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Tóm tắt

Loại bỏ sớm các gói tin không mong muốn có vai trò rất quan trọng đối với firewall, giúp
firewall tránh quá tải và cải thiện thời gian lọc gói tin, vì vậy việc nghiên cứu, phát triển các kỹ
thuật loại bỏ sớm gói tin mục đích cải thiện hiệu năng của các firewall luôn được các nhà nghiên
cứu quan tâm. Một số kỹ thuật loại bỏ sớm gói tin trong hệ thống tường lửa đã được đề xuất như:
kỹ thuật tạo tập giá trị phủ (Field Value Set Cover - FVSC), kỹ thuật sử dụng cây nhị phân tự hiệu
chỉnh theo độ dài tiền tố (Self Adjusting Binary Search on Prefix Length-SA-BSPL), kỹ thuật sử
dụng cây nhị phân tự hiệu chỉnh dựa trên thống kê theo độ dài tiền tố (Statistical Splaying Filters
with Binary Search on Prefix Length - SSF-BSPL). Hiệu quả loại bỏ sớm các gói tin của kỹ thuật
FVSC là dựa trên việc giảm số lượng luật phải duyệt dựa trên tập giá trị phủ, của hai kỹ thuật
SA-BSPL và SSF-BSPL là dựa trên tính chất tự hiệu chỉnh của cây nhị phân tìm kiếm theo thống
kê, phân loại gói tin đến và theo độ dài tiền tố.Tuy nhiên, các kỹ thuật trên vẫn còn các hạn chế
về phương pháp duyệt các luật trong FVSC và chiều sâu tìm kiếm trong hai kỹ thuật SA-BSPL và
SSF-BSPL. Trong bài báo này, chúng tôi đã tiến hành phân tích chi tiết các hạn chế của các kỹ
thuật trên và đề xuất một kỹ thuật mới loại bỏ sớm gói tin dựa trên việc tạo giá trị phần bù cho các
trường của tập luật và giảm được chiều sâu tìm kiếm sử dụng cấu trúc B-Tree.

The early rejection of undesirable packets plays the critical role in the performance of firewalls.
It helps firewall avoid to be overloading and improve firewall packet filter speed. Therefore, the early
undesirable packet rejection has attracted the interest of many scientists in the world. There have
been many early undesirable packet rejection techniques such as Field Value Set Cover – FVSC, Self
Adjusting Binary Search on Prefix Length-SA-BSP, Statistical Splaying Filters with Binary Search
on Prefix Length - SSF-BSPL. The performance eficiency of FVSC technique is mainly based on the
reduction of rules number using Field Value Set Cover, while SA-BSPL and SSF-BSPL techniques
use the the self adjusting character of binary tree, statistical splaying filters search, and classify
packets based on prefix length. However, all of these techniques have drawbacks, for examples, rules
searching methods in FVSC and the depth of finding in SA-BSPL and SSF-BSPL. In this paper,
we have analyzed in detail the disadvantages of those techniques above and proposed a new early
undesirable packet rejection technique using data structure B-Tree.

1. Giới thiệu

Tường lửa được xem như một bức rào chắn giữa máy tính (hoặc mạng cục bộ - local
network) và một mạng khác (như Internet), điều khiển lưu lượng truy cập dữ liệu vào ra.
Tường lửa chứa một tập luật cho trước, trong đó mỗi luật là tập hợp giá trị các trường theo
cấu trúc phần header của gói tin IP, dựa vào đó để xác định cho phép gói tin đi qua hay
không, luật cuối cùng trong tường lửa bao giờ cũng mặc định từ chối tất cả các gói tin.

(1) Phòng Sau đại học, Học viện Kỹ thuật Quân sự, (2) Trường Sỹ Quan Kỹ thuật Quân sự.
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Lọc gói tin: khi một gói tin đến, các trường trong header của gói tin được lấy ra và so
sánh với các trường tương ứng trong tập luật của tường lửa, kết quả so sánh sẽ xác đinh cho
phép gói tin đi qua hay từ chối gói tin này.

