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INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest document és presentar una proposta per a la instal·lació i configuració del proxy-
catxé Squid en el servidor Linux. Juntament amb l'Squid, s'instal·larà un programa, l'SquidGuard,
que permetrà el control de la navegació per Internet. També s'oferirà una proposta per controlar
l'accés a altres serveis diferents de l'HTTP mitjançant el mòdul iptables. La instal·lació del proxy-
catxé Squid i de l'SquidGuard i la configuració adequada d'iptables proporcionarà a la xarxa del
centre uns avantatges inqüestionables:
– Accelerarà la navegació per Internet.
– Permetrà el control de la sortida a Internet. Es podrà decidir en qualsevol moment quines

màquines de la xarxa han de tenir accés a Internet i quines no.

– Permetrà controlar si la petició d'una determinada màquina ha de ser rebutjada o no en funció del
servidor de destinació. Això ens permetrà controlar l'accés a pàgines no recomanables.
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– Permetrà controlar totes les connexions (diferents de l'HTTP) a xarxes remotes: ftp, xat, correu,
etc.

INSTAL·LACIÓ

S'han d'instal·lar els següents paquets:
– Squid-2.5-STABLE1-7mdk
– SquidGuard-1.2.0-5mdk
Les versions dels paquets són les que s'inclouen a la distribució Mandrake 9.1

PROXY-CATXÉ: MANERES DE FUNCIONAR

Hi ha dues maneres de fer funcionar un proxy-catxé:

– En mode normal. En aquest mode el proxy funciona com un servei que opera en un port TCP
determinat (en el cas de l'Squid, el port per defecte és el 3128) i gestiona totes les peticions que li
arriben. Quan un usuari sol·licita una pàgina, el proxy mira si aquesta es troba en el catxé; si la
resposta és afirmativa la servirà; en cas contrari, el proxy és connectarà amb el servidor remot,
recuperarà la pàgina, la servirà a l'usuari i l'afegirà al catxé. Per utilitzar un proxy que opera
d'aquesta manera, és necessari configurar els exploradors d'Internet de tots els equips de la xarxa
i redirigir les peticions http al proxy.
 

– En mode transparent. En aquest mode, no és necessari configurar els navegadors de la xarxa ja
que el proxy gestiona de forma transparent totes les peticions http (peticions a servidors remots
en el port 80) que es facin des de qualsevol equip de la xarxa. Ara bé, internament, l'Squid
segueix operant en el port 3128 i, per tant, es necessita redireccionar el trànsit IP destinat al port
80 de màquines remotes al port 3128 del servidor Linux. La manera de fer-ho serà establir el
servidor Linux com a porta d'enllaç (gateway) per defecte a tots els ordinadors de la xarxa i
configurar el el gestor de tràfic IP iptables per fer el redireccionament. La figura següent mostra
l'esquema de connexions:
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La nostra proposta és instal·lar el proxy-catxé en mode transparent. Les raons són bàsicament
dues:
• No necessita configurar els exploradors d'Internet
• Més control i seguretat ja que les configuracions dels exploradors molt sovint es guarden en els

perfils dels usuaris i això dificulta la seva  protecció.

CONFIGURACIÓ DE L'SQUID

La configuració de l'Squid es fa mitjançant el fitxer de text /etc/squid/squid.conf. També és possible
configurar-lo mitjançant el webmin. Aquí ens centrarem en la configuració directa, editant el fitxer
/etc/squid/squid.conf. 
Les modificacions que s'han de fer sobre el fitxer instal·lat per defecte són:
Secció NETWORK OPTIONS

http_port 3128

icp_port 0 (deshabilita el port que aten missatges ICP)

htcp_port 0 ( deshabilita el port que aten missatges HTCP)

Secció OPTIONS WHICH AFFECT THE NEIGHBOR SELECTION ALGORITHM 
Les línies recomanades en el TAG no_cache serveix per desactivar que les peticions a url dins una
carpeta cgi-bin NO es guardin en el catxé, és a dir, que sempre es recuperin des del servidor remot

acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?

