
EXAMENSARBETE

Sekretess med Hadoop

Ulf Weltman
2014

Filosofie kandidatexamen
Systemvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för system- och rymdteknik



Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka hur väl information som samlas i ”Big Data” 

mjukvaruplattformen Hadoop skyddas från obehöriga.  För att komma fram till detta 

undersöktes de av Hadoops säkerhetsfunktioner som är relaterade till sekretess.  Genom denna 

analys identifierades de luckor som finns i skyddet.  Därefter undersöktes de förbättringar 

som ska tillföras av ett kommande förbättringsprojekt, Project Rhino, för att finna de 

återstående luckorna i sekretesskyddet. 

 

Abstract 
This paper investigates the “Big Data” software platform Hadoop’s functionality for 

maintaining the confidentiality of data stored in the system.  The paper provides an analysis of 

the current functionality to identify the existing gaps.  Subsequently the paper examines an 

upcoming project, Project Rhino, whose intent is to improve on the existing security 

functionality, in order to discover remaining gaps in the confidentiality protection. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att samla information om kunder, användare och besökare har visat sig värdefullt för många 

av dagens stora företag.  I företag som eBay och Facebook beror flera centrala funktioner och 

processer på stora mängder data.  eBay har nästan 90PB data om sina kunders finansiella 

transaktioner och hur de använder webbsidorna (Tay, 2013).  En Facebook rapport har nämnt 

att deras användare har laddat upp över 250 miljarder bilder, och mer än 350 miljoner nya 

bilder laddas upp varje dag (Facebook, 2013).   

 

Genom att registrera personers handlingar, eller låta användare skriva in och ladda upp 

information, lagrar dessa företag stora mängder av data.  Dessa data kan sedan behandlas och 

bearbetas för att få fram information som är nyttig för verksamheten, till exempel för att spåra 

en persons intresseområden för att kunna visa personen just den reklam som vore mest 

effektiv för att främja försäljning.  För att få fram detta har t.ex. detaljer om personens webb 

surfvanor sparats, och kanske även sammanknippats med personens namn, och kanske till och 

med adress och kreditkortsnummer om det handlar om en tidigare kund som kan lockas till ett 

nytt “one click sale”. 

 

För större verksamheter betyder detta att stora mängder data samlas, lagras och behandlas.  

För att stödja sådana aktiviteter har diverse programvaror utvecklats, både privata och allmänt 

tillgängliga.  Ett exempel på en öppen mjukvara är Hadoop (Apache Hadoop, 2014).  Hadoop 

är av intresse i dagens läge därför att det används av många stora företag och organisationer, 

till exempel på eBay och Facebook som tidigare nämndes.  Dessutom har Hadoop öppen 

källkod och kan därför studeras och förbättras av allmänheten, vilket gör det extra intressant 

för denna rapport som siktar på en förbättring av Hadoop. Större delen av utvecklingen under 

Hadoops första fem år skedde i Yahoo. 

 

Insamlingen av informationen kan även betraktas som en förmån för de berörda personerna 

när de sedan använder tjänster som stöds av den samlade informationen.  Från billiga 

hotellrum för resenärer (Seidman, 2010), till elektroniska journaler på sjukhus (Taft, 2013), 

sitter Hadoop bakom kulisserna och lagrar och behandlar stora mängder data. 

 

Men det finns en mörkare sida till datainsamling: missbruk av informationssystemen.  

Missbruk kan ta många former.  Om vi fortsätter med de två exemplen från föregående stycke 

så kan en illvillig person åstadkomma finansiell skada med stulna e-handelsuppgifter genom 

identitetsstöld och likande bedrägeri, och med stulen medicinsk information följer risk för 

social skada genom integritetskränkning.  Det är dessutom inte bara de direkt drabbade som 

skadas i informationsstöld.  Företagen som samlar data kan stå ansvariga för läckage, och kan 

då drabbas av dålig publicitet, förlorade kunder och förlorad vinst.  Det ansvariga företaget 

kan dessutom stämmas, speciellt om det är tydligt att informationen inte var tillräckligt 

skyddad. 

 

Det är därför av intresse att skydda den samlade informationen från olika hot.  Hadoop hade i 

början inte mycket skydd från potentiella hot då säkerhet inte var ett mål; de första 

användningsfallen 2006-2007 var i hantering av offentlig webbdata (Boris Lublinsky, 2013).  

Sedan dess har Hadoop byggts ut för att säkra systemet mot diverse hot.  Flera organisationer 

har lagt till funktioner i olika områden, till exempel autentisering för att avvärja spoofing av 

användare, auktorisering för att kontrollera behörighet till information för användare och 

kryptering för att säkra kopplingar från avlyssning under överföring av data. 
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Hadoops säkerhet har förbättrats under åren sedan sin debut, men inte i alla områden.  

Säkerhet i informationssystem har många aspekter och man bygger in försvar med vissa 

hotbilder i tanken (Shostack, 2014).  Hotbilder beror bland annat på användningsfall och 

antaganden; den uppsättning säkerhetsfunktioner som duger åt en verksamhet kan vara 

otillräcklig för andra. 

 

Dock är Hadoop idag ett mycket aktivt projekt och det utvecklas flitigt av flera organisationer 

och många individer.  Ett utvecklingsprojekt, Project Rhino, handlar om att förbättra Hadoops 

säkerhet för att överensstämma med nya användningsfall och regler (Intel, 2014).  De 

förändringar som beskrivs av Project Rhinos design dokument kan leda till ett skifte i 

Hadoops hotbilder, och hur detta påverkar sekretess i Hadoop ska undersökas och beskrivas i 

rapporten (Intel, 2014). 

 

1.2 Problemställning 

Informationssäkerhet och speciellt sekretess är ett växande problemområde för verksamheter 

med IT-funktioner.  Enligt Ponemon Institute kostar ett dataintrång på amerikanska företag i 

genomsnitt $5.85 miljoner och rör nästan 30 000 kunduppgifter (Ponemon Institute, 2014).  

Det har dessutom inträffat flera stora och katastrofala dataintrång; 2009 äventyrades 130M av 

Heartland Payment Systems kunduppgifter i en attack, 2013 var det 152M av Adobes kunder, 

och 2014 stals 145M av eBays kunduppgifter (Sikka, 2014). 

 

Hadoop är en mjukvara som används för lagring och behandling av mängder med data.  

Hadoop växer i populäritet och användning med en årlig tillväxttakt på 58,2% enligt Allied 

Market Research (2014). 

 

När en mjukvara som ofta används för att lagra stora mängder med information inte har god 

säkerhet kan det leda till stora kostnader från dataintrång. 

 

Dessa trender är bakgrunden till problemområdet för rapporten: informationssäkerhet, och då 

specifikt sekretess, i Hadoop. Eftersom säkerhetsfunktioner inte existerade i Hadoop i början 

utan lades till delvis under senare år, och flera förbättringar är planerade, så betyder det att 

Hadoop idag har luckor i säkerheten. 

 

Problemet är att det inte finns någon studie som identifierar dessa luckor, och en sådan skulle 

vara till nytta för användare av Hadoop för att förstå risker i befintliga och planerade system, 

och för utvecklare av Hadoop för att bedöma områden för framtida förbättring. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att analysera Hadoops funktioner för att identifiera sårbarheter i 

sekretesskyddet, och analysera Project Rhinos ändringsförslag för att finna vilka sårbarheter 

återstår. 

 

1.4 Avgränsningar 

Det finns flera mjukvaror som används till distribuerad bearbetning av datamängder, men bara 

Hadoop ska undersökas i detta arbete.  Anledningen till detta val är att Hadoop har stor 

användning idag och sårbarheter skulle därför kunna ha stor inverkan. 

 

Det finns flera synvinklar och metoder på hur man kan utföra hotbildsmodellering.  De som 

jag har valt att använda bygger på STRIDE och litteratur omkring den (Shostack, 2014). 
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Hadoop stöds av ett ekosystem av många olika komponenter.  Alla skall inte behandlas i 

rapporten utan ett motiverat urval ska göras för att hålla den till en rimlig omfattning.   
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2 Teori 

2.1 Sekretess i informationssystem 

I informationssystem som behandlar konfidentiell information behövs idag någon form av 

skydd för att säkra dem från hot till sekretessen.  Detaljerna beror på situationen: vilka de 

mest sannolika hoten är, värdet av de tillgångar som ska skyddas, konsekvenser av skyddet, 

och kostnad av skyddet (Shostack, 2014). 

 

Sannolika hot kan inkludera sådana som stöld av hemlig information, överbelastningsattack 

som förnekar tillgång till system, obehörig manipulation av information, mm.  Man kan även 

inkludera hot som inte är direkt illvilliga som naturkatastrof, strömavbrott, mm. 

