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Abstrakt
Detta projekt handlar om att skapa en WiFi-accesspunkt på en dator där datatrafik
till och från applikationer på en smartphone kan avlyssnas. Första steget i projektet
var att skapa accesspunkten på en bärbar dator med Windows 7 operativsystemet
och att dokumentera tillvägagångssättet. Programmet Wireshark installerades sedan
för att lyssna av internet trafiken mot en Android smartphone. Sista steget i projektet
var  att  mäta  och  tolka  nätverkstrafik  på  ett  antal  populära  "appar".  En  relativ
jämförelse gjordes mellan apparna med cache-minnet påslaget kontra avslaget.
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1. Inledning

1.1 Arbetets syfte

Mobila enheter och speciellt  smartphones är något som användas på olika sätt,  för
olika syften och bruk. Vårat syfte med detta projekt är att få en klar bild över vad som
skickas och tas emot från våra telefoner, vart informationen hamnar samt att skapa en
plattform som har möjligheten till att undersöka detta. Anledningen till varför detta
arbete utförs är för att få en bild över mängderna  data som skickas samt att fastställa
att den privata informationen som skickas inte hamnar vid främmande destinationer.
Vi använder sedan den information vi fått fram under våra tester för att svara på våran
frågeställning vi tar upp i rapporten.

Idén till just detta projekt fick vi från våran lärare Douglas Howie som även han var
väldigt nyfiken över hur information behandlades. Planen är även att detta ska kunna
användas i utbildningssyfte ett par år framåt vid högskolan. I figur 1 ser vi en skiss
över Douglas H. ursprungliga idé till plattformen.

Figur 1. En skiss över Douglas idé i ett väldigt tidigt skede.

1.2 Frågeställning

Dessa  frågor  är  en gemensam sammanställning av  vad våran  handledare,  Douglas
Howie, och vi vill ha svar på när detta projekt är slutfört. För att se resultaten och
svaren på denna frågeställning se rubrik 6.2 Svar på frågeställning.

1.Hur stora mängder paket skickas vid användning av olika applikationer?

2.Hur mycket skickas/tas emot av mobilen i viloläge?

3.Kommer informationen fram till destinationen man förväntar sig?
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2. Tekniska Termer bakom projektet

2.1 Nätverk

Figur 2. En bild över TCP/IP-skiktet

2.1.1 Ethernet  

Ethernet är en samling standardiserade metoder för att anordna datorkommunikation
via kabel med hög hastighet mellan datorer primärt i ett lokalt nätverk, oftast inom
samma fastighet. Ethernet är en typ av länk i ett IP-skikt[1]. Se figur 2 för en bild över
de olika lagren i TCP/IP-skiktet.

2.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi är en typ av teknik som används för trådlösa nätverk. Ett trådlöst nätverk är
skapat så man kan sända och ta emot data via radiovågor. Detta används för att inte
behöva vara trådbunden men även för mobila enheter så som surfplattor och mobiler
inte har ett uttag och tillgång till att få en internetanslutning trådbundet. Wi-fi är en typ
av länk i IP-skiktet[1]. Se figur 2 för en bild över de olika lagren i TCP/IP-skiktet.

2.1.3 IPv4

Ipv4 är version fyra av internetprotokollet. Ipv4 var den första versionen som fick stor
spridning och är idag den version som internet i huvudsak baseras på. En adress i Ipv4
består av 32 bitar. Ipv4 är en typ av Nätverk i ett IP-skikt[1]. Se figur 2 för en bild
över de olika lagren i TCP/IP-skiktet.

2.1.4 TCP (Transmission control protocol)

TCP är ett förbindelseorienterat dataöverföringsprotokoll som används för huvuddelen av
all kommunikation över Internet. TCP tillhandahåller en relativt pålitlig dataström mellan
två datorer och används för exempelvis HTTP. TCP är ett  transportalternativ i  ett  IP-
skikt[1]. Se figur 2 för en bild över de olika lagren i TCP/IP-skiktet.

2.1.5 UDP (User Datagram Protocol)

UDP är ett förbindelselöst (till skillnad från TCP) protokoll i transportskiktet för att
skicka datagram över ett IP-nätverk. Med förbindelselöst menar man att ingen session
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upprättas mellan sändare och mottagare. På så sätt  kan inte sändaren på UDP-nivå
garantera att mottagaren får paketet. UDP är ett transportalternativ i ett IP-skikt[1]. Se
figur 2 för en bild över de olika lagren i TCP/IP-skiktet.

2.1.6 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP är  ett  kommunikationsprotokoll  som används för  att  överföra  webbsidor  på
WWW(World Wide Web). Det ursprungliga syftet med HTTP var att ha en metod för
att kunna överföra HTML-sidor från webbservrar till webbklienter. HTTP är en typ av
Applikation i ett IP-skikt[1] [5]. Se figur 2 för en bild över de olika lagren i TCP/IP-
skiktet.

2.1.7 TLSv1 (Transport Layer Security)

TLS är ett sätt att kryptera protokoll för att göra det säkrare att utbyta information
mellan  datorsystem.  TLS  är  ett  kryptografiskt  protokoll  som  även  är  en  öppen
standard för just utbyte av krypterad information. TLSv1 är en typ att applikation i IP-
skiktet[1] [6]. Se figur 2 för en bild över de olika lagren i TCP/IP-skiktet.