no_cache DENY QUERY

Més endavant, tal vegada, interessarà afegir altres directoris en aquest TAG
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Secció LOGFILES PATHNAMES AND CACHE DIRECTORIES
La quantitat de Mb reconamada és el 35-40% de la capacitat total de la partició /var. Substituïu
aquest valor a la línia següent:

cache_dir ufs /var/spool/squid Mb 16 256

Les opcions per fitxers log poden ser les proposades per defecte:
cache_access_log /var/log/squid/access.log

cache_log /var/log/squid/cache.log

Secció ACCESS CONTROLS
En una primera configuració, la secció completa tal com està excepte les línies que es mostren a la
figura següent (més endavant, tal vegada, serà convenient modificar o afegir regles):

Òbviament, caldrà substituir el número 252 pel de la vostra xarxa.
Secció HTTPD-ACCELERATOR OPTIONS
Aquestes opcions són les que permeten configurar l'Squid en mode transparent.

httpd_accel_host virtual

httpd_accel_port 80

httpd_accel_with_proxy on

httpd_accel_uses_host_header on

Creació de l'estructura de directoris del catxé
Des d'un terminal executau

squid -z

En el directori on es guarda el catxé (/var/spool/squid) s'haurà creat l'estructura de directoris que
utilitza l'Squid:
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Comprovau que el servei squid està configurat per arrencar automàticament quan s'inicia l'equip
(Centre de control de Mandrake – Sistema – DrakXServices). 

Configuració d'iptables
Iptables és un mòdul integrat en el nucli de Linux que permet gestionar el trànsit TCP/IP i UDP que
arriba a la màquina. És molt flexible, potent i permet una gestió completa en el filtratge de paquets
IP. En aquest document no es pretén explicar el seu funcionament sinó que només s'indicarà la seva
configuració mínima per a fer funcionar el proxy-catxé en mode transparent. Més endavant, també
es farà servir iptables per controlar les connexions remotes des de la xarxa local.
La funció que farà iptables és redireccionar tots els paquets dirigits al port 80 de servidors remots al
port 3128 de la màquina local. 
Per això, des d'un terminal executau

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128

Per veure si la regla s'ha introduïda correctament, executau la següent ordre que llista totes les regles
de la taula NAT

iptables -t nat -L

Obtindreu una sortida com la de la figura següent:

Si voleu esborrar una regla, s'ha d'executar
iptables -t <taula> -D <camí> <num_regla>

Per exemple, per esborrar la regla de redireccionament, s'hauria d'executar
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iptables -t nat -D PREROUTING 1

Totes les modificacions que es fan queden activades automàticament. Ara bé, aquests canvis es
perden si el servei s'atura. Per evitar-ho és necessari guardar les regles en un fitxer de disc. Per tant,
executau:

/etc/init.d/iptables save

Les regles es guarden en el fitxer /etc/sysconfig/iptables
Podeu comprovar que s'han guardat correctament executant:

/etc/init.d/iptables restart

iptables -t nat -L

Heu d'obtenir el mateix resultat d'abans.
Comprovau també que el servei iptables està configurat per arrencar automàticament quan s'inicia
l'equip (Centre de control de Mandrake – Sistema – DrakXServices). 
Finalment, s'ha d'habilitar l'enrutament de paquets IP. Per això, executau

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Perquè quedi habilitat aquest enrutament cada vegada que s'iniciï l'equip s'ha d' incloure aquesta
ordre a un script d'inici. L'script proposat és el que inicia iptables. Per tant, introduïu l'ordre el el
fitxer /etc/init.d/iptables tal com es mostra a la figura següent:

Es pot observar que quan el servei iptables s'inicï, s'activarà l'enrutament; en canvi, una aturada
d'aquest servei suposarà la seva desactivació.
També és necessari especificar la següent ordre:

net.ipv4.ip_forward = 1

en el fitxer /etc/sysctl.conf, tal com es mostra a la figura següent:
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Configuració dels llocs de treball
Perquè funcioni el catxé, en els llocs de treball s'ha de posar com a porta d'enllaç (gateway) per
defecte l'adreça IP del servidor Linux:

