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در سال های اخير حمالت مخرب به زیرساخت های کامپيوتری فزونی یافته است و این حمالت عموما شامل حمالت شناسایی و دست  - چکيده

در این حمالت ابتدا مهاجمين اقدام به جمع آوری اطالعات و شناسایی سرویس های در حال اجرای شبکه هدف، به منظور  یابی به خدمات هستند.

آسيب رسانی و دست یابی به خدمات می پردازند. پورت ناکينگ یک روش احراز هویت به منظور جلوگيری از شناسایی و استفاده از خدمات آسيب 

می باشد. و روز صفر دف آن مخفی نگه داشتن پورت ها و خدمات از دید مهاجمين و عدم کارآیی حمالت شناسایی پذیر توسط مهاجمين بوده و ه

 ICMPتکل پروبا بهره گيری از توالی پویا و یکبار مصرف برای افزودن یک الیه امنيتی به فایروال  بر پایه پورت ناکينگ در این مقاله روش جدیدی

 گردیده است.معرفی  و مخفی نگه داشتن خدمات DOS-Knockکاهش کارایی حمالت  ،NAT-Knockالت بازپخش و ناکارآمد سازی حمهدف و با 

اجرا گردیده  سـازی و ميکروتيک پياده RouterOSشده، این روش با موفقيت بر روی سيستم عامل  جهت اطمينان از کارآیی و قابليتهای ارائه

 است.

 پورت، امنيت شبکه، پورت ناكينگ، فایروالاحراز هویت، امنيت  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

  اواخر در بار اولين برای كامپيوتری هایشبببکه كه هنگامی

 یک عنوان به امنيت شببدند، ایجاد 1691 اوایل و 1691 یدهه

  اولين كه دانشبببمندانی. شبببدنمی گرفته نظر در طراحی هدف

ستندمی كردند، طراحی را كامپيوتری هایشبکه   اكامپيوتره خوا

 كردن اضافه. كنند متصل هم به اعتماد قابل و آسان راه یک در را

  هالپروتک به ایمالحظه قابل پيچيدگی اهداف، به امنيتی الزامات

امنيت . ] 1[كرد آهسته را آنها یتوسعه نتيجه در و كردمی اضافه

اطالعات حفاظت از شببکه های كامپيوتری ههت حصبول اهداف 

اسبباسببی حفر منرمانگی، یکپاروگی و در دسببتر  بودن مناب  

 و ودب نشده ترگسترده اینترنت هنوزسيستم های اطالعاتی است. 

