به نام خدا

سخنراني هفتگي آزمایشگاه امنیت داده و شبکه

طبقهبندیرتاکیفرمزشده
Encrypted Traffic Classification

سعيدشهراب
زمان:شنبه 41شهریورماه4931ساعت3:49
م کان:دادکشنهمهندسیکاویپمرتدااگشنهصنعتیشریف،طبقه چهارم،سالنخوارزمی()101
دهبندی ترافیک ميتواند به حل برخي مشکالت در مدیریت شبکه کمک کند .اپراتورهای شبکه برای تعرفهگذاری ارائه خدمات
خود نیازمند اطالع از کلیات دادههای عبور داده شده از شبکه هستند .ردهبندی ترافیک ،ميتواند این اطالعات را در اختیار
آنها قرار دهد و به همین دلیل ميتواند هستهی اصلي بسیاری از خدمات ارائه شده باشد .روشهای مرسوم ردهبندی ترافیک،
بر بازرسي درگاه بستههای  PCTو  PDTیا شناسایي امضای پروتکلها بر اساس محتوای بستهها تکیه دارد .اما این روشها
با محدودیتهای جدی روبرو هستند .در صورتي که یک جریان از درگاه شناخته شدهای استفاده نکند و یا سرویسي بر روی
درگاهي غیرمعمول ارائه شود روشهای مبتني بر درگاه در ردهبندی جریان دچار مشکل خواهد شد .برای کاهش وابستگي به
درگاه ،ردهبندی مبتني بر محتوای بسته با مشاهدهی مقداری از دادههای تبادل شده در جریان سعي ميکند پروتکل را
شناسایي کند .اما با توجه به اینکه بسیاری از ارتباطات بعد از الیهی انتقال در شبکه به صورت رمز شده هستند .امکان
استفاده از ردهبندی مبتني بر محتوای بسته وجود ندارد .عالوه بر این در صورتي که کاربران ترافیک خود را از تونلي رمزشده
عبور دهند روشهای مرسوم ردهبندی ترافیک به طور کامل کارایي خود را از دست ميدهند .روشهای جدید ردهبندی
ترافیک ،بر خالف روشهای مرسوم ،از محتویات بسته برای ردهبندی استفاده نميکنند بلکه بر مشخصات آماری ترافیک نظیر
طول بستهها ،جهت انتقال بسته و تعداد بستهها تکیه دارند .این روشها اطالعات آماری را استخراج و با کمک روشهای داده
کاوی و یادگیری ماشین ترافیک شبکه را دستهبندی ميکنند .در این ارائه مروری بر روی پژوهشهای انجام شده در این
زمینه انجام خواهیم داد ،و به صورت مختصر رویکردهای مختلف را بررسي ميکنیم و به ذکر برخي از چالشهای این نوع
طبقهبندی ميپردازیم.
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