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Özetçe— Bu çalışmada yerel ve genel ağlarda kullanılan
URL (User Resource Link) adreslerinin, açık kaynak kodlu
donanımsal NetFPGA-1G-CML kartıyla elde edilmesi
amaçlanmıştır. Elde edilen bu adreslerin, ağ yöneticilerine,
kullanıcıların istatistiksel verilerini basit bir arayüz ve
grafikle sunulabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler — NetFPGA-1G-CML; URL adresi
elde etme; TCP-IP paket yakalama.
Abstract— In this paper, aimed that to gather the URL
addresses used in local and global networks with an open
sourced hardware tool NetFPGA-1G-CML. Proved that
these gathered addresses could present simple users’
statistical data interface and a graph to the network
administrators.
Keywords — NetFPGA-1G-CML; URL address gathering;
TCP-IP packet capturing.

I.
GİRİŞ
NetFPGA[1] açık kaynak kodlu bir network ekipmanı
oluşturmak için dünya genelinde kabul görmüş bir
projedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği alanlarında lisans ve yüksek lisans
öğrencileri için sınırsız ve kolay kullanımlı bir geliştirme
platformu imkanı sağlamaktadır. FPGA (Field
Programmable Gate Array) entegreleri yüksek seviyedeki
esneklikleri ve hızlı logic gate switchleme kapasiteleri ile
yerel bilgisayar ağlarında ve dünya internet ağında çok
yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Açık kaynak kodlu bu
platformun TCP (Transmission Control Protocol)
paketlerini manipule etme yetenekleri, genel kabul gören
network paket analizi metotlarının NetFPGA platformu
üzerindeki etkileri araştırılmıştır.[2] Bu çalışmada internet
teknolojisinin local bir bilgisayar ağı (ev, ofis vb.)
içerisindeki
kullanım
istatistiklerini
oluşturmak
amaçlanmaktadır.
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NetFPGA projesi kapsamında 2010 yılında yapılan
çalışmalar arasında NetFPGA-10G projesi bulunmaktadır.
Nick Mckeown ve arkadaşları tarafından yapılan
çalışmada Bilgisayar ve Internet Ağları için açık kaynak
kodlu araştırma ve geliştirme platformları konusunda bilgi
verilmektedir.[3]
Xilinx
firmasının
Virtex-V
XC5VTX240T modeli ile yapılan platformun anlatıldığı
çalışmada FPGA metodu kullanılmıştır. NetFPGA
platformunun ikinci nesil üyesi olarak tasarlanan bu
platformda altı adet alt-sistemi bulunmaktadır: i) Ağ
arayüzü ii) PCI arayüzü iii) Kaskat bağlantı arayüzü iv)
Hafıza alt-sistemi v) Konfigürasyon alt-sistemi vi) Power
alt-sistemi
Başka bir çalışmada, Guru Parulkar ve arkadaşları
evlerdeki bilgisayar ağlarının farklı kullanım alanlarına
gore kesitlere ayrılmasını incelemişlerdir.[4] İnternetin
evlerdeki kullanım alanının genişlemesiyle birlikte, bu
ağların verimli kullanılmasının da önemi artmıştır. Bu
genişlemeyle birlikte ev ağlarının verimli, guvenli ve daha
ekonomik çözümlere ihtiyacı olduğu trafik-izolasyon
(traffic-isolation) yöntemiyle gösterilmiştir. [4]’teki
çalışmalarının sonucunda ADSL hattını kullanan bir ev
modemi (TP-LINK WR1043ND) ve bu modem üzerinde
çalışan open source bir network kontrolör uygulaması
(FlowVisor) ile evlerde kullanılan IP-TV (Internet
Protocol Television), VoIP (Voice over Internet Protocol)
ve internet trafiklerini kesitlendirmişlerdir.
Bu çalışmada local bir bilgisayar ağı üzerinde HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol) kullanılarak, herhangi bir
web tarayıcısı (Google Chrome, Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer) ile gönderilen internet
adresleri yakalanmaktadır. Bu adreslerin kontrolör (host)
PC üzerindeki bir mysql veritabanı sunucusu üzerinde
depolanması gerçekleştirilerek, adresler için yapılan
HTTP-GET isteklerinin istatiksel değerleri ele

alınmaktadır. CML (Computer Measurement Laboratory)
firması tarafından üretilen NetFPGA-1G-CML kartı TCPsocket-connection yöntemi kullanılarak yeniden yazılan C
programıyla birlikte ilk defa gerçekleştirilmiştir.
Kullanılan üçüncü nesil araştırma kiti olan NetFPGA-1GCML kartının üzerinde Xilinx firmasının Kintex-7
serisinin son üyesi olan, 326.080 adet mantıksal hücre, 16
Mbit B-RAM’e, 676 pine sahip XC7K325T-1FFG676
FPGA çipi bulunmaktadır.
II.

