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بازارا باري: الدكتور 

سنوات من اخلربة القيادية يف جمال األمن 10من أكثر•
.وفضاء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاإللكرتوين

شهادةو، PMP، شهادةاإللكرتويندكتوراه يف األمن •
CISSP

200العلماء واملمارسون أكثر منبدراساته من قبل استشهد•
مرة 

خلم قارااتاليف حماضر •
شهادة ورقة و جوائز دولية ألفضل4)حاصل على جوائز •

(  اعرتاف من االحتاد الدويل لالتصاالت
 (ISC) 2و PMIو IEEEعضو نشط يف•



حمتوى املداخلة

واألساسيات هفهو األصل وامل•
حتدايت أمن البياانت الضخمة•
خمة الضابلبياانت اهلجمات اخلاصة •
البياانت الضخمةلتأمنيلول احل•
املتنامية التوجهات•
اخلامتة•



(3/1)واألساسيات، املفهوم األصل 
تالبياان"مصطلحاستخدا مت،1997جويليةيف•

مايكلاانسابحثيبقلممقاليفمرةألول"الضخمة
إلسورثوديهفيدكوك 

ضخمةالالبياانتلشكالّيةأس البحثهذاوضع•
قدراتتتحّدىالضخمةالبياانتجمموعات:"

رصالقوحىتاحملليوالقرصالرئيسيةالذاكرة
.اخلارجي



(3/2)واألساسيات، املفهوماألصل 



(3/3)واألساسيات، املفهوماألصل 

يانات للعناصر االساسية حول الب"وفقًا لـ 
ف البيانات الضخ" الضخمة مة بأنها ، تُعرَّ

عتمد ظاهرة ثقافية وتكنولوجية وعلمية ت"
:على التفاعل بين

التكنولوجيا •

التحليل •

المنهجية•



(3/1)حتدايت أمن البياانت الضخمة
اسأسعلىالضخمةالبياانتمشاريعجناحيعتمد•

وسبةواحلوالشبكةالكتلةمثلوموزعةمتوازيةأنظمة
نظمةواألاالتصاالتوشبكاتواإلنرتنتالسحابية
االتصاالتوشبكات((CPSاإللكرتونيةالهفيزايئية
(M2M)آلة-آلة

فرصا زعةيف الوقت الذي توفر األنظمة املتوازية واملو •
وقية، فإّّنا لتحسني التوسعة، واإلدارة، والكهفاءة، واملوث

.  األمنيةتسّجل مستوى غري مسبوق من نقاط الضعف



فهي نظًرا ألن أجهزة النظا  متصلة على نطاق واسع ،•
.ا  أبكملهتتقاسم  نقاط الضعف اخلاصة هبا من قبل النظ

قّوة »جيب أن يكون مهندس األمن على دراية بتأثريات•
.سةاليت جتلبها هذه األنظمة إىل املؤس" املضاعهفة 

عد  وجود حل متكامل إلدارة البياانت واألنظمة مع •
.جمموعة مشرتكة من السياسات والضوابط

(3/2)حتدايت أمن البياانت الضخمة



:ة اجتاهاتظاهرة البياانت الضخمة مدفوعة بتقاطع ثالث
علومات كّمية مهولة من البياانت اليت حتتوي على م•

قيمة
وفرة موارد احلوسبة وزهادة أمثاّنا•
"جمانية"أدوات حتليل •

دما يتعّلق غالًبا ما يثري العنصر األخري خماوف أمنية عن
.األمر أبمن بيئات البياانت الضخمة

(3/3)حتدايت أمن البياانت الضخمة



املختلهفة جيمع مستودع البياانت بياانت من قواعد بياانت•
.يف حاوية بياانت واحدة كبرية

البياانت جمموع النظا  البيئي الذي يدعم وخيلق مستودع•
كر ، من أكرب بكثري ، وحيتمل أن يكون أكثر قيمة للها 
.انتاألجزاء الهفردية اليت يتكون منها مستودع البيا

 األمان أكثر ابملقارنة مع قواعد البياانت التقليدية ، يعترب•
ة والنزاهة جيب وضع ضوابط السري. أمهية ملخازن البياانت

.واالاتحة املناسبة وفًقا لذلك

(3/1) الضخمةابلبياانت اهلجمات اخلاصة 



لومات مع( ختمني)االستدالل هو القدرة على استنتاج •
.ةحساسة أو مقيدة من خالل مراقبة املعلومات املتاح

 املصرح قد يتمكن املستخدمون من حتديد املعلومات غري•
يها وقد ال هبا من خالل املعلومات اليت ميكنهم الوصول إل
ت غري املصرح حيتاجون أبًدا إىل الوصول املباشر إىل البياان

