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Abstract 

 
Abstract 

 
The goal of this project was to construct an application that can analyze the traffic 
through the network (ECN) at Ericsson. There are three accesspoints to ECN 
protected by firewalls. The connections through the firewalls are logged daily. With 
the help from firewall logs unauthorized access can be found. A tool which analyzes 
the logs is therefore needed. 
 
The program is made in the computer language Perl. Perl was chosen because of its 
superior text handling capabilities. The application is executed through the 
terminal/command line. The two most important functions are Searchlog and Check. 
Searchlog handles the IP-searching and the Check function searches for unauthorized 
connections in the firewall logs. Execution time and data integrity were the main 
goals that were strived for.  
 
My conclusion is that working with firewall logs requires a lot of testing to achieve 
the best result. I realized that regular expressions is the easiest and most powerful tool 
to use when working with large amounts of text. Since the speed was prioritized and 
not memory usage there is room for memory improvement. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 

Målet med projektet var att skapa en applikation för Ericsson AB R&D som kan 
hjälpa till att analysera datatrafiken i deras nätverk (ECN). Det finns tre stycken 
accesspunkter till ECN som skyddas av brandväggar. Alla datauppkopplingar genom 
brandväggarna lagras dygnvis i loggar. Genom loggarna kan obehörig trafik 
upptäckas. Ett verktyg som analyserar brandväggsloggarna underlättar arbetet. 
 
Resultatet av mitt examensarbete är en applikation som är skriven i Perl. 
Programmeringsspråket Perl valdes för dess effektiva texthantering. Programmet 
exekveras genom terminalen (Solaris) / kommandoraden (Windows). De två 
viktigaste funktionerna är Searchlog och Check. Searchlog hanterar sökning av IP-
adresser och Check kontrollerar att det inte finns några säkerhetsöverträdelser i 
brandväggsloggarna. Funktionerna har konstruerats så att största vikt är lagd på 
exekveringstiden och korrekt utdata.  
 
Slutsatsen av arbetet med brandväggsloggar är att det kräver testning för att få 
programmet att uppnå optimalt resultat. Perls reguljära uttryck var till stor hjälp i mitt 
arbete. De är bra vid behandling av stora mängder text. Minnesanvändningen kanske 
kan göras effektivare. Eftersom att exekveringstiden prioriterades kom det i andra 
hand. 
 
 
 
 
Nyckelord 
Brandvägg 
Loggfil 
PAD 
ECN 
IP 
Perl 
Reguljära uttryck
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Teoretisk bakgrund 

1 Inledning 
Den här rapporten är resultatet av examensarbetet på den 3-åriga 
ingenjörsutbildningen på Ingenjörshögskolan i Jönköping. Examensarbetet har utförts 
på R&D IT-avdelning hos Ericsson AB i Kista. 

1.1 Bakgrund 
Ericsson AB är ett globalt företag med ett stort antal partnerföretag1. För att skydda 
företaget och dess interna datanätverk (ECN) från dataintrång finns en brandvägg. 
Den administreras av en serviceenhet inom Ericsson som heter BUGS2. 
 
All information om tillåtna uppkopplingar för partnerföretagen inom ECN lagras i en 
databas som kallas PAD. När en ny destinationsIP behövs i brandväggen, skall den 
först läggas in i PAD. Efter det får BUGS informationen och lägger manuellt in den i 
accesslistan i brandväggen. All trafik som går genom brandväggen lagras i dagliga 
loggar för att kunna följa upp eventuella intrång. En typisk logg är ca 1 GB stor. De 
flesta partnerföretag har bara tillgång till loggarna för trafiken som gått från deras IP 
och igenom brandväggen via ECN. Dagliga loggar för partnerföretag varierar i storlek 
beroende på vilket partnerföretag det gäller, men 50000 rader är vanligt.  
 
För att effektivt kunna analysera loggarna behövs ett verktyg som klarar av att söka 
igenom loggarna och sammanställa resultatet. 
 
Det finns inte någon aktiv verifikation av att de tillåtna uppkopplingarna i PAD 
stämmer överens med brandväggen i ECN. Det är lätt hänt att ett partnerföretag har en 
temporär tillgång till en viss tjänst inom ECN och att den inte tas bort i brandväggen 
efteråt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Företag som Ericsson samarbetar med enligt avtal. 
2 Bussines Unit Global Services är en serviceenhet inom Ericsson som bland annat ansvarar för driften 
av brandväggen till ECN.  
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1.2 Syfte och mål 
Arbetets mål är att ta fram ett verktyg med två funktioner, en analysfunktion och en 
kontrollfunktion. Här är ett utdrag ur kravspecifikationen från uppdragsgivaren 
Ericsson: 
 
Analys 
Syftet med analysfunktionen är att reducera datamängden till en hanterbar storlek 
och presentera resultatet.  
    
Check 
PAD har ingen direkt kontakt med brandväggen.  Eftersom brandväggen kan bli 
uppdaterad från olika källor, behövs det en kontroll av trafiken mot PAD. PAD filen 
ska tolkas av logganalysprogrammet och de tillåtna accesserna ska jämföras mot 
loggfilen. All otillåten trafik ska presenteras.  
 
Se bilaga 1 för hela kravspecifikationen. 

 

1.3 Disposition 
Rapporten utgår från att läsaren har viss kännedom om programmering och TCP/IP. 
Jag beskriver alla moment utförligt.  
 
Inledning (del 1) 
Första delen förklarar problemet och bakgrunden.  
 
