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 چکیده 

اند ها به دلیل نیازهای شخصی از یك طرف به آن وابستهحریم خصوصی از جمله حقوقی است که انسان

به رسمیت  دیگراناند این حق را نسبت به طرف دیگر به دلیل ضرورت زندگی جمعی مكلف و از

بشناسند. اما امروزه با گسترش ابزارهای اطالع رسانی و استفاده گسترده از اینترنت، این حق به یكی از 

لت استفاده ترین مسائل حقوق بشر تبدیل شده است. با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهوچالش انگیز

مردان را در نظران و دولتاز اینترنت تجاوز به حریم خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته و صاحب

ها تأثیرات جهت حمایت از حریم خصوصی افراد سوق داده است. هر چند داده کاوی در بسیاری از برنامه

شود. در این هایی میعث نگرانیهای خصوصی، بامثبتی بر جا گذاشته است، به خاطر احتمال افشای داده

ای برای ارائه یك دید سیستماتیك از تواند زمینهپردازیم که میمقاله به بررسی یك معماری گسترده می

آوری داده، کنترل ای برای جمعسازی کرد و زمینههای تثبیت شده پیادهمشكالت شود تا بتوان پروتكل

 اهم نمود.گذاری اطالعات فرها و به اشتراكنتیجه

 

 .های حریم خصوصی، وب سایت، اطالعات شخصی، داده کاوی، دزدی اطالعاتپروتكل واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

های مختلف از جمله بازاریابی، هواشناسی، مورد نیاز برای استفاده در زمینه آمیز اطالعات، دانشداده کاوی با استخراج موفقیت

های خاصی را مورد سازد، ولی هنوز هیچ تضمینی ارائه نشده است که بتوان دادهنیت ملی را فراهم میهای پزشكی و امتحلیل

هایی نظیر سازمان بیمه سالمتی و بررسی کاوی قرار داد؛ بدون آنكه به حریم خصوصی مالك آن اطالعات تجاوز کرد. ارگانداده

های به وجود های تحلیلی در اتحادیه اروپا، با درك حساسیتسیستموضع بهداشت در ایاالت متحده و سازمان مدیریت داده و 

ها، اند. این نوع نگرانیها پدید آوردهای از قوانین اجباری را در زمینه مدیریت داده و تحلیل سیستمآمده در این زمینه، مجموعه

صورت آنالین، از آوری داده بهای جمعهیابند. سیستمهای تحلیلی داده افزایش میبه موازات گسترش استفاده از سیستم

 (.6831. )فالحی، کنندجدیدی هستند که حریم شخصی افراد را تهدید می هایبرنامه

کاوی، به دنبال کسب داده بیشتر های موجود برای دادهها و مدلروش گذاشتنهای معتبر از چندی پیش با به اشتراك شرکت

تری داشته باشند. قبل ها در زمینه خرید کاال اطالعات دقیقهای آنانند در مورد عادتدر مورد مشتریان مشترك هستند تا بتو

گیر شود و کالف سردرگم حریم شخصی افراد را تهدید کند، باید بتوان راهی برای حفاظت از کاوی همههای دادهاز آنكه تكنیك

 حریم و اطالعات شخصی افراد پیدا کرد.

های توان هم حریم شخصی افراد را درنظر گرفت و هم از نتایج مفید سیستمشود که چگونه میمشكل اصلی از آنجا ناشی می

کاوی بهره برد. برای برطرف کردن موانع موجود در این زمینه، تحقیقات زیادی در حال انجام است، اما در عمل داده

ظ کنند، هنوز در مرحله ابتدایی و آزمایشی کاوی که بتوانند در عین حال حریم شخصی افراد را نیز حفهای دادهسیستم

ها متمرکز ها، روی ابزارهای محاسباتی و الگوریتمجای بررسی مشكالت سیستمها در الیه زیرین بههستند. بیشتر این تكنیك

سی اند. هدف ما از بررسی حریم شخصی، به دست آوردن یك دید سیستماتیك از نیازهای ساختاری و طراحی اصول و بررشده

 (.6831) اکبری،  طور عملی از حریم شخصی افراد محافظت کنندکاوی بههای دادههایی است که بتوانند در سیستمحلراه

 

 بیان مساله

شود که آنها کاوی به همراه حفاظت از حریم شخصی، شامل چندین مرحله میشود، دادهمشاهده می 6شكل  درطور که همان

کنندگان داده قرار دارند. یعنی کسانی که مالك داده هستند کنند. در الیه پایین تهیهبندی میتهرا دریك معماری سه الیه دس

اند. تأمین کنندگان داده اطالعات شخصی خود را به سرور انبار ای توزیع شدهو عموماً از لحاظ موقعیت مكانی در سطح گسترده

کند و از ها، پشتیبانی میآید، از فرآیندهای تحلیل آنالین دادهمی کنند. این سرور که الیه میانی به حسابداده ارسال می

کند که امكان پردازش کاوی فراهم میهای گروهی، اطالعاتی را برای سرورهای دادههای خام کاربران به دادهطریق تبدیل داده

 .(9002)کوف  ها فراهم استتر آنسریع

 
 .(9002)کوف  کاویم شخص در فرآیندهای دادهمعماری پایه برای حفاظت از حری  - 6شكل 
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آوری داده با یك نظم فیزیكی خاص، نظیر استفاده از ساختار مكعبیِ چند بعدی و استفاده از توابع داده، با جمع انبارهای سرور

آنالین از کند. برای یك سیستم ها فراهم میهای مختلفی از دادهپیش محاسبه Minو  Sum ،Average ،Maxجمعی نظیر 

های خود را به سرور انبار داده تحلیل از نوع کنندگان داده هستند که دادهدهندگان در اصل تأمین، پاسخsurveyنوع 

surveyها در سیستم به حساب آید. تواند یك نمونه از اجتماع دادهدهندگان به برنامه، میکنند. میانگین سن پاسخ، ارسال می

