c
Netfilter & IPtables
محدوده:

بررسی ساختار پردازش بسته های شبکه در لینوکس
تاريخچه:
ردیف

نویسنده

تاریخ

شماره ویرایش

توضیحات

۱
۲
۳

تحقیق و توسعه فنی و
مهندسی
تحقیق و توسعه فنی و
مهندسی

۱۳۸۹

۲.۰.۰

۱۳۹۳

۲.۱.۰

کلیه حقوق مادی و معنوی این مستند به شرکت مهندسی شبکه پویش داده نوین تعلق دارد.

فهرست مندرجات
 چکیده ۳....................................................................................................................................................................................................... کلید واژه ها ۳.............................................................................................................................................................................................. Netfilter -۱یا ساختار پردازش بسته های شبکه ۳....................................................................................................................................
۴........................................................................................................................................................................................................ NetFilter -۱.۱

 : IPtables -۲ساختار پالیش بستههاي ۶............................................................................................................................................. IP
 -۲.۱قانونها در ۸........................................................................................................................................................................................ IPtables
 -۲.۲جستجو در ۹...................................................................................................................................................................................... IPtables
 -۲.۳سطوح مختلف ۱۰............................................................................................................................................................................. IPtables
 -۲.۴فعالیتهاي مدیریتي کاربر ۱۰.............................................................................................................................................................................
 -۲.۵طریقه نگهداري اطلعات جداول در سطح هسته ۱..........................................................................................................................................
 -۲.۶طریقه ذخیرهسازي قانونها ۱...............................................................................................................................................................................

 -۳پارامترهاي کارآیي ۲................................................................................................................................................................................

فهرست تصاوير
تصویر  :۱شمای hookها در ۵..................................................................................................................................................... Netfilter
تصویر  : ۲شمایل حافظهای یک قانون ۲.......................................................................................................................................................

فهرست جداول

فهرست ضمائم

۲

چکیده
ساختار  NetfilterجهUUت پUUردازش پویUUای بسUUته هUUای شUUبکه در سیسUUتم عامUUل لینUUوکس طراحUUی و
پیادهسازی شده است .این مستند ضمن معرفی معماری  ،Netfilterمعماری  Iptablesبه عنوان ابزاری
پیادهسازی شده بر مبنای  Netfilterبرای پالیش)  (Filteringبسته های شبکه ،را مورد بررسUUی قUUرار
میدهد.
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 Netfilter ۱يا ساختار پردازش بسته های شبکه
انجام پردازش دلخواه بر روي بستههاي شبکه ) بستههاي متعلق به پروتکلهاي لية شبکه ( مستلزم شناخت
مناسب  Protocol Stackمربوط به پروتکل مربوطه ميباشد Protocol Stack .نمايشگر پردازشهاي انجام گرفته بر
روي بستة شبکه و همچنین ترتیب آنها در امتداد مسیرهاي پردازشي ميباشد.
مسیرهاي پردازشي بیان منطقي سیر حرکت بستة شبکه در درون سیستم ميباشIIند .مسIIیر عبIIوري شIIامل
بستههايي ميباشد که خواستار عبور از سیستم ما هستند .اين مسیر در هنگامي که سیستم به عنوان يک مسIIیرياب
يا دروازه مورد استفاده قرار ميگیرد ايجاد ميشود .مسیر ورودي شامل بستههايي ميباشد که از سیسIIتمهاي ديگIIر
به هدف سیستم ما گسیل داده شدهاند و مسیر خروجي نیز بستههايي را شامل ميشود که از سیستم مIIا بIIه سIIمت
سیستمهاي ديگر فرستاده شدهاند.
تصمیم بر انجام تغییر دلخواه بر روي بستة شبکه مستلزم شناخت Vمکان مناسب در مسیرهاي پردازشIIي ،در
درون ليه شبکه ،و سپس انجام تغییر در پردازش صورت گرفته در آن مکان ميباشIIد .ايIIن موضIIوع تIIا انIIدازهاي
سلمت ساختار  Protocol Stackرا به خطر مياندازد.
۳

