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RESUMO

A Internet tem se tornado uma excelente infraestrutura para anunciantes disponibilizarem

seu marketing. Baseado nesta premissa, muitos websites introduziram os mais variados tipos

de publicidades para chamar atenção de seu público ocasionando dificuldades para identificar

e usufruir o conteúdo propriamente dito. Com o propósito de simplificar o acesso a essas in-

formações, o trabalho obteve o desenvolvimento de um sistema para realização de bloqueio de

anúncios e sites. Cabe ressaltar que esta restrição também auxilia na segurança de redes de

computadores e dispositivos, evitando, assim, que os seus usuários executem scripts malicio-

sos. O sistema atua de forma diferente das ferramentas disponíveis no mercado atualmente,

no qual é necessário a realização do bloqueio em todos os dispositivos, já no software desse

trabalho é preciso apenas bloquear determinado site e o equipamento da borda da rede, com

o sistema operacional Mikrotik RouterOS, não permitirá que nenhum dispositivo acesse essa

página. O ambiente foi validado comparando variáveis de desempenho entre as principais fer-

ramentas com objetivos semelhantes e o sistema apresentado como, por exemplo, o número de

requisições realizadas e a quantidade de tráfego de dados utilizada. Como resultados do traba-

lho, foram constatados que 83.3% dos usuários se incomodam com publicidade, e que 58.3%

utilizam bloqueadores de anúncios.

Palavras-chave: Mikrotik RouterOS, bloqueador de anúncios, DNS, bloqueador de sites.



ABSTRACT

Internet has become an excellent infrastructure for advertisers to make their marketing

available. Based on this premise, many websites introduced the most varied types of advertise-

ments to attract attention of their public causing annoyance to instead of enjoying the content

itself. In order to simplify access to this information, the work has developed a system for

blocking ads and sites. It should be noted that this restriction also assists in the security of com-

puter networks and devices, thus preventing users from running malicious scripts. The system

acts differently from the tools available in the market today, where it is necessary to perform the

blocking on all the devices, since the software of this work only needs to block certain site and

the edge equipment of the network, using the Mikrotik RouterOS operating system, will not al-

low any device to access this page. The environment was validated by comparing performance

variables between the main tools with similar objectives and the presented system, such as the

number of requests made and the amount of data traffic used. As a result of the work, it was

found that 83.3% of users are bothered with advertising, and 58.3% use ad blockers.

Keywords: Mikrotik RouterOS, ads blocker, DNS, site blocker.
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1 INTRODUÇÃO

Durante a navegação em páginas da Internet é muito fácil encontrar sites com inúme-

ras publicidades, muitas delas são inoportunas e poluem a tela do usuário, atrapalhando sua

experiência (ZAMBRANO, 2018). Para mitigar este problema a organização Coalition for Bet-

ter Ads (CBA, 2018) realizou uma pesquisa com usuários Norte Americanos e Europeus com

a finalidade de identificar e definir padrões de anúncios que devem ser bloqueados, uma vez

que isso pode dificultar a navegabilidade do usuário e, além do mais, as propagandas acabam

consumindo o tráfego de dados.

Para realizar a classificação dos anúncios não aceitáveis a CBA (2018) analisou 55 tipos

de propagandas presentes no desktop, dos quais 4 deles foram definidos como não aceitáveis,

são eles: pop-ups, vídeos com som e reprodução automática, propagandas com contadores

regressivos e anúncios fixos em determinada parte da tela. Já nos dispositivos móveis (mobile),

de 49 tipos de publicidades pesquisadas, 8 não passaram na pesquisa de aceitabilidade, que são:

pop-ups, flutuantes o qual acompanham durante a navegação, vídeos com som e reprodução

automática, publicidades com tamanho acima de 30% da tela, banners com animação, anúncios

com contagem regressiva, propagandas de tela inteira e os anúncios fixos em algum lugar na

tela (GATTO, 2017).

Ao acessar um site o browser realiza um processo de comunicação com um servidor da

Internet utilizando protocolos específicos para recuperar páginas e outros dados para os usuários

(chamados de hypertexts). Posteriormente, essas informações são armazenadas na memória dos

dispositivos (WEYL, 2014). Podemos notar que, durante essa comunicação, são recuperadas

também imagens ou vídeos de publicidades, o que aumenta o consumo de dados e utiliza espaço

de armazenamento no dispositivo.

Algumas soluções para os problemas dos anúncios em websites são as extensões instala-

das em navegadores como AdBlock, AdBlock Plus e UBlock Origin. Elas ajudam a remover as

publicidades, porém essas extensões só estão presentes em dispositivos onde o browser tenha

suporte a plugins. Video games e alguns smartphones estão fora dessa lista. Outro ponto que

deve ser considerado, é que algumas dessas extensões realizam o rastreamento dos sites acessa-

dos, expondo a privacidade do usuário, podendo até ser vendido a terceiros (SARAIVA, 2014).

Percebe-se que é necessário que as empresas e organizações utilizem as permissões de usuários

do sistema operacional para evitar que seus funcionários utilizem esses plugins.

Tendo como a principal abordagem deste estudo a não utilização de códigos nos navega-
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dores, mas sim no caminho entre Cliente-Servidor. Essa decisão evita que o software proposto

seja detectado por códigos que desativam bloqueadores de propaganda, sendo capaz de navegar

em quaisquer páginas da web livre de anúncios (muitas vezes indesejados), vírus e possíveis

bloqueios.

Para a realização do trabalho foi definido a utilização do sistema operacional Mikrotik

RouterOS, que é fornecido para o gerenciamento e controle de equipamentos desenvolvidos

pela empresa Mikrotik (MIKROTIK, 2018). Este dispositivo possui diversas funcionalidades

como, por exemplo, um firewall, elemento crucial na segurança de uma rede. Colocado no ponto

de entrada de uma rede interna, sua função é examinar todos os pacotes que entram ou saem e

define se os aceita ou os descarta (GOUDA E LIU, 2007). Outra função do mecanismo é o de

prover funções de roteamento do tipo Border Gateway Protocol (BGP), o qual é utilizado na

Internet para se comunicar entre as redes, a fim de manter atualizadas as tabelas de roteamento

(TANENBAUM, 2011). Cabe ressaltar que essas características são extremamente importantes

para a segurança e funcionamento correto de uma rede. Apesar das vantagens apresentadas

anteriormente, o RouterOS não contempla uma forma para que o usuário final efetue o bloqueio

de um determinado site sem ter acesso ao equipamento como administrador. Isso torna inviável

que o usuário tenha a senha do equipamento, pois além de ser complexo ajustar as funções, o

usuário poderá desconfigurar o equipamento e ficar sem acesso à Internet. Logo, a principal

contribuição deste trabalho é a de desenvolver uma interface entre o MikrotikOS e o usuário,

facilitando tarefas de associação de páginas consideradas inválidas de forma mais transparente

que as ferramentas atuais com propósitos similares, nos quais é necessário disponibilizar a senha

do dispositivo ao usuário.

A solução proposta neste trabalho se beneficiou da utilização de entradas estáticas no

DNS implementado no RouterOS da Mikrotik, um equipamento utilizado por provedores para

disponibilizar acesso à Internet aos seus clientes, na qual optou-se pelo desenvolvimento de

uma interface web para que o usuário, neste caso o cliente do provedor, possa cadastrar a Uni-

form Resource Locator (URL) que deseja bloquear e assim evitar que o navegador faça uma

chamada de rede para uma URL que esteja bloqueada. O trabalho proposto, portanto utilizou

como base as definições de anúncios impróprios definidos pela CBA (2018) para decidir o que

deve ser bloqueado. Para ambientes empresariais esse sistema também contempla a tarefa de

impedir que usuários acessem web-sites com conteúdos inadequados como vírus, spam ou có-

digos espiões. Sem estes controles as empresas estão pondo em risco sua segurança, havendo
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inclusive a possibilidade de que suas informações confidenciais sejam repassadas a pessoas não

idôneas (TOGNON, 2016).

A ferramenta proposta foi desenvolvida utilizando a arquitetura Model View Controller

(MVC) separando o software em três camadas: a view administra a saída gráfica e textual, a

model realiza a manipulação e o comportamento dos dados e, por último, a controller é res-

ponsável por receber as requisições do usuário e controlar qual model e qual view será utilizada

(KRASNER E POPE, 1988). Na fase de implementação desse trabalho foi necessário o de-

senvolvimento de uma Application Programming Interface (API), proporcionando que outros

desenvolvedores possam tirar proveito de componentes desenvolvidos para gerar novas funci-

onalidades em um tempo menor, seguindo padrões estabelecidos pelo software (BULLOCK E

PARKER, 2017).

A API serve para se comunicar com o equipamento que possui o RouterOS instalado, e

também permite que o sistema crie as regras de bloqueio e as configurações necessárias para que

funcione tanto como bloqueador de anúncios, como um controle parental. Atualmente existe

uma API que acessa o equipamento e retorna os dados sobre este, entretanto ainda não existe

uma que configure o equipamento para funcionar de acordo com o trabalho proposto.

Para o desenvolvimento do trabalho foram estudadas ferramentas, linguagens de progra-

mação e APIs, uma vez que foram selecionadas aquelas que melhor se adaptam aos objetivos do

presente trabalho. Como, por exemplo, a utilização de uma linguagem para desenvolvimento

web no qual o software poderá ser acessado de quaisquer dispositivos que possuam acesso a

Internet. Para utilizar a API foi demandado o uso da tecnologia de Secure Shell (SSH), um

protocolo utilizado para se conectar a um dispositivo de forma remota e executar comandos

(BARRETT et al., 2005).

