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INTRODUCCIÓ

proxyautocfg és  una  utilitat  per  configurar  automàticament  un  proxy-catxé  segons  la  proposta
desenvolupada en el document “Instal·lació i i configuració del proxy-catxé Squid”.  En concret, la
utilitat realitza les següents tasques:

• Integra el servidor en el domini

• Estableix la seguretat en els accessos per xarxa

• Configura el proxy-catxé Squid
• Configura el filtre squidGuard
• Instal·la i configura la utilitat iControl
• Configura el tallafocs iptables blocant totes les connexions excepte les destinades als ports http,

https, pop3-educacio.caib.es, smtp-educacio.caib.es, dns, ftp i ssh.

Fent servir aquesta utilitat és molt senzill instal·lar i configurar un proxy-catxé a la xarxa del centre.
Aquest  document explica totes  les passes que s'han de fer  per tal  de instal·lar  i  configurar una
màquina en el centre que realitzi les tasques de catxé de la xarxa, de filtratge de continguts i de
tallafocs.

INSTAL·LACIÓ DE LINUX

Es pot optar entre iniciar la instal·lació amb un disquet especial (px_mdk*.dsk, on “*” indica la
distribució)  que  conté  la  llista  de  paquets  a  instal·lar  o  bé  iniciar-la  amb el  primer  CD de  la
distribució  de  Mandrake.  En  aquest  darrer  cas,  s'hauran  de  seleccionar  els  paquets  durant  la
instal·lació.
Tot seguit es comenten les diferents passes d'una instal·lació. Si s'ha iniciat la instal·lació amb el
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disquet  d'instal·lació  automàtica,  algunes  d'aquestes  passes  no  s'hauran  de  realitzar  de  forma
interactiva.
En el nivell de seguretat especificau Alta.
Demanarà en quina partició s'ha d'instal·lar Linux. Escolliu particionament personalitzat – Canviar
a  mode  Expert –  Assigna  automàticament –  servidor .  Si  el  disc  es  gran,  convé  modificar  la
grandària de les particions. Per fer això s'han de suprimir i tornar-les a crear. L'ordre en què s'han de
crear i l'espai proposat és:

/ sistema (doble del proposat màx. 2Gb)
swap intercanvi (espai proposat)
/usr programes d'usuari (amb 5Gb n'hi ha prou)
/var contingut variable, aquí  s'hi  ubica el  catxé; logs, contingut  web, etc.  (amb
4Gb n'hi ha prou)
/tmp temporal (basta aprox.1 Gb)
/home resta d'espai

Fet – D'acord per confirmar l'escriptura de la taula de particions.
En el cas de no haver iniciat la instal·lació amb el disquet  px_mdk*, s'hauran de seleccionar els
paquets a instal·lar. És necessari instal·lar, com a mínim, els següents (utilitzau Selecció individual
de paquets per a precisar  la selecció):
– Entorn gràfic: 
– NO és necessari. Si vos hi trobau més còmodes, instal·lau GNOME. Es tot cas, per estalviar

recursos de màquina, és recomana que, un cop realitzada la configuració, es configuri Linux
per arrencar en mode text. És a dir, quan funcioni el catxé és millor no iniciar el mode gràfic.
El disquet d'instal·lació automàtica px_mdk91 instal·la GNOME.

– Servidor
– Servidor Web (Apache) (a les opcions per defecte podeu treure el servidor proftpd)
– Tallafoc/Encaminador:
– iproute2
– iptables
– routed

– Servidor d'ordinador de xarxa:
–  rfbdrake (només si s'ha instal·lat entorn gràfic)
– Samba server
– Squid
– SquidGuard
– Altres: Samba-Winbind

– Estació de treball:
– Ordinador de xarxa client:
– samba-client

– Configuració (les opcions per defecte).
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– Eines de consola (les opcions per defecte. Si s'ha instal·lat GNOME, afegiu el paquet gedit).
En l'apartat de configuració de la xarxa escolliu Detecció automàtica. Si va bé, detectarà la targeta
Ethernet. En aquest cas, triau Connexió LAN. Després s'haurà de configurar el protocol TCP/IP:
• Tipus protocol IP local . Escolliu Static
• L'adreça IP de l'ordinador (és un servidor, per tant, es recomana emprar una adreça del rang

172.16.x.3 – 172.16.x.9) i la submàscara de la xarxa (generalment, 255.255.255.0)
• El nom de l'ordinador central és el nom complet que s'utilitzarà per identificar l'ordinador dins

la xarxa. Aquest nom està format per al nom curt de l'equip més el nom del domini del centre.
Convé que tengueu un criteri establert per identificar els equips del centre. Una bona política
per  anomenar  màquines  és  utilitzar  el  darrer  nombre  de  l'adreça  IP.  Així,  si  l'adreça  IP
d'aquesta  màquina  és  172.16.x.7,  i  com que  es  tracta  d'un servidor  proxy,  l'anomenarem
proxy7. El nom complet d'aquesta màquina en un domini curs.local és proxy7.curs.local. 

• El nom zeroconf és el nom curt és a dir, proxy7.
• IP del servidor DNS (si teniu servidor Windows 2000, es recomana utilitzar-lo com a servidor

DNS). 
• El gateway o porta d'enllaç (el router ADSL del centre; generalment 172.16.x.1).