Fet això, el proxy-catxé ja és operatiu. Ho podeu comprovar fent una petició, per exemple, a la
pàgina inicial del lloc Google (http://www.google.com) i comprovant les entrades del fitxer
/var/log/squid/acces.log. Ha de sortir una cosa semblant allò que mostra la figura següent:
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CONFIGURACIÓ DE L'SQUIDGUARD

L'SquidGuard és un espècie de plugin per a l'Squid que facilita el control d'accés al proxy-catxé.
Entre d'altres permet:
• Limitar i/o bloquejar l'accés al web des de determinades màquines de la xarxa local.
• Limitar i/o bloquejar l'accés a determinats servidors i/o URL remotes.
• Tenir diferents regles d'accés segons el dia i hora de la connexió.

El fitxer de configuració
La configuració de l'SquidGuard també es fa a partir d'un fitxer de text, encara que també admet la
configuració amb el webmin. Hi ha un fitxer de configuració d'exemple en el directori /etc/squid que
podem fer servir com a punt de partida per a la nostra configuració. El fitxer es distribueix amb el
nom squidGuard.conf.sample. Com que, per defecte, l'SquidGuard llegeix el fitxer de configuració
en un directori /etc/squidGuard i aquest directori no es crea automàticament en la instal·lació del
paquet, es recomana crear-lo i copiar-hi el fitxer de configuració d'exemple. Reanomenau el fitxer
llevant el sufix sample. Els permisos del fitxer són els que es mostren a la figura següent:
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La base de dades d'orígens i de destinacions
Un eina essencial de l'SquidGuard és la base de dades que inclou els conjunts de llistes d'IPs de la
xarxa local en les quals volem controlar-ne l'accés al WEB i els dominis i les URLs de destinació,
classificats per temàtiques, als quals s'hi vol prohibir l'accés.
L'aplicació es distribueix amb un conjunt de fitxers bastant ampli que inclouen els noms de domini
i/o les adreces IP de llocs web als quals estarem interessats de prohibir-ne l'accés: llocs amb
continguts violents, pornogràfics, sectes, etc. Per exemple, les figures següents mostren una vista
parcial de les llistes de dominis i de URL de llocs amb continguts pornogràfics, distribuïda amb
l'SquidGuard.

També es pot filtrar mitjançant expressions. La llista d'expressions “pornogràfiques” distribuïda
amb l'SquidGuard és mostra a la figura següent:

Instal·lació i configuració del proxy-catxé Squid - 9 -



Òbviament aquestes poden ser ampliades o restringides per l'administrador del programa. Per
defecte, aquesta base de dades s'ubica en el directori /usr/share/squidGuard-1.2.0/db

Allò que si necessitarem configurar és el conjunt de llistes d'adreces IP d'equips de la xarxa del
centre als quals volguem controlar-hi l'accés al WEB. Com a punt de partida proposam la creació de
la següent estructura de carpetes i fitxers dins el directori /usr/share/squidGuard-1.2.0/db:
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És a dir, hem creat una carpeta de nom centre, amb dos subdirectoris de primer nivell (maquines i
usuaris). En el directori maquines hem creat quatre subdirectoris (sense_acces, alumnat,
professorat i xarxa_completa) per agrupar les màquines del centre amb l'objectiu d'aplicar
restriccions en la navegació pel WEB. Cada un d'aquests directoris està format per un únic fitxer,
anomenat ips, que conté la llista de les adreces IP de cada zona. Per exemple, el fitxer
centre/maquines/alumnat/ips inclou la llista d'adreces IP de les màquines del centre que fa servir
l'alumnat. El format d'aquests fitxers és text pla; cada línia suposa una adreça IP o bé una direcció
de xarxa. Les figures següents mostren els fitxers ips corresponents a la zona de l'alumnat i a la
xarxa completa:

És necessari que el propietari de totes aquestes carpetes i fitxers sigui l'usuari squid (és l'usuari que
executa el proxy-catxé). Per això executau