MATERYAL

A. Fiziksel Materyal
Bu çalışmada URL adreslerini IP paketleri arasından
yakalayabilmek için NetFPGA-1G-CML kartı ile
mevcutta bulunan reference_router tasarımı kullanılmıştır.
Bu tasarımın output_port_lookup modulü içerisinde
gereken değişiklikler, Şekil 1’de gösterildiği gibi
yapılmıştır. Mevcut op_lut_hdr_parser, eth_parser,
ip_lpm, dest_ip_filter, ip_checksum ve ip_arp bloklarına
ilave olarak ksu_packet_filter bloğu verilog hardware
description
language
kodları
ilave
edilmiştir.
op_lut_process_sm ve output_port_lookup modüllerinde
de yine verilog dili kullanılarak değişiklik yapılmıştır.

Şekil 1. Output_port_lookup modülünün giriş-çıkış ve internal sinyalleri

III.

METOD VE UYGULAMALAR

İnternet ağında veya herhangi bir lokal ağda web
arayüz programları ile ağda gezinmek için kaynak ve
hedef arasında iletişim kurulurken, [5]’te açıklanan
TCP/IP protokolü kullanılmaktadır. Kaynak ve hedef
arasındaki haberleşmenin hangi çerçevede ve hangi
kurallara gore gerçekleşeceğini bu TCP/IP protokolü
belirler. Bu bölümde TCP/IP protokolüyle yapılan
uygulamalar anlatılmaktadır.
A. Tcp-socket programlama metodu:
Herhangi bir ethernet arayüzünde gelen-giden
paketlerin yakalanması için bu çalışmada tcp-socket
programming metodu uygulanmıştır. Fedora 20 işletim
sistemi çalışan kontrolör (host) PC’de aşağıdaki fonksiyon
parçacığıyla gelen paketler yakalanmıştır.
socket (PF_PACKET, SOCK_RAW, ETH_P_ALL) == 1

Bu kod parçacığında PF_PACKET: İletilen paketler,
SOCK_RAW: Ham TCP soketi ve ETH_P_ALL: Tüm
ethernet katmanı protokollerini temsil etmektedir.
B. Linux ve Microsoft Windows İşletim Sistemi TCP-IP
Çerçeve Yapıları:
Kullanıcı bilgisayarında kullanılan işletim sistemine
bağlı olarak aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2’deki çerçeve
yapılarına göre Şekil 3 ve Şekil 4’teki algoritmalarla TCP
> HTTP > GET paketleri yakalanmıştır.
Paketler
kullanıcının
bilgisayarındaki
işletim
sistemindeki tcp-stack mantığına göre bitler sıralanarak
NetFPGA-1G-CML kartının nf0-nf1-nf2-nf3 arayüzlerine
gelirler. Fonksiyon (1) yardımıyla gelen paketler her
işletim sistemine göre farklı olarak değerlendirilir ve önce
TCP, sonra HTTP ve son olarak da GET paketleri
filtrelenerek mysql veritabanına işlenmektedir.

Hedeflenen topolojiyi gerçekleştirebilmek için
ekipmanlar arasında Category-6 bakır ethernet kabloları
kullanılmıştır. NetFPGA-1G-CML kartının fiziksel
portları sadece ‘Gigabit Ethernet’ teknolojisi ile uyumlu
çalışabildiği için bu topolojide 1 adet 8 portlu GE switch
eklenmiştir. Şekil 2’de gösterilen tüm topoloji 1 adet
ADSL NAT router’la çalışır durumda tamamlanmıştır.

Tablo 1. Linux TCP-IP çerçeve yapısı
Şekil 2. Çalışmada gerçekleştirilen tüm bağlantıların olduğu fiziksel
topoloji

B. Yazılımsal Materyal
URL adreslerinin görüntülenmesi aşamasında
veritabanı gereksinimi doğmuştur. Bu gereksinim mysql
tabanına dayanan maria-db uygulamasıyla karşılanarak
veritabanı sorgularına cevap alınmıştır.

(1)

TCP= 0x06
HTTP = 0x0050
GE = 0x4745

(2)

Ardından sonsuz döngü metoduyla başa dönülerek
WORD_1_BEKLE fazına doğru ilerlenir ve veri
yolundan gelecek tcp-ip paketleri beklenir.
TCP= 0x06
HTTP = 0x0050
GET = 0x474554

Tablo 2. Microsoft Windows TCP-IP çerçeve yapısı

Şekil 3’te op_lut_process_sm modülünün akış
diagramı gösterilmiştir. ‘Verilog hardware description
language’
kodlarıyla
eklenen
ksu_packet_filter.v
modülünün akış diagramı da Şekil 4’te gösterilmiştir.

(3)

C. Yakalanan paketlerin kullanıcı arayüzünde
gösterilmesi:
Windows ve linux işletim sistemlerine göre ayrı
metotlarla elde edilen URL adresleri istatistiksel olarak
değerlendirilmek amacıyla mysql veri tabanında
depolanmışlardır. Bu depolama işlemi için kontrolör
olarak kullanılan kontrolör (host) PC nin işletim sistemine
uyumlu olan, mysql tabanlı
‘Mariadb’ veritabanı
versiyonu kullanılmıştır. URL adreslerinin istek sayılarına
göre listelenerek ekrana yansıtılmasıyla ilgili bir örnek
Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 3. op_lut_process_sm.v modülünün akış diagramı
Şekil 5. URL adreslerinin ham halde listelenmesi

Ham veriler elde edildikten sonra bu URL adresleriyle
ilgili veriler linux tabanlı ‘gnuplot’ programı yardımıyla
çizilen Şekil 6’da gösterilmiştir.

