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 چکیده

 تبدیل یک رسانه سنتی به یک منظوربهداده در تشکیل آن داده و فرآیند تجمیعکالنایجاد 

امنیت داده و حریم  حفظتجمیع داده در یک شبکه هوشمند با . گیردصورت می رسانه هوشمند

در این تحقیق داده از الزامات اساسی دستیابی به رسانه هوشمند است. خصوصی کاربران در کالن

هوشمند و ابعاد کاربردی آن مورد بررسی  داده و رسانهصورت امن، ایجاد کالنداده بهفناوری تجمیع

در فرآیند حفظ امنیت اطالعات اهمیت تجمیع داده امن در رسانه هوشمند و  در اینجا گیرد.قرار می

های رمزنگاری مورد استفاده از منحنی بیضوی و بدون اتکا به الگوریتمهای امن و روشبا  دادهتجمیع 

 توجه قرار گرفته است.

 منحنی بیضوی. .رسانه هوشمند، کالن داده، تجمیع داده کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

های اخیر است. یکی از اهداف اصلی سازمان صدا و سیما در سال هوشمند رسانه حرکت به سمت 

تسریع در تصمیم گیری، تسریع در شناسایی رخدادن خطا و محل وقوع آن، کاهش نیروی  هوشمندسازی باعث

، های پراهمیت رسانهتمرکز نیروی انسانی خالق و باهوش در بخش نیز کاهش خطاهای انسانی، انسانی غیرخالق و 

لند مدت باعث پیروزی در رقابت بین سایر رسانه ها جذب بیشتر رضایت کاربران و مخاطبان و در میان مدت و ب

در حوزه فناوری، داشتن کالن داده به منظور تحلیل داده و استفاده از آن در از ملزومات رسانه هوشمند  خواهد شد.

های روششود. آوری داده حاصل میداده دارد که از جمعهوشمندسازی نیاز به کالن . است کالن سازمانتصمیمات 

مخصوصاٌ اطالعات مخاطبین، متنوع بوده و به لحاظ حساسیت مسائل حریم خصوصی و امنیت از اهمیت  داده تجمیع

گیری های اندازه ال استفاده از دستگاههای بزرگ در حو شرکت هاسازمانامروزه بسیاری از خاصی برخوردار است. 

و این حجم زیادی از اطالعات افراد باید تجمیع شود ابر. بنی خود را بروزرسانی نمایندتا کالن داده هوشمند هستند

حریم خصوصی برای افراد اهمیت  و در این بین، وقوع بپیوندد تواند به می مخاطرات امنیتینیز جنبه های متنوعی از 

ی لذا سعی بر این است تا با استفاده از تنوع سرویس و انتخاب کیفیت سرویس مورد نظر، و بکارگیربیشتری دارد. 

اطالعات خصوصی  حریم و امنیت ها،در فرآیند تجمیع داده مبتنی بر منحنی بیضوی و های رمزنگاری الگوریتم

رسانه تبدیل رسانه سنتی به مخاطبین تامین شده و کالن داده سازمانی بصورت امن ایجاد و بروز رسانی شود تا 

سازمان بزرگ و قرار گرفتن آنها بصورت امن در یک ها در یک برای تجمیع داده تسهیل و تسریع گردد. هوشمند

، یک طرح تجمیع داده چندگانه مبتنی بر 2112های متعددی ارائه شده است. سال کالن داده استاندارد، روش

باعث تسریع روند جمع آوری  شد که با هزینه ارتباطات پایین،رمزنگاری همومورفیک در شبکه های هوشمند ارائه 

 . [1]شود. رنده و همچنین فرستنده داده میداده در طرف گی

BGNیا طرح رمزنگاری    Paillierطرح رمزنگاری های تجمیع داده، از در برخی از روش
به عنوان  [8] 1

با بررسی حریم خصوصی داده های  2112همچنین در سال  .شود رمزگذاری همومورفیک در پروتکل استفاده می

SCDA-Eهای هوشمند، الگوریتم های متقلب در شبکهشده در مقابل گرهشده توزیع تجمیع
که  شد پیشنهاد داده 2

-، مقاله2112در سال  .[2]دهدالگوریتم پیشنهادی را نشان میسازی، دقت همگرایی باال و پیچیدگی کم نتایج شبیه

بر خم بیضوی امن توسط بیات و ای با موضوع ارائه یک طرح تجمیع داده با حفظ حریم خصوصی مبتنی 

کاهش طول متن رمزنگاری ارائه گردید که عالوه بر عدم ایجاد سربار اضافی، باعث افزایش سرعت اجرا و  [3]همکاران

 تولید شده نیز گردیده است.