2.1.8 Network packet

Ett  paket  inom nätverksteknik  kan  jämföras  med  ett  brev.  Paketet  innehåller  den
information  som  ska  överföras  via  nätverket  och  innehåller  avsändarens  och
mottagarens adress. För att trafiken ska kunna köras på ett bra sätt utan blockeringar så
hackar  man  upp  stora  datamängder  till  små  paket  så  att  det  går  snabbare  och
effektivare. [1]

2.1.9 MAC-adress

MAC-ADRESS är en unik identifierare för varje nätverkskort. Den består av 6 bytes,
som var  och  en  har  åtta  bitar.  Dessa  i  sin  tur  har  två  möjliga  positioner  (Binära
talsystemet) vilket gör att det finns 281 474 976 710 656 möjliga Mac-adresser. [7]

2.2 Operativsystem

2.2.1 Linux

Linux är ett  sorts  operativsystem som till  skillnad från exempel Windows har  till
mestadels fri programvara och en öppen källkod. Detta innebär att utvecklingen av
Linux ligger i ”allmänhetens” händer och hela tiden drivs framåt av privatpersoner
såväl som företag. [8]

2.2.2 Microsoft Windows

Windows  är  ett  operativsystem med  en  mycket  bred  spridning  på  persondatorer,
handdatorer  och  mobila  enheter.  Till  skillnad  från  Linux  så  ägs  detta  system  av
företaget Microsoft där källkoden är sluten och programvaran inte är gratis. 
Detta gör att  utvecklingen enbart  ligger i  Microsofts  händer och inte utvecklas av
”allmänheten” vilket Linux gör. [9]
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2.2.3 Command Line Interface

Command Line Interface (CLI) är kommandotolken, ett terminalfönster för Windows
baserade system.  Med denna kan du konfigurera filer och skapa saker mer fritt, dock
är det textbaserat och inte grafiskt. Det är genom CLI vi skapar våran anslutning för
att skapa våran accesspunkt. [12]

2.2.4 Android

Android är ett öppet operativsystem till mobila enheter. Dess konkurrent är iOS som
är  utvecklat  och  gjort  av  företaget  Apple.  Precis  som i  Linux/Windows så  är  det
samma här, Android är ett öppet operativsystem medans iOS är stängt. Det är även
Android mobila enheter som vi testar i detta projekt. [10]

2.3 Verktyg

2.3.1 Netsh

Netsh är ett kommandoverktyg för Windows operativsystem. Det kan användas
för att konfigurera nätverksenheter lokalt samt via fjärrstyrning.[2]

2.3.2 Wireshark

Wireshark är ett program utvecklat av The Wireshark Team. Det används för att
analysera datapaket som skickas i nätverk och kan användas för att felsöka och
analysera nätverket samt användas i skapandet av kommunikationsprotokoll.
[11]
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3. Genomförande 

3.1 Förberedelser

Vi startade projektet genom att prata med Douglas Howie, våran handledare, om  vilka
vi  behövde  prata  med  på  skolan  för  att  få  tag  på  arbetssal,  datorer,  vilket
operativsystem vi skulle kunna använda och vilken typ av hårdvara som behövs.
Tanken var  att  vi  först  skulle  bygga ihop en  stationär  PC med ett  inköpt  trådlöst
nätverkskort, så nästa steg bestod av att leta efter information angående nätverkskort
och avgöra vilka som skulle funka.

Samtidigt som vi gjorde detta letade vi även upp information om hur vi skulle ansluta
våra mobiler till datorn och sedan filtrera ut trafiken efter det med Wireshark. [3]

3.2 Byte av plattform

Efter att vi försökt hitta olika lösningar till den uppgift vi blivit tilldelad, letat efter
nätverkskort som kan fungera samt är inom ett rimligt inköpspris så pratade vi med
Anders Jackson vid Högskolan som gav oss idén att jobba med laptops istället.
Dessa innehåller den hårdvara vi behöver från start samt att skolan enkelt kan låna ut
dessa till vårat projekt.

Tanken var även att vi skulle köra ett Linuxbaserat operativsystem på våra datorer,
men det slutade med att vi använde oss av Windows 7 på båda de bärbara datorerna vi
fick av skolan. Anledningen var att vi inte hittade någon direkt lösning på hur vi skulle
skapa en accesspunkt via Linux och att Windows lösningen vi testade funkade direkt
och felfritt. Därför beslutade vi att enbart köra med Windows som operativsystem.

3.3 Nedladdning av programvaran

Den enda programvara vi själva behövde ladda ner var:

• Wireshark med WinPCAP drivrutiner[11].

Varför Wireshark valdes för detta projekt är för att Wireshark används i stor
utsträckning  när  det  kommer  till  nätverksanalysering  och  det  finns
dokumentation  samt  information  att  få  tag  på  många  håll.  Samt  att  våran
handledare Douglas H. var intresserad av att få testa använda sig av Wireshark
på plattformarna.

3.4 Skapandet av en accesspunkt med Windows 7

För att kunna läsa av den datatrafik våra mobiler sänder ut behöver vi ansluta dem till
en dator som har möjligheten att dela ut internetåtkomsten från högskolans nätverk till
mobilerna, samtidigt som den läser av mobilens trafik.
Vi skapar därför en accesspunkt via de datorer vi fått ifrån högskolan. Accesspunkten
fungerar som ett trådlöst nätverk som de mobila enheterna kan ansluta sig till. 
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Figur 3. Den markerade anslutningen är våran accesspunkt vi skapat. Sett ifrån kontrollpanelen.

