاد دادهها و پیچیدگی كار با آنها ،در حال حاضر حجیمداده برای حمله كنندگان جذاب نیست .اتحاد امنیت ابر
( ،)CSAیک گروه كاری كه مسائل امنیتی حجیمداده را مطالعه میكند ،به تازگی یک سند ارائه نموده است كه ابزارهای محافظت از سامانههای
حجیمداده را فهرست میكند.]14[ :
 .1محاسبات امن در چارچوبهای برنامهنویسی توزیع شده :استفاده از ابزارهای امنیتی در یک معماری توزیعشده كه به صورت گسترده
و همزمان به اجرا در میآیند ،برای نمونه راهکارهای رمزنگاری توزیعی با مخازن رمز توزیعشده.
 .2روشهای امنیتی برای ذخیرهسازی دادههای رابطهای :در سامانه حجیمداده ،دادههای غیرساختیافته كه شامل انواع فایلها و
قالبهای متنوع مانند تصویر ،متن و غیره میباشند ،حضور دارند كه از ارتباط دادن آنها ،اطالعات مهمی استخراج میشود .بینام
كردن دادهها و مخدوش كردن هویت آنها به همراه درهمسازی محتوایی میتوانند برای حفظ امنیت و حریم خصوصی گزینههای
مناسبی باشند.
 .3ذخیرهسازی امن و پایدار دادهها و نتایج تحلیلی :دادهها و به ویژه ،نتایج تحلیل باید به صورت محرمانه و رمزشده در بستر داده
ذخیره و بازیابی شود .همینطور ،پایداری داده (برای مثال ،از طریق تکرارسازی) در قبال بروز خرابی نیز اهمیت ویژهای دارد.
 .4اعتبارسنجی /فیلتر نقطه ورودی و خروجی داده :در مورد اعتبارسنجی دادهها كه از منابع مختلف جمعآوری میشوند نیز باید دقت
نظر لزم صورت گیرد ،تا دادهها از مبدا فرآیند حجیمداده (جمعآوری) تا استنتاج و نمایش از كیفیت و اهمیت لزم برخوردار باشند
و داده بیكیفیت و مخرب اجازه ورود پیدا نکند.
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 .5امنیت بالدرنگ :وجود مکانیزمهای امنیتی كه بتوانند تهدیدات امنیتی ،نفوذها ،خرابکاریها ،و سایر تهدیدات را در پردازشهای
آنالین به صورت لحظهای تشخیص دهند ،امری ضروری میباشد.
 .6دادهكاوی و تجزیه و تحلیل مقیاسپذیر :استفاده از ابزارهای دادهكاوی در بال بردن سطح امنیت و حفظ حریم خصوصی به صورت
تشخیص و پیشبینی انواع مشکالت امنیتی و رخنههای مختلف ضروری میباشد.
 .7اجرای داده امنیتمحور به طور رمزی :قابلیت رمزنگاری یکی از مهمترین راهکارهای مورد استفاده برای دادههای مهم و بحرانی
است .بدین معنی كه استفاده از این دادهها چه در حین ذخیرهسازی و چه درحین پردازش باید مشروط به استفاده از پروتکلهای
رمزنگاری باشد.
 .8كنترل دسترسی :این مورد یکی از مهمترین چالشهای بحث حجیمداده است ،زیرا به دلیل ماهیت توزیع شده بسترها و زیرساخت-
های آن حفظ یکپارچگی كنترل و مدیریت دسترسی كاربران به دادهها با سختیهای زیادی همراه است.
 .9منبع اطالعات (دادهها) :تعیین منابع داده ارزشمند و مورد تایید كه بستر حجیمداده از دادههای آنها استفاده نماید نیز با چالشهای
مهمی روبرو است .تعیین منابع داده ،اولویت دادهها ،تعیین كیفیت ،تعیین تمیز بودن داده از موارد قابل بحث در این مورد میباشند.
 CSAاین ابزارها را به چهار گروه تقسیم میكند )1 :امنیت زیرساخت )2 ،حفاظت دادهها )3 ،مدیریت دادهها و  )4امنیت واكنشی و بازیابی.
در گروه نخست برای تأمین امنیت زیرساختهای حجیمداده ،ذخیرهسازی و پردازشهای توزیعشده باید ایمن باشند ،یعنی تا حد ممکن ،هر یک
از سرورها ،ابزارها و روشهای مورد استفاده به صورت مستقل ،امنیت را تامین نمایند .برای تأمین حفاظت دادهها ،انتشار اطالعات باید حافظ حریم
خصوصی باشد و از دادههای حساس باید با استفاده از رمزنگاری و كنترلدسترسی جزیی و در سطح ركورد محافظت شود .مدیریت دادهها،
راهحلهای مقیاسپذیر و توزیعشده را برای تأمین مدیریت و كنترل دسترسی دادهها و همچنین ممیزی و نظارت پیشرفته بر روی آنها ایجاد
میكند .در انتها ،در گروه امنیت واكشی و بازیابی ،دادههای منتشرشده از منابع متنوع باید برای یکپارچگی بررسی شوند ،سپس برای تشخیص
رخدادهای امنیتی از الگوهای خواندن و نوشتن داده ،مورد تجزیه و تحلیل آنالین قرار گیرند و جهت حصول اطمینان از امنیت زیرساختها استفاده
شوند.

حریم خصوصي حجیمداده
در سال  2012مركز فنآوری اطالعات اینتل 200 ،مدیر فنآوری اطالعات را در شركتهای بزرگ مورد مطالعه قرار داد تا بفهمد چگونه به
آنالیز داده میپردازند .آنها از مدیران فنآوری اطالعات خواستند تا استانداردهایی را كه برای تجزیه و تحلیل حجیمداده نیاز است بیان كنند .جوابها
اینگونه بود :امنیت دادهها ،فنآوری برای نگه داشتن حریم خصوصی دادههای مشتریان ،شفافیت داده ،تعیین معیار عملکرد ،قابلیت همکاری سامانه
و دادهها [.]9
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معنای كلی حفظ حریم خصوصی جلوگیری از فاش شدن اطالعات حساس است .در مورد حجیمداده ،حجم بال و انواع مختلف دادهها جمعآوری
شدهاند كه ممکن است حاوی اطالعات شخصی افراد یا سازمانها باشند .برای جلوگیری از آشکارسازی تمام این اطالعات شخصی و حساس ،اصطالح
حریم خصوصی حجیمداده به كار می رود[.]6

حریم خصوصی حجیمداده شامل دو جنبه است:
•

حفاظت از حریم خصوصی شخصی در طی جمعآوری دادهها :منافع شخصی ،عالقمندیهای شخصی ،عادتها و ویژگیهای ظاهری
و یا باطنی در مورد كاربران و یا شركتها ممکن است به آسانی بدست آورده شود و كاربران از این موضوع آگاه نباشند.

•

حفاظت از حریم خصوصی شخصی در طی ذخیرهسازی و انتقال دادهها :دادههای شخصی حریم خصوصی ممکن است در طی
ذخیرهسازی ،به هنگام انتقال و یا استفاده ،حتی اگر با اجازه كاربران به دست آورده شود ،به بیرون درز كند .برای مثال ،در حال
حاضر ،فیسبوک به عنوان یک شركت حجیمداده ،با بیشترین دادههای اجتماعی فرض میشود .بر اساس گزارشی كه توسط یک
محقق ( )Ron Bowesانجام شد ،وی موفق شد از طریق جمعآوری صفحات عمومی كاربران فیسبوک از كاربرانی كه برای تغییر
تنظیمات حریم خصوصیشان دچار مشکل شده بودند ،اطالعات مهمی را بدست آورد .این محقق ،دادهها را در یک بسته  2.8گیگا
بایتی بستهبندی كرد و از طریق یک فایل بیتتورنت آنرا منتشر كرد]15[ .

ظرفیت تجزیه و تحلیل حجیمداده ممکن است منجر به استخراج حریم خصوصی از اطالعات به ظاهر ساده شود .بنابراین ،حفاظت حریم
خصوصی یک مسئله جدید و چالش برانگیز خواهد بود [.]9

1-4

مشکالت و چالشهای حریم خصوصي

حفظ حریم خصوصی چالش بزرگی در حجیمداده است .عوامل مختلفی كه نقش مهمی در حریم خصوصی حجیمداده ایفا میكنند و آن را
چالش برانگیزتر میكنند به شرح زیر هستند:
•

حریم خصوصی مبتنی بر متن :اساسیترین چالش حریم خصوصی تعریف حریم خصوصی مبتنی بر متن است كه در آن هر مجموعه
داده معنای متفاوتی در متنهای متفاوت دارد و تصمیمگیری در مورد اینکه كدام مجموعه دادهها در آن محتوا حساس هستند،
بسیار سخت است .برای مجموعه دادههای مختلف در متنهای متفاوت ،پیدا كردن اینکه چقدر حریم خصوصی مورد نیاز است،
دشوارتر خواهد بود و بنابراین رعایت حریم خصوصی در آن چالشبرانگیز میشود.