                                                           
1
 Boneh, Goh, and Nissim 

2
 Enhanced Secure Consensus-Based Data Aggregation 
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 تعاریف -2

 تجمیع داده -2-1

های ، از بین بردن دادههای مشابههای حجیم با ترکیب دادهحل کارآمد برای کاهش دادهتجمیع داده، یک راه

ها تعداد زیادی از دادهدر یک شبکه، . ]4[باشد اضافی و کاهش مصرف منابع برای ایجاد یک کالن داده استاندارد می

های گره ها یاگیرنده باید توسط مقصد نهایی برای پردازش و ذخیره،شوند و قبل از انتقال به هر دقیقه تولید می

 جمع آوری شوند. حسگر

 

 کالن داده -2-2

-ها در شبکهحل مؤثر برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ذخیره و انتقال دادهتواند یک راهمی دادهکالنفناوری 

 در حال گسترشسیم های حسگر بیدر شبکه دادهکالن ایجاد یا استفاده الگوی .[6[ ، ]5] سیم باشدهای حسگر بی

، توسعه زیادی پیدا کردهای حسگر بی سیم های سیمی سازگار بود، اما در شبکهابتدا با شبکه این فناوری. [11] است

برای توصیف کالن داده اصطالح  ها اجتناب ناپذیر شد.دادهکالنهای جدید برای ها و معماریبنابراین نیاز به فناوری

معمولی های با روشآن و در نتیجه مدیریت باشد توانند پیچیده شود که میهای بزرگ استفاده میمجموعه داده

چالش پردازش شامل داده سه چالش عمده در پردازش، امنیت و مصرف انرژی دارد. کالن است.پردازش داده دشوار 

اطمینان است. چالش امنیت شامل محرمانگی، قابلیتابعاد و  سازی، تحلیل، تجمیع داده،مجموعهسازی، ذخیره

 دهد.ها را نشان میبندی این چالشطبقه 1باشد. شکل می یکپارچگی، احراز هویت و بروزرسانی
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 .]4[های کالن داده بندی چالشطبقه، 1شکل 

 هوشمندرسانه  -2-3

-تواند به سرعت و با بهرهرسانه هوشمند با استفاده از کالن داده و تحلیل دقیق اطالعات تجمیع شده در آن می

اعمال  نسبت به رسانه سنتی، رسانه هوشمند مزیتمصنوعی تصمیمات الزم را اتخاذ نماید. های هوشگیری از روش

و ایجاد زمینه آن با توسعه یک شبکه  زنجیره بلوکیهای نوین مانند مالکیت معنوی بر محتوا با استفاده از فناوری

ها و آوری محتوای تولید شده توسط کاربران بوسیله دوربینای و نیز جمعتولید محتوای حرفه، اجتماعی هوشمند

های مبتنی اهمیت و توسعه رایانش ابری و شبکه، IPهای هوشمند و انتقال آنها بر شبکه با فناوری مبتنی بر گوشی

بکارگیری ابزارهای تحلیل ، فرآیند و رویه های رصد و پایش فضای مجازی، در چرخه کاری رسانه SDNافزار بر نرم

-های نوین در سایر حوزه های رسانه هوشمند شامل تاسیسات بهاستفاده از فناوریو  محتوا و مخاطب در رسانه

زی عملیاتی با استفاده از سیستم های هوشمند، انبارداری و نیز ریریزی و بودجهمنظورکنترل مصرف انرژی، برنامه

ها در سازی این رویههای هوشمند، و پیادهملزومات هوشمندسازی در رسانه، استفاده از رویه باشد.می سایر موارد