 کنندگان داده است.های خام ارسالی توسط تهیهز توابع اجتماع در سرور خیلی آسانتر از پردازش دادههای حاصل اپردازش داده

شود. در یك سیستم کاوی توسط آنها انجام میگیرند که کار اصل در زمینه دادهکاوی، در باالترین الیه قرار میسرورهای داده

های ذخیره شده توانند آزادانه به همه دادهرده باشد، این سرورها، نمیکاوی که اصول حفاظت از حریم شخصی را رعایت کداده

های در انبارهای داده دسترسی داشته باشند. برای مثال در یك سیستم بیمارستانی، اداره حسابداری باید فقط بتواند به داده

ها دسترسی ر مورد سوابق پزشكی آنمالی بیمارستان دسترسی داشته باشد و به هیچ عنوان نباید به رکوردهای ثبت شده د

های انبارهای داده، یكی از مشكالتی کاوی به دادهداشته باشد. توسعه و ایجاد قوانین مؤثر برای دسترسی درست سرورهای داده

ن کاوی ممكعالوه، یك سرور دادهها در حال انجام است. بهاست که تحقیق در آن به صورت ارسال و دریافت گسترده پیشنهاد

های دیگر به کاوی دیگر در سیستمهای آن را با سرورهای دادهکاوی روی سرور انبار داده، دادههای دادهاست با ایجاد مدل

ها کاوی در بین سیستمهای مشابه برای دادهها، ایجاد مدلاشتراك بگذارد. انگیزه اصلی از به اشتراك گذاشتن داده در این مدل

کاوی خود روی رکوردهای مشتریان را به های دادهدهنده سرور، ممكن است بخواهند روشاجاره است. برای مثال شرکتهای

ها کاوی در مورد رفتار مشتریان ایجاد کنند که به نفع همه شرکتاشتراك بگذارند تا به این ترتیب یك مدل جهانی داده

دهد که در آن هر سرور ه در باالترین الیه رخ میدهد، به اشتراك گذاشتن دادنشان می 6طور که شكل خواهد بود. همان

به معنی به اشتراك گذاشتن « به اشتراك گذاشتن»کند. لذا در اینجا کاوی مخصوص خود استفاده میکاوی از مدل دادهداده

 (6831میوالداریك،) های خام استکاوی محلی و نه به اشتراك گذاشتن دادههای دادهمدل

 

 برای رعایت شدن اصول پایه طراحی "وریهای ضرحداقل"قانون 

کاوی که حریم شخصی را نیز رعایت کرده باشد، باید ابتدا یك تعریف مشخص از حریم شخصی یك سیستم داده طراحیبرای 

شود که مالك آن حق ارائه دهیم. تفسیر معمول برای این کلمه به این صورت است که یك داده در صورتی شخصی تلقی می

، در مورد محرمانه ماندن یا افشای آن تصمیم بگیرد و مختار باشد که مشخص کند به چه علت یا تا چه اندازه داشته باشد

 (6831میوالداریك،) ها را در اختیار دیگران قرار دادتوان این دادهمی

د که مالك داده گیرنرا به این صورت در نظر می« سازی دادهحریم شخصی در مدل»پردازان تفسیر عبارت نظریه بیشتر

ها کاوی حتماً به آن دادههای شخصی خود را نداده است؛ مگر این که برای اجرای دادهفرض اجازه افشای دادهصورت پیشبه

های نیاز باشد. این فرض به همراه تعریف مورد قبول برای حفاظت از اطالعات، مبانی پایه و اصول پایه طراحی سیستم

 (6831)پیرهادی، کنندشخصی را ایجاد می کاوی با رعایت حریمداده

کاوی به آنها نیاز است. در هایی باشد که در دادهکاوی، اطالعات شخص افشا شده باید شامل حداقل دادهدر یك سیستم داده

گیری ه، کیفیت اطالعات است، نه کمیت آن. از آنجا که معیار کّمی برای انداز«حداقل»این مقاله منظور و معیار برای کلمه 

کند، پس حداقل دید مشترك این است که نباید هیچ یك از اطالعات های مختلف فرق میافشای اطالعات شخصی، در سیستم

کاوی های دادهضروی، به سطح دقت مورد نیاز در نتایج حاصلی از سیستمضروری افشا شود که منظور از غیرشخصی غیر

گیرد. خیلی ن معنی است که افشای حریم شخصی، بر مبنای نیاز به داده صورت میبه ای« حداقل»بستگی دارد. بنابراین کلمه 

 (6831)پیرهادی، دانند، تبعیت از قانون حداقل نیازهای ضروری را الزامی میHIPPAاز قوانین از جمله 
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 های حریم شخصیپروتکل

است،  یت شدن اصول پایه طراحی عنوان شدهبرای رعا« های ضروریحداقل»و قانون  6بر مبنای اصولی که در ساختار شكل 

ایم. قلب این استراتژی بر مبنای سه سازی کردهکاوی پیادههای دادهرا برای حفظ حریم شخصی در سیستم ایاستراتژی

 :(6836ایستون،)های سیستم، بررسی شوندهای موجودیتگیری در مورد افشای دادهپروتكل است که باید در هنگام تصمیم

هاا حفاظات کنندگان به سرورهای انبااره داده، از حاریم شخصای دادههنگام انتقال داده از تولید آوری داده که درجمع .6

 کند.می

 کند.کاوی مدیریت میهای داده به سرورهای دادهکنترل نتیجه که حفاظت ازحریم شخصی را هنگام انتقال داده ازانبار .9

کااوی درسیساتمهای مختلاف راکنتارل گذاشته شده بین سارورهای داده های به اشتراكگذاری اطالعات دادهاشتراك .8

 .کندمی

کاوی دقیاق، باا انتقاال های دادهها، ساختن مدل، باید هدف مشترك این سیستم«های ضروریحداقل»با در نظر گرفتن قانون 

هاای ارایی بتواند به خاوبی از دادهکاوی باشد. در عمل، ساختن سیستمی که در عین کحداقل داده شخصی مورد نیاز برای داده

 شخصی محافظت کند، در اکثر موارد کار سختی است.

