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Resum 

Aquest treball és un experiment contra la intrusió de la privacitat d’un usuari quan està 
connectat a una xarxa sense fils. Es demostrarà que encara que la xarxa estigui 
encriptada és possible tenir una alta probabilitat d’èxit en endevinar què està fent 
l’usuari a la xarxa. La manera de fer-ho serà mitjançant l’estudi del tràfic capturat i amb 
algorismes d’aprenentatge automàtic. S’intentarà diferenciar entre set possibles 
aplicacions com són navegació web, xatejar, jocs en línia, descàrrega, pujada d’arxius i 
veure vídeos. Per fer aquest experiment, s’ha programat una aplicació des de zero de 
manera que obri un arxiu de captura i pugui organitzar tota la informació i tenir com a 
sortida el resultat de la classificació. Els escenaris de proves han sigut, primerament en 
una xarxa local privada i després en una xarxa més gran com la d’una universitat, en 
concret la xarxa eduroam. 

 

Abstract 

This project is an experiment against the intrusion of privacy when a user is connected 
to a wireless network. It shows even that the network is encrypted it is possible to have 
a high probability of success in guessing what the user is doing on the network. The 
way to do this is through the study of captured traffic and machine learning algorithms. 
It is going to attempt to differentiate between seven possible applications such as web 
browsing, chat, online gaming, downloading, uploading and online video. For this 
experiment, an application has been programmed from scratch so it can open a captured 
file and organize all the information. The output is the result of the classification. The 
testing scenarios, are private local network and a wider network as university’s, 
particularly the eduroam network. 
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Pròleg   

Avui en dia les xarxes sense fils estan presents a molts llocs de la nostra vida 
quotidiana, ho podem trobar a la universitat, al treball, a casa, als restaurants o als 
centres comercials. Per aquesta raó, la privacitat de l’usuari s’ha convertit en un dels 
grans dilemes en la seguretat en aquestes xarxes. Cap usuari vol que hi hagi algú espiant 
el que està fent a internet, però avui en dia els forats de seguretat que hi ha en les 
WLANs1 comprometen la comunicació i s’exposen a ser espiades amb bastanta facilitat.  

En aquest projecte, s’investigarà les bretxes de privacitat en les activitats online dels 
usuaris analitzant el tràfic en la capa encriptada MAC2. S’intentarà encertar el que està 
fent l’usuari classificant el tràfic capturat i utilitzant només la informació de la mida del 
paquet, el temps entre paquets i la direcció. Endevinar correctament què està fent 
l’usuari és una tasca bastant complicada tenint en compte la limitació d’informació que 
fem servir.  

S’intentarà identificar l’activitat que està realitzant l’usuari d’entre:  

- Navegació Web 
- Xat 
- Jocs online 
- Descàrregues  
- Pujar arxius 
- Vídeo online  
- BitTorrent  

La dificultat està en que moltes de les activitats anomenades anteriorment tenen moltes 
característiques semblants. Però encara així es pot diferenciar per petits detalls que 
veurem més endavant.  

Tot el procés estarà documentat i ben explicat, tant la part conceptual com la part 
pràctica. Primer es posarà en situació explicant l’article i com realitzen l’experiment, 
quines característiques utilitzen i com fan la classificació de les activitats. 

Després, s’explicarà la part pràctica del projecte. Es llistaran en detall les llibreries 
utilitzades, els patrons escollits i els algorismes que s’han desenvolupat per dur a terme 
la part pràctica del treball.  

També s’exposaran les formes d’evitar ser espiat per classificació de tràfic i quines 
altres formes de prevenció hi ha per protegir la privacitat d’un usuari a l’hora de 
configurar la teva xarxa sense fils, o almenys conscienciar dels perills que ens podem 
trobar. 

Per últim també s’inclourà un petit capítol on s’indicarà possibles millores d’aquest 
treball, ja que és un projecte bastant complex i que pot tenir moltes variants.   
                                                           
1
 Wireless Local Area Network 

2
 Media Access Control 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Motivació 

Les xarxes sense fils o xarxes wi-fi s’estan estenent de manera molt ràpida i ja quasi 
estan disponibles en qualsevol lloc on hi hagi connexió a internet. Per aquesta raó, crec 
que és un bon moment per entendre quins problemes de seguretat tenen.  

En un món tecnològic que avança a passos de gegant, és important que les dades i la 
comunicació estiguin ben protegides. Realment, la seguretat és un punt crític en molts 
aspectes de la vida social i laboral, ja que tot està o estarà emmagatzemat de manera 
digital. Qualsevol empresa o associació inverteix molts recursos en protegir les 
comunicacions i evitar qualsevol possible fuga de dades. Tant important és la seguretat, 
que quasi totes les empreses i institucions tenen l’àrea de seguretat liderada per un 
CISO (Chief Information Security Officer).   

Aquest projecte és un gran repte en una matèria molt delicada, que canvia molt 
ràpidament i que abraça diferents àmbits de coneixement.  

 

1.2 Objectius 

L’objectiu principal és recrear l’experiment d’un article que va ser guanyador del Wisec 
2011 (Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks) i així 
demostrar de manera pràctica que es pot espiar a través de les xarxes sense fils.   

Al llarg d’aquest treball s’aniran complint diferents objectius tant conceptuals com 
pràctics. La millor manera de transmetre els objectius del treball és desglossar-lo en 
diferents fites que tenen relació entre elles.  

El primer objectiu i més crític és endinsar-se i adquirir els coneixements necessaris per 
poder començar a realitzar el treball. És un procés molt llarg i elaborat, ja que requereix 
endinsar-se en un àmbit molt específic. Per aconseguir aquest pas, s’han de tenir uns 
coneixements bàsics sobre la matèria, ja que començar de zero hauria estat molt 
complicat. Òbviament, he escollit aquest treball tenint en compte que en tenia alguna 
idea del que s’havia de fer, però encara així he tingut una tasca bastant notable en tema 
d’investigació i recerca sobre la matèria. Sens dubte, aquesta tasca estarà present durant 
tot el procés del projecte perquè a mesura que es vagi avançant sorgiran problemes i 
dubtes que s’hauran de resoldre.   

Un altre objectiu important és la part de programació que comporta l’experiment. S’ha 
d’intentar implementar de la manera més real i funcional possible, decidint els patrons 
que s’utilitzen, les llibreries necessàries o el llenguatge en el que està escrit el programa. 
Aquestes decisions impactaran directament en la complexitat del treball, ja que hi ha 
moltes llibreries que es poden aprofitar però és difícil trobar les adequades i aprendre a 
utilitzar-les. 
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1.3 Estructura del document 

Tenint en compte que aquest projecte es basa en un treball científic, que s’explicarà a 
continuació per entendre tot el context i la metodologia del treball. Però abans s’haurà 
de mencionar per sobre altres treballs que han influenciat notablement el treball 
científic.  

Així doncs, com a punt de partida es repassarà les influencies i treballs semblants 
publicats que han incidit en el resultat final. Just després, en el següent punt s’explicarà 
a fons tot el treball font que marcarà la pauta d’aquest projecte.  

En el següent punt, es mencionaran les eines utilitzades per dur a bon port el projecte, 
juntament amb quin llenguatge de programació en què s’ha desenvolupat l’aplicació i 
les llibreries externes que han sigut necessàries. Una vegada explicat això, s’entrarà en 
més detall de l’estructura del codi i com estan organitzats tots els algorismes i arxius 
fonts de l’aplicació.  

Més endavant, una vegada explicada l’estructura del codi, és mostrarà detalladament el 
funcionament de l’aplicació amb vàries captures de pantalla. La simulació serà des de 
com generar un arxiu de paquets capturats fins a com fer funcionar el programa.  

Per últim s’explicaran els resultats de les proves fetes en diferents escenaris. També per 
finalitzar hi haurà unes conclusions i una proposta de treball futur per millorar el 
projecte.  
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2. ESTAT DE L’ART  

Abans d’entrar en el nucli de la matèria cal mencionar els treballs que estan fortament 
relacionats o que a partir d’aquells ha sigut possible aquest projecte. El més proper i el 
que més correlació té és [1] Side-channel leaks in web Applications: A reality today, a 
challenge tomorrow de S.Chen, R. Wang, X. Wang i K. Zhang. Aquest article tracta 
sobre la vulnerabilitat en la transmissió de dades entre un client i un servidor utilitzant 
un navegador, encara que les dades vagin xifrades per WPA/WPA2 o per el protocol de 
HTTPS. El tema principal d’aquest treball és la menció a les característiques bàsiques 
de les aplicacions web com són: la comunicació amb estat i distincions del tràfic 
respecte aplicacions. En aquest sentit, és una gran amenaça per la privacitat de l’usuari 
ja que pot comprometre dades sensibles. També, en aquest treball es donaran vàries 
solucions per mitigar aquest problema i possibles reptes que s’han d’anar posant sobre 
la taula de manera que impacti sobre els futurs desenvolupaments d’aplicacions web.  

Un altre treball que té molt a veure és [2] Inferring the source of encrypted http 
connections de M. Liberatore i B. Levine. En aquest treball s’examinen l'eficàcia de 
dues tècniques d'anàlisi de tràfic per identificar seqüències HTTP xifrats. Les tècniques 
es basen en algorismes de classificació i identificació de tràfic xifrat sobre la base de 
similituds en les característiques en una biblioteca de perfils coneguts. És una part molt 
específica de l’anàlisi del tràfic, ja que només es centra en el protocol HTTPS. Però 
comenten l’evidència amb la que es pot analitzar les dades i tenir forats de seguretat 
molt importants. Expliquen també les possibles accions per mitigar aquets forats de 
manera que es mantingui el més segur possible. Es menciona que no es podrà tenir una 
xarxa 100% segura, però no s’han de posar les coses fàcils als atacants.   

En tercer lloc es troba [3] Protecting your daily in-home activity information from a 
wireless snooping attack, de V. Srinivasan, J. Stankovic, i  K. Whitehouse. En aquest 
projecte els autors presenten en primer lloc una nova fuga de la privacitat en els 
sistemes sense fils residencials, i després ens proposen directrius per al disseny de futurs 
sistemes per evitar aquest problema. S’ha de tenir en compte que avui en dia es pot 
espiar a través de les transmissions inalàmbriques. Es poden observar les activitats 
privades a la llar com ara cuinar, dutxar-se, anar al bany o dormir, a través de les 
transmissions sense fils dels sensors en una llar, fins i tot quan totes les transmissions 
estan xifrades. Es focalitzen en l’atac Snooping que utilitza la sincronització com a eina 
principal. A més es mostra de manera pràctica atacs simulats a cases que contenen 
sensors de manera que es pot espiar fàcilment a través de tots els dispositius que estan 
dins de la xarxa. Per acabar, proposen i avaluen unes directrius i bones pràctiques que 
s’haurien de seguir a l’hora de dissenyar els futurs sistemes de xarxes sense fils i així 
evitar atacs que tenen baixos costos d’implementació. 
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Un altre treball que té una influència directa sobre aquest projecte és [4] Profiling 
internet backbone traffic: behavior models and Applications de K. Xu, Z.L. Zhang, i S. 
Bhattacharyya. En aquest article es presenta una metodologia general per a la creació de 
perfils integrals de comportament de tràfic de xarxes troncals d'Internet en termes de 
patrons de comunicació dels principals sistemes finals. Utilitzant la mineria de dades i 
tècniques de teoria de la informació es poden realitzar estudis i fer agrupacions i 
classificacions de les dades que es consumeixen a internet. A partir d’aquí identifiquen 
perfils de tràfic comuns i també si hi ha activitat anòmala. Aquestes dades són de gran 
interès per als operadors de xarxa i analistes de seguretat.  