Với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong cải tiến và nâng cao tốc độ mạng truyền
thông (network/link), kỹ thuật loại bỏ sớm gói tin trong tường lửa phải được liên tục tối ưu
hóa để giải quyết bài toán tắc nghẽn và nhu cầu truy nhập ngày càng tăng đối phó với nhu
cầu lưu lượng mạng và các cuộc tấn công. Như vậy vai trò của kỹ thuật loại bỏ gói tin sớm
rất quan trọng đối với việc triển khai ứng dụng công nghệ lọc gói tin và an toàn, an ninh
trên Internet.

1.1. Kỹ thuật tạo tập giá trị phủ (Field Value Set Cover - FVSC)

Kỹ thuật tạo tập giá trị phủ (Field Value Set Cover - FVSC) [6, 4, 1] tập trung phân tích
tập luật của tường lửa nhằm tạo ra một tập luật nhỏ hơn, nhưng có thể loại bỏ tối đa các gói
tin không mong muốn. Việc tạo ra tập luật nhỏ này là bài toán NP-khó, giải pháp ở đây là
sử dụng một thuật toán xấp xỉ để tiền xử lý tập luật của tường lửa ở trạng thái offline. Các
luật loại bỏ gói tin sớm này có tác động tối đa trong việc loại gói tin sau đó cập nhật thêm
của luồng dữ liệu bị loại bỏ mới nhất.

Giả sử ban đầu tường lửa chứa một tập luật xác định các điều kiện cho phép gói tin đi
qua. Ý tưởng cơ bản của kỹ thuật này là: nếu một gói tin không phù hợp với bất cứ giá trị
nào của một trường trong tất cả các luật cho phép gói tin qua, thì hệ thống có đủ điều kiện
để loại bỏ gói tin ngay mà không cần quan tâm đến các điều kiện khác. Điều này có nghĩa
các luật loại gói tin sớm có thể được tạo ra bằng cách kết hợp giá trị của các trường trong
tập luật của tường lửa. Chẳng hạn, nếu tất cả các luật cho phép gói tin qua sử dụng một địa
chỉ đích hay một cổng thì tất cả các gói tin không thỏa mãn giá trị địa chỉ đích hay cổng
này sẽ bị loại mà không cần kiểm tra thêm các điều kiện khác. Ví dụ về một luật loại sớm
có thể có định dạng như sau:

RR= (DP 6= 80) ∧ (DP 6= 21) ∧ (DIP 6= 15.16.17.18) ∧ (P 6= UDP ). Nếu như các luật
cho phép gói tin qua trong tường lửa có giá trị cổng đích (DP) bằng 80 hoặc 21, địa chỉ IP
đích là 15.16.17.18 và sử dụng giao thức UDP.

Nhược điểm của kỹ thuật FVSC là bị hạn chế về số lượng luật trong tập luật của tường
lửa. Cụ thể, khi tập luật của tường lửa có kích thước lớn thì việc tạo ra tập luật nhỏ chứa các
giá trị phủ là rất phức tạp và hiệu quả trong việc lọc sớm có thể không cao [6, 4, 1]. Bản
thân số luật loại sớm gói tin sẽ tỷ lệ thuận với số lượng các luật trong chính sách của tường
lửa và mức độ phân tán của các giá trị trong mỗi trường của tập luật. Một điểm hạn chế nữa
là, kỹ thuật FVSC chỉ làm việc offline.
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1.2. Kỹ thuật sử dụng cây nhị phân tự hiệu chỉnh theo độ dài tiền tố (Self Adjusting
Binary Search on Prefix Length-SA-BSPL)

Kỹ thuật SA-BSPL [2] là kỹ thuật tìm kiếm dựa trên kỹ thuật BSPL [9], trong đó sử dụng
tính chất tự hiệu chỉnh củacây tìm kiếm nhị phân tự hiệu chỉnh [8]. Kỹ thuật SA-BSPL bao
gồm một tập hợp các bảng băm và một cây tìm kiếm nhị phân tự hiệu chỉnh để đẩy tất cả
các nút có tần suất truy cập lớn lên gần gốc của cây. Mỗi bảng băm chứa tập hợp các luật
có cùng độ dài tiền tố của địa chỉ đích, nguồn. Giả sử, các luật chia thành 6 tập có độ dài
tiền tố tương ứng là 1, 2,. . . ,6 thì chúng ta sẽ có 6 bảng băm như hình 1, cây nhị phân tự
hiệu chỉnh gồm 6 nút tương ứng với 6 giá trị với nút gốc là 3. Quá trình tìm kiếm xuất pháp
từ nút gốc (từ bảng băm với độ dài tiền tố bằng 3 tương ứng với nút 3).

