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Introducció

En el mòdul “Serveis de Xarxa” s’estudiarà i es practicarà la instal·lació i
configuració de diversos serveis de xarxa com FTP, WEB, SSH, etc. La majoria
d’aquests serveis són molt coneguts i destinats a proporcionar servei a l’usuari
final (per això són populars). En aquesta unitat tractarem dels serveis DHCP i
DNS que, tot i ser omnipresents, no són tan coneguts. Aquests serveis no van
destinats a l’usuari final, sinó a la configuració de les xarxes, a fer que les xarxes
funcionin (i per això no els coneixem tant).

En la unitat “Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)” s’aprèn a mantenir i ad-
ministrar adequadament els equips en xarxa de manera automatitzada. Es mostra
com l’administrador pot establir serveis que permeten configurar automàticament
les dades de connexió dels equips i el domini al qual pertanyen i com es configuren
equips per actuar de clients i fer ús d’aquests serveis.

En l’apartat “Instal·lació de serveis de configuració dinàmica de sistemes” s’-
explicarà el funcionament del protocol DHCP. El servei DHCP (dynamic host
configuration protocolo protocol de configuració dinàmica d’equips) permet
la configuració d’adreces IP, màscares, passarel·les per defecte i moltes altres
opcions de configuració de manera totalment dinàmica. A cada equip, se li ha
de proporcionar un identificador i la informació necessària per poder treballar en
xarxa i poder accedir a altres equips i altres xarxes.

Primerament s’analitzarà quina és la informació necessària que ha de tenir un
equip per poder treballar en xarxa i disposar d’accés a Internet. Aquesta confi-
guració es pot establir manualment o de manera dinàmica, s’analitzaran els pros i
contres de cada cas. El creixement que han sofert les xarxes a escala mundial (tant
de nombre de xarxes, d’equips i de complexitat de gestió) va propiciar el sorgiment
del prototol DHCP. Se n’estudiarà l’origen, basat en el protocol BOOTP, l’evolució
i el funcionament. Així doncs, veurem el clàssic diàleg DHCP d’intercanvi de
quatre missatges.

Un cop es conegui la finalitat del protocol DHCP i el seu funcionament, caldrà
implementar-ne un servidor. Estudiarem tots els passos necessaris per fer-ho i tots
els mecanismes de reconeixement i monitoratge per comprovar que la instal·lació
i posada en servei s’ha efectuat correctament.

Finalment caldrà estudiar les opcions de configuració generals del servei i fer un
repàs a totes aquelles opcions de xarxa més usuals per als clients.

També es veurà la configuració d’un client DHCP i les opcions que es poden definir
directament en el client.

A la unitat “Instal·lació de serveis de resolució de noms” s’aprendrà el protocol
DNS (domain name system o sistema de noms de domini), que permet la resolució
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de noms de domini a adreces IP i a la inversa. La “màgia” amb la qual un usuari
indica un nom de domini i s’obté l’adreça corresponent a aquest domini és obra
del DNS.

Primerament caldrà familiaritzar-se amb el sistema de noms de domini veient
l’evolució, des dels primers fitxers de noms plans, fins a l’actual sistema jeràrquic
i distribuït. S’aprendrà a reconèixer i identificar el funcionament dels noms
de domini a Internet i com són gestionats a través de servidors encarregats de
controlar una zona concreta.

Es presentarà la documentació de l’estàndard del protocol DNS i les diverses exten-
sions que hi ha, que permeten actualitzacions dinàmiques, multitud d’opcions de
configuració, configuracions condicionals, expressions i tractament de la seguretat
en les comunicacions DNS.

El sistema de noms de domini permet identificar un domini (existent) a qualsevol
lloc del món a Internet. Es mostrarà com es realitza aquest mecanisme de
resolució, que per art de “màgia” sap identificar quina adreça IP correspon a
aquest domini. Aquesta tasca la realitzen els servidors de noms. Caldrà, doncs,
instal·lar-lo i posar-lo en funcionament. Es veurà, doncs, tot el procés d’instal·lació
necessari per posar en marxa un servidor DNS i els mecanismes de reconeixement
que cal utilitzar per comprovarne un funcionament correcte.

Finalment caldrà saber definir noves zones amb informació dels equips propis de
la zona. S’explicarà com definir els equips usant els registres de recurs, com
compartir aquesta informació entre diversos servidors primaris i secundaris a
través de transferències, com delegar zones entre institucions diferents i, fins i tot,
com posar en marxa servidors només cau (que no administren res, simplement
agilitzen les respostes).

Els dos temes tractats en aquesta unitat, tot i que relacionats, són absolutament
independents l’un de l’altre. Recomanem als estudiants fer una primera lectura
global del servei DHCP i en una segona lectura anar practicant in situ en un
servidor els passos que es van descrivint. Aquest procés pràctic es pot ampliar
al mateix temps seguint els apunts i les activitats contingudes en el material web.
El mateix procediment es pot aplicar per aprendre el funcionament del servei DNS
i per practicar la configuració d’un servidor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Instal·la serveis de configuració dinàmica, descrivint les seves característiques
i aplicacions.

• Reconeix el funcionament dels mecanismes automatitzats de configuració
dels paràmetres de xarxa.

• Identifica els avantatges que proporcionen.

• Il·lustra els procediments i pautes que intervenen en una sol·licitud de
configuració dels paràmetres de xarxa.

• Instal·la un servei de configuració dinàmica dels paràmetres de xarxa.

• Presenta el servei per assignar la configuració bàsica als sistemes d’una
xarxa local.

• Realitza assignacions dinàmiques i estàtiques.

• Reconeix les diferents topologies de xarxa

• Verifica la correcta assignació dels paràmetres.

• Realitza la documentació adient per donar suport a l’usuari.

2. Instal·la serveis de resolució de noms, descrivint les seves característiques i
aplicacions.

• Identifica i descriu escenaris en els que sorgeix la necessitat d’un servei de
resolució de noms.

• Classifica els principals mecanismes de resolució de noms.

• Descriu l’estructura, nomenclatura i funcionalitat dels sistemes de noms
jeràrquics.

• Instal·la un servei jeràrquic de resolució de noms.

• Prepara el servei per emmagatzemar les respostes procedents de servidors
de xarxes públiques i servir-les als equips de la xarxa local.

• Afegeix registres de noms corresponents a una zona nova, amb opcions a
servidors de correu i àlies.

• Treballa en grup per realitzar transferències de zona entre dos o més
servidors.

• Comprova el funcionament correcte del servidor.

• Realitza la documentació adient per a donar suport a l’usuari.





Serveis de Xarxa 9 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

1. Instal·lació de serveis de configuració dinàmica de sistemes

El servei DHCP permet la configuració d’adreces IP, màscares, passarel·les per
defecte i moltes altres opcions de configuració de manera totalment dinàmica.

Què fa el DHCP?

Una forma planera d’entendre el DHCP és imaginar que els equips de client en arrencar
fan un crit per la xarxa i pregunten “que hi ha algú?”, “qui sóc jo?”. El servidor de DHCP
els contesta proporcionant-los tota la informació necessària perquè sàpiguen qui són i com
han de configurar els seus paràmetres de xarxa.

Identificació dels equips de xarxa

L’administrador de xarxa té la tasca de configurar els equips que la componen. Això
significa configurar els servidors, els equips client, concentradors, encaminadors, etc. Cada
equip de la xarxa s’ha d’identificar amb l’adreça IP corresponent i la màscara de xarxa, i
generalment disposarà d’un camí d’accés a Internet.

Tant els usuaris com els serveis requeriran l’accés a altres equips identificant-los pel nom
de domini en lloc de fer-ho per l’adreça IP, que és més difícil de recordar. Fer això equip
per equip resulta una feina feixuga i repetitiva si no es disposa de serveis de xarxa que la
facilitin.

1.1 El servei DHCP

El servei DHCP proporciona un mecanisme de configuració centralitzat dels
equips de la xarxa. En lloc de configurar un per un els equips de xarxa amb adreces
i valors estàtics, un servidor DHCP anirà assignant als equips clients els valors que
els corresponguin. Aquesta assignació es fa per un període de temps finit, passat
el qual caldrà renovar-se.

Els principals avantatges d’utilitzar DHCP són: d’una banda, evitar conflictes
d’adreces IP (adreces repetides i adreces errònies), ja que passar equip per equip a
canviar la configuració és molt més pesat i propens a l’error que fer-ho editant
un sol fitxer de configuració en el servidor DHCP; i, d’altra banda, poder fer
l’administració centralitzada representa un estalvi de temps i de feina.

El servei DHCP simplifica l’administració de la configuració dels equips
de xarxa fent-la centralitzada, dinàmica i amb concessions per períodes de
temps finits.

La concessió dinàmica d’adreces IP i altres paràmetres de configuració de xarxa es
realitza per a un període de temps determinat, que varia en funció de les necessitats
del client i del servidor.

DHCP

DHCP és l’acrònim de dynamic
host configuration protocol, en
català, protocol de configuració
dinàmica d’equips.

Avantatges DHCP

El servei DHCP té diversos
avantatges:

• Evita errors i conflictes
IP.

• Centralitza
l’administració.

• Estalvia temps.

• Simplifica
l’administració.
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L’inconvenient de la
configuració estàtica

La configuració estàtica implica
configurar els equips un a un.
Fins i tot encara que es tingui

accés remot als equips (per
Telnet o SSH), com que cal

modificar la configuració de
xarxa no es pot fer assegut des de

l’equip de l’administrador, sinó
que cal anar equip per equip a

modificar la configuració.

Exemples d’ús del servei DHCP

Els següents són alguns exemples d’ús del servei DHCP:

• En una biblioteca que admet connexions Wi-Fi, els clients obtindran concessions per a un
temps reduït, per exemple, minuts.

• Un usuari d’Internet que rep al seu equip de casa una adreça IP dinàmica del seu proveïdor
d’accés a Internet (ISP) tindrà una concessió que segurament serà per hores.

• En la xarxa corporativa d’una empresa que s’ha configurat dinàmicament usant DHCP, els
equips rebran concessions dinàmiques per períodes de temps molt llargs, per exemple, dies.

1.1.1 Configuració d’un equip de xarxa

Qualsevol equip que pertany a una xarxa requereix que es configuri amb uns
paràmetres mínims, que són l’adreça IP, la màscara i la porta d’enllaç per defecte.
L’adreça IP identifica l’equip de manera única, i la màscara permet determinar
la xarxa o subxarxa en què es troba l’equip. Amb aquests dos paràmetres n’hi
ha prou per tenir connectivitat en la xarxa. Si es vol disposar d’accés fora de
la xarxa pròpia (per exemple, a Internet o a la resta de la xarxa corporativa) cal
definir també la porta d’enllaç predeterminada. A part de la configuració bàsica,
els equips poden necessitar (i de fet ho necessiten) més paràmetres de configuració
com, per exemple: el nom del host, el servidor DNS, el fitxer d’iniciació a baixar,
etc.

Tot equip de xarxa necessita disposar d’una adreça IP que l’identifica de
manera única a la xarxa. Cal també una màscara per poder separar de
l’adreça IP quina és la part d’adreça de xarxa i quina la part d’adreça de
host. Finalment, és imprescindible disposar de l’adreça de la porta d’enllaç
predeterminada o passarel·la per defecte (o gateway), per disposar d’accés
a xarxes externes.

Exemple de configuració de xarxa d’un equip de casa:

La majoria d’usuaris disposen a casa d’un equip (o més) connectats a un router que
proporciona l’accés a Internet. Aquest equip està configurat com a client DHCP i en iniciar-
se rep la configuració de xarxa del router. Podeu comprovar a casa quina configuració teniu.
Una configuració d’exemple podria ser:

1 Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
2 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
3 Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
4 Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
5 Servidores DNS . . . . . . . . . .: 80.58.61.250
6 80.58.61.254

Aquest procés de configuració cal que es faci per a cada equip de la xarxa. Fer-lo
manualment implica configurar equip per equip sense cometre errades en teclejar
les adreces i les màscares. Qualsevol canvi en l’estructura de la xarxa, com per
exemple redefinir les subxarxes o modificar algunes adreces IP, significa tornar a
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configurar manualment els equips implicats. És evident que tota aquesta feinada
no és agradable per a l’administrador de xarxa (i és molt avorrida!). Tant si la
xarxa corporativa consta de pocs equips com de molts, cal una solució que permeti
automatitzar la configuració de xarxa de cada equip de manera centralitzada.

Les opcions de configuració de xarxa es poden assignar a cada equip
estàticament o es poden configurar de manera dinàmica utilitzant DHCP.

Com a administradors de xarxa, la gestió centralitzada que ens proporciona DHCP
ens permet modificar la xarxa afegint, eliminant i redefinint, equips amb un cost
mínim.

1.1.2 Tipus d’assignacions d’adreces IP

Cada equip de xarxa té assignada una adreça IP que l’identifica de manera única
dins la xarxa. La composició de l’adreça IP i la màscara determina la xarxa o
subxarxa a la qual pertany. A més a més, es configuren altres paràmetres de xarxa
com la porta d’enllaç predeterminada, servidors DNS, etc. Això es pot configurar
manualment anant equip per equip i introduint aquesta informació.

Quan l’adreça IP i els altres paràmetres necessaris de configuració de la
xarxa es configuren equip per equip, manualment, es diu que tenen IP
estàtica.

Quan la configuració de xarxa d’un equip no es fa manualment i localment en
l’equip sinó que es rep per mitjà d’un servidor DHCP, es diu que l’equip utilitza
una IP dinàmica. Per realitzar configuracions de xarxa dinàmicament caldran
un o més servidors de DHCP (a manera de redundància) que proporcionaran la
configuració als equips clients (els que cal configurar). Per tant, serà una estructura
client-servidor. Les adreces IP dinàmiques que rep el client les podem classificar
en dues categories: assignació dinàmica d’interval i assignació fixa.

El servidor DHCP disposa d’un interval d’adreces que pot assignar als clients que
demanen una adreça IP. Quan el servidor assigna una adreça qualsevol de l’interval
al client (a l’atzar) es tracta d’una assignació dinàmica d’interval. El client no sap
quina adreça IP tindrà i no hi ha manera de predir quina adreça se li concedirà en
una futura configuració. A cada nova assignació l’adreça IP pot ser diferent.

Una assignació fixa es produeix quan el servidor DHCP sempre assigna la mateixa
adreça al client. Per assignar sempre la mateixa adreça IP al client

cal que el servidor pugui identificar inequívocament el client (per l’adreça MAC).
El servidor disposa d’una taula amb les correspondències entre les adreces MAC
i les adreces IP fixes.

Reconfiguració d’una xarxa

Imagineu la diversió de
l’administrador d’una xarxa
corporativa de 1.000 equips amb
adreces estàtiques quan cal
reconfigurar-la en un cap de
setmana!

MAC

Cada interfície de xarxa
s’identifica de manera única
físicament per l’adreça MAC
(media acces control, adreça
d’accés al medi).
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DNS dinàmic

Hi ha serveis de DNS dinàmic
(DDNS) que permeten assignar
un nom de domini a equips amb

adreça IP dinàmica.

Per trobar especificacions
dels protocols d’Internet,

vegeu la secció “Més
informació” del web

d’aquest mòdul.

L’RFC 951 és el document
base que descriu el

protocol BOOTP.

Quan la configuració de xarxa d’un equip es rep per mitjà d’un servidor
DHCP es diu que utilitza una adreça IP dinàmica. Aquesta adreça pot variar
dins d’un interval d’adreces disponibles per al servidor DHCP o pot ser fixa.

Els avantatges de disposar d’una IP fixa són que la vostra identificació a Internet
(la vostra adreça IP) no varia i tothom us pot identificar sempre per la mateixa IP.
Podeu proporcionar serveis a altres equips, els clients us identifiquen sempre amb
la mateixa adreça sense haver de recordar en cada moment quina adreça IP teniu
avui (com passa en el cas d’una IP dinàmica).

1.2 El protocol DHCP i els seus components

El protocol DHCP ve descrit, com la majoria de protocols de xarxa, per un
document oficial anomenat RFC. Al llarg dels anys ha sofert diverses evolucions
per anar-se adaptant a les necessitats de cada moment. Tot protocol implica un
diàleg entre els equips que hi intervenen, ens caldrà doncs analitzar quin és i com
es produeix aquest diàleg. Finalment es descriurà el significat de termes tan usuals
en DHCP com intervals, exclusions, concessions i reserves.

Què són els RFC?

Els Request for Comments (RFC) són memoràndums sobre noves investigacions,
innovacions i metodologies relacionades amb les tecnologies d’Internet. Quan els publica
l’IETF (Internet Engineering Task Force) defineixen a escala mundial els protocols i les
seves revisions. És a dir, són les publicacions oficials que descriuen els protocols.

1.2.1 Evolució del protocol DHCP

El servei DHCP és un servei del tipus client-servidor que proporciona la confi-
guració de xarxa als clients que ho sol·liciten. Proporciona els paràmetres bàsics
de xarxa com l’adreça IP, la màscara de xarxa, la porta d’enllaç i també d’altres
paràmetres necessaris per a una connexió en una xarxa IP. Es tracta d’un protocol
de la capa d’aplicació del model TCP/IP.

El protocol DHCP està basat en l’arquitectura de serveis client-servidor i
utilitza com a transport el protocol UDP de la pila de protocols TCP/ IP. El
servidor DHCP es comunica amb els clients utilitzant paquets UDP, que rep
en el seu port 67 i envia al port 68 del client.

La configuració dinàmica d’equips de xarxa es va iniciar amb el protocol BOOTP
(BOOT strap protocol, protocol d’arrencada). Un protocol més bàsic que princi-
palment permetia definir l’adreça IP, la màscara de xarxa i la passarel·la per defecte
per al client. El protocol BOOTP (RFC 951, any 1985) és un protocol pensat per
proporcionar automàticament la IP a clients de xarxa en el procés d’arrencada.
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Originàriament s’utilitzava per a estacions de treball sense disc que obtenien la
configuració de xarxa del protocol BOOTP i també obtenien el nom d’un fitxer
d’arrencada que s’havia de baixar per mitjà del TFTP, que usualment era el sistema
operatiu.

El BOOTP va donar pas al protocol DHCP, que n’és una evolució amb moltes
més prestacions. El DHCP sorgeix l’octubre del 1993 a través de l’RFC 1531.
Ràpidament evoluciona per mitjà de diverses RFC, com l’RFC 1541 el mateix any
1993, que serà substituïda per l’RFC 2131 el març del 1997. Aquest document és la
base del protocol DHCP actual. A grans trets, el protocol es descriu en l’RFC 2131
per a xarxes Ipv4, el conjunt d’opcions de configuració de DHCP es descriuen en
l’RFC 2132, i l’especificació de DHCP per a xarxes Ipv6 és en l’RFC 3315.

1.2.2 El model funcional del protocol DHCP

El protocol DHCP descriu el diàleg que es produeix entre client i servidor per a la
concessió de configuracions IP. En una xarxa amb configuració d’equips dinàmica,
un o més servidors DHCP escoltaran les peticions dels clients en el port 67. Els
clients DHCP sol·licitaran al servidor DHCP una configuració IP, i començarà un
procés de negociació que ha d’acabar (si tot va bé) amb la concessió d’una adreça
IP al client. Els servidors parlen al port 68 dels clients.

La negociació que s’estableix es pot definir a grans trets de la manera següent:

1. El client sol·licita una adreça IP (de fet, una configuració de xarxa).

2. El servidor mira les adreces IP disponibles dins de l’interval d’adreces
dinàmiques de què disposa per concedir i n’ofereix una al client.

3. Si el client l’accepta, envia una sol·licitud al servidor per fer-la seva.

4. Si al servidor li sembla bé, accepta la petició del client i li confirma que pot
utilitzar aquesta IP, que la hi concedeix per un període de temps limitat.

La concessió de l’adreça IP és per un període de temps establert pel servidor.
Això significa que, transcorregut aquest període, el client haurà de renegociar la
concessió en un procés similar al descrit anteriorment. En la figura 1.1 es pot
veure el diàleg de quatre fases client-servidor.

El procés real, però, és més detallat. El podem repassar: consta principalment
de quatre parts: la petició del client o discovery, l’oferta del servidor o offer,
l’acceptació de l’adreça IP pel client o request, i la confirmació del servidor
o acknowledgement. A part d’aquest tipus de missatges, el protocol DHCP en
defineix d’altres com el de petició d’informació o information i el d’alliberament
de l’adreça IP o releasing.

RFC de DHCP

Principals RFC dedicades a
DHCP:

• RFC 2131. Març 1997.
DHCP dynamic host
configuration protocol.

• RFC 2132. DHCP
options.

• RFC 3396. Encoding
long options.

• RFC 4361. No especific
client identifications for
dhcpv4.

• RFC 3315. DHCPv6
dinamic host
configuration protocol
Ipv6.

Ports DHCP

El protocol DHCP utilitza UDP
en la capa de transport. Utilitza
dos ports:

• Port 67, on escolta el
servidor.

• Port 68, on escolta el
client.

UDP en les transmissions
DHCP

L’intercanvi d’informació entre
client i servidor no és gaire gran
(poc volum de dades) i no
requereix un flux permanent
(una conversa continuada). És
per això que el protocol que
s’utilitza en les transmissions
DHCP és l’UDP.
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Una difusió o broadcast
s’adreça a la IP

255.255.255.255 o a
l’adreça MAC FF:FF:FF:FF,
que és acceptada per tots

els equips.

Figura 1.1. Model funcional del protocol
DHCP

Els següents són els tipus de paquets DHCP:

• DHCP discover.

• DHCP offer.

• DHCP request.

• DHCP ack / DHCP nack.

• DHCP decline.

• DHCP release.

• DHCP information.

DHCP discover

En un procés de configuració IP d’un client de DHCP el paquet DHCP discover
és el primer que s’envia. L’envia el client per tal de demanar una configuració
IP a algun servidor. Generalment, el client s’acaba d’inicialitzar i vol obtenir una
configuració dinàmica de xarxa. El client no sap a quina xarxa pertany (no té
adreça IP ni màscara de xarxa) i tampoc sap quins servidors DHCP hi ha en la
xarxa (si n’hi ha cap).

Per tant, el client genera un paquet de difusió (broadcast) destinat a tots els equips
de la xarxa on sol·licita una configuració IP. En la xarxa pot haver-hi cap, un
o més d’un servidor DHCP per atendre aquesta petició. És responsabilitat de
l’administrador de xarxes configurar correctament l’estructura i els serveis de
xarxa de forma que si defineix clients de DHCP hi hagi servidors DHCP que
atenguin les seves peticions.
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DHCP offer

En rebre una sol·licitud de configuració d’un client (DHCP discovery), un servidor
DHCP mira d’atendre-la proporcionant una IP de l’interval d’adreces dinàmiques
que gestiona (hi pot haver més d’un servidor DHCP en la mateixa xarxa).

El servidor tracta d’assignar una IP del conjunt o interval (també anomenat pool)
d’adreces dinàmiques que gestiona. Per fer-ho, ha de mirar quines de les adreces
li queden lliures i disponibles per concedir al client. Cada vegada que el servidor
concedeix una IP a un client, ho anota en un fitxer de registre de les concessions
efectuades. Cada vegada que finalitza una concessió, el servidor pot tornar a
utilitzar la IP per a un altre client.

Tota concessió (o lease) DHCP és per un període determinat de temps i un
cop transcorregut cal renovar-la.

El mecanisme que utilitza el servidor per escollir la IP dins del conjunt d’adreces
IP disponibles varia en funció del programa de servidor que s’utilitzi. A més a més
es poden configurar innumerables opcions del servidor per establir com s’han de
fer les concessions. Un cas típic és el de les adreces fixes. A un determinat client
sempre se li assigna la mateixa IP. Per això cal disposar de la llista d’adreces MAC
dels clients als quals es vol assignar una IP fixa.

El servidor selecciona una IP disponible i la reserva per al client (encara no està
assignada). Tot seguit envia un paquet DHCP offer (unidestinació o unicast) al
client amb tota la informació de configuració requerida. L’adreça IP i MAC origen
identifiquen el servidor que fa l’oferta. El destinatari s’indica per la seva adreça
MAC (que és coneguda). El camp IP del destinatari és l’adreça IP que el servidor
ofereix (penseu que el client encara no té IP). Un altre concepte important és per
quant de temps es realitza la concessió. El paquet inclou més camps per completar
la resta de configuració de xarxa, per exemple, la porta d’enllaç per defecte, els
servidors DNS, etc.

DHCP request

Quan el client rep una oferta de configuració IP per part d’un servidor, la pot
acceptar o rebutjar. Si el client no accepta l’oferta, simplement realitzarà un DHCP
discovery de nou. Això és suficient perquè el servidor s’adoni que l’oferta ha estat
rebutjada.

Si el client accepta l’oferta, ho ha de comunicar al servidor. El mecanisme per fer-
ho és mitjançant un paquet DHCP request enviat un altre cop per difusió. A hores
d’ara, el client encara no disposa de l’adreça IP per utilitzar-la. El servidor l’ha
reservat, però encara no ha donat el sí definitiu perquè sigui concedida al client.

El motiu pel qual el client demana quedar-se la concessió (DHCP request) que
ha rebut utilitzant difusió és fer públic a tothom de la xarxa que ha acceptat una
oferta d’un servidor DHCP concret. Recordeu que la petició del client es fa per

Diversos servidors DHCP

Es pot configurar més d’un
servidor DHCP, tant per a còpia
de seguretat o backup com per
incrementar el rendiment en
compartir la càrrega de les
peticions.

Tipus d’adreçament

Hi ha diversos tipus
d’adreçament:

• Unidestinació o unicast:
a un equip

• Multidestinació
multicast: a un conjunt
d’equips

• De difusió o broadcast:
a tothom.
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ACK i NACK

ACK i NACK són dos acrònims
usuals en el món de la

informàtica que signifiquen
confirmació (acceptació) i

no-conformitat (refús)
respectivament.

Exemple de mala
configuració d’un equip

Un exemple de mala
configuració és la d’un equip que

s’ha engegat amb una adreça IP
estàtica errònia que se solapa

amb les adreces IP que reparteix
el servidor. El mecanisme usat
per comprovar si l’adreça IP ja
està essent utilitzada és fer un

ping. Si ningú no respon és que
està lliure (segurament).

difusió i, per tant, pot rebre ofertes de diferents servidors DHCP. Quan accepta
una de les ofertes, no ha de dir res als altres servidors que ha refusat. Simplement
fent pública quina oferta accepta, la resta de servidors DHCP entenen que la seva
oferta s’ha rebutjat.

DHCP ack/DHCP nack

L’últim pas en una negociació DHCP bàsica el realitza el servidor quan finalment
autoritza la concessió enviant el paquet DHCPACK (DHCP akcnowledgement). A
partir d’aquest moment, el client sí pot fer ús de l’adreça IP i de la configuració
de xarxa rebuda. DHCPACK inclou tota la informació referent a la durada de la
concessió i les dades necessàries per gestionar quan expira.

El servidor anotarà en el registre de concessions la que acaba de realitzar i
detallarà tots els aspectes d’aquesta, en especial el temps de concessió. El paquet
d’acceptació de la concessió DHCPACK és un paquet unidestinació adreçat a la
MAC del client. Recordeu que el client encara no disposa d’una adreça IP vàlida,
en disposarà en rebre el DHCPACK.

Quan un servidor DHCP detecta que la IP que havia reservat per a un client i que
li anava a concedir ja està en ús, el servidor envia al client un paquet DHCPNACK
i indica la no-autorització de la concessió. El client que rep un DHCPNACK ha
de tornar a iniciar tot el procés de negociació començant un altre cop pel DHCP
discovery.

Com és possible que algun equip de la xarxa utilitzi una adreça IP que forma part
del conjunt d’adreces IP dinàmiques que reparteix el servidor DHCP? La resposta
és senzilla: perquè hi ha algun equip mal configurat.

DHCP decline

Per la seva part, el client també pot examinar l’adreça IP oferta pel servidor per
comprovar si està en ús o no. Pot fer altres proves per veure si li sembla correcta
o no l’oferta rebuda del servidor. Per exemple, en el cas de renovació d’una IP el
client pot rebre una IP diferent a la que utilitza i no li interessa. En aquests casos,
el client pot enviar un paquet DHCP decline al servidor per indicar que la seva
oferta ha estat rebutjada.

DHCP release

Quan un client ja no necessita més l’ús de la configuració IP que ha rebut, la
pot alliberar enviant al servidor un paquet DHCP release. En fer-ho, el servidor
afegeix l’adreça IP al conjunt d’adreces dinàmiques que té disponibles. També
fa l’anotació pertinent en el registre de concessions (leases) per indicar que ha
finalitzat l’ús de l’adreça. De totes maneres, molt sovint el client no pot arribar a
emetre aquest paquet perquè és apagat per l’usuari sense deixar temps al sistema
per alliberar la IP.
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DHCP information

En tot moment el client pot sol·licitar més informació sobre la configuració de
xarxa al servidor utilitzant un paquet DHCP information. En el paquet DHCP offer
que el servidor envia al client, consten les informacions generals de configuració
de xarxa que es trameten en l’oferta: adreça IP, màscara de xarxa, porta d’enllaç
predeterminada, servidor DNS, fitxer a baixar i molts altres paràmetres que poden
estar configurats per enviar-se en l’oferta. El client pot tornar a demanar al
servidor la informació d’aquests paràmetres o pot sol·licitar informació per a la
configuració d’altres paràmetres (WINS, NetBIOS, hostname, etc.). El client
només pot realitzar una petició d’informació DHCP information al servidor un
cop ja està configurat.

Petició de renovació/concessió d’una IP concreta

El procés de quatre fases usuals de DHCP consistent en discovery/offer/re-
quest/ack es produeix quan el client sol·licita una IP de nou. Sabem que les
concessions són per a un interval de temps passat, la renovació de la qual cal que
el client la demani. Existeix, doncs, un procés de renovació simplificat. El client
demana continuar usant la mateixa IP amb un paquet DHCP request, i el servidor
li concedeix o no amb els paquets DHCP ACK/NACK.

Un altre cas és un client que demana usar (renovar) una adreça IP que el servidor
no li pot concedir (està en ús, no és de l’interval que gestiona, etc.). En aquesta
situació, el servidor envia un DHCP NACK.

1.2.3 Atacs al funcionament de DHCP i conflictes d’adreces IP

vei. Consisteix a inundar de peticions un servidor per tal de saturar-lo i bloquejar-
ne el funcionament. Un client pot realitzar innumerables peticions DHCP disco-
very fingint que són clients diferents (emmascarant la seva MAC) amb la intenció
d’esgotar les adreces IP disponibles del servidor o simplement amb la intenció de
sobrecarregar-lo amb tantes peticions que no doni a l’abast a atendre-les o que ho
faci lentament.

Un altre tipus d’atac consisteix a falsejar la informació que s’envia al client.
Recordem que el client fa una sol·licitud d’IP en forma de difusió (broadcast)
i la seva petició pot ser atesa per un o més servidors DHCP. Un dels servidors
DHCP pot ser un atacant que intentarà proporcionar informació de configuració
falsa al client. Per exemple indicant un servidor DNS també maliciós. Aquest pot
falsejar les identitats de les màquines de la xarxa i, quan el client s’adreça a la
seva entitat bancària, el servidor DNS en realitat li ha proporcionat una IP d’una
màquina que falseja la de l’entitat bancària. Perillós, oi?

Per posar remei a la inseguretat en la comunicació client-servidor DHCP, el pro-
tocol permet utilitzar mecanismes d’autenticació i xifratge. Aquests mecanismes
queden fora de l’abast d’aquesta explicació.

Macchange

L’ordre GNU permet
(mascarade) emmascarar
l’adreça MAC pròpia. Compte!
No feu dolenteries.

Tipus d’atacs DNS

Clients no autoritzats: accés a
servidors DNS per part de clients
no autoritzats. Servidors no
autoritzats: servidors DNS
impostors que suplanten els
vertaders servidors.
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La configuració rebuda
per DHCP sobreescriu la

configuració local del
client.

Conflictes amb les adreces IP

Un dels principals motius per utilitzar DHCP és simplificar el procés de confi-
guració de xarxa i minimitzar els conflictes per encavalcament d’adreces IP. Per
desgràcia, això no garanteix que no es puguin produir conflictes. Per exemple, ens
podem trobar en situacions en què dues màquines diferents tinguin la mateixa IP
per una simple mala configuració del servidor DHCP. Un altre cas típic és el d’un
client que s’ha configurat ell mateix una IP estàtica quan en la xarxa ja hi havia un
equip que utilitzava la mateixa adreça IP assignada pel servidor DHCP.

Un problema habitual per als administradors poc experimentats és definir una
configuració de xarxa local al client (hostname, servidor DNS, porta d’enllaç a
utilitzar, etc.), però demanar l’adreça IP dinàmicament. La configuració dinàmica
no és solament la IP i la màscara, sinó que el servidor DHCP pot proporcionar
altres paràmetres de xarxa que sobreescriuran els que el client tenia definits
localment (aquest és l’objectiu de DHCP!).

1.2.4 Intervals, exclusions, concessions i reserves

Els clients DHCP obtenen del servidor una configuració de xarxa. Descrivim ara
alguns dels termes que tenen lloc durant aquest procés, i que formen part de la
configuració DHCP.

• Interval: anomenen interval d’adreces IP el conjunt d’adreces dinàmiques
que el servidor té disponibles per assignar als clients. Les adreces IP
disponibles s’agrupen per oferir-se a les diverses subxarxes que atén el servi-
dor. Una mateixa subxarxa pot disposar de diversos intervals. Segurament
s’entendrà més fàcilment amb un exemple:

1 subnet 140.220.191.0 netmask 255.255.255.0 {
2 range 140.220.191.150 140.220.191.249;
3 }
4

5 subnet 239.252.197.0 netmask 255.255.255.0 {
6 range 239.252.197.10 239.252.197.107;
7 range 239.252.197.113 239.252.197.250;
8 }

En l’exemple anterior s’observa que la primera subxarxa disposa d’un
interval de 100 adreces dinàmiques (de la 140.220.191.150 al 250). La
segona subxarxa permet assignar dinàmicament dos intervals d’adreces no
correlatius.

• Exclusions: entenem per exclusions aquelles adreces IP que no s’ofereixen
dinàmicament per part del servidor. És a dir, que no formen part de cap
interval.
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• Concessions: l’assignació d’una adreça IP i la resta de paràmetres de xarxa
a un client per part del servidor, és una concessió (o leasse). Els clients
reben les concessions per períodes de temps finits, que en finalitzar, cal
renegociar. Tant el client com el servidor s’anoten les concessions, el client
la que rep i el servidor les que concedeix. Quan finalitza una concessió el
servidor pot decidir revocar-la o ampliar-ne la concessió.

El client tothora pot decidir renunciar a la concessió. Si el client vol allargar
la concessió inicia un diàleg DHCP abreujat amb el servidor que pot acabar
amb una renovació o amb la pèrdua de la concessió (sempre pot tornar a
començar el procés). Tant el servidor com el client normalment miren les
concessions que s’han efectuat entre ells amb anterioritat per tal de, si és
possible, repetir la mateixa assignació.

• Reserves: anomenem reserves aquelles adreces IP que s’assignen via
DHCP però de manera fixa. És a dir, són adreces que s’assignen dinàmi-
cament però sempre i únicament a un host determinat. Fixeu-vos que tot i
ser una adreça dinàmica només s’utilitza si el host associat en fa ús. Si el
host està apagat l’adreça no es pot usar per a altres hosts, està reservada. Un
exemple podria ser:

1 subnet 140.220.191.0 netmask 255.255.255.0 {
2 host iocserver {
3 hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23;
4 fixed−address 140.220.191.1;
5 }
6 range 140.220.191.150 140.220.191.249;
7 }

En aquest exemple es pot veure que l’adreça 140.220.191.1 és una adreça
reservada exclusivament per al host iocserver, que s’identifica mitjançant la
seva adreça MAC.

1.2.5 DHCP un servei client/servidor

El servei DHCP és un més dels serveis de xarxa que tenen l’estructura client
/servidor. Els servidors DHCP són els equips que tenen en execució el programa
servidor. És el programa encarregat d’atendre les peticions dels clients i oferir-los
la configuració de xarxa, tot portant el registre de les IP que concedeix i el registre
de totes les accions que realitza. Els clients DHCP són aquells equips que realitzen
peticions per obtenir una configuració de xarxa a un servidor DHCP.

Com acostuma a passar
amb els serveis
client/servidor, un equip
pot realitzar les dues
funcions al mateix temps.



Serveis de Xarxa 20 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

ISP

ISP: Internet service provider o
proveïdor de servei/accés a

Internet. Ho són per exemple les
empreses Ono, Vodafone,

Jazztel, etc.

IP pública / IP privada

La diferència entre una IP
pública i una IP privada és que la

pública és visible per a tots els
equips d’Internet, mentre que la
privada és visible només dins de

la mateixa xarxa local.

Configuració client

Usualment les configuracions
clients es poden fer de tres

maneres diferents:

• fitxer de text: editar
directament els fitxers
de configuració.

• menús en mode text:
usant algun programa
de menús amb interfície
de text.

• aplicació gràfica: usant
una aplicació de
finestres en l’entorn
gràfic.

El client DHCP

Un equip client DHCP és un equip que sol·licita la IP i altres paràmetres de
configuració de xarxa a un servidor DHCP en lloc de tenir-los definits localment
en l’equip.

Si connecteu el vostre equip informàtic a la xarxa Internet per mitjà d’un ISP
(Internet service provider o proveïdor de servei/accés a Internet), segurament
rebreu una IP dinàmica del vostre proveïdor. Quan es realitzava una trucada
telefònica amb mòdem i usant el protocol PPP (point to point protocol, protocol
punt a punt), el proveïdor proporcionava una adreça IP dinàmica. Si utilitzeu
ADSL i un encaminador o router, segurament l’encaminador us proporciona una
adreça IP dinàmica privada a l’ordinador de casa. Al mateix temps, l’encaminador
obté una IP dinàmica pública del proveïdor. Aquestes adreces IP dinàmiques
són fixes (sempre les mateixes) o dinàmiques d’interval (pot ser qualsevol IP del
conjunt d’adreces IP que té disponibles per concedir el servidor DHCP).

El client DHCP ha de tenir en funcionament un dimoni (daemon) encarregat de
la gestió de les tasques DHCP per part del client. El programa client realitza
la part de negociació encarregada al client (DHCP discovery, request) i també
porta un registre de les concessions (leases) rebudes. Aquest registre és el que
utilitza el client per tornar a demanar la mateixa IP que tenia anteriorment. Un
cop rebuda la concessió el programa client queda “adormit”, pendent de tornar-se
a executar automàticament quan calgui renegociar la concessió. Sense intervenció
de l’usuari, el programa client s’activa i segueix el procediment necessari per
renegociar l’adreça IP cada cop que el temps de la concessió s’exhaureix.

Els programes client varien d’un sistema operatiu a un altre i la manera d’executar-
los també. Generalment es disposa d’un client executable en mode text o ordres i
d’una interfície gràfica (GUI, graphics user interface o interfície gràfica d’usuari)
per a la configuració. No cal dir que els sistemes Windows tendeixen a la
configuració gràfica usant finestres i a la configuració i execució interna d’amagat
de l’usuari. Normalment, en els sistemes GNU/Linux, la configuració es fa
usant fitxers de text o com a opcions en l’ordre d’execució. La interfície gràfica
acostuma a ser un frontal (front-end) per cridar l’ordre. Segons sigui el sistema
operatiu es pot consultar el fitxer de registre de les concessions rebudes pel client,
el fitxer de leasses, més o menys detalladament.

Generalment el programa client es pot configurar per definir-ne el comportament
en la comunicació amb el servidor: informació a demanar, informació a proporci-
onar al servidor, opcions per defecte, etc.

1.2.6 El servidor DHCP

L’administrador de xarxa és l’encarregat de pensar la ubicació del servidor o
servidors DHCP en l’estructura corporativa. Com més complicada sigui la
topologia de la xarxa, més difícil en serà la gestió. Una xarxa corporativa bàsica



Serveis de Xarxa 21 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

pot disposar d’un únic servidor DHCP que ofereix els seus serveis a tots els
equips de la xarxa. Els clients poden estar en una mateixa subxarxa o en diverses
subxarxes, però totes amb connectivitat amb el servidor DHCP. Aquest també pot
ser l’esquema d’una xarxa privada a casa, on un encaminador (el de l’ISP, per
exemple) proporciona el servei DHCP a tots els ordinadors de la casa.

Si la xarxa corporativa creix i passa a tenir subxarxes segmentades amb tallafocs
les unes de les altres, la configuració del servidor DHCP es complica. Si es
vol continuar amb un únic servidor per a tota la xarxa, caldrà que els tallafocs
(firewalls) deixin passar els paquets DHCP entre les subxarxes i el servidor. Una
altra opció és posar un servidor DHCP per a cada subxarxa o grups de subxarxes.
Fent-ho així, l’administració de cada servidor és més senzilla però hi ha més
servidors a administrar. Una xarxa amb una casuística completa és la que té
diversos servidors DHCP per a diverses parts de la xarxa i tallafocs entre clients i
servidors que han de permetre el pas de paquets DHCP.

Si el servidor DHCP és l’encarregat de donar adreces IP als clients, qui li
proporciona una adreça IP a ell? O bé un altre servidor DHCP (i podríem tornar
a fer la mateixa pregunta indefinidament) o bé l’administrador. Usualment, en
una xarxa corporativa el servidor DHCP utilitza una IP estàtica definida per
l’administrador. Això li permet estar sempre disponible per als clients amb la
mateixa IP i no el fa dependre d’un altre servidor extern.

Hi ha diversos programes servidors DHCP: en mode text, en mode gràfic, en mode
“màgic” (no es veu què fan) i en mode Unix (tot basat en fitxers de text). Cada
administrador treballa amb les seves eines preferides. Les tasques bàsiques per
aprendre a utilitzar un servidor DHCP són observar/fer una llista de la configuració
actual, activar/aturar el servei, modificar la configuració, monitorar els logs
(registre de successos del servei) i, evidentment, saber instal·lar i desinstal·lar
l’aplicació servidor.

Com la majoria de serveis de xarxa, el servei DHCP és un servei que s’executa
en segon pla en forma de dimoni. El servidor DHCP sempre està engegat
escoltant en el port 67 les peticions que rep dels clients. Quan rep una petició
entrant, el programa executable del servidor DHCP la processa i posa en marxa
tot el mecanisme DHCP pertinent per tornar a escoltar noves peticions. De fet,
el servidor sempre escolta peticions i les processa simultàniament (segons la
configuració).

Els fitxers del registre del servei, on s’anoten les concessions, permeten mantenir
la informació encara que el servei s’aturi o que el servidor s’apagui. En tornar a
engegar es llegiran de nou els fitxers de registres per tal de saber quines són les
concessions que s’havien realitzat.

Els fitxers de logs
(successos) recullen els
esdeveniments que es volen
monitorar.

Els fitxers de concessions
permeten mantenir la
coherència de l’assignació
d’adreces IP entre aturades
del servei.
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Usualment l’administrador
s’informa a través del seu

cercador preferit, per
exemple Google, i de

webs com la Viquipèdia.
Podeu cercar DHCP o

DHCP server al Google i a
la wiki (en anglès).

1.3 Instal·lació d’un servei DHCP

El servei de xarxa DHCP està estructurat en forma de servei client / servidor;
per tant, caldrà disposar del programari apropiat per fer cada un d’aquests rols.
El programari que fa la funció de client usualment ja està integrat en el sistema
operatiu (la part que gestiona la xarxa). És a dir, per disposar de la part client del
servei DHCP normalment no cal instal·lar res, ja forma part del servei de xarxa.

Així doncs, quan parlem d’instal·lar un servei DHCP fem referència al procés
d’instal·lació i configuració del programari del servidor DHCP. Evidentment
també caldrà configurar els clients adequadament per fer ús d’aquest servei.

La instal·lació del programari que proporciona el servei DHCP es fa de manera
molt similar (per no dir idèntica) al programari d’altres serveis de xarxa com els
serveis DNS, HTTP, FTP, etc. Es tracta d’instal·lar el programari de l’aplicació
servidor i fer-ne la configuració apropiada. Senzill oi?

Per fer això cal plantejar-se els passos següents:

1. Quin programari proporciona aquest servei? Quines característiques té?
Com es pot adquirir?

2. Obtenir l’aplicació que proporciona el servei DHCP.

3. Observar l’estat de la xarxa actual. Està el servei ja en funcionament?
Existeix ja una configuració DHCP activa?

4. Instal·lar l’aplicació servidor.

5. Comprovar que la instal·lació s’ha efectuat correctament.

6. Configurar el servei en el servidor i activar els clients perquè l’utilitzin.

7. Comprovar que el servei funciona correctament.

1.3.1 Aplicacions servidor DHCP

Sempre que l’administrador vol posar en funcionament un nou servei de xarxa cal
que primerament analitzi quines aplicacions hi ha al mercat que ofereixen aquest
servei. És feina seva estudiar les característiques de les diverses aplicacions, com
per exemple: avaluar-ne l’eficiència, el cost, el que en diuen els altres... La manera
més fàcil de fer això és navegar per Internet, consultar les revistes especialitzades
o demanar consell a un dels gurus informàtics coneguts.

Usualment, però, l’administrador acaba utilitzant l’aplicació servidor DHCP que
li proporciona el mateix sistema operatiu. Si utilitzeu el sistema operatiu Windows
l’empresa Microsoft disposa d’una aplicació pròpia, però també en podeu trobar
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d’altres a Internet. Igualment si utilitzeu GNU/Linux segurament la mateixa
distribució ja proporciona un servidor DHCP. De totes maneres en podeu obtenir
d’altres també a Internet.

1.3.2 Instal·lar l’aplicació servidor

Tot seguit es descriurà el procés per instal·lar el servei DHCP en un entorn
GNU/Linux. Un cop feta la instal·lació cal observar què s’ha instal·lat, quins
programes executables, on són els fitxers de configuració, els de monitoratge, etc.

Els usuaris GNU/Linux poden buscar fàcilment per Internet quins paquets del
client i del servidor dhcp usant eines com yum, apt-get o wget, a part dels
repositoris de programari usuals o del mateix Google.

Llista de paquets rpm que contenen exactament el text dhcp:

1 [root@portatil ~]# yum list dhcp
2 fedora 100% |=========================| 2.1 kB 00:00
3 livna 100% |=========================| 2.1 kB 00:00
4 updates 100% |=========================| 2.3 kB 00:00
5 Installed Packages
6 dhcp.i386 12:3.0.5−42.fc7 installed

Llista de paquets que contenen la cadena dhcp:

1 [root@portatil ~]# yum list dhcp*
2 Installed Packages
3 dhcp.i386 12:3.0.5−42.fc7 installed
4 dhcpv6_client.i386 0.10−44.fc7 installed
5 Available Packages
6 dhcp−devel.i386 12:3.0.5−42.fc7 updates
7 dhcp−forwarder.i386 0.7−12.fc7 fedora
8 dhcp−forwarder−sysv.i386 0.7−12.fc7 fedora
9 dhcp−static.i386 12:3.0.5−42.fc7 updates

10 dhcpv6.i386 0.10−44.fc7 updates

Instal·lar el paquet dhcp:

1 # yum install dhcp

Fer la llista dels paquets dhcp instal·lats. Si el sistema ja els té instal·lats o volem
comprovar-ho podem consultar els paquets instal·lats:

1 [root@portatil ~]# rpm −qa | grep dhcp
2 libdhcp6client−0.10−44.fc7
3 libdhcp4client−3.0.5−42.fc7
4 dhcp−3.0.5−42.fc7
5 dhcpv6_client−0.10−44.fc7
6 libdhcp−1.24−6.fc7

Obtenir informació del paquet del servei dhcp instal·lat:

1 [root@portatil ~]# rpm −qi dhcp
2 Name : dhcp Relocations: (not relocatable)
3 Version : 3.0.5 Vendor: Fedora Project
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4 Release : 42.fc7 Build Date: dl 12 nov 2007 17:37:56
CET

5 Install Date: dc 23 gen 2008 19:14:18 CET Build Host: xenbuilder4.fedora.
phx.redhat.com

6 Group : System Environment/Daemons Source RPM: dhcp−3.0.5−42.fc7.src.
rpm

7 Size : 2162920 License: ISC
8 Signature : DSA/SHA1, dl 14 gen 2008 19:35:22 CET, Key ID b44269d04f2a6fd2
9 Packager : Fedora Project

10 URL : http://isc.org/products/DHCP/
11 Summary : DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server and relay agent
12 Description :
13 El DHCP (protocol de configuració dinàmica de màquines) és un protocol
14 que permet a dispositius individuals d’una xarxa IP obtenir la seva
15 informació de configuració de xarxa (adreça IP, màscara de subxarxa,
16 adreça de difusió, etc) d’un servidor DHCP. El propòsit del DHCP és
17 fer més senzilla l’administració d’una xarxa gran. El paquet dhcp
18 inclou el servei DHCP i l’agent de repetició de l’ISC.
19 Per usar DHCP a la vostra xarxa, instal ·leu un servei DHCP (o agent
20 de repetició) i als clients executeu un dimoni client DHCP. El paquet
21 dhcp proporciona servei DHCP i l’agent de repetició de l’ISC.

1.3.3 Observar els components del programari instal·lat

Sovint passa que els usuaris instal·len programes als ordinadors però no saben
quins fitxers han instal·lat ni on són. Un administrador curiós ha de fer un repàs a
tot allò que s’ha afegit de nou al sistema.

Fer la llista dels components del paquet dhcp:

1 [root@portatil ~]# rpm −ql dhcp
2 /etc/dhcpd.conf
3 /etc/openldap/schema/dhcp.schema
4 /etc/rc.d/init.d/dhcpd
5 /etc/rc.d/init.d/dhcrelay
6 /etc/sysconfig/dhcpd
7 /etc/sysconfig/dhcrelay
8 /usr/bin/omshell
9 /usr/sbin/dhcpd

10 /usr/sbin/dhcrelay
11 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5
12 ... output suprimit ....
13 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/rfc951.txt
14 /usr/share/man/man1/omshell.1.gz
15 ... output suprimit ...
16 /usr/share/man/man8/dhcrelay.8.gz
17 /var/lib/dhcpd
18 /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases

En funció del directori on s’ubiquen els fitxers podem intuir si són executables, de
configuració o de documentació. També podem mirar de filtrar la sortida en cada
cas:

Fitxers de configuració (usualment en el directori /etc):

1 [root@portatil ~]# rpm −qc dhcp
2 /etc/dhcpd.conf
3 /etc/openldap/schema/dhcp.schema
4 /etc/sysconfig/dhcpd
5 /etc/sysconfig/dhcrelay
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6 /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
7

8 [root@portatil ~]# rpm −ql dhcp | grep etc
9 /etc/dhcpd.conf

10 /etc/openldap/schema/dhcp.schema
11 /etc/rc.d/init.d/dhcpd
12 /etc/rc.d/init.d/dhcrelay
13 /etc/sysconfig/dhcpd
14 /etc/sysconfig/dhcrelay

Fitxers de documentació:

1 [root@portatil ~]# rpm −qd dhcp
2 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/IANA−arp−parameters
3 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/README
4 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/README.ldap
5 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/RELNOTES
6 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/__fedora_contrib/3.0b1−lease−convert
7 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/__fedora_contrib/dhcp.spec
8 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/__fedora_contrib/dhcpd−conf−to−ldap
9 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/__fedora_contrib/ms2isc/Registry.perlmodule

10 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/__fedora_contrib/ms2isc/ms2isc.pl
11 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/__fedora_contrib/ms2isc/readme.txt
12 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/__fedora_contrib/sethostname.sh
13 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/__fedora_contrib/solaris.init
14 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/api+protocol
15 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/dhcpd.conf.sample
16 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/draft−ietf−dhc−authentication−14.txt
17 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/draft−ietf−dhc−dhcp−dns−12.txt
18 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/draft−ietf−dhc−failover−07.txt
19 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/draft−ietf−dhc−ldap−schema−01.txt
20 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/rfc1542.txt
21 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/rfc2131.txt
22 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/rfc2132.txt
23 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/rfc2485.txt
24 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/rfc2489.txt
25 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/rfc951.txt
26 /usr/share/man/man1/omshell.1.gz
27 /usr/share/man/man5/dhcp−eval.5.gz
28 /usr/share/man/man5/dhcp−options.5.gz
29 /usr/share/man/man5/dhcpd.conf.5.gz
30 /usr/share/man/man5/dhcpd.leases.5.gz
31 /usr/share/man/man8/dhcpd.8.gz
32 /usr/share/man/man8/dhcrelay.8.gz

Podem mirar de filtrar quins són els executables tenint en compte que usualment
estaran en un directori de nom bin o sbin:

1 [root@portatil ~]# rpm −ql dhcp | grep bin
2 /usr/bin/omshell /sbin
3 /usr/sbin/dhcpd /usr/sbin
4 /bin
5 /usr/sbin/dhcrelay /usr/bin

En resum:

• Els fitxers de documentació es troben generalment a: /usr/share/doc i a
/usr/share/man.

• Els fitxers de configuració es troben a: /etc, i a /etc/sysconfig.

• El dimoni del servei es troba a: /usr/sbin/dhcpd.

• El fitxer de configuració del dimoni del servei és: /etc/dhcpd.conf.

• El fitxer de govern del servei és: /etc/rc.d/init.d/dhcpd.

Arxius executables

En GNU/Linux els fitxers
executables per l’administrador
es troben usualment a i a . Els
executables d’usuari normalment
són a i .
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Activar/desactivar el servei i nivells d’arrancada

Un cop feta la instal·lació física de l’aplicació servidor DHCP (els fitxers) cal
posar-lo en marxa, engegar-lo, o comprovar que ja ho està.

Serveis de xarxa: stand alone o xinetd

En la majoria de serveis de xarxa el servidor pot funcionar com un servei per si mateix
(stand alone) o pot estar configurat per funcionar dins d’un superservei de xarxa com per
exemple inetd i xinetd. Si funciona en mode de servei propi és el servidor qui escolta les
connexions entrants i les atén. Si s’executa dins del superservei de xarxa, aquest és qui
detecta les connexions entrants i activa el dimoni del servei per tal que les atengui, un
cop ateses el dimoni del servei acaba i torna a ser el superservidor de xarxa qui es queda
escoltant.

En un primer moment molts serveis funcionaven en mode stand alone, però això es va
mostrar poc eficient a nivell de recursos. Fixeu-vos que si es vol oferir n serveis de xarxa,
cal tenir engegats els n servidors corresponents. Aquests ocupen memòria i CPU, tot i que
no atenguin cap client. Estan engegats només “per si” un client els demana.

Un model més eficient és engegar un únic procés que fa la tasca de superservidor de xarxa
(inetd o xinetd) i només quan es rep una petició d’un client, s’executa el servei apropiat.

Usualment els serveis que funcionen en mode xinetd disposen de fitxers de configuració
lligats al xinetd. Els serveis que actuen indivudualment disposen dels fitxers de configuració
propis al etc rc.dinit.d/.

Molt sovint és decisió de l’administrador configurar en quin mode de funcionament vol
que treballi el servei. Per exemple el servei de pàgines web (httpd), el servei ssh i molts
d’altres, funcionen individualment. Serveis més bàsics com telnet, finger, tftp, etc funcionen
usualment dins del xinetd.

Primerament cal saber si el servidor instal·lat funciona en mode stand-alone o dins
del superdimoni de xarxa xinetd o initd. Si existeixen fitxers de configuració dins
del directori /etc/xinetd.d/<nom-servei> es tracta d’un servei dins del xinetd. Si
existeixen fitxers de configuració dins del directori /etc/rc.d/init.d/<nom-servei>
es tracta d’un servei stand-alone. Podem fer:

1 [root@portatil ~]# rpm −ql dhcp | grep /etc
2 /etc/dhcpd.conf
3 /etc/openldap/schema/dhcp.schema
4 /etc/rc.d/init.d/dhcpd
5 /etc/rc.d/init.d/dhcrelay
6 /etc/sysconfig/dhcpd
7 /etc/sysconfig/dhcrelay

Com podem observar es tracta d’un servei stand-alone. També es pot consultar el
tipus de servei amb l’ordre chkconfig i observar si surt en la llista d’un tipus o de
l’altre:

1 [root@portatil ~]# chkconfig −−list | grep dhcpd
2 dhcpd 0:apagat 1:apagat 2:apagat 3:apagat 4:

apagat 5:apagat 6:apagat

Per facilitar buscar els serveis “stand-alone” podem fer:

1 [root@portatil ~]# chkconfig −−list dhcpd
2 dhcpd 0:apagat 1:apagat 2:apagat 3:apagat 4:

apagat 5:apagat 6:apagat
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L’estat del servei pot ser en execució (running) o aturat (stopped). Es pot consultar
l’estat amb l’opció status de l’ordre service o del mateix executable del servei:

1 Es pot saber l’estat del servei amb l’opció status de les ordres:
2 [root@portatil ~]# service dhcp status
3 dhcp està aturat
4 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/dhcpd status
5 dhcp està aturat

La gestió de l’estat d’un servei normalment inclou les opcions start, stop, status,
restart i reload. Aquestes són les més usuals, però cada servei pot definir les que
cregui oportunes. Aquests són exemples de gestió de l’estat del servei DHCP:

Es pot arrancar el servei amb l’opció start de les ordres:

1 [root@portatil ~]# service dhcpd start
2 S’està iniciant el servei dhcpd: [ FET ]
3 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/dhcpd start
4 S’està iniciant el servei dhcpd: [ FET ]

Es pot aturar el servei amb l’opció stop de les ordres:

1 [root@portatil ~]# service dhcpd stop
2 S’està aturant el dhcpd: [ FET ]
3 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/dhcpd stop
4 S’està aturant el servei dhcpd: [ FET ]

Es pot iniciar de nou el servei (recarregar) amb l’opció reload o restart de les
ordres:

1 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/dhcpd restart
2 S’està aturant el servei dhcpd: [Incorrecte]
3 S’està iniciant el servei dhcpd: [ FET ]
4 [root@portatil ~]# service dhcpd reload
5 S’està aturant el servei dhcpd: [ FET ]
6 S’està iniciant el servei dhcpd: [ FET ]

Per saber les opcions possibles d’un servei es pot fer el truc:

1 [root@portatil ~]# service dhcpd patapum
2 Forma d’ús: /etc/init.d/dhcpd {start|stop|restart|condrestart|status}
3 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/dhcpd pimpam
4 Forma d’ús: /etc/rc.d/init.d/dhcpd {start|stop|restart|condrestart|status}

Que un servei del sistema estigui engegat no significa que en arrancar de nou
el sistema torni a estar engegat. Cal comprovar que sigui així o assegurar-se de
definir-ho correctament. Els serveis (usualment dimonis executables) es poden
configurar per arrancar automàticament en determinats nivells d’execució. Les
màquines GNU/Linux tenen 7 nivells d’execució com es pot veure del fitxer
/etc/inittab:

1 [root@portatil ~]# head −20 /etc/inittab
2 ... output suprimit ...
3 # Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
4 # 0 − halt (Do NOT set initdefault to this)
5 # 1 − Single user mode
6 # 2 − Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
7 # 3 − Full multiuser mode
8 # 4 − unused
9 # 5 − X11
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Comprovació DHCP

L’administrador pot verificar el
funcionament del servidor

DHCP observant:

• l’estat del servei (on,
off)

• el PID del servei (ha
d’estar running).

• el registre de logs.

• monitorar el trànsit de
xarxa amb una eina
tipus wireshark.

• l’estat dels ports.

10 # 6 − reboot (Do NOT set initdefault to this)
11 # ... output suprimit ...

Per configurar a quins nivells es vol que s’executi un servei s’utilitza l’ordre
chkconfig, que permet activar/desactivar el servei pels nivells indicats. L’exemple
següent mostra l’ús d’aquesta ordre, dóna la llista de l’estat actual del servei DHCP
en tots els nivells i el configura per executar-se en els nivells 3, 4 i 5:

1 [root@portatil ~]# chkconfig −−help
2 chkconfig versió 1.3.34 − Copyright (C) 1997−2000 Red Hat, Inc.
3 Aquest programari es pot distribuir lliurement d’acord amb els termes de la

Llicència
4 Pública General GNU.
5 forma d’ús: chkconfig −−list [nom]
6 chkconfig −−add <nom>
7 chkconfig −−del <nom>
8 chkconfig −−override <nom>
9 chkconfig [−−level <nivells>] <nom> <on|off|reset|resetpriorities>

10 [root@portatil ~]# chkconfig −−list dhcpd
11 dhcpd 0:apagat 1:apagat 2:apagat 3:apagat

4:apagat 5:apagat 6:apagat
12 [root@portatil ~]# chkconfig −−level 345 dhcpd on
13 [root@portatil ~]# chkconfig −−list | grep dhcpd
14 dhcpd 0:apagat 1:apagat 2:apagat 3:engegat

4:engegat 5:engegat 6:apagat

Fixeu-vos que definir els nivells d’execució no significa que el servei estigui ara
mateix engegat. Significa que quan arranqui el sistema de nou s’engegarà en els
nivells corresponents. Podem ara estar al nivell 5 i tenir el servei aturat perquè
encara no l’hem engegat. Per exemple:

1 [root@portatil ~]# runlevel
2 N 5
3 [root@portatil ~]# service dhcpd status
4 dhcpd està aturat
5 [root@portatil ~]# service dhcpd start
6 S’està iniciant el servei dhcpd [ FET ]

1.4 Comprovació del funcionament bàsic

Comprovar que el servidor DHCP està en funcionament és un procés ben senzill,
n’hi ha prou de comprovar que el servei està engegat. Això no vol dir, en cap
cas, que el servei estigui funcionant correctament. Potser el servidor està engegat
però no està correctament configurat. De fet, la configuració és la part realment
important de l’administració d’un servei, i també del servei DHCP.