Hi ha altres treballs anteriors que emulen i proposen un projecte similar com és el cas de 
[5] HMM Profiles for Network Traffic Classification de C.V. Wright, F. Monrose, i G. 
Masson que expliquen tècniques per a la construcció de perfils HMM1 per a aplicacions 
de xarxa utilitzant només la informació de nivell de paquets que es manté intacte i 
observables després del xifrat, és a dir, la mida del paquet i l'hora d'arribada. L'ús de 
menys informació de la que es creia possible, demostra la precisió de classificació 
semblant a la d'altres tècniques recents, i demostra l'èxit en la classificació d'una varietat 
d'aplicacions com s'observa a partir de vestigis de tràfic d'Internet reals. 

L’article [6] Internet traffic classification using bayesian analysis techniques de A. 
Moore i D. Zuev tracta sobre la classificació amb tècniques d’anàlisi utilitzant 
algorismes bayesans. Es pot utilitzar un estimador Naïve Bayes per fer la classificació 
del tràfic. En aquest article s’explica tot el procediment i els resultats amb un alt 
percentatge de precisió que pot arribar fins al 95% d’efectivitat en el millor dels casos.  

És interessant saber quins mites hi ha entorn a la classificació de tràfic, fins i tot 
existeixen metodologies que s’apliquen per tenir bones pràctiques a l’hora de realitzar 
classificacions. En l’article [7] Internet Traffic Classification Demystified: Myths, 
Caveats, and the Best Practices de H. Kim, K. Claffy, M. Fomenkov, D. Barman, M. 
Faloutsos, i K. Lee s’exemplifica. Les investigacions recents sobre els algorismes de 
classificació de tràfic d'Internet han produït una allau dels enfocaments proposats per 
distingir els tipus de tràfic, però no hi ha comparació sistemàtica dels diferents 
algorismes. En aquet treball fan èmfasis en la classificació del tràfic en la capa de 
transport, el comportament del paquet i el flux de la comunicació. Després realitzen un 
petit estudi on s'analitzen els avantatges i limitacions de tots els mètodes de classificació 
o distinció del tràfic.  
 

                                                           
1
 Hidden Markov Model 
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En el context d’algorismes també es té en compte el treball [8] A comparison of 
methods for multiclass support vector machines de C.W. Hsu i C.J. Lin. Les màquines 
de vectors de suport (SVMs) van ser dissenyades originalment per a la classificació 
binària. La classificació multiclasse segueix sent un tema d'investigació en curs. S'han 
proposat diversos mètodes en què normalment es construeix un classificador multiclasse 
mitjançant la combinació de diversos classificadors binaris. Alguns autors també 
proposen mètodes que tenen en compte totes les classes alhora. Computacionalment és 
més costós resoldre problemes multiclasse. Això ha comportat que no s’hagin dut a 
terme tan seriosament aquests mètodes. Especialment per als mètodes de resolució 
multiclasse SVM, es requereix un problema d'optimització molt més gran que el que 
s’utilitzava fins ara, ja que els experiments es limitaven a petits conjunts de dades. En 
aquest treball s’estudien tots els mètodes de classificació binària i quin seria millor 
depenent del tipus de problema que es proposa.  

Aquest últim juntament amb el treball de [9] Binary tree of SVM: a new fast multiclass 
training and classification algorithm de B. Fei i J. Liu són els que més incideixen a 
l’hora de construir l’algorisme de classificació. Es presenta una nova arquitectura 
anomenada arbre binari de màquines de vectors de suport (SVM) o BTS1, per tal 
d'aconseguir una alta eficiència de classificació dels problemes multiclasse. BTS i la 
seva versió millorada, C-BTS, optimitzen el nombre de classificadors binaris en la 
major mesura sense augmentar la complexitat del problema original. En la fase 
d'entrenament, BTS té n - 1 classificadors binaris en la millor situació (N és el nombre 
de classes). Els experiments en aquest treball indiquen que el manteniment d'una 
precisió comparable de BTS és molt més ràpid que altres mètodes a l’hora de ser 
entrenats.  
 
Pel que fa a la protecció d’una xarxa per evitar els possibles atacs hi ha dos treballs que 
tenen una influència directa. El primer és [10] Improving wireless privacy with an 
identifier-free link layer protocol de B. Greenstein, D. Mccoy, J. Pang, T. Kohno, S. 
Seshan, i D. Wetherall. En aquest treball es presenta el disseny i avaluació d'un protocol 
de capa 802.11 que ofusca tots els bits de transmissió per augmentar la privacitat de la 
comunicació. Això inclou identificadors explícits, com les adreces MAC, el contingut 
dels missatges de gestió i altres camps de protocol. Ocultant aquests camps, s’augmenta 
considerablement la dificultat d'identificar les transmissions de manera senzilla. Aquest 
nou disseny anomenat SlyFi és gairebé tan eficient com altes sistemes ja existents, com 
pot ser WPA.  
 
 

                                                           
1
 Binary Tree SVM 
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L’altre article científic és [11] Traffic morphing: an efficient defense against statistical 
traffic analysis de C.V. Wright, S.E. Coull, i F. Monrose. Treballs recents han demostrat 
que les propietats de tràfic de xarxa que romanen observables després del xifrat, és a dir, 
mides de paquets o temps entre paquets poden revelar informació sorprenent sobre el 
contingut del tràfic. Si bé, hi ha algunes aplicacions legítimes per a l'anàlisi del tràfic 
xifrat, aquestes tècniques també plantegen importants preguntes sobre la privacitat de 
les comunicacions xifrades. Una tàctica comuna per mitigar aquestes amenaces és la 
modificació de la mida dels paquets per tal que siguin uniformes o l’enviament de 
paquets a intervals de temps fixes. No obstant això, aquest enfocament és sovint 
ineficaç. En aquest treball, es proposa un nou mètode per frustrar els algorismes 
d'anàlisis estadístics de tràfic de manera molt eficaç. El morphing, una classe de tràfic 
per semblar-se a una altra classe. Mitjançant l'ús de tècniques d'optimització convexa, es 
mostra com modificar òptimament els paquets en temps real per reduir l'exactitud de 
classificadors de tràfic.  
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3. SISTEMA GENERAL DEL PROJECTE 

Aquesta secció està basada en el document [12] Inferring Users’ Online Activities 
Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. Bridges. El treball va ser 
publicat en el ACM Conference on Wireless Network Security 2011 (Wisec’11) i escollit 
com el millor projecte de l’esdeveniment. 

 

3.1 Situació general de la seguretat en xarxes sense fils. 

En una era on la seguretat i la privacitat són molt importants, encriptar la comunicació, 
ja que no garanteix que les interaccions a la xarxa siguin segures i estiguin fora de perill 
a l’hora de possibles atacs. S’ha demostrat anteriorment a través de diferents mètodes 
que es pot atacar a protocols segurs com HTTPS1 o inclús desxifrar paquets de veu 
sobre IP2 (VoIP) i així poder escoltar frases que s’han dit durant la transmissió. També 
hi ha la possibilitat de que a través d’una xarxa sense fils es puguin detectar on està 
situada físicament la víctima. Com podem veure hi ha moltes maneres de trencar la 
privacitat i la seguretat de l’usuari, aquest treball es centra en una concretament.  

Classificació del tràfic.  

La classificació del tràfic és normalment un recurs que utilitzen els administradors de 
xarxes per monitoritzar i detectar possibles anomalies. Es sap que tots els programes 
corren sota un cert protocol com poden ser HTTP, SMTP3 o FTP4 d’entre d’altres. En 
canvi, avui en dia, molts programes poden executar-se sota diferents protocols, per 
exemple navegar per internet, xatejar, jocs online o vídeo online poden ser executats en 
un navegador que utilitza el protocol HTTP. Per aquesta raó els mètodes d’espionatge a 
través de protocols no tenen la mateixa efectivitat que abans.  

A més, els mètodes tradicionals feien servir informació de la capa IP, com són la 
direcció IP, els ports, el protocol, etc. El problema és que ara és molt més difícil 
capturar tràfic sense privilegis d’administrador i que no estiguin encriptades. Per 
aquesta raó s’utilitzarà la limitada informació dels paquets en la capa MAC.  

Tècniques de classificació. 

Hi ha diferents tècniques per realitzar la classificació del tràfic i detectar quina de les set 
aplicacions està utilitzant l’usuari. El que es fa servir per classificar són algorismes 
d’aprenentatge automàtic, ja que s’ha de classificar amb unes característiques definides 
com el flux de paquets o mida de paquet. Hi ha molts algorismes de classificació però 
en aquest projecte només s’estudiaran dos algorismes, el SVM5 i el NN1. 

                                                           
1 Hypertext Transfer Protocol Secure 
2 Internet Protrocol 
3 Simple Mail Transfer Protocol 
4 File Transfer Protocol 
5 Support Vector Machine 
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3.2 Model de funcionament i reptes 

3.2.1 Model de funcionament 

Per poder realitzar amb èxit l’experiment, s’ha de capturar tràfic. Per fer-ho només s’ha 
d’utilitzar qualsevol capturador de tràfic conegut també com sniffer. S’ha de tenir en 
compte que per fer una captura s’ha de disposar d’un adaptador de WiFi i estar  
connectat a la mateixa xarxa que la víctima que es vol espiar. L’atacant no sap res sobre 
el o els usuaris que hi ha a la xarxa ni quins programes utilitzen, tampoc el sistema 
operatiu amb el que treballen. 

A continuació en la Figura 1 es mostra una imatge de l’escenari en què funciona 
l’experiment.  

 

Figura 1: Model d’escenari 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

  

L’atacant recopila tots els paquets de la xarxa, llavors el sistema detecta els usuaris que 
hi ha gràcies a les diferents adreces MAC. Un cop organitzades correctament 
s’introdueix la MAC de la víctima i llavors com a resultat de sortida s’obtindrà 
l’activitat online que està fent servir la víctima.  

                                                                                                                                                                          
1 Neural Network 
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3.2.2 Reptes 

Dades de flux molt limitades 

Les característiques que es poden trobar en les capçaleres per la classificació del tràfic 
en la capa TCP/UDP1 o IP són:  

- Port TCP 
- Adreces IP 
- Informació del Payload (àrea de dades)  
- Informació del paquet SYN (és qui obre la connexió)  
- Informació del protocol 

En canvi, la informació vàlida en la capa MAC està molt limitada, ja que les trames 
normalment van encriptades. De les capçaleres MAC podem trobar: 

- Adreces MAC 
- SSID (Identificador de xarxa)  
- Direcció del tràfic  
- Qualitat de la senyal  

A part de la capçalera, s’utilitzarà la informació de la mida de la trama i el seu 
timestamp que es troba a nivell del paquet. 

Soroll en el tràfic  

Una aplicació pot comportar-se de manera diferent segons la xarxa a la que es troba 
l’usuari. Com és d’esperar, la qualitat de la senyal i l’ample de banda disponible poden 
incidir de manera directa en la classificació i en les probabilitats de tenir èxit. 