های داده، که مالك داده هستند. سرورهای انبار داده، که از کنندهبه طور کلی شامل سه الیه است: تهیه معماریاین 

دهند و اطالعات خود را کاوی را انجام میداده کاوی که کارهایکنند و سرورهای دادهفرآیندهای تحلیلی آنالین، پشتیبانی می

شود؛ بدون آن که ها رد و بدل میای است که این  موجودیتهای محرمانهگذارند. هدف اصلی کنترل کردن دادهبه اشتراك می

تم امن از کاوی دقیق یا ایجاد یك سیسکاوی شویم. همیشه یك رابطه معكوس، بین ایجاد یك سیستم دادهمانع فرآیند داده

تواند ای هستند که طراح سیستم میشدهها، مبتنی بر متدهای اثباتهای شخصی، وجود دارد. این پروتكلنظر حفاظت از داده

کاوی، حالتی های شخصی به دقت دادهها را در نظر گیرد و در مورد نسبت افشای دادهبرای برآورده کردن نیازهای خاصی، آن

تواند از یكی از دو روش معمول می« آوری دادهجمع»ین نفع را برای او داشته باشد. برای مثال پروتكل را انتخاب کند که بیشتر

 (6836)هان آوری داده استفاده کند که هر یك منافع و معایب خاصی داردبرای جمع

 

 آوری دادهپروتکل جمع

حداقل داده شخصی مورد نیاز برای »به مورد  دهد قسمت مربوطکنندگان داده اجازه میآوری داده به تهیهجمع پروتكل

کند که تنها بخش ضروری داده برای سرور انبار داده ارسال شود. این پروتكل از را رعایت کنند و تضمین می« کاویداده

ار داده گیری( داده است؛ زیرا سرور انبپذیر بودن )قابل اندازهچندین فاکتور ایجاد شده است. اولین فاکتور ضروری، مقیاس

های محاسباتی برای ، با صدها هزار تهیه کننده داده در ارتباط باشد. ثانیًا هزینهsurveyهای نوع تواند همانند سیستممی

کنندگان داده باید کم باشد؛ زیرا آنها در مقایسه با سرورهای انبار داده، قدرت محاسباتی خیلی کمتری دارند و در نتیجه تهیه

کاوی منصرف کند. در نهایت، این پروتكل باید درست، ساده های دادهتواند آنها را از مشارکت در پروژهال میهزینه محاسباتی با

و مطمئن باشد. یعنی بتواند در عین حفاظت از حریم شخصی ارسال کننده داده، نتایج نسبتاً دقیقی را نیز ایجاد کند؛ حتی اگر 

کنندگان داده در یك سیستم سیستم برخورد کنند. برای مثال اگر بعضی از تهیههای مختلف به صورت متفاوت با کنندهارسال

surveyآوری داده باید تأثیرات ناشی از این معنی ارسال کنند، پروتكل جمعهای بی، از پروتكل سوءاستفاده کنند یا داده

 (6836ادانال) ی به اندازه کافی دقیق بمانندکاوبرخورد غلط با سیستم را کنترل کند و تضمین کند نتایج نهایی حاصل از داده

بینیم پروتكل طور که میدهد. همانآوری داده را نشان میهای جمعپروتكلها و زیردرختی مربوط به پروتكل ساختار 9شكل 

 شود.آوری داده دو نوع اصلی را شامل میجمع
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 (6836ادانال )آوری دادهل های جمعساختار درختی پروتك - 9شكل 

 

 روش مبتنی بر ارزش

پردازند. کنندگان داده به یكی از دو روش زیر به دستكاری مقادیر مربوط به هر داده میبا استفاده از روش مبتنی بر ارزش، تهیه

یا تگزاس را به کالیفرنیا  80به  98کند. برای مثال سن را از روش مبتنی بر آشفته کردن، خطا را مستقیماً در داده اعمال می

کند. برای مثال تر تبدیل میها را مطابق با ساختار سلسله مراتبی آنها به حالت کلیدهد. روش مبتنی بر اجماع دادهتغییر می

تیاری های اخکند. روش مبتنی بر آشفته کردن برای دادهیا تگزاس را به ایاالت متحده تبدیل می 91تا  96را به بازه  98سن 

مناسب است. در حالی که روش مبتنی بر اجماع، به دانش سیستم در مورد سلسله مراتب مربوط به داده بستگی دارد و در 

ای آشفته های هر رکورد دادهیعنی آن که داده -kتواند در تضمین مبهم ماندن داده نیز کمك کند. برای مثال ابهام عوض می

 غیرقابل تشخیص است.  رکورد دیگر، k-1های شده از داده

های دستكاری شده برای سرورهای های شخصی از طریق بررسی دادهکند که رسیدن به دادهروش مبتنی بر ارزش فرض می

های آشفته موجود های اصلی را از روی توزیع دادهتواند دادهانباره داده ناممكن یا حداقل خیلی سخت است، ولی سرور می

 (6839)دیتل، کاوی دقیق را فراهم آوردهای دادهه امكان ایجاد مدلبازیابی کند و در نتیج

 

 روش مبتنی بر ابعاد

های مورد بررسی معموالً صفات )ابعاد( زیادی دارند. ایده اصلی این نام روش مبتنی بر ابعاد این است که داده ازدلیل استفاده 

 آیند، جداسازی کنیم.ها را که شخصی به حساب میاست که با حذف کردن تعداد بعدهای داده، آن قسمتی از داده

