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 תקציר

מחקרים רבים הראו שנקודת ההנחה כי תעבורה מוצפנת מוגנת לחלוטין בפני תוקפים אינה נכונה. מספר 

שקיימת הצפנה ישנה אפשרות להפיק מידע רב מתוך התעבורה המוצפנת  רב של מחקרים הראו שלמרות

וזאת ללא צורך בפריצת ההצפנה. אמנם עדיין אין גישה לתוכן ההודעה אבל זליגת מידע כגון מערכת 

הפעלה, דפדפן, פרוטוקול האפליקציה ואופן השימוש, פוגעת בפרטיות המשתמשים. שאלת המחקר שלנו 

 . YouTube-גם בצפייה בסרטים בהייתה האם הדבר נכון 

מוצפנת. תובנות אלו מאפשרות לנו  YouTubeבמאמר זה נראה שאפשר להפיק תובנות מתוך תעבורת 

לזהות את שם הסרט הנצפה. תוצר זה הגיע לבשלות לאחר מחקר מעמיק בנושאים שונים כגון: כיצד 

נגן הווידאו מבקש את המידע ואילו שירות הווידאו עובד, איך תוכן הווידאו מקודד, מהי הצורה שבה 

תבניות ניתן למצוא במידע במהלך הפצתו. איסוף פרמטרים מכלל השלבים הללו אפשר לנו ליצור מכונת 

למידה פשוטה וחזקה שמזהה באחוזים גבוהים מאד מה ראיתם כרגע מתוך סט סרטים ידוע מראש וגם 

 ש.יודעת לסנן סרטים שאינם נמצאים בסט הסרטים הידוע מרא

 הקדמה

תוקף שמעוניין לעקוב אחר קבוצת אנשים ולהבין מה הפעולות שהקבוצה מבצעת יכול לבצע זאת במספר 

דרכים. אחת מהן היא בצורה פאסיבית שבה הוא מקשיב לתווך האלחוטי או מתחבר לרשת של ספק 

ה פלטפורמת הינ YouTubeהשירות ובכך יכול לאסוף אליו את התעבורה העוברת בתווך הזה. מכיוון ש 

הפצת הווידאו החברתית הגדולה בעולם והיא משמשת לא רק להפצת מוזיקה אלא גם להעברת דעות 

 הינה בעלת חשיבות רבה. YouTubeהפקת תובנות מתעבורת [1] והפגנות 

בפרט, כלים שהיו קיימים לניתוח עמוק  YouTube-עקב כך שחלק ארי מתעבורת האינטרנט מוצפנת ו

קלים בקושי לבצע את עבודתם. לפיכך ישנה דרישה לייצר תובנות מתוך התעבורה ( נתDPIלחבילה )

הראו שניתן לייצר תובנות משרותי מדיה מוצפנים  [5 ,4 ,3 ,2]המוצפנת עצמה. מחקרים קודמים 

  TCP\ UDPהמועברים ברשת אך מחקרים אלו בוצעו על שיטות הפצה פשוטות אשר עבדו על טכנולוגיות 
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 YouTube(. עקב כך שתעבורת VBR) Variable Bit-Rateם המקודדים בשיטת קידוד והשתמשו בתכני

 Dynamic Adaptive Streaming (DASH)ברשת משתמשת בטכנולוגית הזרמת ווידאו חדשה אשר נקראת 

over HTTP [6]  המורכבת ממספר אלמנטים השונים מהשיטה שהייתה נהוגה עד היום, ישנו צורך למצוא

 ציאת תובנות. פתרון אחר למ

במחקר זה איננו רוצים לזהות את כל הסרטים הנצפים בעולם אלא לזהות צפייה בסרט מתוך סט סרטים 

שאנו יכולים לקטלג כחשודים. כלומר, לכל סרט שנצפה עלינו לזהות גם אם הוא מתוך סט הסרטים 

ים צופים בקבוצת החשודים ובמידה וכן, גם לזהות באיזה סרט מדובר. היכולת להבין אילו משתמש