Efter mobilerna har anslutit  sig så har de åtkomst till  internet  som delas från den
nätverkskabel som är kopplade till datorn (våran accesspunkt) och ett nätverksuttag
(skolans nätverk). I figur 2 är Wireless Network Connection 2 våran accesspunkt och
Local Area Connection den fysiska nätverksanslutningen vi delar internetåtkomsten
från.

När  Windows  7  konfigureras  till  en  accesspunkt  så  kan  man  fortfarande  arbeta
normalt med datorn och operativsystemet. Det trådlösa nätverket som skapas krypteras
även med WPA2 algoritm.

För att skapa en accesspunkt så läste vi och tog till oss information från en artikel
publicerad av firewall.cx[4].

För  en  svensk  instruktionsguide  över  skapandet  av  en  accesspunkt  se  bilaga  8.1
”How-to guide för att skapa App-sniffer” under bilagor i denna rapport.

3.5 Ansluta mobila enheter till accesspunkten.

När accesspunkten väl har skapats är nästa steg att ansluta de mobila enheterna mot
den.  De två enheterna vi  anslöt  mot  accesspunkten med körde båda Android som
operativsystem,  men  det  fungerar  likadant  att  ansluta  mobiler  som  kör  andra
operativsystem (t.ex. Apples iPhones) mot accesspunkten.
Det som behövdes göras var att gå in på nätverksinställningarna på mobilen och välja
det nätverk vi ville ansluta oss till. I figur 3 ser vi att mobilen har anslutit sig mot
accesspunkten  vid  namn  ”exjobb2”.  Vi  ser  även  att  ”exjobbWin”,  den  andra
accesspunkten, finns med.

Figur 4. Bild på en av testmobilernas nätverksinställningar. Ansluten mot accesspunkten ”exjobb2”.

6



3.6 Packet capture med Wireshark.

3.6.1 Val av nätverksgränssnitt.

När mobilen väl är ansluten mot våran plattform så kan nästa del av projektet påbörjas
– avlyssningen, undersökningen och svara på våran frågeställning.
Första  steget  blir  att  påbörja  en  capture  session  i  Wireshark  på  den
accesspunkt/nätverksgränssnitt  mobilen  nu  är  ansluten  mot.  När  wireshark  kör  en
capture session så fångas de paket som skickas i det nätverksgränssnitt vi valt upp och
visas i en grafisk miljö. Direkt när Wireshark startas får man möjligheten att välja
vilket gränssnitt man vill köra sin capture session mot och sedan starta den, vilket
visas i figur 4.

Figur 5. Bild på Capture menyn i Wireshark. Det markerade gränssnittet är våran AP.

3.6.2 Avlyssning av datatrafiken.

Efter gränssnittet har valts är Wireshark redo för att starta en capture session.
Wireshark kommer fånga upp de datapaket som skickas mot det valde grässnittet och
lista upp dem i en grafisk miljö med en tabelliknande struktur där man har möjligheten
att sortera efter olika kriterier exempelvis tid, protokoll, ursprung samt destination.
För våran uppgift är endast de paket som skickas från och mot de applikationer vi valt
att testa som är intressanta, därför behöver vi filtrera ut de paket som enbart skickas
från mobilen eller från mottagarens IP-adress.
Med Wireshark kan vi då enkelt filtrera på de kriterier vi anser passa, så när vi väl har
filtrerat ut de relevanta paketen kan vi då se vilka mängder paket som skickas, vilken
den totala storleken i bytes hamnar på samt vart paketen kommer ifrån och skickas
mot. I figur 5 filtrerar Wireshark ut paketen och visar endast de paket som antingen
skickas eller tas emot av IP-adressen 192.168.137.170.

Figur 6. Bild på filtreringsverktyget i Wireshark. Här filtrerar vi på IP-adressen som visas i bilden.
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4. Resultat

4.1 Accesspunkt

Den  första  delen  av  projektet  bestod  av  att  skapa  en  accesspunkt  på  våra
”avlyssningsplattformar”  där  vi  kan  ansluta  våra  mobila  enheter  via  en  trådlös
anslutning mot nätverkskortet. Detta är avklarat och fungerar utan problem.
I figur 6 ser man hur anslutningen ser ut i kommandotolken. Där finns information
som visar att nätverket är lösenordsskyddat med WPA2, namnet på nätverket, att det är
ett  802.11  (Wlan)  samt  att  det  är  en  klient  uppkopplad  till  det  nätverket  med
tillhörande Mac-adress. I figur 6 ser vi en utskrift i kommandotolken från kommandot
”netsh wlan show hostednetwork” 

    Figur 7. Utskrift från kommandot ”netsh wlan show hostednetwork” i kommandotolken

4.2 Wireshark

Nästa del av projektet var att avlyssna och fånga upp paketen som skickades och togs
emot av våra mobila enheter. För att göra detta så använder vi ett program som heter
Wireshark.  I  figur  7  ser  ni  en  skärmdump  av  en  testkörningen  medans  vi  kör
Facebookapplikationen på mobilen. 
Här  filtrerar  vi  i  programmet  så  att  vi  endast  tittar  på  paket  som  IP-adressen
192.168.137.170 skickar/tar  emot.  Denna  IP-adress  tillhör  en  av  våra  mobiler  och
utöver det så ser man destinationen (vilket är en av Facebooks IP-adresser), vilken typ
av protokoll som skickas samt information om paketen.
De protokoll som skickas i detta fall är TCP samt TLSv1. Se rubriken 2 ”Tekniska
termer  bakom  projektet” i  denna  rapport  för  en  kortare  beskrivning  över  dessa
protokoll.

