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 ای از نظر امنیتی مطالعه - Hadoopو  Big Data عنوان مقاله:

هلیی زرریلا ا له کلد اتالهلی   لی  و        آوری و تحلیل  جممعهلد داده   ( جمعBig Dataکالن داده ) :چکیده

داری  یذاری در  لعد نگلد   هیی پرشکا و  رجیید ، دادههیی حسگر ، دادههیی کیرزر ای را زر ا یس داده هعشمنداند

ی  رور جعرد ا تفیده قرار  در زین چندین یره زرای ذ یره، جدیریه، و تعزیع کالن داده Hadoopزستر  د.نکن جا

جتمرکلر شلده ا له کلد     دهد و زیشتر زر روی جسیئ  اجنیتلا   این جقیلد جسیئ  کالن داده را نشین جاییرد.  جا

1ی   یستم فیی  تعزیع شده زد نی  Hadoopای جعمیری  ی پیید نیشا از الید
Hadoop (HDFSجا )اجنیله   .زیشد

HDFS  زی ا تفیده از  د رویکرد جینندKerberos.الگعریتم و نی  یره افرایش ییفتد ا ه ، 

 ؛ اجنیهHDFS؛ Hadoop ؛کالن داده :کلمات کلیدی

  

 . مقدمه1

. زیشلد جلا ا ه و همچنین در حیل تبدی  زد یک حکعجه جهینا در آینده  جیریتکنعلعژی  یک [1کالن داده ]

هیی کعچکا  داده کند. هیی زیزارییزا را در دا    عد جخفا جا هیی فنا و هم داده این شعیری ا ه کد هم داده

شلعد و در زجلین    دهند کد کالن داده نیجیده جا شعند جفهعجا را تشکی  جا آوری جا ی زرریا جمع کد در اندازه

 ایلن جقلدار   افرایش ییفتد ا ه کلد  زینا( )پیش 2015 زد ایرازییه در 2005واقعا نرخ رشد آن از ییگیزییه در 

داری  هی را نگلد  هیی زییدی از داده جتی فیند کالن داده ترازییهدر جهین یرارش شده ا ه.  IDCتع ط تحقیقی  

 هلییا  د و زد  مه آ لرین فنلیوری  نداری شع هیی جعمعلا ذ یره یی نگد د تع ط پییگیه دادهنتعان کند کد نما جا

اشیره نملعده   Fremont Rider [2]، 1994در  یل  کنند. داری جا هیی زرریا را نگد کد جممعهد داده رفتد ا ه

دهلد کلد در  لیل     وی نشلین جلا   شعد.  یل دو زرازر جا 16ی دانشگیه آجریکی از نظر اندازه هر  کتیزخیندا ه کد 

جییل  قفسلد در    6000عد کلد  داری  عاهد نمل  کتیب را نگد 200.000.000این کتیزخیند حمما زیش از  2040

 کتیزخیند را اشغیل  عاهد نمعد. 

    

 

                                                 
1
 Hadoop Distributed File System (HDFS) 
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اهال  شلده   2012المللا داده در جیرس  دهد کد تع ط شرکه زین ی زیزار کالن داده را نشین جا آینده 1شک   

 ا ه.

 
 : بازار کالن داده1شکل 

کنند  همراه زرای انتقیل اتالهی  در هر جیه ا تفیده جازیلیعن از جرد  وجعد دارند کد از تلفن  1زیش از           

پتیزییله داده   621دهد کد زیش از  شعد و اجیزه جا ی ارتبیتی  نظیر  جا هی تع ط جرکر کالن داده کد این داده

هی زلد  لرهه شنی لییا     دهد کد  طرا  و فرصه [ اجیزه جا3هیی کالن داده ] در هر  یل ذ یره شعند. تحلی 

 [. 22ییزد ] هیی کالن داده افرایش جا زینا و ویژیا هیی پیش چنین تحلی  قیزلیهشعند و هم