הסרטים מאפשרת להחזיר למשחק יכולות שהיו זמינים טרם עידן התעבורה המוצפנת ונפגעו עקב מעבר 

לתעבורת רשת מוצפנת. חשוב לציין כי לזיהוי קבוצה יש פן חיובי במקרה ומדובר על תא טרור אך כמו רוב 

היא להמחיש שההצפנה המקרים גם פה יש פגיעה בפרטיות ולפיכך המטרה הראשית של המחקר 

שקיימת היום אינה מאפשרת להסתיר אילו סרטים אנשים צופים ולעורר מודעות בנושא שרמת הפרטיות 

(. ניתן לשחזר 90%שלהם נפגעת גם בזמן צפייה. האלגוריתם שאנו מציגים משיג אחוזי דיוק גבוהים )מעל 

 .[8] [7] משחררים  שאותם אנחנו data crawler-, וDATASETאת תוצאות המחקר בעזרת 

מבנה המאמר הינו כדלקמן: תחילה נדון בטעות נפוצה בהקשר של תעבורה מוצפנת כאשר לאחר מכן 

נסביר אילו תובנות אנחנו נפתח וזאת על מנת שנוכל להפיק תובנות מתעבורת הווידאו המוצפנת. לאחר 

נסביר את הנדסת המאפיינים מכן נדון על אבני הבניה של אוסף הסרטים ותהליך מקדים על התעבורה, 

לצורך מכונת הלמידה ונסיים עם שיטת הזיהוי שלנו שמזהה בהסתברות גבוהה סרט מתוך הסט המדובר 

 [9] ויודעת לתת תווית גם לסרט שאינו בקבוצה )כסרט שאינו שייך(. מחקר זה הוצג בכנס האבטחה

Blackhat 2016 .ומומן חלקית ע"י מטה הסייבר הלאומי 

 של התעבורה Headers-מה הבעיה? הכל נמצא ב

( היא מה BlackHatלפני שנשקע לעומק הנושא, אחת השאלות שתמיד שואלים אותנו )גם ע"י הוועדה של 

מצפין   HTTPS. רבים נוטים לחשוב כי headers-רי אנחנו יכולים לראות את שם הסרט בבעצם הבעיה? ה

. לדוגמא, אם נסתכל על HTTPשל תעבורת ה  headersשל ההודעה ולא את תוכן ה  payload-רק את ה

 הבאה: HTTP GET מתוך בקשת   URLה

https://www.YouTube.com/watch?v=_bP6aVG6L1W 

הייחודי של הסרט, כלומר אפשר להניח כי ניתן לראות ולהבין  ID-הבקשה ישנו את הנוכל לראות שבסוף 

 ! אך זה לא נכוןמה המשתמש מבקש כי רק תוכן הווידאו מוצפן.  HTTPSמתוך תעבורת 

שלאחריו הדבר היחיד SSL/TLS HANDSHAKE -לפני שהדפדפן שולח את הבקשה לתוכן מתרחש תהליך ה

הוא מה השרות שהמשתמש מבקש משרתי  Deep Packet Inspection (DPI)שניתן ללמוד בעזרת 

https://www.blackhat.com/eu-16/briefings.html#i-know-what-you-saw-last-minute-the-chrome-browser-case
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Googleבמילים אחרות מעבר לכך שנבין כי הלקוח פונה ל .-YouTube  לא נוכל לדעת אילו סרטים הוא

 צופה.

 אז איך אפשר לדעת מה ראיתם?

הגענו בשביל לנסות להגיע לתובנות מתוך תעבורת הווידאו המוצפנת וזאת בלי לפרוץ את ההצפנה 

 למסקנה כי יש לחקור את הנושאים הבאים:

 ?YouTube-כיצד הסרטים מקודדים ב .1

 נגן מבקש את התכנים?\איך המשתמש .2

 איך התוכן מופץ ברשת ואילו תבניות הוא מייצר? .3

 

 HTTPכיום שיטות הפצת ווידאו אדפטיביות הינן מאד פופולריות בעיקר תחת  אז איך סרטים מקודדים?