Teoretisk bakgrund (del 2) 
Här beskrivs alla moment som behövs för att förstå programmet och vad rapporten 
handlar om. Den innehåller bland annat information om brandväggar, Perl och hur IP-
adresser fungerar.  
 
Genomförande (del 3)  
Det här avsnittet går in mer i detalj på hur programmet är uppbyggt och hur jag löst 
olika problem.  
 
Resultat (del 4)  
Resultatdelen beskriver hur slutresultatet blev med bilder och korta beskrivningar av 
funktionernas uppgift. Det ingår även tabeller med söktider för olika loggar där man 
kan se hur snabbt programmet arbetar.  
 
Slutsats och diskussion (del 5) 
Här drar jag lärdom om programmet och vad som går att förbättra. Vad som blev 
mindre bra och vad som blev bra.  
 
Källor (del 6) 
Här redovisas alla källor som har hjälpt mig under examensarbetet för att bygga 
programmet.  
 
Sökord (del 7) och bilagor (del 8) 
Del 7 innehåller en förteckning av sökord och del 8 innehåller bilagor.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Den här delen beskriver den bakomliggande teorin och går in på de delar som berörs i 
arbetet. 

2.1 Perl 
Programmeringsspråket Perl släpptes 1987 och är nu populärt. Det stödjer de flesta 
plattformar idag, såsom UNIX, Windows och Mac. Perl använder delar från andra 
språk som C, Basic och awk. Perl är ett Open source programspråk vilket gör att man 
kan göra nya moduler3 (finns över 500 st [3]) om behovet finns. En skillnad mot 
andra programmeringsspråk är att datavariabler inte behöver deklareras. Perl 
bestämmer själv vilken datatyp som ska användas. 
 
Perl är bra på att scanna och plocka ut text från text filer. Det sker främst genom att 
använda reguljära uttryck (regexp4).  

2.1.1 Reguljära uttryck 

En av Perls starka sidor är texthantering. Regexp används som söktermer som t.ex. i 
If- satser för att plocka ut texten. Man skapar ett reguljärt uttryck genom att sätta ut 
två stycken slash (/) och allt däremellan är själva uttrycket. Först bestäms vilket 
format den eftersökta texten har och så anpassas regexpet efter det.  
 
Figur 2:1 innehåller ett exempel som visar hur reguljära uttryck fungerar i praktiken. 
Textfilen som skall analyseras är en loggfil som lagrar klockslag och händelser. Den 
påhittade loggfilen 060204.txt innehåller följande rader: 
 
”Time” ”Task” ”UserID” 
”21:00” ”Backup station 34” “User red” 
”21:30” ”Backup station 35” “User red” 
”22:00” ”Reboot” “User blue” 
”22:00” ”Shutdown” “User green” 
 
Jag vill skriva ut de rader som innehåller klockslaget 22:00 och samtidigt inte skriva 
ut UserID. Formatet som jag måste anpassa mitt regexp efter är följande baserat på 
innehållet i loggfilen. Först ska det stå 22:00 innanför ett par citattecken, därefter ska 
det komma ett mellanslagtecken (\s). Därefter kommer den eftersökta strängen 
innanför ett par citattecken.  
 
Exekverar man koden skrivs följande textsträng ut på skärmen: 
 
Time Task 
22:00 Reboot 
22:00  Shutdown 
 
 

                                                 
3 ” A Perl module is a self-contained piece of Perl code that can be used by a Perl program or by other 
Perl modules. It is conceptually similar to a C link library, or a C++ class” [9] 
4 Regular expression 
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open(loggfil, ”060204.txt”) or die ”Cant open file”;  #Öppnar 060204.txt för läsning 
print ”Time\tTask\n”;   #\n = ny rad, \t = tab 
foreach(<loggfil>){  #Foreach loop som läser radvis från loggfil. 

if(/”22:00”\s“(.*?)”/){  #Regexp 
print ”22:00\t$1\n”; #Skriver ut datan på skärmen. 

} 
} 

 
Figur 2:1 Exempel på reguljärt uttryck 

 
Bakåtrefererande uttryck 
Dollartecknet ($) och siffran i figur 2:1 behöver förklaras ytterligare då det är en av de 
saker som gör reguljära uttryck användbara vid texthantering. Det kallas 
bakåtrefererande uttryck och används för att komma ihåg det som har matchats i 
reguljära uttryck. De fungerar så att parenteser anges runt om den datatyp (ex 
bokstäver eller siffror) man vill spara inom regexpet. I figur 2:1 ska jag lagra allting 
som står innanför det andra citatet. Används två parentespar inom regexpet lagras 
datan från första parentesparet i $1, det andra i $2. Siffran efter dollarvariabeln anger 
vilket parentespar som gäller.  
 
Förklaring av specialtecken 
I Perl finns det tecken som har tilldelats speciella uppgifter vid användande av 
reguljära uttryck. De är följande: 
 
+ ? . * ^ $ ( ) [ ] { } | \ 
 
De specialtecken jag använder i figur 2:1 är punkt, stjärna och frågetecken. Punkten 
används för att matcha ett godtyckligt tecken (utom radslut) [8]. Stjärnan betyder att 
föregående tecken matchas 0 eller fler gånger. Frågetecknet matchar föregående 
tecken 0 eller 1 gång.  
 
