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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

En l’actualitat l’ús de les xarxes de telecomunicacions s’ha convertit en una 
necessitat del dia a dia. Però al mateix temps que això ens ofereix un enorme 
ventall de possibilitats també significa que ens genera una sèrie de escenaris 
que, si no són tractats adequadament, ens poden generar molts de mals de 
cap. 

 

Però a fi de poder prevenir aquests escenaris nocius primer necessitem saber 
que és el que està passant en tot moment a la nostra xarxa. D’aquest manera 
disposarem de la informació necessària per a prendre les millors decisions 
possibles. 

 

Així doncs, i amb aquest objectiu en ment, la meta d’aquest TFG és el 
desenvolupament d’un sniffer en un entorn GNU. Òbviament, per a poder 
assolir aquesta meta primer hem de conèixer que és un sniffer i quines 
funcions realitza, a fi de poder-les implementar a posteriori. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Nowadays, the use of communication networks has become a daily necessity. 
But while this offers us a huge range of possibilities it also generates scenarios 
that, if not treated properly, can cause us a lot of headaches. 

 

But to be able to prevent these harmful scenarios we first need to know what is 
always going on in our network. In this way, we will have the information we 
need to make the best decisions possible. 

 

So, with that in mind, the goal of this project is to develop a sniffer in a GNU 
environment. Obviously, to achieve this goal, we must first know what a sniffer 
is and what functions it performs, to be able to implement them. 
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 

En l’actualitat l’ús de les xarxes de telecomunicacions s’ha convertit en 
una necessitat del dia a dia. Però al mateix temps que això ens ofereix 
un enorme ventall de possibilitats també significa que ens genera una 
sèrie de escenaris que, si no són tractats adequadament, ens poden 
generar molts de mals de cap. 
 
En primer lloc tenim la seguretat, que cada cop és un tema més i més 
important per a qualsevol persona, empresa o entitat que disposi de 
dispositius connectats en xarxa. Cada vegada els atacs són més 
sofisticats, i per tant és necessiten eines per a evitar-los. 
 
Un altre tema molt important a dia d’avui és el rendiment. Cada cop 
tenim més i més dispositius connectats a la xarxa, però els recursos no 
són il·limitats (com demostra un fet tan simple com el fet que les 
direccions IPv4 estiguin gairebé esgotades). Per tant, la nostra xarxa 
tampoc permet un ús desmesurat de la mateixa. Això comporta que 
haguem de saber com es distribueixen aquests recursos. 
 
Tal i com podem veure, amb només aquests 2 factors és més que 
suficient per a generar tot tipus de problemes: xarxes insegures, 
dispositius fent un ús desmesurat de la mateixa, ... Òbviament volem 
tallar d’arrel tots aquests problemes. 
 
Però a fi de poder prevenir aquests escenaris nocius primer necessitem 
saber que és el que està passant en tot moment a la nostra xarxa. 
D’aquest manera disposarem de la informació necessària per a prendre 
les millors decisions possibles. 
 
Així doncs, i amb aquest objectiu en ment, la meta d’aquest TFG és el 
desenvolupament d’un sniffer en un entorn GNU. Òbviament, per a 
poder assolir aquesta meta primer hem de conèixer que és un sniffer i 
quines funcions realitza, a fi de poder-les implementar a posteriori. 
 
El motiu d’haver escollit aquest Treball en front de les altres opcions 
disponibles és degut a un interès personal en el tema de xarxes. Quan fa 
uns anys vaig cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior en 
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, les assignatures de la 
part de xarxa em van parèixer molt satisfactòries a nivell acadèmic. I això 
s’ha repetit durant el meu pas pel Grau. 
 
A més, el fet d’haver de fer el meu propi sniffer i no utilitzar eines ja 
existents també suposa un repte a nivell personal, ja que no estic 
acostumat a realitzar projectes de programació d’aquesta envergadura. 
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1.2 Objectius del Treball 
 

Des d’un punt de vista purament pràctic es podria dir que l’objectiu del 
Treball és desenvolupar un sniffer en un entorn GNU que compleixi 
aquells requisits que consideréssim necessaris després d’analitzar les 
opcions ja disponibles al mercat, així com d’altres característiques que 
poguéssim considerar oportunes si tenim la intenció d’oferir alguna cosa 
nova. 
 
A l’hora de la veritat, però, és alguna cosa més que això, ja que el TFG 
és una assignatura especial en si mateixa ja que és un reflex de tot el 
treball realitzat durant el Grau. Així doncs també està l’objectiu de 
demostrar, tant a mi mateix com als professors encarregats de corregir 
aquest Treball, que em mereixo el títol. 

 
 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 

No havent desenvolupat mai una eina com aquesta, encara que si 
havent-ne utilitzat, la millorar manera d’enfocar el projecte en un primer 
moment em va parèixer analitzar el mercat per veure quines opcions hi 
ha disponibles. Això ens permetria veure si hi ha algun tipus d’estàndard 
en aquest tipus de producte, veure allò que funciona i el que no en el 
software ja disponible, i a partir d’aquí poder definir els nostres objectius 
a fi de donar la nostra versió de com pot ser un sniffer. 
 
Aquest enfocament també té un avantatge molt important que potser no 
és obvi a simple vista, i que és no capficar-se en intentar reinventar la 
roda. Al començar un projecte com aquest, podria haver-hi la temptació 
de voler fer alguna cosa espectacular pel fet de que sigui espectacular 
però que en realitat no resolgui cap problema, i fins i tot arribi a crear 
inconvenients. Si en el nostre anàlisis trobem que els diferents 
programes ja disponibles segueixen un cert patró, és que potser la millor 
decisió es fer-ho d’aquesta manera, ja que no som ni els primers ni els 
més intel·ligents en realitzar un projecte com aquest. Òbviament això no 
ha de ser incompatible en oferir la nostra pròpia visió, però com dia 
Aristòtil, la virtut està en el terme mig. 

  
  
1.4 Planificació del Treball 
 

Tasca 1 
 
Temporització: 2 setmanes (27/09/2021 – 10/10/2021) 
Descripció: Recopilació d’informació. 
 
Objectius: 
1. Recopilar tota la informació necessària respecte al funcionament del 

diferents protocols que s’utilitzen per a comunicar-se a través la 
xarxa, especialment aquells corresponents al model TCP/IP. 
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2. Saber quins són els sniffers ja disponibles al mercat així com les 
seves característiques, a fi de saber si hi ha un estàndard, així de 
quin valor afegit podem aportar. 

 
 
Tasca 2 
 
Temporització: 2 setmanes (11/10/2021 – 24/10/2021) 
Descripció: Anàlisis de requeriments i disseny. 
 
Objectius: 
1. Decidir quins són els requisits que el nostre sniffer ha de complir en 

base a la informació recopilada a la tasca anterior. 
2. Decidir quines tecnologies (llenguatge de programació, llibreries, ...) 

utilitzarem per a implementar el nostre sniffer. 
 
 
Tasca 3 
 
Temporització: 8 setmanes (25/10/2021 – 19/12/2021) 
Descripció: Implementació sniffer i tests. 
 
Objectius: 
1. Implementar de manera satisfactòria el sniffer en base als requisits 

determinats en la tasca anterior. 
2. Realitzar els tests necessaris per a comprovar que el sniffer realitza 

la seva funció de la manera més fiable i eficient possible. 
 
 
Tasca 4 
 
Temporització: 2 setmanes (20/12/2021 – 02/01/2022) 
Descripció: Documentació. 
 
Objectius: 
1. Realitzar la documentació de tot el treball efectuat. 
 
 
Tasca 5 
 
Temporització: 1 setmana (03/01/2022 – 09/01/2022) 
Descripció: Presentació. 
 
Objectius: 
1. Preparar la presentació com a resum del treball efectuat. 
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Modificacions de la planificació 
 
A nivell general fins al moment de l’entrega d’aquesta memòria s’ha 
seguit la planificació s’ha seguit de manera satisfactòria, complint amb 
els diferents terminis establerts. 
 
