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Резюме. Настоящият доклад представя реализацията на софтуер – генератор на
интернет пакети, който може да се използва за тестване на мрежови устройства. За
написването на самия генератор е използван програмният език С, както и технологията Raw
Socket в Linux среда. Мрежовите протоколи, които могат да се генерират от разработения
софтуер са IGMP, UDP и ICMP. Работоспособността на генератора е проверена, чрез
използването на специализираните програми Wireshark и tcpdump. Генераторът на интернет
пакети е предназначен да бъде използван от системни и мрежови администратори (а не от
обикновени потребители) и именно поради тази причина не е реализиран с графичен
интерфейс, а единствено чрез команден ред.
Internet packet generator for testing of network devices (Vladimir Dimitrov, Nikola Nikolov).
The paper presents the implementation of software – an internet packet generator that can be used for
testing of network devices. For the generator’s implementation is used the programming language C,
as well as the technology Raw Socket in Linux environment. The network protocols that can be
generated by the developed software are IGMP, UDP and ICMP. The working capacity of the
generator is tested by the specialized programs Wireshark and tcpdump. The internet protocol
generator is designed to be used by system/network administrators (rather than by regular users) that
is why it is not having a GUI, but a command line interface only.

Тази работа има за цел да представи
реализирането, използването и прилагането на
генератор на интернет пакети за изследване на
мрежови устройства. Генераторът представлява
софтуер, който може да създава и изпраща
интернет пакети по мрежа (LAN, WAN и други).
Базиран е на програмния език С, защото като език
от по-ниско ниво, той позволява по-голям контрол
върху заделянето на памет, управлението на
портовете за комуникация между отделните
устройства, а също така и по-голяма гъвкавост при
сглобяването на пакетите. Използвана е
технологията Raw Socket [1] – сокети, които
позволяват директно приемане и предаване на
пакети. Генераторът оперира на 2ри и 3ти слой от
еталонния OSI модел като са познати и други [2,
3]. Там се извършва и самото сглобяване на

съответните интернет протоколи – IGMP, ICMP и
UDP. Генераторът на интернет пакети е софтуер,
който се използва за тестване, диагностика и
настройка на мрежови устройства. Той разполага с
конзолен интерфейс, като това го прави удобен за
употреба от системни и мрежови администратори.
Главното му предназначение е да бъде използван
от сървъри като чрез него администраторите да
могат да проверяват, тестват или настройват
мрежови устройства в съответната мрежа.
Софтуерът се състои от три модула:
• пакетни структури на протоколите – IGMP,
ICMP и UDP;
• модул за прикрепяне на пакета към
съответния мрежов интерфейс;
• модул,
изграждащ
потребителския
интерфейс.
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Фиг.1. Архитектура на софтуерното приложение.

Основните
структури,
представящи
изпращания от генератора пакет се намират във
файла structs.h. Структурата packet_struct е
основна и се използва за сглобяването на
изходящите пакети. Тя съдържа полета с имената
на сегментите, които изграждат протоколите.
Полето unsigned char packet[1500] е изходящият
пакет, който се изпраща през съответния мрежов
интерфейс. Неговата дължина е 1500 байта, тъй
като това е максималната дължина на един
интернет пакет. Останалите полета съдържат
дължината на отделните сегменти в пакетите.
Етернет хедъра е с дължина 14 байта и именно
това е числото, което се записва в полето int
eth_hdr_offset. То помага с това, че данните, които
са определени за етернет хедъра – MAC адреси и
тип на следващ протокол ще бъдат на точно
определените за тях места.
Останалата част от този модул се състои в
проверка за коректността на въведените от
потребителя данни. Въведените в конзолата данни
се подават към съответната за целта функция и се
проверяват. Например за сегмента IP – всеки IP
адрес се състои от четири десетични числа,
разделени с точка помежду си. Това е и една от
основните цели на този тип функции, следи за
правилно въведени данни. След това се прави
проверка за големината на целите десетични
числа, тъй като тяхната стойност може да бъде в
диапазона 0÷255. Ако бъде въведено число извън
този диапазон или то не е цяло, програмата ще