A part de comprovar l’estat del servei (amb l’opció status), l’administrador pot
assegurar-se que el dimoni del servei està en execució buscant el seu PID (process
identifier o indicador de número de procés). Una altra activitat a fer és monitorar
el registre d’activitats del servei (els logs). Tot el trànsit DHCP és trànsit de xarxa
TCP/IP; per tant també es pot observar l’estat dels ports i analitzar el trànsit que
s’hi produeix.

Tot procés en el sistema té un identificador de procés. El PID dels serveis
usualment es desen en el sistema de fitxers (al directori /var/run) en forma de
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fitxer que conté un valor numèric (en text) corresponent al PID del procés. Amb
el servei en marxa sempre es pot observar el PID del servidor amb:

1 [root@portatil ~]# ps ax | grep dhcp
2 3610 ? Ss 0:00 /usr/sbin/dhcpd
3 [root@portatil ~]# service dhcpd status
4 dhcpd (pid 3610) s’està executant...
5 [root@portatil ~]# ll /var/run/dhcpd.pid
6 −rw−r−−r−− 1 root root 5 29 jun 14:17 /var/run/dhcpd.pid
7 [root@portatil ~]# cat /var/run/dhcpd.pid
8 3610

Un cop iniciat el servei es crea un fitxer de bloqueig o lock amb el nom del servei
per evitar iniciar-ne una altra instància. Els fitxers de lock usualment es troben a
/var/lock i són un simple fitxer de text buit on la seva pròpia existència ja marca
que el servei està en marxa. En parar el servei el fitxer s’elimina. Podem observar
això fent:

1 [root@portatil ~]# cat /var/lock/subsys/dhcpd
2 [root@portatil ~]# ll /var/lock/subsys/dhcpd
3 −rw−r−−r−− 1 root root 0 1 jun 18:26 /var/lock/subsys/dhhcpd

Tots els serveis del sistema normalment es monitoren anotant en fitxers de text un
registre de totes les accions que realitzen, són els fitxers coneguts com a fitxers de
log. Tant es pot utilitzar un fitxer genèric pel sistema com un fitxer independent
per a un servei determinat. El servidor DHCP utilitza el fitxer de monitoratge
estàndard /var/log/messages. En aquest fitxer s’enregistra cada cop que el servei
s’engega i s’atura.

1 [root@portatil ~]# cat /var/log/messages | grep dhcp
2 Jun 29 14:16:53 portatil yum: Installed: dhcp − 12:3.0.5−42.fc7.i386
3 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.5−

RedHat
4 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: Copyright 2004−2006 Internet Systems Consortium

.
5 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: All rights reserved.
6 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: For info, please visit http://www.isc.org/sw/

dhcp/
7 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: WARNING: Host declarations are global. They

are not limited
8 to the scope you declared them in.
9 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: Wrote 0 deleted host decls to leases file.

10 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
11 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: Wrote 0 leases to leases file.
12 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: Listening on LPF/eth0/00:17:31:15:80:7e

/192.168.1/24
13 Jun 29 14:17:33 portatil dhcpd: Sending on LPF/eth0/00:17:31:15:80:7e

/192.168.1/24

El servei DHCP desa la informació de registre de les concessions que efectua en un
fitxer de leasses. Això li permet seguir la pista de les adreces IP que ha concedit i
ser coherent entre diverses arrancades del mateix servidor. Es pot observar aquest
fitxer a /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases:

1 [root@portatil ~]# ll /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
2 −rw−r−−r−− 1 root root 473 29 jun 14:17 /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
3

4 [root@portatil ~]# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
5 # All times in this file are in UTC (GMT), not your local timezone. This is
6 # not a bug, so please don’t ask about it. There is no portable way to
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7 # store leases in the local timezone, so please don’t request this as a
8 # feature. If this is inconvenient or confusing to you, we sincerely
9 # apologize. Seriously, though − don’t ask.

10 # The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
11 # This lease file was written by isc−dhcp−V3.0.5−RedHat
12 lease 192.168.1.254 {
13 starts 0 2008/06/29 16:03:41;
14 ends 1 2008/06/30 04:03:41;
15 binding state active;
16 next binding state free;
17 hardware ethernet 08:00:27:b2:8b:ec;
18 client−hostname "box";
19 }
20

21 lease 192.168.1.254 {
22 starts 0 2008/06/29 16:19:30;
23 ends 1 2008/06/30 04:19:30;
24 binding state active;
25 next binding state free;
26 hardware ethernet 08:00:27:b2:8b:ec;
27 client−hostname "box";
28 }

Sovint l’administrador vol comprovar que els ports que utilitza el protocol DHCP
estan oberts. En GNU/Linux es pot fer una llista fàcilment dels serveis associats a
cada port mitjançant el fitxer /etc/services. Algunes utilitats com nmap permeten
detectar els ports oberts. Per exemple podem fer:

1 Llista dels ports que inclouen alguna referència DHCP:
2 [root@portatil ~]# cat /etc/services | grep DHCP
3 bootpc 68/tcp dhcpc # BOOTP client
4 bootpc 68/udp dhcpc
5 dhcpv6−client 546/tcp
6 dhcpv6−client 546/udp
7 dhcpv6−server 547/tcp
8 dhcpv6−server 547/udp
9 dhcp−failover 647/tcp # DHCP Failover

10 dhcp−failover 647/udp # DHCP Failover
11 dhcp−failover2 847/tcp # dhcp−failover 2
12 dhcp−failover2 847/udp # dhcp−failover 2
13 qip−qdhcp 2490/tcp # qip_qdhcp
14 qip−qdhcp 2490/udp # qip_qdhcp

Si ens hi fixem veurem que de fet el protocol DHCP és anomenat BOOTP. Podem
fer la llista de les entrades que corresponen a aquest protocol:

1 [root@portatil ~]# cat /etc/services | grep bootp
2 bootps 67/tcp # BOOTP server
3 bootps 67/udp
4 bootpc 68/tcp dhcpc # BOOTP client
5 bootpc 68/udp dhcpc
6 nuts_bootp 4133/tcp # NUTS Bootp Server
7 nuts_bootp 4133/udp # NUTS Bootp Server

Es pot observar que el port usat pel client DHCP és el port 68 (bootpc) i el port
usat pel servidor és el port 67 (bootps).
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1.5 Configuració DHCP

Per configurar el servei DHCP primer cal saber observar i manipular la configura-
ció de xarxa existent, i això consisteix a saber:

• Observar/fer la llista de la configuració de xarxa actual.

• Comprovar l’estat del servei de xarxa.

• Activar/desactivar el servei de xarxa.

• Monitorar el servei i el procés del servidor.

Les tasques principals per configurar un servidor DHCP són les següents:

• Instal·lar el programari del servidor DHCP.

• Activar/desactivar el servei de DHCP.

• Observar/fer la llista de la configuració actual del servidor DHCP.

• Modificar la configuració del servidor DHCP.

• Monitorar els logs del servei DHCP i els fitxers de registre de les concessi-
ons (leases).

Per tant, abans d’endinsar-nos en la configuració del servei és molt útil observar
una configuració ja existent. Un exemple de fitxer de configuració del servei
DHCP és el que es mostra a continuació:

1 # a) opcions globals del servidor DHCP (usuals)
2 ddns−update−style interim;
3 ignore client−updates;
4 # b) definició de la xarxa a la qual s’ofereix el servei DHCP
5 subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
6 # opcions genèriques per a tots els equips de la xarxa
7 option routers 192.168.0.1;
8 option subnet−mask 255.255.255.0;
9 option domain−name "domain.org";

10 option domain−name−servers 192.168.1.1;
11 # definició de l’interval d’ips dinàmiques a usar
12 # i dels temps de les concessions
13 range dynamic−bootp 192.168.0.128 192.168.0.254;
14 default−lease−time 21600;
15 max−lease−time 43200;
16 # c) Opcions d’equips individuals
17 # el servidor ns obté sempre una adreça fixa basada en MAC
18 host ns {
19 next−server marvin.redhat.com;
20 hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
21 fixed−address 207.175.42.254;
22 }
23 }

En aquest fitxer de configuració es pot veure que hi ha tres àmbits diferents de
definició:

Exemples de configuració

En GNU/Linux és molt usual
que el paquet que proporciona un
servei inclogui un fitxer
d’exemple de configuració. El
servei DHCP incorpora el fitxer
d’exemple dhcpd..conf i la
pàgina de manual del mateix
nom.
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1. Opcions globals en el servidor DHCP. Són opcions que indiquen al
servidor la seva manera d’actuar. També són opcions generals que cal
aplicar a totes les concessions que es realitzin, independentment de la xarxa
o equip que siguin.

2. Definicions i opcions de xarxa. Es defineixen tantes xarxes diferents com
subxarxes ha d’atendre el servidor. Cada definició de subxarxa consta de
la IP de la xarxa i la màscara corresponent. Entre claus s’indiquen totes les
opcions específiques per a les concessions de les adreces IP corresponents
a aquesta subxarxa. Una opció característica és indicar l’interval (o pool)
d’adreces dinàmiques a usar, la porta d’enllaç predeterminada, el servidor
de noms, etc.

3. Opcions d’equips individuals. Dins d’una subxarxa es poden definir
opcions per a equips individuals. Cal identificar els equips per la seva
adreça MAC i, entre claus, indicar les opcions que els són específiques.
Això permet assignar adreces fixes dinàmicament (equivalent al protocol
BOOTP) usant les opcions de maquinari Ethernet i fixed-address.

Les opcions globals de configuració DHCP es poden redefinir amb valors diferents
dins d’un bloc de xarxa concret. Dins d’un equip també es poden definir opcions
amb valors diferents als definits per la xarxa o globalment. Tal com passa en els
llenguatges de programació preval el valor més intern, el de host sobre el de xarxa
i el de xarxa per sobre del global.

1.5.1 Configuració bàsica

Per fer funcionar el servidor DHCP cal configurar-lo prèviament. Per poder
arrancar li cal saber a quina xarxa donarà servei i quin és l’interval d’adreces IP
que pot usar dinàmicament per a les concessions als clients.

El paquet DHCP conté un fitxer d’exemple al directori /user/share/-
doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample. Aquest fitxer es pot copiar a /etc/dhcpd.conf i
passarà a ser la configuració bàsica del servidor DHCP. Podem veure el seu
contingut fent:

1 [root@portatil ~]# ll /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/dhcpd.conf.sample
2 −rw−r−−r−− 1 root root 852 12 nov 2007 /usr/share/doc/dhcp−3.0.5/dhcpd.conf.

sample
3 [root@portatil ~]# cat /etc/dhcpd.conf
4 #
5 # DHCP Server Configuration file.
6 # see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
7 #
8 #a) opcions globals
9 ddns−update−style interim;

10 ignore client−updates;
11

12 #b) opcions genèriques per a una subxarxa concreta
13 subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
14 # −−− default gateway
15 option routers 192.168.1.1;
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16 option subnet−mask 255.255.255.0;
17 option nis−domain "domain.org";
18 option domain−name "domain.org";
19 option domain−name−servers 192.168.1.1;
20 option time−offset −18000; # Eastern Standard Time
21 range dynamic−bootp 192.168.1.128 192.168.1.254;
22 default−lease−time 21600;
23 max−lease−time 43200;
24

25 #c) we want the nameserver to appear at a fixed address
26 host ns {
27 next−server marvin.redhat.com;
28 hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
29 fixed−address 207.175.42.254;
30 }
31 }

En la configuració per defecte es poden analitzar els diversos elements que es
configuren:

• Opcions globals: indiquen al servidor que ignori les actualitzacions dels
clients i el tipus de DDNS a usar (actualitzacions dinàmiques de DNS).

• Definició de subxarxa: cal definir tants blocs de subxarxa com subxarxes
atengui el servidor DHCP.

• Opcions genèriques de subxarxa: per a una subxarxa es poden indicar
opcions genèriques per als equips d’aquesta subxarxa. Evidentment poden
diferir de les opcions d’altres subxarxes.

• Les principals opcions de xarxa a descriure són el router, la màscara de
xarxa, el domini, etc.

• Les principals opcions a descriure del servei DHCP són definir l’interval
d’adreces IP dinàmiques a usar pel servidor i el temps màxim de concessió
d’aquestes adreces IP.

• Per tal que un host determinat tingui sempre la mateixa adreça IP es poden
fer entrades individualitzades per a hosts concrets. Els hosts s’identifiquen
per la seva adreça MAC.

• A un host concret (descrit en una entrada host) se li poden aplicar opcions
individualitzades, com per exemple definir el seu nom. Les opcions
individuals prevalen sobre les genèriques.

1.5.2 Configuració avançada

El protocol DHCP permet configuracions d’una certa complexitat. Podeu consul-
tar la documentació de DHCP i les pàgines de manual del dimoni dhcpd i del fitxer
de configuració dhcpd.conf.

Les principals característiques que s’hi descriuen són l’agrupació d’entrades en
grups i classes i la possibilitat que el DHCP es comuniqui amb el DNS (actualitza-
cions DDNS) per crear entrades DNS quan un equip rep una configuració DHCP.
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Un exemple de configuració amb opcions més avançades:

1 ddns−update−style interim;
2 ignore client−updates;
3

4 subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
5 # −−− default gateway
6

7 option routers 192.168.1.1;
8 option subnet−mask 255.255.255.0;
9

10 option nis−domain "domain.org";
11 option domain−name "domain.org";
12 option domain−name−servers192.168.1.1;
13 option time−offset−18000;# Eastern Standard Time
14

15 range dynamic−bootp 192.168.1.128 192.168.1.254;
16 default−lease−time 21600;
17 max−lease−time 43200;
18

19 # we want the nameserver to appear at a fixed address
20 host ns {
21 next−server marvin.redhat.com;
22 hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
23 fixed−address 207.175.42.254;
24 }
25

26 group {
27 filename "Xncd19r";
28 next−server ncd−booter;
29

30 host ncd1 { hardware ethernet 0:c0:c3:49:2b:57; }
31 host ncd4 { hardware ethernet 0:c0:c3:80:fc:32; }
32 host ncd8 { hardware ethernet 0:c0:c3:22:46:81; }
33 }
34 }
35

36 subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
37 option routers 10.0.0.254;
38 # Unknown clients get this pool.
39 pool {
40 option domain−name−servers bogus.example.com;
41 max−lease−time 300;
42 range 10.0.0.200 10.0.0.253;
43 allow unknown−clients;
44 }
45

46 # Known clients get this pool.
47 pool {
48 option domain−name−servers ns1.example.com, ns2.example.com;
49 max−lease−time 28800;
50 range 10.0.0.5 10.0.0.199;
51 deny unknown−clients;
52 }
53 }

1.5.3 Base de dades de concessions fetes pel servidor

El servidor desa en una base de dades local (de fet són fitxers de text) les
concessions (leases) que realitza. D’aquesta manera en pot seguir la pista en tot
moment. Generalment, les té a memòria (per permetre un accés més ràpid), però
en manté una còpia a disc. Si, per exemple, el sistema o el servei es reinicia, pot
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saber quines són les concessions que encara estan actives (i per tant quines adreces
IP no té disponibles).

Usualment el fitxer de concessions és a /var/lib/dhcpd. Podem veure’n el contingut
fent:

1 [root@portatil ~]# cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
2 # All times in this file are in UTC (GMT), not your local timezone. This is
3 # not a bug, so please don’t ask about it. There is no portable way to
4 # store leases in the local timezone, so please don’t request this as a
5 # feature. If this is inconvenient or confusing to you, we sincerely
6 # apologize. Seriously, though − don’t ask.
7 # The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
8 # This lease file was written by isc−dhcp−V3.0.5−RedHat
9

10 lease 192.168.1.254 {
11 starts 0 2008/06/29 16:03:41;
12 ends 1 2008/06/30 04:03:41;
13 binding state active;
14 next binding state free;
15 hardware ethernet 08:00:27:b2:8b:ec;
16 client−hostname "box";
17 }
18 lease 192.168.1.254 {
19 starts 0 2008/06/29 16:19:30;
20 ends 1 2008/06/30 04:19:30;
21 binding state active;
22 next binding state free;
23 hardware ethernet 08:00:27:b2:8b:ec;
24 client−hostname "box";
25 }
26 lease 192.168.1.253 {
27 starts 0 2008/06/29 16:27:16;
28 ends 0 2008/06/29 22:27:16;
29 binding state active;
30 next binding state free;
31 hardware ethernet 08:00:27:8e:72:de;
32 }

1.5.4 Opcions de configuració del servidor i àmbit d’aplicació

Les opcions de configuració DHCP són múltiples i comprenen molts àmbits.
Algunes permeten compatibilitat amb sistemes antics, d’altres amb altres tipus de
xarxes, etc. No és imaginable que un administrador de xarxes les conegui totes a
fons. Normalment farà ús d’un conjunt reduït d’opcions que serà més que suficient
per administrar la majoria de xarxes.

La configuració DHCP es pot definir tant al client com al servidor, tot i que
usualment es farà en el servidor. Entenem com a tasca principal la de configurar
un servidor per tal de proporcionar les opcions apropiades a cada subxarxa. De
totes maneres, però, un client també pot disposar d’un fitxer de configuració on
es defineixen quins són els seus requeriments i com ha de realitzar el diàleg amb
el servidor. Per exemple es defineixen quines opcions ha de sol·licitar, valors per
defecte a determinades opcions (per si el servidor no en proporciona un valor).
El client també pot definir informació que proporcionarà al servidor per tal que
aquest prengui decisions dinàmicament.

Podeu fer un repàs més
extens de la configuració
del servidor consultant la
secció d’annexos del web
d’aquest mòdul.
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Caldrà, doncs, entendre quins són els àmbits (scope) de definició de sentències i
opcions, com s’agrupen les subxarxes i els hosts, quines són les opcions globals,
com es realitzen definicions condicionals i molts altres detalls.

Àmbit de definició

Els clients es poden agrupar en diversos àmbits per tal de definir les opcions que
han de rebre. El mateix servidor DHCP pot actuar de manera diferent segons sigui
l’àmbit de definició.

Alguns dels conceptes a tractar són:

• Subnets.

• Període de concessió.

• Adreces fixes o reservades: identificació de host.

• PXE: Protocol d’arrencada via xarxa.

• Àmbit d’aplicació.

• Pool.

Subnets

El servei DHCP permet fer assignació dinàmica d’adreces IP per diferents subxar-
xes sense que es requereixi un servidor específic per a cada subxarxa. Fins i tot
el servei es pot oferir a xarxes “llunyanes”, és a dir, que han de creuar almenys un
router per accedir al servidor. En aquest cas es parla del concepte DHCP Relaying.

Per oferir el servei a una subxarxa cal conèixer l’adreça de la xarxa i la seva
màscara corresponent. Per cada subxarxa el servidor pot disposar d’un o més
intervals d’adreces dinàmiques de les quals obtindrà l’adreça a concedir al client.
Uns exemples bàsics poden ser:

1 # subxarxa amb un interval d’adreces dinàmiques:
2 subnet 239.252.197.0 netmask 255.255.255.0 {
3 range 239.252.197.10 239.252.197.250;
4 }
5

6 # subxarxa amb dos intervals d’adreces dinàmiques:
7 subnet 239.252.197.0 netmask 255.255.255.0 {
8 range 239.252.197.10 239.252.197.107;
9 range 239.252.197.113 239.252.197.250;

10 }

Període de concessió

Les concessions d’adreces s’efectuen per períodes de temps determinats. Un cop
exhaurit aquest temps, cal procedir a renegociar la concessió (que es pot renovar
o cancel·lar). De fet les concessions es poden efectuar per períodes des de zero
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segons a un temps infinit. El temps apropiat en cada cas dependrà del tipus de
client i servei que s’ofereix; és diferent un client wireless a l’aeroport que l’estació
de treball del supercap executiu de la corporació.

Des del punt de vista de la configuració del servidor es poden establir dos tipus de
temps, el default-lease-time i el max-lease-time. El primer permet definir el temps
màxim per defecte que es concedeix als clients quan aquests no han sol·licitat cap
període de temps concret. El segon estableix el temps màxim de concessió en
aquesta subxarxa. Podem veure un exemple d’aquestes opcions:

1 # el temps màxim d’una concessió són 7200 segons, a cap client se li pot
concedir més temps. Si el client no ha demanat cap temps concret, se li
assigna una concessió de 600 segons.

2

3 subnet 239.252.197.0 netmask 255.255.255.0 {
4 range 239.252.197.10 239.252.197.107;
5 default−lease−time 600;
6 max−lease−time 7200;
7 }

Els períodes de concessió es poden definir globalment per a totes les subxarxes a
les quals es proporciona servei, però és més usual fer-ho per cada subxarxa quan
aquestes tenen requeriments diferents.

Adreces reservades

A part de l’assignació dinàmica d’adreces d’interval el servidor DHCP també pot
fer assignacions dinàmiques fixes. És a dir, assignar a un equip sempre la mateixa
dreça IP. En aquest cas parlem d’adreça reservada. L’equip ‘consumeix’ aquesta
adreça tant si està engegat com si està apagat. Per poder assignar a un host concret
sempre la mateixa adreça cal identificar-lo de manera única i inequívoca. Això es
pot fer mitjançant la seva adreça MAC. Un exemple pot ser:

1 host iocserver {
2 hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23;
3 fixed−address 239.252.197.9;
4 }

Es pot observar que l’opció hardware permet identificar el host iocserver a través
de la seva adreça MAC.

PXE: protocol d’arrencada via xarxa

Molts sistemes i targetes de xarxa permeten arrencar clients de xarxa ‘tontos’. És
a dir, equips que arranquen sense disposar de sistema operatiu i que el carreguen
via xarxa. PXE és un protocol àmpliament utilitzar per a aquest fi. El client
rep via DHCP el nom d’un fitxer que caldrà que descarregui via TFTP. Aquest
fitxer acostuma a ser el sistema operatiu o el programari que ha de carregar per
inicialitzar-se. L’opció DHCP que comunica el nom del fitxer a descarregar és
l’opció filename.
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Per saber més de les
opcions específiques es pot

consultar la pàgina del
manual dhcp-options(5) en

un sistema GNU/Linux.

1 host iocserver {
2 hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23;
3 fixed−address 239.252.197.9;
4 filename "/tftpboot/kernel_ioc.boot";
5 }

En aquest exemple s’indica el fitxer kernel_ioc.boot per descarregar per TFTP si
s’utilitza un protocol d’arrencada via xarxa com el PXE.

Opcions generals

El servei DHCP proveeix el client no només de l’adreça IP, màscara i gateway, sinó
de molts altres paràmetres de configuració de xarxa. Alguns d’aquests paràmetres
són molt usuals (DNS, routers, etc) i d’altres molt específics (rars fins i tot).

Tots aquests paràmetres es passen al client en forma d’options. Les opcions poden
ser d’àmbit general (per a totes les subxarxes), d’àmbit per a una subxarxa i
d’àmbit concret d’un sol host. L’ordre de precedència és de l’àmbit més concret
al més general. Un exemple seria:

1 subnet 239.252.197.0 netmask 255.255.255.0 {
2 range 239.252.197.10 239.252.197.250;
3 default−lease−time 600
4 max−lease−time 7200;
5 option subnet−mask 255.255.255.0;
6 option broadcast−address 239.252.197.255;
7 option routers 239.252.197.1;
8 option domain−name−servers 239.252.197.2, 239.252.197.3;
9 option domain−name "isc.org";

10

11 host iocserver {
12 hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23;
13 fixed−address 239.252.197.9;
14 filename "/tftpboot/kernel_ioc.boot";
15 option domain−name−servers 192.5.5.1;
16 option domain−name "vix.com";
17 }
18 }

En l’exemple anterior s’observa que es defineixen les opcions subnetmask,
broadcast-address, routers, domain-name-servers i domain-name per a tots els
equips de la subxarxa 239.252.197.0/24. Hi ha dues opcions, però, que es
redefineixen amb valors diferents per al host iocserver. Són les opcions domain-
name-servers i domain-name.

Àmbit d’aplicació: subnet

Les topologies de xarxa s’estructuren usualment en subxarxes, el mateix passa en
la configuració del servidor DHCP. Usualment els clients s’agrupen en la subxarxa
a la qual pertanyen. S’utilitza la sentència subnet per definir les opcions d’una
subxarxa concreta. Si els clients de la subxarxa han de rebre adreces dinàmiques
d’interval, cal com a mínim una sentència range.

De vegades convé agrupar subxarxes diferents en un sol bloc d’opcions de
configuració. Això passa per exemple quan una sola xarxa física que es vol
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tractar de la mateixa manera tota ella està dividida en dues subxarxes lògiques.
La sentència shared-network s’utilitza en aquestes ocasions.

Les sentències d’àmbit d’aplicació més usuals són subnet i host, que
permeten identificar una subxarxa i un host concret respectivament.
Les subxarxes es poden agrupar en shared-network, els clients es poden
agrupar usant la sentència group.
Les opcions es poden definir en funció de determinats requisits que
compleixi el client mitjançant la sentència class i les declaracions
condicionals.

Quan els clients han de rebre una adreça IP dinàmica fixa, és a dir, han de rebre
sempre la mateixa IP reservada, cal especificar la sentència host. Si es vol que
tots els clients siguin únicament equips identificats cal fer una sentència host per
a cada equip.

A vegades es vol establir configuracions que afecten equips i xarxes que no tenen
una agrupació en forma de subxarxa clara. En aquests casos es pot optar per
utilitzar la sentència group. Amb aquesta sentència es poden fer agrupacions
d’elements diversos als quals se’ls assignen opcions comunes.

Una altra situació que es pot produir és voler agrupar clients segons determinades
condicions que acompleixi el client (no únicament segons la seva MAC). La
sentència class permet agrupar opcions segons la informació que envia el mateix
client. A més a més, es poden utilitzar declaracions condicionals, és a dir, segons
es compleixi o no una determinada condició aplicar unes declaracions o unes
altres.

El següent és un exemple de l’esquema bàsic d’un fitxer de configuració dhcp:

1 #exemple extret de la pàgina de configuració del dhcpd.conf(5)
2 global parameters...
3 option domain−name "ioc.org";
4 option domain−name−servers ns1.ioc.org, ns2.ioc.org;
5 max−lease−time 7200;
6 default−lease−time 600;
7 subnet 204.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
8 subnet−specific parameters...
9 option routers 204.254.239.1;

10 range 204.254.239.10 204.254.239.30;
11 }
12 subnet 204.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
13 subnet−specific parameters...
14 option routers 204.254.239.33;
15 range 204.254.239.42 204.254.239.62;
16 }
17 subnet 204.254.239.64 netmask 255.255.255.224 {
18 subnet−specific parameters...
19 option routers 204.254.239.65;
20 range 204.254.239.74 204.254.239.90;
21 host grouxo {
22 host−specific parameters...
23 hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23;
24 filename "/tftpboot/grouxo.img";
25 fixed−address 204.254.239.91;
26 }
27 }
28 group {
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29 group−specific parameters...
30 option domain−name "marxbrothers.ioc.org";
31 max−lease−time 120;
32 host zappo.test.isc.org {
33 host−specific parameters...
34 }
35 host harpo.test.isc.org {
36 host−specific parameters...
37 }
38 }

En aquest exemple podem observar que:

• es defineixen opcions globals per a totes les xarxes, com per exemple el nom
del domini, els servidors de noms (DNS) i els temps de les concessions.

• per a cada subxarxa es defineixen opcions específiques com poden ser
per exemple l’interval d’adreces disponibles, el router de la subxarxa, etc.
També es pot observar que en la subxarxa 204.254.239.64/27 es defineixen
opcions particulars per al host grouxo. Concretament obté una adreça IP de
l’interval fixa i un fitxer d’inicialització via TFTP.

• finalment l’exemple mostra com es poden definir opcions per agrupacions
amb la sentència group. Els hosts harpo i zappo estan agrupats i reben un
nom de domini particular, diferent al definit en les opcions globals. També
se’ls defineix un valor de temps màxim de concessió diferent al global.

Tot seguit es mostra un altre exemple d’estructura de configuració DHCP on
s’agrupen hosts en grups d’afinitats:

1 #exemple extret de la pàgina de configuració del dhcpd.conf(5)
2 group {
3 filename "osOficines";
4 next−server ncd−booter;
5 host ncd1 { hardware ethernet 0:c0:c3:49:2b:57; }
6 host ncd4 { hardware ethernet 0:c0:c3:80:fc:32; }
7 host ncd8 { hardware ethernet 0:c0:c3:22:46:81; }
8 }
9 group {

10 filename "osProfessorat";
11 next−server ncd−booter;
12 host ncd2 { hardware ethernet 0:c0:c3:88:2d:81; }
13 host ncd3 { hardware ethernet 0:c0:c3:00:14:11; }
14 }
15 group {
16 filename "osAlumnes";
17 next−server alumni−booter;
18 host ncd1 { hardware ethernet 0:c0:c3:11:90:23; }
19 host ncd4 { hardware ethernet 0:c0:c3:91:a7:8; }
20 ...output suprimt ...
21 host ncd80 { hardware ethernet 0:c0:c3:cc:a:8f; }
22 }

En aquest exemple s’han creat tres grups diferents segons si es tracta d’equips de
les oficines, del professorat o dels alumnes. S’ha indicat individualment equip
per equip mitjançant la sentència host. A cada grup se’ls assigna les opcions que
els són comunes (en lloc de fer-ho repetidament dins de cada host). En aquest
cas representa que els equips són terminals “ximples” que carreguen el sistema
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operatiu des de la xarxa. Cada grup carrega un sistema operatiu diferent. Oficines
i professors el descarreguen del mateix servidor, mentre que els alumnes ho fan
d’un altre anomenat alumni-booter.

Existeix un altre mecanisme per agrupar declaracions anomenat pool i que permet
fer agrupacions d’adreces. Cada agrupació d’adreces o pool pot ser tractat de
manera diferent. Es poden definir diferents pool dins d’una mateixa subxarxa
(subnet). Possiblement, la millor manera d’entendre com funciona és mitjançant
un exemple:

1 #exemple extret de la pàgina de configuració del dhcpd.conf(5)
2 subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
3 option routers 10.0.0.254;
4 # Unknown clients get this pool.
5 pool {
6 option domain−name−servers noexisteixo.com;
7 max−lease−time 300;
8 range 10.0.0.200 10.0.0.253;
9 allow unknown−clients;

10 }
11 # Known clients get this pool.
12 pool {
13 option domain−name−servers ns1.example.com, ns2.example.com;
14 max−lease−time 28800;
15 range 10.0.0.5 10.0.0.199;
16 deny unknown−clients;
17 }
18 }

En aquest exemple la subxarxa 10.0.0.0/8 es divideix en dos pool d’adreces per
ser tractats de manera diferent. En el primer s’assignen dinàmicament adreces IP
de la 200 a la 253 i s’assigna també un servidor de noms inexistent. Seran clients
d’aquest pool els equips que siguin no identificats (unknown-clients). En el segon
pool s’accepten només clients coneguts, als quals s’assignen adreces IP de la 5 a
la 199 i dos servidors de noms existents.

D’aquest exemple podem observar que la sentència pool permet establir polítiques
d’accés (permit lists) definint quins clients poden accedir al pool i quins no. El
tractament de les polítiques d’accés queda fora de l’abast d’aquest llibre, però és
molt intuïtiu. La clàusula allow indica els clients amb accés i la clàusula deny els
clients que no podran accedir al pool.

Class

Una de les eines més potents per agrupar clients és la sentència class. Els clients es
poden tractar de manera diferent segons a quina classe pertanyin. Per determinar
la classe del client es poden usar les dades que el mateix client proporciona.
S’utilitzen sentències condicionals i tractament d’expressions (conditional, match
statement) que s’avaluen per determinar si el client pertany o no a una classe.
Per exemple es pot crear una classe amb tots aquells clients que contenen
l’identificador “IOC”:

Les classes es poden subdividir en subclasses que corresponen a valors específics
que satisfan l’expressió de la classe. El tractament de les classes, condicions i

Polítiques d’accés

Per saber més de les polítiques
d’accés es pot consultar la pàgina
de manual del dhcpd.conf(5) en
un sistema GNU/Linux.

Classes

Per saber més de les classes es
pot consultar la pàgina de
manual del dhcpd.conf(5) en un
sistema GNU/Linux. Per saber
com tractar i avaluar expressions
es pot consultar el manual
dhcp-eval(5) en un sistema
GNU/Linux. Per saber més de
les opcions específiques es pot
consultar el manual
dhcp-options(5) en un sistema
GNU/Linux.



Serveis de Xarxa 42 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

expressions queda fora de l’abast d’aquest material. Per conèixer bé les classes
cal conèixer el tractament d’expressions i les opcions específiques del DHCP.

1.5.5 Sentències i opcions de configuració

El servei DHCP es pot configurar amb multitud de sentències que es poden
repassar de l’RFC 2131 i de la pàgina de manual dhcpd.conf(5). Examinem tot
seguit alguna d’aquestes sentències.

Declaracions

• Include: include “filename”; Permet carregar el fitxer indicat i processar-lo
com a fitxer de configuració. És una tècnica usual per dividir la configuració
en mòduls.

• Shared-network: shared-network name { [ parameters ] [ declarations ]
} Permet agrupar diverses subxarxes (subnet) en una mateixa declaració.
S’utilitza quan una mateixa xarxa física es compon de diverses subxarxes
lògiques.

• Subnet: subnet subnet-number netmask netmask { [ parameters ] [ declara-
tions ] } Permet definir opcions per a una subxarxa concreta. És la sentència
més usual en les definicions de configuració del servidor dhcp.

• Range: range [ dynamic-bootp ] low-address [ high-address]; Indica
l’interval d’adreces dinàmiques disponibles per assignar. El servidor DHCP
extreu les adreces dinàmiques d’aquest interval d’adreces.

• Host: host hostname { [ parameters ] [ declarations ] } Proporciona un
àmbit de definició per a un equip concret. Les opcions que es defineixen
dins d’una sentència host afecten únicament l’equip indicat. Es requereix
una sentència host per poder fer assignacions dinàmiques fixes (assignar
sempre la mateixa adreça IP basant-se en l’adreça MAC).

• Group: group { [ parameters ] [ declarations ] } S’utilitza per agrupar
declaracions de manera que les opcions definides afectin el grup d’elements
que conté. Aquests poden ser shared-networks, subnets, hosts i fins i tot
altres grups.

Paràmetres

Tot seguit es mostren alguns dels paràmetres que es poden definir en el servidor
DHCP.

• authoritative authoritative; not authoritative; Indica si les respostes del
servidor DHCP són autoritatives o no. Si ho són el servidor revocarà les
adreces IP que ell no ha concedit.
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• ddns-update-style ddns-update-style style; Pot ser ad-hoc o interim o none.
Indica el tipus de dynamyc DNS que s’utilitza.

• default-lease-time default-lease-time time; Indica el temps per defecte de
les concessions. És el temps que es concedeix quan el client no requereix
un període de temps concret.

• fixed-address fixed-address address [, address ... ]; Permet assignar una o
més adreces IP a un client.

• hardware hardware hardware-type hardware-address; Indica el tipus i el
valor de l’adreça Mac d’un client. Aquest mecanisme és necessari per poder
identificar un client de manera única, per exemple en una clàusula host.

• max-lease-time max-lease-time time; Indica el temps màxim per a les
concessions en segons.

• min-lease-time min-lease-time time; Indica el temps mínim que han de
durar les concessions.

• next-server next-server server-name; Indica el nom o l’adreça IP del
servidor TFTP del qual el client s’ha de descarregar el fitxer d’inicialització
(o boot) indicat pel paràmetre filename. Si no s’indica s’utilitza el propi
servidor DHCP.

Opcions de configuració

Els clients DHCP reben del servidor la configuració de xarxa. Usualment parlem
de l’adreça IP i la màscara, però de fet poden rebre gran quantitat

de paràmetres de configuració de xarxa i informació sobre diversos serveis de
xarxa disponibles. El client per la seva part pot sol·licitar paràmetres concrets
al servidor. L’administrador de xarxa, quan configura el servei DHCP, no ha
d’especificar totes les opcions possibles (de fet són moltíssimes), sinó només
aquelles que siguin necessàries per a cada client. Algunes opcions prenen valors
per defecte i no cal especificar-les, d’altres no poden ser alterades pel servidor.

En aquest apartat es farà la llista de la majoria de paràmetres que corresponen a
opcions globals de configuració DHCP. Alguns paràmetres són indicats pel client,
d’altres pel servidor i n’hi ha que són per defecte i no es poden modificar.

• option bootfile-name bootfile-name text; Indica el nom del fitxer que el
client s’ha de descarregar per tal d’iniciar el procés d’arrancada o boot. El
fitxer es descarrega via TFTP del mateix servidor o de l’indicat amb l’opció
next-server. Fa la mateixa funció que la sentència filename.

• option dhcp-lease-time dhcp-lease-time uint32; Aquesta opció permet al
client demanar al servidor la concessió per a un període concret de temps.

• option dhcp-message-type dhcp-message-type uint8; Indica el tipus de
missatge DHCP que s’està enviant, tant pel client com pel servidor. Els
tipus possibles són:
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Avaluar expressions

Per obtenir més informació sobre
expressions DHCP i mecanismes

d’avaluació cal consultar la
pàgina de manual dhcp.eval(5)

en un sistema GNU/Linux.

– DHCPDISCOVER

– DHCPOFFER

– DHCPREQUEST

– DHCPDECLINE

– DHCPACK

– DHCPNAK

– DHCPRELEASE

– DHCPINFORM

• option domain-name domain-name text; Indica el nom de domini que el
client ha d’utilitzar per fer resolucions DNS.

• option domain-name-servers domain-name-servers ip-address [, ip-
address... ]; Especifica la llista de servidors de noms de domini que el client
ha d’utilitzar.

• option host-name host-name string; Especifica el nom del client.

• option netbios-name-servers netbios-name-servers ip-address [, ip-
address...]; L’opció NetBios name server (NBNS) especifica una llista de
servidors RFC 1001/1002 NBNS name servers en ordre de preferència. És
a dir, indica la llista de servidors NetBios a usar pel client.

• option nis-servers nis-servers ip-address [, ip-address... ]; Especifica una
llista de servidors NIS disponibles pel client.

• option ntp-servers ntp-servers ip-address [, ip-address... ]; Indica una llista
de servidors NTP disponibles pel client.

• option routers routers ip-address [, ip-address... ]; Especifica una llista de
routers disponibles pel client en la seva pròpia subxarxa.

• option tftp-server-name tftp-server-name text; Indica el nom del servidor
TFTP.

1.5.6 Expressions

Una de les grans potències que proporciona DHCP és poder configurar les opcions
de xarxa en funció de qui i com és el client. És a dir, en funció de la informació
que proporciona el client assignar-li una o altra configuració de xarxa. Fixeu-vos
que no es tracta d’entrades host estàtiques per a cada client, sinó que un mateix
client tindrà una o altra configuració segons la informació que proporcioni.

Per poder fer això cal poder avaluar expressions i condicions basades en la
informació del mateix client. Existeix, doncs, tot un llenguatge per escriure
expressions i avaluar-les.
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El mecanisme per definir expressions és:

1 paràmetre = expressió ;

Un exemple que mostra com definir el paràmetre ddns-hostname (que defineix el
nom del client a usar en l’actualització dinàmica de DNS) usant part de l’adreça
MAC del client:

1 ddns−hostname = binary−to−ascii (16, 8, "−", substring (hardware, 1, 6));

Es poden construir expressions similars a les dels llenguatges de programació. Per
fer-ho es disposa d’estructures condicionals i de diversos tipus d’operadors. Anem
a analitzar-ne uns quants:

• Estructures condicionals (Conditional behaviour). Permeten realitzar
definicions segons sigui el valor d’una opció (o d’una expressió). Utilitza
les conegudes estructures if, elsif i else.

1 #Exemple de sentència condicional en el servidor
2 #Extret de la pàgina de manual dhcpd.eval(5)
3 if option dhcp−user−class = "accounting" {
4 max−lease−time 17600;
5 option domain−name "accounting.example.org";
6 option domain−name−servers ns1.accounting.example.org,
7 ns2.accounting.example.org;
8 } elsif option dhcp−user−class = "sales" {
9 max−lease−time 17600;

10 option domain−name "sales.example.org";
11 option domain−name−servers ns1.sales.example.org,
12 ns2.sales.example.org;
13 } elsif option dhcp−user−class = "engineering" {
14 max−lease−time 17600;
15 option domain−name "engineering.example.org";
16 option domain−name−servers ns1.engineering.example.org,
17 ns2.engineering.example.org;
18 } else {
19 max−lease−time 600;
20 option domain−name "misc.example.org";
21 option domain−name−servers ns1.misc.example.org,
22 ns2.misc.example.org;
23 }

En aquest exemple es defineixen les opcions max-lease-time, domain-name
i domain-name-servers de manera diferent segons sigui el valor de l’opció
dhcp-user-class enviat pel client.
Les definicions condicionals també es poden fer en la part client. L’exemple
següent mostra que si el client no ha rebut el paràmetre domain-name,
ell mateix autodefineix el valor del paràmetre domain-name-servers al
loopback.

Exemple de sentència condicional en el servidor

1 #Extret de la pàgina de manual dhcpd.eval(5)
2 if not option domain−name = "example.org" {
3 prepend domain−name−servers 127.0.0.1;
4 }
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Per saber més de les
actualitzacions dinàmiques

de DNS consulteu l’RFC
2136.

• Expressions booleanes (Boolean expressions). Igual que passa en els
llenguatges de programació, permeten definir expressions utilitzant els
operadors booleans clàssics: =, and, or, not, exists. També els operadors
known i static.

• Expressions de tractament de text (Data expressions). Són similars a les
típiques funcions de tractament de cadenes dels llenguatges de programació.
Corresponen a: substring, suffix, option, config-option, hardware, packet,
concat, reverse, leased-address, binary-to-ascii,encode-int, pick-first-value
i host-decl-name.

• Expressions numèriques (Numeric expressions). Les expressions numèri-
ques realitzen la seva avaluació retornant un enter. Són exemples d’aquesta
categoria: extract-int, lease-time i client-state.

• Monitoratge (Logging). Es permeten definir expressions que s’enregistra-
ran en els fitxers de monitoratge del sistema. És molt útil si es treballa amb
definicions condicionals i expressions perquè permet fer un seguiment (com
un debug) de com s’ha avaluat l’expressió o la condició.

1 #Exemple de log
2 #log (priority, data−expr)
3 #Les prioritats poden ser: fatal, error, info, debug
4 log (info, concat(hardware, hostname)

Aquest exemple generarà una entrada en el fitxer de log mostrant l’adreça
Mac del client i el seu nom de host.

• Actualitzacions DNS dinàmiques (dynamic DNS updates). El servei
DHCP pot interactuar amb el servei DNS de manera que les concessions
DHCP s’actualitzin automàticament en la base de dades DNS. Aquesta
funció la poden fer tant els clients com els servidors DHCP. Quan parlem
d’actualitzacions dinàmiques del DNS estem parlant de DDNS (dynamic do-
main name system). Com cal fer aquestes actualitzacions i quina informació
cal posar al DNS és el que es pot personalitzar amb aquestes opcions.

1.6 Configuració dels paràmetres de xarxa del client

Els clients de xarxa o bé tenen una configuració estàtica on es defineix cada
paràmetre en el client o bé reben la configuració via DHCP. El procés de configurar
un client DHCP és tan senzill com activar aquesta última opció usant algun dels
mètodes adients.

La configuració dels clients DHCP consisteix en el següent:

• Observar la configuració de xarxa actual del client.
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• Configurar el client per rebre dinàmicament una adreça IP. Es tracta d’acti-
var/desactivar la configuració de xarxa dinàmica o estàtica.

• Sol·licitar/renegociar una nova IP al servidor DHCP.

• Observar/fer la llista del fitxer de registre de les concessions client rebudes.

• Activar/desactivar el servei de xarxa en el client.

1.6.1 Observar la configuració de xarxa actual

L’administrador ha de tenir la precaució d’observar quina és la configuració de
xarxa actual abans d’establir-ne una de nova. Si cal ha de deixar anotada la
configuració anterior per tal de poder restablir-la. La configuració de xarxa bàsica
consisteix en l’adreça IP, la màscara de xarxa, la porta d’enllaç per defecte i el
servidor DNS a utilitzar. També s’hi pot incloure el nom de l’equip, les rutes i
multitud d’altres paràmetres.

Es pot fer la llista de la configuració de les interfícies ethernet i observar les adreces
IP, l’estat de les interfícies (UP o DOWN) i les rutes definides fent:

Fer la llista de les adreces MAC i IP i les dades de les interfícies

1 [root@pc]# ip address show
2 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
3 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
4 inet 127.0.0.1/8 scope host lo
5 inet6 ::1/128 scope host
6 valid_lft forever preferred_lft forever
7 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
8 link/ether 00:17:31:15:80:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
9 inet 192.168.1.34/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0

10 inet6 fe80::217:31ff:fe15:807e/64 scope link
11 valid_lft forever preferred_lft forever
12 3: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop
13 link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0

Fer la llista de les rutes definides en el host:

1 [root@pc]# ip route show
2 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.34
3 169.254.0.0/16 dev eth0 scope link
4 default via 192.168.1.1 dev eth0

Si s’observen els fitxers de configuració de les interfícies de xarxa, es pot veure
si els paràmetres de xarxa estan definits estàticament o dinàmicament. En la
llista següent es pot veure que la interfície loopback es configura estàticament
i la interfície eth0 es configura via DHCP:

1 [root@portatil ~]# cat /etc/sysconfig/network−scripts/ifcfg−eth0
2 DEVICE=eth0
3 ONBOOT=yes
4 BOOTPROTO=dhcp
5 TYPE=Ethernet
6
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7 [root@portatil ~]# cat /etc/sysconfig/network−scripts/ifcfg−lo
8 DEVICE=lo
9 IPADDR=127.0.0.1

10 NETMASK=255.0.0.0
11 NETWORK=127.0.0.0
12 # If you’re having problems with gated making 127.0.0.0/8 a martian,
13 # you can change this to something else (255.255.255.255, for example)
14 BROADCAST=127.255.255.255
15 ONBOOT=yes
16 NAME=loopback

Un error usual és creure que el servei DHCP no funciona correctament quan de
fet el que passa és que el client no té el servei de xarxa activat. Es pot comprovar
l’estat del servei de xarxa fent:

1 [root@portatil ~]# service NetworkManager status
2 [root@portatil ~]# service network status
3 Dispositius configurats:
4 lo eth0
5 Dispositius actius actualment:
6 lo eth0
7

8 Activar i desactivar el servei de xarxa:
9 [root@pc]# /etc/init.d/network stop

10 S’està aturant la interficie eth0: [ FET ]
11 S’està aturant la interficie loopback: [ FET ]
12

13 [root@pc]# /etc/init.d/network start
14 S’està activant la interficie loopback: [ FET ]
15 S’està activant la interficie eth0:
16 S’està determinant la informació de la IP per a eth0... fet [FET]

1.6.2 Configurar el client com a client dinàmic

Tot equip client de xarxa necessita una configuració apropiada. Si aquesta
configuració es defineix element per element en el mateix equip, s’anomena
configuració estàtica. Si és així, no cal per res un servidor DHCP. És quan els
clients reben la configuració de xarxa externament que parlem de configuració
dinàmica i ens cal un servidor DHCP que la proporcioni.

La configuració del client es pot fer en mode text editant directament els fitxers
de configuració de les interfícies de xarxa, utilitzant interfícies en mode text o
utilitzant interfícies gràfiques (applets). Vegem cada un d’aquests mètodes.

Editar els fitxers de configuració

Es pot editar directament el fitxer de configuració de la interfície pertinent i
establir l’opció BOOTPROTO al valor dhcp per tal d’activar el client DHCP. Si
per exemple es configura la interfície eth0 seria un fitxer similar al següent:

1 [root@portatil ~]# cat /etc/sysconfig/network−scripts/ifcfg−eth0
2 DEVICE=eth0
3 ONBOOT=yes
4 BOOTPROTO=dhcp
5 TYPE=Ethernet
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Menús amb interfície de text

Un altre mecanisme per activar el client DHCP és utilitzar alguna utilitat de menús
en entorn de text (varien segons el sistema i n’hi ha de disponibles per Internet).

Una eina força utilitzada és la utilitat setup que es pot observar en la figura 1.2,
que mostra una configuració de client de xarxa estàtica i es pot veure que la casella
que permet activar el client DHCP està desactivada.

Figura 1.2. Configuració estàtica del client DHCP

Observeu que senzill que és el procediment per activar el client de xarxa DHCP.
N’hi ha prou d’activar l’opció pertinent, tal com es mostra en la figura 1.3.

Figura 1.3. Activació del client DHCP usant menús de text
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Menús en mode gràfic

En mode gràfic el sistema també proporciona mecanismes per configurar les
interfícies de xarxa i establir el mode d’activació a DHCP. En la figura 1.4 es
pot observar que la configuració de la interfície eth0 té activada l’opció per rebre
la configuració de xarxa via DHCP.

Figura 1.4. Activació del client DHCP usant l’entorn gràfic

1.6.3 Demanar una nova adreça IP

El client DHCP pot alliberar l’adreça que utilitza quan ho creu pertinent. En fer-ho
el servidor anota el fi de la concessió i si es tracta d’una adreça dinàmica d’interval
aquesta torna a estar disponible per assignar-la a un altre client. Quan a un client
se li està acabant el temps de la concessió ha de tornar a negociar una adreça amb
el servidor. De totes maneres si el client vol, pot tornar a sol·licitar-ne una en un
moment o altre.

El client pot alliberar una adreça (release) que està en ús un moment o altre, pot
forçar-ho fent, per exemple:

1 [root@portatil ~]# dhclient −r
2 Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5−RedHat
3 Copyright 2004−2006 Internet Systems Consortium.
4 All rights reserved.
5 For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
6 Listening on LPF/eth0/00:17:31:15:80:7e
7 Sending on LPF/eth0/00:17:31:15:80:7e
8 DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.1.1 port 67

Per forçar el client a demanar una nova adreça per a la interfície ethernet eth0 es
pot fer:



Serveis de Xarxa 51 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

1 [root@portatil ~]# dhclient eth0
2 Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.5−RedHat
3 Copyright 2004−2006 Internet Systems Consortium.
4 All rights reserved.
5 For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
6 Listening on LPF/eth0/00:17:31:15:80:7e
7 Sending on LPF/eth0/00:17:31:15:80:7e
8 Sending on Socket/fallback
9 DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5

10 DHCPOFFER from 192.168.1.1
11 DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
12 DHCPACK from 192.168.1.1
13 bound to 192.168.1.34 −− renewal in 38975 seconds.

1.6.4 Observar el registre client de les concessions rebudes

El client DHCP porta un registre de les concessions rebudes, d’aquesta manera
pot tornar a demanar una concessió abans que expiri l’actual. També pot servir
per demanar al servidor preferentment una adreça IP concreta. Les concessions o
leases del client es desen en un fitxer anomenat /var/lib/dhclient/dhclient.leases.
Podem veure’n el contingut fent:

1 [root@pc]# cat /var/lib/dhclient/dhclient.leases
2 lease {
3 interface "eth0";
4 fixed−address 192.168.1.34;
5 option subnet−mask 255.255.255.0;
6 option routers 192.168.1.1;
7 option dhcp−lease−time 86400;
8 option dhcp−message−type 5;
9 option domain−name−servers 80.58.61.250,80.58.61.254;

10 option dhcp−server−identifier 192.168.1.1;
11 option domain−name "local.lan";
12 renew 3 2007/12/19 04:05:49;
13 rebind 3 2007/12/19 15:12:57;
14 expire 3 2007/12/19 18:12:57;

1.7 Comprovació del funcionament DHCP

La millor manera de comprovar el funcionament DHCP és simplement posant-lo
en pràctica, és a dir, crear una xarxa amb diversos clients DHCP i un servidor que
els atengui. Com es pot saber si funciona? Fàcil, mirant un a un cada client i
comprovant que han rebut la configuració de xarxa correcta. El problema, però,
és què fem si els clients no es configuren correctament.

Els passos més usuals a seguir per a la resolució de problemes són:

• Comprovar que la xarxa està correctament connectada físicament, és a dir
cables, connectors, interfícies, etc.
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En l’apartat “El model
funcional del protocol

DHCP” podeu observar
detalladament com és el
diàleg entre el client i el

servidor.

En l’apartat “Demanar una
nova adreça IP” es pot
observar com forçar el

client a demanar una nova
configuració.

Podeu manipular vosaltres
mateixos la captura del

trànsit de xarxa DNS
carregant el fitxer de

captura del wireshark que
es lliura com a material
complementari. Aquest

fitxer el trobareu en la
secció “Annexos” del web

del mòdul.

• Mirar si existeix connectivitat entre els equips, per exemple usant una
configuració estàtica. Això permetrà descartar que els problemes siguin
deguts a altres causes. Si el DHCP no va és que no està configurat
correctament.

• Repassar la configuració del client i del servidor DHCP, especialment la
del servidor. Es pot començar fent la configuració tan senzilla com sigui
possible. Un cop funciona es pot anar avançant en la seva complexitat.

• Examinar els fitxers de concessions, tant el del client com el del servidor,
per detectar-hi anomalies.

• Quan la comunicació client/servidor no funciona correctament i no sabem
el perquè és molt útil monitorar el trànsit de xarxa mitjançant alguna eina
d’anàlisi dels paquets que viatgen per la xarxa.

Centrem-nos, doncs, en la monitoratge del trànsit de xarxa per tal d’analitzar que
el diàleg entre el client i el servidor és l’apropiat. Existeixen moltes eines al
mercat (que podeu trobar per Internet) que fan aquesta funció. Un de les més
recomanables és l’aplicació wireshark. Amb aquesta eina hem de poder observar
l’intercanvi dels paquets DHCP Discover, DHCP Offer, DHCP Request i DHCP
Ack que es produeix quan tot el procés DHCP funciona correctament. Si aquest
intercanvi no es produeix és que existeix algun problema.

En la figura 1.5 podeu observar una captura de trànsit DHCP feta amb Wireshark.
La captura s’ha fet al servidor i el client s’ha forçat a demanar de nou una
configuració de xarxa amb la utilitat dhclient.

Figura 1.5. Captura d’un diàleg DHCP client/servidor

A continuació es pot observar la llista de text de les quatre trames capturades amb
el wireshark que s’han exportat en format text. Això permet veure detalladament
tot el diàleg DHCP.
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1 No. Time Source Destination Protocol Info
2 1 0.000000 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP

Discover −
3 Transaction ID 0x8a1327b2
4

5 Frame 1 (590 bytes on wire, 590 bytes captured)
6 Ethernet II, Src: CadmusCo_b2:8b:ec (08:00:27:b2:8b:ec), Dst: Broadcast (ff:ff:

ff:ff:ff:ff)
7 Internet Protocol, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255

(255.255.255.255)
8 User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
9 Bootstrap Protocol

10 Message type: Boot Request (1)
11 Hardware type: Ethernet
12 Hardware address length: 6
13 Hops: 0
14 Transaction ID: 0x8a1327b2
15 Seconds elapsed: 0
16 Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
17 Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
18 Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
19 Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
20 Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
21 Client MAC address: CadmusCo_b2:8b:ec (08:00:27:b2:8b:ec)
22 Server host name not given
23 Boot file name not given
24 Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Discover
25 Option: (t=57,l=2) Maximum DHCP Message Size = 548
26 Option: (t=55,l=11) Parameter Request List
27 Option: (t=12,l=4) Host Name = "box"
28 Option: (t=51,l=4) IP Address Lease Time = 12 hours
29 End Option
30 Padding
31

32 No. Time Source Destination Protocol Info
33 2 0.000351 192.168.1.34 192.168.1.254 DHCP DHCP

Offer −
34 Transaction ID 0x8a1327b2
35

36 Frame 2 (342 bytes on wire, 342 bytes captured)
37 Ethernet II, Src: AsustekC_15:80:7e (00:17:31:15:80:7e), Dst: CadmusCo_b2:8b:ec
38 (08:00:27:b2:8b:ec)
39 Internet Protocol, Src: 192.168.1.34 (192.168.1.34), Dst: 192.168.1.254

(192.168.1.254)
40 User Datagram Protocol, Src Port: bootps (67), Dst Port: bootpc (68)
41 Bootstrap Protocol
42 Message type: Boot Reply (2)
43 Hardware type: Ethernet
44 Hardware address length: 6
45 Hops: 0
46 Transaction ID: 0x8a1327b2
47 Seconds elapsed: 0
48 Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
49 Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
50 Your (client) IP address: 192.168.1.254 (192.168.1.254)
51 Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
52 Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
53 Client MAC address: CadmusCo_b2:8b:ec (08:00:27:b2:8b:ec)
54 Server host name not given
55 Boot file name not given
56 Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Offer
57 Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.34
58 Option: (t=51,l=4) IP Address Lease Time = 12 hours
59 Option: (t=1,l=4) Subnet Mask = 255.255.255.0
60 Option: (t=3,l=4) Router = 192.168.1.1
61 Option: (t=6,l=4) Domain Name Server = 192.168.1.1
62 Option: (t=15,l=11) Domain Name = "domain.org"
63 End Option
64 Padding
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65

66 No. Time Source Destination Protocol Info
67 3 0.009004 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP

Request −
68 Transaction ID 0x8b1327b2
69

70 Frame 3 (590 bytes on wire, 590 bytes captured)
71 Ethernet II, Src: CadmusCo_b2:8b:ec (08:00:27:b2:8b:ec), Dst: Broadcast (ff:ff:

ff:ff:ff:ff)
72 Internet Protocol, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255

(255.255.255.255)
73 User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)
74 Bootstrap Protocol
75 Message type: Boot Request (1)
76 Hardware type: Ethernet
77 Hardware address length: 6
78 Hops: 0
79 Transaction ID: 0x8b1327b2
80 Seconds elapsed: 0
81 Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
82 Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
83 Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
84 Next server IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
85 Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
86 Client MAC address: CadmusCo_b2:8b:ec (08:00:27:b2:8b:ec)
87 Server host name not given
88 Boot file name not given
89 Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP Request
90 Option: (t=57,l=2) Maximum DHCP Message Size = 548
91 Option: (t=55,l=11) Parameter Request List
92 Option: (t=12,l=4) Host Name = "box"
93 Option: (t=51,l=4) IP Address Lease Time = 12 hours
94 Option: (t=54,l=4) Server Identifier = 192.168.1.34
95 Option: (t=50,l=4) Requested IP Address = 192.168.1.254
96 End Option
97 Padding
98

99 No. Time Source Destination Protocol Info
100 4 0.010712 192.168.1.1 255.255.255.255 DHCP DHCP

NAK −
101 Transaction ID 0x8b1327b2
102

103 Frame 4 (342 bytes on wire, 342 bytes captured)
104 Ethernet II, Src: XaviTech_7b:ff:1d (00:01:38:7b:ff:1d), Dst: Broadcast (ff:ff:

ff:ff:ff:ff)
105 Internet Protocol, Src: 192.168.1.1 (192.168.1.1), Dst: 255.255.255.255

(255.255.255.255)
106 User Datagram Protocol, Src Port: bootps (67), Dst Port: bootpc (68)
107 Bootstrap Protocol
108 Message type: Boot Reply (2)
109 Hardware type: Ethernet
110 Hardware address length: 6
111 Hops: 0
112 Transaction ID: 0x8b1327b2
113 Seconds elapsed: 0
114 Bootp flags: 0x8000 (Broadcast)
115 Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
116 Your (client) IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
117 Next server IP address: 192.168.1.1 (192.168.1.1)
118 Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
119 Client MAC address: CadmusCo_b2:8b:ec (08:00:27:b2:8b:ec)
120 Server host name not given
121 Boot file name not given
122 Option: (t=53,l=1) DHCP Message Type = DHCP NAK
123 Option: (t=56,l=31) Message = "requested address not available"
124 End Option
125 Padding
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1.8 Realitzar documentació de suport a l’usuari

Una de les facetes més ignorades en el camp de la informàtica és la confecció
de manuals i documentació de suport. Com a clients molt sovint ens queixem
que falta informació o que està mal redactada. Com a administradors de xarxa
no trobem mai temps per anotar les coses. Mentre les tenim al cap no creiem
necessari fer la documentació, quan no ho tenim al cap, ja ens és impossible fer-
ho, i sovint, és just quan en faria falta haver-ho fet! Fem un repàs de la informació
necessària que cal documentar, tant per a l’usuari com per a l’administrador.

El client ha de saber:

• Com contactar amb el servidor DHCP. Quin programari ha d’utilitzar i com
l’ha de configurar per fer ús del servei.

• Quina és la informació que s’obtindrà via DHCP. Cal saber visualitzar,
consultar aquesta informació i saber què significa, per a què serveix.

Així doncs, la documentació de l’usuari descriurà el procés per activar el client
DHCP, amb captures de pantalla que facilitin aquest procés. Cal també exemples
de llista de concessions rebudes, on són i com es poden consultar aquestes
concessions. La part més important és mostrar un exemple de configuració de
xarxa rebuda on es detalli el significat de cada element i explicar a l’usuari com
fer aquesta consulta.