1.1 Motivação

Este sistema tem como principal função facilitar o processo de bloqueio de anúncios

e sites indesejados em equipamentos da Mikrotik, sem exigir do usuário conhecimentos de

redes, além de ser de fácil utilização. Utilizando-se de uma interface amigável, torna termos e

configurações complicadas em simples elementos de tela clicáveis e editáveis utilizando uma

linguagem comum.

A Figura 1 representa as principais motivações que leva um internauta a utilizar um blo-

queador de anúncios, na qual se observa que o quesito “Segurança” encontra-se em primeiro
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Figura 1 – Motivações que levam usuários a utilizar Ad Blockers

Fonte: Adaptado de (PAGEFAIR, 2017)

lugar (PAGEFAIR, 2017), sendo essa a principal motivação para realizar o trabalho proposto.

A figura também evidencia outros motivos, como por exemplo:

• Interrupções: Ao acessar a página, os anúncios abrem outras páginas ou então as publici-

dades flutuantes dificultam o consumo do conteúdo.

• Velocidade: Devido à grande quantidade de anúncios em um site, assim aumentando o

tempo de carregamento da página.

• Muitos anúncios: A enorme quantidade de anúncios, consumindo grande quantidade da

tela ou vários espaços de uma página.

• Privacidade: Os cookies são informações que um site armazena em um dispositivo, as

quais muitas empresas de propagandas utilizam para descobrir as páginas visitadas e mais

informações que possam ser úteis na hora de mostrar uma publicidade, desta maneira

exibindo apenas os anúncios que interessam, influenciando na privacidade do usuário

(RAINER E CEGIELSKI, 2015).

Como benefício principal do desenvolvimento desse trabalho, cita-se o controle de acesso

a sites não recomendados que podem conter adwares, anúncios executados automaticamente

ao acessar uma página da Internet como pop-ups, espionagem de dados de acesso, redução de

velocidade do dispositivo devido ao carregamento dos anúncios e consumo de dados ao baixar

uma imagem ou vídeo de uma propaganda (CASSANTI, 2014).

Como justificativa social para o desenvolvimento deste tema, pode-se citar que o sistema

proposto disponibiliza para o usuário opções que o auxiliarão no bloqueio de anúncios, evitando
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assim que, ao acessar uma página da Internet, sejam exibidas propagandas constrangedoras ou

contendo assuntos indevidos.

Como justificativa científica para o desenvolvimento deste tema, pode-se citar o desenvol-

vimento de uma API ainda inexistente, que possa criar comandos na entrada de DNS estático e

outras configurações de uma maneira fácil, no Mikrotik RouterOS, possibilitando assim, que a

ideia seja utilizada como base para novas aplicações. A ferramenta também possibilita que seja

expandida, com a criação de novos módulos, assim, agregando em um só lugar mais funções.

Como justificativa empresarial para o desenvolvimento deste tema, pode-se citar que o

uso do software para bloquear sites em todos os dispositivos de uma rede, sem necessitar que

seja realizado nenhuma configuração nos dispositivos. Assim, será mantida a segurança da rede,

independentemente da pessoa que utilizar ou o site que acessar.

Como problema de pesquisa a questão seria: “O bloqueio de URLs utilizando o sistema

proposto através de entradas estáticas do DNS no Mikrotik RouterOS pode ser mais eficiente

do que as extensões bloqueadoras de anúncios instalados em navegadores?”.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O trabalho proposto se baseia nos padrões de publicidades da CBA (2018), a qual busca

melhorar a experiência dos internautas identificando e categorizando os tipos de anúncios que

interferem na usabilidade de uma página da Web. Sua metodologia tem como foco o consumi-

dor, em que estimula os sites a utilizarem anúncios baseados no mundo real, ou seja, os anún-

cios estão disponíveis para o usuário, mas não interferem no consumo do conteúdo. Grande

parte dos websites, porém, não se enquadram aos padrões de publicidades sugeridos pela CBA

(2018), e isso faz com que o internauta instale um software para bloquear os anúncios, tal como

o trabalho proposto. Os principais tipos de anúncios identificados como nocivos estão descritos

a seguir.

Figura 2 – Exemplo de anúncios grandes

Fonte: (CBA, 2018)

A Figura 2 mostra algumas propagandas comumente encontradas em sites onde ocupam

mais de metade da tela, obstruindo uma parte da visualização do conteúdo. O efeito ainda é

mais prejudicial em dispositivos mobile onde dificultam a rolagem da página, realizando assim,

uma experiência negativa ao usuário (CBA, 2018).

Figura 3 – Exemplo de anúncios com pop-up

Fonte: (CBA, 2018)

Na Figura 3 podemos ver exemplos de anúncios pop-up que tem como finalidade aparecer

em primeiro plano e bloquear o conteúdo principal da página. Esses anúncios podem ocupar
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parte da tela, ou a tela inteira. Há outra modalidade de pop-up que utiliza uma contagem

regressiva, a qual força o usuário a aguardar segundos antes de poder fechar a publicidade

(CBA, 2018).

2.1 Estado-da-arte

A utilização de um software para bloqueio de anúncios impede que os usuários da Internet

gerem receita de anúncios para os proprietários de sites, podendo prejudicar os investimentos

em conteúdo. Por outro lado, é necessário preservar a privacidade e a segurança do usuário.

Shiller et al. (2018) sugere que os ganhos estão ameaçados devido aos bloqueadores de pro-

pagandas, fazendo os criadores de conteúdo procurarem novas fontes de renda. A ideia de

navegar na Internet sem ser necessário visualizar publicidades contribuiu para o aumento de

ferramentas de remoção de instrumentos de marketing e propagandas. A estimativa é que um a

cada quatro visitantes, de uma página na Internet estivesse utilizando bloqueadores de anúncios

em 2016. Os mesmos autores defendem a não utilização dos bloqueadores de publicidades,

mas não propõem uma maneira que seja justa, tanto para o usuário final como para o editor de

conteúdo.

Com a grande adoção dos softwares de AdBlockers, alguns sites começaram a aumentar

o número de anúncios mostrados em suas páginas, para que os usuários que não utilizam um

bloqueador de propagandas pagassem pelos que navegam com esse software ativo. O aumento

de informações indesejadas, porém faz com que o usuário que gera receita, visualizando as

publicidades, deixe de buscar conteúdo nesse site (SHILLER et al., 2018).

O conteúdo de um site é entregue ao público juntamente com publicidades desde os pri-

mórdios da Internet, porque as propagandas geram retornos financeiros. Alguns web-sites intro-

duziram uma grande quantidade de anúncios em suas páginas da Internet que acabaram dificul-

tando a navegabilidade. Grande parte dos internautas querem, porém, que suas buscas retornem

resultados rápidos e descomplicados. Sendo assim, para solucionar esse problema os usuários

acabam utilizando os bloqueadores de propagandas (ZAMBRANO, 2018).

Shiller et al. (2018) sugere que uma solução para que os criadores de conteúdos continuem

faturando com esse modelo é de negar o acesso ao site, se estiverem utilizando bloqueadores de

anúncios, forçando assim o internauta a desativá-lo. Por outro lado, possibilita que o desenvol-

vedor do site se aproveite do usuário mostrando as publicidades que desejar, até mesmo com

adwares.
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O bloqueio de anúncios é considerado uma medida de segurança e privacidade, entretanto

os editores estão implementando cada vez mais scripts para detectar e desativar esses softwares,

tornando as extensões de navegadores inutilizáveis. Além da segurança, os internautas buscam

bloquear anúncios, pois procuram minimizar o aborrecimento e melhorar o desempenho. Os

autores sugerem uma nova maneira de bloquear anúncios onde o código tem o trabalho de

analisar imagens na busca de ícones que são populares por hospedarem propagandas. A ideia

apresentada é bem diferente do que existe no mercado atualmente, porém não é muito eficaz,

já que nem todas as propagandas são somente imagens e também não possibilita o bloqueio de

URLs (STOREY et al., 2017).

O trabalho de Gatto (2017) aborda o teste de como um bloqueador de anúncio, instalado

em um navegador, interfere no tráfego de dados e no tempo de carregamento de uma página.

Mostrando que o número de itens inseridos em uma página tende a aumentar o tempo de carre-

gamento. Além disso, são apresentados resultados de testes nos quais foi diagnosticado que a

presença de extensões, para bloquear anúncios, afeta no tempo de carregamento de uma página

sendo influenciado pela quantidade de itens que precisam ser bloqueados. Gatto (2017) também

concluiu que a extensão AdBlock obteve um maior número de remoção de anúncios e scripts

maliciosos. Já na comparação das extensões, todas apresentadas por ele, foi observada uma

redução expressiva na quantidade de dados trafegados.

Aquino (2014) levanta a questão do controle de conteúdo adulto na publicidade da Inter-

net. Grande parte dos progenitores avaliados pelo trabalho em questão não tem o real conheci-

mento e nem domínio do que os menores estão acessando. Isso reforça ainda mais a utilização

de bloqueio de sites e anúncios não recomendados para essa faixa etária, porque a maioria dos

sites, que mesclam conteúdo infantil e adulto e não exigem uma idade mínima para que possa

ser utilizado. A pesquisa elaborada por Aquino (2014) conclui que apesar de sites possuírem

políticas de uso, não há uma moderação de quais anúncios são mostrados para cada faixa etária,

como também a maioria das páginas da Internet se exime da culpa ao mostrar um conteúdo

nocivo e informa que a responsabilidade é do usuário ou de quem está anunciando.