 های معمولی و کالن داده تفاوت بین داده :1 جدول

 های معمولیداده کالن داده اجزاء

 جعمعلا SQL تی حد زییدی آزاد SQL هیکعئری

 جتمرکر تعزیع شده جعمیری

 هیانعاع داده
ییفتد یی زدون ییفتد، نیمد  ی ه ی ه

  ی تیر
 ییفتد ی ه

 ترح ثیزه زدون ترح هیجدل داده

 ارتبیط شنی تد شده هیی پیچیده یی نیشنی تدارتبیط هیارتبیط داده

 ترازییه پتیزییه یی ایرازییه هیحمم داده

 کمتر زیشتر هیترافیک داده

 زیال کمتر هیصحه داده

 

  Big Data. مسائل 1-2

[، جسلیئ   24جسلیئ  جلدیریتا، جسلیئ  پردازشلا ]    این جسیئ  از جملد جسیئ  زییدی در کالن داده وجعد دارد. 

ی  عدش را زرای نمی  کالن داده دارد و همدتی  ای وظیفد هر جسئلد .هستند [25 یزی ] اجنیتا، و جسیئ  ذ یره

 تمرکر جی زر روی جسیئ  اجنیتا ا ه.
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aجسیئ  جدیریتا . 

هیی  ی ه ییفتد، نیمد  لی ه ییفتلد و زلدون    دادهاز آوری حمم زییدی [ در واقع جمع23] ن دادهجدیریه کال

شعیر جدیریه کلالن داده تملمین کیفیله     از  یزجین، زخش دولتا و جدیریه همعجا و  صعصا ا ه.  ی تیر

هلی  دادهپلذیری جممعهلد  هلی، ا تیندارد لیزی، جستند لیزی و د لترس    هی، جسئعلیههی، جیلکیه دادهزیالی داده

ی ذکلر شلده در   زیشتر از جلدیریه حملم داده   چیری [ چیلش کالن داده4] Gartnerی زر تبق یفتدزیشد. جا

 ی وی ا ه. جقیلد

   

bیزی . جسیئ  ذ یره  

ی هظیما از اتالهی  حسگر، آید کد جممعهد یزی در کالن داده زد د ه جا یزی زی ا تفیده از جمیزیذ یره

داری یلک تلفلن  للعلا را در  لعد نگلد      تنهلی  هیی تمیر  الکترونیکا، جختصلی  ر یند، ویدئعهی، ثبه تراکنش

حملم   EMC [12 ،]IBM ،Netapp ،Amazon لیزی کلالن داده جیننلد    هیی ذ یلره زسییری از شرکه کند.جا

، NoSQL ،Apache Drill ،Horton Works [13 ،]SAMOAهی را زلی ا لتفیده از ازلراری جیننلد     هظیما از داده

IKANOW ،Hadoop ،Map reduce ،Grid Gain کنند. نگهداری جا  

 

cجسیئ  پردازشا .  

 1در پلردازش را یزییله  هیی پتیزییله، ایرازییله یلی حتلا زتت    هیی زرریا در اندازهپردازش کردن کالن داده، داده

   کند.تحلی  جا 2ای یی پردازش جرییناد تد

 

dجسیئ  اجنیتا . 

 یهلیی داده ، پییگلیه ای اجن و ازرار نیکلیفا هی زد شیعهی زرریا از دادهزرای جدیریه جممعهد هیی کمتریچیلش

هلیی  هی، و کمبلعد  یی له  ی دادههیی زیشتر، نشه نی عا تدپذیریتهدیدا  و آ یبهمعجا و  صعصا شیج  

آوری جمعا کد زخعاهند  عد را در هر زجینشعد هکرهی زتعانند جنیزع کد زیهث جا عد داردوج همعجا و  صعصا

کنند کد جقدار هظیما از نعیسا تعزیع شده، جسیئ  اجنیتا زجینا شروع زد کیر جاهیی زرنیجددر چیرچعب کنند.