•

مجموعه دادههای متراكم و مربوط به هم :مجموعههای داده در حجیمداده به یکدیگر مرتبط هستند .بنابراین ،اگر آشکار كنندهای
در حریم خصوصی یک مجموعه داده وجود داشته باشد ممکن است منجر به آشکار كننده حریم خصوصی در سایر مجموعه دادهها
شود .تهدید حریم خصوصی همچنین ممکن است در زمان پردازش دادهها رخ دهد ،از آنجا كه این احتمال وجود دارد كه یک
10
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اطالعات از یک مجموعه داده هنگام پردازش مجموعه دیگری مورد نیاز باشد .چنین مجموعه دادههای یکپارچه و مرتبط به هم به
عنوان شبه شناسه تصور میشود ،كه یک تهدید بزرگ حریم خصوصی است.
•

مدلسازی تهدید :مدلسازی تهدید یک تکنیک ساختیافته برای طراحی یک راهحل حفظ حریم خصوصی توسط شناسایی قبلی
اهداف حریم خصوصی و حمالت است كه ممکن است رخ دهد .بنابر این ،چنین رویکردی نیازمند یک ایده و مدل شفاف در مورد
نوع تهدید حریم خصوصی و چگونگی رسیدگی به آنها است .البته چنین شناسایی از تهدید و ارائه راه حل طراحی شده برای آن
تهدید كار آسانی در حجیمداده نیست ،زیرا در حال حاضر چنین فنآوری كه بتواند به این نوع از مجموعه دادههای متنوع و بزرگ
رسیدگی كند ،وجود ندارد.

•

بودجه بندی حریم خصوصی :هزینه ای كه باید صرف حفظ حریم خصوصی حجیمداده شود ،موضوع بسیار چالش برانگیز دیگر است.
برآورد هزینه از نظر نیازهای محاسباتی انجام میشود ،بدین معنی كه امکان انتخاب تکنیکی كه از نظر محاسباتی بسیار گران باشد
وجود ندارد .البته هنوز در رویکردهای محاسباتی برای حفظ حریم خصوصی حجیمداده مشکالت دانشی و فنی وجود دارد.

•

سیاستها و مجوزهای قانونی :امروزه داده به عنوان یک دارایی ارزشمند در نظر گرفته میشود و به علت اهمیت در حال افزایش آن
تاكنون ،سیاستها و قوانین نقش بسیار مهمی ایفا میكند .كشورهای مختلف قوانین مختلفی برای داده و حریم خصوصی آن دارند.
یک تکنیک جدید مورد نیاز است كه بتواند تمام جنبههای قانونی را دنبال كند .حفظ حریم خصوصی با تحقق تمام این محدودیت-
های قانونی یک مانع بزرگ است[.]6

2-4

نقش کاربران و رویکردهای حریم خصوصي

كاربران نقشهای مختلفی در دسترسی به دادهها و استفاده از آن دارند و نوع نگرانیهای حریم خصوصی كاربران نیز وابسته به نقش آنها
میباشد .به عبارت دیگر ،تعاریف و رویکردهای حفظ حریم خصوصی متناسب با نقش كاربران متفاوت میباشد []12
•

برای ارائه دهنده دادهها ،هدف حفظ حریم خصوصی ،كنترل موثر مقدار داده حساسی است كه به دیگران نشان داده شده است .برای
رسیدن به این هدف ،ارائه دهنده دادهها میتواند از ابزارهای امنیتی برای محدود كردن دسترسی دیگران به دادههایش استفاده كند
یا دادههای خود را در مزایده بفروشد تا حریم خصوصی از دست رفته را جبران كند (مثال ،برای حریم خصوصی از دست رفته به
میزان كافی غرامت دریافت كند) و یا دادههای خود را برای پنهان كردن هویت واقعی خودش تعریف كند.

•

برای جمعآوری كننده دادهها ،هدف حفظ حریم خصوصی ،انتشار دادههای مفید برای كاوشگران داده است ،بدون اینکه هویت ارائه
كنندگان دادهها و اطالعات حساس در مورد آنها افشاء شود .برای رسیدن به این هدف ،جمعآوری كننده دادهها نیاز به توسعه مناسب
مدلهای حریم شخصی دارد تا امکان از دست دادن حریم خصوصی را تحت حمالت مختلف محدود نماید و تکنیکهای گمنامسازی
را روی دادهها اجرا نماید.
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•

برای كاوشگران دادهها ،هدف حفظ حریم خصوصی ،رسیدن به نتایج صحیح داده كاوی است به نحوی كه اطالعات حساس را در
فرآیند داده كاوی یا در نتایج استخراج (كاوش) به صورت پنهان نگه دارد .برای رسیدن به این هدف ،كاوشگر داده میتواند ،قبل از
اینکه الگوریتمهای كاوش خاص روی داده اعمال شود ،یک روش مناسب برای تغییر دادهها انتخاب كند یا از پروتکلهای محاسباتی
امن برای اطمینان از امنیت دادههای خصوصی و اطالعات حساس موجود در مدل یاد گرفته شده استفاده كند.

•

برای تصمیمگیرنده ،هدف حفظ حریم خصوصی ،قضاوت صحیح در مورد اعتبار نتایج دادهكاوی میباشد كه به آن دست پیدا كرده
است .برای رسیدن به این هدف می تواند از تکنیکهایی نظیر ردیابی برگشت به عقب استفاده كند ،یا دستهكنندهای برای تفاوت
قائل شدن بین اطالعات درست از اطالعات نادرست بسازد.

معماریهای حجیمداده
با بررسی معماریهای حجیمداده كه توسط شركتهای مختلف پیشنهاد شدهاند ،یک سری ویژگیهای مشترک در ساختار آنها قابل مشاهده
میباشد .هر یک از پلتفرمهای مورد بررسی از مولفههای مشتركی (نظیر مدیریت و ذخیرهسازی داده ،تجزیه و تحلیل داده و غیره) در معماری
خود استفاده كردهاند كه در ادامه به طور خالصه به بیان ویژگیهای معماریهای مرجع ارائه شده میپردازیم.

1-5

معماری مارکوس

آقای ماركوس ،یکی از مشاركتكنندگان و محققین پیشرو در حوزه حجیمداده است .ایشان یک مدل معماری لیهای را برای حجیمداده ارائه
داده است [ .]16این مدل شش مؤلفه زیر را در بر میگیرد:
•

منابع داده :این مؤلفه ورودی دادههای خارج از سامانه حجیمداده را برای مؤلفههای داخلی حجیمداده فراهم میكند.

•

رابط برنامه و كاربری :این مؤلفه برنامههای كاربردی و همینطور رابط كاربری (به عنوان مثال بصریسازی) حجیمداده را فراهم
میكند.

•

پایگاه دادههای تحلیلی و رابطها :این چارچوب ادغام بانکهای اطالعاتی را در معماری حجیمداده پیشنهاد میكند .ایندادهها
میتوانند دارای پایگاه دادههای مقیاسپذیر با دادههای استخراج شده از دادههای ذخیره شده باشند .این چارچوب پایگاه دادهها و
رابطهای متنوعی را مانند پایگاه داده تحلیلی ،پایگاه داده عملیاتی به همراه رابطهای دستهای و تعاملی دسترسی به دادهها فراهم
میكند.

•

جریان مقیاسپذیر و پردازش دادهها :این مؤلفه فیلترها و مکانیزمهای تبدیل بین جریان دادهها از منابع خارجی و ساختمان
دادههای مورد استفاده در سامانههای حجیمداده داخلی را فراهم میكند.
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•

زیرساخت مقیاسپذیر :این چارچوب زیرساختهای مقیاسپذیر را تعیین میكند كه میتوانند افزودن منابع جدید را (مثال سرور
و یا فضای ذخیرهسازی) به سامانه تسهیل نماید .چارچوبهای ممکن شامل ابرهای پردازشی عمومی و یا خصوصی و همچنین
ذخیرهسازهای مقیاسپذیر و تزویع شده داده میباشند.

