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WORKSHOP

Monitor je smart tv
MET TINYPROXY EN WIRESHARK

Tegenwoordig is elke tv of mediaspeler wel aangesloten op het internet. Handig om Netflix kijken, 
maar weet jij zeker dat jouw tv geen persoonlijke data naar de fabrikant of een derde partij stuurt? 
In deze workshop leggen we twee methodes uit om het uitgaande netwerkverkeer van een smart tv 
te monitoren. Filip Vervloesem

Eén van de vele voordelen van 
open source software is dat 

jouw PC niet ongevraagd persoonlijke 
gegevens doorstuurt naar de ontwik-
kelaars. En mocht dat toch het geval 
zijn, dan blijft dat nooit lang een 
geheim. Iedereen kan de code immers 
inkijken en desnoods meteen aanpas-
sen om die functionaliteit te verwij-
deren. Helaas gebruiken we steeds 
meer apparaten die verbonden zijn 
met het internet en waarvoor géén 
open source software beschikbaar 
is. Het meest opvallende voorbeeld 
zijn wellicht smart tv’s. Die draaien 
dan wel vaak op Android, maar de 
fabrikant voorziet ze nog van een 
hele resem eigen tools. Veel van die 
tools kan je zelfs niet uitschakelen. 
Je hebt dus weinig controle over wat 
jouw tv op de achtergrond allemaal 

uitspookt. Wil je niet het risico lopen 
dat je tv jouw kijkgedrag analyseert 
of -nog erger- de microfoon of camera 
gebruikt om persoonlijke data te 
delen met adverteerders? Dan krijg je 
vaak de suggestie om jouw smart tv 
dan maar niet aan je netwerk moet 
koppelen. Een effectieve oplossing, 
maar nogal drastisch als je het ons 
vraagt.

PROXYSERVER OF NIET?
In plaats van die ‘alles of niets’ 
aanpak, gaan we op zoek naar een 
manier om selectief uitgaande 
netwerkverbindingen te blokkeren 
op een smart tv. Afhankelijk van de 
mogelijkheden van jouw smart tv, 
heb je twee opties:

1: via een proxyserver; dit is de 
eenvoudigste en meest flexibele 

methode, maar werkt niet voor alle 
smart tv’s. Ook krijg je geen zicht 
op netwerkverkeer dat via andere 
protocols verloopt dan http(s). 
Controleer eerst in de netwerkconfi-
guratie van jouw smart tv of het een 
optie bevat om een proxyserver in te 
stellen. Is dat niet het geval, dan rest 
jou enkel de tweede optie.

2: via Wireshark en een firewall 
op je router: dit is lastiger om op te 
zetten en is minder precies te con-
figureren. Het voordeel is wel dat je 
niet beperkt bent tot http-verkeer. 
Het werkt voor alle smart tv’s, maar 
je hebt wel een switch met port 
mirroring functie nodig. Die functie 
vind je op zogenaamde smart mana-
ged switches, zoals bijvoorbeeld de 
Netgear ProSafe-reeks. Ondersteunt 
jouw switch geen port mirroring? 

Overweeg dan om ‘m te vervangen 
door een managed switch of (als je 
dat te duur vindt) koop een kleine 
switch met port mirroring. Vanaf 
€ 30,- vind je al 4-poortsswitches 
met port mirroring. Je sluit die extra 
switch dan aan op je huidige switch 
en vervolgens koppel je je smart tv 
en laptop aan de extra switch om 
port mirroring te gebruiken.

TINYPROXY
Een proxyserver onderschept al het 
webverkeer tussen een client (in dit 
geval je smart tv) en een server (een 
webserver op het internet). Squid 
is de bekendste proxyserver voor 
Linux, maar voor deze workshop 
is dat wellicht overkill. Tenzij je al 
ervaring hebt met Squid, raden we 
je aan om Tinyproxy te installeren. 
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