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FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DE REDES

INTRODUÇÃO

O crescimento do uso de dispositivos conectados a internet [TIC 2015] trouxe como consequência a

necessidade de gerenciar e proteger as redes coorporativas de acesso não autorizado. A publicação da Lei Nº

12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece alguns pontos com

impacto para organizações e suas áreas de tecnologia da informação que dizem respeito ao controle de acesso

[ PEREIRA 2014 ]. O objetivo deste trabalho é demonstrar o uso do PFSense e seus serviços de

gerenciamento de redes, focando nos requisitos do Marco Civil da internet. Para tanto uma pesquisa em livros,

artigos e sites, contemplando aspectos de configuração e uso do PFSense com captive portal, freeradius2,

mysql-server, squid e logsquid foi realizada. Um protótipo foi instalado para demonstrar as funcionalidades

pretendidas.

CONCLUSÃO

O projeto PFSense foi iniciado em setembro de

2004 por Chris Buechler e Scott Ullrich. Informações

sobre a historia disponível em [BUECHLER 2013].

Para o desenvolvimento do protótipo, cujo modelo

pode-se observar na figura 1, foi usado o virtual

box versão 5.0.28 com o PFSense versão 2.3.2,

detalhes das configuração iniciais e configuração

de firewall podem ser encontradas em

[ADMINDEREDES 2016].

Figura 1: Topologia pretendida
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Durante os testes com PFSense, ele se mostrou uma

ótima alternativa para gerenciamento de redes, o

sistema apresenta rastreabilidade das atividades dos

usuários na rede e esse fato auxilia no cumprimento

do Marco Civil da Internet, ele também permite

diversas combinações de recursos como o que foi feito

no esquema da topologia onde foram adicionados

vários recursos para a configuração do hotspot além

disso ele possui uma fácil interface, e o que não puder

ser adicionado ou configurado pela interface web,

pode ser feito através de console. Conclui-se que o

PFSense é viável, sendo uma solução Open Source

possui custo muito reduzido, atendendo os requisitos

de gerenciamento de redes, focando no Marco Civil da

Internet.

Para configurar o hotspot foram instalados os

seguintes pacotes: freeradius2, squid, mysql-server.

O mysql-server não pode ser instalado na tela do

WebConfigurator do PFSense, pois não faz parte do

repositório oficial do projeto, ele só foi instalado

através do console com o seguinte comando pkg

install mysql56-server, por ultimo foi instalado o

logsquid para gerar relatórios, o logsquid é um

programa de terceiro que também não existe nos

repositórios oficiais do PFSense, para a instalação

do logsquid deve-se baixar o arquivo de instalação

e fazer o upload do arquivo para o PFSense,

detalhes sobre a instalação disponível em

[LOGSQUID 2016]. Depois de instalados os pacotes

necessários foi criado uma zona no captive portal,

software já disponível na instalação padrão do

PFSense, e ativado na interface LAN, foi escolhido

o método de autenticação com radius no captive

portal o Squid foi utilizado para controle de acesso

aos sites e para criar um proxy transparente, em

seguida no freeradius2 foi criado um NAS/Cliente e

configurado, também foi adicionado duas interfaces

1812 e 1813 para autenticação e foi ativado o

suporte para sql do freeradius2 , já o mysql-server

foi todo configurado no console do PFSense, foi criado

um esquema de tabelas radius no mysql para

funcionar em conjunto com o freeradius2 para

autenticar e criar novos usuários nas tabelas do

radius ,e no captive portal foi criado uma pagina HTML

para login e cadastro de usuários, assim fazendo

todas as configurações necessárias para o

funcionamento do hotspot para mais detalhes acesse

[YENİYAPAN 2016]. Para a geração de relatórios foi

configurado o logsquid ele pode detalhar os acessos

gravados no banco de dados com filtros combinados,

assim mostrando relatórios de sites acessados e

downloads por IP ou usuário, entre outro relatórios.

Fonte: jroliva.net