 

Tillgångar kan vara både fysiska och logiska.  Fysiska tillgångar kan vara själva hårdvaran 

som informationssystemet går på, till exempel servrar, disklagringssystem och 

nätverksutrustning.  Logiska tillgångar innefattar mjukvaran som driver systemet och det data 

som informationssystemet förvaltar. 

 

Konsekvenser av skyddet är de biverkningar, overhead och begränsningar i funktionalitet som 

följer med skyddet.  Adam Shostack (2014) nämner ett välkänt citat som påpekar att om man 

vill ha ett säkert system så ska det vara avstängt från strömmen, ingjutet i ett betongblock, 

osv, och han säger att detta skulle resultera i ett säkert men obrukbart system. 

 

Den finansiella kostnaden av skyddet kommer också upp, alltså kostnaden för att hyra eller 

köpa en byggnad med starka väggar, anställa vakter, köpa mjukvara med säkerhetsfunktioner, 

osv.  Ett exempel är att man kan bygga en säker lokal med beväpnade vakter och ett valv, men 

om man bara ska förvara sin mors recept på kakor så har kostnaden antagligen överstigit 

värdet på tillgången (ibid.) 

 

2.1.1 Kryptografi 

Kryptografi används för att förhindra att otillåtna personer inte kan använda data som de 

lyckas erhålla.  Detta är en väsentlig del av datorer, nätverk och många transaktioner där 

emellan, från samtal på mobiltelefoner till inköp från online affärer, där allt dessa skyddas 

genom kryptografi (Andress, 2011). 

 

Icke-krypterad data kallas för klartext.  Detta kan vara ett kreditkortnummer, ett email 

meddelande, ett digitalt foto, eller vilken annan sorts information som helst, och kan användas 

utan dekryptering.  Detta betyder att man kan handla med kreditkortsnummeret, läsa email 

meddelandet, eller se på fotot, om man har tillgång till dessa data i klartext. 

 

Kryptering omvandlar dessa data från klartext till en oanvändbar form, och dekryptering 

reverserar omvandlingen så att data är i klartext igen.  Kryptering sker med en digital nyckel 

vilken består av en serie siffror eller bytes.  Dekryptering sker också med en digital nyckel. 

 

Andress (2011) nämner två större områden som praktiskt skyddas genom kryptografi: lagrad 

data (data at rest), och data som överförs (data in motion). 

 

Lagrad data är sådan som t.ex. sparas på hårddisk så att den inte försvinner när datorn stängs 

av, eller som sparas på backup kassetband för att skickas till ett arkiv.  När den fysiska 

lagringsmedian hamnar i fel händer så kan det lagrade data missbrukas om det är i klartext 
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format, men om det är krypterat så är det oanvändbart om angriparen inte också har nyckeln 

för att dekryptera de obehöriga data. 

 

Data överförs genom nätverk, t.ex. från en dator till en annan.  Sådan kommunikation kan 

avlyssnas, lagras och missbrukas av obehöriga klienter på nätverket.  I detta fall hjälper 

kryptografi med att skydda data, antingen genom att kryptera själva data som skickas, eller 

kryptera förbindelsen. 

2.2 Hotbildsmodellering 

Hotbildsmodellering är något som alla gör naturligt även om de inte kallar det för 

hotbildsmodellering, hävdar Shostack (2014).  Ett exempel är när man är på en flygplats och 

funderar på hur säkerhetskontrollen fungerar, då man kan undra om de verkligen skulle märka 

om man har en större flaska schampo med sig än vad som är tillåtet. 

 

När det kommer till informationssystem så blir formell hotbildsmodellering nyttig.  Det 

hjälper med att hitta luckor i skyddet innan det är för sent; innan en attack sker, eller innan det 

är för sent att bygga in mer skydd i ett realiserat system.  Det hjälper även med att förstå 

kraven på systemet, t.ex. om en viss säkerhetsfunktion verkligen behövs i användningsfallen 

för systemet (ibid.) 

 

Mycket har skrivits om hotbildsmodellering, från principer och klassifikationer till modeller 

med diagram och andra verktyg.  På hög nivå finns en grundprincip som kallas CIA triangeln 

vilket är en förkortning för Confidentiality, Integrity och Availability och som beskrivs så här 

(United States Code, 2002): 

- Confidentiality: sekretess, bevarande av auktoriserade begränsningar för tillgång och 

utlämnande, inklusive åtgärder för att skydda den personliga integriteten och 

företagshemligheter. 

- Integrity: integritet, skydd mot otillåtna ändringar eller förstörelse av information, och 

för att säkerställa informationens oavvislighet och äkthet. 

- Availability: tillgänglighet, tillhandhålla aktuell och tillförlitlig tillgång till och 

användning av information. 

 

Dessa är egenskaper av säkra system.  Microsoft lägger därefter till tre egenskaper som går 

hand i hand med deras STRIDE hotbildsmodell (Shostack, 2014): 

- Authentication: autentisering, att bekräfta användares identiteter. 

- Authorization: auktorisering, att användare tillåts eller nekas åtkomst till tillgångar. 

- Non-repudiation: oavvislighet, att användare inte kan utföra något och sedan neka till 

det. 

 

2.2.1 STRIDE 

En hotbildsmodell från Microsoft kallas STRIDE (Shostack, 2014).  Till skillnad från CIA 

modellen, vilken beskriver egenskaper att sträva efter, så beskriver STRIDE hot att skydda ett 

program eller system ifrån: 

- Spoofing of identity: skoj med identiteter, t.ex. att använda någon annans 

användarnamn och lösenord för att få tillgång till resurser som man annars är obehörig 

till. 

- Tampering with data: att göra otillåtna ändringar i data, t.ex. att göra illvilliga 

ändringar i en databas. 

- Repudiation: avståndstagande, t.ex. att förneka att man har gjort någon förändring i 

systemet. 
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- Information disclosure: avslöjande av information, t.ex. att läsa hemlig information i 

en databas som man är obehörig till. 

- Denial of service: neka tillgång till tjänsten, t.ex. överbelastningsattack på en databas 

så att normalt behöriga användare inte har tillgång. 

- Elevation of privilege: behörighetshöjning, t.ex. att som normal användare skaffa 

privilegier som normalt sett tillhör administratörer. 

 

Förutom att vara en mnemonic för de sex hot som man skyddar mot så är STRIDE även 

förknippad med en process för hotbildsmodellering.  Processen innebär att dela upp systemet i 

komponenter och sedan analysera varje komponent för att finna om den är känslig mot 

STRIDE hoten.  

 

2.3 Hadoops grunddelar 

Hadoop är ett system som används till att lagra och behandla stora mängder av data genom att 

sprida data över många noder i ett kluster.  Noder brukar vara datorer av allmänt tillgänglig 

typ med intern hårddisk och nätverksanslutning. Varje nod är i sig anspråkslös, men genom 

parallellt arbete i kluster bidrar noder till ett system med stor lagringsförmåga och 

processorkraft (White, 2012). 

 

Hadoop har två större funktionaliteter: 

 Filsystemet HDFS som genom distribuering av data till många olika noder kan lagra 

stora mängder av stora filer. 

 MapReduce för distribuerad parallell bearbetning av den lagrade data. 

 

2.3.1 Filsystemet HDFS 

Filsystemet kallas Hadoop Distributed File System (”HDFS”) och består i sin grund av 

följande delar. 

 En NameNode som tar emot begäran från klienter.  NameNode håller reda på 

filhierarkin och vilka filblock som ingår i vilka filer. 

o Om klienten begär att läsa en del av an fil så svarar NameNode med information 

om vilka DataNodes har den efterfrågade fildelen. 

o Om klienten begär att skriva till en fil så svarar NameNode med alla DataNode 

som lagrar filen.  Klienten skickar sedan nya filen till alla dessa DataNode för 

att uppdatera filen. 

 Många DataNodes som lagrar data och svarar på efterfrågningar.  När DataNodes 

startar informerar de NameNode om vilka filblock de har. 

 

Kommunikationsflödet varierar mellan läs- och skrivoperationer.  I båda fallen konsulteras en 

NameNode för att få fram listan på DataNodes filen kan läsas från eller där den kan lagras.  

För att gardera mot dataförlust om en nod eller hårddisk blir otillgänglig kopieras varje block 

till ett konfigurerbart antal (vanligen tre) datorer. Det följande diagrammet visar hur ett 

filblock läses från HDFS. 
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Det följande diagrammet visar hur ett filblock skrivs till HDFS. 