Un exemple d’informació a proporcionar podria ser el següent:

1 L’usuari pot consultar la concessió de xarxa amb l’ordre:
2 C:\>ifconfig /all
3 Configuración IP de Windows
4 Nombre del host . . . . . . . . . : nombre−29b9943f
5 Sufijo DNS principal . . . . . . :
6 Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
7 Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
8 Proxy WINS habilitado. . . . . : No
9 Lista de búsqueda de sufijo DNS: local.lan

10

11 Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas :
12 Estado de los medios. . . .: medios desconectados
13 Descripción. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Net

Connection
14 Dirección física. . . . . . . . . : 00−31−02−44−9F−5A
15

16 Adaptador Ethernet Conexión de área local :
17 Sufijo de conexión específica DNS : local.lan
18 Descripción. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI−E Gigabit

Ether NIC
19 Dirección física. . . . . . . . . : 00−21−32−80−23−7D
20 DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
21 Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
22 Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
23 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
24 Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
25 Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
26 Servidores DNS . . . . . . . . . .: 80.58.61.250
27 80.58.61.254

Un altre exemple de
captura DHCP es lliura
com a material
complementari. En
aquesta captura hi ha dos
servidors dhcp diferents
en la xarxa i es poden
observar paquets NACK.
Aquest fitxer el trobareu
en la secció “Annexos” del
web del mòdul.
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28 Concesión obtenida . . . . . . . : jueves, 24 de septiembre de 2009
12:09:16

29 Concesión expira . . . . . . . . .: jueves, 24 de septiembre de 2009
13:09:16

Els principals valors de xarxa a destacar són: Adreça IP, màscara de xarxa, el
router o porta d’enllaç predeterminada, el servidor dhcp amb el qual s’ha contactat,
els servidors de noms DNS que s’utilitzen i quan expira la concessió.
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2. Instal·lació de serveis de resolució de noms

El sistema de noms de domini DNS (domain name system) proporciona un
mecanisme eficaç per fer la resolució de noms de domini a adreces IP. Com a
usuaris (humans) ens és més fàcil adreçar-nos a un nom de domini (de host, de
web, de servidor de correu, etc.) utilitzant un text identificatiu (per exemple,
www.ioc.cat) que no pas a l’adreça IP pertinent (per exemple, 213.73.40.230). El
servei DNS no solament permet fer la resolució de noms de domini a adreces IP,
sinó també la resolució inversa. És a dir, a partir d’una IP esbrinar el nom de
domini.

El servei DNS proporciona independència del nom de domini respecte a la IP.
Així un domini pot canviar d’IP de manera transparent per als usuaris del domini.
Fins i tot és usual que un domini s’identifiqui amb més d’una IP com a mesura de
redundància contra la caiguda del sistema o com a balanceig de càrregues. Altres
serveis proporcionats pel DNS són la identificació dels servidors de correu d’un
domini, de cada un dels hosts que pertanyen a la xarxa, servidors d’impressió, etc.

2.1 Sistemes de noms plans i jeràrquics

El problema d’identificar els equips es produeix des de bon principi de l’existència
de les xarxes d’ordinadors i no és específic de les xarxes TCP/IP. Cal un mecanisme
en “llenguatge humà” per identificar els equips de la xarxa. En especial els que
proporcionen serveis als altres equips i usuaris. En la xarxa inicial ARPANET,
els equips ja rebien un nom. Aquests noms es feien públics per mitjà d’un
fitxer centralitzat que contenia els noms de tots els equips de la xarxa i la seva
identificació. Aquest fitxer era el fitxer hosts.txt (en sistemes GNU/Linux, conegut
com a /etc/hosts).

Un sistema de noms pla es basa en la utilització d’un fitxer de text que
descriu cada host amb la seva corresponent adreça IP. Es pot usar per definir
àlies per equips locals en xarxes petites, però no és escalable a xarxes grans
i molt menys a Internet.

Exemple de fitxer de noms pla per descriure els àlies d’una xarxa local a la llar:

1 [root@portatil ~]# cat /etc/hosts
2 # Do not remove the following line, or various programs
3 # that require network functionality will fail.
4 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost localhost
5 ::1 localhost6.localdomain6 localhost6
6 192.168.1.1 router routerWF
7 192.168.1.31 server1 escriptori pare
8 192.168.1.32 estacio1 dormitori mare
9 192.168.1.33 estacio2 nen jocs supercrac

ARPANET

ARPANET és la xarxa de
commutació de paquets que va
desenvolupar el Departament de
Defensa dels Estats Units i que
va ser la predecessora d’Internet.
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Problemes d’actualització
d’una xarxa

Imagineu els problemes que es
presenten en voler fer arribar un
mateix fitxer a tots els hosts. Hi

haurà inconsistències amb
equips que han rebut

l’actualització i altres que no. El
trànsit de copiar el fitxer en cada

equip. Un nou equip a Internet
vol dir escriure de nou el fitxer i

tornar-lo enviar a tothom!

Caràcters en els noms de
domini

L’estàndard DNS indica que els
noms de domini han de ser de

seixanta-quatre caràcters com a
màxim, i només poden incloure
caràcters llatins, dígits del 0 al 9

i el guió. Les majúscules i
minúscules són indiferents. Hi

ha mecanismes com l’IDNA (an
internationalized domain name o

noms de domini
internacionalitzats) per permetre

utilitzar altres alfabets en els
noms de domini.

Posar noms als ordinadors de casa:

El fitxer anterior pertany al PC anomenat server1 i posa noms “casolans” als altres
ordinadors de la família. Així per exemple l’equip 192.168.1.33 es pot anomenar de les
quatre maneres diferents que s’indiquen.

En una xarxa petita es pot generar un fitxer amb el nom i identificador IP de tots els
hosts, centralitzat en un servidor, i encarregar-se de distribuir còpies d’aquest fitxer
a tots els equips de la xarxa. Però aquest model de coneixement no és escalable. Si
la xarxa creix és impossible de mantenir. Utilitzar aquest model significaria que
hi ha un equip que centralitza els noms de tots els hosts d’Internet en un sol fitxer!
D’altra banda, també significaria que aquest fitxer s’ha de repartir entre tots els
equips d’Internet perquè sàpiguen com es diuen els altres equips cada cop que hi
ha una actualització. Evidentment cal una altra solució.

El 1983 sorgeix el domain name system (DNS) per aportar una solució
escalable i pràctica. El DNS es basa en una base de dades de noms de domini
jeràrquica i distribuïda. Jeràrquica perquè s’organitza en una estructura de
dominis que es poden compondre de subdominis que també es poden dividir
en subdominis i així fins a 127 nivells (originàriament). Aquests dominis
són gestionats per servidors DNS responsables de cada zona. És una base de
dades distribuïda perquè la informació no està tota junta en un sol repositori
central, sinó que la informació es troba repartida per parts en els servidors
DNS d’Internet. Cada servidor DNS autoritari conté la base de dades de la
seva zona.

2.1.1 Elements del sistema de noms de domini

El servei DNS permet identificar qualsevol equip en la xarxa i assegurarse que no
hi ha col·lisions, és a dir, noms duplicats. Es basa en una estructura jeràrquica de
noms en forma d’arbre on l’arrel és el node o domini arrel del qual deriven tots els
altres nodes. Aquest es divideix en altres dominis com, per exemple, .com, .edu,
.org, .cat, etc. Al seu torn, cada domini es pot dividir en altres subdominis i així
successivament. Les rutes s’indiquen començant pel subdomini més intern cap al
node arrel (mail.ioc.cat).

Els nodes s’identifiquen per un text (el nom de domini) que no es pot repetir en
el mateix nivell, però sí en altres llocs de l’arbre de l’espai de noms. El mateix
passa amb els fitxers: no hi pot haver dos fitxers amb el mateix nom en el mateix
directori, però sí en ubicacions diferents. Un domini és el node indicat i tota
la resta de l’arbre que penja d’aquest node (penseu en l’exemple d’un directori:
si es vol copiar un directori, s’entén que està format pel mateix directori i tots els
subdirectoris que conté). S’entén per espai de noms el conjunt de tots els dominis
que formen l’arbre DNS.
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El sistema de noms de domini d’Internet DNS utilitza els elements següents:

• Espai de noms. El conjunt de tots els dominis (l’arbre).

• Domini. Text identificatiu d’un domini.

• FQDN. Nom de domini absolut començant pel node i acabant en
l’arrel.

• Domini absolut. (FQDN) Els dominis absoluts acaben en punt (.).

• Domini relatiu. Nom de domini sense qualificar.

• Domini arrel. Domini del qual deriven tots els altres. S’indica amb
un punt o amb la cadena buida.

Dominis d’alt nivell

Els següents són exemples de dominis d’alt nivell d’alguns països:

• CAT: Catalunya.

• AD: Andorra.

• AQ: Antàrtida.

• GB: Gran Bretanya.

• UK: Regne Unit.

• IM: Illa de Man.

• MS: Montserrat.

• PF: Polinèsia Francesa.

• PS: autoritat palestina.

L’estructura en arbre (jeràrquica) de l’espai de noms proporciona un mecanisme
d’identificació únic d’un domini. No pot existir cap domini que tingui exactament
el mateix nom absolut FQDN (full qualified domain name o nom de domini
complet). Els dominis es llegeixen des del node a l’arrel. Així un domini
que correspongui al departament d’administració de l’organització IOC dins del
domini cat s’identifica, per exemple, com a admin.ioc.cat. Si ens fixem en el
domini anterior, veurem que acaba en punt, és una manera d’indicar el domini
arrel. El domini arrel es defineix com un domini sense etiqueta, o millor amb
la cadena buida com a etiqueta. Això provoca que els dominis que s’indiquin de
manera absoluta acabin amb el caràcter punt.

Un domini absolut o FQDN és el que inclou tots els nodes des del domini fins a
l’arrel (inclosa en forma de punt final). Un domini relatiu no inclou l’arrel i pot
ser relatiu al domini actual. Per exemple, dins del domini de

l’IOC el domini inf (del departament d’informàtica) és un nom relatiu que fa
referència al nom absolut inf.ioc.cat.

Arbres dels sistemes DNS i
de fitxers

El sistema de noms de domini té
una estructura similar a l’arbre
que s’utilitza per representar un
sistema de fitxers. La diferència
rau en el fet que les rutes dels
sistemes de fitxers s’indiquen des
de l’arrel fins al node (per
exemple,/etc/bind/bind.conf ), i
en canvi en el DNS les rutes
s’indiquen del node inferior a
l’arrel (ns1.ioc.cat).

El punt final en els noms de
domini

La majoria de vegades escrivim
els dominis com si fossin
absoluts, però són relatius al
node arrel perquè no posem el
punt final. Un altre cop es pot fer
l’analogia amb les rutes relatives
i les rutes absolutes del sistema
de fitxers.
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Origen dels noms de
domini

Si ens fixem en els primers
dominis d’alt nivell, estaven

basats en una visió estatunidenca
del món (de fet la xarxa

ARPANET base de l’actual
Internet era seva). En estendre
Internet globalment i aparèixer
dominis d’alt nivell geogràfics,

moltes organitzacions es van
registrar en més d’un domini
(per exemple, empresa.com i

empresa.cat).

Exemple d’administració de
subdomini

El domini .cat és administrat per
una entitat que gestiona la zona

.cat. Aquest domini conté el
subdomini ioc.cat, però ha

delegat l’administració d’aquest
subdomini a l’IOC. Els

administradors de l’IOC
disposen d’un servidor que

gestiona el seu domini com una
zona. El domini .cat és l’arbre
que inclou tots els dominis que

en deriven, també el ioc.cat.
Però la zona .cat i la zona ioc.cat

no són la mateixa zona. Són
administrades per entitats

diferents.

2.1.2 Els noms de domini d’Internet

A Internet els noms de dominis segueixen una estructura basada en els seus inicis,
però que ha anat evolucionant. El node arrel es va dividir en un conjunt de
subdominis anomenats TLD (top level domains o dominis d’alt nivell). Aquests
dominis eren com, edu, gov, mil, org, net i int. Posteriorment se’n van afegir
d’altres com cat, name, biz, info, pro, aero, coop i museum. Es volien organitzar
els dominis per funcionalitat posant les empreses en els .com, les organitzacions
en els .org, etc. Es va veure, però, la necessitat de poder agrupar els dominis de
manera geogràfica i van sorgit els famosos identificadors de país. Per a cada país es
va generar un TLD de dos caràcters utilitzant el ja existent estàndard internacional
ISO 3166 (els famosos .es, .fr, etc.).

Els servidors arrel són crucials per al funcionament del DNS, ja que coneixen tots
els dominis de primer nivell. Han d’admetre un gran volum de consultes i per això
n’hi ha tretze repartits per tot el món. A més a més, d’aquests tretze, alguns tenen
rèpliques en diversos continents utilitzant un sistema anomenat anycast.

2.2 Zones primàries/secundàries i mecanisme de resolució

De bon començament sabem que el sistema de noms de domini està basat en una
arquitectura client-servidor en què els clients faran preguntes del tipus “quina IP
té aquest domini?”, i els servidors miraran de contestarles. Els servidors de noms
DNS són els programes que emmagatzemen i gestionen la informació en la base
de dades d’una part de l’espai de noms anomenada zona.

2.2.1 Les zones

Primerament hem de descriure què és una zona. Una zona és part de l’espai de
noms de domini gestionada per un (o més) servidors DNS. Els servidors que
gestionen la zona tenen informació completa sobre la zona i es diu que tenen
autoritat respecte a ella. De bon principi podríem pensar que un servidor DNS
gestiona un domini i que una zona és el mateix que un domini, però això no ha
de ser necessàriament així. Un domini es divideix en subdominis per facilitar-ne
l’administració, i cada part administrada per un (o més) servidor DNS és una zona.
El domini és l’arbre de l’espai de noms i la zona és la part de l’arbre administrada
per un servidor de noms de domini concret. En la figura 2.1 es pot veure un espai
de noms amb quatre zones i catorze dominis.
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Figura 2.1. Exemple de zones i dominis

En la figura es poden veure tants dominis com requadres de lletres agrupats en quatre zones. El nom de domini corresponent a cada
zona (s’anomenen segons el seu node superior) és A, B.A, C.A, I.C.A. Cada una d’aquestes quatre zones tindrà un (o més) servidors

DNS per gestionar-la.

En general, podem dir que una zona conté la informació completa dels equips
que formen el domini corresponent a la zona i dels equips dels subdominis que
no s’hagin delegat. Aquesta informació s’emmagatzema en la base de dades de
zona.

Convé tenir clar en tot moment que domini i zona no són equivalents (tot i
que poden coincidir).

• El domini és l’arbre de l’espai de noms.

• La zona és la part de l’arbre administrada per un servidor DNS
concret.

• La base de dades de zona la formen els fitxers que emmagatzemen la
descripció dels equips que pertanyen a la zona.

• La delegació consisteix a passar l’autoritat de la gestió d’un
subdomini a una altra entitat.

Delegar l’administració d’un subdomini no és més que passar l’autoritat sobre
aquest subdomini a una altra entitat (a uns altres servidors DNS). Aquesta entitat
és la responsable de l’administració de la zona delegada. Té tota l’autoritat per
fer i desfer al seu criteri. La zona pare perd el control administratiu de la zona
delegada i simplement apunta als servidors de noms de la zona delegada per
obtenir informació quan la requereix.

L’estàndard que defineix el DNS estableix que cal configurar dos o més servidors
autoritaris per a cada zona anomenats servidor primari i servidor secundari. El
motiu és proporcionar un mecanisme de redundància, robustesa, rendiment i còpia
de seguretat. Si el servidor de noms falla i és únic possiblement la xarxa caurà,
serà inoperativa.

Podeu trobar més
informació sobre els
mecanismes de
transferència entre
servidors primaris i
secundaris, i sobre el
concepte de servidor
autoritari, en el subapartat
“Realització de
transferències entre dos o
més servidors” d’aquesta
unitat.
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Els servidors primari i secundari són autoritat. Només el primari té els
fitxers de zona. El secundari n’obté una còpia per transferència.

2.2.2 La resolució de noms

Tot sovint en les aplicacions d’usuari i de sistema s’accedeix a recursos pel
seu nom de domini. Per exemple, un client web requereix una determinada
pàgina web, un navegador de fitxers vol accedir a unes carpetes d’una màquina
remota que s’identifiquen pel nom de domini, el sistema ha de validar l’usuari
contra un servidor LDAP remot, etc. En cada un d’aquests casos caldrà resoldre
una pregunta del tipus aquest domini a quina adreça IP correspon? Aquesta
pregunta no la responen les aplicacions individualment (el navegador web, el client
d’autenticació...), sinó que utilitzen el resolver per fer-ho.

El resolver és la part client de l’arquitectura client-servidor del DNS. Ell ha
d’atendre les necessitats de les aplicacions, confeccionar una consulta o query,
fer-la a un servidor DNS, obtenir la resposta i passar-la a l’aplicació pertinent.
El resolver no és usualment una aplicació sinó un conjunt de biblioteques de
funcions. Les aplicacions clients es compilen i enllacen conjuntament amb
aquestes biblioteques.

La resolució

El mecanisme de resolució de noms DNS consta d’un client o resolver que
realitzarà les consultes (o querys) a resoldre a uns servidors DNS.

Si el servidor disposa de la informació perquè forma part de la base de dades
de la seva zona, emetrà una resposta autoritativa. Si disposa de la resposta
perquè la té emmagatzemada temporalment (en un procés anomenat cache)
també emetrà la resposta però aquest cop de manerano autoritativa. Si no té
informació del domini buscat, el servidor pot fer a altres servidors la mateixa
consulta en un procés que pot ser recursiu o iteratiu. Sempre existeix un
camí per trobar el domini buscat, que és preguntar als nodes arrel (root
servers) de l’espai de noms de domini. Partint dels nodes arrel i recorrent
l’arbre cap avall, es pot arribar al domini buscat, si és que existeix.

Sempre hi ha un camí a un domini existent partint del node arrel. Quan un servidor
és consultat sobre un domini que desconeix (no és de la seva zona ni té la resposta
en la cache) pot escalar la pregunta a un servidor de l’arrel (root name server).
Això significa que els servidors arrel són crucials per al funcionament del DNS.
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Exemple de resolució de noms DNS

Quina adreça IP té el domini ns1.ioc.cat?

Si un estudiant australià intenta esbrinar això des del seu servidor de noms de Sindney,
probablement acabarà preguntant a un dels nodes arrel per aquest domini. El node arrel
desconeix el host ns1 del domini de l’IOC, però sí que coneix tots els dominis de primer
nivell (TLD). Proporcionarà una llista amb els servidors de noms del domini .cat. Preguntant
a algun d’aquests servidors (del domini .cat) s’obtindrà la llista de servidors DNS del
dominiioc.cat. Preguntant als servidors d’aquest domini s’obtindrà l’adreça IP del host ns1
pel qual el domini ioc.cat és autoritari (forma part de la seva zona).

Recursió i iteració

Quan el client o resolver emet una consulta al servidor DNS local (el servidor de
noms que té configurat), aquest la pot tractar de manera recursiva o iterativa. De
fet, el client resolver ja farà la consulta indicant si exigeix una resposta recursiva
o iterativa. La diferència entre un mode i l’altre és com ha d’actuar el servidor
DNS per obtenir la resposta quan no la té en la seva base de dades d’informació.

En mode iteratiu el servidor retorna la millor resposta possible basada en
la seva informació local, sense preguntar a ningú més. En el mode recursiu
el servidor intenta trobar la resposta preguntant a tants altres servidors com
calgui per tal d’obtenir-la.

Un servidor pot emetre les respostes següents:

1. Respon enviant la dada que li han sol·licitat (un nom de host, una adreça IP,
la llista de servidors de noms, de servidors d’autenticació...).

2. Ha localitzat el domini buscat, però no es disposa de la dada sol·licitada.
Cal tenir en compte que es poden sol·licitar altres dades a part de l’adreça
IP del domini (per exemple, quins servidors de correu té el domini).

3. Finalment pot ser que el domini sol·licitat no existeixi.

Recursió

Quan un servidor rep una consulta del client mira la base de dades local de la
seva zona. Si existeix la informació sol·licitada la retorna. Si la dada no forma
part de la seva zona, però la té emmagatzemada en cache (per què ja ha realitzat
amb anterioritat un consulta similar i ha emmagatzemat temporalment la resposta)
també la retorna. Si la dada no forma part del seu espai de noms ni es troba en la
cache, el mode recursiu mana al servidor anar preguntant recursivament a altres
servidors, apropant-se més a cada pas al domini sol·licitat. Si el servidor no coneix
cap servidor més proper al domini buscat a qui preguntar, acaba preguntant als
servidors de l’arrel.
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Consulta d’informació
delegada

Si es consulta l’adreça
www.inf.ioc.cat i el servidor que
rep la consulta és el servidor de
noms del dominiioc.cat, aquest

no pregunta cap amunt (a .cat o a
l’arrel) sinó que obté de la seva

pròpia base de dades la llista dels
servidors de noms autoritaris de

la zona delegadainf.ioc.cat, als
quals preguntarà per obtenir una

resposta.

Els nodes arrel no accepten
consultes recursives per

evitar-ne l’abús i la
saturació.

Exemple de recursió

Si es consulta el domini www.inf.ioc.cat i el servidor desconeix aquest domini, intentarà
contactar amb un servidor de noms del domini inf.ioc.cat. Si tampoc sap com adreçar-se
a aquest domini, intentarà contactar amb un servidor de noms de domini ioc.cat. Un altre
cop si el desconeix provarà de localitzar un servidor per al domini .cat. Si tampoc és el cas,
es posarà en contacte amb un servidor de noms de l’arrel. Un cop en l’arrel, sempre és
possible accedir al domini buscat descendint per l’arbre de dominis.

Si tots els processos recursius acabessin preguntant als nodes arrel, aquests es
saturarien. El servidor que ha rebut la consulta del resolver pregunta al node
més proper al domini buscat. Si coneix algun servidor de noms més proper, li ho
pregunta i s’evita d’anar a l’arrel.

Una altra manera d’evitar la sobrecàrrega dels nodes arrel és l’ús de la informació
emmagatzemada de consultes anteriors, que es desa localment en la cache del
servidor.

Imagineu un alumne de Sydney estudiant de l’IOC que genera una consulta al ser-
vidor de noms del seu ISP australià per identificar el domini www.int.ioc.cat. Pro-
bablement el servidor desconeix aquest domini i tots els més propers, inf.ioc.cat i
ioc.cat. Però segurament en la cache (per altres consultes) té la llista de servidors
de noms autoritaris del domini .cat. Serà a un d’aquests servidors (i no un node
arrel) a qui farà la consulta que li permetrà accedir descendentment al domini
buscat.

Per tant, en el procés recursiu, el servidor de noms que rep la consulta delresolver
ha de tornar una resposta que pot procedir de la seva base de dades de zona, de la
cache, o de les respostes finals que ha obtingut preguntant recursivament a altres
servidors més propers al domini a consultar.

Fixeu-vos que un servidor que rep una consulta recursiva del resolver té la feina
d’esbrinar per a ell la resposta. Podria repetir la mateixa consulta al servidor més
proper fent-la recursiva en lloc d’iterativa. Això exigiria a l’altre servidor fer tota
la feina. Aquest plantejament, tot i que possible, es considera abusiu.

Usualment el client consulta el seu DNS de manera recursiva, i els
servidors es consulten entre ells de manera iterativa.

Iteració

En mode iteratiu, un servidor dóna la millor resposta possible basant-se en la
pròpia informació (base de dades de zones locals i del cache). En cap

cas consulta cap altre servidor. Si no disposa de la resposta, lliura una llista amb
els servidors més propers al domini que es busca. La llista pot ser d’un o més
servidors i és tasca del servidor que ha fet la consulta decidir a quin d’ells tornar
a preguntar (en el cas recursiu).

Les consultes iteratives són usualment de servidor a servidor, però no del resolver
al servidor. Si el resolver fes una consulta iterativa a un servidor, significaria que
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quan la resposta fos una referència a un altre servidor, el resolver hauria de fer una
altra consulta. Generalment els resolver no tenen aquesta capacitat, simplement
fan una consulta recursiva al servidor que tenen configurat i és aquest el que ha de
fer tota la feina per obtenir la resposta.

El client resolver fa una consulta recursiva al seu servidor DNS local. Si el
servidor DNS disposa de la resposta, la torna . Pot ser de la seva zona i serà
una resposta autoritativa o pot tenir-la encache i serà no autoritativa.
Si no disposa de la resposta, consulta iterativament altres servidors
apropant-se al domini buscat. Cada servidor que consulta iterativament li
pot proporcionar la resposta (autoritativa o no) si la coneix, o una llista de
servidors DNS autoritatius per al domini indicat.

Resolució inversa

El DNS proporciona un mecanisme per obtenir el nom de domini a què correspon
una adreça IP. Aquest mecanisme, anomenat resolució inversa, es basa en
un domini especial anomenat IN-ADDR.ARPA. Hi ha protocols de xarxa que
requereixen una resolució inversa correcta per funcionar bé i sovint s’utilitza com
a mesura de seguretat per verificar l’existència de l’adreça IP en un domini.

S’ha ideat un domini de nom IN-ADDR.ARPA que permet representar en forma de
nom de domini totes les adreces IP possibles. El format són etiquetes numèriques
del 0-255 que representen cada octet d’una adreça IP. Les etiquetes dels octets es
concatenen en ordre invers i se’ls afegeix el sufix IN-ADDR.ARPA. Un nom de
domini amb quatre etiquetes d’octets correspon a unhost, un nom de domini amb
menys etiquetes correspon a una xarxa.

En l’exemple següent es mostren els servidors de noms del domini ioc.cat i es fa
una consulta de resolució inversa a cada un d’ells:

1 [root@localhost ~]# host −vt NS ioc.cat
2 Trying "ioc.cat"
3 ;; −>>HEADER<<− opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6116
4 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
5

6 ;; QUESTION SECTION:
7 ;ioc.cat. IN NS
8

9 ;; ANSWER SECTION:
10 ioc.cat. 900 IN NS dns1.nominalia.com.
11 ioc.cat. 900 IN NS dns2.nominalia.com.
12

13 ;; ADDITIONAL SECTION:
14 dns1.nominalia.com. 145929 IN A 62.97.103.68
15 dns2.nominalia.com. 145925 IN A 213.151.118.169
16

17 Received 108 bytes from 80.58.61.250#53 in 112 ms
18

19 [root@localhost ~]# host 62.97.103.68
20 68.103.97.62.in−addr.arpa domain name pointer dns1.nominalia.com.
21

22 [root@localhost ~]# host 213.151.118.169
23 169.118.151.213.in−addr.arpa domain name pointer dns2.nominalia.com.

Un host amb l’adreça IP
192.168.1.24 correspon al
domini 24.1.168.192.IN-
ADDR.ARPA.

La xarxa 172.16.32.0/24
correspon al domini ARPA
següent:
32.16.172.IN-ADDR.ARPA.



Serveis de Xarxa 66 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

2.2.3 El protocol DNS

El servei de noms de domini utilitza el protocol DNS per fer les consultes i les
respostes. Es tracta d’un protocol de capa d’aplicació que pot utilitzar tant UDP
com TCP en la capa de transport. Usualment, tant les consultes del client com les
respostes del servidor es poden encabir en un datagrama (512 bytes) i s’utilitza
UDP (de fet, generalment es diu que el DNS usa UDP). Però si la informació
a transmetre és àmplia (per exemple, una resposta amb una llista amb molta
informació), la comunicació es passa a TCP automàticament. Un altre cas en què
la informació és TCP és quan es realitza la transferència d’informació d’una zona
entre servidors primaris i secundaris. El servidor DNS utilitza el port privilegiat
53.

El protocol DNS és usualment UDP, però pot ser TCP i UDP. Es tracta d’un
protocol de capa d’aplicació i utilitza el port 53.

Els datagrames DNS es componen de diversos apartats tal com es pot veure a la
consulta host següent:

1 [root@portatil ~]# host −a uoc.es
2 Trying "uoc.es"
3 ;; −>>HEADER<<− opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14091
4 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
5

6 ;; QUESTION SECTION:
7 ;uoc.es. IN ANY
8

9 ;; ANSWER SECTION:
10 uoc.es. 82747 IN NS tibet.uoc.es.
11 uoc.es. 82747 IN NS nepal.uoc.es.
12

13 ;; AUTHORITY SECTION:
14 uoc.es. 82747 IN NS nepal.uoc.es.
15 uoc.es. 82747 IN NS tibet.uoc.es.
16

17 ;; ADDITIONAL SECTION:
18 nepal.uoc.es. 73649 IN A 213.73.40.47
19 tibet.uoc.es. 76582 IN A 213.73.40.45
20

21 Received 124 bytes from 127.0.0.1#53 in 2 ms

La comunicació DNS és un mecanisme de consulta/resposta entre el client i el
servidor. Els datagrames, doncs, seran de query (consulta) o answer (resposta).

Els apartats que componen un missatge DNS són:

• HEADER. Capçalera del missatge indicant si és una consulta o una resposta.
Conté l’id (identificador) del missatge, flags i un resum de quines seccions
del missatge porten informació i quanta.

• QUESTION. Aquesta secció conté la consulta que s’ha efectuat. És a dir,
quina dada s’ha demanat al servidor. Pot ser una resolució d’adreça IP a un
domini, demanar la llista de servidors d’impressió, etc.
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• ANSWER. Secció que conté la resposta obtinguda del servidor. S’entén
que aquesta secció conté la resposta no autoritativa. A vegades en les
utilitats de consulta aquesta secció es mostra com a non-autority answer.

• AUTHORITY. Aquesta secció conté les respostes que són autoritatives per
a la consulta efectuada. Evidentment pot ser buida.

• ADITIONAL. Conté informació addicional per completar la resposta. En
l’exemple s’observa que completa la resolució dels noms de màquina que hi
ha a la secció asnwer tot indicant la seva adreça IP corresponent.

2.2.4 Evolució del protocol DNS i qüestions de seguretat

Els protocols DNS han evolucionat molt gràcies a les noves necessitats provocades
per l’increment exponencial de les xarxes. Una de les principals vies en evolució
és el DDNS o dinàmic DNS i el DNSSEC o DNS segur.

DDNS

El protocol DDNS (dynamic DNS) permet que les dades del servidor DNS
s’actualitzin en temps real. El principal ús és permetre que clients amb adreces IP
dinàmiques d’interval puguin disposar d’un nom de domini (a pesar que la seva
adreça IP varia d’una sessió a una altra). Un mecanisme consisteix a permetre
que els servidors DHCP es comuniquin amb els servidors DNS i els notifiquin
les actualitzacions a la base de dades de DNS que cal fer. En funció de les
configuracions de xarxa que els servidors DHCP proporcionen als seus clients
es fan les actualitzacions al DNS.

DNSSEC

DNSSEC o Domain Name System Security Extensions (extensions de seguretat
per a DNS) són un conjunt d’especificacions de seguretat per permetre una
comunicació DNS segura, de manera que el client pugui estar plenament segur
que qui li respon les consultes és el seu servidor DNS i no un impostar (el man-in-
the-middle). També garanteix la integritat de les dades tant de les consultes com
de les respostes i a més a més està dissenyat per prevenir atacs de denegació de
servei.

Servidors DNS enverinats

Un dels principals problemes del protocol DNS (com de tots els primers protocols d’Internet)
és la falta de seguretat. Va ser dissenyat en una època de ‚bon rotllo’ on es confiava amb
els altres integrants de la xarxa. Això avui en dia no és massa sensat.

Imagineu que un atacant aconsegueix el control d’un servidor DNS o aconsegueix fer
passar el seu servidor DNS fals com a servidor d’un conjunt d’usuaris. Cada vegada que
aquests clients fan una consulta a Internet, per exemple al seu banc (posant el nom de la
web), el servidor DNS enverinat proporciona una adreça IP no del banc real sinó d’una web
falsa amb la finalitat de...

Man-in-the-middle

S’anomena man-in-the-middle
aquells equips que es fan passar
per altres en una connexió de
xarxa. El client creu connectar
amb el seu banc, però de fet està
connectant amb un “atacant”
situat entremig. Aquest atacant
rep el trànsit del client i el
transfereix al banc, rep la
resposta del banc i la passa al
client. En aquest procés està en
disposició de “manipular” tot
aquest trànsit a la seva
conveniència.
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Aprofitar fitxers de zona

Els fitxers de zona de descripció
del loopback i dels nodes arrel

són pràcticament iguals per a
totes les zones, de manera que

usualment es copien d’una zona
ja existent en lloc d’escriure’ls

de nou.

Aplicacions DNS

Hi ha diverses aplicacions que
proporcionen el servei de

servidor de noms. La més
famosa, estesa i utilitzada és el
BIND (Berkleley I N D). En la

versió BIND 9 s’utilitza un fitxer
de configuració anomenat

/etc/named.conf per configurar
el servidor i indicar-li quins són i

on es troben els fitxers de zona.

Cada cop que accedim a una web, un servei, un host, etc. per mitjà del seu nom de domini,
confiem que el servidor DNS proporcioni l’adreça IP correcta. Som confiats, oi?

2.3 Tipus de registres

El sistema de noms de domini és una base de dades jeràrquica i distribuïda en què
cada servidor de noms gestiona la informació corresponent a la zona de la qual és
autoritari. Cada zona conté informació delshosts que la formen. La informació
de zona s’emmagatzema en forma de registre de recurs o resource record (RR).
Hi ha la informació que permet identificar cada nom de domini amb l’adreça IP
corresponent, anomenat forward mapping o resolució directa. També conté la
informació per identificar cada adreça IP amb el nom de domini corresponent,
anomenat reverse mapping o resolució inversa. La informació de zones conté
altres informacions que permeten identificar els servidors DNS autoritaris per la
zona, els servidors de correu, etc.

2.3.1 Base de dades de zona

La configuració d’una zona s’emmagatzema en un conjunt de fitxers anomenat
fitxers de zona. L’especificació del DNS diu com han de ser aquests fitxers de zona
i com s’hi han de descriure els registres de recurs (descripció de cada element que
pertany a la zona).

El conjunt dels registres de recurs de totes les zones de l’espai de noms
formen la base de dades distribuïda jeràrquica del sistema DNS.

En qualsevol zona hi haurà almenys els fitxers de zona següents:

• Un fitxer amb les associacions dels noms de domini a adreces IP. Aquest
fitxer defineix la resolució directa.

• Un fitxer per a cada subxarxa amb l’associació de cada adreça IP al seu nom
de domini canònic. Defineix la resolució inversa.

• Un fitxer amb la definició de la resolució inversa del loopback.

• Un fitxer amb la descripció dels nodes arrel d’Internet.

Un cop els fitxers de zona contenen tots els registres de recurs necessaris cal
configurar el servidor de noms perquè utilitzi aquests fitxers. Si bé la configuració
dels fitxers de zona és estàndard (definida per l’especificació DNS), la configuració
del servidor depèn del programa que s’utilitzi.
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2.3.2 Registres de recurs

Cada fitxer de zona conté un conjunt d’entrades que comencen en la primera
columna i cada una defineix un registre de recurs (RR). Els més usuals són SOA,
NS, A, CNAME, PTR i MX. L’ordre en què apareixen és indiferent, però usualment
és el mateix que apareix en els exemples. Cada línia té el format:

1 domini classe [ttl] tipus rdata:

• domini és el nom de domini que s’està definint,

• classe, actualment, només pren el valor IN per Internet.

• ttl és un camp opcional que descriu el temps de vida que cal emmagatzemar
aquest registre en cache.

• tipus és el tipus d’RR que s’està definint.

• rdata és el valor que s’associa al nom de domini que es defineix.

Tot i que en cada registre de recurs es pot definir un TTL (time to live o temps de
vida propi), el més usual és definir un TTL genèric per a totes les entrades del fitxer
de zona en lloc de fer-ho una a una. El servidor BIND 9 utilitza la directiva $TTL
(per exemple: $ttl1 1h) per indicar el temps que els altres servidors de noms han de
guardar en la seva cache les respostes d’aquest servidor (una hora en l’exemple).

Registre SOA

El registre de recurs SOA o start of authority (inici de definició de zona amb
autoritat) diu que el fitxer de zona on es troba és la millor font de dades per a la
zona, que el servidor de noms és autoritari per a la zona. Acostuma a ser el primer
RR que hi ha en el fitxer de zona, tot i que no és obligatori. Per cada fitxer de zona
hi ha d’haver només un registre SOA.

Un registre SOA té el format:

1 nomDomini. IN SOA nsPrimari. admin.nsPrimari. (opcions−slaves)

Un exemple seria el següent:

1 inf.ioc.cat. IN SOA ns1.inf.ioc.cat. admin.ns1.inf.ioc.cat. ( 1h 3h 1h 1w 1h )

La descripció de cada camp és la següent:

• nomDomini. indica el nom del domini que s’està definint i pel qual el
servidor de noms és autoritari. Fixeu-vos en el punt al final del nom del
domini, és important posar-lo.

• IN indica que la classe és Internet.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul
trobareu altres tipus de
recursos RR. També es
poden trobar en
l’especificació DNS.

Punt final en el nom de
domini

Posar, o no, el punt al final d’un
nom de domini és important. Si
acaba amb punt és un nom de
domini absolut. Si acaba sense
punt, és un nom relatiu i s’hi
afegirà el domini per defecte al
final.
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• SOA descriu que és un registre de recurs tipus SOA.

• nsPrimari. és el nom del host servidor de noms primari per a aquesta zona.
Un altre cop pareu atenció al punt del final.

• admin.nsPrimari. és l’adreça de correu electrònic de l’administrador del
servidor de noms de domini, amb el format usuari.servidor. El primer punt
que separa el nom d’usuari i el nom del servidor cal interpretar-lo com si
fos una @ (usuari@servidor).

• opcions-slaves són paràmetres que s’indiquen entre parèntesis i que servei-
xen per definir com ha de ser la comunicació entre el servidor primari (o
master) i els servidors secundaris (o slaves). A grans trets s’indiquen els
conceptes següents:

– Serial: el número de sèrie de la versió de les dades. A cada canvi de
les dades de la zona, el número s’incrementa.

– Refresh: temps a transcórrer entre cada refresc de dades del servidor
secundari.

– Retry: temps d’espera per tornar a intentar un refresc si el servidor
secundari ha fallat en l’intent d’actualitzar les seves dades del servidor
primari.

– Expire: temps a partir del qual les dades del servidor secundari es
consideren sense autoritat si no s’han refrescat abans.

– Minimum: valor del TTL dels camps per defecte. Recordeu que a cada
camp s’hi pot assignar un TTL específic. Segons la versió del servidor
indicarà el TTL de les respostes negatives (negative caching), ja que
el temps TTL es defineix per la directiva $TTL.

Registre NS

El registre de recurs NS o name server (servidor de noms) defineix un servidor
de noms autoritatiu per a la zona. Hi haurà tantes entrades NS com servidors de
noms autoritatius hi ha en la zona. L’estàndard DNS en recomana almenys dos
(un de primari o master i un de seguretat secundari o slave).

Un registre NS consta dels camps:

1 nomDomini. IN NS nameServer.

Un exemple seria aquest:

1 inf.ioc.cat. IN NS ns1.inf.ioc.cat.

La descripció de cada camp és la següent:

• nomDomini. indica el nom del domini que s’està definint.

• IN indica que la classe és Internet.
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• NS descriu que es tracta d’un tipus de registre de recurs en què es defineix
un servidor de noms.

• nameServer. és el nom del servidor de noms. Fixeu-vos un altre cop que
tant nomDomini. com nameServer. acaben en un punt per indicar que són
noms de domini absoluts o FQDN.

En la següent llista es pot veure part d’una resposta a una consulta nslookup per
observar quins són els servidors de noms de yahoo:

1 ... output suprimit ...
2 Authoritative answers can be found from:
3 yahoo.com nameserver = ns2.yahoo.com.
4 yahoo.com nameserver = ns1.yahoo.com.
5 yahoo.com nameserver = ns3.yahoo.com.
6 yahoo.com nameserver = ns4.yahoo.com.
7 yahoo.com nameserver = ns5.yahoo.com.
8 yahoo.com nameserver = ns6.yahoo.com.
9 yahoo.com nameserver = ns8.yahoo.com.

10 ns2.yahoo.com internet address = 68.142.255.16
11 ns1.yahoo.com internet address = 66.218.71.63
12 ns3.yahoo.com internet address = 217.12.4.104
13 ns4.yahoo.com internet address = 68.142.196.63
14 ns5.yahoo.com internet address = 216.109.116.17
15 ns6.yahoo.com internet address = 202.43.223.170
16 ns8.yahoo.com internet address = 202.165.104.22

Registre A

Un registre de recurs A o address (adreça) associa un nom de host a una adreça
IP (resolució directa). Per cada nom de host de la xarxa caldrà disposar d’una
entrada on s’associï el nom del host a la seva adreça IP.

Un registre A consta dels camps:

1 nomHost. IN A IP

Un exemple seria aquest:

1 mahatma.inf.ioc.cat. IN A 192.168.0.2

La descripció de cada camp és la següent:

• nomHost. indica el nom del host que s’està definint.

• IN indica que la classe és Internet.

• A descriu que es tracta d’un tipus de registre de recurs de definició d’adreça
IP.

• IP és l’adreça IP assignada al host.

Fixem-nos un altre cop que nomHost. acaba en punt per indicar el seu FQDN. Un
host pot tenir més d’una IP assignada al mateix nom de host i s’anomena multi-
homed. Simplement caldrà que hi hagi un registre A per a cada adreça IP. Constarà
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A vs CNAME

Compte! No s’ha de confondre
els registres de recurs A i els

CNAME:hosts registre A àlies
registre CNAME

Exemple de host
multi-homed

Es vol posar l’àlies super1 i
super2 a cada una de les IP del
host superserver.com (un host

que té dues adreces IP assignades
a aquest nom). Les entrades
CNAME serien les següents:

• super1.dom.com. IN
CNAME 10.0.0.1.

• super2.dom.com. IN
CNAME 10.0.0.2.

del mateix nom de host a l’esquerra de la definició, i la corresponent adreça IP a
la dreta. Per exemple:

1 superserver.dom.com. IN A 10.0.0.1
2 superserver.dom.com. IN A 10.0.0.2

Els noms definits en els registres de tipus A són noms canònics. Un host es
pot identificar per més d’un nom, però només un és el nom canònic (original),
la resta són àlies. Els noms canònics es defineixen amb el tipus de registre
A. Els àlies es defineixen amb el tipus de registre CNAME.

Registre CNAME

Els registres de recurs CNAME o canonical name (nom canònic) associen un
àlies a un nom canònic.

Un registre CNAME consta dels camps:

1 nomHost. IN CNAME hostCanonicalName. | IP

Un exemple seria aquest:

1 ftp.inf.ioc.cat. IN CNAME mahatma.inf.ioc.cat.
2 tftp.inf.ioc.cat IN CNAME 192.168.0.2

La descripció de cada camp és la següent:

• nomHost. indica el nom de l’àlies que s’està definint.

• IN indica que la classe és Internet.

• CNAME descriu que es tracta d’un registre de recurs de definició d’un àlies.

• hostCanonicalName | IP és el nom de host canònic al qual s’assigna l’àlies.
Fixeu-vos un altre cop que és un FQDN i acaba en punt. Generalment, els
registres CNAME tenen a la part dreta de la definició un nom canònic, però
de vegades caldrà indicar-hi una adreça IP. Penseu en unhost multi-homed
amb múltiples adreces IP que a més a més té àlies. Si la definició fos pel
nom canònic del host, no se sabria quina de les adreces IP correspon a l’àlies.
En aquests casos, el CNAME apunta a una adreça IP.

La resolució dels àlies s’obté buscant l’entrada de l’àlies en el fitxer de zona. Amb
l’entrada CNAME s’obté el nom canònic corresponent a l’àlies. Un altre cop es
torna a buscar en el fitxer de zona, ara el nom canònic. Una entrada de tipus A
proporcionarà l’adreça IP corresponent (àlies –> CNAME –> nom canònic –> A
–> adreça IP). Un àlies mai pot aparèixer a la part dreta d’una definició de registre
de recurs.
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Registre PTR

Un registre de recurs PTR o pointer (punter) associa una adreça IP al nom de
host pertinent (resolució inversa). Cal una entrada PTR per a cada interfície de
xarxa de la zona.

Un registre PTR consta dels camps:

1 ipInversa.in−addr.arpa. PTR hostCanonicalName.

Un exemple seria aquest:

1 2.20.168.192.in−addr.apra. IN PTR mahatma.inf.ioc.cat.

La descripció de cada camp és la següent:

• ipInversa.in-addr.arpa. indica l’adreça IP escrita en forma de dominiin-
addr.arpa per poder fer la resolució inversa. Les adreces IP s’escriuen al
revés quan formen part del domini in-addr.arpa. Així una IP 192.168.20.2
s’escriu 2.20.168.192.in-addr.arpa.

• IN indica que la classe és Internet.

• PTR descriu que es tracta d’un registre de recurs de definició de la resolució
inversa d’una adreça IP.

• hostCanonicalName. és el nom de host FQDN assignat a l’adreça IP. El
nom del host ha de ser per força el nom canònic. No hi pot haver dues
definicions de la mateixa IP amb noms diferents (àlies), només de la IP al
nom canònic.

Registre MX

Un registre MX mail echanger (servidor de correu electrònic) defineix un
servidor de correu. Es pot posar una entrada MX per a cada servidor de correu,
però no és obligatori que n’hi hagi cap.

Un registre MX consta dels camps:

1 nomDomini. IN MX num mailServer.

Un exemple seria aquest:

1 inf.ioc.cat. IN MX 10 ns1.inf.ioc.cat.

La descripció de cada camp és la següent:

• nomDomini. indica el nom del domini que s’està definint.

• IN indica que la classe és Internet.
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• MX descriu que es tracta d’un registre de recurs on es defineix un servidor
de correu per a aquest domini.

• num és un valor numèric que expressa el grau de preferència d’aquest
servidor de correu respecte a altres servidors de correu del domini. El
valor més baix és el que es prefereix més. Són valors arbitraris que defineix
l’administrador de xarxes.

• mailServer. correspon al nom FQDN del servidor de correu que s’està
definint.

Podem observar la llista de servidors de correu de google fent:

1 [root@localhost ~]# host google.com
2 google.com has address 74.125.45.100
3 google.com has address 74.125.127.100
4 google.com has address 74.125.67.100
5 google.com mail is handled by 10 google.com.s9b1.psmtp.com.
6 google.com mail is handled by 100 smtp2.google.com.
7 google.com mail is handled by 10 google.com.s9a2.psmtp.com.
8 google.com mail is handled by 10 google.com.s9b2.psmtp.com.
9 google.com mail is handled by 10 google.com.s9a1.psmtp.com.

10 google.com mail is handled by 100 smtp1.google.com.

Les dues llistes següents mostren exemples dels fitxers de configuració per a
la resolució directa i la resolució inversa de la zona ioc.cat. En el primer es
defineixen dos servidors de nom, un encaminador, una impressora i dos hosts. El
primer dels servidors de noms també fa les funcions de servidor de correu, web i
FTP.

1 ;Exemple de fitxer de zona ioc.cat
2 $TTL 3D
3 ioc.cat. IN SOA ns1.ioc.cat. admin.ioc.cat. {
4 23;serial
5 8H;refresh
6 2H;retry
7 4W;expire
8 1D);minimum ttl
9 NS ns1.ioc.cat.

10 NS ns2.ioc.cat.
11 MX 10 correu.ioc.cat.
12 ns1.ioc.cat. A 192.168.0.5; servidor amb 2 ip
13 A 172.16.20.5
14 ns2.ioc.cat. A 192.168.0.7; servidor dns slave
15 router A 192.168.0.1; router. Nom relatiu
16 correu CNAME ns1 ; alias correu
17 www CNAME ns1 ; alias web
18 ftp CNAME ns1 ; alias ftp
19 hp−7200c A 192.168.0.2; impressora
20 pc01 A 192.168.0.50
21 pc02 A 192.168.0.51

En la llista següent es pot veure com es defineix una entrada PTR per a cada nom
canònic definit en la resolució directa per a una subxarxa concreta. La subxarxa
192.168.0.0/24 utilitza el fitxer 0.168.192.in-addr.arpa.

1 ; Zona 0.168.192.in−addr.arpa.
2 ;Exemple de fitxer de zona inversa ioc.cat
3 ; correspon a la xarxa 192.168.0.0/24
4 $TTL 3D
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5 ioc.cat. IN SOA ns1.ioc.cat. admin.ioc.cat. {
6 23; serial
7 8H; refresh
8 2H; retry
9 4W; expire

10 1D) ; minimum ttl
11 NS ns1.ioc.cat.
12 5 IN PTR ns1.ioc.cat.
13 7 IN PTR ns2.ioc.cat.
14 1 IN PTR router.ioc.cat.
15 2 IN PTR hp−7200c.ioc.cat.
16 50 IN PTR pc01.ioc.cat.
17 51 IN PTR pc02.ioc.cat.

2.3.3 Altres registres

Hi ha altres tipus de registres de recurs que no són tan utilitzats i que es mencionen
a continuació:

• HINFO: (Host Information) informació sobre el tipus d’ordinador.

• MB: (Mail Box) informació sobre una bústia de correu.

• MG: (Mailgroup) informació sobre un grup de correu.

• MR: nom nou d’una bústia de correu.

• WKS (Well Known Services) llista de serveis del host.

• TXT: (Text) text descriptiu.

• NULL: (Null) registre buit.

• AAAA () corresponent a una adreça de host usant Ipv6.

2.3.4 Abreviacions

L’estàndard DNS permet fer abreviacions en els fitxers de definició de zona per tal
de facilitar-ne la sintaxi. Les més importants són:

• Es pot usar @ com a indicador del nom de domini quan és el mateix que el
nom de domini origen (el que s’està definint).

• Si no s’indica un nom de domini en el primer camp i es deixa buit, s’entén
el mateix nom que el definit en el registre anterior.

• Als noms de domini relatius (no acabats en punt) se’ls afegeix el nom de
domini origen o nom de la zona que s’està definint.

Un exemple amb abreviacions: zona inf.ioc.cat:
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1 @ IN SOA ns1.inf.ioc.cat. Admin.ns1.ioc.cat (1 3h 1h 1w 1h)
2 ;utilitzat @ per referir−se al domini inf.ioc.cat
3 IN NS ns1 ;primera columna pren idem valor que l’anterior @
4 IN NS ns2 ;primera columna pren idem valor que l’anterior, @
5 mahatma IN A 192.168.0.2
6 ftp IN CNAME mahatma ;als noms relatius s’afegeix inf.ioc.cat

2.4 Instal·lació d’un servei DNS

El servei de xarxa DNS està estructurat en forma de servei client/servidor; per
tant, caldrà disposar del programari apropiat per fer cada un d’aquests rols. El
programari que fa la funció de client usualment ja està integrat en el sistema
operatiu (la part que gestiona la xarxa) o en les mateixes aplicacions (per exemple
el Firefox). És a dir, per disposar de la part client del servei DNS normalment no
cal instal·lar res, tot i que si cal configurar-lo correctament.

Així doncs, quan parlem d’instal·lar un servei DNS fem referència al procés
d’instal·lació i configuració del programari del servidor. Evidentment també
caldrà configurar els clients adequadament per fer ús d’aquest servei.

La instal·lació del programari que proporciona el servei DNS es fa de manera molt
similar (per no dir idèntica) al d’altres serveis de xarxa com els serveis DHCP,
HTTP, FTP, etc. Es tracta d’instal·lar el programari de l’aplicació servidor i fer-ne
la configuració apropiada. Senzill oi?

Per fer això cal plantejar-se els següents passos:

• Quin programari proporciona aquest servei? Quines característiques té?
Com es pot adquirir?

• Obtenir l’aplicació que proporciona el servei DNS.

• Observar l’estat de la xarxa actual. Està el servei ja en funcionament?
Existeix ja una configuració DNS activa?

• Instal·lar l’aplicació servidor.

• Comprovar que la instal·lació s’ha efectuat correctament.

• Configurar el servei en el servidor i activar els clients perquè la utilitzin.

• Comprovar que el servei funciona correctament.

2.4.1 Aplicacions servidor DNS

Sempre que l’administrador vol posar en funcionament un nou servei de xarxa cal
que primerament analitzi quines aplicacions hi ha al mercat que ofereixen aquest
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servei. És feina seva estudiar les característiques de les diverses aplicacions, com
per exemple: avaluar-ne l’eficiència, el cost, el que en diuen els altres... La manera
més fàcil de fer això és navegar per Internet, consultar les revistes especialitzades
o demanar consell a un dels gurus informàtics coneguts.

Usualment, però, l’administrador acaba utilitzant l’aplicació servidor DNS que li
proporciona el mateix sistema operatiu. Si utilitzeu el sistema operatiu Windows
l’empresa Microsoft disposa d’una aplicació pròpia, però també en podeu trobar
d’altres a Internet. Igualment si utilitzeu GNU/Linux, segurament la mateixa
distribució ja proporciona un servidor DNS o bé n’existeix algun de clàssic
provinent de l’Unix. De totes maneres en podeu obtenir d’altres també a Internet.
En la figura 2.2 es pot veure quin servidor utilitzen els nodes arrels.

Figura 2.2. Llista de servidors arrel DNS i programari que utilitzen

Llista extreta de la wikipedia on es poden observar els 13 servidors o nodes arrel del servei DNS, l’entitat que els gestiona, el tipus de
difusió que fan i el programari que utilitzen.

2.4.2 Instal·lar l’aplicació servidor

Tot seguit es descriurà el procés per instal·lar el servei DNS en un entorn
GNU/Linux. Un cop feta la instal·lació cal observar què s’ha instal·lat, quins
programes executables, on són els fitxers de configuració, els de monitoratge, etc.

Els usuaris GNU/Linux poden buscar fàcilment per Internet quins paquets del
client i del servidor dhcp usant eines com yum, apt-get o wget, a part dels
repositoris de programari usuals o del mateix Google.

Buscar per Internet paquets del client i del servidor DNS. A Google, a repositoris
de programari, etc. Si es disposa de yum o de apt-get o wget:

Cerca de DNS a Internet

Usualment l’administrador
s’informa a través del seu
cercador preferit, per exemple
Google, i de webs com la
viquipèdia. Proveu a buscar
DNS o DNS server al Google i a
la wiki (en anglès).
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Llista de paquets rpm que contenen el text bind:

1 [root@portatil ~]# yum list bind
2 Installed Packages
3 bind.i386 31:9.4.2−3.fc7 installed
4 Available Packages
5 bind.i386 31:9.4.2−4.fc7 updates

Llista de paquets que contenen bind*:

1 [root@portatil ~]# yum list bind*
2 Installed Packages
3 bind.i386 31:9.4.2−3.fc7 installed
4 bind−libs.i386 31:9.4.2−3.fc7 installed
5 bind−utils.i386 31:9.4.2−3.fc7 installed
6 Available Packages
7 bind.i386 31:9.4.2−4.fc7 updates
8 bind−chroot.i386 31:9.4.2−4.fc7 updates
9 bind−devel.i386 31:9.4.2−4.fc7 updates

10 bind−libs.i386 31:9.4.2−4.fc7 updates
11 bind−sdb.i386 31:9.4.2−4.fc7 updates
12 bind−utils.i386 31:9.4.2−4.fc7 updates

Instal·lar el paquet bind:

1 # yum install bind

Fer la llista dels paquets bind instal·lats. Si el sistema ja els té instal·lats o volem
comprovar-ho podem consultar els paquets instal·lats:

1 [root@portatil ~]# rpm −qa | grep bind
2 ypbind−1.19−9.fc7
3 system−config−bind−4.0.2−6.fc7
4 rpcbind−0.1.4−8.fc7
5 bind−libs−9.4.2−3.fc7
6 bind−9.4.2−3.fc7
7 bind−utils−9.4.2−3.fc7

Obtenir informació del paquet del servei bind:

1 [root@portatil ~]# rpm −qi bind
2 Name : bind Relocations: (not relocatable)
3 Version : 9.4.2 Vendor: Fedora Project
4 Release : 3.fc7 Build Date: dl 21 gen 2008 11:27:32

CET
5 Install Date: dc 23 gen 2008 19:12:18 CET Build Host: xenbuilder4.fedora.

phx.redhat.com
6 Group : System Environment/Daemons Source RPM: bind−9.4.2−3.fc7.src.

rpm
7 Size : 3627903 License: BSD−like
8 Signature : DSA/SHA1, dl 21 gen 2008 19:48:26 CET, Key ID b44269d04f2a6fd2
9 Packager : Fedora Project

10 URL : http://www.isc.org/products/BIND/
11 Summary : El servidor de noms de domini (DNS) Berkley Internet Name Domain

(BIND).
12 Description :
13 El BIND (Berkeley Internet Name Domain) és una implementació de protocol
14 DNS (sistema de noms de domini). El BIND inclou un servidor DNS (named),
15 que converteix els noms d’ordinador en adreces IP, una biblioteca per resoldre

els noms
16 (rutines per aplicacions que usen DNS), i eines per
17 a verificar que el servidor DNS funciona degudament.
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2.4.3 Observar els components del paquet

Fer la llista dels components del paquet bind:

1 [root@portatil ~]# rpm −ql bind
2 /etc/dbus−1/system.d/named.conf
3 /etc/logrotate.d/named
4 /etc/named.conf
5 /etc/rc.d/init.d/named
6 /etc/rndc.conf
7 /etc/rndc.key
8 /etc/sysconfig/named
9 /usr/sbin/dns−keygen

10 /usr/sbin/dnssec−keygen
11 /usr/sbin/dnssec−signzone
12 /usr/sbin/lwresd
13 /usr/sbin/named
14 /usr/sbin/named−bootconf
15 /usr/sbin/named−checkconf
16 /usr/sbin/named−checkzone
17 /usr/sbin/named−compilezone
18 /usr/sbin/namedGetForwarders
19 /usr/sbin/namedSetForwarders
20 /usr/sbin/rndc
21 /usr/sbin/rndc−confgen
22 /usr/share/dbus−1/services/named.service
23 ... output suprimit ...
24 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/var/named/slaves/
25 my.slave.internal.zone.db
26 /usr/share/man/man5/named.conf.5.gz
27 ... output suprimit ...
28 /usr/share/man/man8/rndc.8.gz
29 /var/named
30 /var/named/data
31 /var/named/dynamic
32 /var/named/slaves
33 /var/run/named

En funció del directori on s’ubiquen podem intuir si són executables, de configu-
ració o de documentació. També podem mirar de filtrar la sortida en cada cas:

Fitxers de configuració:

1 [root@portatil ~]# rpm −qc bind
2 /etc/dbus−1/system.d/named.conf
3 /etc/logrotate.d/named
4 /etc/named.conf
5 /etc/rc.d/init.d/named
6 /etc/rndc.conf
7 /etc/rndc.key
8 /etc/sysconfig/named
9 /usr/share/dbus−1/services/named.service

10 [root@portatil ~]# rpm −ql bind | grep etc
11 /etc/dbus−1/system.d/named.conf
12 /etc/logrotate.d/named
13 /etc/named.conf
14 /etc/rc.d/init.d/named
15 /etc/rndc.conf
16 /etc/rndc.key
17 /etc/sysconfig/named
18 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc
19 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/named.conf
20 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/rndc.conf

Fitxers de documentació:
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Ubicació de fitxers

En GNU/Linux els fitxers
executables per l’administrador
es troben usualment a /sbin i a

/usr/sbin. Els executables
d’usuari normalment són a /bin i

/usr/bin.

1 [root@portatil ~]# rpm −qd bind
2 /usr/share/doc/bind−9.4.2/CHANGES
3 /usr/share/doc/bind−9.4.2/COPYRIGHT
4 /usr/share/doc/bind−9.4.2/README
5 /usr/share/doc/bind−9.4.2/README.DBUS
6 /usr/share/doc/bind−9.4.2/arm/Bv9ARM−book.xml
7 ... output suprimit ...
8 /usr/share/doc/bind−9.4.2/misc/sdb
9 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/named.conf

10 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/rndc.conf
11 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/named.ca
12 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/named.empty
13 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/named.localhost
14 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/named.loopback
15 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/named.rfc1912.zones
16 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/var/named/my.external.zone.db
17 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/var/named/my.internal.zone.db
18 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/var/named/slaves/my.ddns.internal.zone.db
19 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/var/named/slaves/my.slave.internal.zone.db
20 /usr/share/man/man5/named.conf.5.gz
21 /usr/share/man/man5/rndc.conf.5.gz
22 /usr/share/man/man8/dnssec−keygen.8.gz
23 /usr/share/man/man8/dnssec−signzone.8.gz
24 /usr/share/man/man8/lwresd.8.gz
25 /usr/share/man/man8/named−checkconf.8.gz
26 /usr/share/man/man8/named−checkzone.8.gz
27 /usr/share/man/man8/named−compilezone.8.gz
28 /usr/share/man/man8/named.8.gz
29 /usr/share/man/man8/rndc−confgen.8.gz
30 /usr/share/man/man8/rndc.8.gz

Podem mirar de filtrar quins són els executables tenint en compte que usualment
estaran en un directori de nom bin o sbin:

1 [root@portatil ~]# rpm −ql bind | grep bin/
2 /usr/sbin/dns−keygen
3 /usr/sbin/dnssec−keygen
4 /usr/sbin/dnssec−signzone
5 /usr/sbin/lwresd
6 /usr/sbin/named
7 /usr/sbin/named−bootconf
8 /usr/sbin/named−checkconf
9 /usr/sbin/named−checkzone

10 /usr/sbin/named−compilezone
11 /usr/sbin/namedGetForwarders
12 /usr/sbin/namedSetForwarders
13 /usr/sbin/rndc
14 /usr/sbin/rndc−confgen

En resum:

• Els fitxers de documentació es troben generalment a: /usr/share/doc i a
/usr/share/man.