لت كامپيوترهای ته قرار حمله مورد 1691 یدهه در دو  نگرف

  مانیز تنها اما. شد تبدیل نگرانی یک به شبکه امنيت كه بودند

ستر  در 1661 دهه در اینترنت كه   امنيت گرفت، قرار عموم د

 زمان، این طول در. ]2[شببد تبدیل مهم موضببو  یک به شبببکه

سرویس هایی نظير . شدند پدیدار عمومی خدمات از آنجایی كه 

وب ملزم به ارائه خدمات به عموم هسببتند، نياز به باز بودن پورت 

ست اما  سرویس ها برای همگان غير قابل انکار ا ست  های این د

برخی از پورت ها در زمان های خاص و توسب  اشبصاص خا بی 

مورد استفاده قرار می گيرند و نيازی به خدمات دائمی آن ها نمی 

در اكثر موارد پس از اتمام كار باید بسبببته گردند زیرا شبببد و با

مهاهمين با اسبببتفاده از ابزارهایی نظير پورت اسبببکنرها اقدام به 

سرویس های در حال  هم  آوری اطالعاتی نظير پورت های باز و 

اهرا از شبکه قربانی پرداخته و سپس اقدام به پيدا نمودن آسيب 

. كشببا این آسببيب پذیری می پذیری در سببرویس ها می نمایند

پاروگی و در  مانگی، یک به نقص یکی از موارد منر ند منجر  توا

شود ستر  بودن  سياری از وارووب های امنيتی معتبر بين . د ب

المللی به دنبال این بوده اند تا سبببازمان ها را در برابر تهدیدات 

امنيتی مرتب  با از دسببت دادن اطالعات ایمن سببازند. ليکن این 

نه وارو باالیی برخوردار بوده و هزی يدگی  ما از پيچ ها عمو وب 

های پياده سبببازی باالیی دارند كه تنها از عهده و توان سبببازمان 

شان هدید های بزرگ بر می آید. تنقيقات  در د 96 دهد،می ن

سب زمان در سایبری حمالت از سایی منا  .]3[ شوندنمی شنا

  التحم این شناسایی عدم كند،می ترپيچيده را مسئله كه ويزی

ست؛ كار اتمام از پس روزها حتی و هاساعت  حالی در این هکرها

 اطالعات شببدن هک در عوامل ترینمهم از یکی زمان كه اسببت

 .است كاركنان

 طراحی و پياده سازی یک مکانيزم احراز هویت به عنوان نخستين الیه دفاعی

 *2حميده بابایی، 1سيد منمد سجاد تکيه
 info@stekieh.ir، ایران كاشان، اسالمی، آزاد دانشگاه كاشان، واحد كامپيوتر، گروه 1

 hamidehbabaei@yahoo.com، گروه كامپيوتر، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسالمی، نراق، ایران2
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به منظور مقابله  و ارزان سبببک وزن رویکردی ناكينگ پورت

این در فایروال اسببت.   ببفر و حمالت شببناسببایی-با حمالت روز

 رد است، فایروال یک پشت هاسرویس اهرای برایمکانيزم روشی 

  آن به سبببرویس مجاز كاربران تا دهدمی اهازه هنوز كه حالی

سی ستر شته د شند دا   میقدی امنيت مفهوم یک فرآیند از این. با

.  اسبت برگرفته آن از نيز را خود نام كه اسبت شبده گرفته الهام

 یک از شببود، وارد منصببور منطقه یک به خواهدمی كه فردی

 ادهاستف عبور، برای خود مجوز اثبات عنوان به مصفی ضربه دنباله

 كامپيوتری، هایشبکه به مفهوم این انتقال هنگام در. ]4[ كندمی

سته درب یک عنوان به فایرول  هب اقدام كالینت و كندمی عمل ب

صال شصص قبال از یدنباله یک به ات   .نمایدمی هاپورت از شده م

شد،  نيح دنباله اگر  كالینت و شودمی باز نظر مورد پورت با

  .كنند برقرار ارتباط تواندمی

 فایروالطراحی و پياده سازی یک سيستم احراز هویت برای 

ه ارائ مقالهدر مقابل حمالت سایبری روش نوینی است كه در این 

ست. این روش با رویکرد ناكارآمد كردن حمالت مطرح در  شده ا

پورت ناكينگ با بکارگيری از توالی پویا و یکبارمصبببرف پروتکل 

ICMP مه در .طراحی و اهرا گردیده اسبببت لب، ادا له مطا  مقا

  تعاریا، ،2 بصش در: شببد خواهد ارائه سبباختار این براسببا 

 می ارائه ناكينگ پورت های والش و مدل پایه پيدایش، تاریصچه

 روش حوزه، این مقاالت بررسی و مطالعه ضمن ،3 بصش در .شود

 مورد قوت و ضببعا نقاط حيث از قبلی شببده سببازی پياده های

به بعد نسبت به تشریح  4. در بصشگيرند می خواهند قرار بررسی

فاعی در  یه د به عنوان اولين ال نگ  ناكي یدی از پورت  هد روش 

در عمق با استفاده تركيبی از ویژگی های پروتکل استراتژی دفا  

ICMP  .شود سازی  9در بصش و تانل زنی اقدام می  نتایج پياده 

  هم  9 بصش در مقاله نهایت در واین طرح ارائه خواهد شبببد 

 .گردد می بندی

 پورت ناکينگ -2

سطح  فایروال سی ترین عنا ر برای افزایش  سا ها یکی از ا

امنيت اطالعات می باشبببند كه اسبببتفاده از آن به یک ضبببرورت 

اهتناب ناپذیر در شببببکه های كامپيوتری تبدیل شبببده اسبببت. 