Hình 1. Cây nhị phân tự hiệu chỉnh với mỗi nút tương ứng với một bảng băm

Việc tìm kiếm thực hiện như trên cây nhị phân tự hiệu chỉnh, trên mỗi nút thực hiện tìm
kiếm trên bảng băm tương ứng. Trong trường hợp sau khi duyệt cây mà không tìm được bảng
băm nào chứa luật có giá trị phù hợp thì gói tin sẽ bị loại sớm.

1.3. Kỹ thuật sử dụng cây nhị phân tự hiệu chỉnh dựa trên thống kê theo độ dài tiền tố
(Statistical Splaying Filters with Binary Search on Prefix Length - SSF-BSPL)

Kỹ thuật sử dụng cây nhị phân tự hiệu chỉnh dựa trên thống kê theo độ dài tiền tố (Statistical
Splaying Filters with Binary Search on Prefix Length - SSF-BSPL) [5] sử dụng các giá trị
thống kê để loại bỏ sớm gói tin. Trong SSF-BSPL, việc tìm kiếm luật phù hợp với gói tin
trên mỗi trường được thực hiện như trong SA-BSPL. Ngoài ra, SSF-BSPL còn xây dựng một
cây nhị phân tự hiệu chỉnh với mỗi nút tương ứng với một trường trong tập luật, trên cơ sở
thống kê các nút tương ứng với trường loại bỏ được nhiều gói tin hơn được đưa về gần gốc
hơn. Hình 2 minh họa kỹ thuật SSF-BSPL với giả thiết trường Fk loại được nhiều gói tin
nhất. Nếu trường Fk không loại được gói tin, thì gói tin được chuyển tiếp đến trường Fj tiếp
theo. Trường hợp, Fj cũng chưa loại được gói tin thì các luật của Fj phù hợp với gói tin được
tính giao với các luật của Fk phù hợp với gói tin. Nếu phần giao là rỗng thì gói tin được loại
bỏ, ngược lại gói tin được chuyển để xét ở trường tiếp theo.
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Hình 2. Kỹ thuật SSF-BSPL

2. Kỹ thuật đề xuất

Trên cơ sở các phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất kỹ thuật loại bỏ sớm gói tin sử dụng
cấu trúc cây B theo hướng loại bỏ sớm gói tin nhằm khắc phục các nhược điểm: chỉ làm việc
offline và chỉ hiệu quả với tập luật kích thước nhỏ trong kỹ thuật FVSC, giảm được chiều
sâu tìm kiếmvà rút gọn tập luật so với kỹ thuật SA-BSPL và SSF-BSPL.
ĐỊNH NGHĨA 1. Giả sử có hai đoạn rời nhau hoặc lồng nhau [s1, f1] và đoạn [s2, f2]. Khi
đó:

[s1, f1] < [s2, f2] nếu f1 < s2
[s1, f1] = [s2, f2] nếu s1 = s2 và f1 = f2
[s1, f1] > [s2, f2] nếu s1 > f2
[s1, f1] ∈ [s2, f2] nếu s2 ≤ s1 và f2 ≥ f1

ĐỊNH NGHĨA 2. Cây B [10, 11]
Cây B là cây cân bằng đa nhánh và thỏa mãn các tính chất sau đây:
1. Mọi nút x trên cây gồm các trường:

a) nx: số lượng khoá hiện có trong nút x, nx khóa này được lưu trữ theo thứ tự tăng
dần sao cho: key0 < key1 < key2 < . . . < keynx−1.

b) leaf: một giá trị logic sao cho leaf = TRUE nếu x là nút lá và leaf = FALSE nếu
ngược lại.

2. Mỗi nút x chứa nx+1 con trỏ c0, c1, c2, . . . , cnx trỏ tới các nút gốc của các cây con của
nó. Nút lá không có con vì thế các trường ci của nó nhận giá trị NULL.