• Els fitxers de configuració es troben a: /etc, /etc/sysconfig.

• El dimoni del servei es troba a: /usr/sbin/named.

• El fitxer de configuració del dimoni del servei vsftpd es: /etc/named.conf.

• El fitxer de govern del servei és: /etc/rc.d/init.d/named.

• El fitxer de configuració del registre de logs es troba a /etc/logrota-
te.d/named.
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2.4.4 Activar/desactivar el servei i establir els nivells d’arrencada

Un cop s’ha instal·lat al sistema un servei de xarxa, cal posar-lo en funcionament.
Primer caldrà determinar quin tipus de servei és, si autònom o integrat, dins del
superservei de xarxa. Un cop fet això, cal saber si ja està en funcionament o no.
De fet cal saber engegar-lo, aturar-lo i reinicialitzarlo. Finalment, cal establir quin
estat ha de tenir el servei per defecte cada cop que s’engegui el servidor.

El servei

Primerament cal saber si el servidor instal·lat funciona ”stand-alone” o dins del
superdimoni de xarxa ”xinetd” o ”initd”. Si existeixen fitxers de configuració dins
del directori /etc/xinetd.d/<nom-servei> es tracta d’un servei dins del xinetd. Si
existeixen fitxers de configuració dins del directori /etc/rc.d/init.d/<nom-servei>
es tracta d’un servei ”stand-alone”.

Observem ara el contingut del paquet per intentar saber si els fitxers de configura-
ció ens permeten saber de quin tipus de servei es tracta:

1 [root@portatil ~]# rpm −ql bind | grep /etc
2 /etc/dbus−1/system.d/named.conf
3 /etc/logrotate.d/named
4 /etc/named.conf
5 /etc/rc.d/init.d/named
6 /etc/rndc.conf
7 /etc/rndc.key
8 /etc/sysconfig/named
9 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc

10 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/named.conf
11 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/rndc.conf

Com podem observar es tracta d’un servei stand-alone. També es pot consultar
el tipus de servei amb l’ordre chkconfig i observar si surt la llista d’un tipus o de
l’altre:

1 [root@portatil ~]# chkconfig −−list | grep named
2 named 0:apagat 1:apagat 2:apagat
3 3:apagat 4:apagat 5:apagat 6:apagat

Per facilitar buscar els serveis stand-alone podem fer:

1 [root@portatil ~]# chkconfig −−list named
2 named 0:apagat 1:apagat 2:apagat
3 3:apagat 4:apagat 5:apagat 6:apagat

Estat del servei

Es pot saber l’estat del servei amb l’opció status de les ordres:

1 [root@portatil ~]# service named status
2 named està aturat
3 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named status
4 named està aturat
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Es pot arrencar el servei amb l’opció start de les ordres:

1 [root@portatil ~]# service named start
2 S’està iniciant el servei named: [ FET ]
3 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named start
4 S’està iniciant el servei named: [ FET ]

Es pot aturar el servei amb l’opció stop de les ordres:

1 [root@portatil ~]# service named stop
2 S’està aturant el named: [ FET ]
3 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named stop
4 S’està aturant el servei named: [ FET ]

Es pot iniciar de nou el servei (recarregar) amb l’opció reload o restart de les
ordres:

1 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named restart
2 S’està aturant el servei named: [Incorrecte]
3 S’està iniciant el servei named: [ FET ]
4 [root@portatil ~]# service named reload
5 S’està aturant el servei named: [ FET ]
6 S’està iniciant el servei named: [ FET ]

Per saber les ordres possibles:

1 [root@portatil ~]# service named patapum
2 Forma d’ús: /etc/init.d/dhcpd {start|stop|restart|condrestart|status}
3 [root@portatil ~]# /etc/rc.d/init.d/named pimpam
4 Forma d’ús: /etc/rc.d/init.d/dhcpd {start|stop|restart|condrestart|status}

Establir els nivells per defecte del servei

Els serveis (els dimonis executables) es poden configurar per arrencar automàtica-
ment en determinats nivells d’execució. Les màquines GNU/Linux tenen 7 nivells
d’execució com es pot veure del fitxer /etc/inittab:

1 [root@portatil ~]# head −20 /etc/inittab
2 ... output suprimit ...
3 # Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
4 # 0 − halt (Do NOT set initdefault to this)
5 # 1 − Single user mode
6 # 2 − Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
7 # 3 − Full multiuser mode
8 # 4 − unused
9 # 5 − X11

10 # 6 − reboot (Do NOT set initdefault to this)
11 # ... output suprimit ...

Per configurar a quins nivells es vol que s’executi un servei s’utilitza l’ordrechk-
config, que permet activar/desactivar el servei pels nivells indicats:

1 [root@portatil ~]# chkconfig −−list dhcpd
2 dhcpd 0:apagat 1:apagat 2:apagat
3 3:apagat 4:apagat 5:apagat 6:apagat
4

5 [root@portatil ~]# chkconfig −−help
6 chkconfig versió 1.3.34 − Copyright (C) 1997−2000 Red Hat, Inc.
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7 Aquest programari es pot distribuir lliurement d’acord amb els termes de la
Llicència Pública General GNU.

8 forma d’ús: chkconfig −−list [nom]
9 chkconfig −−add <nom>

10 chkconfig −−del <nom>
11 chkconfig −−override <nom>
12 chkconfig [−−level <nivells>] <nom> <on|off|reset|resetpriorities>
13

14 [root@portatil ~]# chkconfig −−level 345 namedd on
15 [root@portatil ~]# chkconfig −−list | grep named
16 named 0:apagat 1:apagat 2:apagat
17 3:engegat 4:engegat 5:engegat 6:apagat

Fixeu-vos que definir els nivells d’execució no significa que el servei estigui ara
engegat. Significa que quan arranqui el sistema (a partir d’ara) s’engegarà en els
nivells corresponents. Podem ara estar al nivell 5 i tenir el servei aturat perquè
encara no l’hem engegat. Exemple:

1 [root@portatil ~]# runlevel
2 N 5
3 [root@portatil ~]# service named status
4 named està aturat
5 [root@portatil ~]# service named start
6 S’està iniciant el servei named [ FET ]

2.5 Servidor només

La configuració completa d’un servidor DNS no és que sigui difícil, però es
“entretinguda”, cal crear cada fitxer de zona amb les entrades pertinents de cada
host de la zona. Hi ha organitzacions petites on no els cal configurar el servei
DNS completament, en tindrien prou a tenir un servidor DNS local que permetés
accelerar les consultes DNS que es fan a l’exterior.

Sabem que tota resolució de nom de domini comporta una consulta a un servidor
DNS, usualment el del proveïdor de servei (ISP). Es pot posar en marxa un
servidor només cache que simplement a una xarxa local per tal de proporcionar
més eficiència a les consultes. El servidor només cache no administra cap zona,
no té registres de recurs, simplement rep les consultes dels clients, les tramet al
servidor DNS extern, rep les seves respostes, les desa al cache i les retorna al
client.

El benefici d’aquest esquema és que el servidor només cache acumula en memòria
(a la cache) les respostes que va obtenint. En les consultes següents, si es demana
per als mateixos dominis, ja no li cal passar la consulta a l’exterior sinó simplement
respondre de la cache. Evidentment les seves respostes són sempre no autoritàries.

Un servidor només cache només emmagatzema les respostes d’altres
servidors externs a memòria, però no gestiona cap zona. No és autoritari,
simplement augmenta l’eficiència quan rep consultes de les quals ja sap la
resposta (les té a la cache).
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Tot seguit es mostra un exemple de configuració d’un servidor només cache:

1 #Exemple de configuració de servidor només cache:
2 #Extret de la documentació de bind9.
3 //A Caching−only Name Server
4 //The following sample configuration is appropriate for a caching−only name

server for use
5 //by clients internal to a corporation. All queries from outside clients are

refused using
6 //the allow−query option. Alternatively, the same effect could be achieved

using suitable
7 //firewall rules.
8

9 // Two corporate subnets we wish to allow queries from.
10 acl corpnets { 192.168.4.0/24; 192.168.7.0/24; };
11

12 options {
13 directory "/etc/namedb"; // Working directory
14 allow−query { corpnets; };
15 };
16

17 // Provide a reverse mapping for the loopback address 127.0.0.1
18 zone "0.0.127.in−addr.arpa" {
19 type master;
20 file "localhost.rev";
21 notify no;
22 };

En l’exemple anterior es pot observar que no es defineix cap fitxer de zona per ser
administrada, excepte el fitxer de resolució inversa del loopback, que cal indicar-lo
sempre. Per tant, aquest servidor únicament fa la funció d’atendre peticions DNS
com a intermediari i desar-les a la memòria cache. El directori on emmagatzema
temporalment la informació és el /etc/namedb.

Encara sense entrar a la configuració dels registres de recurs, simplement a
través del fitxer de configuració general del servei, es pot configurar un servidor
DNS com a secundari. Així actua com a servidor autoritari d’una zona rebent
la informació a través de transferències del servidor primari, sense que calgui
escriure els fitxers de configuració dels registres de recurs.

Es pot configurar fàcilment un servidor secundari autoritari, simplement
indicant la zona que administra i de quin servidor(s) primari rebrà la
transferència de zona.

Un servidor es pot configurar per no fer la funció de cache i treballar únicament
com a servidor autoritari. Un servidor pot ser primari per a una zona i secundari
per a una altra. L’exemple següent mostra una combinació d’aquests elements:

1 #Exemple de configuració de servidor només autoritatiu:
2 #Extret de la documentació de bind9.
3 //An Authoritative−only Name Server
4 //This sample configuration is for an authoritative−only server that is the

master server
5 //for "example.com" and a slave for the subdomain "eng.example.com".
6

7 options {
8 directory "/etc/namedb"; // Working directory
9 allow−query−cache { none; }; // Do not allow access to cache

10 allow−query { any; }; // This is the default
11 recursion no; // Do not provide recursive service



Serveis de Xarxa 85 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

12 };
13

14 // Provide a reverse mapping for the loopback address 127.0.0.1
15 zone "0.0.127.in−addr.arpa" {
16 type master;
17 file "localhost.rev";
18 notify no;
19 };
20

21 // We are the master server for example.com
22 zone "example.com" {
23 type master;
24 file "example.com.db";
25 // IP addresses of slave servers allowed to transfer example.com
26 allow−transfer {
27 192.168.4.14;
28 192.168.5.53;
29 };
30 };
31

32 // We are a slave server for eng.example.com
33 zone "eng.example.com"
34

35 type slave;
36 file "eng.example.com.bk";
37 // IP address of eng.example.com master server
38 masters { 192.168.4.12; };
39 };

Si ens hi fixem podem observar que:

• El servidor es configura com a no cache (no emmagatzema respostes
externes).

• Permet consultes però no recursivament (només consultes iteratives).

• És un servidor autoritari per a la zona example.com.

• És un servidor primari per a la zona example.com, com mostra l’opciótype
master.

• El domini example.com disposa a més a més de dos servidors secundaris
(també autoritaris) que comparteixen amb aquest servidor la responsabilitat
del servei DNS. Aquets dos equips són el 192.168.4.14 i192.168.5.53, tal
com es pot observar de l’opció allow-transfer.

• Per tant, el domini example.com disposa de tres servidors de nom, un
de primari i dos de secundaris o backup. Tots ells són autoritaris per a
la zona. L’opció allow-transfer permet al servidor primari transferir les
actualitzacions de la seva base de dades als altres dos servidors secundaris.

• La zona eng.example.com està delegada a un altre servidor de noms. Això
es pot deduir en l’últim bloc zone, on es pot observar que aquesta zona
realment l’administra l’equip 192.168.4.12.

• Tot i que sembla un contrasentit, un servidor pot ser primari per a una
zona i secundari per a altres. Això passa en aquest exemple. El servidor
és secundari per a la zona eng.example.com. Es pot observar amb l’opció
type slave.
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Exemple de configuració
del servidor de noms

Si tenim una zona que es
compon d’una única xarxa

192.168.20.0/ 24 amb el nom de
domini inf.ioc.cat caldran cinc

fitxers de zona:

• El fitxer de resolució
directa db.inf.ioc.cat.

• El fitxer de resolució
inversa db.192.168.20.

• El fitxer de resolució
inversa del loopback
db.127.0.0.

• El fitxer amb la
informació dels nodes
arrel del DNS,
db.cache.

• Per tant, per a la zona eng.example.com el servidor fa de backup o de suport.
I quin és el servidor que realment conté la base de dades d’aquesta subzona?
L’opció masters mostra que aquesta funció la fa l’equip 192.168.4.12.

2.6 Creació d’una zona

El propòsit principal d’un servei DNS és administrar una zona, per exemple una
xarxa local amb tots els equips de l’organització on es troba. Per fer això caldrà
definir els fitxers de configuració del servei DNS en general (del dimoni) i definir
cada una de les zones de què es compongui la xarxa. També caldrà crear els fitxers
corresponents a la resolució inversa de cada xarxa i del loopback.

2.6.1 Configuració dels fitxers de zona

Els fitxers de zona contenen els registres de recurs que formen la base de dades
de la zona. Cal configurar el servidor de noms per indicar-li quins són i on són
aquests fitxers. Cada administrador anomena els fitxers com li plau o seguint l’estil
marcat per l’aplicació servidor DNS que utilitza. Un exemple és anomenar els
fitxers de zona amb el format db.nomDomini per al fitxer de resolució directa, i
db.ipSubXarxa per a la resolució inversa per a cada xarxa de la zona. El fitxer de la
zona corresponent a la resolució inversa del loopback es pot anomenar db.127.0.0,
i el fitxer amb la informació dels nodes arrel es pot dir db.cache.

Independentment de l’aplicació que s’utilitzi com a servidor de noms, caldrà
configurar-la per dir-li on són aquests fitxers, com es diuen, si fan la funció de
servidor autoritari per a la zona o no, si fan la funció de primari o secundari i
d’altres opcions possibles.

L’aplicació actualment més usada és l’aplicació BIND, que es configura mitjan-
çant un fitxer anomenat /etc/named.conf. La manera d’indicar a BIND 9 quin és
el directori per defecte on es troben els fitxers de configuració és:

1 options { directory "/var/named"; }

Per cada fitxer de zona caldrà definir una entrada al fitxer de configuració de BIND
indicant el nom de la zona, el tipus i el nom del fitxer.

La sintaxi seria:

1 zone "nom_zona" in { type master|slave|hint; file "nom_fitxer_zona";

Un exemple de configuració de zona podria ser aquest:

1 zone inf.ioc.cat in { type master; file "db.inf.ioc.cat; }
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La descripció de cada camp és la següent:

• zone nomZona: Com es pot veure en l’exemple es defineix una zona
corresponent al domini inf.ioc.cat.

• type master | slave | hint: El servidor serà primari (master) i autoritatiu
per a aquesta zona. El camp tipus pot prendre els valors master, slave i hint
que signifiquen el següent:

– master: El servidor és amb autoritat per a aquesta zona i gestiona els
fitxers de zona.

– slave: El servidor és autoritari per a la zona però obté les dades de la
zona del primari o master.

– hint: Indica que es tracta de la informació corresponent als servidors
de noms de la zona arrel. Aquesta informació té un tractament especial
diferent del de les altres zones.

• file nom_fitxer_zona: Indica el fitxer amb els registres de recurs de la zona.
En l’exemple és el fitxer db.inf.ioc.cat.

Cal posar especial atenció en la definició dels fitxers de zona per a la resolució
inversa, utilitzant per exemple la xarxa 192.168.20.0/24. La zona s’anomena
20.168.192.in-addr.arpa i el fitxer de zona db.192.168.20. El nom del fitxer conté
l’adreça de xarxa en l’ordre natural, però el domini té els octets invertits perquè
forma part del domini in-addr.arpa.

2.6.2 El fitxer de configuració DNS

Configuració bàsica

Per fer funcionar el servidor DNS cal configurar-lo prèviament. Per poder arrancar
li cal saber quin és el domini que administrarà i quins són els noms de màquina
que pertanyen al domini (definir els registres de recurs a utilitzar) entre molts altres
paràmetres de configuració.

El paquet dns conté un fitxer d’exemple de configuració d’una zona al directori
/user/share/doc/bind*/sample/etc/named.conf. Aquest fitxer es pot copiar a /etc/-
named.conf i passarà a ser la configuració bàsica del servidor DNS.

1 [root@portatil ~]# rpm −ql bind | grep named.conf
2 /etc/dbus−1/system.d/named.conf
3 /etc/named.conf
4 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/named.conf
5 /usr/share/man/man5/named.conf.5.gz

Podeu fer la llista del contingut fent:

1 [root@portatil ~]# ll /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/named.conf
2 −rw−r−−r−− 1 root root 4273 14 jun 2006 /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/

named.conf
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Observem-ne el contingut:

1 [root@portatil ~]# cat /usr/share/doc/bind−9.4.2/sample/etc/named.conf
2 //
3 // Sample named.conf BIND DNS server ‚named’ configuration file
4 // for the Red Hat BIND distribution.
5 //
6 // See the BIND Administrator’s Reference Manual (ARM) for details, in:
7 // file:///usr/share/doc/bind−*/arm/Bv9ARM.html
8 // Also see the BIND Configuration GUI : /usr/bin/system−config−bind and
9 // its manual.

10 //
11 options
12 {
13 /* make named use port 53 for the source of all queries, to allow
14 * firewalls to block all ports except 53:
15 */
16 query−source port 53;
17 query−source−v6 port 53;
18

19 // Put files that named is allowed to write in the data/ directory:
20 directory "/var/named"; // the default
21 dump−file "data/cache_dump.db";
22 statistics−file "data/named_stats.txt";
23 memstatistics−file "data/named_mem_stats.txt";
24

25 };
26 logging
27 {
28 /* If you want to enable debugging, eg. using the ‚rndc trace’ command,
29 * named will try to write the ‚named.run’ file in the $directory (/var/

named).
30 * By default, SELinux policy does not allow named to modify the /var/

named directory,
31 * so put the default debug log file in data/ :
32 */
33 channel default_debug {
34 file "data/named.run";
35 severity dynamic;
36 };
37 };
38 //
39 // All BIND 9 zones are in a "view", which allow different zones to be served
40 // to different types of client addresses, and for options to be set for groups
41 // of zones.
42 //
43 // By default, if named.conf contains no "view" clauses, all zones are in the
44 // "default" view, which matches all clients.
45 //
46 // If named.conf contains any "view" clause, then all zones MUST be in a view;
47 // so it is recommended to start off using views to avoid having to restructure
48 // your configuration files in the future.
49 //
50 view "localhost_resolver"
51 {
52 /* This view sets up named to be a localhost resolver ( caching only nameserver

).
53 * If all you want is a caching−only nameserver, then you need only define this

view:
54 */
55 match−clients { localhost; };
56 match−destinations { localhost; };
57 recursion yes;
58 # all views must contain the root hints zone:
59 include "/etc/named.root.hints";
60

61 /* these are zones that contain definitions for all the localhost
62 * names and addresses, as recommended in RFC1912 − these names should
63 * ONLY be served to localhost clients:
64 */



Serveis de Xarxa 89 Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)

65 include "/etc/named.rfc1912.zones";
66 };
67 view "internal"
68 /* This view will contain zones you want to serve only to "internal" clients
69 that connect via your directly attached LAN interfaces − "localnets" .
70 */
71 match−clients { localnets; };
72 match−destinations { localnets; };
73 recursion yes;
74 // all views must contain the root hints zone:
75 include "/etc/named.root.hints";
76

77 // include "named.rfc1912.zones";
78 // you should not serve your rfc1912 names to non−localhost clients.
79

80 // These are your "authoritative" internal zones, and would probably
81 // also be included in the "localhost_resolver" view above :
82

83 zone "my.internal.zone" {
84 type master;
85 file "my.internal.zone.db";
86 };
87 zone "my.slave.internal.zone" {
88 type slave;
89 file "slaves/my.slave.internal.zone.db";
90 masters { /* put master nameserver IPs here */ 127.0.0.1; } ;
91 // put slave zones in the slaves/ directory so named can update

them
92 };
93 zone "my.ddns.internal.zone" {
94 type master;
95 allow−update { key ddns_key; };
96 file "slaves/my.ddns.internal.zone.db";
97 // put dynamically updateable zones in the slaves/ directory so

named can
98 update them
99 };
100 };
101 key ddns_key
102 {
103 algorithm hmac−md5;
104 secret "use /usr/sbin/dns−keygen to generate TSIG keys";
105 };
106 view "external"
107 {
108 /* This view will contain zones you want to serve only to "external" clients
109 * that have addresses that are not on your directly attached LAN interface

subnets:
110 */
111 match−clients { !localnets; !localhost; };
112 match−destinations { !localnets; !localhost; };
113

114 recursion no;
115 // you’d probably want to deny recursion to external clients, so you

don’t
116 // end up providing free DNS service to all takers
117

118 // all views must contain the root hints zone:
119 include "/etc/named.root.hints";
120

121 // These are your "authoritative" external zones, and would probably
122 // contain entries for just your web and mail servers:
123

124 zone "my.external.zone" {
125 type master;
126 file "my.external.zone.db";
127 };
128 };
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En la configuració per defecte es poden analitzar els diversos elements que es
configuren:

• options: En la secció options s’hi defineixen les opcions genèriques del
servidor DNS.

• logging: es defineix com serà el procés d’enregistrament dels logs del
servei.

• localhost_resolver: aquesta secció permet definir el servidor DNS com un
servidor només cache. És a dir, no és autoritari de cap domini, no gestiona
cap domini, cap zona, no té fitxers de zona, l’única funció que fa és de
servidor DNS cache.

• internal: aquesta secció permet definir les zones i zones delegades que es
volen gestionar amb el servidor. Es donarà servei a les xarxes locals internes
que es defineixen en aquesta secció.

• external: defineix el servei a oferir a clients externs a la xarxa local. És per
oferir serveis DNS a clients exteriors.

La figura 2.3 mostra una eina gràfica que permet la configuració del servei de
noms.

Figura 2.3. Applet gràfic de gestió del servidor bind

En sistemes GNU/Linux és usual que els servidors es gestionin editant directament els fitxers de configuració. Es disposa, però,
d’applets gràfics que permeten fer aquesta mateixa tasca des de l’entorn gràfic. Usualment no fan res propi, és a dir, simplement

serveixen per modificar els fitxers de text de configuració a través d’un entorn gràfic més amable.

Exemple de configuració bàsica

Com heu pogut veure el fitxer d’exemple que proporciona bind és força complex.
Una configuració per donar servei a una escola podria ser la següent:
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Fitxer de configuració del servei named que es troba a /etc/named.conf :

1 // named.conf for inf.escola.org
2 options { // definició d’opcions globals
3 directory "/var/named";
4 // query−source port 53;
5 forward only;
6 forwarders {
7 100.1.1.201;
8 100.1.1.202;
9 };

10 };
11

12 //zone "." { // definició dels nodes arrel
13 // type hint;
14 // file "root.hints";
15 //};
16

17 //zone "0.0.127.in−addr.arpa" { // definició del localhost
18 // type master;
19 // file "localhost.rev.zone";
20 //};
21

22 zone "inf.escola.org" { // definició per a la resolució directa
23 notify no;
24 type master;
25 file "inf.escola.org.zone";
26 };
27

28 zone "0.16.172.in−addr.arpa" { // definició per a la resolució inversa
29 notify no;
30 type master;
31 file "inf.escola.org.rev.zone";
32 };

El fitxer de zona per a la resolució directa anomenat en l’exemple anteri-
orinf.escola.org.zone conté els registres de recurs que defineixen la zona:

1 ; Zone file for inf.escola.org
2 $TTL 3D
3 @ INSOA server.inf.escola.org. postmaster.inf.escola.org. (
4 2007101910; Serial
5 8H ; Refresh
6 2H ; Retry
7 4W ; Expire
8 1D); Minimum TTL
9 NS server

10 MX 10 mailhost
11 A 172.16.0.10
12

13 ; loopback
14 localhostA 127.0.0.1
15

16 ; Ordinadors del departament
17 ; subxarxa 172.16.0.0 mask 255.255.255.192
18 server A172.16.0.10
19 mailhost A172.16.0.10
20 www CNAME server
21 ftp CNAME server
22 ldap CNAME server
23

24 ; Servidors, router, i impressora
25 router A 172.16.0.1
26 hp−7200c A 172.16.0.5
27

28 ; Estacions departament. Adreça IP fixa i automàtica des de DHCP.
29 pcprofe01 A 172.16.0.15
30 pcprofe02 A 172.16.0.16
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31

32 ; Estacions aula−1. Adreca IP fixa i automàtica des de DHCP.
33 ; subxarxa 172.16.0.128 mask 255.255.255.192
34 switch−AA 172.16.0.251
35 pc01 A 172.16.0.131
36 pc02 A 172.16.0.132

Per a cada xarxa client que es defineix cal definir el fitxer de resolució inversa de
la xarxa en el domini in-addr.arpa. El fitxer de resolució inversa correspon al nom
inf.escola.org.rev.zone. Aquí hi ha una entrada PTR per a cada host definit en la
resolució directa.

1 ; Zone file for 0.168.192.in−addr.arpa
2 $TTL 3D
3 @INSOA server.inf.escola.org. postmaster.inf.escola.org. (
4 2007101910; Serial
5 8H ; Refresh
6 2H ; Retry
7 4W ; Expire
8 1D) ; Minimum TTL
9 NS server.inf.escola.org.

10 ; departament
11 1 IN PTR router.inf.escola.org.
12 5 IN PTR hp−7200c.inf.escola.org.
13 10 IN PTR server.inf.escola.org.
14 15 IN PTR pcprofe01.inf.escola.org.
15 16 IN PTR pcprofe02.inf.escola.org.
16 131 IN PTR pc01.inf.escola.org.
17 132 IN PTR pc02.inf.escola.org.
18 251 IN PTR switch−A.inf.escola.org.

2.6.3 El client DNS: resolver, hosts i nsswitch

Un equip client que vol resoldre un nom de host té diferents maneres de fer-
ho. Es pot fer localment mitjançant un fitxer de hosts (típicament el /etc/hosts)
o distribuïdament usant DNS (el resolver). De fet, es poden aplicar tots dos
mètodes conjuntament indicant-ne la precedència en algun fitxer de configuració
del sistema (en sistemes Unix, el fitxer /etc/ nsswitch.conf).

Resolver

El resolver és la part client del sistema de noms de dominis DNS, que està organit-
zat en una estructura client-servidor. Cada resolver implementa les seves opcions,
però n’hi ha que són suficientment genèriques per descriure-les. En la majoria de
sistemes Unix, aquestes opcions es defineixen en el fitxer /etc/resolv.conf.

Les següents són les directives del fitxer /etc/resolv.conf:

• Domain (local domain name o nom de domini local) indica el nom de
domini del host al qual pertany el resolver, serveix per completar els
noms de domini que no són qualificats (FQDN). Per exemple, amb el
valor de domain inf.ioc.cat., si es vol resoldre pc30 (un nom de host no
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qualificat) se li afegirà el nom de domini indicat; per tant, s’intentarà
resoldre pc30.inf.ioc.cat. Generalment, la directiva domain és excloent de
la directiva search.

• Search permet modificar el comportament per defecte indicant explícita-
ment la llista de dominis a aplicar. El primer d’aquests és aplicat com el nom
del domini local (local domain name) i és per això que la directiva search és
excloent de la directiva domain. Si per exemple s’utilitza search inf.ioc.cat
inf.ioc.net gencat.cat per resoldre el nom de host pc30, s’aplicarà cada
domini seqüencialmentpc30.inf.ioc.cat, pc30.inf.ioc.net i pc30.gencat.cat.

• Nameserver permet especificar el servidor de noms a utilitzar. Se’n poden
indicar fins a tres per si no hi ha accés al servidor. El resolver intenta
connectar amb el primer servidor i si ho aconsegueix realitza les consultes
a aquest servidor. Si el servidor no és accessible intenta el següent, i així
també per a l’últim. Fixeu-vos que disposar de tres servidors de noms no
significa que si el primer no pot respondre la consulta es repeteix la mateixa
consulta al següent. En general, els servidors de noms no restringeixen
l’accés de manera que qualsevol host hi pot fer consultes.

La figura 2.4 mostra una interfície gràfica que permet configurar els servidors
DNS.

Figura 2.4. Applet gràfic de configuració del resolver

En aquest exemple s’observa que s’han definit dos servidors de noms DNS,un de primari i un
de secundari. La directiva search correspon al valor local.lan. Tal com és tradicional en

sistemes GNU/Linux i Unix, aquest applet gràfic simplement modifica el fitxer de configuració
/etc/resolv.conf.

1 # Exemple de fitxer de configuració client /etc/resolv.conf
2 [root@portatil ~]# cat /etc/resolv.conf
3 ; generated by /sbin/dhclient−script
4 search ioc.cat
5 nameserver 80.58.61.250
6 nameserver 80.58.61.254

Criteri de resolució

Per defecte, quan cal resoldre un
nom de host (i no s’ha
especificat la directiva search),
el resolver fa el següent: si el
nom de host inclou un punt
(pc30.inf ) mira de resoldre’l tal
qual i, si no pot, hi aplica el nom
de domini (pc30.inf.inf.ioc.cat.).
Si el nom de host no conté cap
punt (pc30), primer s’afegeix el
domini i es mira de resoldre
(pc30.inf.ioc.cat.), i si no es
troba es mira de resoldre tal qual
(pc30).

Servidor de noms d’una
altra organització

Es poden configurar els hosts
perquè utilitzin el servidor de
noms d’una altra organització
(perquè és més ràpid, per
estalviar-se feina, etc.), però no
és una bona pràctica.
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nsswitch

Un host que vol fer la resolució d’un nom pot optar per fer-la localment amb
el fitxer hosts o usant DNS amb el resolver. De fet, els pot utilitzar tots dos,
simplement ha d’indicar en quin ordre. En els sistemes Unix hi ha el fitxer de
configuració /etc/nsswitch.conf, que entre altres coses permet configurar l’ordre
de les resolucions de noms.

Una entrada tipus hosts: dns files indica que primer es mira de resoldre el nom per
DNS i si no es pot es busca al fitxer de hosts local. Una entrada tipus hosts: files
dns indica que primerament es buscarà en el fitxer dehosts local i posteriorment
el DNS. Aquesta opció acostuma a ser més utilitzada si es permet que un host
pugui personalitzar els noms del seu entorn i tinguin precedència sobre els noms
del DNS.

1 # Exemple de fitxer de selecció de tipus de resolució:
2 [root@portatil ~]# cat /etc/nsswitch.conf
3 #
4 # /etc/nsswitch.conf
5 #
6 # An example Name Service Switch config file. This file should be
7 # sorted with the most−used services at the beginning.
8 #
9 # The entry ‚[NOTFOUND=return]’ means that the search for an

10 # entry should stop if the search in the previous entry turned
11 # up nothing. Note that if the search failed due to some other reason
12 # (like no NIS server responding) then the search continues with the
13 # next entry.
14 #
15 # Legal entries are:
16 #
17 # nisplus or nis+ Use NIS+ (NIS version 3)
18 # nis or yp Use NIS (NIS version 2), also called YP
19 # dns Use DNS (Domain Name Service)
20 # files Use the local files
21 # db Use the local database (.db) files
22 # compat Use NIS on compat mode
23 # hesiod Use Hesiod for user lookups
24 # [NOTFOUND=return] Stop searching if not found so far
25 #
26

27 # To use db, put the "db" in front of "files" for entries you want to be
28 # looked up first in the databases
29 #
30 # Example:
31 #passwd: db files nisplus nis
32 #shadow: db files nisplus nis
33 #group: db files nisplus nis
34

35 passwd: files
36 shadow: files
37 group: files
38

39 #hosts: db files nisplus nis dns
40 hosts: files dns

Fitxer de hosts

En tot sistema sempre es poden personalitzar els noms dels hosts mitjançant un
fitxer local, generalment anomenat hosts (/etc/hosts en sistemes Unix). És un fitxer
de text net que conté una entrada per línia del tipus ip nom_canònic alias1 alias2
... aliasn. Per a una IP determinada es defineix el seu nom canònic (nom únic
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identificatiu) i altres noms que actuen com a àlies del nom canònic. Per exemple,
192.168.0.1 server.inf.ioc.cat server machine defineix els àlies server i machine
per al host server.ioc.cat.

El fitxer de host es pot utilitzar en un entorn de xarxa petit, però no es pot
escalar a grans xarxes. Caldria posar dins el fitxer els noms de tots elshosts de
la xarxa i copiar el fitxer en cada host. Justament per evitar aquesta dificultat, es
va desenvolupar el sistema DNS.

1 # Fitxer d’exemple lmhosts.sam d’un sistema operatiu Windows:
2 # Copyright (c) 1993−1999 Microsoft Corp.
3 #
4 # Este es un archivo LMHOSTS de ejemplo utilizado por TCP/IP de Microsoft
5 # para Windows.
6 #
7 # Este archivo contiene las direcciones de IP asociadas con nombres (NetBIOS)
8 # de equipos. Cada entrada debería encontrarse en una línea individual. La
9 # dirección de IP debería colocarse en la primera columna seguida del nombre de

10 # equipo correspondiente. La dirección de IP y el nombre de equipo
11 # deberían estar separados como mínimo por un espacio o tabulador. El carácter
12 # "#" se usa generalmente para indicar el principio de un comentario (consulte
13 # las excepciones ms adelante).
14 #
15 # Este archivo es compatible con los archivos lmhosts de TCP/IP de Microsoft
16 # LAN Manager 2.x y ofrece las siguientes extensiones:
17 #
18 # #PRE
19 # #DOM:<dominio>
20 # #INCLUDE <nombre_de_archivo>
21 # #BEGIN_ALTERNATE
22 # #END_ALTERNATE
23 # \0xnn (permite caracteres no imprimibles)
24 #
25 # Cualquier entrada iniciada con "#PRE" provocar que la entrada se cargue
26 # en la ‡cach. De forma predeterminada, las entradas no son cargadas,
27 # sino que se consultan sólo cuando la resolución dinámica de nombres falla.
28 #
29 # Cualquier entrada iniciada con "#DOM:<dominio>" asociar la entrada
30 # con el dominio especificado en <dominio>. Esto influye en cómo los servicios
31 # Examinador e Inicio de sesión actúa en entornos TCP/IP. Para cargar una

entrada
32 # #DOM es necesario agregar #PRE a la línea.
33 #
34 # Especificando "#INCLUDE <nombre_de_archivo>" obligar al software RFC
35 # NetBIOS (NBT) a buscar y tratar el <nombre_de_archivo> como si fuera
36 # local. <nombre_de_archivo> es generalmente un nombre basado en UNC,
37 # permitiendo que un lmhosts central sea mantenido en un servidor. Si el

servidor
38 # se encuentra fuera del área de difusión, probablemente será necesario
39 # proporcionar al servidor información sobre direcciones de servidores antes
40 # de #INCLUDE.
41 #
42 # #BEGIN_ y #END_ALTERNATE permiten agrupar múltiples sentencias
43 # #INCLUDE. Cualquier éxito individual se considera éxito del grupo.
44 #
45 # Finalmente, caracteres no imprimibles pueden ser incluidos en este tipo de
46 # archivos, primero se ponen entre comillas los nombre NetBIOS y después
47 # se utiliza la notación \0xnn para especificar un valor hexadecimal para un
48 # carácter no imprimible.
49 #
50 # El siguiente ejemplo ilustra todas estas extensiones:
51 #
52 # 102.54.94.97 rhino #PRE #DOM:conectividad #red DC de

grupo
53 # 102.54.94.102 "nombreap \0x14" #servidor ap especial
54 # 102.54.94.123 popular #PRE #servidor origen
55 # 102.54.94.117 localsrv #PRE #necesario para "#INCLUDE"
56 # #BEGIN_ALTERNATE
57 # #INCLUDE \\localsrv\public\lmhosts
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58 # #INCLUDE \\rhino\public\lmhosts
59 # #END_ALTERNATE
60 #
61 # En el ejemplo anterior, el servidor "nombreap" contiene un carácter
62 # especial en su nombre, el nombre de servidor "popular" es cargado, y
63 # el nombre de servidor "rhino" es especificado, por lo que puede ser
64 # utilizado para un posterior #INCLUDE de archivo lmhosts central si
65 # el sistema "localsrv" no está disponible.
66 #
67 # Tenga en cuenta que en cada búsqueda se analiza el archivo completo,

incluyendo los
68 # comentarios, por lo que mantener la mínima cantidad de comentarios mejora el

rendimiento.
69 # Sin embargo no es siempre recomendable agregar sólo las entradas de archivo

LMHOSTS al final
70 # de este archivo.

La figura 2.5 mostra una interfície gràfica de gestió de xarxa des d’on configurar
noms de host i àlies.

Figura 2.5. Applet gràfic per configurar noms de host

Així per exemple podem observar que el pc01 corresponent a l’adreça IP 192.168.1.32 també
es pot anomenar desk1, pere i usuari1.

2.7 Realització de transferències entre dos o més servidors

Els dominis d’Internet s’administren en zones, cada una gestionada per dos o
més servidors de noms. Segons l’estàndard, cada zona té un servidor primari i
almenys un o més servidors secundaris. Ambdós són autoritaris per a la zona
que administren. Caldrà, doncs, que aquests servidors disposin d’informació tan
coherent com sigui possible, que comparteixin la mateixa informació. Això es
realitza mitjançant les transferències de zona.

Sovint els servidors de noms actuen també com a cache, emmagatzemant en la
memòria les respostes d’altres servidors per tal d’incrementar l’eficiència. Quan
emeten aquestes respostes actuen de forma no autoritària.
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Primari/secundari(s): una zona és gestionada per un servidor primari i un
o més servidors secundaris o de backup.
Autoritari/no autoritari: els servidors d’una zona (el primari i els
secundaris) són autoritat per a aquella zona que administren. Les respostes
que emeten basant-se en la informació del cache (i no de la base de dades de
zona) són no autoritàries.
Transferència de zona: la informació de la base de dades de zona ha de
ser coherent entre els servidors primari i secundaris. La transferència de
zona és el mecanisme que s’estableix per fer que comparteixin la mateixa
informació.

2.7.1 Autoritari, no autoritari i informació de base de dades de zona

Cada zona de l’espai dels noms de domini és gestionada per un o més servidors
autoritaris per a la zona. Significa que són els servidors que manen, que tenen
l’última paraula respecte de la zona. De fet significa que són els servidors que
administren la zona. Aquests servidors es configurem com a autoritaris de la
zona. Les respostes que emeten a consultes referents a la seva zona porten un
segell indicant que són autoritàries, que provenen de la font de la informació de la
base de dades distribuïda de l’espai de noms de domini.

Els servidors de noms guarden en un emmagatzematge cache les respostes que
reben d’altres servidors. Aquesta informació també és utilitzada per elaborar
respostes a consultes de dominis fora de la zona de la qual són autoritaris. És
a dir, quan un servidor rep d’un altre la llista de servidors autoritaris (en una
consulta interactiva) per una zona, aquesta llista s’emmagatzema al cache. Quan
un servidor rep una resposta a una consulta també es guarda. Quan es rep una
resposta negativa, indicant que el domini de la consulta o el tipus de dada sol·licitat
no existeix, també es guarda. S’anomena negative caching.

Un servidor respon utilitzant la informació de la base de dades de la seva zona,
però també respon a altres consultes utilitzant la informació existent en el seu
cache. Quan es repeteix una consulta efectuada abans, s’utilitza la resposta del
cache. També s’utilitza del cache la llista de servidors autoritaris per una zona
més propera al domini que es busca, per tal de no preguntar als servidors arrel.
Quan un servidor de noms respon utilitzant la informació del cache, la resposta és
no autoritativa. No prové del servidor autoritari de la zona sinó que s’utilitza una
informació prèviament obtinguda (i que pot estar desfasada).

Per exemple, primerament s’ha fet una consulta per al domini adm.ioc.cat, i
en el procés de resolució recursiu el servidor ha obtingut la llista de servidors
autoritaris per als dominis .cat i ioc.cat. Si ara es demana al mateix servidor pel
domini inf.ioc.cat primerament provarà de resoldre aquest domini, però com que
és desconegut el següent domini més pròxim és ioc.cat i aquest sí que el coneix,
perquè el té emmagatzemat al cache de la resposta anterior. S’utilitzarà la llista de
servidors autoritaris del domini ioc.cat per obtenir una resposta o per continuar
descendint per l’arbre de l’espai de noms.
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Emmagatzemar informació de les respostes d’altres servidors en la cache propor-
ciona dos grans avantatges:

1. Incrementa la velocitat de resposta. Ja no cal anar a trobar la resposta a la
font de dades de la zona, sinó que s’utilitza la informació d’una resposta
anterior.

2. Evita la sobrecàrrega dels servidors arrel.

No cal anar per a cada consulta al node arrel un cop es disposa al cache
d’informació més propera al domini a cercar. La utilització del cache té, però,
un inconvenient que cal mesurar bé, les dades que s’utilitzen no necessàriament
són actualitzades ni reflecteixen l’estat actual de la xarxa. DNS es basa en una base
de dades jeràrquica i distribuïda on la informació es troba en els fitxers gestionats
per cada servidor de zona. Una dada emmagatzemada en el cache pot no reflectir
la dada real que ha estat modificada en el servidor autoritari de zona, però que
encara no s’ha propagat perquè la dada es manté en el cache fins a caducar el TTL
(temps de vida de la dada).

Són servidors autoritaris els que administren una zona (tant el servidor
primari com els secundaris). Tenen accés a la informació de la base de dades
de zona.
Són respostes no autoritàries les que provenen de la informació desada en
la memòria cache.

Fixeu-vos que si la informació del cache es desa indefinidament, els canvis que
es fessin en els servidors autoritaris no es propagarien als altres servidors (perquè
segurament ja disposarien d’una resposta en el cache anterior). Cal un mecanisme
perquè la informació del cache caduqui transcorregut un cert interval de temps.

Anomenem TTL time to live (temps de vida) l’interval de temps que les dades
han de perdurar en el cache; un cop transcorregut, les dades s’eliminen. Si fa falta
una dada, per obtenir-la caldrà fer una consulta de nou. Si el TTL és un interval
de temps petit es facilita la propagació de les actualitzacions (millor consistència
de la informació), però es penalitza el rendiment, ja que caldrà fer consultes més
sovint (tornar a les fonts de dades). Si el TTL és un interval de temps gran el
rendiment millora (més consultes són contestades directament del cache en lloc
de consultar la font de dades), però fa que la propagació dels canvis sigui més
lenta. Això provoca menys consistència de la base de dades distribuïda de noms i
incrementa la possibilitat de proporcionar informació errònia.

El temps del TTL l’estableix l’administrador de sistemes. Ha de saber buscar un
compromís entre el rendiment (TTL més gran implica menys trànsit de consultes i
consultes més ràpides) i la consistència de la informació (TTL més petit significa
propagació més fàcil).

L’ús de l’emmagatzematge de respostes en memòria cache no és exclusiu del
servidor de noms. Sovint el resolver també implementa una petitacache per
proporcionar més rendiment i velocitat de resposta a les aplicacions. Fins i tot
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algunes aplicacions (per exemple el navegador web Firefox) implementen la seva
pròpia cache per millorar el rendiment.

2.7.2 Servidor primari/secundari

L’estàndard que defineix el DNS (domain name system) estableix que cal confi-
gurar dos o més servidors autoritaris per a cada zona anomenats servidor primari
i servidor secundari. El motiu és proporcionar un mecanisme de redundància,
robustesa, rendiment i bakcup. Si el servidor de noms falla i és únic possiblement
la xarxa caurà, serà inoperativa. Per una banda els usuaris no saben les adreces
IP dels hosts, dels serveis, de les seus web, etc. als quals volen accedir. D’altra
banda, molts serveis de xarxa requereixen la resolució DNS per funcionar. Per tant,
el servidor de noms és un punt crític en tota xarxa. Un segon servidor autoritari
proporciona redundància i robustesa en cas que el primari caigui. Proporciona
més rendiment perquè les consultes es poden repartir, balancejar, entre els dos
o més servidors. I proporciona un mecanisme de backup o salvaguarda amb la
repetició de les dades.

L’estàndard defineix que calen almenys dos servidors i segur que estem avesats a
configurar clients de xarxa omplint els camps del DNS primari i DNS secundari
del proveïdor d’Internet a casa. De totes maneres, ningú obliga a seguir els
estàndards. En una xarxa petita amb pocs equips i pocs requeriments podem
utilitzar un únic servidor DNS. Sabem, però, que si cau no funcionarà la xarxa.

El servidor primari és el que manté la base de dades de la zona i el que l’actualitza.
El servidor secundari obté una còpia de la base de dades de la zona a través del
primari. Existeix un mecanisme d’actualització d’informació de zona entre el
servidor primari i el secundari.

El servidor primari manté la base de dades de la zona i l’actualitza.
Aquesta informació es copia als servidors secundaris utilitzant un procés
de transferència.
Establir com i quan s’ha de fer aquesta transferència és important
per proporcionar un bon servei DNS. Cal buscar un compromís entre
actualitzar constantment la informació o disposar d’informació caducada.

Es poden definir més servidors secundaris per millorar el rendiment del servei de
resolució de noms. Si hi ha moltes consultes o es té molta por a una caiguda del
sistema es poden configurar més servidors, així les consultes es poden repartir
entre tots ells. De totes maneres el més usual és un servidor primari i un de
secundari. Recordeu que tant el servidor primari com el secundari són autoritat,
tot i que només el primari té els fitxers de zona. El secundari n’obté una còpia.

Es pot configurar un servidor de noms de domini perquè actuï fent la funció de
només cache. No gestiona cap zona, simplement atén les peticions dels resolver
client i les passa a altres servidors de noms. La seva funció és emmagatzemar en
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cache les respostes que obté abans de passar-les als clients. Això li permetrà que
les futures consultes que siguin repetides les pugui contestar directament en lloc
de demanar-les a un altre servidor. Evidentment aquest tipus de servidor no emet
respostes amb autoritat.

El següent exemple mostra la llista dels servidors de noms de Google i de l’IOC:

1 [root@localhost ~]# host −t NS google.com
2 google.com name server ns2.google.com.
3 google.com name server ns4.google.com.
4 google.com name server ns3.google.com.
5 google.com name server ns1.google.com.
6

7 [root@localhost ~]# host −t NS ioc.cat
8 ioc.cat name server dns2.nominalia.com.
9 ioc.cat name server dns1.nominalia.com.

2.7.3 Transferència de zones

El protocol DNS indica que cal utilitzar almenys dos servidors DNS per a una
zona, un serà el master o primari i els altres slaves o secundaris. Tots aquests seran
autoritat per a la zona. L’administrador fa el manteniment únicament dels fitxers de
zona del servidor primari (conté els originals). Els servidors secundaris obtenen
els seus fitxers de configuració de zona del primari o d’un altre de secundari. El
procés de transferència de la informació de la zona entre primari i secundari és
automatitzat i és transparent per a l’administrador.

Els fitxers de zona no fan cap referència al fet que el nameserver que els utilitza
sigui primari o secundari, és en el fitxer de configuració global del servei DNS (el
fitxer named.conf per a l’aplicació BIND 9) on cal indicar-ho. De fet, els fitxers
de zona es transfereixen del primari als secundaris i han de contenir la mateixa
informació.

Generalment els servidors secundaris disposen d’una còpia local pròpia del
fitxer de root i del de loopback, ja que sempre és el mateix fitxer. Les altres
configuracions ens transfereixen des del primari. Per tant, un servidor DNS
secundari és primari per al domini root i loopback i secundari per a la resta de
la zona.

L’administrador del sistema en posar en funcionament un servidor secundari ha de
copiar-hi els fitxers corresponents al loopback, a la zona root (db.cache) i el fitxer
de configuració global (/etc/named.conf en BIND 9). En el fitxer de configuració
global caldrà modificar l’atribut type amb el valor slave; l’atribut file amb un nom
tipus bak.db.<nom_zona> i afegir un atribut masters amb la llista de les adreces
IP que són autoritaris de la zona. Els canvis caldrà fer-los en totes les definicions
de zones excepte per al loopback i per a root hints.

1 # extracte d’un fitxer /etc/named.conf
2 zone "example.com" { // definició de la zona on és autoritari
3 type master;
4 file "example.com.db";
5 allow−transfer { // Ips dels servidors secundaris als quals es permet
6 192.168.4.14; // transferir la zona
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7 192.168.5.53; };
8 };
9 zone "." { // definició dels nodes arrel

10 type hint;
11 file "root.hints"; };
12 zone "0.0.127.in−addr.arpa" { // definició del localhost
13 type master;
14 file "localhost.rev.zone"; };

En l’exemple anterior es defineixen els fitxers per a la resolució inversa del
loopback i el fitxer de resolució dels nodes arrel, que sempre es fa de la mateixa
manera. La part interessant és on es defineix el mateix servidor com a màster de
la zona example.com i els servidors 192.168.4.14 i 192.168.5.53 com a secundaris
d’aquesta zona.

Es poden posar diverses adreces IP amb servidors autoritzats de la zona en
l’atribut masters. Segons sigui el programa/versió que s’utilitzi de servidor DNS
s’aplicarà un criteri d’elecció. Els fitxers que es transfereixen del servidor primari
al secundari no cal desar-los localment en el servidor secundari (la informació
resideix a memòria), però s’aconsella fer-ho utilitzant l’atribut file. D’aquesta
manera el servidor secundari pot continuar treballant, encara que el servidor
primari no sigui accessible (fins que li caduquin les dades).

1 # fragment d’un fitxer /etc/named.conf d’un servidor secundari
2 zone "eng.example.com" {
3 type slave;
4 file "eng.example.com.bk";
5 masters { 192.168.4.12; 192.168.4.13}; // Ips dels servidors primàris
6 };

En l’exemple anterior s’observa que aquest servidor es defineix amb l’atribut slave
per a la zona eng.example.com. També s’indiquen quins són els servidors primaris
d’aquesta zona, d’on pot rebre la transferència de zona. Usualment el primer és el
primari i si n’hi ha més d’un són altres secundaris.

L’actualització de la informació entre el servidor primari i els secundaris
és molt important. Establir correctament aquests paràmetres és un art. Un
servidor amb informació antiga causa un mal funcionament a la xarxa, un
servidor actualitzat constantment consumeix els recursos de la xarxa.

Per cada fitxer de zona hi ha una entrada SOA que conté els valors necessaris per
governar les transferències. Per exemple en l’entrada:

1 inf.ioc.cat. IN SOA ns1.inf.ioc.cat. admin.ns1.inf.ioc.cat. ( 1h 3h 1h 1w 1h )

Els camps entre parèntesis corresponen a:

• serial (1h): valor que indica el número de versió de les dades. A cada
actualització s’incrementa. Quan el secundari contacta al primari mira
aquest valor, si en el màster és superior sol·licita actualitzar la zona.

• refresh (3h): és l’interval de temps cada quan el secundari ha de contactar
amb el primari per comprovar si cal actualitzar la zona.
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Comprovació DNS

L’administrador pot verificar el
funcionament del servidor DNS

observant:

• l’estat del servei (on,
off )

• el PID del servei (ha
d’estar running).

• el registre de logs.

• monitorar el trànsit de
xarxa amb una eina
tipus wireshark.

• l’estat dels ports.

• retry (1h): si no pot contactar amb el primari en fer un refresh ho torna a
intentar passat aquest interval de temps.

• expire (1w): si el primari no és accessible aquest és el temps que el secundari
pot continuar responent a les consultes de la zona. Un cop transcorregut ha
de deixar de fer-ho, perquè es considera que les dades són massa antigues i
desfasades.

• negative caching ttl (1h): indica el temps que ha de mantenir a lacache les
respostes negatives el secundari (dominis no trobats).

2.8 Comprovació de funcionament del servei

En informàtica (a diferència del que passa en l’aviació, per exemple), normalment
es comprova si funcionen les coses provant-les. Si el servei DNS emet les
respostes adequades, és que funciona. Possiblement la manera mes fàcil de fer-
ho és fent ping als noms de domini que es volen comprovar.

Existeixen moltes eines per fer consultes DNS simulant el funcionament d’un
client i que permeten observar la resposta del servidor. Les més populars són les
utilitats nslookup, dig i host. Aquestes ordres permeten obtenir informació dels
recursos d’un servidor DNS, resoldre consultes i saber quins són els seus registres
de recurs.

Altres eines que cal saber utilitzar són la utilitat nmap, que permet analitzar els
ports d’un host i sniffers de xarxa que permetin monitorar tot el trànsit DNS que
s’està produint. Les utilitats iptraf i wireshark són perfectes per observar el trànsit
TCP i UDP que pot generar el protocol DNS.

2.8.1 Comprovació del funcionament bàsic

Comprovar que el servidor DNS està en funcionament és un procés ben senzill,
n’hi ha prou de comprovar que el servei està engegat. Això no vol dir, en cap
cas, que el servei estigui funcionant correctament. Potser el servidor està engegat
però no està correctament configurat. De fet, la configuració és la part realment
important de l’administració d’un servei i també del servei DNS.

A part de comprovar l’estat del servei (amb l’opció status), l’administrador pot
assegurar-se que el dimoni del servei està en execució buscant el seu PID (process
identifier o indicador de número de procés). Una altra activitat a fer és monitorar
el registre d’activitats del servei (els logs). Tot el trànsit DNS és trànsit de xarxa
TCP/IP; per tant, també es pot observar l’estat dels ports i analitzar el trànsit que
s’hi produeix.

Tot procés en el sistema té un identificador de procés. El PID dels serveis
usualment es desen en el sistema de fitxers (en el directori /var/run) en forma de
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fitxer que conté un valor numèric (en text) corresponent al PID del procés. Amb
el servei en marxa sempre es pot observar el PID del servidor amb:

1 [root@portatil ~]# ps ax | grep named
2 3612 ? Ss 0:00 /usr/sbin/named
3

4 [root@portatil ~]# service named status
5 named (pid 3612) s’està executant...
6

7 [root@portatil ~]# ll /var/run/named.pid
8 −rw−r−−r−− 1 root root 5 29 jun 14:17 /var/run/named.pid
9 [root@portatil ~]# cat /var/run/named.pid

10 3612

Un cop iniciat el servei es crea un fitxer de bloqueig o lock amb el nom del servei
per evitar iniciar-ne una altra instància. Els fitxers de lock usualment es troben a
/var/lock i són un simple fitxer de text buit on la seva pròpia existència ja marca
que el servei està en marxa. En parar el servei el fitxer s’elimina. Podem observar
això fent:

1 [root@portatil ~]# cat /var/lock/subsys/named
2 [root@portatil ~]# ll /var/lock/subsys/named
3 −rw−r−−r−− 1 root root 0 1 jun 18:26 /var/lock/subsys/named

Tots els serveis del sistema normalment es monitoren anotant en fitxers de text un
registre de totes les accions que realitzen, són els fitxers coneguts com a fitxers de
log. Tant es pot utilitzar un fitxer genèric pel sistema com un fitxer independent
per a un servei determinat. El servidor DHCP utilitza el fitxer de monitoratge
estàndard /var/log/messages. En aquest fitxer s’enregistra cada cop que el servei
s’engega i s’atura.

1 # exemple de missatges en engegar i aturar el servei
2 [root@portatil ~]# cat /var/log/messages | grep named
3 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: starting BIND 9.5.1−P2 −u named
4 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: found 2 CPUs, using 2 worker threads
5 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: using up to 4096 sockets
6 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: loading configuration from ‚/etc/named.

conf’
7 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: max open files (1024) is smaller than

max sockets
8 (4096)
9 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: using default UDP/IPv4 port range:

[1024, 65535]
10 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: using default UDP/IPv6 port range:

[1024, 65535]
11 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: listening on IPv6 interface lo, ::1#53
12 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: listening on IPv4 interface lo,

127.0.0.1#53
13 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: automatic empty zone: 127.IN−ADDR.ARPA
14 ... output suprimit ...
15 Oct 3 17:40:18 localhost named[5532]: running
16 Oct 3 17:40:34 localhost named[5532]: received control channel command ‚stop’
17 Oct 3 17:40:34 localhost named[5532]: shutting down: flushing changes
18 Oct 3 17:40:34 localhost named[5532]: stopping command channel on 127.0.0.1#

953
19 Oct 3 17:40:34 localhost named[5532]: stopping command channel on ::1#953
20 Oct 3 17:40:34 localhost named[5532]: no longer listening on ::1#53
21 Oct 3 17:40:34 localhost named[5532]: no longer listening on 127.0.0.1#53
22 Oct 3 17:40:34 localhost named[5532]: exiting

Sovint l’administrador vol comprovar que els ports que utilitza el protocol DNS
estan oberts. En GNU/Linux fàcilment es pot fer una llista dels serveis associats a
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cada port mitjançant el fitxer /etc/services. Algunes utilitats com nmap permeten
detectar els ports oberts. Per exemple, podem fer:

1 #Llista dels ports que inclouen alguna referència DNS:
2 [root@portatil ~]# cat /etc/services | grep DNS
3 [root@portatil ~]# cat /etc/services | grep dns
4 dnsix 90/tcp # DNSIX Securit Attribute Token

Map
5 dnsix 90/udp # DNSIX Securit Attribute Token

Map
6 sdnskmp 558/tcp # SDNSKMP
7 sdnskmp 558/udp # SDNSKMP
8 dns2go 1227/tcp # DNS2Go
9 dns2go 1227/udp # DNS2Go

10 menandmice−dns 1337/tcp # menandmice DNS
11 menandmice−dns 1337/udp # menandmice DNS
12 sunscalar−dns 1870/tcp # SunSCALAR DNS Service
13 sunscalar−dns 1870/udp # SunSCALAR DNS Service
14 ddns−v3 2164/tcp # Dynamic DNS Version 3
15 ddns−v3 2164/udp # Dynamic DNS Version 3
16 spw−dnspreload 3849/tcp # SPACEWAY DNS Preload
17 spw−dnspreload 3849/udp # SPACEWAY DNS Prelaod
18 dns−llq 5352/tcp # DNS Long−Lived Queries
19 dns−llq 5352/udp # DNS Long−Lived Queries
20 mdns 5353/tcp # Multicast DNS
21 mdns 5353/udp # Multicast DNS

De fet, però, el servei DNS sabem que utilitza el port 53 i no apareix en la llista.
Si observem el fitxer /etc/services veurem que s’indica amb el nom domain.

1 [root@portatil ~]# cat /etc/services | grep domain
2 domain 53/tcp # name−domain server
3 domain 53/udp

2.8.2 Eines de comprovació d’un servidor DNS

Hi ha diverses eines per comprovar el funcionament d’un servidor DNS, i les més
usuals són nslookup, dig i host. El procés de revisió el podríem basar en els
apartats següents:

1. Comprovar que el servei està en funcionament.

2. Comprovar un nom local del domini. Provar-lo sense qualificar (només el
nom.tipus pc01), qualificat amb punt al final (tipus pc01.escola.org.) i sense
el punt al final (tipus pc01.escola.org). Exemples:

• nslookup server ns1.inf.ioc.cat

• nslookup server.inf.ioc.cat ns1.inf.ioc.cat

• nslookup server. ns1.inf.ioc.cat

• nslookup server.ins.ioc.cat. ns1.inf.ioc.cat

• nslookup server.ins.ioc.cat ns1.inf.ioc.cat

3. Comprovar un nom de domini remot, fora del domini que s’està provant. Per
exemple:
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1 nslookup www.uoc.net ns1.inf.ioc.cat

4. Comprovar des d’un servidor remot un nom de domini local a la nostra zona.
Cal que la zona estigui integrada en l’altre espai de noms. És a dir, cal una
zona pare que hagi delegat en el domini que s’està revisant. Per exemple:

nslookup mahatma <nom_ns_de un proveidor ISP>. Si es vol, es pot crear un
subdomini a la zona i delegar, i el domini pare ha de permetre resoldre noms del
domini fill.

Tot seguit es presenten diverses eines de consulta DNS molt populars. Les utilitats
nslookup, dig i host permeten obtenir informació dels recursos d’un servidor DNS,
resoldre consultes i saber quins són els seus registres de recurs.

Altres eines que cal saber utilitzar són la utilitat nmap, que permet analitzar els
ports d’un host; i sniffers de xarxa tipus iptraf i wireshark, que permeten monitorar
el trànsit TCP i UDP.