Adaptive Streaming (HAS)  שהינו שם כללי של מספר טכנולוגיות כגון Microsoft Silverlight , Apple 

HTTP live Streaming ו- Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (DASH) שיטות אלו מסוגלות .

להתאים את איכות הווידאו הנשלח/נצפה למצב הערוץ של המשתמש הבודד וזאת בניגוד לשיטה הקודמת 

שבה היה מקובל להוריד איכות קבועה   YouTube ,Progressive Download (PD)  [10]-נפוצה ב שהייתה

 . Constant Bit Rate (CBR) [11]-אשר קודדה ב

עובד בצורה כללית. על מנת להתאים את איכות הצפייה למצב הרשת, נגן הווידאו  HASתחילה נתאר כיצד 

אם למספר פרמטרים הקשורים לצופה כגון תנאי הרשת מנסה לבחור את האיכות המתאימה ביותר בהת

של הנגן. בשלב הראשון בצד השרת סרט באיכות גבוהה מקודד למספר  buffer-של המשתמש ומצב ה

רמות איכות כאשר כל רמה שונה באיכות הווידאו וברזולוציה שלה. כל רמת איכות מקודדת בקידוד מסוג 

VBR שניות. מכיוון שקידוד 2-16וא בעל אורך קבוע  של ומחולקת לסגמנטים כאשר כל סגמנט הVBR   היא

שיטה אשר דוחסת את התוכן בכמות בתים משתנה )בהתאם למורכבות קידוד הווידאו( אנחנו יכולים 

לצפות שכל סגמנט יקבל ייצוג בבתים אשר שונה מכמות הבתים ששאר חבריו הסמגנטים קיבלו. 

DASH\HAS וגמוגדר כשרות הפצת ווידאו מס Multi Bit Rate (MBR)  מכיוון שיש לו מספר רב של איכויות

. כשאנו מבינים כיצד השרת מכין את הסרט נראה מה הלקוח עושה על מנת לבקש VBRוכל אחת מקודדת 

 אותו ולצפות בו.

 Mediaאו manifest-בשלב הראשון הנגן מבקש את קובץ ה נגן מבקש את התכנים?\איך המשתמש

Presentation Description (MPD)   מהשרת. קובץ זה מתאר אילו איכויות קודדו עבור סרט זה. לאחר מכן

הנגן מבקש את הסרט סגמנט אחרי סגמנט כאשר לאחר כל הורדת סגמנט מתקיים תהליך בדיקת הערוץ, 
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buffer  ופרמטרים אחרים על מנת להבין איזו איכות מתאימה לצופה בשלב זה. לאחר החלטה זו יוצאת

 הבאה.  הבקשה

 

[Figure 1 - HAS Download Diagram] 

יש מספר תכונות נוספות אשר נתמכות YouTube -אבל ל  HASעד כאן תיארנו את האלגוריתם הכללי עבור

אנו לא עובדים במסגרות של סגמנטים אלא הם  YouTube-. כאשר אנחנו צופים בסרט ב DASHבתקן של

. כלומר, חלקים קטנים יותר של הסגמנטים. תכונה זו chunks[12]עדינות יותר של  עובדים ברמות

מאפשרת לנגן לשלוט יותר טוב בכמות המידע שהוא מוריד ולא בהכרח מכריח אותו להוריד סגמנט גדול. 

 אנו ממליצים לצפות בווידאו מאת המפתחים של גוגל המתאר זאת. 

, HTTP byte-range-: הנגן משתמש בchunks-הנגן מבקש את הנקודה מעניינת נוספת היא איך בדיוק 

שזאת שיטה פופולרית ברשת, כאשר במקום לבקש את כל הקובץ אנחנו מבקשים חלקים ממנו. אנחנו 

מאפשר גמישות מקסימלית לנגן אך גורם לנו לקשיים בזיהוי התוכן  HTTP byte-rangeנראה שהשילוב של 

הגות של הנגן ואיך ניתן לאפיין את התנהגות הבקשות וזאת נעשה ולכן אנו נצטרך להבין מה ההתנ

 בעזרת ניתוח הורדת סרט.
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יש שני מצבי הורדה: מצב  YouTube-ל מה ניתן ללמוד על התבניות שנוצרות מהתעבורה המוצפנת?