همچنين استفاده از سيستم های تشصيص و هلوگيری از نفوذ در 

نجر م نيز می تواند بسببيار مفيد باشببند كه در نهایت فایروالكنار 

شوند شبکه  سطح امنيت  یکی از دغدغه های ا لی  .]9[ به ارتقا 

در دنيای امنيت مفهوم احراز هویت می باشبببد كه راه حل های 

بسببياری نيز برای آن ارائه شببده اسببت. ملزم نمودن كاربر به ارائه 

نام كاربری و رمز عبور قبل از استفاده از سرویس، یکی از منبوب 

شود.ترین و پركاربردترین  سوب می  از آنجایی كه  آن ها نيز من

سببرویس هایی نظير وب ملزم به ارائه خدمات به عموم هسببتند، 

نياز به باز بودن پورت های این دسببت سببرویس ها برای همگان 

غير قابل انکار اسبببت اما برخی از پورت ها در زمان های خاص و 

ستفاده قرار می گيرند و نيازی به  شصاص خا ی مورد ا س  ا تو

خدمات دائمی آن ها نمی باشبببد و پس از اتمام كار باید بسبببته 

سرویس ها خطرناک بوده  ]9[گردند  زیرا ارائه خدمات این دست 

و شببببکه را مسبببتعد انوا  حمالت قرار می دهند. در اكثر موارد 

مهاهمين با اسبببتفاده از ابزارهایی نظير پورت اسبببکنرها اقدام به 

سرویس های در حال هم  آوری اطالعاتی نظير پورت ها ی باز و 

اهرا از شبکه قربانی پرداخته و سپس اقدام به پيدا نمودن آسيب 

همچنين حمله كننده می  .]9[پذیری در سببرویس ها می نمایند

مبدا، منتوای  IPتواند با تغيير اطالعات هدر بسبببته نظير آدر  

را دور  فایروالدلصواه خود را در بسبببته قرار داده و با ارسبببال آن 

بزنند. اینجاسبببت كه مکانيزم پورت ناكينگ ههت افزایش امنيت 

 .مطرح می گردد

قال  ها را از طریق انت ند سبببرویس  نگ می توا ناكي پورت 

اطالعات برروی پورت های بسبببته، از دید مهاهمان مصفی نگه 

بوسبببيله  فایروالتکنيک باز كردن پورت از راه دور برروی  دارد.

وعه ای از پورت های بسببته كه از پيش ایجاد كانکشببن روی مجم

شده اند، پورت ناكينگ نام دارد شصص  به  ورت پيش فرض  .م

شد و  فایروالتمام پورت ها در  هنگام دریافت توالی  فایروالمی با

از كانکشببن های  ببنيح، رول های خود را به  ببورت پویا تغيير 

های  هازه برقراری اتصببببال برروی پورت  نت ا به كالی تا  داده 

 .]9[ صصی دهدمش

 و تعاریف تاریخچه پيدایش -2-1

نبباكينببگ برای اولين بببار توسببب  آقببای  پورتعبببارت 

آقای  .]6[ ابدا  و مطرح گردید 2113كرزیوینسبببکی در سبببال 

هام و با عنوان  بر له ای  قا تل م قات این کاران در مركز تنقي هم

شبکه های مبتنی بر  سبک و پنهان در  تکنيک های احراز هویت 
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ارائه دادند كه اهداف آن ها با اهداف پورت  2112سال آی پی، در 

. آن ها سبه روش ههت مصفی كردن ]11[ ناكينگ شبباهت دارد

 از دید كاربران غير مجاز معرفی كردند. TCP/IPسبببرویس های 

اگروه در سال های اخير راه  مفهوم پورت ناكينگ بيشتر بنث 

فهوم شبده اسبت اما یک موبمون هدید نيسبت و یک اثبات از م

شناخته شده درب های پشتی است كه به  ورت مصفيانه باز می 

 شوند. 

