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1. Introducció 

1.1. Organització del document 

 

El document comença amb una petita introducció del context en el que ens trobem 

avui dia respecte a les xarxes de dades i de com ens seria útil una eina que ens ajudés a 

diagnosticar el possibles problemes que hi trobéssim en aquestes. Després hem vist una 

descripció de la seva utilització en un entorn de treball real, és a dir, com es podria integrar en 

una xarxa d’àrea local que ens donés servei a un ISP1 o, de manera docent, a una facultat o 

escola. També hem realitzat una comparació amb els productes existents a l’actualitat. 

 

En els punts successius entrarem en estudiar amb més detall les xarxes de dades 

existents a l’actualitat, així com en fer una descripció de la llibreria libpcap, la qual ens va 

facilitar un dels objectius principals d’aquest projecte: l’aconseguir que l’aplicació fos 

multiplataforma. 

 

Finalment, entrarem en profunditat a explicar l’eina desenvolupada, passant després a 

veure possibles ampliacions de les diferents parts de l’eina i, finalment, avaluaríem els costos 

del projecte, la planificació i n’extrauríem les conclusions adients. 

 

1.2. Motivacions del projecte 

 

La societat en la qual vivim, des de no fa gaire temps, comença a estar dominada pels 

diversos mitjans de comunicació existents: la premsa, la televisió, la ràdio i, molt 

especialment, Internet. És evident que el correu, l’intercanvi de fotografies, la lectura del 

diari, etc. es realitza cada vegada més sovint fent servir les xarxes de dades enfront dels 

mètodes tradicionals. 

 

                                                 
1 ISP: De l’anglès Internet Service Provider. Seria l’empresa encarregada de proveir de serveis 

d’Internet a una empresa o particular. 
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És en aquest punt on s’ubica aquest PFC. L’objectiu principal del nostre projecte serà 

el de crear una eina de monitorització de la nostra xarxa de dades IP (la qual anomenarem 

IPSS, IP Surveillance Suite) de manera que podem arribar a auditar, conèixer i detectar 

situacions problemàtiques o no desitjables a la nostra xarxa. 

 

Exemples d'utilitats derivades d'aquesta aplicació podrien ser el coneixement de la 

distribució de l'ús real de la nostra xarxa, la detecció d’intrusions o el consum indegut de 

l’amplada de banda. Tanmateix aquesta eina pot ajudar a la presa de decisions vers la 

planificació de la nostra política de comunicacions. 

 

Un dels principals objectius serà el que l’eina funcioni al major número de plataformes 

i sistemes operatius possibles, per tal de permetre una solució àmplia per a la comunitat 

informàtica. 

 

Després de descriure l’escenari actual i la importància cada vegada més gran de les 

comunicacions dintre de la societat actual, vàrem veure la viabilitat de la idea i es va decidir 

crear una eina que permetés l’auditoria i l’anàlisi del que succeís a la nostra xarxa. 

 

Primer es va fer un anàlisi previ on vàrem recollir les característiques més importants a 

les que la nostra eina havia de donar solució. Exemples de característiques bàsiques podrien 

ser la fiabilitat de les dades obtingudes respecte l’entorn real, l’escalabilitat del model 

desenvolupat per adaptar-se a xarxes de gran volum2, la minimització de costos econòmics 

tant a la part de programari (llicències) com de maquinari (maquinari específic)... 

 

Després vàrem recol·lectar les característiques desitjables del desenvolupament a 

realitzar: programació modular que facilités l’ampliació dels diferents programes 

desenvolupats, possibilitat de multiplataforma per poder aprofitar qualsevol maquinari 

existent, elecció d’un llenguatge de programació consolidat, possibilitat de presentació gràfica 

senzilla i mitjançant web de les dades, etc 

 

                                                 
2 No cal perdre de vista que una de les aplicacions d’aquest projecte és monitoritzar el tràfic al 

departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 
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Finalment vàrem decidir realitzar un extens recull i anàlisi de les solucions existents a 

l’actualitat. Es van examinar els diferents programes comercials i lliures que en major o 

menor grau poguessin abastar qualsevol dels punts anteriors per tal de contrastar-los amb el 

model obtingut anteriorment. Altrament vàrem fer una recerca exhaustiva de papers i escrits 

científics on aquest tema es tractava d’una o altra forma. 

 

D’aquesta manera es van analitzar diferents configuracions que actualment es feien 

servir a entorn reals [DUB05][KIT04][AGA03][ALB01][NEU01] i fent servir les premisses 

inicialment establertes i les últimes propostes presentades [ROS06][BAR03] vàrem optar per 

fer servir un model amb tres components ben diferenciats. 

 

- El capturador (o listener) serà l’encarregat de prendre mostres i guardar la 

informació més rellevant de la xarxa a disc fent cada cert període (interval 

predifinit) de temps una primera agrupació per fluxos (dades provinents de la 

mateixa connexió). A més, el principal objectiu i la part més crítica d’aquest 

component és l’eficiència, ja que s’ha de minimitzar al màxim la pèrdua de 

paquets o informació en aquest nivell. 

 

- L’agregador de fluxos (o flow_adder) serà l’encarregat d’agrupar els 

diferents resultats obtinguts pel capturador i detectar fluxos de dades dintre 

d’un període de temps determinat segons uns criteris preestablerts (el 

concepte de flux de dades l’explicarem més endavant).  

 

Definirem en aquesta part el concepte de finestra de temps per les 

comunicacions sense connexió, és a dir, agruparem els diferents paquets de 

dades entre un mateix origen i destí com un mateix flux sempre i quan no 

hagin superat el llindar (límit) de temps. També es té en compte el tipus de 

protocol a nivell d’aplicació per tal de realitzar l’agrupació (actualment 

l'aplicació contempla els protocol TCP, UDP i ICMP, però el model permet 

fàcilment ampliar aquest llistat). 

 

Aquest procés es donarà en aquest nivell perquè es pot fer a posteriori 

respecte a la captura de dades i en una màquina completament diferent de la 

primera part, degut a que podria considerar-se un procés batch i no crític. 
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- El visualitzador (o viewer) serà l’encarregat de generar gràfiques i 

estadístiques, així com facilitar cerques avançades sobre les dades obtingudes 

en els dos passos anteriors. Serà la part visible de l’aplicació per a l’usuari 

final. 

 

El principal objectiu que es busca en aquest projecte, és el de validar un sistema 

genèric i global de captura, normalització i visualització que ens permeti demostrar la 

viabilitat del model o arquitectura en tres capes que hem plantejat i justificat per a grans 

sistemes de xarxes amb un alt volum de tràfic. 

 

Un possible esquema d’implantació en una xarxa actual (LAN3) podria ser el següent: 

 

 

Figura 1 

 

Així, podríem trobar implantada la nostra eina en un esquema de xarxa semblant al 

que es mostra a la Figura 1. Tindríem el component anomenat listener (o capturador) de la 

nostra aplicació (la part encarregada de la captura) executant-se en un equip que estigués 

connectat directament  al router o al segment de xarxa a monitoritzar. 

                                                 
3 Abreviatura de Xarxa d’Àrea Local (de l’anglès, Local Area Network) 

Usuaris de 
la LAN 

LAN principal 

 flow_adder / viewer 

Servidor WEB 

Servidor de correu 

Internet 

Altres subxarxes 
de la LAN 

ECP 

ECS 1 

ECS 2 

ECS 3 

listener 

LAN secundària 

Llegenda 

 

ECP: Equip de 
Comunicacions Principal 
 
ECS: Equip de 
Comunicacions Secundari 
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Tanmateix, la part de l’agregador de fluxos i el visualitzador, podrien estar funcionant 

en una altra màquina diferent a la que s’encarregaria de la captura. La màquina encarregada 

de la captura i la màquina encarregada de l’agregació, estarien connectades amb una xarxa 

independent, de tal manera que el seu intercanvi de dades no interferís en la captura a la xarxa 

principal.  

 

Aquest, no és un requisit indispensable, però sí molt recomanable, ja que la captura es 

tracta d’un procés crític i una saturació en aquest punt implicaria la pèrdua de paquets i, per 

tant, una manca d'informació que podria produir resultats pocs fiables. Aquesta saturació 

podria venir causada pel procés d’agregació en xarxes amb gran volum, ja que és un procés 

costós (CPU greedy). 

 

En canvi, no hi hauria cap inconvenient que tant la part de l’agregació de fluxos com 

la part de la visualització estiguessin funcionant a la mateixa màquina, ja que encara que 

aquesta pogués estar una mica més carregada i trigués més en generar els resultats, aquests 

continuarien sent vàlids i fiables ja que les dades en que es basen (obtingudes pel listener) són 

fiables. 

 

Pel que fa als usuaris de la xarxa, aquests estarien ubicats en altres segments de xarxa 

comunicats amb la xarxa principal per uns altres equips de comunicacions (Equips de 

Comunicació Secundaris). 

 

1.3. Entorn de treball de l’eina desenvolupada 

 

L’eina desenvolupada en aquest projecte s’ha realitzat amb la idea clara de que fos 

multiplataforma i fent servir només programari lliure. D’aquesta manera tot el programari un 

cop finalitzat el PFC també s’alliberarà pel seu ús amb la llicència UPCFree [LAF07]. 

 

S’ha aconseguit fer-la funcionar d’una manera satisfactòria en sistemes de la família 

BSD (com OpenBSD, NetBSD, FreeBSD i, derivats d’aquesta com és el cas de Mac OS X), 

Linux (independentment de la distribució) i Solaris. 
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Per aconseguir aquest objectiu es va decidir fer servir al seu desenvolupament una 

llibreria bàsica de captura (la llibreria libpcap, que veurem més endavant) suportada 

àmpliament en tots aquests sistemes. Cal dir, però, que encara que no s’ha disposat del temps 

suficient per provar-la en una arquitectura basada en Windows, la llibreria en qüestió també és 

compatible amb aquest sistema (s’anomena, però winpcap) i per tant, no hi hauria d’haver cap 

inconvenient en la seu funcionament. 

 

La correctesa de les execucions s’ha comprovat contrastant les dades capturades per la 

nostra aplicació amb l’eina de captura ethereal [LAM04] i MRTG [OET07].  

 

Cal dir però, que abans del desenvolupament de l’eina, hi va haver contactes amb el 

grup CCABA (Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla) per tal de saber una 

mica més sobre  l’estat de l’art en el camp sobre la captura de dades en arquitectura PC. Ens 

vàrem informar que ells havien desenvolupat eines però que requerien d’un hardware 

específic (concretament, de targetes de xarxa que eren capaces de filtrar els paquets rebuts i 

subministrar les capçaleres amb cost d’anàlisi 0 per l’ordinador, ja que es feia a nivell 

hardware). 

 

També es van mantenir contactes amb el laboratori de càlcul de la FIB on es va 

aconseguir que provessin l’eina i es van oferir per a fer proves de l’eina en els seus sistemes. 

 

1.3.1. Suport físic de l’eina 

Degut a que es buscava que la implantació de l’aplicació es pogués realitzar al major 

número possible de xarxes amb el menor cost per a l’usuari, es va pensar des d’un principi en 

fer servir una arquitectura basada en un sistema operatiu gratuït i que fos compatible amb la 

llibreria libpcap. Per aquest motiu, a més a més dels explicats en els punts anteriors, vàrem 

descartar solucions propietàries com el Netflow de Cisco o la compra de hardware específic 

que ens facilités la feina. El que es va pretendre, llavors, va ser en fer servir un equip que 

qualsevol persona en pogués disposar i fer-ne d’ell una potent eina de monitorització de la 

nostra xarxa. 
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En el cas de la programació de l’aplicació, es va disposar d’una sèrie d’equips on fer 

les proves adients: 

- Un equip PC, Pentium III a 667MHz, amb 640MB de RAM i sistema 

operatiu FreeBSD 5.5 

- Un equip PC, Pentium IV a 3.2GHz, amb 512MB de RAM i sistema operatiu 

Debian 4.0 (Etch) 

- Un equip PowerPC G4, a 1.33GHz, amb 1.5GB de RAM i sistema operatiu 

Mac OS X 10.4.9 

- Un  equip Sun Ultra 250, amb dos processadors a 400MHz, 2 GB de RAM i 

sistema operatiu Solaris 2.7 

 

En tots els equips, es va aconseguir fer funcionar l’eina sense cap tipus d’inconvenient 

i amb una eficiència en l’execució bastant important. Cal dir, que el tema de l’eficiència és 

molt important per tal de poder garantir que les dades capturades siguin fidedignes i 

representin en una probabilitat gairebé al voltant del 100%, la informació que circula per la 

nostra xarxa de dades. 

 

1.3.2. Entorn de desenvolupament 

Pel que fa al tema del desenvolupament, principalment, es va voler fer servir un entorn 

de programació còmode i que estigués disponible per a la majoria dels sistemes operatius 

d’avui dia. El principal IDE4 que es va fer servir va ser Eclipse [ECL07] en la seva versió per 

a Windows, Linux i Mac Os X, encara que en aquest últim sistema, també es va fer servir 

l’IDE incorporat en el propi paquet de desenvolupament de Mac, anomenat Xcode. 

 

Aquests entorns varen facilitar enormement l’edició de codi gràcies a la possibilitat 

d’afegir remarcació de les paraules clau del llenguatge de programació ( en el nostre cas, el 

llenguatge utilitzat va ser C ) i en el seguiment de l’inici i tancament de les estructures 

utilitzades en el propi llenguatge. 

 

                                                 
4 De l’anglès, Integrated Development Environment, o el que seria en català un Entorn de 

Desenvolupament Integrat, on es podria programar i fer les proves adients sense haver de sortir de l’editor. 
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Tanmateix, també va ser molt important l’ús d’un servidor de control de versions. En 

el nostre cas, vàrem escollir CVS5 per tal de poder desenvolupar a diferents llocs fent servir 

sempre, l’última versió de l’aplicació. Es va fer servir CVS en comptes de Subversion6 pel fet 

que aquest primer sistema ja estava accessible i no calia fer cap instal·lació addicional. 

 

1.4. Productes existents a l’actualitat 

 

Abans de començar a desenvolupar aquesta aplicació es va fer un estudi de les 

aplicacions existents en el mercat (tant de caràcter propietari com de codi lliure) arribant a 

destacar, entre d’altres, les següents solucions. 

 

1.4.1. Cisco NetFlow 

Produït per Cisco. És un mecanisme de monitorització de tràfic que està integrat dins 

dels routers (o encaminadors) fabricats per Cisco. NetFlow [ADV07], extreu estadístiques 

per fluxos, on podem definir com a flux un intercanvi d’informació produït des de dues 

adreces de xarxa a dos ports en particular. 

 

Aquesta informació emmagatzemada als dispositius de xarxa Cisco, és exportada via 

paquets UDP a una màquina externa de manera que aquesta màquina agrega aquests fluxos de 

la manera que ho necessiti. La informació que s’emmagatzema és, per cada flux: 

- IP origen i destí 

- Número d’interface d’entrada i de sortida 

- Port origen i destí 

- Capa de nivell d’aplicació (nivell 4) 

- Número de paquets en el flux. 

- Número de bytes totals en el flux. 

- Time stamp en el flux. 

- BGP autonomous system origen i destí 

- Flags TCP i TOS (Tipus de Servei) 

                                                 
5 De l’anglès Concurrent Versions System. 
6 Sistema de control de versions nascut com a substitut de CVS, amb altres avantatges respecte a aquest. 
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Podríem afirmar que és una solució molt bona però que s’escaparia del que és un dels 

objectius principals d’aquest projecte: la implantació del producte en tipus de xarxes i 

sistemes heterogenis, sense haver de dependre d’un hardware específic (com en aquest cas es 

necessita) per al seu funcionament. 

 

Tanmateix, Netflow també té una sèrie de limitacions importants: 

- Únicament permet configuracions molt bàsiques dels filtres de captura 

- Hi ha una important sobrecàrrega del router. En entorns amb molt de tràfic i 

molta amplada de banda, es podria arribar a saturar el router i, per tant, 

deixaria de donar servei. 

- La informació de la captura viatja per la mateixa xarxa que s’està 

monitoritzant, per tant, s’ha d’afegir al tràfic capturat. 

 

1.4.2. NProbe 

NProbe [NTO07] sorgeix com una alternativa per tal de poder monitoritzar i generar 

fluxos NetFlow en una xarxa sense hardware dedicat (no caldria, llavors, la limitació que 

trobem al Cisco 0etFlow de hardware dedicat). 

 

Malauradament, Nprobe està disponible sota llicència GPL pagant certa quantitat de 

diners a l’autor, per, segons s’explica en la seva web, mantenir operatiu el projecte i poder 

realitzar noves versions. 

 

Aquest software, vindria integrat amb l’aplicatiu ntop, el qual es tractaria d’una eina 

de monitorització de xarxa molt completa però, per aquest mateix motiu, molt feixuga i que 

requeriria de molts recursos per a un funcionament òptim. 

 

Tanmateix, el que busquem amb la nostra aplicació és una solució lleugera, 

configurable i on es minimitzi el tràfic generat a la xarxa (si la xarxa estigués molt carregada,  

quant més tràfic generés l’aplicació, menys fiabilitat tindríem en els resultats). Això ho 

tindríem pel fet de trobar-nos amb una simulació (encara que sigui sense hardware dedicat) 

del funcionament de l’eina anteriorment comentada, el Cisco 0etflow. Així, al generar fluxos 

Netflow, trobaríem les mateixes limitacions tècniques que a aquest. 
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Per les probes que vàrem poder fer amb l’aplicació, es va veure que el seu 

funcionament no era gaire estable i podia donar-se el cas que l’aplicació deixés de respondre. 

 

 

1.4.3. IPAudit 

IPAudit [RIF01] sorgeix com una alternativa als altres productes existents al mercat. 

És un producte amb llicència GPL, el comportament del qual és molt semblant al de la nostra 

aplicació: escolta d’una interfície de xarxa i va emmagatzemant totes les connexions a disc 

cada cert temps. 