 

(a) Baixa qualitat de la xarxa    (b)Bona qualitat de la xarxa 

Figura 2: Velocitat de les dades de la mateixa aplicació en diferent situació. 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

                                                           
1 User Datagram Protocol 
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En la Figura 2 es pot observar que la velocitat de transmissió de les dades de la mateixa 
aplicació (descàrregues i vídeo online) difereixen segons la situació de la xarxa (inclús 
de 0 fins a 1MBps) en un curt període de temps. Com es pot veure, en una situació on la 
qualitat de la xarxa és bona i estable, té millor rendiment. A part de la qualitat de xarxa, 
també s’ha de tenir en compte altres factors que incideixen directament en el rendiment, 
com quin hardware utilitza l’usuari, quin és el sistema en què està executat el programa 
o a quin servidor està demanant les peticions.  

 

  (a) BitTorrent       (b) Descàrrega 

Figura 3: Velocitat de les dades de la mateixa aplicacion en diferents servidors 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

S’ha fet la prova de descarregar el mateix contingut per BitTorrent i per descàrrega 
HTTP en diferents servidors al mateix temps. Com es mostra en la Figura 3, la velocitat 
de descàrrega divergeix àmpliament cosa que reforça la teoria de que la qualitat de 
soroll en la xarxa és un factor a tenir en compte.  

Amb això només es demostra que fer una classificació acurada és un treball molt difícil 
donat la quantitat de variants que poden afectar. Com a conseqüència trobar un 
estàndard o un patró per la classificació en les diferents situacions seria molt complicat.  

Existència d’aplicacions concurrents 

Un usuari pot estar fent servir múltiples aplicacions i realitzar diferentes tasques al 
mateix temps. Capturant el tràfic s’obté els paquets de manera agregada i barrejada, i és 
molt difícil conèixer quantes aplicacions està utilitzant l’usuari i quin ample de banda 
està distribuït per cada aplicació. Tampoc es sap quantes aplicacions a la vegada està 
utilitzant la víctima de manera que no podem assumir un nombre en concret. Però el que 
si es pot tenir en compte és que l’usuari d’entrada farà servir més d’una aplicació 
simultàniament. 
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Commutació de tasques per els usuaris 

Com que un usuari pot canviar contínuament les seves aplicacions i cada aplicació pot 
durar un curt període de temps, el seguiment de les activitats dels usuaris és una tasca 
difícil de complementar. A més, el model de classificació ha d’estar actualitzat 
dinàmicament d’acord amb els entorns de xarxa.  

 

3.3 Mètode de classificació  

3.3.1 Recopilació de dades per la classificació 

S’intentarà analitzar les set aplicacions més comunes amb les que els usuaris interactuen 
quan es connecten a la xarxa, com són navegació web, xat, videojocs online, 
descàrregues, pujar arxius, vídeo online i BitTorrent. A continuació, es mostra en la 
Taula 1 possibles exemples d’aplicacions i amb quin programa s’executa. També es 
mostren quins podrien ser els diferents servidors.  

 

Taula 1: Exemples de les possibles aplicacions 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

Normalment, en la majoria de casos un usuari no estarà executant més de dues 
aplicacions a la vegada. Inclús si s’executen més de dos es podria detectar quina és 
l’aplicació principal o quines són les dues principals que generen més flux de tràfic de 
dades.  

Llavors, com només es té en compte dues aplicacions principals, aquests es poden 
dividir en tres grups:  

- Aplicació de gran ample de banda amb una aplicació de baix ample de banda 
(descàrrega i xat) 

- Dues aplicacions que requereixen gran ample de banda (descàrrega i vídeo 
online) 

- Dues aplicacions de baix consum d’ample de banda (navegació web i xat) 
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Després d’haver explicat els tres grups, surten sis típiques possibles combinacions que 
són les més comunes:  

1. Navegació web i xat 
2. Navegació web i BitTorrent 
3. Navegació web i pujar arxius 
4. Xat i descàrrega 
5. Descàrrega i vídeo online 
6. Vídeo online i BitTorrent. 

Les mostres de captures de tràfic estan dividides en mostres d’entrenament i mostres de 
test. Les mostres d’entrenament serveixen per definir el model del sistema de 
classificació i les mostres de test serveixen per avaluar la precisió de la classificació 
feta.  

Un altre factor que s’ha de tenir en compte és l’escenari on es recopilen les dades en 
l’experiment. S’han agafat dades de tres escenaris diferents com una xarxa pública, una 
xarxa domèstica i una xarxa d’un campus universitari. En les xarxes públiques 
normalment la informació no va encriptada, el que vol dir que és molt fàcil obtenir les 
dades necessàries per la classificació. Pel que fa a les xarxes domèstiques o petites 
xarxes d’algun petit establiment és més usual trobar-se amb encriptació WEP1 o WPA2. 
L’única diferència que hi ha en els campus és que suporten més càrrega d’usuaris i 
normalment la informació va encriptada en WPA2.  

Per aconseguir una millor precisió, el sistema de classificació s’ha d’adaptar a les 
condicions dinàmiques de la xarxa i tolerar els possibles sorolls i atenuants que poden 
sorgir durant l’intercanvi d’informació. Per avaluar les condicions de la xarxa, s’agafen 
mostres de dades en diferents RSSI3, és a dir, amb diferents potències de senyal de 
connexió. Amb això es construeix un model de classificació segons les condicions de la 
xarxa donada per el RSSI.  

 

3.3.2 Extracció i selecció de les característiques  

Una trama individual conté poca informació, però també és cert que té correlació amb 
les trames veïnes seguint un cert patró segons cada aplicació. Encara així, hi ha 
situacions en què és molt més difícil desglossar la informació, com per exemple xatejar 
i jugar online, ja que tenen un nombre reduït de trames amb la mida petita tant a l’hora 
d’enviar com rebre. S’ha de tenir en compte que la navegació web conté molt tràfic que 
no serveix (bursty traffic). En canvi, descàrrega i pujar documents són les dues 
aplicacions que generen més tràfic amb mida de trama gran tant a la baixada com a la 
pujada respectivament. Vídeo online ens assegura un flux estable de dades que 
normalment està entre BitTorrent i la descàrrega. BitTorrent és una aplicació que 

                                                           
1 Wired Equvalent Privacy 
2 Wi-Fi Protected Access 
3 Received Signal Strength Indication 
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requereix una alta ample de banda bidireccionalment tant per descarregar com per 
enviar.  

Donat que cada aplicació es comporta de manera diferent, ens centrarem en el flux de 
transmissió de cada aplicació. A continuació, en la Taula 2, es mostren les 
característiques que s’utilitzen per la classificació.  

 

 

Taula 2: Variables utilitzades per la classificació 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

Bàsicament, el que importa és la mida de la trama, el temps d’arribada entre paquets i el 
nombre de paquets. Amb totes aquestes dades, es van recopilant dades d’entrenament 
amb un RSSI de 55, que és equivalent a -50dBm de l’estàndard de qualitat de senyal de 
Cisco.  

 

Taula 3: Característiques de les set aplicacions 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

Com es veu en la Taula 3, es mostren les característiques que s’utilitzen per distingir 
entre les set aplicacions. Com a primer paràmetre es troba la mitja de la mida de la 
trama que varia segons cada aplicació, però això no és suficient, ja que per tenir una 
millor precisió també s’utilitza la mitja de temps entre cada trama. I com a tercer 
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paràmetre hi ha la distribució mitja de cada trama, és a dir el percentatge de trames amb 
la mida més gran de 500bytes. 

 

3.3.3 Algorismes d’aprenentatge automàtic 

Hi ha molts algorismes d’aprenentatge automàtic que es poden utilitzar per la 
classificació. Sens dubte, alguns són més efectius que d’altres per aquest experiment. Al 
final s’utilitzaran dos algorismes per dissenyar el classificador que es fan servir per 
aplicacions de mineria de dades, com són SVM i NN.  

L’algorisme NN és una eina d’aproximació universal que tolera soroll, en canvi el SVM 
té millor rendiment amb poques mostres d’entrenament. Aquest és molt útil en el 
treball, ja que no sempre es tindran moltes dades útils. Considerant que la relació entre 
els paràmetres per la classificació no és lineal, s’aplicarà RBF1 als dos algorismes per 
definir una classificació no lineal. És molt comú que el RBF s’utilitzi amb el SVM, 
també pel NN que a partir d’ara l’anomenarem com RBFN2.  

 

3.3.4 Estructures de classificació jeràrquica  

Classificar les set aplicacions a partir de tràfic agregat pertany a la categoria de 
classificació multiclasse. La principal estratègia per la classificació multiclasse és 
descomposar el problema en diferents problemes binaris, especialment pel SVM.  

Per fer la classificació més senzilla i tenir una millor precisió s’utilitzarà un arbre de 
decisió per la classificació. Aquesta aposta té com a objectiu tenir eficiència 
computacional i tenir un alt rendiment amb precisió tant pel SVM com pel RBFN.  

 

Figura 4: Estructura de la classificació amb SVM 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

                                                           
1 Radial Basis Function 
2 Radial Basis Function Network 
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Figura 5: Estructura de classificació amb RBFN 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

Com podem observar en la Figura 4, pel SVM s’utilitzen set classificadors, en canvi pel 
RBFN se n’utilitzen sis, com es mostra en la Figura 5. A cada node de l’arbre es pren 
una decisió. Aquesta decisió implica una assignació al possible grup que pot pertànyer 
dels subgrups que hi ha per sota. Això es repeteix fins que arriba a un node fulla, que 
representa a quina aplicació ha estat assignat.  

En el disseny del sistema de classificació, la regla bàsica que s’ha de seguir és separar 
els grups o classes més diferents i independents i distingir els grups que s’assemblen 
més com a última opció.  

 

 

Taula 4: Distàncies de similitud en les set aplicacions  

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

Per definir la similitud entre les aplicacions respecte a les característiques que s’utilitzen 
per la classificació, s’ha calculat mitjançant la distància Mahalanobis. Després de 
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calcular les similituds, només pujar documents i BitTorrent tenen un tràfic continu 
d’enviament, com que és el que es distingeix més de la resta s’assignaran a aquesta 
parella com el classificador 1, com es pot observar en la Figura 4 i Figura 5. Com es 
pot veure en la Taula 4, les parelles que tenen una distància petita són: navegació web 
amb BitTorrent, xat amb jocs online i descàrrega amb vídeo online. Per tant, en el SVM 
repartim cada parella en dos classificadors 3 i 4, on els classificadors 2, 5, 6 i 7 són 
classificadors fulla en l’arbre com es pot veure en la Figura 4.  

De la mateixa manera, l’estructura de la classificació jeràrquica en el RBFN està 
mostrada en la Figura 5, on la diferència respecte al SVM és que el RBFN pot fer 
separació de més de dues classes. Per tant, utilitza els classificadors 3 i 6 per fer 
múltiple separació de classes per així reduir el nombre de classificacions. Els 
classificadors 2, 4 i 5 seran binaris.  

El problema amb BitTorrent és que té un alt rang de dades i a vegades sembla que sigui 
descàrregues i d’altres sembla que sigui navegació web. Per tenir una millor precisió en 
la detecció de BitTorrent es fa comparació de BitTorrent en els classificadors 2 i 7 en el 
SVM i classificadors 2, 5 i 6 en el  RBFN.             

 

3.3.5 Classificació per aplicacions concurrents 

Com que un usuari pot obrir vàries aplicacions a la vegada, en aquest cas el tràfic que 
genera és una barreja de trames de diferents aplicacions. Llavors, és difícil separar les 
trames d’una aplicació o d’una altra tenint en compte que la comunicació en la xarxa 
està encriptada. 

