
  

Uso recreativo da internet
Como evitar



  

Introdução

● Estima-se que uso recreativo da internet é 
responsável pelo desperdício de 20 a 30% da 
folha de pagamento das empresas.

● As principais fontes de dispersão são:
● Facebook
● Bate-Papo
● Visualização de Vídeo
● Emails pessoais



  

Como tecnólogos em Segurança da Informação 
que tecnologias vocês recomendam para mitigar 

esse mal?



  

Um Firewall é eficiente para fazer isso?

NÃO!
Por que?



  

A Tecnologia

● Proxy e Proxy-Cache
● É o intermediário: Recebe as requisições do cliente  e 

as repassa para o servidor.
● Trabalha em nível de aplicação, ou seja são 

específicos para tratar requisições de aplicações 
(protocolos).

– EX: HTTP, FTP, VOIP (SIP), etc
● Ao receber a requisição do servidor, o Proxy pode 

guardar uma cópia dos dados da solicitação. Isso ajuda 
a economizar tráfego, pois o Proxy não vai mais ao 
servidor para pedir os dados. Ele entrega a cópia local. 
Esse tipo de aplicação é conhecida como Proxy-
cache.



  

Se o Proxy é um intermediário e o Firewall 
também faz esse papel. Qual a diferença entre os 

dois?
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Não esquecer de Trabalhar as Políticas de 
Segurança da Informação Empresariais



  

Estudo de Caso
Proxy com SQUID



  

O que é o SQUID

● Um software servidor que aceita solicitações de clientes 
(browsers) e as repassa aos servidores apropriados.

● Armazena uma cópia num cache de disco local seu benefício 
só é sentido se o mesmo dado é requisitado várias vezes.

● É um programa proxy HTTP/FTP que faz cache (caching 
proxy), pois armazena os dados visitados. 

● Quais dados?
●  páginas HTML, sons, imagens, arquivos, etc...

● Faz filtragem, mas não pode ser considerado como um sistema 
firewall.

● É o servidor Proxy livre mais utilizado
● É software Livre



  

Passos para configuração

● Habilitar a configuração básica;
● Habilitar para todos da rede interna saiam;
● Bloquear URL específica;
● Habilitar autenticação;
● As configurações são feitas usando no 

arquivo /etc/squid/squid.conf



  

Requisitos de Hardware
Ordem decrescente de Importância
● Velocidade de busca de disco
● Memória RAM
● Throughput de disco sustentável
● Poder de CPU

● Principalmente se for fazer filtro de conteúdo



  

Prática: SQUID como filtro de 
conteúdo

● Laboratório
● Template de Maquina Windows com cliente (rede 

interna)
● Firewall, Gateway e proxy CentOS 

VM XP

VM CENTOS

Rede
Interna

172.16.0.2/16 172.16.0.1/16

NAT Internet

HOST



  

Prática:
Configuração de ambiente de teste

● Configuração da máquina XP
● VM com rede interna
● IP 172.16.0.2/255.255.255.0
● Gateway 172.16.0.1
● DNS 8.8.8.8
● Configuração de proxy no IE (browser) IP: 172.16.0.1  e 

porta 3128.

– Menu Ferramentas -> opções da internet -> aba 
conexões -> botão configurações da LAN -> ativar a 
opção de proxy.



  

Prática:
Configuração de ambiente de teste

● Configuração Máquina CentOS
● Configuração no VirtualBox (Rede)

– Adaptador 1: Nat ; Adaptador 2: Rede Interna
● Configuração do IP 172.16.0.1 na segunda interface

ifconfig ethX 172.16.0.1
● Instalação do squid

yum y install squid
● Iniciando serviço

service squid start
● Definindo o serviço para inicializar junto com a máquina

chkconfig squid on



  

Agora teste o Acesso a um site qualquer apartir 
da máquina Windows.

Tente acessar também um site que não existe
Se você recebeu a mensagem de erro do SQUID a sua configuração está ok

Se você quiser customizar essas mensagens elas estão em:
/usr/share/squid/errors/pt/



  

Configuração

● ACL: identifica um trafego
● Sintaxe: acl nome tipo qualificador
● Tipos de ACL

– src: origem da requisição – qualificador IP/máscara
– dst: destino da requisição – qualificador IP/máscara
– port: Porta de destino – qualificador Porta
– method: metodo de requisição – qualificador: GET, 

POST, etc
– url_regex: combina com expressões regulares

● Qualificador: arquivo com expressões regulares



  

Configuração

● Regra: Libera ou nega um tipo de acesso para uma ACL
● Sintaxe: tipo_de_acesso permissão ACL
● Tipo de acesso (Exemplos)

– http_access
– ftp_acess
– snmp_acess

● Permissão
– Allow ou deny

● Criação de uma regra
● Passo 1: criar a acl: acl localnet 10.0.0.0/8

● Passo 2: criar a regra: http_access allow localnet



  

Configuração

● Liberando rede interna
● Procure a linha e descomente (tirar o #)

– http_access allow localnet
● Salve o arquivo:
● Reinicie:

– squid -k reconfigure
● Teste a Navegação



  

Logs de Acesso

● Os logs de acesso pode ser vistos no arquivo:
● /var/log/squid/access.log
● Verifique

– # sudo tail -f /var/log/squid/access.log

● Formato dos logs:
Timestamp tamanho cliente CACHERESULT metodo url  acesso/ip_servidor tipo/formato

● Verificando o timestamp:
● http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm

http://www.onlineconversion.com/unix_time.htm


  

Bloqueando URLs

● Crie acl para as urls (url_regex)
● Politica: Permissiva 

– Indica os negados e os demais são permitidos
● Politica: Restritiva

– Indica os permitidos e o resto é negado
● acl negados url_regex -i “/etc/squid/blacklist”
● acl permitidos url_regex -i “/etc/squid/whitelist”
● Criação da regra

– http_access allow permitidos
– http_access deny negados



  

Proxy Transparente

● Clientes não precisam configurar o browser 
● Squid se encarrega de interceptar os pacotes e 

colocá-los no cache.
● Há mascaramento de IPs. O IP origem do pacote será 

mudado !
● Tipo de setup em que o squid roda na máquina que 

também é o gateway primário (uma possível 
configuração)

● É preciso: 
● configurar Kernel para transparência: redirecionar 

conexões porta 80 para squid
● configurar squid (veja documentação)



  

Proxy Transparente
Configuração Básica

● Configurações no Gateway CentOS
● Habilitar o repasse de pacotes

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
● Liberação da rede interna para consultar o DNS

iptables t nat I POATROUTING p udp –dport 53 j MASQUERADE
● Redirecionamento da porta

iptables t nat A PREROUTING s 172.16.0.0/24 p tcp dport 
80 j REDIRECT toport 3128

● Modo transparente (arquivo de configuração)
http_port 3128 trasparent



  

Desative o proxy na configuração do IE e tente o 
acesso.



  

Conclusões

● O uso recreativo da internet pode reduzir 
significativamente a produtividade dos 
funcionários de uma organização.

● O squid pode ser usado como filtro de 
conteúdo e como cache, para acelerar 
conexões lentas.

● O proxy transparente evita que os usuários 
burlem a passagem pelo proxy e por 
consequencia dos controles estabelecidos para 
a rede.



  

FIM
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