No trabalho de Tessaro (2013) é realizada uma análise completa para validar o funci-

onamento de um firewall, que tem a função de evitar a entrada e saída de pacotes de dados

maliciosos que podem infectar uma rede. Esse estudo concluiu que o firewall não deixa uma

rede completamente segura, pois ele não consegue defender a rede interna e também não pode

proteger contra ataques de engenharia social ou vírus. Porém é um componente importante em
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uma complexa engrenagem que são o conjunto de sistemas de segurança necessários para a

proteção de uma rede de comunicação.

Tessaro (2013) também salienta o importante uso de ferramentas para identificar pro-

blemas em configurações de outros dispositivos, como por exemplo, a identificação de portas

abertas e dos pacotes que estão trafegando na rede, sendo essencial para que um administrador

de rede possa configurar os equipamentos de maneira correta. Com base nesse estudo, pode-

mos notar que para realizar a proteção de uma rede não basta apenas bloquear anúncios, sites e

scripts, porém é uma extensa parte que colabora para evitar muitos problemas com segurança.

O trabalho de Fagundes (2016) também tem como base o Mikrotik Router OS no qual foi

utilizado a ferramenta Snort (2018) para identificar ataques e desenvolvido um sistema inter-

mediário para transformar os registros identificados em regras de proteção no sistema Mikrotik

RouterOS. O sistema criado pode, desta forma, evitar ataques sem que o administrador da rede

precise executar alguma ação. Esse trabalho é um exemplo de quanto o sistema operacional da

Mikrotik é aberto para que possa desenvolver aplicações de rede.

Observa-se, no entanto, que nenhum dos trabalhos, acima descritos, apresenta uma pro-

posta de bloquear anúncios e sites utilizando o DNS. Desta forma, percebe-se a ausência de

uma solução para que não seja necessário instalar extensões em navegadores e que consiga re-

solver esse problema em todos os dispositivos de uma rede e que o usuário possa realizar sua

própria configuração. Por isso esse estudo utilizou como trabalhos relacionados as ferramentas

AdBlock, AdBlock Plus, uBlock Origin e AdGuard que realizam a tarefa semelhante com a do

trabalho proposto. A Seção 2.2 apresenta a comparação dessas quatro ferramentas e especifica

o funcionamento das mesmas.

2.2 Ferramentas

As extensões apresentadas abaixo funcionam de maneira similar, sendo necessária a ins-

talação da extensão no navegador que irá utilizar, para então o software começar a bloquear

requisições de sites pré-selecionados que estão na lista negra do plugin. As ferramentas uti-

lizadas nos browser são escritas utilizando a linguagem de programação JavaScript, além de

ser aceita por vários navegadores, ela é orientada a eventos e executa no lado do cliente, assim

quando ocorrer um evento é executada determinada ação (FLANAGAN, 2011).

Todos os sites utilizam a linguagem de marcação HyperText Markup Language (HTML)

para formatar páginas com texto e imagens que os navegadores devem interpretar, formatar e
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exibir (CARRIL, 2012). Assim sendo, as extensões realizam o bloqueio das comunicações de

rede necessárias realizadas pelo browser e também removem as tags HTML da página, a fim de

corrigir a formatação da página da Internet.

2.2.1 AdBlock

O desenvolvimento da extensão AdBlock, no ano de 2009, para o navegador Google Ch-

rome foi influenciado pelo plugin AdBlock Plus que estava somente disponível para o browser

Mozilla Firefox. Michael Gundlach foi o criador desse projeto de código aberto, nos dias de

hoje é mantido por uma equipe de desenvolvedores e a comunidade. É a extensão mais popular

para bloquear anúncios em navegadores. Segundo AdBlock (2018) este software conta com

uma base de 40 milhões de usuários ativos. A sua renda é obtida através de doações de seus

usuários, desta forma é possível manter o software atualizado. Há, porém, há também uma

versão Premium que se deve pagar, a fim de que o software seja mais leve e realize o bloqueio

de mais anúncios que a versão gratuita.

Figura 4 – Pop-up de acesso rápido para as configurações do Adblock

Fonte: Elaborado pelo autor.

O seu funcionamento é parecido com o AdBlock Plus (2018) e também o uBlock (2018).

Tem como principais funções realizar a filtragem de conteúdo e permitir que os usuários pos-

sam fazer o bloqueio de publicidades inteiras ou em alguma parte da página que desejar. A

ferramenta está disponível para os principais browsers do mercado (ADBLOCK, 2018).

Podemos notar na Figura 4 algumas funções disponibilizadas para acesso rápido como,

por exemplo, número de propagandas bloqueadas na página atual e também a quantidade desde
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que o plugin foi instalado no navegador. É possível encontrar um botão para pausar a utilização

da extensão, assim como bloquear elementos HTML específicos. Também é permitido colocar

o site em que está navegado em uma whitelist, isto é, não será bloqueada nenhuma publicidade

nessa URL.

2.2.2 AdBlock Plus

O Adblock Plus foi um dos primeiros bloqueadores de publicidade a aparecer na Internet,

quando Wladimir Palant desenvolveu, em 2006, sua ideia era ser um complemento ao nave-

gador Mozilla Firefox, posteriormente foi adquirido pela empresa Eyeo GmpH e se tornando

disponível para vários navegadores do mercado.

Figura 5 – Pop-up de acesso rápido para as configurações do Adblock Plus

Fonte: Elaborado pelo autor.

Seu propósito é remover anúncios intrusivos para uma melhor experiência e também mais

segura. Igual as outras ferramentas, está disponível para os principais navegadores do mercado,

porém é a única que possui um aplicativo para smartphones que promete remover e bloquear

propagandas no sistema operacional Android (da empresa Google) e para iOS (da Apple). Além

do mais, é a única extensão que remove apenas anúncios que dificultam a navegabilidade, a qual

se baseia nos padrões de publicidades definidos pela CBA (2018) (ADBLOCK PLUS, 2018).

A Figura 5 que o aspecto visual da ferramenta AdBlock Plus (2018) é semelhante à do
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AdBlock (2018), assim como o nome, não pertencendo, porém, a mesma empresa. Com in-

terface minimalista contempla a função de ativar ou desativar o bloqueador, também é possível

remover um elemento da página, assim como visualizar em números a quantidade de anúncios

bloqueados.

2.2.3 uBlock Origin

Desenvolvido em 2014, por Raymond Hill, o plugin de navegadores uBlock Origin trouxe

diversas inovações para o mundo dos ofuscadores de publicidades, incluindo muitas opções de

gerenciamento e pouco consumo de memória. Assim como as outras ferramentas ele utiliza

listas de filtros mantidas pela comunidade, o que garante uma maior remoção de anúncios.

É um bloqueador de anúncios de propósito geral, grátis e de código aberto, que está pre-

sente somente para computadores e em três navegadores (Chrome, Firefox e Safari). Tem como

principal premissa ser rápido, leve e consumir pouca memória. Suas vantagens vão desde se-

rem mantidos pela comunidade, além de possuírem uma extensa lista de filtros pré configurados,

assim facilitando a sua configuração inicial. A extensão dispõe de um painel de configuração

onde é possível fazer vários ajustes. A função de controle parental é parcialmente implementada

nessa ferramenta, sendo apresentada apenas uma página informando e questionando o usuário

se ele realmente deseja acessá-la (UBLOCK, 2018).

Conta com uma interface mais complexa e repleta de opções, podemos ver na Figura 6 um

painel que mostra as requisições realizadas pela página atual, podendo escolher qual requisição

deseja bloquear. Possui também outras funções mais básicas como desabilitar a extensão e um

contador com o número de anúncios que o uBlock Origin removeu.

Figura 6 – Pop-up de acesso rápido para as configurações do uBlock

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.2.4 AdGuard DNS

É uma solução proposta pela empresa AdGuard, ainda em fase beta, que tem como pre-

missa bloquear anúncios através do DNS. Conta com dois modos de bloqueio, o padrão onde

só realiza a remoção de anúncios e o familiar o qual realiza o controle de sites adultos.

Diferente das outras ferramentas não é necessária nenhuma instalação, é necessário que

altere o servidor de DNS em todos os dispositivos que deseja utilizar. Não é, contudo open

source o que pode ser um lado negativo para essa ferramenta, pois pode estar guardando os

dados de navegação de todos os usuários, terminando com a privacidade de quem navega. A

ferramenta também não dispõe de nenhuma configuração para seu usuário, assim não havendo

possibilidade de escolher o que pode e não pode ser navegado (ADGUARD, 2018).

2.3 Discussão

Comparando as principais ferramentas do mercado que prometem acabar com as publi-

cidades enquanto se navega, podemos notar que três delas são inteiramente baseadas em nave-

gadores para computadores, deixando de lado uma gama de dispositivos que também possuem

acesso a Internet como, por exemplo, smartphones e video games. Ressalta-se que são estes os

tipos de dispositivos mais prejudicados pelo excesso de publicidades em sites, devido à falta de

opções de ferramentas que realizam o bloqueio de anúncios.

Figura 7 – Ping realizado para o servidor da AdGuard.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 8 – Ping realizado para o servidor da CloudFlare

Fonte: Elaborado pelo autor.