L’única solució a aquest problema és primer identificar l’aplicació dominant i després 
buscar quina són les altres. Per definir quina és l’aplicació principal, s’agafa unes 
quantes mostres (normalment cada mostra equival a una mida de finestra de X segons) i 
l’aplicació amb més flux de tràfic indicarà que és la dominant. Després, és més fàcil 
esbrinar quina seria l’aplicació secundària, tenint en compte quin és el segon flux de 
tràfic que predomina. Alhora, s’ha d'establir un llindar per a una aplicació per identificar 
la seva existència. Només si la proporció de l'aplicació és més gran que el seu llindar, 
l'aplicació pot ser considerat com una aplicació concurrent. Amb aquesta estratègia és 
possible detectar que l’usuari està executant més d’una aplicació de forma simultània.  

El problema es dóna en les aplicacions que generen poc tràfic (xat o jocs online) de 
vegades són difícilment detectades en mostres de temps petites, perquè estan dominades 
per les aplicacions principals. En aquests casos, es canviarien els valors de les 
característiques per saber si hi ha aplicacions concurrents. Un exemple seria, veure la 
distribució mitjana de la mida de les trames d’algun usuari que estigui descarregant i 
xatejant a la mateixa vegada, ja que les descàrregues tenen poques trames per sota de 
400 bytes i la majoria de trames dels xats són per sota de 400 bytes. Per tenir precisió a 
l’hora de detectar aplicacions secundàries, s’ha de reduir el valor de temps de la mostra. 



17 

 

Això és perquè la majoria de trames en un temps curt normalment són d’una aplicació 
en concret.   

 

3.4 Avaluació 

Aquest sistema de classificació és un prototip que ha estat provat en les xarxes d’una 
casa, en un campus universitari i en zones públiques. Les encriptacions en les xarxes de 
casa i a la universitat són WPA/WPA2, en canvi les dades recollides en les àrees 
públiques són sense encriptació. Més de 10 voluntaris van executar les mateixes 
aplicacions en diferents dispositius, sistemes operatius o ordinadors portàtils. Cada 
aplicació es feia servir durant 10 minuts, en total es va aconseguir més de 50 hores de 
tràfic per analitzar.  

Una vegada recollides totes les mostres, s’han de dividir-les segons la qualitat dels 
senyals (depenent del RSSI). Per a cada grup de dades, les dades d'entrenament es 
seleccionen a l'atzar a partir de les mostres recollides i la resta s'utilitza per a l'avaluació, 
anomenada dades de prova.  

 

3.4.1 Mètriques de rendiment i precisió  

El criteri per determinar el bon rendiment del funcionament del sistema és la precisió de 
les seves prediccions o classificacions, que es pot mesurar per tres mètriques: precisió 
global, verdader positiu (True positive) i fals positiu (False positive).  

La precisió global representa el percentatge de classificacions correctes sobre el nombre 
total d’instàncies. Verdader positiu significa que el percentatge de membres d’una 
classe X està correctament classificada en la classe X, i per últim fals positiu representa 
el percentatge dels membres que no pertanyen a una classe X que s’han adjudicat de 
manera errònia en la classe X.  
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3.4.2 Precisió global en els diferents escenaris 

La precisió global de les diferents aplicacions en els diferents escenaris està mostrada en 
la següent taula. 

 

Taula 5: Precisió global de les set aplicacions en % 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

 

Com podem observar en la taula anterior la mitjana de precisió ronda el 80% quan se 
selecciona la mateixa localització i usuari en un mateix dia. En les xarxes local privades 
o de casa s’obté la precisió més elevada, en canvi a la universitat s’aconsegueix la més 
baixa. La relativa baixa precisió és degut a que als escenaris universitaris hi ha moltes 
col·lisions i interferències. Com a contrast en les xarxes privades o de casa hi ha un 
nombre d’usuaris limitat, per la qual les interferències que es causen els usuaris entre 
ells mateixos és molt més baix o casi inexistent. En les xarxes públiques normalment la 
transmissió té certes restriccions de velocitat, cosa que fa reduir la precisió de la 
classificació.  

De les set aplicacions, la negació web és la que té menys precisió. Això és degut a dos 
factors principals, el primer fa referència a que la navegació web té un rang molt ampli 
de velocitat de les dades, ja que les pàgines poden contenir diferents elements que 
generen molt de tràfic brossa com poden ser vídeos incrustats, imatges o inclús anuncis. 
Com a segon factor, en l’arbre de classificació la navegació web està en el nivell més 
baix tal i com es pot veure en la Figura 4 i Figura 5. Els errors previs s’acumulen i 
arriben al classificador d’aquesta l’aplicació. En resum, les aplicacions amb gran ample 
de banda tenen millor precisió que les aplicacions amb baix ample de banda.  

SVM i RBFN tenen una precisió global similar. Però per les aplicacions que generen 
més tràfic com ara vídeo online i BitTorrent, RBFN té millor precisió que SVM. En 
canvi, SVM té millor precisió en les aplicacions de baix ample de banda, especialment 
en navegació web i xat. 
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3.4.3 Precisió i fals positiu en diferent mida de finestra 

Canviant la mida de la mostra de 5 a 60 segons, la precisió de la classificació augmenta 
simultàniament com podem observar en la taula següent. 

 

Taula 6: Precisió i fals positiu en diferent mida de finestra en % 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

Com es pot observar, la precisió és directament proporcional al temps de captura de la 
mostra (finestra). Això és perquè com més gran és la mida de la finestra més tolerància 
a sorolls tindrà. Si agafem les mostres cada 60 segons, s’arriba a la precisió de 90% de 
mitja tenint en compte que 5 de 7 aplicacions serien classificades quasi amb un 100% 
d’efectivitat. SVM reacciona millor que RBFN a l’hora d’incrementar la mida de la 
finestra.  

També podem observar que els falsos positius de les aplicacions amb poc tràfic són 
lleugerament superiors que les aplicacions amb gran ample de banda. BitTorrent té el 
major percentatge pels dos algorismes, això vol dir que altres aplicacions es classifiquen 
de manera incorrecta com BitTorrent, especialment la navegació web. La raó és que el 
tràfic de BitTorrent varia molt. Com que depèn de la gent que comparteix el recurs, de 
vegades es comportar de forma similar a altres aplicacions.  
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3.4.4 Precisió global i verdader positiu dels classificadors SVM i RBFN  

La precisió global i els verdaders positius de cada classificador, tant per SVM com per 
RBFN estan representats en la següent gràfica. 

 

(a) Algorisme SVM     (b) Algorisme RBFN 

Figura 6: Precisió global i verdader positiu dels classificadors 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

Les característiques han sigut explicades en el punt anterior i la mida de finestra és de 5 
segons. Els sistemes de classificació de SVM i RBFN estan explicats i mostrats en la 
Figura 4 i Figura 5. Cal destacar que el Classificador 1 només serveix per establir el 
llindar de les úniques dues aplicacions que generen un tràfic d’enviament considerable, 
que són pujar documents i BitTorrent. Per exemple, si la taxa d'enviament de dades està 
més enllà dels 40 KB/s i la mitja de velocitat d'enviament està per sobre dels 60 KB/s en 
5 segons consecutius, es considera que el tràfic probablement és de pujada i 
automàticament es passa al Classificador 2 pel contrari es passa al Classificador 3.  

���
� ens indica el verdader positiu de la classe � sota el Classificador i de les Figura 4 i 

5. Per exemple, per veure les estadístiques del Classificador 3 (� � 3) de RBFN, tenim 
��	


 que ens indica el verdader positiu de les aplicacions xat i joc online.  

Per SVM la precisió global dels classificadors va més enllà del 80%, amb un verdader 
positiu per sobre del 85% excepte per a la navegació web que es queda amb un 51%. Pel 
que fa RBFN quasi tots els classificadors tenen una precisió global i de verdader positiu 
per sobre del 85%, excepte el Classificador 5 amb un 65% de precisió global i 53% en 
verdader positiu.  

El que ens mostra és que els valors de verdader positiu són molt similars a la precisió 
global tant pel que fa el SVM com al RBFN, i això vol dir que el sistema està molt 
equilibrat. 
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3.4.5 Precisió segons les característiques d’avaluació 
En la següent figura es mostrarà la precisió dels classificadors quan s’utilitza la mateixa 
estructura jeràrquica però amb diferents característiques.  

 

  (a)SVM       (b)RBFN 

Figura 7: Precisió global segons les característiques de selecció 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

 

Com s’ha explicat anteriorment el Classificador 1 no està avaluat. En el primer cas de 
SVM s’utilitza dos parells de característiques, la velocitat de rebuda i la velocitat 
d’enviament, amb nombre de trames rebudes i nombre de trames enviades. En el segon 
cas només un parell, com la mitja de la mida de les trames rebudes i la mitja de la mida 
de les trames enviades. Mirant les gràfica es pot observar que el primer cas (la que 
utilitza dos parells de característiques) té una precisió més alta.  

Per RBFN s’utilitza la mitja de la mida de les trames rebudes, el nombre de trames i la 
distribució de la mida de la trama en el primer cas. En el segon cas només s’utilitza la 
mitja de la mida de la trama. La Figura 7 mostra que el primer cas té una precisió més 
acurada en tots els classificadors.  

En aquest sentit triar les característiques adequades per la classificació té un impacte 
directe en el rendiment global del sistema.    
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3.4.6 La classificació d’aplicacions concurrents 
Un dels temes pendents és la correcta classificació de les aplicacions concurrents, com 
s’ha explicat abans de vegades és bastant difícil detectar-la. El que s’ha pensat és un 
mètode jugant amb el tràfic agregat o restant.  

El primer pas és detectar quina és l’aplicació dominant, en el cas d’encertar es dóna un 
100% de probabilitat d’encert. Llavors, es passa a esbrinar la segona aplicació dividint 
la seva proporció per totes les aplicacions restants excepte la dominant. Utilitzant aquest 
mètode, les probabilitats de les sis combinacions d’aplicacions estan mostrades en la 
següent taula.  

 

Taula 7: Probabilitat de detecció d’aplicacions concurrents 

Font: Inferring Users’ Online Activities Through Traffic Analysis de F. Zhang, W. He, X. Liu i P. 
Bridges 

El que es pot extreure és que aquest sistema detecta amb molta eficàcia quan s’està 
executant dues aplicacions d’alt ample de banda com és el cas de descàrrega i vídeo 
online. En el cas d’una aplicació amb gran ample de banda i una aplicació amb baix 
ample de banda (descàrrega i xat) també ho classifica amb 100% d’efectivitat. Xatejar té 
la probabilitat més baixa, amb un 36% quan es barreja amb la navegació web.  

Com podem observar la precisió és semblant tant pel SVM com pel RBFN.  
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3.5  Possibles discussions 

3.5.1 Impacte de limitació de velocitat 

Algun cop, per temes de seguretat les xarxes tenen una limitació de velocitat. Sobretot 
en les xarxes públiques. Llavors, l’usuari no pot enviar ni rebre trames més enllà d’un 
valor determinat. Aquesta restricció afecta directament a les estadístiques de les 
classificacions, ja que la velocitat incideix de manera severa a la recopilació de les 
característiques que s’utilitzen per a la classificació. No obstant això, si la velocitat 
limitada no és massa baixa (per sobre dels 50Kbps) la classificació la pot tolerar i el 
mètode seguiria sent vàlid. Els resultats de les proves realitzades en les xarxes públiques 
han sigut bastant satisfactories, tot i que la precisió no serà la mateixa que en condicions 
normals. 

