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Resum 
El sistema desenvolupat és un "paquet Sniffer" que pretén facilitar la tasca de detecció 
del tràfic de xarxa fora del normal i permetre que els resultats puguin ser vistos amb 
facilitat des d'altres segments de xarxa. Funciona sobre l'entorn gràfic del sistema 
operatiu Linux tenint en compte la possible migració a altres entorns. Per a la seva 
creació s'ha fet servir el llenguatge de programació C++ i s'ha utilitzat l'entorn de 
desenvolupament Qt. En el seu funcionament intern es fa ús d'altres programaris ja 
existents com "tcpdump", per a la captura de dades, i "gnuplot", per a la generació de 
gràfics. Finalment, es presenten els resultats finals en format HTML. 
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1 Introducció 
Un "packet Sniffer" és una utilitat bàsica en l'administració de les xarxes d'ordinadors 
que permet monitoritzar el tràfic de la informació que corre per la xarxa. Aquesta 
monitorització pot ser a diferents nivells i amb diferents finalitats[1] (més detalls en 
l'Annex 2). 
La pròpia estructura de les xarxes de comunicacions d'ordinadors, fa que si tenim dos 
xarxes unides per un commutador (switch) no hi hagi un sol punt on poder veure tot el 
tràfic que circula per les dues xarxes, per això quan s'està analitzant el tràfic d'un dels 
segments de la xarxa, ignorem el que està passant a l'altre. 
En el nostre cas ens limitarem a una anàlisi superficial del tràfic de la xarxa, intentant 
obtenir informació a partir del nombre de paquets que circulen per la xarxa i de la seva 
adreça d'aquest, sense analitzar el contingut de les dades que són transportades. 
 
 

1.1 Justificació i context 
Actualment (gener - juny de 2004) han aparegut un gran nombre de programes en forma 
de virus, cucs o trojans (com el virus Blaster, Sobig, Sasser...)[2] que es propaguen amb 
gran facilitat per les diferents màquines connectades en xarxa. 
Quan s'activen aquests programes (no necessàriament de forma voluntària), un dels 
efectes que poden produir és l'increment no intencionat de tràfic per la xarxa, la qual 
cosa pot, fins i tot provocar-ne el col·lapse. 
 
 

1.2 Objectius 
Poder identificar, mitjançant el seguiment i l'anàlisi del tràfic de la xarxa quina o quines 
màquines presenten un increment de tràfic de xarxa "anormal" (per ports poc habituals, 
fora d'hores...), cosa que pot ser indicativa que s'estan executant processos que l'usuari 
desconeix. 
Aconseguir que les anàlisis del tràfic realitzades en un segment de xarxa, puguin ser 
fàcilment visibles des dels altres segments. 
 
 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
Atès que volem conèixer el tràfic de la xarxa, coneixent les adreces i els ports de destí i 
d'origen dels paquets que hi circulen, analitzarem bàsicament el nivell 3 de l'estàndard 
OSI definit per la International Standards Organization[3]. 
Es pretén aprofitar al màxim els recursos ja existents i de domini públic, així com que el 
sistema creat sigui fàcilment portable entre diferents plataformes (Linux, MS-
Windows...) 
El sistema operatiu escollit per a la creació del projecte serà el Linux[4] perquè és un 
sistema no propietari, consolidat i amb un nombre d’usuaris creixent, per altra banda 
també ens permetrà familiaritzar-nos amb la creació de programes dins aquest entorn. 
El llenguatge de programació utilitzat serà el C++[6], molt utilitzat en Linux i en altres 
plataformes, i que ens permetrà aprofitar els nombrosos recursos escrits en i per a aquest 
llenguatge. 



 
 

7

Per ajudar-nos al dessenvelupament del programa hem pensat que seria pràctic, i més 
productiu, la utilització d’un entorn de programació. Després d’algunes consultes a 
usuaris de Linux, d’observar els fòrums especialitzats existents a Internet i de fer 
algunes proves, l’entorn escollit ha estat el Qt[7], que utilitza el llenguatge C++, té un 
conjunt de llibreries que permet la portabilitat a altres sistemes operatius i disposa d’una 
versió GPL present en la majoria de distribucions Linux. 
 
 

1.4 Planificació del projecte 
La planificació setmanal ha estat la següent: 
Setmana Activitats Esdeveniments 
1 23/2 - 29/2 Documentació  
2 01/3 - 07/3 Documentació  
3 08/3 - 14/3 Documentació Lliurament pla del treball 
4 15/3 - 21/3 Determinació del sistema de treball  
5 22/3 - 28/3 Determinació de requisits Lliurament PAC1 
6 29/3 - 04/4 Joc de Proves  
7 05/4 - 11/4 Primeres proves  
8 12/4 -18/4 Prototipus  
9 19/4 - 25/4 Refinament dels requisits  Lliurament PAC2 
10 26/4 - 02/5 Determinació de la interfície d'usuari  
11 03/5 - 09/5 Modificacions prototipus  
12 10/5 - 16/5 Finalització programari  
13 17/5 - 23/5 Finalització memòria  
14 24/5 - 30/5 Correccions de memòria  
15 31/5 - 06/6 Finalització memòria Lliurament memòria 
16 07/6 - 13/6 Preparació Presentació  
17 14/6 - 20/6 18 Lliurament Final  
 