Utilitat dig

Exemple de consulta dels registres de recurs del servidor ioc.cat:

1 [root@portatil ~]# dig ioc.cat ANY
2

3 ; <<>> DiG 9.9.5−9−Debian <<>> ioc.cat ANY
4 ;; global options: +cmd
5 ;; Got answer:
6 ;; −>>HEADER<<− opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34042
7 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 10, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 5
8

9 ;; OPT PSEUDOSECTION:
10 ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
11 ;; QUESTION SECTION:
12 ;ioc.cat. IN ANY
13

14 ;; ANSWER SECTION:
15 ioc.cat. 858 IN SOA dns1.nominalia.com. root.dns1.nominalia.com. 1431937190

86400 7200 2592000 300
16 ioc.cat. 858 IN MX 10 aspmx.l.google.com.
17 ioc.cat. 858 IN MX 30 aspmx2.googlemail.com.
18 ioc.cat. 858 IN MX 30 aspmx5.googlemail.com.
19 ioc.cat. 858 IN MX 30 aspmx3.googlemail.com.
20 ioc.cat. 858 IN MX 20 alt1.aspmx.l.google.com.
21 ioc.cat. 858 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com.
22 ioc.cat. 858 IN MX 30 aspmx4.googlemail.com.
23 ioc.cat. 858 IN NS dns2.nominalia.com.
24 ioc.cat. 858 IN NS dns1.nominalia.com.
25

26 ;; AUTHORITY SECTION:
27 ioc.cat. 858 IN NS dns2.nominalia.com.
28 ioc.cat. 858 IN NS dns1.nominalia.com.
29

30 ;; ADDITIONAL SECTION:
31 aspmx.l.google.com. 14 IN A 173.194.67.26
32 aspmx.l.google.com. 14 IN AAAA 2a00:1450:400c:c00::1a
33 dns1.nominalia.com. 264 IN A 81.88.57.102
34 dns2.nominalia.com. 349 IN A 62.193.205.63
35

36 ;; Query time: 3 msec
37 ;; SERVER: 147.83.2.3#53(147.83.2.3)
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38 ;; WHEN: Thu Jun 04 16:24:11 CEST 2015
39 ;; MSG SIZE rcvd: 408

En el següent exemple es consulten quins són els servidors de noms arrel:

1 [root@portatil ~]# dig . ANY
2 ; <<>> DiG 9.4.2 <<>> . ANY
3 ;; global options: printcmd
4 ;; Got answer:
5 ;; −>>HEADER<<− opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47921
6 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 14, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 3
7

8 ;; QUESTION SECTION:
9 ;. IN ANY

10

11 ;; ANSWER SECTION:
12 . 240358 IN NS H.ROOT−SERVERS.NET.
13 . 240358 IN NS B.ROOT−SERVERS.NET.
14 . 240358 IN NS I.ROOT−SERVERS.NET.
15 . 240358 IN NS K.ROOT−SERVERS.NET.
16 . 240358 IN NS J.ROOT−SERVERS.NET.
17 . 240358 IN NS C.ROOT−SERVERS.NET.
18 . 240358 IN NS G.ROOT−SERVERS.NET.
19 . 240358 IN NS L.ROOT−SERVERS.NET.
20 . 240358 IN NS E.ROOT−SERVERS.NET.
21 . 240358 IN NS M.ROOT−SERVERS.NET.
22 . 240358 IN NS F.ROOT−SERVERS.NET.
23 . 240358 IN NS D.ROOT−SERVERS.NET.
24 . 240358 IN NS A.ROOT−SERVERS.NET.
25 . 62937 IN SOA A.ROOT−SERVERS.NET. NSTLD.

VERISIGN−GRS.COM.
26 2007121601 1800 900 604800 86400
27

28 ;; AUTHORITY SECTION:
29 . 240358 IN NS L.ROOT−SERVERS.NET.
30 . 240358 IN NS A.ROOT−SERVERS.NET.
31 . 240358 IN NS D.ROOT−SERVERS.NET.
32 . 240358 IN NS J.ROOT−SERVERS.NET.
33 . 240358 IN NS H.ROOT−SERVERS.NET.
34 . 240358 IN NS C.ROOT−SERVERS.NET.
35 . 240358 IN NS I.ROOT−SERVERS.NET.
36 . 240358 IN NS M.ROOT−SERVERS.NET.
37 . 240358 IN NS B.ROOT−SERVERS.NET.
38 . 240358 IN NS G.ROOT−SERVERS.NET.
39 . 240358 IN NS F.ROOT−SERVERS.NET.
40 . 240358 IN NS E.ROOT−SERVERS.NET.
41 . 240358 IN NS K.ROOT−SERVERS.NET.
42

43 ;; ADDITIONAL SECTION:
44 A.ROOT−SERVERS.NET. 601520 IN A 198.41.0.4
45 B.ROOT−SERVERS.NET. 581337 IN A 192.228.79.201
46 C.ROOT−SERVERS.NET. 581337 IN A 192.33.4.12
47

48 ;; Query time: 0 msec
49 ;; SERVER: 192.168.0.10#53(192.168.0.10)
50 ;; WHEN: Mon Dec 17 19:02:12 2007
51 ;; MSG SIZE rcvd: 502

El següent és un exemple de consulta dels servidors autoritaris que existeixen per
al domini .com:

1 [root@portatil ~]# dig com. ANY
2 ; <<>> DiG 9.4.2 <<>> com. ANY
3 ;; global options: printcmd
4 ;; Got answer:
5 ;; −>>HEADER<<− opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34936
6 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 3
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7

8 ;; QUESTION SECTION:
9 ;com. IN ANY

10

11 ;; ANSWER SECTION:
12 com. 80008 IN NS h.gtld−servers.net.
13 com. 80008 IN NS k.gtld−servers.net.
14 com. 80008 IN NS b.gtld−servers.net.
15 com. 80008 IN NS i.gtld−servers.net.
16 com. 80008 IN NS m.gtld−servers.net.
17 com. 80008 IN NS l.gtld−servers.net.
18 com. 80008 IN NS e.gtld−servers.net.
19 com. 80008 IN NS j.gtld−servers.net.
20 com. 80008 IN NS f.gtld−servers.net.
21 com. 80008 IN NS a.gtld−servers.net.
22 com. 80008 IN NS g.gtld−servers.net.
23 com. 80008 IN NS c.gtld−servers.net.
24 com. 80008 IN NS d.gtld−servers.net.
25

26 ;; AUTHORITY SECTION:
27 com. 80008 IN NS c.gtld−servers.net.
28 com. 80008 IN NS j.gtld−servers.net.
29 com. 80008 IN NS g.gtld−servers.net.
30 com. 80008 IN NS h.gtld−servers.net.
31 com. 80008 IN NS k.gtld−servers.net.
32 com. 80008 IN NS i.gtld−servers.net.
33 com. 80008 IN NS e.gtld−servers.net.
34 com. 80008 IN NS l.gtld−servers.net.
35 com. 80008 IN NS f.gtld−servers.net.
36 com. 80008 IN NS a.gtld−servers.net.
37 com. 80008 IN NS b.gtld−servers.net.
38 com. 80008 IN NS m.gtld−servers.net.
39 com. 80008 IN NS d.gtld−servers.net.
40

41 ;; ADDITIONAL SECTION:
42 a.gtld−servers.net. 72862 IN A 192.5.6.30
43 a.gtld−servers.net. 79678 IN AAAA 2001:503:a83e::2:30
44 b.gtld−servers.net. 72862 IN A 192.33.14.30
45

46 ;; Query time: 0 msec
47 ;; SERVER: 192.168.0.10#53(192.168.0.10)
48 ;; WHEN: Mon Dec 17 19:02:50 2007
49 ;; MSG SIZE rcvd: 487

Utilitat nslookup

Podem utilitzar la utilitat nslookup per fer consultes DNS de tot tipus. Es pot fins
i tot seleccionar quin és el servidor al qual es dirigeixen les consultes.

Observeu quins són els nodes arrel:

1 nslookup:
2 > .
3 Server: 192.168.0.10
4 Address: 192.168.0.10#53
5

6 Non−authoritative answer:
7 . nameserver = G.ROOT−SERVERS.NET.
8 . nameserver = F.ROOT−SERVERS.NET.
9 . nameserver = L.ROOT−SERVERS.NET.

10 . nameserver = I.ROOT−SERVERS.NET.
11 . nameserver = E.ROOT−SERVERS.NET.
12 . nameserver = K.ROOT−SERVERS.NET.
13 . nameserver = A.ROOT−SERVERS.NET.
14 . nameserver = C.ROOT−SERVERS.NET.
15 . nameserver = M.ROOT−SERVERS.NET.
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16 . nameserver = H.ROOT−SERVERS.NET.
17 . nameserver = D.ROOT−SERVERS.NET.
18 . nameserver = J.ROOT−SERVERS.NET.
19 . nameserver = B.ROOT−SERVERS.NET.
20 .
21 origin = A.ROOT−SERVERS.NET
22 mail addr = NSTLD.VERISIGN−GRS.COM
23 serial = 2007121601
24 refresh = 1800
25 retry = 900
26 expire = 604800
27 minimum = 86400
28

29 Authoritative answers can be found from:
30 . nameserver = J.ROOT−SERVERS.NET.
31 . nameserver = F.ROOT−SERVERS.NET.
32 . nameserver = K.ROOT−SERVERS.NET.
33 . nameserver = I.ROOT−SERVERS.NET.
34 . nameserver = C.ROOT−SERVERS.NET.
35 . nameserver = D.ROOT−SERVERS.NET.
36 . nameserver = M.ROOT−SERVERS.NET.
37 . nameserver = G.ROOT−SERVERS.NET.
38 . nameserver = E.ROOT−SERVERS.NET.
39 . nameserver = A.ROOT−SERVERS.NET.
40 . nameserver = B.ROOT−SERVERS.NET.
41 . nameserver = L.ROOT−SERVERS.NET.
42 . nameserver = H.ROOT−SERVERS.NET.
43 A.ROOT−SERVERS.NET internet address = 198.41.0.4
44 B.ROOT−SERVERS.NET internet address = 192.228.79.201
45 C.ROOT−SERVERS.NET internet address = 192.33.4.12

Observeu els noms dels servidors autoritaris per al domini .cat:

1 nslookup:
2 > cat
3 Server: 192.168.0.10
4 Address: 192.168.0.10#53
5

6 Non−authoritative answer:
7 cat
8 origin = ns.nic.cat
9 mail addr = dnsmaster.knipp.de

10 serial = 2007121773
11 refresh = 10800
12 retry = 10800
13 expire = 604800
14 minimum = 86400
15 cat nameserver = ns1.nic.es.
16 cat nameserver = merapi.switch.ch.
17 cat nameserver = ns−ext.nrt1.isc.org.
18 cat nameserver = ns.nic.cat.
19 cat nameserver = ns−ext.isc.org.
20 cat nameserver = ns5.knipp.de.
21 cat nameserver = dns4.ad.
22 cat nameserver = cat−dns.denic.de.
23 cat nameserver = dns−cat.pch.net.
24

25 Authoritative answers can be found from:
26 cat nameserver = dns4.ad.
27 cat nameserver = ns1.nic.es.
28 cat nameserver = ns−ext.nrt1.isc.org.
29 cat nameserver = ns−ext.isc.org.
30 cat nameserver = merapi.switch.ch.
31 cat nameserver = cat−dns.denic.de.
32 cat nameserver = dns−cat.pch.net.
33 cat nameserver = ns.nic.cat.
34 cat nameserver = ns5.knipp.de.
35 ns1.nic.es internet address = 194.69.254.1
36 ns5.knipp.de internet address = 195.253.6.62
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37 dns4.ad internet address = 194.158.64.10
38 ns−ext.isc.org internet address = 204.152.184.64

Utilitzant el servidor de noms d’un altre domini, per exemple dns.gencat.net,
també podem fer-li consultes:

1 nslookup
2 > server 83.247.128.1
3 Default server: 83.247.128.1
4 Address: 83.247.128.1#53
5 > set type=any
6 > mail.yahoo.com
7 Server: 83.247.128.1
8 Address: 83.247.128.1#53
9

10 Non−authoritative answer:
11 mail.yahoo.com canonical name = login.yahoo.com.
12

13 Authoritative answers can be found from:
14 yahoo.com nameserver = ns2.yahoo.com.
15 yahoo.com nameserver = ns1.yahoo.com.
16 yahoo.com nameserver = ns3.yahoo.com.
17 yahoo.com nameserver = ns4.yahoo.com.
18 yahoo.com nameserver = ns5.yahoo.com.
19 yahoo.com nameserver = ns6.yahoo.com.
20 yahoo.com nameserver = ns8.yahoo.com.
21 ns2.yahoo.com internet address = 68.142.255.16
22 ns1.yahoo.com internet address = 66.218.71.63
23 ns3.yahoo.com internet address = 217.12.4.104
24 ns4.yahoo.com internet address = 68.142.196.63
25 ns5.yahoo.com internet address = 216.109.116.17
26 ns6.yahoo.com internet address = 202.43.223.170
27 ns8.yahoo.com internet address = 202.165.104.22

Utilitat host

Per saber a qui correspon l’adreça IP utilitzada en l’últim exemple anterior:

1 [root@portatil ~]# host 83.247.128.1
2 1.128.247.83.in−addr.arpa domain name pointer dns.gencat.net.
3

4 Per veure la informació del domini de la uoc:
5 [root@portatil ~]# host −a uoc.es
6 Trying "uoc.es"
7 ;; −>>HEADER<<− opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51683
8 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
9

10 ;; QUESTION SECTION:
11 ;uoc.es. IN ANY
12

13 ;; ANSWER SECTION:
14 uoc.es. 86400 IN NS nepal.uoc.es.
15 uoc.es. 86400 IN NS tibet.uoc.es.
16 uoc.es. 86400 IN SOA tibet.uoc.es. root.tibet.uoc.es

. 2008062000
17 28800 7200 604800 86400
18

19 ;; ADDITIONAL SECTION:
20 nepal.uoc.es. 86077 IN A 213.73.40.47
21 tibet.uoc.es. 86077 IN A 213.73.40.45
22

23 Received 137 bytes from 80.58.61.250#53 in 97 ms

Per veure els servidors de correu de Google:
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1 [root@portatil ~]# host −t MX google.com
2 google.com mail is handled by 10 smtp1.google.com.
3 google.com mail is handled by 10 smtp2.google.com.
4 google.com mail is handled by 10 smtp3.google.com.
5 google.com mail is handled by 10 smtp4.google.com.

Utilitat nmap

La utilitat nmap fa un escaneig dels ports de l’equip indicat. Molt sovint
s’ha considerat una eina atacant, però de fet és una excel·lent eina per a un
administrador per observar l’estat dels ports del servidor. Podem generar la llista
de l’estat del port on escolta el servidor DNS:

1 [root@dnsServer ~]# nmap localhost
2 Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2008−06−07 14:50 CEST
3 Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
4 Not shown: 1692 closed ports
5 PORT STATE SERVICE
6 22/tcp open ssh
7 53/udp open dns
8 80/tcp open http
9 111/tcp open rpcbind

10 443/tcp open https
11 8000/tcp open http−alt
12 Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.116 seconds

Utilitat ping

Podem observar el trànsit UDP d’una consulta DNS amb la utilitat iptraf on es pot
veure la connexió del client de sortida usant el port dinàmic 32771 al port 53 del
servidor 80.58.61.250. Per una banda activar iptraf i per l’altra fer una consulta
que requereixi resolució DNS.

1 [root@portatil ~]# ping www.google.com
2 PING www.l.google.com (66.102.9.99) 56(84) bytes of data.
3 64 bytes from 66.102.9.99: icmp_seq=1 ttl=244 time=114 ms
4 64 bytes from 66.102.9.99: icmp_seq=2 ttl=244 time=74.7 ms
5

6 −−− www.l.google.com ping statistics −−−
7 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
8 rtt min/avg/max/mdev = 74.735/94.539/114.343/19.804 ms

En una altra sessió hem fet prèviament:

1 [root@portatil ~]# iptraf

La figura 2.6 permet observar el trànsit UDP corresponent a un diàleg DNS.
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Figura 2.6. Imatge d’una captura amb iptraf

2.8.3 Consultar la configuració del client: el resolver

El client d’una consulta DNS utilitza el resolver. Són biblioteques amb les quals
està enllaçada l’aplicació client que correspongui. És a dir, no hi ha un programa
resolver client, sinó que cada aplicació client o el dimoni de xarxa n’implementa
un.

El fitxer que conté la configuració del resolver en sistemes GNU/Linux és el
/etc/resolv.conf :

1 [root@portatil ~]# cat /etc/resolv.conf
2 ; generated by /sbin/dhclient−script
3 search local.lan
4 nameserver 80.58.61.250
5 nameserver 80.58.61.254

L’ordre en què s’han de resoldre les consultes client pot ser primer mirant els
fitxers de configuració local (usualment el fitxer /etc/hosts) i després consultant
un servidor DNS o a l’inrevés. Aquesta configuració es defineix en el fitxer
/etc/nsswitch.

1 [root@portatil ~]# cat /etc/nsswitch.conf
2 #
3 # /etc/nsswitch.conf
4 ... output suprimit ...
5 # Example:
6 #passwd: db files nisplus nis
7 #shadow: db files nisplus nis
8 #group: db files nisplus nis
9

10 passwd: files
11 shadow: files
12 group: files
13
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14 #hosts: db files nisplus nis dns
15 hosts: files dns

2.8.4 Monitorar el trànsit amb Wireshark

Activar un snifer de xarxa com per exemple Wireshark per monitorar el trànsit
DNS.

Podem fer que el client sol·liciti una consulta DNS simplement fent un ping a una
nova adreça IP que no estigui al cache local i que calgui resoldre via DNS.

1 [root@portatil ~]# ping www.google.com
2 PING www.l.google.com (66.102.9.104) 56(84) bytes of data.
3 64 bytes from lm−in−f104.google.com (66.102.9.104): icmp_seq=1 ttl=244 time=118

ms
4 64 bytes from lm−in−f104.google.com (66.102.9.104): icmp_seq=2 ttl=244 time

=75.3 ms
5 −−− www.l.google.com ping statistics −−−
6 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
7 rtt min/avg/max/mdev = 75.313/96.914/118.516/21.603 ms

En la captura següent (figura 2.7) podeu observar que s’ha fet el ping, el client
ha resolt per ARP l’adreça del router local i llavors ha preguntat al servidor DNS
(80.58.61.250) per l’adreça de www.google.com. El servidor DNS ha contestat
indicant que l’adreça IP buscada és 66.102.9.104. Fixeu-vos que és una consulta
DNS que busca un registre de tipus A (host).

Podeu observar també que s’ha fet una consulta de resolució inversa en la
qual s’ha comprovat que l’adreça IP 66.102.9.104 correspon realment al domini
www.google.com.

Figura 2.7. Imatge d’una captura de trànsit DNS utilitzant l’aplicació wireshark
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A continuació, podeu observar la llista de text de les quatre trames que contenen
informació DNS capturades amb el wireshark (s’han exportat en format text):

1 No. Time Source Destination Protocol Info
2 3 0.000449 192.168.1.34 80.58.61.250 DNS Standard query A www

.google.com
3

4 Frame 3 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
5 Ethernet II, Src: AsustekC_15:80:7e (00:17:31:15:80:7e), Dst: XaviTech_7b:ff:1d
6 (00:01:38:7b:ff:1d)
7 Internet Protocol, Src: 192.168.1.34 (192.168.1.34), Dst: 80.58.61.250

(80.58.61.250)
8 User Datagram Protocol, Src Port: filenet−rmi (32771), Dst Port: domain (53)
9 Domain Name System (query)

10 [Response In: 4]
11 Transaction ID: 0x9d09
12 Flags: 0x0100 (Standard query)
13 Questions: 1
14 Answer RRs: 0
15 Authority RRs: 0
16 Additional RRs: 0
17 Queries
18 www.google.com: type A, class IN
19

20 No. Time Source Destination Protocol Info
21 4 0.074927 80.58.61.250 192.168.1.34 DNS Standard query

response CNAME
22 www.l.google.com A 66.102.9.104 A 66.102.9.147 A 66.102.9.99
23

24 Frame 4 (142 bytes on wire, 142 bytes captured)
25 Ethernet II, Src: XaviTech_7b:ff:1d (00:01:38:7b:ff:1d), Dst: AsustekC_15:80:7e
26 (00:17:31:15:80:7e)
27 Internet Protocol, Src: 80.58.61.250 (80.58.61.250), Dst: 192.168.1.34

(192.168.1.34)
28 User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: filenet−rmi (32771)
29 Domain Name System (response)
30 [Request In: 3]
31 [Time: 0.074478000 seconds]
32 Transaction ID: 0x9d09
33 Flags: 0x8180 (Standard query response, No error)
34 Questions: 1
35 Answer RRs: 4
36 Authority RRs: 0
37 Additional RRs: 0
38 Queries
39 www.google.com: type A, class IN
40 Answers
41 www.google.com: type CNAME, class IN, cname www.l.google.com
42 www.l.google.com: type A, class IN, addr 66.102.9.104
43 www.l.google.com: type A, class IN, addr 66.102.9.147
44 www.l.google.com: type A, class IN, addr 66.102.9.99
45

46 No. Time Source Destination Protocol Info
47 7 0.193929 192.168.1.34 80.58.61.250 DNS Standard query PTR

104.9.102.66.in−
48 addr.arpa
49

50 Frame 7 (85 bytes on wire, 85 bytes captured)
51 Ethernet II, Src: AsustekC_15:80:7e (00:17:31:15:80:7e), Dst: XaviTech_7b:ff:1d
52 (00:01:38:7b:ff:1d)
53 Internet Protocol, Src: 192.168.1.34 (192.168.1.34), Dst: 80.58.61.250

(80.58.61.250)
54 User Datagram Protocol, Src Port: filenet−rmi (32771), Dst Port: domain (53)
55 Domain Name System (query)
56 [Response In: 8]
57 Transaction ID: 0x6539
58 Flags: 0x0100 (Standard query)
59 Questions: 1
60 Answer RRs: 0
61 Authority RRs: 0

Podeu descarregar-vos
aquesta captura del diàleg
DNS en la secció
“Annexos” del web del
mòdul.
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62 Additional RRs: 0
63 Queries
64 104.9.102.66.in−addr.arpa: type PTR, class IN
65

66 No. Time Source Destination Protocol Info
67 8 0.229144 80.58.61.250 192.168.1.34 DNS Standard query

response PTR lm−
68 in−f104.google.com
69

70 Frame 8 (120 bytes on wire, 120 bytes captured)
71 Ethernet II, Src: XaviTech_7b:ff:1d (00:01:38:7b:ff:1d), Dst: AsustekC_15:80:7e
72 (00:17:31:15:80:7e)
73 Internet Protocol, Src: 80.58.61.250 (80.58.61.250), Dst: 192.168.1.34

(192.168.1.34)
74 User Datagram Protocol, Src Port: domain (53), Dst Port: filenet−rmi (32771)
75 Domain Name System (response)
76 [Request In: 7]
77 [Time: 0.035215000 seconds]
78 Transaction ID: 0x6539
79 Flags: 0x8180 (Standard query response, No error)
80 Questions: 1
81 Answer RRs: 1
82 Authority RRs: 0
83 Additional RRs: 0
84 Queries
85 104.9.102.66.in−addr.arpa: type PTR, class IN
86 Answers
87 104.9.102.66.in−addr.arpa: type PTR, class IN, lm−in−f104.google.com

2.9 Realitzar documentació de suport a l’usuari

Una de les facetes més ignorades en el camp de la informàtica és la confecció
de manuals i documentació de suport. Com a clients molt sovint ens queixem
que falta informació o que està mal redactada. Com a administradors de xarxa
no trobem mai temps per anotar les coses. Mentre les tenim al cap no creiem
necessari fer la documentació, quan no ho tenim al cap, ja ens és impossible fer-
ho, i sovint, és just quan es faria falta haver-ho fet! Fem un repàs de la informació
necessària que cal documentar, tant per a l’usuari com per a l’administrador.

El client ha de saber:

• Com contactar amb el servidor DNS. Quin programari ha d’utilitzar i com
l’ha de configurar per fer ús del servei.

• Quina és la informació que s’obtindrà via DNS. Cal saber visualitzar,
consultar aquesta informació i saber què significa, per a què serveix.

Així doncs, la documentació de l’usuari descriurà el procés per activar el client
dns, amb captures de pantalla que facilitin aquest procés. La part més important
és mostrar un exemple de configuració de xarxa on es detalli el significat de cada
element i explicar a l’usuari com fer aquesta consulta. Un exemple d’informació
a proporcionar podria ser el següent:

1 # L’usuari pot consultar la configuració dns l’ordre:
2 C:\>ifconfig /all
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3 Configuración IP de Windows
4 Nombre del host . . . . . . . . . : nombre−29b9943f
5 Sufijo DNS principal . . . . . . :
6 Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
7 Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
8 Proxy WINS habilitado. . . . . : No
9 Lista de búsqueda de sufijo DNS: local.lan

10

11 Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas :
12 Estado de los medios. . . .: medios desconectados
13 Descripción. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Net

Connection
14 Dirección física. . . . . . . . . : 00−31−02−44−9F−5A
15

16 Adaptador Ethernet Conexión de área local :
17 Sufijo de conexión específica DNS : local.lan
18 Descripción. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI−E Gigabit

Ether NIC
19 Dirección física. . . . . . . . . : 00−21−32−80−23−7D
20 DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
21 Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
22 Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
23 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
24 Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
25 Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
26 Servidores DNS . . . . . . . . . .: 80.58.61.250
27 80.58.61.254
28 Concesión obtenida . . . . . . . : jueves, 24 de septiembre de 2009

12:09:16
29 Concesión expira . . . . . . . . .: jueves, 24 de septiembre de 2009

13:09:16
30

31 # Podem observar els servidors de noms DNS que s’utilitzen.

La documentació de l’usuari pot incloure també referències a la documentació
oficial del programari client que s’estigui utilitzant i enllaços web d’aquest
programari.
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Introducció

Els historiadors afirmen que la impremta no era un invent europeu sinó xinès i
que es remuntava a l’any 960. Tot i amb això, es diu que va ser a principis del
Renaixement quan es van començar a gravar sobre planxes de fusta en diverses
ciutats alemanyes i holandeses. Més endavant, a principis del segle XV es van
començar a gravar planxes amb lletres gòtiques.

Aquests gravats van representar el primer vehicle per transmetre al llarg de
les generacions fragments bíblics, moments històrics, etc. D’aquell en derivà
els vehicles pels quals importants personatges plasmaven les seves reflexions,
pensaments o investigacions. Com tot en aquest món, aquells gravats rudimentaris
han derivat en les pàgines web. Internet ha permès augmentar i facilitar que milers
de notícies apareguin a la llum pública immediatament després d’haver-se produït
i que milers de reflexions puguin veure la llum tot i la censura que encara existeix
en alguns països.

Internet ha esdevingut una gran plataforma per unificar criteris i reflexions, ha
facilitat l’organització de rebel·lions socials i ha permès en alguns casos, desgra-
ciadament, organitzar accions terroristes. La Xarxa no té cap mena d’estament en
el qual es dicti quins continguts hi ha de conviure, quins tipus de continguts tenen
permís per fer-se públics en una pàgina web i quins no. La llibertat d’expressió
que tan anhelada va ser anys enrere, ara és la principal font de la qual beuen tots
els internautes. És més, aquesta llibertat d’expressió es transforma en una llibertat
d’intercanvi, ja que a la Xarxa s’hi poden trobar des d’exàmens, passant per apunts
i llibres fins a llibres històrics que han estat digitalitzats.

És tal la capacitat d’intercanvi i descàrrega que existeix a Internet que diverses
cadenes de televisió nord-americanes han optat per posar a disposició dels
internautes la descàrrega de tots els capítols d’algunes de les sèries més importants
i amb més audiència de tots els anys. Aquest no és més que un petit pas del gran
camí que ha representat, representa i representarà Internet i els internautes que hi
conviuen.

En l’apartat “Instal·lació de serveis de transferència de fitxers” coneixerem les
principals eines que, des del punt de vista del programari existent a la xarxa, que
facilita l’emmagatzematge a distància de tot tipus d’arxius a mode de seguretat
(això és, per la realització de còpies de seguretat), o bé, per la compartició d’arxius
o la informació que hi hagi continguda.

D’altra banda, en l’apartat “Gestió de serveis de correu electrònic” veurem i
analitzarem com les comunicacions han evolucionat fins a establir la immediatesa
enfront de qualsevol altre requeriment propi d’una comunicació. Analitzarem,
doncs, aquelles eines que faciliten l’intercanvi de comunicacions en forma de
correus electrònics (emulant el correu postal), o bé, converses en línia com si ens
trobéssim cara a cara amb el nostre interlocutor.
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Val a dir que per treballar els continguts d’aquesta unitat i treure’n el màxim
rendiment, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació
que s’aporten amb la unitat formativa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Instal·la serveis de transferència de fitxers, descrivint les seves característiques
i aplicacions.

• Establert la utilitat i mode d’operació del servei de transferència de fitxers.

• Instal·la un servei de transferència de fitxers.

• Crea usuaris i grups per a accés remot al servidor.

• Configura l’accés anònim.

• Estableix límits en les diferents maneres d’accés.

• Comprova l’accés al servidor, tant en manera activa com en manera passiva.

• Realitza proves amb clients en línia de comandaments i en manera gràfica.

• Realitza la documentació adient per donar suport a l’usuari.

2. Gestiona servidors de correu electrònic identificant requeriments d’utilització
i aplicant criteris de configuració.

• Descriu els diferents protocols que intervenen en la tramesa i recollida del
correu electrònic.

• Instal·la un servidor de correu electrònic.

• Crea comptes d’usuari i verifica l’accés de les mateixes.

• Defineix àlies per als comptes de correu.

• Aplica mètodes per impedir usos indeguts del servidor de correu electrònic.

• Instal·la serveis per permetre la recollida remota del correu existent a les
bústies d’usuari.

• Utilitza clients de correu electrònic per enviar i rebre correu.

• Realitza la documentació adient per donar suport a l’usuari.
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1. Instal·lació de serveis de transferència de fitxers

Va ser l’antropòloga nord-americana Margaret Mead (1901-1978) qui, després
d’estudiar la relació entre la psicologia i la personalitat individual, va afirmar que
“mai hem de dubtar que un petit grup de gent unida pugui canviar el món; de fet,
és l’únic mode per aconseguir-ho”.

Molts han pres la sentència de Mead com a justificació del moviment social, cul-
tural i polític que va comportar la candidatura de Barack Obama a la Presidència
dels Estats Units. Ara bé, si la història dictava que la figura del líder polític
que havia d’aconseguir canalitzar les energies col·lectives havia de ser mostrada
mitjançant els principals mitjans de comunicació, el candidat Obama i el web 2.0
van demostrar tot el contrari.

El web 2.0

El terme web 2.0 va néixer a mitjan any 2004 i va esdevenir la portada dels principals
setmanaris mundials a finals de l’any 2006. Aquest concepte -mescla de les noves
tecnologies i les accions socials es va popularitzar davant de la important oferta de
centenars d’eines presents a Internet per captar usuaris i generar continguts com, per
exemple, la Wikipedia, Youtube, Flickr, Wordpress, Blogger, Myspace, Facebook, etc.

Val a dir que aquest concepte fou exposat per primer cop per Tim O’Reilly durant una
conferència amb estructura de pluja de idees per exposar com Internet havia esdevingut
una eina social en lloc d’un gran mar de pàgines web estàtiques (en referència a les
versions 1.0).

L’equip del llavors candidat Barack Obama va utilitzar molt eficientment els
principals representats del concepte “web 2.0”. De fet, es van preparar fortes
campanyes mitjançant els llocs web Youtube, Twitter, Facebook per animar els
ciutadans nord-americans perquè col·laboressin a aconseguir el canvi. Val a dir
que entre els milers de col·laboradors de l’equip del candidat podíem trobar Chris
Hughes (cofundador de Facebook) i Eric Schmidt, això és, el president executiu
de Google.

Cal destacar que, amb l’arribada de Barack Obama a la Presidència dels Estats
Units a principis de l’any 2009, s’ha aplicat els principals fonaments del concepte
“web 2.0”. Mitjançant la pàgina web de la Casa Blanca, el president Obama
ha potenciat la interacció amb els ciutadans sol·licitant, per exemple, les seves
opinions envers les legislacions pendents d’aprovar, com també la transparència,
facilitant l’accés a l’agenda del president o la llicència Creative Commons per a
tots els documents oficials que es pengin a la pàgina web de la Casa Blanca.

Val a dir que un altre principi del concepte Web 2.0 que ha volgut potenciar la
nova presidència dels Estats Units ha estat la comunicació, ja que, per exemple, tot
sovint, es publica una seqüència d’imatges per mostrar el dia a dia del president i
dels seus col·laboradors en el lloc web Flickr (figura 1.1).

Tim O’Reilly

Entre els principis constitutius
del concepte web 2.0, O’Reilly
considera que les pàgines web
han de ser plataformes de treball,
s’ha d’enfortir la intel·ligència
col·lectiva i s’ha d’evitar que el
programari estigui limitat a un
sol dispositiu.

Creative Commons

És una organització no
governamental sense ànim de
lucre que desenvolupa plans per
ajudar a aconseguir la reducció
de les barreres legals de la
creativitat mitjançant una nova
legislació i les noves tecnologies.
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Quadern de bitàcola

Es tracta del llibre on, durant les
guàrdies, els pilots de vaixell

anotaven tots els esdeveniments
d’importància que es donaven
durant la navegació (l’estat de

l’atmosfera, el rumb dels vents,
la velocitat del vaixell, etc.).

Figura 1.1. El lloc web Flickr permet emmagatzemar, ordenar, cercar i compartir fotografies i vídeos en
línia.

La victòria del candidat Barack Obama no sols va significar un triomf del concepte
“web 2.0”, sinó que va demostrar la seva força (i influència) emergent arreu de la
xarxa d’Internet i dels seus usuaris.

Si el lliure accés a la xarxa d’Internet es va caracteritzar per una navegació entre
un gran oceà de pàgines web estàtiques amb continguts poc actualitzats i sense
cap mena d’interacció amb l’usuari, la victòria del candidat Obama va demostrar
que hi havia hagut un canvi. De fet, la victòria del candidat nord-americà fou la
victòria del concepte “web 2.0”. Internet va prendre la interacció amb els usuaris
com la bandera del lideratge per esdevenir una gran xarxa social on la informació
es comparteix, s’actualitza en l’ordre de segons i disposa d’un lliure accés per a
tothom.

Si bé els usuaris d’Internet disposen d’eines com els blocs on, a mode de bitàcola,
poden inserir les seves reflexions, notícies o opinions en línia, també tenen la
possibilitat d’agrupar un major volum d’informació mitjançant una pàgina web.
De fet, davant dels diferents formats que pot tenir la informació a compartir (arxius
de so, vídeo, documents en PDF, etc.), hem de disposar de les eines per pujar la
informació a la pàgina web. En aquest cas, és el protocol de transferència d’arxius
(FTP, file transfer protocol) qui facilita aquestes tasques.

Tal com mostra la figura 1.2, per a la compartició i transferència d’arxius
mitjançant una xarxa informàtica haurem de disposar d’un programari específic
i/o un servidor que actuï com a magatzem d’informació de la pàgina web.
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Figura 1.2. El protocol de transferència de fitxers

Un procés de càrrega i descàrrega tant es pot realitzar establint una sessió FTP
des del navegador, o bé, utilitzant programari especialitzat. Val a dir que, moltes
vegades, pel tipus d’arxius emmagatzemats, un cop s’ha establert la connexió, s’ha
de proporcionar una identificació i una contrasenya assignada pel responsable del
servidor de protocol de transferència d’arxius (FTP, file transfer protocol).

Un cop que s’estableix la seva identitat s’obre un vincle entre l’ordinador client
i el servidor. A partir d’aquí les ordres s’envien i s’executen en el servidor i els
resultats es retornen al client. Aquesta comunicació permetrà navegar i manipular
els diferents arxius continguts dins de l’ordinador servidor.

Un cop s’ha finalitzat la transferència d’arxius, la connexió s’acabarà automàtica-
ment. De fet, després de finalitzar la sessió, es pot produir la desconnexió tancant
el vincle d’instruccions i finalitzant la sessió.

1.1 Instal·lació d’un servei d’FTP

Logotip del programari Filezilla

Va ser a voltants de l’any 1973 quan, paral·lelament amb l’evolució de les xarxes
informàtiques, la possibilitat de compartir la informació entre tot un ventall
d’ordinadors connectats a una mateixa xarxa va comportar la necessitat d’emma-
gatzemar aquesta mateixa informació. En cas contrari, l’accés a la informació
solament seria possible quan el dipositari de la informació estigués connectat a la
xarxa.

Fou així com va sorgir el servei de transferència de fitxers (FTP, File Transfer
Protocol) que, a grans trets, permet l’accés i còpia d’arxius entre ordinadors de
forma interactiva i a qualsevol hora. Aquest servei es basa en l’establiment d’una
connexió entre l’ordinador que actua com a client (l’ordinador des d’on s’executen
les ordres FTP) i l’ordinador servidor , és a dir, l’ordinador al qual es connecten
els diferents clients de forma remota.

El protocol de
transferència d’arxius
s’acostuma a utilitzar per
pujar a Internet les
pàgines web un cop
elaborades i dissenyades
perquè puguin estar
accessibles per al públic
des d’Internet.

En la secció “Més
informació” del web del
mòdul trobareu un enllaç
des d’on podeu
descarregar el programari
Filezilla.
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Codi obert

Popularment conegut pel seu
equivalent en anglès (open

source), aquest terme utilitzat
per identificar el programari

distribuït i desenvolupat
lliurement.

Multiplataforma

Terme utilitzat per fer referència
als programes, sistemes

operatius, llenguatges de
programació o d’altres classes de
programari que poden funcionar

en diferents combinacions de
programari i maquinari (o

plataformes).

Adreça IP

És un nombre que identifica
inequívocament un dispositiu
lògic connectat a la xarxa. De
fet, dins d’una mateixa xarxa

cadascuna de les adreces
utilitzades ha de ser única.

Tot i que des del punt de vista de programari hi ha múltiples eines per proporcionar
serveis de transferència de fitxers, un dels més populars és el programari Filezilla,
això és, un programari lliure de codi obert i multiplataforma (figura 1.3) que actua
com un potent client i servidor de transferència de fitxers -repartit en diferents
tipologies de programari i que ofereix una notable estabilitat per als seus usuaris.
En conseqüència, partint del nostre rol d’administradors d’una xarxa d’àrea local,
hem de conèixer la gestió i configuració tant d’un client com un servidor de
protocol de transferència de fitxers (FTP, file transfer protocol).

Figura 1.3. Programari Filezilla

1.1.1 Instal·lació del servidor FTP Filezilla

Considerant que l’FTP és un protocol de xarxa per a l’intercanvi d’arxiu entre
ordinadors connectats a una xarxa partint de l’arquitectura servidor-client, hem
de conèixer com atorgar la categoria de servidor a un dels ordinadors connectats
a la xarxa. Per tant, l’execució de l’arxiu autoinstal·lable del servidor FTP
del programari Filezilla en l’ordinador escollit comportarà l’accés a un procés
d’instal·lació estàndard del programari on definir els principals paràmetres del
programari.

De fet, tal com mostra la figura 1.4, serà durant el procés d’instal·lació quan el
programari ens sol·licitarà la modalitat d’arrencada del programari i, alhora, el
port pel qual accedir a l’ordinador i al programari de forma remota. Per defecte,
el port que defineix el programari és el 14147.
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Figura 1.4. Definició de la modalitat d’arrencada del programari

Un cop haguem finalitzat el procés d’instal·lació del programari del servidor
d’arxius, el programari ens sol·licitarà l’adreça IP de l’ordinador on es trobin
els arxius per posar a disposició dels clients FTP. El programari planteja aquesta
qüestió, ja que actua com a gestor per facilitar l’accés als arxius que tant poden
estar en l’ordinador on s’ha instal·lat com, per exemple, en un altre ordinador amb
major espai per emmagatzemar arxius de gran pes.

En el cas que els arxius que vulguem compartir mitjançant el servidor FTP
estiguessin en el mateix ordinador on hem instal·lat el programari, hauríem
d’establir l’adreça IP 127.0.0.1 com a adreça del servidor (figura 1.5).

Figura 1.5. Establiment de l’adreça IP del servidor FTP

Adreça 127.0.0.1

Adreça IP corresponent a la
interfície de bucle (loopback)
que permet la comunicació amb
la mateixa màquina emulant un
accés a una màquina remota
sense cap mena de connexió a
una xarxa. Aquest enviament de
dades d’anada i tornada s’utilitza
per a la realització de proves
d’accés extern a la màquina
local.
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Paral·lelament, tal com mostra la figura 1.6, un cop ja estiguem immersos en el
treball amb el programari, podrem accedir a una pantalla on definir els principals
paràmetres de configuració i ús del programari. A grans trets, el programari
facilita la definició del nombre màxim d’usuaris que es podran connectar simul-
tàniament al servidor. Paral·lelament, amb la intenció de poder gestionar l’accés
al servidor amb la major celeritat i, alhora, establint una gestió intel·ligent de les
diferents connexions desconnectant aquells usuaris que, per exemple, estiguin un
període de temps definit per l’usuari sense realitzar cap interacció amb el servidor
d’arxius.

Figura 1.6. Interfície de configuració dels paràmetres del servidor FTP

De fet, és dins de la interfície de configuració dels paràmetres del programari de
servidor d’arxius on hi ha tot un conjunt d’opcions que, tot i no ser essencials,
poden ajudar-nos a personalitzar el servidor FTP per agilitzar els seus serveis.

• Missatge de benvinguda (Welcome Message). Ens permetrà canviar el
missatge de benvinguda que apareixerà en el programari del client FTP en
el moment en què es connecti.

• Filtre d’adreces IP (IP Filter). Com a mesura de seguretat, podrem
evitar que certes adreces IP es connectin al nostre servidor d’arxius o, per
contra, que únicament es puguin connectar aquelles adreces que nosaltres
considerem més adients.

• Accés (Logging). És dins del nostre rol d’administradors on disposem de
l’opció de conèixer i gestionar quins usuaris es connecten al servidor FTP i,
alhora, quins arxius pugen o descarreguen.
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• Límit de velocitat (Speed Limit). És molt important que gestionem
correctament la nostra amplada de banda, atès que, a partir dels límits que
establim, facilitarem que els usuaris del servidor puguin descarregar o pujar
arxius amb majors facilitats (figura 1.7).

Figura 1.7. Gestió dels límits de la velocitat de càrrega i descàrrega

1.1.2 Instal·lació i configuració del client FTP Filezilla

Tot i que la gran majoria dels navegadors web poden accedir als servidors d’arxius
canviant el protocol web pel protocol de transferència de fitxers (FTP, file transfer
protocol) en la barra de navegació (figura 1.8), podem requerir pujar arxius al
servidor, o bé, treure profit de les diferents opcions que ens proporciona un client
FTP.

Figura 1.8. Accés a un servidor FTP mitjançant el navegador web

Un client FTP és un programa que s’instal·la en l’ordinador de l’usuari i que utilitza
el protocol de transferència de fitxers per establir connexions amb el servidor
d’arxius per gestionar i transferir arxius mitjançant la seva càrrega o descàrrega.
Per tant, un cop haguem instal·lat el client FTP ja podrem accedir al servidor
d’arxius sempre que coneguem el seu nom o l’adreça FTP que se li hagi assignat.

Amplada de banda

Quantitat d’informació o de
dades que es poden enviar
mitjançant una connexió de
xarxa dins d’un determinat
període de temps. L’amplada de
banda s’indica, generalment, en
l’ordre de bits per segon (bps).

En la secció “Més
informació” del web del
mòdul trobareu un enllaç
des d’on podeu
descarregar el programari
Filezilla.
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XML

El llenguatge de marques
extensible (XML, extensible

markup language) és un
llenguatge que es va proposar a

mode d’estàndard per a
l’intercanvi d’informació

estructurada entre diferents
combinacions de maquinari o

programari (bases de dades,
editors de text, fulls de càlcul,

etc.).

Val a dir que, tot i que el procés d’instal·lació del client FTP del programari
Filezilla segueix els paràmetres propis d’una instal·lació estàndard, hi ha un ventall
de paràmetres de configuració que el programari sol·licita definir. Arribats a
aquest punt, tal com mostra la figura 1.9, és important destacar l’oferta que realitza
el programari a l’hora d’escollir una de les dues opcions d’ús, això és, el mode
“segur” o el “no segur”.

Figura 1.9. Elecció del mode “segur” o “no segur”

És en el mode “segur” on mai s’emmagatzemaran els noms d’usuari ni les
contrasenyes dels servidors d’arxius amb els quals s’estableixin connexions. Per
contra, la selecció del mode “no segur” comportarà l’emmagatzematge d’un gran
volum d’informació rellevant.

El criteri per escollir una opció o una altra dependrà de l’ordinador amb el qual
estiguem treballant. Per exemple, si ens trobem en l’ordinador de casa -això és,
un entorn de confiançatendirem a escollir el mode “no segur”, que permetrà que
el programari sigui qui ompli tant els noms d’usuari com les contrasenyes des
del primer accés. Ara bé, en el cas que ens trobéssim en un ordinador aliè, seria
preferible configurar el client FTP en mode “no segur” perquè el treball amb el
client i les transferències d’arxius es realitzin amb un nivell de seguretat òptim.

Per últim, considerant que el programari pot estar instal·lat en un entorn mul-
tiusuari, podem requerir la definició d’uns paràmetres concrets per a cadascun
dels usuaris, ja que cadascun tindrà unes preferències específiques per a l’ús
del programari gestor del servidor d’arxius. És per això que el programari
ens proposarà on i com escriure la informació de configuració escollida per a
cadascun dels usuaris. En aquest cas, l’opció més recomanable és emmagatzemar
la informació en un arxiu XML.
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1.2 Usuaris i grups. Accés anònim

Un servei de protocol de transferència d’arxius “identificat” consisteix en
un servei que s’estableix entre dos ordinadors mitjançant un accés amb una
sol·licitud prèvia de permís. Es tracta, doncs, d’un accés a un compte (o
espai reservat i limitat dins del servidor FTP) mitjançant la introducció d’un
nom d’usuari i una contrasenya.

Un clar exemple de servei de transferència d’arxius identificat és el corresponent
al disseny i elaboració de pàgines web, atès que les pàgines es dissenyen en
l’ordinador i, un cop enllestides i corregides, es pugen al servidor web mitjançant
un servei de protocol de transferència d’arxius perquè les pàgines web siguin
accessibles des d’Internet.

1.2.1 Mode actiu i passiu

A diferència de la majoria dels protocols utilitzats a Internet, el servei de protocol
de transferència d’arxius (FTP, File Transfer Protocol) necessita utilitzar múltiples
ports de xarxa per establir les comunicacions i les diferents transferències de
dades.

Per defecte, els ports que utilitza un servidor FTP són el 20 i el 21 on, des del punt
de vista del servidor, el port 20 és el seleccionat per arrencar la connexió i el port
21 (també anomenat port d’ordres) és l’encarregat d’escoltar (o rebre) les ordres
provinents del client (figura 1.10). Paral·lelament, qualsevol petició de dades des
del servidor cap al client es realitza mitjançant el port 20, això és el port de dades.

Figura 1.10. Ports del protocol de transferència de fitxers

Protocols d’Internet

Conjunt de regles de
comunicació de xarxa en què es
basa Internet i que, a més,
faciliten l’intercanvi de dades
entre ordinadors connectats en
xarxa.

Un port de xarxa

És una interfície utilitzada per
comunicar-se amb un programa
a través d’una xarxa. Acostumen
a estar numerats i una
determinada implementació de
protocol de transmissió de xarxa
(per exemple, TCP o UDP)
assigna algun d’aquests números
a la informació que envia; per
exemple, el programari de correu
electrònic utilitza el port 25.
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Tallafocs

Dispositiu configurat per
controlar connexions de dades

segons una política de seguretat.
La tasca bàsica d’un tallafocs

(firewalls) -en forma de
maquinari o programari- és

controlar el trànsit entre xarxes
establint diferents nivells de
confiança com, per exemple,

entre la xarxa d’Internet i una
xarxa d’àrea local.

Arribats en aquest punt, cal destacar que tant el port escollit per a la connexió de
dades com la modalitat en què s’inicien les connexions depenen de l’opció que el
client seleccioni per a la transferència de dades des del servidor d’arxius, això és,
una transferència en mode actiu o passiu (figura 1.11).

Figura 1.11. Elecció del mode de transferència

Quan establim una comunicació amb el servidor d’arxius en mode actiu s’establei-
xen dues connexions diferents on el servidor estableix la connexió des del port 20 i
un port aleatori sense privilegis especificat per l’ordinador que actua com a client.

Ara bé, atès que molts usuaris han anat apostant, al llarg dels anys, per la utilització
de tallafocs per protegir-se de possibles atacs provinents (o mitjançant) la xarxa
d’Internet, va sorgir el mode passiu. Cal destacar que els tallafocs presents en els
ordinadors client tendeixen a rebutjar les connexions entrants des dels servidors
d’arxius, ja que les interpreten com a processos desconeguts.

En el mode passiu, és l’ordinador client qui inicia la connexió adreçant-se al servi-
dor d’arxius per sol·licitar l’accés a les dades i l’obertura dels ports corresponents
per a l’establiment de les connexions de control i dades. En conseqüència, els
tallafocs presents en els ordinadors client no detecten cap mena de connexió des
de l’exterior que pugui ser considerada perillosa.

Els usuaris que accedeixen als
servidors en règim anònim no

disposen de la majoria de privilegis
propis dels usuaris normals.

1.2.2 Accés anònim

Normalment, si bé, l’establiment de connexions amb servidors d’arxius comporta
la necessitat de disposar d’un nom d’usuari i una contrasenya per autoritzar tant la
connexió com l’accés a un compte dins del servidor, dins d’Internet hi ha servidors
d’arxius que faciliten l’accés de forma anònima.

Molts són els administradors de servidors d’arxius que, paral·lelament, amb
l’assignació d’espai de disc dins de servidor, estableixen comptes especials
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anomenats “anònim” que no requereixen contrasenya. De vegades, a mode de
mesura de seguretat, els servidors d’arxius anònims sol·liciten que, mitjançant el
programari del client FTP, s’introdueixi una adreça de correu electrònic com a
contrasenya i el terme anonymous com a nom d’usuari (figura 1.12).

Figura 1.12. Accés anònim mitjançant un client FTP

Els servidors d’arxius anònims acostumen a ser grans “calaixos de sastre” que con-
tenen arxius de programari -normalment, de domini públic o de lliure distribució-,
arxius d’imatge, de so i/o de vídeo, etc.

Per últim, tot i que gran part dels servidors d’arxius anònims acostumen a
permetre, únicament, la lectura dels arxius emmagatzemats, també n’hi ha que
faciliten la possibilitat de deixar arxius dins d’un directori d’entrada (incoming)
que, de tant en tant, és revisat per l’administrador del servidor.

1.3 Permisos. Quotes. Límit d’amplada de banda

GNULinux o, simplement, Linux és
una alternativa gratuïta al sistema
operatiu de pagament Microsoft
Windows.

Atès que el protocol FTP es va desenvolupar en l’entorn de GNU/Linux, hi ha la
possibilitat d’atorgar diferents permisos d’execució, lectura i escriptura als arxius
i, alhora, establir tres tipus d’usuaris (Propietari, Grup i Altres). Normalment, el
Propietari és qui ha creat o ha pujat l’arxiu al servidor. El Grup es refereix a un
grup d’usuaris al qual pot pertànyer el propietari i, per últim, els Altres són tots
aquells usuaris anònims o que pertanyen al grup indicat.
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Algorisme

Conjunt finit d’instruccions o
passos que serveixen per

executar una tasca o resoldre un
problema. Val a dir que es tracta

d’una seqüència finita
d’instruccions realitzables, no

ambigües, l’execució de les
quals condueix a una resolució

d’un problema.

1.3.1 Permisos

Tal com mostra la figura 1.13, per establir els permisos mitjançant el client FTP
del programari Filezilla, es poden establir els permisos clicant amb el botó dret
del ratolí sobre la carpeta o l’arxiu del qual es vulgui modificar els permisos i, a
continuació, escollir l’opció Atributs de l’arxiu.

Figura 1.13. Establiment de permisos

Com en el cas del sistema operatiu Linux, en l’intèrpret d’ordres existeix un
algorisme per assignar valors al tipus d’accés que es vol atorgar a cadascun dels
tipus d’usuari (els codis són, 4 per a lectura, 2 per a escriptura i 1 per a execució).

De fet, els permisos s’assignen d’acord amb la suma de tots aquests valors. Per
exemple, el codi 6 (4 + 2) es refereix als permisos de lectura i escriptura, el codi
5 (4 + 1) es refereix als permisos de lectura i execució i, per últim, el codi 7 (4 +
2 + 1) es refereix als permisos de lectura, escriptura i execució. Per exemple, el
codi 755 atorga permisos de lectura, escriptura i execució al propietari i, en el cas
del grup i altres els atorga permisos d’execució i lectura.

1.3.2 Quotes

Un servidor de protocol de transferència d’arxius (FTP, file transfer protocol) no
és més que un programa que es pot instal·lar i executar en qualsevol ordinador
connectat a qualsevol tipus de xarxa per facilitar l’intercanvi de dades entre
l’ordinador servidor i els ordinadors client. Ara bé, la utilització d’un ordinador
comporta que hi hagi limitacions d’espai.
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En conseqüència, amb la finalitat de respectar l’espai per al programari present
en l’ordinador i el dels arxius emmagatzemats, dins dels diferents comptes FTP
existeix un paràmetre consistent en la quota o l’espai en disc disponible. Per tant,
la grandària de tot allò que hi hagi emmagatzemat dins del servidor d’arxius per
part d’un compte FTP no pot superar la quota establerta.

Si no definíssim quotes d’espai en un
servidor d’arxius, aquest quedaria
saturat en un espai de temps breu.

És a dir, podem disposar d’un servidor d’arxius amb diversos comptes definits amb
diferents quotes d’espai cadascuna. Per exemple, si disposéssim de dos comptes
FTP diferents, podríem establir una quota de 100 MB i una quota de 300 MB,
respectivament. En aquest cas, podríem utilitzar ambdós comptes sempre que la
grandària dels arxius emmagatzemats en el servidor mitjançant un dels comptes
no excedís els 100 MB. En aquest cas, únicament podríem pujar aquests arxius
mitjançant el compte amb una quota d’espai de 300 MB i emmagatzemant-los en
el seu espai -amb la condició que no superéssim l’espai disponible de 300 Mb.

Val a dir que, des del punt de vista del programari, l’establiment dels paràmetres
corresponents a la quota d’espai de cadascun dels usuaris haurà de definir-se
mitjançant el registre del programari.

En conseqüència, tal com mostra la figura 1.14, haurem d’accedir, mitjançant l’e-
ditor de textos, a l’arxiu XML present dins de la carpeta on trobem el programari
del servidor d’arxius dins de l’ordinador.

Un cop dins de l’arxiu XML, ja podrem definir amb notable concreció les nostres
preferències.

Figura 1.14. Definició dels paràmetres del programari del servidor d’arxius

1.3.3 Límit d’amplada de banda

El límit de l’amplada de banda és la màxima quantitat d’arxius que poden ser
transferits entre l’ordinador servidor i els navegadors web dels visitants.
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La majoria dels llocs web disposen d’una determinada quantitat d’arxius que, en el
moment de ser visitats mitjançant les diferents pàgines web, es descarreguen des
del servidor temporalment a l’ordinador mentre l’usuari estigui visitant la pàgina
web.

Normalment, aquesta operació es realitza, per primera vegada, quan es visita la pà-
gina web, ja que és llavors quan els arxius queden emmagatzemats temporalment
en els directoris del navegador web. És per aquest motiu que, en el cas d’un lloc
web amb un gran nombre de visitants, hi ha una transferència

massiva dels arxius temporals del lloc web i, en conseqüència, un alt consum
de l’amplada de banda. De fet, això pot comportar que, en els moments de més
audiència, l’accés al lloc web pot esdevenir impossible.

En el cas del protocol de transferència d’arxius (FTP, file transfer protocol), la
pujada d’arxius molt pesats mitjançant un client FTP pot comportar un alt consum
de l’amplada de banda i, en conseqüència, limitar l’accés al lloc web .

Val a dir que, tal com mostra la figura 1.15, el programari facilita la gestió del
nombre de descàrregues simultànies mitjançant la limitació de l’amplada de banda
de cadascuna i els límits de velocitat (speed limits). Es tracta, doncs, d’una
especificació de regles per limitar la velocitat de les connexions i evitar que
unes sessions monopolitzin l’amplada de banda disponible en detriment d’altres
sessions.

Figura 1.15. Gestió de l’amplada de banda

Per últim, cal destacar que, dins de la gestió de l’amplada de banda, també hi ha
la possibilitat de temporitzar aquesta gestió en funció dels dies de la setmana, o
bé, en un determinat període del dia (figura 1.16).
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Figura 1.16. Establiment de regles per a la gestió de l’amplada de
banda

1.4 Ordres d’autenticació, control, gestió i transferència de fitxers

És important destacar que, prèviament al sorgiment de gran part del programari
de gestió de la transferència d’arxius mitjançant interfícies gràfiques, la càrrega o
descàrrega dels arxius mitjançant el protocol de transferència de fitxers (FTP, file
transfer protocol) es realitzava mitjançant la línia d’ordres (prompt) del sistema
operatiu.

A grans trets, de les diferents ordres que es poden utilitzar dins de l’entorn de la
gestió d’arxius, podríem destacar les ordres de transferència d’arxius, de gestió o
de control. Val a dir que les ordres de transferència d’arxius ens permetran, per
exemple, copiar un arxiu o diversos des d’un ordinador a un altre o afegir un arxiu
present en el nostre ordinador a un ordinador remot.

En el cas de les ordres de gestió, aquestes ens permetran consultar els arxius
presents dins d’un directori, crear i eliminar arxius, o bé, senzillament, canviar-
ne el nom. Per contra, les ordres de control ens permetran indicar, per exemple, la
modalitat escollida per realitzar la transferència dels arxius.

És important destacar que, amb la intenció de conèixer les accions a realitzar per
a la transferència d’arxius, podrem sol·licitar des de la línia d’ordres que se’ns
mostrin totes les ordres disponibles. Per aconseguir-ho, tal com mostra la figura
1.17, haurem d’introduir l’ordre help, o bé, el signe d’interrogació? En el moment
d’executar aquesta ajuda, obtindrem un quadre amb totes les ordres disponibles
per treure el màxim profit del treball amb el servidor FTP.

Ara bé, tot i que se’ns ofereixi un ampli ventall d’ordres, pot donar-se la situació
que no puguem utilitzar-les totes per no disposar de tots els privilegis possibles, o
bé perquè s’hagin eliminat perquè la seva utilització hagi quedat obsoleta.

Prompt

Caràcter o conjunt de caràcters
que es mostren en la línia
d’ordres per indicar que s’estan
esperant. Si bé, l’aparença en el
sistema operatiu Windows és
“c:\>”, en els sistemes
Unix/Linux és
“usuari@maquina:˜$”.
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El cursor ftp> vol dir ‘què
vols fer ara?’.

Figura 1.17. Ordres del servidor FTP

Arribats en aquest punt, és important destacar que la utilització de la interfície
gràfica del programari gestor de càrrega i descàrrega d’arxius no vol dir que
les ordres per a la gestió d’arxius no s’utilitzin. De fet, la interfície gràfica no
fa més que emmascarar la introducció i execució de les ordres per facilitar les
tasques de l’usuari. Per exemple, tal com mostra la figura 1.18, si bé gestionem la
informació d’autenticació mitjançant la interfície gràfica, les ordres pròpies de la
línia d’ordres s’estan introduint i executant simultàniament.

Figura 1.18. Autenticació mitjançant el programari

1.4.1 Ordres d’autenticació i control

Per iniciar una sessió haurem d’accedir a la línia d’ordres (prompt) del sistema
operatiu i, a continuació, executarem l’ordre ftp. Un cop executada l’ordre, la
línia d’ordres canviarà per substituir l’indicatiu del disc dur per ftp>.
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De fet, serà arribats en aquest punt quan ja podrem realitzar la connexió amb el
servidor FTP amb el qual vulguem treballar mitjançant l’ordre open per sol·licitar
l’accés al servidor (figura 1.19).

Figura 1.19. Petició d’accés al servidor FTP

Arribats en aquest punt, és important destacar les respostes que proporciona el
gestor d’arxius mitjançant codis de resposta. De fet, a l’hora d’executar una
ordre mitjançant el protocol de transferència de fitxers, el servidor podrà emetre
diferents codis de resposta amb comeses específiques per a cadascun. Si bé, els
codis estan compostos per 3 dígits, el segon i el tercer del codi classifiquen amb
precisió la resposta. Des del punt de vista del primer dígit, en general podem
definir quin és el significat dels codis establerts:

• Els codis en l’interval dels 100 informen que l’acció s’ha començat a
realitzar.

• Els codis en l’interval dels 200 indiquen que les ordres executades s’han
realitzat correctament.

• Els codis en l’interval dels 300 indiquen que s’ha assolit un punt intermedi
amb èxit.

• Els codis en l’interval dels 400 alerten d’errors passatgers.

• Els codis en l’interval dels 500 indiquen que hi ha un error permanent.

Cal destacar que, tal com mostra la figura 1.20, el programari client de protocol de
transferència de fitxers (FTP, file protocol transfer) disposa d’una petita interfície
on també es mostren les diferents respostes proporcionades pel servidor d’arxius
per cada acció realitzada des de la interfície gràfica.
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Figura 1.20. Codis de resposta

Un cop ens haguem autentificat i haguem accedit al servidor, ja podrem treballar
o gestionar els diferents arxius emmagatzemats dins del nostre espai reservat. En
el cas que, havent gestionat els diferents arxius presents dins del servidor d’arxius,
volguéssim sortir de la sessió establerta, hauríem d’anul·lar la connexió mitjançant
la utilització de l’ordre quit o bye (figura 1.21).