El canvi més rellevant és haver utilitzat les 2 setmanes de la tasca 4 
enfocades a realitzar la memòria per a continuar treballant en el sniffer, 
realitzant modificacions, la majoria de caire més estètic que funcional 
(per exemple, canviar el format del log), a fi de poder presentar un 
Treball el més polit possible. Aquest canvi no ha afectat a la planificació 
ja que s’ha pogut treballar en paral·lel amb la elaboració del present 
documentació. 

  
  
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Els 2 productes principals obtinguts fins a aquest moment són: 

• El sniffer, programa que serà l’encarregat de realitzar aquelles 
tasques necessàries a fi d’obtenir els nostres objectius. 

• Memòria, que contindrà una recopilació de totes les decisions 
preses durant el desenvolupant d’aquest projecte, i que també 
servirà com a manual i exemple de funcionament del nostre 
sniffer. 

 
 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 

Durant els pròxims capítols trobarem un anàlisis dels sniffers disponibles 
al mercat i el disseny inicial en el que vam basar el nostre sniffer. També 
trobarem el resultat de la nostra implementació, comparant-lo amb el 
plantejament inicial. 
 
També trobarem el manual d’instruccions del nostre programa així com 
els tests que hem fet per a comprovar que el nostre sniffer compleix amb 
els requisits que ens hem marcat. 
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2. Sniffers ja disponibles al mercat 
 

Abans de començar a desenvolupar el nostre propi sniffer, és interessant 
analitzar quines són les propostes ja disponibles al mercat a fi de 
conèixer si hi ha algun estàndard així com si hi ha aspectes que 
poguéssim aportar que no estiguin disponibles a altres sniffers. 
 
 
Wireshark 
 

 
Figura 1: Wireshark 

 
Aquest és possiblement el sniffer més conegut disponible al mercat. És 
gratuït, de codi obert i programat amb C i C++. La seva funcionalitat de 
capturar paquets està basada en l’ús de la llibreria libpcap[1], almenys 
en el que té a veure amb la seva versió GNU. 
 

• Avantatges: molt potent, ofereix una àmplia gama de filtres, 
possibilitat d’exportar resultats, disponible tant a GNU com a 
Windows. 

• Inconvenients: el major inconvenient és el que tindria qualsevol 
sniffer, el fet de que la informació presentada por no arribar a ser 
fàcil d’interpretar si no es tenen una sèrie de coneixements previs. 
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tcpdump 
 

 
Figura 2: tcpdump 

 
tcpdump és un sniffer disponible per a sistemes GNU. És gratuït i de codi 
obert. Està programat en C, utilitzant la llibreria libpcap per al seu 
funcionament. 
 

• Avantatges: molt potent, ofereix una àmplia gama de filtres, 
possibilitat d’exportar resultats. 

• Inconvenients: no està disponible a Windows, no disposa 
d’interfície gràfica. 

 
 
Capsa 
 
És un sniffer portable per a Windows que disposa de sofisticades eines 
d’anàlisi de les dades capturades. És de pagament. 
 

• Avantatges: eines d’anàlisis molt potent. 

• Inconvenients: només disponible a Windows, no és gratuït. 
 
 
LiveCapture 
 
És un sniffer de pagament per a Windows. L’empresa que el 
comercialitza, LiveAction, ofereix un altre programa, anomenat 
Omnipeek, a fi d’oferir una suit completa de captura i anàlisi de paquets. 
 

• Avantatges: eines d’anàlisis molt potent si s’utilitza amb els altres 
programes que ofereix l’empresa. 

• Inconvenients: només disponible a Windows, no és gratuït. 
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Ntopng 
 

 
Figura 3: Ntopng 

 
Aquest programa està basat en el ntop original. És una eina 
multiplataforma per a sistemes GNU, Windows i MAC. Disposa de 
diverses versions, sent les que ofereixen més opcions de pagament. És 
de codi obert. 
 

• Avantatges: interfície gràfica molt clara, ofereix moltes opcions de 
filtrar i classificar la informació, molt potent. 

• Inconvenients: no totes les opcions són gratuïtes, la instal·lació a 
Ubuntu és més complexa que altres programes similars. 
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NetworkMiner 
 

 
Figura 4: NetworkMiner 

 
Programa de codi obert que té com a funcionalitat principal el saber a 
quins hosts es connecta el nostre sistema. Disponible per a Linux, 
Windows i MAC. 
 

• Avantatges: ofereix una vista molt clara de tots els hosts als que 
es connecta el nostre programa, així com un resum d’aquestes 
connexions. 

• Inconvenients: no totes les opcions són gratuïtes, l’anàlisi de 
paquets no és la seva funció principal. 
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3. Què és un sniffer? 
  

Òbviament per a poder desenvolupar un sniffer, el primer que 
necessitem és tenir clar que és. Un sniffer és una eina informàtica que 
s’encarrega d’analitzar en temps real el tràfic que recorre una xarxa, o 
més aviat, el tràfic que viatja per una interfície connectada a una xarxa. 
Com a tal un sniffer només s’encarrega de monitoritzar aquest tràfic i de 
proporcionar la informació a l’usuari corresponent a fi de que aquest 
pugui prendre les decisions corresponents. Un sniffer per si mateix no 
millora el rendiment o seguretat d’una xarxa, però si és una eina 
extremadament valuosa per a fer-ho. 

  
  
3.1 Quines funcions té un sniffer? 
  

La funció principal i més important és la ja comentada d’analitzar el tràfic. 
Però això no és necessàriament suficient per a que un sniffer sigui útil. 
 
En condicions normals el volum de tràfic pot arribar a molt elevat segons 
el tipus d’anàlisi que volguéssim fer, fet que ja indica que el programa ha 
de ser capaç de gestionar tota aquesta informació en temps real sempre 
mantenint un rendiment més que correcte. 
 
Però aquest volum d’informació no només implica reptes en quan al 
rendiment, si no també en quan a la informació a gestionar. És poc 
realista esperar que una persona pugui arribar a analitzar una captura 
que podria arribar a tenir milers i milers de trames capturades, 
especialment en casos on es busca informació molt concreta. Així doncs 
una funció molt útil per a qualsevol sniffer és la utilització de filtres. Si 
iniciem un sniffer en una interfície de xarxa de qualsevol ordinador 
connectat a internet amb programes que utilitzen aquesta connexió, el 
més probable és que enseguida en surtin multitud de trames a analitzar 
que no siguin necessàriament les que volem. Per a això tenir filtres que 
ens permetin filtrar per opcions com origen, destí o protocol utilitzat, és 
casi indispensable per a poder fer un bon ús del sniffer. 
 
Una altra limitació molt real és la de voler analitzar un sistema sense 
poder estar present. Un sniffer que no sigui capaç de guardar la 
informació obtinguda per a un possible anàlisis a posteriori, possiblement 
no serà tan útil com podria arribar a ser-ho. Així doncs, una altra funció 
molt important és la de poder generar logs. Això ens permetria no haver 
d’estar monitoritzant el sniffer en tot moment, i simplement deixar-lo 
funcionar durant un període determinat de temps generant el log 
corresponent. 
 
Aquestes 3 funcions (rendiment, filtres i logs) es volen integrar en el 
nostre producte final ja que es consideren importants. 
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3.2 A qui va dirigit un sniffer? 
 

Un sniffer com a tal pot ser utilitzat per qualsevol usuari, però a l’hora de 
la veritat l’usuari estàndard d’una eina com aquest serà un usuari amb 
un nivell de coneixements sobre xarxes molt superior a la mitjana de la 
població. 
 
Un usuari estàndard no té especial interès en conèixer el tràfic que viatja 
per una xarxa sempre que aquesta li ofereixi suficient fluïdesa en el seu 
ús quotidià. 
 
Per tant, podem descartar que el producte final s’hagi d’adreçar a 
usuaris estàndard d’internet, ja que el mercat d’aquests que estan 
interessats en sniffers és inexistent. 
 
Si a més li afegim que el nostre sniffer està pensat per a córrer en 
sistemes GNU i que això ja suposa una barrera d’entrada important per a 
un usuari comú, encara té més sentit la nostra decisió d’enfocar-nos a un 
usuari amb un perfil tècnic, o com a mínim amb certa predisposició a 
tenir un interès en la informació que un sniffer pugui aportar-li. 
 
