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Analyseer je netwerk
DE BESTE APPS OM JE NETWERK BETER TE LEREN KENNEN

EtherApe toont in real time een 
grafische weergave van alle actieve 
netwerkverbindingen. Zo zie je 
niet alleen met welke hosts jouw 
machine communiceert, maar ook 
via welke protocols dat gebeurt 
en welke verbindingen de meeste 
data versturen. Je kan op elke host 
dubbelklikken om een venster te 
openen met meer informatie over 
de verbinding in kwestie. EtherApe 
toont dan de verschillende proto-
cols, hoeveel data reeds verstuurd 
is en wanneer de verbinding voor 
het laatst actief was. Niet-actieve 
verbindingen worden na een tweetal 
minuten trouwens verwijderd uit 
het overzicht. Gelukkig maar, want 
anders vind je binnen de kortste 
keren niets meer terug in EtherApe. 
Probeer maar eens je favoriete 
nieuwssite te openen terwijl 
EtherApe draait. Het is gewoon 
onvoorstelbaar hoeveel tientallen 
servers één pagina content laadt! De 
time-out voor niet-actieve verbindin-
gen kan je trouwens aanpassen via 
File > Preferences > Timings. 

Naast het grafische overzicht 
bevat EtherApe nog twee vensters 
waarin alle data in tabelvorm wordt 
getoond: Protocols en Nodes. Sor-
teer de kolommen om snel de hosts 
of protocollen te vinden die het 
meeste verkeer genereren. Ook in die 

vensters kan je dubbelklikken op een 
host voor de gedetailleerde gegevens 
van enkel die host. Tot slot vermel-
den we nog even dat je ook een zoge-
naamde capture filter kan instellen 
via File > Preferences > Diagram. 
Zoek je alleen naar netwerkverkeer 
van bepaalde hosts of protocollen, 
dan kan je het ongewenste verkeer 
er meteen uitfilteren. De syntax is 
dezelfde als de capture filters bij 
Wireshark: meer informatie lees je in 
de manpage van pcap-filter.

WIRESHARK
De laatste tool is meteen de lastig-
ste om te gebruiken. Met Wireshark 
kan je alle netwerkpakketten 
onderscheppen die jouw PC binnen-
komen of verlaten. Zo analyseer je 

netwerkverbindingen tot op het 
niveau van individuele netwerkpak-
ketten. Wireshark vergt wel enige 
oefening om correct te gebruiken. Bij 
het opstarten, kies je een netwerk 
interface en stel je eventueel me-
teen een capture filter in. Met die fil-
ter geef je aan in welke netwerkpak-
ketten je geïnteresseerd bent. Wil 
je bijvoorbeeld al het verkeer naar 
je homeserver bekijken? Dan hoef 
je alleen maar de pakketten van of 
naar één bepaald IP-adres te bewa-
ren. Dubbelklik op een interface om 
de capture te starten. Je ziet nu in 
real time allerlei netwerkpakketten 
tussen jouw PC en andere machines 
verschijnen. Selecteer een pakket in 
de lijst om dit nader te onderzoeken. 
Bij niet-beveiligde verbindingen met 

plain text data kan je gewoon de 
data lezen. Probeer maar eens een 
tekstbestand weg te schrijven via 
nfs: je ziet de tekst perfect leesbaar 
verschijnen in Wireshark. 

Meestal gebruik je Wireshark om 
een bepaald  probleem te onder-
zoeken. Je stelt dan eerst een zo 
specifiek mogelijke capture filter op, 
start dan de capture en reprodu-
ceert het probleem. Vervolgens stop 
je de capture, bewaar je de data 
in het pcap-formaat en neem je je 
tijd om die verder te analyseren in 
Wireshark of een andere tool. In 
de workshop over het beveiligen 
van je smart tv gaan we kort aan 
de slag met Wireshark en tshark, 
de commandline tegenhanger van 
Wireshark. 

  EtherApe toont een grafische weer-
gave van het netwerkverkeer op je PC.

  Met Wireshark analyseer je individuele 
netwerkverbindingen tot op pakketniveau.

EtherApe toont in real 
time een grafische weer-
gave van alle actieve 
netwerkverbindingen
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