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Samenvatting 
 
Netwerkprocessoren zijn een recente ontwikkeling op hardwaregebied. Ze laten toe 
om een grote hoeveelheid netwerkpakketten af te handelen in een beperkte tijd, aan 
lijnsnelheid.  
Een firewall heeft behoefte aan een snelle verwerking van grote hoeveelheden 
internetverkeer. Het is dus niet onlogisch om een firewall te implementeren op een 
netwerkprocessor. 
Er wordt eerst een kort overzicht gegeven van de gebruikte technologieën.  
In hoofdstuk 3 komt eerst de netwerkprocessor aan bod, en vervolgens algemene 
uitleg over firewalling. In het vierde hoofdstuk wordt er uitleg gegeven over een 
specifieke firewall, namelijk Netfilter. 
Vooral het connection tracking protocol van Netfilter komt aan bod. Dit protocol zal 
toelaten de verbindingen te volgen en beter gefundeerde firewallingsbeslissingen te 
nemen.  
Het vijfde hoofdstuk bevat de testresultaten en een mogelijke verklaring ervan.Het 
feit dat we deze processor nooit ten volle kunnen belasten wegens te trage poorten 
komt hier tot uiting. 



Het zesde hoofdstuk bevat een korte beschrijving van een aantal mogelijke 
verbeteringen die aan de firewall kunnen gedaan worden. Er wordt ook kort 
beschreven hoe dit eventueel zou kunnen aangepakt worden. Het zevende en 
laatste hoofdstuk bevat mijn conclusies. 
 
Trefwoorden : Netwerkprocessor, Firewall, Netfilter 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
De bedoeling van mijn afstudeerwerk is het schrijven van een firewall. Deze firewall moet in staat zijn 

een aantal protocollen, onder andere UDP en FTP, op een veilige en correcte manier af te handelen.  

 

Dit afhandelen moet stateful gebeuren. Dit wil zeggen rekening houdend met de toestand van de 

verbinding. Netfilter, de Linux-firewall, doet dit ook. Hierdoor zal ik mij dan ook laten inspireren in de 

ontwikkeling van mijn firewall. 

 

Ik zal hierbij gebruik maken van de mogelijkheden van een netwerkprocessor. Dit is een vrij recent 

type hardware dat speciaal is ontworpen om netwerkverkeer te verwerken.  

 

Verschillende fabrikanten verkopen netwerkprocessoren. De netwerkprocessor die ik zal gebruiken 

werd ontwikkeld door Intel. Naast een specifiek hardware-ontwerp heeft deze netwerkprocessor ook 

een specifiek programmeermodel, op maat gesneden van de hardware.  Samen met de bespreking 

van de types firewalls komt dit aan bod in hoofdstuk 3. 

Ik zal in dat hoofdstuk eerst het fenomeen netwerkprocessor algemeen toelichten en vervolgens iets 

dieper ingaan op de Intel IXP-1200.  

 

Hoofdstuk 4 behandelt in eerste instantie de eigenlijke implementatie op de netwerkprocessor. Waar 

nodig worden gebruikte algoritmen, al dan niet gebaseerd op Netfilter, toegelicht. 

Naast iets dieper ingaan op de behandelde protocollen en duidelijk maken hoe ik ze behandel en 

waarom, zal ik hierin ook de uiteindelijke versie van mijn programma toelichten. 

 

Ik zal mijn programma onderwerpen aan een aantal tests, zowel functionele tests als tests die de 

prestaties meten. De grafieken en de bespreking ervan komen in het vijfde hoofdstuk aan bod 

 

Er zullen natuurlijk een aantal dingen zijn die zeker nog kunnen verbeterd worden aan mijn 

programma. De belangrijkste hiervan zal ik kort bespreken in hoofdstuk 6. 

 

De conclusies van dit afstudeerwerk bevinden zich in hoofdstuk 7. 
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Hoofdstuk 2: Doelstelling en aanpak 
 

Het doel van mijn afstudeerwerk is het ontwerpen en schrijven van een stateful firewall op een 

netwerkprocessor. Stateful wil zeggen dat je een verbinding opvolgt en op basis van de toestand van 

de verbinding beslissingen in verband met het firewallen kunt nemen. 

 

Een voorbeeld is het connection tracking protocol uit Netfilter, de Linux firewall. 

Ik heb dit protocol echter niet tot op de letter gevolgd, maar waar ik het nodig vond aanpassingen 

gemaakt om het, in mijn ogen en voor mijn beperkte gebruik, efficiënter en eenvoudiger te maken.  

 

Dit connection tracking protocol volgt de verbindingen over het netwerk en neemt beslissingen op 

basis van de toestand van deze verbinding. 

Een verbinding wordt gekenmerkt door de IP-adressen van de betrokken hosts, samen met de 

poorten op deze hosts waartussen de verbinding opgezet wordt. 

Met toestand bedoel ik hier niet de toestand van het protocol dat door de verbinding gebruikt wordt, 

maar de toestand van de verbinding zelf. Iets concreter, de toestand die ik bedoel is geen toestand 

van TCP of een ander protocol dat door de verbinding gebruikt wordt, maar heeft rechtstreeks met de 

status van de verbinding zelf te maken. 

Zo kan ook een protocol zonder interne toestanden, zoals het User Datagram Protocol of UDP, door 

het connection tracking protocol gevolgd worden. Je kan dus ook aan een UDP-verbinding een 

toestand toekennen.  

 

Dit alles moet ik realiseren door gebruik te maken van de mogelijkheden van een netwerkprocessor.  

Het stijgende internetverkeer heeft er immers voor gezorgd dat het steeds moeilijker wordt om met 

een gewone server of met een gewone computer zonder multiprocessing, de doorgestuurde pakketten 

van een verbinding te verwerken. Dit is zeker een probleem indien er dan ook nog eens aanpassingen 

in een geheugen en in de pakketten zelf moeten gebeuren. Dergelijke aanpassingen moeten zeker 

gebeuren bij een firewall. 

 

De netwerkprocessoren proberen de grote hoeveelheid pakketten te verwerken door gebruik te maken 

van multiprocessing en multithreading, gecombineerd met verschillende types geheugens. Dit laat toe 

het geschikte geheugen te gebruiken door snelheid en opslagcapaciteit af te wegen. 

 

Multiprocessing betekent het samenwerken van verschillende processoren aan een zelfde taak. 

Multithreading betekent dan weer dat op elke processor ook nog eens een aantal taken, schijnbaar 

gelijktijdig, kunnen afgehandeld worden. Deze taken worden draden, of threads, genoemd. 

 

Verschillende fabrikanten maken netwerkprocessoren. Elke netwerkprocessor heeft zijn eigen 

specifieke verschillen maar allen zijn ze ontworpen met het snel verwerken van netwerkverkeer tot 

doel. Hiervoor worden doorgaans stevige input- en outputbuffers als queue gebruikt. Een FIFO-buffer 
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of queue is gewoon een buffer waarbij het pakket dat als eerste in de buffer aankomt, er ook als 

eerste terug uit zal vertrekken.  

De netwerkprocessor die ik gebruikt heb om mijn programma te schrijven is de IXP-1200 van Intel. 

 

Het multiprocessen en multithreaden zorgt er voor dat de problemen zich niet meer situeren op het 

gebied van de verwerkingscapaciteit van de pakketten. Dit verlegt deze problemen evenwel naar  het 

gebied van de geheugentoegang. Op gewone computers zorgen de vele pakketten die toekomen al 

voor een probleem met betrekking tot de processorcapaciteit. De netwerkprocessoren lossen dit 

probleem op door het gebruik van meerdere processoren. De flessenhals wordt dus het geheugen en 

men moet daar dan ook in sommige gevallen een sluitmechanisme op toepassen, om, onder andere, 

racecondities op te vangen. Ook dit kan voor een extra vertraging zorgen met betrekking tot de 

geheugentoegang. Het grote probleem zal dus het geheugen worden.  

 

Firewalls steunen zeer sterk op het snel verwerken van vele pakketten. Immers, men moet er zich bij 

elk pakket dat toekomt van vergewissen dat het mag doorgelaten worden. 

  

Er zijn in grote lijnen twee manieren van configureren, namelijk default-deny en default-accept. 

De namen spreken voor zich, default-deny betekent dat je elke verbinding tegenhoudt, tenzij de 

configuratietabel ze expliciet toelaat. Default-accept betekent dat je elke verbinding toelaat, tenzij de 

configuratie ze expliciet verbiedt. 

 

In het geval van default-deny moet je de tabel afzoeken tot je een regel tegenkomt die de verbinding 

toelaat. Indien een pakket niet toegelaten is, moet je eerst heel de tabel doorzoeken tot het einde 

bereikt is om je hiervan te vergewissen. Dan pas kan je het weggooien. Bij een default-accept moet je 

de tabel doorzoeken tot je een regel vindt die de verbinding verbiedt. Als een verbinding toegelaten is 

moet je heel de tabel nakijken. Pas op het einde weet je dat je de verbinding mag doorlaten. Het komt 

er dus op neer dat beide implementaties ongeveer dezelfde druk op het geheugen leggen. Een 

default-accept-firewall zal misschien iets slechter zijn, omdat je toch zou veronderstellen dat het gros 

van de verbindingen toegelaten verbindingen zullen zijn. In dat geval moet je bij default-accept steeds 

heel de tabel door om je er van te vergewissen dat je niets vindt. Bij default-deny moet je in het ergste 

geval maar tot aan de laatste entry, gemiddeld tot aan de helft dus. Een default-deny zal allicht een 

snelheidsvoordeel bieden, tenzij de tabel zeer kort zou zijn bij het gebruik van een default-accept-

firewall.  

 

De tabel moet sequentieel nagekeken worden omdat er in feite geen enkele haalbare manier is om de 

verbindingen te ordenen. Dit zal in 3.2.3 verduidelijkt worden. 

Dit sequentieel nakijken van een tabel is dan ook een groot probleem, vooral omdat bij de 

netwerkprocessoren, zoals eerder vermeld, het geheugen de grootste bottleneck is.  
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Je kunt twee types firewalls onderscheiden, namelijk bridging firewalls en routing firewalls. Het grote 

verschil tussen beide ligt er in dat de routing firewalls zich op een hogere laag in de protocol stack 

bevinden dan de bridging firewalls. Dit zal verduidelijkt worden in 3.2, figuur 6 stelt de protocol stack 

voor. 

Naast een bridge of een router kan je ook gebruik maken van een proxy-firewall, maar dit wordt niet 

zo veel gebruikt. 

 

De keuze tussen router en bridge heeft ook invloed op de manier waarop je de firewalls moet 

installeren in je netwerk. 

Een routing firewall zal meer inspanningen vragen om te installeren en te onderhouden dan een 

bridging firewall, maar het netwerk zal makkelijker te beheren zijn omdat deze firewall duidelijker 

aanwezig is. Een bridge is iets minder tastbaar dan een router. 

Langs de andere kant zal een bridge het netwerk intuïtiever maken, aangezien je deze bridge eigenlijk 

mag verwaarlozen waar het IP-adressen en dergelijke betreft. Het is als het ware een onderdeel van 

de kabels. Het wordt wel moeilijker te onderscheiden waar het firewallen nu precies gebeurt 

 

Belangrijk is dat met een router dingen kunnen die met een bridge niet kunnen. Een router is evenwel 

duurder en vraagt meer inspanningen om te onderhouden en te configureren. Een router laat toe twee 

of meerdere verschillende netwerken te verbinden. Een bridge laat toe verschillende delen van 

hetzelfde netwerk te verbinden. 

 

Zowel een bridge als een router kan je met een default-deny- als met een default-accept-policy 

gebruiken. 

 

Het begin van mijn implementatie was een stateless firewall, dus zonder het opvolgen van de 

verbindingen. Op basis van deze implementatie ben ik verder gegaan met het implementeren van de 

dynamische firewall. Heel het programmeerwerk door heb ik gebruik gemaakt van de C-bibliotheken 

die Intel ter beschikking stelt. Naast deze C-bibliotheken is er ook nood aan een stuk programmeren in 

assembler.  

 

Zoals gezegd is mijn aanpak in verband met de dynamische firewall gebaseerd op de manier van 

afhandelen bij Linux in Netfilter. Het Connection Tracking Protocol in Netfilter volgt de verbindingen op 

en kent een bepaalde toestand toe aan verbindingen. Op die manier kan de firewallingsbeslissing  

genomen worden op basis van meer informatie dan een stateless firewall zou kunnen. Dit laat het 

definiëren van fijnere regels toe. 

Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat een pakket van een verbinding slechts toegelaten wordt indien 

het aan bepaalde specificaties voldoet, zelfs als de verbinding op zich toegelaten is. Dit kan je niet bij 

een stateless firewall : ofwel laat je elk pakket van een verbinding door, ofwel geen enkel. Bij een 

stateful firewall kan je dus meer controle uitoefenen over je verbinding en op die manier meer 

aanvallen verijdelen.  
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Hoofdstuk 3: De Intel IXP-1200 Netwerkprocessor en 
firewalling 
 
Netwerkprocessoren zijn er zoals gezegd gekomen om een bepaald gebrek bij gewone servers of 

gewone ontwerpen op te vangen. De netwerkprocessoren zitten in de categorie van de ASIP. ASIP 

staat voor Application Specific Instruction Processor. Zoals je op figuur 1 kan zien is een ASIP de 

gulden middenweg tussen prestaties en flexibiliteit. 

 

Figuur 1 

  

Een GPP of General Purpose Processor is het meest flexibel en ook relatief goedkoop, maar niet echt 

gericht op het afhandelen van specifieke taken. Zoals met alle dingen die een beetje alles kunnen, kan 

de GPP niets echt goed, en de prestaties van zo’n stuk hardware zijn dan ook vrij laag, als je ook het 

energieverbruik beschouwt. Voor instellingen met een groot computerpark, zoals bijvoorbeeld de 

universiteit, is het energieverbruik ook van belang. Een moderne PC met een Pentium IV chip zal 

beter presteren dan een netwerkprocessor, maar een netwerkprocessor heeft maar een vermogen 

van 20 Watt nodig. Een Pentium-PC verslindt al snel tot 300 Watt. Zelfs als een gewone PC tot tien 

maal sneller zou werken dan netwerkprocessor, dan nog is het, energetisch gezien, voordeliger om 

tien netwerkprocessoren te gebruiken in plaats van één gewone PC. Het is in dit licht dat je figuur 1 

moet interpreteren. Het komt er op neer dat een netwerkprocessor betere prestaties per Watt neerzet. 

Langs de andere kant zijn er natuurlijk dingen die je met een gewone PC kunt en met een 
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netwerkprocessor niet. Voor die dingen die een netwerkprocessor wel kan zal hij beter zijn dan een 

gewone PC. 

 

Een ASIC of Application Specific Integrated Circuit is eigenlijk een chip die honderd procent specifiek 

voor de taak ontwikkeld is. Dit is het andere uiterste van het spectrum. Op zich is dit het aller- 

allerbeste wat je kunt krijgen, een hardware-ontwerp dat volledig gericht is op de taak die je moet 

uitvoeren. Je kunt je dan afvragen waarom je een ASIP zou gebruiken. Deze ASIP is namelijk een 

processor die eigenlijk verschillende taken aankan en dus minder geschikt is voor zijn uiteindelijke 

specifieke manier van inzetten 

 

Er zijn twee redenen hiervoor.  