هاا را در دهاد و ایان دساته از دادهسازی بعضی از صفات شخصای انجاام میروش مبتنی بر بالك این کار را از طریق جدا

نتوانند  کاویدهد، ولی این روش ممكن است باعث از دست دادن داده شود، ولی سرورهای دادهاختیار سرور انبار داده قرار نمی

هاای اصالی را روی تری با نام مدل مبتنی بر تصاویر دادهها، نتایج دقیقی به دست آورند. مدل پیچیدهاز روی این دسته از داده

های مورد نیاز بارای اند تا تنها حداقل دادهفضاها با دقت زیادی طراحی شدهکند. این زیرزیر فضاهایی با ابعاد کمتر منعكس می

 (6820)مدیری کاری دقیق را شامل شوندی دادههاایجاد مدل
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 مقایسه مزایا و معایب دو روش مبتنی بر ارزش و مبتنی بر ابعاد

کند و در نتیجه برای کاوی عمل میها، مزایا و معایبی دارند. روش  مبتنی بر ارزش، مستقل از وظایف دادههر یك از این مدل

آوری داده مناسب است. از سوی کاوی چندگانه یا وظایف تعریف نشده در جمعههایی مناسب است که برای وظایف دادبرنامه

بعدی متناسب است؛ زیرا بعد از تفكیك و کم کردن ابعاد، اطالعاتی که باید کاوی تكدیگر، روش مبتنی بر ابعاد با وظایف داده

 بازیابی شوند، به هدف و وظیفه مورد نظر ما بستگی دارد.

ها ایجاد کند. با این وانسته است یك مدل کلی و قابل استفاده از الگوی مبتنی برتصویر برای همه برنامهتاکنون تحقیقات نت

های وجود باز هم این روش از لحاظ نسبت کاهش دقت به افشای اطالعات شخصی، در مقایسه با روش مبتنی بر ارزش مزیت

 زیادی دارد.

کنند. در نتیجه بعضی از صفاتی های مستقل و متفاوتی برخورد می، به روشمبتنی بر ارزش، با صفات مختلف هایروشبیشتر 

شوند. مطالعات اخیر های مهم، برای سرور انباره داده، ارسال میکاوی اهمیتی ندارند نیز در همان سطح افشای دادهکه در داده

های حفظ حریم تواند با نقض تكنیكده میسازی تصادفی، سرور انباره دادهد که در صورت استفاده از روش آشفتهنشان می

های محرمانه را به دست آورد. در های آشفته حذف کند و به این ترتیب حداقل بخشی از دادهها را از دادهشخصی، آشفتگی

در کاوی از مشكالت معمول های صرفاً ضروری برای دادهروش مبتنی بر تصویر به خاطر بررسی رابطه بین صفات و ارائه داده

توان از ارائه های ضروری، میسیستم روش مبتنی بر ارزش خبری نیست. همچنین از طریق دریافت اطالعات در مورد داده

 (6838ریوران )سازی داده را بهبود بخشدضروری جلوگیری کند و به این ترتیب عملكرد آشفتهاطالعات شخصی غیر

 

 پروتکل کنترل نتیجه

شود کاوی میسر می، از طریق کنترل اطالعات ارسالی برای سرورهای دادهسرورهای انبار دادههای شخصی در محافظت از داده

های مورد نیاز، پروتكل کنترل نتیجه پروتكل کنترل نتیجه نیز عمل کردن همین کار است. بر مبنای قانون حداقلو هدف از 

وجو از انبارهای داده عملكرد کافی دارند و هم تا به پرسهای سرورهای انبار داده هم برای پاسخگویی کند که دادهتضمین می

 گیرند.ضروری را میحد ممكن جلوی افشای اطالعات شخصی غیر

نیاز وجود دارد. یكی از این نیازها، داشتن امكان جلوگیری از سازی پروتكل کنترل نتیجه، چندین پیشبرای طراحی و پیاده

کند با استفاده از نتایج یك سرور مشكوك یا رقیب باشد، در این صورت سعی می کاوی. اگر سرور دادهارسال نتایج است

شارپ )ارائه شده است 8های شخصی و محرمانه دست پیدا کند. مثالی از این روش در شكل وجوهای قبلی خود به دادهپرس

6831) 

 
Sun July June May April Item 

Q5=25 Known 15 Known 10 Book 

Q6=47 Known 27 Known 20 CD 

Q7=87 36 16 35 Known DVD 

Q8=39 14 Known 25 Known Game 

 Q4=50 Q3=58 Q2=60 Q1=30 Sum 

 

 (6831شارپ ) کنندهایی که اطالعات محرمانه را افشا میگیرینتیجه - 8شكل

 

های مربوط به بعضی از داده وجوهای ارسالی وتواند از طریق پاسخ پرسکاوی قصد نفوذ داشته باشد، میاگر سرور داده

فروخته شده توسط فروشنده در ماه های DVDاند(، تعداد یا شناخته شده، نشان داده شده Known)که با نام  ایدادههای سلول
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به ترتیب نتیجه  Q8تا  Q1ها، محرمانه هستند و نباید افشا شوند(. اگر ژوئن را محاسبه کند )فرض بر این است که این داده

 را محاسبه کنیم: (6)فروخته شده، عبارت های DVDو جو ارسالی باشند، کافی است برای یافتن تعداد پرس

(6) 

167288)Q(QQQ 6581  
 

های انجام شده از سرورهای انبار داده در کنترل نتیجه باید به اندازه کافی کارایی داشته باشد تا به درخواست پروتكلعالوه، به

سخ دهد یعنی باید زمان پاسخگویی یا همان مدت زمان بین درخواست از سرور و پاسخ سرور به مدت زمان منطقی پا

کند نیز جزء زمان پاسخگویی سرور به درخواست، در یك بازه معقول قرار گیرد. زمانی که پروتكل کنترل نتیجه صرف می