Пакетни структури на протоколите IGMP,
ICMP и UDP
Тази част от софтуера включва файловете –
igmpstruct.c, icmpstruct.c, ipstruct, macstruct.c,
udpstruct.c, structs.h, както и съответните хедър
файлове, съдържащи декларациите на самите
структури, както и декларациите на съответните
функции. Тук се създават пакетните структури на
протоколите, които се изпращат от генератора.
Езикът С позволява използването на структури от
данни, като данните в самата структура могат да
бъдат с различна дължина. По този начин лесно
може да бъде съобразена и създадена съответната
пакетна структура. Освен самите структури на
протоколите в тази част на софтуера е включена и
проверка за коректност на данните. Правят се
съответните проверки за формата на определени
сегменти /IP адресът се записва като четири
байтово число разделено с точки, МАС адресът се
записва се като шест байтово число, разделено с
двоеточие и други/. Също така в тази част от
програмата се извършват и контролни суми за
някои от сегментите. Контролните суми се
използва при проверка за цялостност на данните
при предаването им. Програмите включват CRC
на изходните данни в създадения архив, за да
може получателят да се увери, че разархивираните
данни са коректни. Опростен за реализация, при
това осигуряващ ниска вероятност за възникване
на колизия.
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съобщи това на потребителя и съответно, той ще
трябва да направи необходимите корекции, за да
може програмата да продължи нормалната си
работа.
Като първи параметър на функцията се подава
низът, който е въведен от потребителя, като този
параметър е от тип char*, и той трябва да бъде
преобразуван до тип unsigned char*. Именно
затова вторият параметър във функцията е от този
тип. С ключовата дума unsigned се указва на езика
С, че тази променлива не може да приема
отрицателни стойности (стойности със знак).
Друга проверка, която прави функцията е за
дължината на IP адреса. Тя не трябва да е поголяма от четири. Съответно се взима броя на
числата разделени с точка. Ако тя е по-голяма от
съответните четири числа, то останалата част се
изрязва. Това е функцията, която извършва
броенето и съответно записва дължината на IP
адреса.
Аналогично стоят нещата за всеки един
сегмент или поле от сегмент, което се въвежда от
потребителя /МАС адрес, TTL, Мах Response
Time, и други/.
Друга част от сегмента е сглобяването на
съответният сегмент. Отново за пример е взет IP
сегмента. След направените проверки на
въведените от потребителя стойности, то следва да
се зададат стойностите по подразбиране в
сегмента, както и да се пресметне и да се зададе в
съответното поле, контролната сума за IP адреса.
Това се случва в определена функция, до която
потребителят няма достъп. В тази функция се
пресмятат и отместванията (offsets) за сегментите,
като те са много важни, защото определят
местоположението на следващия сегмент в
протокола. Тук се използват вече създадените
структури за сегментите. Тези структури се
намират в хедър файла structs.h. Там се съдържат
само декларациите на структурите.
Тази структура съдържа всички полета, които
описват IP хедъра. Те са от тип unsigned, тъй като
не се допускат числа със знак да бъдат задавани в
протоколите. Тук езикът C дава голяма гъвкавост,
тъй като всеки един тип в този език има съответна
дължина. Например типът int е с дължина 4 байта.
Именно толкова е дължината и на IP адреса.
Затова се използва следната декларация: unsigned
int ip_hl:4;
За полета със дължина 2 байта се използва типа
short int. Такива са полетата за дължина на IP
хедъра, както и за пореден номер (ID). За полета с
дължина 1 байт се използва типа char. За полета с