 
En el diagrama de Gantt es pot veure la simultaneïtat d'algunes d'aquestes activitats, 
destacant en les línies negres gruixudes els punts de control: 

Setmana  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Documentació                  
Anàlisi / Requisits                  
Disseny / Prototipus                  
Implementació / Proves                  
Memòria                  
Presentació                  

 
 

1.5 Productes obtinguts 
S'ha obtingut un programa executable (que hem anomenat xSniffer), que funciona sobre 
el sistema operatiu Linux[4], capaç d'inspeccionar el tràfic d'una xarxa d'ordinadors, 
analitzar les dades obtingudes i presentar els resultats en un fitxer en format HTML[5]. 
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1.6 Descripció de la resta de capítols 
El desenvalupament del projecte s'ha dividit en tres grans blocs: la captura de dades, el 
tractament i la presentació. En els següents capítols es farà una anàlisi, i una justificació, 
de les solucions adoptades en cada un dels tres grans blocs del programari desenvolupat: 
captura, tractament de dades i resultats, més un quart bloc en el què parlarem de la 
interfície del programa amb l’usuari. 
 
Esquemàticament, podríem representar el funcionament del programari de la següent 
manera: 
 

 
Il·lustració 1: Diagrama de funcionament del projecte 
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2 La captura de les dades del tràfic 
Per poder analitzar el tràfic primer l'hem de capturar i per això, la nostra aplicació 
utilitza el programa "tcpdump" o un fitxer que conté les dades capturades amb el 
"tcpdump". 
 
Altres possibilitats que ens podríem haver plantejat per al dessenvolupament d’aquesta 
part del projecte serien: 

- la programació directe, partint de zero, d’agun tipus de programari capaç de fer 
la captura, opció ràpidament descartada pel gran volum de feina que podria 
representar, o 

-  la utilització de la llibreria Packet Capture library (libcap)[10 i 8], utilitzada en 
la majoria d’aplicacions que capturen tràfic de xarxa desenvolupades en l’entorn 
UNIX/Linux (de fet, el propi “tcpdump” l’utilitza, bàsicament, podríem dir que 
és una interfície d’usuari d’aquesta llibreria). 

 
El fet d'utilitzar directament el programa “tcpdump”, i no la llibreria en el que es basa, 
es justifica per: 

- l'estalvi a les tasques de programació, reaprofitant el codi amb un funcionament 
ja verificat. 

- la facilitat de verificació de les dades obtingudes, atès que el mateix programa 
mostra els paquets capturats. 

- l'amplia distribució i acceptació del programa, present també en entorns 
Microsoft Windows. 

 

2.1 "tcpdump" 
El programa "tcpdump" surt del LBNL's Network Research Group[10] i les versions més 
actualitzades les trobem a TCPDUMP public repository[8]. Aquest programa és un dels 
més utilitzats en l'anàlisi del tràfic de les xarxes dins l'entorn Unix/Linux, i està present 
a la majoria de distribucions. 
 
El mateix "tcpdump" s'encarrega de posar la connexió a la xarxa de l'ordinador sobre el 
que funciona en mode "promiscu", la qual cosa permet que es puguin capturar tots el 
paquets que circulen per la xarxa i no els que únicament es dirigeixen a la màquina que 
està fent l'anàlisi. 
En el cas de l'existència de més d'una interfície, ens permet determinar quina d'elles  
utilitzar.  
També ens deixa especificar la forma i el nivell de detall en què ens mostra la 
informació dels paquets capturats. 
I, finalment, li podem introduir una sèrie de regles de filtratge, de forma que tant sols 
processarà els paquests que cumpleixin les regles especificades (tipus de protocol, 
adreces d'origen o destí, ports utilitzats...) 
 

2.1.1 Utilització en el programa 
El programa "tcpdump" es crida des de la línia de comandes amb una sèrie d'opcions i 
mostra els resultats per la mateixa sortida estàndard. En el nostre programa fem 
directament una crida a la shell del sistema i recollim les dades de la sortida. 
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El format de la crida al "tcpdum" és: $tcpdump [opcions] [expressió], si fem $man 
tcpdump podem trobar una descripció més detallada de totes les possibilitats del 
programa. 
Les [opcions] fan referència a la forma com es presentaran les dades capturades. En el 
nostre programa, per defecte, fem servir les següents opcions: 
-l: permet que la sortida de les dades passi primer per una memòria intermitja i no es 
mostri fins que no està complerta. 
-n: fa que la presentació de les adreces i dels ports sigui numèrica i no alfanumèrica. 
 