 

IPAudit hagués estat una bona alternativa, però malauradament, el projecte està 

abandonat, ja que des del 2004, no hi ha hagut cap nova versió, correcció o ampliació 

d’aquest. 

  

1.4.4. Conclusions sobre els productes existents 

Les dues primeres solucions abans explicades (0etflow i 0probe), tenen certs 

problemes de base que amb la nostra aplicació es minimitzen. Com explicàvem abans, un dels 

principals inconvenients d’aquests mètodes és el de que, per tal de monitoritzar la xarxa, 

envien informació a través d’ella (els paquets de control UDP del quals parlàvem en el 

NetFlow), cosa que pot falsejar, altrament, la informació recopilada. Així, podria donar-se el 

cas que els paquets de control enviats a través de la xarxa fessin que aquesta es col·lapsés i 

poguéssim arribar a perdre paquets, la qual cosa seria molt perjudicial de cara als resultats 

finals. 

 

D’altra part, l’anàlisi de les dades capturades ens implicarien fer servir dues eines: 

- Netflow Analyzer: Software propietari de Cisco i de pagament, poc 

configurable i personalitzable per a un entorn en concret. 

- Ntop: Software gratuït (té llicència GPL), però molt feixuc en el seu ús 

(segons la pròpia web, faria servir al voltant d’un 10% de la CPU d’una 

màquina moderna i, uns 100MB de memòria física per una xarxa petita). Cal 

dir, llavors, que aquests números ens implicarien disposar d’un hardware 
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bastant potent i, a més a més, això no seria garantia que en un parell d’anys, 

per exemple, si la xarxa creixés més, aquesta inversió no seria capaç 

d’analitzar el tràfic existent en aquell moment. Altrament, necessitaríem 

0probe per tal de capturar les dades de la xarxa, el que implicaria fer servir 

una eina propietària i no programari lliure. 

 

Cap d’aquestes arquitectures explicades en els apartats anteriors, estava pensada per 

escalar, cosa que la nostra aplicació, sí. 

 

És per aquestes raons que es va desestimar la utilització d’aquestes dues alternatives 

aquí explicades i es va optar per fer una eina completa (tenint la seva part de captura, 

agregació i visualització) més modulable i menys feixuga, de manera que fos més adaptable a 

qualsevol entorn en el que ens trobéssim. 

 

Tanmateix, existeixen dues eines de captura amb molt renom i molt potents, com són 

Ethereal [LAM04] i Tcpdump [NET02]. Varen ser descartades però, per no permetre realitzar 

estadístiques de les dades ni tampoc permetre la utilització d’heurístics. 
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2. Les xarxes actuals 

2.1. Tipus de tràfic existent 

Les xarxes d’avui dia, no tenen res a veure, evidentment, amb les xarxes que hi havien 

fa 10 anys, per exemple. Aquesta afirmació no seria del tot certa perquè, si bé a nivell físic hi 

ha una diferència molt important en quant a tecnologia, velocitats, etc., a nivell lògic (com 

podria ser a nivell de protocol, per exemple) la diferència es minimitza. Això és degut a que 

existeix un estàndard ISO que defineix quins són els formats dels diferents nivells de les 

xarxes actuals. 

 

Primer de tot explicarem breument què són i per a què serveixen les diferents capes 

del model ISO / OSI. Aquest model va sorgir com a conseqüència de l’enorme desordre i caos 

que va començar a haver-hi al principi en les comunicacions per xarxa quan nombrosos 

fabricants varen començar a crear xarxes que no tenien manera de connectar-se amb les 

xarxes d’altres fabricants. Aquest estàndard ISO, va intentar i aconseguir solventar el 

problema. 

 

Figura 2 [WIK07B] 

 

TCP / IP Model 

Application Layer 

Transport Layer 

Internet Layer 

Network Access 

Layer 
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 A la Figura 2, podem veure la pila de nivells de l’esquema ISO / OSI i la representació 

d’aquests nivells tal i com els veuria el protocol TCP / IP. 

 

Passem a analitzar cadascun dels nivells: 

• El nivell 1 (o físic), seria la part física: equips de comunicacions, targetes de 

xarxa, etc. 

• El nivell 2 (o d’enllaç), seria l’encarregat de proporcionar el direccionament de 

xarxa, l’accés a la mateixa, la notificació d’errors, la distribució ordenada de 

les trames i el control de flux. 

• El nivell 3 (o de xarxa) és l’encarregat de garantir que la informació arribi des 

d’un origen a un destí. Independentment del camí triat per fer-ho. És on 

trobaríem el protocol IP7, el qual es fa servir en la gran majoria de les xarxes 

(Internet, per exemple). 

• El nivell 4 (o de transport), en canvi, és l’encarregat d’acceptar les dades 

provinents de les capes superiors, dividir-les en petites parts si fos necessari i 

passar-les al nivell de xarxa. Un exemple de protocol d’aquest nivell seria el 

protocol TCP8. Aquest, a més a més d’encapsular el contingut submininistrat al 

nivell superior per enviar-lo a l’inferior, ens afegirà un parell de coses molt 

importants: 

• Ports: El ports sorgeixen de la necessitat d’enviar diferent tipus 

d’informació entre dues màquines. Si únicament enviéssim des d’un origen 

X fins a un destí Y (tal i com ens proporciona el nivell IP), no sabríem 

quina aplicació hagués estat l’encarregada de l’enviament. Els ports ens 

faciliten aquest fet. Una comunicació entre un origen X, a través d’un port 

P a un destí Y a través d’un port Q en un instant de temps, identifica 

inequívocament quina és l’aplicació que l’ha fet servir. 

• Orientació a la connexió: El protocol TCP ens garantirà que la comunicació 

entre les dues màquines s’ha realitzat sense errors i arribant tots i cadascun 

dels paquets des de l’origen al destí. Això significarà, evidentment, que hi 

haurà reenviament de dades en el cas que algun paquet es perdi. 

                                                 
7 De l’abreviatura anglesa Internet Protocol 
8 De l’abreviatura anglesa Transport Control Protocol 
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• El nivell 5 (o de sessió) proporciona els seus serveis a la capa de presentació, 

proporcionant el mitjà necessari per a que les entitats de presentació de dos 

màquines que s’estan comunicant per xarxa organitzin i sincronitzin el seu 

diàleg i procedeixin a l’intercanvi de dades. 

• El nivell 6 (o de presentació) proporciona els seus serveis a la capa d’aplicació 

garantint que la informació que envia la capa d’aplicació d’una màquina pugui 

ser entesa i utilitzada per la capa d’aplicació de l’altra, establint el context 

sintàctic del diàleg. 

• El nivell 7 (o d’aplicació) és la capa del model OSI més propera a l’usuari i 

està relacionada amb les funcions de més alt nivell, proporcionant suport a les 

aplicacions o activitat de la màquina, subministrant serveis de xarxa a les 

aplicacions de l’usuari i definint els protocols emprats per les aplicacions 

individuals. 

 

Tanmateix, tenint una mica clara l’estructura de nivells explicada i els protocols TCP i 

IP, ja podríem passar a explicar el següent punt on es parla de què és el que entenem per 

fluxos. 

 

2.2. Orientació a la connexió. Concepte de flux. 

Primer de tot definirem què és el que entenem per flux. Definim un flux com un 

conjunt de paquets que s’intercanvien entre dues màquines, per un mateix port origen i destí, 

amb el mateix protocol i una finestra de temps finita. És a dir, pertanyerien al mateix flux: 

 

- Mateixa @ IP origen (IPA) 

- Mateixa @ IP destí (IPB) 

- Mateix protocol de transport emprat (Protocol P) 

- Mateix port origen (en el cas que estiguem parlant de TCP o d’UDP) (Port A) 

- Mateix port destí (en el cas que estiguem parlant de TCP o d’UDP) (Port B) 

 

ó 

C1 
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- Mateixa @ IP origen (IPB) 

- Mateixa @ IP destí (IPA) 

- Mateix protocol de transport emprat (Protocol P) 

- Mateix port origen (en el cas que estiguem parlant de TCP o d’UDP) (Port B) 

- Mateix port destí (en el cas que estiguem parlant de TCP o d’UDP) (Port A) 

 

Tots els paquets que detectéssim a la xarxa que acomplissin l’esquema que trobem a la 

clau C1, estaria clar que haurien d’agrupar-se com un mateix flux, ja que estaríem rebent 

sempre dades de la mateixa connexió que s’ha donat entre una màquina A i una altra màquina 

B, fent servir un protocol P i amb ports Port A i Port B  respectivament. 

 

El mateix podríem dir del que trobem a la clau C2, també hauríem d’agrupar tota 

aquesta informació dins d’un mateix flux. 

 

Bé, doncs una abstracció més seria que tant els paquets que acomplissin el que estem 

suggerint a la clau C1 com els que acomplissin el que estem suggerint a la clau C2, també 

haurien de mostrar-se plegats. Això seria conseqüència perquè el que estem rebent en la 

situació descrita a la clau C1 podríem dir que es podria agrupar com una petició, mentre que 

el que rebem en la situació descrita a la clau C2, es podria agrupar com la resposta. 

 

Podríem veure aquesta situació reflexada en la següent figura: 

Figura 3 

 

C2 
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Veient la Figura 3, podem adonar-nos que el que s’envia com a tràfic en el sentit AB 

(de màquina A a màquina B fent servir els ports 9 i 1) i el que es rep en sentit BA (de 

màquina B a màquina A fent servir els ports 1 i 9) amb el mateix protocol, pertanyerien al 

mateix flux per definició (recordem que hem definit un flux com un conjunt de paquets que 

s’intercanvien entre dues màquines, per un mateix port origen, mateix port destí i amb el 

mateix protocol). 

 

2.3. Tipus de fluxos 

Ara podem plantejar la següent qüestió: tots els paquets que acompleixin les 

condicions abans descrites haurien de pertànyer al mateix flux ? Doncs en principi sí, però 

n’hi hauria excepcions. 

 

S’ha de tenir en compte que hi ha diferents protocols de transport que no fan servir 

ports. Això voldrà dir, en el cas del protocol de transport ICMP9 no podria, en un principi, 

beneficiar-se del concepte de flux. 

 

Però també n’hi hauria d’altres que sí que en disposen de ports (com és el cas de 

UDP10) però els quals, per ser protocols no orientats a la connexió, hauríem de considerar 

cada nou paquet que arribés com un paquet independent. 

 

En el paràgraf anterior hem afirmat que el protocol UDP no és orientat a la connexió. 

Direm que un protocol és orientat a la connexió quan el mateix protocol garanteix la 

sincronització a nivell de número de trames. És a dir, en cas de perdre paquets en la nostra 

connexió TCP el mateix protocol garantiria que aquests es tornarien a enviar de manera que, 

al final de tot, tindríem tota la informació intercanviada a la connexió. 

 

El fet que un protocol estigui orientat a la connexió també ens implicarà que hi ha 

certs passos que s’han de fer abans de poder intercanviar informació i abans de poder donar 

                                                 
9 De l’anglès Internet Control Message Protocol. Protocol molt útil per tal d’establir si una màquina es 

troba operativa o de si una xarxa és accessible des de l’exterior. 
10 De l’anglès User Datagram Protocol. Protocol de nivell 4 que ens ofereix poder fer servir ports però 

no està orientat a la connexió com TCP. 
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aquest intercanvi per acabat. Abans de començar l’intercanvi d’informació hi hauria una petita 

sincronització (en TCP s’anomena Three-way handshake) i abans de finalitzar, també s’hauria 

de fer una altra (en TCP s’anomena Four-way handshake). Aquestes dues matisacions sobre 

el protocol TCP les veurem en punts posteriors [DEF81]. 

 

Tornem al tema del protocol ICMP i del protocol UDP. Hem afirmat que, o bé no 

disposen de ports (com és el cas del protocol ICMP) o bé en disposen però no són orientats a 

la connexió. Tanmateix, per decisió de disseny, s’ha cregut oportú decidir que ambdós 

protocols poden agrupar-se per fluxos (ICMP s’agruparia fent servir com a port origen i destí 

0). 

 

Pel que fa als paquets TCP que es rebin, tots s’agruparan per fluxos sempre i quan la 

connexió no hagi finalitzat. Això ho podrem saber si fem un seguiment de la màquina d’estats 

per la que passen les connexions TCP (principalment a la desconnexió). 

 

Però, no tot és tan senzill com anar actualitzant fluxos i anar-los retirant de memòria 

conforme anem detectant que han acabat. Què passaria si mentre hi ha un intercanvi 

d’informació, caigués una de les dues màquines de cop i volta ? Si no contempléssim aquest 

cas, podria ser que estiguéssim mantenint a memòria una connexió de la qual mai més en 

tornaríem a saber res més. I el problema no ve per una connexió, què passaria al cap d’unes 

hores, quan tinguéssim centenars o, perquè no, milers de connexions inacabades ocupant 

memòria ? Per això és necessari definir un timeout. Aquest agafarà més significat i s’utilitzarà 

en la part de l’agregació de fluxos i no en la part de captura (més endavant aclarirem aquest 

punt). 

 

Si passat el timeout especificat per l’usuari ens adonem que tenim un flux a memòria 

que hauria d’estar fora, l’expirarem, traient-lo de memòria i escrivint-lo a disc. 

 

2.4. Connexió / desconnexió del protocol TCP 

Per tal de poder conèixer els mecanismes que ens aporta TCP per tal d’identificar 

trames de connexió i/o desconnexió, hem de saber, abans de res, el format de la capçalera 

d’un paquet TCP. Vegem-la 
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Figura 4 

 

 Com podem apreciar en la Figura 4, podem trobar dades tan diverses com el número 

de port origen, el número de port destí, el número de seqüència, etc. D’entre totes aquestes 

dades, les que ens interessen per saber l’estat d’una connexió, són els bits ACK, FIN i SYN. 

 

2.4.1. Inici de l’intercanvi d’informació 

L’esquema d’inici de connexió és el següent: 

 Figura 5 [WIK07C] 

 

CAPÇALERA TCP 
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Quan iniciem una connexió, el primer que fa el client és enviar una trama amb el bit 

SYN a 1 i amb un número de seqüència x [pas 1]. L’altre interlocutor (en aquest cas, 

l’anomenat Server) contestarà confirmant l’inici de la connexió amb els bits SYN i ACK, un 

número de seqüència de la resposta incrementat en 1 (x+1) i enviant, alhora, el seu número de 

seqüència (y) [pas 2]. I, finalment, el client tornarà a contestar al servidor confirmant amb un 

ACK, incrementant en 1 el número de la resposta del servidor (y+1) i remarcant de nou el seu 

número de seqüència (x+1) [pas 3]. 

 

Com en la nostra aplicació també seguirem els estats dels fluxos TCP (per tal de saber 

l’estat de la connexió que estem seguint), la correspondència d’aquests serà (aquests es troben 

definits en el fitxer includes/capturer_thread.h) : 

 

Estat TCP Etiqueta en el fitxer capturer_thread.h 

[pas 1] TWHS_SYN 

[pas 2] TWHS_SYN_ACK 

[pas 3] THWS_ACK 

 

2.4.2. Finalització de l’intercanvi d’informació 

Després de que dues aplicacions hagin finalitzat l’intercanvi d’informació, és el 

moment de la desconnexió. Vegem la següent figura. 

Figura 6 
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En la Figura 6 podem veure el mecanisme de desconnexió emprat. En el pas 1, es 

mostra el moment en que l’usuari A desitja tancar la connexió que mantenia amb l’aplicació 

que estava executant-se en B. L’efecte d’aquesta operació de tancament és el que es produeix 

al pas 2, on el protocol TCP d’A envia un segment amb el bit FIN posat a “1”. El número 151 

correspon al següent número de seqüència que el mòdul TCP d’A hauria d’enviar. L’efecte 

d’aquest event el veiem en el número 3 on el TCP de B confirma (amb l’ACK) la trama que 

havia enviat A. El segment té el número de seqüència 188 i el número 152 d’ACK. Després, 

el nivell TCP de B és l’encarregat d’avisar a l’usuari (event 4). 

 

En aquest cas concret que estem descrivint, l’aplicació confirma i garanteix el 

tancament en l’event 5. L’aplicació podria haver contestat de diferent forma depenent de 

l’estat de les seves operacions. En canvi, per simplicitat, assumim que l’event que es produeix 

en el cas 5, veritablement es produeix. Aquesta operació és traduïda en l’event 6 on trobem el 

segment d’últim marcat (el bit FIN es troba a “1”). Finalment, el nivell TCP d’A confirma 

aquest últim segment en l’event 7 enviant un ACK a B. 

 

L’efecte d’aquestes operacions es mostra en els events 8 i 9 on s’envien els senyals de 

tancament a les respectives aplicacions. 

Figura 7 
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A la Figura 7 es poden apreciar les operacions de tancament en relació a les parts més 

rellevants del diagrama d’estats. 

 

El seguiment d’aquest diagrama d’estats ens proporciona el comportament de les dues 

parts comunicants quan s’inicia una desconnexió. Anem a interpretar-lo. 