.هبا
نماذج سيحتاج مهندس األمن إىل تطبيق فهم عميق ل•

.ه املخاطراألعمال احمليطة مبهمة املنظمة للتقليص من هذ

(3/2) الضخمةابلبياانت اهلجمات اخلاصة 



ادر منهفصلة التجميع هو جتميع البياانت غري الدقيقة من مص•
إلنشاء وتكوين  معلومات دقيقة

األجزاء ميكن أن تكون دّقة البياانت اجملمعة أكرب من دّقة•
.الهفردية

الرتكيبات )جيب أن يهفهم مهندس األمن التوليهفات احملتملة •
قد تؤدي إىل للمعلومات مبا يف ذلك التوليهفات اليت( املمكنة

.الرتفيع يف دقّتها

(3/3) الضخمةابلبياانت اهلجمات اخلاصة 



(3/1)حلول أمن البيانات الضخمة 

:ليتشمل احللول توفري الثقة ما ي
خمططات التحقق الرئيسية•
DoSالتخهفيف من هجمات •

القائمة على الثقة
كشف تسرب احملتوى•



:تشمل احللول لتوفري اخلصوصية ما يلي

لالسلكيةأنظمة املصادقة عن بُعد للوصول إىل البياانت عرب الشبكة ا•
إخهفاء حركة التدّفق لتعتيم البياانت •

إخهفاء اهلوية جملموعات البياانت واسعة النطاق•

لسحابةللولوج إىل البياانت املستندة إىل احلول ضوابط الدخول الالمركزية•

(3/2)حلول أمن البيانات الضخمة



يانات تشمل الحلول لتوفير األمن العام للب•
:ما يلي

ام آليات االستجابة لمواجهة نواقل االقتح•
سريعة المفعول/ سريعة االنتشار 

أو بيانات/ سياسات ترخيص مالئمة و•
اعتماد المستخدم داخل قواعد البيانات 
طة الموزعة التي يتم الوصول إليها بواس

األنظمة القائمة على السحابة

ة مشاركة البيانات بأمان وفعالية ومرون•
.شتركةأنظمة تشفير رئيسية مباباستخدام

(3/3)الحلول أمان البيانات الكبيرة 



(3/1)إخهفاء اهلوية عن طريق التصميم :املتنامية التوجهات

لديه القدرة على الدخول يف( IoT)إنرتنت األشياء •
.بةالعديد من االحتماالت مبا يف ذلك حالة املراق

ليت قد الشركات  اليت تطور أنظمة إنرتنت األشياء ا•
و طّلب جتمع معلومات معرفة الشخصية تتوجه حن

.موافقة املستخد  كشرط أساسي

ن أن ومع ذلك ، هناك توّجه جديد متزايد للتأكد م•
مثل هذه األنظمة ال تنتهك خصوصية الناس



حيل على يهدف إخهفاء اهلوية عن طريق التصميم إىل جعل من املست•
من إخهفاء صانع اجلهاز التعرف على األشخاص يف املقا  األول بدالً 

.هوية البياانت بعد وقوعها

علومات مع إخهفاء اهلوية حسب التصميم ، ال ميكنك التخلي عن م•
.حتديد اهلوية الشخصية ، ألنك ال متلكها

ة تضمني عد  جيب على الشركات اليت تقو  بتطوير مثل هذه األنظم•
الكشف عن هويتها يف احلل من اليو  األول ألنه من الصعب

.تعديلها

(3/2)إخهفاء اهلوية عن طريق التصميم :املتنامية التوجهات



ق التصميم قد تهفقد الشركات اليت تروج إلخهفاء اهلوية عن طري•
.جمموعة كبرية من البياانت املهفيدة

يل املستقبلية ميكن استخدا  هذه البياانت لتدريب مناذج التعلم اآل•
.من أجل حتسني أداء األجهزة

/ وظهفني بعض الشركات تتغلب على هذا القيد من خالل جعل امل•
تار شركات أخرى األصدقاء يتطوعون ببياانهتم للتدريب ، بينما خت

.عد  الدخول يف سوق التحليالت متاًما

(3/3)إخهفاء اهلوية عن طريق التصميم :املتنامية التوجهات



خاتمة
جيب أن يكون األمن مرتسًخا يف أنظمة البياانت•

كرة أن يكون فمنالضخمة عن طريق التصميم بدالً 
.متأخرة

لذلك ، من املهم جعل مهندسي األمن جزًءا من فرق •
.التصميم يف أقرب وقت ممكن

اخلصوصية جيب االنتباه إىل املقدار املتزايد من تشريعات•
ال ، الالئحة على سبيل املث)الشاملة يف مجيع أحناء العامل 

صية العامة حلماية البياانت األوروبية ، قانون اخلصو 
(وقانون خصوصية املستهلك األمريكياألسرتايل



أسئلة ونقاش