El programa "tcpdump" captura tots els paquets que circulen per la xarxa. Amb l' 
[expressió] podem confeccionar un filtre que ens permet que tant sols se'ns mostrin els 
paquets que més ens interessen per la nostra anàlisi. 
L'[expressió] del filtre, la podem dividir en quatre parts, que combinades amb and i or 
determinen quins paquets es mostraran: 
- protocol: fa referència a quin protocol analitzarem. Com ens interessen els paquets que 
poden portar dades, utilitzarem els protocols TCP i/o UDP, és a dir, podrem tenir les 
combinacions (tcp), (udp) o  (tcp or udp)  
- tipus: fa referència a quin és l'objecte de la nostra anàlisi,  
- origen: fa referència a l'origen dels paquets. 
- destí: fa referència al destí dels paquets. 
El tipus, l'origen i el destí es determinen amb una combinació d'una xarxa, una sub-
xarxa, unes adreces IP concretes, uns ports concrets o una combinació amb or i/o and. 
Tot seguit veurem alguns exemples que poden ser d'ajut: 
- l'expressió per monitoritzar els paquets TCP de l'adreça IP 1.2.3.4 serà: tcpdump tcp 
1.2.3.4 
- l'expressió per monitoritzar els paquets TCP de l'adreça IP 1.2.3.4 que van pel port 20, 
21 o 80 serà: tcpdump tcp 1.2.3.4 and port 20 or 21 or 80 
- l'expressió per monitoritzar els paquets TCP o UDP que tenen com a destí la xarxa 
1.2.3 serà: tcpdump tcp or udp and dst 1.2.3 
- l'expressió: tcpdump tcp 1.2.3.4 and src port 20 and 21 seria incorrecte, perquè un 
paquet només pot tenir un port. 
 
 

2.2 Des d'un fitxer 
Podem guardar les dades obtingudes amb el "tcpdump" en un fitxer (fent per exemple 
$tcpdump tcp src..... > fitxer.txt) 
Aquest fitxer obtingut també pot ser útil per fer anàlisi, es per això, que en el nostre 
programa s'ha contemplat aquesta opció, i permet tant l'entrada de dades. Des de la 
captura directe amb el "tcpdump" o des del fitxer de text generat. 
Aquesta opció permet fer una anàlisi de les dades a posteriori o en una altre màquina, 
cosa que pot ser útil si volem analitzar una xarxa de la que tenim sospites que està 
infectada per algun virus i no volem arriscar-nos a connectar la màquina que fa les 
anàlisis a la xarxa sota sospita. 
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3 Tractament de les dades 
El tractament de les dades es limita bàsicament a fer recomptes per unitat de temps 
d'alguns paràmetres com el nombre de paquets transmesos, adreces IP de d'entrada, 
adreces IP de sortida, ports d'entrada i ports de sortida. 
 
En el tractament de les dades també s'ha inclòs la mida de la finestra de captura de 
dades i el nombre de vegades que es pot repetir aquesta finestra de captura  
 
El procediment seguit per fer els diferents còmputs és el següent: 

- agrupem els paquets rebuts en 1 segon, 
- guardem el nombre de paquets capturats, 

i segons les opcions escollides per l’usuari: 
- guardem el nombre de paquets amb origen en una IP determinada, 
- guardem el nombre de paquets amb destí a una IP determinada, 
- guardem el nombre de paquets amb origen en un port determinat, 
- guardem el nombre de paquets amb destí a un port determinat, 
- en acabar el període analitzat, busquem el valor màxim de paquets amb una IP 

d'origen, IP de destí, port d'origen i port de destí. 
 
Inicialment es fa una neteja de la memòria on es depositaran les dades. A mida que es 
van capturant i tractant els paquets d’informació, els guarden a la memòria, i quan 
s’arriba al final de la finestra de captura, es passa a la presentació de las dades. Si cal, es 
torna a fer el mateix procés tantes vegades com s'hagi indicat en l’apartat de repeticions. 
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4 Generació de resultats 
Per a la representació dels resultats, hem considerat que un gràfic pot ajudar a la 
interpretació de les dades obtingudes, a més de veure millor l'evolució d'aquestes dades 
al llarg del temps. Per a la generació d'aquest gràfic ens hem basat en el programari 
"gnuplot"[9] i per a la presentació final de tots els resultats obtinguts hem cregut pràctic 
utilitzar un format estandar com el HTML[5] 
 
Hauria estat possible i interessant invertir temps i recursos a esbrinar com generar 
gràfics dins l'entorn de programació utilitzat, però hauria poc pràctic. Per això, vam 
buscar algun programari, ja existent, que pogués generar gràfics  fàcilment i de forma 
fiable, a partir d'unes dades. El candidat escollit va ser "gnuplot", que és un programari 
basat en crides a línies de comanda multiplataforma (Unix, Linux, Windows, DOS....), 
molt extés i present en gairebé totes les distribucions Linux. 
 
Per a la presentació final del conjunt de gràfics de la captura podríem haver utilitzat 
altres formats força generalitzats com el PostScript o el PDF, però cap dells ens oferia la 
simplicitat de l’HTML. 
Un altre avantatge que oferia el format HTML era la possibilitat de ser visionat de 
forma sencilla des de fora del sistema on estava funcionant el programa, habilitant algun 
tipus de servidor WEB, cosa que en els altres formats contemplats hauria calgut 
implementar alguna altra solució, com per exemple l’enviament dels resultats per e-mail 
o la definició d’algun servidor d’FTP on poder guaradar el resultats per ser consultats.  
 
 

4.1 "gnuplot" 
Aquest programari ofereix moltíssimes possibilitats per a la generació de gràfics 2D i 
3D. Utilitza una sèrie de funcions que permeten controlar el format de gràfic generat i 
utilitza dos formes bàsiques de funcionament: 

- un entorn on es van introduint les comandes una rera l’altre, o 
- des de la línea de comandes, utilitzant un fitxer de texte (per exemple script.plt) 

per emmagatzemar totes les intruccions i executant-les amb $gnuplot script.plt  
Els valors utilitzats per generar el gràfic poden ser introduïts com una instrucció més o 
es poden agrupar en fitxers de tipus texte o binaris. 
 