3. Các khoá keyi phân chia các khóa trong các cây con của nút x theo như cách của cây
tìm kiếm nhị phân. Cụ thể, nếu ki là một khoá bất kỳ trong cây con của nút x với gốc ci,
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thì: k0 < key0 < k1 < key1 < k2 < key2 < . . . < keynx−1 < keynx.
4. Tất cả các nút lá nằm ở cùng mức h, h là chiều cao của cây.
5. Một số nguyên t ≥ 2 là bậc của cây B thì:

a) Mọi nút, trừ nút gốc, phải có ít nhất là t-1 khoá, đồng nghĩa với mọi nút, trừ nút gốc
và nút lá, phải có ít nhất t cây con (hay t nhánh con). Nếu cây B không rỗng, nút gốc phải
có ít nhất một khoá.

b) Mọi nút có thể có nhiều nhất 2t−1 khóa. Như vậy, trừ nút lá, mọi nút có thể có nhiều
nhất 2t nhánh con. Chúng ta nói rằng một nút là đầy nếu nó chứa đúng 2t−1 khoá, một nút
là tối thiểu nếu nó chứa đúng t-1 khóa.

Cây B được đề xuất bởi Bayer và Mc Creight năm 1972 [12], ban đầu nó được thiết kế để
truy cập dữ liệu trên bộ nhớ ngoài, tuy nhiên nó cũng làm việc rất hiệu quả với dữ liệu ở bộ
nhớ trong [13].

Kỹ thuật loại bỏ sớm gói tin sử dụng cây B xử lý phần bù các giá trị của các trường trong
tập luật cho phép gói tin qua. Ý tưởng cơ bản của kỹ thuật này là chuyển đổi các tiền tố sang
dạng các đoạn, sau đó xây dựng cây B trên các đoạn bù của các đoạn dữ liệu này. Kỹ thuật
này được thực hiện qua hai giai đoạn như sau:

2.1. Giai đoạn 1: Xây dựng cây B

Bước 1: Chuyển đổi các tiền tố thành các đoạn, xây dựng cây B trên các đoạn bù.
Giả sử tập luật trong tường lửa với mỗi luật Fi chỉ chứa tiền tố địa chỉ đích. Ta tiến hành

chuyển đổi các tiền tố thành các đoạn bằng cách tính các giới hạn trên và dưới của tiền tố.
Theo tính chất của tiền tố thì các đoạn kết quả sẽ thỏa mãn là rời nhau hoặc lồng nhau.

Bước 2: Khởi tạo nút gốc cho cây B với giá trị khoảng [0, MAX] (trường hợp độ dài địa
chỉ đích là 8 bít thì MAX=255, 32 bít thì MAX=4294967296,. . . ).

Bước 3: Hiệu chỉnh lại cây khi thêm một đoạn [a b] tương ứng với một luật.
Duyệt đoạn [a b] trên cây B theo quy tắc duyệt cây B, giả sử đang xét đoạn [s f] trên nút

Ni, xét các trường hợp sau:
- Nếu s< a và f> b thì tách đoạn [s f] thành 2 đoạn [s a-1] và [b+1 f]. Xóa đoạn [s f] trên

cây B, sau đó chèn hai đoạn [s a-1] và [b+1 f] vào cây.
- Nếu s ≥ a và f ≤ b thì xóa đoạn [s f] khỏi cây B.
- Nếu s< a và a <f< b thì xóa đoạn [s f], sau đó chèn đoạn[s a-1] vào cây B.
- Nếu f> b và b >s> a thì xóa đoạn [s f], sau đó chèn đoạn [b+1 f] vào cây B.
Quay lại bước 3 cho đến khi duyệt hết cây B.
- Nếu s>b hoặc a>f thì đi xuống nhánh con tương ứng trên cây B.
Bước 4: Quay lại bước 3 cho đến khi hết tập luật.
Ví dụ: ta có tập luật của tường lửa, với mỗi luật chứa tiền tối địa chỉ đích độ dài 8 bít

trong bảng 1.
Xây dựng cây B với bậc t=2 như sau:
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Bước 1: Chuyển các tiền tố sang dạng các đoạn.