 سرور انبار داده همیشه در حد معقولی باقی بماند. آید. پس این زمان نیز باید همواره کنترل شود تا زمان پاسخگوییحساب می

وجوهاا را محادود کنناد تاا های کنترل نتیجه باید اطالعات قرار گرفته در پاساخ پرسبرای رسیدن به این نیازها، پروتكل

 4نند. شكل های شخصی افراد دسترسی پیدا کوجوهای ارسالی، به دادهکاوی نتوانند از طریق بررسی پاسخ پرسسرورهای داده

تواند با توجه به نیاز دهد که شامل دو روش برای کنترل نتیجه است. طراح میساختار درختی قوانین کنترل نتیجه را نشان می

 (6836ادانال )تر استگرا برای او مناسبگرا یا دادهوجوها پرسخود بررسی کند که کدام یك از روش

 
 

 
 

 (6836ادانال )های کنترل نتیجهساختار درختی پروتكل - 4شكل
 

 وجوگراروش پرس

های امن، بنا شده است. در این حالت به شرطی به مجموعه وجویای از پرس، بر مبنای مفهوم ارائه مجموعهوجوگراپرسروش 

منجر به افشای اطالعات خصوصی  کاویگوییم که بررسی و ترکیب پاسخ آنها، در سرور داده، امن میnQتا  1Qوجوهای پرس

معنی است که وقتی سرور انبار داده یك  وجوگرا به انیتوان نتیجه به روش پرسموجود در سیستم نشود. بنابراین می

وجو و وجو را دریافت کند، تنها در صورتی به آن پاسخ خواهد داد که نتوان از ترکیب نتیجه آن پرسدرخواست داده یا پرس

وجوهایی که قبل از این به آنها پاسخ وجوهای ذخیره شده )یعنی پرسوجوهای ذخیره شده در تاریخچه پرسمجموعه پرس

وجوی ارسالی، امن است. در رابطه گوییم که پرسه شده است(، به اطالعات خصوصی افراد دسترسی کرد. در این حالت میداد

نیاز به بررسی حجم  های داده آماری، کنترل نتیجه در این گونه انبارهای دادهوجوگرا، در پایگاهبا کنترل نتیجه به روش پرس

وجوهای پرس نتیجه بار کاری این نوع سرورها با کنترل نتیجه به روش استفاده و بررسیشود. در عظیمی از داده را شامل می

وجوهای امن یابد. از آنجا که تشخیص پویای مجموعه پرسشود و در نتیجه کارایی سیستم افزایش میقبلی بسیار کمتر می

پویایی که معادل های غیرنتیجه استفاده از حالتوجوهای انجام شده(، یك فرآیند زمان بر است، در )بررسی آنی تاریخچه پرس
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کند وجوهای امن را مشخص میای از پرستر است. حالت استاتیك قبل از اتصال به شبكه، مجموعهبا این روش باشند، مناسب

 وجوها امن باشند، در این صورت هروجویی را دریافت کند(. اگر یك مجموعه از پرس)قبل از آن که هر گونه پرس

وجو را دریافت آید. در هنگام اجرا و زمانی که سرور انبار داده، یك پرسوجوها نیز امن به حساب میای از آن پرسمجموعهزیر

وجوهای امن از قبل تعریف شده قرار وجو در یكی از مجموعه پرسدهد که آن پرسکند، تنها در صورتی به آن پاسخ میمی

وجوهای امن ولی ثابت، در تولید مجموعه شود. از طرف دیگر، پرسوجو مردود مین پرساین صورت، آداشته باشد. در غیر

وجوها را مردود کند. در حالی که وجوهای امن، خیلی محتاط و محافظه کار است و در نتیجه ممكن است بعضی از پرسپرس

 (6838 اسكودیس)مردود کردن آنها ضروری نیست

 

 گراروش داده

وجوها را بر کند و پاسخ پرسهای خام سرور را آشفته میگرا، برای کنترل نتیجه، سرور انبار داده، دادهش دادهبا استفاده از رو

آوری شود، پروتكل جمعمشاهده می 4طور که در شكل دهد. همانهای آشفته، تا حد ممكن با دقت جواب میمبنای این داده

های اصلی را در سرور انبار ریت کند؛ مگر این که برنامه نیاز داشته باشد که دادهتواند آشفتگی در داده را ایجاد و مدیمی داده

ها را آشفته وجو، دادهگرا، سرور انبار داده باید قبل از پردازش پرسداده ذخیره کند. در این موارد، برای استفاده از روش داده

 (6820)مدیری کند

و  محدودیتیهای محرمانه، جلوگیری کند و بدون هیچ تواند از افشای دادهمیسازی گرا، فرض می کند که با آشفتهروش داده

های حاصل شده با استفاده از دهد که پاسخوجوها پاسخ دهد. تحقیقات نشان میهای آشفته به همه پرسبر مبنای داده

 کاوی نسبتاً دقیق، مناسب هستند.های دادههای آشفته هنوز هم برای ایجاد مدلداده

 

 وجوگراگرا و پرسقایسه مزایا و معایب دو روش دادهم

گرا خود را موظف از این دو روش با توجه به کاربرد خاص آنها، نیاز به رعایت نكات خاصی دارد. روش داده یكاستفاده از هر 

وجوها را مردود وجوگرا معموالً تعداد قابل توجهی از پرسوجوها پاسخگو باشد. از طرفی، روش پرسداند به همه پرسمی

 کاوی خود را کامل کنند.کاوی ممكن است نتوانند وظایف دادهکند و این بدان معنا است که بعضی از سرورهای دادهمی

کند. وقتی سرور انبار داده به های دقیقی تولید میگرا، پاسخوجوگرا در این است که در مقایسه با روش دادهمزیت روش پرس

گرا دقت پاسخ به دهد، جواب ارائه شده همیشه دقیق و درست است. در حالی که در روش دادهوجو پاسخ مییك پرس