                                                 
1
 Batch Processing 

2
 Stream Processing 



4 

 

تلیجین   زیشلد. ای ذ یره شده ا ه کد رجریذاری نشده یی در قیلب جنظما نمااتالهی   صعصا در پییگیه داده

گن مهلیی همگلن زلد  لمه نلیه     تر ا ه و وقتلا از داده ر جرد  غیرقیز  اتمینین  خههی در حمعاجنیه داده

 اجنیله و  دارای هلیی هیی هظیم اغلب زی یعاهینیجدهیی  یصا زرای جممعهد دادهحرکه کنیم ازرار و تکنعلعژی

آوری جملع هلی کلد درییلر    هی و هکرهیی  یسلتم ییها اوقی  هکرهیی داده اند.زیشتر تع عد داده نشده  یی ه

، دیسلک  USBای جینند درایلع  هیی در د ترس همع  هستند، آنهی را کپا نمعده و در و یلدجممعهد کالن داده

، [14] 1ی ار یل حمالتا از قبیل  هلد  پلذیرش  لروی     آنهی زد و یلدکنند. هی ذ یره جاتیپ خه یی در لپ

ای در ایلر کلیرزر نیشلنی تد   کننلد.  هی حملد جلا [ زد ذ یئر داده15] Brute Forceی و حملد Snoofingی حملد

وقتا  آوری حداق  زر ا از اتالهی  نیکیفا زپردازد.تعاند زد جمعکلید داده زداند آنگیه جا هییجفهجقدار جعرد 

زلرای  هی نیر زییلد افلرایش ییزلد.    ییزد آنگیه اجنیه ردیفکد ذ یئر داده از یک ردیف زد چندین ردیف افرایش جا

هیی جقیو  زیید تع عد داده شلعد تلی اجنیله    هیی چیرچعب رجرنگیری و الگعریتمتعدادی روشکیهش این جسیئ  

تع لعد داده   NoSQL، تکنعللعژی  Hadoopهی زرای آینده افرایش ییزد. زد تعر جشیزد تعدادی از ازرار جیننلد  داده

در این جقیلد روش پیشنهیدی جلی تعلدادی   قرار ییرند.  تعانند زرای ذ یئر کالن داده جعرد ا تفیدهاند کد جاشده

           دهد.ارائد جا Hadoopایده زرای غلبد زر جسیئ  اجنیتا در جحیط 

 

2 .Hadoop 

Hadoop
 Mike Cafarellaو  Goug Cuttingکد تع لط   (یرا نعیسا شئ ای از زرنیجد زییگینا  یلا تعزیع شده) 2

یلک   Hadoop .ه ا له ی جعتعر جستمعی تعزیلع شلده ایملید شلد     زرای پشتیبینا از یک پروژه 2005در  یل 

زیز جیوا ا ه کد زد ذ یره، د تر ا و زد ه آوردن جنیزع زرریا از کالن داده در حلیلتا   چیرچعب فنیوری جتن

Hadoop [5 ]کند.  پذیری زیال کمک جا پذیری  طی و جقییس ی زیالیا از تحم  ی کم، درجد تعزیع شده زی هریند

هلی،   هلی، فییل    ، پعشلد صداهیجینند تصیویر، ویدئعهی،  زردرا زد کیر جا هیی جتفیو  هی از  یستم زییدی از داده انعاع

می  و یفتگعهی، و هر هیی زدون  ی تیر، ای ییفتد، داده هیی ارتبیتی ، کعئری  ی ه افرار، حسگرهیی ثبه، داده نر 

زدون  Hadoopی  تعانند در یک  عشد ی این جنیزع جا همد فکر کنیم. قیلبادر هر آن را تعانیم  جای چیری کد ج

وجلعد   Hadoopاجلرا  زیلیدی در    هیی جختلف ذ یره شعند. آوری از  یستم هیچ ترح جییگرینا زد جیی جمع
                                                 
1
 Denial of Service 

2
 Highly Archived Distributed Object Oriented Programming (Hadoop) 



5 

 

. Zookeeperو  Avro ،Chukwa ،Flume ،HBase ،Hive ،Lucene ،Oozie ،Pig ،Sqoopدارد از جملللللللللد 

ریری کلیری را  ، اتالع از جکین، زرنیجد1هیاجکینیتا نظیر جستند یزی، کد اصلا زرنیجد Hadoopی همچنین زستد

ی ارزیب شیج  یره ا ه. 3هیی زردهو تعدادی یره 2ی ارزیبشیج  یک یره Hadoopی یک  عشدآورد. فراهم جا

ی زرده زد هنلعان هلر دو نقلش    ی وظیفد ا ه کد یرهکنندهتعقیبی کیر و کنندهتعقیبی نی ، ی داده، یرهیره

دارد. ای نگد جلا ی کیریر را تنهی جحی بیتا یی تنهی دادهیرهکند کد ی وظیفد هم  جاکنندهی داده و تعقیبیره

