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De Raspberry Pi als
netwerk ‘ad-blocker’
Presentatie voor de PRA
door ON5PDV

15 februari 2019, PRA Clubshack Londerzeel

Agenda:
De Raspberry Pi
intro DNS
Ad-blocking
Pi-hole: DNS Sinckhole
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“A small and affordable computer that you can use to learn
programming”

Single Board Computer
€35 + ongeveer nog eens €30 voor voeding, kastje en memory card voor O.S.

≅€65
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De Raspberry Pi 3 Model B+ is de nieuwste versie in de Raspberry Pi 3 reeks
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz
1GB LPDDR2 SDRAM
2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE
Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps)
Extended 40-pin GPIO header (General Purpose Input/Output)
Full-size HDMI
4 USB 2.0 ports
CSI camera port for connecting a Raspberry Pi camera
DSI display port for connecting a Raspberry Pi touchscreen display
4-pole stereo output and composite video port
Micro SD port for loading your operating system and storing data
5V/2.5A DC power input
Power-over-Ethernet (PoE) support (requires separate PoE HAT)

RPi= ‘volwaardige’ computer <-> Arduino is een microcontroller (geen OS, één
programma). Beiden hebben hun sterktes en toepassingen!
Zeer uitgebreide technische documentatie:
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
(kijk onder ‘specifications’)

Even tussendoor: Generieke Computing Architectuur

Gebruiker

Systeem en Applicatie (programma’s)
Operating Systeem (Windows, OS X, Linux, …)
Hardware
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‘Raspbian’ Operating Systeem (Pixel desktop) en Applicaties*

Afbeelding: Raspbian O.S. met standaard ‘PIXEL’ desktop

§ Raspbian is een Debian linuxdistributie (‘fork’) zoals bvb ook Ubuntu (momenteel versie ‘stretch’)
§ Verschillende andere Operating Systemen zijn mogelijk (Ubuntu Mate, Windows 10 IOT, …)
§ Massa’s programma’s beschikbaar (Spelletjes, Kantoorsoftware, HAM, Mediacenter, …)
* (programma, toepassing, ‘app’)

Raspberry Pi Foundation : Wie?

…
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Agenda:
De Raspberry Pi
intro DNS
Ad-blocking
Pi-hole: DNS Sinckhole

Iets over DNS

Geef me www.on4pra.be

OK, dat is 185.104.29.60

(Bvb Telenet, Google, …)

Ik maak verbinding met
185.104.29.60
(www.on4pra.be) op internet
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Iets over DNS
DNS staat voor Domain Name System. Functioneel is het een beetje te vergelijken
met een telefoonboek: Mensen werken met gemakkelijk bruikbare namen (zoals
www.on4pra.be) maar computers communiceren met mekaar op basis van een IP
adressen.
Echter, mensen kunnen het IP adres niet onthouden van elke website die ze
zouden willen bezoeken.
Bvb, wat onthoudt u makkelijker: www.on4pra.be, of ‘185.104.29.60’ ?

DNS zoekt het IP adres op achter een host (bvb in een URL in uw browser), pas
nadien weet uw computer via welk IP adres de andere computer op het internet
kan gecontacteerd worden.

Agenda:
De Raspberry Pi
intro DNS
Ad-blocking
Pi-hole: DNS Sinckhole
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Waarom zouden we ‘ad-blocking’ doen ?
5 redenen!
Voor de hand liggend:
1. Geen reclame = geen afleiding tijdens het surfen
(‘ads’ zijn ook heel vaak rommel)
Maar ook:
2. Veiligheid. Cybercriminelen proberen via ‘Malvertising’ (Malicious
Advertising) PCs te infecteren