 

Primer de tot, es veuen dues parts clarament diferenciades d’aquest diagrama. La part 

de l’esquerra (on tots els estats tenen etiquetes A-?) correspon a l’usuari que vol iniciar la 

desconnexió. La part de la dreta (etiquetes B-?) correspon, en canvi, a l’usuari que rep l’inici 

de desconnexió de l’altra part. Vegem la interpretació en forma de pseudocodi 11: 

 

si envio_FIN llavors      // Punt A-2 

 // El que inicia la desconnexió 

si rebo_ACK_del_FIN llavors   // Punt A-3 

 si rebo_FIN llavors     // Punt A-5 

  envio_ACK      // Punt A-5 

  desconnexio_correcta = CERT  // Punt A-7 

 sino 

  desconnexio_correcta = FALS 

 fsi 

si rebo_FIN llavors      // Punt A-4 

 envio_ACK       // Punt A-4 

 si rebo_ACK_del_FIN llavors   // Punt A-6 

  desconnexio_correcta = CERT  // Punt A-7 

 sino 

  desconnexio_correcta = FALS 

 fsi 

sino 

 desconnexio_correcta = FALS 

fsi 

si rebo_FIN llavors      // Punt B-2 

 // El que rep la desconnexió 

                                                 
11 Quan ens referim que s’envia (o es rep) un FIN (o SYN, o ACK) volem referir-nos a que s’envia una 

trama amb aquest bit posat a 1 (recordem el format de la capçalera TCP). 
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 envio_ACK       // Punt B-2 

 envio_FIN       // Punt B-3 

 si rebo_ACK_del_FIN llavors   // Punt B-4 

  desconnexio_correcta = CERT 

 sino 

  desconnexio_correcta = FALS 

 fsi 

fsi 

 

Podem apreciar en el pseudocodi com es va seguint l’estructura del diagrama d’estats 

posat a la Figura 7. Això és el que s’ha fet realment en la nostra eina. Degut a que detectarem 

les trames cap a un sentit i cap a l’altre, podem anar seguint l’esquema al peu de la lletra. És 

important remarcar que aquest és el comportament de desconnexió ideal. Si en algun punt es 

rep una cosa que no tocava, simplement s’ignora i no es continua avançant per l’estructura 

d’estats, però no esborrarem el flux ni el seu estat. Això ens permet continuar el mecanisme 

de desconnexió si en una trama posterior es rep allò que ens calia per continuar amb la 

desconnexió. És important remarcar aquest aspecte degut a que el comportament de la xarxa 

pot no ser 100% fiable i hi poden haver reenviaments de paquets perduts. Degut a això, pot 

ser que a vegades, rebem coses que ja havíem rebut. 

 

Tal i com hem representat a l’apartat anterior, posarem la taula d’equivalències del 

procés de desconnexió TCP (en aquest cas, farem servir els números que trobem a la Figura 

6) amb el nostre fitxer includes/capturer_thread.h 

 

Estat TCP Etiqueta en el fitxer capturer_thread.h 

2 FWHS_FIN 

3 FWHS_ACK 

6 FWHS_FIN2 

7 FWHS_ACK2_CLOSED 
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3. Descripció de la llibreria libpcap 

3.1. Introducció a la llibreria 

La llibreria pcap (o com se la coneix arreu, libpcap) sorgeix com una necessitat per tal 

d’uniformitzar i generalitzar l’accés de les aplicacions a la xarxa. Principalment, l’aplicació 

per excel·lència que en fa ús d’aquesta llibreria és una bastant coneguda en el món Unix i, 

principalment, popular entre els administradors de xarxes com és tcpdump. 

 

La llibreria aconsegueix així reunir les diferents arquitectures que suporta (*BSD, Mac 

Os X, Linux, Solaris, AIX i, fins i tot, Windows) proporcionant un accés uniforme a la 

monitorització de xarxa a baix nivell. La seva utilització pot facilitar el desenvolupament 

d’aplicacions que recullen estadístiques de xarxa, per monitoritzar la seva seguretat o per 

depurar-ne el seu ús. 

 

Com hem comentat abans, la creació de la llibreria sorgeix com una necessitat de 

l’equip de desenvolupament de tcpdump per tal de poder uniformitzar els diferents mètodes 

de captura de paquets existents en cadascun dels sistemes operatius abans mencionats i per tal 

de no haver d’incloure a cada aplicació desenvolupada, tot el seguit de mòduls de captura 

necessaris per a cada arquitectura. 

 

La interfície de la llibreria suporta un mecanisme de filtratge basat en l’arquitectura 

existent en el filtre de paquets de BSD  (BSD Packet Filter, o BPF). Així, encara que les 

interfícies ofertes pel sistema operatiu suportin filtratge a nivell de kernel, libpcap únicament 

fa servir aquest filtratge en la interfície BPF, de manera que en Linux, per exemple, on no 

existeix aquesta interfície BPF, la captura es faria a nivell d’usuari, de manera que els filtres 

serien avaluats per la llibreria libpcap (amb el conseqüent overhead que això podria suposar). 

 

El filtre de paquets de BSD (BPF) és estàndard en la versió 4.4 de BSD, en BSD/OS, 

NetBSD, FreeBSD i OpenBSD. El sistema DEC OSF/1/Digital UNIX/Tru64 UNIX fa servir 

la interfície de filtratge de paquets però ha estat estesa per tal d’acceptar filtres BPF 

(naturalment, libpcap aprofita aquest afegit). 
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En quant a sistemes Linux, a partir del kernel 2.212, el kernel dóna suport a un 

mecanisme de filtratge per Sockets (o Socket Filter) el qual accepta filtres BPF. 

 

3.2. Descripció de les funcions emprades 

 

La llibreria libpcap conté nombroses funcions útils per a realitzar la captura. Encara 

que, en el nostre cas, hem fet servir un grup bastant reduït d’aquestes. Aquestes funcions de la 

llibreria que hem fet servir són [CAR02]: 

 

pcap_findalldevs: Funció que ens retorna una llista de tots els dispositius de xarxa 

existents a la màquina i les quals podríem obrir amb la crida pcap_open_live. És a dir, ens 

retornaria els dispositius sobre els que la llibreria podria capturar. 

 

pcap_freealldevs: Funció que ens allibera el llistat de dispositius generat amb 

l’anterior crida (pcap_findalldevs). 

 

pcap_open_live: Funció que obre un descriptor de captura de paquets per tal de 

poder llegir els paquets que passen per la xarxa. Entre els paràmetres que se li passen, un dels 

més interessants per a la nostra aplicació és el que indica que volem que capturi tot el que hi 

passi per la targeta de xarxa, independentment si el que captura és per la màquina en qüestió o 

no. És a dir, estaríem posant la targeta en mode promiscu. 

 

pcap_loop: Funció que executa, per cada paquet que es rep des del dispositiu de 

xarxa, una funció indicada per l’usuari amb una sèrie de paràmetres determinats (els veurem 

en l’apartat següent, però). 

 

pcap_breakloop: Funció que s’encarrega de sortir del bucle causat per la crida 

pcap_loop de manera controlada. La farem servir per gestionar els signals enviats a 

l’aplicació per a la seva finalització. 

 

                                                 
12 Cal dir que a l’hora d’escriure aquesta memòria, la versió actual de kernel de linux estable és la 

2.6.21.3, la qual, sobradament, sobrepassa la comentada en el libpcap. 
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Un inconvenient important que hem trobat a l’hora de fer servir aquesta funció, però, 

és que la crida pcap_breakloop no aborta correctament la crida pcap_loop si no s’ha rebut cap 

paquet. Això ens ha forçat a que quan volem fer probes amb el dispositiu de loopback, sempre 

hem d’enviar alguna trama d’informació just després de fer el pcap_breakloop (ho fem amb 

un simple ping –c 1 127.0.0.1). D’aquesta manera, el pcap_loop processa aquest paquet i se 

n’adona que volem finalitzar la captura, de manera que surt correctament del bucle. 

 

pcap_close: Funció que tancarà el descriptor de captura obert en la funció 

pcap_open_live. 

 

 

3.3. Obtenció d’un paquet de la llibreria 

 

Com hem explicat en el punt anterior, on obtindrem tots els paquets que ens ha pogut 

capturar la llibreria libpcap serà a la funció pcap_loop. Aquesta funció tindrà la següent 

capçalera: 

 

int pcap_loop(pcap_t *p, int cnt, pcap_handler callback, 

u_char *user) 

 

On: 

*p : Punter al dispositiu obert en la funció pcap_open_live 

cnt: Nombre de paquets que capturarem abans de retornar (en el nostre cas, “-1”, 

indicant que és infinit) 

callback: Funció definida per nosaltres que atendrà cadascun dels paquets 

*user: En el nostre cas li passarem la nostra estructura general on hi haurà informació 

de la captura, el buffer de gravació de les dades, etc. 

 

D’aquesta manera, per cadascun dels paquets que capturi la llibreria libpcap, 

s’executarà la funció callback amb els següents paràmetres: 

 

 void callback (u_char *user, const struct pcap_pkthdr *header, 

     const u_char *packet); 
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Dins d’aquesta funció, podrem tractar el paquet (packet a la capçalera), amb 

l’estructura abans subministrada (*user) i amb informació addicional que ens proporcionarà 

l’struct pcap_pkthdr com és el temps de l’arribada del paquet que anem a processar 

(importantíssim pel nostre programa). 

 

El que farem amb aquest paquet, ho veurem explicat amb una mica més de detall en 

els punts posteriors. 
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4. Descripció de l’eina desenvolupada 

4.1. Diagrama de classes 

El diagrama de classes fet servir per desenvolupar l’aplicació és el següent. 
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4.2. Capturador de dades o listener 

4.2.1. Introducció 

No es podria arribar a entendre una aplicació d’anàlisis de xarxes sense la part més 

bàsica, és a dir, la part encarregada de recollir les dades de la xarxa i emmagatzemar-les de 

manera que poguessin ser tractades pels altres nivells. 

 

Bé, doncs tenint aquest punt clar, és quan vàrem començar el desenvolupament del 

capturador. En principi, el que es desitjava, era poder realitzar la captura de diferents 

dispositius de xarxa alhora (tants com indiqués l’usuari al fitxer de configuració, el qual 

veurem més endavant) i, únicament, emmagatzemar les dades més característiques (ja veurem 

en un punt posterior quines són) de cadascun dels paquets que capturéssim de la xarxa. 

 

Tot això, amb la ment posada en que fos una part robusta, eficient i portable al major 

número de plataformes. 

 

Per aquest motiu, es va començar fent un esquema ben senzill del que seria l’aplicació 

i, poc a poc, es va anar refinant fins a obtenir uns resultats satisfactoris en quant a volum de 

dades capturat i eficiència en el seu processament. 

 

Bé, tot això ho veurem en els punts successius. Ara passem a analitzar quins van ser 

els requeriments que vàrem considerar més importants pel desenvolupament d’aquesta part. 

 

4.2.2. Requeriments 

4.2.2.1. Eficiència 

Un dels requeriments més important que havia d’acomplir aquesta primera part de 

l’aplicació va ser el de l’eficiència. Tota aquesta part havia de funcionar amb molts pocs 

requeriments de hardware i amb un funcionament el més òptim possible. 

El fet que fos el més òptim possible era degut a que aquest procés s’encarregava d’una 

part crítica (podríem dir que la captura es tracta de la part més important de tota l’aplicació), i 
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qualsevol desviament en la manera de realitzar la captura, podria fer que perdéssim 

informació de la nostra xarxa i, per tant, els resultats no fossin gaire fidedignes. 

 

4.2.2.2. Independència 

Un dels altres punts forts a l’hora de desenvolupar aquesta part, va ser la d’intentar 

donar el màxim d’independència entre totes i cadascuna de les captures. Per aquest motiu, es 

va pensar en el comportament següent: 

- El procés de captura, un cop arrencat, crearia un procés fill que s’encarregaria de 

la captura durant un interval de temps determinat (especificat al fitxer de 

configuració). 

- Un cop transcorregut el temps especificat, el pare obligaria al fill a finalitzar i, 

abans de que el fill hagués pogut escriure els resultats a disc, el pare ja hauria 

posat a executar un altre fill que començaria a capturar de nou. 

- Mentrestant, el primer fill acabaria correctament i salvaria a disc les dades 

capturades. 

- El pare tornaria a esperar el temps especificat en el fitxer de configuració per 

tornar a manar al fill acabar amb la seva execució. 

 

El que pot semblar un comportament ineficient per un lloc (obligar a finalitzar a un fill 

i tornar-ne a crear un altre pot ser bastant costós), pot reportar-nos la tranquil·litat que si, per 

qualsevol motiu, el procés fill s’arribés a morir, penjar, capturar dades sense sentit, etc., al 

següent llançament d’aquest, els problemes quedarien solucionats, ja que aquest nou fill 

començaria de zero, sense memòria del que hagués fet el seu predecessor. 

 

En contra, però, això ens delimita que puguem resseguir els fluxos dels quals parlàvem 

abans, ja que pot ser que una connexió entre dos ordinadors que estiguessin intercanviant 

dades, podria dur-se a terme mentre un procés fill mor i un altre fill comença a capturar, raó 

per la qual ni el primer tindrà la seqüència sencera, ni tampoc el segon. 

 

Bé, doncs, per aquest motiu és pel que ha calgut fer èmfasi en la part següent de l’eina, 

la de l’agregació de fluxos. Veurem aquest problema quan n’expliquem el seu funcionament. 
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4.2.2.3. Portabilitat 

Un dels altres requeriments que va estar en ment a l’hora de realitzar l’aplicació va ser 

el d’aconseguir el funcionament de l’eina en el major número de plataformes possibles i en 

diferents tipologies de xarxa. 

 

Potser la part més crítica en aquest sentit, era la part de la captura de dades (les altres 

dues parts, són independents del sistema operatiu de la màquina) ja que havia d’haver fet 

servir crides al sistema per tal d’extreure’n la informació necessària de la xarxa. 

 

Gràcies, però, a la llibreria libpcap (la qual hem explicat en un punt anterior), vàrem 

aconseguir introduir un nivell més d’independència respecte al sistema que estigués fent 

servir la màquina en qüestió; arribant així, a poder córrer l’eina en nombroses arquitectures.  

 

Una limitació, però, d’aquesta llibreria és que com necessita accedir directament al 

dispositiu de xarxa, ens obliga a que l’eina de captura s’hagi d’executar com a root perquè 

l’obtenció de dades sigui correcta. 

 

4.2.3. Paràmetres importants de la captura 

Com s’ha comentat en la introducció, amb la nostra eina de captura no es pretén, en 

absolut, guardar constància de tots i cadascun dels bytes que circulen per la xarxa. Únicament, 

guardarem informació de les dades rellevants que ens puguin servir per poder subministrar 

informació d’aquesta. 

 

Cal dir, que a mida que anem rebent informació de la xarxa, si el flux ja el tenim 

enregistrat, únicament n’actualitzarem els camps que en variïn o s’incrementin, mentre que si 

no el tenim enregistrat, l’enregistrarem i a partir d’aquí, sí que l’anirem actualitzant. 

 

Així per exemple, guardarem per a cada flux que detectem: 

4.2.3.1. Temps d’inici i temps de final 

En el cas dels protocols orientats a la connexió (TCP principalment), en guardarem el 

temps del primer paquet rebut d’inici de la connexió com a temps d’inici i el temps de l’últim 

paquet de desconnexió com a temps de final. En cas que no detectem la connexió però el 
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protocol en sigui orientat a aquesta, posarem el camp temps d’inici a 0, i el mateix en el cas 

que no detectem desconnexió, que el camp de temps final romandrà també a 0. 

 

En el cas dels protocols no orientats a la connexió (com és el cas d’UDP o d’ICMP), 

sempre guardarem el temps del primer paquet rebut en temps inicial i de l’últim rebut en 

temps final. Això ens permetrà agrupar tots els paquets en un mateix flux (encara que no 

tindrà el mateix sentit com els fluxos TCP dels que hem parlat abans... que en aquests 

veritablement, sí que té sentit ple el concepte de flux). 

 

4.2.3.2. Protocol 

També serà important emmagatzemar a memòria quin és el protocol del flux que 

estem tractant, ja que serà fonamental pels anàlisis posteriors que en farem d’aquestes dades i 

pel fet que si rebem dues connexions de la mateixa màquina però amb diferent protocol, s’han 

de considerar fluxos diferents. 

 

4.2.3.3. Adreça i ports origen / adreça i ports destí 

També és fonamental saber l’adreça IP i el port origen i l’adreça IP i el port destí dels 

paquets que arriben. Aquests quatre paràmetres, juntament amb el protocol, ens identificarà de 

manera gairebé inequívoca13, un flux de dades. 

 

4.2.3.4. Bytes i paquets intercanviats 

També guardarem la quantitat d’informació intercanviada entre aquestes dues 

màquines. Les tindrem, això sí, per separat. De manera que tindrem, per un costat els bytes 

(bé, dividits en dos variables per tal de poder emmagatzemar una quantitat molt elevada 

d’aquests) i paquets rebuts (també dividits) i, per una altra part, els bytes i paquets enviats. 

 

Per poder saber quan hem d’afegir la quantitat de bytes i paquets de les captures, 

mirarem el sentit que té el paquet. Imaginem que el primer paquet que detectem entre dues 

màquines va de la A a la B. Bé, emmagatzemarem aquesta informació a memòria i, com a 
                                                 

13 Diem que és gairebé inequívoca la identificació perquè podria donar-se el cas que, amb el temps, es 

tornés a efectuar una connexió entre les mateixes màquines i els mateixos ports / protocols. 
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adreça origen hi figurarà l’adreça A, mentre que com a adreça destí, en figurarà la B. Llavors, 

en successius paquets pertanyents al mateix flux entre aquestes dues màquines, si detectéssim 

la connexió en sentit A a B, els bytes i paquets que s’incrementarien serien els del destí, 

mentre que si la detectéssim en sentit B a A, (recordem que a memòria la tindrem al revés), 

els que s’incrementaran seran els bytes i paquets de l’origen. 

 

4.2.3.5. Estat del flux 

En aquesta variable interna (no quedarà reflexada al fitxer de sortida de dades) 

guardarem l’estat en el que es troba el flux en qüestió. El seu valor, però, no tindrà gaire sentit 

en fluxos UDP o ICMP (que sempre tindran el valor UDP_DATA o ICMP_DATA, 

respectivament). Sí que en tindrà, en canvi, en fluxos TCP, ja que reflexarà fidelment, en quin 

estat dels possibles tenim el flux TCP: 

- En l’inici de la connexió, o Three-way handshake. 

- En l’intercanvi d’informació. 