Figur 8. Bild över en capture session i Wireshark.
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4.3 Analys och statistik

Den slutliga uppgiften för projektet var att kolla hur stora datamängder som skickas
och  vart  informationen  hamnar  när  vi  kör  diverse  olika  appar.  Här  är  en
sammanställning av de testkörningar där vi testar fem kända applikationer när de har
lagrad  cachedata  sen  tidigare  användning samt  utan  cachedata.  Vart  informationen
hamnar tas upp under rubrik 6.2 ”Svar på frågeställningen” 

Testkörningarna gick till på detta vis:
• Stäng  av  alla  applikationer  på  den  mobila  enheten  som inte  är  relevanta  till
testkörningen.
• Starta en specifik applikation. 
• Låt den köra i  30 sekunder och sedan stoppa capture sessionen i  Wireshark.  

Anledningen till att dessa fem applikationer testades är för att de används dagligen av
stora mängder folk, känns igen när de tas upp i rapporten, kan ha tillgång till personlig
information som användaren har uppgett samt att datamängderna som skickas passar
bra för testkörningarna.

I tabell & diagram 1 så visar testerna att Facebookapplikationen samt Spotify skickar
ut  flest  paket  av de applikationer vi  testar.  I  denna testkörning har data lagrats på
mobilen sedan tidigare(cache), därför behöver applikationen inte dra ner lika mycket
data vid upprepande användningar. 

I tabell & diagram 2 visar vi upp resultatet från testkörningarna där vi rensade ut den
tidigare lagrade data(cache) som applikationerna sparat ner på mobilen. Här ser man
att Instagramapplikationen skickar flest paket och dess paket är störst i lagringsstorlek.
Detta är på grund av att  Instagram är en applikation som används för att  nästintill
enbart publicera bilder, därför ökar storleken på den mängd data mobilerna behöver
ladda ner eftersom bilderna tar upp en större lagringsmängd jämförelsevis med ren
text, vilket en mer textbaserad applikation som Twitter skickar. 
Denna  ökning  för  Instagramapplikationen  ligger  på  ca  1200%  i  jämförelse  med
tidigare testkörning. Facebookapplikationen som skickade den största mängden data
under tidigare tester ökar nu med ca 140% med rensat cache i jämförelse, dock hamnar
den på andra plats.
I dessa tester tar vi även med två applikationer för att spela upp ljud- och videofiler,
Spotify  och  Youtube.  Eftersom  vi  enbart  startade  upp  applikationen  i  dessa
testkörningar så blir den datamängd som skickas via dessa två applikationer inte lika
stor som om de hade använt sina funktioner för att spela upp ljud- och videofiler, även
kallat ”streama”. Hade detta varit fallet så hade resultatet av testerna sett annorlunda
ut.

När det gäller sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram kan datamängden
variera kraftigt beroende på vad användaren själv laddar upp och ser i sitt nyhetsflöde.
Samt kan datatrafiken skilja sig beroende på den mängd data som lagrats innan på
mobilen och i vilken mån applikationen tar emot ny information som laddats upp av
andra användare. Detta delas/skickas sedan med/mot den applikation man använder.
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Tabell & diagram 1- Information över testkörningen med cache data lagrad på mobilen.

Tabell & diagram 2 – Information över testkörningen med rensat cacheminne på mobilerna
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5. Diskussion

5.1 Planering och uppföljning

Den  planering  vi  hade  i  början  av  projektet  fick  vi  ändra  ganska  omgående.
Grundtanken med detta projekt var att först och främst skapa en plattform som skulle
användas  som en  accesspunkt  för  de  mobila  enheterna  samtidigt  som plattformen
lyssnar av den mobila trafiken. Vi fick även ha i baktanke att göra det på ett sätt så att
Douglas  Howie  (våran  handledare)  blev  nöjd,  eftersom tanken  var   att  eventuellt
använda detta i framtida kurser för utbildningsändamål. På grund av bristande tidigare
erfarenhet på både våran och hans sida om Wireshark, avlyssning samt skapandet av
denna specifika plattform så fungerade inte den ursprungliga planeringen. Idén var att
köpa in  ett  trådlöst  nätverkskort  och sedan montera  in  det  i  en stationär dator.  Vi
började med att söka efter vilka krav vi behövde sätta på nätverkskortet samt ett som
uppfyllde dessa krav. Parallellt med detta sökte vi efter information och lösningar till
skapandet av plattformen samt anslutningen mellan den och mobilerna. Tyvärr hittade
vi  inga konkreta lösningar eller information  om ämnet samt ansåg vi att hårdvaran
var för dyr. Efter några möten med D. Howie angående våra problem så fick vi idén av
Anders Jackson vid högskolan att se efter om det är möjligt att använda en av skolans
bärbara datorer och se om tillhörande nätverkskort kan passa för uppgiften. Det visade
sig att A. Jackson idé fungerade och när det kom fram att det inte var nödvändigt att
införskaffa sig ny hårdvara så lade vi ner våran tidigare planering och började istället
jobba vidare med datorerna vi fått låna av skolan.

Uppföljningen har varit bra anser vi. Vi har försökt träffa D. Howie en gång i veckan
men även haft e-postväxling ca 2-3 gånger i veckan med varandra för att hålla honom
uppdaterad. Han har kommit med väldigt bra feedback samt hjälpt oss och kommit
med förslag under de perioder arbetet fastnade.