Waarom zouden we ‘ad-blocking’ doen ?
5 redenen!
Voor de hand liggend:
1. Geen reclame, geen afleiding tijdens het surfen (‘ads’ zijn ook heel vaak ‘crap’
Maar ook:
2. Veiligheid. Cybercriminelen proberen via ‘Malvertising’ (ads) PCs te
infecteren
3. Privacy. Een heel ecosysteem van ‘ad-tech’ en data-hongerige bedrijven
maakt profielen van elke gebruiker, om nadien gerichte reclame te kunnen
plaatsen. Deze presentatie gaat dus over ad-blocking maar eigenlijk ook over
anti-tracking
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Privacy: ‘ad-tech’ *

Cookies
Plugins
Facebook pixel
Social Media
Apps
Profiles
Targeted advertising
…

* Advertising Technology

Privacy: ‘ad-tech’ *

Cookies
Plugins
Facebook pixel
Social Media
Apps
Profiles
Targeted advertising
…

* Advertising Technology
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Waarom zouden we ‘ad-blocking’ doen ?
5 redenen!
Voor de hand liggend:
1. Geen reclame, geen afleiding tijdens het surfen (‘ads’ zijn ook heel vaak ‘crap’
Maar ook:
2. Veiligheid. Cybercriminelen proberen via ‘Malvertising’ (ads) PCs te
infecteren
3. Privacy. Een heel ecosysteem van ‘ad-tech’ en data-hongerige bedrijven
maakt profielen van elke gebruiker, om nadien gerichte reclame te kunnen
plaatsen. Deze presentatie gaat dus over ad-blocking maar eigenlijk ook over
anti-tracking
4. Snelheid laden pagina’s. Datastromen met die (nutteloze) advertising servers
worden niet meer geïnitieerd, waardoor de volledige webpagina (veel)
sneller laadt
5. Netwerk Bandbreedte wordt niet verkwist. Vooral belangrijk als je betaalt
voor data-volume, bvb bij een betalend data abonnement

Snelheid en bandbreedte : zonder pi-hole

Bron: https://www.troyhunt.com/mmm-pi-hole/
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Snelheid en bandbreedte : met pi-hole

Bron: https://www.troyhunt.com/mmm-pi-hole/

Snelheid en bandbreedte : zonder pi-hole

Bron: https://www.troyhunt.com/mmm-pi-hole/
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Snelheid en bandbreedte : met pi-hole

2,1 MByte ipv 57,6 MByte
5,23s ipv 17,4 min
(* extreem voorbeeld)

Bron: https://www.troyhunt.com/mmm-pi-hole/

Hoe ?
1) Ad-blocking via een ‘browser extensie’
‘Plug-in’ in de browser (browser extensie) die ad-blocking functionaliteit
verzorgt.
• Voorbeelden: AdBlock Plus, Ublock, Ghostery, Privacy Badger (EFF), …
• Ander voorbeeld (geen extensie maar een volwaardige browser): Brave
browser.
Nadelen:
§ slechts doeltreffend op het toestel waarop het is geïnstalleerd (dus wat bvb
met de Smartphone, de SmartTV, de Smart wasmachine?
§ Het is software, maw het introduceert nieuwe kwetsbaarheden
§ Niet altijd een goede reputatie (sommige van deze plugins plaatsen bvb zelf
ads…)
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Hoe ?
1) Ad-blocking via een ‘browser extensie’

Nadelen:
§ Het is software, maw het
introduceert nieuwe
kwetsbaarheden
§ Niet altijd een goede
reputatie (sommige van
deze plugins plaatsen bvb
zelf ads…)

Hoe ?
2) Ad-blocking op netwerk niveau
A. Kan met een firewall en een URL categorie filter. Meestal betalend
B.

Kan met het gebruik van een aantal DNS dienstverleners. Wat is het
verdienmodel, is er impact voor onze privacy?

C.