 

Ten eerste heb je de duur van het ontwerp.  

Je moet je ontwerp min of meer volledig zelf doen. Je kan wel gebruik maken van een bibliotheek van 

reeds bestaande functies, zoals geheugenbanken en dergelijke, maar een groot deel van het 

hardware-ontwerp moet je zelf doen. Dit is geen eenvoudige materie en je kunt gemakkelijk een 

aantal fouten maken. Er zijn natuurlijk ontwerpomgevingen die je toelaten testen te doen op een 

simulatie van je ontwerp. Een simulatie zonder fouten betekent nog niet dat er geen ontwerpsfouten in 

kunnen zitten. Het is nu zo dat er telkens wel een grote tijd, tot drie maanden, kan zitten tussen het 

moment dat je dit ontwerp opstuurt naar een chipbakker en het moment dat je de afgewerkte chip 

terugkrijgt. Als je dan pas een fout ontdekt, moet het ontwerp opnieuw ingestuurd worden en duurt het 

opnieuw een drietal maanden. [9] 

 

Een tweede, groter, probleem is, zoals je op figuur 1 kan zien, een zeer lage flexibiliteit van een ASIC. 

Stel, je hebt iets ontworpen, maar enige tijd later blijkt dat een bepaalde extra functionaliteit wel zeer 

nuttig, of zelfs zeer nodig zou zijn. Dit betekent een nieuw ontwerp en een volledig nieuwe ASIC, en 

wederom een tijdje wachten. Bij een ASIP komt dit in het slechtste geval neer op een nieuw 

programma schrijven. In het beste geval betekent dit gewoon een kleine uitbreiding of aanpassing van 

een bestaand programma.  [9] 

 

Conclusie is dus dat een ASIC steeds sneller zal zijn dan een ASIP, maar de flexibiliteit van deze 

laatste is een niet te onderschatten voordeel. Een GPP is echter niet toereikend waar het de 

prestaties betreft als je ook het energieverbruik in rekening neemt. In het kort, per kilowattuur heb je 

minder rekenkracht bij een GPP dan bij een ASIP. 

Ik zal nu een specifieke netwerkprocessor iets uitgebreider bespreken, namelijk de Intel IXP-1200. 
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3.1 : De Intel IXP-1200 

 

Figuur 2 

 

Op figuur 2 zie je een schematische voorstelling van de Intel IXP-1200. Het centrale blok stelt de 

netwerkprocessor voor. De geheugens en dergelijke bevinden zich niet op de netwerkprocessor zelf 

maar op het moederbord waarop de processor gemonteerd werd.  

 

Rechtsboven zie je de StrongArm core, met daar onder de micro-engines. Links zie je de verbindingen 

met de verschillende geheugens en de geheugens zelf. Onderaan bemerk je de IX-bus en op de 

netwerkprocessor de verbinding met die IX-bus. Via deze bus kan je communiceren met een paar 

belangrijke functies, zoals de hash-engine en natuurlijk de buffers van de inkomende- en uitgaande 

netwerkpakketten. 

 

3.1.1 Configuratie van de micro-engines 
 

De voornaamste functionaliteit van de StrongArm core is het aansturen en configureren van de micro-

engines. Dit kan door bepaalde bits te zetten in het controleregister van een micro-engine. Zo kan je 

een bepaalde engine afschakelen, of slechts één draad van een specifieke micro-engine 

aanschakelen en dergelijke meer…  [6], [7] 
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3.1.2 Afhandelen van pakketten in de core 
 

Naast het configureren van de micro-engines is de core ook zeer handig om bepaalde pakketten te 

behandelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een draad van een micro-engine het pakket onderzoekt en 

ziet dat dit pakket niet kan afgehandeld worden in de micro-engine. Dit kan verschillende redenen 

hebben, het kan bijvoorbeeld een eerste pakket van een verbinding zijn en er moet nagegaan worden 

of dit wel een toegelaten verbinding is.  

Op dat moment kan de micro-engine een uitzondering opgooien naar de core en de core dit pakket 

laten afhandelen. Dit heeft zijn voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat een aantal dingen op de 

core makkelijker af te handelen zijn, zoals het nakijken van een bepaalde tabel in het geheugen en het 

uitvoeren van een aantal complexe bewerkingen op het pakket. Dit komt omdat je op de core C kan 

gebruiken in tegenstelling tot de micro-engines. 

Het grote nadeel is evenwel dat je bij het opgooien van een uitzondering veel tijd verliest met het 

doorsturen van het pakket. Dit komt omdat een pakket dat naar de core gestuurd wordt in een buffer 

zal terechtkomen, een buffer waar maximaal 100 pakketten in passen in mijn implementatie. Dit getal 

is instelbaar. De core kijkt nu slechts om de tien milliseconden of er nieuwe pakketten in de buffer 

zitten. Gemiddeld heb je dus vijf milliseconden vertraging. Dit onderstelt natuurlijk dat de afhandeling 

van de pakketten geen grote tijdsvertraging zal introduceren, wat ook zo zal zijn. Vijf milliseconden is 

natuurlijk zeer veel voor een processor met een kloksnelheid van 232 MHz. Het is dus een afweging 

tussen programmeergemak op de core en snelheid op de micro-engines. [6] 

 

3.1.3 De micro-engines 

 

De micro-engines zijn de eigenlijke werkpaarden van de processor. 

 

Op figuur 3 zie je een overzicht van de architectuur van een micro-engine.  

Bovenaan de tekening zie je de verbindingen met de verschillende geheugens en rechts in het midden 

de verschillende registerbanken. Daar net onder bevindt zich de ALU, de Arithmetic Logic Unit, die de 

berekeningen doet. Links onderaan bemerk je de control store waar je het programma in kan laden. 

Helemaal bovenaan zie je de Command FIFO, een stukje geheugen dat de aanvragen over de bus 

buffert.  

Links in het midden van de tekening zit dan het gedeelte dat te maken heeft met de configuratie van 

de micro-engines, zoals de programmatellers van de draden en dergelijke. De micro-engines hebben 

een RISC-architectuur zodat een ALU-instructie ongeveer één klokcyclus duurt. De kloksnelheid van 

de micro-engines bedraagt 232 MHz. [6] 

 

Iets wat ook vrij specifiek is aan de micro-engines is dat ze samenwerken in een ring. Dit betekent dat, 

indien de ring bestaat uit micro-engine 1, 2 en 3, in die volgorde, de pakketten ook steeds in die 

volgorde doorgegeven zullen worden. Het is met andere woorden niet mogelijk om een pakket van 

micro-engine 1 naar micro-engine 3 door te geven, tenzij je langs micro-engine 2 om gaat. 
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Een taakverdeling die er op steunt dat micro-engine 1 kijkt welk programma er moet uitgevoerd 

worden, waarvan één programma op de tweede micro-engine staat en het andere programma op de 

derde micro-engine, is wel mogelijk, maar niet zo evident. Je moet het pakket bijvoorbeeld steeds 

doorgeven naar micro-engine 2. Als je pakket dan eigenlijk bestemd is voor micro-engine 3, moet je 

een code zetten die micro-engine 2 duidelijk maakt dat het pakket doorgestuurd moet worden naar 

micro-engine 3. Dit zorgt natuurlijk wel voor complicaties.  

 
3.1.4 De registers 
 

Je bemerkt op figuur 3 ten eerste de verschillende verbindingen tussen de geheugens, zoals SRam 

en SDRam, en de registerbanken. Deze geheugens zullen later nog ter sprake komen, in 3.1.7. Het 

volstaat momenteel om te zeggen dat de geheugenwoorden bij SRam vier byte lang zijn en bij 

SDRam acht byte lang. De registers zijn telkens 32 bit groot, zowel in de SRam-registerbank als in de 

SDRam-registerbank. Een SDRam-aanvraag heeft dus twee registers van vier byte nodig. Bemerk dat 

er voor beide geheugens zowel een lees- als een schrijfbank is, beiden even groot, namelijk 32 

registers. De leesbank wordt gebruikt als buffer tussen het geheugen en de micro-engine. De 

schrijfbank is een buffer tussen micro-engine en geheugen. 

 

Dit betekent dat de informatie die je uit de geheugens leest in de leesbank zal geschreven worden en 

dat je informatie die je naar het geheugen wil schrijven in de schrijfbank moet opslaan. Dit heeft 

belang bij het schrijven van het programma. 

Naast deze registerbanken voor uitwisseling met de geheugens zijn er ook twee registerbanken voor 

lokale variabelen. Deze laatste hebben 64 32-bit registers, een totaal van 128 registers voor het 

gebruik van lokale variabelen en dergelijke. 
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Figuur 3 

 

 

 

3.1.5 De ALU 

 

Per micro-engine is er ook een ALU voorzien, die al dan niet samen met de shifter kan gebruikt 

worden. Dit laat toe om ongeveer elke bewerking uit te voeren die je wilt, enkel vermenigvuldigingen 

of delingen met getallen die geen macht van twee zijn gaan moeilijk. Dit komt omdat er enkel kan 

vermenigvuldigd worden door middel van de shifter. Je simuleert dus als het ware een 

vermenigvuldiging met twee of vier of zo door het naar links shiften van één of twee of meerdere bits. 

[6] 
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3.1.6 De draden van de micro-engines 
 

Zoals vermeld kunnen er per micro-engine meerdere draden lopen, maximaal vier. Deze draden 

worden schijnbaar gelijktijdig uitgevoerd, zodat het lijkt alsof er tot vier programma’s gelijktijdig door 

dezelfde processor afgehandeld worden. 

Doorgaans is het zo dat elke draad hetzelfde programma uitvoert, maar dit is niet noodzakelijk.  

Het is nu wel zo dat er geen extra geheugen voorzien is om de werkruimte van een draad op te slaan 

wanneer hij stopt met uitvoeren. Dit betekent dat de verschillende registerbanken moeten gedeeld 

worden door de vier draden en dat beperkt natuurlijk zeer sterk het aantal variabelen dat gelijktijdig in 

gebruik kan zijn. Het voordeel is dan wel weer dat deze aanpak toelaat om zeer snel contexten te 

veranderen. In maximum één klokcyclus is de volgende draad aan het uitvoeren. Immers, het enige 

dat moet gebeuren is de programmateller van de huidige context, de variabele die bijhoudt welke de 

volgende uit te voeren instructie van deze draad is, opslaan en de programmateller van de nieuwe 

context laden.  

Deze aanpak heeft ook tot gevolg dat, indien je beslist om meerdere programma’s op één micro-

engine te laden, je niet alleen het geheugen moet delen met vier draden, maar ook de control store 

moet delen met meerdere programma’s. Deze control store is de opslagruimte voor de instructies van 

het programma. Dit is natuurlijk geen probleem in het geval alle actieve draden toch hetzelfde 

programma draaien. [6] 

 

3.1.7 De geheugens 

 

3.1.7.1 Het SDRam-geheugen 

 

Het SDRam-geheugen is het grootste van de drie geheugens. Het wordt vooral gebruikt om grote 

structuren in op te slaan. In het bijzonder komen de pakketten hierin terecht van zodra ze van de 

ontvangstbuffer afgehaald worden. Je kunt dan ook bytes van een pakket inlezen en wijzigen door te 

lezen uit en te schrijven naar de gepaste bytes in het SDRam-geheugen. De communicatie met het 

SDRam-geheugen dat zich, zoals gezegd, op het moederbord bevindt, gebeurt via de SDRam-unit op 

de IXP-1200.  

Het SDRam-geheugen is 8-byte gealigneerd en heeft een overdrachtssnelheid op de bus van 928 

Mbit/s. 

Dit geheugen is het grootste van de drie, namelijk 256MB, maar het is tegelijkertijd ook het geheugen 

met de grootste tijdsvertraging, het duurt ongeveer 33 à 40 klokcycli tot de geheugenaanvraag 

voltooid is.  

Daarom wordt dit niet zo vaak gebruikt om eigen structuren in op te slaan. Een kleiner geheugen 

volstaat dan meestal. Voordeel is dat dit kleiner geheugen dan ook sneller is. Er zijn nog twee andere, 

kleinere maar snellere geheugens waarmee kan gecommuniceerd worden, scratchpad- en SRam-

geheugen. [6], [8] 
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3.1.7.2 Het SRam-geheugen 

 

Het SRam-geheugen is kleiner dan het SDRam-geheugen, slechts 8 MB en 4 byte gealigneerd. Het 

wordt doorgaans gebruikt om eigen structuren op te slaan. Het is daar dan ook veel handiger dan 

SDRam, het is sneller en heeft ook een kleiner geheugenwoord? Dit is een voordeel omdat het 

doorgaans niet echt nodig is om 8 byte in te lezen. Er zijn dan meestal vier of zes overtollige bytes bij. 

Dit spreekt ook al niet in het voordeel van het SDRam-geheugen. Een geheugenaanvraag in SRam 

duurt dan ook maar een 16- à 20-tal klokcycli. 

Ook dit geheugen bevindt zich op het moederbord en er kan mee gecommuniceerd worden via de 

SRam-unit. Net zoalsbij het SDRam-geheugen is de overdrachtssnelheid op de bus 464 Mbit/s. [6], [8] 

 
3.1.7.3 Het Scratchpad-geheugen 

 

Het Scratchpad-geheugen is het kleinste geheugen waarmee de netwerkprocessor kan werken. Het is 

slechts 4 KB groot, maar heeft de kleinste tijdsvertraging van de drie en wordt dus voornamelijk 

gebruikt om tijdelijke variabelen bij te houden. Zoals de naam al zegt is dit een soort van 

kladgeheugen. Bijzonder hieraan is dat het een increment-functie bezit die toelaat, om in één 

instructie, een variabele uit het geheugen te lezen, één bij op te tellen en terug weg te schrijven. Een 

scratchpad intstructie duurt 12 à 14 klokcycli. [6], [8] 

 

3.1.8 De hash-unit 

 
 

Figuur 4 
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Een belangrijke functionaliteit is de mogelijkheid tot hashen. Hashen is het berekenen van een 

specifiek getal dat kenmerkend is voor de specifieke bits die je aanbiedt. Dit is een vrij cryptische 

omschrijving om te zeggen dat een hash als het ware een kengetal is voor de specificaties van een 

verbinding. Nog concreter, als je de kenmerken van een verbinding, zoals IP-adressen en poorten 

hebt, kan je door het berekenen van een hash van deze getallen een getal berekenen dat specifiek is 

voor deze kenmerken. Dit kan je dus gebruiken om een index in een geheugen te berekenen en op 

die manier het zoeken in het geheugen te vergemakkelijken. 

 

Zoals op figuur 4 te zien is er hiervoor een hash-engine beschikbaar, die toegankelijk is via de IX-bus. 

Deze hash-engine is wel enkel beschikbaar vanuit de micro-engines. Dit wil zeggen dat elke hash in 

de micro-engine zou moeten berekend worden, en dat je vanop de core dus niet zou kunnen hashen.  

Gelukkig zitten er in de bibliotheek van Intel functies die toelaten hashes te berekenen. Er kunnen 

twee types hashes berekend worden : 64-bit en 48-bit hashes.  