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/*

Ara, s'han de convertir els fitxers de text de les destinacions (dominis i url) en fitxers de base de
dades *.db. Per fer això s'ha d'executar:

squidGuard -C all
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Configuració de l'SquidGuard.
Tot seguit s'indicaran les modificacions que s'han de fer en el fitxer de configuració
(/etc/squidGuard/squidGuard.conf) per tal de tenir una mínima configuració en el control d'accés a
Internet. No cal dir que cada centre haurà de personalitzar aquesta configuració en funció de les
seves necessitats.
Els directoris de configuració s'ha de deixar igual:

dbhome /usr/share/squidGuard-1.2.0/db

logdir /var/log/squidGuard

El dbhome indica la ubicació de la base de dades esmentada anteriorment.
Deixau la secció SOURCES ADRESSES tal com es mostra a la figura següent:

No s'ha de tocar la secció DESTINATION CLASSES
La secció ACLs és la que permet realitzar el control d'accés. Ha de quedar així:
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Guardau el fitxer.

Integració amb l'squid
Per integrar amb l'Squid, s'ha de modificar el fitxer de configuració especificant dues entrades en els
camps redirect_program i redirect_children tal com es mostra a la figura següent:

Guardau el fitxer i executau l'ordre
squid -k reconfigure
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per forçar que l'Squid torni llegir el fitxer de configuració.

Prova de funcionament de l'SquidGuard
Ara ja podem provar el filtratge. Ho podem fer sense necessitat d'anar a cap lloc de treball.
Per exemple, per provar que des d'una màquina d'alumne no podem accedir a un lloc prohibit, basta
crear un fitxer, que anomenarem, per exemple, alumnat.pass amb una única línia:

http://www.porn.com 172.16.252.55/- - GET

Guardam el fitxer, per exemple, a /tmp
Ara, des d'un terminal executam

cd /tmp

squidGuard < alumnat.pass > alumnat.out

Es crearà un fitxer de nom alumnat.out. Si el fitxer està en blanc: malament, vol dir que
SquidGuard no ha funcionant, és a dir, la pàgina www.porn.com s'hagués mostrat a un equip de
l'alumnat. En canvi, si mostra un redireccionament a un programa CGI local, el filtratge ha
funcionat correctament. Les figures següents mostren alumnat.pass i alumnat.out:

En primer lloc, es necessari forçar l'Squid a tornar llegir el fitxer de configuració per fer operativa
l'opció de redirecció cap a l'SquidGuard. Per fer això, executau des d'un terminal:

squid -k reconfigure

Un cop executada aquesta ordre ÉS NECESSARI comprovar 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. Quan es produeix un error, l'SquidGuard entre en mode d'emergència i HO DEIXA
PASSAR TOT. 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, com és el cas que es
mostra a la figura següent, quasi sempre és per problemes de permisos. En aquest cas us recomanan
que torneu executar les ordres següents fins que desapareixi l'error:

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/*

squid -k reconfigure
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La passa següent és configurar el programa CGI, encarregat de contestar quan un usuari sol·liciti un
lloc al qual no hi té accés. Per defecte, queda configurat un programa de nom squidGuard.cgi dins
el directori de CGI de l'Apache (/var/www/cgi-bin). Us recomanam la substitució d'aquest per un
més senzill (anomenat squidGuard-simple.cgi) i que es troba a /usr/share/squidGuard-
1.2.0/samples. Per tant, canviau el nom a l'arxiu de tal manera que quedi com a squidGuard.cgi i
posau-lo a /var/www/cgi-bin substituint a l'anterior. És necessari que aquest fitxer sigui propietat de
l'usuari apache (l'usuari que executa el servei Apache) i que tengui els permisos següents:

Finalment, es pot fer la prova real des d'un lloc de treball. Assegurau-vos que la porta d'enllaç
d'aquest lloc de treball està configurada correctament i que l'adreça IP és una de les que hem definit
com a zona alumnat. Ara, des d'un explorador d'Internet, sol·licitau, per exemple, la pàgina
http://www.porn.com. 
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Actualització de la base de dades de destinacions
Per actualitzar els fitxers *.db de la base de dades de destinacions s'han de crear fitxers *.diff amb el
mateix nom que el fitxer de la base de dades. Els fitxers diff han de contenir la llista d'entrades que
volem afegir o treure del fitxer db. Per afegir una entrada s'ha de precedir del signe +; si el que
volem és treure-la, el prefix és -. Les figures següents mostren un exemple d'aquests fitxers:

La llista d'expressions es pot actualitzar directament. La figura següent mostra una actualització de
la llista d'expressions de la destinació porn. En aquesta llista s'ha substituït sex per sexo? Per tal de
blocar tant la paraula sex  com també sexo.
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Finalment, executau les ordres següents per actualitzar la base de dades i per forçar l'Squid a tornar
llegir la configuració:

squidGuard -u

squid -k reconfigure

CONTROL DE L'ACCÉS A ALTRES SERVEIS DIFERENTS DE L'HTTP

Control parcial de l'accés a altres serveis diferents de l'http
Amb el que s'ha fet fins ara, només podem controlar l'accés a peticions http (és a dir, peticions al
port 80). Com podríem deshabilitar els accessos ftp o xat a determinades màquines del centre? No
podem emprar l'squid ja que aquest funciona en mode transparent i només gestiona les peticions al
port 80.
El que proposam és la utilització d'iptables. Com que hem establert el servidor Linux com a porta
d'enllaç per defecte per a tots els equips de la xarxa, tot el tràfic que es genera dins la xarxa local i
que té com a destinació màquines remotes, passarà pel servidor Linux. Aquest fet ens permetrà
establir certs filtres segons el tipus de tràfic.
Per exemple, suposem que volem deshabilitar els accessos ftp (peticions remotes al port 21) als
ordinadors de les aules d'informàtica. La seqüència d'ordres que s'ha d'executar és:
Creació d'un nou camí anomenat in_ftp dins la taula NAT:

iptables -N in_ftp -t nat

Redireccionar tot el tràfic destinat al port 21 al nou camí in_ftp
iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport 21 -j in_ftp

Rebutjar les connexions de les màquines de l'aula d'informàtica (suposem que aquesta aula té 10
màquines amb el següent adreçament IP: 172.16.252.11, 172.16.252.12, ...172.16.252.20). Caldrà
entrar les següents 10 regles:

iptables -t nat -A in_ftp -s 172.16.252.11 -j DROP

iptables -t nat -A in_ftp -s 172.16.252.12 -j DROP

...

iptables -t nat -A in_ftp -s 172.16.252.20 -j DROP
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La figura següent mostra el llistat de regles de la taula NAT:

Aquesta operació es podria haver fet al revés, és a dir, denegar qualsevol accés al port 21 i acceptar
les connexions només des de determinades màquines.
Per controlar l'accés al xat s'ha de fer una cosa semblant amb el port 6667, és a dir:
• Crear un camí anomenat, per exemple, in_xat
• Redireccionar el tràfic destinat al port 6667 a aquest camí

• Afegir regles al camí segons la IP origen i/o destí

Control complet de l'accés a altres serveis diferents de l'http
La proposta anterior per controlar l'accés a Internet des de la xarxa local es basava en tancar serveis
específics en màquines concretes. D'alguna manera, això vol dir que, per defecte, està permès
connectar-se a qualsevol màquina exterior per qualsevol port i només certs serveis concrets resten
tancats per a algunes màquines.

Per obtenir un control complet, és molt millor utilitzar l'estratègia contrària, és a dir, blocar totes
les connexions i només permetre les que expressament volguem. En aquest apartat
desenvoluparem aquesta proposta.
Per blocar totes les connexions (excepte, òbviament, les connexions al port 80, les quals com ja hem
vist abans es redireccionen al catxé) canviarem la política per defecte del camí PREROUTING dins
la taula NAT. Per fer això s'ha d'executar:

iptables -t nat -–policy PREROUTING DROP

Un cop executada aquesta ordre, cap equip de la xarxa no podrà accedir a serveis exteriors tret del
servei http, és a dir, el gateway tallarà totes les connexions exteriors excepte les que es dirigeixen al
port 80. En conseqüència, estarà tallat qualsevol accés als serveis no desitjats com per exemple
l'eMule o el Messenger, però tampoc no es tendrà accés als serveis “necessaris” com és ara el correu
electrònic, l'ftp o els serveis web oferits per ports especials (com per exemple el WeibMail o la
plataforma de formació a distància de la Conselleria d'Educació). També quedaran tallades totes les
connexions “segures” (https) ja que aquestes fan ús d'un port diferent del 80 (en concret, el port
443). Per tant, si optau per aquesta solució (que nosaltres recomanam ferventment) serà necessari
afegir les regles necessaris per a garantir l'accés als serveis desitjats. En concret, es recomana, com a
mínim, afegir les següents:
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● Permetre l'accés mitjançant connexions segures:
iptables -t nat -A PREROUTING -d 0/0 -p TCP -–dport 443 -j ACCEPT

● Permetre accés als serveis POP3 (port 110) i SMTP (port 25) del servidor educacio.caib.es (així
els usuaris només podran baixar correu del servidor educacio.caib.es):

iptables -t nat -A PREROUTING -d educacio.caib.es -p TCP –-dport 110 -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -d educacio.caib.es -p TCP -–dport 25 -j ACCEPT

● Permetre l'accés al WeibMail:
iptables -t nat -A PREROUTING -d dweib.caib.es -p TCP –-dport 81 -j ACCEPT

● Permetre l'accés a l'entorn de formació a distància (WebCT):
iptables -t nat -A PREROUTING -d dweib.caib.es -p TCP -–dport 8900 -j ACCEPT

● Si el servidor principal actua com a servidor DNS i aquest té com a porta d'enllaç per defecte el
router ADSL (és a dir, no passa pel servidor proxy-catxé) NO és necessari habilitar les
connexions UDP al port 53  (consultes a servidors DNS).

En cas de no disposar d'un servei DNS intern serà necessari habilitar aquestes connexions des de
qualsevol màquina de la xarxa:

iptables -t nat -A PREROUTING -d 0/0 -p UDP -–dport 53 -j ACCEPT

Si disposau d'un servei DNS en el servidor i voleu que el servidor passi pel proxy-catxé, haureu
d'afegir la regla següent:

iptables -t nat -A PREROUTING -s 172.16.x.2 -p UDP –-dport 53 -j ACCEPT

● És necessari també habilitar totes les connexions al propi servidor Linux, ja que, com que el
filtratge es fa en el camí PREROUTING, no es tendria accés al servidor en ports necessaris per
poder implementar la proposta (vnc,  samba, respondre ping, etc...):

iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.x.3 -j ACCEPT

Assenyalam també que aquesta proposta és compatible amb la que s'inclou a l'apartat anterior
(“Control parcial de l'accés a altres serveis diferents de l'HTTP”) que permet decidir quines
màquines han de tenir accés a un determinat servei i quines no. És a dir, que si un servei exterior no
està blocat en el camí PREROUTING serà possible controlar-lo en el camí POSTROUTING. Per
tant, si volem que certes màquines del centre puguin accedir a un servei determinat, per exemple,
l'FTP, serà necessari habilitar-lo en el camí PREROUTING i controlar-lo en el POSTROUTING de
la forma indicada a l'apartat anterior. Així, per habilitar l'accés al servei FTP des de certes
màquines, s'haurà d'afegir la següent regla:

iptables -t nat -A PREROUTING -d 0/0 -p TCP –dport 21 -j ACCEPT

Resum de la proposta per controlar l'accés als serveis diferents de l'http
Per tal d'aclarir els conceptes, adjuntam un gràfic que resumeix la proposta completa i una figura
que mostra totes regles introduïdes:
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PREROUTING

POSTROUTING

Squid

Port 80

LAN

INTERNET

- Control parcial: habilitar o deshabilitar 
l'accés a determinades màquines.
- Permet especificar quines màquines tenen 
accés als serveis oberts a PREROUTING. 

- Control complet: habilitar o blocar serveis.
- Política per defecte: DROP
- És necessari habilitar els serveis als quals
es vulgui donar accés. 
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