كه معروف  نگ وهود دارد  ناكي عددی از پورت  عاریا مت ت

ست كه این عمل را به این  ]11[ ترین آن متعلق به آقای مدوک ا

پورت ناكينگ یک روش برای تنویل » بببورت تعریا می كند: 

شبببکه كامپيوتری  اطالعات از طریق پورت های بسببته روی یک

ست سکی پورت ناكينگ  .]12[ «ا تعاریا دیگری از آقای كرزیوین

یک روش ایجاد اتصببال به یک »را به این ننوه تعریا می نماید: 

 و «كامپيوتر شبکه ای است كه فاقد هرگونه پورت بازی می باشد

پورت ناكينگ یک روش پنهانی انتقال »در تعریا دیگر می گوید: 

 .]13[ «ه های كامپيوتری می باشداطالعات در شبک

به  ناكينگ وهود دارد این عمل  تعریا دیگری كه از پورت 

در شبکه های كامپيوتری پورت »بدین  ورت تعریا كرده است: 

که برروی  باز كردن پورت از بيرون شبببب یک روش  به  نگ  ناكي

از طریق ایجاد یک سری اتصال كه با نظم و ترتيب خا ی  فایروال

برروی مجموعه ای از پورت های بسبببته از پيش تعریا شبببده 

. به بيان دیگر، پورت ]14[ « بببورت می پذیرد، اطالق می گردد

جام  به منظور ان كه  باشبببد  یک روش احراز هویت می  ناكينگ 

رور پروسببه احراز هویت از ارسببال بسببته های بدون پاسبب  از سبب

ستفاده می نماید. سته  ا هدف از برقراری ارتباط روی پورت های ب

سرویس های در حال اهرا به ميزان قابل  شصيص  ست كه ت این ا

 توههی سصت خواهد شد.

 مدل پایه  -2-2

یک سيستم ساده از پورت ناكينگ را به  ورت پایه  1-شکل

را دارد.  FTP. كالینت قصد اتصال به سرویس ]13[ بيان می كند

بسببته  FTP ببورت پيش فرض تمامی پورت ها برروی سببرور به 

ست ها در مندوده پورت های خاص از پيش  بوده و تمامی درخوا

و یا سببایر پروتکل ها توسبب  دیمن  TCPتعيين شببده وه از نو  

پورت ناكينگ ثبت گردیده و مابقی نادیده گرفته می شببود. روند 

سمت كالی سته از  سال یک ب وی نت كه حاكار پورت ناكينگ با ار

یا غيره( كه در اینجا  TCPو سبببرآیند نو  پروتکل   IPسبببرآیند 

TCP  می باشد آغاز می گردد. در  ورتيکه توالی خا ی از پورت

، 1111ها به ترتيب به سبببرور رسبببيد  به عنوان مثال به ترتيب 

( اقدامات از پيش تعریا شبببده ای مانند 4111، 3111، 2111

نت  FTP(TCP:21)بازكردن پورت سبببرویس  بانی كالی برای ميز

انجام خواهد گرفت و عمليات پورت ناكينگ خاتمه می یابد. حال 

می توان عملياتی را نيز به همين  ببورت و ترتيب ههت بسببتن 

ستن خودكار درگاه  سنج ههت ب ستفاده از یک زمان  پورت و یا ا

در نظر گرفت. اسببتفاده از این خدمات برای مهاهمين كه قصببد 

ستفاده غ شده ولی برای حمله و ا شته  سته نگاه دا ير مجاز دارند ب

كاربران احراز هویت شببده به روش پورت ناكينگ باز نگاه داشببته 

 شده است.

 
 نو  پایه از پورت ناكينگ -1شکل 

  چالش ها -2-3

پورت ناكينگ ساده را نشان می ا لی عوامل زیر نقاط ضعا 

با دیگر رو ]19،19[دهد ش های امنيتی و ضبببرورت تركيب آن 

 .]19[ برهسته می شود تا آن را پيچيده تر و امن تر نماید

NAT-Knock :NAT  برای نگاشببت یک آدر  آی پی عمومی به

وندین كاربر منلی منجر به یک حمله شببناخته شببده به نام نت 

ناک می شبببود. در این مورد، زمانی كه دیمن پورت ناكينگ یک 

هد، پو له معتبر را تشبببصيص می د با رتی برای آدر  آی پی دن
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عمومی باز می شبببود. در نتيجه كاربرانی كه از آن آدر  آی پی 