5.2 Diskussion om slutresultat

En tanke  bakom projektet  var  att  få  fram information  angående  datatrafiken  från
mobilapplikationer  –  hamnar  paketen  där  de  borde  hamna?  Vilka  mängder  paket
skickas? Skickar applikationen datatrafik när den inte borde göra det?
Detta  är  säkerhetsrelaterat  i  den  mån  att  privatpersoner  vill  veta  vad  som händer
bakom  applikationernas  kulisser,  vilket  gör  att  det  känns  relevant  i  nutid  när
information har blivit nästintill en valuta för vissa företag och personer.
Den andra delen av projektet bestod av att skapa en plattform som kan användas till
att  fånga upp den nämnda datatrafiken från mobilapplikationerna. Plattformen skall
även vara lätt att använda för eventuella framtida utbildningsmoment vid högskolan.
Vi är nöjda med det slutresultat vi har, vilket är två fungerande plattformar för just
detta ändamål – två bärbara datorer som kör operativsystemet Windows 7 och fyller
rollen  som accesspunkt  till  mobilerna.  I  dessa  två  plattformar  använder  vi  oss  av
programmet Wireshark för att fånga upp och hantera den datatrafik som går igenom
accesspunkten  och  vidare  ut  på  skolans  nätverk.  Vi  har  även  gjort  tester  och
undersökningar med hjälp av Wireshark när det gäller datatrafiken från mobilernas
applikationer.  En  idé  vi  inte  lyckades  uppfylla  med  projektet  var  att  en  av
plattformarna skulle köra ett Linuxbaserat operativsystem. 
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Detta skulle ge ett alternativ till den Windowsbaserade plattformen samt variation för
framtida utbildningsändamål i den form av att man får jobba med två olika miljöer.
En annan del som inte fullföljdes var att vi skulle bygga ihop en helt egen stationär
plattform med  införskaffat  nätverkskort  samt  köra  det  i  ett  speciellt  Linuxbaserat
operativsystem kallat Kali Linux. Anledningen till varför vi valde att inte fortsätta på
detta spår med en stationär plattform togs upp i rubrik 5.1 samt tas det upp i rubrik 5.3.

Vi  har  kunskapsmässigt  lärt  oss  mer  om  att  jobba  med  nätverk,  datapaket,
accesspunkter, Wireshark, nätverkskort samt avlyssning när det gäller datatrafik.
Arbete i projektform är även det en lärorik upplevelse, vilket kommer vara nyttigt att
ha med sig i framtida uppdrag i projektform.

5.3 Problem under arbetets gång.

Det enda stora problem vi har stött på under exjobbet var att få fram vilken typ av
hårdvara vi behövde till våran app-sniffer samt hur vi skulle lösa uppgiften med att
skapa  en  accesspunkt  med  den  stationära  dator  vi  hade.  Vi  pratade  med  våran
handledare Douglas Howie, som även gav oss idén till uppgiften, om vad vi kunde
tänkas behöva när det gäller hårdvaran och hur slutprodukten skulle kunna fungera. 
Det var lite oklart i början exakt vad Douglas ville ha för slutprodukt. Tanken först var
att skapa en stationär app-sniffer med ett nätverkskort, men vi kom sedan fram till att
det var okej att använda bärbara datorer med medföljande nätverkskort.
Detta gjorde att tid gick åt med att leta nätverkskort, olika lösningar samt kolla på
alternativ till nätverkskorten.
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6. Slutsats

6.1 Vidareutveckling i framtiden

Efter att målen för slutprodukten blivit uppfyllda enligt Douglas Howies krav anser vi
att projektet är slutfört för det mål vi satt upp. Dock med mer tid hade vi gärna velat
sätta upp en accesspunkt med Linux som operativsystem men även lära oss sortera och
förstå  paketen  som  granskas  i  Wireshark  på  ett  bättre  sätt.  Våran  kunskap  om
Wireshark skrapar bara på ytan och det är möjligt att  med mer tid så hade vi haft
möjligheten till att fördjupa oss mer inom detta område.

6.2 Svar på frågeställningen

1. Hur stora mängder paket skickas vid användning av olika applikationer?
Svar: Det är större mängder som skickas än vad vi förväntat oss. I de testkörningar vi
utförde (Se rubrik 4.3 ”Analys och Statistik”) har vi enbart utfört enklare scenarion. 
Eftersom  personer  använder  sina  mobila  applikationer  på  olika  sätt  och  i  olika
mängder så kan man inte exakt fastställa hur mycket en applikation sänder ut. Dock
har vi testat att ta reda på hur många paket som skickades under de scenarion vi skapat
och hur stor skillnaden blev mellan ett rensat och ickerensat cacheminne.

2. Hur mycket skickas/tas emot av mobilen i viloläge?
Svar: Väldigt små mängder vad vi kan se. Meningen var att kolla om applikationerna
hela tiden skickar i smyg men från våra tester så ser vi inget som kan stödja denna
tes ,det skickas runt 5-10 paket när mobilen går i viloläge. Däremot om du har valt att
aktivera  automatisk  uppdatering  på  exempelvis  en  väderapplikation  eller  någon
liknande så kommer mobilen att skicka och ta emot paket under tiden. Men har du
som användare valt att stänga av en sådan funktion så skickar den mobila enheten inga
större mängder datapaket.