4.1.1 Utilització en el programa 
Nosaltres utilitzarem un ventall mínim, però suficient per als nostres requisits, de les 
possibilitats que ofereix el “gnuplot”. 
En el nostre programa utilitzarem el “gnuplot” fent una crida a la shell del sistema 
operatiu de la forma $gnuplot script.plt, per què, a mida que ho necessitem, anirem 
creant una sèrie de fitxers de text, els quals, bàsicament, seran de dos tipus diferents: 

- un que contindrà les intruccions per generar el gràfic. Crearem un sol fitxer per a 
la generació de tots els gràfics i que anomerarem “plt”,  i 

- uns on es guarden les dades, un cop tractades estadísticament, on apareixen una 
sèrie de columnes, on la primera de les quals representa un valor temporal 
(hores, minuts i segons) que serà l’eix de les coordenades dels nostres gràfics, i 
la resta són els valors formaran els punts de les abcises. Generarem un fitxer 
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com aquest per a cada tipus de dades tractat i utilitzarem l’extensió “.dat” per 
identificar-los. 

 
Les instruccions utilitzades en el fitxer per generar el gràfic són: 

- set data style lines: fa que el gràfic generat utilitzi línies per unir els punts 
dels diagrames. 

- set grid: mostra en el gràfic línies que uneixen els dos eixos. 
- set xlabel "temps": afegeix el títol "temps" a l'eix x. 
- set ylabel "paquets/s": afegeix el títol "paquets/s" a l'eix y. 
- set xdata time: informa  que els valors de l'eix x són temporals. 
- set timefmt "%H:%M:%S": informa de quin format tenen els valors de l'eix x. 
- set format x "%H:%M:%S": proporciona el format desitjat als valors que 

apareixeran en l'eix x. 
- set title "Paquets Totals": proporciona el títol "Paquets Totals" al gràfic 

generat. 
- plot 'dades.dat' using 1:2 title "Columna 2", 'dades.dat' using 

1:3 title "Columna 3": la instrucció "plot" és de les més bàsiques i fa que es 
generi el gràfic. Com que no hem assenyalat el contrari, la sortida serà per la 
stdout, en el nostre cas, la pantalla. 'dades.dat' indica el fitxer d'on es trauran les 
dades, 'using 1:2' indica que utilitza les columnes '1' per a l'eix de les x, i '2' per 
a l'eix de les 'y', amb el títol 'Columna 2'. En el mateix gràfic també apareixerà 
una altra línia que representa les dades indicades per les columnes '1' i '3' del 
fitxer 'dades.dat' amb el títol 'Columna 3'. 

- pause 10: provoca una pausa de 10 segons en l'execució de l' "script", la qual 
cosa permet que es gràfic generat anteriorment es mantingui a la pantalla durant 
aquest temps. 

- set terminal png: ara indiquem que els gràfics generats ja no seran per a la 
stdout, sinó que generaran un fitxer de format 'png'[11]. 

- set output 'dades.png': indica el nom del fitxer gràfic generat. 
- plot 'dades.dat' using 1:2 title "Columna 2", 'dades.dat' using 

1:3 title "Columna 3": generarà el mateix gràfic que en el cas anterior però 
ara no sortirà per pantalla, sinó que el resultat es guardarà en el fitxer 
'dades.png'.  

 
 

El “gnuplot” ofereix la possibilitat de mostrar el gràfic generat per pantalla i/o de 
guardar-lo en un fitxer gràfic escollint el format que dessitgem d’entre un bon grapat.El 
format escollit per nosaltres per generar els gràfics ha estat el PNG. Voliem que: 

- fos llegible des d’un visor HTML amb el qual podríem escollir  el JPG, el GIF, 
el PNG... 

- pogués representar sense pèrdues el gràfics líneals amb els quals el format JPG 
quedava descartat,  i 

- no fos propietari, amb la qual cosa finalment descartàvem el format GIF. 
 

Per a cada gràfic generat, els títols dels gràfics varien com també el nom del valor de les 
dades representades, segons el valor que correspongui: número de paquets totals, tràfic 
per IP, adreçes IP....  
Per evitar duplicitats en el nom dels fitxers de gràfics creats, hem utilitzat la següent 
nomenclatura “part1 part2.png”, on “part1” és: 
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- si el gràfic prové de la captura de dades d’una finestra temporal, part1 pren el 
valor AAAAMMDDHHmmSS, on AAAA correspon a l’any, MM al mes, DD al 
dia, HH a l’hora, mm als minuts i SS als segons de l’inici de la finestra de 
captura, i 

- si el gràfic provenia d’un fitxer de captura de dades, aleshores part1 pren el nom 
del fitxer. 

 
I part2 correspon al tipus de dades representades, és a dir, que pot prendre els valors 
numPaquetsTotals, numPaquetsIPOrigen, numPaquetsIPDesti, numPaquetsPortOrigen o 
numPaquetsPortsDesti. 
 
Així tenim, per exemple, que si el fitxer gràfic té per nom “20040503152401 
numPaquetsTotals.png”, això correspon al gràfic que representa les dades del nombre 
total de paquets capturats corresponents a la finestra de captura que va començar el dia 
03 de maig de l’any 2004 a les 15h 24min i 01 segons. 
 