 

3.5.2 Resistència als mètodes de defensa  

Uns altres mètodes que intenten evitar la classificació de tràfic, són els canvis freqüents 
de MAC. En aquest cas, el sistema de classificació només necessita uns segons de 
captura per tenir una classificació amb un percentatge elevat d’encert. El canvi de MAC 
no és tan successiu com per evitar aquest mètode.  

L’altre mesura per evitar atacs de classificació fa referència a la manipulació de la mida 
dels paquets de manera que despiti la classificació. Però encara queden altres 
característiques que es poden fer servir per tenir una classificació acurada.  

 

3.6 Conclusions 

En aquest treball, s'ha estudiat un sistema per classificar les activitats dels usuaris en 
una xarxa. Després de veure els resultats es pot dir que amb poca informació obtinguda 
a nivell MAC, hi ha una alta probabilitat de precisió a l'hora d'encertar l'activitat. 
Aquesta classificació està dissenyada a partir de l'ús d'algorismes d’aprenentatge 
automàtic com són el SVM i el RBFN. Les proves realitzades tenen un èxit d'un 80% en 
captures de 5 segons i una precisió de 90% si la captura dura almenys 1 minut. També 
és capaç de detectar aplicacions concurrents o usuaris que estan fent ús de més d'una 
aplicació a la vegada. Es demostra llavors que hi ha un forat en la seguretat en les 
xarxes sense fils.  
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4. EINES, PATRONS I LLIBRERIES UTILITZADES  

En aquesta secció s’explicaran les eines utilitzades que han sigut necessàries per dur a 
terme l’experiment. La decisió d’utilitzar aquestes eines ha sigut de caire personal, ja 
que a l’article no es menciona res de les eines que s’han utilitzat per dur a terme el 
projecte.  

4.1. Eines 

4.1.1 Wireshark 

Wireshark1, abans conegut com a Ethereal, és un analitzador de protocols utilitzat per 
realitzar anàlisis i solucionar problemes en xarxes de comunicacions. Serveix per al 
desenvolupament de programari i protocols, i com una eina didàctica que analitza el 
tràfic de la xarxa amb opcions d’aplicar filtres. 

 

Imatge 1: Logo Wireshark 

Incorpora una interfície gràfica i moltes opcions d'organització i filtratge d'informació. 
D’aquesta forma, permet veure tot el tràfic que passa a través d'una xarxa establint la 
configuració en mode promiscu. També permet examinar dades d'una xarxa viva o d'un 
arxiu de captura guardat en disc. Es pot analitzar la informació capturada a través dels 
detalls i sumaris per cada paquet. Wireshark inclou un llenguatge complet per filtrar el 
que volem veure i l'habilitat de mostrar el flux reconstruït d'una sessió de TCP. 

 

Imatge 2: Captura de Wireshak 

                                                           
1 http://www.wireshark.org/ 
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El Wireshark és un programari lliure i està disponible per tots els sistemes operatius 
incloent Linux, Solaris i Mac OS X, així com en Microsoft Windows. 

En l’experiment, el Wireshark s’utilitza com un capturador de paquets de la xarxa 
(sniffer). Les captures de dades es guarden en un arxiu amb extensió .pcap i el programa 
desenvolupat llegirà arxius amb aquesta extensió.  

 

4.1.2 Llenguatge JAVA 

El llenguatge de programació Java va ser originalment desenvolupat per James Gosling 
de la companyia Sun Microsystems (la qual va ser adquirida per Oracle) i publicat el 
1995 com un component fonamental de la plataforma Java. La seva sintaxi deriva en 
gran mesura de C i C++, però té menys utilitats de baix nivell que qualsevol d'ells. Les 
aplicacions de Java són generalment compilades a bytecode (classe Java) que pot 
executar-se en qualsevol màquina virtual Java (JVM1) sense importar l'arquitectura de 
l'ordinador subjacent. 
 
És un llenguatge de programació de propòsit general, concurrent, orientat a objectes, 
basat en classes i que va ser dissenyat específicament per tenir tan poques dependències 
d'implementació com fos possible. El seu objectiu és permetre que els desenvolupadors 
d'aplicacions escriguin el programa una vegada i ho executin en qualsevol dispositiu 
(conegut en anglès com WORA, o "write once, run anywhere"), el que significa que el 
codi que és executat en una plataforma no ha de ser reconstruït localment per funcionar 
en una altra. Java és, a partir de 2012, un dels llenguatges de programació més populars 
en ús, especialment per a aplicacions de client-servidor de web amb uns 10 milions 
d'usuaris. 

 

 
Imatge 3: Logo de Java 

 
 

 

                                                           
1 https://www.java.com/es/ 
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La companyia Sun va desenvolupar la implementació de referència original per als 
compiladors de Java, màquines virtuals, i llibreries de classes en 1991 i les va publicar 
per primera vegada el 1995. A partir de maig de 2007, seguint les especificacions del 
Procés de la Comunitat Java, Sun va tornar a llicenciar la majoria de les seves 
tecnologies de Java sota la llicència pública general de GNU1. 

 

4.1.3 NetBeans 

Netbeans2 és un entorn de desenvolupament integrat (IDE) desenvolupat principalment 
en llenguatge JAVA. És una eina de gran èxit amb una gran base d'usuaris, una 
comunitat en constant creixement i amb el voltant de 100 socis a tot el món. Sun 
MicroSystems va fundar el projecte de codi obert NetBeans al juny de 2000 i continua 
sent el patrocinador principal del projecte. 

 

 

Imatge 4: Logo NetBeans 

 

La plataforma NetBeans permet que les aplicacions siguin desenvolupades a partir d'un 
conjunt de components de programari anomenats mòduls. Un mòdul és un arxiu Java 
que conté classes de Java escrites per interactuar amb les APIs3 de NetBeans i un arxiu 
especial (manifest) que l'identifica com a mòdul. Les aplicacions construïdes a partir de 
mòduls poden ser exteses agregant nous mòduls. 

                                                           
1 General Public License 
2 https://netbeans.org/ 
3 Application Programming Interface 



27 

 

 

Imatge 5: Captura NetBeans 

 

4.2 Patrons de programació 

Els patrons són la base per a la recerca de solucions a problemes comuns en el 
desenvolupament de programes i altres àmbits referents al disseny d'interacció o 
interfícies.  
 
Un patró de disseny resulta ser una solució a un problema de disseny. Per a què una 
solució sigui considerada un patró ha de posseir certes característiques. En primer lloc 
s’ha d'haver comprovat la seva efectivitat resolent problemes similars en ocasions 
anteriors. En segon lloc ha de ser reutilitzable, el que significa que és aplicable a 
diferents problemes de disseny en diferents circumstàncies. 

Els objectius de l’ús de patrons són: 

- Evitar la reiteració en la recerca de solucions a problemes ja coneguts i 
solucionats anteriorment. 

- Formalitzar un vocabulari comú entre dissenyadors.  
- Estandarditzar la manera en què es realitza el disseny. 
- Facilitar l'aprenentatge de les noves generacions de dissenyadors consolidant 

coneixements ja existents. 
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4.2.1 Patró Model Vista Controlador (MVC) 

El model-vista-controlador (MVC) és un patró d'arquitectura de programació que separa 
les dades i la lògica de negoci d'una aplicació de la interfície d'usuari i el mòdul 
encarregat de gestionar els esdeveniments i les comunicacions. Per això el MVC 
proposa la construcció de tres components diferents que són el model, la vista i el 
controlador, és a dir, d'una banda defineix components per a la representació de la 
informació, i d'altra banda per a la interacció de l’usuari. Aquest patró d'arquitectura de 
programació es basa en les idees de reutilització de codi i la separació de conceptes, 
característiques que busquen facilitar la tasca de desenvolupament d'aplicacions i el seu 
posterior manteniment. 

De manera genèrica, els components del MVC es podrien definir de la manera següent: 

- El Model: És la representació de la informació amb la qual el sistema opera, per 
tant gestiona tots els accessos a aquesta informació, tant consultes com 
actualitzacions, implementant també els privilegis d'accés que s'hagin descrit en 
les especificacions de l'aplicació (lògica de negoci). Envia a la vista aquella part 
de la informació que en cada moment se li sol·licita perquè sigui mostrada 
(típicament a un usuari). Les peticions d'accés o manipulació d'informació 
arriben al model a través del controlador. 

- El Controlador: Respon a esdeveniments (usualment accions de l'usuari) i invoca 
peticions al model quan es fa alguna sol·licitud sobre la informació. També pot 
enviar ordres a la vista associada si es demana un canvi en la forma en que es 
presenta de model (per exemple, desplaçament o scroll per un document o pels 
diferents registres d'una base de dades), per tant es podria dir que el controlador  
fa d'intermediari entre la vista i el model (Middleware).     

- La Vista: Presenta el model en un format adequat per interactuar (normalment la 
interfície d'usuari) per tant aquest model requereix la informació que ha de 
representar com a sortida. En resum, és el que es mostra per pantalla i amb el 
que l’usuari interactua.  

 

     
 

Imagte 6: Model MVC 
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4.3 Llibreries utilitzades 

El concepte de “llibreries” en programació deriva del nom en anglès Libraries (la 
traducció literal seria “biblioteques”). Les llibreries o biblioteques són un conjunt 
d'implementacions funcionals, codificades en un llenguatge de programació, que ofereix 
una interfície ben definida per a la funcionalitat que s'invoca. 

A diferència d'un programa executable, no s’espera que el comportament d’una 
bilbioteca sigui utilitzada de forma autònoma, sinó que el seu fi és ser utilitzada per 
altres programes independents i de forma simultània. D'altra banda, el comportament 
d'una biblioteca no ha de diferenciar-se en excés del que es pot especificar en un 
programa qualsevol. És més, unes biblioteques en poden requerir d’altres per a 
funcionar. 

 

4.3.1 jNetPcap 

jNetPcap1 és una llibreria Java de codi obert que conté vàries funcions implementades 
en l’ajuda de trucades natives a la biblioteca libpcap, necessària a l’hora de llegir els 
arxius amb extensió .pcap.  

Les principals característiques de jNetPcap són: 

- La capacitat de descodificar els paquets en temps real, amb algorismes 
d’optimització de memòria.  

- La definició de la majoria dels protocols de xarxa que poden ser cridats en 
qualsevol moment.  

- La facilitat d’inclusió en els projectes amb una bona comunitat fent suport. 

 

Imatge 7: API de jNetPcap 

                                                           
1 http://jnetpcap.com/ 
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4.3.2 jMathArray 

jMathArray1 és una biblioteca lleugera que està dissenyada per proporcionar classes 
amb mètodes estàtics per a l'enginyeria de matemàtiques bàsiques en Java. Les 
generacions de nombres aleatoris es basen en RngPack2, mentre que l’àlgebra lineal es 
basa en Jama.  

Entre les seves eines es poden trobar funcions com convinar, inserir, eliminar files i 
columnes. També inclou l’àlgebra lineal simple, l'estadística Dimple (mitjana, variància, 
covariància, histogrames) i alguns generadors aleatoris (normal, lognormal, triangular, 
chi quadrat, Weibull). 

Pel que fa el respecte el projecte, aquesta llibreria està inclosa perquè és necessària per 
calcular la distància Mahalanobis entre les dues aplicacions.  

                                                           
1 https://code.google.com/p/jmatharray/ 
2 http://www.honeylocust.com/RngPack/ 
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5. IMPLEMENTACIÓ DE PROGRAMA  

Com s’ha explicat en l’apartat anterior de les eines, la implementació s’ha realitzat 
completament en codi Java i utilitzant el patró d’arquitectura de software MVC.  