Luật Tiền tố nguồn Tiền tố đích Khoảng tiến tố nguồn Khoảng tiền tố đích Hành động
R1 1010* 0000* [160, 175] [0, 15] Allow
R2 11110* 000111 [240, 247] [28, 31] Allow
R3 001101 101011 [52, 55] [172, 175] Allow
R4 10100* 00000* [160, 167] [0, 7] Allow
R5 1110* 000* [224, 239] [0, 31] Allow
R6 00* 0011* [0, 63] [48, 63] Allow
R7 01* 110* [64, 127] [192, 223] Allow
R8 110110 110010 [216, 219] [200, 203] Allow
R9 00110* 1010* [48, 55] [160, 175] Allow
R10 110* 11010* [192, 223] [208, 215] Allow
R11 000* 11* [0, 31] [192, 255] Allow
R12 0110* 1* [96, 111] [128, 111] Allow

Bảng 1. Tập luật của tường lửa (8 bit)

Bước 2:
- Khởi tạo nút gốc cho cây B với một khóa [0 255]
- Chèn các đoạn tương ứng với các luật trong bảng 1 vào cây B

2.2. Giai đoạn 2: Sử dụng cây B để loại sớm gói tin

Khi một gói tin đến, ta thực hiện chuyển địa chỉ đích của gói tin này thành số và tìm trên
cây B. Nếu tìm thấy đoạn trên cây B chứa địa chỉ này thì gói tin được loại sớm.

Ví dụ: có 2 gói tin đến với địa chỉ địch 8 bít là: 1011.1101 và 0100.0100
- Chuyển địa chỉ đích 1011.1101 của gói tin đến thành 189, tìm trên cây B trong hình 3,

thấy đoạn [176 – 215] chứa giá trị 189. Do đó gói tin này được loại sớm.
- Chuyển địa chỉ đích 0100.0100 của gói tin đến thành 68, tìm trên cây B trong hình 3,

không có đoạn nào chứa 68 do đó không thể loại sớm gói tin này.

3. Thử nghiệm

Để đảm bảo sát với ứng dụng thực tế, chương trình sử dụng các bộ dữ liệu nhân tạo
được tạo bằng bộ công cụ ClassBench do David E. Taylor, Jonathan S. Turner thuộc Phòng
Nghiên cứu ứng dụng, Khoa khoa học máy tính, Đại học Washington, Saint Louis đã tạo ra
[http://www.arl.wustl.edu/classbench]. Các bộ dữ liệu được sinh bởi bộ công cụ trên có dữ
liệu đầu vào là những bộ dữ liệu thực có được từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Đây là
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Hình 3. (a) Cây sau khi tạo nút gốc với một khóa [0 255]. (b) Cây sau khi chèn thêm đoạn [160 175], tách
đoạn [0 255] thành 2 đoạn [0 159] và [176 255]. (c) Cây sau khi chèn thêm đoạn [52 55], tách đoạn [0 159]
thành 2 đoạn [0 51] và [56 159]. (d) Cây sau khi chèn thêm đoạn [160 167] và [224 239], đoạn [160 167]
không có trên cây nên bỏ qua, chèn tiếp đoạn [224 239] thì tách đoạn [176 255] thành 2 đoạn [176 223] và
[240 255]. (e) Cây sau khi chèn thêm đoạn [0 63], vì đoạn [051] ∈ [063] nên xóa đoạn [0 51] và đoạn [0 63]
giao với đoạn [56 159] nên thay bằng đoạn [64 159]. (f) Cây sau khi đưa đoạn [64 127], thay đoạn [64 159]

bằng đoạn [128 159]. (g) Cây sau khi chèn thêm đoạn [216 219], tách đoạn [176 223] thành 2 đoạn
[176215] và [220223]. (h) Cây sau khi chèn thêm đoạn [48 55] và [192 223], đoạn [48 55] không có trên

cây nên bỏ qua, chèn tiếp đoạn [192 223], vì ∈ [220223] nên xóa đoạn [220 223]. Tiếp theo đưa các đoạn [0
31] và [96 111] đều không có trên cây nên bỏ qua.

bộ công được cộng đồng nghiên cứu sử dụng để đánh giá các thuật toán và các thiết bị phân
loại gói tin.

Theo tính chất của cây B, khi tập dữ liệu đầu vào nhỏ - cỡ hàng chục nghìn khóa thì bậc
t nhỏ sẽ hiệu quả hơn vì vậy trong các thử nghiệm chúng tôi đều sử dụng cây B với bậc t=2.