 
 

2.3.2 Analysmotor MapReduce 

Motorn som används till behandling av data består av följande delar i Hadoops tidiga 

versioner (White, 2012): 

 En JobTracker tar emot jobbförfrågningar från Hadoop klienter och skickar dem 

vidare till TaskTracker noder.  Jobben inkluderar Map och Reduce instruktioner. 

 Många TaskTracker noder tar emot jobb från JobTracker.  De samlar data, sorterar, 

kombinerar och smälter samman resultaten och sparar i en utfil. 

 

Hadoop version 2 ger MapReduce 2 vilket är även känt som YARN (”Yet Another Resource 

Manager”).  MapReduce 1 utveckling har avslutats och därför räknas bara MapReduce 2 som 

relevant i rapporten. I MapReduce 2 är det istället: 

 ResourceManager som svarar på klientens jobbförfrågningar med att tilldela noder för 

jobbet och starta en ApplicationMaster som kör och övervakar jobbet. 
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ApplicationMaster delar ut jobbfragment till NodeManagers (en per nod) på de noder 

som anvisats av ApplicationMaster. 

 NodeManager startar och övervakar behållare (containers) på sina egna noder där 

MapReducearbetet utförs. 

 

 
 

MapReduce innebär att en stor mängd indata (t.ex. loggfiler för alla besökare till ett företags 

webbsidor eller information om alla kända genom) delas upp i mindre delar som var och en 

behandlas av en process på en nod (mapfasen). Resultaten sorteras, kombineras och levereras 

till ett antal processer på olika noder där önskade detaljer eller sammanfattningar utvinns 

(reducefasen). Varje reduceprocess skriver ut en resultatfil men Hadoop ser alla resultatfiler 

från en reducefas som en logisk fil. 

 

2.4 Hadoops säkerhetsfunktioner 

Hadoop innehöll i början inga säkerhetsfunktioner i sin design eftersom de första 

användningsfallen bara lagrade offentligt tillgängliga uppgifter.  Ett enkelt system fanns som 

bara var till för att förhindra oavsiktliga ändringar eller borttagande av data, men det var lätt 

att undergräva.  Detta var bara ett identifieringssystem då användarna identifierade sig med ett 

namn, men deras identitet blev inte autentiserad.  Detta kräver att användarna har goda 

avsikter (Boris Lublinsky, 2013). 

 

Det fanns heller ingen kryptering.  Enligt intervjuer (respondent 1) hade Yahoo! säkrat 

periferin med brandväggar och lät bara ett fåtal betrodda användare ha tillgång till systemet.  

Detta betydde att bara en grupp användare kunde använda systemet, det kunde inte delas med 

flera grupper till olika ändamål. 
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Som svar på ett växande behov av att stödja flera grupper av användare (”multi-tenancy”), 

och tryck på att uppfylla de krav som ställs för att säkra lagring av finansiell data, så 

utformade och utvecklade ett team vid Yahoo! de första säkerhetsfunktionerna, enligt 

respondent 1.  Deras design dokument publiceras i Apaches defektspårningssystem med ID 

Hadoop-4487.  Detta införde Kerberos-autentisering i Hadoop och ett internt 

autentiseringspollettsystem.  Kerberos valdes på grund att det använder symmetrisk 

kryptering, vilket gör kryptering och dekryptering snabbare än med asymmetriska 

krypteringssystem.  Dessutom erbjöd Kerberos centraliserad användarhantering (O'Malley, 

Zhang, Radia, Marti, & Harrell, 2011). 

 

Sedan det första säkerhetsarbetet blev klart har det blivit flera förbättringar i säkerheten, i 

synnerhet i kryptering av nätverkskommunikation.  En motivering till detta är att Hadoop idag 

ibland används i offentliga moln (”public cloud”) där kunden inte kan vara helt säker på vem 

som har tillgång till nätverket.  På Yahoo! var datacentret låst och säkrat, men med offentliga 

moln används en andra parts hårdvara och då är det risk för att någon obehörig ansluter sig till 

en nätverksswitch för att avlyssna kommunikationen, enligt respondent 1. 

2.4.1 Hadoops interna autentiseringspolletter 

Enligt designdokumentet fanns det en oro för att om endast Kerberos-biljetter användes som 

autentiseringsdata i hela systemet så skulle det ge dålig prestanda.  De visste att på den tiden 

kunde det finnas över 100 000 jobbfragment på gång samtidigt, och antalet förväntades att 

växa med tiden.  En central Kerberos-server skulle inte kunna möta den efterfrågan och det 

skulle bli en flaskhals i systemet. 

 

Lösningen blev att klienter utför sin första autentisering med Kerberos och sedan används 

interna autentiseringspolletter för efterföljande förfrågningar inom systemet.  Dessa interna 

digitala polletter inkluderar utgångsuppgifter för att säkerställa att en pollett inte kan användas 

i evighet, ett användare-ID, en del hemlig data för att bevisa pollettens äkthet, och vissa 

användningsspecifika data såsom ett block-ID som bestämmer vilket filblock en block-pollett 

får tillgång till. 

 

Dessa digitala polletter används i systemets RPC-protokoll för att autentisera anslutningar 

samt kryptera dem.  RPC-anslutningar använder SASL för autentisering och SASL bidrar 

även med en inställning som kallas Quality of Protection (”QoP”) som använder delen med 

hemlig data i polletten för att kryptera anslutningar (Abdelnur & Myers, 2013). 

 

2.5 Hadoops nätverksprotokoll 

I Hadoop används olika typer av anslutningar mellan klienter och komponenter samt mellan 

komponenter och komponenter. 

2.5.1 SASL 

SASL (Simple Authentication and Security Layer) är ett säkerhetsprotokoll, inte ett 

närverksprotokoll, men det används av några av Hadoops nätverksprotokoll.  SASL 

specificeras av RFC 4422 (2006) och är ett sätt att lägga till säkerhet till ett annat protokoll.  

SASL tillåter både autentisering och även dataskydd genom kryptering.  Två vanliga 

säkerhetsmekanismer är DIGEST-MD5 och GSSAPI.  GSSAPI används ofta med Kerberos 

(RFC 4752, 2006). 
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2.5.2 Hadoop RPC 

Hadoop RPC (Remote Procedure Call) är ett sätt att anropa funktioner på en fjärrvärd.  Det 

används till exempel av hadoop-fs klienten för att fråga en NameNode efter vilka DataNoder 

som lagrar ett filblock (Hadoop RPC, 2013). 

 

Hadoop RPC använder SASL för att lägga till autentisering.  De metoder som används av 

Hadoop är GSSAPI när klienten har en Kerberos-biljett eller DIGEST-MD5 när klienten har 

en intern pollett (Abdelnur & Myers, 2013). 

2.5.3 Thrift RPC 

Apache Thrift är en programvara för att skapa skalbara tvärtekniktjänster.  Det är avsett att 

möjliggöra sömlös samverkan mellan tjänster skriva i olika språk som C, Java, Perl, osv 

(Apache Thrift, 2014). 

 

Några Hadoop komponenter tillåter Thrift RPC-anslutningar från klienter.  Autentisering till 

en Thrift RPC-tjänst beror på implementeringen av tjänsten.  SSL kan användas till kryptering 

i vissa fall. 

2.5.4 Direct TCP/IP 

När hadoop-fs klienter ska läsa eller skriva filblock på DataNode behöver de bättra prestanda 

än vad RPC kan ge.  I detta fall används TCP/IP anslutningar som kallas Hadoop Data 

Transfer Protocol.  Detta protokoll skyddas med kryptering genom SASL med hjälp av block-

polletter (Myers, 2014). 

2.5.5 HTTP 

HTTP används av vissa komponenter.  I Hadoops kärna använder NodeManager HTTP i en 

funktion som kallas ”shuffle” vilket överför resultat från Map-operationen till en annan 

NodeManager som ska utföra Reduce-operationen.  Shuffle kan använda SSL till kryptering 

och autentisering (Abdelnur, 2012). 

 

HTTP används även av några andra komponenter som till exempel till klient-tillgång till 

Sqoop 2 server. Dessutom erbjuder de flesta Hadoopkomponenter ett monitorgränssnitt över 

HTTP och ett webbanvändargränssnitt över HTTP. 

 

HTTP krypteras genom SSL (RFC 2818, 2000). 

HTTP-klienter kan autentiseras på olika sätt.  Ett som används av flera av Hadoops 

komponenter använder SPNEGO (RFC 4178, 2005).  Genom SPNEGO kan HTTP-klienter 

autentisera sig med Kerberos.  

