بسمه تعالی

سواالت طرح شده از مقاله انتخابی درس امنیت شبکه

سینا دهقانیان

ب رای اینکه هدف سواالت طرح شده واضح باشد و خواننده دید کلی نسبت به موضوع داشته باشد ،ابتدا در ادامه
خیلی مختصر موضوع مقاله را توضیح داده و سپس سواالت در ادامه خواهند آمد.
هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی است تا در شبکههای نظیر به نظیر ) (P2Pحریم خصوصی حفظ شود .چراکه
در این شبکهها ،با نظارت بر محتوایی که هر نظیر 1دانلود میکنند و همچنین با آپلود کردن ،محتوایی را در اختیار
دیگران قرار میدهد ،به عالیق آن کاربر پی برد .برای روشنتر شدن موضوع شبکهی اشتراک فایلی را در نظر
بگیرید ،مانند  ، BitTorrentکه هر نظیر عالوه بر دانلود محتوای مطلوب خودش ،محتوایی که دارد را برای
دیگر نظیرها آپلود کند .پس میتوان با نظارت بر اینکه کاربر چه محتوایی را دانلود کرده و چه محتواهایی را
آپلود میکند (که نشان از در اختیار داشتن آن فایلها توسط آن کاربر است) به عالیق کاربر پی برد.
پیشنهاد میکنم جهت آشنایی اجمالی با مکانیزم یک شبکه نظیر به نظیر ،عکس زیر را که از متن مقاله انتخاب
شده است ،مشاهده کنید:
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 .1راه حلهایی 2که در شبکههای نظیر به نظیر رایج ،برای فراهم کردن حریم خصوصی استفاده میشوند ،از چه
تکنیکهایی استفاده میکنند؟
اکثر این راه حلها از تکنیکهایی بهره میبرند تا گمنامی ) (anonymityیا انکارپذیری قابل قبولی
) (plausible deniabilityرا فراهم کنند .این راهحلها همگی مصالحهای 3بین کارایی و سطح حریم
خصوصی دارند.

 .2دو مورد از روشهایی که گمنامی را فراهم میکنند ،نام ببرید.
 Onion routingو  .information slicingاین دو روش معموال خیلی خوب گمنامی را فراهم میکنند اما
کارایی 4کمتری دارند.

 .3دو مورد از روشهایی که انکارپذیری قابل قبولی را فراهم میکنند ،نام ببرید و مختصرا توضیح دهید.
 : Request relayingبه این صورت عمل میکند که نظیرها درخواستها را دست به دست میکنند تا مبدا و
مقصد ارتباط مشخص نشود و یا حداقل نتوان با قطعیت مبدا و مقصد را تشخیص داد.
 : Content interest disguiseبه این صورت است که نظیرها عالوه بر محتوای مطلوبشان ،محتوای دیگری
نیز دانلود میکنند تا عالقهی اصلی آنها مشخص نشود.
این دو روش ضعیفتر هستند اما کارایی بهتری دارند.
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 .4چرا در شبکههای نظیر به نظیر حق نشر 5به وضوح نقض میشود؟
حق نشر به این دلیل نقض میشود زیرا یک نظیر پس از دریافت کامل تکههای 6یک فایل و تجمیع آنها متوجه
محتوای فایل شده .همچنین پس از دانلود ،سریعا به  trackerاطالع داده میشود که این فایل در دسترس است
و در نتیجهی آن ،فایلی که حق نشر دارد مجددا در شبکه توزیع میشود.

 .5یکی از اساسیترین موادری که در ارتباط با نقض حق نشر در شبکههای نظیر به نظیر اتفاق میافتد چیست؟
یکی از رایجترین و همچنین اساسیترین مشکالتی که در شبکههای نظیر به نظیر اتفاق میافتد این است که کاربر
فایلی را دانلود میکند که حق نشر آن محفوظ است ،اما نظیری که آن فایل را برای اولین بار در شبکه توزیع
کرده ،این حق نشر را نقض کرده است .در نتیجه کاربر ثانویه که آن فایل را دانلود کرده نیز ناخودآگاه و غیرارادی
حق نشر را نقض میکند (در صورتی که شاید واقعا مایل به این کار نبوده باشد!).

 .6یک مدل بدگمان ) (Mistrustfulبر چه فرضی استوار است و مزیت چنین مدلی چیست؟
یک مدل بدگمان در شبکههای نظیر به نظیر برا این فرض استوار است که همه نظیرها در شبکه غیرقابل اعتماد
هستند .در نتیجه ،با این فرض ،نظیرها نیازی به برقراری یک لینک قابل اعتماد ) (trustfulبرای اشتراکگذاری
محتوا ندارند و براحتی میتوانند فرآیند اشتراکگذاری را آغاز کنند.

Copyright 5
Chunk 6

بسمه تعالی

سواالت طرح شده از مقاله انتخابی درس امنیت شبکه

سینا دهقانیان

 .7در شبکههای توزیع محتوای نظیر به نظیر ،هر کاربر در دو نقش میتواند در فرآیند اشتراکگذاری شرکت
کند ،آنها را نام برده و توضیح دهید.
 : Seederنظیری که محتوایی را در اختیار دارد و میخواهد آن را به اشتراک بگذارد و نقض حریم خصوصی
برایش اهمیتی ندارد.
 : Commonerنظیری که فقط با تضمین اینکه حریم خصوصیاش حفظ میشود ،در فرآیند اشتراکگذاری
شرکت میکند.

 .8برای تامین حریم خصوصی ،چگونه میتوان از  IP Addressبرای گروهبندی نظیرها استفاده کرد؟
میتوان تعدادی از نظیرها که آدرس  IPمشابهی دارند (بطور مثال کاربران یک  ISPدر یک محدوده  IPدارند)
را به عنوان یک نظیر در نظر گرفت ،که به این کار  IP address aggregationمیگویند.
همچنین تعدادی از نظیرها که از یک آدرس  IPاستفاده میکنند (مثال پشت  NATقرار گرفتهاند) را با استفاده
از ترکیب ) (IP, Port#از هم تفکیک کرد ،که به این کار  IP address multiplexingمیگویند.

 .9مکانیزم  Request backoffچیست و چه عملکردی دارد؟
این مکانیزم مشخص کنندهی تاخیری است که بین درخواستهای قطعههای مختلف یک فایل باید وجود داشته
باشد .این تاخیر باعث میشود تا تعداد قطعاتی که در کمترین زمان ممکن دریافت میشوند ،بیشینه شود.

 .10پیشامدهای مختلف  request backoffچیست؟ (فرض کنیم که نظیر  ،Aدرخواست دهنده و نظیر ،B
تامینکننده درخواست است).
 : Refusalدرخواست توسط  Bرد میشود چون نمیتواند آن را تامین کند.
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 : Cancellationدرخواست توسط  Aلغو میشود (به هر دلیلی نمیخواهد/نمیتواند فایل را دانلود کند).
 : Acceptanceدرخواست پذیرفته شده و از  Bبه  Aمنتقل میشود.
 : Interruptionدرخواست پذیرفته شده و انتقال داده نیز شروع شده است ،اما به دلیلی (مثال مشکالت شبکهای)
انتقال داده قطع میشود.
 : Disposalهیچ درخواستی مبادله نشده است.