•

خدمات پشتیبانی :این چارچوب خدمات مورد نیاز برای پیادهسازی و مدیریت سامانههای دادههای حجیم را مشخص میكند .اجزاء
فرعی مشخص شده در خدمات پشتیبانی در زیر نام برده شدهاند:
•

طراحی ،توسعه و استقرار ابزارها :این چارچوب ابزارها و كتابخانههای آماده سطح بال برای پیادهسازی و اجرای
برنامههای حجیمداده ارائه میدهد .سطح مهارت لزم برای توسعهدهندگان بنگاههای اقتصادی و دولتی باید متناسب
با كاربردهای حجیمداده ارتقا یابد.

•

امنیت :در این قسمت به عدم پشتیبانی از استانداردی مناسب برای پرداختن به امنیت دادهها و حریم خصوصی
اشاره شده است .این چارچوب عنوان میكند كه تنها احراز هویت  Kerberosبرای  Hadoopو  Knoxوجود دارد.

•

مدیریت فرآیندها :این چارچوب یادآور میشود كه توسعهدهندگان ابزارهای مدیریت فرآیند را برای تقویت پیادهسازی
اولیه منبعباز عرضه میكنند.

•

مدیریت منابع و سامانه :این چارچوب خاطرنشان میكند كه ابزارهای مدیریت سامانه منبعباز نابالغ هستند .با این
حال ،ابزارهای مقیاسپذیر تجاری در دسترس هستند.

2-5

معماری مایکروسافت

مایکروسافت یک معماری مرجع حجیمدادهای را تعریف میكند كه بتواند چهار قابلیت عملکردی كلیدی را تامین كند [ .]16در ادامه به طور
خالصه ،مؤلفههای این معماری بیان میشود:
•

منابع داده  :طبق تعریف مایکروسافت" ،دادههای موجود در حجیمداده" برای یک هدف خاص جمعآوری میشوند و از اینرو ،اشیاء
داده را به شکلی ایجاد میكند كه از كاربرد شناخته شده در زمان جمعآوری دادهها پشتیبانی كند .پس از جمعآوری دادهها،
میتوان برای اهداف مختلفی از آن استفاده كرد .البته بعضی از این اهداف و كاربردها در زمان جمعآوری نامشخص است.
مایکروسافت همچنین توضیح میدهد كه منابع داده را میتوان با چهار ویژگی كه همه آنها مستقل از محتوا و مقادیر دادهها است،
طبقه بندی كرد :حجم ،سرعت ،تغییرپذیری و تنوع.

•

تبدیل داده :دومین مؤلفه معماری مرجع حجیمداده كه مایکروسافت شرح داده است ،تبدیل و انتقال داده است .مایکروسافت این
مرحله را مرحلهای برای پردازش و تبدیل دادهها به روشهای مختلف برای استخراج ارزش و دانش از اطالعات خام تعریف میكند.
هر تابع تبدیل ممکن است مرحله پیشپردازش خاص خود را داشته باشد .ممکن است از زیرساختهای دادههای تخصصی مختلفی
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استفاده كند كه برای شرایط موردنیاز مناسب باشد .همچنین ممکن است حریم خصوصی و سایر مالحظات مربوط به سیاست
گذاری و قابلیت توسعه و همکاری نیز وجود داشته باشد .این عملیات در چهار مرحله جمعآوری داده ،تجمیع داده ،تطبیق داده و
فراداده و دادهكاوی انجام میگیرد.
•

زیرساخت داده :مایکروسافت زیرساختهای حجیمداده را به عنوان مجموعهای از نرمافزارهای ذخیرهسازی داده یا بانک اطالعاتی،
سرورها ،ذخیرهسازی و شبکهسازی تعریف میكند كه برای پشتیبانی از توابع تبدیل دادهها و ذخیره اطالعات در صورت لزوم
استفاده میشود .عالوه بر این ،مایکروسافت برای دستیابی به راندمانهای بالتر ،زیرساختها را به عنوان واسطهای تعریف میكند.
دادهها از حجم ،تنوع ،تغییرات و سرعتهای مختلف معمو ًل با استفاده از فنآوریهای محاسبات و ذخیرهسازی متناسب با
خصوصیات داده ذخیره و پردازش میشوند.

•

استفاده و كاربرد داده :آخرین مؤلفه چارچوب معماری حجیمداده استفاده از داده است .داده پس از طی كردن مسیر از طریق
زیرساختهای معین ،به صورت نتیجه نهایی میتواند در قالبهای مختلف ،دانهبندی مختلف و تحت مالحظات امنیتی مختلف
ارائه شود.

3-5

معماری آمستردام

دانشگاه آمستردام ،یک چارچوب بزرگ حجیمداده را به عنوان بخشی از كل زیرساخت ابری و رایانش ابری در قالب پنج زیربخش ارائه میدهد
[ .]16هر یک از پنج زیربخش در ادامه بررسی شده است.
•

مدل داده :چارچوب معماری حجیمداده شامل مدلها ،ساختارها و انواع دادهها است كه دادههای گوناگون تولید شده توسط منابع
دادههای مختلف را پشتیبانی میكند.

•

تجزیه و تحلیل حجیمداده :دراین معماری ،تحلیل حجیمداده به عنوان مؤلفهای است كه از معماریها و فنآوریهای پردازش
سریع یا  HPCاستفاده میكند .عالوه بر این ،انتظار می رود كه تجزیه و تحلیل حجیمداده به صورت عمودی و افقی مقیاسپذیر
باشد .این امر می تواند به طور طبیعی هنگام استفاده از پلتفرم مبتنی بر رایانش ابری و ادغام و ارتباط بین ابرها محقق شود .این
معماری قابلیتهای تجزیه و تحلیلهای متنوعی مانند پالیش داده ،پردازش بالدرنگ ،پردازش جریانی و دستهای و غیره را
پشتیبانی میكند كه توسط معماری پردازش سریع پشتیبانی میشوند.

•

مدیریت حجیمداده :این معماری ،خدمات مدیریتی را در قالب اجزا زیر بیان میكند:
 −تهیه نسخه پشتیبان از دادهها ،تکرار داده ،پیشرو بودن
−

ثبت ،نمایه سازی /جستجو ،فراداده ،هستی شناسی ،فضای نام
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•

زیرساخت حجیمداده :این معماری ،زیرساختهای حجیمداده را تعریف میكند كه نیاز به دسترسی گسترده به شبکه و زیرساخت-
های محاسباتی و ذخیرهسازی به جهت ارائه عملکرد قابل اطمینان دارد.

•

امنیت حجیمداده :معماری مرجع ،امنیت دادههای حجیم را بدین شکل توصیف میكند كه باید از دادهها در حالت غیرپردازشی و
در حین پردازش محافظت كند ،از محیطهای پردازش قابل اعتماد و عملکرد و كاربرد اطمینان حاصل كند ،كنترل دسترسی با
جزییات را فراهم كند و از اطالعات شخصی كاربران محافظت كند.

4-5

معماری آی بي ام

این مدل مرجع حجیمداده ،یک چارچوب بزرگ داده را ارائه میدهد كه میتواند در چهار بلوک عملکردی اصلی خالصه شود ،كه در زیر
شرح داده شدهاند [.]16
•

اكتشاف داده :این معماری تجزیه و تحلیل دادهها را به عنوان اولین مرحله از فهم و درک از منابع داده برمیشمرد و در ادامه
كیفیت دادهها و ارتباط آن با سایر عناصر داده را توضیح میدهد .كشف داده همچنین از نمایه سازی ،جستجو و ارتباطات دادهای
پشتیبانی میكند .این كشف مستقل از منابع داده است كه شامل بانکهای اطالعاتی رابطهای ،فایلهای مسطح و سامانههای
مدیریت محتوا است .ذخیرهسازی داده از دادههای ساختیافته ،نیمهساختیافته یا بدون ساختار پشتیبانی میكند.

•

تحلیل داده :معماری حجیمداده ،اجرای هر دو نوع عملیات ذخیرهسازی و تجزیه و تحلیل را بر روی یک پلتفرم یکسان پیشنهاد
میدهد كه این رویکرد بر خالف رویکرد سنتی كه نرم افزار تجزیه و تحلیل بر روی زیرساختهای مجزا اجرا میكند ،است .منطق
این است كه محیطهای داده برای دسترسی سریعتر به دادهها بهینهسازی میشوند ،اما لزوماً برای محاسبات ریاضی پیشرفته
نیستند .بنابراین ،با تجزیه و تحلیل به عنوان یک بار كاری مشخص و مجزا كه باید در یک زیرساخت جداگانه اداره شود ،برخورد
می شود .لیکن در معماری حجیمداده ،به دلیل توزیعشدگی حجم زیادی از داده و نیاز به انتقال دادهها ،این دو عملیات بهتر است
بر روی یک پلتفرم انجام گیرند .از جمله این كاركردهای تحلیلی میتوان هوش تجاری و گزارشات ،برنامههای كاربردی ،برنامههای
صنعتی و تحلیلهای پیشگویانه نام برد.