Figura 1.21. Desconnexió de la sessió FTP

Paral·lelament, un cop dins de la sessió, disposarem de la possibilitat de sol·licitar
informació sobre els diferents paràmetres i l’estat de la connexió mitjançant l’ordre
stat (figura 1.22).

Figura 1.22. Informació i estat de la connexió
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1.4.2 Ordres de gestió i transferència

Per definir quins arxius cal transferir o compartir, cal realitzar uns processos
previs de gestió dels continguts del servidor remot mitjançant la utilització de
les diferents ordres de gestió. Aquestes ordres ens permetran tant l’exposició dels
diferents arxius presents en un directori com el seu canvi de nom o eliminació. Pa-
ral·lelament, aquesta tipologia d’ordres ens facilitarà la definició dels paràmetres
corresponents a la transferència d’arxius (figura 1.23).

Figura 1.23. Creació i eliminació de directoris

Des del punt de vista de la transferència d’arxius, és mitjançant l’ordreget com
podrem descarregar una còpia d’un arxiu present en el servidorFTP i, a més,
canviar el seu nom un cop descarregat (figura 1.24). En el cas de voler pujar
un arxiu al servidor remot, s’utilitzaria l’ordre put.

Figura 1.24. Canvi en la modalitat de transferència

Paral·lelament, un cop descarregats els arxius, el programa ens informarà de la
velocitat de descàrrega, grandària dels arxius descarregats i els temps transcorre-
gut. Havent verificat, mitjançant l’ordre type, que la transferència s’ha realitzat en
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Esteganografia

És la disciplina que estudia i
aplica tècniques per a l’ocultació

d’arxiu dins d’altres arxius, per
tal que no se’n detecti

l’existència. A diferència de la
criptografia, l’esteganografia no
s’utilitza per xifrar o codificar la

informació perquè esdevingui
inintel·ligible per a qualsevol que

intenti accedir-hi.

Codi ASCII

Es tracta del codi estàndard
americà per a l’intercanvi

d’informació (ASCII, american
standard code for information

interchange).És un joc de
caràctersbasaten l’alfabet llatí
que utilitzen tots els sistemes

informàtics per representar
textos i per al control de

dispositius que manipulen textos.

modalitat ASCII per modificar la modalitat a binari hauríem d’escriure BINARY
o bin. En el cas de voler tornar a la modalitat ASCII, hauríem d’escriure ASCII o
asc.

1.5 Transferència en mode text i binari. Comprovació del servei des
de línia d’ordre i de manera gràfica

A l’hora de transferir arxius, és necessari que coneguem amb quina tipologia
d’arxius estem treballant, ja que aquesta condició esdevindrà rellevant a l’hora
de la transferència.

De fet, tot i que els últims caràcters del nom d’un arxiu s’utilitzen per indicar-ne
el contingut, és important destacar que no es tracta d’un criteri en el qual confiar,
atès que l’usuari que crea un arxiu nou és qui decideix tant el nom com l’extensió.
És més, no hi ha cap mena d’impediment a l’hora d’establir una extensió que pot
no correspondre’s amb el contingut real de l’arxiu creat.

Cal destacar que, partint de senzilles tècniques d’esteganografia, és possible anar
un pas més enllà i incloure documents de text dins d’un arxiu totalment diferent
com, per exemple, una imatge. Per tant, un usuari no solament té la possibilitat
de canviar l’extensió d’un arxiu, sinó que també disposa de la possibilitat de
modificar totalment el contingut amb un notable ventall de finalitats.

1.5.1 Transferència en mode text i binari

Des del punt de vista del programari encarregat d’establir sessions de protocol de
transferència de fitxers (FTP, file transfer protocol), la importància de considerar
l’extensió dels arxius queda justificada per la necessitat d’establir la modalitat
d’enviament més adient. Dins del programari de transferència de fitxers, hi ha dues
modalitats de transferència, això és, la modalitat ASCII per a l’enviament d’arxius
de text o dades, o bé la modalitat binària en el cas dels programes i imatges.

És inevitable reconèixer que la modalitat de transferència binària és, tant per la
fiabilitat com per l’optimització del seu codi (únicament, utilitza dos símbols)
(figura 1.25), la més utilitzada en la majoria d’ocasions, ja que, en el procés de
transferència, l’arxiu obtingut és exactament igual a l’original. Ara bé, si aquesta
modalitat s’aplica a l’hora d’enviar arxius de text, hi ha la possibilitat que sorgeixin
petits errors -principalment, en els salts de línia presents dins de l’arxiu- quan la
transferència es realitza entre dos ordinadors amb diferents sistemes operatius.
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Figura 1.25. Exemple de codi binari

Un salt de línia és un codi de control
que indica un moviment a la línia de
text següent.

1.5.2 Comprovació del servei des de línia d’ordre i de manera gràfica

Tot i que el programari ens ofereix un important nombre d’ordres, no sempre
podrem utilitzar-les totes en funció d’aquells privilegis dels quals disposem. Val
a dir que, aquesta situació podria no donar-se en el cas d’un servidor públic, on sí
que podrien executar totes les ordres sense cap mena de problema.

Per tant, en el nostre cas haurem de certificar, tot i que haguem establert
correctament la connexió amb el servidor d’arxius mitjançant el nostre client FTP,
que podem executar les principals ordres de l’entorn del protocol de transferència
de fitxers.

En primer lloc, haurem de conèixer on estem situats en el moment d’accedir al
servidor mitjançant l’ordre pwd i, a continuació, confirmar quin és el contingut
del directori on ens trobem mitjançant l’execució de l’ordre ls.

1 ftp> pwd
2 257 ’/’ is current directory.
3 ftp> ls
4 200 PORT command successful
5 150 Opening BINARY mode data connection for file list
6 226 Transfer complete.

Des del punt de vista de la interfície gràfica del client FTP, per realitzar aquesta
comprovació, haurem d’adreçar-nos a la zona dreta on sol·licitar aquesta informa-
ció (figura 1.26).
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Figura 1.26. Consulta dels arxius del servidor FTP

Un cop haguem certificat que podem accedir a consultar els directoris presents en
el servidor d’arxius, ja podrem iniciar el procés de càrrega i descàrrega d’arxius.

Ara bé, en primer lloc, haurem de ser conscients de quin serà el directori que haurà
d’emmagatzemar els arxius que anem pujant, o bé, des de quin directori local els
hem d’enviar. Per tant, per realitzar el tràmit de canviar de directori, haurem
d’executar l’ordre lcd .. , que ens permetrà moure’ns pels diferents directoris
locals.

1 ftp> lcd ..
2 Directorio local ahora C:\usuari.
3 ftp> lcd ..
4 Directorio local ahora C:\.
5 ftp>lcd fitxers
6 Directorio local ahora c:\fitxers.

Un cop ja ens trobem dins del directori adient, ja podrem començar a descarregar
arxius des del servidor FTP amb el qual estem connectats fins al nostre ordinador.

1 ftp> get adrces.doc
2 200 PORT command successful.
3 150 Opening ASCII mode data connection for adrces.doc.
4 226 Transfer complete.

Des del punt de vista de la interfície gràfica del client FTP, per realitzar aquesta
descàrrega haurem d’arrossegar els arxius seleccionats des de la zona dreta de la
interfície fins a l’esquerra on es mostren els directoris del nostre ordinador (figura
1.27).

Es pot donar el cas que vulguem eliminar algun dels arxius continguts dins del
servidor FTP. Per fer-ho, haurem d’executar l’ordre delete juntament amb el nom
de l’arxiu.

1 ftp> delete arxiuet.doc
2 250 DELE command successful.
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Figura 1.27. Descàrrega d’arxius des del servidor FTP

Figura 1.28. Càrrega d’arxius des de la nostra màquina al servidor FTP

Arribats en aquest punt, s’ha de tenir en compte que també hi ha la possibilitat
de pujar arxius al servidor perquè hi quedin emmagatzemats. Per tant, per pujar
arxius al servidor FTP amb el qual estem connectats utilitzarem l’ordre put.

1 ftp> put poffce.doc
2 200 PORT command successful.
3 150 Opening ASCII mode data connection for poffce.doc.
4 226 Transfer complete.

Des del punt de vista de la interfície gràfica del client FTP, per realitzar la càrrega
d’un ventall d’arxius, per exemple, haurem d’arrossegar els arxius seleccionats
des de la zona esquerra de la interfície on es mostren els directoris del nostre
ordinador fins a la zona dreta on es mostren els directoris del servidor d’arxius
(figura 1.28).

Codi de resposta del
servidor FTP

Per cada acció que realitzem, en
comunicació amb el servidor
FTP, rebrem una resposta en
forma de codi numèric juntament
amb una cadena de text
explicatiu. De fet, aquest codi
està pensat per assegurar la
sincronització entre peticions i
accions en el procés de
transferència de fitxers. De fet,
cadascun dels tres números del
codi de resposta té un significat
especial, per exemple, el primer
dígit indica si la resposta és bona,
dolenta i incompleta. El segon
dígit i el tercer proporcionen més
precisió en la informació per
l’usuari.
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2. Gestió de serveis de correu electrònic

Fou durant una profunda reforma del servei de correus britànic encetada per James
Chalmers i Rowland Hill, a mitjan segle XIX, quan es va emetre el primer segell
postal. De fet, fins al moment de l’emissió dels segells era el destinatari qui pagava
l’enviament en funció dels quilòmetres recorreguts en detriment del pes. De fet,
va ser Hill qui va proposar que el pagament es realitzés en funció del pes.

El faraó Pepi II (2272-2179 aC) va
tenir el regnat més llarg de la història
egípcia.

Si bé, la implantació dels segells va tenir lloc a mitjan segle XIX, es considera
que el format carta va sorgir amb la invenció de l’escriptura. De fet, la carta
més antiga que es coneix és un papir escrit l’any 2200 a. C. per part del Faraó
Pepi II. Ara bé, és inevitable afirmar que la utilització de la carta i els segells,
a títol privat, va quedar desbancada progressivament amb l’aparició del correu
electrònic i, posteriorment, els servidors web de correu electrònic gratuïts davant
de la facilitat i la immediatesa a l’hora d’enviar i rebre les missives.

De fet, moltes són les empreses de serveis que, sota la justificació de protegir el
medi ambient, opten per l’enviament de documents de caràcter oficial (factures,
informes, avisos, etc.) per correu electrònic en lloc de fer-ho mitjançant el correu
ordinari.

A grans trets, és inevitable destacar que el sorgiment dels servidors web de correu
electrònic gratuïts va comportar facilitar l’accés als comptes de correu electrònic
i les comunicacions per Internet. Ara bé, l’element fonamental d’aquestes
comunicacions per la xarxa és el correu electrònic, que va sorgir com a eina de
comunicació interna entre diferents organismes oficials nord-americans.

De fet, fou l’any 1971 quan l’enginyer elèctric Ray Tomlinson va realitzar el primer
intercanvi de correus electrònics entre dos ordinadors mitjançant dos programes
(de transmissió i recepció) que havia creat uns anys enrere. Val a dir que Tomlinson
formava part de l’empresa Bolt Beranek and Newman, que havia estat contractada
pel Departament de Defensa dels Estats Units per a la creació d’una xarxa de
comunicació entre ordinadors per l’Agència d’Investigació de Projectes Avançats
(ARPA, Advanced Research Projects Agency). La xarxa de comunicació entre
ordinadors es va anomenar ARPANET i és considerada per molts com l’origen de
l’actual xarxa d’Internet.

La intenció de Tomlinson era facilitar la comunicació entre dos ordinadors
connectats a la xarxa ARPANET, ja que, fins al moment, aquesta

comunicació entre usuaris es basava a col·locar en un directori predeterminat
l’arxiu que contenia el missatge que es volia transmetre. Posteriorment, quan
l’usuari volia conèixer si tenia correu, accedia a aquest directori i en mirava el
contingut. Per tant, la creació de Tomlinson no sols va facilitar la comunicació
entre dos ordinadors, sinó que va provocar que aflorés una nova qüestió consistent
en la necessitat d’identificar les màquines emissores i receptores.

ARPANET

Va ser una xarxa d’ordinadors
creada per encàrrec del
Departament de Defensa dels
Estats Units com a mitjà de
comunicació pels diferents
organismes oficials del país. Les
principals premisses en la qual
es basava era que existissin
múltiples camins entre dos punts
i que, alhora, els missatges es
dividissin en fragments per
facilitar-ne l’enviament.
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Connexió de punt a punt

Modalitat en què opera una línia
de transmissió quan constitueix
un circuit permanent entre dues

estacions terminals.

MIME

Les extensions de correu
d’Internet de multipropòsit són

uns estàndards utilitzats per
adjuntar arxius a missatges de

correu electrònic. Aquestes
especificacions faciliten

l’intercanvi de tot tipus d’arxius
(imatges, text, vídeos, etc.)

mitjançant Internet i de forma
transparent per a l’usuari.

En conseqüència, amb la intenció de definir la separació entre el nom de l’usuari
i la màquina des d’on s’enviava o rebia el correu electrònic, Tomlinson va optar
pel símbol arrova, això és, un caràcter que, per exemple, no aparegués en els noms
propis de les persones.

Símbol de l’arrova.

El símbol arrova

L’arrova és un símbol d’origen àrab per la via de l’espanyol que prové d’al-rub i designa
una mesura de volum o pes variable en funció de les èpoques i les regions (en el cas del
gra, rondava els 11 kg i mig). El dibuix d’una lletraa envoltada pel seu propi traç és molt
antic, ja que ja era d’ús comú en el segle XVI com a indicatiu de mesura. Amb el pas del
temps va esdevenir un terme comercial que designava el preu unitari d’un grup de compres.
Per exemple, dins del món anglosaxó, va acabar per identificar-se i pronunciar-se com la
paraula anglesa at, això és, la conjunció a de, per exemple, “cinc barrils ‘a’ 100 morabatins
cadascun”.

La utilització del símbol arrova en la llengua anglesa explica la presència del símbol
en els primers teclats i, per tant, en els terminals informàtics que s’utilitzaven durant la
programació de la xarxa ARPANET. Va ser precisament la seva presència en el teclat el
que va fer que l’enginyer Ray Tomlinson s’hi fixés i l’escollís per resoldre el problema del
format de les adreces a les quals s’enviaven els correus electrònics.

Anys després, es va crear el protocol simple de transferència de correu (SMTP,
simple mail transfer protocol), això és, un protocol estàndard que s’utilitzava
per intercanviar missatges entre servidors mitjançant connexions de punt a punt.
De fet, aquells usuaris que volien consultar el correu electrònic havien d’accedir
mitjançant el seu ordinador a un servidor al qual sol·licitaven la descàrrega dels
missatges que haguessin rebut.

Posteriorment, fou durant els anys 80 del segle XX quan, davant del notable
augment d’usuaris que disposaven d’accés a la xarxa d’Internet, va sorgir la
necessitat de crear un protocol que facilités l’accés a Internet i, alhora, a serveis
bàsics com el correu electrònic. De fet, fou així com va néixer el protocol de
l’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) adreçat a la gestió dels correus
electrònics (E-mail, Electronic Mail).

Val a dir que aquest protocol va anar evolucionant fins al sorgiment de versions
avançades i millorades com, per exemple, el POP2 i el POP3, que oferien una
millor gestió dels missatges de correu electrònic.

Va ser així com, mitjançant els protocols SMTP i POP, va quedar resolta la
transmissió de correus electrònics mitjançant la xarxa d’Internet, tot i que, amb
aquests protocols només es podien enviar missatges en format de text ASCII.
Val a dir que durant un temps es van utilitzar programes que facilitaven tant la
codificació com la descodificació fins que, a principis dels anys 90, van sorgir les
extensions de correu d’Internet de multipropòsit (MIME, Multipurpose Internet
Mail Extensions).

Per últim, és important destacar que, a mitjan anys 90 va sorgir el protocol d’accés
als missatges d’Internet (IMAP, Internet Message Access Protocol), que oferia
moltes més funcionalitats que el protocol POP i, a més, permetia integrar el correu
electrònic a un navegador web.
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Actualment, el protocol simple de transferència de correu (SMTP, Simple Mail
Transfer Protocol) s’utilitza per l’enviament dels correus electrònics i, d’altra
banda, el protocol de l’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) en la seva
tercera versió (POP3) s’utilitza per a la recepció dels correus.

2.1 Protocols i serveis de descàrrega de correu

A grans trets, per poder enviar o rebre un correu electrònic necessitem disposar
d’un compte de correu en una màquina anomenada servidor de correu (MTA,Mail
Transfer Agent). En conseqüència, és lògic que, amb la finalitat de realitzar aquesta
acció, els usuaris han d’estar connectats a la xarxa de Internet.

Considerant que el correu electrònic es basa en l’arquitectura client-servidor on
el servidor ofereix un recurs de qualsevol tipus a l’altre (el client) perquè aquest
pugui obtenir un profit o avantatge, podem afirmar que és en l’equip servidor on
s’allotjaran els diferents comptes d’usuari i mitjançant els clients de correu es
gestionarà la descàrrega dels missatges.

Arribats en aquest punt, és essencial destacar que tant el compte de correu
electrònic com el mètode definit per l’establiment de les comunicacions entre
l’emissor i el receptor de correu electrònic (E-mail, Electronic Mail) han de seguir
unes normes específiques que es regeixen per unes normes anomenades protocols
d’Internet.

Protocols d’Internet

Conjunt de regles de comunicació de xarxa en la qual es basa Internet i que permeten la
transmissió de dades entre ordinadors connectats en xarxa, així permeten la comunicació
i transmissió de correu electrònic entre usuaris independentment del sistema operatiu i del
client de correu que utilitzin.

Val a dir que, amb la intenció de llençar el client de correu electrònic, haurem
de disposar d’informació sobre el proveïdor de serveis d’Internet (ISP, Internet
Service Provider) per configurar correctament el client de correu electrònic.

Per tant, amb la intenció d’aprofundir en la gestió del correu electrònic haurem
de conèixer, principalment, quins són els protocols de correu electrònic existents
i, alhora, els més utilitzats.

1. Protocol simple de transferència de correu (SMTP, Simple Mail Transfer
Protocol). Es tracta de l’estàndard d’Internet adreçat a l’intercanvi de cor-
reus electrònics. La seva funció és la transmissió del correu electrònic que
surt de la màquina de l’usuari remetent fins al servidor que emmagatzema
els missatges dels usuaris destinataris.

Tècnicament, quan l’usuari remetent envia un missatge, aquest és adreçat al
seu servidor de correu. A continuació, des del servidor s’enviarà el missatge
al servidor de correu de l’usuari destinatari. I, finalment, l’usuari destinatari
descarregarà el correu a la seva bústia a la màquina local.

Servidor de correu

Aplicació informàtica que
facilita l’enviament de missatges
(correus electrònics) entre els
diferents usuaris connectats a
una xarxa de transport de dades.

Client de correu electrònic

Són aplicacions que permeten
relacionar els usuaris amb les
seves bústies corresponents i els
permet realitzar la descàrrega i
gestió de missatges de correu
utilitzant uns determinats
protocols (POP3 i IMAP).

ISP

Els proveïdors de serveis
d’Internet poden ser aquelles
empreses adreçades a
proporcionar l’accés a Internet
afegint-hi serveis relacionats
com, per exemple, correu
electrònic, allotjament web, etc.
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Correu brossa

Es tracta de missatges no
sol·licitats -normalment de caire

publicitari enviats en grans
quantitats. La seva denominació

en anglès (spam) deriva d’un gag
que va realitzar el grup anglès
Monty Phyton en relació amb
una carn en llauna amb aquest

mateix nom que es va
comercialitzar durant la Segona

Guerra Mundial.

Val a dir que és important que aquest protocol estigui dotat de certes eines
d’autenticació per estalviar l’enviament i recepció de correu no desitjat o
correu brossa (spam).

2. Protocol d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol). Aquest tipus
de protocol fa referència al tipus de servidor que s’utilitzarà per rebre els
correus electrònics. De fet, el protocol d’oficina de correus permet la gestió,
accés i transferència de missatges de correu electrònic entre el servidor i el
client de correus electrònics. De fet, a diferència del protocol simple de
transferència de correu (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol), el protocol
d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) s’utilitza per a la descàrrega
de correus electrònics.

L’origen del protocol d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) és
determinat per la necessitat de molts usuaris de consultar els seus correus
electrònics mitjançant la connexió puntual a Internet per, en conseqüència,
connectar amb el seu servidor de correu i descarregar els missatges. Un cop
descarregat els missatges, el protocol d’oficina de correus (POP,Post Office
Protocol) també facilita la desconnexió amb el servidor.

3. Protocol d’accés a missatges d’Internet (IMAP, Internet Message Access
Protocol). És mitjançant aquest protocol que els clients de correu electrònic
poden accedir als missatges emmagatzemats en els servidors de correu des
de qualsevol màquina amb accés a Internet.

Normalment, el protocol d’accés a missatges d’Internet (IMAP, Internet
Message Access Protocol) és utilitzat pels servidors i pels clients de correu
electrònic via web. Aquests tipus de servidors i clients faciliten als usuaris
la gestió de les seves bústies de correu electrònic des de qualsevol ordinador
amb accés a Internet.

Val a dir que el protocol d’accés a missatges d’Internet (IMAP, Internet
Message Access Protocol) es diferencia del protocol d’oficina de correus
(POP, Post Office Protocol) en el fet que els correus electrònics estan
emmagatzemats en el servidor i es queden allí fins i tot si es descarreguen el
cas més típic són els servidors de correu electrònic via web. Per contra, en
el protocol d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) comporta que
els correus electrònics es descarreguin en l’ordinador del client directament
i no quedin emmagatzemats en el servidor.

Tal com mostra la figura 2.1, el protocol simple de transferència de correus
(SMTP, Simple Mail Transfer Protocol) s’utilitza per a l’enviament de
missatges des d’un client de correu a un servidor de correu electrònic.

En conseqüència, a l’hora de configurar l’aplicació o el gestor de correu
electrònic, haurem d’especificar tant el servidor SMTP com el servidor POP.
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Figura 2.1. Esquema del procés de transmissió de correu electrònic

2.2 Els serveis de correu electrònic

L’enviament i la recepció de correus electrònics comporta la intervenció de més
d’un protocol d’aplicació i, en conseqüència, de més d’un tipus de servidor.
Aquesta separació en funció de diferents protocols es basa en el fet que la
comunicació via correu electrònic entre dos usuaris no és un procés client-servidor
síncron. És a dir, quan un usuari envia un correu electrònic no té la certesa
que el destinatari estigui connectat i, en conseqüència, el missatge haurà de ser
emmagatzemat per poder ser llegit més endavant.

Dins d’aquesta comunicació asíncrona intervenen algunes funcionalitats ben
diferenciades com són l’agent de transferència de correu (MTA, Mail Transfer
Agent), l’agent de lliurament de correu (MDA, Mail Delivery Agent) i l’agent
d’usuari de correu (MUA, Mail User Agent).

Els agents de transferència de correu (MTA, Mail transfer Agent) utilitzen el
protocol simple de transferència de fitxers (SMTP, Simple Mail transfer Protocol)
per comunicar-se amb altres agents de transferència de correu i amb els clients de
correu electrònic. Val a dir que els agents de transferència de correu s’anomenen
“servidors de correu”, atès que s’encarreguen de rebre el correu i lliurar-lo on
correspongui.

D’altra banda, els agents de lliurament de correu són els “servidors de recollida
de correu”, és a dir, la seva missió és copiar els missatges del servidor de correu
a la bústia de correu de l’usuari. Considerant que aquests agents permetran als
clients de correu la recol·lecció dels missatges emmagatzemats en bústies remotes,
és possible afirmar que els protocols POP i IMAP són agents MDA.
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Logotip del programari Mozilla
Thunderbird

Per últim, els agents d’usuari de correu són programes que executen l’usuari per
la lectura del correu entrant, o bé, enviar missatges de correu electrònic. Els
agents d’usuari de correu (MUA) es comuniquen amb els agents de transferència
de correu (MTA) mitjançant el protocol simple de transferència de correu. Aquests
programes són els anomenats clients de correu i posseeixen una interfície que
faciliten a l’usuari l’edició, recepció i enviament de correus electrònics. A
mode d’exemple, podríem destacar clients de correu com l’Outlook, Pegasus,
Thunderbird, Eudora, etc.

Tal com mostra la figura 2.2, tots aquests elements tenen força rellevància dins del
procés bàsic d’enviament d’un correu electrònic.

Figura 2.2. Esquema del procés de transmissió de correu electrònic

En aquest cas, l’usuari bernat@tardor vol enviar un correu electrònic a l’usuari
mar@estiu. Per fer-ho, l’usuari redacta un missatge amb el seu agent d’usuari de
correu (MUA) i l’envia.

Un cop l’agent de transferència de correu (MTA) de tardor rep el missatge,
determina el punt d’entrega. Com que no es tracta d’un compte d’un usuari
local (tenen dominis diferents), certifica que bernat@tardor té permís per utilitzar
aquest agent de transferència de correu (MTA) per enviar correus a d’altres
servidors -això és rellevant, per exemple, per evitar que s’utilitzi un agent de
transferència de correu (MTA) de forma indiscriminada per enviar correu com
si es tractés de correu brossa.

Definitivament, el correu anirà adreçat a un altre servidor i, a més, el client que
l’envia té permís per utilitzar l’agent de transferència de correu (MTA). Per tant,
el servidor de tardor utilitza el protocol SMTP per entregar el correu a l’agent
de transferència de correu (MTA) d’estiu. Quan el servidor d’estiu hagi rebut el
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missatge, determinarà el punt d’entrega que, en aquest cas, és en un compte local.
Per tant, s’adreçarà a la bústia corresponent i finalitzarà l’entrega deixant-hi el
correu.

Per últim, en un altre extrem de la xarxa, l’usuari mar@estiu utilitza el seu agent
d’usuari de correu (MUA) per comprovar si té algun correu nou. En aquest cas
utilitzarà el protocol POP3 de recollida de correu. Val a dir que el servidor
POP3 d’estiu comprova que l’usuari sí que tingui correu (el que li va enviar
bernat@tardor) i l’entrega al seu agent d’usuari de correu (MUA). És, arribats
en aquest punt, quan finalitza la recollida.

2.2.1 Els comptes de correu electrònic

El concepte correu electrònic (E-mail, Electronic mail) fa referència al sistema
que permet redactar, enviar i rebre missatges mitjançant sistemes de comunicació
electrònica. En conseqüència, considerant que la xarxa d’Internet és la xarxa
de comunicacions universal arreu del món, és lògic que els sistemes de correu
electrònic utilitzin Internet. És més, el correu electrònic ha esdevingut tant un
element imprescindible en el nostre dia a dia com un dels elements més rellevants
de l’evolució tecnològica recent.

La majoria dels correus electrònics es transmeten mitjançant servidors que tre-
ballen amb el protocol simple de transferència de correus (SMTP,Simple Mail
Transfer Protocol) i tant pot ser de caràcter privat, empresarial o institucional.

De fet, els comptes de correu electrònic més populars pertanyen a llocs web de
caràcter privat (pertanyen a empreses) que ofereixen un espai en el seus servidors
perquè qualsevol qui ho desitgi pugui accedir-hi, crear un compte de correu
electrònic i deixar-hi els missatges rebuts. Aquestes companyies (Microsoft,
Google, Yahoo) que ofereixen capacitat de disc dels seus servidors i, alhora,
gestionen l’enviament i la recepció dels correus electrònics sense cap despesa per
part de l’usuari amortitzen la despesa provocada per proporcionar aquest servei
mitjançant la incorporació de publicitat.

De fet, són molts els comptes de correu electrònic que, en funció del títol (o
assumpte) del correu electrònic rebut, els apareix publicitat relacionada. Per
exemple, si estem intercanviant-nos correus electrònics per parlar d’una acampada
que realitzarem a finals d’any, la publicitat que sorgirà dins del compte de correu
electrònic estarà relacionada, per exemple, amb materials per fer muntanya, tendes
de campanya, fogonets, etc.

Aquestes accions publicitàries de les companyies que ofereixen comptes de correu
electrònic (i la seva gestió) busquen fidelitzar possibles empreses interessades a
incorporar publicitat en aquell lloc web (dins dels diferents comptes) davant d’una
concreció dels usuaris a qui s’adreci mitjançant l’anàlisi de l’assumpte del correu
electrònic enviat o rebut.
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2.2.2 Instal·lació d’un servei de correu electrònic

L’estructura d’un compte de correu electrònic és determinada per una adreça
composta per dues parts fonamentals, això és, l’usuari i el domini amb el
símbol arrova entremig. Per tant, l’adreça de correu electrònic té la forma
usuari@domini.exemple. La part corresponent a l’usuari correspon al nom
d’usuari que s’utilitzarà per validar-se en una màquina remota. D’altra banda,
el domini correspon a l’adreça electrònica de l’ordinador o conjunt d’ordinadors
que s’encarregaran de distribuir el correu als usuaris. Per exemple, l’adreça
alumne@cicles.cat representa l’adreça electrònica d’un usuari alumne que es
connecta a una màquina el domini de la qual és cicles.cat i es llegeix com a alumne
en cicles.cat.

A títol pràctic, quan un usuari envia un missatge de correu electrònic, aquest queda
emmagatzemat en el servidor de correu de la bústia del destinatari. Per tant, quan
el destinatari vulgui consultar el seu correu electrònic es connectarà al seu servidor
de correu i podrà consultar els missatges mitjançant web o baixar-los a la seva
màquina mitjançant un programa de correu. Òbviament, en un servei de correu
no és necessari que l’emissor i el receptor coincideixin ni en l’espai ni en el temps.

Arribats en aquest punt, ja podem començar a treballar amb servidor de correu
electrònic, és a dir, un sistema de correu que, principalment, gestionarà els
protocols d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol) i el protocol simple
de transferència de correus (SMTP, Simple Mail Transfer Protocol).

En el nostre cas, amb la intenció d’exposar les característiques principals de
l’ampli ventall de servidors de correu electrònic que hi ha disponibles a la xarxa,
treballarem amb el programari MailEnable. Aquest programari inclou un sistema
d’administració que ens facilitarà el control total a mode d’administrador sobre
les diferents opcions del servidor, això és, arrencar o aturar el servei, crear nous
comptes, esborrar missatges, establir espais de disc per a les bústies de correu
electrònic.

Atès que aquest programari és propi de l’entorn del sistema operatiu Windows
(en el cas del sistema operatiu Linux, treballaríem amb el programari Send-
mail). A grans trets, el procés d’instal·lació es fonamenta en l’execució de
l’arxiu autoexecutable descarregat des del lloc web del proveïdor del programari
(www.mailenable.com).

Serà durant el procés d’instal·lació que el programari ens sol·licitarà l’ajustament
dels principals paràmetres com, per exemple, acceptar la instal·lació del servidor
mail, o bé, la del port amb el qual treballarà el servidor de correu electrònic (figura
2.3).
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Figura 2.3. Diagnosi del servidor de correu electrònic

Paral·lelament, un cop el programari estigui instal·lat, ja podrem començar a
gestionar el servidor de correu. En aquest cas, el programari proporciona una
interfície dividida en dues finestres que facilitarà la gestió dels diferents elements
que intervenen en el funcionament del servidor de correus. És en aquest menú
desplegable on podrem gestionar els comptes de correu creats i, alhora, l’espai de
disc de l’ordinador que, en el seu rol de servidor de correus, emmagatzemarà les
diferents bústies de correu electrònic.

Arribats en aquest punt, és important destacar la importància de la gestió que fa el
programari mitjançant una àmplia diagnosi del servidor (figura 2.4), on podrem
consultar i conèixer l’estat de les diferents connexions del servidor.

Figura 2.4. Diagnosi del servidor de correu electrònic

D’altra banda, tal com mostra la figura 2.5, per l’arrencada o la desactivació
del servidor, podem engegar o aturar individualment els diferents serveis que
componen el servidor de correu electrònic com, per exemple, el servei encarregat
del protocol d’oficina de correus (POP, Post Office Protocol), o bé l’agent de
transferència de correus (MTA, Mail transfer Agent).
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Figura 2.5. Activació/desactivació dels serveis del servidor de correu electrònic

2.3 Àlies i bústies d’usuari

En moltes ocasions, quan hem pres nota sobre una adreça postal o dels cognoms
d’un conegut, hem pogut confondre una lletra, o bé alguna de les paraules que
componen el nom i cognoms, o bé el nom de carrer. En conseqüència, amb
la intenció de salvar aquests petits obstacles, hi ha la tendència a adquirir (o
utilitzar) una llibreta d’adreces on anotar els noms i cognoms i les adreces postals
corresponents per no cometre l’error d’oblidar aquesta informació rellevant. Val a
dir que, moltes vegades, en funció del tracte o la relació familiar amb els anotats en
la llibreta d’adreces, s’acostumen a realitzar anotacions o indicacions col·loquials
com, per exemple, àlies o mots amistosos que ajuden a identificar cadascun dels
anotats a la llibreta.

En conseqüència, si traslladem aquesta situació quotidiana a l’entorn de les xarxes
de comunicacions, trobaríem que els programes gestors del correu electrònic
ofereixen la possibilitat d’utilitzar àlies per identificar o agilitzar l’accés a adreces
de correu electrònic amb noms molt llargs o difícils de recordar mitjançant la
llibreta d’adreces.

La llibreta d’adreces del programari
gestor del correu electrònic estalvia

temps i errors a l’hora d’enviar
correus electrònics.

La llibreta d’adreces

La llibreta d’adreces de correu electrònic facilita que, en el moment d’enviar un missatge
només calgui escriure el nom per enviar-lo a l’adreça corresponent. Paral·lelament, també
hi ha la possibilitat de mantenir les llistes d’adreces sota un mateix nom. En aquest cas,
escrivint el nom de la llista, el missatge s’enviarà a totes les adreces que pertanyin a
aquesta llista.

En conseqüència, quan s’envia un missatge a un nou destinatari hi haurà l’opció de desar
la seva adreça, ja sigui de forma individual, o bé, en una llista. Val a dir que les adreces es
guarden al servidor de correu electrònic, és a dir, seran accessibles des de qualsevol indret
del món on hi hagi un ordinador connectat a la xarxa.
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És mitjançant la llibreta d’adreces del gestor de correu electrònic com po-
drem definir que el terme Patxi esdevingui l’àlies de l’adreça electròni-
caf.arrizabalaga@iasa.correu.cat, o bé, que el terme comercial sigui l’àlies de
l’adreça del gestor de vendes. Per tant, quan escriguem un missatge adreçat a
Patxi o Comercial, el nostre programa gestor de correus electrònics substituiria
aquest àlies per l’adreça electrònica assignada.

Ara bé, des del punt de vista del correu electrònic, el paper dels àlies ha esdevingut
força rellevant, atès que no disposen de cap mena d’espai sinó que s’encarreguen
d’adreçar tot allò que reben a un correu que sí que existeix, és a dir, que si disposa
d’un espai de disc. En conseqüència, podrem crear tants àlies com desitgem i, a
més, tots estaran adreçats cap a un mateix compte de correu electrònic.

Per exemple, podríem disposar de dues adreces de correu electrònic, anomenades
bancs i encàrrecs que s’adrecessin al nostre correu principalinfo,que és el que
llegim habitualment. Ara bé, en el cas que, des del banc ens enviessin molta
informació, podríem eliminar aquest adreçament envers el correu electrònic
principal i, en conseqüència, ja hauríem resolt un problema potencial de correu
brossa (figura 2.6).

Figura 2.6. Correus electrònics àlies

Arribats en aquest punt, és important destacar les llistes, és a dir, quelcom similar
als àlies però que apunten a un grup de persones en lloc d’una sola. Per exemple,
podríem crear un àlies anomenat botifarra que es dirigís, per exemple, a les adreces
de correu electrònic enric@correu.cat,joan@correu.cat, roser@correu.cat. En
aquest cas, quan enviéssim un missatge a botifarra per convocar la propera partida
de cartes, el nostre programa gestor de correu electrònic el multiplicarà enviant
una còpia per cadascuna d’aquestes adreces de correu electrònic.

L’objectiu d’una llista de distribució és
fer arribar un mateix missatge a
moltes persones en lloc d’enviar-lo, a
títol individual, a cadascú.

Actualment, moltes són les organitzacions que utilitzen les llistes de distribució
per mantenir informats, per exemple, els usuaris dels seus productes mitjançant
l’enviament de notícies, publicitat i informació d’interès. Val a dir que, amb la
intenció de no caure en pràctiques de correu brossa, els correus s’envien a partir
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d’una inscripció prèvia per part del destinatari. A més, tots els correus electrònics
enviats informen l’usuari de la possibilitat de donar-se de baixa de la llista de
distribució mitjançant l’accés a un enllaç present a la part final del missatge.

2.4 Instal·lació d’un servei de recollida de correu electrònic

El POP3 és la versió millorada del gestor del protocol d’oficina de correus (POP,
Post Office Protocol) consistent en el client de correu electrònic que proporcionen
els proveïdors de serveis d’Internet (ISP, Internet Service Provider), que exigeix
disposar d’un gestor de correus electrònics correctament configurat que permeti la
descàrrega dels missatges a l’ordinador i, alhora, gestionar-los sense obligatorietat
de connexió a Internet.

El client POP és el programa que utilitza l’ordinador per comunicar-se amb el
programa servidor, que funciona sota protocol POP3.

A grans trets, el protocol POP3 s’encarrega de realitzar les tasques necessàries
perquè els missatges es distribueixen per Internet. A més, també recull tots els
missatges adreçats a la seva màquina. Per fer-ho, el gestor de correu POP3 es
connectarà al servidor remot contractat i descarregarà els correus directament al
nostre ordinador per poder llegir-los, editar-los, imprimir-los i, en cas necessari,
redactar les respostes per a la propera vegada que ens connectem a Internet.

Ara bé, a mode d’inconvenient podríem destacar que, tot i haver llegit el correu en
d’altres ordinadors, quan arribi al nostre ordinador, aquest missatge es descarre-
garà (de nou) amb la categoria “No llegit”. En conseqüència, hi haurà un consum
de recursos i espai innecessari.

Des del punt de vista del programari, alguns dels gestors de correu POP3 més
rellevants són l’MS Outlook 2007 i l’Outlook Express per Windows i el Qual-
comm Eudora, l’Evolution per Linux. Per últim, podríem destacar el programari
Mozilla Thunderbird, que pot treballar en tots els sistemes operatius presents al
mercat, actualment.

Des del punt de vista del sistema operatiu Windows, fins al sorgiment de la versió
Windows XP, tots els sistemes operatius d’aquest proveïdor portaven integrat
l’Outlook Express -el nou Windows Vista porta incorporat una versió renovada
anomenada Windows Mail. Independentment a aquests gestors, la suite ofimàtica
Microsoft Office conté el gestor de correu Outlook. En el cas de Linux tenim, entre
altres, els clients de correu Evolution, amb versió per Windows, Kmail i Mozilla
Thunderbird.

Per últim, cal destacar que, tot i que molts usuaris disposem d’un gestor de correu
que utilitza el protocol POP3 (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, etc.),
l’emmagatzematge de missatges en carpetes, el filtratge del correu no desitjat o
la creixent necessitat d’accedir a consultar el correu electrònic des de qualsevol
lloc, augmenta la necessitat d’utilitzar un protocol d’accés als missatges d’Internet
(IMAP, Internet Message Access Protocol).
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2.4.1 Instal·lació i configuració del Microsoft Office Outlook 2007

Microsoft Office Outlook 2007

El Microsoft Office Outlook 2007 és un programa d’agenda ofimàtica i client de
correu electrònic de l’empresa Microsoft que forma part del paquet Microsoft
Office.

A grans trets, podem afirmar que el programari MS Outlook 2007 facilita en gran
mesura l’administració dels temps i la informació mitjançant noves eines com la
cerca instantània, o bé, la barra de tasques pendents.

Permet administrar el temps i la informació utilitzant noves característiques com
la cerca instantània i la barra de tasques pendents, i pot organitzar a l’instant la
informació que es necessita.

Des del punt de vista de la instal·lació, aquest procés esdevé força senzill, atès
que, normalment, quan s’instal·la la suite ofimàtica del programari Office, ja
s’incorpora el gestor de correu. En cas contrari, hauríem d’inserir, de nou, el
CD amb la versió del programari Office més adient i escollir l’opció Agregar o
quitar funciones i incloure l’Outlook al nostre ordinador.

Un cop instal·lat el programari, haurem d’accedir-hi per configurar, en primer lloc,
el nostre compte de correu electrònic. Per tant, des de l’opció Inicioens adreçarem
a Programas on podrem desplegar les diferents opcions de Microsoft Office. Un
cop haguem accedit al programari Microsoft Office Outlook 2007, l’assistent del
programari ens aniràguiant en les diferents tasques a realitzar per la configuració
d’un compte electrònic. A grans trets, el programari sol·licitarà les dades del
compte que vulguem integrar, així com els servidors POP i IMAP i el servidor
de sortida SMTP amb els quals treballarem (figura 2.7).

Figura 2.7. Creació i configuració d’un compte de correu electrònic

MS Exchange

Algunes funcions d’Outlook
requereixen un compte de correu
de MS Exchange. Aquest és un
servidor de comunicació basat
en el correu electrònic de
col·laboració empresarial.
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Tal com mostra la figura 2.8, en el cas que volguéssim configurar i gestionar més
d’un compte de correu electrònic mitjançant el programari, hauríem d’adreçar-
nos a l’opció Eines de la barra estàndard de la finestra principal del programari i,
un cop dins, accedir a l’opció Configuració del compte. Un cop dins, ja podrem
crear un nou compte, o bé, gestionar els existents (per exemple, indicar quin és el
compte predefinit mitjançant el qual enviar totes les respostes a qualsevol de les
dues adreces).

Figura 2.8. Creació i configuració d’un compte de correu electrònic

Un cop instal·lat el programari, ja podrem començar a gestionar els diferents
correus electrònics mitjançant les opcions de Redactar missatges,Respondre,
Reenviar, etc. Val a dir que totes aquestes opcions disposen d’una interfície força
visual i fàcil de manipular (figura 2.9).
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Figura 2.9. Interfície principal del programari MS Outlook 2007

Des del punt de vista de les funcionalitats bàsiques que proporciona el programari,
podríem destacar l’etiquetatge per classificar el correu, això és, mitjançant l’accés
a l’opció Eines / Organitza, podrem accedir a un menú on podrem escollir els
paràmetres de color d’uns gomets que ens ajudaran a classificar els missatges.

Des del punt de vista de la gestió del correu brossa, el programari ofereix un ventall
d’opcions mitjançant l’accés a l’opció Accions / Correu electrònic no desitjat.
Dintre d’aquest menú podrem definir les adreces de correu electrònic que puguin
(o hagin de) ser considerades correu brossa. Si dintre d’aquest menú seleccionem
Opcions per al correu no desitjat podrem definir nivells d’exigència per filtrar el
correu.

Per últim, és rellevant destacar que el programari ofereix l’opció d’agregar regles o
filtrats per gestionar el correu electrònic mitjançant l’accés a l’opció Eines / Regles
i alertes.

2.4.2 Instal·lació i configuració del Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird és un client de correu lliure de distribució gratuïta i d’execu-
ció ràpida creat sota la plataforma Linux i basat en el codi desenvolupat dins del
projecte Mozilla. Aquest programari va sorgir a mode d’alternativa al programari
Outlook distribuït per Windows.

La versió del client de correu de Mozilla, Thunderbird 2 que utilitzarem ofereix
funcions molt útils per organitzar la safata d’entrada. Entre aquestes, destaca la
possibilitat d’etiquetar els missatges per categories i colors que ajuden a saber
quins són els missatges pendents, els més importants, etc. A més, consumeix
menys recursos que altres alternatives i té una gran quantitat d’opcions de
personalització.
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Projecte Mozilla

El seu objectiu és mantenir
l’elecció i innovació a Internet.

És per aquest motiu que
produeix i proporciona el

navegador web Firefox i el client
de correu Thunderbird, entre

d’altres productes i tecnologies.

Thunderbird 2 permet la navegació històrica en els missatges fent clic aAvançar
i Retrocedir de forma molt semblant a un navegador web i canviant ràpidament
entre missatges i carpetes. Ofereix, a més, un panell de cerca mentre s’escriu que
accelera les cerques dintre dels missatges mostrats. Tot això juntament amb les
opcions que poden ser més habituats, com ara una llibreta d’adreces personal o la
migració de dades i missatges des de l’Outlook.

Paral·lelament, el programari Thunderbird, inclou per defecte una carpeta de
correu brossa dintre de cada compte creat per facilitar la classificació del correu
no desitjat mitjançant un filtre de correu brossa. Cada vegada que es marca un
missatge com brossa, el client de correu “aprèn” i millora el seu filtratge. Des del
punt de vista de la seguretat, el programari Thunderbird ofereix l’encriptació de
missatges, signatures digitals i suport per a certificats de validesa.

Des del punt de vista de la instal·lació, aquesta és força senzilla, ja que, un cop
descarregat el programari, només s’han de seguir els passos que vagin sortint per
la pantalla.

Respecte de la migració de dades d’un client de correu (per exemple, MS Outlook)
al programari Thunderbird és força simple, atès que és un procés que se sol·licita,
immediatament, després d’haver finalitzat la instal·lació del programari. En cas
d’acceptar la migració, el programari copiarà totes les dades al nou gestor de
correu electrònic.

Des del punt de vista de la interfície gràfica, aquesta és molt similar a la de la resta
de gestors de correu electrònic (figura 2.10).

Figura 2.10. Interfície principal del programari Mozilla Thunderbird

És important destacar que per poder utilitzar el gestor de correu, és necessari
que aquest estigui vinculat a un compte de correu electrònic que serà el que
utilitzarem per rebre i enviar missatges.

Per la creació d’un nou compte, haurem d’adreçar-nos a l’opció Einesde la barra
superior de la interfície principal del programari i, un cop dins, accedirem a Parà-
metres dels comptes / Afegeix un compte. L’elecció de la creació d’un nou compte
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de correu, comportarà que se’ns vagin mostrant pantalles on haurem d’inserir les
dades del correu que volem donar d’alta. Per últim, se’ns demanarà informació del
servidor d’entrada (POP o IMAP) i del servidor de sortida (SMTP). Per exemple,
si el nostre correu és alumneASI@xtec.cat, especificarem pop.xtec.cat com a
servidor d’entrada i smtp.xtec.cat com a servidor de sortida. Triarem el servidor
d’entrada POP o IMAP en funció del protocol que vulguem que esdevingui gestor
del nostre correu.

Val a dir que el programari Thunderbird també posseeix una Llibreta d’Adreces
per emmagatzemar les dades dels nostres contactes i incorporar, a banda de les
accions bàsiques, moltes utilitats com, per exemple, Importar la llibreta d’adreces
d’altres correus i Exportar les dades a un document *.LDIF. A títol pràctic, podem
disposar de les adreces contingudes en les carpetes locals, o bé cercar-les dins d’un
determinat Servidor de Directori LDAP (Eines / Opcions / Redacció / Adreçament,
seleccionar Servidor de Directori i Edita els directoris)

Des del punt de vista de les diferents funcionalitats del programari, podem destacar
la creació de filtres per definir mitjançant l’opció Eines / Filtres de missatges.Un
cop dins, podrem escollira quin compte de correu volem aplicar el filtre i, alhora,
personalitzar-lo fent Nou. Per aplicar els filtres definits hauríem d’adreçar-nos a
Eines / Executa els filtres a la carpeta.

De fet, podem executar filtrats tant per a un compte de correu determinat com per
a una carpeta local. Cal destacar la utilitat d’aquesta funcionalitat per organitzar
la informació del correu en carpetes. Per exemple, suposem que volem crear un
filtre per a aquells que considerem “AMICS”, així, ens adreçarem a Eines/Filtres
de missatges i especificarem sobre quin compte de correu volem aplicar el filtre i
farem clic a Nou.

Un altre dels punts forts d’aquest gestor de correu electrònic és el filtre antispam
que podrem activar mitjançant l’accés a l’opció Eines / Opcions / Privadesa. Un
cop dins, podrem gestionar el correu brossa, activar l’antivirus, o bé analitzar
aquells missatges susceptibles de ser fraudulents.

Per últim, el programari presenta la possibilitat de treballar amb llistes de distribu-
ció. Per crear una llista de distribució anirem a Eines / Llibreta d’adreces / Nova
Llista i afegir els usuaris que vulguem que formin part de la llista.

2.4.3 Correu Gmail

Tot i que en un principi Google es mostrava reticent a explorar un camp dominat
per Yahoo i Microsoft va ser a mitjan l’any 2004 quan va inaugurar el seu
famós correu Gmail. L’increment del nombre d’usuaris subscrits des de llavors
demostra que les xifres estan canviant i Gmail s’està convertint en un dels correus
web més utilitzat, tot això propiciat sobretot per unes característiques totalment
diferenciadores d’altres clients de correu web.

LDAP

Protocol a nivell d’aplicació que
permet l’accés a un servei de
directori ordenat i distribuït per
cercar diversa informació en un
entorn de xarxa. També es
considera una base de dades (tot
i que el seu sistema
d’emmagatzematge pot ser
diferent) a la qual podem
realitzar consultes.

Una llista de distribució

És un conjunt d’usuaris amb els
quals es pot treballar com si es
tractés d’una adreça única de
correu electrònic. Aquesta opció
s’utilitza per enviar correus
electrònics a un mateix grup de
persones simultàniament.
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Google

És un dels principals cercadors o
motor de cerca d’Internet. La
marca Google també ofereix
altres serveis (GTalk, Gmail,

etc.).

Tal com mostra la figura 2.11, la senzillesa de la pantalla de presentació de
Gmail demostra la senzillesa de l’estructura de funcionament del servei amb
característiques específiques tant rellevants com, per exemple, un potent filtratge
de correu brossa (spam), un sistema de cerca ràpid i eficaç i una capacitat
d’emmagatzematge destacable.

Figura 2.11. Interfície principal de Gmail

A grans trets, el gestor web de correus electrònics de Google es diferencia de
la resta de llocs web que ofereixen aquest mateix servei en la seva metodologia
d’organització dels missatges. A grans trets, l’organització per carpetes queda
aparcada per donar pas a les converses i les etiquetes per classificar els diferents
missatges. Paral·lelament, uns altres trets diferenciadors són la velocitat de
càrrega, cerca i edició de correus, a més d’un espai d’emmagatzematge que
creix periòdicament. Per altra banda, un altre aspecte que diferencia aquest lloc
web amb la seva competència és la integració del client de xat (o missatgeria
instantània) Google Talk, que permet que qualsevol usuari connectat aGmail pugui
mantenir una conversa amb els seus contactes.

Des del punt de vista de la seguretat, són destacables algunes funcionalitats com
els filtres d’automatització de la gestió de correu, la possibilitat d’enviar missatges
amb una altra adreça de correu electrònic en el camp remitent, o bé, el suport de
recepció de missatges des de comptes POP3. A més, qualsevol arxiu que s’adjunti
al correu electrònic és analitzat per comprovar que no tinguin virus.

A diferència dels comptes de correu POP3, per la creació d’un compte de correu
web, no hem de descarregar cap programa ni instal·lar-lo al nostre ordinador. Hi
ha un conjunt de portals web que proporcionen correu electrònic, amb el domini
associat de la web. Per tant, per a la creació d’un compte propi Gmail, haurem
d’adreçar-nos a la pàgina web www.google.com i, dins de les etiquetes que aparei-
xen a la part superior, seleccionar Gmail. En la pantalla de presentació, trobarem
l’opció per crear un nou compte. Un cop introduïdes les dades relacionades amb
el nom de l’adreça de correu electrònic escollit o la contrasenya, ja disposarem
d’un compte de correu web.

Tal com mostra la figura 2.12, la interfície gràfica del correu que apareix de forma
predeterminada disposa d’un menú a l’esquerra on apareixen les etiquetes amb
algunes de les funcionalitats (Redactarun missatge, Safata d’entradaper accedir
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als missatges, Missatges enviats, Esborranys, xats, etc.). A la part superior de la
pantalla trobem els enllaços al calendari (Google Calendar), Documents (Google
Docs), Fotos, Web, etc.

Figura 2.12. Interfície del compte web de correu electrònic

Des del punt de vista de la configuració del correu electrònic, totes les opcions
predeterminades a la interfície de Gmail són susceptibles de ser modificades. Per
fer-ho, haurem d’adreçar-nos a l’opció Configuració i, un cop dins, podrem accedir
a totes les opcions disponibles (figura 2.13).

Figura 2.13. Configuració del compte web de correu electrònic

És dins de la pestanya Comptes on podrem predeterminar la modalitat d’enviar
missatges, és a dir, podrem definir l’enviament dels correus electrònics amb un
compte diferent al nostre, crear el nostre propi domini, o bé augmentar l’espai
d’emmagatzematge.

Per establir cert ordre, haurem d’adreçar-nos a la pestanya Filtres des d’on podrem
organitzar els missatges del nostre correu mitjançant la creació de filtres sota un
determinat criteri.

La pestanya Reenviament i correu POP/IMAP ens permetrà configurar el correu
perquè tots els missatges que arribin al correu Gmail puguin ser reenviats a un
altre compte de correu, així com, habilitar opcions d’IMAP .
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Tot i treballar en diferents entorns, el gestor web de comptes de correu electrònic
també permet la descàrrega de correus mitjançant el programari Outlook Express
o equivalent mitjançant una configuració des de la pestanya Configuració /
Reenviament i correu POP/IMAP, marcar Habilitar POP per a tots, i Habilitar
IMAP.

Ara bé, des del programari OutlookExpress, també podem gestionar els comptes
web de correu electrònic. Per fer-ho, haurem d’adreçar-nos a l’opció Eines
de la barra principal de la interfície gràfica del programari Outlook Express i
seleccionarem Comptes/Agregar compte. Un cop dins, haurem d’omplir les dades
relacionades amb el compte web de correu electrònic del lloc Gmail. A més,dins
de la casella El meu servidor de correu entrant, haurem de seleccionar IMAP com
a Servidor de correu entrant escriurem “imap.gmail.com” i en Servidor de correu
sortint “smtp.gmail.com” i en el Nom de compte i Contrasenya escriurem les dades
adients al nostre compte Gmail. Per últim seleccionarem la casella Iniciar sessió
usant autenticació de contrasenya segura (SPA).

2.4.4 Seguretat en la utilització del correu electrònic

En el procés de transmissió de correu electrònic entre els usuaris no hi ha cap
garantia que aquest es realitzi amb èxit, ja que pot ocórrer que el destinatari no
sigui el que preteníem, que abans d’arribar al destí sigui llegit per altres usuaris,
que durant el procés de transmissió viatgi també algun tipus de virus, etc.

Arran d’aquestes necessitats, han sorgit sistemes que permeten xifrar, desxifrar,
crear signatures digitals, etc. de forma ràpida, senzilla i segura. Un d’aquests sis-
temes és PGP (Pretty Good Privacy), que permet la confidencialitat, autenticació
i integració del correu electrònic. És un programa gratuït independent del client
de correu que s’utilitzi i compta amb versions per a Windows, Linux i Mac Os.

Uns altres dels problemes que ens trobem en l’ús diari del correu electrònic és el
correu brossa (spam), que és aquell correu electrònic normalment de publicitat,
que arriba al nostre correu sense haver-lo sol·licitat.

Per tant, a l’hora d’escollir un client de correu o un altre ens haurem d’assabentar
quins tipus de filtre contra el correu brossa posseeixen, quin grau de confidencia-
litat, etc. Avui dia, la majoria de clients de correu tenen con aquestes opcions per
garantir la seguretat i confidencialitat del correu electrònic dels seus usuaris.
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2.5 Altres serveis de correu electrònic (aplicacions dels serveis de
correu electrònic)

Hi ha un gran nombre d’aplicacions del correu electrònic que, en moltes ocasions,
han esdevingut utilitats del nostre dia a dia o eines de comunicació de grups
empresarials de caire internacional. Algunes d’aquestes aplicacions tant esteses i
conegudes són, per exemple:

• Fòrums

• Xats

• Videoconferències

Els fòrums corresponen a un entorn virtual d’un determinat tema o sector d’oci o
professional on els usuaris poden llegir i escriure al voltant d’aquest mateix tema,
o bé temes propers que poden esdevenir motiu de conversa. Val a dir que molts
són els portals web que ofereixen un fòrum públic perquè tant els usuaris com els
mateixos gestors puguin exposar les seves opinions, o bé exposar novetats pròpies
del tema tractat.

Davant de la possibilitat que ofereixen els fòrums per exposar tant un punt de vista,
una opinió o un comentari amb total llibertat i mai sota cap mena de control, molts
són els administradors que opten per sol·licitar un correu electrònic per participar-
hi. L’aportació del correu electrònic facilita que les converses puguin ser seguides
mitjançant avisos al correu electrònic i, alhora, aplicar cert ordre i compromís de
bones accions per part dels usuaris.

Si bé el fòrum és un entorn en el qual s’obre un tema i els usuaris que ho desitgin
van deixant les seves opinions o comentaris, no hi ha una interacció simultània
de tots ells. Per contra, és en els xats on sí que hi ha la possibilitat de mantenir
una conversa entre un o diversos usuaris connectats simultàniament a la xarxa
d’Internet.

Val a dir que hi ha un ampli volum de programari per establir converses simultà-
nies, un cop instal·lat, però també hi ha molts clients de correu que ofereixen, de
forma integrada, el servei de xat vinculat a aquest correu electrònic. Per tant,
gestors de comptes de correu com Google o Hotmail, ofereixen la possibilitat
d’establir converses simultànies amb la resta d’usuaris de correu electrònic.

No obstant això, la realització d’un xat no comporta que sigui, estrictament,
necessari posseir un compte de correu electrònic, atès que hi ha un ampli ventall de
portals web que ofereixen serveis de xat, únicament, creant un nom identificador
(nick) sota el qual establir les converses amb altres usuaris d’un determinat
àmbit. Així, per exemple, hi ha molts portals web que estableixen unes “sales
temàtiques” (informàtica, economia, etc.) perquè els usuaris puguin decidir a
quina sala accedir, atès que allí trobaran altres usuaris amb qui compartiran certes
semblances. Així, per exemple, hi ha portals com www.terra.es que donen aquest
servei.

Fòrum de Softcatalà

Si volguéssim participar en el
fòrum del portal d’informàtica
www.softcatalà.org, hauríem de
donar-nos d’alta mitjançant
l’aportació del nostre correu
electrònic i un nom d’usuari
(nick).

Càmera web

Anomenat webcam en anglès, es
tracta d’un dispositiu electrònic
connectat a un ordinador que
permet transmetre imatges a
través d’Internet en temps real.
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Programari Skype

Xarxa de telefonia per Internet
fundada per Niklas Zennström i

Janus Friis. Tot i que el codi i els
protocols utilitzats pel

programari són tancats i
protegits, els usuaris que ho
vulguin poder descarregarse

gratuïtament l’aplicació del lloc
oficial. Els usuaris del

programari poden parlar entre
ells gratuïtament.

Per últim, és important destacar les videoconferències que, tot i la seva semblança
amb els xats, es diferencien per la inclusió d’imatges. Una videoconferència
consisteix en la comunicació entre usuaris connectats a Internet simultàniament,
tenint ambdós una càmera web connectada al seu ordinador de manera que els
usuaris connectats es veuen físicament mentre realitzen la conversa. Val a dir que
són moltes les empreses que potencien la utilització del programari Skype per a la
comunicació entre els diferents departaments de l’empresa i les videoconferències
per a reunions entre les diferents delegacions repartides arreu del món.
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Introducció

Els historiadors afirmen que la impremta no era un invent europeu sinó xinès i que
es remuntava fins a l’any 960. De fet, es diu que fou a principis del Renaixement
quan es va començar a gravar sobre planxes de fusta a diverses ciutats alemanyes
i holandeses. Més endavant, a principis del segle XV es va començar a gravar
planxes amb lletres gòtiques.

Aquests gravats van representar el primer vehicle per transmetre fragments bíblics,
moments històrics, etc. al llarg de les generacions. D’aquells en derivaren els
vehicles pels quals personatges importants plasmaven les seves reflexions, els seus
pensaments o les seves investigacions. Com tot en aquest món, aquells gravats
rudimentaris han derivat en les pàgines web. Internet ha permès augmentar i
facilitar que milers de notícies apareguin a la llum pública immediatament després
d’haver-se produït i que milers de reflexions puguin veure la llum tot i la censura
que encara existeix en alguns països.

Internet ha esdevingut una gran plataforma per unificar criteris i reflexions, ha
facilitat l’organització de rebel·lions socials i desgraciadament en alguns casos ha
permès organitzar accions terroristes. La xarxa no té cap mena d’estament en el
qual es dicti quins continguts hi han de conviure, quins tipus de continguts tenen
permís per fer-se públics en una pàgina web i quins no. La llibertat d’expressió,
que va ser tan anhelada anys enrere, ara és la font principal de què beuen tots els
internautes. És més, aquesta llibertat d’expressió es transforma en una llibertat
d’intercanvi, ja que a la xarxa es poden trobar des d’exàmens fins a llibres històrics
que han estat digitalitzats, passant per apunts i llibres.

És tal la capacitat d’intercanvi i descàrrega que existeix a Internet que diverses
cadenes de televisió nord-americanes han optat per posar a disposició dels
internautes la descàrrega de tots els capítols d’algunes de les sèries més importants
i amb més audiència de tots els anys. Aquest no és més que un petit pas del gran
camí que han representat, representen i representaran Internet i els internautes que
hi conviuen.