 

3.3 Com funciona un sniffer? 
 
El funcionament bàsic d’un sniffer es basa en recopilar els paquets 
rebuts per una interfície de xarxa. 
 
La qüestió està en que fer un cop s’ha rebut un paquet. Aquí hi ha 2 
possibilitats. 
 
La primera és fer una captura de paquets en mode no promiscu. Aquesta 
opció significa que quan la nostra interfície de xarxa rebi un paquet que 
no està destinat a nosaltres, simplement l’ignorarà (també conegut en 
anglès com “drop”) i no notificarà la seva existència al sistema. 
 
La segona és el mode promiscu[2]. Aquest mode funciona bàsicament al 
contrari, i és que quan el nostre sniffer està en aquest mode, aquest 
notificarà tot paquet rebut al sistema, independentment que el nostre 
sistema fos el destinatari del mateix o no. 
 
Òbviament els 2 modes tenen la seva utilitat segons la naturalesa del 
anàlisis que volguéssim[3], però en el nostre cas hem decidit que el 
nostre sniffer funcioni sempre en mode promiscu a fi de detectar tot el 
tràfic que pugui arribar a rebre la nostra interfície de xarxa. 
 
Així doncs, ara ja tenim clar que fa un sniffer, però la pregunta en 
aquests moments és, quan parlem de tràfic captura, a què ens referim? 
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3.4 Tràfic 
 
Quan parlem del tràfic que un sniffer captura estem parlant de les trames 
que aquest detecta viatjant per a la xarxa a través de la interfície de 
xarxa corresponent. Però això genera una nova pregunta, què és un 
trama? 
 
Per a respondre aquesta pregunta el primer que hem de fer es parlar del 
protocol TCP/IP. Aquest protocol no és més que un conjunt de protocols 
utilitzats per a la comunicació a través de xarxes de computadors. Va ser 
creat per DARPA[4], una agència del Departament de Defensa dels 
Estats Units. 
 
Els protocols dins de TCP/IP estan classificats dins de 4 categories 
diferents segons la seva funcionalitat: 

• Aplicació: són aquells protocols que s’encarreguen de gestionar la 
comunicació entre els programes que utilitza l’usuari i la xarxa. La 
PDU (unitat d’informació) d’aquesta capa són les dades 
generades per les diferents aplicacions. 

• Transport: són els protocols que tenen com a funció principal 
gestionar la comunicació entre diferents computadors. La PDU 
d’aquesta capa s’anomena segment (té el mateix nom en anglès). 

• Internet: aquests protocols són els que s’encarreguen d’identificar 
l’origen i el destí de les diferents trames a fi d’assegurar-se que 
recorren el seu camí de manera exitosa. La PDU d’aquesta capa 
s’anomena paquet (traduït en anglès com “packet”). 

• Accés a la xarxa: són aquells protocols encarregats de 
transformar els paquets rebuts de la capa d’internet i de 
transformar-los en trames que puguin viatjar per un medi físic i 
viceversa. La PDU d’aquesta capa s’anomena trama (en anglès 
es diu “frame”). 

 
 
Els diferents protocols que s’utilitzen per a transmetre informació per 
internet s’ubiquen en algun dels 4 nivells de la pila TCP/IP. A la següent 
taula podem trobar una recopilació d’alguns dels protocols més comuns 
organitzats segons la capa a la que pertanyen: 
 

Capa Protocol 

Aplicació DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTP, IMAP, NTP, POP, 
MTP, SSH, TLS/SSL 

Transport TCP, UDP 

Internet IP, ICMP, IGMP 

Accés a la xarxa Ethernet, ARP 
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Per a passar de les dades de l’aplicació a una trama, el que fem es 
encapsular aquesta amb la informació de la capa següent. Per tant, una 
trama tindria una estructura com aquesta: 
 

 
Figura 5: Estructura d’una trama 

 
Partint d’aquest disseny de la trama, com aconseguim que aquesta vagi 
d’un punt a un altre de la xarxa? La resposta és encapsulant i 
desencapsulant la trama modificant-la amb la informació corresponent 
en cada moment. 
 
El camí que recorre qualsevol dada de viatgi entre dos computadors és 
la següent: 

1. Una aplicació genera unes dades a enviar, que són 
gestionades per la capa d’aplicació. 

2. La capa de transport encapsula les dades en un segment, 
afegint a aquest la informació corresponent a aquesta capa, 
com per exemple els ports d’origen i destí. 

3. La capa d’internet agafa el segment i el torna a encapsular en 
forma de paquet, juntament amb informació com la IP d’origen 
i destí. 

4. La capa d’accés a la xarxa agafa el paquet i l’encapsula de 
nou afegint informació com les adreces MAC d’origen i destí a 
fi d’obtenir una trama. Un cop tenim la trama aquesta es 
transforma per a poder ser enviada pel medi físic. 

5. Si el hi ha, la trama arriba al primer dispositiu intermedi, com 
per exemple un router. Aquest dispositiu el que fa es 
desencapsular la part de la trama corresponent a la capa 
d’accés a xarxa. A continuació mira quina és la IP destí 
indicada a la capa d’internet, i en base a la informació de la 
que disposi, com per exemple la seva “routing table”, 
encapsula el paquet amb una nova informació de capa 
d’accés, per a continuació enviar la trama al seu següent destí, 
que pot ser el destí final o no. 

6. El punt anterior s’anirà repetint tantes vegades com faci falta 
fins que el paquet arribi al seu destí final. 

7. Un cop rebut al destí final, el sistema desencapsularà la trama 
diverses vegades fins a obtenir la informació de la capa 
d’aplicació. 
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Així doncs el camí entre 2 punts qualsevols d’una xarxa sol estar ple 
d’encapsulaments i desencapsulaments, tal i com podem veure en el 
gràfic següent: 
 

 
Figura 6: Recorregut d’una trama per la xarxa 

 
Una de les avantatges d’aquesta manera de treballar (encapsulant i 
desencapsulant) és que no necessitem “desmuntar” la trama sencera 
cada vegada que l’enviem ja que la informació necessària és la més 
externa i simplement només hem de modificar aquesta part. 
 
Això significa que quan capturem una trama a una interfície web tenim 
tota la informació mencionada anteriorment: dades de l’aplicació, origen i 
destí, protocols utilitzats, ... 
 
És per aquest motiu que un sniffer és una eina tan útil per a analitzar el 
funcionament d’una xarxa, ja que disposem de tota mena d’informació 
que ens pot ajudar per a prendre decisions sobre com millorar el seu 
funcionament. 
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Així doncs la meta del nostre sniffer és interceptar aquestes trames i 
analitzar la informació que contenen. 
 
Per tant, a la pregunta de que és una trama, la resposta és que una 
trama és un conjunt d’informació generada per un usuari i que ha estat 
empaqueta diversos cops amb la informació necessària per a transmetre 
la informació entre 2 punts de la xarxa. 
 
 

3.5 Trames 
 
Suposem que el nostre sniffer ja funciona, i que capturem una trama. Tal 
i com hem vist en l’apartat anterior, tenim una sèrie de dades 
encapsulades unes damunt de les altres. 
 
La pregunta que ens fem ara és, com sabem què és què? Quan 
capturem una trama capturem un conjunt de bytes (el número de bytes 
capturats varia de captura a captura), però com sabem quan comença la 
informació relativa a una capa i fins a on arriba? Com sabem quins bytes 
pertanyen a una capa, i quins a les altres? 
 
La resposta són les capçaleres, també conegudes com a headers en 
anglès, que cada capa del model TCP/IP afegeix al paquet. Una 
capçalera no és més que el conjunt de bytes inclosos al principi de la 
part corresponent a cada capa i que conté tota la informació relativa a la 
mateixa. 
 
Aquests headers estan definits per una sèrie d’estàndards àmpliament 
coneguts, i com a tal sabem la seva mida i la informació que contenen. A 
més també sabem l’ordre en que cada capa afegeix la seva capçalera al 
paquet. 
 
Amb aquesta informació podem desgranar el contingut d’una trama 
d’una manera ordenada i precisa, accedint de forma directa a la 
informació que volem. 
 