ساختار پردازش ،تلشي براي ايجاد Vامکان VدسIIتکاري VدلخIIواه VبسIIتههاي شIIبکه بIIدون ايجIIاد VتغییIIر در سIIاختار
 Protocol Stackسیستم ،ميباشد.
در اين شیوه براي هر پروتکل ،مکانهايي خاص به منظور انجام پردازشهاي دلخواه ،در مسIIیرهاي پردازشIIي
پروتکل مربوطه ،تعريف ميشوند .خاصیت اصلي اين مکانها توانايي ثبت فانکشنهاي Vخواهان Vپردازش Vبستههاي شبکه
و نگهداري ترتیبي آنها ،بر اساس اولويت ،ميباشد .هنگامي که يک بستة شبکه در مسیر پردازشي خود خواهان عبور
از اين نقاط باشد ،اين مکانها ،بر اساس ترتیب ثبت فانکشنها ،بسته را به ترتیب در اختیار تکتک Vآنها قرار ميدهند.
هر فانکشن موظف ميباشد تا بعد از انجام پردازش دلخواه ،اجازة عبور و يا فرمان حذف بسته را از گردونIIه صIIادر
کند.
اين ساختار در سیستم عامل لینوکس با نام  netfilterشناخته ميشود.

۱.۱

NetFilter

 netfilterچهارچوبي است براي مديريت و پردازش بستههIIاي شIIبکه ،مسIIتقل از پروتکIIل مربIIوطه .از ديIIدگاه
پیادهسازي netfilter ،جايگاهي براي نگهداري ماژولهاي خواهان Vپردازش Vبستههاي شبکه ،در قالب مجموعه هايي با
نام  hookکه توسط پروتکلهاي مختلIIف در  netfilterتعريIIف شIIدهاند ،ميباشIIدhook .هIIا همIIان مکانهIIاي ثبIIت
فانکشنها در تعريف ساختار پردازش ميباشند.
در صورتي که بستهاي خواستار عبور از درون مجموعهاي مشخص )  (hookباشد ،اين بسIIته توسIIط  netfilterدر
اختیار تكتك ماژولها قرار مي گیرد ،ماژولها مشخصکنندة وضعیت بستة عبوري خواهند بود ،يعني ميتواننIIد بنIIا بIIه
تصمیمات خود به آن اجازه عبور بدهند )  ، (NF-ACCEPTآن را از گردونه حذف کننIIد )  (NF-DROPو يIIا آن را
براي انجام پردازش در سطح کاربر در صف قرار دهند )  (NF-QUEUEو ....
پروتکل  ،IPبه منظور مديريت آسان بستههاي  ،IPپنج مجموعه را در اين چهار چوب تعريف ميکند .ميتوانیIIد
نحوة نامگذاري اين مکانها و نحوة عبور بستههاي  IPاز درون آنها ،را در شIIکل  ۱مشIIاهده کنیIIد .هIIر مIIاژولي کIIه
خواستار بررسي و تعیین وضعیت بستههاي  IPباشد ميتواند خود را در يکي از اين مجموعهها ثبت کند.
اين گونه رفتار با بستههاي  IPاين امکان را به ما مي دهد تا بدون دستکاري در ساختار  Protocol stackبتوانیم

۴

به اهداف خود ،نظیر پیادهسازي ديوارههاي آتش و انجام اعمال  ، ۱ NATدست يابیم.

تصویر  :۱شمای hookها در Netfilter

اين ارتباط راهگشاي ما در يافتن مکان مناسب براي مديريت بسته ها خواهد بود .به عنوان مثال براي انجام عمل
 filteringمجموعههاي  NF-IP-INPUT، NF-IP-OUTPUT، NF-IP-FORWARDانتخاب شدهاند .بدين صورت،
تمام بستههاي عبوري از سیستم تنها در يک مکان بررسي خواهند شد.
مثالي ديگر :براي انجام عمل  ،NATمجموعههاي  NF-IP-PREROUTING، NF-IP-OUTPUTبراي انجام VعملV
انتقال آدرس مبداء ۲و  NF-IP-POSTROUTINGبراي انتقال آدرس مقصد ، ۳انتخاب شده اندV.به هIر صIورت ايIن
چهارچوب امکان بسیار خوب و سادهاي را در اختیار پیاده سازان ديوارههاي آتش قرار داده است.