ן אוטומטי שתיארנו אותו עד עכשיו ומצב ידני בו המשתמש בוחר איכות קבועה. במצב הידני, מכיוון שהנג

יודע מה איכות הסרט הנבחר מתחילתו עד סופו, ההורדה מתקדמת במהירות גבוהה. לצורך המחשה 

(. 3שניות במצב האוטומטי )איור  200(  לעומת 2שניות במצב הידני )איור  40-דקות יורד ב 3סרט של 

 מכיוון שברירת המחדל והמצב הנפוץ ביותר הוא המצב האוטומטי התמקדנו בו. 

 

[Figure 2 - Chrome Fixed Mode] 

 

[Figure 3  -Chrome Auto Mode] 

  

מתוך הדוגמאות לעיל אפשר לראות כי במצב אוטומטי הורדת הנתונים מכילה פרקי זמן המכילים פרץ של 

(. חשוב לציין כי בתחילת הקשר On\Off)( בקצב גבוה ולאחר מכן פרקי זמן שקטים לחלוטין burstנתונים )

-5(. בעזרת ייצוג של flowsישנו קושי לראות את הפרצים הללו וזאת מכיוון שיש מספר חיבורים במקביל )

tuple: {source IP, source port, destination IP, destination port, application (TCP)} ישנה אפשרות .

לראות כי בהתחלה תדירות הבקשות היא גבוהה על מנת להוריד את  להפריד בין החיבורים הללו ובכך

ההשהיה ההתחלתית של הצגת הסרט. לאחר מכן, כאשר הנגן צבר מספיק מידע בבאפר, תדירות 

הבקשות יורדת. בשלב זה ישנה הבנה של התבנית אך לא הבנו מה התוכן בכל פרץ נתונים. לפיכך 

( הוא בעל התנהגות עקבית בזמן או אדפטיבית HTTP byte rangeנשאלה השאלה האם גודל הפרץ )

 .[14] [13]למצב ההורדה 

על מנת לנסות לענות על השאלה יש צורך לבדוק האם אנחנו יכולים לסנן את רכיב הקול מתוך ההורדה. 

 ישנו קושי עקב הדברים הבאים:

ת שלנו ללמוד בתנאים מסבך את היכול flowמכיוון שתעבורת אודיו ווידאו שונה, שילוב שלהם בכל  .א

 מסוימים.

בשכבת הרשת המוצפנת עקב המרווחים בין הבקשות השונות לא בהכרח ניתן להפריד בין פרץ של  .ב

 אודיו לפרץ של ווידאו כאשר לפעמים מספר פרצים יכולים להתחבר יחדיו.

יו או הינו פרוטוקול מוצפן, דחוס ומרובב, דבר שמאפשר שעוד הודעות שאינם אוד 2.0גרסה  HTTP .ג

 וידאו יעברו בין השרת ללקוח וייראו כתוספת רעש שיהיה קשה לסנן.
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מכיל איכות ווידאו אחת ויש להניח  flowלא ניתן להניח שכל  MBRעקב כך שאנחנו עובדים בתצורת  .ד

 במקביל. flowsכי איכות יכולה לרדת במספר 

 
. לפיכך ביצענו ניסוי שבו HTTP byte-rangeבמקביל לכך אנו רוצים לבחון את השפעת ואופי הבקשות של 

, הבקשה הראשונה 4-הורד סרט בצורה אוטומטית משלושה רשתות שונות. כפי שניתן לראות מאיור

(. אולם לאחר מכן גודל הבקשות אינו זהה, שתי הורדות TCP window size limitationהייתה זהה בכולם )

שית שונה מהם לחלוטין. לפיכך אפשר להסיק נראות מאוד דומות אבל הבקשות שם שונות וההורדה השלי

 בין רשתות שונות. HTTP byte-range-כי יש שוני בבקשות ה

 