•

زیرساخت حجیمداده :یکی از اهداف اصلی یک بستر حجیمداده باید كاهش زمان چرخه تحلیلی باشد (یعنی مدت زمانی كه برای
كشف و تبدیل دادهها ،توسعه و ارزشگذاری مدلها و تجزیه و تحلیل و انتشار نتایج به طول می انجامد) .یک بستر حجیمداده
نیاز به تعامل با متداولترین ابزارهای تحلیلی دارد .این نوع كاركرد نیاز به مجموعهای غنی از الگوریتمهای "موازیسازی" دارد كه
برای اجرا در حجیمداده ایجاد و آزمایش شدهاند .همچنین باید قابلیت نمایش و انتشار نتایج را به روشی بصری و با كاربرد آسان
فراهم آورد.
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•

ادغام اطالعات و مدیریت :آخرین مؤلفه چارچوب حجیمداده ،ادغام و اداره همه منابع داده است .این شامل ادغام دادهها ،كیفیت
دادهها ،امنیت ،مدیریت چرخه زندگی دادهها و مدیریت ارشد دادهها است.

5-5

معماری اوراکل

معماری ارائه شده توسط اوراكل دارای چهار زیربخش است كه در زیر معرفی میگردند [.]16
•

تحلیل اطالعات :بخش تحلیل اطالعات دارای دو فضای اصلی است .تحلیل توصیفی و تجزیه و تحلیل پیشگویانه كه هر كدام به
صورت جزییتر دارای زیربخشهایی هستند .از زیربخشهای تحلیل توصیفی میتوان گزارشگیری و داشبورد را نام برد كه بیشتر
به بیان نتایج تحلیلها میپردازند .در مورد تجزیه و تحلیل پیشگویانه نیز تحلیلهای آماری و معنایی ،دادهكاوی و متنكاوی به
همراه تحلیلهای نگاشت/كاهش وجود دارند.

•

ارائه و تامین اطالعات :این مؤلفه عملیات كشف ،تبدیل و پردازش دادههای حجیم ساختیافته ،بدون ساختار و دادههای جریانی
را انجام میدهد .این امر توسط بانک اطالعاتی عملیاتی و هم انباره داده پشتیبانی میشود.

•

منابع داده :معماری اوراكل ،از انواع ساختار دادهای پشتیبانی میكند .دادههایی همچون فایلهای توزیع شده ،دادههای جریانی،
دادههای رابطهای ،دادههای غیرساختیافته و دادههای فضایی/رابطهای در این معماری مورد استفاده قرار میگیرند.

•

خدمات زیرساختی :مباحثی همچون سختافزار ،سامانه عامل ،ذخیرهسازی ،امنیت ،شبکه و ارتباطات و مدیریت جامع در این
دسته خدمات قرار میگیرند.

همانگونه كه مشاهده میشود در برخی از معماریهای مطرح شده ،امنیت به عنوان یک بخش مجزا در سامانههای حجیمداده بیان و الزاماتی
برای آن تعیین شده است ،اما در برخی دیگر به صورت ادغام شده در بستر سامانه توزیع شده در نظر گرفته شده است و گاها حتی از ارائه قابلیتها
و یا استانداردهای امنیتی صرفنظر میشود .در ادامه به بیان معماری مرجع و اجزای آن به تفصیل پرداخته میشود.

6-5

معماری مرجع

معماری حجیمداده یا معماری مرجع  ،NBDRAتوسط گروه كاری عمومیحجیمداده  NBD-PWGدر مؤسسه ملی فناوری و استانداردها
)(NISTكه یک گروه معتبر استانداردسازی در آمریکا است ،ارائه شده است [ .]17این مدل بعد از دریافت و مقایسه  9معماری مرجع برای
حجیمدادهها از سازمانها ،شركتها و دانشگاههای مختلف زیر پیشنهاد شده است:
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•

Microsoft

•

University of Amsterdam

•

IBM

•

Oracle
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EMC/Pivotal

•

SAP

•

sight Consulting

•

LexisNexis

•

نکته قابل توجه این است كه معماری مرجع  NBDRAوابسته به یک فناوری یا سازنده خاص یا یک زیرساخت خاص نیست NBDRA .از
لحاظ منطقی از پنج جزء كاركردی اصلی تشکیل شده است كه با یکدیگر در ارتباط هستند .همچنین دو نقش مهم مدیریت و امنیت با تمام اجزاء
اصلی دیگر در این مدل عجین بوده و با آنها در ارتباط هستند .معماری مرجع  NBDRAطوری طراحی شده است كه افراد مختلف شامل مهندسان
سیستم ،دانشمندان داده ،توسعهدهندگان نرم افزار ،معماران داده و تصمیم گیران بتوانند راهکارهای مورد نظر خود را برای مواجهه با مسائلی كه
روشهای بسیار متفاوتی برای حل آنها در زیستبوم حجیمداده وجود دارد ،توسعه دهند .همچنین این معماری مرجع طوری طراحی شده كه
بتواند در حوزههای متنوع با مدلهای مختلف كسبوكار و طرح های تجاری متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.

معماری مرجع  NBDRAدر راستای دو محور ترسیم شده است :زنجیره ارزش اطالعات (محور افقی) و زنجیره ارزش فناوری اطالعات (محور
عمودی) .زنجیره ارزش در راستای محور افقی ،با جمعآوری دادهها ،یکپارچهسازی آنها ،آنالیز و اعمال نتایج حاصل میشود .زنجیره ارزش در
راستای محور عمودی ،با فراهم كردن شبکه ،زیرساختها ،بسترها ،ابزارهای كاربردی و سرویسهای دیگر فناوری اطالعات جهت میزبانی و عملیاتی
كردن حجیمدادهها شکل میگیرد .در محل تالقی دو محور ،كاربردهای دادههای عظیم است كه نشان میدهد آنالیز داده و پیاده سازی آن برای
متولیان حجیمداده ایجاد ارزش میكند .دلیل استفاده از واژه «فراهم كننده» در دو جزء فراهم كننده چارچوب و فراهم كننده كاربردها به ایندلیل
است كه نشان دهد كه ایندو موجودیت ،وظیفه فنی خاصی را در سیستم پیادهسازی یا از آن پشتیبانی میكنند.
بازیگران و متولیان حوزه حجیمدادهها در معماری مرجع  NBDRAبه هفت گروه تقسیمبندی شدهاند ،كه عبارتند از:
•

هماهنگ كننده سامانه

•

فراهم كننده داده

•

فراهم كننده كاربرد حجیمداده

•

فراهم كننده چارچوب حجیمداده

•

مصرف كننده داده

•

موجودیت امنیت و شخصیسازی

•

موجودیت مدیریت

در ادامه هر یک از گروههای فوق توضیح داده میشود.
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5-6-1

هماهنگکننده سیستم

این موجودیت وظیفه فراهم كردن نیازمندیهای فراگیری را كه میبایست توسط سیستم برآورده شود بر عهده دارد .این نیازمندیها عبارتند
از :سیاست ،حکومت ،ساختار ،منابع و نیازمندیهای تجاری و همچنین نیازمندیهای حسابرسی و نظارت بر فعالیتها .هماهنگ كننده سیستم،
نیازمندیهای سیستم و طراحیهای سطح بال و نظارت سیستم دادهای را فراهم میكند .اگرچه نقش هماهنگكننده سیستم قبل از سیستمهای
حجیمداده نیز وجود داشته است ،ولی برخی از فعالیتهای طراحی مرتبط با آن ،در حوزه حجیمداده تغییر یافته است .معمول هماهنگ كننده
سیستم ،اختیار و نقشهای ویژه بیشتری نسبت به دیگر بازیگران دارد و عملیات سیستم حجیمداده را مدیریت و تنظیم میكند .دیگر وظیفه
هماهنگ كننده سیستم ،پیکربندی و مدیریت اجزای دیگر معماری حجیمداده است ،به نحوی كه بتواند یک یا چند بار كاری ،كه معماری برای
اجرای آن طراحی شده است را اجرا كند .عالوه بر آن ،ممکن است كه هماهنگ كننده سیستم از طریق موجودیت مدیریت ،بارهای كاری و كل
سیستم را پایش كند تا تضیمن كند كه نیازمندیهای كیفیت سرویس مشخص شده برای هر بار كاری ارائه میشود .در حقیقت ،ممکن است
هماهنگ كننده سیستم به صورت پویا منابع فیزیکی یا مجازی اضافی مورد نیاز را فراهم كرده و تخصیص دهد تا به نیازمندیهای بار كاری كه
ناشی از تغییرات یا افزایشهای ناگهانی در دادهها یا تعداد تعامالت یا تعداد كاربران است ،پاسخ دهد.