Network Address Translation
Source NAT
Destination NAT

1
2
3

۵

 : IPtables ۲ساختار پاليش بستههاي IP
پاليش بستههاي شبکه به معني تقسیم جريان واحد بستهها در قالب جريانهاي مختلف براي انجام پردازشهIIاي
متنوع بر روي هر جريان ميباشد .هر جريان توسط يک قانون که شرايطي را بر فیلدهاي سرآيند بستة شبکه اعمIIال
ميکند ،مشخص ميشود.
ساختار پاليش بستههاي  ( IP (iptablesبه دنبال ايجاد چهارچوبي جهت ذخیرهسازي و مديريت Vمناسب قانونها
ميباشد .اين ساختار سعي خواهد کرد تا با توجه به استراتژي و سیاسIIت خIIود در مIIديريت قانونهIIا ،امکIIان تعییIIن
تکلیف بسته را با توجه به قانونهاي موجود فراهم آورد.
ملزومات هر ساختار پاليش عبارتند از:
-۱ساختمان دادة انباره
-۲ساختمان دادة قانون
-۳رابط مديريت قانونها
-۴رابط ايجاد انباره
-۵رابط مديريت انباره
-۶الگوريتم جستجو
-۷رابط تعیین تکلیف بسته
بدين صورت در پیادهسازي يک فرآيند Vدستهبندي نیازي به پیادهسازي يک انباره و الگوريتم جسIIتجوي مسIIتقل
نخواهد بود ،بلکه ميتوان از ويرايش موجود در ساختار پاليش استفاده کرد .در اين ساختار هIIر فرآينIIد ميبايسIIت
پردازشهاي و تطابقهاي مناسب براي قوانین متعلق به خود را تعريف و همچنین ملزومات لزم براي انجIIام مناسIIب
آنها را فراهم آورد ) با توجه به اينکه هر قانون شامل چند تطابق و يک پردازش ميباشد (.
ساختار پاليش بستههاي  ، IPاز تقسیم موضوعي فرآيند دستهبندي بستههاي شIIبکه بIIه منظIIور ايجIIاد چنIIدين
فرآينIIIد دسIIIتهبندي ،مربIIIوط بIIIه موضIIIوعات کIIIاري مختلIIIف ) ، ( … ,filter, NAT, mangleاسIIIIIتفاده
ميکند .طرح اين عمل بدان دلیل ميباشد که محقق شدن هر موضوع کاري در مکانهاي خاصي از سIIاختار پIIاليش
۶

بستة  IPامکانپذير ميباشد ،چنانکه عمل  NATهرگز نميتواند در مکان  FORWARDانجIIام شIIود ،چIIرا کIIه تنهIIا
مکانهاي مناسب براي آن قبل و بعد از انجام عمل مسیريابي ميباشند ،و به همین صورت نميتIIوان عمIIل filtering

را در مکان  PREROUTINGانجام داد چرا که اين موضوع ناقض قانون تست بسته تنها در يک مکان ) فقIIط يIIک
مرتبه( در موضوع کاري  filterميباشد .در نتیجه به جاي ساخت يک موضوع کاري گنده و وزين با تقسIIیم آن بIIه
موضوعات کاري مختلف که نیازهاي متفاوتي را ميطلبند ،پیادهسازيهاي جداگانهاي را بIIراي هIIر يIIک انجIIام داده
است.
هر موضوع کاري در ابتداي شروع به کار خود ،انبارهاي را در  IPtablesبا نام خودش ايجاد ميکند ،و سپس بIIه
منظور اعمال قوانین دستهبندي ،خود را در مکانهاي مناسب Vساختار پردازش بستههاي  IPثبIIت ميکنIIد .ثبIIت در
مکانها با توجه به هدف Vمورد Vنظر Vموضوعکاري انجام ميشود.
 IPtablesبه منظور مديريت بهتر بستههاي شبکه فضاي انبارههاي خود را به واحدهايي با نIIام زنجیIIره ۴تقسIIیم
کرده است .هر موضوع کاري در هنگام ايجاد انبارة خود ،زنجیرههايي ۵را متناظر با مکانهاي ثبت در ساختار پردازش
بستههاي  ، IPايجاد ميکند تا بدين طريق مديريت بستههاي عبوري از هر مکان با اسIIتفاده از قانونهIIاي موجIIود در
زنجیرة متعلق بدان مکان انجام شود.
وجود زنجیرهها در هر انباره ،با خصوصیات ذکر شIIده در بIIال ،امکIIان انجIIام پردازشIIهاي جIIداگانه در امتIIداد
مسیرهاي پردازشي مختلف ،بر روي بستههاي شبکه ،را فراهم ميکند.
هر موضوعکاري با دريافت يک بسته ،رابط Vتعیین تکلیف بسته )اين رابIIط يIIک فانکشIIن بIIا نIIام ipt_do_table