[Figure 4 - Total megabytes per segment of three downloads over different Wi-Fi networks of the same video title] 

 הפתרון

 רכבת משלושה שלבים:המערכת המוצעת מו
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Figure 5 - System Architecture 

 

מכיוון שהפתרון שאנו מציעים מבוסס על מערכת למידה יש ראשית להפוך את המידע שמגיע למידע 

( הן שייכות flowsוצפנות, להבין מתוכן לאילו זרמים )מובנה. כלומר לקחת את חבילות התקשורת המ

. שלבים אלו נעשים בשלב התהליך המקדים שאחראי בין היתר YouTube-ולהבין אילו זרמים שייכים ל

לבחינה  client hello-לזכור האם זרם הינו חדש או מוכר. אם זה זרם חדש אנחנו מעבירים את חבילת ה

 googlevideos. במידה וערך השדה הינו Service Name Indicator (SNI)-על מנת לזהות את ערך שדה ה

ומאותו רגע כל חבילה הקשורה לזרם הנ"ל )מזוהה על ידי צמד  YouTube-אנו מזהים אותו כזרם ששייך ל

 ופרוטוקול שכבת התעבורה( תועבר לשלב הבא. ports flow, צמד כתובות IPכתובות 

 (Feature Extraction) יצירת המאפיינים

כאשר בוחנים את העבודות הקודמות בתחום זיהוי תעבורה מוצפנת ניתן לחלק את גישת הפתרון לשני 

 תחומים עיקרים: 

 .[21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15]זיהוי אפליקציה ספציפית, מערכת הפעלה ודפדפן  (1

 .[4] [3] [2] [9] [5] זיהוי תוכן בתוך אפליקציה ספציפית (2

 

ם התעמקו בבעיה הראשונה של זיהוי אפליקטיבי. כאשר במרחב בעיה זו רוצים מרבית המחקרים בתחו

הינה שונה בצורתה  Skypeלהבדיל בין אפליקציות להם מאפיינים התנהגותיים שונים. למשל, תעבורת 

 מתעבורת גלישה באתרי אינטרנט. 

 

ילות, רוחב פס ואחרים. בספרות נגזרים מהקטגוריות הבאות: הפרשי זמנים, גודל חב מאפיינים מקובלים

את המאפיינים הללו מחשבים בצורות סטטיסטיות שונות תחת התחשבות בכיוון התעבורה 

(. בשלב הראשון, לאחר שבדקנו מאפיינים אלו aggregationהעלאה של התוכן( וקיבוץ הנתונים )\)הורדה

( YouTube-יהוי סרט בהגענו למסקנה כי במקרה הנוכחי של התמקדות בזיהוי תוכן מתוך אפליקציה )ז

 מרבית המאפיינים הללו לא מוסיפים לנו אינפורמציה ייחודית ואפילו גורמים לשגיאות בסיווג.
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 [22] מאפיין חיוני מגיע מתוך מספר מחקרים )כולל מחקרים מקדימים שלנו( שחקרו את תעבורת 

[23]YouTube [24] ין כל פרץ מידע שכזה יש ששמו לב כי התעבורה הינה בצורה של פרצי מידע כאשר ב

. אנו מגדירים מאפיין )פיצ'ר( לכל פרץ מידע 3מקטע של שקט. דוגמא לפרצים אפשר לראות באיור מספר 

 . כלומר, מספר הביטים שעברו בפרץ. Bit Per Peak (BPP)שכזה: 

 

 אלגוריתמי למידה

ן מאמנים את המסווג על כל מערכת למידה בנויה משני שלבים: שלב האימון ושלב הבדיקה. בשלב האימו

מאגר נתונים גדול מספיק. בשלב השני, שלב הבדיקה, לוקחים את מידע הבדיקה )מידע שלא שימש 

 ללמידה( ובודקים את אחוזי הצלחת הסיווג של המערכת.