големина, например 6 байта, какъвто е случаят с
МАС адресите се използва масив от тип char, като
дължината на този масив е 6 байта: unsigned char
mac[6]; Аналогични са и всички останали
структури за съответните хедъри/ethernet, igmp,
icmp, udp/.
Този тип функции реализират въвеждането на
стойностите по подразбиране в сегментите, както
и стойностите въведени от потребителя. Това са
функциите,
които
изграждат
съответните
сегменти. Тук като параметри на функцията е
зададен главният пакет, който ще бъде изпратен
през мрежовия интерфейс, IP адрес дестинация,
както и IP адрес източник, като тези две полета са
въведени от потребителя преди функцията да бъде
извикана. Също така и параметър за TTL (Time To
Live), който също се въвежда от потребителя и
параметър
протокол,
който
съдържа
шестнайсетично число, което определя типа на
следващия сегмент. Тук се пресмята и контролната
сума, която се явява много важна стойности, тъй
като без правилно пресметната контролна сума, то
пакетът ще бъде отхвърлен от мрежовия
интерфейс в дестинацията. Във функцията се
пресмятат също така и отместванията за
протоколите след IP, като в случая, това са
протоколите IGMP, ICMP и UDP. Пресмятат се
като се вземе предвид дължината на пакета до
момента и към него се прибави дължината на
съответният сегмент, в случая този сегмент е IP.
Програмата използва този модул, тъй като е
необходимо всяка една стъпка в изграждането на
съответния пакет да бъде строго обособена. Тук
програмата работи на по-ниско ниво, тъй като се
грижи за големината на сегментите в пакетите, за
проверките и валидациите и тези преобразувания
и допълнителни работи не са видими за
потребителя.
Модул за прикрепяне на пакета към
съответния мрежов интерфейс
Този модул реализира свързването на
програмата с мрежовия интерфейс, както и
прикрепянето на вече създадения интернет пакет
към този интерфейс. Тук операционната система
Linux (Ubuntu), както и езикът С позволяват да се
използва т.н. Raw Sockets.
Raw Socket – това е интернет сокет, който
позволява директно приемане и изпращане на
"суров" мрежов пакет. Изборът на raw socket
позволява използването на структурите, които са
създали в модула за създаването и обособяването
на пакетите. В случая този метод предлага
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имплементацията на създадените хедъри да могат
да станат видими в потребителското пространство.
Избрани са за използване именно този тип сокети,
тъй като те се използват за предаването на
протоколи от типа IGMP, ICMP, както и за някои
маршрутизиращи протоколи.
Самият модул включва функции за създаване
на сокет, за свързване към съответен мрежов
сокет, както и за изпращане на пакета по
мрежовия интерфейс посредством вече създадения
сокет.
Сокетите са протоколно независими методи за
създаване на връзка между два процеса. Сокетите
се характеризират по техните домейни, тип и
транспортен протокол. Двата главни домейна са
AF_UNIX – адресният формат е UNIX и име на
файл, АF_PACKET, който се използва и в
пакетния генератор. AF_ PACKET адресният
формат е базиран на хостове и номера на портове,
а също така указва, че се изпраща цял интернет
пакет. Функцията, която реализира създаването на
сокета, както и проверката за валидност (дали е
създаден правилният сокет, както и дали не е
възникнала грешка при неговото създаване) се
реализира от функцията CreateRawSocket:
Като неин входен параметър е протоколът,
който ще се изпраща по сокета, който ще бъде
създаден. Променливата rawsock от своя страна се
използва, за да може да се провери дали не е
възникнала грешка при създаването на сокета.
Основната функция, която позволява да се
създават сокети в С и в Linux операционни
системи е socket(); Като нейни параметри са типа
на връзката, която ще се осъществи, това какъв
протокол се очаква да постъпи в сокета, както и
начина на комуникация между приемащата и
предаващата страна. Функцията връща цяло число
в зависимост от това дали сокета е създаден
успешно или е възникнала грешка. Ако възникне
грешка, то стойността, която ще бъде върната от
функцията ще бъде отрицателна. Именно затова се
прави проверка на тази върната стойност. Ако има
проблем, то съответно потребителят ще види
съобщение за грешка. В противен случай,
функцията CreateRawSocket ще върне стойността
на новосъздадения сокет.
Друг важен аспект, който е реализиран в този
модул е свързването на новосъздадения сокет към
активния мрежов интерфейс на операционната
система. За целта е създадена нова функция с име
BindRawSocketа.
Нейни параметри са името на мрежовия
интерфейс, даден от самата операционна система.