ميباشد( را فراخواني ميکند و  IPtablesنیز با توجه به موضوعکاري فراخواننده ،انبارة مناسب را ،و با توجه به مکان
دريافت بسته در ساختار پردازش  ، IPزنجیرة مربوطه را مشخص و به جستجو در بین قوانین موجود در آن زنجیIIره
به منظور تعیین تکلیف بسته ميپردازد.
۶

انبارههاي ايجاد شده در  IPtablesبا نام جدول شناخته ميشوند ،که دلیل نامگIIذاري آن بIIه صIIورت IPtables

وجود جداول مختلف ،مربوط به موضوعات کاري گوناگون ،ميباشد.
Chain
Builtin Chains
Table
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 ۱.۲قانونها در IPtables
هر قانون در  IPtablesاز سه قسمت تشکیل ميشود:
-۱شناسه  :شامل آدرس مبدا ،آدرس مقصد ،درگاه ورودي ،درگاه خروجي و پروتکل بستة شIIبکه ميباشIIد.
اين اطلعات ،بستههاي شبکة متعلق به جرياني را که اين قانون نمايندة آن ميباشد ،به صورت ايستا متمايز
ميکنند.
-۲تطابقها : ۷فانکشنهايي ميباشند که بستههاي شبکه را به طرز دلخواه پردازش ميکنند .هر قانون ميتواند
صفر يا چند تطابق داشته باشد .شرط تطابق بسته با يک قانون در مرحلة اول تطابق بIIا شناسIIة قIIانون و در
مرحلة دوم پذيرفته شدن توسط تکتک Vتطابقها ميباشد.
-۳پردازش) : ۸مشخصکنندة تکلیف بسته( يک فانکشن يا نام يک زنجیره و يا يک مورد استاندارد ميباشد.
پردازش براي يک بسته در صورتي فراخواني خواهد شد که بسته با قانون تطابق داشته باشد.
✗ در حالت استاندارد به صورت مستقیم تکلیف بسته را مشخص ميکند )براي آگاهي از مقIIادير
استاندارد نگاه کنید به قسمت جستجو در  – IPtablesفIIرمانهاي صادره.(II
✗ در صورت بیان پردازش به صورت يک فانکشن ،بسته بIIه منظIIور انجIIام پIIردازش در اختیIIار
فانکشن قرار ميگیرد و تکلیف بسته توسط فانکشن مشخص خواهد شد.
✗ فقط زنجیرههاي کاربر ۹ميتوانند به عنوان پردازش مورد استفاده قIIرار گیرنIIد .ايIIن زنجیرههIIا
توسط کاربران  IPtablesتعريف ميشوند و متفاوت از زنجیرههايي هسIIتند کIه توسIط موضIIوعات
کاري ايجاد ميشوند ،چرا که اين زنجیرهها قابل حذف شدن هستند درست بIIر خلف زنجیرههIIاي
متعلق به موضوعاتکاري .وجود اين زنجیرهها به منظور ايجاد فضIIاي پIIردازش انعطافپIIذير و پويIIا
ميباشد .در اين حالت تمام بستههاي مطابق با اين قانون به درون زنجیIIرة ذکIIر شIIده گسIIیل داده
خواهند شد و بدين صورت قانونهاي موجود در آن زنجیره مشخص کنندة تکلیف بسته خواهند بود.
تطابقها و پردازشها)به صورت فانکشن( جزو ابزار توسعة  IPtablesبه حساب ميآيند .اين موضIIوع بIIدان معنIIي
Maches
Target
User Chains
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است که ساخت و گسترش آنها نیازي به ايجاد تغییر در  IPtablesندارد بلکه با اسIIتفاده از رابطIIي کIIه بIIه همیIIن
منظور در نظر گرفته شده است اين ابزارها امکان ثبت و استفاده شدن دارند.
قدرت  IPtablesدر حد زيادي وابسته به پردازشها و تطابقهاي مناسب و مفیدي ميباشد کIIه بIIراي آن سIIاخته
شدهاند .هر موضوعکاري برحسب نیاز خIIود پردازشIIهاي خIIاص خIIود را تعريIIف ميکنIIد ،بIIه عنIIوان مثIIال NAT

پردازشهاي  DNATو  SNATرا که فقط در جدول  natمجاز ميباشIIند ،تعريIIف ميکنIIد .اصIIول سIIاخت تطابقهIIا و
پردازشها بر اساس اهداف مورد نظر سازندگان صIIورت ميگیIIرد کIه مIIانع VاسIIتفاده از آنهIIا را در تمIام جIIداول و
زنجیرهها ميگردد.