2.5.6 Kerberos 

Kerberos är ett autentiseringssystem som uppfanns vid MIT på 1980-talet och blev en IETF 

standard med stöd i många operativsystem (HP Kerberos White Paper, 2005).  Kerberos hade 

som mål att laga ett problem med autentisering på nätverk: i traditionella system på den tiden 

angav användaren sitt lösenord och det skickades från klientapplikationen till servern i 

klartext.  Problemet var att förbindelsen kunde avlyssnas och lösenord därför avslöjas 

(Neuman & Ts'o, 1994). 

 

I Kerberos identifierar sig en Kerberos klient inte direkt till den server som den söker tillgång 

till.  I stället används en specialiserad Kerberos server som kallas Key Distribution Center 

(”KDC”) och som står som betrodd tredje part i systemet.  En autentisering sker på detta vis 

enligt Neuman et. al. i RFC 4120 (2005) och som förtydligas av Meghanathan (2010): 
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1. Kerberos klienten begär från Kerberos servers Authentication Server (“AS”) en digital 

nyckel som kallas Ticket Granting Ticket (”TGT”).  Den begäran som skickas är inte 

krypterad och innehåller inte användarens lösenord utan bara hans användarnamn 

(“UID”). 

2. AS letar i sin databas efter användarens UID och hämtar fram hans lösenord.  AS 

skickar tillbaka ett svar i två delar till klienten 

a. Ett svar som innehåller en sessionsnyckel (“SK”) som är krypterad med 

användarens lösenord. 

b. Ett svar som innehåller TGT vilken innehåller tidsperioden som TGT får 

användas, användarens UID, Kerberos klientens IP adress, och även samma 

SK som i 2a.  TGT är krypterad med en nyckel som bara Kerberos server har 

tillgång till (”TGS nyckel”). 

3. Kerberos klienten dekrypterar SK med sitt lösenord.  Nu kan den begära tillgång till en 

specifik resurs på nätverket.  Den skickar en begäran till Ticket Granting Service 

(”TGS”) i två delar. 

a. En del innehåller den TGT som kom i steg 2b, plus ett ID som identifierar 

tjänsten som klienten slutligen vill ha tillgång till. 

b. Ett autentiseringsmeddelande (”AM”) krypterat med SK och som består av UID, 

IP adress och tidstämpel. 

4. TGS dekrypterar TGT med TGS nyckel och får fram SK.  Med SK dekrypterar den 

klientens ID från 3b för att autentisera att det är rätt klient den kommunicerar med.  

TGS skickar två svar. 

a. En ny nyckel, Service Ticket (”ST”) som innehåller UID, klientens IP adress 

och giltig tidsperiod.  Denna nyckel blir krypterad med tjänstens egen hemliga 

nyckel. 

b. AM från 3b med en ökad tidstämpel, krypterad med SK. 

5. Klienten dekrypterar AM från 4b och jämför med det AM som den skickade.  Om 

tidstämpeln har ökats till rätt värde litar klienten på att den har svar från en pålitlig 

TGS och att klienten nu har en nyckel som ger tillgång till tjänsten.  Klienten skickar 

begäran till tjänsten i två delar. 

a. ST från steg 4 som bevisar att klienten har blivit autentiserad av KDC. 

b. Nytt AM krypterat med SK. 

6. Tjänsten dekrypterar ST med tjänstens egen nyckel och får därigenom fram SK.  

Tjänsten dekrypterar AM får att få fram tidstämpeln och skickar sedan tillbaka AM 

med ökad tidstämpel. 

7. Klienten dekrypterar den ökade tidstämpeln och kan då lita på att den kommunicerar 

med rätt tjänst eftersom tjänsten inte skulle kunna få fram originaltidstämpeln utan 

tjänstens egen nyckel.  Nu är klienten redo att använda tjänsten. 

Om klienten ska begära tillgång till andra Kerberos-säkrade tjänster så upprepar den steg 3-7. 
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2.5.7 JMX 

JMX (Java Management Extensions) är ett standard Java-gränssnitt för att administrera Java-

program.  I Hadoop används det till att hämta statistik från olika komponenter, till exempel 

NameNode och DataNode.  Detta ger information såsom antalet block, total kapacitet och 

använd kapacitet.  JMX kan konfigureras till att använda SSL för att skydda anslutningarna.  

Autentisering kan konfigureras till att använda LDAP (Oracle JMX, 2014).  

 

Även om JMX inte ger någon tillgång till de lagrade uppgifterna eller resultaten från 

databehandling i Hadoop så finns det i alla fall anledningar att skydda det.  En angripare kan 

analysera den information från JMX till att dra slutsatser om de data som lagras eller 

beräkningar som försiggår, enligt respondent 1. 

 

2.6 Hadoops ekosystem 

Ett antal komponenter finns som stöd till Hadoops kärnfunktioner.  Dessa stödjande 

komponenter varierar i syfte och funktion.  Vissa komponenter bidrar med funktioner som 

kompletterar varandra och vissa har överlappande funktionalitet. 

 

Organisationer som använder Hadoop använder ofta en färdigförpackad distribution i vilken 

varje komponent har testats systemiskt för kompatibilitet.  Det finns flera företag som 

tillhandhåller och erbjuder stöd för Hadoop distributioner.  Två av de större företagen när det 

gäller marknadsandelar är Cloudera och Hortonworks. 

 

Följande lista på komponenter är inte komplett utan snarare en förening av de uppsättningar 

av komponenter som stöds av två industriledare, Cloudera (Cloudera, 2014b) och 

Hortonworks (Hortonworks, 2014). 

 

2.6.1 Hadoop Common klientbibliotek och verktyg 

Hadoop förser användare med ett klientprogramvarubibliotek som används till åtkomst i 

HDFS och till att hantera MapReduce-jobb.  Ett verktyg med samma namn som produkten, 
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”hadoop”, ger kommandolinje-tillgång till biblioteket.  Biblioteket används även av flera av 

de andra komponenterna i Hadoops ekosystem. 

 

Hadoops klientbibliotek använder RPC för att kommunicera med NameNode och DataNode 

för åtkomst till HDFS, och med ResourceManager, ApplicationMaster and HistoryServer för 

åtkomst till MapReduce funktionalitet (White, 2012). 

2.6.2 Databasfront 

Apache HBase 

HBase är en distribuerad kolumnorienterad NoSQL databas byggd ovanpå HDFS.  Genom 

HDFS får man random access read/write åtkomst till mycket stora datamängder.  Den är inte 

en relationell databas och är inte tillgänglig genom SQL, utan fokuserar i stället på linjär 

skalbarhet med en index.  Ett typiskt användingsfall är att lagra stora mängder webbsidor och 

deras attribut för bearbetning av sökrobotar i analys, tolkning och indexering till sökmotorer. 

 

HBase genomförande består av en huvudserver, HMaster, som har hand om en eller flera 

Region Server, vilka i sin tur har tillgång till HDFS.  En eller flera servrar som kallas 

ZooKeeper används till att upprätthålla HBase klustrets tillstånd och förmedla förändringar.  

ZooKeeper är en generell komponent som används även utanför Hadoop så den använder inte 

Hadoops bibliotek.  HBase har ett klientprogram och proxyservrar för REST och Thrift RPC 

klienter (Apache HBase, 2014). 

 

HBase klienter kan välja mellan att använda Hadoop RPC, Thrift eller REST. 

RPC klienter använder Hadoop RPC med SASL som koppling. 

REST klienter använder HTTP (REST) som koppling till en REST server i HBase med 

Kerberos SPNEGO autentisering och SSL kryptering. 

Thrift klienter använder Thrift RPC som koppling till en Thrift server i HBase. Dessa stöder 

varken autentisering eller kryptering. 

 

Kopplingen mellan HMaster och regionservers går över Hadoop RPC. 

Kopplingar till ZooKeeper använder ZooKeepers TCP/IP sockets protokoll, autentiserat med 

Kerberos. 

 

Auktorisering sker med hjälp av en HBase-specifik mekanism för att ställa in behörigheter på 

kolumner, rader eller celler. 

 
 

 

Apache Hive Server 2 
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Hive är en server som tillhandhåller data warehouse funktionalitet till Hadoop, och ger ett 

SQL gränssnitt.  Den första generationen av Hive Server hade inte stöd för säkerhet, med det 

har Hive Server 2.  Hive Server använder en separat databas till att lagra metadata, t.ex. 

databasens schema (Apache Hive, 2014). 

 

Hive JDBC klienter ansluter sig med Thrift RPC och autentiseras med Kerberos eller LDAP; 

SASL QoP kan kryptera kopplingen.  Hive server i sin tur omvandlar SQL förfrågningar till 

MapReduce jobb som skickas genom MapReduce klientbiblioteket. 

