
روش

ISPتفکیک کاربران بر اساس رفتار در شبکه های 

سید محمد مهدی میرنجفی زاده:دانشجو
دکتر شاه منصوری: استاد راهنما

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه
Packet classification  شامل تفکیک کردنflow های کاربر بر اساس پارامتر های

پروتکل مورد استفاده ومیانگین ساز بسته ها و نوع,متفاوتی نظیر آدرس مبدا یا مقصد
د بصورت همچنین پیاده سازی طبقه بنده بسته ها میتوان.  انجام میشود... استفاده کاربر و

.( کرداشاره... برای مقاصدی نظیر بازی های آنالین و یا سایت های پخش ویدیو و)آنالین 
Qos)هدف از انجام اینکار بهبود کیفیت سرویس quality of service)  به کاربر یا

.ردافزایش بازده ای سیستم در مسیر یابی برای ارسال و دریافت دیتا صورت میگی
:[1]آنالیز داده ها به سه روش تقسیم میشود

•Port Number

•Deep Packet Inspection

•Statistical Classification

اینبهاستشدهاستفادهعصبیهایشبکهازکاربرانهایبستهبندیطبقهبرای
ولیادرکهمتفاوتهایورودیباآندوتایکهبصورتیعصبیشبکهسهازکهصورت

تریناستشدهاستخراجهافلوازکهویژگی39شاملدومیوفلوهراولبایت874
.میشوندترکیبیکدیگرباسومشبکهیکتوسطنهایتدرومیشوند

درواستشدهاستفاده[2]کانوولوشنهایشبکهازاولشبکهدرکهاستذکربهالزم
.میکنیمتبدیل28*28هاییعکسبهراهافلواولبایت874بخشاین

.بدست آمد٪97نتایج پیاده سازی برای دوشبکه اول با دقت 
.ن میدهدشکل زیر دقت استفاده کانوولشن یک بعدی و دو بعدی را برای طبقه بندی نشا

جمع بندی

ک در دنیای امروز بسیار حایز اهمیت است چراکه قابلیت تفکیطبقه بندی بسته های شبکه
دهد از پکت ها باعث سرعت عمل لینک ارتباطی شده و احتمال ترافیک در لینک را کاهش می

ن تحقیق متد استفاده شده در ای. طرفی برای امنیت فضای مجازی نیز بسیار پر کاربرد است
1D-CNNاسب بود و مشاهده شد که عملکرد این روش نسبت به روش های دیگر بسیار من

یتواند است چراکه این روش بهینه سازی قابل قبولی در روند طی شده و اعالم نتایج دارد و م
.جایگزین مناسبی برای متد های قبلی باشد
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