د شیج  دو زخش ا ه کد هبیرتنل  Hadoopکند. زد تعر ا ی ا ی کیر زجینبندی کیر را جدیریه جاکنندهتعقیب

 Map Reduceی داده و ذ یلره  Map Reduce [6]. HDFS( و HDFS) Hadoopی از  یستم فیی  تعزیع شده

    نمییش داده شده ا ه. 3در شک   Hadoopآورد. جعمیری تحلی  داده را در جحیط  عشد فراهم جا

 
      Hadoopمعماری  :3شکل

 

 HDFS. معماری 2-1

HDFS  پذیرتر، قیز  اهتملیدتر، تعزیلع شلده در جحلیط چلیرچعب       ا ه کد جقییس یستم فیی  قیز  حم  جیوا

Hadoop ی  ا ه. یک  عشدHadoop  هلیی داده ا له.    نی  تنهلی و یروهلا از یلره   ی یک یرهشیج  ترکیبا از

HDFS یزی اضیفا جقدار هظیملا از داده را زلی تلی یر کلم      افراری، ذ یره زی ا تفیده از جحصعال   یص  خه 

                                                 
1
 source code 

2
 Master node 

3
 Slave nodes 
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هی زد صعر  زالکلا زلی   فیی  دهد.  عاندن را انمی  جا "یکبیر نعشتن، چندین زیر"کند و هملییتا جینند  فراهم جا

اتفلی    1از راه دور روالهلی از تریلق فرا لعانا    شعند. ارتبیط زین یرهجگیزییه ذ یره جا 64ی پیش فرض اندازه

کنلد و  فیی ، جکین هر آدرس زالک را ذ یلره جلا  ای نظیر نی ، تعداد تکرار، جشخصی  ی نی  جتیدادهیره افتد.جا

شعد. این هم  همچنلین  ی جتیداده ذ یره جای د تر ا تصیدفا زد و یلدجستمعی  ریع جتیداده در حیفظد

هلی را در  ی نی  تنهی تعداد زالکیرهکند. ییری جاهی را کیهش داده و از تخریب  یستم فیی  پیشیم شدن داده

ی نلی   ی داده زی شکسه جعاجد شد، آنگلیه یلره  کند و ایر زالکا یم شد یی تکرار یک یرهی داده نظیر  جایره

شلعد تلی   داری جلا زی زرچسلب زجلینا نگلد   ی داده کند. هر زالک در یرهتکرار دیگری از تعدادی زالک ایمید جا

یصلد تعمیر شعد زلکد وضعیه کنعنا آن شنی ییا شعد. ایر هر یعند  رازا در یره رخ دهد، نییزی نیسه کد زالف

یلره زلر روی یلک جیشلین      1000دهد کد زیش از [ اجیزه جا7] HDFSتعاند در فعاص  جعینا تعمیر شعد. جا

در چلیرچعب   شلعد در حلیلا کلد   هلیی داده تکلرار جلا   هر زالک در اجتداد تعداد زییدی یلره ایمید شعد.  2کیری

Hadoop ی اصلا زد هنعان ی دادهیرهrack 1 هیی تکرار زد هنعان و یرهrack 2  شلعند و هریلر از داده   ذکر جلا

نشلین داده   4در شلک    HDFSجعملیری  کنلد.  هی پشتیبینا نما[ زد هله جقیدیر زیید داده20[]19[ کش ]21]

 شده ا ه.

 
 HDFS: معماری 4شکل 

                                                 
1
 Remote Procedure Calls (RPC) 

2
 Operator 
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i جسیئ  اجنیتا در )HDFS 

HDFS ی اصلا جعمیری الیدHadoop و حسی یه زیشتری  زعدههی جختلف داده هییزندیا ه کد شیج  د تد

د تر ا زرای کنترل جشکال  اجنیتلا   جبتنا زرنقش جنی با یعند هیچ HDFSنسبه زد جسیئ  اجنیتا دارد. 