Вторият
параметър
е
стойността
на
новосъздадения сокет, който може да бъде взет от
предходната функция. Третият параметър е
протоколът. Тук са използвани две структури,
които се съдържат в заглавните файлове
sys/socket.h, net/if.h. Първият файл съдържа
подробна информация за всички налични сокети в
съответната операционна система. Това позволява
да може да се достъпи опциите и полетата на вече
новосъздадения сокет. Вторият библиотечен файл
съдържа информация за мрежовите интерфейси в
операционната система. Там може да се извлече
информация за името и съответно за адреса на
мрежовият интерфейс в операционната система.
Тук се използва и системната функция ioctl. Тя
прави обръщение към операционната система и
може да управлява различни интерфейси. Извиква
се, за да може да се укаже на мрежовия интерфейс,
че се иска да се работи с него. Извикването се
осъществява по име на интерфейса. Ако
интерфейс с такова име не съществува или е
възникнала
някаква
друга
грешка
при
обръщението към търсения интерфейс, то
програмата ще изкара в потребителския интерфейс
съобщение за грешка. Основната функция, която
се използва в функция за свързване на сокета към
интерфейса е
bind();. Нейни параметри са
стойността на новосъздадения сокет, а останалите
два параметъра са свързани с големината и
местоположението на сокет структурата. Отново
има проверка за това дали свързването е било
успешно или не. При неуспех, функцията ще
върне отрицателен резултат и програмата ще
прекъсне по-нататъшното си изпълнение като
успоредно с това потребителят ще може да види в
конзолата съобщение за грешка. При успех
функцията BindRawSocket връща стойност 1.
Последната стъпка в този модул е реализацията
на самата функция за изпращане на пакета в
мрежата. Името на функцията е SendRawPacket. Тя
може да бъде изпълнена единствено и само ако
предните две функции са били успешно
изпълнени. Съответно може да се изпращат пакети
единствено и само ако има създаден сокет, както и
е установен интерфейса, който се използва, за да
се изпрати пакетът.
Като параметър на SendRawPacket отново се
използва стойността на новосъздадения сокет.
Вторият параметър е пакетът, който ще бъде
изпратен по мрежовия интерфейс, а третият
параметър е дължината на пакета, който ще бъде
изпратен. Използва се функцията send(); Нейни
входни параметри са трите параметъра на
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функцията SendRawPacket. Особеност за тази
функция е, че при успешно предаване на данни, тя
връща като стойност дължината на изпратения
пакет. Именно затова се прави проверка точно с
големината на пакета, който се изпраща. При
успешно предаване функцията SendRawPacket ще
върне 1, в противен случай, то тя ще върне като
резултат 0.
Този модул също така се грижи и за това
потребителят да може да въведе името на
интерфейса, по който иска да бъде изпратен
интернет пакета. Функцията, която се използва е
void parse_iface(char *iface);. Тя взима низът
въведен в конзолата от потребителя. Друга
функция, която е реализирана в този модул е
функцията за определяне на това, колко на брой
пакети от съответният тип да бъдат изпратени по
мрежовия интерфейс – int tts(). Отново
потребителят трябва да въведе цяло число, с което
да окаже броя на пакетите. Последната функция
реализиране в модула е int delay(). Тя определя
закъснението между два пакета при предаването
им през мрежовия интерфейс. Закъснението е в
милисекунди, като трябва да бъде зададено от
потребителя.

програми. Използваният за пакетния генератор е
стандартният gcc компилатор.

Модул,
изграждащ
потребителския
интерфейс
Този модул включва начина на инсталация на
софтуерния генератор, както и реализацията на
конзолния интерфейс за връзка с потребителя.
Генераторът има само конзолен интерфейс, тъй
като той е предвиден за работа от системни и
мрежови администратори, както и защото много
голяма част от Linux/Unix базираните сървъри
нямат графичен интерфейс.
Този модул е обобщаващ – тук се извикват
абсолютно всички горе-описани функции и се
реализира потребителският интерфейс. Тук
програмата придобива крайния си вид.
Инсталацията на програмата се реализира
посредством т.нар. Makefile. Това е стандартен
Linux/Unix файл, който се използва за
компилиране на писани на С програми. Този файл
се намира в папката на програмата заедно с
останалите .С и .Н файлове, които сме създали, за
да може да функционира програмата. В Linux/Unix
операционните системи, тези файлове се
изпълняват със запазената дума make. След като
бъде извикана командата make се изпълнява
компилация на .С файловете. За да може да бъде
изпълнен Makefile, то потребителят трябва да има
предварително инсталиран компилатор за С

Фиг.2. Основен изглед на софтуера.