 

Auktorisering sker genom att Hive server startar MapReduce jobb i användarens namn, så att 

jobben bara har tillgång till de filer i HDFS som användaren normalt har tillgång till 

(Mujumdar, 2013). Sentry är en fristående komponent (ett programbibliotek) som kan ta emot 

auktoriseringsförfrågningar från Hive server. Sentry ger Hive ett auktoriseringsgränssnitt som 

liknar det som finns i många databaser där objekten är databaser, tabeller, rader och kolumner 

istället för filer. Om Sentry används måste alla HDFS filer den administrerar ägas av Hive 

server. 

 

Cloudera Impala 

Impala är också en server som erbjuder SQL-förfrågningsfunktionalitet i Hadoop.  Dock 

kommer data i detta fall direkt från HDFS eller HBase i stället för omvandling till 

MapReducejobb (Cloudera Impala, 2014). Impala har processer på varje HDFS nod. 

 

Impala klienter ansluter sig via Thrift RPC med Kerberos till autentisering och SSL till 

kryptering. 

Impala ansluter sig till metastore server genom Thrift RPC med Kerberos autentisering och 

SASL QoP kryptering. 

Ett webbgränssnitt bidrar till felsökning och diagnostik.  Detta tar Kerberos SPNEGO 

autentisering och SSL kryptering. 

 

Impala auktorisering sker som i Hive genom ägare och behörigheter på HDFS filer eller med 

Sentry på logiska databasobjekt. 

2.6.3 Införsel och utförsel 

Apache Flume 

Flume är en server för att ta emot och lagra strömmande data i HDFS, såsom det från 

webbserverloggfiler.  Vanligtvis finns det en Flume instans på varje datakälla (t.ex. 

webbserversystem) (Apache Flume, 2014). 

 

Flume använder HDFS klientbiblioteken för att överföra data till HDFS och därför samma 

autentisering och auktorisering som HDFS klienten (se 2.6.1). 

 

Apache Sqoop 

Sqoop används till att lagra strukturerade data i HDFS, HBase eller Hive eller att överföra 

data från något av de systemen till en extern databas.  Det handlar ofta om att överföra data 

från SQL databaser, Enterprise Data Warehouse, NoSQL databaser och andra källor för 

strukturerad data.  Sqoop startar MapReduce jobb som hämtar och lagrar data parallellt 

genom att dela upp data i mapfragment.  Det finns två versioner av Sqoop som båda påträffas 

i Hadoop distributioner idag (Apache Sqoop, 2014). 

 

Sqoop 1 är en kommandoradsklient som använder HDFS klienten för skapa MapReduce jobb 

(se 2.6.1).  
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Sqoop 2 är en server; tillgång till den är genom HTTP (REST), men detta gränssnitt stöder 

inte autentisering.  Liksom Sqoop 1 använder den även HDFS klienten. 

 

2.6.4 Sökning 

Apache Pig 

Pig är ett högnivåspråk för att skapa MapReducejobb.  Den tillåter användare att köra 

förfrågningar på Hadoop data utan att behöva koda dem i Java vilket MapReducejobb 

vanligtvis kräver (Apache Pig, 2014). 

 

Pig har ingen server; den använder MapReduce klientbiblioteken i klientens process (se 

2.6.1). 

 

Cloudera Search 

Search är en server som ger fulltextsökningskapaciteter i Hadoop (Cloudera Search, 2014). 

 

Search klienter ansluter sig genom HTTP (REST), och Search servern använder HDFS 

klientbiblioteket.  Kopplingen kan krypteras med SSL, och autentiseras med Kerberos 

SPNEGO.  Per respondent 2 är SSL inte tillgängligt i dagens version på grund av buggar, men 

dessa har lösts i Apaches Solr, vilket Search är baserat på. 

 

Auktorisering sker genom att användare är medlemmar i grupper eller har roller med 

behörigheter till Search data genom Sentry. 

2.6.5 Orkestrering 

Apache Oozie 

Oozie är ett ledningssystem för arbetsflöden för att planera och hantera olika typer av Hadoop 

jobb som MapReduce, Pig, Hive och Sqoop (Apache Oozie, 2014). 

 

Oozie klienter ansluter sig med HTTP (REST), autentiserar sig med Kerberos, och kopplingen 

krypteras med SSL.  Oozie servern använder den typ av klient som angetts för jobbet, e.g. 

Hadoops klientbibliotek för MapReduce jobb. 
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2.7 Project Rhino 

Project Rhino är ett projekt från företaget Intel som publicerades på mjukvaruprojekt 

webbplatsen GitHub 2013.  Project Rhino är det övergripande projektet för en uppsättning 

säkerhetsförbättringar till Hadoop i fyra områden (Intel, 2014). 

2.7.1 Kryptering av lagrad data 

Detta lägger till funktionalitet för kryptering och krypteringsnyckelhantering i Hadoops 

kärnbibliotek och olika komponenter i Hadoops ekosystem.  Det syftar till kryptering av 

lagrad data, så kallad ”data at rest”. 

 

Hadoop har konfigurerbar komprimering genom codec (coding/decoding) bibliotek, och detta 

ramverk ska byggas ut för att även krypterings codec ska kunna användas i Hadoop.  För att 

kryptera och dekryptera data måste en krypteringsnyckel eller ett lösenord vara tillgänglig på 

varje server. 

 

Project Rhino ämnar lägga till funktioner för att använda det nya krypteringsramverket för att 

kryptera lagrad data åt HBase, ZooKeeper, Hive och även själva HDFS filsystemet. 

2.7.1.1 Kryptering- och nyckelhanteringsramverksdesign 

Man kan dela krypteringsalgoritmer i två större grupper: symmetriska och asymmetriska.  En 

krypteringsnyckel kan vara en serie siffror eller bytes.  Med symmetrisk kryptering delar två 

parter på en hemlig nyckel.  Den ena parten krypterar data med den hemliga nyckeln, och den 

andra parten dekrypterar data med samma hemliga nyckel.  I asymmetrisk kryptering finns det 

en öppen, välkänd nyckel, vilken en part använder till att kryptera data.  Den andra parten har 

en hemlig nyckel, associerad med den välkända krypteringsnyckeln, och den hemliga nyckeln 

används till att dekryptera data.  Det är inte alltid två parter involverade utan det kan vara en 

som ska kryptera och dekryptera sitt eget data, eller två eller flera som ska kommunicera med 

varandra (Schneier, 1996). 

 

Innan kryptering och dekryptering kan införas måste ett stort problem lösas: nyckelhantering.  

Nycklarna måste förvaras på säkert sätt och vara åtkomliga när de behövs av processerna som 

ska använda dem.  Som respondent 1 nämnde i intervju så flyttar man bara på problemet när 

man krypterar sina data; i stället för att oroa sig över sina data så får man oroa sig över 

nycklar, att de laddas på säkert sätt och inte äventyras.  Bruce Schneier (1996) instämmer då 

han säger att “In the real world, key management is the hardest part of cryptography” (s. 169). 

 

Project Rhino ämnar abstrahera nyckelhanteringen.  Med data som lagras på disk sparas inte 

själva nyckeln utan värden som identifierar vilken nyckel som ska användas.  När data ska 

dekrypteras efterfrågas nyckeln från en abstrakt nyckelhanteringskomponent vilken kan hämta 

den genom att använda Javas inbyggda Crypto API, eller från en dedikerad Key Management 

System genom protokollet KMIP (Chen, 2014). 

2.7.2 Auktorisering 

Auktorisering sker på många olika sätt i olika delar av Hadoops ekosystem.  Project Rhino 

skapar ett ramverk med auktoriseringsfunktioner som kan integreras med Hadoops 

komponenter för att kunna hantera auktorisering på ett konsekvent sätt. 

2.7.3 Autentisering 

I dagsläget kan Hadoops komponenter bara autentisera genom Kerberos, och i vissa fall 

LDAP.  För att Hadoop ska kunna säkras på ett lättare sätt i verksamheter som redan har 
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autentiseringssystem ska Project Rhino skapa ett autentiseringsramverk som inte är bundet till 

någon speciell autentiseringsmekanism utan tillåter plugins för andra autentiseringssystems. 

2.7.4 Auditloggning 

Project Rhino ska även skapa ett ramverk för loggning så att olika komponenter ska kunna 

logga i ett gemensamt och konsekvent format.  Detta gör det lättare för administratörer genom 

att det blir lättare att hitta fel och fastställa korrigerande åtgärder.  Dessutom avser Project 

Rhino att kunna logga i olika industriers standardformat för att uppfylla olika industriers 

regler. 
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3 Metod 
Arbetets syfte är att finna var luckor finns i Hadoops funktionaliteter när det gäller sekretess.  