I figur 2:1 används frågetecknet till att begränsa den data som matchas. Används inte 
frågetecknet matchas fel data då det reguljära uttrycket först matchar det första 
citattecknet efter ”22:00” och sedan matchar all data fram tills det sista citattecknet 
på raden. Utskriften blir utan det viktiga frågetecknet följande text: 
 
Time Task 
22:00 Reboot” “User blue 
22:00  Shutdown” “User green 
 
Backslash ( \ ) ignorerar specialbetydelsen hos det följande tecknet  
( \? anger ett frågetecken). 
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2.1.2 Hashfiler 

Hashfiler används för datalagring. De kan liknas vid en ostrukturerad array. De 
innehåller två olika typer av data, nycklar och värden. Är nyckeln känd går det att få 
ut alla värden som är kopplade till nyckeln. Fördelen med hashfiler är att man inte 
behöver veta vilken ordning eller var i hashfilen värdena är lagrade, därför fungerar 
de bra i programmet. Hashfiler används för att lagra information rörande hur många 
gånger en viss IP-adress förekommer i en sökning. 
 

2.2 Partner Access Database PAD 
PAD är en online databas för alla partnerföretags accesser inom ECN. Det är ingen 
relationsdatabas, utan den är listbaserad. Fördelen med denna typ av databas är att det 
är lätt att ta bort uppgifter eller partnerföretag utan påverkan på resterande data. Om 
information önskas från tidigare versioner så får man använda backup.  
 
 

 
Figur 2:2 Exempel på innehåll i PAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



Teoretisk bakgrund 

2.3 Ericsson Corporate Network ECN  
Ericsson använder brandväggar för att skydda sitt interna nät, ECN. Det finns 3 
stycken accesspunkter till nätverket där all trafik passerar. De här accesspunkterna är 
placerade i Älvsjö (Sverige), Dallas (USA) och Kuala Lumpur (Malaysia).  
 

ECN 

Brandvägg 

Accesspunkt 

Älvsjö 

Kuala 
Lumpur Dallas Datatrafik 

 
Figur 2:3 ECN överblick 

 
Brandväggar är placerade vid varje accesspunkt och skyddar mot obehöriga. Man kan 
likna en brandvägg vid en dörrvakt. Brandväggen utför sin uppgift genom att 
kontrollera alla inkommande datapaket och avgör om det ska släppas igenom eller 
blockeras enligt regel- och accesslistor. Systemadministratörer lägger manuellt in nya 
uppkopplingar som ska släppas igenom brandväggen.  
 
Om ett partnerföretag till Ericsson vill ha tillgång till ECN måste de först läggas in i 
PAD. Sedan är det BUGS uppgift att lägga in en ny godkänd access i brandväggen. 
Målet är att brandväggen hos ECN ska vara synkroniserad med PAD, ändras något i 
PAD ska det åtgärdas i brandväggen. 
  
För att kunna analysera datatrafiken behövs loggar. BUGS sparar ned all 
brandväggstrafik för varje dygn.  
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2.4 Brandväggsloggformat 
 
Den här delen beskriver innehållet i en loggfil. 
 

 
Figur 2:4 Brandväggslogg 

 
Rubrik i loggfil Förklaring 
 
"Number"  Radnummer, för att man lätt ska kunna hänvisa till en 

specifik rad. 
"Date"   Datum då uppkopplingen skedde. 
"Time"   Klockslag för uppkopplingen.  
"Product"   Typ av uppkoppling, t.ex. VPN. 
"Interface"  Vilket interface på brandväggen som uppkopplingen 

använder. Kan anges som eth1 som betyder Ethernet 
interface 1. 

"Origin"   Ingång till ECN. 
"Type"  Vilket format det ska sparas i, vid loggning har den värdet 

”log”. 
"Action"  Vad brandväggen bestämt sig för att göra med 

uppkopplingen. Om den låter uppkopplingen passera är 
värdet ”Accept”, annars ”Reject” som betyder att den 
blockerar uppkopplingen. 

"Service"  Destinationsport eller tjänst, vilken port man försöker 
koppla upp sig mot. 

"Source"   KällIP-adress utanför ECN,  där uppkopplingen startar. 
"Destination"  DestinationsIP-adress inom ECN. 
"Protocol"  Vilket transportsätt uppkopplingen använder, de vanligaste 

är UDP eller TCP.  
"Rule"   Vilken brandväggsregel som gäller.  
"Source Port"  Den port källIP-adressen använder sig av. 
"User"   Innehåller användarinformation, är ofta tomt. 
"Information" Eget fält speciellt för brandväggen. 
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2.5 IP 
IP står för Internet Protocol och används för att kommunicera över nätverk. Varje 
enskild IP-adress inom ett nätverk (Internet, Intranät etc.) ska vara unik och hänvisa 
till en dator/server. IP-adress version 4, som används mest idag, består av 32 bitar. 
Den är uppdelad i fyra stycken oktetter (8) av siffror som kan vara från 0-255.  
 
Genom att ange en nätmask går det att beskriva ett stort antal IP-adresser (IP-
intervall), det kallas sub- eller supernetting. Den angivna nätmasken delar upp IP-
adressen i mindre delar, s.k. subnät. Nätmasken anges ofta med en slash efter en IP-
adress. Siffran efter slashen talar om hur många bitar som ingår i nät-id. Nät-id 
används för att hitta hostadresser. För att beräkna antalet användbara IP-adresser 
används formeln (2^host-id5)-2.  
 
Vid beräkning av IP-intervall och hantering av nätmaskar som är lika med eller större 
än 24 bitar används endast fjärde oktetten av IP-adressen. De tre första oktetterna blir 
oförändrade. Exempel:  
193.68.199.41/24 betyder att IP-intervallet blir 193.68.199.0-193.68.199.255.  
 
