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WORKSHOP

Tinyproxy is veel eenvoudiger te 
configureren dan Squid en voldoet 
ook prima om je smart tv te monito-
ren. Let wel op: als de proxyserver 
onbereikbaar is, kan je smart tv niet 
meer aan het internet! Installeer 
Tinyproxy dus op een apparaatje dat 
24/7 aanstaat, zoals een Raspberry 
Pi. Zelf gaan we aan de slag met 
een BeagleBone Black, voorzien van 
Debian 8. Onder Raspbian zijn de 
commando’s identiek. Na installatie 
(apt install tinyproxy) open 
je het configuratiebestand /etc/
tinyproxy.conf. Voeg nu het IP-adres 
van jouw smart tv toe onder de regel 
“Allow 127.0.0.1”, bijvoorbeeld:

Allow 192.168.1.11

Zorg er eerst voor dat jouw smart 
tv steeds hetzelfde IP-adres heeft. 
Dat doe je door een vast IP-adres in 
te stellen op de tv zelf. Je kan dit ook 
doen door een specifiek IP-adres te 
reserveren in de dhcp-server van je 
router. Om de logfile wat overzichte-
lijker te houden, is het raadzaam ook 
de log level aan te passen:

LogLevel Connect

Pas nu de aangepaste configuratie 
toe:

service tinyproxy reload

En stel de volgende proxyserver in 
op je smart tv:

<ip-adres-Raspberry-Pi>:8888

MONITOREN
In het bestand /var/log/tinyproxy/
tinyproxy.log zie je vanaf nu met 
welke webservers je smart tv ver-
bindt. Voor http-verkeer krijg je zelfs 
de precieze URL’s te zien, voorge-
gaan door GET. Door de encryptie 

je wilt blokkeren (één domein of 
URL per regel). Probeer het domein 
steeds zo breed mogelijk te houden: 
domain.com blokkeert bijvoorbeeld 
zowel www.domain.com, sub.do-
main.com als domain.com. Vergeet 
tot slot niet de permissies van dat 
bestand correct te zetten én de 
nieuwe configuratie in te lezen:

chown nobody:nogroup /etc/filter
service tinyproxy reload

In de logfile krijg je nu de melding 
“Proxying refused on filtered do-
main <domein>” als de smart tv met 

van https-verkeer is het helaas niet 
zo eenvoudig om te achterhalen 
welke requests de client precies 
verstuurt. Voor https-verkeer zie je 
in de logfile dus enkel het domein 
van de webserver, voorafgegaan 
door CONNECT. De logfile bevat 
trouwens nog iets meer informatie 
dan wat wij nodig hebben. Om alleen 
de requests van de smart tv te zien, 
gebruik je volgend commando:

grep Request /var/log/
tinyproxy/tinyproxy.log

Of om in real time het webverkeer op 
te volgen:

tail -f  /var/log/tinyproxy/
tinyproxy.log | grep Request

BLOKKEREN
Heb je een request gezien naar een 
bepaald domein dat je niet zint of op 
een ogenblik dat jij absoluut niets 
aan het doen was op je tv? Stel dan 
een blacklist op van requests die 
Tinyproxy moet blokkeren. Open 
opnieuw het configuratiebestand 
en haal het #-je vóór de volgende 
regel weg:

Filter “/etc/filter”

Het is het eenvoudigst om meteen 
een volledig domein te blokkeren. 
Wil je liever alleen specifieke URL’s 
blokkeren, schakel dan volgende 
optie nog in:

FilterURLs On

Vervolgens maak je een tekst-
bestand /etc/filter aan, met daarin 
een lijst van domeinen of URL’s die 

een geblokkeerd domein probeert 
te verbinden. Controleer zeker of de 
gewenste functionaliteiten van de 
tv nog steeds werken. Aanvankelijk 
moet je wellicht wat experimente-
ren om de blacklist helemaal goed 
te krijgen. Wil je absoluut zeker zijn 
dat de smart tv jouw proxyserver 
gebruikt en niet achter jouw rug om 
rechtstreeks naar het internet gaat? 
Blokkeer dan op jouw router alle 
uitgaande verbindingen vanaf het 
IP-adres van je smart tv. Dat is hoe 
dan ook nodig om verkeer te blokke-
ren dat niet via het http(s)-protocol 
verloopt.

Op zoek naar  
een manier om 
uitgaande net-
werkverbindingen 
te blokkeren op 
een smart tv

  De logfile van Tinyproxy toont alle requests van de smart tv.

  Met port mirroring op je switch onderschep je het netwerkverkeer van je smart tv.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.
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