 

Een gegevensstructuur waarin kan gezocht worden door middel van een hash heeft dus een duidelijk 

voordeel ten opzicht van een geheugen waarin dit niet kan. De efficiëntere manier van zoeken is een 

niet te onderschatten voordeel. 

 

3.1.8.1 De buffers 
 

Zoals op figuur 4 te zien komen de pakketten binnen op de ontvangstbuffer en dan kan je kiezen wat 

je er verder mee doet. In mijn programma heb ik er voor gekozen om, via een macro van Intel, steeds 

het pakket in het SDRam-geheugen te lezen. Vanuit het SDRam-geheugen kan je dan het gedeelte 

van het pakket dat relevant is laten inlezen door de micro-engines. 

De ontvangstbuffer bestaat uit 16 elementen. Elk element is 160 bytes lang. Dit geeft dus in totaal 

2560 bytes opslagruimte. Een pakket kan tot 1500 bytes lang zijn. Merk op dat deze buffer wel 

gezamenlijk moet gebruikt worden door alle threads van alle micro-engines. In mijn geval beperkt zich 

dit tot de threads van de micro-engine, waarop de macro die de pakketten naar SDRam transporteert, 

draait. Dit kan leiden tot verlies van pakketten indien de afhandeling niet snel genoeg loopt. Daar 

kunnen een aantal redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld een slecht gekozen sluitmechanisme. In het 

vijfde hoofdstuk zal ik hier nog op terugkomen, in de bespreking van de testresultaten.  

De zendbuffer heeft dezelfde grootte als de ontvangstbuffer, maar dient om data te versturen op het 

netwerk. Dezelfde opmerkingen als bij de ontvangstbuffer gelden, deze buffer wordt dus ook gedeeld 

tussen een aantal draden. In dit geval de draden van de micro-engine waarop de macro draait die 

voor het versturen van de pakketten op het netwerk zorgt.  
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3.1.8.2 Scratchpad 

 

Het scratchpad-geheugen, dat vermeld werd bij het gedeelte over de geheugens 3.1.7 , bevindt zich 

hier, op de IX-Unit. Dit in tegenstelling tot de andere geheugens die zich rechtstreeks op het 

moederbord bevinden. 

 
3.1.9 Het programmeermodel van Intel voor de IXP-1200 

 

De IXP-1200 heeft een specifiek programmeermodel, dat steunt op het onderscheid tussen code op 

de micro-engines en code op de core. Het doorgeven van een netwerkpakket, van de micro-engine 

naar de core noemt men het opgooien van een uitzondering. Dit heb ik vluchtig vermeld bij de 

bespreking van de hardware en ik zal daar nu dieper op ingaan.  

 
3.1.9.1 De dispatch loop en de uitzonderingen 
 

De centrale structuur op de micro-engines is de dispatch loop. Dit is in principe een oneindige lus die 

bij elke iteratie een nieuw pakket onder handen neemt. Dit pakket kan uit de ontvangstbuffer komen, 

maar het kan ook afkomstig zijn van de core.  

 

De eerste mogelijkheid spreekt voor zich, de tweede is misschien iets duisterder. Het is namelijk zo 

dat je niet alleen een pakket naar de core kan sturen, je kunt het ook terugsturen naar de micro-

engines. Het afhandelen van een pakket in de micro-engines is het snelst, wegens de vertraging die 

optreedt bij het doorsturen naar de core. Bemerk dat het verschil in uitvoeringstijd zeer gering zal zijn. 

Dit kleine verschil zal bepaald worden door de efficiëntie van de compiler. De vertraging in het 

uitvoeren op de core wordt dus enkel veroorzaakt door het opgooien van de uitzondering. Het kan 

echter zinvol zijn om een pakket te laten afhandelen in de core, zoals uitgelegd in  3.1.2. 

 

Terug naar de dispatch loop nu. Zoals gezegd handelt die bij elke iteratie een pakket af. Dit gebeurt 

door het oproepen van macro’s die je zelf moet schrijven. Aan de hand van de resultaten van de 

macro’s kan je verdere tussenbeslissingen nemen enzovoorts tot je uiteindelijk tot een definitieve 

beslissing komt, bijvoorbeeld het pakket weggooien, of het doorsturen, al dan niet naar de core. Deze 

dispatch loop wordt in assembler geschreven. Je kunt wel gebruik maken van voorgeprogrammeerde 

structuren, zoals if-then-else.  

De macro’s moeten eveneens in assembler geschreven worden. Er is dus code die op de micro-

engines draait en er is er die op de core draait. 

 

3.1.9.2 Het ACE-programmeermodel 
 

De combinatie van een stuk code op de micro-engine en een stuk op de core noemt men een 

microACE. ACE staat voor Active Computing Element. Het principe achter de ACE’s is ook het 

 14 



principe achter de netwerkprocessoren, namelijk het modulair aanpakken van een taak. Je schrijft een 

ACE voor een specifieke deeltaak en laat de rest van de taak dan verder door één of meerdere 

volgende ACE’s afhandelen. De samenwerking van de Active Computing Elements realiseert de 

eigenlijke taak.  

Dit komt inderdaad goed overeen met het principe van de micro-engines. Je kan een deel van de taak 

op één micro-engine laten uitvoeren en dan de rest van de taak laten vervolgen door één of meerdere 

andere micro-engines. Daarom wordt de IXP-1200 dus geprogrammeerd door middel van ACE’s, zij 

het door een speciale versie van deze ACE’s, die specifiek gericht is op de IXP-1200 en zijn 

architectuur van core en micro-engines. Deze microACE’s, zoals ze genoemd worden, zijn een 

specifieke instantie van de accelerated ACE’s. Deze staan tegenover de conventional ACE’s.  

 

De accelerated ACE’s maken gebruik van de diensten van een zogenaamde dedicated processor, en 

de microACE’s zijn dus duidelijk een type accelerated ACE. Ze maken namelijk gebruik van de 

diensten van de micro-engines.De conventional ACE’s draaien slechts op één processor en maken 

dus geen gebruik van de diensten van een bijkomende processor die specifiek voor zijn taak toegerust 

is. 

 

Figuur 5 illustreert de mogelijkheden met het programmeermodel. Dit is vooral ter verduidelijking van 

voorgaande tekst over de dispatch loop en het ACE-programmeermodel. De figuur illustreert ook de 

samenwerking tussen de core en de micro-engines. 

 

De volle pijlen geven de verbindingen tussen de verschillende componenten van de netwerkprocessor 

en het moederbord weer. De wegen in stippellijn zijn de plaatsen in de code waarop een pakket één 

van deze wegen kan nemen. 

 

Dit wil zeggen dat, indien er een stippelpijl van de Ingress-macro naar micro-engine 2 vertrekt, dat er 

in deze macro een mogelijkheid bestaat om, via de weg voorgesteld door de volle pijl, van micro-

engine 1 naar micro-engine 2 te gaan.  

Op dezelfde manier betekent een pijl in stippellijn van het gedeelte van de code op de core die met 

micro-engine 1 te maken heeft naar micro-engine 2 dat eerst één van de volle pijlen naar micro-

engine 1 gevolgd wordt en vervolgens de volle pijl naar micro-engine 2.  Je kan de stippelpijl dus 

bekijken als een aanduiding van een punt in de code waarop er kan veranderd worden van 

uitvoeringseenheid. De pijl duidt de bron en de bestemming aan, maar voor het veranderen van 

uitvoeringseenheid wordt er gebruik gemaakt van de wegen voorgesteld door de volle pijlen. 

 
De dispatch loop roept telkens weer de macro’s achter elkaar op. In dit voorbeeld is er maar één 

macro, die een mogelijkheid heeft om een uitzondering op te werpen naar de core. 
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Figuur 5 

 
Dit wordt geïllustreerd door de stippelpijl naar de core. Deze Ingress-macro zorgt voor het transport 

van het programma uit de buffer naar een stuk geheugen, en is een macro uit de bibliotheek van Intel. 

De Egress-macro zorgt voor het terugschrijven naar de verzendbuffer. Deze dispatch loop is eigenlijk 

de motor van het programma. Elke micro-engine heeft een andere dispatch loop, die in een oneindige 

lus alle macro’s op de micro-engine blijft uitvoeren. Eigenlijk heeft de Ingress-macro van Intel niet de 

mogelijkheid om een uitzondering op te gooien. Het is hier dan ook louter illustratief bedoeld, om het 

verschil tussen de stippelpijlen en de volle pijlen duidelijk te maken. Dit zal van pas komen bij het 

bespreken van figuur 18. 

 

De micro-ACE wordt gevormd door het geheel van programmatuur op de core en op de micro-

engines. De core kan het pakket laten vallen of teruggeven naar micro-engine 1. Die zal het 
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herkennen als een afgewerkt pakket en zal het doorsturen naar micro-engine 2. Daar draait de 

Egress-macro, die de pakketten naar de verzendbuffer kopieert.  

 

Figuur 5 illustreert dus de verschillende niveau’s van het programma en de hardware. Deze worden 

gescheiden door de dikke horizontale lijnen. Het onderste niveau, programma, is er bij gevoegd om te 

kunnen illustreren hoe de dispatch loop werkt en wat er ongeveer mogelijk is. Ook op de core lopen er 

programma’s, maar die zijn niet zo speciaal. Die bestaan gewoon uit twee grote stukken C-code, 

action.c en init.c. Ze bevatten allerlei functies. De functies uit init.c worden opgeroepen, zoals de 

naam al zegt, bij het opstarten van het programma. Ze zorgen voor de initialisatie. 

De functies uit action.c worden opgeroepen als er een uitzondering opgegooid wordt.  

 

Wat de tekening ook illustreert is dat de micro-engines in een vaste ring samenwerken. Van micro-

engine 1 ga je naar micro-engine 2, ga je naar micro-engine 3 en zo verder. Als je drie micro-engines 

gebruikt kan je bijvoorbeeld niet van de eerste naar de derde een pakket doorsturen. Je moet via de 

vaste ring naar de tweede micro-engine en dan kan je pas naar de derde. Hier werd reeds dieper op 

ingegaan in 3.1.3.     [3], [4], [5], [6], [7] 

 

3.2 Firewalling 
 

Je kan, naast default deny en default accept, nog twee grote verschillen qua aanpak van een firewall 

onderscheiden, namelijk bridging of routing. Het grote verschil tussen beide is dat een routing firewall 

tot op laag 3 van de protocol stack zichtbaar is en een bridging firewall slechts tot op laag 2. 

 

 

Figuur 6 
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Op figuur 6 zie je de protocol stack, zoals die in het Open Systems Interconnection – model 

gedefinieerd is. De interpretatie is dat de lagen gebruik maken van de diensten van de lagen eronder 

en een dienst leveren aan de laag erboven. Een voorbeeldje. De netwerklaag biedt de dienst “IP-

adressen” aan. Die maakt hiervoor gebruik van de adressen van de hardware, zoals 

ethernetadressen. Deze laatste bevinden zich in de datalinklaag, dus de netwerklaag maakt gebruik 

van de diensten die door de datalinklaag geleverd worden. Het TCP-protocol, maakt gebruik van IP-

adressen om een verbinding tussen twee PC’s met elk een adres op te zetten. Dit TCP-protocol 

bevindt zich op het niveau van de transportlaag. [2] 

 

De onderste laag is de fysische laag, het niveau van de kabels in het netwerk. De laag erboven, de 

datalinklaag, gaat tot op de hoogte van de adressen van de hardware, de ethernetadressen. Dit is het 

niveau waarop een bridge werkt. In tegenstelling tot de router, die zich een laag hoger bevindt, op het 

niveau van de IP-adressen. Dit betekent dus dat een bridge geen weet heeft van IP-adressen en een 

router wel. Dit geeft aanleiding tot een discussie of één van de voordelen van een bridge ten opzichte 

van een router nu is dat er geen aanvallen op het niveau van IP-adressen kunnen komen. Als je één 

van die discussies op het Internet eens volgt merk je al snel dat de meningen daarover zeer verdeeld 

zijn. Een veel gehoorde repliek op de opmerking in verband met de IP-adressen is dat het niet zo 

moeilijk is om dezelfde veiligheid die een bridge biedt te bereiken met een router.  

 
3.2.1 De bridging firewall 

 

Figuur 7 

 
 
 

 18 



 
Een bridge is een toestel dat gebruikt wordt om meerdere delen van een zelfde netwerk aan elkaar te 

hangen, zoals geïllustreerd op figuur 7. Dit wil zeggen dat het netwerkmasker en het netwerkadres 

van de netwerken die aan de bridge hangen hetzelfde blijven. Als er moet gecommuniceerd worden 

tussen verschillende netwerken moet er gebruik worden gemaakt van een router.  

De bridge weet naar wie de pakketten moeten doorgestuurd worden door een tabel aan te maken. Het 

eerste pakket van een verbinding moet steeds over alle interfaces verstuurd worden. De bridge zal 

dan in de gaten houden vanwaar het antwoord op het eerste pakket komt en zal de betrokken poorten  

in een tabel bijhouden. De volgende keer dat een pakket van dezelfde verbinding toekomt, moet het 

enkel op de correcte interface verstuurd worden en niet over alle interfaces. 

Dit noemt men MAC-adress learning. 

 

Deze kenmerken zorgen er voor dat een bridge de ideale oplossing is in het geval je geen aparte 

netwerken wil invoeren, bijvoorbeeld indien je een aantal gebruikers op een netwerk wil afschermen 

van de andere gebruikers op het netwerk.  

Dit kan bijvoorbeeld indien je in een bedrijf slechts één netwerk hebt waar iedereen toegang tot heeft 

en je wilt de computers van het kaderpersoneel afschermen van het andere gedeelte van het netwerk, 

omdat er bijvoorbeeld gevoelige informatie op de computers van het kaderpersoneel staat. Dit kan 

door een bridging firewall te gebruiken, zonder een nieuw netwerk te moeten opzetten. Ik wil hierbij 

opmerken dat er nog steeds communicatie mogelijk is tussen beide delen van het netwerk, deze zal 

alleen extra gefilterd worden. 

Figuur 8 illustreert een dergelijke constructie, met bijvoorbeeld deel 1 dat moet afgeschermd worden 

van deel 2. Er zal dan enkel firewalling toegepast worden bij verbindingen tussen deel 1 en deel 2, in 

de bridge. Een verbinding tussen deel1 of deel 2 en het Internet moet ook over de bridge, maar zal 

bijvoorbeeld niet gefilterd worden door de bridge, maar wel door de router, indien deze een firewalling-

service aanbiedt. 

Dit type firewall wordt dan in de regel gebruikt samen met een router, die eventueel ook firewalling 

doet, om het lokale netwerk af te schermen van het WAN. Dit in tegenstelling tot de bridge die één 

deel van het lokale netwerk afschermt van het andere.  

 

Voordeel van een bridge is dat het eenvoudiger is dan een router, maar een aantal dingen kunnen 

gewoon niet met een bridge. Van zodra je een netwerk wil afscheiden van een ander netwerk, met 

een ander netwerkadres, doorgaans het afscheiden van een LAN en een WAN, heb je een router 

nodig. Een bridge kan enkel werken met netwerken met hetzelfde netwerkadres.  