Şekil 4. ksu_packet_filter.v modülünün akış diagramı

ksu_packet_filter.v
modülünün
çalışma
algoritmasına göre WORD_1_BEKLE fazında
NetFPGA-1G-CML kartının fiziksel arayüzüne gelen
tüm paketler ksu_packet_filter.v modülü tarafından
irdelenmektedir. Paket içeriğinde denklem (2) deki
şartlar oluştuğunda WORD_2_BEKLE fazına,
denklem (3) deki şartlar oluştuğunda ise
WORD_3_BEKLE fazına geçilir.

Şekil 6. Ham URL adreslerinin istek sayısına göre gösterilmesi

IV. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan bu çalışmada yeni nesil NetFPGA-1G-CML
kartının (256 bit) eski nesil NetFPGA-1G (64 bit) kartına
göre daha geniş veri yoluna sahip olmasının avantajları
görülmüştür. Birim zamanda veri yolundaki veri
miktarının yaklaşık 4 katı fazlasıyla kablo hızında
haberleşmenin mümkün olabileceğine şahit olunmuştur.
Bu bildiri hazırlanırken kullanılan NetFPGA-1G-CML
kartı, PCI arayüzü üzerinden ana bilgisaya bağlandı. Bu
bağlantıyı yaparken akademik literatürde şu ana kadar hiç
rastlanmayan bir metod kullanılmıştır.[6] Bu çalışmada
harici bir geçiş elemanı kullanarak NetFPGA-1G-CML
kartı dizüstü bilgisayara bağlandı. Bu işlem uygulanırken
kullanılan elemanla (PE4L-EC060A) ilgili geribildirimler
kartın üreticisi Computer Measurement Laboratory
firmasına bildirilmiştir. İlgili firma, ürünlerini tanıtan
internet sayfasında bu geribildirime yer vermiştir.
Çalışmada kullanılan ana bilgisayarın bellek ve yük
değerleri SNMP (Simple Network Management Protocol)
yardımıyla grafiklere dökülmüştür. Şekil 7 ve Şekil 8’de
bu grafikler verilmiştir. Bu grafikler, PCI üzerinden veri
akışını yöneten dizüstü bilgisayarın herhangi bir limit
aşımı olmadan performans değerlerinin gayet normal
çalıştığını göstermişlerdir. NetFPGA-1G-CML kartının
ana bilgisayara herhangi bir yük getirmemesi durumu bu
yük testlerinde gözlemlenmiştir.

ağlarında kullanıcı istatistiklerinin şirkete kattığı
değerlerin her geçen gün arttığı düşünüldüğünde bu
çalışmanın önemi ve bundan sonraki yapılacak
türevlerinin değeri daha iyi görülmektedir.
V. SONUÇ
Üzerinde araştırma yapılan NetFPGA-1G-CML
geliştirme kartıyla daha sonra yapılacak çalışmalarda
URL adreslerinin içerdiği dosyaların da istatistiği
eklenebilir ve herhangi bir arama motorunda aranan
terimlerin istatistiği tutulabilir. Engellenmek istenen
adresler ve dosyalar kapsamlı bir sayısal sinyal işleme
algoritmasından geçirilerek DPI (Deep Packet Inspection)
cihazı
tasarlanabilir.
ONF (Open
Networking
Foundation)’in sunduğu openflow protokolü ile SDN
(Software Defined Networking) kavramına göre
çalışabilen open platform switch gerçekleştirilebilir.
Yoğunlaşılan
NetFPGA-1G-CML[7]
geliştirme
platformu açık kaynak kodlu bir platformdur. Ticari
şirketlerin ve akademik kadroların kolaylıkla çalışma
yapabilecekleri bu platform gelecekte daha sıklıkla
kullanılmaya aday görülmektedir. Ancak bu çalışmada
kartın arayüzlerinden gelen-giden veri paketleri düz
metin (clear-text) formatında olduğundan güvenlik
kriterlerini tam olarak gerçekleyememektedir. Diğer
taraftan URL adres bilgilerini yakalayan algoritma sadece
ağ yöneticisinin konrolünde olan bilgisayar tarafından
koşturulacağı için çalışmada belli bir güvenlik seviyesi
sağlanmıştır.
Gelecek çalışmalarda mevcut durumda kartın üzerinde
bulunan ATSHA-204 kripto ile M41T62 RTC (real time
clock) donanımları kullanılarak veri paketlerinin çok
daha güvenli bir şekilde kriptolanarak iletilmesi ve gerçek
zamanlı olarak kayıt altına alınması konusunda
araştırmalar yapılacaktır.
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