A ferramenta AdGuard é a que mais se aproxima com o trabalho proposto, porém não

é possível realizar um bloqueio de um site personalizado, ele pré-define o que não pode ser
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acessado. Outro ponto que podemos considerar como negativo, é que não sabemos a localização

do servidor, podendo estar em outro país ou até em outro continente o que afetará drasticamente

o tempo da resolução de um nome utilizando o DNS do AdGuard. Podemos ver na Figura 7

com a qual foi realizada um teste bem simples com a ferramenta PING que verifica o tempo de

resposta até o servidor da AdGuard,na qual podemos constatar que é de 143ms. Já na Figura

8 também foi realizado o teste para o servidor de DNS, conhecido como CloudFlare (2018), e

obteve o tempo de 22ms. Com a ferramenta proposta nesse trabalho é possível utilizar qualquer

servidor para resolver domínios, pois o software atua no meio do caminho da requisição da

resolução de domínios.

Para realizar uma comparação entre as ferramentas apresentadas acima, a Raymond (2017)

realizou alguns testes para descobrir qual plugin teria a melhor pontuação. O primeiro teste

verifica o tempo que um site leva para carregar completamente, já no segundo é analisada a

memória utilizada para exibir totalmente a página da Internet e, por último, a quantidade de

publicidades bloqueadas. O site utilizado foi o CNN (2018), um portal de notícias, pelo fato

de possuir muitas imagens, informações e anúncios, como pode ser observado na Figura 9. Se-

gundo a Raymond (2017) o site foi utilizado por ser rico em conteúdo e muito procurado pelos

internautas.

Figura 9 – Portal de notícias CNN (2018), utilizado em testes para remoção de anúncios.

Fonte: (CNN, 2018)

A Figura 10 representa um teste para medir o tempo de carregamento de uma página da

Internet, onde foi ponderado uma média de quantos segundos é necessário para abrir completa-

mente o site da CNN (2018). Podemos notar que sem utilizar nenhum bloqueador de anúncios



23

esse website levou 8 segundos, já no melhor caso, com o uBlock Origin ativo, deteve o tempo

de 3,6 segundos.

Figura 10 – Gráfico da média do tempo de carregamento de páginas (segundos)

Fonte: Adaptado de Raymond (2017).

Na Figura 11 a Raymond (2017) realizou um teste da quantidade de memória que foi con-

sumido para abrir a página do site CNN (2018). Podemos observar que, utilizando o Adblocker

ou Adblocker Plus, o consumo de memória do dispositivo é mais elevado, do que utilizar o

uBlock Origin, no qual se saiu melhor na avaliação.

Figura 11 – Gráfico do maior pico do uso de memória para abrir completamente um site (MB)

Fonte: Adaptado de Raymond (2017).

A Figura 12 mostra a porcentagem que a Central Processing Unit (CPU) atingiu quando

o navegador estava utilizando determinada extensão para acessar o site do portal CNN (2018).

No qual podemos notar que o uBlock Origin utilizou apenas 4% de CPU enquanto seus concor-

rentes precisaram de 10%, o Ablock, e 32%, o AdBlock Plus.

A Tabela 1 exibe a análise comparativa de funções das quatro ferramentas descritas no

Seção 2.2, sendo possível observar suas equivalências e diferenças. Podemos, assim, podemos
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Figura 12 – Gráfico do maior pico do uso de CPU para abrir completamente um site (%)

Fonte: Adaptado de Raymond (2017).

notar que no princípio básico todas funcionam de maneira parecida e alguns se destacam em

certas funcionalidades. Com esta tabela podemos notar e diferenciar cada ferramenta através

das suas principais características, como tendo seu código disponibilizado para a comunidade e

até se funcionam em dispositivos mobile. Comparando-as com o software do trabalho, podemos

observar que sistema, aqui desenvolvido, leva grande vantagem na comparação de característi-

cas contemplando grande parte delas.

Tabela 1 – Análise comparativa de funções
Funções Adblock Adblock Plus uBlock Origin AdGuard DNS Sistema
Código aberto Sim Sim Sim Não Não
Gratuito Sim e Premium Sim Sim Sim Não
Bloqueia Anúncios Sim Algumas Sim Sim Sim
Bloqueia Scripts Sim Sim Sim Sim Sim
Lista de Filtros Sim Sim Sim Não Sim
Mobile Não Navegadores nativos. Não Sim Sim
Definir URLs personalizas Sim Sim Sim Não Sim
Remoção de elementos HTML Sim Sim Sim Não Não
Nível de conhecimento Simples Simples Médio/Avançado Simples Simples

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 13 mostra a tentativa de vários sites para evitarem que seus usuários utilizem

uma extensão que realize o bloqueio de anúncios. Desta forma, acaba atrapalhando e dificul-

tando a navegação para o internauta, pois terá que desativar sua extensão para conseguir consu-

mir o conteúdo, por consequência, os anúncios voltaram a aparecer. Dessa forma, desabilitar a

extensão torna-se um grande ponto negativo. Já utilizando o trabalho proposto, sendo ele, base-

ado nas requisições do DNS, não é possível detectá-lo e assim o usuário não irá visualizar esse

tipo de página, ao contrário das extensões que inserem um código na página antes da execução

tornando-se facilmente localizável (GATTO, 2017).
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Figura 13 – Anti bloqueador de anúncios

Fonte: Elaborado pelo autor.

Entre os trabalhos relacionados, o que mais se assemelha com o assunto desse estudo é a

pesquisa realizada por Gatto (2017), a qual propõe uma comparação entre as ferramentas dispo-

níveis no mercado para a remoção de publicidade, com o objetivo de testar e analisar o volume

de tráfego utilizado e o tempo de carregamento de uma página da Internet quando utilizado

bloqueadores de anúncios. Diferentemente da proposta deste trabalho, em que o foco é criar

um software que bloqueia os anúncios a nível de DNS, evitando a instalação de removedores de

propagandas.

Com base nas comparações acima podemos observar que o uso de um bloqueador de

anúncios colabora com a velocidade de carregamento de uma página na Internet e, no caso

da extensão uBlock Origin, contribui com a redução de memória utilizada ao acessar um site.

Além desses dois fatores, podemos citar uma menor quantidade de tráfego de rede solicitada ao

navegar, bem como evitar que os usuários cliquem em links falsos levando-os a executar scripts

maliciosos.

Atualmente, porém, não existe uma solução no mercado que realize a remoção de anún-

cios e que também restrinja o acesso a websites em redes que possuem uma CPE da Mikrotik

RouterOS, a qual possua uma interface amigável e intuitiva, sendo assim não é necessário que o

usuário tenha experiência com firewall. O Capítulo 3.4 explicará em detalhes o funcionamento

do software proposto e como ele atuará na rede.
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3 FERRAMENTA DESENVOLVIDA

O problema abordado neste trabalho e enfrentado por muitos usuários diz respeito ao

envio não autorizado de materiais publicitários, anúncios e propagandas, que consomem dados

e diminuem a eficiência dos usuários por um período de tempo não negligenciável. Então, é

importante a implementação de uma ferramenta que atue entre um provedor de serviços de

Internet e o usuário, que atue como uma barreira que impeça este trafego de maneira eficaz para

melhorar a experiência do usuário.

A ferramenta, que será chamada de EasyTik, destaca-se no bloqueio de publicidade e

controle de acesso a sites em todos os dispositivos conectados a uma rede que possuem um

CPE da Mikrotik. Um CPE é um equipamento localizado na residência do cliente e essencial

para o funcionamento e para a gestão das configurações (ELDERING, 1997).

O CPE utilizado possui uma ferramenta com a qual é possível controlar o DNS, um ele-

mento crucial que garante o pleno funcionamento da Internet uma vez que trata-se do serviço

que resolve uma URL para um endereço Internet Protocol (IP) específico. O DNS baseia-se no

modelo cliente-servidor, com ele o cliente realiza uma consulta ao servidor requisitando o IP

referente ao domínio solicitado (KUROSE E ROSS, 2013).

A entrada estática é um recurso de servidores DNS que permite vincular domínios a di-

ferentes IPs e anunciar esses links aos clientes que o utilizam como servidor para resolver suas

requisições DNS. Com essa configuração é possível resolver solicitações DNS para páginas

específicas (MIKROTIK, 2018).

Esse sistema atuará como na Figura 14, na qual temos a comparação de quando o software

estiver ativo e quando não. Podemos ver que a CPE com o sistema proposto, representado em

vermelho, bloqueando a requisição ao servidor que contém hospedado o anúncio.

Figura 14 – Comparação com e sem a utilização do sistema de bloqueio de anúncios

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.1 Objetivos

Para que seja possível atingir as metas estabelecidas devemos considerar o objetivo geral

descrito na Seção 3.1.1 e os objetivos específicos na Seção 3.1.2.

3.1.1 Geral

O objetivo deste trabalho é desenvolver um ambiente online que permita o bloqueio de

anúncios e sites e comparar esta solução com outras vigentes, avaliando o desempenho de dife-

rentes extensões (plugins) dos principais navegadores do mercado.

3.1.2 Específicos

Os objetivos específicos são:

• Remover o carregamento de imagens ou vídeos de publicidades para melhorar a experiên-

cia de navegação em páginas da Internet de forma transparente aos usuários que estarão

na rede gerenciada pelo roteador Mikrotik.

• Bloquear acesso a web-sites indevidos especificados pelo usuário em uma interface grá-

fica amigável desenvolvida para esta finalidade.