 

Imatge 8: Estructura del projecte en NetBeans 

Com es pot observar en la imatge anterior es mostra l’estructura del projecte en l’entorn 
de desenvolupament de NetBeans. El projecte té com a nom TFG, i pengen d’ell dues 
seccions, els paquets de codi font i les llibreries o biblioteques mencionades 
anteriorment. Dins dels paquets de codi font es localitzen les tres seccions del patró 
MVC.  

En el paquet de Controller es troben tots els controladors necessaris que requereix 
l’aplicació, també es coneix comunament com a “la capa de negocis”. Les tres classes 
que s’engloben com a controlador són: 

- ClassificationController.java 
- Mahalanobis.java 
- PcapController.java 

El següent paquet és el Model també conegut com a “capa de dades”, ja que estan 
definides totes les classes i entitats necessàries per el funcionament de l’aplicació. Aquí 
es pot trobar: 

- ApplicactionFeatures.java 
- PersonalPacket.java 
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L’últim paquet de codi font, és el de Views on estan definides totes les vistes que 
requereix el programa, en aquest cas només hi ha 2 classes: 

- MainWindow.java 
- Main.java 

 

5.1 Convencions del llenguatge 

A l’hora de programar hi ha una sèrie de regles que es recomanen seguir per a les bones 
pràctiques, no són obligatòries però si es vol tenir un projecte fàcil de llegir, d’entendre 
i sobretot de mantenir s’ha de seguir les pautes marcades. 

En el tema de convencions a l’hora de programar, n’hi ha unes quantes, però les 
bàsiques i comunes a quasi tots els llenguatges són: 

- Tabulacions. Un codi ben tabulat és molt més fàcil de llegir i d’entendre amb 
cosa que vol dir que és més fàcil de mantenir i realitzar canvis. 

- Nom de variables significatives. A l’hora de declarar una variable s’ha d’intentar 
que el nom vagi relacionat amb la funcionalitat que realitzarà.  

- Nom dels mètodes orientatius. En la mesura del possible el nom dels mètodes ha 
de ser tan transparent que només llegint-ho s’haria de deduir quina és la seva 
funció. 

- El nom de les classes sempre comença en lletra majúscula.  

Aquestes són normes bàsiques que es recomanen seguir si es vol tenir un codi ben 
definit i agradable. Per aquest projecte s’ha aplicat el Lower CamelCase que és la 
convenció més utilitzada a l’hora de programar en Java. Les peculiaritats d’aquesta 
convenció són: 

- Les variables, funcions i mètodes quan estan compostes per vàries paraules no 
van separades amb un guió baix, és a dir, s’escriu tot seguit. 

- Les variables, funcions i mètodes sempre comencen amb minúscula.  
- Si el nom és una composició de vàries paraules, les següents paraules han de 

començar amb majúscula.    

Cal remarcar que el codi està programat en anglès, és a dir que el nom de les classes, 
variables i mètodes estan definits en anglès.  
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5.2 Paquet Model 

Per entendre el programa, primer s’ha de conèixer l’estructura bàsica en la qual es 
fonamenta l’aplicació. En aquest sentit, el model de dades no és gens complicat, ja que 
només hi ha dues classes com a estructura de dades.  

 

5.2.1 PersonalPacket.java 

S’ha creat una classe específica per aquesta aplicació amb només les dades que es 
necessiten emmagatzemar dels paquets capturats. Les variables declarades en aquesta 
classe són:  

- ipSource. Guarda la direcció IP origen del paquet capturat.  
- ipDestination. Guarda la direcció IP destí del paquet capturat. 
- macSource. Guarda la direcció MAC origen del paquet capturat. 
- macDestination. Guarda la direcció MAC destí del paquet capturat. 
- timeStamp. Guarda l’instant en què s’ha enviat el paquet. 
- sizeFrame. Guarda la mida total del frame, no del paquet sencer. 

Cada una de les variables mencionades anteriorment té els seus mètodes getters i setters 
que serveixen per consultar o modificar les variables.  

  

Imatge 9: Classe PersonalPacket.java 
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5.2.2 ApplicationFeatures.java 

Aquesta classe serveix per emmagatzemar les característiques de les aplicacions, tant les 
característiques definides de cada aplicació per comparar, com les característiques que 
es defineixen de la víctima escollida.  

Un cop s’ha recopilat la informació de l’objectiu que es vol estudiar, es crea una 
instància d’aquest objecte per poder fer les comparacions amb les aplicacions donades i 
endevinar l’activitat de l’usuari.  

Aquesta classe té un constructor definit, on a l’hora d’instanciar s’haurà d’especificar 
les tres característiques que es requereixen per fer les comparacions.  

- public ApplicationFeatures(double averageFrameSize, double 
averageInternalTime, double frameSizeDistribution ) 

Aquestes característiques es guarden en un vector estàtic de tres posicions.  

- features [3] 

Cal remarcar que aquesta variable només té mètode getter i no requereix de setter 
perquè s’omple quan s’instancia l’objecte.  

 

 

Imatge 10: Classe ApplicarionFeatures.java 
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5.3 Paquet Controller 

Com s’ha mencionat abans, en aquest paquet es troben tots els controladors necessaris 
per a què funcioni el projecte, és on es defineixen les funcionalitats de cada acció 
necessària per dur a terme el treball. Les classes incloses en aquest paquet, són les més 
rellevants, i que es detallaran amb més èmfasis a continuació. També s’annexaran al 
treball les peces de codi més rellevants. 

 

5.3.1 ClassificationController.java 

Com el seu nom indica, aquesta classe s’encarrega de fer la classificació de les 
aplicacions comparant les característiques de l’usuari que es vol espiar. Els mètodes 
d’aquesta classe són.  

- public ClassificationController(double averageFrameSize, double 
averageInternalTime, double frameSizeDistribution) 
 
Aquest és el mètode constructor que quan s’instancia s’ha de passar per 
paràmetres les característiques que es volen utilitzar per la comparació. En 
aquest cas s’ha de passar la mida mitja dels frames, la mitja de temps entre 
paquet i paquet i la mitja de la distribució de la mida dels paquets. 
Automàticament, quan es construeix s’inicialitza les característiques de les set 
aplicacions amb la qual es compararan.  
 

- public String calculateSimilarities()   
 
Aquest mètode serveix per calcular la similitud entre dos vectors mitjançant la 
distància Mahalanobis. El primer vector conté les tres característiques que s’han 
calculat de l’activitat de l’usuari. El segon vector inclou les característiques de 
cada una de les set aplicacions definides quan s’ha instanciat l’objecte. Guarda 
els resultats en un altre vector de resultats amb el nom de l’aplicació comparada. 
Al acabar crida al mètode spotTheApplication. 
 

- public String spotTheApplication() 
 
Una vegada s’han calculat les distàncies entre les aplicacions i l’usuari, aquest 
mètode recorre el vector de resultats trobant l’aplicació amb la distància més 
petita, és a dir en la que s’assembla més. Quan el valor retornat més s’apropa a 1 
més s’assemblen els dos vectors.  
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Imatge 11: Classe ClassificationController.java 

 
 

5.3.2 Mahalanobis.java 

Aquesta classe només serveix per calcular la distància Mahalanobis entre dos vectors. 
És una classe que només s’instancia quan es vol fer les comparacions, és a dir en la 
classe anterior ClassificationController.java.  

- public Mahalanobis(int dim) 
 
Aquest és el mètode constructor de la classe. Quan s’instancia un objecte 
d’aquesta classe s’ha d’indicar la dimensió dels vectors que es compararan a 
posteriori. En aquest cas, la dimensió serà de tres posicions i en tot el programa 
serà fixe o estàtic, cosa que simplifica el problema. Quan s’inicialitza l’objecte, 
automàticament crea la matriu de covariància a partir de la dimensió que s’ha 
introduït.  
 

- public double getDistance(double[] x, double[] y) 
 
Aquest mètode calcula la distància Mahalanobis de dos vectors. Per fer el càlcul 
utilitza la llibreria de jMathArray importada de les llibreries que s’han inclòs en 
el projecte.  
 

- public double getSimilarity(double[] x, double[] y) 
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Una vegada calculada la distància entre els dos vectors, el que fa aquest mètode 
és calcular la similitud entre els vectors. Això vol dir que quan el valor resultant 
és més proper a 1, més certa serà la similitud entre l’aplicació i l’activitat de 
l’usuari.  
 
 

 

Imatge 12: Mahalanobis.java 

 

5.3.3 PcapController.java 

PcapController.java és la classe principal del projecte, ja que conté el nucli del 
funcionament de l’aplicació. Llegeix l’arxiu d’entrada, filtra els paquets útils i ho 
guarda en llistes.  

- public PcapController (String selectedFile) 
 
Aquest és el mètode constructor, quan s’instancia un objecte 
PcapController.java s’ha de passar per paràmetre la ruta on es troba l’arxiu amb 
extensió .pcap. En el cas que l’arxiu seleccionat sigui d’una extensió que no 
accepta, retornarà un error que indica que l’arxiu seleccionat és incorrecte. Si 
l’arxiu és correcte, llavors comença a organitzar tota la informació i ordenar-la 
en llistes i ignora el tràfic brossa que es genera durant la captura.  
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Imatge 13: Classe PcapController.java 

 

- public String getErrorMessage() 
 
Retorna el missatge d’error que ha passat durant l’execució del programa.  
 

- public void setErrorMessage(String msg) 
 
Guarda el missatge de l’error en cas que durant l’execució hagi fallat alguna 
funció.  
 

- public ArrayList<String> getAllMacSrc () 
 
Aquest mètode retorna totes les MAC que s’han identificat a l’arxiu de captura. 
Filtra les MAC que han tingut activitat, és a dir totes aquelles rellevants. Retorna 
una llista que no té cap element repetit i així poder mostrar-la en la vista 
directament per a què l’usuari pugui seleccionar la víctima que més li interessi.  
 

- public double averageFrameSize(String analyzedMAC) 
 
La funcionalitat d’aquest mètode és la de calcular la mitja de la mida dels frames 
a partir d’una MAC que entra per paràmetre. És a dir, recorre el vector on està 
guardat tots els paquets i només agafa la informació necessària si la MAC 
coincideix amb la MAC que es vol analitzar.  
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- public double averageInternalTime(String analyzedMAC) 

 
Semblant al cas anterior amb la diferència de que en aquest cas es calcula la 
mitja del temps entre paquet i paquet. També s’indica l’adreça MAC en la que es 
vol calcular.  
 

- public double frameSizeDistribution(String analyzedMAC) 
 
En aquest mètode es calcula la mitja de frames que tenen la mida més gran de 
500 bytes. Com en els dos casos anteriors, requereix com a paràmetre d’entrada 
la MAC de la vívctima. 
 

En aquesta classe, s’obté tot el necessari per començar a treballar amb els algorismes de 
classificació definits en l’apartat anterior. Cal dir que aquesta classe també utilitza com 
a referència les classes de dades o models.  

 

5.4 Paquet View 

En aquest paquet estan les classes que interactuen amb l’usuari, és a dir les vistes que es 
mostraran per pantalla. També està inclòs el main.java que és la classe que el programa 
inicialitza i aquesta classe inicialitzarà la vista inicial. En aquest cas només hi ha una 
única vista.  

 

5.4.1 MainWindow.java 

Com el seu nom indica, és la finestra principal a través de la qual l’usuari interactuarà 
amb l’aplicació. 