- En la finalització de la connexió o Four-way handshake.  

 

Cal tenir en compte que un cop marquem la connexió (en aquest estat del flux) com 

finalitzada (perquè hem detectat correctament la finalització de la connexió), qualsevol altra 

connexió que detectem i tingui el mateix origen, el mateix destí (tant en adreces IP com en 

ports) i el mateix protocol que la connexió finalitzada, no formarà part d’aquesta si no que 

haurà de crear-ne una altra (encara que coincideixin totes les dades, podem afirmar que no és 

la mateixa connexió). 

 

4.2.4. Aproximacions inicials 

4.2.4.1. Disseny de l’aplicació 

Abans de començar amb la implementació de l’eina de captura, es tenia clar que 

aquesta part, havia de basar-se en la llibreria libpcap i que havia d’acomplir els requeriments 

abans esmentats (eficiència, independència i portabilitat). 

 

A part d’això, no hi havia gaire cosa més clara. Així que, en un principi, es van fer tot 

un seguit de proves amb la llibreria libpcap que consistien en un petit codi que capturés d’una 
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interfície però que no emmagatzemés aquesta informació en cap lloc. Mitjançant una sèrie de 

comptadors, vàrem començar a generar de manera artificial, centenars de Gigabits per segon 

per veure si les crides de la llibreria eren prou eficients per manegar tots els paquets. 

 

Es van realitzar un parell de proves per tal de determinar el rendiment de la part 

encarregada de la captura. Aquestes, es van fer utilitzant dues màquines servidores Dell 

Poweredge 1950 interconnectades entre elles per un switch gigabit.  

• Prova 1: Llegint 12 Gbytes del dispositiu lògic /dev/zero14 i enviant-los a l’altra 

màquina amb la utilitat netcat15, es van aconseguir capturar 89.3 Mbytes per segon. 

• Prova 2: Transmetent un fitxer de disc a través de netcat i rebent-lo, a la mateixa 

màquina pel dispositiu de loopback, es van arribar a capturar 425.4 Mbytes per segon. 

 

Un cop passat aquestes primeres proves, ens vàrem trobar amb el primer problema del 

capturador. Degut a que fèiem servir la crida pcap_loop, que hem comentat anteriorment, el 

procés es bloquejava fins que acabéssim de rebre paquets (que en el nostre cas no seria mai, 

donat que posàvem certa variable a -1 per indicar que no tenia un nombre màxim de paquets a 

esperar). Això, si únicament ho haguéssim d’haver fet per una interfície en concret, no hagués 

suposat cap inconvenient. Però la nostra idea era poder donar la flexibilitat perquè la captura 

es pogués fer en més dispositius alhora (els indicats per l’usuari). Se’ns van plantejar, llavors, 

tres solucions: 

- Fer que la crida pcap_loop retornés quan llegís cada paquet i, fer un bucle 

perquè tornés a capturar el següent. D’aquesta manera, hi haurien tantes 

crides pcap_loop com interfícies de xarxa però executant-se en mode 

seqüencial. Què passaria si de la primera interfície que capturem no arribés 

cap paquet però sí de les següents ? Doncs, que mai n’extrauríem cap resultat 

de l’eina. Per aquest motiu, aquesta opció va ser descartada només pensar-la. 

- Fer servir la crida pcap_loop, però posant-la en mode no bloquejant (amb 

una altra crida també disponible a la llibreria libpcap que s’anomena 

pcap_setnonblock). Això ens faria retornar immediatament, de manera 

que si no hi haguessin paquets a processar, la crida retornaria i podríem veure 

                                                 
14 Aquest dispositiu molt comú als sistemes Unix, s’encarrega d’anar retornant 1 cada cop que algú 

llegeix d’ell. 
15 netcat és una utilitat utilitzada en entorns Unix que permet enviar qualsevol dada a través de la xarxa. 
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si hi haguessin paquets en la següent interfície. Tot això es repetiria fins que 

s’enviés el signal de finalització al fill que escoltava. Un petit pseudocodi que 

ho il·lustrés podria ser: 

mentre NO_SIGNAL_SORTIDA fer 

 per a cada dispositiu de captura 

  pcap_loop(...) 

 fper 

fmentre 

La solució era funcional i no hi havia pèrdues de paquets, però 

l’inconvenient era que provocava una mena d’espera activa que utilitzava el 

100% de la CPU (imaginem que no hi hagués tràfic durant una estona, 

igualment el processador estaria ocupat executant el bucle mentre no hi 

hagués signal de sortida) 

- Fer servir la crida pcap_loop, sense cap modificació (o sigui, que fos 

bloquejant), però creant tantes instàncies de la funció pcap_loop com 

interfícies de xarxa s’haguessin de capturar. Les instàncies es va creure 

oportú que fossin threads en comptes de processos, ja que es guanyava en 

rendiment a costa d’una més gran complexitat per accedir a les dades (els 

threads fan servir memòria compartida, raó per la qual s’havia de vigilar que 

no modifiquessin dades d’un altre thread). Veurem una mica de comparativa 

dels threads amb els processos en un punt posterior. 

 

Aquesta última solució, evidentment, va ser l’escollida ja que ens donava un 

rendiment òptim de captura independentment del dispositiu en el que ho estiguéssim fent 

però, en contra teníem que els accessos a memòria havien d’estar més controlats. 

Evidentment, es va haver de fer un esforç important per acomplir-ho. 

 

També hi va haver el problema de decidir de quina manera emmagatzemàvem a 

memòria tota la informació capturada i la fèiem accessible d’una manera ràpida per tal 

d’actualitzar les dades conforme ens arribés un nou paquet d’un flux determinat. Finalment, 

es va optar per fer servir una taula de hash de manera que calculant la posició del paquet 

rebut amb la funció de hash, poguéssim saber si ja hi havia algun altre paquet d’aquell flux i 

per tant havíem d’actualitzar les dades d’aquest o no n’hi havia cap i, per tant, n’havíem de 
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crear una instància nova del flux. Parlarem d’aquesta solució amb més profunditat en un punt 

posterior. 

 

Llavors, un cop haguéssim emmagatzemat tota la informació capturada a memòria, el 

mateix procés seria l’encarregat de desar aquesta informació a disc (sense ordenar, de manera 

que aquest bolcat de dades es fes de la manera més ràpida possible) un cop rebut el signal 

pertinent per part del pare. 

 

4.2.4.2. Threads vs Processos 

Comentàvem en l’apartat anterior, que havíem escollit crear threads per tal de capturar 

de cada interfície perquè aquests eren més eficients i ràpids. 

 

Bé, doncs això és cert en part. Avui dia, cada cop és més fàcil trobar ordinadors que 

disposen de múltiples processadors (o el que gairebé és el mateix, de diferents cores). Aquests 

ordinadors en permeten, si el sistema operatiu que fan servir té suport de multiprocessador, 

redistribuir les seves tasques en un processador o en un altre. El mateix sistema operatiu 

s’organitza perquè tots els processadors estiguin fent feina alhora. 

 

Llavors, tant els processos com els threads són mètodes per paral·lelitzar una 

aplicació. Però, un procés es podria definir com una unitat d’execució independent que conté 

la seva pròpia informació sobre el seu estat, que fa servir tot el seu espai d’adreces i 

únicament interactua amb altres processos fent servir mecanismes de comunicació entre 

processos (en anglès IPC, Inter-Process Communication), normalment facilitats pels propis 

sistemes operatius. Les aplicacions es divideixen en múltiples processos durant la seva fase de 

disseny, on un procés (el qual podríem anomenar master) en crea d’altres subprocessos quan 

té sentit dividir d’una manera lògica certa funcionalitat de l’aplicació. 

 

En canvi, un thread és una construcció que no afecta a l’arquitectura de l’aplicació. Un 

procés pot contenir múltiples threads, els quals comparteixen el mateix estat i la mateixa 

memòria i es poden comunicar directament els uns amb els altres, degut a que comparteixen 

variables de codi. Normalment, els threads es creen per tal d’obtenir un benefici a curt 

termini. Les tasques realitzades pels threads podrien, normalment, executar-se d’una manera 

seqüencial, però això no implicaria que no es poguessin fer en paral·lel (com és el cas de certs 
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càlculs matemàtics que poden executar-se fent servir paral·lelisme). Un cop un thread hagués 

acomplert la seva funció, podria ser absorbit de nou per l’aplicació [ZEI05]. 

 

Bé, vista la definició i el que impliquen cadascun d’ells, podríem discutir si la part de 

la captura, s’hagués pogut fer amb processos millor que amb threads (ja que no es 

comuniquen entre ells en absolut). Però, en canvi, sí que en fan ús de la memòria compartida. 

Potser els threads de captura no, d’una manera directa. Però sí que és veritat que, un cop han 

acabat cadascun d’ells, és el propi pare el que escriu les dades que cadascun ha capturat a 

disc. 

 

A més a més, vàrem realitzar un petit programa creava un número determinat de 

processos X i, a la vegada, el mateix número de threads. Evidentment, degut a que quan es 

creen threads no s’ha de fer cap còpia de la memòria ni l’estat en un altre espai d’adreces, el 

fet de fer servir els threads suposava un guany considerable respecte a processos. Ho podem 

veure a la següent taula: 

 

 Temps de creació de 

processos 

Temps de creació de 

threads 

Guany de threads 

respecte a processos 

Intel Pentium IV, 

3.4GHz, Debian Etch 

207.23 msecs 38.27 msecs 5.41 cops 

Intel Xeon, 1.83GHz, 

Debian Etch 

134.94 msecs 31.88 msecs 4.23 cops 

Ultra Sparch III, 4 x 

1062MHz, Solaris 2.9 

590.49 msecs 38.99 msecs 15.14 cops 

PowerPC G4, 1.33GHz, 

Mac OS X 10.4.9 

2786.87 msecs 179.31 msecs 15.54 cops 

Intel Pentium III, 

667MHz, FreeBSD 5.5 

1219.66 msecs 201.94 msecs 6.03 cops 

Taula comparativa de creació de 1000 processos i 1000 threads 

 

Per aquesta raó, es va optar per fer servir els threads en el procés de captura. 
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4.2.5. Optimitzacions 

4.2.5.1. Taula de hash per emmagatzemar les dades 

Com hem explicat abans, un dels primers problemes sorgits a l’hora de desenvolupar 

la part de la captura va ser el de decidir com mantenir a memòria tota la informació que 

s’anava capturant i poder accedir a ella d’una manera ràpida per tal de poder processar la resta 

de paquets pendents. S’ha de tenir present que la informació que es capturava, podia formar 

part d’una connexió (o flux) que s’hagués iniciat en un moment anterior i, per tant, ja existís a 

memòria. En aquest cas, simplement, hauríem d’actualitzar la seva informació i continuar 

processant la resta que s’havia capturat. 

 

És en aquest punt on es va plantejar la solució de fer servir una taula de hash per a 

gestionar la informació de les captures. L’avantatge principal que suposava fer ús d’una taula 

de hash era que les cerques, si la funció de hash distribuïa correctament dins la taula, eren 

gairebé instantànies (únicament es perdia temps en calcular la posició del hash on hauríem 

d’emmagatzemar la informació, encara que aquest temps era gairebé inapreciable per tractar-

se de quatre multiplicacions i sumes). 

 

Vist una mica el context de l’ús de la funció de hash, veiem ara quines van ser les 

alternatives per a la seva elecció. Primer de tot, havíem de decidir quins paràmetres eren els 

encarregats de formar part de la funció de hash. Bé, aquesta decisió va ser prou senzilla ja 

que, principalment, els paràmetres de la funció havien de ser els que ens definissin un flux. 

Recordem que un flux l’havíem definit com una connexió que va d’un host a, per un port p a 

un host b, per un port q fent servir un protocol t. 

 

Sabent això, la funció de hash havia de contemplar tots aquests paràmetres (perquè fos 

el màxim d’eficient possible) o bé, si no contingués algun d’aquests, s’hauria de justificar. 

 

Tanmateix, vàrem fer un seguit de propostes sobre diferents alternatives de funció de 

hash. Passem millor a comentar-les. 
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4.2.5.1.1. Primera proposta 

Una primera solució va ser la d’intentar minimitzar el màxim possible el càlcul de la 

funció de hash. Com ? Doncs ben senzill, fent desaparèixer quasi completament aquesta 

funció. Una de les úniques maneres de fer-ho, seria fent una taula N dimensional, on N 

correspondria al nombre de variables que entrarien a formar part de la funció de hash (en el 

nostre cas, N seria 5). 

 

Seria un vector de l’estil: 

inf [max_ip_src][max_port_src][max_ip_dst][max_port_dst][protocol] 

 

Com hem explicat, l’avantatge que tenia aquesta solució és que la localització de la 

posició on hem d’emmagatzemar la informació és gairebé automàtica, sense haver de fer 

càlculs de la funció de hash (bé, sí que hauríem de fer un mòdul perquè, segurament, el 

màxim de cada posició seria molt inferior al màxim teòric). 

 

Encara que la vàrem desestimar enseguida perquè tenia un inconvenient molt gran. 

Aquest consistia en que, si no féssim cap modificació en aquest càlcul, la posició resultant 

d’un paquet d’anada respecte al d’un de tornada serien diferents, cosa que no hauria de passar 

donat que formarien part del mateix flux. Veiem un exemple. 

Figura 8 

En el paquet d’anada (1), capturaríem com adreça origen la 123.132.203.23, com 

adreça destí la 154.212.121.5, com a port origen el 2934, com a port destí el 6534 i com a 

protocol, TCP. En canvi, en el paquet de tornada (2), capturaríem com adreça origen la 

154.212.121.5, com adreça destí la 123.132.203.23, com a port origen el 6534, com a port 

Adreça 123.132.203.23 

Port 2934, Protocol TCP 

Adreça 154.212.121.5 

Port 6534, Protocol TCP 

1 

2 
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destí el 2934 i com a protocol, TCP. Això faria que en el primer cas es guardés la informació 

en: 

inf [123.132.203.23 mod max][2934 mod max][154.212.121.5 mod max ][6534 mod max][TCP] 

 

mentre que en el segon: 

inf [154.212.121.5 mod max][6534 mod max][123.132.203.23 mod max ][2934 mod max][TCP] 

 

les posicions de les quals, evidentment, no serien les mateixes i, per tant, no es podrien 

agrupar. 

 

4.2.5.1.2. Segona proposta 

Aquesta segona proposta, no és en sí una nova alternativa si no que sorgeix com una 

petita correcció de la primera. Fent servir com a taula de hash la idea proposada a la primera 

proposta, afegiríem una petita restricció que ens evitaria el problema que mencionàvem en el 

punt anterior. Aquesta petita restricció seria que, a l’hora de guardar en el hash, ordenaríem 

les adreces (i conseqüentment, els ports associats a aquestes) de major a menor. D’aquesta 

manera, sempre afegiríem a la taula de hash de la mateixa manera, tant si fos un paquet 

d’anada com si en fos de tornada. 

 

Aquesta solució sí que va ser possible provar-la i avaluar-la, però els resultats 

obtinguts no varen ser gaire bons, ja que la funció no distribuïa correctament, de manera que 

arribàvem a trobar posicions del hash una mica plenes mentre que d’altres estaven força 

buides, de manera que podia donar-se el cas que fos molt costosa una cerca en aquestes 

posicions saturades. 

 

Tanmateix, cal dir que aquesta solució, a més a més, ens requeria d’un mòdul per a 

saber la posició del vector on havíem de guardar el paquet i, a més a més, per a cada adreça 

ip, una comparació entre la origen i la destí, per saber l’ordre d’inserció correcte a la taula. 

 

4.2.5.1.3. Tercera proposta 

Per a la tercera i definitiva proposta, vàrem decidir fer servir una funció de hash una 

mica més complexa però que ens intentés distribuir de la manera més equitativa possible, els 

fluxos per la taula de hash. Per això vàrem partir de la següent taula a memòria: 
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inf [tipus_protocol] [posicio_hash] 

 

D’aquesta manera, fixàvem vectors diferents depenent del tipus de protocol de 

transport (es va decidir fer 4 grans grups: protocol TCP, protocol UDP, protocol ICMP i, per 

últim, una posició on quedessin englobats la resta de protocols). Degut a que gairebé tot el 

tràfic de la xarxa de dades es podria englobar dins d’un dels tres primers protocols, el quart 

grup tampoc estaria molt saturat. 

 

Respecte a l’altre camp (el camp posicio_hash), seria el que ens vindria calculat 

per la funció de hash que establíssim. Com a paràmetres, degut a que ja teníem en compte el 

protocol per un altre costat, tindríem les adreces IPs (origen i destí) i els ports (origen i destí). 

 

Tanmateix, la funció de hash havia d’acomplir que ens donés la mateixa posició tant 

en un paquet d’anada, com en un de tornada del mateix flux. 

 

En la pàgina [WIK07A], vàrem trobar una funció de hash que distribuïa correctament 

les adreces IP, fent servir una sèrie de desplaçaments aritmètics i operacions lògiques entre les 

seves parts i, finalment, realitzant un AND lògic amb un número primer. Degut a que el 

nostre cas tenia certes diferències amb l’aplicació d’aquesta funció trobada (en la pàgina, 

únicament es calculava per una adreça IP, quan, en el nostre cas, ho necessitàvem per dues 

adreces IP i dos números de port), es va optar per fer una funció diferent però agafant el 

concepte bàsic de la funció explicada (fer operacions aritmètiques entre els seus components i 

fent servir els números primers). Així, es va definir la funció com (tenint en compte que 

max_vector va ser el màxim que vàrem definir pel vector de hash): 

 

 funcio_hash (src_ip, src_port, dst_ip, dst_port, max_vector) 

 { 

  retorn = 0; 

  retorn = retorn + src_ip*953 mòdul max_vector; 

  retorn = retorn + src_port*2677 mòdul max_vector; 

  retorn = retorn + dst_ip*953 mòdul max_vector; 

  retorn = retorn + dst_port*2677 mòdul max_vector; 

  retornar (retorn mòdul max_vector); 

} 
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Un cop definida aquesta funció, amb bastants proves empíriques, vàrem comprovar 

que la seva distribució dins del vector era bastant bona, així que la vàrem donar per vàlida. 