 نیاز داردهای هوشمند رسانه هوشمند به طراحی، پیاده سازی و توسعه سیستم بنابراینهای هوشمند  است. سیستم

های هوشمند در یک مجموعه، باعث هم افزایی بیشتر و افزایش توان عملیاتی و بهره برداری سازی سیستمیکپارچهو 

 شود.سیستم می
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 رسانه هوشمند و کالن داده  -3

 باشد.شبکه هوشمند، یکی از الزامات اساسی یک سیستم هوشمند مانند شهر هوشمند یا سازمان هوشمند می

NISTدل مرجع مفهومی بر اساس م
دامنه است که هر کدام از آنها دارای نیازهای  2، شبکه هوشمند شامل 3

باند کافی و همچنین سطح خاصی از ارتباطی و امنیتی خاصی هستند از جمله زیرساخت ارتباط مناسب و پهنای

دامنه. در میان الزامات امنیتی ، برای هر 6و در دسترس بودن 5، یکپارچگی4نیازهای امنیتی، از جمله محرمانه بودن

برای شبکه هوشمند، در دسترس بودن و یکپارچگی به عنوان مهم ترین الزامات برای قابلیت اطمینان شبکه برق 

باشد. با این حال، با توجه به اینکه ترین الزامات امنیتی را دارا میشود، در حالی که محرمانه بودن کم محسوب می

ی سایر الزامات سایبری بیشتر در دسترس است، حفظ حریم خصوصی کاربران به اندازهاطالعات مشتری در فرم 

تواند کالن داده استاندارد و امنی را برای رسانه هوشمند فراهم این بستر امن تجمیع داده می .[3] امنیتی مهم است

 های هوش مصنوعی بهداده کاوی و سپس اجرای الگوریتم ای به منظوراز محتوای رسانهایجاد کالن داده  نماید.

های مورد نیاز: اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، های داده در در زمینهن نتایج موثر و یا شناسایی جریانمنظور یافت

های تعاملی ایجاد سیستماز الزامات رسانه هوشمند است.  جمعیتی، ذائقه مخاطب در محصوالت و برندها و غیره

ای رسانهفه و یا چندطرفه بین کاربر و رسانه، برای اهدافمنظور تبدیل رابطه منولوگ به یک تعامل دو طرهوشمند به

سازی فضای شخصی، و یا اهداف توسعه کسب و کار در حوزه رسانه با استفاده از مدیریت سیستم تعاملی هوشمند

ای با ایجاد یک شبکه اجتماعی هوشمند مبتنی بر اشتراک ویدئو و محتوای صوتی تصویری، و اجرای تعاملی رسانه

 شود.در یک رسانه هوشمند حاصل می ،ی مرتبط با کسب و کار در این فضایندهافرآ

سازی در قالب منظور پیادههای کاری بهبهینه سازی فرآیندها و چرخهای در هوشمندسازی فرآیندهای رسانه

-این فناوری منظور استفاده ازمصنوعی و یادگیری ماشین در رسانه بهاحصاء کاربردهای هوش، های هوشمندسیستم

های از فناوریمراکز داده در رسانه با استفاده راهکارهای یکپارچه سازی و ایمن سازی زیرساخت شبکه و ، ها

های رادیویی و تلویزیونی در سراسر کشور با نگهداری پیشگیرانه و رصد تجهیزات فنی مستقر در ایستگاه، هوشمند

تولید، نگهداری، انتقال و ، ماسیون صدا و تصویر در قالب سیستم هوشمندزنجیره اتو، استفاده از فناوری اینترنت اشیاء

سکوی یکپارچه  و مصنوعیهای مبتنی بر هوشای بر بسترهای نوین با الگوریتمتوزیع محتوا و خدمات چندرسانه

 گیرد.مورد استفاده قرار می افزایی توان اطالعاتی سیستممنظور همافزاری در رسانه بهنرمسازی

                                                           
3
 National Institute of Standards and Technology 

4
 Confidentiality 

5
 Integrity 

6
 Availability 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Standards_and_Technology
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 کالن داده و تجمیع داده -4

، پویاست، ظرفیت محاسباتی به دالیل در آن برانربه دلیل متحرک بودن کا هوشمند توپولوژی شبکه

های های متصل به اینترنت در شبکهافزاری و مصرف انرژی محدود است و ذخیره انرژی دستگاههای سختمحدودیت

، عدم دسترسی به اطالعات ی کالن دادهاز دالیل طرح ایدهیکی  هوشمند و اینترنت چیزها اهمیت زیادی دارد.