5-6-2

فراهم کننده داده

موجودیت فراهم كننده داده ،داده را در دسترس خود یا دیگران قرار میدهد .این موجودیت در جهت انجام رسالت خود ،تجریدی از انواع
مختلف منابع داده (نظیر داده خام یا دادههایی كه توسط سیستمهای دیگر آماده و تبدیل شده است) را ایجاد میكند و از طریق رابطهای تعاملی
مختلف ،آنها را در دسترس قرار میدهد .موجودیتی كه این نقش را ایفا میكند ،میتواند بخشی از سیستم حجیمدادهها باشد ،بخش داخلی یک
سازماندر سیستم دیگری باشد و یا خارج از سازمانی باشد كه سیستم را هماهنگ میكند.

معمول تعامل میان فراهم كننده داده و فراهم كننده كاربردهای حجیمداده در سه مرحله صورت میپذیرد :ایجاد ارتباط ،انتقال داده و قطع
ارتباط .مرحله ایجاد ارتباط میتواند توسط هر یک از طرفین آغاز شود و معمول شامل سطوحی از تشخیص هویت و اعتبارسنجی میباشد .البته
این مراحل میتواند بسیار ساده بوده و به این صورت انجام شود كه یک طرف ارتباط ،سوكت خود را برای یک پورت شناخته شده در طرف مقابل
باز كند و ارتباط برقرار شود و در نهایت آنرا ببندد.

5-6-3

فراهم کننده کاربرد حجیمداده

موجودیت فراهم كننده كاربرد حجیمداده ،تغییرات مربوط به چرخه عمر دادهها را اجرا میكند تا نیازمندیهایی كه توسط هماهنگ كننده
سیستم ایجاد شده است ،پاسخ داده شود .در این موجودیت ،توانمندیهای عمومی موجود در چارچوبهای حجیمداده با یکدیگر تركیب میشود
تا یک سیستم دادهای مشخص ایجاد شود.
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فراهم كننده كاربرد حجیمداده ،وظیفه اجرای مجموعهای از عملیات در راستای چرخه عمر دادهها را به عهده دارد به نحوی كه بتواند
پاسخگوی نیازمندیهای امنیت و شخصیسازی عالوه بر نیازمندیهای تعیین شده توسط هماهنگ كننده سیستم باشد .فراهم كننده كاربرد
حجیمداده در واقع جزئی از معماری است كه منطق تجاری و كاركردهایی كه میبایست توسط معماری اجرا شود را در هم میآمیزد .فعالیتهای
اصلی فراهم كننده كاربرد عبارت است از:
•

جمعآوری :این فعالیت شامل ایجاد ارتباط با فراهم كننده داده و برقراری رابط تعاملی با آن میباشد.

•

آمادهسازی :این فعالیت شامل اعتبارسنجی (بررسی فرمت ،جمعهای كنترلی یا درهمسازی) ،تمیزسازی (حذف فیلدها یا نمونههای
بد) حذف دادههای خارج از محدوده ،استانداردسازی ،فرمت بندی مجدد و یا بستهبندی میباشد.

•

تحلیل :پیادهسازی و اجرای منطق پردازش حجیمداده كه توسط هماهنگ كننده سیستم مشخص میشود ،میباشد.

•

بصریسازی :هدف این فعالیت این است كه داده را به نحوی فرمت دهی و ارائه كند كه به صورت بهینه ،دانش و معانی را منتقل
كند .آماده سازی بصری سازی ممکن است شامل ایجاد یک گزارش متنی یا تفسیر نتایج تحلیل به صورت گرافیکی باشد.

•

دسترسی :ارتباط یا تعامل با مصرف كننده داده را فراهم میكند.

اجرای فعالیتهای فوق برای هر كاربرد متفاوت بوده و در نتیجه گزینه مناسبی برای استانداردسازی وجود ندارد .اگرچه بسیاری از فعالیتهای
مذكور در سیستمهای پردازش داده سنتی نیز وجود دارد ،ولی ویژگیهای حجم ،تنوع ،سرعت و تغییرپذیری كه در سیستمهای حجیمداده وجود
دارد باعث میشود كه پیادهسازی این فعالیتها نیاز به تغییرات اساسی داشته باشد .الگوریتمها و مکانیزمهای موجود در پیادهسازیهای پردازش
داده سنتی میبایست تنظیم شده و برای مواجهه با حجیمداده بهینه شود.

5-6-4

فراهم کننده چارچوب حجیمداده

این موجودیت ،سرویسها یا منابع عمومیكه قرار است توسط فراهم كننده كاربرد حجیمداده جهت ساختن یک كاربرد مشخص مورد استفاده
قرار گیرد را فراهم میكند .تعداد زیادی از اجزای جدیدی وجود دارد كه فراهم كننده كاربردهای حجیمدادهها میتواند از بین آنها جهت ساختن
یک سیستم مشخص انتخاب كند كه از بین آنها میتوان به پنج بخش زیرساخت (شبکه و محیط و  ،)...بستر داده ،بستر پردازش ،بستر پیامرسانی
و بستر مدیریت منابع اشاره كرد.

5-6-5

مصرف کننده داده

مصرف كننده داده ،خروجی با ارزش سامانه حجیمداده را دریافت میكنند .این واحد در بسیاری از زمینهها همان رابطهای تعاملی كاربردی
را دریافت میكند كه فراهم كننده داده در اختیار فراهمكننده كاربردهای حجیمدادهها قرار میدهد .عالوه بر آن ،مصرف كننده داده مشابه نقش
فراهم كننده داده ،میتواند یک كاربر انتهایی واقعی یا یک سامانه دیگر باشد .فعالیتهایی كه برای نقش مصرف كننده داده تعریف شده است شامل
موارد زیر میباشد:
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•

جستجو و بازیابی

•

آنالیز كردن به صورت محلی

•

گزارشگیری

•

بصریسازی داده

مصرف كننده از رابطهای تعاملی یا سرویسهایی كه توسط فراهم كننده كاربرد حجیمداده فراهم میشود استفاده میكند تا به اطالعات
مورد عالقه خود دست پیدا كند .این تعامالت میتواند شامل گزارشگیری داده ،بازیابی داده و تفسیر داده باشد .تعامالت میتوانند مبتنی بر
درخواست باشند كه طی آن مصرف كننده داده ،تعامل یا دستور را آغاز میكند و فراهم كننده كابرد حجیمداده پاسخ او را میدهد .این تعامل
میتواند شامل ایجاد گزارشها یا حركت در مسیر بطندادهها با استفاده از توابع هوش تجاری كه توسط فراهم كننده كاربرد حجیمداده فراهم شده
است ،باشد .در تمامی موارد ،موجودیت امنیت و شخصی سازی در معماری حجیمداده از محرمانگی ،هویت سنجی و اعتبارسنجی میان مصرف
كننده داده و معماری پشتیبانی میكند.

5-6-6

موجودیت امنیت و شخصيسازی

مباحث امنیت و شخصی سازی ،تمامیاجزای معماری مرجع  NBDRAرا تحت تأثیر خود قرار میدهد .این واحد با واحد هماهنگ كننده
سیستم جهت دریافت سیاست ،نیازمندیها و نظارتها تعامل میكند .در معماری مرجع  NBDRAنقش امنیت و شخصی سازی به صورت بسیار
كلی ارائه شده است و جزئیات آن ارائه نشده است و خود نیازمند یک معماری مرجع جداگانه است.