Als annexos podem trobar una explicació en major profunditat del 
contingut de les diferents capçaleres amb les que treballarem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15   

4. Disseny 
 
4.1 Disseny inicial 

 
Una vegada vam haver analitzat el que volíem que el nostre sniffer fes, i 
amb els objectius marcat en ment, els requisits principals que volíem que el 
nostre sniffer tingués eren: 

• Disposar d’una interfície gràfica clara i fàcil d’utilitzar. 

• Ser prou ràpid per a processar tota la informació en temps real, ja 
que les trames arribaran de forma constant. 

• Disposar de filtres. 

• Generar logs. 
 

Així doncs i després d’analitzar els diferents llenguatges de programació 
disponible, les decisions que es van prendre a fi de complir aquests 
objectius van ser: 

• Utilitzar C com a llenguatge de programació, ja que està 
perfectament capacitat per a desenvolupar aplicacions que 
necessiten un bon rendiment en temps real com ha de ser el nostre 
sniffer. El fet de que ja es disposes de certa experiència prèvia en el 
mateix també va ajudar a prendre aquesta decisió. 

• També es va decidir utilitzar la llibreria libpcap com a base del nostre 
sniffer. El fet d’utilitzar una llibreria tan madura com aquesta ens 
permetria estalviar temps al no necessitar implementar totes les 
funcionalitats que aquesta ja incorpora. El fet que libpcap estigui 
disponible de manera nativa en C va ser una de les raons principals 
per a escollir C com a llenguatge de programació. 

• La llibreria gràfica que es va decidir utilitzar en principi va ser Qt, ja 
que al igual que libpcap es àmpliament utilitzada i disposa de la 
maduresa necessària per a utilitzar-la en un projecte com el nostre. 

 
També es van definir les següents classes: 

• Principal: classe main estàndard de qualsevol programa, que en el 
nostre cas no havia de contenir cap funcionalitat important. 

• Interfície gràfica: era l’encarregada de mostrar la interfície gràfica 
amb totes les dades corresponents, així com d’oferir a l’usuari l’accés 
a totes les possibilitats que el nostre sniffer pugui oferir. 

• Captura: era la part encarregada de capturar les trames, analitzar-les 
i enviar la informació corresponent per a actualitzar la interfície. 

• Filtre: aquesta classe s’havia d’encarregar d’agafar tota la informació 
disponible i filtrar-la segons els paràmetres marcats per l’usuari. 

• Logs: era la classe encarregada de generar els logs que demani 
l’usuari. 
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El diagrama UML inicial a partir de les classes dissenyades va ser el 
següent: 

 

 
Figura 7: UML de classes inicial 
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4.2 Casos d’ús 
 

Aquest és el diagrama dels casos d’ús que es van reconèixer: 
 

 

 
Figura 8: Diagrama de casos d’ús 

 
Tal i com podem veure només tenim un sol actor, que en el nostre cas 
és l’usuari que està utilitzant el sniffer. 

 
 
4.3 Descripció dels casos d’ús 
 

• Cas d’ús: Iniciar captura 

• Actors: usuari del sniffer 

• Precondició: els requeriments del programa són satisfets abans 
d’executar-lo. 

• Procés principal: 
1. S’inicia el sniffer. 
2. Es selecciona la interfície de xarxa que es vol. 
3. Es selecciona l’opció de la interfície per a començar la captura. 

• Procés alternatiu: 
1. S’inicia el sniffer. 
2. Es selecciona la interfície de xarxa que es vol. 
3. S’estableix un filtre. 
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4. Es selecciona l’opció de la interfície per a començar la captura. 

• Postcondició: la captura està en marxa. 
 
 

• Cas d’ús: Parar captura 

• Actors: usuari del sniffer 

• Precondició: una captura està en marxa. 

• Procés principal: 
1. Es selecciona l’opció de la interfície per a parar la captura. 

• Procés alternatiu: 
1. Es tanca la finestra del programa. 

• Postcondició: la captura s’ha parat correctament. 
 
 

• Cas d’ús: Consultar captura 

• Actors: usuari del sniffer 

• Precondició: com a mínim s’ha iniciat una captura. 

• Procés principal: 
1. La informació de les trames capturades apareixerà a la 

interfície del programa. 

• Procés alternatiu: - 

• Postcondició: - 
 
 

• Cas d’ús: Establir filtre 

• Actors: usuari del sniffer 

• Precondició: el sniffer està funcionant, però no hi ha cap captura en 
marxa. 

• Procés principal: 
1. Al camp corresponent de la interfície gràfica s’introdueix 

l’expressió que es vol utilitzar com a filtre. 

• Procés alternatiu: 
1. Si l’expressió no es correcta, la captura no s’iniciarà. 
2. L’usuari haurà de modificar la expressió. 

• Postcondició: al iniciar la següent captura s’utilitzarà la expressió 
definida com a filtre. 

 
 

• Cas d’ús: Consultar log 

• Actors: usuari del sniffer 

• Precondició: com a mínim s’ha executat una captura de manera 
satisfactòria. 

• Procés principal: 
1. A la carpeta definida l’usuari trobarà el log. 
2. El log estarà en un format fàcilment llegible per a l’usuari, així 

que només necessitarà obrir-lo. 

• Procés alternatiu: - 

• Postcondició: l’usuari disposarà de la informació capturada. 
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4.4 Esbós de la interfície gràfica 
 
En tan en quant s’ha volgut apostar per una interfície simple i sense moltes 
distraccions, l’esbós inicial que es va utilitzar com a guia per a desenvolupar la 
interfície va ser el següent: 
 

 
Figura 9: Esbós interfície gràfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20   

5. Implementació 
 

Partint de les idees expressades en l’apartat del disseny, juntament amb 
l’experiència adquirida durant el desenvolupament del programa s’han 
anat creant una sèrie de classes amb una sèrie de funcions 
específiques. 
 
El diagrama UML d’aquestes classes és el següent: 

 

 
Figura 10: UML de classes implementades 

 
 
5.1 Main 

 
En el nostre cas la funció main és extremadament simple i la seva única 
funció es cridar a les següents funcions de la llibreria gràfica GTK: 

• gtk_init: és la funció que s’encarrega d’inicialitzar tot allò que 
poguéssim necessitar per a utilitzar aquesta llibreria[5]. 

• gtk_main: és la funció que fa córrer el bucle principal de GTK[6]. 
 
 

5.2 Capture 
 

Aquesta és la funció principal del nostre sniffer, ja que és la que 
s’encarrega de gestionar tant la captura de trames com la interfície 
gràfica del nostre programa. 
 
Dins d’aquesta classe disposem de les següents funcions: 
 
static void start_capture_process() 
 
Aquest és la funció, que un cop rebuda l’ordre per part de l’usuari, 
s’encarrega de cridar a la funció que efectua la captura de trames. 
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Aquesta funció té 3 parts molt importants. 
 
La primera és el controlar no iniciar una captura mentre ja hi ha una altra 
en marxa. Amb això ens assegurem que l’usuari no pugui tenir més 
d’una captura en marxa al mateix temps, fet que ocasionaria un 
comportament no desitjat. 
 
El segon es l’ús de la funció “g_thread_new()” per a crear un fil 
d’execució propi per al procés que captura les trames com a tal. Això és 
molt important, ja que del contrari aquesta captura s’executaria al mateix 
thread que la interfície, cosa que com veurem més endavant implicaria 
que aquesta es bloquegés i l’usuari no hi pogués interactuar més. 
 
L’última és el fet de netejar les possibles dades que tenim guardades de 
captures anteriors a fi d’assegurar-nos de que no es mesclin. Això és fa 
amb la funció “gtk_list_store_clear()”. 
 
 
static void stop_capture_process() 
 
Aquesta és la funció encarregada de cridar a la funció que para la 
captura. 
 
De manera anàloga a “start_capture_process()” només fa la seva funció 
si hi ha una captura en marxa. 
 
 
static void close_main_window() 
 
Quan tanquem la finestra principal del programa, aquesta funció 
s’encarrega de parar el fil d’execució del GTK així com el procés 
corresponent al nostre programa. 
 