تجمیع شده مناسب برای سطوح دسترسی متفاوت در کوتاهترین زمان ممکن بود که بخشی از این مشکل از تاخیر 

عنوان یک نسخه آمد. یک شبکه هوشمند به کننده و سوییچینگ داده بوجود میهای کنترل ارتباطات در سیستم

ها بصورت بالدرنگ و تجزیه  آوری دادهاست که از فناوری اطالعات و ارتباطات با جمع تعریف شده داده همدرن از شبک

 کند.  استفاده می دادهوری و پایداری شبکه و تحلیل آن برای بهبود قابلیت اطمینان، بهره

 

 امنیت -5

، یک مشکل چالش برانگیز تضمین امینت داده های تجمیع شده در شبکه های هوشمند، مانند اینترنت چیزها

هوشمند  های دستگاهنگرانی درباره حریم خصوصی کاربران ناشی از این واقعیت است که اطالعات از طریق . [2]است

توان  هوشمند می با کنار هم قراردادن اطالعات استخراج شده از هر دستگاه شوند. آوری می بصورت مداوم جمع

در  .[2]نمودنقض بدست آورد و حریم خصوصی آنها را  هاکاربران وسالیق آنزندگی  و محل اطالعاتی را درباره سبک

های به روش و قابل استراق سمع نباشد و حفظ این حریم خصوصی هنتیجه حریم خصوصی کاربران باید حفظ شد

کنون دو روش کلی برای این مساله ارائه تا دارد. کالن داده بستگیسازی مرکز ذخیرهداده و ارسال آن به تجمیع

 گردیده است.

 

 های رمزنگاریاستفاده از روش -5-1

های رمزنگاری همومورفیک و تجمیع داده در شبکه هوشمند، مزایای متعددی در رابطه با با استفاده از طرح

منظور به کند. نهایت به حفظ حریم خصوصی کاربران کمک می شود که در های رمزنگاری متقارن حاصل می الگوریتم

2خصوصی کاربران، یک رمزنگاری ساده با استفاده از هر الگوریتم رمزنگاری متقارن مانندحفظ حریم
AES تواند  می

 کالن داده کننده درکننده داده و هم دریافتهم ارسالمورد استفاده قرار گیرد. اما از آنجا که در این نوع رمزگذاری، 

                                                           
7 Advanced Encryption Standard 
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-کالن تواند توسط اپراتورهای سیستم می کنندهمخاطب رسانه یا ارسالهای هر به کلید مشترک دسترسی دارند، داده

حفظ نخواهد شد. کالن داده در  مخاطبینطور که در ابتدا مطرح شد، حریم خصوصی رمزگشایی شود و همان داده

ن تواند برای دستیابی به اطالعات بیشتری درباره آ منطقه میهای هوشمند در یک  شده از دستگاههای تجمیع داده

در نتیجه استفاده از رمزنگاری متقارن بر روی ها . VODها و IPTVمخصوصاٌ توسط  منطقه مورد استفاده قرار بگیرد

منابع شبکه نیز تواند باعث اتالف  ، میپراکندههای  های  هوشمند و انتقال همه داده های بدست آمده از دستگاه داده

شود.  های ارسال شده و نیز صرف زمان برای رمزنگاری و رمزگشایی می بشود. یعنی باعث ایجاد سربار در داده

تواند اطالعات مهم  کند و نمی ها را فراهم می کردن دادههای رمزنگاری فقط یک راه برای پنهان این، طرح بر عالوه

تواند اطالعات بسیار حساس را  ها را حفظ کند. الگوهای دسترسی داده می همربوط به محتوا مانند الگوی دسترسی داد