5-6-7

موجودیت مدیریت

ویژگیهای خاص حجیمداده نیازمند یک بستر مدیریت تطبیقپذیر جهت ذخیرهسازی ،پردازش و مدیریت داده در سامانههای پیچیده است
كه بتواند هر دو جنبه سیستمی و مباحث دادهای را مدیریت كند .به بیاندیگر ،با توجه به ویژگی های حجیمدادهها نظیر حجم زیاد ،سرعت تولید
زیاد ،تنوع دادهها و تغییرپذیری دادهها ،ناگزیر نیازمند یک سیستم و بستر نرم افزار مدیریتی تطبیقپذیر هستیم تا پایش ،تنظیم و مدیریت نرم
افزارها و بستههای نرمافزاری و همچنین مدیریت منابع و پایش كارآیی را به صورت اتوماتیک انجام دهد .مدیریت حجیمداده شامل برخی مالحظات
در سیستم ،داده ،امنیت و شخصیسازی میباشد تا بتواند كیفیت بالی داده و دسترسی امن را نیز فراهم كند .موجودیت مدیریت در معماری مرج
 ،NBDRAدو گروه از فعالیتهای اصلی را شامل میشود :مدیریت سیستم و مدیریت چرخه عمر حجیمداده .مدیریت سیستم شامل فعالیتهایی
نظیر فراهم كردن ،پیکربندی ،مدیریت بستهها ،مدیریت نرمافزاری ،مدیریت نسخه پشتیبان ،مدیریت توانمندی ،مدیریت منابع و مدیریت كارآیی
میباشد .مدیریت چرخه عمر حجیمداده شامل فعالیتهایی مرتبط با چرخه عمر از جمله جمعآوری داده ،آمادهسازی داده ،انتخاب داده ،تحلیل
داده ،بصریسازی و دسترسی است .از آنجایی كه معماری مرجع  NBDRAبسیار عمومی است و مختص یک محصول یا یک مدل كسبوكار نیست،
مالحظات مختلف و راهکارهای متفاوتی میتواند مبتنی بر آن پیادهسازی شود.
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7-5

امنیت معماری حجیمداده

با توجه به انبوه دادههای جمعآوری شده در سامانههای حجیمداده ،تامین امنیت آنها به یک نیاز و دغدغه اصلی تبدیل شده است .در ادامه
معرفی معماریهای موجود برای حجیمداده ،یک معماری برای تامین امنیت در محیطهای حجیمداده ارائه میشود .همانطور كه شركتهای
امنیتی بزرگی مانند سیمنتک و مکآفی گزارش دادهاند ،در طی چند سال گذشته ،حمالت سایبری به شدت افزایش یافته است این حمالت عمدتاً
در نتیجه افزایش سطح حمله به افراد و بنگاههای اقتصادی ،سهولت دسترسی ابزارهای بهرهبرداری ،افزایش قابلیت و توانایی مجرمان سایبری و
عدم درک نحوه عملکرد مجرمان سایبری میباشد .سامانههای نظارت و تحلیل امنیتی سنتی ،از جمله سامانه تایید هویت ،سامانه تشخیص و
پیشگیری از نفوذ (مبتنی بر كانالهای داده  DNS ،DHCP ،HTTPیا  ،)NetFlowابزارهای اطالع رسانی امنیت و مدیریت رویداد ( ،)SIEMو كشف
تقلب ،همگی ابزارهای مبتنی بر امضا بودهاند كه فقط تهدیدهایی را كه در گذشته مشاهده شدهاند شناسایی میكنند .این ابزارها از منابع اطالعاتی
بسیار محدودی برای شناسایی و جلوگیری از حمالت استفاده میكنند كه عمدتاً بر دادههای ایجاد شده در شبکه متمركز شده و مقادیر زیادی از
اطالعات موجود را كه میتوانند برای ایجاد درک بهتر از وضعیت امنیتی یک شركت بکار گیرند ،نادیده میگیرند.
پیشرفتهای سریع در زمینه فنآوریهای مختلف اطالعات و ارتباطات (از جمله محاسبات ابری ،ارتباطات سیار ،شبکههای حسگر بیسیم،
سامانههای فیزیکی سایبری ،اینترنت اشیاء) منجر به ایجاد سامانهها و فرآیندهایی شده است كه میتوانند مقادیر عظیمی از دادهها را تولید و
ذخیره كنند .این پیشرفتها همراه با توسعه تکنیکهای جدید تجزیه و تحلیل دادهها ،باعث بروز این پتانسیل شده كه تجزیه و تحلیل عمیق بر
روی دادههای جمعآوری شده انجام گیرد .این امر مدیران امنیتی را به صورت واقعی به چالش كشیده و شركتها را در معرض خطر قرار میدهد.
از سوی دیگر ،با درک عمیق از نحوه كار مجرمان سایبری و نحوه انتخاب اهدافشان ،میتوان به مدیران امنیتی كمک كرد تا بتوانند زیرساختهای
خود را با مقاومت بیشتری ارائه دهند .این چالشها عمدتا در انتخاب معماری نیز اثرگذار است كه در ادامه به آن پرداخته میشود.

5-7-1

چالشهای مربوط به دادههای امنیتي

برای آنکه نظارت امنیتی جامع و فراگیر باشد ،باید مقادیر زیادی داده از منابع مختلف جمعآوری شود .با این حال ،با افزایش حجم داده و
منابع دادهها ،چالش ذخیره دادههای جمعآوری شده و انجام مؤثر محاسبات بر روی دادههای چند وجهی (تركیبی از دادههای ساختیافته و
غیرساختیافته) به طور فزایندهای آشکار میشود.
هر شركت به دلیل مختلف ،به طور مداوم حجم زیادی از دادههای امنیتی (به عنوان مثال ،رویدادهای شبکه مانند ویژگیهای ارتباطات
عبوری از دروازه ،رویدادهای نرمافزارهای كاربردی مثل وبسرور و اقدامات مربوط به افراد) را جمعآوری و ذخیره میكند .در استفاده از این دادهها
برای تجزیه و تحلیل امنیتی ،چالشهای زیر وجود دارد:
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 .1مقدار داده :با بزرگتر شدن مجموعه دادهها ،فضای ذخیرهسازی مورد نیاز برای ذخیره آنها نیز افزایش مییابد .تجزیه و تحلیل
امنیتی در مقیاس بزرگ ،نیازمند فرآیندهای ذخیرهسازی كارآمد و دسترسی سریع به حجم زیادی از دادهها دارد ،كه فنآوریهای
ذخیرهسازی سنتی قادر به تهیه آنها با هزینه مالی پایین نیستند.
 .2ناسازگاری دادهها :دادههای جمعآوری شده از منابع ناهمگن (به عنوان مثال لگهای مربوط به شبکه ،لگهای مربوط به برنامههای
نرم افزاری مانند وب سرور و وقایع مربوط به رویدادهای بیومتریک) در ساختار و قالب بندی متفاوت هستند .منابع داده ناهمگن
ممکن است در نحوه قالببندی زمانی (به عنوان مثال ،یونیکس یا  ،)GMTاطالعات مختلف موجود در لگها (به عنوان مثال
آدرسهای  IPدر لگهای مربوط به وبسرور در مقابل  URLدر درخواستهای وب) و نوع دادههای ذخیره شده در لگها متفاوت
باشند .بدون لیه پیشپردازش ،دادهها غالباً متناقض ،ناقص و دارای نویز هستند كه انجام تجزیه و تحلیل را دشوار میكند.
 .3تجزیه و تحلیل دادهها :با افزایش اندازه مجموعه داده ،درک دادهها دشوارتر میشود .برنامههای كاربردی حجیمداده ،به ویژه در
تجزیه و تحلیل امنیتی ،محاسبه در زمان واقعی را برای شناسایی و گزارش موثر تهدیدات و ناهنجاریها را انجام میدهند .با این
حال ،ایجاد همبستگی و كشف رابطه بین آنها ،در زمان واقعی یا برخط بر روی دادههایی كه از نظر حجم زیاد و اغلب متناقض
هستند ،كاری پیچیده است.
 .4نمایش دادهها :هدف از نمایش دادهها در تجزیه و تحلیل امنیت حجیمداده ،ارائه اطالعات پنهان در مجموعه دادههای پیچیده و
بزرگ ،و اعال م وضعیت امنیتی یک زیرساخت در زمان واقعی ،به افراد ،با استفاده از مؤثرترین روش نمایش بصری است .این به
مدیر یا تحلیلگر امنیتی كمک میكند تا دادهها و نتایج را به راحتی تفسیر كند .با این حال ،هنگام تالش برای نمایش دادههای
بزرگ به دلیل حجم و ماهیت چند جانبه دادهها ،مشکالتی ایجاد میشود .نمایش دادههای بزرگ جاری ،از عملکرد ضعیف ،مقیاس
پذیری و زمان پاسخ و تعامل پایینی برخوردار است .یکی دیگر از محدودیتهای مهم در توسعه نمایش داده برای حجیمداده،
كمبود استعداد انسانی است .تحلیلگران حجیمداده باید مهارتهای پیچیده ریاضی را داشته باشند كه آموزش آن دشوار است و
مدت زمان طولنی برای آموزش طول میكشد.
عالوه بر ذخیره دادهها و چالشهای محاسباتی ،حریم خصوصی دادهها نیز موضوعاتی را مطرح میكند كه قابل تامل است .مشکالت امنیتی
قابل توجه ،شامل سرقت از مالکیت معنوی ،محافظت از حریم خصوصی اطالعات شناسایی شخصی و محافظت از اسرار تجاری و اطالعات مالی
است .قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی و قوانین مربوط به محافظت از دادهها ،تناقضاتی در مورد نوع تجزیه و تحلیل در مجموعه دادههای
حساس ایجاد میكند .به موازات آن ،پیشرفتها در تجزیه و تحلیل حجیمدادهها ،فرآیندهای استخراج و كشف ارتباط بین دادههای حجیم را سادهتر
كرده است كه این امر نقض حریم خصوصی را آسانتر میكند.
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در ادامه دو راهکار برای افزایش امنیت سامانه حجیمداده بیان میشود ،ابتدا یک معماری امن بر اساس معماری مرجع استاندارد كه در بخش
قبل توضیح داده شد ،بیان میشود و در ادامه ،یک چارچوب را كه توسعهیافته هدوپ است و موارد امنیتی را تا حدود زیادی رعایت میكند ،معرفی
میكنیم.