След успешната инсталация Makefile генерира
изпълним файл с име send, който се използва, за да
може потребителят да пусне програмата в
употреба.
В този модул се реализира и помощно меню, с
което потребителят може да разбере какви опции
могат да бъдат зададени към изпълнимия файл
send. Ако не бъдат зададени опции, то програмата
изпълнява всяка една стъпка като ръководи
потребителя, за това какво трябва да въведе като
входни данни. За да бъде изобразено помощното
меню е нужно към изпълнимия файл да се добави
опцията -h или --help. В Linux/Unix операционните
системи това е стандартната опция за помощни
менюта.
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Фиг.4. Въвеждане на невалидни данни.

След успешно въвеждане на входните данни
програмата благодарение на предните два модула
генерира интернет пакет, създава сокет, обвързва
сокета с мрежовия интерфейс и след това предава
пакета по мрежата. Програмата известява
потребителя за всеки един правилно или
неправилно предаден пакет. По този начин
потребителят ще може да следи всеки предаден
пакет.

Фиг.3. Помощно меню на софтуера.

В началото на изпълнението на програмата има
три възможни избора, свързани съответно с
изпращаните протоколи. Възможностите са 1)
IGMP, 2) UDP, 3) ICMP. След избора програмата
изисква определени входни данни от потребителя,
като тези данни са различни за трите протокола.
Например, протоколът IGMP има полета като
MaxResponseTime, Multicast address, IGMP Type,
който програмата няма да поиска от потребителя
ако той е задал като пакет за изпращане – UDP или
ICMP. Друго, за което се следи в този модул е
правилно въведените от потребителя данни. Следи
се за това, дали IP адресите са разделени с точки,
дали съдържат четири десетични числа, дали тези
числа са със стойности в диапазона 0÷255.
Аналогично е и за МАС адресите, но там
критериите са по-различни, тъй като МАС
адресите трябва да са в шестнайсетичен вид и
разделени с двоеточие. При погрешно въведени
данни, то програмата съобщава това на
потребителя и дава възможност за повторно
въвеждане на данните.

Фиг.5. Известяване за всеки предаден пакет.

Последното, което реализира модулът за
потребителския интерфейс е възможността за
изтриване на програмата. Отново се използва
командата make, но в допълнение се използва
clean. След изпълнение на make clean от папката
на програмата се изтрива изпълнимият файл send и
съответно програмата няма да може да бъде
използвана. След изпълнение на командата, в
конзолата се изписва, че всички създадени в
началото файлове са изтрити.
Анализ на получените резултати
За анализ на получените резултати
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използвани програмите Wireshark [4] и tcpdump
[5]. Разликата между тях е, че за използването на
едната е необходима графична среда – Wireshark.
Tcpdump е по-предпочитана от системните и
мрежовите администратори, тъй като тя използва
само текстов интерфейс.

съдържа етернет хедър, IP хедър и след това IGMP
хедъра със съответната информация в него. Също
така може да се сравнят и въведените MAC и IP
адреси, тук всичко е наред. Изпратени са пакетите
през 1000 милисекунди или 1 секунда и както
може да се види във времевата колона на
програмата, пакетите са изпращани през точно 1
секунда. Това означава, че пакетният генератор
работи точно и надеждно.
Следващата фигура демонстрира снемането на
интернет протокола чрез tcpdump. Поради липсата
на графичен интерфейс няма толкова детайлна
представа за самия протокол, но може да се види,
че през интерфейса eth1, преминават изпратените
интернет пакети.