• Estudar as formas de integração do RouterOS juntamente com uma linguagem de progra-

mação, para que seja possível criar um ambiente de desenvolvimento fácil e modular, no

qual pode ser utilizado para a integração de trabalhos futuros.

• Desenvolver o software proposto utilizando ferramentas e linguagens que melhor se adap-

tarem ao trabalho proposto para se conectar ao RouterOS e criar a configuração necessária

para realizar o bloqueio de páginas e anúncios.

• Avaliar o desempenho da ação de bloquear anúncios através do DNS verificando o uso de

memória, consumo de dados e o tempo de carregamento de uma página da Internet.

• Permitir que não seja necessário instalar outros softwares nos dispositivos conectados a

essa rede, sendo assim, qualquer equipamento conectado a ela, estará protegido contra

adwares e outros códigos que podem comprometer a sua segurança.

3.2 Metodologia

Esse trabalho foi desenvolvido através do uso de uma metodologia exploratória. O ob-

jetivo, ao se utilizar esta metodologia, é o de proporcionar maior familiaridade com o pro-
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blema, com intenção de torná-lo mais explícito. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível,

de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado

(KAHLMEYER-MERTENS, 2015).

As fontes de pesquisas bibliográficas utilizadas foram o portal de periódicos do CAPES,

Google Acadêmico, Scielo e Scopus. Para o levantamento do estado-da-arte e trabalhos relaci-

onados foi utilizado o método da bibliometria.

O procedimento de coleta utilizado é o Estudo de Caso, pois foi necessário realizar um

estudo aprofundado sobre os melhores métodos de desenvolver o bloqueio de publicidades e

controle parental e, no final, o sistema deverá ser testado e validado por um grupo de pessoas.

A natureza desse trabalho é qualitativa, na qual foi realizada uma pesquisa com pessoas

que estão utilizando o sistema em sua rede, onde consistiu a verificação se existe uma redução

de poluição visual nas páginas acessadas.

Houve a necessidade de realizar pesquisas bibliográficas sobre o assunto como desen-

volvimento de softwares, tipos de anúncios que devem ser bloqueados e sobre as tecnologias

que utilizam entradas estáticas com DNS, as quais foram descritas para o desenvolvimento do

sistema. Também ocorreram as análises de algumas extensões de navegadores com ideias se-

melhantes.

A validação foi obtida comparando as variáveis, consumo do tráfego de rede, memória

utilizada e tempo de carregamento com as outras ferramentas e também sem utilizar nenhum

software que realize bloqueio de anúncios. Para tanto, foram acessados diversos sites que pos-

suem diversas propagandas.

A análise dos resultados se beneficiou do uso de gráficos para comparar qual ferramenta

obteve a melhor performance em cada ponto analisado. Para, no final, descobrir se o trabalho

proposto obteve um desempenho superior comparado aos sistemas semelhantes.

3.3 Projeto

Para dar início ao projeto foi utilizado os casos de uso que estão representados na Figura

15, onde o administrador da rede acessa o sistema para realizar o bloqueio de uma URL ou

então para enviar uma lista de filtro. Já o usuário tem o papel de acessar um site onde sua

requisição será avaliada pelo DNS estático.

• Login: Caso definido ao Administrador da Rede, o qual irá realizar o cadastro de infor-

mações no sistema proposto e, para isso, é necessário confirmar a identificação, para que
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Figura 15 – Casos de Uso do Sistema

Fonte: Elaborado pelo autor.

tenha acesso as demais funções.

• Seleciona conexão: O Administrador de rede também necessita escolher em qual conexão

ele irá realizar a configuração, para assim, ter acesso as ferramentas.

• Cadastra lista de filtros: Este caso possibilita que o Administrador da rede realize o ca-

dastro de lista de filtros que podem ser facilmente encontradas na Internet.

• Cadastra URLs: Quando o Administrador da rede deseja bloquear acesso ao um site, será

esse caso de uso utilizado.

• Cria regra de bloqueio: Após algum cadastro de lista de filtro ou uma URL, o sistema

EasyTik utiliza esse caso para criar a regra de bloqueio dentro da CPE.

• API: Responsável por enviar as regras para dentro da CPE. Na qual, é solicitada pelo

software proposto para realizar uma conexão seguro entre Cliente-Servidor para troca de

informações.

• Acessar uma URL: Caso de uso realizado pelos usuários, onde eles acessam algum web-

site e então passa pela verificação do DNS estático.

• Verifica se está bloqueado: O sistema operacional Mikrotik RouterOS realiza a verifica-

ção da URL solicitada, com o objetivo de descobrir se o endereço solicitado encontra-se

bloqueado no DNS estático.

• Retorna resposta: Após obter a resposta do caso de uso "Verifica se está bloqueado"o

sistema operacional RouterOS retornar para o usuário solicitante o resultado solicitado

ou a negação do acesso ao endereço.

As classes necessárias para o funcionamento do EasyTik estão representadas na Figura 16,

em que a classe Usuário é responsável pelo login no software garantindo, assim, a segurança,
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para que somente pessoas autorizadas possam adicionar novas URLs. Já a classe Internet, tem

a função de armazenar e exibir as CPEs disponíveis e que podem realizar o bloqueio, visto

que é permitido o controle de vários equipamentos e de diferentes lugares. E, por fim, a classe

ListaNegra cadastrará uma URL ou um IP que deve ser impedido de acessar, do mesmo modo

removerá o registro se for preciso.

Figura 16 – Diagrama de Classes do Sistema

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 17 – Mockup da página de bloqueio de URLs

Fonte: Elaborado pelo autor.

O mockup da página principal do sistema está disposto na Figura 17, na qual podemos

notar a presença de uma lista com os endereços atualmente bloqueados. O usuário também

pode informar uma (ou uma lista) de URLs que deseja bloquear, em que o sistema faz uma

validação destas para que só trabalhe com links válidos. Uma vez que o link foi validado, ele
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é salvo internamente para posterior uso. Além disso, esse trabalho se preocupa para que o

software seja simples e intuitivo e que qualquer pessoa possa utilizar sem dificuldades.

Outra característica do trabalho é a importação de listas de filtros. Essas listagens contêm

uma sequência de URLs conhecidas por distribuir scripts maliciosos e adwares. A EasyList

(2018) é a mais completa e conhecida lista, possuindo atualmente mais de 14 mil regras e

URLs, além disso, é utilizada pelas três ferramentas semelhantes abordadas nesse trabalho.

O cadastro de lista de filtros está presente na Figura 18, nessa página o usuário é capaz de

adicionar ou removê-las. Facilitando, desta forma, o envio massivo de endereços que necessitam

ser bloqueados para garantir a segurança da rede.

Figura 18 – Mockup da página de lista de filtros

Fonte: Elaborado pelo autor.

O banco de dados do sistema tem a estrutura demonstrada na Figura 19, na qual foi uti-

lizado modelo Entidade-Relacionamento (ER) para sua representação. Assim, podemos iden-

tificar os relacionamentos entre tabelas e quais dados cada entidade agrupa (GALASSI, 2009).

Podemos ver a tabela “blacklist” que é responsável pelo armazenamento das URLs, já a tabela

“filters” armazena as listas de filtros. Na tabela “users” são guardados os dados dos usuários

para acesso ao sistema. Na entidade “filters-connections” é utilizada para fazer um relacio-

namento NxN, ou seja, permite que sejam adicionadas muitas conexões com muitos filtros e

vice-versa. A tabela “migrations” é utilizada para controle interno de alterações, é necessária

para o funcionamento do framework Laravel (2018), a qual foi utilizado para desenvolver este
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trabalho.

Figura 19 – Modelo entidade relacionamento do sistema

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 2 lista todas as atividades que foram feitas no desenvolvimento do trabalho.

O esforço representa uma medida empírica da quantidade de trabalho que foi necessário para

desenvolver cada atividade, na qual foi definido o esforço 1 para a validação de URLs e todos

os demais esforços estão sendo comparados com este (como é feito em desenvolvimento ágil).

As tarefas foram executadas na ordem que estão apresentadas, do modo que uma depende da

outra para o sucesso do projeto.

• Validação de URLs: A validação das URLs é necessária para que confirme que os dados

informados pelo usuário são verdadeiros e estão no formato esperado pela aplicação.

• Layout do Sistema: Desenvolvimento dos campos, menus, botões e do template respon-

sivo.

• Login: Tela onde o usuário irá acessar o software, sendo necessário a validação dos dados

informados.

• Sistema de Múltiplas CPEs: Criação de tabelas do banco de dados e um layout que su-
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porte a gerencia de várias CPEs.

• Cadastro de URLs: Cadastrar as URLs na tabela do sistema e também na CPE.

• Cadastro de Filtros: Ler o arquivo enviado, validar as URLs e enviar as regras de blo-

queios para a CPE.

• Interpretador e gerador de regras: Transforma a URL em linguagem aceita pelo sistema

operacional Mikrotik RouterOS.

• Desenvolvimento da API: Realizar a comunicação do software proposto com o dispositivo

da Mikrotik, na qual é possível ler e enviar comandos para a CPE.

• Testes em ambiente real: Testes onde é possível verificar o funcionamento da ferramenta.

Tabela 2 – Pesos de cada atividade que foi realizada

Atividade Esforço
Validação de URLs 1
Layout do Sistema 2
Login 2
Sistema de Múltiplas CPEs 4
Cadastro de URLs 6
Cadastro de Filtros 6
Interpretador e gerador de regras 9
Desenvolvimento da API 8
Testes em ambiente real 6

Fonte: Elaborado pelo autor.