4.2 "HTML" 
El format HTML[5] està àmpliament extés i, de forma relativament senzilla, ens permet 
representar les nostres dades. 
Aquest format utilitza fitxers de text amb una sèrie d’etiquetes que, amb el programa 
adequat (un visor de pàgines HTML), permeten que aquest text se’ns presenti d’una 
forma o d'una altra. Aquestes etiquetes permeten modificar l’estil de les lletres, incloure 
taules, fer enllaços del tipus hipertext, incloure imatges... 
Un altre avantatge que ens ofereix aquest format és que, combinat amb un senzill 
servidor WEB, podem monitoritzar el tràfic de diversos segments de xarxa des d'un sol 
lloc de treball. 
 

4.2.1 Utilització en el programa 
En el nostre programa generem dinàmicament dos tipus de fitxers HTML: 

- un que mostra totes les dades i gràfics recollits en una finestra de captura, i 
- un altre que mostra un recull del fitxers anteriors, com un llistat històric, que es 

va actualitzant a cada finestra de captura. 
 

 
Il·lustració 2 Diagrama d'enllaços dels fitxers de sortida 

historial (HTML) 

recull dades 1 (HTML) 

recull dades 2 (HTML) 

recull dades 3 (HTML) 

recull dades n (HTML) 
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A la il·lustració 2 es pot veure com s'enllacen els diferents documents generats pel 
programa. 
 
El nom del fitxer utilitzat per guardar l’historial, ens el donarà l’usuari, utilitzant el nom 
index.html per defecte. Durant el funcionament del programa, si aquest fitxer no existeix 
es crearà, però en cas contrari, s’anirà actualitzant amb les referències a les noves dades 
capturades. 
El nom del fitxer que agrupa les diferents captures, rebrà una nomenclatura similar a la 
rebuda en els fitxers gràfics. Així, el fitxer HTML que té per nom “20040503152401 
xSniffer.html” correspon al conjunt de resultats dels paquets capturats corresponents a la 
finestra de captura que va començar el dia 03 de maig de l’any 2004, a les 15h 24min i 
01 segons. 
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5 La interfície amb l'usuari 
La interfície del programa intenta posar a l'abast de l'usuari totes les opcions del 
programa de forma senzilla i amigable. 
S'ha considerat interessant que es puguin guardar i recuperar les diferents combinacions 
dels paràmetres utilitzats en el programa, és per això que hi ha la possibilitat de 
crear/guardar/recuperar el que s'ha anomenat "fitxer de configuració". 
Per accedir als diferents paràmetres s'han agrupat en tres grans grups organitzats en 
pestanyes "Entrada", "Tractament de dades" i "Sortida", més una quarta "...estat" que 
ens permet veure l'evolució de l'execució del programa. 
 
 

5.1 Fitxer de configuració 
Aquest fitxer és un simple fitxer de text al que se li ha afegit l'extensió ".cfg" on es 
guarden els diferents paràmetres. 
En el següent exemple podem veure el contingut del fitxer de configuració creat per 
intentar detectar la presència del virus sasser 
 

Nom =Sasser 
Descripció =Monitoritza els ports utilitzats pel virus Sasser 
Entrada =Xarxa 
Fitxer = 
TCP =1 
UDP =0 
TipusIP = 
TipusXarxa = 
TipusPort =445 or 5544 or 9996 
OrigenIP = 
OrigenXarxa = 
OrigenPort = 
DestiIP = 
DestiXarxa = 
DestiPort = 
NumPaquetsTotals =1 
NumPaquetsIPOrigen =1 
NumPaquetsPortOrigen =1 
NumPaquetsIPDesti =1 
NumPaquetsPortDesti =1 
FinestraCaptura =1 
NumeroRepeticions =0 
GraficsParcials =0 
HTMLFile =index.html 
SaveData =0 
TXTFile = 
 

Com es pot veure, a cada línia apareix, a l'esquerra,  un paràmetre del programa més el 
signe "=", i a continuació, el valor que té aquesta variable en el programa. 
 
Per accedir aquestes configuracions ho podem fer a través del menú: "Configuració-
Crea", "Configuració-Obre" i "Configuració-Guarda" (il·lustració 3, 2) o a través dels 
botons d'accés directe (il·lustració 3, 3). 
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Il·lustració 3, Interfície d'usuari: General 

Un cop s'ha carregat una configuració, es presenta el nom del fitxer que la conté en la 
barra de títol del programa (il·lustració 3, 1). El nom de la configuració i una petita 
descripció apareixen en (il·lustració 3, 4) 
 
 

5.2 Entrada 
La pestanya d'entrada de dades permet que el programa reculli les dades des d'un fitxer 
que podem seleccionar polsant el botó de selecció (il·lustració 4, 2), o directament des 
de la xarxa (il·lustració 4, 1) . D'aquesta manera tindrem la possibilitat de configurar el 
filtre dels paquets que volem capturar (il·lustració 4, 3). 
 

 
Il·lustració 4, Interfície d'usuari: Entrada 
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A la part inferior de la pestanya, podem veure com queda la crida al sistema que 
s'utilitzarà, i fer-ne, si cal, una edició manual (il·lustració 4, 4) 
 
 

5.3 Tractament de dades 
A la pestanya de tractament de dades tenim bàsicament dos grups: un que ens permet 
determinar la durada de la captura de dades (il·lustració 5, 1) i que resta inactiu si la 
captura prové d'un fitxer, i un altre que conté una sèrie botons sel·leccionables segons el 
tractament que volem fer a les dades (il·lustració 5, 2) 
El valor de la mida de la finestra pot ser 0, si volem que aquesta mida es determini 
manualment, o entre 1 i 999 minuts si volem que el temps de captura estigui governat 
per un rellotge intern del programari. El nombre de repeticions pot ser 0, si només 
volem un interval de captura, o fins a 999 finestres de captura de la mida indicada amb 
l'anterior paràmetre. 
 