Si hi havia una captura en marxa al moment de tancar la finestra, es fa la 
crida a la funció que para la captura a fi d’assegurar-nos que la captura 
no es queda a mitges. 
 
 
void init_gui() 
 
Aquesta és una de les funcions més importants i complexes del nostre 
programa, ja que s’encarrega de fer que el disseny que hem preparat de 
la nostra GUI es mostri en pantalla. 
 
En el nostre cas, per a aconseguir un millor resultat i, al mateix temps, 
estalviar temps, hem creat la interfície amb Glade, que és un editor gràfic 
que crea un fitxer que GTK es capaç d’interpretar a fi de mostrar en 
pantalla allò que volem. Això ho fa amb la funció 
“gtk_builder_add_from_file()”, en la qual un dels paràmetres és el nostre 
arxiu .glade. 
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Una altra de les accions realitzades en aquesta funció es la d’enllaçar 
accions realitzades per l’usuari amb funcions dins del codi. Això ho fem 
amb la funció “g_signal_connect()”. A aquesta funció li passem un 
objecte de la nostra interfície, una acció del objecte, i una crida a una 
funció que serà la que s’executarà quan l’objecte realitzi l’acció definida. 
 
El següent que trobem en aquesta funció és un dels elements més 
importants del nostre programa, l’estructura que utilitzarem per a guardar 
les dades de la captura. La nostra solució està basada en el codi present 
a aquesta consulta a StackOverflow[7] i aquest tutorial sobre el tema[8]. 
 
Per a aconseguir-ho tenim 2 elements principals[9]: 

• TreeModel: és l’objecte del que disposa GTK per a 
emmagatzemar la informació[10]. 

• TreeView: és l’objecte de GTK encarregat de mostrar la 
informació emmagatzemada[11]. 

 
Per a combinar aquests 2 objectes el que fem és: 

1. Afegir les diferents columnes que volem utilitzar al TreeView. 
2. Definir el format de la informació guardada a TreeModel, en el 

nostre cas utilitzant ListStore, que és una implementació concreta 
de TreeModel. 

3. Finalment, utilitzem la funció “gtk_tree_view_set_model()” per a 
combinar-los.  

 
 
void fill_devices_combobox() 
 
Aquesta funció rep un punter a un objecte de GTK que bàsicament és un 
menú desplegable per a seleccionar una de les opcions, i l’emplena amb 
els noms de les diferents interfícies de xarxa de les que disposem en el 
nostre sistema. 
 
L’idea d’utilitzar ComboBoxText en lloc de ComboBox ja que amb la 
primera és més fàcil treballar en un cas simple com aquest ve donada 
per una resposta a StackOverflow[12]. 
 
 
void callback_function() 
 
Aquesta és la funció que cridem quan capturem un paquet. La nostra 
manera d’enfocar la captura d’un paquet està basada en aquest 
tutorial[13]. 
 
En aquesta funció és on les capçaleres mencionades anteriorment entre 
en joc. Quan es captura un paquet, aquest es passa a aquesta funció. El 
que fem nosaltres és agafar el paquet i interpretar-lo a partir de les 
diferents capçaleres definides als diferents includes que tenim. 
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Per exemple, en el cas que volguéssim accedir a la capçalera de la capa 
d’accés a xarxa per a consultar les MAC. Per a fer-ho, el que fem és 
aplicar la capçalera Ethernet al paquet capturat ja que sabem que 
aquesta és la capçalera present a l’inici del paquet capturat, tal i com es 
pot veure aquí: 

• struct ethhdr *ethernetheader = (struct ethhdr *) capture; 
 
Ara tenim un punter que apunta a un struct del que coneixem els seus 
camps. Per a consultar-los simplement hi accedim com si fossin els 
camps d’un struct qualsevol. Hi ha que tenir en compte que alguns dels 
camps tenen un tipus de dada específica, i que com a tal hi haurà que 
tractar-los d’una manera específica per a aconseguir la informació en un 
format fàcil de llegir per a l’usuari. 
 
Un cop acabades amb les MAC suposem que volem accedir a les IP que 
pertanyen a la capa d’internet i que són la següent capçalera que tenim 
dins la captura. Com sabem on acaba la capçalera de la capa d’accés a 
xarxa i on comença la de la capa d’internet? La resposta és fàcil, sabem 
la longitud de cada capa, així que només és qüestió de saber on 
comença una capa i saltar els bytes que aquesta ocupa. I per a fer-ho 
encara més fàcil cada capçalera disposa d’un camp on es guarda la 
seva longitud. Podem veure aquest principi en funcionament aquí: 

• struct iphdr *ipheader = (struct iphdr *)(capture + sizeof(struct 
ethhdr)); 

 
Per a la resta de capes hem de continuar repetint aquesta idea. 
 
Un cop hem recopilat les dades que volem de cada captura, les guardem 
com a una nova fila del ListStore definit en una funció anterior. 
 
Una altra funcionalitat incorporada en aquesta funció és la de forçar 
l’actualització de la interfície gràfica cada vegada que detectem un 
paquet, ja que del contrari, és possible que la interfície no s’actualitzi de 
manera regular fent que no poguéssim veure en temps real els paquets 
capturats. 
 
 
gpointer init_capture() 
 
Aquesta és la funció encarregada de trobar totes les interfícies de xarxa 
presents al nostre sistema i d’obrir la que nosaltres haguem seleccionat. 
 
Com hem comentat anteriorment, un sniffer es basa en el mode 
promiscu a fi d’interceptar tots els paquets que travessen la interfície de 
xarxa i no només els que hi van específicament dirigits. Així doncs 
aquest és un dels paràmetres utilitzats a la funció d’obrir la interfície de 
xarxa. 
 
Controlem que tots els requisits per a poder iniciar la captura amb 
garanties d’èxit (filtre correcte, log creat, ...) es compleixen. Si ho fan, 
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executem “pcap_loop()”. És en aquest punt quan es justifica haver cridat 
a aquesta funció en un fil d’execució diferent. 
 
La funció loop de la llibreria libpcap es continua executant sense parar 
fins que es compleix una de les següents 3 condicions[14]: 

1. Si s’ha capturat el número de paquets a capturar definit per 
l’usuari, cosa que en el nostre cas no es viable ja que el loop s’ha 
configurat com a “infinit”. 

2. Si hi ha un error en la captura, cosa que, òbviament, no volem. 
3. Si rep la senyal de parar emesa per la funció “pcap_breakloop()”. 

 
Així doncs, com veiem la única opció que tenim disponible és la 3. Per a 
fer això necessitem d’alguna manera executar la funció quan nosaltres 
consideréssim. 
 
Si no s’executa “init_capture()” en un thread independent el que fa 
“pcap_loop()” es executar-se de manera continua en el fil principal, 
prenent possessió del mateix i no permetent a la resta del programa 
executar-se, cosa que comportaria no poder cridar a “pcap_breakloop()”. 
Com que en el nostre cas si que hem utilitzat un fil d’execució diferent, la 
interfície estarà disponible en tot moment, incloent l’opció de parar la 
captura. 
 
 
void stop_capture() 
 
Aquesta funció és l’encarregada de cridar a les diferents funcions que 
s’encarreguen de “netejar” l’execució d’una captura: parar el loop, tancar 
el log i el dispositiu de captura, i resetejar el filtre. 
 
També reinicia els diferents comptadors utilitzats. 
 
Amb tot això podem assegurar que una posterior captura començarà de 
zero i no heretarà informació de possibles captures anteriors. 

 
 
5.3 Filter 
 

Aquesta és la classe encarregada de gestionar el filtre aplicat a la 
captura. 
 
Disposem de les següents funcions: 
 
int apply_filter() 
 
Aquesta és la funció encarrega d’aplicar el filtre. Per a tal fi, rep un string 
amb l’expressió que es vol seleccionar com a filtre i un punter a un struct 
pcap_t que inclou la informació del dispositiu al que volem aplicar el filtre 
en qüestió. 
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Aquesta funció té diversos valors de retorn: 

• En el cas de que el filtre no s’hagi pogut compilar retorna 0. 

• En cas que el filtre no s’hagi pogut instal·lar retorna 1. 

• En cas que tot sigui correcte retorna 2. 
 