 

Un petit esquema de la solució final podria ser: 

 

Figura 9 

 

4.2.5.2. Gestió dels blocs lliures 

Finalment, la segona optimització que es va dur a terme en el capturador va ser la de la 

gestió de la memòria lliure de l’aplicació. 

 

Partim de la base que el sistema operatiu penalitza d’una manera important la petició 

de memòria de forma dinàmica. Per aquest motiu, si volem que un programa sigui el més 

eficient possible, hauria de realitzar el menor número de peticions a memòria (o el que en 

llenguatge C es coneix com a malloc) possible. 

 

Com funcionava la nostra aplicació en un principi ? Doncs bé, abans de fer el que 

explicarem en aquest punt, el que fèiem era demanar memòria al sistema per cada nou paquet 

rebut. El resultat, evidentment, és que es perdia molt de temps fent moltes crides a demanar 

memòria però, demanant-ne en cadascuna d’aquestes, molt poca quantitat. 
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Es va estar buscant una solució a aquest problema i, finalment, es va optar per intentar 

minimitzar aquestes crides per aconseguir memòria fent que, cada cop que es realitzessin, ho 

fessin per un volum d’aquesta més elevat. 

 

Per tal de gestionar aquest buffer de memòria correctament, a l’estructura principal on 

es guardaven totes les dades de la interfície, es van afegir-hi tres variables: 

- La primera, un apuntador als blocs lliures 

- La segona, un apuntador a l’últim d’aquests blocs lliures 

- Un comptador de quants blocs lliures en quedaven 

 

Cal dir que aquests blocs lliures es trobaven encadenats, de tal manera que quan en 

necessitàvem un, l’agafàvem i fèiem avançar l’apuntador de blocs lliures fins al següent. 

Seguidament, també es descomptava un bloc lliure al comptador adient. 

 

D’aquesta manera, cada cop que hi hagués menys memòria que la definida en un 

llindar, es tornava a demanar al sistema un número determinat (vindrà definit al fitxer de 

configuració). 

 

També, en un principi, la quantitat de memòria demanada era bastant important, de 

manera que si no hi havia gaire varietat de fluxos durant l’interval, no s’havia de tornar a 

demanar més. 

 

Tanmateix, també es contempla l’aprofitament d’aquesta memòria demanada. Aquest 

es donarà cada cop que arribi un paquet d’un flux ja existent. Imaginem que anem processant 

paquets conforme ens van arribant (que és el que fem, principalment). Arribarà un paquet 

entre un origen i un destí, de manera que omplirem un posició de memòria (per uniformitat 

amb el codi, l’anomenarem paquet de memory_element). Aquesta posició 

memory_element, contindrà les dades del paquet arribat. Bé, seguidament cercarem, a la 

posició determinada pel hash, un flux que correspongui a aquest paquet. Com trobarem que 

no hi ha cap emmagatzemat, afegirem aquest paquet memory_element (convenientment 

omplert amb les dades que necessitem) en la posició determinada del hash. El següent cop que 

ens arribi un altre paquet d’aquest flux, tornarem a omplir un paquet de memory_element i 

tornarem a buscar si existeix algun flux corresponent a aquella connexió a la taula de hash. 

Bé, aquest cop el resultat sí que serà satisfactori de manera que actualitzaríem la posició de 
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memòria trobada en el hash perquè tingués en compte les noves dades del flux que ara tenim. 

Un cop actualitzada aquesta posició, el paquet memory_element que havíem ocupat abans 

de saber que ja existia un flux a memòria, el podríem alliberar. Bé, doncs el que faríem seria 

afegir-lo a continuació dels blocs lliures disponibles (després de l’últim bloc lliure) i 

actualitzar el comptador de blocs lliures de la manera adient. 

 

D’aquesta manera, hi hauria un aprofitament dels blocs lliures de memòria i, en el cas 

que ens en quedéssim sense, es tornaria a demanar més memòria al sistema, però de manera 

que en demanéssim un número considerable per tal de no tornar a fer-ho en un temps 

prudencial. 

 

Cal dir que aquesta gestió dels blocs lliures també va contribuir d’una manera 

important, a augmentar-ne el rendiment d’aquesta part de captura. 

 

4.2.5.3. Divisió en threads de cada interfície 

Una de les altres optimitzacions importants que es van dur a terme va ser la de la 

separació de la part de captura i la part de processat d’un paquet capturat. 

 

El principal objectiu d’aquesta part és la validesa dels resultats. I l’única manera de 

poder garantir (no al 100% però sí al percentatge més elevat) que no hi hagi pèrdues de 

paquets és fent que la captura d’aquests es faci amb el menor número d’instruccions. Per 

aquest motiu es va considerar oportú crear-ne dos threads. 

 

El primer thread, únicament s’encarregava de, per a cada interfície, llegir els paquets 

subministrats per la crida pcap_loop, omplir una estructura de memòria de 

memory_element i concatenar aquest paquet a un llistat de paquets per processar. 

 

El segon thread, en canvi, realitza una tasca més complexa. Per a cada paquet que hi 

hagi al llistat de paquets per processar, el llegirà (i l’extraurà), buscarà si es troba ja a la taula 

de hash per actualitzar-lo o, si no és el cas, l’afegirà. De manera que en funció de  si l’ha 

trobat o no, tornarà a posar el paquet com a lliure o, simplement, l’encadenarà a la taula de 

hash. 
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Cal afegir que el fet de que dos threads puguin estar accedint a la mateixa memòria 

(potser alhora, si ens trobem en el cas de disposar d’una màquina amb més d’un processador), 

ens obliga a fer servir semàfors16 per tal d’evitar obtenir incoherències en el vector de paquets 

per processar i en el llistat de blocs lliures. 

 

Aquesta divisió es repetirà per a cada interfície, de manera que tindrem 0*2 threads 

en execució alhora (on 0 correspon al número d’interfícies des d’on es captura). 

 

4.2.6. Gestió de memòria 

No hem de confondre el que explicarem aquí de gestió de memòria amb la gestió dels 

blocs lliures que hem explicat un apartat anterior. En aquest punt explicarem, més o menys, 

quin és el camí que segueix un bloc de memòria des de que es demana al sistema, fins que 

s’allibera finalment. 

 

Primer de tot, cal comentar que el capturador comença inicialitzant les estructures de 

captura, agafant la memòria inicial per emmagatzemar paquets i, seguidament, executant un 

fork
17 de manera que es divideix en dos: el pare que espera el temps especificat per l’usuari i 

després envia un signal al fill; i el fill, el qual és l’encarregat de capturar tota la informació de 

les interfícies de xarxa especificades. En un nivell posterior, el fill es dividirà en diversos 

threads per tal de capturar i processar cada interfície, com hem explicat anteriorment. Bé, el 

fet d’executar el fork ens comporta que es creen dos processos idèntics però que executaran 

codi diferent. El fet que (a excepció del codi que passaran a efectuar) siguin idèntics, 

implicarà que ambdós disposin de la quantitat de blocs lliures que l’usuari havia indicat 

reservar (degut a que havíem reservat la memòria abans del fork). Això farà duplicar la 

memòria que n’ocupava el capturador però ens facilitarà la captura de dades. 

 

                                                 
16 Un semàfor és una eina de control (subministrada per la llibreria de threads) que ens permet regular la 

forma en que dos threads accedeixen ordenadament a una part de la memòria compartida. D’altra forma, si ho 

fessin sense cap control, podrien donar-se incoherències en el resultats. 
17 La crida fork és l’encarregada de dividir el procés en dos: un pare i un fill. El fill rep una còpia de tot 

l’estat i memòria que tenia el pare, de manera que, si no executessin codi diferent, serien iguals. 
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Bé, passem ara al fill. El fill, ja tindrà la memòria on podrà començar a guardar 

paquets perquè n’ha rebut una còpia del pare. Com hem explicat en un punt anterior, un cop 

s’inicia cada fill, es divideix en dos threads, ocupant-se cadascun d’una tasca específica. 

 

Llavors, cada paquet de memòria, pot seguir diferents camins, però, principalment, 

faríem els següents: 

Figura 10 

 

Com podem veure a la Figura 10, en un primer moment, el thread encarregat de la 

captura s’ocupa d’agafar un bloc lliure, omplir-lo amb la informació obtinguda del paquet i 

encuar-ho al vector de blocs per processar. 

 

Serà el següent thread (el del processat) el que s’encarregarà d’actualitzar o inserir-lo 

a la taula de hash (depenent del cas). 

 

Finalment, quan acaba el procés fill en qüestió (quan el pare li envia el signal de 

finalització), el mateix fill alliberarà la taula de blocs lliures, acabarà de processar els 

possibles paquets que estiguin emmagatzemats al vector de blocs per processar, escriurà el 

hash a disc i anirà alliberant la memòria ocupada per aquest.  
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4.2.7. Fitxers 

Ara passarem a veure quins són els fitxers necessaris per al funcionament del 

capturador o bé, quins són els generats en aquesta part. 

 

4.2.7.1. Fitxer de configuració 

Principalment, aquest fitxer es podria trobar a etc/IPSS.conf i conté certa 

informació configurable per l’usuari. 

 

# INTERFACES 

interfaces = eth0, eth1, en0, en1, fxp0, rl0, eri0, hme0, ce0, bge0; 

 

# TIME (in minutes) 

capture_time = 60; 

 

# MAX AND MIN BLOCKS TO ALLOCATE 

max_block_number = 250000; 

min_block_number = 2500; 

 

# MAX HASH SIZE 

# Bigger, better 

hash_size_listener = 10000L; 

 

 

# DATA DIRECTORIES (we can use the variable home_directory as a 

wildcard) 

home_directory = /homes/users/IPSS; 

captured_directory = home_directory/data/captured; 

 

# PID section 

listener_pid = home_directory/bin/listener.pid; 

 

# LOGs 

listener_logfile = home_directory/log/ipss.log; 

 

# Data files has owner group "group" 
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# "flow_adder" can be executed with username belonging to group 

"group" 

group = users; 

 

Passem a comentar ara cadascun dels camps: 

- interfaces : En aquesta variable podem escriure de quines interfícies de xarxa volem 

que ens capturi el listener, sempre i quan, la interfície sigui vàlida en la màquina on 

s’intenti executar. 

- capture_time : Temps, especificat en minuts, entre captures. Aquest temps també 

ens marcarà cada quan tornem a disposar d’un altre fitxer de dades capturades. 

- max_block_number : Número de blocs que es reservaran, en un principi, de 

memòria física per passar a formar part del llistat de blocs lliures. Útil un valor alt per 

xarxes molt saturades o màquines molt lentes. 

- min_block_number : Quantitat de blocs que reservarem quan calgui nova memòria 

pel capturador. El llindar per saber quan hem de reservar vindrà definit també per 

aquest valor. Es concatenaran al llistat de blocs lliures. 

- hash_size_listener : Tamany màxim del hash de memòria. Un valor elevat pot 

causar un augment d’eficiència en el capturador.  

- home_directory : Directori arrel de l’aplicació. No té valor en si, però sí fet servir 

com a comodí per altres variables.  

- captured_directory : Directori on es deixaran els fitxers de la captura. Es crearan, 

dins d’ell, una carpeta per l’any i, dins d’aquest, una altra carpeta amb el format mes-

dia on podrem trobar tots els fitxers capturats durant aquella jornada. 

- listener_pid : Fitxer on es guardarà el PID (identificador del fitxer) del procés de 

captura. Necessari per tal de poder aturar-lo. 

- listener_logfile : Fitxer on el capturador anirà informant a l’usuari sobre el 

funcionament de l’aplicació o possibles errors que hi puguin haver en aquesta. 

- group : Grup necessari que ha de disposar l’usuari que faci servir l’agregador de 

fluxos per tal de poder llegir i modificar els fitxers de captura. 

 

4.2.7.2. Fitxer de log 

Com comentàvem a l’apartat anterior, la nostra aplicació ens anirà deixant missatges a 

un fitxer indicat per l’usuari al fitxer de configuració, de manera que sapiguem si les dades 
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que captura tenen sentit, puguem veure estadístiques de la captura o, simplement, si aquesta 

està sent problemàtica. 

 

Tots aquests missatges estaran encapçalats amb una cadena molt semblant a aquesta: 

[  listener  - fxp0   ] | 03/05/07 19:12:49 | Allocated... 

a  b     c   d   e 

 

On cadascuna de les lletres: 

a : Identificatiu de l’aplicació. En la part de la captura, sempre hi trobarem la cadena 

listener. 

b: Interfície de xarxa de la captura o, en el cas que no estigués capturant encara, part 

de l’aplicació on ens trobem 

c : Data en format dia/mes/any en dos dígits 

d : Hora en format hora:minuts:segons 

e : Missatge de l’aplicació 

 

Els missatges que ens pot donar l’aplicació poden ser merament informatius 

(megabytes per segon capturats, número de connexions, ús de la memòria, ...) o missatges 

d’error per haver arribat a un punt no desitjat. 

 

4.2.7.3. Fitxers de resultats 

Aquests fitxers que generarem en l’eina de captura, seran els processats en el següent 

nivell de l’aplicació, en l’agregació de fluxos. 

 

L’eina de captura, genera un parell de fitxers. Un primer què és el que conté les dades 

tal qual les hem pogut agregar des de que ha començat la captura fins que ha acabat i, un 

segon, que té únicament un parell de línies on s’indiquen el temps d’inici i temps de final de 

la captura. Aquest segon, és necessari de cara a l’agregador de fluxos. 

 

El fitxer de sortida de dades estarà composat per tot un seguit de línies amb el següent 

format: 

 

1181221438.62310 0.0 6 83.35.10.121 192.168.0.2 3772 2323 613 517 11 10 

1181221715.966950 1181221811.202384 6 85.59.94.112 192.168.0.2 2331 2327 649 678 11 12 
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... 

 

On cadascun dels camps tindrà el següent significat: 

1.- Temps inicial de la connexió (en segons.microsegons). Tindrà valor 0 si no s’ha 

detectat l’inici de la connexió18. 

2.- Temps final de la connexió (en segons.microsegons). Tindrà valor 0 si no s’ha 

detectat la finalització de la connexió. 

3.- Protocol de la connexió.  

4.- Adreça IP de l’origen. 

5.- Adreça IP del destí. 

6.- Port origen. 

7.- Port destí. 

8.- Número de bytes enviats de IP destí a IP origen (o número de bytes rebuts per IP 

origen provinents de IP destí). 

9.- Número de bytes enviats de IP origen a IP destí (o número de bytes rebuts per IP 

destí provinents de IP origen). 

10.- Paquets rebuts per IP origen provinents de IP destí. 

11.- Paquets rebuts per IP destí provinents de IP origen. 

 

Tanmateix, hem comentat abans que també es generarà un altre fitxer que únicament 

contindrà el temps mínim i el temps màxim de l’interval tractat. Aquest fitxer serà necessari 

per l’agregació de fluxos. 

 

4.2.8. Avantatges i inconvenients del model escollit 

El model escollit per realitzar la captura de dades, en la nostra opinió, és el millor 

model que podíem haver escollit ja que dóna tota la importància possible al fet de no perdre 

paquets ja sigui optimitzant la captura d’aquests i el seu emmagatzematge a memòria, per 

exemple. 

 

                                                 
18 El temps en segons tant del temps inicial com del temps final, serà temps estàndard unix, és a dir, 

segons transcorreguts des del 1 de gener de 1970. 
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Però, hi ha un parell de decisions de disseny que podríem haver pres d’una altra 

manera. 

 

La primera podria haver estat la de fer que el fill encarregat de les captures no morís 

entre captura i captura i intentar així mantenir sempre el seu estat a memòria. Sabent això, 

veiem els avantatges i desavantatges que tindria la solució optada vers aquesta solució: 

 

Avantatges de reinicialitzar de nou la captura Desavantatges de reinicialitzar de nou la captura 

Eliminem fluxos dels que feia molt de temps que no 

en rebíem cap nou paquet 

Perdem l’estat de connexions que estaven a mitges 

Guanyem en robustesa ja que encara que un fill es 

quedi penjat o mori inesperadament, al cap d’un 

temps, es tornarà a llençar un altre que torni a capturar 

dades i processar-les 

Perdem dades entre que donem l’ordre a un fill que 

s’aturi i iniciem un altre cop la captura d’un altre fill 

 

La segona decisió de disseny que podíem haver pres podria ser la de fer servir threads 

per crear els fills en comptes de crear processos separats. Encara que aquesta solució ens 

podia haver reportat una eficiència més elevada entre captures, sí que ens hagués dificultat 

més la gestió de memòria ja que passaria a ser memòria compartida on, concurrentment, 

estaria accedint el fill antic que estava salvant a disc i el nou fill creat. 

 

Tenint en compte, doncs, aquestes dues possibles millores, i veient les avantatges i 

inconvenients, s’ha cregut oportú només comentar-les, sense dur-les a terme. 
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4.3. Agregador de fluxos o flow_adder 

4.3.1. Introducció 

Com comentàvem anteriorment, l’agregador de fluxos s’ocuparà de processar els 

fitxers de captura retornats per la primera part de l’eina (el capturador) i agrupar-los per 

fluxos segons uns criteris preestablerts. 

 

Principalment, la idea és la d’anar llegint els fitxers de captura d’una manera ordenada 

(recordem que s’havia acordat desar-los a disc amb el format any/mes-dia/hora_unix, de 

manera que aquesta estructura sempre quedava ordenada, de manera creixent), processar-los 

agregant fluxos i, finalment, escriure’ls novament a disc. Aquesta nova escriptura a disc ens 

suposaria 3 coses: 

1a.- Tenim un fitxer de resultats generat entre un interval fix de temps, 

independentment del temps de captura. Per decisió de disseny, es va creure oportú generar 

resultats de cada 5 minuts19. 