وقتا کلد یلک داده تنهلی در جحلیط      هیی دادهندارد. همچنین  طر د تر ا زد داده، دزدی، و افشی  نی عا تد

Hadoop  .نیر اجن نیستند و نییز زد اجنیه زیشتری زرای جحیفظله   هینین تکرار دادههمچنهفتد ا ه وجعد دارد

هیی ی دادهزرای ذ یره Hadoopهی هریر از جحیط غیلبی زخش دولتا و  یزجین هی دارند.پذیریاز نفعذهی و آ یب

 Hadoopکنند و هله آن نیر جالحظی  اجنیتا کمتری ا ه کد در دا   تکنعللعژی  ا تفیده نما  عد ارزشمند

ی آتلش و  یسلتم تشلخی     زی ا تفیده از دیعاره Hadoopهی اجنیه را در  یرج از جحیط این زخش وجعد دارد.

 و دزدی زرای اجتنیب از Hadoopدر جحیط  HDFSاند کد کنند. تعدادی از نعیسندیین نشین دادهنفعذ فراهم جا

هی و  یستم فیی  جنحصرزفرد در جحیط ی رجرنگیری  طعح زالکتنهی زد و یلد ،اجنیه هی از تریقپذیریآ یب

Hadoop  هی را زی ا تفیده از روش رجرنگلیری رجلر   زالک و یره. حتا ایر چد دیگر نعیسندیین اندنمعدهجلعییری

 نشلده ا له. زلرای افلرایش اجنیله      اشلیره  Hadoopاند ولا الگعریتم کیجلا زرای حفظ اجنیه در جحیط نمعده

     شده ا ه.  تعدادی رویکرد در اداجد ذکر

 

ii رویکردهیی اجنیتا )HDFS 

نشلین   Hadoopی هی در  یستم فیی  تعزیع شلده روش پیشنهیدی رویکردهیی جتفیوتا را زرای اجن نمعدن داده

 ا ه. HDFSدر  Kerberosدهد. رویکرد اول جبتنا زر جا

 

a روش .Kerberos 

Kerberos [10پروتک  احراز هعیه شبکد ا ه کد زد یره اجیزه جا ]     دهد تی هر یعنلد فلییلا را زلر روی کینلیل

آنهلی ا له.   ی جنحصرزفرد زین ی ازراری زد نی  زلیط انتقیل دهد کد این زلیط زرای اثبی  شنی دنیاجنا زد و یلد

ی نی  زلی  اتصیل زین کیرزر و یره HDFSدر  .ا تفیده شده ا ه HDFSزرای افرایش اجنیه  Kerberosاین روش 

ی داده یره یکند( زا تفیده جا HTTPکیرزر )کیرزر از و ارتبیط [ 11] (RPC) فرا عانا روال از راه دورا تفیده از 
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ا لتفیده   RPCزرای احراز هعیه یک اتصیل  Kerberosیی  1اینمی رجردر آید. زد ه جا زی ا تفیده از انتقیل زالک

 Kerberosکلیرزر از اتصلیل تصلدیق هعیله      نییز داشتد زیشد کد یلک رجلر را زد له آورد،    یایر کیرزر شعد.جا

ی نی  تع لط زلد   زرای احراز هعیه یک یره (ST) 3زلیط  روی یی  (TGT) 2زلیط اهطیی زلیطکند. ا تفیده جا

تعانند پ  از اجرای تعالنا کیرهی وقتلا کلد   جا STو  TGTهر دو جعرد  شعد.ا تفیده جا Kerberosکیرییری 

Kerberos شعند، همچنین  تمدیدشعد آنهی نیر تمدید جاTGT  وST ی وظییف جدیدی صیدر شده و زرای همد

زللیط   TGTوظیفد زلی ا لتفیده از    عی عا تا از پ  از درییفه در  (KDC) 4جرکر تعزیع کلید شعد.جاتعزیع 

ی نی  اجتنیب زی ا تفیده از رجرهییا در یره KDCو ترافیک شبکد زد  مه  کندرا صیدر جا Kerberos روی  

جریه اصلا این روش این ا ه کد حتا ایلر  جیند. ولا زلیط ثیزه زیقا جا هدششعد، تنهی جد  زجین تمدید جا

روش دیگلری  از تلعانیم  تیزه و تمدید شعد. جی همچنین جا جمددا تعانددزدیده شعد نیر نمازلیط تع ط جهیجم 