A partir d’aquests valors podem jutjar si l’expressió ha estat correcta i 
decidir si continuar amb el flux d’execució o advertir a l’usuari de que 
realitzi les modificacions oportunes. 
 
 
void reset_filter() 
 
Aquesta és la funció que utilitzem quan acabem una captura a fi 
d’assegurar-nos que no es quedarà aplicat cap filtre per a una possible 
captura posterior. Per a aconseguir-ho simplement apliquem un filtre buit 
sobre el dispositiu que rebem. 

 
 
5.4 Log 
 

Aquest són el conjunt de funcions encarregades de gestionar el log, tant 
la seva creació com d’emplenar-lo de contingut. 
 
Disposem de les següents funcions: 
 
int init_log() 
 
Aquesta és la funció que s’encarrega de crear el log abans d’iniciar la 
captura. Per a aconseguir-ho s’ha utilitzar la funció “fopen” que ens 
permet crear un arxiu i escriure en ell. 
 
La part més important d’aquest programa és la de decidir el nom del 
fitxer. Si li fiquem un nom estàtic qualsevol, com per exemple “log.txt”, 
cada vegada que es creï un log, el nou substituirà a l’antic. Per a evitar 
això s’ha decidit utilitzar les funcions que ens proporciona la llibreria 
“time.h” a fi de poder saber l’hora d’execució del sniffer, i com a tal 
aplicar aquesta informació al nom del fitxer. 
 
Donar el nom al fitxer en base al moment de la captura ens ofereix 2 
avantatges: 

• No sobreescriure logs anteriors, ja que no es poden crear 2 
captures al mateix moment. 

• Tenir els logs ordenats segons el moment en que es va fer la 
captura. 

 
Segons el valor que retorna la funció (0 si el log no es pot crear, 1 si s’ha 
pogut) podem continuar o no amb l’execució del programa. 
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La manera de crear el string amb el format que volem a partir de la 
informació sobre l’hora que és està basada en la combinació de les 
respostes a 2 consultes a StackOverflow[15][16]. 
 
 
void stop_log() 
 
Aquesta funció s’encarrega d’imprimir les estadístiques finals al log 
abans de tancar-lo de manera definitiva mitjançant la funció “fclose”. 
 
També reinicia els diferents comptadors que hem utilitzat per a generar 
aquestes estadístiques. 
 
 
void print_packet() 
 
Aquesta funció s’encarrega de rebre els paquets capturats per la funció 
capture i d’imprimir la informació seleccionada en el fitxer de log. 
 
En els logs s’ha decidit només incorporar només la informació més 
important de cada una de les diverses capes del model TCP/IP a fi de 
simplificar-lo i generar logs més fàcils d’interpretar. Si volguéssim una 
versió que oferís molta més informació hauria de ser relativament fàcil 
fer les modificacions oportunes, ja que si podem accedir a un dels camps 
del header en qüestió, podem accedir a tota la resta fàcilment. 

 
 
5.5 Includes 
 

Els fitxers .h inclouen una sèrie de llibreries a fi de facilitar-nos la vida a 
l’hora de programar el nostre sniffer. 
 
En primer lloc tenim llibreries estàndard que ens ajuden a realitzar 
funcions no relacionades amb la interfície gràfica o la captura de 
paquets, com per exemple el saber l’hora que és per a poder donar-li el 
nom correcte al log. 
 
Després tenim les llibreries libpcap i GTK, que són les bases del nostre 
sniiffer. 
 
A continuació tenim llibreries que ens ajuden a gestionar la informació 
que tenim, com per exemple ens habiliten a utilitzar funcions com 
“inet_ntoa” que ens permeten traduir la informació capturada a un string 
amb el que és més fàcil treballar. 
 
Per últim tenim les llibreries corresponents a les capçaleres. Tenir 
aquestes capçaleres ens agilitza el procediment per accedir als diferents 
camps de cada header, ja que podem utilitzar la informació que 
contenen i no hem d’anar fent-ho manualment per a cada paquet. 
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5.6 Canvis respecte al disseny inicial 
 

Òbviament durant la implementació del programa es va veure que potser 
algunes de les decisions preses inicialment potser no eren les millors a fi 
de disposar d’un producte que permetés assolir els objectius marcats 
dins del temps disponible, així que s’han realitzat alguns canvis respecte 
a les decisions presses inicialment. 
 
A simple vista el canvi més obvi respecte al disseny inicial ha estat el 
canvi de la llibreria gràfica utilitzada. En un primer moment, per a donar 
vida a la interfície gràfica, es va decidir utilitzar la llibreria Qt. Però 
després d’un nou anàlisis es va decidir finalment utilitzar GTK. La raó 
principal és que GTK està natiu en C, mentre que Qt està en C++, i 
encara que es podria haver integrat, s’ha decidit que tot el projecte 
estigui en C a fi d’evitar possibles errors més endavant durant el 
desenvolupament. A més GTK és una llibreria perfectament integrada 
dins de GNU, així que també ens assegurem una àmplia compatibilitat. 
 
Un altre canvi important es troba en l’estructura del programa, ja que les 
classes de captura i GUI s’han fusionat en una de sola. Això és així ja 
que aquestes 2 classes utilitzen una sèrie d’informació de manera 
conjunta, i adjuntar-les permetia no haver d’estar constantment passant 
la informació entre les diverses classes, simplificant la programació. 
 
La interfície gràfica també ha sofert modificacions. Encara que 
essencialment s’ha respectat la idea inicial, s’han inclòs una sèrie de 
canvis per a afavorir la usabilitat de la mateixa. 
 
El primer canvi de la interfície gràfica ha sigut fer que les opcions 
d’escollir interfície de xarxa i filtre es trobessin directament a la pantalla 
principal i no “amagades” en un menú. Això ha sigut així tant per a fer 
que l’usuari sigui conscient de que el nostre programa ofereix aquestes 
possibilitats, com per a fer que les opcions siguin fàcils d’accedir en tot 
moment. 
 
El segon canvi de la GUI ha sigut afegir missatges de comunicació 
directament a la interfície. D’aquesta manera l’usuari pot saber en tot 
moment en quina situació es troba el programa, ja sigui per a solucionar 
possibles errors, o per a donar-li l’ús al sniffer que més s’adapti a les 
seves necessitats (iniciant i parant captures a la seva conveniència). 
 
 

5.7 Diagrama activitats 
  

El diagrama d’activitats del nostre sniffer és el següent: 
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Figura 11: Diagrama d’activitats 
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5.8 Altres consideracions 
 

Tal i com es pot apreciar en els logs i en la interfície, en el nostre cas 
hem decidit centrar-nos en mostrar només una part de tota la informació 
que conté una trama. Això és així ja que hem prioritzats oferir menys 
informació de forma més destacada, que no desgranar els molts camps 
que té un paquet fent que la informació més important pugui quedar 
“soterrada” baix de la resta. 
 
En el nostre cas ens hem centrat en TCP i UDP ja que són els protocols 
més habituals en el nostre cas, composant en les nostres proves la gran 
majoria del tràfic en gairebé totes les circumstàncies. Per a ampliar el 
nostre sniffer per a incloure informació d’altres protocols de manera més 
específica, simplement afegiríem els seus headers i treballaríem amb 
ells. 
 
Un apartat al que no he sigut capaç de trobar solució definitiva és al del 
errors que ocasionalment es mostren a la terminal durant l’execució del 
programa. Em refereixo a aquests: 

 

 
Figura 12: Errors GTK 

 
Basat en la descripció del mateix són errors vinculats amb l’ús de GTK, 
però a pesar d’haver-ho intentat en diverses ocasions no he sigut capaç 
de trobar l’arrel del problema en cap moment. Sospito de que per algun 
motiu a vegades es guarden valors NULL dins del ListStore, però mai he 
sigut capaç de confirmar que aquesta sigui realment la raó. 
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5.9 Experiments fallits 
 

Òbviament no tot han sigut encerts durant el desenvolupament del 
programa. Hi ha hagut certes aspectes que no han funcionat com 
s’esperaven. 
 
El més important ha sigut el tema de treballar amb threads. La idea és 
tenir el thread principal de GTK encarregant-se de les seves coses, i 
tenir threads separats per a qualsevol altra cosa que necessitéssim. 
 