کاوی خیلی هم مناسب نباشد؛ به ویژه در وجوها همیشه حالت تقریبی دارد و به همین سبب ممكن است برای دادهپرس

وجوگرا از نوع های مهم روش پرسیكی از مزیتجاهایی که نیاز به ایجاد خروجی خیلی دقیق وجود دارد. کارایی و سرعت باال، 

کاوی باید زمان بیشتری را برای بررسی تاریخچه وجو سرور دادهپویا است؛ پاسخگو است. با دریافت تعداد بیشتری پرسغیر

گرا هم کارایی کمی دارد؛ زیرا سربار محاسباتی ناشی از تخمین پاسخ کامل شده صرف کند. روش داده وجوهایپرس

 وجو وقت تلف کند.گویی به خود پرستواند چندین برابر مدت پاسخوجوها میسپر

گرا است. با معرفی الگوی وجوگرا و دادههای پرسهای بهبود کنترل نتیجه، ترکیب کردن روشیك راه برای کارایی پروتكل

دهد بعضی از بار داده اجازه میگرا، روش ترکیبی حاصل، به سرور انهای دادهوجو به روشدادن یا رد یك پرسپاسخ

( را مردود کند. در نتیجه، این کار به طور مؤثری 8در شكل  Q3وجوی کننده حریم شخصی )نظیر پرسوجوهای نقضپرس

ها شود. چون دادهها، ارائه میدهد و در عین حال همان سطح از حفاظت از دادهها را کاهش میسازی در دادهنیاز به آشفته

توان برای وجوهای کمتری را مردود کند و از طرفی میآشفته ذخیره شده است، در نتیجه سرور موظف است پرسصورت به

 (6832د )مدیریهای خصوصی افراد نیز حفاظت کنوجوها جواب تقریباً درستی ایجاد کند و در همان حال از دادهاکثر پرس
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 گذاری اطالعات پروتکل به اشتراك

کند، در نتیجه هر یك از این کاوی را بر مبنای سیستم خودشان ایجاد میهای دادهکاوی، مدلداده از آنجا که سرورهای

کاوی خود را با دیگران به اشتراك بگذارد، نه داده خام موجود در سرور انبار داده را که برای سایر سرورها، تمایل دارد مدل داده

توانند از لحاظ نقض حریم شخصی، کاوی محلی، خودشان نیز میدادههای کاوی نیز در دسترس است. مدلسرورهای داده

اند و کاربرد کلی ندارند. برای حفاظت های محلی برای مورد خاصی ایجاد شدهویژه در مواردی که مدلحساسیت ایجاد کنند؛ به

ی افشای اطالعات اختصاصی از هایی وجود داشته باشد تا جلوکاوی محلی، باید مكانیزمهای دادهاز حریم شخصی در سیستم

نامند که دوباره برای رعایت اصل گذاری اطالعات میکاوی محلی گرفته شود. این مكانیزم را پروتكل به اشتراكهای دادهمدل

های کاوی در سیستمریزی شده است. هدف از این پروتكل این است که سرورهای داده، پی«ارائه حداقل نیازهای ضروری»

های اختصاصی کاوی مشترك سهیم شوند و برای رسیدن به این هدف نیز حداقل دادهانند در ایجاد یك مدل دادهمختلف بتو

گذاری اطالعات در آن پلتفرم مشترك استفاده کنند. تعداد کاوی محلی در زمینه به اشتراكهای دادهخود را در مورد مدل

های تعامل کاوی دارند، نظیر برنامهای جز دادههایی که وظیفهه در برنامهگذاری اطالعات برای استفادزیادی پروتكل به اشتراك

های توزیع شده، اهمیتی حیاتی دارد و گذاری اطالعات برای بسیاری از سیستمهای داده ارائه شده است. به اشتراكبین پایگاه

کاوی متمرکز است. یكی از های دادهبرای فعالیتگذاری اطالعات های ویژه به اشتراكها نیز روی طراحی پروتكلبیشتر برنامه

های نفوذی است که با گذاری داده، ایجاد امكان دفاع در برابر سیستمهای به اشتراكها در ایجاد سیستمترین نگرانیمهم

ای وذ )مجموعهکنند. مدل دفاع، به مدل نفطور دلخواه و متناسب با نیازهای خود، عمل میاستفاده از اختیارات، کاماًل به

روش فرضیات در مورد هدف نفوذگر و نحوه عمل یا رفتار او( بستگی دارد. دو مدل از انواع معروف نفوذ، با نام روش دورو و 

 (6820)مدیری شودفراتر از دو رو شناخته می

 

 نفوذ به روش دورو 

ه تبعیت کند، ولی با انجام همه محاسبات و های طراحی شدشود که دقیقًا از پروتكلیك نفوذگر در صورتی دورو شناخته می

هایی را برای رسیدن به اطالعات محرمانه شناسایی کند. ثابت شده است که رمزنگاری به برقراری همه ارتباطات الزم، روش

 کاوی، مدلطور مؤثری جلوی نفوذ به روش دورو را سد کند. در این روش هر سرور دادهتواند بهمی cryptographicروش 

 کند.کاوی مبادله مینگاری شده را با سایر سرورهای دادهکند و مدل رمزنگاری میکاوی مربوط به خود را رمزداده

آورد تا بتوان برای این امكان را فراهم می RSAهای مبتنی بر الگوریتم های بعضی از الگوهای رمزنگاری نظیر سیستمویژگی

کااوی معاین را انجاام دهناد و بادون اطاالع از کلیاد جاد کرد که بعضی از وظاایف دادههایی ایسرورهای داده کاوی، الگوریتم

کاوی را عملیاتی کنند. این وظاایف ها، بعضی از وظایف تعریف شده برای آنها به عنوان یك سرور دادهخصوصی سایر موجودیت