Metoden för att komma fram till detta tar tre steg. 

 

Det första steget tog fram en hotbildsmodell.  Hotbildsmodellen sätter spåret för resten av 

arbetet därför att den används för att bestämma vilka sårbarheter som är relevanta och därför 

vilka säkerhetsfunktioner som ska sökas.  Hotbildsmodellen består av en uppsättning av 

antaganden vilka har validerats i intervjuer med domänexperter. 

 

Det andra steget var att analysera de diverse Hadoop komponenterna för att finna vilka 

säkerhetsfunktioner de erbjuder och som är relevanta i hotbildsmodellen.  Det finns inte 

någon komplett bild på alla säkerhetsfunktioner i Hadoops ekosystem så denna information 

hämtades från flera källor: böcker, manualer, och intervjuer med experter.  Från dessa källor 

letade jag fram information som beskriver vilka säkerhetsfunktioner som finns, eller hur de 

konfigureras.  När jag inte hittade relevant information så tog jag inte detta som att betyda att 

säkerhetsfunktionen saknades, utan letade i stället vidare på andra ställen eller frågade efter 

detaljen i intervju.  Bara tydlig information om befintlighet eller saknande av en 

säkerhetsfunktion användes till resultatet av arbetet.  Denna information presenteras genom 

dataflödediagram som visar flöden och lagring av data, och hur de är säkrade.  I de fall data 

inte är säkrad så pekas detta ut som lucka i sekretessen. 

 

Det tredje steget var att analysera den kommande förbättringen av Hadoop som från Project 

Rhino.  Den informationen kommer från Project Rhinos designdokument vilka beskriver nya 

och förbättrade säkerhetsfunktioner i flera områden.  De som är relaterade till 

hotbildsmodellen ritas in i dataflödediagram för att visa där de täpper luckor som identifierats 

i det föregående steget. 

 

3.1 Modellering 

Modellen som används till hotsbildsmodellering är STRIDE.  Anledningen till att denna 

valdes är att den är allmänt förekommande, väl dokumenterad, och det finns processer med 

riktlinjer för modelleringen, diagram för att förmedla modeller samt olika verktyg. 

 

Jag behandlar inte alla delar av STRIDE. Rapporten handlar om sekretess, så från STRIDE 

modellen behandlas Spoofing, Disclosure och Elevation.  Därför granskar jag autentisering, 

kryptering, och auktorisering. 

 

Till sårbarhetsmodeller kan man använda olika sorters diagram.  Jag har valt att använda 

dataflödesdiagram som visar flödet av information mellan komponenterna i systemet.  Mina 

diagram använder en låda av prickade linjer för att visa gränser där komponenter innanför en 

gräns kan dela på data utan risk för hot (“förtroende gräns”).  Flöden visas av pilar som även 

anger riktning av flödet.  När en pil går innanför en förtroende gräns beskrivs pilen med lokal 

I/O, alltså då man läser input eller skriver output till lokal disk, minne eller process.  När pilen 

går utanför gränser lägger jag in en kort beskrivning med denna information: 

 ‘Ä’ står för ändamål 

 ‘K’ står för kopplingstyp och kryptering i parantes 

 ‘A’ står för autentisering 

 

Jag använder mig av dessa symboler i diagrammen: 

 En låda visar en Hadoop komponent (t.ex. NameNode). 

 En diamant visar en extern icke-Hadoop komponent (t.ex. Kerberos). 
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 Ett moln abstraherar ett system som har beskrivits i detalj i tidigare diagram. 

 En burk visar lagring av data. 

 

När jag har identifierat ett hot färgas kopplingen eller lagringskomponenten röd.  När hoten 

inte finns kvar efter förbättringar så visar jag det i grönt.  Auktorisering visas inte i 

diagrammen utan beskrivs i stället i text. 

 

3.1.1 Exempelmodell 

Följande är ett exempel på ett dataflödesdiagram som ska hjälpa med att förstå hur man läser 

de diagram som förekommer i resultatdelen. 

 
 

För att läsa detta diagram tittar man på varje komponent.  Högst upp finns två typer av 

klienter, typ A och typ B. Pilarna med huvud åt båda hållen visar att data flödet går mellan 

klienter och Server komponent 1 i båda riktningarna.  På pilarna står det vad som är ändamål, 

typen av koppling, och typen av autentisering för dessa flöden. 

 

Båda klienterna sitter ensamma i lådor med prickade kanter vilket betyder att de inte ligger 

inom en förtroendegräns med andra komponenter.  Därför ska flöden till och från dessa 

komponenter analyseras för sårbarheter. 

 

Klient typ A använder protokoll A som säkras med metod X, och autentiseras med metod Y. 

Därför är klient typ A flödet markerat grönt: det är inte sårbart. 

 

Klient typ B använder protokoll B vilket är osäkert, data skickas i klartext.  Dessutom kan det 

inte autentiseras, så Server komponent kan inte skilja mellan behöriga och obehöriga 

användare när de använder denna typ av klient.  Därför är detta flöde markerat rött: det är 

sårbart. 

 

Server komponent tar emot och lagrar data från klienterna.  Den lagrar data på en hårddisk 

som sitter i samma dator som Server komponent.  Därför används lokal I/O vilket räknas som 

säkert eftersom det inte går genom nätverk.  Server komponent och burken som representerar 

en hårddisk ligger inom en förtroendegräns vilket markeras med att gruppera dem 

tillsammans i en låda med prickad gräns.  Flödet mellan server komponenten och hårddisken 

är markerad grön utan analys därför det sker inom förtroendegränsen.  Däremot lagras data på 

hårddisken i klartext, och därför är denna lagring markerad röd: det är sårbart. 
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3.2 Intervjuer 

Jag har utfört intervjuer med två personer i branschen som har erfarenhet med Hadoops 

säkerhetsfunktioner.  Intervjuerna har två ändamål, att samla information till 

hotbildsmodellen, att validera hotbildsmodellen, och att hämta in information om 

säkerhetsfunktioner när det saknas i litteraturen. 

3.2.1 Respondent 1 

Min första intervju var med en mjukvaruingenjör som har varit med i design och genomföring 

av säkerhetsfunktioner i Hadoop.  Respondent 1 har hjälpt med att fylla i luckor i Hadoops 

förflutna när det gäller säkerhet, och om användningsfall.  Denna semistrukturerade intervju 

utfördes på telefon den 19 juli, 2014. 

 

Denna intervju gav information som ledde till hotbildsmodellen som har utvecklats i metod 

delen: 

1) Finansiell data lagrades och behövdes skyddas. 

2) Att skydda periferin räckte inte därför att då kunde bara en grupp i taget använda 

systemet; för att använda systemet på mer effektivt sätt (”multi tenancy”) behövdes 

autentisering och auktorisering. 

3) Vissa organisationer kör numera Hadoop noder på offentliga moln och då har de inte 

kontroll över hårdvaran. 

Respondent 1 validerade sedan att den utvecklade hotbildsmodellen stämmer med respondent 

1:s erfarenheter med Hadoop. 

3.2.2 Respondent 2 

Min andra intervju var med en expert på Hadoop säkerhet.  Respondent 2 ställde också upp 

med att intervjuas på telefon och bidrog med information om hur vissa delar av Hadoop 

säkras då de detaljerna inte fanns tillgängliga i litteraturen.  Denna strukturerade intervju 

utfördes på telefon den 3 augusti 2014. 

 

Från respondent 2 fick jag detaljer om säkerhetsfunktioner i HBase, Sqoop 2, HiveServer 2, 

Impala, Search, Oozie och JMX. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Hotbildsmodellen 

Hotbildsmodellen är baserad på antaganden som har kommit fram under intervjuer. 

 

Det första antagandet är om tillgångar, att systemet lagrar känslig data som är 

verksamhetskritiskt för organisationen men kan missbrukas om det hamnar i fel händer.  

Dessa data måste därför skyddas. 

 

Ett annat antagande är att det finns flera grupper av intressenter.  Det finns olika grupper av 

användare som behöver tillgång till olika uppsättningar av data i systemet för att göra sina 

jobb.  Dessutom så finns det personer i organisationen som inte behöver tillgång till systemet 

för att utföra sina jobb. 

 

Ett annat antagande är att miljön inte alltid är fysiskt säkert.  När Hadoopsystemet går i 

värdmiljö som t.ex. ett offentligt moln (public cloud) så är det värden som står för hårdvaran.  

Då delas t.ex. nätverksutrustning med andra individer och organisationer och det är inte längre 

säkert att data i transit på nätverket inte kan avlyssnas.  Dessutom är det inte längre säkert att 

lagrad data är helt otillgänglig; när en server i molnet kasseras eller repareras och återanvänds 

så kan hårddisken hamna i fel händer. 