8-5

معماری مرجع امنیتي حجیمداده

معماری مرجع استاندارد به عنوان یک معماری نرمافزاری كه چندین حوزه مختلف از بحث حجیمداده را پوشش میدهد شناخته شده است
[ .]17افزودن الگوهای امنیتی برای كنترل شناسایی تهدیدات امنیتی ،آنرا به معماری مرجع امنیتی تبدیل كرده كه در برگیرنده الزامات امنیتی و
سیاست های آن ،تهدیدات ،آسیبپذیریها و غیره است .مهمترین نگرانی و هدف این طرح ،بهبود امنیت و صحت در محیط حجیمداده است .برای
رسیدن به این هدف معماری مرجع را كه قبال معرفی شد به یک مرجع كاملتر و بهتر تغییر میدهد تا با استفاده از درک بهتر اكوسامانه حجیمداده
به الزامات امنیتی در آن پرداخته شود.
همانطور كه در بخشهای قبل مالحظه شد ،معماری مرجع كه توسط انستیتو استاندارد و فنآوری برای سامانههای حجیمداده ارائه شده
است ،دارای پنج بخش اصلی است كه نکات امنیتی را به طور كامل در بر نمیگیرد .در ادامه ،معماری مرجع امنیتی [ ]18كه بر اساس معماری
مرجع ارائه شده است و عالوه بر مزایای معماری مرجع ،امنیت و محرمانگی را نیز شامل میشود معرفی میگردد .در ادامه ،بخشهای مختلف آن
به اختصار توضیح داده میشود.

5-8-1

هماهنگ کننده

مهمترین هدف این بخش اجرای الزامات مختلف است كه باید در یک سامانه حجیمداده انجام گیرد .همچنین نحوه ارتباط این الزامات با
اجزای مختلف معماری حجیمداده را معین میكند .در معماری امنیتی ارائه شده برای این بخش به فعالیتهای امن مرتبط با الزاماتی كه باید
برآورده شود پرداخته میشود .این فعالیتها از نحوه چگونگی پیادهسازی تا مانیتورینگ در حین اجرا را پوشش میدهد .با استفاده از سازوكارهای
كلی مانند مجوز و تأیید اعتبار كاربر ،تشخیص كالهبرداری ،كنترل ریسک ،رمزگذاری ،كنترل دسترسی به شبکه ،تشخیص نفوذ ،یا تضمین كیفیت
و امنیت دادهها در هنگام تهیه منابع دادهای مختلف میتوان این موارد را تامین نمود .یکی از راههای دستیابی به الزام امنیتی ،استفاده از روشهای
تأیید اعتبار است كه با استفاده از الگوی امنیتی "كنترل دسترسی مبتنی بر نقش" میتوان به اجرای این راهحل امنیتی دست یافت .الگوهای
امنیتی باید برای موارد مختلف و با توجه به كاركرد سامانه تعریف شوند و قابلیت استفاده مجدد نیز داشته باشند .برای تعریف این الگوها میتوان
از موارد نقض امنیت اتفاق افتاده در گذشته استفاده كرد .از این روش به عنوان راهی برای درک هر حمله و استخراج الگوهای امنیتی مختلف برای
شناسایی تهدید استفاده میشود .یکی دیگر از مالحظاتی كه باید در نظر گرفته شود ،نوع دادهها میباشد .به طور مثال ،رویکردهای امنیتی تصاویر
پزشکی و سوابق فایلها متفاوت است.
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5-8-2

فراهمکننده داده

این بخش از حجیمداده یک انتزاع از دادهها با استفاده از فراداده امنیتی منابع دادهای ایجاد میكند .این فراداده اجازه میدهد تا این بخش
از معماری حجیمداده انواع دسترسی ،تجزیه و تحلیل مجاز از منابع داده و الزامات امنیتی آنها را شناسایی كند .این بخش معمول دارای رابط
كاربریهای متفاوتی است كه این رابطها باید محدودیتهای هر منبع داده و همچنین سیاستها و الزامات امنیتی متفاوت مشخص شده توسط
هماهنگ كننده را برای آنها در نظر بگیرند .در اینجا ممکن است گاهی بین الزامات امنیتی منابع داده و یکی از بخشهای حجیمداده تضاد و تداخل
پیش بیاید كه باید راهکاری مشخص برای این گونه موارد اندیشیده شود .یکی از بزرگترین چالش ها در این بخش مشخص كردن مبدا دادهها و
بحث اعتبارسنجی و صحت آنها می باشد .لذا در این بخش رابط كاربریها و فرادادههای امنیتی منابع داده به همراه الزامات و سیاستهای امنیتی
آنها وجود دارند كه در طول استفاده دادهها به عنوان مرجع امنیت داده به صورت مداوم ارزیابی میشوند.

5-8-3

فراهم کننده کاربرد حجیمداده

این مولفه مسئول تامین الزامات امنیتی تبیین شده توسط هماهنگ كننده میباشد .برای دستیابی به این هدف ،این مولفه از خدمات یا
فعالیتهای مختلفی تشکیل شده است كه می تواند به عنوان لیه سرویس در اكوسامانه حجیمداده در نظر گرفته شود .مرحله آمادهسازی دارای
اعتبارسنجی ،تمیز كردن و ذخیره اطالعات است ،اما در یک سناریوی بالدرنگ و برخط كه دادهها به محض ورود به سامانه مورد تجزیه و تحلیل
قرار میگیرند ،میتوان از این فعالیتها صرفنظر كرد .عملیات مشابهی در مرحله نمایش نتایج رخ میدهد ،اگر مصرفكننده داده كاربر انسانی
نباشد و سامانه هوشمند دیگری مانند انباره داده یا حتی اكوسامانه حجیمدادهی دیگری باشد ،تمام فعالیتهای امنیتی ممکن است لزم نباشد.

5-8-4

فراهم کننده چارچوب حجیمداده

این بخش از مجموعهای از خوشهها تشکیل شده است كه هریک مجموعهای از گرههای پردازشی میباشند .این گرهها می توانند با استفاده
از ماشینهای مجازی یا كانتینرهایی مانند داكر ایجاد شوند ،كه با سختافزار و سیستمعامل تعامل دارند .در این بخش ،فعالیتها باید روی
رمزنگاری و مدیریت كلیدی دادهها ،جداسازی و محصورسازی اجرای فرآیند ،مجوز ،تأیید اعتبارسنجی ،ورود به سامانه حسابرسی و نحوه تأمین
امنیت ذخیرهسازی و شبکه متمركز شوند .این موارد امنیتی باید با استفاده از راهحلهای امنیتی تعریف شده در هماهنگكننده برطرف شوند .در
این بخش ،راهحلهای امنیتی هماهنگكننده برای محافظت از دادهها ،از جمله استفاده از رمزنگاری و مکانیزمهای مجوز دسترسی اختصاصی،
اجرایی می شود.