Använder man sig av en nätmask som är mindre än 24 bitar blir det mer komplicerat 
Visar med exempel: 
195.68.128.70/23 Nätmasken är 23 bitar vilket innebär att det blir 9 bitar över till 
host-id (2^9)-2 ger 510 unika IP-adresser att använda, från 195.68.128.1-
195.68.129.254. Det gäller att ha kontroll på bitarna, t.ex. kan två olika IP-adresser 
med samma nätmask ha samma IP-intervall. För att förstå och få fram rätt IP-intervall 
måste man gå ned på bitnivå.  
 
Genom att kombinera nätmaskar med NAT (Network Adress Translation) går det att 
ha en IP-adress mot Internet och samtidigt ha flera hundra IP-adresser internt.  

 

                                                 
5 Host-id = 32 bitar – (nät-id) 
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Brandvägg med 
NAT 

Klienter 

Datatrafik 

 

Figur 2:5 Nätverk med NAT 

 
En fördel med NAT är att datasäkerheten förbättras med bland annat färre 
säkerhetshål och att viktiga resurser skyddas. Det finns några reserverade IP-adresser 
som inte skickas vidare av routers som är till för lokala nätverk. De är 10.0.0.0/8, 
172.176.0.0/12 och 192.168.0.0/16. 
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3 Genomförande 
Den här delen beskriver hur jag gått tillväga när jag har konstruerat programmet. 
 
Efter det att jag bestämt vilken in och utdata som skall användas till programmet, 
började jag skissa på hur det skulle se ut. De tre huvudfunktionerna som skapades var:  
 

• Searchlog – har till uppgift att analysera brandväggsloggfiler med hjälp av 
inmatad data. 

• Check – kontrollerar brandväggsloggfiler mot PAD och skriver ut otillåtna 
uppkopplingar. 

• Partnercheck – har till uppgift att uppmärksamma användaren att PAD i 
textformat och sourceIPfilen6 är synkroniserade. 

 
Den funktion som jag arbetat mest med är Searchlog. Det var huvuduppgiften från 
uppdragsgivaren. De andra funktionerna (Check och Partnercheck) kom till senare 
eftersom de passade bra in i programmet och utökade användningsområdet.  
 

3.1 Globalnetmask 
En IP-adress tillsammans med en nätmask beskriver ett intervall av IP-adresser. 
Globalnetmask skapades för att beräkna den minsta och den största adressen i ett 
sådant intervall.  
 
Indata: IP-adress i sifferform och eventuell nätmask (default 32 bit).  
Utdata:   Start och slut IP-intervall 
 
Med hjälp av start och slut IP-intervall kan det göras exakta matchningar på IP-
adresser i Searchlog och Check funktionerna. Globalnetmask omvandlar en IP-adress 
(ink nätmask) åt gången.  
 
Jag visar stegvis i exemplet nedanför hur Globalnetmask arbetar på bitnivå. Jag har 
begränsat mig till 16-32 bitar då de är vanligast förekommande.  
 
IP-adress=195.68.128.70 
Nätmask=23 bit 
Steg 1 

 

           11000011.01000100.10000000.00000000   IP-adress  
AND  11111111.11111111.11111110.00000000   Nätmask 

          11000011.01000100.10000000.00000000   Start IP-intervall 

 
 
 
 

                                                 
6 Användarskapad fil som innehåller nödvändig information för att Check-funktionen ska kunna klara 
av sin uppgift. All information i sourceIPfilen är hämtade från online versionen av PAD. 
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Steg 2 

 
  

 11000011.01000100.10000001.11111111     Slut IP-intervall 

         11000011.01000100.10000000.00000000    Start IP-intervall 
OR    00000000.00000000.00000001.11111111    Inverterad nätmask 

Start IP-intervall=195.68.128.0 
Slut IP-intervall=195.68.129.255 

3.1.1 Alternativ metod 

Istället för att använda sig av IP-intervall räcker det med att jämföra de viktigaste 
bitarna, nät-id. Med hjälp av nätmasken avgör man vilka IP-adresser som ska 
matchas. Om nät-id för två IP-adresser är likadan ingår de i samma IP-intervall. Man 
behöver göra om de IP-adresser man ska jämföra till 32-bitars tal. Det görs genom 
denna formel: 
 
(((((IPoktett1*256)+IPoktett2)*256)+IPoktett3)*256)+IPoktett4 
 
Eftersom man endast ska jämföra nät-id skiftar7 man IP-adresserna beroende på hur 
stor nätmasken är. 
(IP i 32-bitars form) >> (32 - nätmask)  
 
Jag ger ett exempel hur det skulle kunna fungera i mitt program:  
 
Inmatad IP-adress = 193.11.68.4 
Nätmask = 23 bitar 
(((((193*256)+11)*256)+68)*256)+4) = 3238740996 
3238740996 >> (32 – 23) = 6325666 
 
IP-adress från loggfil = 193.11.69.190 
(((((193*256)+11)*256)+69)*256)+190) = 3238741438 
3238741438 >> (32 – 23) =  6325666 
 
Det blir en match då IP-adressen från loggfilen och den inmatade IP-adressen har 
samma framräknade skiftningssiffra, 6325666. Slutsatsen man då kan dra är att 
193.11.69.190 ingår i IP-intervallet 193.11.68.4 /23. 
 
En nackdel med denna metod jämfört med den som används i Globalnetmask är att 
den tar längre tid att exekvera. De matematiska operationer som måste göras vid 
omvandlingen av IP-adresserna till 32-bitars tal tar extra kraft och tynger ner 
programmet.  
 