 

Med dessa antaganden i hand definierar jag hotbildsmodellen på detta vis: 

1. Data som Hadoop hanterar är av känslig karaktär och måste skyddas. 

a. Obehörig tillgång till data leder till missbruk, t.ex. insiderhandel med finansiell 

data. 

2. Dagliga användare av systemet är inte helt pålitliga. 

a. Det finns grupper av användare som har anförtrotts med tillgång till bara de data 

som de behöver ha tillgång till för sina dagliga jobb. 

b. De får inte ha inte tillgång till andra gruppers data. 

c. Om de får tillgång till obehörig data så är det risk för missbruk. 

3. Obehöriga användare är helt opålitliga. 

a. De är utomstående, gäster eller utför tjänster som inte behöver tillgång till data i 

Hadoop. 

b. Om de får tillgång till något data så är det risk för missbruk. 

4. Nätverket är inte säkert från avlyssning. 

a. Obehöriga användare med tillgång till nätverket kan avlyssna det för tillgång till 

icke auktoriserade data. 

5. Hårddiskar är inte säkra från stöld. 

a. Obehöriga användare med fysisk tillgång till en hårddisk har tillgång till rådata 

som hårddisken lagrar. 

 

4.2 Sårbarhetsanalys av nuläget 

Hotbildsmodellen är ett filter för de hot jag söker motsvarande säkerhetsfunktioner åt i 

Hadoop: 

 Därför att obehöriga användare inte ska ha tillgång söker jag efter 

autentiseringsfunktioner. 

 Därför att behöriga användare ska ha tillgång bara till de data de behöver och inte 

annan söker jag efter auktoriseringsfunktioner. 

 Därför att nätverket är avlyssningsbart söker jag efter funktioner för kryptering av 

nätverksförbindelser. 
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 Därför att fysisk tillgång till hårddiskar leder till tillgång till lagrad data söker jag efter 

funktioner för kryptering av lagrad data. 

 

Jag har börjat med hotbildsmodellen av HDFS och MapReduce eftersom dessa är centrala 

delar av Hadoop som utnyttjas av andra komponenter på högre nivå. 

 

Efter analysen av dessa centrala delar har jag fortsatt med analysen av de andra 

komponenterna i Hadoops ekosystem.  Först har jag abstraherat en grupp av komponenter 

som använder Hadoops klientbibliotek till HDFS och MapReduce åtkomst och som inte går 

som servrar, och därför inte själva tar emot klientanslutningar. 

 

Därefter har jag individuellt behandlat de komponenter som har mer komplexa samband eller 

datalagring. 

4.2.1 HDFS 

HDFS är en central del av Hadoop så hotbildsmodellen som visas här förekommer även i 

abstraherad form i senare modeller som använder HDFS.  Autentisering med Kerberos är inte 

aktiverad när man installerar Hadoop men det följande förutsätter att autentisering har 

konfigurerats och aktiverats liksom också kryptering av dataöverföring där det är möjligt. 

 

Säkerhetsfunktionsdetaljer är hämtade från White (2012). 

 
 

 

Nätverkskopplingar är krypterade och autentiserade för att skydda känslig data när den ska 

överföras. 

 Kerberos 

o Krypteras med Kerberos eget system så att känslig information (dvs 

sessionsnyckeln och TGT) aldrig skickas över nätverket i klartext. 

o Autentiseras med användarens lösenord. 

 RPC 

o Krypteras genom SASL QoP inställning. 

o Autentiseras med en Kerberos-biljett. 

 TCP/IP 

o Krypteras genom SASL QoP inställning. 

o Autentiseras med block-polletten som erhållits från NameNode. 
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Auktorisering sker i NameNode förfrågan.  Varje fil och mapp som lagras i HDFS är tilldelad 

en ägare och grupp som kan ha befogenhet att läsa eller skriva filen.  Klientens användarnamn 

ska matcha befogad ägare eller grupp för att klienten ska få tillgång till filen. 

 

Två hot har identifierats.  Ett är att HDFS lagrar data på DataNode i klartext.  Det andra är att 

NameNode lagrar metadata i klartext. 

4.2.2 MapReduce 2 (YARN) 

I MapReduce fallet är dataflöden mer komplexa än i HDFS.  Därför har det delats upp i 

separata diagram. 

 

Säkerhetsfunktionsdetaljer är hämtade från White (2012). 

 

Processen börjar med att klienten anmäler ett MapReduce jobb. 

 
 

Efter att jobbet har lämnats in fortsätter flödet till jobbets bearbetningsfaser. 
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Under hela jobbet kan klienten hämta information om jobbets status och framsteg från de 

olika tjänsterna som behandlar jobbet. 

 
 

Nätverkskopplingar är krypterade och autentiserade för att skydda känslig data när den ska 

överföras. 
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 Kerberos 

o Krypteras med Kerberos eget system så att känslig information (dvs 

sessionsnyckeln och TGT) aldrig skickas över nätverket i klartext. 

o Autentiseras med användarens lösenord. 

 RPC 

o Krypteras genom SASL QoP inställning. 

o Autentiseras med en Kerberos-biljett eller en intern pollett. 

 HTTP 

o Krypteras genom SSL. 

o Autentiseras genom Keberos. 

 HDFS 

o Se HDFS 4.2.1. 

 

ACL definierade i XML-filer på varje server kontrollerar vilka användare som kan starta jobb. 

 

Ett problem här är att resultat från Map och Reduce funktioner sparas temporärt på 

NodeManagers lokala disk i klartext innan det når sitt slutliga mål. 

 

När det gäller HTTP REST- och webbgränssnitten så används de till att hämta status för 

jobben.  Dessa finns även till andra servers som HBase och Impala men nämns inte då de 

fungerar och säkras på samma sätt.  Ett trick för att använda SSL på de HTTP gränssnitt som 

inte stöder det är att köra en Apache webbserver som proxy, enligt respondent 2.  Användare 

ansluter sig till Apache webbserver som har SSL konfigurerat, och Apache skickar vidare 

HTTP-förfrågningar till den status-gränssnittet. 

 

4.2.3 Komponenter som använder HDFS eller MapReduce  

Klienter till Flume, Sqoop 1 och Pig använder HDFS och/eller MapReduce som 

programbibliotek.  Detaljer finns i 4.2.1 och 4.2.2.  

 

 

4.2.4 Apache HBase 

HBase involverar flera sorters klienter, hjälpkomponenten ZooKeeper, och diverse lagring av 

data.  Säkerhetsfunktionsdetaljer är hämtade från HBase manualer (2014) och intervju med 

respondent 2. 
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 Kerberos 

o Krypteras med Kerberos eget system så att känslig information (dvs. 

sessionsnyckeln och TGT) aldrig skickas över nätverket i klartext. 

o Autentiseras med användarens lösenord. 

 Hadoop RPC 

o Krypteras genom SASL QoP inställning. 

o Autentiseras med en Kerberos-biljett eller en intern pollett. 

 Thrift RPC 

o Stöder ej kryptering. 

o Stöder ej autentisering. 

 HTTP REST 

o Krypteras med SSL. 

o Autentiseras genom Kerberos SPNEGO. 

 

Auktorisering kan ställas på kolumner, rader, och celler i HBase. 

 

Ett identifierat hot är att data på Region Server change log lagras i klartext.  När en klient 

skickar nytt data så lagras den först i change log på lokala hårddisken innan den skrivs till 

HDFS. 

Dessutom lagrar ZooKeeper metadata i klartext. 

Ett annat hot är att Thrift RPC klienter inte kan kryptera förbindelsen till HBases Thrift RPC 

server, enligt respondent 2. 

4.2.5 Apache Sqoop 2 

Sqoop2s server använder MapReducejobb för att flytta data från externa källor till HDFS, 

HBase eller Hive.  Säkerhetsfunktionsdetaljer är hämtade från CDH5 Security Guide (2014a) 

och intervju med respondent 2. 
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 HTTP (REST) 

o Krypteras genom SSL. 

o Stöder ej autentisering. 

4.2.6 Apache Hive 

Hives server omvandlar SQL förfrågningar till MapReduce jobb.  Den använder en separat 

databas för att lagra metadata, t.ex. tabellschema.  Säkerhetsfunktionsdetaljer är hämtade från 

CDH5 Security Guide (2014a) och intervju med respondent 2. 

 
 

 RPC 

o Krypteras genom SASL QoP inställning. 

o Autentiseras genom Kerberos. 