کردن تعاملی، استفاده از عملگرهایی نظیر اشتراك، ها، فیلتر کاوی، طبقه بندی دادهبندی، همراه کردن قوانین دادهشامل دسته

کااوی اصالی، های دادهاجتماع و کاهش عضو است. از آنجا که در این روش بدون دانستن کلیدهای خصوصی، دسترسی به مدل

نفوذهاای دورو  عنوان دفاعی امان در برابارتوان از این روش بهپذیر نیست. میبا استفاده از مقادیر رمزنگاری شده موجود امكان

هایی باا را بارای اساتفاده در سیساتم cryptographicهاای رمزنگااری بندی روشاستفاده کرد. چندی است که محققان دسته

 (6820)مدیری اندتنظیمات مختلف، کامل کرده

 

 نفوذ به روش فراتر از دو رو

ده ورودی خود را تغییر دهد یا از این دو روش استفاده تعیین شده را نادیده بگیرد یا دا نفوذگر، برای نفوذ پروتكل سیستماگر 

گوییم. از آنجا که دفاع در برابر این روش نفوذ، سخت یا حتی کند، در این صورت به روش نفوذ مورد استفاده، فراتر از دو رو می

 تری نیاز دارد.های کاملها نیز به مدلممكن است، نحوه برخورد با این روشغیر
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دار است که برای نفوذ، اهداف مورد نظر را با هم ترکیب کرده و با نتایج و اطالعات محرمانه ها، روش نفوذ هدفدلیكی از این م

ریزی شده آورد. سپس یك روش برنامهکاوی، نتایج دقیق را به دست میها، از فرایند دادهموجود در مورد سایر موجودیت

کاوی و ترکیب آن با اطالعات محرمانه موجود، بنای نتایج دقیق حاصل از دادهدر برابر نفوذهایی که بر م تاشود طراحی می

ها ایجاد شود. به نحوی که ریزی شده است، مقابله شود. ایده اصلی این است که پروتكلی برای به اشتراك گذاشتن دادهطرح

یدا کند و هم به حریم اطالعات محرمانه کاوی هم به نتایج دقیقی دست پگری نتواند در آن واحد از فرایند دادههیچ نفوذ

کاوی گرهایی که بیشتر تمرکز خود را روی دقت نتایج حاصل از دادهسرورهای دیگر دسترسی پیدا کند. با این روش، نفوذ

 (6820)مدیری توانند برای ایجاد دقت مورد نظر به اطالعات محرمانه سایر سرورها، دسترسی پیدا کننداند، نمیمتمرکز کرده

 
 ها سازی و یکپارچگی پروتکلپیاده

نیاز دارند، ولی تحقیقات کمی وجود دارد که نیاز به این  ها به استفاده از این سه پروتكلبدون شك، بسیاری از سیستم

تواند به عنوان چهارچوب و مبنایی برای ها را آشكار کرده باشد. معماری پیشنهادی و بسط داده شده توسط ما میسیستم

های تواند راهگشای روشها در نظر گرفته شود. الگوهایی نظیر این مورد میالعه تعامل و روابط متقابل بین این پروتكلمط

های یك سیستم ایجاد شده با سطوح دسترسی متفاوت برای سازی الگوهای مناسب باشد. نیازمندیکاراتر و مؤثرتر برای پیاده

بندی حفاظت از کاوی، به رعایت اصول درجههای دادهریم شخصی در تكنیكهایی حفظ حرعایت اصول حریم شخصی روش

کنندگان داده بستگی دارد. بیشتر تحقیقات کنونی در مورد حفظ حریم شخصی در متناسب با نیاز تأمین شخصیحریم 

های مرتبط با ت از دادهها همه مالكان داده به یك اندازه به حفاظهای شبیه به هم و معمول استوار است، که در آنسیستم

ای ها نیز یكسان است. چنین فرضیهشود که سطح محافظت در مورد همه دادهحریم شخصی نیاز دارند. همچنین فرض می

هایی که سازی تكنیكها منجر شود. طراحی و پیادهواقعی است و در عمل ممكن است به کاهش کارایی سیستمکامالً غیر

هایی است که نتایج بالقوه زیادی سطوح مختلف رعایت حریم شخصی را رعایت کند، یكی از زمینه های یك سیستم بانیازمندی

 (6831)فالحی بینی شده استبرای آن پیش

 

 ارزیابی حریم شخصی

هایی کاوی مكانیزمهای دادهبا توجه به افزایش دقت، به قیمت کاهش سطح حفاظت، باید برای حفظ حریم شخصی در سیستم

گیری سطح ود که بتوانند سطح حفاظت از حریم شخصی را ارزیابی کنند. هر چند کارهای جدید زیادی روی اندازهایجاد ش

عنوان یك تكنیك صورت عمومی بهحفاظت از حریم شخصی متمرکز شده است، هنوز هیچكس روشی را ارائه نكرده است که به

کاوی پذیرفته شود. یك سیستم ارزیابی سطح ای دادههمشترك برای ارزیابی سطح حفاظت از حریم شخصی در سیستم

 حفاظت از حریم شخصی، باید سه مقوله زیر را در نظر داشته باشد

ای متفااوت، در ای مرباوط باه صافات دادهگرها باه مقادار دادهتنظیمات سیستم را در نظر بگیرید )عالقمندی نفوذ -6

 های واگیردار دارند(.ناسایی بیمارانی وجود دارد که بیماریسطوح متفاوتی قرار دارد. مثالً عالقه زیادی به ش

شاود، ای درخواسات میباید سطوح حفاظتی متعددی که توسط هر تهیه کننده داده در مورد هر یك از عناصر داده -9

ر ها ممكن است که اطالعات مربوط به سن خود را به عناوان داده محرماناه ددر نظر گرفته شود )برای مثال بعضی