 
 
 
 
                                                 
7 Exempel: (0010 0000) >> 4 = 0000 0010 
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3.2 Searchlog 
Searchlog har till uppgift att söka igenom brandväggsloggfiler efter inmatade 
sökkriterier. De är sourceIP, destinationsIP, destinationsport och action (se del 2.4 för 
utförlig beskrivning). 
 
 
Indata: Brandväggslogg 

Upp till 5 st destinationsIP med/utan nätmask (default 32) 
 Upp till 5 st source IP med/utan nätmask 
 Upp till 5 st destinationsportar 
 Action (Vad brandväggen bestämt sig för att göra, Accept/Reject) 
 Upp till 5 st IP som skall exkluderas ur sökningen. 
 
Utdata: Skriv ut de rader i loggfilen som matchar inmatad indata i två olika 

format, topplista eller radvis. Topplista kan även skrivas som PNG fil. 
 
Programmet hanterar indatan på olika sätt beroende på hur den är skriven. Ett antal 
inmatningsfall har konstruerats för att klara av olika sorters sökning. Fallen är 
sammanfattade i tabell 3:1. ”-” betyder att alla IP-adresser, portnummer och action 
matchar. Nätmask (16-32 bitar) kan anges för alla IP-adresser. 
 

Tabell 3:1 Sammanfattning av inmatningsfall 

Fall Antal sourceIP Antal destIP Destport Action Antal 
exkluderade IP 

1 - 1-5 0-5 - 0-5 
2 1-5 - 0-5 - 0-5 
3 1 1-5 0-5 - 0-5 
4 1-5 1 0-5 - 0-5 
5 - - 1-5 - 0-5 
6 - - - Accept/Reject 0-5 
 
Fall 1 1-5 st destinationsIP, 0-5 st destinationsportar och eventuellt  
action/exkluderade IP . 
Användning: Används när man skall kontrollera en eller flera destinationsIP. 
 
Fall 2 1-5 st sourceIP, 0-5 st destinationsportar och eventuellt action/exkluderade IP. 
Användning: Används när man skall kontrollera en eller flera sourceIP. 
 
Fall 3 1 st sourceIP, 1-5 st destinationsIP, 0-5 st destinationsportar och eventuellt 
action/exkluderade IP. 
Användning: Letar efter träffar IP-parvis (sourceIP och destinationsIP). Ett 
användningsområde skulle kunna vara att ett partnerföretag vill kontrollera var och 
när personalen kopplar upp sig mot vissa tjänster inom ECN. Programmet körs då 
med en inmatad sourceIP och tre destinationsIP. Alla rader i loggfilen som innehåller 
sourceIP och någon av de tre destinationsIP skrivs ut (figur 3:1). 
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Fall 4 1-5 st sourceIP, 1 st destinationsIP, 0-5 st destinationsportar och eventuellt 
action/exkluderade IP. 
Användning: Fungerar på samma sätt som fall 3, letar efter träffar IP-parvis  
(figur 3:1). 
 
Fall 5 1-5 st destinationsportar och eventuellt action/exkluderade IP. 
Användning: När man endast vill söka efter destinationsportar. 
 
Fall 6 Action (Accept/Reject) och eventuellt exluderade IP. 
Användning: När man endast vill söka efter accepterade/tillbakavisade 
uppkopplingar genom brandväggen. 
 
 

 SourceIP nr 1 DestinationsIP nr 1 
DestinationsIP nr 2 
DestinationsIP nr 3 
DestinationsIP nr 4 
DestinationsIP nr 5 
 

Indata fall 3   Utdata fall 3 

DestinationsIP nr 1 
DestinationsIP nr 2 
DestinationsIP nr 3 
DestinationsIP nr 4 
DestinationsIP nr 5 
 

SourceIP nr1 

De rader med dessa IP-par skrivs ut: 

 
Indata fall 4 

SourceIP nr 1 
SourceIP nr 2 
SourceIP nr 3 
SourceIP nr 4 
SourceIP nr 5 
 

DestinationsIP nr 1 

  Utdata fall 4 
De rader med dessa IP-par skrivs ut: 
SourceIP nr 1 
SourceIP nr 2 
SourceIP nr 3 
SourceIP nr 4 
SourceIP nr 5 
 

DestinationsIP nr 1 

 
Figur 3:1 Förklaring av fall 3 och 4. 

  
Pseudokod: 
1. Avgör hur många IP-adresser och portar som är inmatade.  
Beräkna IP-intervallen för de inmatade IP-adresserna med hjälp av funktionen 
Globalnetmask. Avsluta programmet om det är fel format på inmatningen. 
     
2. När IP-intervallerna är beräknade startar sökningsprocessen. Ett reguljärt uttryck 
läser radvis från loggen och sedan sorteras data efterhand beroende på vad som 
inmatats. Alla typer av indatafall hanteras var för sig. 
 
3. Vid varje matchning lagras resultatet i en hashfil som sedan efter sökningen 
sorteras och skrivs ut till angivet format (skärm, textfil eller PNG-fil). 
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Exekveringstidsproblem 
så märkte jag att programmet gick långsamt när reguljära 

ösningen till problemet blev radvis inläsning av specifik data från loggfil och sedan 

igur 3:2 Exekveringstidsproblem och lösning 

3.2.1 Grafritning 

Det behövdes ytterligare ett sätt att redovisa sökresultatet på. Den grafiska lösningen 

 

r 4:4). 