خصوصی فراتر از رمزگذاری امن هستند و رمزنگاری صرفاً به  های حفظ حریم به مهاجمان نشان دهد. بنابراین تکنیک

این مسائل،  کند. برای حل های هوشمند تضمین نمی های دستگاه خصوصی را برای داده وجه حفاظت از حریمهیچ

های  . روش[5] های رمزنگاری همومورفیک پیشنهاد شده است طرح  و استفاده از هوشمند ها در شبکه تجمیع داده

رمزنگاری همومورفیک باعث تسریع روند تایید پیام در طرف تجیمع کننده و همچین در طرف ارسال کنندۀ داده 

تنها با رمزنگاری اطالعات و نداشتن  اد و بروزرسانی کالن دادهدر ایج خصوصی ، حفظ حریمبنابراین .[6]شودمی

ها در یک منطقه نیز باعث استخراج اطالعات بصورت غیرمجاز  شود، زیرا جریان داده مشخصات یک کاربر حاصل نمی

 خواهد شد.

 

 استفاده از منحنی بیضوی -5-2

-ارسال طرف در شده انجام رمزنگاری برای نیاز مورد پردازش قدرت کاهش و شده ذکر مسائل بر غلبه برای

 داده تجمیع یک داخلی، مهاجمان برابر در مقاومت و ارتباطات سربار کاهش برای همچنین و کنندهکننده و دریافت

ECBDA) خم بیضوی منحنی بر مبتنی
طرح رمزنگاری  در .[3] استارائه شده 2بر اساس طرح رمزنگاری الجمال  (8

 که یعامل با همومورفیکالگوریتم رمزنگاری   از استفاده با یوخم بیض منحنی بر مبتنی انحصاری طرحاز  الجمال،

 محاسباتی پیچیدگیروش منحنی بیضوی . شودمی استفاده کند،می فراهم را داخلی مهاجمین برابر در مقاومت

 ارتباطی هایهزینه و محاسبات و دهدمی کاهش امنیتی افت گونههیچ بدون گیری،ابزار اندازه سمت در را رمزنگاری

روش استفاده از منحنی   .دهدمی کاهش شود،می اعمال هوشمند هایدستگاه روی بر ایمالحظه قابل صورتبه که را

 .[3]کند عالوه بر امنیت، حریم خصوصی را نیز حفظ می بیضوی
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 نتیجه -6

در . وجود آمدها بهآنو استفاده مخاطبین رسانه از  های هوشمند شدن دستگاههای هوشمند، بعداز فراگیر  شبکه

صورت داده تجمیع شده در بستر شبکه هوشمند و ها انواع اطالعات شامل رفتار و سالیق مخاطبین بهاین شبکه

که اساس رسانه آورد وجود میای را بهسیم، تجمیع شده و کالن دادههای هوشمند بیوسیله دستگاهعموماٌ به

خصوصی مخاطبان رسانه هوشمند، بیشتر از گذشته مورد توجه قانون  امروزه حفظ حریم دهد.هوشمند را تشکیل می

های هوشمند و شبکه اینترنت، باعث شده اطالعات  و خودشان قرار گرفته است و همچنین وابستگی به دستگاه

داده برای ایجاد در این مقاله اهمیت تجمیعرار گرفته باشد. محرمانه زیادی از کاربران به راحتی در معرض افشا ق

یکی از  داده مبتنی بر رمزنگاری و منحنی بیضوی بیان گردید.داده رسانه هوشمند و دو روش امن تجمیعکالن

باشد. همچنین استفاده  ، روش رمزنگاری همومورفیک میهای تجمیع شدهامنیت دادهها برای حفظ  ترین روش معمول

است که سربار محاسباتی و  خصوصی ارائه گردیده ز خم بیضوی نیز اخیراً به عنوان یک روش برای حفظ حریما

های و نیازی به پردازش محاسباتی زیادی ندارد. این روش با توجه به رشد دستگاه رساند ارتباطی را به حداقل می

 ها مورد توجه قرار بگیرد.دادهالنداده برای کتواند در تجمیعهای ترکیبی میهوشمند و تلویزیون
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