عمومی استفاده می كنند می توانند به پورت باز دسترسی داشته 

شده از  شنهاد  سرویس پي ستفاده از  شند حتی اگر آنها اهازه ا با

 .]11[ طریق آن پورت را نداشته باشند

DOS-Knock : یک به عنوان  له  نگرانی بزرگ در پورت این حم

سته  شود. حمله كننده ها می توانند ب ناكينگ در نظر گرفته می 

ها را به پورت های تصببادفی در مندود ناک بفرسببتند. از آنجایی 

سرور یک بافر  شود،  سی نمی  صدیق كاربر برر كه در قدم اول ت

برای نظارت بر دنباله ای از ناک تصصببيص می دهد. پس بافرهای 

شود كه سرور می توان ست غير  نيح هماهنگ  د با یک درخوا

شوند. این حمله بر كارایی  شکوک منتقل می  س  كاربرهای م تو

 .]19[ پورت ناكينگ به دليل بار بيش از حد بافر، تاثير می گذارد

این حمله بدین گونه  بببورت می گيرد كه فرد حمله بازپصش: 

آوردن مهاهم داده ها را در حين انتقال شببنود كرده و با بدسببت 

اطالعات مهم، آن ها را در زمان دیگر مجددا به هدف ارسببال می 

 .]14[ كند

 مطالعات و کارهای انجام شده -3

در هدول زیر به طور خال ه مطالعات  ورت گرفته مرتب  

با این مقاله در زمينه پورت ناكينگ با هم مقایسبببه و بيان می 

 شود.
 پورت ناكينگ طرح های مصتلا -1هدول 

 مزایا و معایب موضو  عنوان

توسعه معماری 

كالینت 

سروری پورت 

ناكينگ با 

همزمان سازی 

NTP ]16[ 

در  NTPه كارگيری از ب

ههت ایجاد ناک هایی 

با طول عمر مندود در 

 مقابل حمالت بازپصش

 حداقل سربار -

عدم راه حل برای  -

 حمالت بازپصش

نياز به ابزار خاص  -

 كالینتدر سمت 

نقطه شکست  -

سرویس دهنده 

NTP است. 

طرح احراز 

هویت پورت 

ناكينگ 

پيشرفته با 

اخت كليد ههت س

الگوریتم رمزنگاری 

AES  ،برای توالی ناک

به همراه رمز مانده 

گمراه راه كردن  -

اسنيفر ها به دليل 

استفاده از آدر  

فرستند  IPهای 

QRC  با

استفاده از 
AES 

]21[ 

در هر بار متفاوت  مجذوری

 ناک

نياز به ابزار خاص  -

 در سمت كالینت

روش پورت 

ناكينگ ساده 

در مقابل 

حمالت 

بازپصش و 

پورت 

 ]21[اسکنرها

کارگيری تركيبی از ب

پورت های مبدا و 

مقصد در ارسال و 

 دریافت ناک

این روش از توالی 

پورت های مبدا 

برای توالی پورت 

های مقصد 

استفاده نموده اما 

ها فق  درخواست 

به یک پورت ارسال 

می شوند و امکان 

حد  زدن و 

حمالت بازپصش 

 در آن وهود دارد.

پورت ناكينگ 

امن با استفاده 

 از تونل زنی

]9[ 

ستفاده از پروتکل ا

ICMP  وHTTP  برای

 توليد دنباله های ناک

عدم كارایی  -

-NATحمالت 

Knock 
عدم راه حل  -

برای حمالت 

 بازپصش

امنيت شبکه با 

استفاده از 

پورت ناكينگ 

 ]22[ تركيبی

دغام پورت ناكينگ و ا

استگانوگرافی و استفاده 

 از تصاویر ههت ناک

عدم كارایی  -

 حمالت بازپصش

سربار باال و  -

پيچيدگی پياده 

سازی در سمت 

 ]23[ كاربر

وارووب ناک 

تک زمانی با 

استفاده از 

SPA  و

IPSEC ]24[ 

 OTPو  SPAستفاده از ا

با بکارگيری از پيامک و 

انجام عمليات پورت 

ناكينگ به منظور 

 IPSECدسترسی به تانل 

پيچيدگی پياده -

 سازی و سربار باال

نياز به ابزار -

 ]29[ هانبی

بهبود پورت 

ناكينگ با 

احراز هویت 

 ]29[ مستنکم

ستفاده از سيستم ا

احراز هویت والش و 

 پاس 

عدم كارایی -

-NATحمالت 

Knock 

راه حل برای عدم  -

 حمالت بازپصش

فایروال بر پایه  دردر ادامه یک روش هدید از احراز هویت 
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به عنوان  نگ  ناكي با  اولينپورت  له  قاب به منظور م یه امنيتی  ال

حمالت روز  بفر و حمالت شبناسبایی برای خدمات غير عمومی 

 پيشنهاد می گردد.