 
Il·lustració 5, Interfície d'usuari: Tractament de dades 

 
 

5.4 Sortida 
La interfície del programa ens permet configurar tres paràmetres per a la sortida. Podem 
seleccionar veure els gràfics a mida que es van generant (il·lustració 6, 1). 
També podem determinar el nom (i la ubicació) del fitxer HTML que contindrà el llistat 
amb els enllaços a les diferents pàgines que presenten els resultats de les dades parcials 
(il·lustració 6, 2). I finalment ens permet triar un fitxer on guardar las dades capturades 
"en brut", per si volem fer altres anàlisis (il·lustració 6, 3) 
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Il·lustració 6, Interfície d'usuari: Sortida 

 
 

5.5 Estat 
Per poder veure l'evolució del funcionament del programa, i també possibles 
incidències, l'usuari té la possibilitat de seleccionar aquesta darrera pestanya on, en 
forma de text (il·lustració 7, 1), s'informa de les diferents accions que es van succeint. 
 

 
Il·lustració 7, Interfície d'usuari: Estat 
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5.6 Funcionament 
Un cop hem configurat les opcions del programa, podem, posar-lo en marxa polsant el 
botó de "Inicia" (il·lustració 8, 1). Aleshores s'iniciarà la captura de les dades durant el 
temps indicat en els paràmetres del tractament de dades o fins que es polsi el botó de 
"Parar" (il·lustració 8, 2). Tot seguit es passarà a fer el tractament de les dades, la 
generació dels gràfics i de les pàgines HTML amb els diferents gràfics i resultats 
obtinguts. 
 

 
Il·lustració 8, Interfície d'usuari: inici i aturada 
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6 Un cas pràctic 
Per acabar de veure el funcionament del programa i la interpretació de les dades 
obtingudes, ens plantegem un cas pràctic intentant descobrir l'existència del cuc 
Sasser[12] a la nostra xarxa. 
Segons la documentació consultada, aquest cuc es propaga utilitzant els ports TCP 445, 
5544 o 9996, per la qual cosa configurem a la pestanya d'entrada que el tipus de paquets 
que volem inspeccionar són els que circulen per aquests ports, és a dir, "Entrada - Tipus 
- Port = 445 or 5544 or 9996". A la pestanya del tractament de dades deixem la mida 
des la finestra a 0, per fer una captura manual, i seleccionem que volem tractar: el 
nombre de paquets totals, les IP d'entrada i de sortida i els ports d'entrada i sortida. A la 
pestanya de sortida deixem el nom per defecte del fitxer HTML que ens proposa el 
programa. Iniciem la captura durant una estona.... i obtenim com a valors màxims: 

- IP origen amb més tràfic: 161.116.98.221 número de paquets: 960 
- IP destí amb més tràfic: 161.116.98.221 número de paquets: 342 
- Port origen amb més tràfic: 445 número de paquets: 163 
- Port destí amb més tràfic: 445 número de paquets: 353 

 
I els gràfics: 

 
Il·lustració 9, Cas pràctic: tràfic total. 
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Il·lustració 10, Cas pràctic: IP destí 

 
Il·lustració 11, Cas pràctic: IP origen. 
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Il·lustració 12, Cas pràctic: Ports destí. 

 
Il·lustració 13, Cas pràctic: Ports origen. 
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Tal i com es pot veure en els gràfics tenim força activitat a la xarxa, però destaca el 
tràfic en el port 445 i a la IP 161.116.98.21, la qual cosa ens fa sospitar que aquesta 
màquina està infectada pel cuc Sasser, amb el que podrem, doncs, procedir a la seva 
"desinfecció". 
 
Temps més tard, si fem la mateixa prova sobre la mateixa xarxa amb les màquines ja 
desinfectades, els resultats són totalment diferents: no tenim cap paquet circulant pels 
ports assenyalats i, per tant, podem supossar que no tenim cap ordinador "infectat" pel 
cuc Sasser. 
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7 Conclusions i futures modificacions 
El programari desenvolupat sembla complir els requisits plantejats inicialment: 

- poder fer una anàlisis del tràfic de xarxa presentant els resultats de forma que es 
puguin inferir, fàcilment, observacions sobre el seu funcionament, i 

- que els resultats siguin observables des de la xarxa analitzada o xarxes exteriors. 
Conjuntament, cal remarcar el reaprofitament que es fa del programari ja existent, la 
qual cosa ha estalviat feina i complexitat a la programació. 
 
En futures revisions del programari, seria interessant ampliar la part del tractament de 
dades, buscant noves formes d'anàlisi, altres algorismes que puguin aportar altres 
maneres d'interpretar les dades capturades. 
 
Una altra tasca que es podria dur a terme seria la creació de la versió Windows del 
programari, la qual cosa no hauria de ser gaire costosa, tenint en compte que els 
programaris utilitzats "Qt", "tcpdump" i "gnuplot" tenen les seves versions en aquest 
sistema operatiu. 
 