2a.- Alhora que generem el fitxer de resultats de cada 5 minuts, generem un altre fitxer 

en el que hi trobarem els resums del tràfic d’aquells 5 minuts (número de connexions TCP, 

número de bytes UDP, etc) així com informació de quines han estat les adreces o ports que, 

en funció del protocol, han tingut més activitat durant aquells 5 minuts. Aquesta part és molt 

interessant de cara a la generació d’estadístiques i gràfiques. 

3a.- Donat que el temps el fixem nosaltres, està calculat perquè coincideixi justament 

amb les hores en punt, el qual ens facilitarà el fet de que els fitxers resums que tinguem en la 

carpeta de fitxers processats, sempre correspondran a aquell dia, cosa que podia que no passés 

a la part de la captura, perquè podia donar-se el cas que una captura comencés a les 23:45 i 

finalitzés a les 00:15, el que implicava que totes les connexions d’aquell interval, anaven a 

parar al dia de l’hora final. 

 

Vist aquestes observacions sobre la finalitat i funcionament d’aquesta part, passem a 

veure més en profunditat el seu disseny. 

 
                                                 

19 El valor de 5 minuts va ser escollit per decisió de disseny. Es va considerar un valor correcte per tal 

d’obtenir bastant precisió en els resums, però sense arribar a generar un nombre molt elevat de fitxers, de manera 

que el seu processat posterior podia ser bastant manejable.   
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4.3.2. Requeriments 

A diferència de la part de la captura, els requeriments en aquesta part no eren tan 

estrictes en quant a eficiència i robustesa (donat a que no es tractava d’un procés crític). Sí 

que és cert, però, que es van tenir en compte per tal de fer que el seu ús tingués una velocitat i 

un aprofitament dels recursos el més òptim possible, com veurem més endavant. 

 

En canvi, el requeriment que sí que s’havia d’acomplir era el de la portabilitat. Degut a 

que fèiem servir C estàndard i que no necessitàvem cap funcionalitat extra que necessitéssim 

del sistema operatiu (com era el cas dels threads o de la llibreria libpcap, en la part anterior), 

aquest requeriment el vàrem satisfer sense haver de realitzar cap esforç addicional. 

 

4.3.3. Agregació de fluxos 

L’agregació de fluxos en aquesta part es fa basant-nos en els resultats obtinguts en la 

part de captura. En aquesta part, únicament s’agreguen les connexions on el seu temps d’inici 

o temps de final, tenen valor zero. 

 

Mirant amb deteniment el funcionament de l’agregació en la part de la captura, 

únicament els fluxos de protocols orientats a la connexió (en aquest cas, únicament el cas del 

protocol TCP) poden tenir en el temps d’inici un valor de zero si succeeix que no es detecta 

l’inici de la connexió (o el que és el mateix, el three-way handshaking), mentre que també 

poden tenir en el temps de final un valor de zero si tampoc es detecta la finalització de la 

connexió (four-way handshaking). 

 

Per tant, podríem agregar dos fluxos TCP amb el mateix origen i destí i els mateixos 

ports origen o destí (o intercanviats, perquè podria ser que primer es detectés en un sentit i, al 

següent fitxer de captura, aparegués en sentit contrari) si un dels fluxos tingués com a temps 

de finalització un zero i l’altre, tingués com a temps d’inici també un zero. Aquests dos 

fluxos, llavors, s’agregarien (sumant les seves dades, és clar) i el resultat, també es podria 

agregar si hi hagués algun altre flux que acomplís aquests requeriments. 
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4.3.4. Aproximacions inicials 

El principal inconvenient que vàrem trobar a l’inici del disseny d’aquesta part va ser el 

d’intentar posar ordre al gran nombre de combinacions que podríem tenir provinents del 

nivell anterior. Depenent de la xarxa, arquitectura o, simplement, de l’usuari, la part de la 

captura podia arribar a generar fitxers de captures cada minut o, contràriament, cada tres hores 

o més. Tot això, suposava que el mecanisme per tal de passar uns resultats capturats en un 

temps arbitrari a un temps fix, no era senzill. 

 

Per aquesta raó, es varen pensar en un parell d’alternatives, de les quals, l’escollida 

finalment va ser la segona. Malauradament, el seu rendiment era tan pobre, que es van haver 

de fer modificacions per tal d’accelerar-lo. Aquestes, però, les explicarem més endavant. 

 

4.3.4.1. Primera proposta: vector de zeros 

Aquesta proposta tenia bastants inconvenients i limitacions, però va ser una primera 

aproximació a la solució final. 

 

Diguem que es basava en dues estructures addicionals per tal de fer l’agregació. 

 

La primera estructura es tractava d’un vector (1) de 0 posicions on, cada posició 

correspondria a un sector de temps de 5 minuts. Dins de cadascuna de les posicions hi havia 

quatre llistes ordenades per temps inicial: una per cada tipus de protocol que volíem tenir per 

separat (TCP, UDP, ICMP i OTHERS). 

 

La segona estructura es tractava d’un vector (2) auxiliar de números naturals de la 

mateixa longitud que la primera estructura (també 0) inicialitzat, en un principi, a zeros. 

 

La idea del seu ús era, per a cada nou paquet que es llegís: 

- Es calculava a quin interval de 5 minuts pertanyia i, s’agafava una posició del 

vector (1) per tal d’agregar-lo ordenadament a la llista del protocol en 

qüestió. 

- Es marcava la posició del vector (2) on s’hagués emmagatzemat el paquet 

canviant el 0 per un 1. 
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D’aquesta manera, al finalitzar el fitxer que s’estava tractant, si hi havia alguna posició 

del vector (1) que estava ocupada però la seva posició homòloga del vector (2) tenia valor 0, 

volia dir que, durant aquell fitxer tractat, no havíem rebut cap nou paquet que correspongués a 

aquell interval, raó per la qual, ja es podia salvar a disc. 

 

Un cop hagués acabat el fitxer i haguéssim salvat a disc tots els intervals expirats, 

posaríem un altre cop el vector auxiliar (2) a zeros de manera que, al pròxim fitxer processat, 

podríem fer servir el mateix mecanisme. 

 

Malauradament, com hem comentat al principi d’aquesta proposta, té certes 

limitacions: 

- Fa servir un número finit de posicions del vector (0) de manera que, en el cas 

que el fitxer de captura generés resultat cada molt temps (imaginem, cada 6 

hores), hauríem de tenir una N al voltant de (6*60 / 5 = 72 posicions). Què 

passaria si, llavors, aquest temps de captura fos encara més gran ? Doncs que 

podria donar-se el cas que ens quedéssim sense posicions al vector per 

emmagatzemar tots els intervals. 

- Per cada paquet rebut, s’hauria de fer un càlcul per tal de saber a quina 

posició s’hauria d’emmagatzemar. Això implicaria certa complexitat de 

càlcul multiplicat pel gran nombre de paquets que podem tenir. 

- La inserció ordenada en la posició on toqui pot ser una operació costosa si el 

llistat d’aquella posició està molt carregat 

 

Donades aquestes limitacions i inconvenients, es va optar per fer servir una altra 

solució. 

 

4.3.4.2. Segona proposta: Vector ordenat 

La segona proposta que plantejarem va ser la base de la solució final, encara que va 

patir bastants modificacions. Al contrari de la primera proposta, aquesta és una solució no tan 

enrevessada. 
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Partim de la premissa que disposem del temps de l’inici i final de cada fitxer de 

captura en un altre fitxer apart (recordem que quan parlàvem dels fitxers de resultats del 

listener comentàvem que també generàvem aquest fitxer). 

 

Bé, doncs l’algorisme el podem escriure com: 

 

mentre (no_sortida) fer 

 dormir (temps_determinat_per_usuari) 

 mentre (hi_hagi_fitxers_sense_processar) fer 

  tmin = obtenir_temps_fitxer_captura (nom_fitx) 

  temps_inicial = tmin; 

  temps_final = temps_inicial + (5 * 60) 

  mentre (tmin < temps_final) fer 

   afegim_per_processar (nom_fitxer) 

   tmin = obtenir_temps_fitxer_captura (nom_fitx) 

  fmentre 

  afegir_llistat_contingut_de_fitxers_a_memoria 

  salvar_a_disc (temps_inicial, temps_final) 

  comprimir_fitxers_salvats 

 fmentre 

fmentre 

Figura 11 

 

Com es pot apreciar, el que es pretén, primerament, és saber quins fitxers s’han de 

processar per l’interval de temps en qüestió (bucle 3). 

 

Un cop emmagatzemats els noms dels fitxers que hem de processar, després del bucle 

3 i dins del 2, començaríem a processar aquests fitxers de manera que els afegiríem a la llista 

de memòria de manera ordenada. 

 

Quan haguéssim acabat aquesta inserció, salvaríem a disc els paquets que comencessin 

en l’interval indicat entre temps_inicial i temps_final, de manera que si algun acabés en un 

període posterior, el dividiríem en dos, tornant a inserir de nou a memòria el paquet però, 

aquest cop, amb temps inicial de 0. Tanmateix, el que escrivíssim a disc, marcaria com a 

temps final, també un 0. 

1 
2  3 
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Un cop finalitzada l’escriptura de dades, comprimiríem els fitxers ja processats per tal 

de no tornar-los a processar de nou a la següent iteració. 

 

Aquest seria el funcionament bàsic de l’aplicació sense cap tipus d’optimització. En el 

següent apartat, passarem a comentar quins aspectes vàrem modificar per tal d’obtenir un 

rendiment més satisfactori. 

 

4.3.5. Optimitzacions 

4.3.5.1. Taula de hash en comptes de llistat ordenat 

Com comentàvem anteriorment, la solució adoptada, es basava en un llistat encadenat 

de blocs ordenats, el qual s’anava actualitzant, ordenadament, cada cop que s’inseria un nou 

element. 

 

Aquesta aproximació, evidentment, anava perdent rendiment a mida que el llistat de 

memòria anava creixent, així que es va intentar buscar una solució. Primerament, es va pensar 

en fer insercions de manera desordenada i, que fos al mateix instant de salvar a disc, quan 

s’ordenés el llistat (fent servir, fins i tot, algorismes d’ordenació com el quicksort o el 

mergesort, més eficient per ordenar llistes encadenades). Tanmateix, aquesta solució, també 

va resultar ser força lenta a l’hora d’ordenar. 

 

Arribats a aquest punt, l’única opció que en quedava, era la de fer servir una taula de 

hash per inserir tota la informació dels fitxers de captura, al igual que es va fer en el 

capturador. Així que, fins i tot, es va fer servir la mateixa funció de hash del capturador. 

Anomenem aquesta taula com taula de hash per flux. 

 

Això, el que ens garantia era que les insercions a memòria de les dades de la captura es 

feia en un temps molt òptim. El problema, però, estaria ara en què per salvar aquestes dades a 

disc, hauríem de tenir-les ordenades per temps d’inici. En aquest punt, doncs, és on es torna a 

fer servir una altra taula de hash (bé, concretament, un parell de taules de hash). 

 



Informe PFC  Eina de monitorització de xarxes TCP/IP 

64 

Degut a que hi hauran nombrosos paquets, en els quals el seu temps d’inici serà zero, 

si únicament tinguéssim una taula de hash ordenada pel temps d’inici, ens trobaríem amb una 

quantitat molt elevada de fluxos que haurien anat a parar a una posició concreta de la taula (la 

que correspondria a la posició zero). Per aquest motiu, entra en joc una segona taula de hash. 

També estarà ordenada per temps, però en aquest cas, per temps final. De manera que, tots els 

fluxos que tinguin el temps inicial a zero, passaran immediatament, a entrar a la taula de hash 

ordenada per temps final. La primera taula de hash (ordenada per temps inicial) 

l’anomenarem taula de hash per temps inicial, mentre que l’ordenada per temps final, taula 

de hash per temps final. 

 

La idea, ara que ja tenim clares quines serien les estructures de memòria, seria: 

1.- A mida que anem llegint els fitxers de captura, emmagatzemem tots i cadascun dels 

fluxos, a la taula de hash per flux. 

2.- Quan ja tenim tota la informació a aquesta taula de hash, és el moment de salvar a 

disc. 

3.- Recorrem tota la taula de hash per flux i, si el flux en qüestió compleix els requisits 

de temps (o sigui, que l’hauríem de salvar a disc): 

- Primer de tot, si el temps de final del flux és posterior al del temps que estem 

tractant, no el podem esborrar de la taula de hash per flux. Simplement, en 

farem una còpia modificant el temps de final (el qual posarem a 0). També 

modificarem el temps d’inici del flux dins la taula de hash per flux, posant-lo 

a 0. 

- Seguidament, inserirem el paquet creat (en el cas que no l’hàgim esborrat de 

la taula de hash per flux) o mourem el que hem esborrat de la taula de hash 

per flux a la taula corresponent: 

- A la taula de hash per temps inicial en el cas que el temps inicial del 

paquet no sigui zero. 

- A la taula de hash per temps final en el cas que el temps inicial del 

paquet sigui zero. 

4.- Un cop inserits tots els paquets a salvar a disc en les taules corresponents, anem 

recorrent aquestes en ordre (com ja les tenim ordenades, això serà gairebé lineal) començant 

salvant a disc la taula de hash per temps final i, després, la taula de hash per temps inicial. 
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4.3.5.2. Temporitzador de fluxos expirats 

Cal tenir en compte, però que aquest pseudocodi exposat a la Figura 11, podria tenir 

tot un seguit de problemes si no disposéssim d’un mecanisme per tal de poder expirar els 

fluxos dels quals no hem rebut informació recentment. El principal objectiu d’aquesta part, és 

el d’agrupar els fluxos que podem trobar repartits en els diferents fitxers de captura. Bé, doncs 

imaginem que, per qualsevol motiu, anem guardant a memòria fluxos dels quals no detectem 

el seu final. Mentre no els donem per tancats o expirats, aquests fluxos podrien arrossegar-se 

in eternum. És per això que és tan important que disposem d’un mecanisme d’eliminació de 

certs fluxos, un cop passi un temps determinat. 

 

En el nostre cas, hem fet servir un paràmetre del fitxer de configuració que ens 

determina, en minuts, quant de temps hem d’esperar abans de donar el flux com expirat. 

Aquesta jubilació del flux es donarà en la funció de salvar a disc. Abans comentàvem que 

comprovàvem, per a cada paquet que hi havia a memòria, si estava dins de l’interval establert 

a la funció de salvar a disc. És en aquest moment on també comprovaríem si el paquet ha 

expirat. Si fos així, el retiraríem de memòria i així evitaríem arrossegar durant més temps, un 

flux expirat. 

 

4.3.6. Generació de resums i top_n 

Una de les parts molt importants de l’agregació de fluxos i que no hem comentat 

encara, és la generació dels resums i dels top_n de les dades processades. Entenem per resums 

una sèrie de fitxers on s’indiquen característiques importants de l’interval de temps processat, 

com podrien ser el número de connexions TCP o UDP, el número de bytes enviats, etc. 

Tanmateix, aquesta informació, serà guardada en un fitxer addicional al del processat i també, 

hi podem trobar el que hem anomenat top_n. Els top_n són adreces IPs o números de ports 

que han generat o rebut, per exemple, molt tràfic des de l’exterior o també, els ports TCP més 

utilitzats. 

 

En l’apartat de fitxers, explicarem més en concret quines són les dades que realment 

hem cregut oportú mantenir. 

 

Cal dir que aquest fitxer ens serà útil per analitzar, de mode molt ràpid, quina ha estat 

l’activitat de la nostra xarxa sense haver de recórrer de nou, tots els fitxers de processats. 
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Per tal de calcular el número de connexions totals o per protocol, a l’igual que per 

calcular l’amplada de banda moguda (tant en total com per protocol), simplement hem 

necessitat disposar d’una sèrie de comptadors que s’anaven actualitzant conforme llegíem les 

dades que havíem de desar a disc. 

 

En canvi, per calcular els top_n, el procediment ha estat bastant més complex. El 

top_n es tractaria d’un llistat de les n màquines20 (adreces IP) o ports que més activitat, més 

accessos, o qualsevol altra característica que considerem interessant, han tingut. És evident, 

doncs, que a mida que anem salvant la informació processada de la captura, aquestes dades 

poden variar ja que es va actualitzant. 

 

Sabent això, el primer que se’ns acut per tal de mantenir aquesta informació 

actualitzada, seria tenir totes les màquines a un llistat (podria estar ordenar per número de 

cops o de bytes) i anar-lo actualitzant a cada nou paquet rebut. Està clar que hauríem de 

disposar de tants llistats com top_n’s volem mostrar. 

 

Les primeres proves fent servir aquesta solució van ser bastant decebedores ja que la 

inserció ordenada al llistat era molt lenta. Així que vàrem optar per, a l’igual que a la part de 

les dades, fer servir també un parell de taules de hash per a cada top_n que volguéssim 

mantenir.  

 

D’aquesta manera, la primera taula de hash faria servir la funció de hash utilitzada a 

l’eina de captura i s’aniria actualitzant a mida que anéssim salvant a disc les dades 

processades. 

 

Un cop haguéssim salvat a disc totes les dades processades, seria qüestió de salvar la 

informació capturada per tots i cadascun dels top_n. La manera de fer-ho, seria fent servir un 

altre cop, una taula de hash intermèdia. En aquest cas, llegiríem la taula de hash que havíem 

anat omplint a mida que salvàvem els elements a disc, de manera seqüencial i l’aniríem 

inserint en una altra ordenada única i exclusivament pel nombre de cops o nombre de bytes. 

D’aquesta manera, un cop l’haguéssim omplert, faríem un recorregut buscant els n elements 

                                                 
20 El número n el determinarà l’usuari a través del fitxer de configuració 
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que més cops havien aparegut o que més tràfic havien generat i ho escriuríem al fitxer de 

resum. 