Al llarg d’aquesta unitat formativa es descriuran les característiques fonamentals
dels servidors web, la interconnexió de xarxes privades amb xarxes públiques i els
principals paràmetres de la seva gestió.

En l’apartat “Gestió de serveis web” es desenvoluparan les funcions d’aquests
tipus de servei juntament amb la instal·lació i configuració d’un servidor web.

En l’apartat “Interconnexió de xarxes privades amb xarxes públiques” s’estudiaran
els elements que gestionen l’intercanvi de dades correcte (i segur) entre una xarxa
interna i Internet. Tot i que la seguretat és un procés i no un producte, l’eina central
d’estudi seran els tallafocs i els servidors intermediaris (proxies).
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Per assimilar els continguts d’aquesta unitat didàctica, és convenient anar fent les
activitats i els exercicis d’autoavaluació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Gestiona servidors web identificant requeriments d’utilització i aplicant criteris
de configuració.

• Descriu els fonaments i protocols en què es basa el funcionament d’un
servidor web.

• Instal·la un servidor web.

• Crea llocs virtuals.

• Verifica les possibilitats existents per discriminar el lloc de destinació del
tràfic entrant al servidor.

• Configura la seguretat del servidor.

• Comprova l’accés dels usuaris al servidor.

• Diferencia i prova l’execució de codi al servidor i en el client.

• Instal·la mòduls sobre el servidor.

• Estableix mecanismes per assegurar les comunicacions entre el client i el
servidor.

• Realitza la documentació adient per donar suport a l’usuari.

2. Estableix l’accés de xarxes locals a xarxes públiques identificant possibles
escenaris i aplicant programari específic.

• Instal·la i configura el maquinari d’un sistema amb accés a una xarxa privada
local i a una xarxa pública.

• Instal·la una aplicació que actuï de passarel·la entre la xarxa privada local i
la xarxa pública.

• Reconeix i diferencia les principals característiques i possibilitats de l’apli-
cació seleccionada.

• Configura els sistemes de la xarxa privada local per accedir a la xarxa
pública a través de la passarel·la.

• Estableix els procediments de control d’accés per assegurar el tràfic que es
transmet a través de la passarel·la.

• Implementa mecanismes per accelerar les comunicacions entre la xarxa
privada local i la pública.
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• Identifica els possibles escenaris d’aplicació d’aquest tipus de mecanismes.

• Estableix un mecanisme que permeti reexpedir trànsit de xarxa entre dos o
més interfícies d’un mateix sistema.

• Comprova l’accés a una xarxa determinada des dels sistemes connectats a
una altra xarxa diferent.

• Implanta i verifica la configuració per accedir des d’una xarxa pública a un
servei localitzat en una màquina d’una xarxa privada local.

• Realitza la documentació adient per donar suport a l’usuari.
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1. Gestió de servidors web

Amb l’evolució i l’accés lliure a Internet, un dels principals al·licients que han
sorgit és la publicació de pàgines web on es poden emmagatzemar uns continguts
força atractius per a nosaltres i que, alhora, poden ser consultats des d’arreu del
món per tothom.

Val a dir que, amb la popularització d’Internet, tant empreses com usuaris han
vist la necessitat d’establir un punt des d’on anunciar els seus productes, o bé, a
títol particular, donar publicitat a les aficions o capacitats personals mitjançant la
publicació de pàgines web.

Les pàgines web, en la seva majoria en format HTML, requereixen ser
allotjades en màquines que disposin d’espai en disc per emmagatzemar
arxius HTML, imatges, blocs de codi o arxius de vídeo en directoris
específics i, alhora, han de ser capaces d’entendre tot tipus d’extensió dels
arxius que són enviats en tots dos sentits de la comunicació.

Paral·lelament, no podem deixar de banda la importància de les mesures de
seguretat davant dels perills existents a Internet. Perconseguir-ho, les pàgines
hauran d’estar dissenyades considerant la incorporació de protocols de comu-
nicació segurs com, per exemple, els desenvolupats amb el protocol segur de
transferència d’hipertext (HTTPS, hypertext transfer protocol secure) que utilitzen
claus i estratègies de xifrat pròpies de les eines del protocol de capa de connexió
segura (SSL, secure sockets layer).

Les màquines que allotgen les pàgines web reben la categoria de servidors web.
Des del punt de vista dels servidors, els requeriments més rellevants són l’espai de
disc necessari per poder emmagatzemar l’estructura de la pàgina web i una bona
connexió de xarxa perquè el consum de la unitat de processament central (CPU,
central processing unit) sigui prou baix.

El funcionament dels servidors web és especial ja que, com si es tractés d’una dent
de serra, tenen consums de recursos puntuals perquè podem estar un temps sense
peticions i, de cop i volta, tenir una allau de peticions. Això fa que els servidors
web acostumin a tenir un nombre baix de processos en espera. A mesura que
esdevenen necessaris, se’n van arrencant de nous.

Val a dir que no totes les peticions consumeixen el mateix, i, per exemple, aquelles
pàgines web que executin programes d’interacció amb l’usuari o requereixin xifrat
(HTTPS) consumeixen més recursos que altres pàgines web amb menys interacció.

HTTPS

Protocol de xarxa basat en el
protocol HTTP adreçat a la
transferència segura de dades.
Principalment, l’utilitzen les
pàgines web d’entitats bancàries,
botigues en línia i qualsevol altre
servei que requereixi
l’enviament de dades personals i
contrasenyes.

Unitat de processament
central (CPU)

És un component electrònic
digital amb capacitat per
interpretar instruccions de
manera ordenada, processar
dades i generar la informació
requerida. Col·loquialment, es
considera el cervell de
l’ordinador.



Serveis de Xarxa 10 Servidors web i intermediaris

CERN

Es tracta del centre de recerca de
física de partícules més gran del

món. Té diversos acceleradors
de partícules connectats entre

ells que subministren tot tipus de
partícules a nombrosos

experiments. Fent recerca en els
límits del coneixement, el CERN

ajuda a fer grans progressos
tecnològics.

Interfície d’entrada comuna
(CGI)

Tecnologia important de la xarxa
(world wide web) que permet
que un client (navegador web)
sol·liciti dades d’un programa

executat en un servidor web.
Especifica un estàndard per

transferir dades entre el client i
el programa.

1.1 El protocol HTTP

El protocol de transferència d’hipertext (HTTP, hyperText transfer protocol) és el
motor que dóna vida a Internet, ja que és la base per a la web (www, world wide
web).

Representació d’una ona amb forma
de dent de serra.

Des d’un punt de vista històric, la web fou creada l’any 1989 al Consell Europeu
per la Recerca Nuclear (CERN, Centre Europeene pour la Recherche Nucleaire),
amb seu a Ginebra, just a la frontera entre Suïssa i França. Val a dir que
aquest organisme disposava (i disposa) d’una àmplia plantilla de científics de
diferents països d’Europa que treballen en els seus acceleradors de partícules.
En conseqüència, molts equips de treballadors estan integrats per membres de
nacionalitats diferents. A més, molts dels experiments que s’hi fan destaquen
per la seva complexitat i requereixen anys i anys de planificació i de construcció
d’equipaments.

Fou arran de la necessitat de disposar de múltiples grups de científics repartits pel
món i col·laborant entre ells (enviant-se informes, dibuixos, esquemes, fotos i tot
tipus de documents) que va néixer la web.

És en els inicis del protocol HTTP, a mitjans de l’any 1990, quan trobem la versió
0.9. Aquesta versió tenia com a única finalitat transferir dades per Internet en
forma de pàgines web escrites en llenguatge de marcatge d’hipertext (HTML,
Hyper Text Markup Language). A partir de la versió 1.0 del protocol va sorgir
la possibilitat de transferir missatges amb encapçalaments que descrivien el
contingut dels missatges.

El protocol de transferència d’hipertext (HTTP) és un protocol client-servidor
força senzill que articula els intercanvis d’informació entre els clients web i els
servidors HTTP. HTTP va ser desenvolupat pel consorci W3C i la IETF. Aquesta
col·laboració va culminar l’any 1999 amb la publicació d’una sèrie de RFC, el
més important dels quals va ser el RFC 2616, que especificava la versió 1.1.

Des del punt de vista de les comunicacions, està suportat en els serveis de connexió
TCP/IP i funciona de la mateixa manera que la resta de serveis propis dels entorns
UNIX.

Tècnicament, un procés servidor escolta en un port de comunicacions TCP (per
defecte, el 80) i espera les sol·licituds de connexió dels clients web. Una vegada
establerta la connexió, el protocol TCP s’encarrega de mantenir la comunicació i
garantir un intercanvi de dades lliure d’errors.

El protocol de transferència d’hipertext es basa en operacions senzilles de
sol·licitud/resposta. Quan un client estableix una connexió amb un servidor i
envia un missatge amb les dades de la sol·licitud, el servidor respon amb un
missatge similar, que conté l’estat de l’operació i el seu resultat possible. Totes les
operacions poden adjuntar un objecte o recurs sobre el qual actuen; cada objecte
web (document HTML, arxiu multimèdia o aplicació CGI) és conegut pel seu
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localitzador uniforme de recursos (URL, uniform resource locator). Els recursos
poden ser arxius, el resultat de l’execució d’un programa, una consulta a una base
de dades, la traducció automàtica d’un document, etc.

Localitzador uniforme de recursos (URL)

Generalment, la via de què disposa un usuari per accedir a una pàgina web o un objecte
(arxiu) és mitjançant el seu localitzador uniforme de recursos (URL), que és una mena
d’adreça que indica la localització exacta d’un document a Internet.

L’adreça que indica la localització exacta del document es compon del nom o l’adreça
d’Internet (IP, Internet protocol) del servidor i el camí relatiu del document dins del servidor.
També pot incloure altres aspectes com el port pel qual se sol·licita el servei (per defecte,
s’assumeix que el 80 és per al protocol HTTP, el 21 per al protocol FTP, etc.) i un
nom d’usuari i una contrasenya per a aquells documents que requereixin autenticació per
accedir-hi.

HTTP és un protocol sense estat, és a dir, no guarda cap informació sobre con-
nexions anteriors. El desenvolupament d’aplicacions web freqüentment necessita
mantenir estat. Per això s’utilitzen les galetes (cookies), és a dir, la informació
que un servidor pot emmagatzemar en el sistema client. Això permet que les
aplicacions web institueixin la noció de “sessió”, i, alhora, permet rastrejar
usuaris, ja que les galetes es poden emmagatzemar en el client durant un temps
indeterminat.

1.1.1 Etapes d’una transició HTTP

Amb la intenció de conèixer amb més profunditat el protocol HTTP podem avaluar
en què consisteix una transacció HTTP.

Cada cop que un client fa una petició a un servidor, s’executa un ventall d’etapes:

1. Un usuari accedeix a una adreça d’Internet (URL) seleccionant un enllaç
d’un document HTML o introduint-la directament a la barra de navegació
d’un navegador web des de la perspectiva del client web.

2. El client web descodifica l’adreça d’Internet (URL) separant-ne les diferents
parts. És així com s’identifiquen el protocol d’accés, l’adreça del servidor
de noms de domini (DNS, Domain Name Server) o d’Internet (IP) del
servidor, el possible port opcional (el valor per defecte és el 80) i l’objecte
del servidor requerit.

3. S’obre una connexió TCP/IP amb el servidor cridant el port TCP correspo-
nent. Es fa la petició. En conseqüència, s’envien l’ordre necessària (GET,
POST, HEAD, etc.), l’adreça de l’objecte requerit (el contingut de l’adreça
d’Internet del servidor), la versió del protocol HTTP utilitzada (en la major
part de les ocasions és HTTP/1.0) i un conjunt variable d’informació que
inclou dades sobre les capacitats del navegador web, dades opcionals per al
servidor, etc.

4. El servidor retorna la resposta al client. Aquesta resposta consisteix en
un codi d’estat i el tipus de dada amb extensions multipropòsit de correu
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d’Internet (MIME, Multipurpose Internet Mail Extension) de la informació
de tornada, seguit de la mateixa informació.

5. Es tanca la connexió TCP.

Extensió MIME

El protocol HTML fou dissenyat per transportar per la xarxa arxius en format ASCII. Amb
el progrés de les tecnologies i la inclusió de diferents tipus d’arxius en un format diferent a
l’ASCII (imatges, vídeos, sons, etc.) en les aplicacions per Internet, va sorgir la necessitat
de transformar aquests format a ASCII per la seva correcta recepció en el navegador web.

El 1992, es van crear els tipus MIME, que eren especificacions per donar format a
missatges en un format diferent a l’ASCII perquè poguessin ser enviats i interpretats per
Internet. Més endavant es van aplicar també als documents web.

Aquest procés es repeteix en cada accés que es faci al servidor HTTP. Per exemple,
si es recull un document HTML que conté quatre imatges, el procés de transició
mostrat amb anterioritat es repeteix cinc vegades, és a dir, una pel document
HTML i quatre per les imatges.

1.1.2 L’estàndard HTTP/1.0

L’estàndard HTTP/1.0 recull, únicament, tres ordres que representen les operaci-
ons de recepció, enviament de la informació i revisió de l’estat.

1. Comanda GET. S’utilitza per recollir qualsevol tipus d’informació del
servidor. Sempre que premem sobre un enllaç o escrivim una adreça
d’Internet a la barra de navegació d’un navegador web, estem utilitzant
aquesta comanda. Com a resultat, el servidor HTTP envia el document
corresponent a l’adreça d’Internet seleccionada o bé activa un mòdul CGI
que, al seu torn, generarà la informació de tornada.

2. Comanda HEAD. Sol·licita informació sobre un objecte (arxiu) com, per
exemple, la seva grandària, el tipus, la data de modificació, etc. Acostuma
a ser utilitzat pels gestors de memòries cau de pàgines o pels servidors
intermediaris (proxy server) per conèixer quan cal actualitzar la còpia que
es manté d’un arxiu determinat.

3. Comanda POST. S’utilitza per enviar informació al servidor com, per
exemple, les dades contingudes en un formulari. El servidor passarà aquesta
informació a un procés encarregat del seu tractament (acostuma a ser una
aplicació CGI). L’operació que es durà a terme amb la informació proporci-
onada dependrà de l’adreça d’Internet (URL) utilitzada, principalment, en
els formularis.

Val a dir que un client web selecciona automàticament les ordres HTTP neces-
sàries per recollir la informació per a l’usuari. Per tant, davant l’activació d’un
enllaç, sempre s’executa una operació GET amb la finalitat de recollir el document
corresponent.
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Tal com mostra la figura 1.1, la comunicació entre el navegador i el servidor es
duu a terme en dues etapes. D’una banda, el navegador fa una sol·licitud HTTP
que, posteriorment, és processada pel servidor que, en conseqüència, envia una
resposta HTTP.

Figura 1.1. Comunicació navegador-servidor

Si avaluéssim amb deteniment la sol·licitud HTTP ens trobaríem amb un conjunt
de línies de text que el navegador envia al servidor. D’una banda, trobaríem una
línia de sol·licitud, és a dir, una línia que especifica el tipus de document sol·licitat,
el mètode que s’aplicarà i la versió del protocol utilitzat. Aquesta línia estarà
integrada per tres elements separats per un espai, és a dir, el mètode, l’adreça web
i el protocol HTTP utilitzat pel client.

A continuació, trobaríem els camps de l’encapçalament de sol·licitud, és a dir, un
conjunt de línies opcionals que permeten aportar informació addicional sobre la
sol·licitud i/o el client (navegador, sistema operatiu, etc.). Cadascuna d’aquestes
línies estarà formada per un nom que descriu el tipus d’encapçalament, seguit per
dos punts (:) i pel valor de l’encapçalament.

Finalment, el cos de la sol·licitud és un conjunt de línies opcionals separades de les
línies anteriors amb una línia en blanc. La seva finalitat és permetre que s’enviïn
dades al servidor utilitzant un formulari durant la transmissió.

Un exemple de sol·licitud HTTP seria el següent:

1 GET http://www.municipi.cat HTTP/1.0 Accept : Text/html If−Modified−Since :
Saturday, 19−May−2006 17:39:13 GMT User−Agent : Mozilla/6.0 (compatible;
MSIE 5.0; Windows XP)

En conseqüència, la sol·licitud HTTP rebria una resposta HTTP, és a dir, un
conjunt de línies que el servidor enviarà al navegador web. Com en el cas de la
sol·licitud, la resposta HTTP conté alguns elements definitoris com, per exemple,
una línia d’estat. Aquesta línia especifica la versió del protocol utilitzada i l’estat
de la sol·licitud en procés mitjançant un text explicatiu i un codi.

En el cas dels camps de l’encapçalament de resposta, aquest és un conjunt de
línies opcionals que permeten aportar informació addicional sobre la resposta i/o
el servidor. Cadascuna d’aquestes línies es compon d’un nom que defineix el tipus
d’encapçalament, seguit per dos punts (:) i pel valor de l’encapçalament.

Línia d’encapçalament
HTTP

Camp fonamental que defineix
gran part de la informació que
s’intercanvia entre els clients i
els servidors. Aquestes línies
permeten l’enviament
d’informació descriptiva en la
transacció i faciliten, per
exemple, l’autenticació o
identificació dels usuaris.
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Supercomputador

Es tracta d’un ordinador amb
una de les capacitats de

processament més elevades del
món, concretament, la seva

capacitat de càlcul. A Barcelona
hi ha instal·lat el

supercomputador Marenostrum.

En el cas del cos de la resposta, aquest conté el document sol·licitat. A tall
d’exemple, a continuació es mostra un exemple d’una resposta HTTP:

1 HTTP/1.0 200 OK Date: 19 May 2006 17:40:12 GMT Server : Microsoft−IIS/2.0
Content−Type : text/HTML Content−Length : 1245 Last−Modified : 11 May 2006
08:29:13 GMT

Pel que fa als codis de resposta, aquests són els codis que es veuen quan el
navegador no pot mostrar la pàgina web sol·licitada. La sintaxi d’una resposta
HTTP és una línia d’estat i té una estructura fixa on s’indica la ersió, el codi de
l’error i un text explicatiu.

Els possibles codis d’estat s’identifiquen amb números de tres xifres i es classifi-
quen en cinc grups segons si són informatius (1xx), d’èxit en la sol·licitud (2xx),
per tornar a adreçar la sol·licitud (3xx), per un error generat en el client (4xx) o
bé per errors generats en el servidor (5xx).

Les respostes més típiques són els codis 200 per indicar la confirmació de la petició
i el 404 per indicar que l’objecte sol·licitat no es troba disponible. De fet, tal como
mostra la figura 1.2, l’error 404 és aquell error en què el servidor no ha trobat res
a l’adreça web especificada ni cap adreça preestablerta on adreçar les possibles
sol·licituds.

Figura 1.2. Error 404

1.2 El servidor Apache

A principis de 1995, el servidor web més popular era un servidor desenvolupat
pel Centre Nacional d’Aplicacions per a Supercomputadors (NCSA, National
Center for Supercomputing Applications) de la Universitat d’Illinois. De fet,
històricament, la investigació en el camp de la informàtica i les telecomunicacions
per part d’aquest centre universitari nordamericà va contribuir, en gran mesura, al
desenvolupament de la teranyina d’abast mundial (WWW).

Cal destacar que el desenvolupament del servidor web per part del NCSA va que-
dar en punt mort durant l’any 1994 perquè el seu principal desenvolupador, Rob
McCool, va marxar. Això va comportar que diversos grups de desenvolupadors de



Serveis de Xarxa 15 Servidors web i intermediaris

llocs web es coordinessin per assumir, prenent com a base el servidor NCSA 1.3,
el desenvolupament del projecte i introduir i desenvolupar millores importants.
Aquesta coordinació (mitjançant l’intercanvi de correus electrònics) va fer que,
progressivament, sorgissin millores en forma de pegats.

Arribats a aquest punt, hem de destacar els desenvolupadors Cliff Skolnick i
Brian Behlendorf, ja que van establir una llista de correus com a espai per
compartir informació i un servidor d’arxius on els desenvolupadors podien penjar
el resultat dels seus esforços. Tot aquest còmput d’esforços va fer que un grup de 8
programadors fundés el grup Apache. A mitjan 1995, es fa fer pública la primera
versió oficial del servidor Apache (la 0.6.2).

Origen del nom Apache

Hi ha dues explicacions sobre l’origen del nom del projecte. D’acord amb el que exposa
la Fundació Apache, el nom fou triat com a homenatge a la tribu nativa nord-americana
apache coneguda, històricament, per la seva resistència i les seves habilitats al camp de
batalla.

Posteriorment, un dels desenvolupadors originals del servidor Apache va exposar que el
nom provenia de les característiques del desenvolupament del servidor. De fet, partint
de la paraula ‘pegat’ en anglès (patch) i, considerant que durant el desenvolupament del
programari es van enviar moltes revisions i millores, el grup de desenvolupadors va decidir
el nom per al que ells consideraven un “servidor web apedaçat” (“a patchy web server”).

Amb l’oficialització de la primera versió pública del servidor Apache, el seu
desenvolupament va continuar per dues vies paral·leles. D’una banda, alguns
treballadors van continuar centrant els seus esforços en el desenvolupament de
millores del servidor amb la intenció d’arribar a la sèrie 0.7. De l’altra, un altre
grup va tornar a escriure tot el codi de la primera versió per acabar creant una
arquitectura nova de tipus modular –en un servidor modular, al nucli només hi ha
les funcionalitats bàsiques. Fou al juliol de 1995 quan es va optar per migrar tota
la feina feta en el desenvolupament de l’Apache 0.7 a aquesta arquitectura nova.
Aquesta decisió va comportar el sorgiment de l’Apache 0.8.

Posteriorment, durant el mes de desembre de 1995, va aparèixer l’Apache 1.0, que
incloïa un volum important de documentació i moltes millores en forma de mòduls
per ser incorporades al servidor web.

El 1999, davant de l’espectacular acollida del programari Apache, els membres
del grup Apache van establir la Fundació del Programari Apache, que s’encarrega
de donar suport de tipus legal i econòmic al desenvolupament del servidor Apache
i de tots aquells projectes relacionats.

L’Apache va ser un projecte que va atreure molta gent pel gran interès de la
seva fita, que és aconseguir el servidor web més ràpid, més eficient i amb més
funcionalitat sempre sota l’enfocament de la distribució lliure, regit per la llicència
GNU (general public license).

Tal com mostra la figura 1.3, l’empresa anglesa especialitzada en serveis d’Internet
Netcraft publica anualment un estudi en què el servidor Apache apareix com el
servidor web més utilitzat arreu del món.

El servidor HTTP Apache ...

... és un servidor de programari
lliure per a sistemes de tipus
Unix, Microsoft Windows i
altres plataformes. L’última
versió estable (2.0) ha estat
creada de nou des de l’inici i no
conté codi original de l’antic
NCSA HTTPd.
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Programari multiplataforma

És aquell en què es disposa de
versions per a diferents sistemes

operatius (Windows,
GNU/Linux, mac, etc.).

API

Una interfície de programació
d’aplicacions és un conjunt de

declaracions que defineix el
contracte d’un component

informàtic amb qui farà ús dels
seus serveis.

Figura 1.3. Gràfic de la utilització dels servidors web més populars

L’Apache és un servidor web flexible, ràpid i eficient, contínuament actualitzat
i adaptat als nous protocols HTTP/1.1. De la gran quantitat de característiques
destaquen:

1. És multiplataforma.

2. Segueix els protocols estàndard internacionals.

3. És modular, és a dir, es pot adaptar a diferents entorns i necessitats que
poden activar només aquelles parts que són necessàries. També disposa
d’una interfície de programació d’aplicacions (API, application program-
ming interface) de mòduls que permet que els usuaris puguin programar els
seus propis mòduls específics.

4. Es desenvolupa de manera oberta i es retroalimenta d’idees noves, registres
(logs) d’errades i pegats per a la resolució dels problemes que vagin sorgint.

5. És extensible, ja que gràcies a la seva característica modular s’han desenvo-
lupat diverses extensions com, per exemple, les de programació (PHP, Pyt-
hon, Java, Perl, etc.), que es corresponen amb un llenguatge de programació
que treballa simultàniament amb el servidor i que permeten connectar amb
múltiples bases de dades (Oracle, MySQL, PostgreSQL, Adabas, etc.).

Avui en dia hi ha diferents versions del servidor web d’Apache que s’estan
mantenint i millorant (1.3, 2.0 i 2.2), ja que ofereixen característiques noves per
adaptar-se a totes les necessitats noves que van sorgint.

Finalment, tal com mostra la figura 1.3, és important destacar que, tot i que Apache
ha estat, des de fa molts anys, el dominant absolut dels servidors d’Internet, des
d’un temps ençà la distància entre els servidors web Apache i els servidors de
serveis d’informació d’Internet (IIS, Internet information server) que proporciona
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Microsoft per a totes les seves distribucions per servidors ha esdevingut progres-
sivament menor.

Per explicar la reducció en el distanciament entre tots dos servidors web, ens
hem de centrar en l’evolució de la xarxa d’Internet i els seus usuaris. D’una
banda, Microsoft va adquirir diferents proveïdors d’hostatge (hosting) perquè tots
els dominis que no disposaven de pàgina web mostressin una pàgina predefinida
i proporcionada per un servidor de serveis d’informació d’Internet (IIS). Això
va comportar un augment important del nombre de dominis que utilitzaven el
servidor de Microsoft.

Google Inc. És una corporació
pública nord-americana propietària
de la marca Google i que té com a
producte principal el motor de cerca
amb el mateix nom.

Posteriorment, l’empresa Google va decidir utilitzar un servidor web propi en
detriment del servidor web Apache que estaven utilitzant fins aquell moment. A
tot això, cal afegir que el nombre de blocs en pàgines web que proporcionen
espais i plantilles predefinits per fer-ho juntament amb espais web on crear una
mena d’aparador personal (per exemple, www.myspace.com) estan en creixement
constant i estan guanyant terreny. Considerant que tots aquests dominis no
utilitzen Apache, la quota es va reduint progressivament i, per tant, l’hegemonia
del servidor web Apache no és la mateixa que anys enrere.

MySpace és un lloc web d’interacció
social integrat per perfils personals
d’usuaris.1.2.1 Configuració bàsica del servidor web Apache

Apache és un dels servidors web més estesos a Internet tant per la seva fiabilitat i
seguretat com per la seva condició de gratuïtat. Part de la seva popularitat es basa
en la possibilitat de modificar les principals directives de configuració, ja que totes
les opcions i directives d’Apache es troben en un arxiu (httpd.conf).

Serà dins de l’arxiu de configuració principal on haurem de configurar els
valors necessaris per obtenir els resultats que s’adaptin millor a les nostres
necessitats. Des del punt de vista del sistema operatiu Windows, la configuració
del servidor web Apache es troba a l’arxiu “C:\Arxius de Programa\Apache
Group\Apache2\conf\httpd.conf”.

En l’arxiu httpd.conf podem trobar, per exemple, el contingut següent:

1 #
2 # Timeout: The number of seconds before receives and sends time
3 # out.
4 #
5 Timeout 300
6

7 # KeepAlive: Whether or not allow persistent connections (more
8 # than
9 # one request per connection). Set to "Off" to deactivate.

10 #
11 KeepAlive On

Les conexions KeepAlive

Són les connexions que es mantenen obertes després de rebre una petició del client i
servir-la; és així com la petició següent podrà aprofitar la connexió i, en conseqüència, no
haurà d’obrir una connexió per a cada element de la pàgina (imatges, css, etc.).

Microsoft

Empresa multinacional
nordamericana creada l’any
1975 per Bill Gates i Paul Allen.
Microsoft (acrònim de
Microprocessor Software) és la
creadora del popular sistema
operatiu MS Windows.

Paràmetre timeout

Permet indicar el nombre de
segons abans que es cancel·li una
connexió per falta de resposta. El
valor per defecte és de 300
segons.
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Un valor de 15 segons per al paràmetre KeepAlive és elevat, ja que poques vegades una
pàgina web trigarà tant de temps a ser carregada. Si aquest valor és elevat farem que
s’ompli de connexions d’Apache que no s’utilitzen.

Val a dir que, per treballar amb l’arxiu httpd.conf, haurem de crear una còpia de
l’arxiu que desarem en una carpeta diferent i, opcionalment, com a nom d’arxiu
podem introduir la data actual com, per exemple, 07072009httpd.conf.

Dins de l’arxiu de configuració principal del servidor web Apache, hem de
conèixer amb profunditat els paràmetres principals que l’integren i que, alhora,
ens permetran ajustar el funcionament del nostre servidor web.

1. Paràmetre DocumentRoot. Aquest paràmetre permet modificar la carpeta
on es troben ubicades les nostres pàgines web i des d’on se serviran els fit-
xers. Per exemple, des del punt de vista del sistema operatiu Windows, dins
de l’arxiu de configuració principal trobaríem DocumentRoot “D:\webs”
i, en el cas de Linux, DocumentRoot /var/www/.

2. Paràmetre ServerRoot. Aquest paràmetre permet definir en quin lloc es
troba la configuració del servidor. Normalment tindrà els directoris conf i
logs. En el cas del sistema operatiu Linux seria, per exemple, ServerRoot
/etc/httpd.

3. Paràmetre DirectoryIndex. Quan un navegador visita una pàgina web,
el primer que fa el servidor és retornar l’arxiu indicat a DirectoryIndex
que, per defecte, acostuma a ser index.html.

En el cas que volguéssim modificar el nom de l’arxiu per defecte per pagi-
nainici.html hem de fer el canvi DirectoryIndex paginainici.html

4. Paràmetre Listen. Quan un navegador visita una pàgina web acostuma a
utilitzar, per defecte, el port 80. De fet, si visitem la pàgina www.google.cat
és com si estiguéssim visitant la pàgina www.google.cat:80.

Per canviar el port a través del qual el servidor web Apache està esperant
peticions (per exemple, pel port 52123) hauríem de modificar el paràmetre,
(en aquest cas Listen 52123). Un cop fet el canvi, quan visitem el servidor
web haurem d’escriure l’adreça i el port (http://localhost:52123).

Val a dir que, tot i que per defecte el port utilitzat serà el 80, en podem escoltar
d’altres, senzillament, especificant-los. Per exemple, per definir que el servidor
escolti el port 80 i el 8080 introduiríem:

1 Listen 80
2 Listen 8080

També podríem definir quins són els dispositius de xarxa que escoltarem:

1 Listen 0.0.0.0:80
2 Listen 192.168.0.2:8080

1. Paràmetre <Directory “..”> .... </Directory>. El paràmetre
Directory permet configurar permisos en els diferents directoris del nostre
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espai web. Es tracta d’una directriu que es fa servir per definir característi-
ques que només s’aplicaran al directori especificat i no a tot el servidor (per
això s’ha de tancar).

Aquests permisos serien els següents:

(a) Options

• Indexes. Si dins de la carpeta no hi ha cap arxiu igual que el
que hem definit al paràmetre DirectoryIndex al navegador es
mostrarà un índex amb tots els arxius de la carpeta actual.

• FollowSymLinks. El servidor seguirà els enllaços simbòlics
(lògics), és a dir, els àlies.

(b) Deny from all, Deny from 192.168.1.50. Denega la petició a
una carpeta, un arxiu o una adreça d’Internet.

(c) Allow from all, Allow from 192.168.1.50. Permet la petició
a una carpeta, un arxiu o una adreça d’Internet.
A tall d’exemple, podríem trobar el següent:

i. Volem permetre que en el directori (DocumentRoot) es puguin
seguir àlies.

1 <DIRECTORY "D:\PAGSWEBS">
2 Options FollowSymLinks
3 Allow from all
4 </DIRECTORY>

ii. Volem permetre que en el directori arrel (DocumentRoot) es
pugui seguir àlies i mostrar un llistat del directori en el cas que
no es localitzi l’arxiu indicat a DirectoryIndex.

1 <DIRECTORY "D:\PAGSWEBS">
2 Options Indexes FollowSymLinks
3 Allow from all
4 </DIRECTORY>

iii. Volem permetre que només l’adreça d’Internet 192.168.1.2 pugui
accedir a la carpeta admin.

1 <DIRECTORY "D:\PAGSWEBS\admin">
2 Deny from all
3 Allow from 192.168.1.2
4 </DIRECTORY>

iv. Volem prohibir l’accés a la carpeta secrets.

1 <DIRECTORY "D:\PAGSWEBS\secrets">
2 Deny from all
3 </DIRECTORY>

2. Paràmetre <Files “..”> .... </Files>. El paràmetre Files per-
met configurar permisos en els diferents arxius del nostre espai web.
Val a dir que el paràmetre Files ha d’estar inclòs dintre del paràmetre
Directory.

Aquests permisos serien els següents:

(a) Deny from all, Deny from 192.168.1.50. Denega la petició a
un arxiu o una adreça d’Internet.
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Paràmetre alias

Permet introduir directoris que
estan fora de l’arrel del servidor
perquè siguin accessibles com si
fossin dins. Per exemple, Alias /

alegre “/var/alegre” faria que
accedíssim a /var/alegre

especificant el directori darrere
del nom del servidor

(www.patata.cat/alegre7).

(b) Allow from all, Allow from 192.168.1.50. Permet la petició
a un arxiu o una adreça de Internet.

A tall d’exemple, podríem trobar el següent:

i. Volem prohibir l’accés a arxius amb format JPG dintre de la
carpeta arxiusimportants.

1 <DIRECTORY "D:\PAGSWEBS\arxiusimportants">
2 <Files *.jpg>
3 Deny from all
4 </Files>
5 Allow from all
6 </DIRECTORY>

3. Paràmetre Alias. El paràmetre Alias permet carpetes lògiques, és a dir,
carpetes ubicades en un directori diferent a l’assignat dins del paràmetre
DocumentRoot.

Per exemple, si definíssim Alias /nohisoc “D:\PAGSWEBS2”, quan acce-
díssim a l’adreça http://localhost/nohisoc, realment, estaríem accedint a la
carpeta D:\PAGSWEBS2. En aquest cas, hauríem de tenir l’opció Options
followsymlinks activada en el directori DocumentRoot.

4. Paràmetre <virtualhost>...</virtualhost>. El paràmetre
virtualhost permet configurar més d’un lloc web en un mateix
servidor, és a dir, una mateixa adreça d’Internet per a diferents noms
de domini. Val a dir que, si volem utilitzar aquest paràmetre, cal haver
configurat el servidor de noms de domini (DNS) perquè adreci els noms de
domini cap al nostre servidor web Apache.

A tall d’exemple, des del punt de vista del sistema operatiu Windows, podríem
definir que es permetessin llocs web virtuals (virtual hosts) mitjançant el port 80
(figura 1.4).

1 NameVirtualHost *:80
2

3 <VirtualHost *:80>
4 ServerName res.cat
5 DocumentRoot c:\www\res.cat
6 </VirtualHost>
7

8 <VirtualHost *:80>
9 ServerName cat.com

10 DocumentRoot c:\www\cat.com
11 </VirtualHost>
12

13 <VirtualHost *:80>
14 ServerName poblacio.servidor
15 DocumentRoot c:\www\geografia\poblacio
16 </VirtualHost>
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Figura 1.4. Llocs web virtuals

Considerant la idiosincràsia del sistema operatiu Linux, és important que, arribats
a aquest punt, avaluem els elements principals (arxius i directoris) que defineixen
la configuració del servidor web Apache, ja que els haurem de tenir en compte a
l’hora d’establir l’hostatge de llocs web virtuals (virtual hosting).

• /etc/apache2/apache2.conf. Es tracta de l’arxiu de configuració prin-
cipal del servidor. Mitjançant directives s’inclouen els mòduls necessaris i
la resta de la configuració dels arxius de configuració.

• /etc/apache2/httpd.conf. Aquest arxiu es manté per raons de comp-
tabilitat amb la primera versió d’Apache. A més, es recomana que la
configuració dels mòduls de tercers vagin dins d’aquest arxiu.

• /etc/apache2/sites-available. Es tracta del directori on hi ha els
arxius de configuració dels diferents llocs virtuals. L’arxiu per defecte
(default) conté la configuració del lloc per defecte.

• /etc/apache2/sites-enabled. És un directori on hi ha enllaços
simbòlics als arxius de configuració dels llocs virtuals (en el directori
/etc/apache2/sites-available) que es troben actius.

• /etc/apache2/ports.conf. És l’arxiu de configuració on s’indica el port
pel qual el servidor escolta (per defecte, el 80).

• /etc/apache2/mods-avalaible i /etc/apache2/mods-enabled. Ar-
xius de configuració dels mòduls d’Apache, principalment en el cas de la
instal·lació del programari PHP.

En els arxius de configuració, les línies que comencen amb el símbol # són
comentaris i el servidor no els considera. La configuració del servidor defineix
un lloc virtual per defecte que, com a directori de treball, és /var/www.
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De fet, per comprovar que hem instal·lat correctament el servidor, introduirem
dins de la barra de navegació d’un navegador web la cadena de text http://
localhost. A continuació, es visualitzarà la pàgina web desada en el directori
/var/www/apache2-default3.

Per últim, hem de destacar que el servidor web Apache utilitza dos arxius de
registre anomenats access.log i error.log que es troben desats en la carpeta
/var/log/apache2.

És en l’arxiu /var/log/apache2/access.log on Apache va registrant tots els
accessos que els ordinadors fan al servidor web i en cada línia d’aquest arxiu va
desant l’adreça IP, la data i l’hora, l’HTTP enviada pel client, l’adreça d’Internet
sol·licitada i la versió del navegador i el sistema operatiu.

Analitzant amb deteniment aquest arxiu, podem veure quants cops s’ha descarre-
gat una pàgina o un arxiu o bé les adreces IP més actives. Aquest arxiu de registre
és utilitzat pels programes que presenten estadístiques d’accés al servidor web,
com per exemple Awstats.

És en l’arxiu /var/log/apache2/error.log on Apache registra totes les inci-
dències o els errors que es van produint com, per exemple, quan un client sol·licita
una pàgina inexistent o quan un client prova d’entrar en una carpeta prohibida o
protegida. Per exemple, si estem configurant alguna cosa en Apache (carpetes
privades, carpetes segures, servidors web virtuals, àlies, etc.) i no funciona,
una molt bona opció és fer proves i examinar l’arxiu error.log, ja que ens
proporcionarà un ampli ventall de pistes per trobar la solució al nostre problema.

Per tant, des del punt de vista del sistema operatiu Linux, si volem veure les
últimes 20 línies de l’arxiu access.log per conèixer qui hi està accedint, com
a administradors, haurem d’escriure i executar la línia següent:

1 # tail -n 20 /var/log/apache2/access.log

1.2.2 Instal·lació i configuració del servidor web Apache per a
Windows

Un servidor web (Apache2) és una aplicació que interactua amb Internet igual que
un navegador web. Per exemple, quan el navegador carrega una pàgina envia una
petició a la web i aquesta li respon amb un HTML/imatge/arxiu que el navegador
mostra per pantalla. En aquest cas, el servidor seria la web, ja que és la que rep la
petició i qui envia l’arxiu sol·licitat.

Per dur a terme la instal·lació del servidor web Apache haurem d’adreçarnos a la
pàgina web httpd.apache.org/download.cgi, des d’on podrem descarregar la versió
actualitzada del servidor web. En el nostre cas, la distribució que escollirem serà
el paquet d’instal·lació de Microsoft (MSI, Microsoft Installer), ja que agilitzarà,
en gran mesura, els passos que cal seguir (figura 1.5).



Serveis de Xarxa 23 Servidors web i intermediaris

Figura 1.5. Pàgina oficial del programari Apache

Un cop haguem descarregat l’arxiu, haurem de fer clic dues vegades sobre l’arxiu
en qüestió per donar inici al procés d’instal·lació. Tal com mostra la figura 1.6,
apareixerà una petita interfície gràfica relacionada amb el programari i amb la
seva llicència.

Figura 1.6. Procés d’instal·lació del programari Apache

Dins del procés d’instal·lació del programari, arribarem a un punt en què haurem
de definir una part dels paràmetres principals del servidor web (figura 1.7).
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Figura 1.7. Definició dels paràmetres del servidor

Tot i que dins de la casella del nom de domini de la xarxa (network domain) tenim
diverses opcions per triar, moltes vegades instal·larem el servidor per utilitzar-lo
en la comprovació del funcionament correcte de les pàgines web que dissenyem.
En aquest cas, escriuríem localhost. Ara bé, si volem utilitzar el servidor web per
atorgar-li una projecció (i una funció) pública, haurem d’introduir la nostra adreça
d’Internet (IP).

D’altra banda, el nom del servidor (server name) és el nom que volem que
el nostre servidor web tingui. Paral·lelament, dins de la casella del correu
electrònic (administrator’s email address) introduirem l’adreça de l’administrador
del servidor web.

Finalment, trobem dues opcions. L’opció For all users in port 80, as a service ens
permetrà indicar que Apache s’instal·li com un servidor de Windows, és a dir, que
s’executi amb l’arrencada de l’ordinador. Si escollim aquesta opció, el servidor
escoltarà pel port 80.

En el cas d’escollir l’opció Only for the current user, on port 8080, when started
manually, el servidor Apache s’instal·larà com un programa normal, és a dir, per
executar-lo haurem d’escollir-lo mitjançant el menú d’inici de la interfície gràfica
del sistema operatiu.

Tal com mostra la figura 1.8, un cop haguem definit tots aquests paràmetres, el
procés d’instal·lació ens plantejarà si volem optar per fer la instal·lació estàndard
o la personalitzada, és a dir, haurem d’escollir els elements que s’han d’instal·lar.
A continuació, el procés d’instal·lació buscarà confirmar la carpeta on desar els
diferents arxius del servidor web.
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Figura 1.8. Selecció del tipus i la carpeta d’instal·lació

Arribats a aquest punt, és important destacar que, en el cas que vulguem canviar
el directori on instal·lar el programari, podrem definir una carpeta de destinació
nova. A continuació, apareixerà una finestra de confirmació que donarà inici
a la instal·lació del programari Apache. Finalment, un cop finalitzat el procés,
apareixerà una altra finestra amb la qual se sol·licita la finalització (i enllestiment)
de la instal·lació del nostre servidor web.

Un cop ja tinguem el nostre servidor web Apache instal·lat, ja podrem comprovar
que, efectivament, la instal·lació s’ha fet correctament. Per comprovar-ho, podem
arrencar el servidor (Inici → Tots els programes → Apache http Server 2.2 →
Control Apache Server → Start).

Un cop arrencat el servidor, ja podrem adreçar-nos al navegador web i, dins de la
barra de navegació, escriure “http://localhost” o http://127.0.0.1/. Ja
podrem visualitzar la pàgina de prova d’Apache (figura 1.9).

Figura 1.9. Pàgina web inicial predefinida del servidor Apache

Per arrencar o aturar el servidor podem adreçar-nos al menú Inici (Inici → Tots
els programes → Apache http Server 2.2 → Control Apache Server → Start/Stop)

Adreça IP 127.0.0.1
(loopback)

Interfície de xarxa virtual que
sempre representa el mateix
dispositiu, independentment de
l’adreça IP que se li hagi
assignat.
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Repositori

Lloc centralitzat on es desen i es
mantenen paquets de programari,
habitualment, en bases de dades

o arxius informàtics.

Eina avançada
d’empaquetatge (APT)

L’APT (Advanced Packaging
Tool) és la interfície d’usuari del

sistema d’administració de
paquets utilitzat pel sistema

operatiu Debian GNU/Linux i els
seus derivats. L’APT simplifica

el procés d’administració
mitjançant l’automatització de la

instal·lació, configuració i
actualització dels paquets de

programari.

des del gestor de serveis de Windows, o bé des de la línia d’ordres DOS.

En la figura 1.10 es pot observar que, en tots dos casos, dins de la barra de tasques
al costat del rellotge apareixerà una icona (el logotip d’Apache) amb el qual, en fer-
hi clic, podrem accedir a l’administració del servidor web Apache. Quan obrim
el monitor d’Apache, podrem arrencar, aturar o reiniciar el servei.

Figura 1.10. Activació de l’administració del servidor web Apache

Val a dir que totes aquestes accions també les podrem dur a terme accedint al gestor
de serveis de Windows mitjançant el Tauler de control → Eines d’administració
→ Serveis. Un cop dins, ens haurem d’ubicar sobre el nom del servei (Apache2.2)
i fent-hi clic amb el botó dret del ratolí podrem arrencar el servei (sempre i quan
haguem instal·lat Apache com un servei de Windows).

1.2.3 Instal·lació i configuració del servidor web Apache per a Linux

El programari Apache s’utilitza, principalment, per servir continguts estàtics
i pàgines web dinàmiques presents en la teranyina d’abast mundial (WWW).

Hi ha moltes aplicacions web que han estat dissenyades mitjançant l’entorn i
les funcionalitats que ofereix el programari Apache. Hem de destacar, a més,
que Apache s’acostuma a utilitzar en aquelles tasques en què es requereix que
els continguts estiguin disponibles de manera segura com, per exemple, en la
compartició d’arxius desats en un ordinador connectat a Internet. Cal destacar,
a més, que els programadors que desenvolupen aplicacions web acostumen a
utilitzar una versió d’Apache instal·lada localment per assajar i comprovar el
comportament del codi de l’aplicació a mesura que vagi sent desenvolupat.

A l’hora de fer la instal·lació del servidor web, hem de considerar que, normalment,
la major part de les distribucions de Linux té en els seus repositoris una versió
actualitzada d’Apache. Per tant, ens podem adreçar a la pàgina web oficial
per descarregar-lo o bé podem executar-ne la descàrrega i la instal·lació des del
terminal d’ordres mitjançant la interfície d’usuari APT.

1 ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt−get install apache2
2 S’està llegint la llista de paquets... Fet
3 S’està construint l’arbre de dependències
4 Reading state information... Fet
5 S’instal ·laran els següents paquets extres:
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6 apache2−common apache2−mpm−worker apache2−utils
7 Paquets suggerits:
8 apache2−doc
9 S’instal ·laran els següents paquets NOUS:

10 apache2 apache2−common apache2−mpm−worker apache2−utils
11 0 actualitzats, 4 nous a instal ·lar, 0 a eliminar i 0 no actualitzats.
12 Es necessita obtenir 1145kB d’arxius.
13 Després de desempaquetar s’usaran 3994kB d’espai en disc addicional.
14 Voleu continuar [S/n]? s
15 Des:1 http://es.archive.ubuntu.com edgy/main apache2−utils 2.0.554ubuntu4 [93,1

kB]
16 Des:2 http://es.archive.ubuntu.com edgy/main apache2−common 2.0.55−4ubuntu4

[807kB]
17 Des:3 http://es.archive.ubuntu.com edgy/main apache2−mpm−worker 2.0.55−4ubuntu4

[209kB]
18 Des:4 http://es.archive.ubuntu.com edgy/main apache2 2.0.554ubuntu4 [36,0kB]
19 1145kB descarregats en 1s (598kB/s)
20 S’està seleccionant el paquet apache2−utils prèviament no seleccionat.
21 (S’està llegint la base de dades ... hi ha 118705 fitxers i directoris instal ·

lats actualment.)
22 S’està desempaquetant apache2−utils (de .../apache2−utils_2.0.554ubuntu4_i386.

deb) ...
23 S’està seleccionant el paquet apache2−common prèviament no seleccionat.
24 S’està desempaquetant apache2−common (de .../apache2common_2.0.55−4ubuntu4_i386

.deb) ...
25 S’està seleccionant el paquet apache2−mpm−worker prèviament no seleccionat.
26 S’està desempaquetant apache2−mpm−worker (de .../apache2−mpmworker_2.0.55−4

ubuntu4_i386.deb) ...
27 S’està seleccionant el paquet apache2 prèviament no seleccionat.
28 S’està desempaquetant apache2 (de .../apache2_2.0.554ubuntu4_i386.deb) ...
29 S’està configurant apache2−utils (2.0.55−4ubuntu4) ...
30 S’està configurant apache2−common (2.0.55−4ubuntu4) ...
31 Setting Apache2 to Listen on port 80. If this is not desired, please edit /etc/

apache2/ports.conf as desired. Note that the Port directive no longer
works.

32 Module userdir installed; run /etc/init.d/apache2 force−reload to enable.
33 S’està configurant apache2−mpm−worker (2.0.55−4ubuntu4) ...
34 * Starting apache 2.0 web server...
35 apache2: Could not determine the server’s fully qualified domain name, using

127.0.1.1 for ServerName [ ok ]
36 S’està configurant apache2 (2.0.55−4ubuntu4) ...

Per certificar que la instal·lació s’ha dut a terme correctament, haurem d’obrir un
navegador web i, dins de la barra de navegació, escriurem http://localhost. Si
el servidor s’ha instal·lat correctament, el navegador ens mostrarà la pàgina web
per defecte (figura 1.11).

El servidor web Apache2 disposa de dos arxius (scripts) d’arrencada i atu-
rada dins de la carpeta /etc/init.d. Per tant, si volem arrencar (o tornar a
arrencar) el servidor web Apache2, haurem d’escriure i executar la línia d’ordres
/etc/init.d/apache2 restart. En el cas que vulguem aturar el servidor,
haurem d’escriure i executar la línia d’ordres /etc/init.d/apache2 stop.

Un cop finalitzada la instal·lació d’Apache 2.0, ja en podem treure algunes
conclusions. En primer lloc, podem afirmar que utilitza un disseny modular (basat
en mòduls) que s’utilitza en moltes de les funcions bàsiques del servidor web.

D’altra banda, tal com mostra el procés d’instal·lació, s’ha instal·lat per defecte el
paquet “apache2-mpm-worker”. Aquest paquet proporciona una versió molt més
àgil i ràpida del servidor. De fet, els mòduls de multiprocessament (MPM, multi-
processing modules) són els responsables de connectar amb els ports de xarxa de
la màquina, acceptar les peticions i gestionar les respostes corresponents. En el
cas dels servidors web, el port de funcionament estàndard és el 80.

Port de xarxa

És una interfície utilitzada per
comunicar-se amb un programa
a través d’una xarxa. Acostumen
a estar numerats i una
determinada implementació de
protocol de transmissió de xarxa
(per exemple, TCP o UDP)
assigna algun d’aquests números
a la informació que envia; per
exemple, el programari de correu
electrònic utilitza el port 25.
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Figura 1.11. Pàgina web inicial predefinida del servidor Apache

Val a dir que dins del procés d’instal·lació per defecte del servidor web Apache
també hi ha la instal·lació del mòdul de directori d’usuari (userdir), ja que cada
usuari disposarà d’un espai en el seu espai de disc (home) per crear i desar les
seves pròpies pàgines web.

Amb tot, si bé hi ha un ampli ventall de paquets que s’han d’instal·lar amb
Apache per augmentar-ne l’ eficiència, cal no deixar de banda la descàrrega
de la documentació del programari, ja que esdevindrà de gran utilitat per a
l’administrador.

1 ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt−get install apache2−doc

Considerant que, en el cas que haguem instal·lat la documentació, haurem de
tornar a arrencar el servidor web, també podem accedir a la documentació
mitjançant la pàgina principal predefinida en el servidor web Apache. Per tant,
des de qualsevol navegador web ens podrem documentar sobre el funcionament del
servidor web escrivint en la barra de navegació http://localhost/manual/.

1.2.4 Awstats. Obtenció d’estadístiques

L’Awstats és una eina de programari lliure que permet obtenir informes d’anàlisis
web adequada per analitzar dades de serveis d’Internet com un servidor web, de
correu electrònic o bé de transferència d’arxius.

A grans trets, l’Awstats analitza els arxius de registre del servidor i, en conseqüèn-
cia, produeix informes HTML. De fet, tot i que les dades que es presenten es
mostren en forma de taules i gràfics de barres, també es poden crear informes
estàtics mitjançant una interfície de línia d’ordres i, alhora, es poden obtenir
informes sota demanda mitjançant un navegador web.

Per tant, amb la finalitat d’instal·lar el programari, hem de ser conscients que
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disposem d’un paquet en els repositoris d’Ubuntu per descarregar i instal·lar
l’Awstats. Per tant, haurem d’escriure i executar la línia següent:

1 ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt−get install awstats

Un cop instal·lat el programari, pot ser interessant accedir a la documentació per
conèixer com obtenir el màxim rendiment del programari. En aquest cas, tant po-
dem accedir a l’adreça file:///usr/share/doc/awstats/html/index.html,
com escriure i executar la línia següent:

1 $ mozilla−firefox usr/share/doc/awstats/html/index.html

Per començar a utilitzar Awstats cal configurar-lo. En aquest cas, haurem
d’escriure i executar la línia d’ordres següent:

1 $ sudo cp/usr/share/doc/awstats/examples/apache.conf
2 /etc/apache2/conf.d/awstats

Val a dir que, tot i que podem editar directament els fitxers awstats.conf o
awstats.conf.local, una molt bona opció és crear un arxiu nou per a cada
domini l’accés del qual vulguem monitoritzar. Per exemple, si volem monitoritzar
el domini elmeudomini.com, haurem d’escriure i executar el següent:

1 $ sudo cp /etc/awstats/awstats.conf
2 /etc/awstats/awstats.elmeudomini.com.conf

Arribats a aquest punt, amb la intenció de modificar l’arxiu per adaptar-ne la
configuració, hauríem de recórrer a l’editor de text per línia d’ordres joe.

1 $ sudo joe /etc/awstats/awstats.elmeudomini.com.conf

Un cop assolides totes aquestes etapes, ja podrem executar per primer cop el
programari Awstats perquè processi els arxius de registre.

1 $ /usr/lib/cgi−bin/awstats.pl -config=elmeudomini.com -update

Val a dir que allò que posem en el paràmetre config depèn del nom de l’arxiu
de configuració (és el que hi ha entre awstats. i .conf). Per consultar les
estadístiques hem de cridar el CGI awstats.pl, invocant el paràmetre config
amb el valor del nostre domini. Un possible exemple d’accés seria el següent:

1 http://www.elmeudomini.com/awstats/
2 awstats.pl?config=elmeudomini.com

1.3 Configuració de la seguretat

Un dels elements que caracteritzen i fan que Apache esdevingui molt potent són
els arxius de configuració per usuaris i, alhora, la restricció de l’accés a continguts.
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De fet, des del punt de vista d’Apache, els mòduls encarregats del control d’accés
són el mod_auth, que gestiona el control d’accés per usuaris i el mod_access, que
conté les directives Allow, Deny i Access. Tot i que aquests mòduls acostumen a
estar activats per defecte, hi ha diferents maneres de controlar l’accés a continguts
(usuari i contrasenya, adreça d’Internet d’origen, etc.).

Per tant, si volem posar un control d’accés amb usuari i contrasenya per a
les pàgines personals de l’usuari Bernat (suposant que existeixi el directori
/home/bernat/public-html amb drets d’accés per Apache), haurem de generar
l’arxiu ocult específic per a aquest directori que contindrà la informació relaciona-
da amb l’usuari i la contrasenya escrivint i executant la utilitat d’Apache següent:

1 $ htpasswd −c /etc/httpd/.bernat−passwd bernat
2 New password: *****
3 Re−type new password: *****

Si a més a més de l’usuari Bernat, volem que altres usuaris també hi tinguin accés,
escriurem i executarem la mateixa ordre però sense l’opció –c, ja que aquesta opció
indica que és el primer i que, per tant, volem crear l’arxiu .bernat-passwd.

1 htpassswd/etc/httpd/.bernat−passwd amigadenbernat
2 ...
3 htpassswd −c /etc/httpd/.bernat−passwd amicdenbernat
4 ...

Arribats a aquest punt, haurem de crear un arxiu anomenat .htaccess amb
els paràmetres adients i el desarem dins del directori físic que correspongui a
l’adreça d’Internet (en el cas del nostre exemple, /home/bernat/public-html).
El contingut de l’arxiu seria el següent:

1 AuthType Basic
2 AuthUserFile /etc/httpd/.bernat−passwd
3 AuthName "Espai web de l’usuari Bernat "
4 require valid−user

En aquest cas, el paràmetre AuthType indica el tipus d’autentificació que utilit-
zaran els navegadors. D’altra banda, el paràmetre AuthUserFile indica l’arxiu
que el servidor web Apache ha de consultar per validar els usuaris que intentin
accedir a l’espai de l’usuari Bernat. El paràmetre AuthName indica el nom de la
“zona” a la qual pertany aquesta autentificació (espai web de l’usuari Bernat i els
seus amics). Finalment, el paràmetre require indica quin tipus d’actuació cal fer
per obtenir l’accés. En aquest cas, hem d’introduir el nom i la contrasenya d’un
usuari vàlid (valid user). Quan accedim des dels navegadors web, apareixerà
una finestra sol·licitant el nom d’usuari i la contrasenya.

1.3.1 HTTPS. Pàgines web segures

Un lloc web segur és un lloc web que utilitza el protocol HTTPS en lloc del
protocol HTTP. De fet, el protocol HTTPS és idèntic al protocol HTTP amb
l’excepció que la transferència d’informació entre el client (navegador web) i
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el servidor (servidor web) viatja per la xarxa d’Internet xifrada a partir d’uns
complexos algoritmes de xifrat de dades proporcionats pel paquet OpenSSL.

OpenSSL

Es tracta d’un projecte de programari desenvolupat pels membres de la comunitat Open
Source. És un paquet robust d’eines d’administració i llibreries relacionades amb la
criptografia que proporcionen funcions criptogràfiques a navegadors web per facilitar
l’accés segur a llocs HTTPS.

Aquestes eines ajuden el sistema a implementar tot un ventall de protocols relacionats amb
la seguretat.

El concepte de xifrat simètric es
refereix al fet que per xifrar i desxifrar
s’utilitza la mateixa clau.

Els algoritmes de xifrat utilitzats reuneixen les característiques necessàries per
garantir que la informació que surt del servidor cap al client estigui xifrada i que
només pugui ser desxifrada pel client, i que la informació que surt del client cap
al servidor estigui xifrada i només pugui ser desxifrada pel servidor.

Per exemple, en el cas que durant la transferència de la informació un pirata infor-
màtic fes una còpia dels paquets de dades i intentés desxifrarlos, els algoritmes
garantirien que ho hagués de fer mitjançant la força bruta (és a dir, provant totes
les claus possibles) en un termini mínim d’uns quants anys.

Durant la transmissió, s’utilitzaran algoritmes de xifrat simètrics, però, amb
la finalitat d’intercanviar les claus de xifrat, hi ha una sessió inicial de xifrat
asimètric.

1.4 Servidors virtuals

Durant els últims anys, el terme virtualització (com en el cas del concepte
orientació a objectes) ha arrelat en múltiples entorns tecnològics. Des del punt
de vista de la informàtica, la definició més genèrica (o usual) per a virtualització
fa referència a la instal·lació d’un sistema operatiu que actua com a hoste sobre un
altre sistema que actua com a amfitrió. Aquesta cohabitació ens permetrà disposar
de diverses màquines virtuals sobre una única màquina física.

Tècnicament, la virtualització crea una interfície externa que amaga una imple-
mentació subjacent mitjançant la simplificació del sistema de control.

La virtualització

El terme virtualització va néixer l’any 1960 i volia definir la creació d’una emulació d’un
ordinador utilitzant una combinació de maquinari i programari.

L’evolució tecnològica ha fet que el terme s’apliqui a diferents àrees del camp de la
informàtica, des de sistemes computacionals complets fins a capacitats o components
individuals.

Dins de les múltiples varietats de la virtualització, podem destacar la virtualització
d’aplicacions, és a dir, fer funcionar un escriptori o una aplicació de servidor local
utilitzant els recursos propis d’una màquina virtual adient. Aquí és on trobem el
servidor virtual.

Xifrat asimètric

Procés de xifrat de complexitat
alta basat en la utilització de
dues claus, una de pública i una
de privada. Tothom, sense cap
mena d’excepció, pot conèixer la
clau pública. Per contra, la clau
privada només l’ha de conèixer
el seu propietari.

Orientació a objectes

Es tracta d’un paradigma de
programació en el qual tot es
basa en objectes. Un objecte és
un tipus abstracte de dades que
encapsula (amaga) tant les dades
necessàries com les funcions per
accedir-hi.

Màquina virtual

Programari que emula un
ordinador i permet l’execució de
programes informàtics com si es
tractés d’un ordinador real. El
terme té el seu origen en un
prototip realitzat per l’empresa
nord-americana IBM.
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Un servidor virtual és un servidor amb capacitat per realitzar la feina de diferents
servidors compartint els recursos del sistema físic, mitjançant un o més sistemes
operatius de manera segura.

De fet, els servidors virtuals han anat guanyant força davant del creixement notable
que ha experimentat la xarxa d’Internet durant els últims anys. És inevitable
pensar que hi ha servidors que reben milers o milions de connexions al dia i, en
conseqüència, n’han d’atendre simultàniament centenars o milers. Inevitablement,
això comporta la necessitat de comptar amb una quantitat important de recursos
informàtics per fer front a les peticions creixents dels usuaris del servei.

A grans trets, els principals requeriments per als sistemes que han de fer front a
les múltiples peticions dels usuaris són:

1. Escalabilitat. A partir del moment en què els requeriments d’un servei
augmenten, el sistema ha de poder estendre’s per poder atendre totes les
sol·licituds sense que els sistemes de resposta es vegin afectats.

Per exemple, tal com mostra la figura 1.12, el dia en què va arrencar la
biblioteca virtual europea, el servidor web es va veure col·lapsat davant de
la gran quantitat de visites rebudes (10 milions cada hora). Això va obligar
a tancar la pàgina web durant unes hores per doblar la capacitat del servidor.

2. Alta disponibilitat. El servei ha d’estar disponible en tot moment; per tant,
ha de ser tolerant davant de les fallides possibles.