5-8-5

مصرف کننده داده

این بخش مشابه فراهم كننده داده است كه توسط مجموعهای از رابطها تشکیل شده است .نحوه تعامل میتواند شامل نمایش تعاملی نتایج،
ایجاد گزارشهای متنوع با استفاده از تکنیکهای دادهكاوی و هوش تجاری باشد .نکته مهم این است كه این رابطها باید عملکرد مربوط به تأیید
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اعتبار و صحت را به درستی انجام دهند تا به هدفی كه با استفاده از فراداده مربوط به كاربران نهایی و الزامات امنیتی و سیاستهای اطالعات مطابقت
داشته باشد ،برسند.

9-5

نمونه معماری امنیتي G-Hadoop

نگاشت-كاهش ( )MapReduceبه عنوان یک مدل برنامه نویسی مناسب وبرای برنامههای كاربردی حجیمداده مقیاس بزرگ در نظر گرفته
شده است .چارچوب هدوپ ( )Hadoopیکی از پیادهسازیهای شناخته شده مدل نگاشت-كاهش است كه توسط بنیاد آپاچی ( )Apacheپشتیبانی
میشود و توسط دانشمندان به عنوان پایه كار تحقیقاتی استفاده شده است .این چارچوب وظایف نگاشت-كاهش را روی یک سامانه خوشهای اجرا
میكند چارچوب  G-Hadoopیک گسترش از چارچوب نگاشت-كاهش هدوپ ،با قابلیت امکان دادن به وظایف نگاشت-كاهش برای اجرا روی
خوشههای متعدد در یک محیط شبکهای است [ .]19با این حال G-Hadoop ،به سادگی از تایید هویت كاربر و مکانیزم ثبت كار هدوپ استفاده
مجدد میكند كه برای یک خوشه منفرد طراحی شده است؛ و از این رو ،برای محیط شبکه مناسب نیست .یک مدل امنیتی جدید برای G-Hadoop

پیشنهاد شده است [ .]3مدل امنیتی مبتنی بر چندین راه حل امنیتی مانند رمز نگاری كلید عمومی و پروتکل  SSLاست و به طور اختصاصی برای
محیطهای توزیع شده مانند شبکه طراحی شده است .این چارچوب امنیتی تایید هویت كاربران را ساده میكند و فرآیند تسلیم كار مربوط به پیاده
سازی  G-Hadoopرا ساده میسازد .عالوه بر این ،چارچوب امنیتی طراحی شده یک تعداد از مکانیزمهای امنیتی مختلف را برای محافظت از سامانه
 G-Hadoopاز حمالت سنتی فراهم میكند.

معماری نگاشت-كاهش هدوپ براساس یک مدل ارتباطی ارباب/رعیت یا همان  Master/Slaveاست .با یک دنبال كننده كار به عنوان ارباب
و چندین دنبال كننده وظیفه كه در نقش رعیتها فعالیت میكنند .هدوپ از سامانه فایل خود ،سامانه فایل توزیع شده هدوپ ( ،)HDFSبرای
مدیریت دادههای ورودی/خروجی برنامههای نگاشت-كاهش استفاده میكند G-Hadoop .یک پیادهسازی نگاشت-كاهش است كه روی یک سامانه
توزیع شده با چندین خوشه ،به عنوان یک زیر ساخت شبکه ،یک ابر ،ماشین های مجازی توزیع شده ،یا یک زیر ساخت با چند مركز داده قرار داده
میشود .به منظور اشتراک دادهها در طی زمینههای اجرایی چند گانه G-Hadoop ،سامانه فایل توزیع شده بومی هدوپ را با سامانه فایل شبکه
 Gfarmجایگزین میكند .برنامههای نگاشت-كاهش در  G-Hadoopدر طی خوشههای متعدد با استفاده از یک رویکرد زمانبندی سلسله مراتبی
برنامهریزی شدهاند .ابتدا ،وظایف نگاشت-كاهش در میان خوشهها با استفاده از سیاست برنامهریزی آگاه از داده هدوپ برنامهریزی شده ،سپس
گرههای محاسباتی با استفاده از برنامهریز خوشه موجود روی خوشههای هدف برنامهریزی میشوند G-Hadoop .مدل ارباب/رعیت مربوط به هدوپ
را حفظ میكند ،كه در آن گرههای رعیت كارگران سادهای هستند .درحالی كه ،گره ارباب كارهای ارسال شده توسط كاربر را میپذیرد ،آنها را به
وظایف كوچکتر تقسیم میكند و در نهایت وظایف را بین گرههای رعیت توزیع میكند .سامانه  G-Hadoopفعلی از مکانیزمهای هدوپ برای تایید
اعتبار كاربر و واگذاری كار ،استفاده مجدد میكند كه در واقع برای محیطهای تک خوشهای طراحی شده است .مکانیزم گفته شده برای برقراری
ارتباط امن بین كاربر و خوشه هدف ،پروتکل پوسته امن را بکار میبرد ( .)SSHاین نوع مکانیسم مانند  Gridكه حاوی چندین خوشه مقیاس بزرگ
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است ،برای یک محیط توزیع شده مناسب نیست .در  G-Hadoopبرای مثال ،یک ارتباط منحصر به فرد  HSLمجبور است بین كاربر و هر خوشه
تک ساخته شود .این رویکرد ،سامانه را به عنوان یک سامانه كلی رسیدگی نمیكند؛ بلکه به طور جداگانهای با اجزای آن كار میكند .عالوه بر این،
با رویکرد امنیت هدوپ ،یک كاربر باید به منظور اینکه تصدیق شود وارد سامانه شود ،قبل از اینکه قادر باشد از منابعش برای اجرای وظایف نگاشت-
كاهش استفاده كند .این بدون شک یک كار خستهكننده برای كاربران است .بنابراین ،یک راه حل كلیتر برای پنهان كردن جزئیات معماری سامانه،
و همچنین برای آزادسازی كاربر از بار مسئولیت موردنیاز است .در این كار ،یک مدل امنیتی جدید برای چارچوب هدوپ برای رویارویی با چالش
های فوق طراحی شده است .چارچوب امنیتی با مشخصات زیر طراحی شده است:
•

یک فرآیند ورود به سامانه فقط با یک نام کاربری و رمز عبور :یک كاربر یکبار با نام كاربری و رمز عبور خود به سادگی وارد
سامانه  G-Hadoopمی شود .در ادامه ،همه منابع سامانه برای كاربر قابل دسترسی میباشند .روش تصدیق شدن توسط خوشههای
مختلف سامانه اصلی به طور خودكار توسط چارچوب امنیت در پس زمینه انجام شده است.

•

حریم خصوصي اطالعات کاربر :اطالعات كاربر ،مانند اطالعات تایید اعتبار ،در سمت گرههای رعیت پنهان است .گرههای رعیت
وظایفی را انجام میدهند كه بدون آگاهی از اطالعات كاربر ،ازجمله نام كاربری و رمز عبور ،توسط گره ارباب اختصاص داده شده
است.

•

کنترل دسترسي :چارچوب امنیتی از منابع كل سامانه در برابر سوء استفاده یا استفاده غلط كاربران غیرحرفهای ،محافظت میكند.
كاربران سامانه تنها حق دسترسی به منبع یک خوشه را دارند كه با یک ارتباط  SSHمیتواند به آن دسترسی داشته باشد.

•

مقیاسپذیری :یک خوشه میتواند به راحتی از محیط اجرایی بدون هیچ تغییری روی كد گرههای رعیت یا هر تغییری از چارچوب
امنیتی حذف یا ادغام شود.

•

تغییر ناپذیری :چارچوب امنیتی مکانیزم امنیتی موجود در داخل خوشهها را تغییر نمیدهد .كاربران یک خوشه ،برای دستیابی
به خوشهها تنها میتوانند به مشخصات تایید اعتبار خودشان وابسته باشند.

•

حفاظت در برابر حمالت :چارچوب امنیتی از سامانه در برابر حمالت رایج مختلف محافظت میكند و امنیت و حریم خصوصی را
توسط تبادل اطالعات حساس تضمین میكند ،مثل اطالعات تایید اعتبار و رمز گذاری .همچنین این چارچوب قادر به تشخیص
جعلی بودن یک نهاد برای جلوگیری از سوء استفاده یا دسترسی غیر قانونی به منابع توسط یک حمله كننده است.

با این مکانیزمهای امنیتی ،چارچوب طراحی شده توانایی جلوگیری از شایعترین حمالت را مثل حمله  ،MITMحمله پخش و حمله تاخیر
دارد و یک ارتباط امن از  G-Hadoopرا در شبکههای عمومی تضمین میكند .عالوه بر این ،آن مکانیزمهای مختلفی را برای محافظت از منابع G-

 Hadoopو جلوگیری از سوء استفاده یا استفاده غلط اتخاذ میكند.
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