Trong lần thử thứ nhất, chúng tôi cố định số luật là 9000 luật được tạo từ công cụ
db−generator [http://www.arl.wustl.edu/classbench/], mỗi luật chứa tiền tố của địa chỉ đích.
Kết quả thử nghiệm trên 4 kỹ thuật được đánh giá qua bảng 2 và hình 4.
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Số gói tin FVSC SA-BSPL SSF-BSPL Kỹ thuật đề xuất Số gói tin
(ms) (ms) (ms) (ms) bi chặn

10.000 218 64 43 2 660
20.000 442 103 65 4 1013
30.000 674 168 92 7 1475
40.000 883 188 107 9 1937
50.000 1120 223 137 11 2563
60.000 1354 266 161 13 3780
70.000 1583 320 188 16 4489
80.000 1805 367 216 17 4961
90.000 2052 413 228 19 5452

100.000 2219 437 254 22 5686

Bảng 2. Bảng kết quả tìm kiếm với tập dữ liệu 9000 luật

Hình 4. Sự biến thiên thời gian theo số lượng gói tin đến

Trong lần thử nghiệm thứ hai chúng tôi cố định số gói tin đến là 100.000 gói tin được
tạo từ công cụ Trace−generator [http://www.arl.wustl.edu/classbench/] và thay đổi số lượng
luật. Kết quả thử nghiệm trên 4 kỹ thuật được đánh giá qua bảng 3 và hình 5.

Bảng 3 cho thấy kỹ thuật đề xuất có thời gian loại sớm gói tin nhanh vì số đoạn phần bù
dùng để loại sớm gói tin trên cây B thường rất nhỏ. Như vậy, thay vì phải tìm trên tập luật
rút gọn như trong kỹ thuật FVSC chỉ làm việc offline, hay tìm kiếm trên toàn bộ tập luật
như các kỹ thuật SA-BSPL và SSF-BSPL, việc loại sớm gói tin trên kỹ thuật đề xuất chỉ
phải tìm kiếm trên một tập luật rất nhỏ sử dụng cây B.
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Số FVSC SA-BSPL SSF-BSPL Kỹ thuật đề xuất Số gói tin Số luật trên Số luật trên
bộ luật (ms) (ms) (ms) (ms) bi chặn kỹ thuật đề xuất kỹ thuật FVSC
1.000 332 298 283 18 96.543 605 665
2.000 585 286 237 19 82.998 1050 1194
3.000 880 304 229 19 50.347 1366 1830
4.000 1096 318 234 19 42.921 1580 2223
5.000 1306 331 228 20 37.589 1716 2602
6.000 1631 392 251 20 22.098 1915 3037
7.000 1877 427 259 20 12.712 1959 3454
8.000 2053 442 265 21 8.653 2044 3764
9.000 2265 464 273 22 5.686 2050 4056

Bảng 3. Bảng kết quả tìm kiếm với tập dữ liệu 100.000 gói tin

Hình 5. Sự biến thiên thời gian theo số lượng luật

4. Kết luận

Bài báo đã trình bày ý nghĩa của bài toán loại sớm gói tin trong tường lửa và tóm tắt ba
kỹ thuật loại sớm gói tin: kỹ thuật tạo tập giá trị phủ, kỹ thuật sử dụng cây nhị phân tự hiệu
chỉnh theo độ dài tiền tố và kỹ thuật sử dụng cây nhị phân tự hiệu chỉnh dựa trên thống kê
theo độ dài tiền tố. Phân tích ưu, nhược điểm của ba kỹ thuật này, trên cơ sở đó đề xuất kỹ
thuật loại sớm gói tin online trên giá trị phần bù của các trường trong tập luật sử dụng cấu
trúc cây B. Trình bày chi tiết các bước thực hiện kỹ thuật đề xuất, so sánh đánh giá thời
gian thực hiên loại sớm gói tin với 3 kỹ thuật FVSC,SA-BSPL và SSF-BSPL. Các kết quả
so sánh, đánh giá cho thấy kỹ thuật do chúng tôi đề xuất có thời gian loại gói tin nhanh hơn
so với FVSC, SA-BSPL và SSF-BSPL.
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