Om te routeren is er op Internet, bijvoorbeeld, een andere methode, via netwerkadressen. Dit protocol 

bevindt zich in de derde laag van de OSI-stack, en een bridge kan daar dus geen gebruik van maken. 

Een verbinding tussen twee netwerken heeft dus een router nodig. 
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Figuur 8 

 
 

3.2.2 De routing firewall 

 

Figuur 9 

 
De Routing Firewall scheidt netwerken af van elkaar, dit wil zeggen dat de netwerken die verbonden 

zijn met verschillende poorten van de router een ander netwerkadres hebben. Het is dus makkelijker 
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te bepalen welke poort de juiste is, omdat er met elke poort een bepaald netwerk verbonden is. 

Uitgaande van het IP-adres en het netwerkmasker kan je het netwerkadres berekenen en op die 

manier de correcte poort selecteren. Een routing firewall is ook duidelijker voor een netwerkbeheerder, 

het is gemakkelijker te bepalen en te onderscheiden wat waar gebeurt in het netwerk. Langs de 

andere kant is de werking van een bridge intuïtiever, maar het wordt moeilijker opgemerkt in een 

netwerk. Het komt er een beetje op neer dat het grotendeels een kwestie van smaak is. Dit komt zeer 

sterk tot uiting wanneer je op het internet een discussie volgt op één of ander forum over bridging dan 

wel routing. Voor elk argument pro is er wel een argument contra. Het argument dat er geen aanvallen 

op IP-niveau mogelijk zijn bij een bridge, maar wel bij een router wordt meermaals opgeworpen en 

aan de kant geschoven door de tegenstanders die stellen dat dit makkelijk te ondervangen is bij een 

router. Het enige objectieve criterium is eigenlijk dat je een bridge moet gebruiken als je geen 

afzonderlijke netwerken wil introduceren, maar hetzelfde netwerk wilt opdelen in een aantal delen. 

Een routing firewall moet je gebruiken wanneer je wel afzonderlijke netwerken hebt en wanneer er ook 

routeringsmogelijkheden op internet moeten zijn. 

 

Uiteindelijk zijn de echte verschillen in de mechanismen van de firewall vrij gering.  

 

3.2.3 Firewalling 
 
De bedoeling van firewalling is de verbindingen die geen gevaar inhouden voor de hosts van het 

netwerk dat je beschermt geen strobreed in de weg te leggen en de verbindingen die wel gevaar 

inhouden het zonlicht in de ogen niet te gunnen.  

 

In de praktijk kan dit natuurlijk nooit volledig lukken. Zelfs als je de regels van je firewall op een zeer 

correcte manier kunt implementeren en kunt opleggen aan het netwerk zorg je al voor een vertraging 

op het netwerk die veroorzaakt wordt door het analyseren van de pakketten. Het is dus zeker niet 

onbelangrijk om, naast het firewallen zelf, ook te focussen op de efficiëntie van de code en zoveel 

mogelijk het opzoekwerk in de tabellen en de toegangen tot het geheugen te beperken. Dit om de 

vertragingen voor de legitieme verbindingen zoveel mogelijk te beperken. 

 

Daarnaast is het ook niet altijd zo vanzelfsprekend de gevaarlijke en niet-gevaarlijke verbindingen te 

onderscheiden. Dit is wel meer de taak van de beheerder van de firewall die de configuratie van de 

firewall opstelt en valt dus buiten het bestek van een document over het ontwerp van een firewall. 

 

Het belangrijkste element aan een firewall is wellicht de tabel van toegelaten of verboden 

verbindingen, naargelang je de firewall als default accept of default deny configureert. Zoals in de 

inleiding uiteengezet leggen beide benaderingen gemiddeld evenveel druk op het geheugen met het 

van de tabel, die zoals uiteengezet zal worden, sequentieel nagekeken wordt. 
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Je zou nu kunnen zeggen dat het een groot verschil zal uitmaken als je de regels van de tabel op een 

geschikte wijze zou ordenen, en dat is waar, maar dit is spijtig genoeg niet echt mogelijk. Dit wordt 

duidelijk als je er even over nadenkt hoe je de ene regel van de andere kan onderscheiden. 

 

 Een eerste onderscheid is mogelijk op basis van het gebruikte protocol. Je kunt inderdaad de 

beperkingen op de verbindingen, de regels, gemakkelijk ordenen op basis van het protocol, en dit 

maakt de tabellen natuurlijk een heel stuk korter, maar het blijft toch een onmogelijke opgave om 

verder te ordenen.  

Immers, de enige verdere mogelijkheid is een ordening op basis van IP-adres(sen) en/of poort(en) en 

dan opzoeken op basis hiervan.  

 

Dit lijkt misschien veelbelovend, maar een regel wordt in de firewall gedefinieerd door een ondergrens 

en bovengrens te geven voor elke variabele of een aanduiding dat de variabele er niet toe doet en er 

dus niet op gefilterd wordt. Deze variabelen zijn beide IP-adressen en beide poorten. Dit betekent dat 

je een hele reeks bronadressen hebt die toegelaten zijn, met een hele reeks bestemmingen 

aangekoppeld, met nog eventueel een reeks poorten. 

Een andere mogelijkheid is  dan bijvoorbeeld te ordenen op bronadres en op die manier een hele 

tabel met doeladressen en poorten aan te maken. Deze aanpak verlegt het probleem enkel naar het 

opzoeken in de tabel met doeladressen en poorten.  

Een laatste mogelijkheid is ordenen op bron- en bestemming- adres en –poort. Dit leidt tot een tabel 

van immense afmetingen. In deze tabel zou je dan wel via een hashing-mechanisme zeer efficiënt 

kunnen zoeken, maar spijtig genoeg zal ze nooit in een geheugen passen. 

 

Een voorbeeldje om dit nog iets te verduidelijken. Stel dat je bijvoorbeeld geen beperkingen legt op de 

IP-adressen, voor de eenvoud, en enkel op de poorten. Stel verder de beperking op je bronpoort van 

1200 tot 1300 en deze op je bestemmingspoort van 1400 tot 1500. Als je een entry wilt toevoegen 

voor elke combinatie van IP-adressen en poorten betekent dit al 10000 entries, namelijk 100 die horen 

bij bronpoort 1200, 100 bij bronpoort 1201 en zo verder. 

 

Kortweg, die tabel met regels moet steeds sequentieel doorgenomen worden, daar kan je al niks aan 

veranderen. 

 

Het is nu zo dat men in een klassieke firewall doorgaans voor elk pakket dat toekomt heel de tabel 

met regels doorloopt en kijkt of het pakket al dan niet doorgestuurd mag worden. Het connection 

tracking protocol vermindert dit een stuk, aangezien er, zodra het duidelijk is dat de verbinding 

toegelaten is, in de tabel met actieve verbindingen een entry ingevoegd wordt. Deze tabel kan nu wel 

op een degelijke manier doorzocht worden, namelijk met een hash. Op die manier zorgt het 

connection tracking protocol dus voor een verbetering van de prestaties van de firewall.  
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Figuur 10 illustreert hoe het opzetten van een verbinding verloopt. Een pakket van een nieuwe 

verbinding komt toe op de core ( zie figuur 5 ), en gaat door de tabel met toegelaten verbindingen. Dit 

is de tabel die niet door middel van een hash kan doorzocht worden, in tegenstelling tot de tabel 

rechts op de figuur.  

 

Er zijn nu drie mogelijkheden. Een eerste is dat de verbinding toegelaten is . Er wordt dan gewoon 

een entry toegevoegd in de tabel met opgezette verbindingen. Indien de verbinding niet toegelaten is, 

zijn er nog twee mogelijkheden. Het kan zijn dat het betreffende pakket gewoon weggegooid zal 

worden, maar het kan ook zijn dat er wel naar de tabel gegaan wordt om een entry toe te voegen. 

Deze entry wordt dan in de Invalid-toestand gezet en het pakket wordt weggegooid. Deze toestand wil 

zeggen dat volgende pakketten van dezelfde verbinding een entry zullen tegenkomen in de tabel en 

dus niet meer naar de core zullen gaan, maar de pakketten zullen niet doorgestuurd worden, maar 

weggegooid. De reden hiervoor wordt in hoofdstuk vier uitgelegd, samen met de andere toestanden 

die aan een verbinding kunnen toegekend worden door het connection tracking protocol. 

 

Het kan ook zijn dat een pakket van een toegelaten verbinding geweigerd wordt. Dit gebeurt als het 

slot waarin de entry zou moeten weggeschreven worden vol is. Dan kan er logischerwijze geen 

nieuwe entry meer toegevoegd worden en het pakket wordt gewoon weggegooid. 
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Figuur 10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 24 



Hoofdstuk 4: Het Connection Tracking protocol en de 
uiteindelijke implementatie 
   
4.1 Inleiding 
 

De eerste vingeroefening, met als doel het beter leren kennen van het programmeermodel en de 

hardware, was het programmeren van een stateless firewall. Een stateless firewall is een firewall die 

geen toestandsinformatie bijhoudt over het protocol dat behandeld wordt, in tegenstelling tot een 

stateful firewall.  

 

Deze stateless firewall is, naast een vingeroefening, ook wel een goede basis om de stateful firewall 

te schrijven. Een aantal dingen kan je zo overnemen. 

 

De stateful firewall gebruikt het systeem dat Linux gebruikt in Netfilter, namelijk het connection 

tracking protocol, om de toestanden van de te behandelen protocollen bij te houden.  

 

4.2 Stateless firewall 
 

De stateless firewall houdt dus, zoals gezegd, geen toestandsinformatie bij. Daarnaast wordt de tabel 

waar de statische regels in bijgehouden worden bij het opstarten ingevuld en niet bijgevuld. Met 

andere woorden, deze implementatie maakt nog geen gebruik van een lijst met mogelijke toegelaten 

verbindingen of regels, maar maakt enkel gebruik van een tabel met al ingevulde, actieve 

verbindingen.  Deze tabel verandert niet tijdens de uitvoering van het programma. Het is in ieder geval 

een goede basis voor de stateful implementatie.  

 

Wat de stateless implementatie dan eigenlijk doet is kijken wat het basisprotocol van de verbinding is. 

Dit kan IP of ARP zijn. In geval van ARP wordt er niet verder gekeken. Het pakket wordt gewoon 

doorgestuurd. In het geval van IP wordt er nog een verschil gemaakt tussen ICMP, UDP of TCP. In 

het geval van TCP wordt er geen verder onderscheid meer gemaakt tussen al of niet FTP, dat is niet 

van belang voor de stateless implementatie. Er wordt ook nog geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid tot het opwerpen van uitzonderingen.Dit laatste betekent dat er niets wordt afgehandeld 

op de core. Alles wordt dus nog volledig in assembler geschreven. Er is ook nog geen 

sluitmechanisme. 

 

Deze stateless firewall is vrij beperkt in mogelijkheden. De stateful-implementatie is veel interessanter 

en ik zal daar dan ook een stuk dieper op ingaan in de volgende paragraaf. 
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4.3 De stateful firewall 
 

4.3.1 Het Connection Tracking protocol 
 
Vooraleer ik ook maar iets zinnig over de stateless implementatie kan zeggen, moet ik natuurlijk 

uiteenzetten hoe het ConnectionTracking protocol eigenlijk de toestand van de verbindingen bijhoudt. 

Netfilter is de opvolger van de ipchains uit Linux. Een onderdeel van Netfilter is het Connection 

Tracking protocol. Dit protocol laat toe beslissingen in verband met de firewall te nemen op basis van 

meer gegevens dan de gewone regels uit firewalls die de verbindingen niet opvolgen. Bijvoorbeeld, 

indien je kan volgen in welke toestand een TCP-verbinding zich ergens bevindt, kan je enkel 

pakketten toelaten waarvan zowel de SYN- als de ACK-vlag gezet is in het geval het tweede pakket 

van het 3-way handshake protocol verwacht wordt. Hier zal ik verder in het hoofdstuk iets dieper op in 

gaan.  [1] 

 

4.3.1.1 : Netfilter en het connection tracking protocol 
 

In figuur 11 vind je een schematisch overzicht van het Netfilter – protocol. 

 

Je kunt ten eerste de vijf kettingen onderscheiden, namelijk INPUT, OUTPUT, FORWARD, 

PREROUTING en POSTROUTING.  

Per ketting kunnen nu één of meerdere van de tabellen gebruikt worden. Elke tabel stelt een mogelijke 

functionaliteit voor. Niet alle tabellen zijn in alle kettingen beschikbaar, of met andere woorden, niet 

elke functionaliteit is in elke ketting beschikbaar. Zoals je op de tekening ziet kan je in de 

POSTROUTING- en PREROUTING-ketting de filter-tabel, die instaat voor het de firewallingsfunctie,  

bijvoorbeeld niet gebruiken.  

In de mangle-tabel kan je aanpassingen doen aan de pakketten die je doorgestuurd krijgt. Andere 

tabellen zijn de reeds vermelde filter-tabel en ook nog de nat-tabel. De nat-tabel dient, zoals de naam 

al doet vermoeden, voor Network Address Translation. Hier zal ik niet dieper op ingaan omdat dit 

gedeelte van het Connection Tracking protocol buiten het doel van mijn afstudeerwerk valt. 

 

De filter-tabel is, zoals gezegd, de tabel die dient voor het firewallen. Hierin kan je de pakketten 

vergelijken met de regels die aanduiden welke pakketten toegelaten zijn en welke niet. Op dit moment 

is het volgen van de verbinding al gebeurd. Heel het opvolgen van de verbindingen gebeurt in de 

PREROUTING-ketting. Alleen bij Network Address Translation kan er nog een aanpassing van de 

ConnectionTracking tabel, de tabel met verbindingen en hun toestand,plaatsvinden, namelijk in het 

POSTROUTING-gedeelte. 

De mangle-table wordt, iets specifieker, gebruikt voor het aanpassen van de Time To Live, de 

grootheid die er voor zorgt dat de pakketten niet eeuwig op het netwerk rond blijven zweven in geval 

van een fout. Andere grootheden zijn de Type Of Service en de Mark, waarin je bijvoorbeeld de 

bandbreedte kan beperken. Deze marks worden herkend door een specifiek programmaatje, iproute2. 
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De Type Of Service heeft, evenals de Mark, invloed op de routering van het pakket, maar deze velden 

worden  allebei in de regel niet gebruikt op het Internet, zodat de enige nuttige grootheid de Time To 

Live is. 

 

 

Figuur 11 
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De kettingen hebben de volgende betekenis. De PREROUTING-ketting is degene die komt voor het 

filteren en het eventuele routeren van het pakket, zoals de naam doet vermoeden. De 

POSTROUTING-ketting is dan natuurlijk de ketting die na het filteren en routeren komt.  

De FORWARD-ketting wordt gebruikt wanneer het pakket niet voor de host waarop Netfilter draait 

bestemd is. De INPUT-en OUTPUT-kettingen zijn voor de pakketten die wel voor de plaatselijke 

gebruiker bestemd zijn.  

In de praktijk zullen de INPUT- en OUTPUT-ketting niet gebruikt worden, aangezien er geen 

pakketten voor de firewall zelf bestemd zullen zijn. 