3. Kommer informationen fram till destinationen man förväntar sig?
Svar: Ja. Under alla tester vi har kört stämmer det och alla IP-adresser på destination
vi har kollat upp stämmer med den applikation/webbsidan vi har använt/besökt.
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8. Bilagor

8.1 How-to guide för att skapa App-Sniffer

8.1.1 Skapa accesspunkten via kommandotolken.

Det  första  steget  för  att  skapa  en  accesspunkt  är  att  starta  upp  Windows
kommandotolk (Command Line Interface),  detta kan göras via Windows startmeny
genom att söka på cmd och sedan köra kommandotolken som admin.

Konfigurationen  och  skapandet  av  accesspunkten  görs  via  ett  kommando  i
kommandotolken:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=”namn” key=”lösenord” 
keyUsage=persistent
Skriv ut detta kommando och tryck sedan Enter.

De olika delarna detta kommando innehåller är:
netsh – detta är det kommandoverktyg vi använder.

wlan – Vi berättar att vi vill konfigurera och hantera 802.11 trådlösa uppkopplingar.

set hostednetwork – Vi berättar att den konfigureringsinformation vi vill införa när det
gäller delade nätverk kommer efter detta kommando.

mode=allow – här tillåter vi att nätverket delas

ssid=”namn” -  här tilldelas det namn/id du vill ha på ditt delade nätverk, då istället
för ”namn” så kan det exempelvis stå ”MyNetwork”. 

key=”lösenord” - här tilldelas det lösenord/den nyckel du vill nätverket ska ha.
Likt  det  föregående  kommandot  så  byter  man  ut  ”lösenord” mot  ett  önskvärt
lösenord. 

keyUsage=persistent – detta kommando bestämmer att  den nyckel(lösenord) vi har
skapat ska antingen vara konstant eller temporär. I detta fall vill vi att den ska vara
konstant så vi skriver persistent efter keyUsage=.
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När kommandot väl har körts så kommer kommandotolken mata ut denna text om all
information är korrekt:

The hosted network mode has been set to allow.
The SSID of the hosted network has been successfully changed.
The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

Vi har nu skapat det delade wlan vi ska använda som en accesspunkt. I bilden nedan
ser  vi  att  nu  finns  det  en  ny  network  connection  under  Network  connections  i
kontrollpanelen. Det är denna som mobilerna kommer ansluta sig mot sedan.
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8.1.2 Hantera accesspunkten via kommandotolken

Efter accesspunkten har skapats så kan du använda kommandotolken i Windows för
att hantera det delade nätverket.
Det första vi behöver göra är att starta upp själva accesspunkten efter vi har skapat
den. Detta gör vi genom kommandotolken via detta kommando:
netsh wlan start hostednetwork
Då ska det se ut så här i Network Connections under kontrollpanelen:

Vi ser nu att accesspunkten har startats och i detta fall har den namnet ”exjobbWin”.

Några andra kommandon som kan vara bra att veta är:

För att stänga av det delade nätverket:
netsh wlan stop hostednetwork

För att visa det delade nätverkets status:
netsh wlan show hostednetwork

Med ”show hostednetwork” så får du fram information om det delade nätverket. Vi
kan exempelvis se dess status, nätverkskortets Mac-adress samt om några klienter är
anslutna. Just nu har vi inte anslutit någon mobil mot accesspunkten, men när det väl
är gjort så kommer vi se mobilens Mac-adress under ”Number of clients”.
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8.1.3 Installation av Wireshark och påbörja en avlyssning.

Nu när vi har en fungerande accesspunkt som mobilerna kan ansluta sig mot så kan vi
installera Wireshark så vi har möjligheten av att lyssna av den datatrafik mobilerna
skickar mot accesspunkten.
Wireshark kan man ladda ner här:   http://www.wireshark.org/download.html 
Beroende  på  vilket  operativsystem  man  använder  så  behöver  man  välja  den
installationsfil som passar. Kör sedan filen du nu har laddat ner.
Följ de instruktioner som anges under installationsprocessen. När detta är avklarat har
Wireshark installerats och är redo att användas.

När du startar upp Wireshark kommer du se detta:

För  att  påbörja  avlyssningen av  datatrafiken vänder  vi  oss  till  den del  som heter
”Capture” i  bilden.  Här behöver du välja vart  du vill  att  Wireshark ska lyssna av
trafiken någonstans och i detta fall väljer vi våran accesspunkt vilket mobilerna är
anslutna till. Välj accesspunkten (här heter den ”Wireless Network Connection 2”)
och tryck sedan på ”Start” .

När du har startat din capture session så ser det ut så här:
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I denna bild ser vi att Wireshark inte har börjat fånga upp några paket än.
Om mobilen är ansluten mot accesspunkten och en applikation som använder sig av
internetåtkomsten körs  så kommer det  börja dyka upp datapaket  i  denna lista och
information som tillhör det.