Amb el model utilitzat per analitzar el tràfic de la xarxa cal tenir molt en compte la 
tipologia de la xarxa i el maquinari que s'ha utilitzat per implementar-la. D'una banda si 
la xarxa està implementada amb un repetidor (hub), podem situar el punt d'anàlisi en 
qualsevol node de la xarxa. Per altra banda, si està implementada amb un commutador 
(shitch) serà difícil trobar un punt dins la xarxa que ens permeti observar-ne tot el tràfic 
i només podrem observar el tràfic generat/rebut per la màquina d'anàlisi. 
Un altre problema el tindrem si la xarxa utilitza l'assignació automàtica d'adreces IP. En 
aquest cas, amb el mètode utilitzat serà possible saber, si es dóna el cas, que tenim 
alguna màquina amb tràfic conflictiu, en sabrem la seva adreça, però potser no podrem 
identificar quina màquina és.  
 
Tenint en compte els comentaris aquí presentats, pensem que el sistema és prou senzill i 
potent per detectar el tràfic anòmal, però cal tenir en compte la topologia de la xarxa per 
conèixer la fiabilitat de les dades recollides. 
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Glossari 
adreça IP: número de 32 bits que identifica una interfície de xarxa de forma única dins 

una xarxa IP. L'organització InterNIC és l'encarregada que no es dupliquin 
aquests números.Podríem buscar un equivalent amb el número de telèfon d'un 
aparell dins una xarxa telefònica. 

C++: un dels llenguatges de programació orientat a objectes més utilitzat, bassat en el 
llenguatge C i inicialment dessenvolupat per Bjarne Stroustrup el 1986. 

commutador (switch): dispositiu que permet el cablejat d'una xarxa. Funciona al nivell 
MAC (capa 2 del model OSI). Quan una trama arriba a un dels seus ports, el 
retransmet només pel port de sortida corresponent, coincidint amb l'adreça MAC 
de destí de la trama. 

concentrador (hub): dispositiu que permet centralizar el cablejat d'una xarxa. El seu 
funcionament consisteix en repetir cada un dels paquets per un dels seus ports a 
la resta de ports, de forma que tots els punts tenen accés a les dades. 

cuc informàtic: un cuc es un programa que no altera la resta d'arxius, que resideix a la 
memòria i es duplica a si mateix. 

gnuplot[9]: programa basat en línea de comandes, disponible en múltiples plataformes, 
que utilitza fitxers de dades (en format text o binari) i funcions per generar 
gràfics. 

HTML(HyperText Markup Language): llenguatge basat en etiquetes, dissenyat per a la 
creació de pàgines WEB. Actualment es considera un estàndard d'Internet i el 
manté la World Wide Web Consortium (W3C) [5]. 

IP (Internet Protocol): un dels protocols de comunicació entre ordinadors més utilitzats. 
Juntament amb el TCP formen la base de la xarxa Internet. Està documentat al 
RFC 791. 

linea de comandes: forma d'interactuar amb un ordinador basada en la introducció 
d'ordres en forma de text des de un teclat o des d'un fitxer anomenat script. 

OSI (Open Systems Interconection): model bàsic de referència per a la communicació 
de dades a les xarxes informàtiques. Aquest model proposa set nivells per 
solucionar l'intercanvi d'informació entre ordinadors. 

port TCP: número de 16bits que utilitza el protocol TCP per identificar l'aplicació 
emissora i la receptora. La Internet Assigned Numbers Authority (IANA) és 
l'encarregada d'assignar els anomenats well known ports [18], que són aquells 
que utilitzen les aplicacions més comunes. 

Qt[7]: entorn de desenvolupament en llenguatge C++, que inclou llibreries i eines que 
faciliten la migració de plataforma i la internacionalització de les aplicacions 
creades. 

RFC(Request for Comments)[19]: conjunt de documents numerats que cubreixen vàries 
àrees tècniques, incloses les propies bases d'Internet.  

segment de xarxa: porció d'una xarxa informàtica separada per un dispositiu informàtic 
del tipus commutador, repetidor o encaminador. 

TCP (Transmision Control Protocol): protocol orientat a la connexió que, juntament 
amb el IP, suposa el 95% del tràfic que circula per la xarxa Internet. 
Originalment està en el RFC 793  

tcpdump[8]: popular eina informàtica que permet capturar el tràfic de xarxa mostrant 
els paquets que cumpleixen una determinada expressio booleana que se li pot 
passar com si fos un paràmetre. 

trojà informàtic: programa amb funcionalitats amagades que s'oculta sota l'aparença 
d'un programa innocent. 
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UDP (User Datagram Protocol): protocol de transport no orientat a la connexió. 
Documentat al RFC 768. 

virus informàtic: programa d'ordinador que pot infectar altres programes modificant-
los per incloure una còpia de si mateix. 
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Annex A. Què és un "Sniffer"? 
És difícil trobar una traducció per aquest terme. Potser rastrejador, o ensumador 
s'aproximen, però explicant el seu funcionament entendrem millor què vol dir. 
 

 
Il·lustració 14, Què és un Sniffer? 