 

Heel dit protocol is volledig configureerbaar door de gebruiker.  Dit betekent dus dat je zelf kiest 

wanneer je filtert en of je de mangle-table gebruikt, en als je dat doet, wanneer dan wel. Je kan de 

firewall zodanig minimaal configureren dat je niet veel meer dan een stateless firewall bekomt, maar je 

kan de firewall ook zo strikt configureren dat bijvoorbeeld de volledige toestandstransitietabel van het 

TCP-protocol exact moet gevolgd worden. Deze tabel en de bijhorende uitleg staat in 4.3.3.1. [1] 

 

4.3.2 Het Connection Tracking Protocol 
 
4.3.2.1 Internal Land States : NEW en ESTABLISHED 
 

Het connection tracking protocol steunt in grote mate op de internal-land states. Dit zijn de specifieke 

toestanden van het Connection Tracking Protocol en zijn, en dit is cruciaal, verschillend van de 

toestanden van het behandelde protocol zelf, zoals TCP, UDP ( dat eigenlijk een protocol zonder 

toestand is ) .  

De Internal-Land toestanden zijn de toestanden NEW, ESTABLISHED, RELATED en INVALID.  

De NEW-toestand is de toestand van de verbinding waarvan de firewall slechts één pakket gezien 

heeft. Wordt er een tweede pakket gestuurd als antwoord dan komen we steeds in de 

ESTABLISHED-toestand, tenzij we het strikte model implementeren. Dan kan het pakket, indien het 

niet voldoet aan de verwachtingen die voortvloeien uit het type protocol en de huidige toestand, 

weggegooid worden. Verdere uitleg volgt in 4.3.3.1. [1] 

  

4.3.2.2 Internal Land States : RELATED 
 

Een verbinding wordt in de RELATED-toestand gezet bij bepaalde protocollen die een tweede 

verbinding verwachten. ICMP kan dit gebruiken, bijvoorbeeld indien een bepaalde gebruiker niet 

bereikbaar is, wordt er een ICMP-bericht teruggestuurd, als respons op het openen van bvb een TCP-

verbinding. Deze ICMP-verbinding is dan een RELATED-verbinding. Om de RELATED-toestand uit te 

leggen is een protocol zoals FTP echter handiger.  

Het File Transfer Protocol zorgt voor overdracht van grote hoeveelheden gegevens en opent twee 

TCP-verbindingen, een controleverbinding en een dataverbinding.  
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Stel nu dat de dataverbinding geopend wordt tussen poorten en IP-adressen die eigenlijk niet 

toegelaten zijn in de configuratie. Dat kan, want een protocol weet natuurlijk niets van de configuratie 

van de firewall. Dan zou het kunnen dat de firewall deze verbinding weigert, terwijl ze eigenlijk wel 

onderhandeld en goedgekeurd werd in de controleverbinding, en er eigenlijk ook niets gevaarlijks is 

aan het toelaten er van, want deze controleverbinding werd zelf onderhandeld en goedgekeurd 

volgens de configuratie. Dit betekent dat de daaruit voortvloeiende dataverbinding ook toegelaten is, 

maar het is doorgaans geen slecht idee om bijvoorbeeld rechtstreeks openen van een verbinding naar 

poort 20 van een FTP-server, de datapoort, steeds te weigeren. Je rekent dan op het connection 

tracking protocol om de dataverbinding toe te laten. Daarvoor dient de RELATED-toestand. Er wordt 

een entry toegevoegd aan de tabel, met als toestand RELATED, die dat euvel opvangt. Als er 

geantwoord is op de verbinding komt deze ook in de ESTABLISHED-toestand. 

Een verbinding is dus RELATED met een andere verbinding, indien deze eerste verbinding nooit mag 

voorkomen als de tweede verbinding niet bestaat, zoals de dataverbinding en de controleverbinding 

van FTP. 

 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat een verbinding in de RELATED-toestand gezet wordt als 

voorzorg, dit wil zeggen dat, nog voor dat er een eerste pakket van deze verbinding toegekomen is, 

de verbinding reeds toegelaten werd, precies omdat ze verwacht wordt wegens haar verband met een 

reeds opgezette verbinding. Dit zal iets uitgebreider aan bod komen in 4.3.3.3.  

 

Dit maakt een RELATED-verbinding natuurlijk een speciaal iets. [1] 

 

4.3.2.3 Internal Land States : INVALID 
 

De INVALID-toestand dient eigenlijk om aan te geven dat een verbinding geweigerd werd.  

Waarom nu zo’n toestand invoeren en niet gewoon het pakket van een niet-toegelaten verbinding 

weggooien ? Wel, stel dat bijvoorbeeld een UDP-verbinding geopend wordt naar een host achter de 

firewall en deze verbinding is niet toegelaten. Om tot de conclusie te komen dat een verbinding niet 

toegelaten is moet je, zoals in de inleiding gezegd, een configuratiebestand sequentieel nakijken. Om 

deze overhead te vermijden is het beter de INVALID-toestand in te voeren, want als het eerste pakket 

van bijvoorbeeld een video-stream geweigerd wordt, zal dat met de volgende pakketten duidelijk ook 

zo zijn. Om niet dadelijk het geheugen te overbelasten bij een reeks pakketten van een verboden 

verbinding, die er voor zorgen dat telkens die hele tabel met regels nagekeken moet worden, is deze 

toestand zeer handig. Immers, als een verbinding een eerste keer geweigerd wordt, zal dat met de 

andere pakketten ook zo zijn. Als je dan geen entry toevoegt aan de tabel met verbindingen, in dit 

geval met de toestand INVALID, die aangeeft dat het een verboden verbinding is, zal de firewall dat 

niet weten en voor het volgende pakket weer de hele regeltabel nakijken. Dit zal zodoende voor veel 

overhead zorgen, overhead die kan vermeden worden door die INVALID-toestand. Het blijft natuurlijk 

enigszins redundant. Deze verbinding werd immers al verboden in de regeltabel en je zal ze op die 
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manier nog eens verbieden in de tabel met actieve verbindingen. De snelheidswinst is echter een niet 

te onderschatten voordeel. 

 

Je zou je nu kunnen afvragen wat het eigenlijke verschil tussen de twee toestanden NEW en 

ESTABLISHED is. De ESTABLISHED-toestand is de toestand waarbij er normaal gezien niets meer 

gecontroleerd wordt maar waarbij er dadelijk verondersteld wordt dat de pakketten voldoen. Deze 

worden dus gewoon doorgelaten worden. Het kan echter nuttig zijn ook nog de TCP-toestanden te 

volgen en op basis daarvan verdere beslissingen te nemen. De NEW-toestand betekent dat het 

pakket het eerste van een verbinding is. Dit pakket kan afkomstig zijn van een host buiten het lokale, 

beschermde netwerk en bestemd zijn voor een gebruiker achter de firewall, in het beschermde 

netwerk, of met andere woorden de verbinding wordt geopend van een host buiten het netwerk.  

Soms wil je vermijden dat iemand zomaar een verbinding vanuit een ander netwerk  kan openen naar 

het netwerk dat je wilt beschermen. Hiervoor dient ook de NEW-toestand : als een verbinding in deze 

toestand staat en het behandelde pakket komt niet van het beschermde netwerk, kan je de verbinding 

weigeren. Je kan dit zo afhandelen omdat, zoals gezegd, het connection tracken gebeurt voor het 

firewallen en je dus bij je firewallings-beslissing gebruik kan maken van de toestand van je verbinding. 

[1] 

Het verschil tussen de RELATED-toestand en de NEW-toestand zal ik uitleggen nadat ik het FTP-

protocol uitgelegd heb. 

 

 

Ik zal het connection tracking  protocol nu illustreren aan de hand van twee belangrijke protocollen, 

namelijk TCP en FTP.  
 
4.3.3 TCP, FTP en het Connection Tracking Protocol 
 
4.3.3.1 TCP 
 
In figuur 12 staat het transitiediagram van TCP. De toestanden van het protocol staan in een ellips 

geschreven, de overgangen zijn de pijlen. De onderbroken pijltjes zijn de overgangen van de server 

en de volle pijlen zijn de overgangen van de client. Het woord send betekent dat een bericht gezonden 

wordt bij de overgang. Het woordje recv betekent dat, indien het bericht ontvangen wordt, de 

overgang plaatsvindt. 

 

Wat kan je nu afleiden uit het transitiediagram? Ten eerste dat een TCP-verbinding niet zomaar tot 

stand komt. Zodra de server staat te luisteren en het programma wil data beginnen versturen, zal de 

client een SYN-bericht versturen. Het protocol zit dan in de SYN_SENT – toestand. Zodra het SYN-

bericht ontvangen wordt, wordt een SYN/ACK-bericht verstuurd en staat het protocol in de 

SYN_RECV-toestand. Bij ontvangst van het SYN/ACK-bericht wordt een laatste ACK-bericht 

verstuurd en het protocol staat in de ESTABLISHED-toestand zodra ook het laatste ACK-bericht door 
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de server ontvangen wordt. Het verloop van het afsluiten van een verbinding kan je eveneens afleiden 

uit figuur 12.  

De zopas beschreven manier van opzetten van een verbinding noemen we 3-way handshake. De 

reden hiervoor is dat elk pakket waarvan de SYN-vlag  aanstaat informatie over de op te zetten 

verbinding bevat. Elke ACK-vlag betekent een bevestiging van ontvangst van deze informatie. Op die 

manier kan je dus een betrouwbare verbinding opzetten. Het SYN/ACK bericht stuurt dus, via de SYN-

vlag, informatie over de verbinding door en laat, via de ACK, weten dat de eerder doorgestuurde 

informatie over de verbinding goed ontvangen is, twee vliegen in één klap. 

Je kunt er tijdens het volgen van een verbinding voor kiezen om er voor te zorgen dat de verbinding 

op een correcte manier opgezet wordt, dus eerst SYN, dan SYN/ACK en vervolgens ACK. Op die 

manier kan je er zeker van zijn dat, indien je een verbinding toevoegt aan je lijst van opgezette 

verbindingen, dit ook een gewenste verbinding is. Hiermee bedoel ik dat, indien je dit niet doet, het 

mogelijk is een verbinding toe te voegen aan je lijst, die eigenlijk geweigerd werd door de gebruiker in 

je netwerk.  

Ik zal dit verder illustreren door toe te lichten wat het connection tracking protocol nu eigenlijk doet, 

aan de hand van figuur 13. [2] 
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4.3.3.2 Het Connection Tracking Protocol en TCP 

 

Figuur 12 

 
De client stuurt een SYN-bericht en TCP staat dus in de toestand SYN_SENT. De verbinding, in het 

geval die toegelaten is, staat in de internal-land state NEW. 

Er wordt een SYN/ACK bericht teruggestuurd, TCP staat op dat moment in de SYN_RECV-toestand, 

maar de internal land state is reeds ESTABLISHED. 

 

Het TCP-protocol komt pas in de ESTABLISHED-toestand zodra het ACK-bericht verstuurd en 

ontvangen is. Dit om dus goed te illustreren dat de internal-land toestanden van het Connection 

Tracking Protocol niet dezelfde zijn als de toestanden van TCP en in principe niets met elkaar te 

maken hebben. Dit is zeer belangrijk, want ook protocollen die eigenlijk niet verbindingsgeorïenteerd 
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zijn kunnen dus op die manier behandeld worden. UDP kan dus ook op deze manier afgehandeld 

worden.  

Als je deze manier van toevoegen van een verbinding bekijkt zie je wat het probleem kan zijn met het 

niet volgen van het handshake protocol, na twee berichten, één heen en één terug, kan de verbinding 

volgens het protocol in de ESTABLISHED-toestand staan en alle priviliges die daar mee gepaard 

gaan krijgen. In het TCP-protocol is er eigenlijk geen verbinding, want de verbinding werd bijvoorbeeld 

niet aangegaan door één van de twee gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld als in het tweede bericht de 

SYN en de ACK vlag niet gezet zijn, wat zou moeten volgens het handshake-protocol. Dit is een 

gevaarlijke situatie, die vermeden kan worden door het toevoegen van een verbinding in de NEW-

toestand aan de tabel met actieve verbindingen maar toe te laten als het SYN-vlagje van het pakket 

gezet is. Ook de overgang naar de ESTABLISHED-toestand mag je maar toe te laten indien de 

verbinding in de NEW-toestand staat en zowel de SYN- als de ACK-vlag van het pakket gezet zijn. 

 

 

Figuur 13 

  
 
4.3.3.3 Het Connection Tracking Protocol en FTP 

 

Het FTP-protocol is ingewikkelder dan TCP omdat er meerdere verbindingen aan te pas komen. FTP 

maakt gebruik van het TCP-protocol om gegevens over te sturen via een netwerk. Het FTP-protocol 

zit eigenlijk een aantal lagen boven het TCP-protocol in de OSI protocol stack. De OSI protocol stack 

werd in hoofdstuk 3 gedetailleerd besproken. Er wordt gebruik gemaakt van het onderliggende TCP-

protocol om twee verbindingen op te zetten, een controleverbinding en een dataverbinding. De 

controleverbinding wordt gebruikt om informatie over te brengen over de dataverbinding, onder andere 

de poort en het IP-adres van de dataverbinding die opgezet wordt, gebruikersnaam en paswoord, 

overigens onversleuteld, en nog een aantal andere dingen die iets minder relevant zijn. De 
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communicatie gebeurt via hetzelfde procédé als bij het telnetprotocol, namelijk byte voor byte, in 

ASCII. Concreet wordt bijvoorbeeld het cijfer 10 doorgestuurd door eerst het cijfer 1 door te sturen en 

vervolgens het cijfer nul, maar natuurlijk in ASCII, dus 31 en 30 in hex. Voor de ascii-tabel verwijs ik 

naar appendix A. 

 

De controleverbinding heeft een vaste poort 21 en de dataverbinding de vaste poort 20 op de server. 

De controleverbinding wordt telkens geopend naar poort 21. In de dataverbinding zou dus ook in 

theorie steeds poort 20 een rol moeten spelen, maar in de praktijk is dit niet zo in het geval van 

passieve FTP. 

 

Belangrijk bij het FTP-protocol is wie de dataverbinding opzet. De controleverbinding, de aanvraag tot 

overdracht van een bepaald bestand, wordt steeds opgezet door de client. De dataverbinding kan 

zowel door de client als door de server opgezet worden. In het eerste geval noemen we het passieve 

FTP, in het tweede geval actieve FTP. 

 

 

Figuur 14 

 
Figuur 14 illustreert actieve FTP. De client opent, via een poort die groter is dan 1024, want alle 

poorten die lager zijn dan 1024 hebben een vast protocol geassocieerd, een verbinding met poort 21 

van de server. Dit is de controleverbinding. 

Via deze controleverbinding wordt de informatie over de op te zetten dataverbinding doorgestuurd. De 

server zal deze verbinding openen vanaf poort 20. 
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Figuur 15 

 
 
Passieve FTP staat hierboven schematisch uitgelegd. De controleverbinding wordt op dezelfde manier 

geopend vanuit de client. Het verschil is dat nu de client ook de dataverbinding opent, maar die maakt 

eigenlijk nooit gebruik van poort 20, in dit voorbeeld maakt de verbinding gebruik van poort 1027 aan 

de clientzijde en poort 2024 aan de serverzijde. In het algemeen zullen twee poorten groter dan 1024 

gebruikt worden, omdat alle poorten lager dan 1024 een vast protocol met zich geassocieerd hebben. 