Анализ на IGMP пакети
Изпратени са 5 пакета до мрежовия интерфейс
eth1, който интерфейс трябва да ги изпрати до
съответните MAC и IP адреси по предназначение.
Първо е показан анализа чрез Wireshark, тъй като
графичният интерфейс дава по-голяма яснота за
това как трябва да изглежда един интернет пакет.
При използването на Wireshark, е приложен
филтър за IGMP пакети, тъй като в противен
случай ще се виждат всички интернет пакети,
преминаващи през интерфейса eth1.

Фиг.6. Анализ на IGMP пакети от Wireshark.

Вижда се, че всичко с IGMP протокола е наред,
тъй като ако нещо не беше наред с него, Wireshark
веднага щеше да сигнализира за това. Вижда се, че
IGMP пакета е капсулиран правилно – той

Фиг.7. Анализ на IGMP пакети от tcpdump.

Анализ на UDP пакети

67

ХХVI conference Telecom 2018

25-26 October, NSTC, Sofia, Bulgaria

Изпратени са 10 пакета до мрежовия интерфейс
eth1, който интерфейс трябва да ги изпрати до
съответните MAC и IP адреси по предназначение.
Първо е разгледан анализът чрез Wireshark. При
използването на Wireshark, е приложен филтър
само за UDP пакети.

Фиг.9. Анализ на UDP пакети от tcpdump.

Анализ на ICMP пакети
Изпратени са 10 пакета до мрежовия интерфейс
eth1, който интерфейс трябва да ги изпрати до
съответните MAC и IP адреси по предназначение.
Първо е представен анализа чрез Wireshark, като е
приложен филтър за ICMP пакети.

Фиг.8. Анализ на UDP пакети от Wireshark.

Вижда се, че UDP пакетът е капсулиран
правилно – той съдържа етернет хедър, IP хедър и
след това UDP хедъра със съответната
информация в него. Също така може да се сравнят
и въведените MAC и IP адреси. Изпратени са
пакети през 1000 милисекунди или 1 секунда и
както може да се види във времевата колона на
програмата, пакетите са изпращани през точно 1
секунда. Това означава, че пакетният генератор
работи точно и надеждно.
Следващата фигура демонстрира снемането на
протокола чрез tcpdump.
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Фиг.10. Анализ на ICMP пакети от Wireshark.

Вижда sе, че всичко с ICMP протокола е наред,
тъй като ако нещо не беше наред с него, Wireshark
веднага щеше да сигнализира за това. Вижда се, че
ICMP пакета е капсулиран правилно – той
съдържа етернет хедър, IP хедър и след това ICMP
хедъра със съответната информация в него. Също
така може да се сравнят и въведените MAC и IP
адреси. Изпращани са пакети през 1000
милисекунди или 1 секунда и както може да се
види във времевата колона на програмата,
пакетите са изпращани през точно 1 секунда. Това
означава, че пакетният генератор работи точно и
надеждно. Следващата фигура демонстрира
снемането на интернет протокола чрез tcpdump.

Фиг.11. Анализ на ICMP пакети от tcpdump.

Заключение
Генераторът на интернет пакети е софтуер,
който може да създава и изпраща интернет пакети
по мрежата. Това е софтуер, който е необходим на
системните и мрежовите администратори с цел
диагностика и тестване на различни типове мрежи.
Той не е предназначен за обикновени потребители.
Това е една от причините, поради която
генераторът на интернет пакети не е реализиран с
графичен интерфейс, а се използва команден
интерфейс. Тази страна на софтуера може да се
приеме от едни като плюс, от други като минус. За
целите на този софтуер използваните техники са
едни от най-добрите – езикът С, начина на
сглобяване и изпращане на интернет пакетите,
също така и разделянето на софтуера на отделни
модули е много добър подход, тъй като ако в
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бъдеще някой иска да разшири възможностите на
генератора на интернет пакети, то той много лесно
ще може да се ориентира в кода и ще успее да
добави необходимите му пакети, настройки и т.н.
Операционните системи, под които може да
работи трябва да са Linux/Unix базирани, поради
големия брой на сървърните системи поддържащи
този тип операционни системи.
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