 
Imaginem el cas representat a la il·lustració 14: en Martí envia el missatge 1 a la Cèlia a 
les 15:30, la Cèlia li respon el missatge 2 a les 15:35 i finalment en Martí, a les 15:40, li 
respon amb el missatge 3. 
Un "sniffer" és un sistema que es situa en un punt de la xarxa i permet capturar els 
missatges (o paquets d'informació) que hi circulen, de forma que podem saber quina és 
la informació que s'estant intercanviant els ordinadors d'en Martí i la Cèlia, o entre els 
ordinadors connectats a la mateixa xarxa. 
De fet, la informació per la xarxa circula en forma de paquets de bits codificats segons 
el protocol utilitzat per comunicar-se entre els ordinadors, és a dir, que parlant amb 
propietat, hauríem de dir "paquet sniffer". Sovint, però, també se'ls anomena 
"analitzadors de tràfic", "analitzadors de xarxa" o "analitzadors de protocol". 
Aquest sistema pot treballar a molts nivells i amb moltes finalitats diferents, des de 
l'administrador de la xarxa que vol fer un cop d'ull al tràfic per trobar màquines que són 
"colls d'ampolla", fins als "hackers" que volen esbrinar la informació sensible que estan 
intercanviant  dos usuaris. 
Per la pròpia topologia de les xarxes, és difícil trobar un punt que permeti capturar tot el 
tràfic que hi circula.  

XARXA

CÈLIA 

2- Hola Martí, 
em falta poc, i tú 
com ho portes? 

MARTÍ 

 
1- Hola Cèlia, has 
acabat el projecte?  
 
3- Estic enllestint la 
memòria 

SNIFFER 
15:30 de Martí a Cèlia: "Hola 

Cèlia has acabat el 
projecte?" 

15:35 de Cèlia a Martí: "Hola 
Martí, em falta poc, i tú 
com ho portes?" 

15:40 de Martí a Cèlia: "Estic 
enllestint la memòria" 
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Si el segment de xarxa a la que estan connectats els ordinadors de la Cèlia, en Martí i l' 
"sniffer", és cablejada i està basada en un concentrador (hub), els missatges que enviï la 
Cèlia a en Martí s'estendran per tota la xarxa. Així, quan alguna màquina els rebi mirarà 
el destinatari del missatge i, en condicions normals, si coincideix amb la seva adreça el 
processarà, si no, farà com si res. L'"sniffer" per poder processar tots els missatges que 
li arriben, encara que no siguin per a ell, possarà la tarja de xarxa en un mode especial, 
enomenat "mode promiscu", que li permet processar tots els missatges que passen pel 
seu devant, encara que que no tinguin la seva adreça. Si els cables que uneixen els 
ordinadors de la xarxa estan connectats amb un commutador (switch) el funcionament 
serà totalment diferent: els missatges dirigits a una adreça només sols aniran a aquesta 
adreça i no arribaran a la resta d'estacions connectades a la xarxa. Per tant, el nostre 
"sniffer" no podrà fer gaire cosa per interceptar el tràfic de tota la xarxa. El 
funcionament d'una xarxa sense fils és més semblant a la del concentrador. Així, doncs, 
és possible que l'"sniffer" pugui capturar el tràfic. 
Actualment sembla que les xarxes cablejades estan tendint a utilitzar commutadors i, 
juntament amb això, està creixent la utilització de mètodes d'encriptació, per a la qual 
cosa, la utilització d'"sniffers" sembla que cada vegada és més complicada. Tot i aixó 
les tècniques utilitzades per analitzar el tràfic de xarxa també s'estant refinant. En alguns 
casos s'instal·len programes a les màquines dels usuaris (amb el seu consentiment o 
sense) que permeten continuar fent les tasques de captura del tràfic entre els ordinadors. 
 
Al document de Robert Graham [1] podem trobar explicat amb molt més detall el què és 
un "sniffer". Si es vol aprofondir en aquest tema, considerem que aquest article  gairebé 
és de "lectura obligada". 
 
Al mercat existeixen numeroses aplicacions del tipus "sniffer", tan comercials com de 
domini públic, i també per a les diferents plataformes existents. Podem trobar llistada la 
majoria d'aquets programaris ( amb un breu comentari sobre les seves capacitats) en  
Robert Graham [1] i també a TCPDUMP public repostory [8] 
 



 
 

32

Annex B. Maquinari i programari utilitzat 
En el procés de desenvolupament i proves del programari s'ha utilitzat: 

- Sistema operatiu Linux Mandrake[13], versió 9.2 
- Entorn de desenvolupament Qt[7], versió 3.1 
- Captura de dades tcpdump[8] versió 3.7.2 i 3.8,  lipcap 0.72 i 8.0 
- Generació de gràfics gnuplot[9] 3.7 patchlevel 3 

 
I el maquinari: 

- P4 M, a 1,4 GHz, RAM 256Mb, ethernet 10/100 
- P3 a 350MHz, RAM 256, ethernet 10/100 
- P4, a 2,4GHz, RAM 1Gb, ethernet 10/100 

 
A la realització de la memòria s'ha utilitzat: 

- Sistema operatiu Linux Mandrake[13], versió 9.2 
- Sistema operatiu MS-Windows XP[14], versió Professional 
- Editor de gràfics GIMP[15], versió 1.2.5 
- Editor de gràfics Jasc Paint Shop Pro[16], versió 7 
- Editor de texts Microsoft Word[17], versió 2002 sp3 
- Aplicació Adobe Acrobat Destiller[20], versió 5.0 

  