.3 Check 
nens uppgift är att söka igenom brandväggsloggar och hitta 

ndata:  PAD i text format, sourceIPfil, brandväggsloggfil och eventuella IP  

Utdata:    

n fil, som kallas for sourceIP, skapades för komplettering av PAD textfilen med 

                                                

Vid arbetet med Searchlog 
uttryck användes på ett speciellt sätt. Jag isolerade problemet efter testning och 
konstaterade att användandet av ”eller” tecken var det som gjorde programmet 
långsamt.  
 
L
behandling beroende på inmatningsfall (Figur 3:2).   
 

 
 

Långsam hantering av indata: 
If(/”indata1|indata2|indata3”/) 
 
Med hjälp av ”eller” tecken 
kontrolleras om indata matchar 
datan inom citatet. 

Min lösning: 
If(/”(.*?)”/){ 

If (indata1==$1) 
 If(indata2==$1) 
 If(indata3==$1) 
Läs in det som behövs och 
kontrollera sedan med If-satser 
vad som matchar. 
 

F

 

blev ett stapeldiagram. Hashfilen med sökresultatet sorteras först, hashsfilsvärdena 
sparas därefter ned i en array som skrivs ut med hjälp av modulen GD8 till en PNG9

fil  
(figu
 

3
Den här funktio
destinationsIP som inte är godkända i PAD.  
 
I

(max 5 st) som inte ska finnas med i sökresultatet.  
En lista med alla otillåtna uppkopplingar. 

 
E
uppgifter som endast finns med i online versionen av PAD.  
 

 
8 GD innehåller kod för hantering av grafik. 
9 PNG står för Portable Network Graphics och använder sig av ”lossless compression”. 

18 



Genomförande  

 
 Figur 3:3 SourceIPfil 

 
Pseudokod: 
Skapa en array med alla partnerföretag, deras sourceIP och deras godkända 
destinationsIP. Sök igenom brandväggsloggfilen rad för rad. Jämför med arrayen och 
kontrollera om någon har den sourceIP som hittas i loggfilen (figur 3:4).  
 

 Source array 
”Volvo” ”190.56.3.0-190.56.3.255” ,213.113.45.12,245.22.11.11  
”Jansson” ”152.45.240.0-152.45.240.255” 160.55.22.78,190.67.44.3 

                    Logg 
SourceIP DestIP 
152.45.240.56 190.56.22.10 
212.113.56.4 190.57.23.44 
232.180.11.12 190.56.22.11 
213.190.80.190 190.56.23.12 

 
Figur 3:4 SourceIP hantering 

 
Stämmer sourceIP-adressen med ett partnerföretag i sourcearrayen, kontrollera om 
den destinationsIP som står bredvid sourceIP i loggfilen finns med i source arrayen 
(figur 3:5). Saknas destinationsIP innebär det att en otillåten uppkoppling hittats. Alla 
otillåtna uppkopplingar sparas i en hashfil. Hashfilen ska sedan sorteras och skriva ut 
alla värden med den som har högst antal matchningar överst. 
 
 

                    Logg  
SourceIP DestIP 
152.45.240.56 190.56.22.10 
212.113.56.4 190.57.23.44 
232.180.11.12 190.56.22.11 
213.190.80.190 190.56.23.12 

 Source array 
”Volvo” ”190.56.3.0-190.56.3.255” ,213.113.45.12,245.22.11.11  
”Jansson” ”152.45.240.0-152.45.240.255” 160.55.22.78,190.67.44.3 

Otillåten uppkoppling 
Hashfil 

 
Figur 3:5 DestinationsIP hantering 
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3.4 Partnercheck 
Syftet med Partnercheck är att kontrollera samstämmigheten mellan sourceIPfilen och 
PAD textfilen. SourceIPfilen (figur 3:3) uppdateras manuellt (från PAD online) och 
Partnercheck underlättar användare med att tillhandahålla vilka förändringar som skett 
i PAD. SourceIPfilen innehåller partnerföretagsnamn, sourceIP och nätmask.  
 
Indata: SourceIPfil och PAD i text format  
 
Utdata: Skillnaderna mellan indatan presenteras efter hand som de upptäcks. 
 
Pseudokod: 
Partnercheck innehåller två olika delar. Första delen kontrollerar om 
partnerföretagsnamnen i den angivna PAD textfilen existerar i sourceIPfilen. Om inte 
det reguljära uttrycket som utför sökningen får träff sätts en variabel till ett värde, som 
sedan kollas när sökningen är klar. Har den här variabeln ett speciellt värde skrivs 
partnerföretagsnamnet ut på skärmen (eller till angiven textfil). 
   Andra delen i funktionen behandlar de partnerföretagsnamn som förekommer i 
sourceIPfilen men inte i PAD textfilen. Den arbetar på liknande sätt som första delen.  
 

3.5 Felkontroll 
Indata kontrolleras för att säkra ett korrekt resultat. För att sökningen skall fungera 
måste inmatade IP-adresser bestå av fyra oktetter med siffror separerade med punkt. 
Det kontrolleras också att värdena inte är större än 255 eftersom det är maxvärdet en 
IP-oktett kan anta. Användaren meddelas vid inmatningsfel (figur 3:6).  

 
Figur 3:6 Fel indata 

 
Ett fel som uppkommit i programmet är att dubbletter har genererats. Det åtgärdades 
genom att kontroller infördes som ser till att loggfilsrader bara skrivs ut en gång.
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4 Resultat 
I den här delen presenteras det program som är resultatet av examensarbetet. 
 
Programmet använder sig inte av något GUI10 utan är konstruerat att endast exekveras 
med hjälp av terminalen (Solaris) / kommandoraden (Windows). Jag valde att skapa 
programmet i Perl, mest på grund av dess överlägsna texthantering (reguljära uttryck). 
Nedan följer korta beskrivningar och bilder av funktionerna i programmet. För att få 
veta alla inmatningsval och användningsexempel går det att exekvera programmet 
med hjälpfunktionen (figur 4:1). 
 