Així doncs, basat en aquest principi es va intentar que la funció 
encarregada d’emplenar el ListStore funcionés en la seva pròpia funció, 
però la cosa no va funcionar correctament ja que aquest és el tipus de 
captura que teníem: 

 

 
Figura 13: Errors threading 

 
Com podem veure hi havia paquets que es repetien moltes vegades. 
 
No tinc 100% clar el motiu exacte pel qual passava això, però sospito 
que serà alguna problemàtica relacionada amb el schedule dels diferents 
threads, alguna cosa com que la funció modifica ListStore es quedava 
pendent d’executar moltes vegades, i quan finalment ho feia agafava 
informació passada per punter que ja no era la informació que hauria 
d’haver utilitzat en el seu moment ja que s’havia sobreescrit. 
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5.10 Possibles millores 
 

Encara que el resultat final del sniffer compleix amb els objectius 
marcats al inici del Treball, crec que és important destacar que ni molt 
menys aquest sniffer ofereix totes les funcionalitats que podria arribar a 
oferir si es disposes de més temps i experiència en la matèria. 
 
Aquests són alguns exemples de funcionalitats que es podrien afegir o 
millores a nivell general: 

1. Crear la carpeta “logs” de manera automàtica si aquesta no 
existeix. 

2. Fer que la finestra on es mostra en temps real la captura de 
paquets a la interfície del sniffer, faci automàtica scroll cap avall a 
fi de tenir en pantalla sempre el paquet més recent fins que 
nosaltres no moguéssim la finestra. 

3. Mostrar més dades en una finestra inferior, ja sigui dels paquets 
(altres paràmetres com per exemple el TTL, el número de 
seqüència, ...) o bé estadístiques en temps real del sniffer 
(velocitats de muntada i baixada, tràfic generat, ...). 

4. Poder escollir el format de sortida, com per exemple fer que la 
informació es guardi en un fitxer CSV. 

5. Fer una interfície més atractiva a simple vista, per exemple afegint 
gràfics en temps real. 

6. Millorar el threading per a solventar els problemes exposats en 
l’apartat anterior. Aconseguir-ho ens permetria fer coses més 
complexes amb la GUI. 

7. Fer que es pugui utilitzar com un script per a que es pugui llançar 
al moment d'iniciar sessió per part d'un usuari sense requerir 
intervenció del mateix. Potser això requeriria mode "silenciós". 

8. Poder filtrar les estadístiques per paràmetres com si la trama és 
outgoing o incoming. 
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6. Manual d’instruccions 
 
6.1 Requeriments 

 
El nostre programa requereix una sèrie de llibreries per a poder ser 
utilitzat. Aquestes són: 

• Llibreria pcap, versió: libpcap0.8-dev_1.9.1-3_amd64 

• Llibreria GTK, versió: libgtk-3-0:amd64  3.24.20-0ubuntu1 amd64 

• Llibreria GCC, versió: gcc (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04) 9.3.0 
 
Per a obtenir els paquets necessaris en cas de que no disposéssim 
d’ells, ho podem fer executant les següents comandes a través d’una 
terminal: 

• sudo apt install gcc 

• sudo apt-get install libpcap-dev 

• sudo apt-get install libgtk-3-dev 
 
Per a compilar el programa s’utilitza la següent comanda des d’un 
terminal ubicat a la carpeta on estigui ubicat el codi font: 

• gcc -o sniffer *c `pkg-config --libs --cflags gtk+-3.0` -lpcap 
 
Hem provat aquest sniffer tant sota Ubuntu 20.04.3 com Ubuntu 21.10 
en les seves versions d’escriptori de 64 bits i en els 2 casos el nostre 
sniffer ha funcionat correctament. 
 
Un altre requisit és que a la mateixa carpeta on hi hagi l’executable i ha 
d’haver una carpeta anomenada “logs” ja que del contrari no es podrà 
executar el sniffer. 
 
Indicar que la carpeta de logs és necessària als requeriments 
Altres requeriments: és necessari que hi hagi una carpeta anomenada 
"logs" a la mateixa ubicació del executable. 
 
 

6.2 Utilització del programa 
 
L’ús del sniffer és extremadament simple. 
 
Per a executar-lo només cal fer servir la següent comanda en un 
terminal obert en la ubicació on es trobi l’executable. 

• sudo ./sniffer 
 
El nostre programa necessita executar-se amb “sudo” o per part d’un 
usuari amb els privilegis corresponents, del contrari no es podrà executar 
ja que no serà capaç d’interactuar amb les interfícies de xarxa. 
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Al executar el programa se’ns obre la finestra principal del mateix que 
ens ofereix a simple vista totes les opcions disponibles: 
 

 
Figura 14: Interfície gràfica del nostre sniffer 

 
 

Per a triar la interfície només tenim que fer clic en el camp corresponent i 
se’ns desplegarà un menú amb totes les opcions disponibles: 

 

 
Figura 15: Selector d’interfície de xarxa 

 
 

A continuació tenim l’opció de filtre, on podem escriure aquella expressió 
que volem utilitzar per a tal fi: 

 

 
Figura 16: Selector filtre 
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I per últim tenim els 2 botons per a controlar l’execució del programa, 
tant per a iniciar una captura com per a parar-la: 

 

 
Figura 17: Botons de control de l’execució 

 
 

Com podem veure, utilitzar el nostre sniffer és extremadament simple, ja 
que oferim les opcions mínimes necessàries d’una manera directa i 
clara. 
 
 

6.3 Filtres 
 
Com hem vist en l’apartat anterior per a la selecció del filtre i el control 
del programa (iniciar i parar captura), les opcions venen donades 
directament al programa. Però això no és possible fer-ho amb el filtre ja 
que ofereix un munt de possibilitats que, a més a més, es poden 
combinar per crear filtres més específics. 
 
Així doncs, en aquest punt repassarem algunes de les diferents 
possibilitats que ens ofereixen els filtres de la llibreria libpcap. 
 
En aquesta taula podem veure algunes de les expressions més habituals 
(podeu consultar la llista completa aquí[17]): 
 

Expressió Funció 

port X Capturar els paquets destinat al port X. 

portrange X-Y Capturar els paquets destinat als ports entre X i Y. 

src <IP address> Capturar els paquets que tenen com a origen una 
direcció IP determinada. 

dst <IP address> Capturar els paquets que tenen com a destí una 
direcció IP determinada. 

ip Capturar els paquets que utilitzen el protocol IPv4. 

ip6 Capturar els paquets que utilitzen el protocol IPv6. 

tcp Capturar els paquets que utilitzen el protocol TCP. 

udp Capturar els paquets que utilitzen el protocol UDP. 

 
Addicionalment podem combinar aquestes expressions: 

• Si les volem fer una concatenació podem fer servir “&&” o “and”. 

• Si volem una disjunció podem utilitzar “||” o “or”. 
 
Per últim també podem negar amb “!” o “not”. 
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7. Tests 
 

Òbviament per a garantir que el nostre programa compleix amb els 
objectius marcats inicialment és necessari realitzar una sèrie de tests. 
 
Test 1 
 
El primer que provarem es que el nostre programa sigui capaç de 
detectar un gran volum de dades en un interval reduït de temps per a 
comprovar el seu rendiment. Per a això ens baixarem una ISO de 
Ubuntu 20.04 des de la pàgina oficial de Ubuntu, tal i com podem veure 
aquí: 

 

 
Figura 17: Inici test 1 

 
Iniciarem la captura just abans de començar la descarrega i la pararem 
tan aviat com acabi. 
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El resultat de fer això és: 
 

 
Figura 18: Resultat test 1 

 
 
Ara consultem el resultat del log: 
 

 
Figura 19: Log test 1 

 
Per tant, excloent possible tràfic de fons no relacionat amb la 
descarrega, veiem que gairebé tots els paquets interceptats són TCP, 
cosa que té sentit amb el tipus de tràfic que hem generat. També veiem 
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que el sniffer ha sigut capaç de detectat tot el tràfic generat per la 
descarrega, ja que el resultat és molt similar al pes de la imatge ISO. 

 
En conseqüència, i partint d’aquests valors, es possible afirmar que el 
rendiment del programa és suficientment bo inclús en situacions de 
molta càrrega. 