 

 השתמשנו בשני אלגוריתמי למידה:

הינו  SVM-אלגוריתם ה - Support Vector Machines (SVM) with Radial Basis Function (RBF) [25] .א

אלגוריתם למידה פופולרי ומצליח שבעזרת טריק הקרנל )במקרה שלנו השתמשנו בפונקציית 

 ( מסוגל להמיר את המידע למימד גבוה יותר שם יהיה ניתן ליצר סיווג ליניארי.  RBFהקרנל,

בשיטה זו בוחרים פונקציית דימיון ובזמן בדיקה התגית )במקרה שלנו  - Nearest Neighbors (NN) .ב

 [26]שם סרט( היא התגית של השכן הקרוב ביותר לפי מד הדמיון 

 (. SETבשילוב דימיון בין סדרות ) NN-האלגוריתם שאנחנו מציעים הינו אלגוריתם ה

הוא מציין שם הווידאו  iחזרות כאשר ללא   BPPהיא ערכי הווקטורSij תחילה נגדיר מה היא סדרה. סדרה 

. הדמיון בין שתי סדרות iהוא מספר העתקי הסרטים שיש לכל סרט  Miהוא מציין של אינדקס ההורדה.  j-ו

 הוא הגודל של החיתוך ביניהם:

 

ן מיצג לנו את הדימיו  Siכלומר   Stestתיתן לנו דמיון מקסימלי לסט הבדיקה   Sijנחפש איזה סדרה  iעבור כל 

מסרטי האימון. אם הדימיון המקסימלי גדול מסף מסוים  iהמקסימלי בין סדרת הבדיקה לבין  סרט 

 . Thr=0-( נזהה את הסרט, אחרת נתייג אותו כלא ידוע. לשם פשטות בחרנו בThrשמוגדר מראש )
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 מאגר הסרטים לצרכי למידה ובדיקה

שהיא תשתית ליצירת  selenium [27] כדי להוריד את הסרטים בצורה אוטומטית השתמשנו בתוכנת

אוטומציה ובדיקות של אתרים. תוכנית זו מאפשרת לדמות התנהגות של משתמשים אמיתיים ברשת ע"י 

פתיחת דפדפן וביצוע פעולות באתרים ברשת. מכיוון שמאוד חשוב לנו שהמידע שאנחנו מורידים יהיה 

המדמה את התנהגות  crawlerנו בעל חתימה רישתית זהה להורדת משתמשים אמיתיים, פיתח

מסיבות רבות כגון אי  YouTube-DL. לא היה באפשרותנו להשתמש בכלים קיימים כגון [7]המשתמש 

 שימוש בנגן המקורי של הדפדפן והורדת הסרט במהירות לא אופיינית.

 

ד כאשר ממחיש את אופן איסוף ובניית מאגר הסרטים. בשלב הראשון מחליטים איזה סרט להורי 6 איור

בשלב השני מתחילה הקלטת תעבורת הרשת. בשלב השלישי בוחרים דפדפן אשר איתו מורד הסרט 

ובשלב הרביעי הדפדפן מתחבר לשרת פרוקסי על מנת שנוכל להקליט את כל דרישות הדפדפן ותשובות 

 השרת.

 
]Figure 6 - Flow diagram of the system for collecting the video title dataset[ 

של סרטים כאשר חשוב לציין כי כל סרט הורד  streamsלצרכי המחקר יצרנו ארבע קבוצות של מאגרי 

 מספר פעמים ולעיתים דרך רשתות שונות כאשר במחקר זה התמקדנו בדפדפן כרום:

 3000רט. מתוך הורדות שונות של אותו ס 100סרטים כאשר לכל סרט יש  30מכיל  -בדיקה \לימוד 

 לצרכי בדיקה.  300-לצרכי לימוד ו 2700ההורדות בחרנו 

  בדיקה. נצפה שסרטים אלו \סרטים שונים אשר לא נמצאים בסט הלימוד 200 -סרטים לא ידועים

 יזוהו במערכת כלא ידועים.