 روش پيشنهادی -4

تبعيت معماری كالینت / سببروری  ازروش پيشببنهاد شببده 

بيانگر شمای داخلی  2-شکلدارای سه بصش ا لی است. و  كرده

 این معماری است.

 
 معماری كلی روش پيشنهادی - 2شکل 

بازپصش،  ناكارآمد سببباختن حمالت  با هدف  در این روش 

صرف  شا هواب  نيح از دنباله های ناک یکبارم حد  و یا ك

برای هلوگيری از حمالت هسببتجو ندار اسببتفاده شببده اسببت. زما

فراگير نيز اطراف هواب های  نيح تله هایی تعبيه شده است تا 

در  ورتی كه مهاهم با استفاده از ابزار های هستجو فراگير سعی 

وی را مسدود  IPدر كشا دنباله های ناک داشت، فایروال آدر  

س  م سالی تو ست های ار   هاهم ترتيب اثر ندهد.كند و به درخوا

نگ  NAT-Knockخنثی سبببازی حمالت  به منظور تانلي نيز از 

استفاده شده است و كاربر بعد از احراز هویت می بایست اقدام به 

ب  آن مجددا توسببب  طبرقرار نمودن تانل با فایروال نماید و به 

سرویس تانل تعيين هویت گردد.  ههت كاهش احراز هویت ذاتی 

اسبببتفاده شبببده  RAWنيز از فایروال  DOS-Knockاثرات حمله 

ست.  سبت به ا ر سایاین نو  فایروال برای دراپ كردن پکت ها ن

دنباله های فایروال مقدار پردازنده كمتری مصببرف می كند. انوا  

سایز ICMPناک نيز پکت های پينگ از پروتکل  مصتلا  هایو با 

یس مشصصی به دست سرو TTLكه می بایست توس   می باشد

سد ستگاه  .دهنده پورت ناكينگ ر سمت كالینت نيز از یک د در 

OTP  ست كه دارای همان الگوریتم شده ا ستفاده  شبکه ا تنت 

یکسان بودن الگوریتم در سمت كالینت و  سمت سرور می باشد.

سبببرور عدم نياز به تبادل اطالعات بين این دو بصش برای توليد 

نتيجه امنيت روش افزایش دنباله های ناک را رقم خواهد زد و در 

 می یابد.

 مقدار دهی اولیه و تنظیم الگوریتم -4-1

يد رمز برای الگوریتم  یک كل به تعيين  قدام  گام ا در این 

سمت  سان خواهد بود.  سرورو  كالینتنموده و  این كليد در  یک

اقدام به  NTPسبببپس به  بببورت دسبببتی و یا از طریق پروتکل 

می نمایيم. در گام  كالینتسرور و تاری  و ساعت  همسان سازی

می  كالینت OTPدستگاه ارسالی  TTLآخر اقدام به تعيين مقدار 

نمایيم. در این گام سبببرویس پورت ناكينگ فعال شبببده و كليه 

بسته می شود. سپس الگوریتم پيشنهادی نيز  فایروالپورت ها در 

. تركيب و هر یک دقيقه اهرا می گردد شبببدهفعال  فایروالروی 

، كليد رمز ، تاری  و سببباعت هاری به عنوان یک  TTLمقادیر 

 متقارن ارسال می شود. هشورودی به تاب  

 نحوه عملکرد الگوریتم -4-2

 هشمتشبببکل از یک تاب   مناسببببه دنباله های ناک بصش

ساز متقارن  س  مدیر تنظيم و یک تاب  هدا ست كه می تواند تو ا

ی  و ، تارTTLورودی تاب  هش تركيب كليد رمز، مقدار شبببود. 