 
 
Test 2 
 

Ara provarem de capturar tràfic UDP. Una de les maneres més simples 
de fer-ho es mirant un vídeo a Youtube. 
 
Aquest és el nostre escenari inicial: 

 

 
Figura 20: Inici test 1 

 
De manera anàloga al cas similar començarem la captura abans d’iniciar 
el vídeo, i la pararem just al acabar. 
 
Així queda la cosa quan parem la captura: 

 

 
Figura 21: Resultat test 1 
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I si mirem el log el resultat és: 
 

 
Figura 22: Log test 1 

 
Novament, el resultat quadra amb l’esperat, tenint una àmplia majoria de 
tràfic UDP que és el propi del streaming de vídeo per internet. 
 
 
Test 3 
 
Aquest 3 serà una versió del anterior però aplicant 2 filtres. En primer 
cas utilitzarem un filtre només per a tenir en compte tràfic TCP, i en un 
segon cas farem el mateix però per a tràfic UDP. 
 
En el cas del filtre per a tràfic TCP el resultat és: 

 

 
Figura 23: Resultat 1 test 3 
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En el cas del filtre per a tràfic UDP el resultat és: 
 

 
Figura 24: Resultat 2 test 3 

 
 

Els 2 resultats quadren perfectament amb l’esperat, per tant es raonable 
assumir que els filtres funcionen correctament, satisfent així un dels 
altres objectius establerts. 
 
 
Test 4 
 
L’últim dubte és que passa quan tenim tràfic que no és ni TCP ni UDP. 
Ho anem a comprovar. Per a fer-ho farem ping a una direcció web ja que 
la comanda ping utilitza el protocol ICMP. 
 
Hem deixat un terminal fent ping a “uoc.edu” durant una certa quantitat 
de temps, i aquests són els resultats: 

 

 
Figura 25: Resultat test 4 

 
Com podem veure el sniffer no té cap problema en detectar tràfic que no 
és ni TCP ni UDP. 
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8. Conclusions 
  

Arribat a aquest punt crec que és possible donar una visió general sobre 
el treball realitzat per a aquest projecte. 
 
En línies generals jo descriuria l’experiència com a satisfactòria. Tal i 
com vaig exposar al principi, vaig escollir aquest tema ja que era una 
combinació d’elements en els que estic interessats, com són les xarxes, 
amb altres elements en el que la meva experiència era gairebé nul·la 
com era el tema de les interfícies gràfiques, i que com a tal m’oferia la 
possibilitat d’ampliar els meus coneixements, i això s’ha complert de 
sobra. 
 
I no només el resultat és satisfactori a nivell personal, si no que crec que 
també a nivell dels resultats més tangibles. Òbviament el meu sniffer té 
marge de millora, però crec que compleix sobradament els mínims 
marcats al principi. 
 
Crec que tan la planificació com la metodologia escollida han sigut les 
correctes. En quant a la planificació, la duració del diferents terminis ha 
permès complir els diferents objectius de cada etapa sense excessives 
dificultats en quan al temps empleat. Sobre la metodologia també crec 
que ha sigut la correcta, haver escollit analitzar alternatives ja 
disponibles al mercat ens ha permès acotar els objectius del nostre 
programa, fent que no perdéssim temps en característiques que no 
aporten cap valor. 
 
Com ja he comentat en l’apartat 5.10 aquest programa té marge de 
millora en quan a les funcionalitats que ofereix. I, possiblement, si 
s’hagués disposat de més experiència en el tema de la GUI i no 
s’hagués necessitat tant de temps per a aprendre’n i solucionar 
problemes, s’hagués pogut invertir aquest temps en ampliar les 
funcionalitat que aquest sniffer ofereix. 
 
Així doncs, les principals conclusions que trec d’aquest Treball són dos: 

1. Una bona planificació i plantejament inicial són clau per a 
aconseguir portar a bon terme un projecte en un termini de temps 
concret. 

2. Com diu el dit, l’experiència és un grau. 
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9. Glossari 
 

Capçalera: Conjunt de bytes afegits abans de les dades i que conté 
informació que serveix per a transmetre les dades a través de la xarxa. 
També conegut com a “header”. 
 
Fil d’execució: conjunt d’operacions executades de forma lineal. Un 
processador pot arribar a executar diversos fils d’execució independents 
al mateix temps. També conegut com a “thread”. 
 
Interfície de xarxa: part del sistema que connecta el propi sistema a la 
xarxa. 
 
IP: protocol de la capa d’Internet encarregat de la comunicació de trames 
entre xarxes. Definit al RFC 791[18]. 
 
Llibreria: conjunt de funcions i estructures de dades que es poden 
utilitzar per a programar nou software. 
 
Log: fitxer que enregistra el funcionament d’un programa. 
 
Paquet: nom que rep la PDU de la capa de Transport. També utilitzat per 
a referir-se a una trama capturada pel sniffer. 
 
Protocol: conjunt de regles que dos sistemes segueixen a fi de poder 
compartir informació entre ells. 
 
TCP: protocol de la capa de Transport de la pila TCP/IP que disposa de 
mecanismes necessaris per a definir la seva fiabilitat a costa del seu 
rendiment. Definit al RFC 793[19]. 
 
TCP/IP: nom que se li dona al conjunt de protocols que s’encarreguen de 
gestionar l’enviament d’informació a través de la xarxa, des de que la 
genera l’usuari fins que la rep el destinatari. 
 
UDP: protocol de la capa de Transport de la pila TCP/IP que es 
caracteritza per oferir una major velocitat a costa de la seva fiabilitat. 
S’utilitza en aplicacions on no rebre un paquet determinat és millor que 
esperar fins a rebre’l. Molt utilitzat en aplicacions de retransmissió de 
vídeo. Definit al RFC 768[20]. 
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11. Annexos 
 
Capçalera TCP 
 

 
Figura 26: Capçalera TCP 

 
En el nostre cas d’aquesta capçalera ens interessen els 2 primers 
camps, els del port de destí i d’origen. 
 
La longitud d’aquesta capçalera variarà entre 20 i 60 bytes segons el 
número de “Options” que estiguin activades. 
 
 
Capçalera UDP 
 

 
Figura 27: Capçalera UDP 

 
Com en el cas de TCP també ens fixarem en els 2 primers camps que 
marquen els camps. 
 
Aquesta capçalera sempre té una mida de 8 bytes. 
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Capçalera IP 
 

 
Figura 28: Capçalera IP 

 
D’aquesta capçalera en interessen les adreces IP, tant la d’origen com la 
de destí. 
 
De manera similar a la capçalera TCP, aquesta capçalera tindrà una 
mida entre 20 i 60 bytes segons els número d’opcions incloses. 
 
 

Capçalera Ethernet 
 

El protocol Ethernet que s’utilitza quan tenim connexions físiques de 
tipus Ethernet. Una de les diferències principals entre aquest protocol i 
els 3 anteriors, és que aquest afegeix un camp de 32 bits al final de la 
seva PDU per a utilitzar-lo per a comprovar errors de redundància 
cíclica. 
 
La seva capçalera està composta per: 

• Adreça MAC destí 

• Adreça MAC origen 

• Camp EtherType, que conté el protocol utilitzat en la informació 
que transporta[21]. 

 
 
Un paquet encapsulat amb la trama Ethernet té la següent 
estructura[22]: 
 

 
Figura 29: Trama 
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A l’hora d’enviar informació per la xarxa, un paquet té un preàmbul que 
serveix per a sincronitzar els 2 dispositius, així com un espai al final del 
mateix per a donar temps al receptor per a rebre un altre paquet: 
 

 
Figura 30: Trama enviada 

 
 
Exemple encapsulament/desencapsulament 
 
Suposem un escenari com aquest: 
 

 
Figura 31: Escenari ping 

 
Suposem que fer un ping d’Origen a Destí. Mirem que passa amb el paquet 
ICMP quan entra al router. 
 
En primer lloc el router desencapsula la PDU del frame Ethernet que ha rebut 
d’Origen: 
 

 
 
A continuació podem veure la informació sobre l’encapsulament, i com només 
canvia la MAC d’origen i destí, però no la IP: 
 

 
Figura 32: Encapsulament/desencapsulament per part de router 

 