 که دیگران تمایل داشته باشند، این اطالعات افشا شود(.نظر گیرند. در حالی

 تبعیت شود.« حداقل نیازهای ضروری»مانند همه موارد قبل باید از قانون  -8

دهد که هر سه پروتكل مذکور نقاش زیاادی در بهباود حفاظ یك مطالعه کامل در زمینه ارزیابی حفظ حریم شخصی نشان می

 (6831)فالحی کاوی دارندهای دادهدر تكنیكحریم شخصی 
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 گیرینتیجه

یابد. این تهدیدات شامل های مختلف انتشار میهر روزه اخبار جدیدی در مورد حمالت و تهدیدات کامپیوتری در رسانه

ضطراب و نگرانی در گونه اخبار باعث شیوع اهای کامپیوتری است. انتشار اینهای جدید و یا انواع هك و نفوذ در سیستمویروس

گیرند و یا اطالعاتی ارزشمند بر روی کامپیوترهای خود دارند. شود که به صورت مستمر از کامپیوتر بهره میبین کاربرانی می

و ...  Back door، حمالت DOSنگاری، اسپم، حمالت کند شامل هرزهانواع خطراتی که حریم شخصی کاربران را تهدید می

های ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزشیم خصوصی به عنوان یكی از اساسیاست .  توجه به حر

ترین مسائل ترین مباحث در جامعه اطالعاتی و یكی از مهمها نشأت گرفته و امروزه به یكی از کانونیمبتنی بر انواع آزادی

 حقوق بشر در عصر جدید تبدیل شده است.

این نگرانی منحصر به کشورهای ثروتمند و توسعه یافته بود، با ورود کشورهای در حال توسعه و محروم به دنیا  کنوناگر تا 

دهند که حریم های دانشگاهی انجام شده نشان میرو خواهیم بود؛ زیرا پژوهشدیجیتال، با یك مشكل جهان شمول روبه

 ها متفاوت است، شكل خاص نگرانی از بابت حریم خصوصی است.فرهنگی است. آنچه بین فرهنگخصوصی ماهیتا موضوعی فرا

های اطالعاتی و در نتیجه، توان بالقوه تجاوز به حریم خصوصی افراد رو به در جامعه اطالعاتی که قدرت، توان و سرعت فناوری

رسد که هیچ حق ر میتر شده است. به نظافزایش است، ایجاد توازن میان استقالل فردی قدرت حكومتی از همیشه پیچیده

المللی در انگیز نبوده است؛ چون جامعه بیناساسی دیگری در جامعه اطالعاتی به اندازه حق حریم خصوصی، چنین بحث

نقض حقوق بشر مثل شكنجه، تبعیض و تنفر نژادی توانسته به اتفاق نظر برسد اما دفاع از حریم خصوصی،  مواردبسیاری از 

 رمق است.های فاحش، هنوز پراکنده و بیها و هتك حریمو توجهها رغم وجود حساسیتعلی

اند و از طرف دیگر به ها به دلیل نیازهای شخصی از یك طرف به آن وابستهاز جمله حقوقی است که انسان خصوصیحریم 

حفاظت از حریم ترین موارد اند این حق را نسبت به دیگران به رسمیت بشناسند. از مهمدلیل ضرورت زندگی جمعی مكلف

 توان به موارد زیر اشاره کرد:خصوصی کاربران می

 سازی اطالعات های پنهانروش(steganography) 

  رمزنگاری اطالعات(cryptography)  

 سازی سرورهای وب پنهان 

 سازی پنهانIP Adress ... و 

 
بنای توجه به شأن و منزلت انسانی و سایر آید حریم خصوصی یك ارزش کلیدی و زیرکه از مجموع این تعاریف برمیهمچنان

 آزادی اجتماعات و آزادی بیان است. حریم خصوصی یك حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فرد است. نظیرها ارزش

کاوی های دادهکار ما روی اولین مرحله در تعیین مشكالت اصلی و سیستماتیك در محافظت از حریم شخصی در سیستم

ت. تحقیقات بیشتر در این زمینه به بررسی نقاط قوت این معماری و اصول طراحی تعریف شده در این مقاله، اسمتمرکز شده 

است، ولی کاماًل مشخص  کاوی بودههای دادهها به سمت حفاظت حریم شخصی در سیستمپردازد. تاکنون بیشتر گرایشمی

  .های عملیاتی واقعی تبدیل شوندیستمها به حجم کار زیادی نیاز دارند تا به ساست که این ایده

های واقعی، به مطالعات زیادی نیاز است تا بتوان با تكیه بر حفاظت از حریم شخصی روی سیستم هایسیستمسازی برای پیاده

یریت تر به ایجاد و مدهای کاری حساسداده در مورد حفظ حریم شخصی را کاماًل برطرف کرد. البته زمینه مالكانآن نگرانی 

شود که در زمینه بهداشت و درمان، تحلیل بازار و امور مالی استفاده خواهند شد. امیدواریم کسانی هم هایی مربوط میبرنامه

 .ها بپردازندپیدا شوند که به کار و بررسی در مورد این زمینه
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 حفاظت اطالعات. -اقدامات تا مینی -های کامپیوتری، موضوع: شبكه6836پژوهش ساحر، سال نشر:  -سیمهند

های شبكه -سیم، موضوع: ارتباط بی6820سیم، مدیری؛ ناصر، ناشر: مهرگان قلم، سال نشر: های گسترده بیمهندسی شبكه

 سیم.های محلی بیشبكه -کامپیوتری

 -، موضوع: کامپیوترها6832های کامپیوتری، مدیری؛ ناصر، ناشر: مهرگان قلم، سال نشر: كهعامل شبمهندسی پدافند غیر

 پیشگیری. -حفاظت اطالعات -جرایم کامپیوتری -اقدامات تا مینی -های کامپیوتریمدیریت شبكه -ایمنی اطالعات
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