A segurança e integridade do software é fundamental para este trabalho, por isso será

utilizado a encriptação da página, com um certificado Secure Sockets Layer (SSL), garantindo

que a informação passada pelo cliente chegue corretamente e com segurança ao servidor. Já

na parte de infraestrutura foi preciso realizar a configuração de bloqueio de portas e também o

controle de acesso ao banco de dados para determinadas redes (CARLSON, 2002). O EasyTik

não guarda a senha do equipamento em seu banco de dados, ele apenas a solicita uma única vez,

para que seja realizada as configurações necessárias e também geração de uma chave pública

Rivest Shamir Adleman (RSA), com a qual é gerado um arquivo criptografado e armazenado de

maneira segura no servidor do sistema, garantindo assim o acesso do software ao equipamento

sem utilizar a senha.

Após a avaliação e a documentação foi dado início ao desenvolvimento do software, no

qual foi definido a separação das páginas e funções do sistema como descrito na Seção 3.4.
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3.4 Desenvolvimento

O software foi desenvolvido para ser utilizado em um ambiente online, no qual o cliente

que utiliza a conexão com a Internet, possa configurar quais URLs necessitam bloqueio de

maneira intuitiva, sem necessitar de nenhum conhecimento em redes. O sistema está disponível

na web, pois deste modo não necessita passar a senha do equipamento para o consumidor e

pode ser acessado de qualquer lugar. Além disso, a CPE possui as configurações básicas para

o funcionamento da Internet na rede em que está atuando, o que pode ocasionar problemas ou

até mesmo dificultar a realização da restrição de uma URL se fizer uso inadequado.

O sistema cria as regras dentro da CPE para que cada requisição que algum dispositivo

realizar e estiver conectado na rede, passará por uma análise no DNS estático, com a finalidade

de verificar se a URL consta na lista de bloqueio. Se o endereço requisitado estiver nessa lista-

gem, a requisição será redirecionada para o IP previamente configurado na CPE o 172.16.0.254,

onde qualquer requisição recebida irá retornar uma drop, de acordo com a IETF (2010) em sua

Request For Comments (RFC) de melhores práticas.

Um dos problemas encontrados durante o desenvolvimento da ferramenta diz respeito ao

protocolo IPv6, criado para suprir a carência de IPv4, ele não possui o método de mapeamento

de IP conhecido como Network address translation (NAT), pois ele é utilizado para remapear e

redirecionar tráfego de um IP para outro. Como o IPv6 não possui NAT, não é possível redire-

cionar o tráfego de DNS, o que é fundamental para o funcionamento do sistema desenvolvido

(YORK, 2011).

Para o desenvolvimento a linguagem de programação escolhida foi o PHP: Hypertext Pre-

processor (PHP), pois é de código aberto, possui inúmeros recursos, rápida e fácil de utilizar. É

muito popular no desenvolvimento web e executa do lado do servidor, isto é, a cada requisição

é executado um script que retorna sua saída para o navegador (browser). PHP é uma lingua-

gem livre para utilizar em qualquer projeto sem a necessidade adquirir licenças (LOCKHART,

2015).

A codificação do sistema tem como base o framework PHP Laravel (2018), sendo que

sua premissa é ajudar a escrever códigos de forma organizada. Trabalha no padrão MVC, o que

facilitou para o êxito desse trabalho. Além disso, o Laravel (2018) possui um manual completo

e com muitos exemplos de utilização.

O sistema conta com o uso do Bootstrap (2018), um framework de layouts utilizado para

ajudar a criar interfaces de maneria rápida e flexível. É muito popular por ser um projeto
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de código aberto e atualizado frequentemente com os novos padrões da web. Sua principal

função é ser responsivo e flexível, isto é, o layout se adapta a tela de qualquer dispositivo

independentemente do tamanho da mesma, sendo importante para que o sistema proposto possa

ser acessado rapidamente através de um smartphone (SPURLOCK, 2013).

Na parte do desenvolvimento da API o protocolo de rede escolhido foi o SSH, que é uti-

lizado para disparar comandos em redes locais ou remotas. O equipamento, que utiliza o Rou-

terOS, possui comandos específicos para a sua configuração que são executados pela aplicação,

em que a API se encarrega de organizá-los de maneira correta e enviá-los para o dispositivo. O

software proposto verifica se o equipamento já está configurado para realizar a restrição, pois é

necessário redirecionar todo o tráfego da porta do DNS (53) para o Mikrotik e assim identificar

o que será bloqueado.

Já o código do trabalho está hospedado em um servidor fora da rede interna, onde é

necessário apenas um endereço IP, usuário e senha para acessar e configurar o equipamento

utilizando a API desenvolvida. Ele também poderá ser utilizado por múltiplos usuários para

acessarem equipamentos diferentes, isto é, o software proposto contará com um sistema de

login.

A Figura 20 mostra a tela do sistema onde o usuário final terá acesso a listagem das CPEs,

na qual cada equipamento tem a possibilidade de acessar as ferramentas de administração, como

por exemplo bloquear URLs e adicionar equipamento na whitelist. Há também a possibilidade

de acessar os logs do equipamento, onde podemos verificar as requisições bloqueadas pelo

dispositivo.

Figura 20 – Tela do sistema que exibe a listagem de equipamentos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 21 podemos observar a presença das ferramentas disponíveis para o usuário,
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as quais são o bloqueio de sites e adição de listas de filtros, assim como a whitelist que permite

selecionar equipamentos na rede em que a CPE está atuando, para que não realize o bloqueio de

sites, permitindo que o dispositivo que esteja nessa lista acesse qualquer URL normalmente. E

também o usuário poderá selecionar qual servidor de DNS ele irá utilizar sem a necessidade de

acessar o equipamento, garantindo que tenha o controle para onde suas requisições são enviadas.

Figura 21 – Tela do software que disponibiliza ferramentas para uma determinada CPE

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 22 – Página do software onde é realizado o bloqueio de URLs

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 22 exibe a página onde são realizados todos os bloqueios de sites e publicidades,

além de poder realizar o cadastro e a ativação de uma lista de filtro na CPE. Na aba “Bloquear
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URL” há um campo onde o usuário pode digitar a URL site que deseja tornar inacessível,

ou vários websites separando-os a cada nova linha. Na caixa abaixo com o título “Lista de

URLs bloqueadas” podemos ver uma tabela com os endereços que estão cadastrados dentro do

equipamento com o Mikrotik RouterOS. Neste mesmo local da ferramenta, é possível remover

a URL e visualizar informações sobre ela.

Figura 23 – Página com a listagem de equipamentos que podem ser adicionados na whitelist

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 23 é mostrada uma tabela com a lista de equipamentos encontrados na rede,

assim como o endereço de IP, endereço do Media Access Control (MAC) e uma breve descrição

do fabricante. Esta lista é obtida através do protocolo de rede chamado Address Resolution

Protocol (ARP), o qual tem como função converter endereços IPs em físicos, para isso, ele

mantém uma tabela dinâmica com os endereços já convertidos (OLONCA, 2018). O sistema

captura essa tabela ARP dentro da CPE e exibe essa lista, para que o usuário possa visualizar e

definir o equipamento que não receberá o bloqueio de site e anúncios, podendo acessar qualquer

site, sendo assim estará vulnerável a vírus, scripts maliciosos e consumo de tráfego de dados.

A Figura 24 mostra a página onde o usuário pode escolher o DNS que prefere utilizar, para

resolver os nomes dos domínios em IPs. Sendo assim, quando é realizada uma requisição de

um equipamento que está dentro da rede, onde há uma CPE utilizando o software desenvolvido.

O dispositivo verificará se a URL é permitida e então é redirecionado a requisição do IP para o

endereço do DNS configurado nesta página.
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Figura 24 – Página que possibilita a customização do endereço de DNS

Fonte: Elaborado pelo autor.

Figura 25 – Painel onde é efetuado o cadastro das conexões de clientes

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 25 exibe o painel onde o administrador do software realiza o cadastro das CPEs.

Neste cadastro também é realizada a configuração inicial dos equipamentos para que possam

realizar o bloqueio de publicidades e URLs. Para isso o sistema acessa o equipamento com

uma senha temporária informada pelo administrador, para então cadastrar uma chave pública

RSA, assim pode realizar as configurações de NAT para os redirecionamentos, os ajustes de

DNS tornando possível a tradução dos endereços em IP, todas essas funções sem a necessidade

de guardar a senha do dispositivo no banco de dados.

3.5 Resultados

Para a realização de testes e obtenção de resultados reais foram selecionadas 12 partici-

pantes de diversas idades e níveis de conhecimentos, que aceitaram participar de um questio-

nário, onde seus dados permanecem totalmente anônimos. Além do questionário foi colocado

na rede em modo passivo, o software Wireshark (2018), para que fosse possível capturar as
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requisições realizadas pelo navegador (MISHRA, 2016).

Inicialmente foi solicitada a realização de um questionário com 6 perguntas, a fim de

classificar e descobrir a opinião dessas pessoas, para confirmar ou refutar o fato de que as

publicidades na Internet atrapalhem a navegação. Os testes foram realizados no período de

15/10/2018 à 19/10/2018.