 
Figur 4:1 Inmatningsvalen i hjälprutan 

4.1 Searchlog 
Används för att analysera brandväggsloggar. Loggfilen måste vara från en brandvägg 
av märket Checkpoint. Det man kan söka efter är sourceIP (max 5 st), destinationsIP 
(max 5 st), destinationsport/tjänst (max 5 st) och åtgärd tagen av brandväggen. Man 
kan välja upp till 5 st IP som inte ska finnas med i sökresultatet. 

 
Figur 4:2 Sökresultat för Searchlog 
                                                 
10 GUI står för Graphical User Interface och betyder grafiskt gränssnitt. 
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Sökresultatet skrivs som default ut en rad i taget på skärmen (figur 4:2). Används en 
topplist switch (-t) kommer en lista med de mest förekommande resultaten (figur 4:3). 
Topplistan kan även presenteras grafiskt (figur 4:4). Det går att välja att skriva ut 
sökresultatet till en angiven textfil.  
 

 
Figur 4:3 Topplista 

 
 

 
Figur 4:4 Stapeldiagram av sökresultat 
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4.1.1 Exekveringstider 

Resultatet visar hur snabbt programmet arbetar. Testerna är utförda på Ericssons 
Citrixserver11. Under testerna belastades inte servern märkbart av andra program. 
Inmatad data är en destinationsIP med 16 bitars nätmask. Jag väljer att endast skriva 
ut resultatet som en topplista, då radvis utmatning till skärm är tidskrävande.  
      

Tabell 4:1 Exekveringstider för Searchlog  

Loggfil (rader) Storlek (KB) Test1 (s) Test2 (s)  Test3 (s) 
100 18 1 1 1 
1000 161 1 1 1 
50000 7960 3 4 4 
100000 15904 7 8 8 
1000000 160241 73 72 76 
4878467 
(1 dygns total 
trafik) 

785261 340 344 346 

 
Slutsatsen för arbetet ovan är att söktiden är acceptabel för en loggfil på ett par 
hundratusen rader.  
   

4.2 Check 
Check har till uppgift att kontrollera brandväggsloggar efter otillåtna accesser. 
Funktionen behövs eftersom det saknas återkoppling mellan det som står i PAD och 
trafiken som passerar via ECN brandväggen. Alla otillåtna accesser presenteras efter 
exekveringen (figur 4:5). Genom att använda sig av en output switch kan resultatet 
skrivas ut till en angiven textfil. 
 

 
Figur 4:5 Resultat efter Check-sökning 

 
 
 

                                                 
11 Sun Fire V440 med 16 GB RAM.  

23 



Resultat  

4.2.1 Exekveringstider 

Testerna är utförda på Ericssons Citrixserver.  

Tabell 4:2 Exekveringstider för Check 

Loggfil (rader) Storlek (KB) Test1 Test2 Test3  
100 18 15 s 16 s 17 s 
1000 161 21 s 20 s 19 s 
50000 7960 3 m 59 s 3 m 52 s 3 m 53 s 
100000 15904 7 m 38 s 7 m 30 s 7 m 35 s 
1000000 160241 70 m 51 s 70 m 44 s 70 m 46 s 
 
Check funktionen är relativt långsam på grund av att loggfilen måste, för varje rad, 
jämföras mot innehållet i source arrayen (som innehåller PAD). Detta gör att 
identifieringen av aktuellt partnerföretag tar tid. 
 

4.3 Partnercheck 
Partnercheck har till uppgift att se till att resultatet i Check funktionen är korrekt. Den 
jämför data i PAD textfilen och sourceIPfilen. Finns det skillnader i filerna skrivs de 
ut (figur 4:6).  
 

 
 

Figur 4:6 Resultat efter Partnercheck-sökning 

 
 

4.4 Begränsningar 
Jag använder mig av en grafikmodul som heter GD för att skriva ut sökresultat till 
PNG filer. Programmet behöver modulen för att starta. Senaste versionen av GD kan 
hämtas hem från http://stein.cshl.org/WWW/software/GD.
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5 Slutsats och diskussion 
 
Examensarbetet uppfyller de två huvudmålen i kravspecifikationen.  
 
Huvudmål 1 
Syftet med analysfunktionen är att reducera datamängden till en hanterbar storlek 
och presentera resultatet.  
 
Anledningen till ovanstående mål är att det förekommer en stor mängd oväsentlig och 
oönskad information i brandväggsloggfilerna. Searchlog funktionen i programmet 
löser detta problem. Jag har valt att ge användaren följande sökmöjligheter: source 
och destinationsIP, destinationsport och action. IP-adresser som inte ska finnas med i 
sökresultatet går att sortera bort. Sökresultatet kan presenteras på skärm, textfil eller 
graf. 
 
Huvudmål 2 
PAD har ingen direkt kontakt med brandväggen.  Eftersom brandväggen kan bli 
uppdaterad från olika källor, behövs det en kontroll av trafiken mot PAD. PAD filen 
ska tolkas av logganalysprogrammet och de tillåtna accesserna ska jämföras mot 
loggfilen. All otillåten trafik ska presenteras.  
 
Check funktionen uppfyller detta mål. Varje uppkoppling i loggfilen kontrolleras mot 
informationen i PAD. All otillåten trafik presenteras.  
 