  

Imatge 14: Disseny de la vista MainWindow.java 
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Com es reflexa en la Imatge 14 la finestra del programa és bastant simple. Quan s’obre 
un arxiu .pcap, es mostra un altre desplegable on es filtren totes les adreces MAC que 
existeixen en l’arxiu de captura.  

 

 

Imatge 15: Disseny de la vista MainWindow.java amb arxiu carregat 
 

S’afegeix a la vista nous elements quan es llegeix un arxiu .pcacp. Però la vista també té 
un Code Behind1 que controla les funcionalitats dels elements de la vista.  

- public MainWindow() 
 
És el constructor de la finestra, inicialitza tots els components que es mostraran, 
controlant què es mostrarà en cada moment.  
 

- private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 
 
Aquesta funció captura l’esdeveniment del botó Exit i quan l’usuari pressiona el 
botó, surt de l’aplicació.  
 

- private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 
 
Aquí es captura l’esdeveniment quan l’usuari clica a l’opció de Open File, 
llavors inicialitza tot el procés del selector de fitxers.  
 

                                                           
1 Codi que va lligat a les funcionalitats de la vista. 
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-  private void jFileChooser1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 
 
Aquesta funció captura l’esdeveniment del botó anterior i inicialitza la finestra 
del selector d’arxius, per a què l’usuari obri l’arxiu de captura. Quan l’usuari 
selecciona un arxiu s’instancia un objecte tipus PcapController.java que fa tota 
la feina d’organització. Llavors, quan tota la informació està processada, es 
demana la llista de les adreces MAC per mostrar-les per pantalla. 
 

- private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) 
 
Una vegada l’usuari selecciona l’adreça MAC aquesta funció captura el valor i 
crida a les funcions de comparacions i classificacions.  
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5.5 Cicle de vida de l’aplicació 

El cicle de vida de l’aplicació depèn del que vol fer l’usuari. Quan s’inicialitza 
l’aplicació l’usuari té dues opcions. La primera, és tancar el programa i llavors aquí 
acaba el cicle. La segona opció és obrir un arxiu, si l’arxiu és d’extensió correcte, 
llistarà totes les adreces MAC que es trobin. Llavors, l’usuari pot seleccionar una MAC 
de la víctima o seleccionar un altre arxiu si s’ha equivocat. 

D’aquesta manera, una vegada s’ha seleccionat l’arxiu correcte es pot tancar l’aplicació 
o seleccionar una adreça MAC. Si es tanca s’acabaria el cicle, però si es selecciona una 
adreça, es mostraran les característiques i la classificació. A partir d’aquí l’usuari pot 
seleccionar una altra adreça MAC diferent, tancar l’aplicació o obrir un altre arxiu. 

 

 

 

Figura 8: Cicle de vida de l’aplicació 
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6. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA  

El funcionament del sistema es pot dividir en dues fases ben separades. La primera, és 
la captura del tràfic amb un programa d’analitzador de xarxa i guardar la informació en 
un arxiu amb extensió .pcap. La segona fase és la interacció amb l’aplicació en si.  

 

6.1 Captura amb Wireshark 

Per començar a capturar amb el Wireshark s’ha de tenir-lo descarregat i instal·lat. En 
aquest cas el sistema operatiu en el que executarem el Wireshark serà Windows 71 i per 
evitar possibles errors ho executarem amb privilegis d’administrador.  

 

 

Imatge 16: Obrir com administrador Wireshark 

 

Una vegada obert el Wireshark s’ha de seleccionar el dispositiu físic de xarxa en que es 
farà la captura. Un cop seleccionat el dispositiu, es fa clic a Start per començar a 
capturar. 

 

Imatge 17: Interfície de Wireshark 

                                                           
1 http://windows.microsoft.com/en-us/windows/windows-help#windows=windows-7 
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Acte seguit es començarà a capturar automàticament en la xarxa en la qual s’està 
connectat amb la interfície de xarxa seleccionada prèviament.  

Quan creguem convenient parem la captura fent clic al botó  de la barra superior de 
comandaments del propi Wireshark. Llavors ara és quan s’ha de guardar la captura en 
l’extensió correcte. Fem clic File � Save As... 

 

 

Imatge 18: Guardar una captura en Wireshark 

 

Una vegada seleccionada l’opció de guardat, es selecciona el lloc on es vol guardar i el 
nom del fitxer. El més important és seleccionar l’extensió de l’arxiu correcte, que en 
aquest cas és .pcap. 

 

Imatge 19: Guardat d’un arxiu a Wiresharkamb extensió .pcap 
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6.2 Classificació amb l’aplicació 

Una vegada es disposa d’un arxiu de captures amb extensió .pcap, es pot procedir a 
analitzar-ho amb l’aplicació. Amb l’aplicació executada, es fa clic a Open File  per obrir 
un arxiu. Si l’arxiu és d’extensió incorrecte sortirà un error.  

 

 

Imatge 20: Error, arxiu amb extensió incorrecte 

 

En canvi, si tot és correcte, automàticament posarà totes les adreces MAC en un selector 
per poder-les seleccionar i fer la classificació de l’activitat de l’usuari d’aquella MAC.  

 

Imatge 21: Classificació de l’activitat per MAC 
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6.3 RESULTATS  

Una vegada descrit el problema, toca fer les proves pràctiques de l’experiment per 
treure resultats i conclusions sobre el treball realitzat. S’han fet les proves en diferents 
entorns i escenaris, per tenir diferents perspectives sobre els resultats. 

Per poder veure el funcionament de l’aplicació s’ha fet funcionar cadascuna de les 
aplicacions aïllades i fent captura de paquets d’aquest. Després, amb els paquets 
capturats per a cada aplicació, es passa pel programa per veure quines classificacions 
realitza.  

Els resultats obtinguts es separaran segons els dos escenaris, ja que les característiques 
de cada una difereixen molt. Per cada escenari, s’han realitzat diferent captures per cada 
aplicació tenint en compte els diferents factors de cada aplicació. Per exemple, pel que 
fa a les descàrregues s’han fet captures en diferents servidors. 

 

6.3.1 Escenaris de les proves 

Per tal de fer proves, s’ha escollit diferents escenaris. Els escenaris han sigut de més 
petit a més gran, és a dir primerament una xarxa local petita i després una xarxa gran 
com la d’una universitat.  

En la xarxa local, les proves han estat controlades, ja que s’ha utilitzat només un 
ordinador arrancant un programa a la vegada. En la segona fase s’han fet captures en la 
xarxa eduroam1 de la Universitat Pompeu Fabra, un escenari amb molts usuaris 
connectats. 

En tots dos escenaris, s’ha utilitzat un mateix ordinador tant per capturar el tràfic com 
per generar-lo. La raó és que així es pot observar si l’aplicació encerta correctament 
l’activitat de la víctima. 

 

6.3.2 Escenari xarxa local privada 

Com a xarxa local privada, s’ha fet servir una xarxa domèstica amb les següents 
característiques:  

- Router Comtrend 5813n. 
- Seguretat WPA2 personal. 
- Adaptador de xarxa sense fil Atheros AR9285 

                                                           
1 https://cat.eduroam.org/?lang=es 



47 

 

 

Imatge 22: Escenari de la xarxa local domèstica 

En aquest escenari controlat s’han fet moltes captures i proves per veure el 
funcionament de l’aplicació. Els problemes més freqüents han sigut les classificacions 
errònies amb les aplicacions que tenen una similitud molt propera. Com és l’exemple 
entre les descàrregues i els vídeos online.  

Com a vídeo online, s’ha utilitzat un vídeo de Youtube1 i mentre es carregava i 
reproduïa s’ha fet la captura. Després s’ha passat la captura per l’aplicació. 

 

 

Imatge 23: Resultat de classificació video online 

 

                                                           
1 https://www.youtube.com 
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L’extracció de les característiques que fa l’aplicació són:  

Mitja de la mida del frame:  
 

1779 bytes. 
 

Mitja d’arribada entre paquet i paquet: 0.00644 s  
 

Mitja de frames amb mida superior a 1500 bytes: 98.22% 
 

Amb aquestes característiques l’aplicació detecta que la distància és menor amb les 
característiques de descàrrega que la de vídeo online. 

En el tema de descàrregues, no hi ha cap problema de confusió i té un encert del 100% 
independentment de l’arxiu que s’intenta descarregar.  

 

 

Imatge 24: Resultat de classificació descàrrega 

 

Mitja de la mida del frame:  
 

1793 bytes. 
 

Mitja d’arribada entre paquet i paquet: 0.000708 s  
 

Mitja de frames amb mida superior a 1500 bytes: 99.96% 
 

La prova s’ha fet descarregant una imatge .iso d’un sistema operatiu, però si es fa una 
descàrrega de qualsevol altra fitxer ho classifica de manera correcte.  



49 

 

Quan la víctima està navegant també ho classifica amb bastanta eficàcia, però a vegades 
si la víctima està fent altres activitats online el tràfic augmenta i el marge d’error en la 
classificació també.  

Les proves amb jocs online depenen bastant del joc en si. Els jocs de rol com League of 
Legends1 o World of Warcraft 2, que són jocs de rol massiu generen molt més tràfic que 
els jocs de web. Per aquesta raó la classificació depèn molt del joc que l’usuari estigui 
executant.  

 

 

Imatge 25: Resultat de classificació de xat 

 

Pel que fa a l’acció de xatejar, s’han fet unes proves per Gtalk 3. Cal destacar que en cap 
de les proves s’ha aconseguit una classificació correcte, ja que el tràfic generat difereix 
molt de les característiques definides per l’estudi previ. El mateix passa amb la pujada 
d’arxius, en què les característiques recopilades difereixen bastant respecte a les que han 
sigut calculades en l’estudi previ.  

 

                                                           
1 http://euw.leagueoflegends.com/es 
2 http://eu.battle.net/wow/es/ 
3 https://www.google.es/hangouts/ 
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Imatge 26: Resultat de classificació de pujar arxius 

 

En resum, després de comparar totes les captures de les diferents aplicacions es pot 
veure en la Figura 9 la precisió de les classificacions.  

 

 

Figura 9: Resultats de la classificació en xarxa local privada 

Com es pot observar, les aplicacions que tenen més precisió són de descàrrega, 
navegació web i joc online. En canvi, les de vídeo online, pujada d’arxius i xat són els 
que menys precisió tenen.   

L’aplicació ha classificat com a joc online a totes les proves que s’han realitzat de 
pujada d’arxius. La raó és que la mitjana de la mida dels frames que s’obté quan es 
pugen arxius és molt semblant a la definida com jocs online. En canvi totes les 
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classificacions dels vídeos online recalen com a descàrregues, per la mateixa raó de què 
les característiques definides s’assemblen molt a les de la descàrrega.  

6.3.3 Escenari de proves eduroam 

Les proves a la xarxa eduroam s’han fet d’igual manera que a la xarxa local. La xarxa té 
les següents característiques:  

- Seguretat WPA2 Enterprise mode 
- Necessari certificat validat 

En quant el hardware que s’ha utilitzat per fer les captures segueix sent el mateix 
adaptador de xarxa sense fil utilitzat en els experiments anteriors.  

Els resultats obtinguts no difereixen molt dels que ja es tenen de les realitzades a la 
xarxa domèstica. Ara s’han de tenir en compte més factors com són el soroll, la qualitat 
del senyal o les col·lisions que hi ha durant la transmissió.  

Com és d’esperar la classificació que ofereix millors és la de la descàrrega igual que en 
una xarxa local privada.  