A Figura 26 representa as idades dos participantes que responderam o questionário, sendo

o mais novo com 20 anos e o mais velho com 36 anos. Essa pergunta é importante para fins de

classificação do usuário em relatórios.

Figura 26 – Gráfico do questionário com a pergunta da idade do participante.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 27 retrata o nível escolar dos integrantes do questionário, onde podemos no-

tar uma taxa de 50% usuários com Ensino Médio Completo. Como também 8,3% que está

Cursando o Ensino Superior e outros 25% tem Ensino Superior completo.

Figura 27 – Gráfico do questionário com a pergunta da escolaridade do participante.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 28 reproduz as diferenças de cargos dos participantes na sua empresa. Na qual,
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o questionário foi trabalhado para que houvesse uma heterogeneidade entre os testadores, assim,

obtendo uma opinião mais ampla.

Figura 28 – Gráfico do questionário com a pergunta do cargo do participante.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 29 podemos perceber o nível de conhecimento atribuído por si próprios quando

o assunto é navegação na Internet. Grande parte dos entrevistados classificaram o seu nível de

conhecimento como regular, no entanto 33,3% acreditam ter conhecimento avançado e 16,7%

disseram que têm conhecimento muito avançado. Sendo um gráfico muito importante para esse

trabalho de pesquisa, pois o software proposto foi pensado para que qualquer pessoa pudesse

utilizá-lo, desde o nível baixo até o avançado.

Figura 29 – Gráfico do questionário com a pergunta do nível de conhecimento do participante.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 30 representa graficamente as respostas dos participantes para a questão se as

publicidades são ou não incômodas na Internet, na qual 83,3% responderam que sim, e outros

16,7% dizem que isso é indiferente. Logo, podemos observar que grande maioria não gosta de

acessar sites com muitas publicidades.
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Figura 30 – Gráfico do questionário com a pergunta se o participante se incomoda com os anúncios.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com a Figura 31 podemos observar que 58,3% dos participantes responderam que utili-

zam bloqueadores de anúncios como o AdBlock (2018), AdBlock Plus (2018) e uBlock (2018).

Já 41,7% responderam que não utilizam ou desconhecem os softwares para bloqueio de publi-

cidades na Internet. Analisando os resultados para esta pesquisa foi possível identificar que

quando o participante for da faixa etária com mais de 35 anos e com os cargos de gerente, vice

presidente e presidente não utilizava bloqueadores de anúncios.

Figura 31 – Gráfico do questionário com a pergunta se o participante utiliza bloqueador de anúncios.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No segundo momento foi requisitado aos indivíduos que navegassem em uma lista de 5

sites, conhecidos por possuírem uma grande quantidade de publicidades. Cada usuário teve o

tempo de 5 minutos para acessar os sites sem nenhum tipo de software de bloqueio de anúncios

e tinham como tarefa encontrar um conteúdo especificado previamente. A lista de sites está

disponível a seguir:

• Speedtest: https://www.speedtest.net/
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• Portal Gaz: http://www.gaz.com.br/

• Administradores: https://www.administradores.com.br/

• Ao Vivo na TV: http://aovivonatv.com/tv-online/

• Baixaki: https://www.baixaki.com.br/

No website do Speedtest (2018) os selecionados tiveram a tarefa de realizar um teste de

velocidade e depois encontrar o resultado da medição. Já no site do Portal Gaz (2018) foi soli-

citado para acessar uma notícia mostrar o conteúdo e também suas notícias relacionadas. Para o

site do Administradores (2018) os candidatos tiveram que acessar uma categoria e também uma

notícia. O Ao Vivo na TV (2018) é uma página na Internet para assistir TV Online, então essa

foi a tarefa escolhida para ser realizada. A página do Baixaki (2018) disponibiliza uma série de

programas para download, os usuários tiveram que realizar um download de forma segura.

Primeiramente os entrevistados tiveram que realizar essas tarefas sem utilizar nenhum sis-

tema de bloqueio de publicidades. Após a conclusão de todas as tarefas solicitadas, o software

desenvolvido neste trabalho foi instalado na rede, para que pudesse realizar o bloqueio de pro-

pagandas. Concluída esta etapa, foi solicitado para que os entrevistados repetissem as tarefas

propostas a eles, com a finalidade de obter os resultados dos testes de desempenho do sistema.

Com as tarefas concluídas os candidatos responderam mais um questionário com 4 per-

guntas, para descobrir se houve uma melhora na navegação com a utilização do sistema para

bloqueio de publicidades e URLs, como também sua satisfação, crítica ou elogio ao trabalho.

Para a realização dos testes foi utilizado um Raspberry PI 3 da RaspberryPI (2018), ro-

dando o sistema operacional Raspbian, como cliente, no qual os testadores utilizavam para

acessar os sites. A CPE utilizada para bloquear anúncios e URLs foi a Hap Lite da MikroTik

(2018), na versão 6.43.2, também foi utilizado um computador em bridge com a CPE, junta-

mente com uma placa de rede exclusiva para a captura das informações, e nele estava sendo

executado o software Wireshark (2018) em modo passivo. A lista de filtros utilizada está dispo-

nível em https://goo.gl/Sb4n3w, a qual foi importada utilizando a ferramenta lista de filtros do

EasyTik.

A Figura 32 representa o gráfico em que foi questionado ao participante se ele notou

diferença ao utilizar o software deste trabalho, na qual, 66,7% disseram que notaram muita

diferença e 33,3% informaram que notaram alguma melhora.

Após acessar os sites durantes os testes foi questionado aos participantes se ainda havia

poluição visual ao utilizar o site e suas respostas estão representadas na Figura 33, na qual
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Figura 32 – Gráfico do questionário com a pergunta se o participante notou diferença ao utilizar o sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

58,3% informaram que não houve nenhuma poluição depois do software ativo, porém 41,7%

disseram que houve pouca poluição durante os testes do sistema.

Figura 33 – Gráfico do questionário com a pergunta se o participante notou poluição visual no site
acessado.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 34 podemos observar que 66,7% dos participantes informaram que tiveram

uma excelente experiência ao utilizar o sistema deste trabalho. Já 33,3% disseram que durante

os testes obtiveram uma experiência considera boa.

Adicionalmente foi solicitado aos participantes do questionário uma forma para que as

empresas continuem gerando conteúdo de qualidade e ainda assim conseguir gerar receitas com

seus websites. Na figura 35 podemos observar que 41,7% dos participantes disseram que deve-

riam precificar o acesso ao conteúdo, ou seja, cobrar para ter acesso a informações de qualidade

e sem publicidades. Já 16,7% informaram que as empresas deveriam realizar venda de produtos,

como por exemplo, produtos referentes aquela marca. Além dessas respostas, também foram

obtidas outras sugestões, onde cada uma obteve 8,3%, por exemplo, conteúdo patrocinado por
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Figura 34 – Gráfico do questionário com a pergunta como foi a experiencia de utilizar o sistema proposto.

Fonte: Elaborado pelo autor.

outra empresa, venda de conteúdos exclusivos, publicidades menos abusivas, prestação de al-

gum serviço ao consumidor e também continuar com as publicidades do mesmo jeito que é

utilizado hoje.

Figura 35 – Gráfico do questionário com a pergunta como as empresas podem gerar receitas on-line.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na última pergunta foi solicitado que o participante deixasse um comentário, ou uma

sugestão, ou uma crítica ou um elogio. No qual, foram obtidas as respostas listadas abaixo:

• "Funcionou perfeitamente, todos os anúncios que haviam nas páginas visitadas, não estão

mais lá."

• "O sistema funciona perfeitamente removendo os anúncios das páginas, porém às vezes

fica um espaço em branco onde estava a propaganda."

• "Funcionou até no celular, é algo que não existe atualmente estava procurando algo que

solucionasse esse problema."
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• "Removeu todas as publicidades das páginas"

• "Exibir gráficos informando a quantidade de anúncios bloqueados"

• "Limpou as propagandas da tela e os sites estão acessando mais rápido."

Figura 36 – Comparação sem utilizar nenhuma ferramenta com utilizando o sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 36 podemos observar, a parte da esquerda da Figura, quando não é utilizado

nenhuma ferramenta de bloqueio de anúncios. Já na parte a direita, foi utilizada a ferramenta

desenvolvida para a remoção de publicidades. Sendo possível notar uma grande redução de

poluição visual na página, sobrando apenas o real conteúdo do site.