Vi rekommenderar videon ”The Ultimate Wireshark Tutorial”  för en mer djupgående
förklaring av de olika verktyg som finns i Wireshark och exempel på hur man kan
arbeta med Wireshark.
Länk:  https://www.youtube.com/watch?v=Lu05owzpSb8 

Övriga länkar vi rekommenderar angående Wireshark:

* Wireshark wiki - Capture setup:  http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup , besökt senast 
2014-05-30

* U. Lamping, R. Sharpe, E. Warnicke, Wireshark User's guide, [Pdf] 
(http://www.wireshark.org/download/docs/user-guide-a4.pdf) , besökt senast 2014-05-30

* Howtogeek - How to use wireshark to Capture, Filter and Inspect Packets, n.d, 
http://www.howtogeek.com/104278/how-to-use-wireshark-to-capture-filter-and-inspect-
packets/ , besökt senast 2014-05-30
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8.2 Dagbok

Här har vi bifogat våran loggbok/dagbok vi fört under projektets gång.
--------------------
31/1
Möte med Douglas klockan 13:00
Genomgång om Examensarbete klockan 15:00

”App-Sniffer”
Pratat med Douglas ang. uppdraget om att skapa en dator som skall kunna ”sniffa”
upp datatrafik från olika mobilapplikationer.
Han sa att vi kunde söka i ACM(databas) efter information.
Pratade även hastigast med Jackson om den typ av nätverkskort vi behöver i datorn.

WifiNIC:

• Stöd av Linux 

• Stöd för Accesspunkt (AP) 

• Se till att det passar med det moderkort som finns med den dator vi får
använda

Hårdvara:

• Datorn vi skall jobba med 

• Wifi-nätverkskort
Mjukvara:

• Linux OS (Möjligen Kali Linux) 

• Wireshark för att sniffa upp paketen med (kan ändras)

• Pcap (Packet capture)

Vi fick även några namn till personer vid högskolan vi kan prata med om projektet:

• Staffan Nygren – IT 

• Tony Malmqvist – IT 

• Anders Hermansson
Vi och Douglas H tittade även på den lokal vi ska få arbete i vid hus 11, Plan 6.

01/4
Skrivit en projektbeskrivning för exjobbet och försökt läsa på lite om nätverkskorten
och lite om Kali Linux. Bestämt att vi ska åka in imorgon (onsdag) klockan 11 till HiG.
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02/4
Pratade med Tony vid IT om vilket kort vi skulle kunna behöva och hur vi ska göra
med datorn.
Datorn skulle Tony fixa så fort vi vet vilket typ av kort/vilken lösning vi ska göra så han
vet vad som behövs.
På “ask.wireshark.org”  ställde  vi  frågan  om vilket  kort  vi  skulle  behöva,  fick  olika
förslag på olika lösningar och länkar till wiresharks egna wiki.
Ett av förslagen var att lösa uppgiften via TAP eller SPAN.
Ringde Tomas Trygg (Johans pappa) som jobbar vid IT avdelningen på Atlas Copco i
Tierp ang tips på hur vi skulle kunna lösa det och vad vi skulle tänka på. Han föreslog
att kanske använda en switch med monitorport.

Mejlade även Douglas Howie och frågade om vi kunde mötas före måndag och prata
om vad exakt som krävs av projektet.

Läst: Wikipedia.org “Network Tap”
networkcritical.com/support/what-are-network-taps 
http://wiki.wireshark.org/

03/4
Pratat med Damir om hur vi ska lägga upp arbetet.
Suttit och läst igenom Wireharks user guide samt installerat wireshark på en laptop
med Linux och testat. 
Har även läst på om Wireshark på deras egna wiki när manualen hänvisat till det.

Läst:
http://www.wireshark.org/download/docs/user-guide-a4.pd
http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup 
http://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/WLAN 

04/4
Möte vid Douglas H 15:00.
Vi pratade om vad slutresultatet av projektet borde vara. Vad han hade tänkt sig att
projektet ska innehålla och hur vi skulle lösa det.
Vad vi  kom fram till  var  att  användning av adaptern som vi  kollat  på tidigare kan
användas om vi kanske inte hittar några lösningar eller information ang den tanke vi
hade först med projektet (använda wifi-nic som AP och sniffa upp datapaketen inuti
datorn.).
Han sa att han skulle kolla upp om wifi-nics under helgen så vi vet ungefär vad som
behövs.
Vi  ska  leta  upp  information  ang Ethereal  (network  protocol  analyzer)  och  om det
fortfarande används.

06/4 (Söndag)
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Letat upp information om Ethereal.
Vad  jag  hittade:  Ethereal  bytte  namn  till  Wireshark  runt  2006  och  ethereal  som
programvara stöds inte längre och senaste versionen släpptes 2006.

07/4
Möte med Douglas H 13:00
Nästa möte 15/3 13:00 - Tisdag
Ethereal vs Wireshark pratade Douglas om.
Han föreslog att kanske köra en äldre platform - äldre windows os med ethereal.
* Kör på två platformar - en windows och en linux

Kort möte med Jackson efter.
* Kolla efter nätverkskort som kan fungera som en AP - både externa och vanliga.
* Jackson tycker att vi ska köra Wireshark istället för ethereal - wireshark fungerar
likadant och gör exakt samma saker och stöds i nuläget.
* Linux OS
* Wardriving - kolla upp om det kan vara relevant!
* TCPDump

Ska kolla upp ang hur man ska göra för att skapa en AP/Router med en dator via
windows och/eller linux. Kolla igenom länken ang Wireshark Douglas H skickade i ett
mejl.
Läst:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wardriving
http://en.wikipedia.org/wiki/Tcpdump
Ska läsa:
http://www.ubuntulinuxhelp.com/how-to-setup-a-wireless-ubuntu-router/
http://www.howtogeek.com/104278/how-to-use-wireshark-to-capture-filter-and-inspect-
packets/
Kan vara relevant till att skapa en AP/Router:
Router:
https://www.youtube.com/watch?v=zmha-rFlYhk
http://filecluster.hubpages.com/hub/How-to-Turn-your-computer-into-a-WiFi-router
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-1649489/creating-virtual-router-windows.html
(BRA)----http://www.practicallynetworked.com/networking/create_a
%20virtual_wireless_router_with_windows.htm  
http://readwrite.com/2009/10/28/how_to_turn_your_windows_7_computer_into_a_wire
les

AP:
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http://kiekeboe100.hoefman.be/blog/2011/03/creating-an-access-point-in-windows-7/
http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-7-
access-point.html
(google  search)  https://www.google.se/search?
q=Creating+a+AP+with+windows&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-
SE:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_v9CU8vjMOaO8QeFq4EQ

08/4
Läst:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_ad_hoc_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Netsh
Kollat igenom olika lösningar (länkarna från gårdagen) för hur man kan skapa en wifi-
router med en windows pc.