 ا تفیده کنیم.  HDFSزرای فراهم نمعدن اجنیه جهه د تر ا زد فیی  در 

ی نی  تمیس زگیرد تی ی داده د تر ا داشتد زیشد زیید در ازتدا زی یرهایر کیرزر زخعاهد زد یک زالک از یره       

ی ی نلی  تنهلی اجلیزه   از آنملییا کلد یلره    دارد را شنی لییا کنلد.  هی را نگد جلا هیی زالکای کد فیی ی دادهرهی

ایلن رجلر را    نیلر  ی دادهکند کلد یلره  د تر ا زد فیی  را تصعیب نمعده و یک رجر زد نی  رجر زالک را صیدر جا

ی نلی  اجلیزه   کند کلد ایلن رجلر زلد یلره     صیدر جای داده یک رجر زد نی  رجر نی  همچنین یره نمیید.زرر ا جا

رجلر زلالک اجلیزه     اش داشتد زیشد.هیی دادهرا زرای کنترل د تر ا صحیح زر روی زالک جمعز الز دهد تی جا

 هیی داده احراز هعیه شده ا ه. هر دوی داده شنی ییا کند کد آیی کیرزری زرای د تر ا زد زالکدهد یرهجا

 آیلی  هی ا ه و اینکدی زالک دادههیی جرزعتدشعد کد شیج  جکینر نی  زرای کیرزر ار یل جارجر زالک و رججعرد 

ایلن دو روش زلرای افلرایش اجنیله ا لتفیده      هسلتید.   هیجکیناین ای زرای د تر ا زد شمی شخ  تییید شده

دیلد   5کنلد. شلک    تع ط کیرزر غیرجملیز جللعییری جلا    هیهیی دادهشعد کد از  عانده و نعشتد شدن زالکجا

 دهد. را نشین جا Kerberosتراحا جرکر تعزیع کلید 

              

 

                                                 
1
 Token 

2
 Ticket Granting Ticket (TGT) 

3
 Service Ticket (ST) 

4
 Key Distribution Centre (KDC) 
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 Kerberos: مرکز توزیع کلید 5شکل 

 

b 1هدف ینقطد. رویکرد الگعریتم 

هلیی حسی لا   هی، اتالهی  شخصلا داده هیی اهتبیری، کلمی  هبعر، شمیره حسیبی کیر شمیره در کالن داده

ی اصللا  شلعند. زلد جنظلعر افلرایش اجنیله در الیلد      ذ یره جا Hadoopهستند کد در تکنعلعژی زرریا زد نی  

Hadoop نلی    "نقطلد هلدف  "رویکلرد  شعد کد رویکرد جدیدی زرای افرایش اجنیه اتالهی  حسیس جعرفا جا

و یلیفتن اینکلد آیلی     ℃360ی تمی  اتالهی  حسیس در جهه جشیهده Hadoopاین رویکرد زر روی جیژول  دارد.

اند جعرفا شده ا ه، و زد شخ  جعتبر و جملیز ایلن اجلیزه را    تمی  اتالهی  اجن زدون هیچ  طری ذ یره شده

هلییا جیننلد   زد تیزیا این رویکلرد در شلرکه  اش را زد صعر  صحیحا حفظ کند. دهد کد اتالهی  شخصاجا

Dateguise’ DGsecure [8 ] وAmazon Elastic Map Reduce [9ا تفیده جا ] .شرکه شعدDGsecure   کلد

در ازلر   Hadoopی اجنیه زلرای  هییا جهه ارائدح ی راهزرای فراهم نمعدن اجنیتا داده جحعر و همچنین ارائد

ییرد کد در کملیی ازلر   تصمیم جا Hadoopی اجنیه در داری و ارائدزرای نگد Dataguiseجشهعر ا ه. شرکه 

هلیی زیشلتری در   کنند چرا کلد نقل   هیی حسیس زیشتری را در ازر ذ یره جاهی دادهاجروزه شرکهقرار زگیرد. 