  בדקנו ארבעה תתי מקרים שבכל אחד הוספנו השהייה וירטואלית  -סט בדיקה כולל השהייה

סרטים מתוך סט  10[. כל תת סט מכיל ms] 900, 600 ,300, 100( שונה: clumsy )בעזרת

הורדות שעברו השהייה. ערכי ההשהיה  100עותקים סה"כ  10בדיקה כאשר לכל סרט יש \הלימוד

 נבחרו בהתאם למחקרי איכות וידאו אשר הראו שערכים אלו מעניקים חווית צפייה שונה. 
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 בדקנו ארבעה תתי מקרים שבכל אחד הוספנו בצורה וירטואלית  - סט בדיקה כולל איבוד חבילות

סרטים מתוך סט  10]%[. כל תת סט מכיל  9, 6 ,3, 1( אחוז שונה של איבוד חבילות: clumsy)בעזרת 

הורדות. אחוזי איבוד החבילות נבחרו  100עותקים. סה"כ  10בדיקה כאשר לכל סרט יש \הלימוד

 ר הראו שערכים אלו מעניקים חווית צפייה שונה.בהתאם למחקרי איכות וידאו אש

 

-חשוב לציין כי מחקר זה הוא מחקר מעשי שלא מתעלם מהעובדה שישנן פרסומות. השתמשנו ב

selenium  עם מסיר פרסומותAd Block [28]  בזמן שיצרנו את ה datasetsבדיקה. עבור \עבור אימון

 YouTubeיר הפרסומות מכיוון שפרסומת היא סרט שלנו לא השתמשנו במס dataset-סרטים שהם מחוץ ל

"סרט לא ידוע" )ולכן מספר הסרטים הלא ידועים בסט זה הוא למעשה גבוה -לכל דבר ויש לזהות אותה כ

 (. 200-מ

 תוצאות

בחנו את המסווג שלנו עם סט הסרטים הראשון כאשר מספר ההעתקים לכל סרט בזמן אימון משתנה. 

י אחוזי הזיהוי עולים כאשר מספר העתקים עולה אך במהרה השיפור מתקהה מתוך האיור אפשר לראות כ

וההשפעה קטנה. כמובן שככל שסט האימון גדול ועשיר יותר המערכת תוכל להתמודד עם מקרים לא 

 לכל סרט. 90-צפויים. לאור התוצאות הללו החלטנו בהמשך המחקר להשאיר את מספר ההעתקים ל

 
[Figure 7 - Classification accuracy vs. different training dataset] 

 

מראה את מטריצת הזיהוי כאשר התוצאה הרצויה היא קו אלכסוני אדום )חזק(. פחות נתמקד  8ציור 

תן לראות כיו אחוזי דיוק. ני 98( אשר משיג NNאחוזי דיוק( ונדון בפתרון המוצע ) 72) SVMבתוצאה של 

 יש שתי סוגי טעויות שונות: 

 טעות סיווג בין סרטים שונים. .א

 (.30טעות סיווג של סרט ידוע כסרט לא ידוע )אינדקס  .ב
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והסיבה  Yזוהה כסרט   Xהטעות הקשה יותר היא טעות הסיווג בין הסרטים השונים. במצב זה סרט

בוצות שנרצה לתפוס ואם סרט תויג שטעות זו היא חמורה יותר היא שבמערכת אמיתית יתכן מספר ק

כשייך לקבוצה אחרת יהיה מאוד קשה לגלות את הטעות מכיוון שהתעבורה הינה מוצפנת. הטעות השנייה 

נגרמת במצב של סרט בדיקה שלא מספיק דומה לאף אחד מהסרטים שהיו באימון. את הטעות הזו ניתן 

 כמות ההעתקים של כל סרט. להקטין על ידי יצירת סרטי אימון מגוונים יותר והגדלת

 

 

 במאגר נמצאים שלא סרטים, כלומר. מעולם ראה שלא סרטים עם המסווג יתמודד כיצד היתה נוספת מחקר שאלת

 כלא הללו הסרטים את מזהה שהמסווג התגלה הראשוני בסט היו שלא סרטים 200-כ של בבדיקה. האימון נתוני

 .ידועים

ניתן לראות כי רמת הזיהוי יורדת  9שת משפיעה על המסווג. מתוך איור לבסוף רצינו להבין עד כמה מצב הר

השהייה  ms 600-אחוז איבוד חבילות ו 6שתנאי הרשת קשים אך הזיהוי עדיין גבוה. יש לשים לב שערכים של מעל 

 גורמים לתנאי צפייה קשים ביותר והינם נדירים.