 ۲.۲جستجو در IPtables
در پي فراخواني رابط تعیین تکلیف بسته توسط يک موضوعکاري و مشخص شدن جدول و زنجیرة متناظر ،عمل
جستجو در بین قانونهاي آن زنجیره آغاز ميشود.
جستجو در بین قانونهاي زنجیره به صورت ترتیبي انجام ميشود و تا مشخص شIIدن تکلیIIف بسIIته ادامIIه پیIIدا
ميکند .هر قانون ميتواند چهار گونه فرمان را صادر کند:
-۱فرمان پذیرش )  :( ACCEPTدر اين صورت عمل جستجو متوقف و به بسته اجIازة عبIIور داده خواهIIد
شد.
-۲فرمان حذف )  :( DROPدر اين حالت نیز همچون حالت قبل عمل جستجو متوقف ميشود ولي بسته از
گردونه حذف ميشود.
 -۳فرمان ادامة جستجو )  :( CONTINUEدر اين مورد جستجو از قانون بعدي ادامه پیدا ميکند.
-۴فرمان بازگشت )  :( RETURNبه معني بازگشت به زنجیرة فراخواننده و ادامة جستجو از قانون بعIIد از
قانون فراخواننده ميباشد .اين مورد هنگامي مورد استفاده قرار ميگیرد که ما در يک زنجیرة فراخوانده شده
باشیم )زنجیرههاي کاربر( و بخواهیم به زنجیرة قبلي بازگرديم.
-۵فرمان صفبندي )  :( QUEUEدر اين حالت بسته براي پردازش در سطح کاربر ،به درون صف رانIIده
ميشود و عمل جستجو متوقف ميشود.

۹

پردازش هر قانون وظیفة صدور فرمان را بر عهده دارد .درهنگام جستجو ،بر اساس شروط اعمال شده توسط هر
قانون ) شناسه و تطابقها ( ،تطابق بسته تصمیمگیري ميشود .در صIورت بIIروز تطIابق پIIردازش قIIانون فراخIIواني و
فرمان توسط آن صادر ميشود.
در اين جستجو ،حصول به تطابق عامل توقف جستجو نیست بلکه فرمان صادره از سوي پIIردازش VقIIانون VتطIIابق
يافته مبناي تصمصمگیري ميباشد .به عبارتي جستجو در صورت مشخص شدن تکلیف بسته ،متوقف خواهد شد.

 ۳.۲سطوح مختلف IPtables
ساختار پاليش ،مجموعهاي از دو ويرايش در دو سطح هسته و کابر ميباشد .سطح هسته ۱۰وظیفة مديريت بسته
هاي شبکه و انجام عمل جستجو ،و سطح کاربر ۱۱وظیفة مديريت انبارهها را برعهده دارند.
در سطح هسته قانونها توسط ماژول  ip_tablesنگهداري و بسته ها توسط آن مديريت ميشوند .در سطح کIIاربر
دستور  iptablesدر پوستة ۱۲لینوکس ،رابط کاربران در سطح کاربر بIIا مIIاژول  ip_tablesدر سIIطح هسIIته ،وظیفIIة
مديريت اطلعات موجود در انبارهها را بر عهده دارد.

 ۴.۲فعالیتهاي مديريتي کاربر
تمامي فعالیتها مديريتي توسط کاربران سیستم و به وسیلة دستور  iptablesدر پوسIIتة لینIIوکس انجIIام ميشIIود.
عمدة اين فعالیتها عبارتند از:
-۱اضافه ،حذف و جایگزیني قانون  :از مهمترين و پرکاربردترين فعالیتهاي مديريتي ميباشIIند .در تعريIIف
هر قانون ،کاربر بعد از مشخص کردن جدول و زنجیرهاي که خواستار مديريت قانون در آن ميباشد ،اقIIدام
به تعريف شناسه ،بیان تطابقها و در پايان ،بیان پردازش مربوطه ميکند .با توجه به ذخیرة ترتیبي قانونهIIا از
شمارة قانون براي انجام اعمال حذف و جايگزيني ميتوان استفاده کرد .مثال:
iptables -t filter -A FORWARD -s 1.1.1.1 -d 2.2.2.2 -m state --state NEW -j DROP