Bemerk dat er bij passieve FTP geen gebruik zal gemaakt worden van poort 21. 

 

4.3.3.4 Het gebruik en de zin van de PORT- en PASSIVE-berichten 
 

Zowel bij passieve als bij actieve FTP wordt gemeld welke poorten zullen gebruikt worden via de 

controleverbinding, althans toch de poort en het IP-adres van de deelnemer die de verbinding niet 

opent. De specificaties van de andere deelnemer volgen uit de specificaties van de 

controleverbinding. Je zou je nu kunnen afvragen waarom dit eigenlijk nodig is, waarom al die 

moeilijkheden niet achterwege laten en strikt standaardpoorten gebruiken. De reden hiervoor is dat 

FTP een structuur toelaat die geïllustreerd wordt in figuur 16. 

 

Hier zie je dat de controleverbinding tussen hosts A en B kan opgezet zijn en dat er via deze 

verbinding kan onderhandeld worden over een overdracht van een bestand tussen hosts A en C. Op 

zo’n ogenblik moet er natuurlijk gecommuniceerd worden en kan je niet gewoon onderstellen dat er 

via een aantal standaardpoorten zal gecommuniceerd worden, want hoe kan je bijvoorbeeld het IP-

adres van host C voorspellen?  Vandaar deze structuur die gebruik maakt van het PORT-bericht, in 

het geval van actieve FTP en van het PASV-bericht in het geval van passieve-FTP. 
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Figuur 16 

 
Beide berichten dienen om de kenmerken van de dataverbinding te communiceren, en hoewel ze dit 

beiden syntactisch een tikje anders doen, blijft het principe hetzelfde. Het PORT-bericht wordt door de 

gebruiker naar de server gestuurd en het PASV-bericht door de server naar de gebruiker. In het 

algemeen worden de berichten gestuurd door degene die de verbinding niet opent. 

 

Van zodra je de informatie over de op te zetten dataverbinding onderschept hebt, wordt FTP gewoon 

twee TCP-verbindingen, die op dezelfde manier afgehandeld worden als zopas besproken in 4.3.3.2. 

 

Dit is ongeveer het belangrijkste over het FTP-protocol. Het is voor dergelijke protocollen, met een 

verbinding die afhangt van een andere verbinding, dat het connection tracking protocol een 

RELATED-toestand heeft.  

 

Zoals gezegd zal ik nu uitleggen wat het verschil tussen de NEW-toestand en de RELATED-toestand 

is.  

De  RELATED-toestand wordt gebruikt om de dataverbinding op te vangen. In het geval van actieve 

FTP wordt de dataverbinding geopend van buiten het beschermde netwerk naar het beschermde 

netwerk. 

Bij de NEW-toestand is het nu zo dat je nieuwe verbindingen kan verbieden om te openen van buiten 

het beschermde netwerk naar een host achter je firewall, binnen je beschermde netwerk. 

Voor een dataverbinding van FTP wil je dat natuurlijk niet, want dan zou deze steeds geweigerd 

worden in het geval van actieve FTP. Vandaar een andere toestand, zodat je verbindingen in de 

NEW-toestand kunt weigeren als ze van buiten het netwerk opgezet worden, zonder dat met 

 36 



dataverbindingen van een FTP-verbinding te doen. Deze laatste staan immers in de RELATED-

toestand, en niet in de NEW-toestand. 

 

4.3.4 De stateful firewall 
 
Mijn uiteindelijke implementatie maakt gebruik van twee zelfgeschreven macro’s die kunnen 

opgeroepen worden in de dispatch loop. Figuur 18 illustreert dit. De functionaliteit valt dus uiteen in 

twee grote delen op de micro-engines. Daarnaast wordt er ook nog een deel afgehandeld op de core. 

  

De eerste macro kijkt welk type protocol er gebruikt wordt en wordt dus ook steeds uitgevoerd, welk 

type pakket er ook behandeld wordt. Dit wordt geïllustreerd door het feit dat er geen stippellijn kan 

gevolgd worden voor de eerste macro uitgevoerd wordt. De tweede macro wordt enkel opgeroepen 

indien TCP ( en dus ook FTP, dat gebruik maakt van TCP ) of UDP herkend wordt.  

In het geval van ARP of ICMP worden de pakketten zonder meer doorgestuurd. Er wordt geen 

verbinding bijgehouden en er wordt niet nagekeken of ze toegelaten zijn, deze functionaliteit is niet 

toegevoegd. De reden hiervoor is dat ICMP eigenlijk weinig schade kan aanrichten indien de andere 

protocollen maar correct afgehandeld worden. ICMP wordt bijvoorbeeld ook in ongeveer alle 

commerciële firewalls gewoon doorgelaten of gewoon weggegooid, met andere woorden niet 

opgevolgd. ARP wordt bij mij doorgelaten omdat ik aan bridging doe en dus geen ARP-tabel bijhoudt, 

omdat dit al een niveau hoger zit dan mijn bridge. Ook met ARP kan er niet echt veel fout lopen.  

Alle andere protocollen worden geweigerd. 

 

In het geval er een TCP- of UDP-verbinding geopend wordt, moet er een entry toegevoegd worden 

aan de tabel. Zie figuur 10 hiervoor. 

De tweede macro zal de huidige tabel met verbindingen nakijken, gebruik makend van een hash om 

het aantal geheugentoegangen te beperken.  

Indien er zich al een verbinding met de juiste kenmerken in de tabel bevindt, zal er natuurlijk geen 

toegevoegd moeten worden en wordt de firewallingsbeslissing genomen, na eventueel de toestand 

van de verbinding aan te passen. Hiermee bedoel ik dat, indien de verbinding zich in user-land state 

NEW bevindt, deze toestand naar ESTABLISHED zal overgaan. In het geval de verbinding in de 

INVALID-toestand staat zal het bericht natuurlijk weggegooid worden. Het bericht zal ook weggegooid 

worden indien het TCP-toestandstransitiediagram, zie figuur 12, niet gevolgd wordt. 

 

De entries in mijn implementatie en in het Connection Tracking protocol op Linux komen niet volledig 

overeen. In beide gevallen worden natuurlijk de IP-adressen en de poorten bijgehouden, maar mijn 

Connection Tracking  informatie is zoveel mogelijk beperkt, dit om de tijd nodig om naar het geheugen 

te schrijven en te lezen te beperken.  

Netfilter houdt bijvoorbeeld ook de verwachte kenmerken van het terugkerende pakket bij. Op zich is 

dit niet nodig, als je weet wat de huidige toestand van het protocol is, en dit houd ik bij in mijn 

Connection Tracking informatie. 
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Een concreet voorbeeld : Netfilter houdt bij dat, indien de TCP-toestand SYN_SENT is, de SYN- en 

ACK-vlaggen in het terugkerend pakket moeten gezet zijn. Dit is niet nodig, want dit spreekt voor zich 

als het pakket in de SYN-SENT toestand staat. Uitgaande van de toestand van het TCP-protocol kan 

je dus een pakket weggooien indien het niet aan deze kenmerken voldoet.  

In tegenstelling tot Netfilter houd ik dit niet bij in het geheugen, maar houd ik er rekening mee in mijn 

code. Dit verhoogt natuurlijk het aantal regels code, maar verkleint de benodigde geheugenruimte, en 

dus de tijd nodig om de informatie weg te schrijven naar de tabel. Een ander groot deel van Netfilter is 

de informatie om aan Network Address Translation te doen. Ook dit moet ik niet bijhouden, aangezien 

NAT geen deel van mijn opdracht uitmaakt.  

 

 

 

Figuur 17 

 
Mijn entries zien er dus uit zoals geïllustreerd in figuur 17 : vier bytes bron-IP-adres, vier bytes 

bestemmings-IP-adres en twee maal twee bytes voor beide poorten. Dit geeft twaalf bytes. Daar 

komen dan nog vier bytes bij voor de connection tracking informatie, namelijk één byte voor de 

toestand van het protocol, in het geval van TCP, één byte voor de toestand van de verbinding, de 

user-land states ( NEW, ESTABLISHED, …) , en één byte voor de tijdstempel, om verbindingen die 

verlopen zijn te kunnen herkennen en te kunnen verwijderen uit de tabel.  

Dit beslaat inderdaad slechts drie byte, maar het Sram-geheugen, waarin mijn tabel opgeslagen ligt, is 

vier-byte gealigneerd, en op die manier beslaat één volledige regel dus zestien byte. Een regel in het 

connection tracking protocol beslaat rond de driehonderd bytes, een groot verschil dus. 

 

De tabel is geordend in slots, elk met 8 buckets. Er worden acht bits van de hash gebruikt om het slot 

te adresseren in het geheugen, dit maakt 256 slots en een totaal van 32768 byte nodig voor de tabel 

in het geheugen, aangezien er per slot acht buckets van 16 byte beschikbaar zijn. 

 
De hash moet zodanig berekend worden dat een pakket met bronadres A, doeladres B, bronpoort C 

en doelpoort D aan dezelfde verbinding gelinkt wordt als een pakket met bronadres B, doeladres A, 

bronpoort D en doelpoort C. Immers, als dit niet het geval zou zijn, zouden er twee verschillende 

entries voor dezelfde verbinding gebruikt worden. 
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De hash wordt berekend door zowel van beide IP-adressen als van beide poorten een exclusieve OF 

te nemen. Voor de hoogste vier bytes van de 64-bit hash wordt de exclusieve OF van de IP-adrressen 

gebruikt. Voor de laagste vier bytes wordt de exclusieve OF van de exclusieve OF van de IP-adressen 

en de exclusieve of van de IP-Poorten gebruikt. 

Op die manier heb je zeker een unieke hash. Daarnaast zal de heengaande verbinding dezelfde hash-

waarde als de terugkerende verbinding hebben, wat cruciaal is. 

Ik heb gekozen om een exclusieve OF te gebruiken omdat een EN teveel nullen accumuleert en een 

OF teveel enen accumuleert. De kans is dus groter dat de waarde die aan de hash-engine wordt 

meegegeven hetzelfde is bij verschillende verbindingen indien EN- of OF-bewerkingen gebruikt 

worden. 

 

Het ontwerp van de firewall wordt geïllustreerd in figuur 18. Een pakket volgt de weg van de 

ontvangstbuffer naar de eerste micro-engine. Daar loopt de ingress-macro, die het pakket naar 

SDRam gekopieerd heeft. De andere macro’s, op de egress-macro na, zijn de stukken die ik 

geschreven heb. De eerste macro herkent IP en ARP en stuurt gewoon door in het geval er geen TCP 

of UDP herkend wordt. Dit doorsturen wordt ook hier geïllustreerd door de stippelpijl en ook hier geldt 

weer dat dit gebeurt door het volgen van het pad voorgesteld door de volle pijlen. In het geval er TCP 

of UDP herkend wordt, wordt de tweede macro opgeroepen.  

Als er al een actieve verbinding is, wordt het pakket doorgestuurd naar de tweede micro-engine, 

indien de verbinding en het pakket dit toelaten, dit wil zeggen, als het een goed pakket is met 

betrekking tot de toestand. In het geval dit niet zo is of de verbinding staat in de invalid-toestand, 

wordt het pakket weggegooid.  

De tweede macro zal dus de hash berekenen en de tabel doorzoeken. In het geval er een verbinding 

gevonden wordt, zal er gekeken worden in welke toestand de verbinding zich bevindt en deze zal 

eventueel aangepast worden. In het geval er een entry teruggevonden wordt, wordt er geen 

uitzondering opgegooid, tenzij een PORT of PASSIVE-bericht dient onderschept te worden, zoals 

uitgelegd in 4.3.3.4.  Het toevoegen van de dataverbindingen van FTP gebeurt dus ook in de core. 

 

In het geval er geen entry in de tabel teruggevonden wordt, hebben we te maken met het eerste 

pakket van een verbinding. In dat geval moet er gekeken worden of dit wel een toegelaten verbinding 

is. Dit is de taak van de core en dit pakket wordt dus doorgegeven naar de core. Daar wordt eerst 

gekeken of de verbinding toegelaten is, via het mechanisme in figuur 10.  

Een verbinding kan toegelaten of verboden worden door een configuratiebestand te schrijven. Dit 

configuratiebestandje laat toe om zowel regels in te geven voor TCP als voor UDP. Je kan elke 

variabele, dus beide adressen en beide poorten, ingeven door een boven- en ondergrens in te vullen, 

of door een bit te zetten die aangeeft dat deze variabele niet van toepassing is. Een extra bitje geeft 

aan of een verbinding mag geopend worden van buiten naar binnen of niet. Dit kan belangrijk zijn 

indien je bijvoorbeeld geen verbindingen wil laten openen van een host buiten je beschermd netwerk 

naar een host achter je firewall.  
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Nadat de verbinding toegevoegd werd, wordt het pakket doorgestuurd, indien het een toegelaten 

verbinding is. Anders wordt het pakket weggegooid. 

 

Er is wel nog een kleine ‘catch’ in het geval van UDP. Indien er een aantal pakketten van eenzelfde 

verbinding doorgestuurd worden, zal op het moment dat het tweede pakket van de verbinding 

toekomt, het eerste er nog niet in geslaagd zijn een entry toe te voegen aan de tabel. Dit betekent dat 

ook dit tweede pakket, en in de praktijk ook nog een groot aantal, afhankelijk van de zendsnelheid, 

van de daaropvolgende pakketten, zullen worden doorgegeven naar de core. Dit betekent dan ook 

dadelijk dat alle acht de buckets van het slot vol zullen staan, en dan nog met dezelfde verbinding. 

Daarom zal een soort sluitmechanisme gebruikt moeten worden. De impact hiervan zal via een aantal 

testresultaten geïllustreerd worden in hoofdstuk 5. In het geval van TCP is dit niet nodig, omdat er 

nooit een reeks van pakketten zal gestuurd worden bij het opzetten van de verbinding, zie het 3-way 

handshake protocol. Het eerste pakket van een verbinding zal pas doorgestuurd worden nadat in de 

core een verbinding toegevoegd werd. Het tweede pakket zal maar gestuurd worden nadat het eerste 

toegekomen is. Daar kan dergelijk probleem dus nooit optreden. Er kan bij TCP natuurlijk ook een 

reeks pakketten gestuurd worden, maar dit zal pas optreden als de verbinding reeds in de 

ESTABLISHED-toestand staat, en er dus geen nood meer is aan het opgooien van uitzonderingen. 

 

De eerste versie van het op slot doen van het geheugen, maakte gebruik van de berekende hash. Er 

werden nooit twee verbindingen met dezelfde hash tegelijkertijd toegelaten om de tabel te 

doorzoeken. Het kan niet echt kwaad om twee pakketten  met verschillende hashes tegelijk te laten 

afhandelen, die zullen toch niet in mekaars vaarwater geraken. Pakketten met dezelfde hash zullen in 

hetzelfde slot belanden en het kan zelfs zijn dat het twee pakketten van dezelfde verbinding zijn. 