Si s'ha instal·lat entorn gràfic (si s'ha iniciat amb el disquet px_mdk*, s'haurà instal·lat GNOME), és
necessari configurar la targeta gràfica.
Convé instal·lar el carregador d'arrencada (LILO) en el Master Boot Record (MBR).
També és interessant  configurar l'ús horari.  Si  teniu configurat un servidor NTP a la xarxa del
centre, l'opció recomanada és Sincronització automàtica d'hora usant NTP. En aquest cas, s'haurà
d'especificar l'adreça IP del servidor NTP.

INSTAL·LACIÓ DE LA UTILITAT PROXYAUTOCFG

Dues possibilitats:
a)  Configurau la font de programari educaib:

urpmi.addmedia educaib http://weib.caib.es/rpms-educaib/mdk-9.1 with ./hdlist.cz

Un cop configurada, executau
urpmi proxyautocfg

b) Alternativament, descarregau el paquet proxyautocfg-versio-distrib.i586.rpm i, ubicau-lo en una
carpeta  accessible  des  del  servidor.  Podeu  emprar  smbmount per  muntar  carpetes  compartides
d'altres servidors. 
Des d'un terminal, accediu a la carpeta on s'ha ubicat el paquet i executau rpm amb el paràmetre -i:. 

rpm -i proxyautocfg-0.1.0-mdk91x.i586.rpm

En ambdos cassos, es crearà un nou directori /root/proxyautocfg amb els arxius de la utilitat.

ADAPTACIÓ ALS PARÀMETRES DE LA XARXA DEL CENTRE

Editau el fitxer /etc/proxyautocfg/proxyautocfg.conf i modificau les variables segons els valors de la
xarxa del centre:
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ip_equip= Adreça IP del servidor proxy (l'equip que configurau) (172.16.x.x)
sm= Submàscara de xarxa. Generalment 255.255.255.0
ip_xarxa= Adreça IP de la xarxa del centre. S'obté posant un 0 al darrer dígit del rang d'IP
(172.16.x.0).
nom_equip= Nom curt que heu assignat al servidor proxy, per exemple proxy7
ip_servidor= Adreça IP del servidor controlador del domini (172.16.x.2)
nom_servidor= Nom del servidor controlador del domini. A l'exemple:  scurs
domini= Nom curt del domini de la xarxa del centre. A l'exemple:curs
dominic= El nom complet, segons el DNS, del domini del centre. A l'exemple  curs.local.
Alguns centres tenen el sufix  .local mentre que altres no li tenen. Podeu consulta-ho en el
servidor DNS del controlador del domini. Els dominis controlats per un Windows NT, no han
d'afegir el sufix .local.
nom_administrador=  Nom de l'usuari administrador de domini. En el 99.99% dels cassos és
administrador. 
ip_administracio= Adreça IP de l'equip que s'utilitza habitualment per administrar la xarxa.
MB_catxe= nombre de Megabytes reservats per al catxé. A l'exemple 1000 (aproximadament,
1Gb)

EXECUCIÓ DE PROXYAUTOCFG

Convé fer una execució de prova:
cd /root/proxyautocfg
./proxyautocfg -test

Es crearà una carpeta anomenada output amb els fitxers que la utilitat modifica. A més, dins aquesta
carpeta trobareu un fitxer, anomenat ordres, amb el llistat de les comandes que s'executaran qua
s'executi proxyautocfg. És convenient revisar una mica el contingut de output per comprovar si les
modificacions es realitzaran correctament.
Un cop executada la prova amb resultat satisfactori, es pot procedir a l'execució definitiva:

cd /root/proxyautocfg
./proxyautocfg

El procés demanarà la contrasenya de l'administrador del domini  per tal  d'integrar l'equip en el
domini  del  centre.  En  executar,  és  necessari  tenir  paciència  ja  que,  depenent  de  la  màquina,
l'execució de la utilitat pot resultar una mica lenta. Després la màquina es reiniciarà automàticament
i el proxy-catxé Squid + squidGuard + iControl + iptables estarà completament configurat (o això
esper!).

COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT

Per comprovar el correcte funcionament del sistema podeu fer el següent:
1. Posau la IP del proxy com a porta d'enllaç per defecte d'un lloc de treball i navegau per Internet

en aquest lloc de treball.
2. Visualitzau  el  contingut  de  /var/log/squid/access.log.  Si  el  fitxer  conté  referències  de  la

navegació anterior, vol dir que l'squid funciona.
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3. Per  comprovar  l'squidGuard,  executau  iControl des  d'un  lloc  de  treball  qualsevol
(http://ip_proxy/cgi-bin/iControl/iControl.cgi).  Vos  ha  de  demanar  autenticació;  introduïu
administrador i la contrasenya de l'administrador del domini (inicialment aquest usuari és l'únic
que té permisos per accedir a iControl).

4. Creau un nou origen i un nou destí,  comprovau que podeu blocar, filtrar i  permetre l'accés a
Internet  des  del  nou  origen.  Comprovau  també  que  la  navegació  per  llocs  prohibits  està
restringida.

5. Per comprovar que s'han blocat totes les connexions excepte les destinades als ports http, https,
dns,  pop3 (educacio.caib.es),  smtp (educacio.caib.es),  ftp i  ssh podeu esperar la protesta d'un
professor que té configurat un correu diferent de l'educacio.caib.es o que usa habitualment eines
tipus Messenger i/o eMule. 

CONFIGURAR EL SERVIDOR PERQUÈ S'INICIÏ EN MODE TEXT

En el fitxer /etc/inittab s'ha de substituir la línia
id:5:initdefault

per la línia
id:3:initdefault
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