Kernel Space
User Space
Shell
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در اين مثال يک قانون به جدول  ،filterزنجیرة  FORWARDاضافه خواهد شد .شناسة اين قIIانون داراي
آدرس مبدا  ۱.۱.۱.۱و آدرس مقصد  ۲.۲.۲.۲ميباشد .بیان نشدن درگاههاي ورودي و خIIورجي و پروتکIIل
مربوطه به معناي اجازة پذيرش تمامي موارد ميباشد .اين قانون از تطIIابق  stateو پIIردازش اسIIتاندارد بIIا
مقدار  DROPاستفاده ميکند .اين قانون تمامي بستههاي ارسالي از  ۱.۱.۱.۱بIIه  ۲.۲.۲.۲را کIIه در مرحلIIة
برقراري ارتباط باشند ،حذف خواهد کرد.
-۲تغییر سیاست زنجیره IPtables :امکان تعريف سیاستزنجیره ۱۳را بIIراي زنجیرههIIاي  Built-inفراهIIم
ميکند .در اين صورت اگر قانونهاي موجود در يک زنجیره نتوانسIIتند تکلیIIف بسIIته را مشIIخص کننIIد از
سیاست زنجیره براي تعیین تکلیف بسته استفاده ميشIIود .سیاسIIت زنجیIIره ميتوانIIد مقIIادير  ACCEPTو
 DROPرا اختیار کند .مثال:
iptables -t filter -P INPUT DROP

چنانکه مشاهد ميشود سیاست زنجیرة  INPUTدر جدول  filter ، DROPتعريف شدهاست .به عبارتي
از ورود بستههايي که قانوني براي آنها وجود ندارد به سیستم محلي ،جلوگیري ميشود.
-۳ایجاد ،حذف و تغییرiنام زنجیرههاي کاربر  :کاربران ميتواننIIد بIIراي ايجIIاد محیIIط پIIردازش مناسIIب،
زنجیرههايي را در جداول تعريف کنند .ميتوان از اين زنجیرهها به عنوان پردازش در تعريIIف قانونهIIاي آن
جدول استفاده کرد .اين زنجیرهها توانايي پذيرش سیاست زنجیره را ندارند .مثال:
iptables -t nat -N newCHIAN

اين دستور زنجیرة تازهاي را با نام  newCHAINدر جدول  natايجاد ميکند.
-۴پاکسازي جداول : ۱۴با استفاده از اين دستور کاربر قادر خواهد بود تIا تمIIام قانونهIIاي موجIIود در يIIک
جدول را حذف کنند.

Chain Policy
Flush
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 ۵.۲طريقه نگهداري اطلعات جداول در سطح هسته
تفکر حاکم در پیادهسازي  IPtablesاستفاده از حافظة پیوسته و ذخیرهسازي اطلعات لزم به صورت متIIوالي در
درون اين حافظة پیوسته ميباشد .عمده دلیل رويآوري پیادهسازان  IPtablesبه اين شیوه ،فراهم کردن بهینهتريIIن
محیط براي انجام جستجوي ترتیبي ميباشد ،چرا که سیر کردن در يک فضاي حافظهاي پیوسته به مراتب سادهتر و
سريعتر از حرکت در يک فضاي حافظهاي پراکنده ميباشد.
از سوي ديگر به دلیل تمرکز فعالیتهاي مديريتي در سطح کاربر ،انجام هر گونه تغییر در انبIIاره مسIIتلزم انتقIIال
انبارة مورد درخواست به سطح کاربر و ،بعد از انجام بههنگامسازي انباره در سطح کاربر ،انتقال انبارة بههنگامشده از
سطح کاربر به سطح هسته و جايگزيني با انبارة قديمي ميباشد .انجام اين امور با حافظههIIاي پیوسIIته ،بIIه مراتIIب،
سادهتر خواهد بود چرا که هر انتقال را ميتوان با کپي کردن حافظة مربوط به انباره ،از سطح کاربر به سطح هسته و
بالعکس ،انجام داد.
اين تفکر باعث رويآوري پیادهسازان به استفاده از ابتکارت جالبي در تعريف ساختارها نیز شدهاست .بIIه منظIIور
دسترسي مناسب و سادهتر به فضاي انتهايي ساختارهايي که به صورت متوالي در يک فضاي پیوسته ذخیره ميشوند،
 IPtablesاز تعريف آرايههايي با طول صفر در انتهاي اين ساختارها استفاده ميکند .ايIIن آرايههIIا بIIه هیIIچ عنIIوان
فضايي را اشغال نميکنند ،بلکه نام آنها اشارهگري به انتهاي ساختار مربوطه خواهIIد بIIود و در هنگIIام برنامهنويسIIي
ميتوان از نام آنها براي دسترسي به فضاي دنبالة اين ساختار استفاده کرد .استفاده از اين تعIIاريف بIIاعث جابجIIايي
آسان در حافظه ميشود.