Of… met de Raspberry Pi en een open-source programma ‘Pi-hole’ dat
gebruikt wordt als ‘DNS Sinckhole’.
(deze laatste is het onderwerp van deze presentatie)
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2A) een firewall en een ‘URL categorie’ filter

2B) DNS dienstverleners

Bron: https://medium.com/@nykolas.z/dns-resolvers-performance-compared-cloudflare-x-google-x-quad9-x-opendns-149e803734e5
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Agenda:
De Raspberry Pi
intro DNS
Ad-blocking
Pi-hole: DNS Sinckhole

2C) Raspberry Pi met Pi-hole ‘DNS Sinckhole’
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2C) Raspberry Pi met Pi-hole ‘DNS Sinckhole’

Geef me www.on4pra.be

4. OK, dat is 185.104.29.60

2.
www.on4pra.be zit
NIET in de blacklist,
dus geef me
www.on4pra.be

3. OK, dat is 185.104.29.60

(Bvb
Telenet,
Google, … )

5. Ik maak verbinding met
185.104.29.60
(www.on4pra.be) op internet

2C) Raspberry Pi met Pi-hole ‘DNS Sinckhole’

Geef me www.niet-ok.be

2. www.niet-ok.be zit WEL in
de blocklist, dus ik geef
0.0.0.0 (non-routable)

(Bvb
Telenet,
Google, … )

3. Er wordt GEEN verbinding
opgezet met www.niet-ok.be
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2C) Raspberry Pi met Pi-hole ‘DNS Sinckhole’
Commando Nslookup = DNS lookup
‘geef me IP adres van ad.tagdelivery.com’
IP 192.168.4.81 (mijn pi-hole)
is DNS server die gebruikt wordt voor
deze lookup

Antwoord van Pi-hole : ad.tagdelivery.com is 0.0.0.0
(want staat in blacklist)
Ping ‘dns naam’
Antwoord is 0.0.0.0
(non-routable)

Afbeelding: uitvoeren van ‘nslookup’ (DNS) en ‘ping’ op een computer in het netwerk geven DNS resolutie via pi-hole weer

2C) Raspberry Pi met Pi-hole ‘DNS Sinckhole’ : Dashboard

Afbeelding: Dashboard van pi-hole geeft belangrijke cijfers en overzicht van de werking
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2C) Raspberry Pi met Pi-hole ‘DNS Sinckhole’ : Blocklists

Afbeelding: in ‘Settings-Blocklists’ geef je op welke externe bronnen als blocklists gebruikt worden

Overtuigd? Zo installeer je het!
Benodigdheden: Raspberry Pi (met geheugenkaart, voeding, kastje. Kostprijs ong. €65)
1a) Kocht je het SD geheugenkaartje van Raspberry (met NOOBS erop), dan kan je
meteen aan de slag
1b) Kocht je een eigen SD kaartje, formatteer het met “SD Memory Card
Formatter” (https://www.sdcard.org/downloads) en kopieer de NOOBS
installatiebestanden op het kaartje
(https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/)
2) Start de Raspberry op met het SD kaartje erin, installeer Raspbian
3) Update Raspbian : sudo apt-get update en sudo apt-get dist-upgrade
4) Configureer een vast en vrij beschikbaar IP adres
5) Installeer Pi-hole: curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
6) Geef de juiste instellingen, meeste ‘default’ instellingen zijn goed.
Belangrijke keuze zijn de DNS instellingen (je eigen ISP of één van de grote DNS
providers)
7) Wil je nadien Pi-hole herconfigureren: Pihole reconfigure
8) Wil je Pi-hole updaten: Pihole –up
9) Zorg dat je toestellen op het netwerk het IP adres van de Pi-hole als DNS server
gebruiken (kan automatisch via DHCP, of manueel in te stellen per toestel)
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3 dingen om te onthouden
• Ads zijn niet alleen vervelend, ze hebben ook een impact op
snelheid, veiligheid (worden soms misbruikt in ‘malvertising
aanvallen’) en privacy.
• Steeds meer toestellen hebben internet verbinding (IoT), maar
geen mogelijkheid om er bescherming op te installeren.
• Een netwerk-gebaseerde ‘DNS sinckhole’ is een laagdrempelige
toevoeging in het beveiligingsarsenaal.
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