Slutsatsen är att programmet hjälper Ericsson och dess partnerföretag att kontrollera 
vilken trafik som rör sig till och från ECN. Programmet kommer att implementeras 
eftersom det finns ett stort behov av kontroll av datatrafiken. 
 
Arbetet har gått bra och jag är nöjd med slutresultatet. Examensarbetet har varit 
mycket lärorikt. Jag har fått lära mig ett nytt programmeringsspråk, Perl. Det som var 
mest användbart i mitt program var reguljära uttryck. Detta eftersom det krävdes 
snabb och effektiv texthantering.  
 

5.1 Framtida förbättringar 
Annorlunda användargränssnitt  
En möjlig förbättring av programmet skulle kunna vara att använda ett annat 
användargränssnitt, ett webbanpassat GUI. Å andra sidan behöver det inte vara en 
nackdel att användargränssnittet består av terminal/kommandoraden då programmet 
riktar sig till personer som arbetar med Unix.   
Se över minneshanteringen  
Då snabbhet prioriterades blev resultatet att minnesanvändningen blev stor. RAM-
minnet bör därför vara minst lika stort som storleken på de loggfiler som ska 
analyseras.  
Fler val i Check funktionen  
Användaren får i förväg bestämma vilka typer av uppkopplingar som skall redovisas i 
sökresultatet t.ex. endast otillåtna http uppkopplingar.
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8 Bilagor 
  

Bilaga 1 Kravspecifikation  
 
Firewall log analyzer 
 
Abstract 
This document contains the requirement specifications for a log analyzer, which can 
extract relevant information from the logs generated by a firewall, and also verify that 
the traffic corresponds with what is approved. 
 
General 
To protect Ericsson from unauthorized access, the boundaries of Ericsson network 
(ECN) is protected by firewalls. Partners to Ericsson have openings in these firewalls 
to gain access to certain resources within ECN. The Partner Access database (PAD) 
administers the firewall configurations. 

All granted or denied accesses through these firewalls are logged. The logs are huge 
text files that are stored on daily basis. One log file per firewall. The persons 
responsible for a specific partner are allowed to order an extract with the accesses 
from that partner. Security personnel could order combined logs for all partners. 

With the log analyzer, security personnel and partner responsible personnel shall be 
able to in detail analyze the accesses. In addition, the log analyzer could also be able 
to check that traffic granted by firewall also is granted by the PAD. 

Functions 
The log analyzer has two different functions. The analyze function and the check 
function. 

Analyze 
The purpose of the analyze function is to reduce the amount of data to manageable 
size and present it in an easy readable format.  

This shall be done by a combination of including IP-ranges and ports, while excluding 
some IP-addresses. 

Check 
Since the PAD doesn’t directly communicate with the firewall and the firewall could 
be updated from other sources, there is a need to check the real traffic against the 
PAD. The PAD contents can be exported as an Excel file. 

The PAD file shall be interpreted by the log analyzer and the granted accesses shall be 
compared with the log file. Any traffic not granted in the PAD shall be listed. 
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Specifics 
The log analyzer program shall be written in Perl. It shall be able to run both on 
Solaris and Windows. The parameters shall be specified on the command line and the 
output shall be in such format that it’s possible parse by other programs (on Solaris). 

The program shall be able to extract data with the following criteria where “source” 
corresponds to partner IP-address and “destination” corresponds to IP-address on 
ECN: 

• Include and exclude source IP-address 

• Include and exclude destination IP-address 

• A list of port numbers on included destinations 

• Access granted or denied 

 
All criteria’s are optional. The IP-addresses could include subnet mask and there 
could be a list of maximum 5 IP-addresses (and subnet) for both source and 
destination. The port numbers could be TCP or UDP and applies to all IP-addresses. 

The output could be in three formats selected by a parameter. 

The first format is a listing of all the accesses that passed the criteria. Each output line 
shall include time stamp, source IP, destination IP, and destination port. 

The second format shall present the ten most frequent accesses in frequency order. 
Each output line shall include the number of matches, source IP, destination IP and 
destination port.  

The third format is like the second, but presented as a bar graph in a format that could 
be presented with MS Explorer or Mozilla Firefox. The graphic format will depend on 
the graphic Perl package chosen.  

An analyze of a log file that is restricted to only one partner for one day (about 50000 
lines) with only source or destination as criteria, shall not take longer that 1 minute. 
The most complex analyze shall not take longer than 5 minutes. 

In the checking mode, the program shall output a list of the traffic that is not granted 
in the PAD. Only IP addresses shall be checked, not port numbers. The listing shall be 
presented with the most frequent destinations first. Output shall include number of 
hits, destination and source IP addresses. There is no time requirement on the check 
function. The program must be able to ignore the maintenance and similar traffic. 
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Example of use cases 
 
A partner has a terminal server and a number of ordinary clients connected to ECN, 
and there is a need to analyze what resources are used from the ordinary clients. 

• Include the source subnet of the partner 

• Exclude the source IP-address of the terminal server 

 
A partner works with several projects, but there is little knowledge about what 
resources are used on different sites. 

• Include the source subnet of the partner 

• Include the destinations subnets for a specific site 

 
Which partners uses a specific service at ECN. 

• Include the IP-address of the server, optionally with port number 

 
Which partners uses ssh or telnet towards which servers. 

• Include all destinations with port 21 and 23 

 
Which are the most popular servers for a partner. 

• Include the source subnet of partner 

• Exclude destination IP for e.g. name services 

• Set switch for frequency analysis as a graph 
 

Why a specific service don’t work for a partner 

• Include subnet for partner 
• Set switch for denied access 
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