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Actualització de les llistes de llocs web prohibits
controlades per squidGuard

Periòdicament es publiquen a la pàgina www.squidguard.org/blacklists/ actualitzacions de les llistes
negres (webs prohibides) controlades per squidGuard. Aquestes llistes es generen mitjançant un
robot que navega ininterrompudament per la xarxa. 
Les llistes es distribueixen mitjançant un arxiu en format tar.gz anomenat blacklists.tar.gz. Per tant,
la primera passa que s'ha de fer és baixar aquest arxiu i ubicar-lo en el servidor Linux. Com que no
és necessari tenir explorador web en el servidor (això ajuda a no caure en la temptació de fer servir
el servidor com a lloc de treball) haurem de crear una carpeta compartida en el servidor per tasques
d'administració. El procediment per crear aquesta carpeta i donar-la a compartir és idèntic al que
s'ha de fer servir per crear una carpeta per ubicar-hi les còpies de seguretat (pàgina 24 del document
tècnic “Instal·lació i configuració d'un servidor Linux a les xarxes del projecte Xarxipèlag”). Creau,
per tant, una carpeta /home/administrador i compartiu-la emprant aquest procediment. 

Suposam ara que hem descarregat l'arxiu blacklists.tar.gz i que el tenim guardat a la carpeta
“/home/administrador” del servidor Linux. Obriu-lo amb File Roller i desempaquetau-lo en el
mateix directori tal com mostra la figura següent:

Tot seguit, des d'un terminal, executau les següents ordres:
Còpia dels fitxers descarregats a la ubicació on es troba la base de dades d'orígens i destinacions:

cp -R --replay=yes /home/administrador/blacklists/* /usr/share/squidGuard-1.2.0/db

Conversió dels fitxers de text de les destinacions en fitxers de base de dades *.db utilitzables per
squidGuard:

squidGuard -C all
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Tornar aplicar els permisos adients a la carpeta que conté la base de dades:
chown -R squid:squid /usr/share/squidGuard-1.2.0/db

chown -R squid:squid /usr/share/squidGuard-1.2.0/db/*

chmod -R 755 /usr/share/squidGuard-1.2.0/db/*

Forçar a squid que torni llegir el fitxer de configuració d'squidGuard:
squid -k reconfigure

Finalment, comprovau en el fitxer log de l'Squid (/var/log/squid/cache.log) que no s'ha produït cap
error en les lectures de les bases de dades des de l'Squid. Us heu d'assegurar que la frase “going into
emergency mode” NO apareix en el fitxer /etc/log/squid/cache.log quan squid llegeix les bases de
dades. Si apareix, quasi sempre és per problemes de permisos. En aquest cas, us recomanam que
torneu aplicar els permisos anteriors.
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