 

Imatge 27:  Resultat de classificació descàrrega en eduroam 

Com es pot observar en la imatge anterior, les característiques que extreu de la captura 
són:  

Mitja de la mida del frame:  
 

1793 bytes. 
 

Mitja d’arribada entre paquet i paquet: 0.000697 s  
 

Mitja de frames amb mida superior a 1500 bytes: 100% 
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Comparant a simple vista es pot veure que les característiques extretes tenen una 
similitud molt gran amb la definida respecte de la descàrrega.  

Pel que fa en la navegació web també té un alt rang d’èxit a l’hora de fer la 
classificació, igual que passava en la xarxa domèstica.  

En quant a classificacions errònies, eduroam també segueix el patró de les xarxes locals, 
en tema de xat i vídeo online. Però en aquest cas quan es tracta de xat, fa una 
classificació com si fos navegació per web. De la mateixa manera manera que en l’altre 
escenari, la classificació no és correcte quan es fa vídeo online per Youtube o també per 
Vimeo1.   

 

 

Imatge 28:  Resultat de classificació vídeo online en eduroam 

En referència a les aplicacions bitTorrent i jocs online, no s’ha pogut provar, ja que en 
les xarxes d’eduroam els ports necessaris per fer funcionar aquestes aplicacions estan 
tancats i només es poden fer servir mitjançant una connexió privada o VPN2. Això ens 
invalida la possibilitat de capturar paquets, ja que ens crea una connexió virtual privada.  

                                                           
1 https://vimeo.com/ 
2 Virtual Private Network 
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Com ha passat en la xarxa privada, les classificacions amb més èxit han sigut la de 
descàrregues i navegació web.  

 

  

Figura 10: Resultats de la classificació en xarxa eduroam 

 

Com podem observar en la Figura 10, les classificacions de navegació web s’han reduït 
degut a que a la xarxa en qüestió hi ha més col·lisions i la qualitat del senyal de la xarxa 
és més delicada que en una xarxa local privada.  

També com passava en la xarxa local privada les classificacions de vídeo online, les 
classifica com si s’estigués descarregant i quan es pugen arxius ho classifica com jocs 
online. 

Com s’ha mencionat anteriorment, no s’ha pogut provar les aplicacions de joc online ni 
BitTorrent pel tema de ports. 
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7. CONCLUSIONS 

L’objectiu principal del projecte era realitzar una aplicació que intentés classificar el 
tràfic de xarxa capturat i endevinar en la mesura del possible l’activitat de la víctima 
seleccionada. Després de veure els resultats obtinguts i de les proves fetes, l’aplicació 
final funciona bastant bé. S’ha de mencionar que també té un rang de millora per al 
perfeccionar-la. 

Al llarg del procés de realització d’aquest treball s’han anat complint els objectius 
marcats i que són primordials a l’hora de definir la complexitat del treball. Entendre 
com es va fer l’experiment original ha sigut un objectiu principal que s’ha hagut 
d’assolir. Tenint en compte que el treball original l’han fet quatre doctors especialitzats 
en la matèria, els resultats finals han sigut satisfactoris.  

Pel que fa a la part del disseny de l’aplicació, cal destacar que s’ha fet més èmfasi en la 
implementació que en la part gràfica. S’han aplicat patrons de disseny arquitectònics i 
s’han escrit comentaris en el codi de manera que sigui escalable i fàcil de mantenir de 
cara a un futur si es vol continuar el projecte o millorar certs aspectes.  

Respecte a les proves, en alguns sentits han sigut tot un èxit però en altres casos no han 
funcionat com es volia. Com era de preveure l’escenari de xarxa local domèstica és en 
la que s’han obtingut uns resultats més positius, en canvi en la xarxa eduroam ha sigut 
més difícil obtenir els mateixos resultats, encara que no difereixen menys del que en un 
principi s’havia pensat. 

Potser, en els últims anys s’han canviat alguns estàndards o els dispositius actuals venen 
amb algun algorisme o mètode de prevenció contra atacs, i les xarxes venen 
configurades de manera que eviten certs atacs coneguts.   
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7.1 Treball futur  

Com a treball futur es pot millorar diversos aspectes de l’aplicació. Com a primera 
millora i més important, seria convenient d’ajustar els paràmetres de les aplicacions en 
què la classificació ha sigut errònia o ha tingut un baix èxit d’encert.  

Una altra millora seria la detecció d’aplicacions concurrents, és a dir, que la víctima pot 
estar utilitzant més d’una aplicació a la vegada i detectar quina és l’aplicació principal i 
quines són les possibles aplicacions secundàries que generen un tràfic menor.  

També existeix la possibilitat de fer la classificació en directe, a mesura que es va 
capturant es va fent la classificació, existeixen llibreries que facilitarien el treball per 
implementar aquesta opció.  

Per últim, millorar la interfície gràfica per tenir una estètica més atractiva a l’hora 
d’utilitzar el programa seria una millora substancial que no afectaria a la funcionalitat 
en si de l’aplicació.  
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API i  llibreria de jNetPcap 
http://jnetpcap.com/ 

 
Explicació detallada de la capa MAC 
http://www.zytrax.com/tech/wireless/802_mac.htm 

 
Vulnerabilitats d’una xarxa wi-fi 
http://rootear.com/seguridad/vulnerabilidades-una-red-wi-
fi?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+roo
tear+%28Rootear%29 

 
Manual tècnic sobre el protocol 802.11 
http://www.sss-mag.com/pdf/802_11tut.pdf 

 
Anàlisis de tràfic amb Wireshark interpretar les dades obtingudes. 
http://seguridadyredes.wordpress.com/2008/02/14/analisis-de-red-con-
wireshark-interpretando-los-datos/ 

 
Algorisme de distància de Mahalanobis 
https://code.google.com/p/metric-learning/source/browse/trunk/metric-
learning/src/metriclearning/Mahalanobis.java?r=11 

 
Llibreria de jMathArray 
https://code.google.com/p/jmatharray/ 
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ANNEX 

 
ClassificationController. Java  (Constructor) 
 
 
public class ClassificationController { 
     
    private ApplicationFeatures [] sevenApplication = new ApplicationFeatures[7]; 
    Hashtable<Integer, String> sevenApplicationNames = new Hashtable<Integer, 
String>();    
    //This will be the sample created by the captured pcap file. 
    private ApplicationFeatures compared; 
    //Declare a MAhalanobis object. 
    private Mahalanobis similarity = new Mahalanobis(3); 
    //Hashmap with key and value, where we will save the similarity. 
    Hashtable<String, Double> results = new Hashtable<String, Double>(); 
     
    public ClassificationController(double averageFrameSize,  
            double averageInternalTime, double frameSizeDistribution){ 
 
        compared = new ApplicationFeatures(averageFrameSize, averageInternalTime, 
frameSizeDistribution); 
        this.sevenApplication[0] = new ApplicationFeatures(1013.20, 0.0284, 64.617); 
        this.sevenApplication[1] = new ApplicationFeatures(269.06, 0.9901, 9.357); 
        this.sevenApplication[2] = new ApplicationFeatures(459.53, 0.3084, 34.501); 
        this.sevenApplication[3] = new ApplicationFeatures(1575.3, 0.0028, 99.951); 
        this.sevenApplication[4] = new ApplicationFeatures(1547.6, 0.0119, 99.560); 
        this.sevenApplication[5] = new ApplicationFeatures(962.04, 0.0247, 60.650); 
        this.sevenApplication[6] = new ApplicationFeatures(132.76, 0.0301, 0.0307);  
                 
        sevenApplicationNames.put(0, "browser"); 
        sevenApplicationNames.put(1, "chatting"); 
        sevenApplicationNames.put(2, "gaming"); 
        sevenApplicationNames.put(3, "downloading"); 
        sevenApplicationNames.put(4, "video"); 
        sevenApplicationNames.put(5, "bitTorrent"); 
        sevenApplicationNames.put(6, "uploading"); 
         
         
    } 
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PcapController.java 
 
public PcapController (String selectedFile){ 
        System.out.printf("Opening file for reading: %s%n", selectedFile); 
        Pcap pcap = Pcap.openOffline(selectedFile, errbuf); 
        if (pcap == null) { 
           System.err.printf("Error while opening device for capture: " 
                + errbuf.toString()); 
                setErrorMessage("Error while opening device for capture: " 
                + errbuf.toString()); 
            return; 
        } 
        else{ 
            PcapPacketHandler<String> jpacketHandler = new 
PcapPacketHandler<String>() { 
 
            public void nextPacket(PcapPacket packet, String user) { 
                    final PersonalPacket aux = new PersonalPacket(); 
                    if (packet.hasHeader(ip)) { 
                            aux.setIpDestination(FormatUtils.ip(ip.destination())); 
                            aux.setIpSource(FormatUtils.ip(ip.source())); 
                            aux.setTimestamp(packet.getCaptureHeader().timestampInMillis()); 
                            aux.setSize(packet.getTotalSize()); 
 
                      } 
                if (packet.hasHeader(ethernet)){ 
                    aux.setMacDestination(FormatUtils.mac(ethernet.destination())); 
                    aux.setMacSource(FormatUtils.mac(ethernet.source())); 
                } 
                 
                if(aux.getIpSource() != null || aux.getIpDestination()!= null){ 
                     
                     if(!macSrc.contains(aux.getMacSource())){ 
                         
                        macSrc.add(aux.getMacSource()); 
                    } 
                    arrayPacket.add(aux); 
                } 
            } 
            }; 
 
            pcap.loop(-1, jpacketHandler, "TFG"); 
            pcap.close(); 
        } 
    } 
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    public double averageFrameSize(String analyzedMAC){ 
         
        int count = 0; 
        long totalSize=0; 
        double total; 
         
        for(int i=0; i<arrayPacket.size(); i++){ 
            if (arrayPacket.get(i).getMacDestination().equals(analyzedMAC)){ 
                 
                totalSize = totalSize + arrayPacket.get(i).getSize(); 
                count++;                 
            } 
        } 
         
        total = totalSize/count; 
        //System.out.println("The size average is: " + total); 
        return total; 
    } 
 
public double averageInternalTime(String analyzedMAC){ 
         
        int flag=0; 
        double num=0; 
        double totalTime=0; 
        double actual=0, last; 
        double total=0; 
        for(int i=0; i<arrayPacket.size(); i++){ 
            if (arrayPacket.get(i).getMacDestination().equals(analyzedMAC)){ 
                if (flag == 0){ 
                     
                    actual = arrayPacket.get(i).getTimeStamp(); 
                    flag = 1; 
                    num++; 
                } 
                else{ 
                    last = actual; 
                    actual = arrayPacket.get(i).getTimeStamp(); 
                    totalTime = totalTime + (actual - last); 
                    num++; 
                } 
 
            } 
        } 
        double mil = 1000.00; 
        total = (totalTime / num)/mil; 
        //System.out.println(total + " s"); 
        return total; 
    } 
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public double frameSizeDistribution(String analyzedMAC){ 
         
        float size; 
        float num=0; 
        float paquets500=0; 
         
         for(int i=0; i<arrayPacket.size(); i++){ 
            if (arrayPacket.get(i).getMacDestination().equals(analyzedMAC)){  
                size = arrayPacket.get(i).getSize(); 
                if(size > 500) 
                    paquets500++; 
                num++; 
                //System.out.println(size); 
            }    
          
        } 
         //System.out.println(paquets500); 
         //System.out.println(num); 
         double percentage = (paquets500/num) * 100; 
         //System.out.println(percentage); 
          
         return percentage; 
    } 
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