09/4
Väntar fortfarande på svar från Tony Malmqvist vid HiG ang de datorer vi skall få  

jobba på.

10/4
Fortfarnde inget svar fårn Tony.
Läst igenom:
http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-7-
access-point.html 
Vilket är en liknande lösning med de tidigare länkar jag läst - så vi bör testa detta så
fort som möjligt när vi får våra datorer.

11/4
Bortrest (Johan)

14/4
Bortrest (johan)

15/4
Möte med Douglas, berättade att vi inte fått tag på datorerna än. Visade sig att Tony
var sjuk förra veckan så därför fick vi inte tag på han. Letade efter han igen idag men
fick inte tag på han igen, mejlade han istället och han svarade senare på dagen och
sa att vi kunde hämta dem imorgon.

16/4
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http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-7-access-point.html
http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-7-access-point.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Netsh
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_ad_hoc_network
https://www.google.se/search?q=Creating+a+AP+with+windows&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_v9CU8vjMOaO8QeFq4EQ
https://www.google.se/search?q=Creating+a+AP+with+windows&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_v9CU8vjMOaO8QeFq4EQ
https://www.google.se/search?q=Creating+a+AP+with+windows&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_v9CU8vjMOaO8QeFq4EQ
http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-7-access-point.html
http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-7-access-point.html
http://kiekeboe100.hoefman.be/blog/2011/03/creating-an-access-point-in-windows-7/


Åkte in till skolan och fick tag på Tony. Fick två laptops - en med windows 7 & admin
rättigheter och den andra som vi ska installera någon Linuxversion på.
Följde  http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-
7-access-point.html och lyckades skapa ett wlan som min Android mobil kan koppla till
och komma åt internet via datorn. 
Har installerat wireshark och lyckats lyssna av trafiken på det wlan som mobilen är
kopplad till. Där ser man vilken IP-adress mobilen har fått om man jämför den Mac-
adressen med den Mac-adress man ser i cmd/cli fönstret via kommandot netsh wlan
show hostednetwork.

17/4
Diskussion om projektet och bollade idéer

18/4
Långfredag.

21/4
Åkte in till skolan idag, visade sig vara stängt så vi kunde inte jobba med datorerna.

22/4
Möte med Douglas 10:00
Berättade för honom om våra framsteg, pratade om vad som skall tas upp i rapporten
samt hur den ska se ut. Han hänvisade oss till diva-portal.org där vi laddade hem en
exjobb rapport skriven av en viss Fredrik Andersson - denna rapport visade Douglas
på sitt kontor som ett exempel.
Han pratade om redovisningen samt kontrollseminariet  -  vi  kan ta  med oss några
bilder samt referenser till seminariet.
Fick en usb-sticka med Ubuntu till Damir dator.

Vi har testat packet capture på min ZTE-blade Android mobil när vi använt oss utav
apparna Youtube, Resrobot och samt Facebook i telefonens webbläsare.
Vi gjorde nslookup på de främmande IP-adresserna som kom fram i wireshark när vi
använde apparna och de visade sig vara respektive apps företags IP-adresser så nu
vet vi att det funkar. Testade Twitter på Damir HTC mobil och körde nslookup på de
adresser som kom upp - en som tillhörde, men även en som tillhörde Facebook.

Läst:
http://www.howtogeek.com/104278/how-to-use-wireshark-to-capture-filter-and-inspect-
packets/
Kollat klart:
https://www.youtube.com/watch?v=Lu05owzpSb8
23/4
Arbete hemma - kollat på ovanstående youtubeklipp samt laddat hem wireshark till
min hem PC

28/4
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https://www.youtube.com/watch?v=Lu05owzpSb8
http://www.howtogeek.com/104278/how-to-use-wireshark-to-capture-filter-and-inspect-packets/
http://www.howtogeek.com/104278/how-to-use-wireshark-to-capture-filter-and-inspect-packets/
http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-7-access-point.html
http://www.firewall.cx/microsoft-knowledgebase/windows-xp-7-8/968-windows-7-access-point.html


Kontrollseminarium med Douglas. Pratade om projektet och vad vi har gjort. Douglas
pratade om rapporten samt hur redovisningen går till.
Jag och Damir gick sedan upp och påbörjade rapporten samt köra lite tester med
wireshark och Facebookappen.

29/4 
Visade Douglas datorerna, han var nöjd. Pratade om vad vi har kvar att göra nu -
rapport  och  testkörningar  (diagram,  tabeller  osv).  Skrev  lite  förklaringar  till  olika
tekniska termer som ska finnas med i rapporten.

Maj - Juni
Resten av tiden har vi jobbat med rapporten, presentationen och oppositionsfrågorna.
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