مان بوده و  عدد آن  خروهیز كه از  29یک  هد بود  رقمی خوا

رقمی تبدیل خواهد شد. این  9عدد  4طریق یک تاب  هداساز، به 

های  پکتدنباله ناک ما را تشببکيل داده و مقادیر سببایز  4اعداد 

را تعيين می كند. در  echo requestپينگ برای درخواسببت های 

واق  این اعداد رمزعبور یکبارمصبببرف ما می باشبببند كه رعایت 
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ساز  ست. همچنين این تاب  هدا ستفاده از آنها حياتی ا ترتيب در ا

مجاز برای ترافيک های  TTLرقمی برای تعيين بازه  3یک عدد 

خروهی دیگر این تاب  یک عدد بين  ناک ورودی، توليد می كند.

 است كه بيانگر شماره پورت سرویس تانل می باشد. رقمی 4تا  2

 بيانگر ننوه عملکرد تواب  می باشد. 3-شکل

 

 
 ننوه توليد دنباله های ناک - 3شکل 

سرور و در دستگاه  یکسان می  OTPاین الگوریتم در سمت 

 باشد و لذا در هر دقيقه هر دو مقدار یکسانی توليد می كنند.

 سرورسمت  -4-3

در سببمت سببرور ابتدا بصش سبباخت دنباله های پویای ناک 

ICMP  ست كه از طریق سپس  الگوریتم باالا  ورت می پذیرد. 

و رول های معتبر پورت ناكينگ در فایروال بصش فعال سبببازی 

و در انتها بصش  دریافت شبده می باشبدبررسبی دنباله های ناک 

بری اسببت كه برای كاراز طریق تانل اعطای دسببترسببی به پورت 

اقدام به توليد دنباله های ناک معتبر و  OTPتوسببب  دسبببتگاه 

سال آن به  ست.  سرورار سرور بعد از دریافت دنباله ناک نموده ا

  نيح اقدام به منقوی نمودن آن ها می نماید.

 سمت کالینت -4-4

ستگاه  سمت كالینت نيز یک د شبکه وهود  OTPدر  تنت 

كاربر توسبب  این دارد كه حاوی الگوریتم سببمت سببرور اسببت. 

دسببتگاه به شبببکه متصببل می گردد و عمل ناكينگ را انجام می 

دهد. در زمان تعيين شببده توسبب  كاربر، دنباله های ناک معتبر 

مشصص  TTLبا توليد و  2-4توس  الگوریتم بيان شده در بصش 

د. بعد از احراز هویت اوليه یک به سمت سرور ارسال می شوشده 

برای دسببتگاه باز می شببود و دسببتگاه اقدام به پورت تصببادفی 

روال از طریق این پورت می نماید و بعد از این برقراری تانل با فای

شته  سی دا ستر شت فایروال د شبکه پ مرحله كاربر می تواند به 

 .باشد

وش دنباله های ناک ارسال شده در این ردیتاگرام و  4-شکل

 را نشان می دهد.

 
 روش پيشنهادی هدید - 4شکل 

 نتایج پياده سازی -5

روتربرد  RouterOSروش پيشبنهادی برروی سبيسبتم عامل 

مورد بررسی  3.3.9ميکروتيک با هسته لينوكس  491های سری 

ست. سازی قرار گرفته ا شروط دریافت   و پياده  سرور  سمت  در 

سته های  سالی  ICMP، 29ب سته های ار شتر از اندازه ب بایت بي

سرآیند  ست و دليل آن  س  كاربر ا سرآیند  ICMPتو بوده  IPو 

بایت هسبتند كه به اندازه بسبته اضبافه می  21و  9كه به ترتيب 

ستفاده شد  NMAPپورت های باز از نرم افزار  اسکنشود. برای  ا

ت و در و انوا  اسببکن ها توسبب  این نرم افزار  ببورت گرف ]29[

شد.  شان داده ن  9-شکلنتيجه هيچ درگاه بازی توس  نرم افزار ن

 خروهی این نرم افزار را نشان می دهد.
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 عدم كارایی حمالت شناسایی - 9شکل 

ههت ارزیابی ميزان اسببتفاده روش پيشببنهادی از پردازنده و 

ساعت زیر بار قرار گرفت و  24حافظه فایروال، این روش به مدت 

 9و  9-دقيقه در شببکل 9به  ببورت ميانگين هر گراف مصببرف 

 نشان داده شده است.