ی ، رویکرد نقطلد Hadoopهیی اصلا زرای افرایش اجنیه در الید دهد.ی اتالهی  زد شک  جر ع  رخ جاذ یره

ی دیگلر ا لتفیده شلده ا له. ایلن      ای زد یرهاز یره ℃360جهه فراهم نمعدن اجنیه در  HDFSنیر در  هدف

                                                 
1
 Bullseye 
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هیی حسیس زلد  کند کد دادهچک جا یزی شده ا ه، جییا کد این رویکرد ی داده پییدهیره rack 1رویکرد در 

هلیی  دهلد کلد در زلالک   اند و تنهی زد کیرزر  یصا اجلیزه جلا  در تا و زدون هیچ  طری در زالک ذ یره شده

ی ی اصلا و یرهی دادهشکیف زین یره زی جحعریه داده این رویکرد همچنینجعردنییز هم  ذ یره را انمی  دهد. 

هلیی  هیی دادهای را از یره عاهد هر یعند دادهدهد. هنگیجا کد کیرزر جای تکرار شده را نیر زهم ارتبیط جاداده

کنلد کلد   این رویکرد چک جاشعد و ی هدف حفظ جارد نقطدتکرار شده زیزییزا کند، این هم  نیر تع ط رویک

هیی داده اجنیه زیشتری داشلتد  دهد تی یرهاین الگعریتم اجیزه جاوجعد دارد.  rackکمی ارتبیط جنی با زین دو 

ی داده تعانلد در زیلر یلره   الگلعریتم جلا  تعاند در آن زنعیسلد یلی از آن زخعانلد.    زیشند زیرا تنهی شخ  جمیز جا

این رویکرد ند تنهی نعیسد.  عاند یی جاهی جاهی را زرای ذ یره در زالک یزی شعد یعنا جییا کد کیرزر دادهپییده

هلیی دا ل    نیر زد جنظعر افرایش اجنیله زلالک   rack 2 یزی شده ا ه زلکد زد تعر جشیزد در پییده rack 1در 

هلیی  هر یعند حملد، نق  یی دزدی داده کد در زالک این رویکرد یزی شده ا ه. پییده ℃360هیی داده در یره

 یلذاری هلی زلرای حفیظله از آنهلی در جلعد داده رجر     ییها اوقی  داده کند.دهند را چک جای داده روی جایره

زی ا تفیده از این الگعریتم زلرای حفلظ اجنیله جحیفظله     هیی رجریذاری شده همچنین این نعع از داده .اندشده

ییفتد و زدون ییفتد،  ی ههیی نیمد  ی هالگعریتم از جقداری کمتر از ترازییه زد چندین پتیزییه دادهشعند. جا

هلی در   لیزی داده جخفلا اکثرا رجریلذاری و  کند. در تمی  زوایی حرکه جا HDFSی  ی تیر ذ یره شده در الید

Hadoop الگعریتم پیش از اینکد زد داده اجلیزه  این . دهدزیشتر در  طعح زالک نسبه زد ک   طح فیی  رخ جا

انلد، آنهلی را ا لکن    وارد شده rack 2و  rack 1هی وارد شعند و همچنین پ  از اینکد زد هر دوی دهد تی در زالک

هیی داده هستند هیی حسی ا کد جرو اتالهی  ذ یره شده در یرهکند. زنیزراین، این الگعریتم تنهی روی دادهجا

 HDFSی هلیی داده کیر جی، این الگعریتم جدید ذکر شده را زرای افرایش اجنیه زیشتر در یره درکند. تمرکر جا

       ایم. زیین نمعده

 

cرویکرد نی  یره . 

ایلن جلعرد یروهلا از    ی نی  رخ دهلد و ایلن یلره در د لترس نبیشلد،      ایر هر یعند جشکلا در یره HDFSدر 

 در ایلن شلرایط    لیزد زنلیزراین  را  یرج از د لترس جلا   HDFSهیی ذ یره شده در هیی  یتم و داده روی 

ی هی زی ا تفیده از دو یرهزد جنظعر افرایش اجنیه د تر ا دادهآ ین نیسه.  هی زد صعر  اجناد تر ا زد داده
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ی یکسین اجرا شده ا ه. ایلن  هیی نی  زد تعر جعفقیه آجیری در یک  عشداین دو  رور یرهآید. نی  زد ه جا

ی هلدف را  کد الگعریتم نقطلد  شعد،( فراهم جاNNSE) 1ی نی ی ارتقی  اجنیه یرههیی نی  اضیفا زع یلدرهدو ی