 ۶.۲طريقه ذخیرهسازي قانونها
يک قانون در  IPtablesبه صورت يک حافظة پیوسته ميباشد که اطلعت يک قانون به ترتیب Vسرآيند ،تطابقها
و پردازش در آن قرار ميگیرند .ساختار سرآيند ،در پیادهسازي انجام شده ،علوه بر شناسه ،فیلIIدهاي گونIIاگوني را
براي شناسايي طول قانون و مکان پردازش قانون ،با خود يدک ميکشد.
تطابقها و پردازشها ميتوانند اطلعات مختلفي را از کIIاربر بIIراي انجIIام پردازشIIهاي خIIود دريIIافت کننIIد .ايIIن
۱۲

اطلعات در حافظة قانون در ادامة حافظة متعلق به تطابق و يا پردازش مربوطه قIIرار ميگیIIرد)قسIIمتهاي تیIIره در
شکل زير( .اندازة حافظة اين اطلعات بستگي به پردازش و يا تطابق مربوطه داشته و توسIIط آنهIIا در هنگIIام ثبIIت
مشخص ميشود .شمايل حافظهاي يک قانون در تصوير  ۲نمايش داده شده است.

تصویر  : ۲شمایل حافظهای یک قانون

 ۳پارامترهاي کارآيي
سرعت جستجو :پیچیدگي الگوريتم جستجوي خطي از مرتبIIة  O n ميباشIIد ،بIIه عبIIارتي بIIا افزايIIش تعIIداد
قانونهاي موجود در انباره ،انتظار ميرود که سرعت فرآيند جستجو کاهش يابد.
يکي از مزيتهاي نسبي  IPtablesبراي انجام جستجوي خطي ،ذخیرهسIIازي قانونهIIا بIIه صIIورت متIIوالي در يIIک
حافظة پیوسته ميباشد .در آزمايشهاي انجام شده مشخص شد که اين گونه پیادهسIIازي ،بIIا تعIIداد قIIوانین -۱۰۰۰
 ، ۱۲۰۰هیچگونه بار اضافي بر سیستم تحمیل نميکند اما در  ،۲۰۰۰کارآيي شبکه به نصف کاهش مييابد.
به عبارتي پیوسته بودن حافظه به عنوان يک استراتژي مناسب در پیادهسازي الگوريتم جستجوي خطي توانسته تا
با بهرهگیري مناسب از پردازندة سیستم ،پیچیدگي الگوريتم جستجوي خطي را براي  ۱۰۰۰قانون بIIه صIIورت (O(1
نگه دارد .دستیابي به اين موضوع بدون شک ارتباط مستقیم با معماري پردازنده و معماري سیسIIتم عامIIل اسIIتفاده
شده دارد.
اما عدد  ۱۰۰۰در دنیاي کنوني ديگر عدد بزرگي به حساب نميآيد .امروزه نیاز به تعريف و مIIديريت بیIIش از
 ۳۰.۰۰۰قانون در ديوارههاي آتش وجود دارد ،که تصور حمايت از اين تعداد قانون توسIIط  IPtablesکIIامل دور از
ذهن و غیر عملي ميباشد .اين موضوع با انجام تست عملي نیز ثابت شد چنانکه در تعIIداد  ۱۱۰۰۰قIIانون ،کIIارآيي
يک شبکه با ظرفیت  100mbpsبه عدد  4mpsکاهش يافت.
آنچه که به عنوان ضعف اصلي  IPtablesبه حساب ميآيد کاهش شديد کارآيي شبکه در تعداد بIIالي قانونهIIا
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) نیاز اصلي ديوارههاي آتش امروزي ( ميباشد.
حافظة مصرفي  :اصول معضل اصلي در الگوريتمهاي دستهبندي ،تقابل حافظه و زمان ميباشIIد .بIIدان معنIIي کIIه
توجه و حصول به کارآيي مناسب در يکي از اين دو ،باعث قرباني شدن ديگري ميشود .الگوريتمهIIايي داراي مقIIدار
حافظة معقول و در مقابل زمان پاسخگويي نامناسب و تعدادي نیز حافظة زيادي را براي رسیدن بIIه زمIIان مناسIIب
اشغال کردهاند .اندک الگوريتمهايي با کارآيي مناسب در هر دو حوزه نیز وجود دارند ) .( Hicuts