 

Aquest seria el procediment per generar el fitxer de resum a partir del fitxer diari o 

fitxer de cada 5 minuts de processats. Però, també generem els fitxers de resums setmanals, 

mensual o diaris (però provisionals, perquè no és fins que no s’acaba el dia fins que no es 

genera el fitxer de resum diari definitiu), fent la suma dels fitxers de resums disponibles fins 

aleshores. Això ens pot ser útil per tal de veure, en un primer cop d’ull i sense processar tots 

els fitxers ja processats un altre cop, les dades més importants de la nostra xarxa. 

 

4.3.7. Gestió de memòria 

La gestió de memòria, en aquesta part, és una mica més complexa que en la part del 

capturador pel fet de tenir diferents tipus de taules de hash (ordenades per diferents criteris, 

però, el contingut de les quals serà del mateix tipus de dades) i intercanviar dades entre elles. 

 

A l’igual que en la part anterior, però, farem servir un buffer de blocs lliures, el qual 

anirem augmentant o disminuint a mida que es vagi necessitant o retornant memòria per part 

de l’aplicació. 

 

Podríem dir que, la base del reaprofitament d’aquesta memòria, és la mateixa que en el 

capturador. 

 

Vegem una imatge del funcionament de la gestió d’aquesta memòria. 

 



Informe PFC  Eina de monitorització de xarxes TCP/IP 

68 

Figura 12 

 

Com veiem a la Figura 12, en un primer moment, s’agafa un bloc lliure  i s’omple amb 

la informació del flux que hem de salvar. El busquem al hash 1 (aquest és el que fa servir com 

a funció de hash el concepte de flux que vàrem explicar en el capturador) i si no existeix, 

l’encadenem en la posició correcta. Si ja existís, simplement, actualitzaríem les dades 

d’aquest  i tornaríem a passar el bloc agafat al llistat de blocs lliures. 

 

Seguidament, quan hem de salvar a disc tota aquesta informació emmagatzemada, 

recorrem el hash 1, element per element, i, si l’element en qüestió s’ha d’eliminar del hash 1 

(per les raons abans explicades) simplement, el movem al nou hash 2 en la posició pertinent 

(ordenat per temps, segons la nova funció de hash) i, un cop afegida tota la informació, el 

tornaríem a recórrer linealment per temps i salvaríem cada element a disc, alliberant l’element 

posteriorment. 

 

Cal comentar que s’han fet dues generalitzacions en la Figura 12. 

- La primera passa perquè tenim dos hash 2. Recordem que fèiem servir dues 

taules de hash: una ordenada per temps inicial i, una altra, ordenada per temps 

final en el cas que el temps inicial fos zero. 

- La segona passa perquè també tenim dos hash 1. Una taula de hash s’encarrega 

d’agregar els fitxers de les captures i fa un bolcat a disc selectiu per temps (el 
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que havíem explicat abans). I una segona taula de hash s’encarregaria 

d’emmagatzemar les agregacions de les agregacions. És a dir, en aquesta segona 

taula hi salvaríem la informació dels fitxers agregats dels 5 minuts (generats a 

partir de les captures) fins a omplir l’interval d’un dia. Seguidament, salvaríem 

tot a disc i tindríem el fitxer d’agregacions diari. 

 

En quant a la gestió de la memòria dels top_n, faria servir el mateix esquema (Figura 

12), però, en aquest cas, sense cap generalització de les comentades abans. En aquest cas, per 

a cada top_n que volguéssim mantenir, tindríem un parell de taules de hash (hash 1 i hash 2). 

En el hash 1, hi aniríem afegint les adreces IP o ports que anessin apareixent, actualitzant 

convenientment les dades si hi haguessin repeticions (exactament el mateix com passava 

abans) i, un cop afegides totes les dades en aquesta taula, es passarien a la taula de hash 2, 

ordenades per la nova funció de hash, de manera que poguéssim escriure a disc els primers n 

elements que tinguessin un valor més alt. La resta (i aquests un cop escrits), s’alliberarien. 

 

4.3.8. Fitxers 

4.3.8.1. Fitxer de configuració 

Com en el cas del capturador, passarem a explicar quina part del fitxer de configuració 

ens afecta a l’agregador de fluxos. 

 

# Configuration file 

 

# TIME (in minutes) 

process_time = 120; 

 

# TIME of unfinished connections (in minutes) for flow_adder 

timeout_unfinished_connections = 1440; 

 

# MAX AND MIN BLOCKS TO ALLOCATE 

max_block_number = 250000; 

min_block_number = 2500; 

 

# MAX HASH SIZE 
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# Bigger, better 

hash_size_flow_adder = 5000L; 

 

 

# DATA DIRECTORIES (we can use the variable home_directory as a 

wildcard) 

home_directory = /homes/users/ivanb/IPSS; 

processed_directory = home_directory/data/processed; 

 

# PID section 

flow_adder_pid = home_directory/bin/flow_adder.pid; 

 

# LOGs 

flow_adder_logfile = home_directory/log/ipss.log; 

 

# NICE level for flow_adder 

nice_level = 20; 

 

# COMPRESS utility path (only "gzip" or "bzip2") 

compress_bin_path = bzip2 --best; 

# UNCOMPRESS utility path (must uncompress on stdout) 

uncompress_bin_path = bunzip2 -c; 

 

# Number of days to save of raw data captured (how many days in 

"captured_directory") 

# (a value of 0 or <0, disable this feature) 

keep_old_data_captured_days = 32; 

 

# Number of hosts to process top selection 

top_n = 20; 

 

# Local network 

local_network = 192.168.0. , 127.0.0.1 

 

# Data files has owner group "group" 

# "flow_adder" can be executed with username belonging to group 

"group" 
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group = users; 

 

# End of file 

 

Al igual que abans, passem a comentar la utilitat de cadascun d’aquests paràmetres: 

- process_time : Temps entre execucions de l’agregador de fluxos. L’agregador es 

desperatarà cada process_time i processarà tots els fitxers pendents. Un cop 

acabi, passarà a dormir-se, un altre cop. 

- timeout_unfinished_connections : En minuts. Indica el nombre de minuts que 

hem d’esperar des de l’últim paquet rebut d’un flux per poder dir que la 

connexió s’ha perdut o a expirat. 

- max_block_number : Número de blocs de reserva de memòria inicial pel llistat 

de blocs lliures. 

- min_block_number : Número de blocs que es demanen cada cop que ens 

quedem sense blocs lliures. 

- hash_size_flow_adder : Tamany de les taules de hash per l’agregador de fluxos. 

Un valor alt, ens donarà cerques més ràpides però més consum de memòria. 

- home_directory : Path d’accés al directori on trobem l’eina. 

- processed_directory : Directori on s’emmagatzemen els fitxers ja processats. 

- flow_adder_pid : Fitxer on s’emmagatzemarà l’identificador del procés del 

flow_adder per tal de poder aturar-lo posteriorment. 

- flow_adder_logfile : Fitxer on es guardaran missatges relacionats amb 

l’execució de l’aplicació. Podem trobar missatges informatius sobre l’execució o 

errors detectats durant aquesta. 

- nice_level : Nivell de prioritat que correrà en el sistema. Com aquesta part de 

l’aplicació pot fer un ús bastant intens de processador vàrem creure interessant 

afegir aquesta opció de manera que l’usuari li pugui assignar menys prioritat. 

- compress_bin_path : Utilitat que es farà servir per a comprimir els fitxers de 

dades. Únicament estan suportades les utilitats gzip i bzip2. 

- uncompress_bin_path : Utilitat que es farà servir per a descomprimir els fitxers 

de dades empaquetats abans. Al igual que abans, únicament suportem les utilitats 

gunzip i bunzip2. 

- keep_old_data_captured_days : Número de dies que es volen conservar els 

fitxers de captures reals. Fitxers anteriors a aquest valor, s’esborraran. 
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- top_n : Número d’adreces IP o ports que es volen mostrar en el fitxer de resum 

de l’interval processat. 

- local_network : Primers números de les xarxes que es consideren com a locals 

(no s’admeten màscares de xarxa). Valor útil per poder donar resums de les 

dades processades a nivell local. 

- group : Grup que tindrà accés, tant als fitxers de captures, com als fitxers 

processats generats per aquesta part. 

 

4.3.8.2. Fitxer de log 

A l’igual que en la part de la captura, en l’agregador de fluxos, també hi trobarem un 

fitxer (especificat per l’usuari al fitxer de configuració, comentat en l’apartat anterior) on el 

procés anirà escrivint dades relatives a l’execució: informació sobre quins fitxers s’han 

processat, errors d’aquesta, etc. 

 

Tots aquests missatges tindran el mateix format que el fitxer de log de l’anterior part, 

és a dir : 

[ flow_adder - fxp0   ] | 03/05/07 19:12:49 | /homes/users... 

a  b     c   d   e 

 

On cadascuna de les lletres: 

a : Identificatiu de l’aplicació. En la part de la processat, sempre hi trobarem la cadena 

flow_adder. 

b: Interfície de xarxa de la captura o, en el cas que no estigués capturant encara, part 

de l’aplicació on ens trobem. 

c : Data en format dia/mes/any en dos dígits. 

d : Hora en format hora:minuts:segons. 

e : Missatge de l’aplicació. 

 

4.3.8.3. Fitxers de resultats 

4.3.8.3.1. Fitxers de dades 

Els fitxers de dades generats per l’agregador de fluxos tenen el mateix format que els 

generats per la part encarregada de la captura. Tanmateix, a nivell de dia, es generaran tres 
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fitxers: el fitxer de les dades processades, el fitxer de control on emmagatzemarem el temps 

d’inici i temps de final del fitxer de dades (igual que en la part del capturador) i, el fitxer 

d’estadístiques, del qual parlarem en l’apartat posterior. 

 

Així, al igual que en la part de la captura, el fitxer de sortida de les dades processades, 

estarà composat per tot un seguit de línies amb el següent format: 

 

1181221438.62310 0.0 6 83.35.10.121 192.168.0.2 3772 2323 613 517 11 10 

1181221715.966950 1181221811.202384 6 85.59.94.112 192.168.0.2 2331 2327 649 678 11 12 

... 

 

On cadascun dels camps tindrà el següent significat: 

1.- Temps inicial de la connexió (en segons.microsegons). Tindrà valor 0 si no s’ha 

detectat l’inici de la connexió21. 

2.- Temps final de la connexió (en segons.microsegons). Tindrà valor 0 si no s’ha 

detectat la finalització de la connexió. 

3.- Protocol de la connexió.  

4.- Adreça IP de l’origen. 

5.- Adreça IP del destí. 

6.- Port origen. 

7.- Port destí. 

8.- Número de bytes enviats de IP destí a IP origen (o número de bytes rebuts per IP 

origen provinents de IP destí). 

9.- Número de bytes enviats de IP origen a IP destí (o número de bytes rebuts per IP 

destí provinents de IP origen). 

10.- Paquets rebuts per IP origen provinents de IP destí. 

11.- Paquets rebuts per IP destí provinents de IP origen. 

 

4.3.8.3.2. Fitxers d’estadístiques 

Com comentàvem anteriorment, els fitxers d’estadístiques o de resum, contindran 

dades destacades de l’interval que estem tractant. Veiem un petit exemple de fitxer generat 

per l’aplicació. 

                                                 
21 En temps unix, com en la part de la captura. 
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Total connections: 288519 

TCP connections: 236591 

UDP connections: 4063 

ICMP connections: 257 

OTHERS connections: 47608 

 

Total bandwidth (Bytes): 17889528720 

TCP bandwidth (Bytes): 17825202000 

UDP bandwidth (Bytes): 17247118 

ICMP bandwidth (Bytes): 4858129 

OTHERS bandwidth (Bytes): 42221473 

 

Total top 20 received (bytes) 

IP: 192.168.0.2    Bytes: 11398442350 

... 

 

TCP total top 20 received (bytes) 

IP: 192.168.0.2    Bytes: 11395056085 

... 

 

Local top 20 received (bytes) 

IP: 192.168.0.2    Bytes: 8215354687 

... 

 

TCP local top 20 received (bytes) 

IP: 192.168.0.2    Bytes: 8214958950 

... 

 

Total top 20 sent (bytes) 

IP: 192.168.0.3    Bytes: 8215045511 

... 

 

TCP total top 20 sent (bytes) 

IP: 192.168.0.3    Bytes: 8214956108 

... 
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Total top 20 UDP ports more accessed 

Port: 2327    Times: 3543 

... 

 

Local top 20 TCP ports more accessed 

Port: 993    Times: 122 

... 

 

Com podem veure en el tros de fitxer que hem posat (el top_n indicat en el fitxer de 

configuració era 20, però és evident que no hem enganxat totes les dades del fitxer 

d’estadístiques per manca d’espai) es mostren dades interessants com el número total de 

connexions (i per protocol), o el número total de bytes (i per protocol). Tanmateix, en els 

top_n, es va decidir mostrar els següents camps: 

- top_n de bytes rebuts totals (i per protocol) 

- top_n de bytes rebuts locals a la nostra xarxa (i per protocol) 

- top_n de bytes enviats totals (i per protocol) 

- top_n de bytes enviats locals a la nostra xarxa (i per protocol) 

- top_n de connexions rebudes totals (i per protocol) 

- top_n de connexions rebudes locals a la nostra xarxa (i per protocol) 

- top_n de connexions enviades totals (i per protocol) 

- top_n de connexions enviades locals a la nostra xarxa (i per protocol) 

- top_n de ports TCP totals més accedits 

- top_n de ports UDP totals més accedits 

- top_n de ports TCP locals a la nostra xarxa més accedits 

- top_n de ports UDP locals a la nostra xarxa més accedits 

 

Aquest fitxer d’estadístiques pot ser molt interessant per tal de saber quines són les 

màquines que més amplada de banda o més connexions ens han estat generant en un moment 

determinat, sense haver de processar de nou els fitxers per tal d’extreure aquesta informació. 

 

Podríem dir que seria un pas intermedi entre la compactació de les dades i la generació 

de gràfiques de les mateixes (com veurem en el següent apartat). 



Informe PFC  Eina de monitorització de xarxes TCP/IP 

76 

4.4. Visualitzador de resultats o viewer 

4.4.1. Introducció 

Aquesta tercera i última part de l’aplicació, s’encarrega essencialment de visualitzar 

els resultats obtinguts, primer, des de l’eina de captura i, agregats després, per l’agregador de 

fluxos. 

 

Aquesta part, podria ser molt més extensa i complexa, ja que únicament faria 

l’explotació de les dades i aquesta, es podria fer de diverses maneres. Les més destacades 

podrien ser : 

- Amb gràfiques cridades des de línia de comandes 

- Amb una interfície web, força personalitzable, que donés un accés a 

les dades més intuïtiu i pràctic per a l’usuari 

 

En el nostre cas, com no era objectiu d’aquest projecte entrar en profunditat en 

l’explotació de les dades, es va implementar el visualitzador de manera que generés, 

únicament, gràfiques relacionades amb les dades. 

 

Seguidament passarem a veure com es va dissenyar aquesta part. 

 

4.4.2. Disseny 

El disseny (i implementació) del visualitzador, es va pensar perquè, aprofitant el 

màxim possible de certes funcions bàsiques de l’agregador de fluxos, generés tot un seguit de 

gràfiques, resums i fitxer de processats de les dades que indiqués l’usuari. 

 

Per aquest mateix motiu, doncs, la investigació o recerca de com es podien dissenyar 

les estructures de dades bàsiques per realitzar aquesta part, venien heretades del flow_adder. 

 

En aquest sentit, doncs, podríem dir que el visualitzador, per una part, seria com un 

agregador de fluxos més personalitzable (on fos el propi usuari el que indiqués la manera i 

quin seria l’interval de temps per a l’agregació) i, per una altra part, ens generaria gràfiques 
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per tal de veure més fàcilment, quina informació de la xarxa havia estat més rellevant 

(aquestes gràfiques s’obtindrien a partir dels resums generats per l’agregador de fluxos). 

 

Cal dir, però, que la part d’agregació de fluxos que es realitza en aquesta part, es basa 

única i exclusivament, en els fitxers d’agregacions generats en la part de l’agregador de 

fluxos. 

 

4.4.3. Funcionament bàsic 

Veiem ara quin seria el funcionament bàsic de la part de generació de gràfiques, així 

com, uns quants exemples per un interval de temps determinat en una màquina connectada a 

Internet amb un ADSL particular. 

 

 Funcionament: 

viewer [-c IPSS.conf] statistics|processed|both -interface 

iface_name [-o output_file] -initial_day DD/MM/YYYY [-initial_time 

HH:MM] -final_day DD/MM/YYYY [-final_time HH:MM] 

 

Paràmetres: 

• -c IPSS.conf : Ubicació del fitxer de configuració 

• statistics | processed | both : Mode de funcionament. 

• En el mode statistics, únicament s’encarregarà de generar el fitxer de resum de 

l’interval especificat i les gràfiques associades. 

• En el mode processed, generarà l’agregació de les dades segons l’interval 

especificat. Malauradament, per manca de temps, ha estat impossible desenvolupar 

aquest mode. 

• En el mode both, faria les dues accions anteriors alhora 

• -interface iface_name : Dispositu de xarxa que serveix per identificar quins fitxers 

seran els processats. 

• -o output_file : Principi del nom del fitxer (o carpeta/nom) en el qual volem desar les 

dades capturades. Se li afegirà l’extensió de l’arxiu de resultats (en el cas del fitxer 

resum, .statistics, mentre que en el cas de les imatges, .png) 

• -initial_day DD/MM/YYYY : Dia d’inici en format europeu 
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• -initial_time HH:MM : Hora i minuts d’inici. Si no s’especifica, es considerarà les 

00:00. 