 
 ميزان مصرف پردازنده - 9شکل 

یک در ببدی روش پيشببنهادی گراف حا ببل بيانگر سببربار 

 برای پردازنده است.

 
 ميزان مصرف حافظه ا لی - 9شکل 

توس  روش  حافظه ا لی ٪9.9گراف حا ل بيانگر مصرف 

 می باشد. پيشنهادی

سازی حمالت   hping3از ابزار  DOS-Knockبه منظور پياده 

شکل ست در  شد و نتایج این ت ستفاده  در قالب نمودار بيان  9-ا

شبده اسبت. این تسبت در شبرایطی انجام شبده كه سبرور پورت 

قرار داشته و از یک گيگابيت پهنای باند  WANناكينگ در شبکه 

 برخوردار می باشد.اشتراكی 

 
 DOSميزان مصرف پردازنده در حمله  - 9شکل 

ميزان مصرف پردازنده  RAWه دليل بهره گيری از فایروال ب 

نسببببت به روش های  DOSدر هنگام دراپ كردن بسبببته های 

 كاهش یافته است. پيشين

برای اسببتراق سببم  بسببته ها به  CommViewاز نرم افزار 

ازپصش آنها اسببتفاده شببد كه بازپصش مجدد بسببته های منظور ب

يچ تاثيری بر عملکرد ناک به دليل یکبار مصبببرف بودنشبببان ه

سببيسببتم نداشببت. برای انجام حمله هسببتجوفراگير نيز از ابزار 

Ostinato .عد از ب استفاده شد كه این حمله نيز موفقيت آميز نبود

يل الزام  به دل نگ،  ناكي يه توسببب  دیمن پورت  یت اول احراز هو

نيز ناكارآمد  NAT-Knockكاربران به اسبببتفاده از تانل،  حمالت 

 بود.
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 نتيجه گيری -6

های مصتلا پورت  يل و بررسبببی روش  یه و تنل در تجز

ناكينگ مشصص شده است كه برخی مشکالت در طراحی و پياده 

سازی، امکان دسترسی به كاربران غيرمجاز را می دهند و یا منجر 

به از كار افتادن سببرویس می شببوند و اسببتفاده از این روش ها 

ند. تنميل می كسربار و پيچيدگی باالیی را به پردازنده و حافظه 

، NAT-Knockهمچنين در برابر برخی از حمالت نظير بازپصش، 

DOS-Knock  كارآیی الزم برخوردار نمی و هسبببتجو فراگير از 

باشبببند. روش پيشبببنهادی منجر به بهبود احراز هویت به روش 

پورت ناكينگ شده و علی رغم سادگی بسيار قدرت اما سبک می 

از دنباله های ناک پویا و یکبار  باشببد. این روش به دليل اسببتفاده

ست. در  شده ا سازی حمالت بازپصش  صرف منجر به ناكارآمد  م

شده شنهادی از تانلينگ نيز بهره گيری  ر در نتيجه منج روش پي

شببده و امنيت اتصببال و  NAT-Knockبه خنثی سببازی حمالت 

ست. شده ا ومين  به دليل به كارگيری فایروال   تبادل اطالعات ت

RAW  حمله اثراتDOS-Knock  نيز كاهش یافته اسبببت. روش

شد. در  سربار یک در دی برای پردازنده می با شنهادی دارای  پي

نهایت به دليل تعبيه دام هایی اطراف دنباله های ناک  بببنيح و 

 معتبر، اثرات حمله هستجوفراگير نيز از بين رفته است.

از مهمترین كارهایی كه می توان در آینده برروی این روش 

انجام داد، وند كاربره كردن سيستم، بهره گيری از هانی پات می 

 باشد.
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به عنوان  نگياز پورت ناك یري. بهره گ1364ر.  یآتان یميپوروهاب م. ابراه ]9[
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