 

In dat geval moet er maar één naar de core gaan, en daar dient het sluitmechanisme dus voor, er voor 

zorgen dat er geen twee entries van dezelfde verbinding in de tabel geraken.  

 

Het probleem met deze eerste versie is dan wel dat, indien je het slot sluit voor je door de tabel gaat, 

je dan niet weet of dit pakket naar de core moet opgeworpen worden. Dit weet je immers maar zodra 

je de tabel geraadpleegd hebt. Dit betekent dat je ook verbindingen die geen aanleiding meer zullen 

geven tot het opwerpen van een uitzondering zal verbieden om meerdere pakketten gelijktijdig te laten 

afhandelen. Dit zal het multithreading-mechanisme saboteren. De prestaties hiervan zijn dan ook 

bedroevend, zoals in de testresultaten in hoofdstuk 5 duidelijk wordt. 

 

Daarom wordt in de uiteindelijke implementatie een slot van de tabel maar gesloten indien de tabel 

reeds doorzocht werd en geen entry teruggevonden werd. Voordat het pakket opgeworpen wordt naar 

de core, wordt de overeenkomstige hash-waarde gelockt. Op die manier kunnen geen twee pakketten 

van dezelfde verbinding naar de core gegooid worden. 
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Figuur 18 

 

 

Jammer genoeg is dit eigenlijk niet het hele verhaal. Dit kan je inzien als je bedenkt wat er gebeurt 

indien bijvoorbeeld twee pakketten van dezelfde verbinding snel na elkaar toekomen. Beiden komen 

dan in het gedeelte van de code voorzien voor nieuwe verbindingen. Slechts één van de pakketten 

wordt naar de core gestuurd, het andere wordt tegengehouden door het sluitmechanisme. Maar op 

het moment dat het eerste pakket het slot vrijgeeft, zal het tweede dat merken en dus ook naar de 

core gaan. Het staat immers te wachten op het vrijgeven van het slot, zodat het naar de core kan 

gaan. Het probleem is dus nog niet opgelost. 
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Dit wordt verholpen door nog eens door de tabel te lopen om te kijken of de verbinding tijdens het 

wachten van het pakket op het vrijkomen van de lock niet toegevoegd werd, of met andere woorden of 

het pakket niet aan het wachten was op een pakket van dezelfde verbinding die dan de entry reeds 

toegevoegd heeft.  

 

Dit is natuurlijk een iets ingewikkelder schema dan gewoon op slot doen, en blijkt niet honderd procent 

waterdicht. Het kan gebeuren dat er nog steeds twee entries van dezelfde verbinding in de tabel 

staan, echter nooit meer dan twee, en dan nog slechts sporadisch. Hier is mee te leven, aangezien 

één van de verbindingen na twee minuten toch verloopt. Dit komt omdat je enkel de verbinding die je 

het eerste tegenkomt als je door de tabel loopt zal gebruiken. De tweede verbinding zal dus na een 

tweetal minuten uit de tabel verwijderd worden, omdat de tijdstempel dan verloopt. Het principe van de 

tijdstempels wordt verder in deze paragraaf uitgelegd.  

Spijtig genoeg is dit gedrag niet dadelijk verklaarbaar. 

 

Zoals gezegd wordt een nieuwe verbinding volledig opgezet via de core. De configuratietabel wordt 

doorgenomen en er wordt gekeken of de verbinding al dan niet toegelaten is. Het is doorgaans goede 

praktijk om een verbinding naar poort 20, de poort van de dataverbinding van het FTP-protocol, te 

verbieden in het configuratiebestandje. 

Op die manier kan je niet rechtstreeks een verbinding openen, maar moet je steeds onderhandelen 

via de controleverbinding. Je moet er dan natuurlijk voor zorgen dat een legitieme dataverbinding niet 

geweigerd wordt. Dit gebeurt, zoals al uitgelegd, via de RELATED-toestand. De kenmerken van de 

dataverbinding zullen voorspeld worden en er zal een verbinding toegevoegd worden aan de tabel, 

nog voor de dataverbinding geopend wordt. In het geval je dat niet zou doen, zou het openen van de 

dataverbinding aanleiding geven tot het opwerpen van een uitzondering. Op die manier zouden weer 

de regels in de configuratietabel nagekeken worden en dan zou de dataverbinding natuurlijk niet 

toegelaten worden, wegens verboden in deze regels. De kenmerken van deze regels kunnen 

voorspeld worden, via de vernoemde PORT- en PASSIVE-berichten. 

 
In de stateful firewall heb je  ook de mogelijkheid om verbindingen die verstreken zijn te verwijderen. 

Om dit te realiseren wordt er om de minuut een functie opgeroepen die het tijdstempel-veld uit figuur 

17 met één verhoogt. Als de tijdstempel twee wordt, wordt de verbinding verwijderd. Telkens als er 

een pakket van een verbinding toekomt wordt deze tijdstempel door de micro-engine weer op nul 

gezet. Dit betekent dat een verbinding tussen de minuut en de twee minuten ongebruikt in de tabel 

kan blijven.  

Dit lijkt raar, maar dat komt omdat de kans dat het laatste pakket van een verbinding toekomt op het 

moment dat de tijdstempels net verhoogd zijn statistisch gezien even groot is als de kans dat de 

tijdstempels net na het toekomen van het laatste pakket verhoogd worden. Het ontvangen van dit 

laatste pakket is eveneens de laatste keer dat een tijdstempel op nul gezet wordt. In het eerste geval 

zal de verbinding dus een tweetal minuten inactief in de tabel blijven, in het tweede geval zal het maar 

een goede minuut zijn. 
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Hoofdstuk 5: Prestatiemetingen 
 
De prestatiemetingen van mijn firewall werden grotendeels gedaan met een SmartBits-toestel. Dit 

toestel laat toe om een type protocol te definiëren en de IP-adressen van bron en bestemming en  

bron- en bestemmingspoorten in te stellen. Er worden dan pakketten van deze verbinding 

aangemaakt en verstuurd over het netwerk. Een nadeel is dat deze pakketten geen echte verbinding 

vormen, en dat het dus onmogelijk is statistieken te bekomen van het TCP- en FTP-gedeelte van mijn  

firewall, via deze methode dan toch. UDP kan dan weer wel getest worden.  

Na veel zoeken heb ik uiteindelijk toch nog een methode gevonden om een interessant testresultaat te 

bekomen voor TCP. Dit resultaat wordt besproken na de UDP-testresultaten. 

 

5.1 UDP 
 
5.1.1 Sluitmechanisme : eerste implementatie 
 
Aangezien UDP een sluitmechanisme nodig heeft, kan een UDP-test heel goed gebruikt worden om 

de impact van de sloten na te gaan, vooral het moment van het op slot doen is belangrijk. Niet sluiten 

is geen optie. Dit zorgt er immers voor dat er teveel pakketten naar de core gestuurd worden en heel 

het corresponderende slot vol staat met entries van dezelfde verbinding. Dit alles werd reeds in detail 

uiteengezet in 4.3.4.  

 

Het eerste, niet zo goede sluitmechanisme dat beschreven werd, zorgt hier duidelijk voor problemen. 

Op figuur 19 bemerk je bij twintig procent belasting immers al een volledig pakketverlies, honderd 

procent van de pakketten gaan verloren. Dit komt omdat de buffers vol zitten en alle inkomende 

pakketten verder zullen geweigerd worden. Deze buffers raken vol omdat alle draden natuurlijk staan 

te wachten op het vrijkomen van het slot, en er dus geen nieuwe pakketten van de buffer gehaald 

worden.  

 

Het slot van de tabel zou enkel gesloten mogen zijn indien het eerste pakket van een verbinding 

toekomt, maar hier is het slot steeds gesloten, ook als er wel al een verbinding opgezet is en sluiten 

dus eigenlijk niet nodig is.  

 

Dit mechanisme is dus nog net haalbaar bij een lage belasting, maar van zodra de belasting een 

beetje stijgt, wordt het al problematisch. 
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5.1.2 Sluitmechanisme : tweede implementatie 
 

Indien je enkel bepaalde slots op slot doet indien er naar moet geschreven worden, zijn de statistieken 

al een heel stuk beter, zoals je kunt zien op de figuren 20 en 21. Daar beginnen de problemen pas 

rond zeventig procent belasting van de poorten. Dit pakketverlies ligt wellicht aan het feit dat er zeer 

veel pakketten moeten afgehandeld worden op dat moment, want de pakketgrootte is hier 128 byte 

gekozen. Met grotere pakketten merk je dan ook dat het verlies aan pakketten zeer gering blijft zelfs 

bij volle belasting van de poorten. Dit is vrij normaal als je bedenkt dat er op dat moment, voor een 

grootte van rond 1500 byte, voor ongeveer tien keer meer data evenveel behandeling moet gebeuren. 

De tijd om een pakket van 128 byte of een pakket van 1500 byte af te handelen blijft immers 

grotendeels gelijk.  

 

 

Figuur 19 

 
 
 
 

Het feit dat het blijkbaar niet mogelijk is om via TCP of FTP het toestel te overbelasten is daarmee 

verwant. Immers, TCP en FTP zullen steeds vrij grote pakketten, tot 1500 byte, gebruiken om de 

verbinding af te handelen. Aangezien de netwerkprocessor de mogelijkheid heeft om gebruikt te 

worden met poorten die een gigabit aan informatie per seconde kunnen verwerken, maar de poorten 

op het gebruikte toestel 100 Mbit-poorten zijn, zal dus niet het programma of de buffers de flessenhals 
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zijn, maar eerder de verwerkingssnelheid van de poorten. De echte grens kan dus eigenlijk niet 

berekend worden. 

 

Figuur 20 

 
 
Om dan toch een idee te krijgen van de efficiëntie van de code is er een bijkomend programmaatje 

geschreven. Het enige wat dit doet is bridging, een pakket komt op de ene interface binnen en wordt 

op de andere uitgestuurd. Het doet niets in de zin van bekijken en behandelen van pakketten en stelt 

bij benadering dus de ondergrens voor de snelheid van een programma voor. 

 

Op figuur 20 zie je statistieken voor een belasting met pakketten van 128 byte groot van deze bridge. 

Dit is dus de ondergrens waar het pakketverlies betreft voor een programma. Je bemerkt dat er 

eigenlijk geen verschil is tussen bridge en bridging firewall, als je vergelijkt met figuur 21, het 

pakketverlies van de bridging firewall. 

 

Het is nu natuurlijk wel zo dat de bridge ook een Intel-macro gebruikt om de poorten waarop de 

berichten terug uitgestuurd moeten worden in te stellen. Deze macro bevat ook wel nog een aantal 

regels code, maar in vergelijking met de extra functionaliteit van de firewall is dit toch 

verwaarloosbaar. Het is dus een goeie benadering voor de absolute ondergrens van pakketverlies met 

een programma van een netwerkprocessor. 

 45 



 

Figuur 21 

 

Concreet betekent het gebrek aan verschillen tussen bridge en bridging firewall dat  het programma 

alleszins niet de bottleneck zal vormen waar het pakketverlies betreft, toch niet bij een belasting tot 

100 Mbit/s.  

 

Dit betekent dan ook dat de throughput in figuur 22 en het pakketverlies eigenlijk metingen zijn die 

vertellen hoe goed of hoe slecht de poorten en de kabels werken, niet hoe goed of hoe slecht de 

netwerkprocessor werkt. 

 46 



 
     Figuur 22 
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5.1.3 Latentiemetingen 

elukkig konden er wel nog interessantere metingen gedaan worden. De latentie van de firewall wordt 

 

G

geïllustreerd in figuur 23. 

 
     Figuur 23 
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Zoals je merkt op de figuur verhoogt het firewallen de latentie met ongeveer een tweetal 

microseconden ten opzichte van enkel bridging. Dit is een vrij kleine vertraging die door de firewall 

geïntroduceerd wordt. Je bemerkt ook een lineaire stijging van de tijdsvertraging in functie van de 

pakketgrootte. Dit komt door de extra tijd nodig om het pakket vanuit de buffers naar het geheugen te 

kopiëren. Uitzetten van de latentie in functie van de belasting bij een bepaalde pakketgrootte is zinloos 

omdat deze constant blijft, tot op het moment dat er pakketverlies begint op te treden natuurlijk.  

 

Het verschil tussen bridge en bridging firewall is dus een tijdsvertraging van twee microseconden. 

Hieruit kan je afleiden dat deze vertraging de tijd is, nodig om de pakketten af te handelen. Op twee 

microseconden kan je, met een processorsnelheid van 232 MHz en dus 464 klokcycli, een goeie 400 

instructies uitvoeren. Dit komt omdat we met RISC-processoren te maken hebben, waarvan elke 

instructie ongeveer één klokcyclus duurt. 

Alles samengeteld komt dit ongeveer overeen met de extra code nodig om de firewall te 

implementeren. Dit wil zeggen rekening houdend met alle code, alle macro’s en alle 

geheugenaanvragen. Dit blijft natuurlijk een schatting, aangezien je niet weet hoelang alles precies zal 

duren,  maar de grootte-orde zal al zeker kloppen. 

 

Een eventuele goede bijkomende test zou het meten van de latentie zijn als er een slot dat al 

grotendeels vol is moet aangesproken worden. Nu is de eerste bucket van een slot al de correcte, 

maar als er meerdere buckets in gebruik zijn, zal het slot sequentieel doorzocht moeten worden tot de 

correcte bucket gevonden is. Per SRam-instructie gaan er nu tot 20 klokcycli voorbij. Als er acht 

dergelijke instructies moeten uitgevoerd worden vooraleer de correcte bucket gevonden is, betekent 

dit 140 extra cycli, of 0.6 µs extra. Jammer genoeg was het testtoestel, de SmartBits, niet lang genoeg 

beschikbaar om deze test nog te doen. 

 

Deze twee microseconden willen ook zeggen dat de code vrij efficiënt is. Ik wil hier wel bij opmerken 

dat deze statistieken in regime genomen zijn, dit wil zeggen op een moment dat alle verbindingen al 

opgenomen zijn in de tabel en al in de ESTABLISHED-toestand staan. Indien er naar de core zou 

moeten gesprongen worden, zou de latentie natuurlijk veel hoger liggen. Ook de throughputmetingen 

werden in regime gedaan, dus zonder pakketten op te werpen van de micro-engines naar de core. 
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5.2 TCP 
 
Deze TCP-test werd gedaan met een speciaal stuk software dat de SmartBits verteld hoe er TCP-

verbindingen kunnen gesimuleerd worden. 

De TCP-test bestond uit het kijken hoeveel verbindingen per seconde de netwerkprocessor aankon. 

Om dit te bepalen werd om te beginnen over 5 seconden tijd gestegen naar 1000 verbindingen per 

seconde. Zodra dit bereikt was begon er een fase met stappen, vanaf 1000 verbindingen per seconde 

tot 2000 verbindingen per seconde. Deze stappen bestonden uit een stijging van 100 verbindingen 

over 3 seconden en vervolgens het vasthouden van deze waarde over 10 seconden. Dan begon de 

volgende stap. Dit wordt geillustreerd in figuur 24. 