از ایلن  هی را زرای دو یره اجرا کنلد.  دهد تی یرینداجیزه جا Hadoopاین هم  زد جدیر اجرایا کند. داری جانگد

غیرضروری هیی کد این هم  زد جنظعر کیهش  رازاکند هیی نی  نقش ارزیب و دیگری نقش زرده را زیزی جایره

ی نی  ارزیب  راب شعد، جدیر یرهایر دهد. زینا جشکال  تبیعا را جای پیشا ه و اجیزه ی  رورنی عا تدیی 

کلد جمعزهلی را از ارتقلی  اجنیله      نیلیز دارد  ی یرزجین تجد  و  هیهد  د تر ا زد دادهپعشش زد جنظعر شبکد 

 NNSE جلدیر  زدون ا ذ جمعز از. ی زرده در عا ه کندای از یرهجهه فراهم نمعدن داده (NNSE) ی نی یره

ی نلی  زلد   یلره هلر دوی  ایلر  شعد تی جسیئ  زیزییزا پیچیده کیهش ییزد. نمای زرده زیزییزا ای از یرههریر داده

ی شلبکد در هملکلرد   و یلعیلیه هی داده اجن پذیریدهد، د ترسهنعان ارزیب هم  کنند یک  طر جداو  رخ جا

پیکرزنلدی  ی تلعانیم اجنیله را زلد و لیلد    جی جلا زنیزراین در آینده  .دهدرا کیهش جا ی یستردهجحلا یی شبکد

و این کیر  کندفراهم و تممین جا زد صعر  اجنا کیرزر زرای پذیری داده رانیر افرایش دهیم کد د ترس حییتا

ه و زلین جراکلر داد   HDFSهلیی  ی نی  در زلالک نیه یرههیی نی  زییدی تع ط ارتقی  اجی تکرار یرهرا زد و یلد

  دهد. هی انمی  جا عشد

 

 . بحث3

را نشلین   Hadoopی روش پیشنهیدی رویکردهیی جتفیوتا زرای ایمن نمعدن داده در  یستم فیی  تعزیلع شلده  

ا ه، این رویکرد زلرای د تر لا صلحیح و فقلط تع لط       HDFSدر  Kerberosدهد. رویکرد اول جبتنا زر جا

در اینمی زلیط اهطیی زلیط و  لروی  زللیط نقلش اصللا را در     شعد. کیرزر جعتبر زد یک زلعک داده ا تفیده جا

روش اجنیتلا از یلره زلد یلره و      چشلم یلیو  کند. رویکرد دو  جبتنا زر الگعریتم تیجین اجنیه نی  یره زیزی جا

رویکرد  ع  جبتنا زر نی  یلره   دهد.هی را تعضیح جای در تمی  زوایی زرای پیشگیری از حملدههمچنین ا کن یره

هیی  رور در جراجعی  زعدی زلد د له   [ یک نی  یره زرای کیهش  رازا17ی تکثیر ]ا ه کد اجنیه زد و یلد

 آید.  جا

 

                                                 
1
 Name Node Security Enhance (NNSE) 
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 گیری . نتیجه4

همچنین جسلیئ    دهد.شده در جهین یسترده را نشین جای ا تفیده هیی کالن دادهاین جقیلد اتالهی  و ویژیا

ی اجنیله زلرای   جسلئلد انلد.  ی جسیئ  کالن داده در زجین واقعا ذکر شدهکالن داده نیر جهه دادن ایده درزیره

تعانیم اجنیه کالن داده را زلی ا لتفیده از   جی جا افرایش اجنیه کالن داده زیشتر از دیگر جسیئ  اشیره شده ا ه.

و شیج   Hadoopی اصلا در کد الید Hadoopی ی ترکیبا از این  د رویکرد در  یستم فیی  تعزیع شدهیکا ی

هی ا ه، زهبعد دهیم. این رویکردهی زرای فیئق آجدن زر جسلیئ   یصلا کلد در نلی  یلره و      تعداد زییدی از زلعک

نیلر   Hadoopهلیی  در دیگلر الیلد  در آینلده ایلن رویکردهلی    انلد.  دهد، جعرفا شدههمچنین در نی  داده رخ جا

    شعند.  یزی جاپییده
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