Tabela 3 – Tráfego dos serviços comparando todas as ferramentas
Serviço Nenhuma Sistema AdBlock AdBlock Plus uBlock AdGuard

Req. Kb Req. Kb Req. Kb Req. Kb Req. Kb Req. Kb
Speedtest 360 2539 26 1100 264 1600 211 1700 48 842 69 1200
Portal Gaz 372 3320 188 1400 254 2500 244 2300 142 1500 207 1800
Administradores 1962 10253 239 9500 376 10200 376 9400 246 9300 270 9300
Baixaki 532 4589 241 1900 336 2400 297 2300 233 1800 264 2500
Ao Vivo Na TV 205 4200 192 4200 204 4400 203 4100 198 4000 194 4100

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Tabela 3 mostra a quantidade de requisições necessárias, assim como, a quantidade de

Kilobytes utilizados para o carregamento completo de cada página, comparando todas as fer-

ramentas analisas com o software desenvolvido neste trabalho. Para a realização desta tabela,

da mesma maneira que as Figuras 37 e , foi realizada uma média das requisições realizadas e

também a quantidade de Kilobytes trafegados na rede durante cada teste. A primeira coluna

representa a análise, na qual, não foi utilizado nenhum sistema para a realização de bloqueio

de publicidades. Assim, podemos notar um alto número de requisições e quantidade de dados

trafegados. Na segunda coluna, demonstra os testes, desta vez, utilizando o sistema desen-

volvido neste trabalho. No qual, podemos observar, comparando com as demais ferramentas,
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uma grande redução de requisições a servidores enquanto carrega a página, devido ao bloqueio

de URLs, resultando assim também na diminuição do tráfego necessário para a navegação. Na

terceira coluna é possível observar os testes realizados utilizando a extensão para navegador Ad-

Block (2018). Houve uma pequena diminuição nos números de requisições bloqueando parte

das publicidades. Na quarta coluna, é possível ver os testes utilizando a extensão para browser

AdBlock Plus (2018). Comparando-a com os resultados de não utilizar nenhum sistema para

bloqueio de publicidades, é possível notar uma redução de consumo de dados expressiva da

ordem de 55% de redução, em média. A quinta coluna, demonstra os testes realizados com o

plugin para navegador uBlock (2018).Este último foi o que obteve os melhores números, den-

tre todas as extensões de navegadores. Sendo possível notar quantidades bem abaixo dos seus

concorrentes. Como podemos observar, na sexta coluna, os testes com a ferramenta AdGuard

(2018), que também utiliza o DNS para o bloqueio de anúncios, obteve bons resultados, junta-

mente com o plugin uBlock (2018), bloqueando um grande número de requisições a servidores

de anúncios.

Comparando com todos os resultados das ferramentas relacionadas podemos concluir que

entre todas analisadas o sistema desenvolvido neste trabalho e a extensão para navegadores

uBlock (2018) obtiveram os melhores resultados, sendo que para isso deveriam conseguir os

menores números possíveis. Baseado no questionário respondido por pessoas de diversas idades

e conhecimentos, assim como nos testes utilizando o software Wireshark (2018), com os quais

foi possível comparar a utilização do tráfego da rede, podemos dizer que este trabalho conseguiu

atingir seus objetivos principais.

Figura 37 – Gráfico com a comparação de requisições realizadas para abrir completamente a página

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na Figura 37 podemos observar a comparação entre não utilizar uma ferramenta para blo-

queio de publicidades com a de utilizar as analisadas neste trabalho. Onde é possível observar

uma diminuição significativa de requisições realizadas.

Figura 38 – Gráfico com a comparação de Kilobytes necessários para carregar a página totalmente

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 38 mostra um gráfico comparando a quantidade de Kilobytes necessários para

baixar e exibir a página completamente. No qual, podemos observar uma redução significativa

no serviço do Speedtest (2018), podendo, assim, resultar em economia no tráfego de dados

durante a navegação nesse site.

3.6 Discussão

Como podemos observar na Seção 3.5, todas as ferramentas analisadas realizaram o blo-

queio de publicidades, pois essa é a sua função, porém a ferramenta desenvolvida neste trabalho

traz consigo uma série de vantagens, que as outras ferramentas não possuem, e que serão os

principais incentivos para a utilização deste sistema.

3.6.1 Vantagens

A seguir são listadas as principais vantagens do sistema desenvolvido:

• Realiza o bloqueio de publicidades e URLs em todos os dispositivos de uma rede, como

por exemplo, smartphones, Video Games, computadores e qualquer equipamento conec-

tado a Internet.

• O bloqueio das URLs é totalmente personalizado, isto é, cada usuário final poderá esco-
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lher qual URL deverá ser bloqueada ou liberada.

• Equipamentos podem ser adicionados a Whitelist, assim, não terão o bloqueio de sites

ativo.

• Não necessita a instalação de softwares de terceiros nos dispositivos.

• É possível controlar vários equipamentos com apenas um sistema.

• Pode ser bloqueado URLs de qualquer lugar.

• Sistema é responsivo, isto é, se adapta a tela de qualquer dispositivo.

• Um equipamento da MikroTik (2018) para a utilização deste sistema pode ser encontrado

a preços bem acessíveis.

• O softwares desenvolvido automaticamente configura, o dispositivo com RouterOS, para

funcionar como bloqueador de anúncios e softwares.

3.6.2 Desvantagens

A seguir são listadas as principais desvantagens do sistema desenvolvido:

• Necessita que tenha um equipamento da MikroTik (2018).

• Também é necessário que o dispositivo esteja atuando como uma CPE, isto é, com o NAT

habilitado.

• A instalação é um pouco mais demorada, comparada as outras ferramentas.

• A inserção de uma lista de filtros pode demandar algum tempo, dependendo do tamanho.

• É possível bloquear apenas endereços com domínios e não IPs.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema para realizar o bloqueio de anúncios

e sites em todos os dispositivos de uma rede com uma CPE da Mikrotik. A razão principal, por-

tanto, manter a segurança do usuário enquanto navega, protegendo-o de adwares e outros vírus.

Para desenvolver soluções computacionalmente razoáveis para este problema foram realizadas

diversas pesquisas relacionadas a este tema, sobre trabalhos relevantes e ferramentas utiliza-

das. Posteriormente, foi efetuado uma comparação entre elas, com a finalidade de descobrir

como elas funcionam e suas características, assim como os seus principais defeitos (GATTO,

2017). Além disso, podemos perceber que utilizando essas ferramentas, acabam reduzindo o

desempenho computacional do dispositivo.

Com as pesquisas realizadas também foi possível compreender quais são os principais

motivos que levam os internautas a instalarem os programas para removerem publicidades,

assim como a importância de utilizá-los. Desta forma, o desenvolvimento desse estudo teve

a intenção de suprir a carência de um software que realize as funções de um bloqueador de

anúncios em todos os dispositivos conectados a uma rede, de forma totalmente personalizada.

Tendo em vista os aspectos observados na Seção 3.5, atesta-se que o software desen-

volvido neste trabalho cumpre com o objetivo geral, sendo possível observar uma melhora no

visual do website com a redução de publicidades, assim como, na segurança devido ao bloqueio

de sites que possam espalhar vírus e também na redução de tráfego de dados.

Então, podemos observar que na comparação feita na Figura 37 e Figura 38, o sistema

desenvolvido atua como um bloqueador de anúncios e sites, bem como, as outras ferramentas

relacionadas, porém o software deste trabalho destaca-se por bloquear publicidades em todos os

dispositivos da rede de forma personalizada, diferente das ferramentas disponíveis no mercado

atualmente.

4.1 Trabalhos Futuros

Em trabalhos futuros a sugestão é que seja a utilização de algoritmos de Inteligência

Artificial, a qual, serviria para identificar padrões de anúncios e automaticamente bloquear o

acesso a essa URL. Assim, não necessitaria a ação de uma pessoa para realizar o bloqueio de

determinado anúncio.

Ao desenvolver o sistema foi identificado um problema de compatibilidade com o IPv6,

onde não foi possível redirecionar o trafego do DNS para outro IP. A solução provisória foi de
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bloquear todas requisições realizadas que utilizem o protocolo IPv6. Mas para trabalhos futuros

pode ser implementado uma solução para esse problema, visto que, há uma adoção considerável

de IPv6, devido à falta de IPv4, a tendência é crescer a cada dia mais.

Outra função que pode ser implementada é um analisador de tráfego que mostra no sis-

tema um ranking com as URLs mais acessadas, juntamente com as que mais consomem tráfego

de dados. Para assim, o administrador da rede, que utiliza o sistema, consiga identificar facil-

mente URLs que necessitam ser bloqueadas.

A implementação de uma nova funcionalidade onde o usuário final pode criar redireci-

onamentos de portas ou também bloqueios de portas utilizando o firewall, criando então uma

interface intuitiva e fácil para pessoas com qualquer nível de conhecimento. Assim, o usuá-

rio não precisará depender do provedor para realizar os redirecionamentos e nem precisará de

conhecimentos avançados em firewall para realizar os bloqueios.

Com a utilização de lista de filtros alimentadas pela comunidade, que estão em constante

atualização, pode ser desenvolvido uma função de tarefas agendadas, onde manteria a blacklist

de cada CPE atualizada. Esta tarefa agendada seria executada automaticamente para cadastrar

novas URLs sugeridas pela comunidade. Assim, mantendo a segurança da rede protegendo de

novas ameaças.

Podemos também citar a buscas de padrões nos dados, por exemplo, demográficas que são

menos aderentes à anúncios. Assim, entender qual é a faixa etária, gênero e cargo das pessoas

que são contra e a favor ao bloqueio de publicidades.

Uma função interessante a ser implementada, é o desenvolvimento do mecanismo torch,

disponibilizada no sistema operacional RouterOS, que tem a função de mostrar em tempo real

o consumo e as requisições que estão sendo realizadas nessa rede. Com essa função o usuário

poderá verificar se a velocidade está chegando conforme a contratada, bem como, observar os

dispositivos da rede que mais estão consumindo em tempo real. Essa funcionalidade dará ao

usuário um controle maior da sua rede, sem necessitar do provedor de Internet e nem de acesso

direto à CPE, com uma interface de fácil utilização e que pode ser acessada pelo celular.

O uso da ferramenta desenvolvida acarreta na remoção das publicidades em páginas da

Internet, desta forma, algumas páginas acabam deixando espaços em branco, onde antes fica-

vam os anúncios. A sugestão é o desenvolvimento de uma simples extensão para navegadores

que removessem esses espaços em brancos.
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