 

Figuur 24 

 
Op het einde werd het niveau van 2000 verbindingen per seconde nog eens tien seconden extra 

vastgehouden, om het vervolgens te laten zakken tot nul. De resultaten hiervan worden geïllustreerd 

in figuur 25 en figuur 26. 

 

Op figuur 25 bemerk je dat het aantal mislukte verbindingen begint te stijgen. Figuur 26 illustreert dat 

dit gebeurt rond de 1500 verbindingen per seconde. Deze figuur 25 is een close-up van figuur 26. 

Deze close-up dient om te illustreren wat de impact van het opkuisen van de tabel is. Deze functie 

wordt om de minuut opgeroepen en dat kan je mooi onderscheiden op de figuur. 
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     Figuur 25 

 

Als de test een 45-tal seconden bezig is wordt deze functie de eerste keer opgeroepen. Ze wordt nog 

eens opgeroepen een minuut later als de test een 105-tal seconden bezig is. Je bemerkt de pieken in 

de verloren verbindingen. Het is duidelijk dat, als de core een groot aantal verbindingen moet 

verwerken en daarnaast ook nog eens de tijdstempels moeten nagekeken worden, de core niet meer 

mee kan, zelfs als het aantal af te handelen verbindingen nog goed binnen zijn mogelijkheden ligt. Er 

zullen een aantal verbindingen niet behandeld worden en geen entry krijgen in de tabel. Dit wordt 

volledig geïllustreerd door figuur 26. 
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     Figuur 26 

 

Uit figuur 26 kan je afleiden dat de problemen beginnen bij 1500 verbindingen per seconde. Het 

theoretische maximum ligt bij 10000 verbindingen per seconde. Dit komt omdat de buffer die de 

verbindingen opslaat voor de core ze afhandelt maar 100 verbindingen kan bevatten. Om de 10 

milliseconden wordt deze buffer leeggemaakt. Dit geeft dus 10000 verbindingen per seconde als 

theoretisch maximum. Dit betekent dus dat dit ontwerp het aantal verbindingen dat per seconde  kan 

afgehandeld worden afremt. Het is spijtig dat er niet meer tests met deze apparatuur konden 

uitgevoerd worden. 
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Een test die eventueel nog zou kunnen uitgevoerd worden om de impact van het connection tracking 

te achterhalen zou het opstarten  van een groot aantal FTP-verbindingen zijn. Elke FTP-verbinding 

moet dan een klein bestand downloaden. Deze test moet herhaald worden met en zonder connection 

tracking. Het verschil in uitvoeringstijd tussen beide tests zal een indicatie zijn voor de impact van het 

opvolgen van de verbindingen. Je kan er de gemiddelde tijd nodig voor het toevoegen van een 

verbinding uit halen.  Deze tijd zal wel gedomineerd worden door de tijd nodig om een pakket op te 

gooien van micro-engine naar core. 
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Hoofdstuk 6: Mogelijke verbeteringen aan het programma 
 
6.1 Concurrente sloten 
 
Een eerste mogelijke verbetering is het invoeren van verschillende types sloten. De enige sloten die 

nu ingevoerd zijn in het programma zijn exclusieve sloten. Dergelijke sloten zijn niet altijd nodig. Twee 

draden mogen uit hetzelfde stuk geheugen lezen, zolang niemand ernaar aan het schrijven is. Dit 

betekent dat het geheugen op slot doen wanneer een nieuwe toevoeging bezig is op de core zinloos 

is. Je kan immers bij het doorzoeken van de tabel op de micro-engines het te doorzoeken slot niet 

sluiten, want anders loop je het risico het volgende pakket te dwarsbomen, zonder dat het nodig is. De 

sloten zijn immers exclusief en dit is niet nodig want er wordt enkel gelezen uit de tabel. Er wordt dus 

geen slot gesloten bij het doorzoeken van de tabel. Op die manier is het zinloos een slot te sluiten op 

het moment van toevoegen van een verbinding in de tabel op de core, er wordt toch niet naar gekeken 

op de micro-engines, precies omdat er teveel zou kunnen vastlopen, zoals zonet gezegd. Het gebruik 

van exclusieve en concurrente sloten zou hier de oplossing voor zijn. 

 

Dit moet vooral niet verward worden met het sluitmechanisme dat er voor zorgt dat geen twee 

pakketten van dezelfde verbinding naar de core kunnen gaan om een entry toe te voegen aan de 

tabel.  

Deze gebruikt de hash om te kijken of er al een pakket van de verbinding op de core bezig zou 

kunnen zijn, er zijn er natuurlijk meerdere met dezelfde hash, maar daar wordt geen verschil in 

gemaakt. Bij dit sluitmechanisme kunnen er dus gewoon geen twee pakketten die een verbinding in 

hetzelfde slot zouden toevoegen, naar de core. Daaronder vallen dus ook dezelfde verbindingen. Er 

wordt nog iets meer tegengehouden dan nodig, maar zo werkt het ook. Tijdens het toevoegen van 

deze verbinding kan er wel nog gelezen worden uit de tabel op de micro-engines, zelfs uit het slot 

waaraan je aan het toevoegen bent. Dat is wat het zopas vermelde sluitmechanisme zou kunnen 

tegenhouden. 

 

6.2 Time To Live 
 
Een tweede verbetering zou het aanpassen van de Time To Live of TTL zijn. Aangezien dit bij 

sommige protocollen, onder andere TCP, het herberekenen van een checksum vereist, is dit niet zo 

evident. Er bestaan wel functies voor in de Intel-bibliotheek, maar dit zijn C-functies, voor gebruik op 

de core. Aangezien het niet haalbaar is om elk pakket naar de core op te gooien om telkens de TTL 

aan te passen heb ik dit dus achterwege gelaten.  

Een implementatie van deze functies in assembler, om te kunnen gebruiken op de micro-engines, zou 

het probleem oplossen. 
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6.3 MAC-adress learning 
 

Wat ook nog moet geïmplementeerd worden is de mogelijkheid om MAC-address learning echt toe te 

passen. Nu reken ik enkel op twee poorten, en is er dus geen stuk geheugen nodig om een tabel in bij 

te houden, wat op de ene poort binnenkomt moet gewoon op de andere uitgezonden worden. Voor 

meerdere poorten betekent dit een extra stuk geheugen waarop de kenmerken van de verbinding in 

bijgehouden moeten worden. Hier moet je dan ook de betrokken poorten in opslaan. Dit zou niet 

zoveel problemen mogen leveren om te implementeren. Als een pakket van een verbinding toekomt, 

wordt eerst gekeken of er al een entry bestaat en of de poorten al ingevuld staan. Als er nog geen 

entry bestaat wordt er één toegevoegd en wordt één van de poorten ingevuld. De andere is nog niet 

bekend, die wordt pas ingevuld als er een terugkerend pakket passeert.  

 

6.4 Alles op de micro-engines ? 
 
Een afweging, en dus eventuele verbetering, die je moet maken is of het niet beter zou zijn om alles 

op de micro-engines te programmeren. Met andere woorden, is het opgooien van een uitzondering 

eigenlijk wel lonend als je gemiddeld 5 ms kwijt raakt. Er zijn een aantal mogelijke aanpassingen. 

 

Je kan bijvoorbeeld wel de regeltabel in het SRam-geheugen opslaan bij het opstarten van het 

programma. Dit vergt weinig extra tijd en het is in elk geval eenmalig, enkel bij het opstarten. Dat is 

dus best aanvaardbaar en dit gebeurt ook in mijn implementatie. Je zou dan dit stuk geheugen 

eenvoudig kunnen nakijken in de micro-engines, wat moeilijker zou zijn als je de configuratie gewoon 

in een bestandje zou laten staan. Het is immers niet zo evident om een pointer naar een bestand mee 

te geven op een micro-engine. 

Dit betekent wel dat de hoeveelheid code op de micro-engines zeer sterk zal toenemen. Als je bekijkt 

dat er nu een vijfhonderdtal regels C-code moeten uitgevoerd worden op de core, en je weet dat de 

omzettingsfactor van C-code naar assembler rond de tien à vijftien schommelt, dan betekent dit een 

vijfduizendtal regels code. Het is nu wel zo dat een groot aantal instructies op de core 

geheugeninstructies zijn. Deze zijn ook relatief kort af te handelen op de micro-engines.  

Conclusie is dus dat je allicht het aantal instructies wel een stuk zal kunnen terugdringen. Het blijft wel 

zo dat je maximaal 2048 assemblerinstructies per micro-engine kan opslaan. Dit komt doordat de 

control store maar groot genoeg is om 1024 instructies op te slaan, maar er zijn twee control stores 

beschikbaar. Er zal dus zeker een aparte micro-engine moeten gebruikt worden om het connection 

tracken af te handelen. Het belangrijkste zal echter het proberen onder controle houden van de 

hoeveelheid instructies zijn. Naast de complicaties omdat je in assembler schrijft en veel makkelijker 

veel moeilijker op te sporen fouten maakt, zal het aantal instructies een remmende factor zijn. Je kan 

natuurlijk het toevoegen van een verbinding spreiden over meerdere micro-engines, zodat je met vier 

of vijf micro-engines werkt. Dit zou allicht haalbaar zijn, maar de configuratie zou zeer moeilijk worden. 

Je kan bijvoorbeeld het afhandelen van PORT en PASSIVE berichten op een andere micro-engine 

laten afhandelen dan het toevoegen van een nieuwe TCP- of UDP-verbinding. Dit is mogelijk want 
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deze dingen zijn onafhankelijk van elkaar. Conclusie blijft dat het een mogelijke oplossing is, maar 

zeker geen eenvoudige.  

Langs de andere kant neemt het doorgeven van een pakket naar de core gemiddeld 5 milliseconden 

in beslag. Als je kijkt dat het afhandelen van een pakket anders een tweetal microseconden duurt, kan 

je gemiddeld ongeveer 2500 pakketten afhandelen op de tijd nodig om een pakket door te geven naar 

de core. De tijd om af te handelen op de core of op de micro-engine zal niet echt verschillend zijn, het 

grote probleem van afhandelen op de core is de tijd nodig om het pakket doorsturen.  

Conclusie is dat het wel voordelig zou zijn indien je er in zou slagen alles op de micro-engines af te 

handelen. Er zitten natuurlijk wel voorwaarden aan verbonden, zoals zeer secuur programmeren en 

proberen de code te beperken of goed op te splitsen in onafhankelijke delen die je op verschillende 

micro-engines kan laten lopen.  
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Hoofdstuk 7: Conclusies 
 
Zowel UDP, TCP als FTP worden functioneel volledig correct afgehandeld. De beoogde doelstelling is 

dus gehaald. Er zijn wel nog een aantal probleempjes met bijvoorbeeld FTP.  

Dit heeft een probleem in het geval er meerdere FTP-verbindingen tegelijkertijd gestart worden door 

dezelfde host. Deze zal opeenvolgende poorten gebruiken voor de dataverbindingen. In het geval van 

passieve FTP verwacht ik wel dat de datapoort ééntje hoger zal zijn dan de controlepoort, voor de 

deelnemer die de verbinding opent. Deze specificaties worden niet gecommuniceerd, dus het is niet 

echt mogelijk ze te achterhalen. In het normale geval zal het inderdaad kloppen dat de datapoort 

ééntje hoger zal zijn dan de controlepoort en het IP-adres zal natuurlijk hetzelfde blijven, dat spreekt. 

De poort zal echter niet correct zijn indien er meerdere verbindingen snel na elkaar opgestart worden, 

want dan zal deze poort al in beslag genomen zijn door de volgende dataverbinding. Een niet te 

vermijden conflict treedt dus op en de verbinding wordt onnodig geweigerd.  

 

Hoewel de tabel niet echt groot is, kunnen er toch verschillende verbindingen tegelijkertijd actief zijn. 

Dit komt omdat de laagste 8 bit van de hash vrij uniek zijn. In het geval dit toch een probleem zou 

worden, is het vrij eenvoudig om dit uit te breiden naar een grotere tabel, met eventueel twee keer 

meer buckets per slot. Dit zal zeer weinig invloed hebben op de prestaties.  

 

Het is wel spijtig dat de 100 Mb/s-poorten niet toelaten het programma en de processor tot op het 

uiterste te testen.  

Verder is het ook zeer spijtig dat er, wegens technische problemen met de testapparatuur, geen 

bruikbare gegevens bekomen werden in verband met de TCP- en FTP-verbindingen, op de ene test in 

verband met het aantal verbindingen per seconde die de core kan verwerken na.  

Het gros van de besproken resultaten gelden dus alleen voor het UDP-protocol. Allicht kunnen de 

resultaten hiervan wel doorgetrokken worden naar FTP en TCP. TCP heeft wel toestanden die eigen 

zijn aan het protocol zelf, maar deze worden bijgehouden en gewijzigd op de micro-engines, wat dus 

voor zeer weinig extra overhead zorgt.  

 

De prestatiemetingen duiden duidelijk aan dat de latentie die door het programma veroorzaakt wordt 

zeer gering is, twee microseconden.  

 

Een groot nadeel is wel de hoge kost in tijd om een uitzondering op te werpen. Zoveel mogelijk 

vermijden van werk te doen op de core is dus noodzakelijk. 

  

Het probleem is natuurlijk dat het veel ingewikkelder wordt om alles op de micro-engines te doen. 

 

Het is duidelijk dat er een sterk voordeel verbonden is aan de stateful firewall. Naast de tabel met 

actieve verbindingen, waarin kan gehasht worden, en die er ook voor zorgt dat je zoveel mogelijk de 
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tabel met toegelaten verbindingen kan vermijden, heb je ook veel grotere controle over het verkeer. 

Denk maar aan wat er gebeurt met FTP, dit is bijna onmogelijk te doen met een gewone firewall. Het 

zorgt er voor dat zowel actieve als passieve FTP zonder grote problemen kan toegelaten worden. 

Verder doet het ook een aantal achterpoortjes waar een inbreker gebruik zou van kunnen maken 

dicht. Het opzetten van een verbinding kan zeer nauwgezet gevolgd worden.  

 

Het is nu ook niet meer mogelijk om heel de firewall plat te leggen door een aantal niet-toegelate 

videostromen te sturen. Door de Invalid-toestand zal niet telkens heel de tabe nagekeken worden, 

maar zal heel de stroom weggegooid worden, zodra duidelijk is dat het een niet-toegelaten stroom is. 

Deze toestand maakt per pakket een verschil van 2µs tegenover 5ms als er geen entry in die toestand 

aan de tabel wordt toegevoegd. 

Met deze verbindingen moet je natuurlijk wel opletten, je moet ze ook niet te lang in de tabel laten 

staan, want anders kan je de tabel overbelasten door zeer veel verboden verbindingen te openen. Dit 

kan ook niet de bedoeling zijn.  

 

Het is ook duidelijk dat de netwerkprocessors heel wat potentieel hebben. Er kunnen zeer zeker 

grotere en ingewikkeldere programma’s geschreven worden, die zonder enig probleem goed zullen 

presteren. Als je de spreiding van het programma over de micro-engines optimaliseert en zoveel 

mogelijk werk op de core probeert te vermijden, kan je zeker zeer goede resultaten krijgen.  
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Appendix A : De ASCII-Tabel 
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