 JDBC 

o Krypteras genom SSL. 

o Autentiseras med databasens användarnamn och lösenord.  Eftersom alla 

ansökningar till metastores databas går genom samma användare så är det 

rekommenderat att använda en brandvägg.  Denna brandvägg bör tillåta endast 

Metastore servers IP-adress åtkomst till databasen, och databasen bör endast 

låta den IP:n få läsa och skriva data. 

 

Ett hot är identifierat, att själva tabelldata blir lagrad i klartext. 

4.2.7 Cloudera Impala 

Impala säkerhetsfunktionsdetaljer är hämtade från CDH5 Security Guide (2014a) och intervju 

med respondent 2. 
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 Thrift RPC 

o Klienters Thrift-anslutningar krypteras genom SSL.  Impalas egna Thrift-

förbindelser till metastore krypteras genom SASL QoP. 

o Autentiseras genom Kerberos. 

 Hadoop RPC 

o Krypteras genom SASL QoP. 

o Autentiseras genom Kerberos. 

 JDBC 

o Krypteras genom SSL. 

o Autentiseras med databasens användarnamn och lösenord. 

 

 

 

4.2.8 Cloudera Search 

Säkerhetsfunktionsdetaljer är hämtade från CDH5 Security Guide (2014a) och intervju med 

respondent 2. 

 
 REST 

o Search stöder idag inte kryptering på grund av buggar. 

o Autentiseras genom Kerberos. 
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4.2.9 Apache Oozie 

Säkerhetsfunktionsdetaljer är hämtade från CDH5 Security Guide (2014a) och intervju med 

respondent 2. 

 
 REST 

o Krypteras genom SSL. 

o Autentiseras genom Kerberos. 

 

Jobben som Oozie startar åt användaren går med användarens identitet och behörigheter. 

 

4.3 Sårbarhetsanalys post-Project Rhino 

Project Rhino förbättrar Hadoop på flera områden: kryptering av lagrad data, auktorisering, 

autentisering och auditloggning.  Av dessa har jag bedömt att kryptering, auktorisering och 

autentisering passar inom ramarna för rapporten.  Auditloggning är inte oviktigt i 

säkerhetssammanhang, men den här rapporten granskar bara sekretess.  Auditloggning 

används som medel mot R:et i STRIDE, repudiation, när en användare förnekar att han har 

gjort någon handling i systemet; detta hjälper inte direkt med sekretess. 

 

Dessutom är inte alla delar av Project Rhino förbättringar i säkerhet utan snarare förbättringar 

i användbarheten av Hadoops säkerhetsfunktioner.  Project Rhino låter auktoriseringsregler 

behandlas på ett konsekvent sätt.  Det blir lättare för administratörer att behandla, men i denna 

rapport fastställer jag bara om enskilda komponenter har auktoriseringsfunktioner eller ej, inte 

hur lätta de är att använda.  Project Rhino låter även Hadoop använda fler externa 

autentiseringsmekanismer.  Det blir lättare for verksamheter att autentisera om de kan 

använda sina nuvarande autentiseringssystem i stället för att installera Kerberos, men även 

detta ligger utom ramarna för denna rapport. 

 

Då återstår kryptering av lagrad data vilket är mycket relevant för rapporten då jag har 

fastställt att det är där som majoriteten av hoten ligger i dagens Hadoop. 

4.3.1 HDFS 

Problemet som jag har identifierat i HDFS och med användare av HDFS som MapReduce är 

att data lagras i klartext på hårddisk.  Project Rhinos nya krypteringsfunktioner avser att 
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förbättra detta genom att automatiskt kryptera data när den lagras och dekryptera när den ska 

användas. 

 

Krypteringsnyckel hämtas från nya komponenten KeyProfileResolver vilken hämtar nyckeln 

från en extern källa, t.ex. från ett Key Management System genom protokollet KMIP, eller 

genom ett Java Crypto API bibliotek som Hadoop systemadministratören ordnar (Chen, 

2014). 

 

4.3.2 MapReduce 

I MapReduce hittade jag ett problem, att resultaten från Map operationer sparas temporärt på 

en NodeManagers lokala disk innan de flyttas till en annan NodeManager för att användas i 

Reduce operationer där de också lagras temporärt innan de sparas i slutliga stället i HDFS. 

 

Project Rhino lägger till kryptering av temporär data i olika stadier.  Krypteringsnyckeln kan 

antingen skickas med i jobbet när det startas, eller alternativt så kan det hämtas från 

KeyProfileResolver. 

 

4.3.3 Apache HBase 

I HBase identifierade jag två problem.  Det första är att när användaren ändrar på data genom 

HBase så skrivs det först till en changelog fil, och denna finns i klartext på hårddisken.  

Project Rhino lägger till en funktion för att kryptera den (Purtell, 2014).  Detta använder 

samma kryptering- och nyckelhanteringsramverk som används till HDFS (se 4.3.1). 
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ZooKeeper hade samma problem men ZooKeeper är en fristående mjukvara och använder 

därför inte Hadoops programvarubibliotek.  Därför använder ZooKeeper inte det ramverk till 

kryptering som beskrivs för HDFS, utan använder Java Cryptographic Extensions för att lagra 

sin nyckel vilken används av ZooKeeper noder i ett kluster. 

 

 

4.3.4 Apache Hive Server 2 

I Hive Server 2 hittade jag två problem.  Ett är bara potentiellt, att metadata lagras i en 

databas som är vald av kunden, och om den databasen inte kan kryptera data så är detta en 

sårbarhet i säkerheten.  Analys och hjälp med val av databasmjukvara ligger utanför ramarna 

av rapporten, men det är något för Hadoop systemadministratörer att hålla i tankarna i 

systemdesign. 

 

Det andra mer konkreta problemet är att tabelldata lagras i klartext, och detta ligger inom 

Hadoops ansvar.  Project Rhino lägger till en krypteringsfunktion för dessa data genom att 

använda det nya ramverket som även används till HDFS (se 4.3.1). 
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5 Slutsats 
I detta arbete har jag definierat en hotbildsmodell för Hadoop och analyserat sårbarheter med 

hjälp av STRIDE.  Därefter har jag anlyserat förbättringar i säkerhet som har förslagits av 

Project Rhino.  De förbättringar från Project Rhino som är relevanta i detta sammanhang är 

kryptering av lagrad data (då Project Rhino inte lägger till ny autentisering eller 

auktorisering).  De förbättringar i autentisering och auktorisering som Project Rhino bidrar till 

Hadoop förbättrar användbarhet (och inte säkerhet) vilket ligger utanför ramarna av 

rapporten.  Dessutom lägger Project Rhino inte till ny kryptering av kopplingar mellan 

klienter och komponenter eller mellan komponenter. 

 

Flera luckor i säkerhet återstår.  Project Rhino lägger till kryptering av lagrad data på flera 

områden vilket förbättrar säkerhet för användare som inte har fysisk säkerhet för sina Hadoop 

servrar.  Jag har bara funnit en instans där lagrad data inte krypteras: 

 NameNodes metadata som lagras på lokal disk. 

 

Dessutom återstår några kopplingar där det saknas autentisering eller kryptering: 

 Thrift RPC-klienter till HBase använder en icke-autentiserad förbindelse i klartext.  I 

intervju 2 förklarade respondenten att kunder som kör säkra Hadoop kluster 

rekommenderas att inte använda HBases Thrift RPC-proxy server. 

 Sqoop 2-klienter använder en icke-autentiserad förbindelse.  Sqoop 2 går som 

serverprocess medan den äldre versionen Sqoop 1 går som kommandoradsprogram 

vilket stöder Kerberos autentisering.  Cloudera CDH5 Installation Guide föreslår att 

kunder använder Sqoop 1 om Sqoop 2 inte passar användningsfallet. 

 Förbindelser till Search krypteras inte.  Huvudprojektet som Search är baserat på har 

förbättrats så att kryptering fungerar så det förväntas att en senare version av Search 

också ska kunna kryptera förbindelser.  

 

5.1 Fortsättningsarbete 

Studien har behandlat sekretess i Hadoop, men det är oklart om det finns luckor i andra 

säkerhetsområden.  Ett exempel är i avståndstagande (”repudiation”, R:et i STRIDE) då en 

användare förnekar att han har utfört något i systemet, till exempel ändrat eller tagit bort data.  

Ett annat exempel är skydd mot överbelastningsattacker (”denial of service”, D:et i STRIDE) 

då en angripare gör systemet obrukbart för användare. 

 

Dessutom är det inte klart hur lättanvända säkerhetsfunktionerna är i Hadoop.  En ny studie 

som undersöker om man kan t.ex. använda samma autentiseringssystem i alla Hadoops 

komponenter kan vara intressant. 
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