• -final_day DD/MM/YYYY : Dia de final en format europeu 

• -final_time HH:MM : Hora i minuts de finalització. Si no s’especifica, es considerarà 

les 23:59. 

 

4.4.3.1. Exemples 

Imaginem ara que volem esbrinar les estadístiques per l’interval de temps comprés 

entre dilluns dia 4 de juny del 2007 i dissabte dia 9 de juny del 2007, per a la interfície de 

xarxa fxp0. 

 

./bin/viewer -c etc/IPSS.conf statistics -interface fxp0 \ 

-initial_day 04/06/2007 -final_day 09/06/2007 

 

Això ens generaria tot un seguit de fitxers (com no hem especificar un nom, aquest es 

crearia automàticament amb una combinació de la data d’inici, hora d’inici, data de final i 

hora de final. 

 

Veiem uns exemples de les gràfiques que podria generar l’aplicació i un possible 

estudi del tràfic TCP (el més important de la xarxa). 

 

Veurem la resta de gràfiques en un annex posterior. 
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4.4.3.1.1. Gràfica per conèixer el número de connexions totals 

 

 

Com podem apreciar en aquesta gràfica, el número de connexions ICMP, OTHERS i 

UDP, sempre conserven un valor molt baix (OTHERS al voltant de les 200 connexions, UDP, 

al voltant de les 50 i ICMP gairebé tocant al 0), mentre que les connexions TCP, estan entre 

les 1000 i les 3000. Per tal d’entrar més en concret en aquestes connexions TCP, podríem 

veure les gràfiques de connexions rebudes i connexions enviades TCP. 
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4.4.3.1.2.   Gràfica per conèixer el número de connexions TCP rebudes 

 

Com podem veure a la gràfica, en aquest cas, hi ha una màquina a la nostra xarxa de 

dades (la 192.168.0.2) que està rebent un número molt important de totes les connexions de la 

xarxa. Es podria dir que, fins i tot, el número de connexions que rep aquesta màquina no és 

comparable amb la resta de màquines de les que es té constància. 
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4.4.3.1.3. Gràfica per conèixer el número de connexions TCP enviades 

 

A l’igual que en la gràfica anterior, la màquina de la xarxa local 192.168.0.2, és la que 

més número de connexions TCP està duent a terme. Veiem, tot seguit, la distribució de ports 

pel protocol TCP per veure si podem esbrinar quin tipus de tràfic està intercanviant. 
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4.4.3.1.4. Gràfica per conèixer el número de ports TCP més accedits  

 

Com podem apreciar, els ports més accedits corresponen al números 2327, 2323 o 

4662. Els dos primers ports no ens suggereixen cap tipus d’informació, però el tercer més 

accedit, el 4662, sí. Aquest port es fa servir en clients peer-to-peer (en aquest cas, per un 

client tipus eMule). En el cas dels dos primers, llavors, podríem sospitar que es tractarien 

també de ports fets servir per clients peer-to-peer o per un altre servei molt accedit. Arribats a 

aquest punt, llavors, no hi hauria més remei que investigar físicament en la màquina en 

qüestió per veure quines aplicacions fa servir. 

 

4.4.4. Fitxers 

4.4.4.1. Fitxer de configuració 

Del fitxer de configuració, en aquesta part de l’eina, es farien servir tots els paràmetres 

utilitzats en el flow_adder (que no comentarem un altre cop) i, a més a més, la ubicació de la 

utilitat per generar les gràfiques (s’ha fet servir gnuplot per ser una eina lliure i fàcil de fer 

servir). 
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# Configuration file 

 

# els mateixos paràmetres que en flow_adder 

 

# GNUPLOT utility path 

gnuplot_bin_path = gnuplot -noraise; 

 

# End of file 

 

El paràmetre gnuplot_bin_path, ens indicarà la ubicació del binari del gnuplot i si 

volem passar-li algun paràmetre en concret a aquest. Perquè les gràfiques puguin ser 

generades en format .png, és imprescindible que l’aplicació gnuplot hagi estat compilada per 

a tal (es podria veure executant set terminal dins de la línia de comandes de gnuplot). 

 

4.4.4.2. Fitxers de resultats 

L’eina de visualització, generarà tres tipus de fitxers diferents: fitxers de dades, fitxers 

d’estadístiques i fitxers de gràfiques. 

 

4.4.4.2.1. Fitxers de dades 

Tindran el mateix format que els fitxers de dades generats pel flow_adder, llevat que 

en aquest cas, no representaran un format de temps fix sinó que vindrà determinat per 

l’usuari. Però, l’estructura interna del fitxer serà la mateixa. 

 

4.4.4.2.2. Fitxers d’estadístiques 

Els fitxers d’estadístiques generats en aquesta part, també tindran el mateix format que 

els fitxers d’estadístiques generats en el flow_adder, però representaran l’interval de temps 

indicat per l’usuari. 
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4.4.4.2.3. Fitxers de gràfiques 

Els fitxers de gràfiques, seran generats, com hem indicat anteriorment, amb l’eina 

gnuplot. Per a que les gràfiques es generessin de la manera correcta, es van generar dos 

macros:  

- Una per a les gràfiques on hi haguessin acumulatius de connexions o bytes, 

com la de l’apartat 4.4.3.1.1. 

- I una altra per a la resta de gràfiques 

 

Així, per a la part acumulativa, generaríem dos fitxers: un fitxer on estarien totes les 

dades que volguéssim representar (en columnes els diferents protocols) i un altre, que 

indicaria al gnuplot, el tipus de gràfica i paràmetres que hauria de tenir en compte per a 

generar la gràfica. Un exemple d’aquest últim fitxer (en aquest cas, generaria el fitxer de bytes 

intercanviats durant l’interval) seria: 

 

set terminal png nocrop enhanced size 1024,768 

set xdata time 

set timefmt "%d/%m/%Y-%H:%M" 

set format y "%0.f" 

set xrange ["04/06/2007-00:00":"09/06/2007-23:59"] 

set format x "   %H:%M" 

set title "Total bytes from 04/06/2007 00:00 until 09/06/2007 \ 

23:59\n ( Total and distributed by protocol )" 

set xlabel "Time value" 

set ylabel "Bytes established" 

set xtics rotate by 90 

set output “fitxer.fxp0.total_bytes.png" 

plot “fitxer.fxp0.total_bytes.gnuplot" using 1:2 title 'Total bytes' with lines, \ 

“/kk.fxp0.total_bytes.gnuplot" using 1:3 title 'TCP bytes' with lines, \ 

“fitxer.fxp0.total_bytes.gnuplot" using 1:4 title 'UDP bytes' with lines, \ 

“fitxer.fxp0.total_bytes.gnuplot" using 1:5 title 'ICMP bytes' with lines, \ 

“fitxer.fxp0.total_bytes.gnuplot" using 1:6 title 'OTHERS bytes' with lines 

 

El mateix passaria per a la resta de gràfiques. També tindríem dos fitxers per a 

generar-les. Un primer on trobaríem totes les dades que s’haurien de representar i, un segon, 

on trobaríem la seqüència d’ordres que hauríem de passar al gnuplot per a la representació 

d’aquestes dades. Aquest últim fitxer de seqüència d’ordres seria semblant a aquest (en aquest 

fitxer d’ordres, es representen els ports UDP locals més accedits): 

 

set terminal png nocrop enhanced size 1024,768 

set style data histograms 
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set boxwidth 

set style fill solid 1.0 border -1 

set format y "%0.f" 

set title "Local UDP TOP 20 ports more accessed\n (from 04/06/2007 00:00 until 09/06/2007 

23:59)" 

set xlabel "Ports" 

set ylabel "Ports more accessed" 

set xtics rotate by 90 

set output "fitxer.fxp0.local_top_udp_ports.png" 

plot "fitxer.fxp0.local_top_udp_ports.gnuplot" using 2:xticlabels(1) title 'Ports more 

accessed' 
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5. Ampliacions de l’eina desenvolupada 

 

Una de les primeres ampliacions que es va pensar va ser en la de crear un mòdul ARP 

per a la xarxa de dades local de manera que poguéssim arribar a capturar directament 

informació de la xarxa física, independentment de l’adreça IP de nivell 3 disposada. 

 

Això podria ser útil per tal de poder capturar, fins i tot, màquines que no tinguessin 

adreça IP o estiguessin transmetent amb algun altre protocol. D’aquesta manera, també 

podríem arribar a capturar informació d’una xarxa tant diferent a la xarxa IP com podria ser el 

cas de IPX (antigament, feta servir per Novell). 

 

Altrament, una altra ampliació que podríem realitzar en la part encarregada de la 

captura podria ser la interpretació de filtres d’usuari. Això ens permetria no capturar tota la 

informació de la nostra xarxa, sinó fer-ne un filtratge depenent dels interessos de la captura en 

cada moment. 

 

També podria ser molt interessant ampliar el model per tal de suportar un número 

arbitrari de listeners (repartits en diferents màquines, per exemple) de manera que es pugués 

realitzar l’agregació i la visualització de manera conjunta. 

 

Com hem explicat en apartats anteriors, totes les dades capturades per l’eina, són 

emmagatzemades en fitxers. Seria interessant avaluar la viabilitat de fer servir una Base de 

Dades externa a l’aplicació on poguéssim desar aquestes dades. 

 

Un altre canvi que seria interessant d’avaluar, seria la implementació de tota la part de 

la captura amb un sistema de threads de manera nativa, sense fer servir enlloc la creació de 

nous processos (substituint les crides a la funció fork per crides a creacions de threads). La 

gestió però, de la memòria compartida, s’hauria de tenir en compte i vigilar els accessos a 

memòria de manera concurrent. 

 

També podríem crear una interfície d’usuari a través de la web, de manera que qui ho 

desitgés, pogués obtenir tota la informació que necessités de les captures amb un simple 

formulari, per exemple. 
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D’aquesta manera es generarien les gràfiques automàticament i, seguidament, es 

mostrarien a l’apartat corresponent. 

 

També podria ser interessant, per exemple, fer servir una cache per a les dades 

visualitzades. D’aquesta manera, en podríem accelerar-ne l’execució si fos el cas que, la 

visualització que es busqués, hagués estat realitzada anteriorment i haguéssim guardat els 

resultats d’aquesta. Cal dir que, evidentment, el tamany d’aquesta cache seria limitat i 

s’anirien esborrant els resultats antics conforme ens quedéssim sense espai assignat. 

 

Comentàvem al principi del document que existia una versió de la llibreria libpcap per 

a sistemes Windows (anomenada Winpcap). Malauradament, per manca de temps no va ser 

possible probar l’aplicació en aquest sistema. Seria interessant, llavors, provar l’eina a 

Windows i verificar el seu correcte funcionament. 

 

Finalment, també seria interessant publicar un paper per tal de donar a conéixer l’eina 

a la resta de la comunitat. Això podria ser útil per publicitar l’aplicació i realitzar-ne 

correccions i ampliacions per part de terceres persones.  
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6. Planificació del projecte 

 

Per tal de desenvolupar tota l’aplicació i poder redactar la documentació, van ser 

necessaris els dies i hores que es detallen a continuació. 

 

 

Tasca Durada Principi Final Hores dedicades 

     

Desenvolupament del listener 49 dies 16 de Febrer de 2007 5 d'Abril de 2007 203 hores 

Investigació 17 dies 16 de Febrer de 2007 4 de Març de 2007 75 hores 

Desenvolupament 29 dies 4 de Març de 2007 5 d'Abril de 2007 106 hores 

Proves i optimitzacions 6 dies 18 de Març de 2007 23 de Març de 2007 22 hores 

     

Desenvolupament del flow_adder 52 dies 6 d'Abril de 2007 3 de Juny de 2007 164 hores 

Investigació 8 dies 6 d'Abril de 2007 13 d'Abril de 2007 32 hores 

Desenvolupament 34 dies 14 d'Abril de 2007 31 de Maig de 2007 112 hores 

Proves i Optimitzacions 10 dies 8 de Maig de 2007 18 de Maig de 2007 20 hores 

     

Desenvolupament del viewer 5 dies 1 de Juny de 2007 5 de Juny de 2007 30 hores 

Investigació 1 dia 1 de Juny de 2007 2 de Juny de 2007 8 hores 

Desenvolupament 3 dies 2 de Juny de 2007 5 de Juny de 2007 17 hores 

Proves 2 dies 3 de Juny de 2007 5 de Juny de 2007 5 hores 

     

Documentació 22 dies 25 de Maig de 2007 15 de Juny de 2007 80 hores 
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7. Costos de construcció i explotació 

7.1. Costos directes 

En el nostre cas, l’aplicació aquí descrita formaria part de la comunitat de programari 

lliure, així que, veritablement, el cost de la seva explotació, passaria únicament per valorar el 

preu de l’equip en el qual funcionarà. 

 

Tanmateix, si es tingués en compte el cost global del desenvolupament, tindríem els 

següents costos directes: 

 

 

Concepte Cost 

Equipament hardware  3.100 € 

1 Equip de xarxa (switch) a Gigabit 900 €  

1 Equip enracable d’altes prestacions 2.200 €  

Anàlisi, Disseny i Implementació  10.440 € 

1 analista (15 dies laborals, 8 hores diàries) 4.800 €  

1 dissenyador (6 dies laborals, 8 hores diàries) 1.288 €  

1 programador (28 dies laborals, 8 hores diàries) 4.032 €  

1 programador Web (2 dies laborals, 8 hores diàries) 320 €  

   

 

TOTAL 13.540 € 

 

7.2. Costos indirectes 

Com hem comentat abans, un cost indirecte, però desitjable, seria la compra d’un altre 

equip enracable, de manera que poguéssim separar físicament la part de la captura de la part 

de l’agregació de fluxos i visualització. 

 

Això suposaria un cost addicional de 1.500 € (degut a que no seria necessari que 

tingués tanta capacitat de procés com el primer equip) que, sumat al cost total anterior, 

quedaria un total de 15.040 €.  
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8. Conclusions 

Podem concloure el projecte afirmant que s’han assolit quasi bé totalment tots els 

objectius marcats en un principi demostrant adequat i viable el nostre model. Així, s’ha 

obtingut un prototipus / eina de captura i anàlisi molt potent i flexible, el qual s’ha comportat 

satisfactòriament en un entorn real. 

 

Si bé l’únic punt que gairebé no s’ha pogut explotar per manca de temps i que és més 

important de cara a l’usuari, és la interfície amb la qual interactua amb l’eina, que ara mateix, 

és bastant poc amigable. Aquest punt, encara que quedi fora del projecte, es realitzarà en un 

futur immediat, arribant a obtenir així, una eina accessible des de qualsevol lloc, ja que 

s’ubicarà en un servidor web públic (amb la seguretat necessària, és clar). 

 

Tanmateix, l’eina que és adient a hores d’ara, és evident que, amb el temps, es vagi 

quedant obsoleta i es necessiti actualitzar i afegir noves funcionalitats. És per aquest motiu 

que es va voler realitzar amb i per a la comunitat de programari lliure, perquè cadascú 

l’adaptés a les seves necessitats, compartint aquest coneixement amb la resta de la comunitat. 

 

Actualment, s’ha creat una pàgina web a: 

http://gabriel.verdejo.alvarez.googlepages.com/ipss 

on es pot trobar informació relacionada amb el projecte. 
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9. Annexos 

9.1. Gràfiques resultants del procés de visualització 

En aquest annex, posarem totes les gràfiques resultants del procés de visualització 

efectuat a l’apartat “4.3.3.1 Exemples”. Es descartaran les gràfiques sense dades. 

9.1.1. Número de bytes intercanviats en l’interval 

 

9.1.2. Número de connexions establertes durant l’interval 
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9.1.3. Bytes totals rebuts 

 

 

 

9.1.4. Bytes TCP totals rebuts 
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9.1.5. Bytes UDP totals rebuts 

 

 

 

9.1.6. Bytes ICMP totals rebuts 
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9.1.7. Bytes OTHERS totals rebuts 

 

 

 

9.1.8. Bytes locals rebuts 
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9.1.9. Bytes TCP locals rebuts 

 

 

 

9.1.10. Bytes UDP locals rebuts 
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9.1.11. Bytes ICMP locals rebuts 

 

 

 

9.1.12. Bytes totals enviats 
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9.1.13. Bytes TCP totals enviats 

 

 

 

9.1.14. Bytes UDP totals enviats 
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9.1.15. Bytes ICMP totals enviats 

 

 

 

9.1.16. Bytes OTHERS totals enviats 
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9.1.17. Bytes locals enviats 

 

 

 

9.1.18. Bytes TCP locals enviats 
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9.1.19. Bytes UDP locals enviats 

 

 

 

9.1.20. Bytes ICMP locals enviats 
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9.1.21. Connexions totals rebudes 

 

 

 

9.1.22. Connexions TCP totals rebudes 
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9.1.23. Connexions UDP totals rebudes 

 

 

 

9.1.24. Connexions ICMP totals rebudes 
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9.1.25. Connexions OTHERS totals rebudes 

 

 

 

9.1.26. Connexions locals rebudes 
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9.1.27. Connexions TCP locals rebudes 

 

 

 

9.1.28. Connexions UDP locals rebudes 
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9.1.29. Connexions ICMP locals rebudes 

 

 

 

9.1.30. Connexions totals enviades 
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9.1.31. Connexions TCP totals enviades 

 

 

 

9.1.32. Connexions UDP totals enviades 
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9.1.33. Connexions ICMP totals enviades 

 

 

 

9.1.34. Connexions OTHERS totals enviades 
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9.1.35. Connexions locals enviades 

 

 

 

9.1.36. Connexions TCP locals enviades 
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9.1.37. Connexions UDP locals enviades 

 

 

 

9.1.38. Connexions ICMP locals enviades 
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9.1.39. Connexions totals als ports TCP 

 

 

 

9.1.40. Connexions totals als ports UDP 
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9.1.41. Connexions locals als ports TCP 

 

 

 

9.1.42. Connexions locals als ports UDP 
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