 

 

 

Figure 8 - Delay and Packet Loss 
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 סיכום

מדפדפן כרום עם נגן  YouTubeבמאמר זה הצגנו שיטה לזיהוי סרטים מתוך התעבורה המוצפנת של 

Flash הראנו שניתן לנצל את קידוד הווידאו והאודיו המקודדים בקידוד .VBR  בשילוב עם צורת בקשת

ק גבוה את תעבורת הרשת אשר מאפיינת בדיו  BPP. הצגנו את שיטת ה HTTP byte rangeהמידע 

מזהה באחוזים גבוהים  NN. מסווג ה NN-ו SVM +RBFהמוצפנת וכן הראנו שתי שיטות לסיווג התעבורה: 

סרטים אשר נמצאים במאגר שלנו וגם מסוגל לסווג סרטים שאינם במאגר כלא ידועים. לצרכי מחקר 

ף פעולה עם צוותי מחקר המשך אנו משחררים את קוד המערכת ומאגר הסרטים ונשמח לעזור/לשת

   אחרים.

 

 על המחברים

הינו מומחה לרשתות תקשורת והגנת סייבר ויועץ לבית המשפט המחוזי בתביעות ייצוגיות  - רן דובין

 Deep Packetת,בנושאים אלו. רן בעל ניסיון פיתוח עשיר בנושאי אופטימיזציה של מערכות תקשור

Inspectionביג דאטה ו-, הגנת סייבר ב-Natural Language Processing רן הגיש במסגרת לימודיו לתואר .

שלישי במחלקה להנדסת מערכות תקשורת בבן גוריון את עבודת התזה לתואר שלישי לשיפוט. מחקרו  

ו של פרופ' עופר הדר וד"ר תחת הנחיית  התמקד באופטימיזציה של שידורי ווידאו אדפטיביים ברשת

 עמית דביר.

בעל תואר דוקטור בהנדסת מערכות תקשורת מאוניברסיטת בן גוריון. חוקר במרכז  - ד"ר עמית דביר

דאטה -לטכנולוגיות סייבר באוניברסיטת אריאל ובעל מספר מחקרים בתחום הסייבר בכלל והוצאת מטא

 אתר הבית: מתעבורה מוצפנת בפרט.

http://www.ariel.ac.il/sites/amitd 

ולוגיות בעל תואר דוקטור במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית. חוקר במרכז לטכנ - ד"ר אופיר פלא

 סייבר באוניברסיטת אריאל ובעל מספר מחקרים בתחום למידת מכונה וראייה ממוחשבת.

פרופסור עופר הדר הינו ראש המחלקה להנדסת מערכות תקשורת באוניברסיטת בן  - פרופ' עופר הדר

שורת מולטימדיה, עיבוד תמונה ווידיאו, דחיסת ווידאו גוריון. תחומי המחקר שלו עוסקים ברשתות תק

בשיפור  Googleוסייבר. פרופ׳ הדר משתף פעולה עם חברות רבות בתעשייה בארץ ובעולם, ביניהן חברת 

שעוסקת בהגנה  Coucou. לאחרונה הוא הקים את חברת YouTube-אלגוריתם הדחיסה של הדוחס  ל

 ו.בפני התקפות סייבר דרך שידורי ווידא

https://il.linkedin.com/in/dubinran
https://il.linkedin.com/in/dubinran
http://www.ariel.ac.il/sites/amitd
http://www.ariel.ac.il/sites/amitd
http://www.ariel.ac.il/sites/amitd
http://www.ariel.ac.il/sites/ofirpele
http://www.ariel.ac.il/sites/ofirpele
http://www.cse.bgu.ac.il/hadar
http://www.cse.bgu.ac.il/hadar
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