جستجوي خطي از جنبة تئوريک جزو الگوريتمهايي به حساب ميآيد که زمIان را قربIIاني حافظIIة اشIIغالي کIرده
است ،چرا که براي ذخیرهسازي قانونها از هیچگونه ساختار اضافي ) در کنار ساختار قانونها ( استفاده نميکند و آنهIIا
را به صورت يک لیست نگهداري ميکند ،در مقابل جستجوي خطي آن از مرتبة  (O(nميباشد.
 IPtablesبه عنوان يک پیادهسازي از الگوريتمهاي جستجوي خطي ،جIIزو آن دسIIته از پیادهسIIازيها بIIه حسIIاب
ميآيد که در هر دو زمینه ضعف دارد.
در پیاده سازي  IPtablesبراي حمايت از چندپردازندگي ۱۵و پرهیز از استفاده از LockهIIاي سیسIIتم بIIه منظIIور
مديريت نواحي بحراني ايجاد شده ،حاصل از همروندي فعالیت پردازندهها ،و حصول به سرعت بیشتر و نفس منطIIق
چندپردازندگي ،به ازاي هر پردازنده يک کپي از انبارههاي موجود در  IPtablesتهیIIه ميشIIود .بIIدين صIIورت هIIر
پردازنده بر روي کپي متناظر خود تمرکز کرده و از ايجاد مزاحمت توسط پردازندههاي ديگر نیز مصون ميباشد.
اين موضوع به طرز قابل توجهي حافظة مصرفي توسط  iptablesرا افزايش داده است .با توجه به اينکه تنها عمل
نوشتاري که توسط پردازنده ها انجام ميشود بههنگامسازي شمارندههاي قانونها ميباشد ) شمارندهها نمايشگر تعداد
و طول بستههاي تطابق يافته با قانون مربوطه ميباشند ( و طريقة استفاده از ديگر فضاي اشغالي به صورت خوانIIدني
ميباشد ،حجم زيادي از اين فضاي اشغال شده ،کامل ،غیر ضروري ميباشد.
سرعت بههنگامسازي  :تمIام فعالیتهIIاي بIه هنگامسIIازي در سIطح کIIاربر انجIام ميشIود .صIIدور هIر فرمIان
بههنگامسازي ،از جانب کاربر ،مستلزم انجام مراحل زير ميباشد:
 -۱انتقال حافظة انبارة مورد نظر از سطح هسته به سطح کاربر
SMP: Symmetric MultiProcessor
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-۲انجام تغییرات خواسته شده در انباره
-۳انتقال انبارة به هنگام شده به سطح هسته
-۴جاگزين کردن اطلعات قديمي با اطلعات جديد.
حجم زياد تبادل اطلعات بین سطوح هسته و کاربر و انجام فعالیتهاي پیچیدة مديريت حافظه در هر مرتبه انجام
تغییرات ،سرعت بههنگامسازي را در حد قابل توجهي کاهش داده است.
با توجه به اين کاستي ،استفاده از  IPtablesدر يک محیط محاورهاي به هیچ عنوان مناسب نميباشد.
مقیاسپذیري در تعداد iفیدهاي استفاده شده براي دستهبندي :هر قIIانون در  IPtablesاز سIIه جIIزء VشناسIIه،
تطابقها و پردازش تشکیل ميشود .يک قانون ميتواند هر تعداد تطابق را اختیار کند که اين موضIIوع همIIان مسIIئلة
مقیاسپذيري ميباشد.
از طرف ديگر تطابقها و پردازشها جزو ابزار توسعة  IPtablesشناخته ميشوند که ساخت آنها نیازي به تغییر در
 IPtablesندارد .در نتیجه ميتوان تطابقاي دلخواه را نیز پیادهسازي کرد.
امکان استفاده از تطابقهاي گوناگون ،بدون محدوديت در تعداد ،در يک قانون ،امکان دسته بندي بستههاي شبکه
بر اساس فیلدهاي مختلف را فراهم ميآورد.
اين موضوع يکي از پارامترهاي بسیار مثبت و زيباي  IPtablesميباشد.
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