3. Costos raonables. Les despeses inicials en forma d’inversió juntament amb
les despeses de manteniment i expansió del sistema han de ser raonables i
accessibles.

Per això, davant d’aquest ampli ventall d’obstacles, cal desenvolupar solucions
basades en processadors que executen instruccions simultànies i comparteixen les
dades locals o bé equips independents que col·laboren entre ells per assolir un
mateix objectiu (com si es tractés d’un supercomputador).

Figura 1.12. Avís de problemes en la pàgina web de
l’Europeana
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1.5 Els llocs virtuals

Quan parlem de la creació de llocs virtuals ens estem referint a l’acció de fer
treballar més d’un lloc web, per exemple, les pàgines web www.web1.cat i
www.web2.cat en un únic ordinador.

Tal com mostra la figura 1.13, tot i que tots dos dominis estiguin treballant en la
mateixa màquina física, mai no ens n’adonarem quan visitem aquests llocs web.

Figura 1.13. Creació de llocs virtuals

Els llocs web virtuals es poden basar tant en adreces d’Internet (IP), on cada lloc
web té una adreça d’Internet (IP) diferent, com en noms diferents, és a dir, diversos
llocs web amb diferents noms de domini estaran treballant amb una única adreça
d’Internet (IP). Val a dir que, tot i que estiguem treballant en la mateixa màquina
física, com a usuaris observarem que l’usuari, quan visita aquests llocs web, no se
n’adona.

1.5.1 Creació de llocs web virtuals

Per explicar la tècnica de la creació de llocs web virtuals, podem treballar amb un
exemple que ens permetrà comprendre la configuració d’Apache 2.0 per treballar
amb diferents llocs web virtuals basats en noms diferents.
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Dimoni (daemon)

En el sistema operatiu Linux,
quan parlem de dimonis, ens

referim a un procés que,
normalment, s’executa de

manera continua i sense
interactivitat amb l’usuari (no
s’utilitzen els dispositius I/O

habituals: teclat, ratolí, pantalla).

Per tant, posem per cas que volem definir dos llocs web virtuals anomenats
www.mencantenlesharleysd.cat i www.prefereixolestriumph.cat que se serviran
mitjançant el mateix servidor web. Si bé el directori per defecte on es troben
les pàgines web és /var/www, en el nostre cas utilitzarem el directori /srv,
on crearem les diferents estructures de directori. Per tant, dins dels directoris
/srv/www/mencantenlesharleysd i /srv/www/prefereixolestriumph
trobarem els arxius dels llocs web corresponents a les pàgines web
www.mencantenlesharleysd.cat i www.prefereixolestriumph.cat, respectivament.

Per a la configuració i posada en marxa dels llocs web virtuals hem de construir,
en primer lloc, l’estructura de directoris on desarem els llocs; per fer-ho, en mode
root, ens adreçarem al directori /var mitjançant la línea d’ordres cd /var. Un
cop dins, crearem el directori www i els directoris interns que actuaran com a
magatzems.

1 mkdir www
2 cd www
3 mkdir mencantenlesharleysd
4 mkdir prefereixolestriumph
5 cd..

Arribats a aquest punt, podem fer que el propietari d’aquests directoris sigui
l’usuari definit per Apache2, és a dir, el www-data.

1 chown -R www−data:www−data www

Un cop definits els directoris on desarem els llocs web virtuals, haurem d’adreçar-
nos al directori /etc/httpd/conf, on trobarem els arxius de configuració
d’Apache. En aquest cas, l’arxiu principal de configuració és httpd.conf.

Considerant que per treballar amb els llocs virtuals haurem de fer alguns canvis
en el contingut de l’arxiu, haurem de considerar, abans d’establir cap canvi, quina
configuració de llocs web virtuals volem crear, és a dir, llocs virtuals basats en
adreces d’Internet (IP) o bé basats en noms.

Llocs virtuals basats en l’adreça d’Internet (IP)

En aquest cas, podrem allotjar múltiples dominis en una única màquina que
disposarà de diferents adreces d’Internet (IP) i, en cadascuna d’elles, s’hi executarà
un lloc virtual.

Hi ha dues modalitats diferents per configurar llocs virtuals basats en IP sota
Apache. En primer lloc, podem establir un dimoni httpd que treballi per a cada
lloc virtual, o bé configurar un únic dimoni httpd perquè manipuli tots els llocs
virtuals. Val a dir que és preferible utilitzar aquesta última opció. Per tant, haurem
d’utilitzar la directriu VirtualHost i modificar diverses de les directrius que hi
ha contingudes.

En primer lloc, haurem d’eliminar la primera línia NameVirtualHost * do-
nat que el nom de l’ordinador virtual només ha d’aparèixer en un arxiu de
configuració. Per introduir el nom de l’usuari que administrarà la pàgina (per
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exemple, root), ens haurem d’adreçar a la directriu ServerAdmin i escriure
root@mencantenlesharleysd.cat. A l’hora de definir el nom del domini, ens
haurem d’adreçar a la directriu ServerName i escriure el nom de domini del
lloc web virtual corresponent, en aquest cas www.mencantenlesharleysd.cat.
Finalment, haurem de definir el directori on es desarà el lloc web virtual corres-
ponent (/var/www/mencantenlesharleysd) en la directriu DocumentRoot.

1 Port 80
2 ServerName www.motocicletes.cat
3

4 <VirtualHost 172.29.0.221>
5 ServerAdmin root@mencantenlesharleysd.cat
6 DocumentRoot /var/www/mencantenlesharleysd
7 ServerName www.mencantenlesharleysd.cat
8 ErrorLog logs/www.mencantenlesharleysd.cat−error_log
9 CustomLog logs/ www.mencantenlesharleysd.cat−access_log common

10 </VirtualHost>
11

12 <VirtualHost 172.29.0.231>
13 ServerAdmin root@prefereixolestriumph.cat
14 DocumentRoot /var/www/prefereixolestriumph
15 ServerName www.prefereixolestriumph.cat
16 ErrorLog logs/www.prefereixolestriumph.cat−error_log
17 CustomLog logs/www.prefereixolestriumph.cat−access_log common
18 </VirtualHost>

Llocs virtuals basats en noms

El problema dels llocs web virtuals basats en adreces d’Internet (IP) és que,
considerant que s’allotgen molts dominis, necessitarem una adreça d’Internet (IP)
per a cadascun dels dominis. Per tant, pot ser preferible treballar amb llocs virtuals
basats en noms. En aquest cas, haurem d’afegir la directriu Name VirtualHost
donat que, si bé els llocs virtuals es troben en la mateixa IP, s’ha de canviar el nom
per a cadascun dels llocs. En el cas de treballar amb servidor DNS, aquest haurà
d’estar configurat per resoldre aquests llocs en les zones corresponents.
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1 Port 80
2 ServerName www.motocicletes.cat
3 Name VirtualHost 172.29.0.221
4

5 <VirtualHost 172.29.0.221>
6 ServerAdmin root@mencantenlesharleysd.cat
7 DocumentRoot /var/www/mencantenlesharleysd
8 ServerName www.mencantenlesharleysd.cat
9 ErrorLog logs/www.mencantenlesharleysd.cat−error_log

10 CustomLog logs/ www.mencantenlesharleysd.cat−access_log common
11 </VirtualHost>
12

13 <VirtualHost 172.29.0.231>
14 ServerAdmin root@prefereixolestriumph.cat
15 DocumentRoot /var/www/prefereixolestriumph
16 ServerName www.prefereixolestriumph.cat
17 ErrorLog logs/www.prefereixolestriumph.cat−error_log
18 CustomLog logs/www.prefereixolestriumph.cat−access_log common
19 </VirtualHost>

Finalment, per verificar que tots els canvis aplicats han tingut èxit, tornarem a
arrencar el servidor web.

1 /etc/init.d/apache2 restart

Amb la intenció de certificar que el comportament dels llocs web virtuals és
el desitjat, podem crear una petita pàgina web de prova dins del directori
/var/www/mencantenlesharleysd que s’anomenarà index.html.

1 <html>
2 <body>
3 <h1> Les motocicletes tenen dues rodes </h1>
4 </body>
5 </html>

Considerant que, de moment, podem no tenir instal·lat cap servidor
DNS, haurem de fer les proves en mode local. Per tant, ens haurem
d’adreçar a l’arxiu /etc/hosts i incloure-hi la línia 127.0.0.1
www.mencantenlesharleysd.cat. Mitjançant el navegador web, podrem
provar el nostre lloc web escrivint http://www.mencantenlesharleysd.cat.
A continuació, haurem de veure la pàgina web de prova que hem creat amb
anterioritat.
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2. Interconnexió de xarxes privades amb xarxes públiques

El riu Chicago és un curs d’aigua de 251 km de llarg que flueix per Chicago
(Illinois) i travessa el centre de la popular ciutat nord-americana. Històricament,
tot i que el primer pont sobre el riu Chicago es va construir l’any 1832, el primer
pont mòbil fou construït l’any 1834. Actualment, el riu Chicago és creuat per 38
ponts mòbils d’un total de 52 ponts que creuen el riu i uneixen el centre de Chicago
amb la resta de la ciutat pel nord i per l’oest. Tal com mostra la figura 2.1, aquests
ponts mòbils són, majoritàriament, de bàscula (bascule bridges) tot i que també
podem trobar-ne d’elevació vertical (vertical lift bridges).

Figura 2.1. Pont de la ciutat de Chicago

Quasi cada carrer de Chicago té un pont llevadís. Aquests ponts, construïts
en diferents èpoques i amb formes i dissenys variats, compleixen una mateixa
funció: unir el centre de la ciutat de Chicago amb la resta de la ciutat i facilitar la
comunicació entre tots dos punts i, alhora, la navegació pel riu.

Si bé actualment els ponts llevadissos tenen una funció bàsica d’agilitzar o
permetre les comunicacions entre diferents punts distanciats geogràficament, el
seu origen històric rau en la seguretat perimetral dels castells. De fet, es van
començar a utilitzar durant l’edat mitjana quan els senyors feudals posseïen
castells amb grans torres des d’on vigilaven possibles atacs a les seves fortaleses.

Aquestes mesures de seguretat perimetral es veien reforçades amb la inclusió de
fossats profunds que aïllaven les fortificacions i un pont llevadís com a única via
d’accés. Si considerem quin impacte tindrien les mesures de seguretat perimetral
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aplicades segles enrere en els nostres dies podríem afirmar, per exemple, que el
tallafocs actua com el fossat i els ponts llevadissos.

Un tallafocs (firewall) és un element de maquinari o programari utilitzat
en una xarxa informàtica per controlar les comunicacions, permetent-les o
prohibint-les en funció de les polítiques de seguretat definides de la xarxa.

La ubicació habitual d’un tallafocs és el punt de connexió de la xarxa interna de
l’organització amb la xarxa exterior que, normalment, és Internet. Val a dir que,
tal com mostra la figura 2.2, és freqüent connectar al tallafocs una tercera xarxa,
anomenada zona desmilitaritzada (DMZ, demilitarized zone), en la qual s’ubiquen
els servidors de l’organització que han de romandre accessibles des de la xarxa
exterior.

Figura 2.2. Xarxa amb un tallafocs i una xarxa desmilitaritzada (DMZ)

Actualment, tots disposem de múltiples equips connectats a una xarxa domèstica
(ordinadors de sobretaula, portàtils, agendes electròniques, consoles o discs durs
externs) i, en conseqüència, un volum alt d’informació continguda en els nostres
equips electrònics comporta una necessitat més gran de seguretat entre la nostra
xarxa interna i Internet.

Ara bé, tenint en compte que una muralla amb un fossat no protegia les fortifica-
cions envers tot tipus d’amenaça, un tallafocs tampoc ens protegirà de tot tipus
d’atac informàtic. És més, les millores en la seguretat perimetral han posat ben
alt el llistó de les habilitats i coneixements requerits en un ciberdelinqüent.
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El servidor intermediari rastreja
cadascun dels paquets de dades per
avaluar-ne el contingut i esbrinar si
contenen dades malicioses o no
permeses en les polítiques de
seguretat establertes.

Per tant, ja que tard o d’hora poden arribar a accedir al nostre sistema protegit,
haurem de tenir la capacitat d’analitzar els paquets de dades entrants i sortints.
És en aquest punt on el servidor intermediari el seu paper essencial, ja que és
l’encarregat d’avaluar les adreces d’Internet (IP) i rastrejar les dades contingudes
en el paquet de dades.

2.1 Passarel·les a nivell d’aplicació. Emmagatzematge en memòria
cau

La seguretat és una de les àrees a tractar quan una organització es planteja
connectar la seva xarxa privada a Internet.

En conseqüència, els administradors de les xarxes han d’incrementar les mesures
de seguretat informàtica ja que exposen les organitzacions a les quals representen,
les dades contingudes i la infraestructura de la xarxa a tot tipus de delinqüents
informàtics. Per això les organitzacions han de posar en marxa polítiques de segu-
retat per evitar possibles atacs i/o robatoris d’informació o de dades confidencials.
Per tant, han d’establir mesures de seguretat perimetral, per exemple mitjançant
la utilització de tallafocs.

De fet, els tallafocs ofereixen la possibilitat de monitoritzar la seguretat i, en
cas d’activitats sospitoses, generar una alarma davant de la possibilitat d’atacs
o problemes en el trànsit de dades. Ara bé, els tallafocs no poden protegir la xarxa
organitzativa de tots aquells problemes que sorgeixin fora del seu punt d’actuació
com ara virus informàtics o troians que hagin accedit a la xarxa.

Arribats a aquest punt, les passarel·les a nivell d’aplicació prenen protagonisme,
ja que no substitueixen els tallafocs sinó que en reforcen l’ actuació per augmentar
els nivells de seguretat perimetral existents. Per aquest motiu, tal i com mostra
la figura 2.3, les passarel·les a nivell d’aplicació poden ser considerades tallafocs
basats en servidors intermediaris.

Servidor intermediari

Un servidor intermediari és un programa o dispositiu que duu a terme tasques d’accés a
Internet en el lloc d’un altre ordinador. Un servidor intermediari és un punt intermedi entre
un ordinador connectat a Internet i el servidor al qual està accedint.

En la navegació mitjançant un servidor intermediari no es facilita l’accés directe al servidor,
sinó que es fa una sol·licitud al servidor intermediari i aquest és el que es connecta amb el
servidor i torna el resultat de la sol·licitud. De fet, la traducció de la paraula anglesa proxy
és per poders, és a dir, es permet que sigui un servidor intermediari el que ens connecta a
Internet en lloc del mateix usuari.

Són molts els que consideren que una passarel·la a nivell d’aplicació és un servidor
de seguretat (bastion host), ja que es tracta d’un sistema dissenyat específicament,
blindat i protegit contra qualsevol tipus d’atac.

Bastion Host

Sistema especialment assegurat
però que, en principi, és
vulnerable a tot tipus d’atacs per
estar obert a Internet. La seva
funció és ser el punt de contacte
dels usuaris de la xarxa interna
d’una organització amb altres
tipus de xarxes.
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Figura 2.3. Treball conjunt d’un servidor intermediari i un tallafocs

El funcionament d’una passarel·la a nivell d’aplicació és el propi d’un element
intermediari, ja que rep les peticions dels usuaris de la xarxa organitzativa per
sortir a Internet o connectar amb un servidor determinat a nivell d’aplicació.

La passarel·la a nivell d’aplicació és l’encarregada de sol·licitar el nom de la
màquina amb què es vol establir la comunicació. Un cop disposi de la informació,
l’usuari haurà de proporcionar un nom d’usuari i una autenticació. Si tot és
correcte, la passarel·la es posarà en contacte amb la màquina remota i començarà
a transmetre les dades entre totes dues. Ara bé, en el cas que no es disposi d’un
servidor intermediari per a una determinada aplicació, els paquets que s’hi adrecin
serien rebutjats.

Una passarel·la a nivell d’aplicació o servidor intermediari no encamina paquets
a nivell de xarxa sinó que, tal com mostra la figura 2.4, des del punt de vista
del model de referència d’interconnexió de sistemes oberts (OSI, open system
interconnection), actua com a retransmissor a nivell d’aplicació. Els usuaris de la
xarxa es posaran en contacte amb el servidor intermediari que, al seu torn, estarà
oferint un servei intermediari associat a almenys una aplicació determinada.

El servidor intermediari facilitarà les connexions sol·licitades amb l’exterior i
quan rebi una resposta s’encarregarà de retransmetre-la cap a l’equip que havia
iniciat la connexió. En conseqüència, el servidor intermediari permetrà decidir si
s’accepta o es rebutja una petició de connexió.
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Figura 2.4. Passarel·la a nivell d’aplicació

Una passarel·la separa completament l’interior de la xarxa de l’exterior i
ofereix només un conjunt de serveis a nivell d’aplicació. Això permetrà
l’autenticació dels usuaris que fan peticions de connexió i l’anàlisi de
connexions a nivell d’aplicació.

Les característiques fonamentals de les passarel·les comporta que, sense cap mena
de dubte, ofereixin més seguretat pel que fa als filtres de paquets i un ventall
de possibilitats molt elevat. Per contra, la penalització introduïda per aquests
dispositius és molt elevada. En el cas d’una gran càrrega de tràfic per la xarxa,
el rendiment es pot arribar a reduir dràsticament.

En la pràctica, les passarel·les i els dispositius de xarxa amb filtratge de paquets
són complementaris. Així, aquests dos sistemes es poden combinar i proporcionar
molta més seguretat i flexibilitat.

Tal com mostra la figura 2.5, quan la passarel·la autentifica al client, obre una
connexió al servidor intermediari i aquest esdevé el responsable de transmetre les
dades que el client rebi del servidor intermediari.

Aquest funcionament particular provoca que les passarel·les a nivell d’aplicació
presentin un rendiment inferior que els filtres de paquets. Amb la finalitat d’evitar-
ho, els servidors intermediaris fan una còpia de les dades transmeses d’un sistema
per lliurar-los a un altre. Aquest funcionament particular permet que aquests es
puguin emmagatzemar per lliurar-los quan un altre sistema els sol·liciti –és aquí
on intervé l’emmagatzematge en memòria cau (cache memory).
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Figura 2.5. Sensació del client en una passarel·la a nivell d’aplicació

La utilització de les passarel·les proporciona diferents beneficis:

1. Les passarel·les permeten únicament aquells serveis per als quals hi ha un
servidor intermediari habilitat. Per tant, si una passarel·la conté serveis
intermediaris tan sols per als serveis HTTP i DNS, dins de la xarxa interna
només es permetran aquests serveis. La resta de serveis seran completament
rebutjats.

2. El protocol també pot ser filtrat, i així es prohibeix la utilització de sub-
serveis diferents dins d’un mateix servei permès. Per exemple, mitjançant
una passarel·la que filtrés connexions de protocol de transferència d’arxiu
(FTP, file transfer protocol), seria possible prohibir únicament l’ús de l’ordre
put del protocol de transferència d’arxiu (FTP) i deixar habilitada la resta
d’ordres.

3. Addicionalment, els servidors intermediaris també poden implantar el filtre
de connexions per adreça d’Internet (IP) de la mateixa manera que els filtres
de paquets, ja que l’adreça IP es troba disponible en l’àmbit d’aplicació en
el qual s’aplicarà el filtratge.

Finalment, un avantatge que no té res a veure amb la seguretat és que permet
emmagatzemar a la memòria cau les dades sol·licitades a què s’ha accedit fa poc.
Això comporta menys temps d’espera en les sol·licituds d’accés a les pàgines web
més demandades pels usuaris. Es tracta, doncs, d’un servidor intermediari amb
una missió específica: l’accés a les pàgines web.
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2.1.1 Emmagatzematge en memòria cau

En l’entorn de la informàtica, la memòria cau és la memòria d’alta velocitat
instal·lada en el mateix processador on s’emmagatzemen les dades que el
microprocessador necessita utilitzar més freqüentment (podem incloure dins
d’aquest grup els arxius temporals d’Internet).

Considerant que la memòria cau ajuda a augmentar notòriament la velocitat de
funcionament de l’ordinador, la seva inclusió en un servidor intermediari facilita
un cau on desar les pàgines web i els continguts descarregats. Aquesta informació
és compartida per tots els equips de la xarxa i, en conseqüència, hi ha millores
importants en els temps d’accés per a totes les consultes coincidents que puguin
sorgir.

Tal com mostra la figura 2.6, l’emmagatzematge en memòria cau per part del
servidor intermediari optimitza en gran mesura la navegació per la xarxa o per
Internet.

Figura 2.6. Funcionament d’un servidor intermediari cau
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De fet, quan es fa una petició des d’un ordinador cap a Internet, s’emmagatzema
una còpia de la petició per si en properes ocasions es torna a demanar la mateixa
informació. En aquest cas, el servidor intermediari cau comprova que la versió
emmagatzemada encara sigui vàlida (sempre i quan no sigui en format HTML,
atès que el contingut de les pàgines web pot canviar en qualsevol moment).

Arribats a aquest punt, amb la intenció d’agilitzar la navegació per Internet i
augmentar la seguretat, podem configurar el nostre navegador web perquè, a l’hora
de navegar, ho faci mitjançant un servidor intermediari cau que hi hagi instal·lat a
la xarxa. Per fer-ho, haurem d’adreçar-nos a l’opció Eines dins de la barra superior
del navegador i accedir a la configuració de les opcions principals del navegador
web (figura 2.7).

Figura 2.7. Funcionament d’un servidor intermediari cau

D’altra banda, tal com mostra la figura 2.8, un cop dins de les opcions de
configuració del navegador web, ens haurem d’adreçar a l’opció Avançat i, un
cop dins i tenint en compte que la decisió de navegar mitjançant el servidor
intermediari cau és una cosa pròpia de la xarxa en què estem treballant, accedir a
la pestanya Xarxa per ajustar els paràmetres corresponents.

Finalment, haurem d’ajustar els detalls principals de la nostra navegació per la
xarxa: per exemple, definir el servidor intermediari per on volem navegar i el port.
En aquest cas, optarem pel port 8080, ja que és el port per on escolta les peticions
el servidor intermediari cau.

El port que acostumarem a prendre sempre que estiguem navegant des d’una xarxa
corporativa serà el 8080, ja que s’utilitza quan un segon servidor web està en
funcionament en la mateixa màquina (la major part de xarxes corporatives té un
servidor web per penjar-hi la pàgina web de l’organització que escolta pel port 80)
(figura 2.9).
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Figura 2.8. Configuració dels paràmetres de navegació

Figura 2.9. Configuració dels paràmetres de connexió

Si un programa client no especifica explícitament el servidor intermediari que
vol fer servir, pot estar utilitzant un servidor intermediari sense cap mena de
configuració addicional, és a dir, un servidor intermediari transparent.
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Traducció d’adreça de
xarxa (NAT)

Mecanisme utilitzat per
encaminadors per permetre la
connexió a Internet a un gran

nombre d’equips mitjançant una
única adreça d’Internet (IP). Per

tant, permet utilitzar una sola
adreça IP pública per a tota una

xarxa privada.

Servidor intermediari transparent

Són moltes les organitzacions que opten per la utilització dels servidors intermediaris per
reforçar les polítiques d’utilització de la xarxa o per proporcionar seguretat i serveis de
memòria cau.

En la configuració d’un navegador que utilitza un servidor intermediari (proxy ) transparent
amb memòria cau, no cal configurar els navegadors web i els usuaris són obligats a utilitzar-
los sense serne conscients. Quan els usuaris fan una petició des del navegador web
creuen que es troben connectats directament a la xarxa d’Internet tot i que en realitat estan
connectats al servidor intermediari. Aquests tipus de servidors intermediaris són els que
acostumen a utilitzar els proveïdors de serveis d’Internet (ISP, Internet service provider ).

2.2 Instal·lació d’una aplicació que faci de passarel·la

El servidor intermediari és una màquina (ordinador) que recull pàgines
web directament de l’exterior a petició dels seus ordinadors clients, i
emmagatzema en el seu disc dur local una còpia i un índex de totes les
pàgines visitades.

Logotip del programari Squid.

Des del punt de vista del programari que facilita les tasques pròpies de passarel·la
i servidor intermediari és inevitable citar el programari Squid. Es tracta d’un
programari reconegut que, sota la categoria de programari lliure (es distribueix
sota els termes de la llicència pública general GNU), s’ha estat desenvolupant
durant uns quants anys fins que ha assolit una utilització freqüent en els sistemes
operatius GNU/Linux. Proporciona un alt grau de confiança, és robust i, alhora,
molt versàtil.

El programari Squid tant pot funcionar com a servidor intermediari i memòria cau
de continguts de xarxa per als protocols HTTP o de transferència d’arxius (FTP)
com pot facilitar l’acceleració HTTP i permet establir caus de consultes al servidor
de noms de domini (DNS). Paral·lelament, des del punt de vista de la seguretat,
permet filtrar per continguts i establir controls d’accés per adreça d’Internet (IP) i
per usuari.

El programari Squid no pot actuar com a servidor intermediari per
a protocols de correu electrònic (SMTP, POP3), segurs (SSH) o de
comunicació instantània (IRC). En aquests casos, una de les possibles
solucions és implementar obligatòriament un emmascarament de l’adreça
d’Internet (IP) (NAT, network address translation).

Paral·lelament, com que el programari Squid també és un servidor intermedi,
és a dir, es comporta com un client en lloc del client real, pot proporcionar un
cert grau d’anonimat i seguretat. No obstant, el que es pot interpretar com un
avantatge també pot esdevenir un desavantatge, ja que pot introduir problemes
significatius de privadesa perquè pot registrar molta informació, que inclou les
URL sol·licitades juntament amb altra informació addicional (la data de la petició,
la versió del navegador i del sistema operatiu, etc.).
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És important destacar que el programari Squid té algunes característiques que po-
den facilitar l’establiment de connexions anònimes com l’eliminació o modificació
de camps determinats de la capçalera de peticions HTTP dels clients. Aquesta
política d’eliminació i alteració de capçaleres s’estableix en la configuració de
Squid.

Amb tot, l’usuari que sol·licita pàgines mitjançant una xarxa que utilitza el
programari Squid de manera transparent no acostuma a ser conscient d’aquest
procés o del registre d’informació relacionada amb el procés.

2.2.1 Instal·lació del programari Squid per a Linux

Tenint en compte que el programari Squid té una presència important a nivell dels
diferents sistemes operatius GNU/Linux, exposarem el seu procés d’instal·lació i
configuració en un sistema operatiu d’aquesta categoria.

Cal destacar que, que gràcies a Squid, podrem establir un servidor intermediari
amb memòria cau i/o de filtrat. L’avantatge principal d’aquest tipus de servidor
intermediari és que cada pàgina web estàtica visitada és emmagatzemada durant
un període de temps determinat i, en conseqüència, estalviem amplada de banda.
Des del punt de vista del vessant del servidor intermediari de filtratge, aquest
no ens permet accedir a un lloc web determinat, una adreça d’Internet o bé una
paraula clau.

Per tant, per portar a terme la instal·lació haurem de descarregar els paquets
corresponents. En aquest cas, tot i que el programari queda instal·lat, ens podem
trobar algunes incongruències de configuració per al nostre sistema.

1 ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt get install squid
2 ubuntu@ubuntu:~$ sudo update.rc squid 90 2 3 4 5 . stop 90 1 6 .

És important destacar, a més, que dins de la instal·lació del programari Squid en
el sistema operatiu Ubuntu hi ha la possibilitat que aparegui un missatge d’error.

1 FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set ’
visible_hostname’

En aquest cas, ens haurem d’adreçar a l’arxiu de configuració principal que es
troba en la ruta /etc/squid/squid.conf i hi afegirem la línea visible_hostname
localhost. Això farà que el programari Squid s’executi com a dimoni cada cop que
engeguem l’ordinador.

L’arxiu de configuració del programari Squid s’anomena /etc/squid/squid.conf
i està integrat per diferents línies de text corresponents a les directives de
configuració del programari i els paràmetres corresponents. Val a dir que les
línies de text que comencen amb el símbol # són ignorades perquè es consideren
comentaris.
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Iptables

GNU/Linux pot funcionar com a
tallafocs, ja que el porta inclòs
en el seu nucli. De fet, permet

definir regles que determinen què
es pot fer amb cada paquet. Per a
les versions actuals el filtratge es

fa mitjançant l’eina Iptables.

Cal destacar que dins del procés d’instal·lació de Squid podem trobar una eina
tallafocs anomenada Iptables que permet tant filtrar paquets de dades com
traduir les adreces de xarxa pel protocol IPv4.

Paral·lelament, és rellevant destacar que dins de l’arxiu de configuració principal
de Squid (/etc/squid/squid.conf) hi ha un gran nombre de paràmetres que
és rellevant que coneguem, ja que ens ajudaran a definir el funcionament del
programari perquè s’ajusti fins al mínim detall a les necessitats de la nostra xarxa.

Paràmetre http_port

El paràmetre http_port ens permet definir quin port ha de ser utilitzat per al
programari Squid. Cal tenir en compte que l’autoritat per a l’assignació de
números d’Internet (IANA, Internet assigned numbers authority) va establir que
els ports registrats (interval entre 1024 i 49151) recomanats per als servidors
intermediaris poden anar des del 3128 fins al 8080 mitjançant el protocol de
control de transmissió (TCP, transmission control protocol).

De manera predefinida, el programari Squid utilitza el port 3128 per atendre
peticions, tot i que hi ha la possibilitat d’especificar un altre port que estigui
disponible o bé fer-ho per diversos ports disponibles alhora.

Normalment, són molts els programes a nivell d’usuari que porten predefinit que el
port 8080 serà el que utilitzarà el servidor intermediari amb què hagin de treballar.
Per tant, amb la intenció d’agilitzar la configuració del programari Squid, podem
definir que també escolti les peticions per aquest port.

1 #
2 # You may specify multiple socket addresses on multiple lines.
3 #
4 # Default: http_port 3128
5 http_port 3128
6 http_port 8080

Hi ha la possibilitat d’incrementar el nivell de seguretat vinculant el servei a una
adreça d’Internet (IP) a la qual només es pugui accedir des de la xarxa local. Per
tant, si el servidor utilitzat fa servir una adreça IP 192.168.1.254, podem establir
el següent:

1 #
2 # You may specify multiple socket addresses on multiple lines.
3 #
4 # Default: http_port 3128
5 http_port 192.168.1.254:3128
6 http_port 192.168.1.254:8080

Paràmetre cache_mem

El paràmetre cache_mem estableix la quantitat ideal de memòria per dedicar
als objectes en trànsit, als objectes que s’utilitzen més sovint o bé als objectes
negativament emmagatzemats en la cau. En aquest cas, les dades d’aquests
objectes s’emmagatzemen en blocs de 4 kB, on el paràmetre cache_mem especifica
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un límit màxim en la grandària total de blocs acomodats on els objectes en trànsit
tenen més prioritat.

Amb tot, la resta d’objectes emmagatzemats en la cau podran utilitzar la memòria
disponible fins que sigui requerida. De fet, en el cas que un objecte en trànsit fos
més gran que la quantitat de memòria especificada, el programari Squid l’excediria
tant com calgués per satisfer la petició.

Tot i que de manera predeterminada s’estableixen uns 8 MB, hi ha la possibilitat
d’especificar-ne una quantitat més gran si ho considerem necessari. Amb tot, si
disposem d’un servidor amb uns 128 MB de RAM, podríem establir uns 16 MB
com a valor per a aquest paràmetre.

1 cache_mem 16 MB

Paràmetre cache_dir

Aquest paràmetre s’utilitza per establir quina grandària es desitja que tingui la
memòria cau en el disc dur per al programari Squid. És com si ens demanéssim
quant volem emmagatzemar d’Internet en el nostre disc dur.

De manera predefinida, el programari Squid utilitzarà una cau de 100 MB; per
tant, dins de l’arxiu de configuració trobarem la línia següent:

1 cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256

Val a dir que podrem incrementar la grandària de la cau tant com vulguem per
emmagatzemar un nombre més gran d’objectes i, per tant, utilitzar menys amplada
de banda.

Per exemple, amb la línia següent establirem una cau de 700 MB:

1 cache_dir ufs /var/spool/squid 700 16 256

En aquest exemple, els números 16 i 256 volen dir que el directori de la cau
contindrà 16 directoris subordinats amb 256 nivells cadascun. És preferible que
no modifiquem aquests valors.

Finalment, és important destacar que, en el cas que especifiquem una grandària
de cau i aquesta excedeixi l’espai real en el disc dur, Squid es bloquejarà
inevitablement.

Paràmetre cache_mgr

Com si es tractés d’un garatge, les
dades es van agrupant de manera
ordenada. En el cas que
sobrepassem la capacitat,
provocarem un bloqueig en el
programari i en el maquinari.

De manera predeterminada, si succeeix alguna cosa a la cau (per exemple, que es
morin els processos), s’enviarà un missatge d’avís al compte de correu electrònic
de l’administrador del servidor o bé al compte de correu electrònic definit dins de
l’arxiu de configuració.

1 cache_mgr admin@municipi.cat
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Paràmetre cache_peer: caus pares i germans

El paràmetre cache_peer s’utilitza per especificar altres servidors intermediaris
amb cau dins d’una jerarquia com a pares o bé com a germans – és a dir, per
definir si hi ha un servidor intermediari situat per davant o en paral·lel. En aquest
cas, la sintaxi bàsica seria la següent:

1 cache_peer servidor tipus http_port icp_port opcions

Finalment, és important destacar que, des del punt de vista de les memòries cau,
el programari Squid utilitza diversos algorismes per gestionar aquesta memòria
mitjançant el paràmetre cache_replacement_policy.

El menys utilitzat recentment (LRU, Least Recently Used)

En aquest algorisme és on els objectes als quals no s’ha accedit en molt temps són
eliminats en primer lloc i sempre es mantenen en la memòria cau els objectes que
s’hagin sol·licitat més recentment. Aquesta política és la utilitzada per Squid de
manera predefinida.

El menys utilitzat freqüentment amb envelliment dinàmic (LFUDA, Least
Frequently Used with Dynamic Aging)

En aquest algorisme els objectes més sol·licitats es mantenen en la memòria cau
sense que hi hagi problemes per la seva grandària mitjançant una optimització de
l’eficiència. De fet, un objecte gran que es sol·liciti amb molta freqüència impedirà
que es puguin emmagatzemar en la cau aquells objectes petits que se sol·liciten
amb menys freqüència.

Freqüència de grandària del cobejós dual (GDSF, GreedyDual size
Frequency)

En aquest algorisme s’optimitza l’eficiència (hit rate) per objecte i es mantenen en
la memòria cau els objectes petits que se sol·liciten amb més freqüència perquè,
en conseqüència, hi hagi més possibilitats d’aconseguir respostes a una sol·licitud
(hit). Té més eficiència que l’algorisme LFUDA, ja que descarta de la memòria
cau aquells objectes més grans que se sol·liciten amb freqüència.

2.2.2 Configuració de Squid per a Linux

Una de les configuracions de servidor intermediari més aplicada és la pròpia d’un
servidor intermediari transparent: un servidor intermediari en el qual l’usuari
final no s’adona que l’està utilitzant, és a dir, la configuració no s’ha aplicat en
el navegador web sinó en el tràfic de dades que produeix la navegació per Internet
d’aquest usuari.
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Paral·lelament, elaborarem un arxiu de regles de paraules denegades i d’altres
de permeses perquè, de manera predeterminada, accepta tot allò que no estigui
denegat; no obstant, hi ha el perill que, a l’hora de denegar alguna paraula, en
puguem prohibir alguna altra de vàlida: per exemple, si deneguem cul també
prohibirem culminar; per tant, en aquest cas, amb la intenció d’evitar possibles
inconvenients haurem d’afegir la paraula culminar a la llista de paraules permeses.

Finalment, podem optar per ser una mica més permissius amb una part dels usuaris.
Per fer-ho, podem segmentar la xarxa en dos, és a dir, d’una banda, un equip
d’usuaris podrà veure totes les pàgines web que desitgi i, de l’altra, no permetrem
que la resta d’usuaris (per exemple, individus menors d’edat) tingui accés a les
pàgines amb continguts admesos per a adults.

Per tant, per establir el servidor intermediari transparent ens haurem d’adreçar a
l’arxiu de configuració principal de Squid (/etc/squid/squid.conf) i haurem
de modificar el paràmetre corresponent al port del protocol http.

1 http_port 10.65.10.1:3128 transparent

En aquesta primera instrucció indicarem que utilitzarem el port 3128 mitjançant
el nostre servidor situat, per exemple, en l’adreça d’Internet 10.65.10.1; a més,
establirem que el nostre servidor intermediari sigui transparent.

A continuació, haurem de configurar els paràmetres principals relacionats amb la
memòria cau.

1 cache_mem 64 MB
2 cache_swap_low 85
3 cache_swap_high 95
4 maximum_object_size 4096 KB
5 cache_dir aufs /var/spool/squid 1024 16 256
6 cache_access_log /var/log/squid/access.log
7 cache_log /var/log/squid/cache.log
8 cache_store_log /var/log/squid/store.log

Pel que fa als paràmetres propis de la memòria cau, podem destacar que la
cache_swap_low i la cache_swap_high, que són l’interval de percentatge de
memòria cau que es dedica a l’intercanvi. En aquest cas, des del punt de vista
dels paràmetres cache_access_log, cache_log i cache_store_log, aquests
fan referència als registres que informen de l’accés, el registre del sistema de
memòria cau i el de la utilització de l’emmagatzematge.

Un cop haguem definit les característiques principals de la memòria cau, ja podrem
definir els temps d’emmagatzematge com, per exemple, quant temps romandrà
desada la informació, el temps mínim abans de descarregar de nou (en minuts), el
percentatge d’envelliment i el temps màxim perquè es consideri antic (també en
minuts).

Per exemple, podríem establir una temporització respecte al temps que s’han
de mantenir emmagatzemats els arxius de so i vídeo (en els formats més uti-
litzats) o els paquets d’actualització del sistema operatiu. Ara bé, s’emma-
gatzemaran els arxius que compleixin allò que s’hagi definit en el paràmetre
maximum_object_size.
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Llista de control d’accés
(ACL)

Concepte de seguretat
informàtica utilitzat per fer

complir la separació de
privilegis, és a dir, donar o no

uns privilegis a un objecte
determinat que està fent una

consulta.

1 # Paquets Debian 1 dia
2 refresh_pattern −i \.deb$ 1440 100% 1440
3 refresh_pattern −i \.rpm$ 1440 100% 1440
4 # Actualitzacions de windows 10 a 20 dies
5 refresh_pattern −i \.cab$ 14400 80% 28800
6 # Executables 10 a 30 dies
7 refresh_pattern −i \.exe$ 14400 80% 43200
8 # Imatges mínim 1 dia i màxim 3 abans de tornar a descarregar−les
9 refresh_pattern −i \.gif$ 1440 80% 4320

10 refresh_pattern −i \.tiff?$ 1440 80% 4320
11 refresh_pattern −i \.jpe?g$ 1440 80% 4320
12 refresh_pattern −i \.png$ 1440 80% 4320
13 refresh_pattern −i \.ico$ 1440 80% 4320
14 # Video mínim 10 dies, màxim 30
15 refresh_pattern −i \.mpe?g?$ 14400 80% 43200
16 refresh_pattern −i \.avi$ 14400 80% 43200
17 refresh_pattern −i \.swf$ 14400 80% 43200
18 refresh_pattern −i \.flv$ 14400 80% 43200
19 # So mínim 10 dies, màxim 30
20 refresh_pattern −i \.wav$ 14400 80% 43200
21 refresh_pattern −i \.mp2$ 14400 80% 43200
22 refresh_pattern −i \.mp3$ 14400 80% 43200
23 refresh_pattern −i \.ogg$ 14400 80% 43200
24 # Default
25 refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
26 refresh_pattern . 0 20% 4320

2.2.3 Configuració del control d’accés de Squid per a Linux

Denegar l’accés a certs llocs web d’Internet no només permet fer un ús més
racional de l’amplada de banda disponible, sinó que ajuda a establir unes mesures
de seguretat i protecció dels usuaris. Per aquest motiu no hem de deixar de banda
la possibilitat d’establir llistes de control d’accés (ACL, access control list) que
ens ofereix el programari Squid.

Per tant, si partim d’un cas en què hem de permetre l’accés a tots els llocs
web d’Internet sense cap mena de restricció a un sector dels usuaris i limitar
la navegació a la resta (usuaris menors d’edat), ens hem d’adreçar al paràmetre
http_access. El paràmetre http_access permet o proporciona l’accés a les
regles d’accés http.

Les regles s’apliquen de dalt a baix; per tant, les regles situades en les zones
superiors tenen rellevància per sobre de les regles de les zones inferiors. És
a dir, si a dalt de tot permeto un accés i a continuació denego tot, únicament
estic permetent un accés.

1 acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 # tot
2 acl manager proto cache_object
3 acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255 # maquina local
4 acl SSL_ports port 443 873 # https, rsync
5 acl Safe_ports port 80 # http
6 acl Safe_ports port 21 # ftp
7 acl CONNECT method CONNECT # metode Connect
8 acl adults src 10.65.10.0/255.255.255.0 # xarxa adults
9 acl menors_edat src 10.85.10.0/255.255.255.0 # xarxa menors_edat

10 acl paraulesNo url_regex "/etc/squid/paraules_no"
11 acl paraulesSi url_regex "/etc/squid/paraules_si"
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12 acl horari time MTWHF 17:30−20:00
13 acl cap_d_setmana time AS 15:00−23:00
14 http_access allow manager localhost
15 http_access deny !Safe_ports
16 http_access deny CONNECT !SSL_ports
17 http_access allow paraulesSi
18 http_access allow adults
19 http_access allow horari cap_d_setmana menors_edat !paraulesNo
20 http_access deny all

Per a l’establiment d’una llista de control d’accés haurem de respectar una sintaxi
determinada –en el nostre cas, si utilitzem l’acrònim “src” farem referència a una
adreça o un conjunt d’adreces d’Internet (IP); d’altra banda, el paràmetre time fa
referència als 7 dies de la setmana (MTWHFAS, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday) i un interval horari (00.00 – 23.59).

D’altra banda, els paràmetres acl paraulesNo url_regex
”/etc/squid/paraules_no” i acl paraulesSi url_regex
”/etc/squid/paraules_si” fan referència a url_regex, que fa una cerca
d’una expressió (o un mot concret) en un nom de domini d’Internet i la llista
d’expressions regulars es troba en els arxius /etc/squid/paraules_no i
/etc/squid/paraules_si.

Per exemple, com a paraules_no podríem citar “sexe”, “sex”, “xat”, “joc”, “cul”
o qualsevol altra paraula que l’usuari pugui cercar mitjançant un cercador, o bé
que pugui estar continguda en un lloc web present a Internet. Ara bé, un exemple
de paraules_si serien aquelles paraules que poden tenir integrada una part
d’alguna paraula denegada com, per exemple, “sexenni” o “culminar” (totes dues
contindrien les paraules prohibides “sex” o “cul”).

Val a dir que, tenint en compte que haurem d’establir restriccions en la navegació
per Internet per a un sector dels usuaris, haurem d’establir missatges del servidor
intermediari en castellà i, alhora, modificar el nom de l’ordinador per aquell que
desitgem.

1 error_directory /usr/share/squid/errors/Spanish
2 visible_hostname proxy.controlparental.local

Arribats a aquest punt, ja podrem configurar Iptables; en aquest cas, com que estem
treballant amb el sistema operatiu Ubuntu, haurem de crear l’arxiu squid.sh en
la ruta /etc/network/if-pre-up.d/, que contindrà les línies de codi següents:

1 #!/bin/sh
2 iptables −t nat −A PREROUTING −s 10.69.0.0/255.255.255.0 −p tcp −m tcp −−dport

80 −j REDIRECT −−to−ports 3128
3 iptables −t nat −A PREROUTING −s 10.69.1.0/255.255.255.0 −p tcp −m tcp −−dport

80 −j REDIRECT −−to−ports 3128
4 iptables −t filter −A RH−Firewall−1−INPUT −i eth1 −p tcp −m state −−state NEW −

m tcp −−dport 3128 −j ACCEPT

Un cop haguem creat el document, haurem de canviar-ne els permisos, principal-
ment el d’execució, i, a continuació, carregarem l’arxiu en qüestió.

1 chmod ugo+x /etc/network/if−pre−up.d/squid.sh
2 source /etc/network/if−pre−up.d/squid.sh
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2.2.4 Inici i inclusió del servei en l’arrencada del sistema

Un cop haguem finalitzat la configuració del programari Squid, ja podrem executar
l’ordre per iniciar, per primera vegada, el programari:

1 /etc/init.d/squid start

En el cas que necessitéssim tornar a arrencar per comprovar els canvis fets en la
configuració, haurem d’executar l’ordre següent:

1 /etc/init.d/squid restart

Paral·lelament, si volem aturar el programari, haurem d’executar l’ordre següent:

1 /etc/init.d/squid stop

2.2.5 Permís o denegació de l’accés des de certs conjunts d’adreces
IP

Amb Squid és molt senzill permetre o denegar l’accés a Internet per conjunts
d’adreces d’Internet (IP). De fet, si una organització on cada secció/departament
utilitza un conjunt d’adreces concret, podrem permetre o denegar l’accés a un
departament de manera senzilla.

En aquest cas, amb la intenció d’evitar treballar amb l’arxiu de configuració
principal de Squid (/etc/squid/squid.conf), és preferible que creem una
llista de control d’accés (ACL) que carregui els departaments des d’un arxiu
extern. Per exemple, mitjançant un editor de textos podríem crear l’arxiu
/etc/squid/depts-prohibits.txt, on indicarem els conjunts d’adreces d’In-
ternet (IP) que no volem que naveguin. Per exemple, si no volem que el
departament de comptabilitat i recursos humans naveguin, el contingut de l’arxiu
/etc/squid/depts-prohibits.txt hauria de ser:

1 //Arxiu /etc/squid/depts−prohibits.txt
2 10.0.2.0/24 # Dept. Comptabilitat
3 10.0.3.0/24 # Dept. RRHH

A continuació, haurem d’editar l’arxiu de configuració principal de Squid
(/etc/squid/squid.conf) per crear i introduir una llista d’accés (ACL) que
carregui els conjunts des de l’arxiu /etc/squid/depts-prohibits.txt i, així,
denegarem l’accés a aquests conjunts.

Editarem squid.conf i introduirem aquestes dues línies:

1 acl depts−prohibits src "/etc/squid/depts−prohibits.txt"
2 http_access deny depts−prohibits
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Finalment, haurem de recarregar la configuració de Squid perquè arrenqui amb la
configuració nova.

1 /etc/init.d/squid reload

Val a dir que també podrem crear i introduir una llista d’accés (ACL) per
indicar els localitzadors uniformes de recursos (URL) prohibits, és a dir, les
adreces prohibides des d’un arxiu extern. Per tant, editarem l’arxiu principal
de configuració de Squid (/etc/squid/squid.conf) i introduirem les línies
següents:

1 acl urls−prohibides dst "/etc/squid/urls−prohibides.txt"
2 http_access deny urls−prohibides

Ara bé, si no volem que els treballadors de l’organització accedeixin a llocs
web determinats (per exemple, www.sexe.cat o www.gentenconill.cat), el
contingut de l’arxiu /etc/squid/urls-prohibides.txt que haurem de definir
seria:

1 //Arxiu /etc/squid/urls−prohibides.txt
2 www.sexe.cat
3 www.gentenconill.cat

A tall de conclusió, si bé la tendència natural és denegar els departaments
prohibits, denegar les adreces prohibides i a continuació permetre la resta, en el
nostre cas l’arxiu squid.conf serà com l’original, tot i que presentarà algunes
modificacions (a partir de la línea de caràcters # INSERT YOUR OWN RULE(S)
HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS) tal com s’indica a continuació:

1 # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
2 acl depts−prohibits src "/etc/squid/depts−prohibits.txt"
3 http_access deny depts−prohibides
4 acl urls−prohibides dst "/etc/squid/urls−prohibides.txt"
5 http_access deny urls−prohibides
6 http_access allow all

Per tant, editant els arxius /etc/squid/depts-prohibits.txt i
/etc/squid/urls-prohibides.txt i recarregant la configuració de Squid
(executant /etc/init.d/squid reload), podrem tornar a configurar Squid
sense haver de modificar l’arxiu de configuració squid.conf.

Una de les funcionalitats principals que ens ofereix Squid és que registra tots els
accessos a la xarxa d’Internet. De fet, cada cop que un ordinador accedeix a
Internet, Squid registrarà dins de l’arxiu /var/log/squid/acces.log la data
i l’hora, l’ordinador i l’adreça d’Internet (IP) a la qual s’ha accedit.

Per tant, analitzar l’arxiu /var/log/squid/acces.log ens resultarà de gran
ajuda, ja que podrem veure a quines pàgines web no permeses es connecten els
membres dels diferents departaments de l’organització. Aquesta informació ens
permetrà decidir si hem d’anotar les diferents pàgines web visitades i recopilar-les
en el nostre arxiu /etc/squid/urls-prohibides.txt.
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Introducció

Al llarg del temps l’arquitectura client-servidor ha demostrat les seves virtuts en
àmbits d’aplicació diferents. Allà on hi ha un grup d’usuaris treballant es neces-
siten serveis centralitzats d’emmagatzematge, impressió, execució i autenticació,
entre altres. Aquests serveis s’executen en servidors que funcionen amb un sistema
operatiu de xarxes.

L’administració dels servidors de xarxa constitueix el centre d’atenció del personal
d’administració i constitueix la base essencial per desenvolupar qualsevol activitat
productiva a la xarxa.

Al llarg d’aquesta unitat formativa es descriuran les tasques principals que cal fer
per accedir a sistemes remots. S’explicaran diferents solucions per administrar
màquines a través d’un terminal de treball, cosa que és una necessitat, ja que els
servidors solen estar ubicats en armaris o sales amb accés restringit. Això si no
estan instal·lats a ciutats o països diferents.

En l’apartat “Introducció a l’accés a sistemes remots” s’introdueixen els diferents
escenaris en què l’accés a equips remots és útil. També es parla de com influeixen
aquests diferents entorns en els diferents tipus d’accessos remots que existeixen.

En l’apartat “Administració remota basada en la línia d’ordres” s’introdueixen
conceptes criptogràfics i s’exposen les característiques bàsiques de la criptografia
de clau compartida, tradicional, i de la criptografia de clau pública, emprada per
SSH. En la criptografia de clau pública cada entitat de la comunicació té un parell
de claus, una de privada i una altra de pública. Fent servir aquest sistema dues
entitats es poden comunicar de manera segura sense haver de compartir una clau
comuna. L’intercanvi segur de claus és el principal inconvenient de la criptografia
de clau compartida, atès que exigeix un canal segur per fer aquest intercanvi.

En l’apartat “Administració remota amb interfície gràfica” s’introdueixen les
diferents tècniques per dur a terme aquesta funció. Atès que GNU/Linux utilitza
el sistema gràfic X Window i que aquest proporciona transparència de xarxa, en
GNU/Linux és possible emprar la interfície gràfica de qualsevol aplicació de
manera remota sense necessitat d’instal·lar cap programari addicional. Altres
eines per aconseguir l’administració gràfica remota poden ser els protocols VNC i
RDP. El primer és un desenvolupament multiplataforma que disposa d’implemen-
tacions lliures per a diferents sistemes operatius. Pel que fa al protocol RDP, és
el que s’utilitza de manera nativa per accedir a escriptoris remots en els sistemes
operatius Windows.

En l’apartat “Gestió remota mitjançant una aplicació local” es parla d’una tercera
via per a l’administració remota, mitjançant l’ús d’aplicacions locals que trans-
meten la interacció de l’usuari mitjançant un protocol de xarxa cap a l’equip
administrat. Amb aquesta opció es pot considerar que el client no necessita
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cap aplicació especial, ja que, sigui quin sigui el sistema operatiu, de ben segur
comptarà amb un navegador web.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa, és convenient anar fent les
activitats i els exercicis d’autoavaluació.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Gestiona mètodes d’accés remot descrivint les seves característiques i instal·lant
els serveis corresponents.

• Descriu mètodes d’accés i administració remota de sistemes.

• Instal·la un servei d’accés remot en línia de comandaments.

• Instal·la un servei d’accés remot en manera gràfica.

• Comprova el funcionament d’ambdós mètodes.

• Identifica els principals avantatges i deficiències de cadascun.

• Realitza proves d’accés remot entre sistemes de diferent naturalesa.

• Realitza proves d’administració remota entre sistemes de diferent naturale-
sa.
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1. Introducció a l’accés remot a equips

La capacitat per accedir remotament a arxius i informació en el vostre ordinador
a través d’Internet és útil tant per treballar com per jugar. Pot ser útil tant per
recuperar un arxiu oblidat a l’ordinador com per permetre a un administrador de
sistemes accedir a un servidor i modificar-ne la configuració. També és utilitzat
per les companyies per permetre que els seus treballadors accedeixin al seu sistema
i així poder utilitzar informació important, ja sigui des de les oficines del client o
des de casa seva.

Aquest ús tan diversificat fa que hi hagi moltes tecnologies disponibles per
permetre aquest tipus d’accés: des del sistema de fitxers compartit incorporat en
la majoria de sistemes operatius fins a eines més específiques desenvolupades per
empreses.

L’ús tan divers fa que també hi hagi una gran diversitat de maneres i mitjans
d’accedir remotament a informació tal com podeu veure a la figura 1.1. Per fer
front a la diversitat hi ha diferents protocols i eines que permeten tenir accés des
d’un portàtil amb connexió WiFi, un telèfon mòbil amb GPRS o una connexió fixa
d’Internet.

Figura 1.1. Accés remot des de diferents entorns

Es pot veure com poden coexistir diferents tipus d’accés remot en un mateix sistema.

WiFi

És l’acrònim de wireless fidelity
(fidelitat sense fils) i marca un
conjunt d’estàndards de
compatibilitat per a
comunicacions per a xarxes
locals sense fils.

GPRS

És l’acrònim de general packet
radio service (servei general de
paquets via ràdio). És el sistema
que, afegit al GSM, permet la
transmissió de paquets de dades
no vocals.



Serveis de Xarxa 10 Accés a sistemes remots

IPv6

És la versió 6 del protocol
d’Internet (IP), un estàndard de
nivell de xarxa que s’encarrega

de dirigir i encaminar els paquets
commutats. Està dissenyat per

substituir l’actual IPv4, ja que el
seu límit en el nombre d’adreces

de xarxa disponibles està
començant a restringir el

creixement d’Internet (l’elevat
increment d’assignacions a

zones d’Àsia n’està accelerant
l’exhauriment). Actualment, ja

hi ha assignades més de 2/3 parts
de què disposa. La nova IPv6

permetrà proporcionar als futurs
telèfons cel·lulars i mòbils una

direcció fixa i pròpia per a cada
un d’ells.

També val a dir que mentre que gairebé sempre pensem en accés remot a
ordinadors o servidors, hi ha un altre tipus d’accés remot que cada cop té més
difusió: l’accés remot a dispositius domèstics.

Tal com es pot veure a la figura 1.2, a una casa podem trobar molts dispositius que
es poden controlar remotament. Per exemple, mentre estem de vacances podem
connectar remotament algun llum per fer veure que hi ha alguna persona a casa
i dissuadir els possibles lladres. Aquesta tecnologia, amb la propera implantació
del protocol IPv6 es farà extensible a un nombre encara més elevat i a més tipus
de dispositius i electrodomèstics. Encara que s’escapa dels objectius d’aquesta
unitat formativa, volíem fer una pinzellada per mostrar que l’accés remot té cada
cop més importància i que, en un futur immediat, estarà present en aspectes molt
diversos de les nostres vides.

Figura 1.2. Llar amb dispositius preparats per a l’accés i la configuració remots

1.1 Usos més freqüents de l’accés remot a ordinadors

El programari que permet l’administració remota és cada vegada més comú i
s’utilitza sovint quan és difícil o molt difícil estar físicament a prop d’un sistema
per usar-lo o per tal d’accedir al material d’Internet que no està disponible en la
mateixa ubicació.

Els servidors i altres equips de xarxa, per diverses raons, a vegades es distribueixen
a distàncies considerables. Fins i tot quan estan relativament a prop, dins
del mateix edifici o la mateixa planta, poden estar instal·lats en espais amb
accés dificultós o restringit. Per aquestes raons l’administració remota, és a dir
l’administració d’un equip des d’un altre equip, és una necessitat quotidiana.
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A continuació mostrem una llista d’algunes de les tasques més comunes:

1. Generals: controlar un ordinador des d’un lloc remot. Per exemple: accedir
a un ordinador personal des d’un cafè d’Internet.

2. Apagar o reiniciar un ordinador remot.

3. Accedir a perifèrics

(a) Ús d’un perifèric connectat a la xarxa, com per exemple una impres-
sora (figura 1.3).

(b) Recuperar dades d’un flux de dades, com per exemple de les càmeres
d’un circuit tancat de televisió (figura 1.4).

4. Modificar dades

(a) Modificar la configuració d’un ordinador remot.

(b) Modificar el serveis que hi ha configurats en un servidor.

(c) Instal·lar o desinstal·lar programari en un ordinador remot.

5. Visualitzar

(a) Assistència remota a usuaris.

(b) Supervisar l’ús d’un ordinador o de la navegació per Internet.
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Figura 1.3. Accés remot a una impressora de xarxa

Diferents sistemes operatius i aplicacions poden compartir una mateixa impressora i estalviar recursos.
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Figura 1.4. Accés remot a càmeres de vigilància

Figura 1.5. Assistència remota a usuaris
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SSH

(Secure SHell) és el nom d’un
protocol i del programa que
l’implementa, i serveix per

accedir a màquines remotes a
través de la xarxa. Permet

gestionar completament
l’ordinador mitjançant l’intèrpret

d’ordres.

TELNET

És un protocol que emula un
terminal remot per connectar-se

a una màquina multiusuari. El
seu principal problema és la

seguretat.

LAN

Una LAN (de l’anglès local area
network o xarxa d’àrea local) és

un tipus de xarxa informàtica
caracteritzada pel seu caràcter

“local” o de distància curta, com
ara una casa, una oficina, un

hotel, etc., és a dir, la seva
extensió està limitada a uns 200

metres i podria arribar a un
quilòmetre si es fessin servir

repetidors.

1.2 Diferents tipus d’accés remot

Les tasques d’accés i administració remots es poden dur a terme amb mitjans
diferents, però sempre estaran condicionats per la xarxa que connecta l’equip que
cal administrar amb l’estació on hi ha l’administrador.

La xarxa imposarà condicions de:

1. Capacitat: si la connexió no té una amplada de banda suficient no serà
pràctic treballar amb una interfície gràfica remota. Com més augmenti el
retard en la xarxa més frustrant serà el treball interactiu.

2. Seguretat: és obvi que la comunicació entre l’administrador i l’equip remot
no ha de ser interceptada per altres usuaris de la xarxa.

Els diferents mitjans d’administració remota es poden classificar en tres categories
bàsiques:

1. Sessió de treball a la consola

2. Sessió de treball amb interfície gràfica

3. Client o eina d’administració local

Cada categoria té els seus punts forts i febles. Una sessió de treball a la consola
mitjançant SSH, o l’obsolet i insegur Telnet, no exigeix grans capacitats a la
xarxa. És el mètode més lleuger i fins i tot es pot utilitzar amb comoditat per
administrar màquines molt distants o amb xarxes de capacitat escassa. A més, és
relativament senzill automatitzar tasques mitjançant guions de programació per
repetir les mateixes operacions en un conjunt de màquines.

L’administració remota amb interfície gràfica permet obrir a l’estació local
finestres d’aplicacions que s’executen en el servidor remot. Fins i tot permet
veure l’escriptori complet de l’estació remota. Tot i que pot ser un mètode de
treball còmode, requereix capacitats de la xarxa que normalment només es troben
disponibles dins d’una LAN.

Emprar una eina d’administració local feta a mida, com un assistent per configurar
una impressora remota, o genèrica, com un navegador web, intenta conjugar punts
forts de les dues tècniques anteriors. En aquest cas l’administrador dialoga amb
una aplicació local o una pàgina web i no necessita recordar ordres. A més, donat
que la representació gràfica es produeix localment no s’exigeix gran capacitat a la
xarxa. El problema de les eines específiques és que es tracta d’un programari que
cal instal·lar a cada estació que l’administrador vulgui emprar. Sovint aquesta eina
només està disponible per a un sistema operatiu o per a una versió determinada
d’aquest. Aquest problema s’obvia amb les interfícies web, ja que un navegador
web és un programari comú que es troba en tots els equips. En la taula 1.1 podeu
veure un resum dels principals avantatges i inconvenients.



Serveis de Xarxa 15 Accés a sistemes remots

Taula 1.1. Els tres mitjans principals d’administració remota

Mètode d’administració Avantatges Inconvenients

Treball a la línea d’ordres Requisits mínims per a la xarxa.
És flexible i es pot automatitzar.

Cal conèixer la sintaxi i recordar
les ordres

Interfície gràfica Visual i flexible. No cal recordar
ordres.

Imposa requisits de capacitat a la
xarxa

Client local Visual i flexible. No cal recordar
ordres. No consumeix gaires
recursos a la xarxa.

Si no es tracta d’una interfície
web, cal instal·lar programari.
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2. Administració remota basada en la línea d’ordres

Les connexions remotes mitjançant la línea d’ordres són l’opció que menys
capacitats exigeix a la xarxa i per tant es poden fer servir fins i tot en els casos
en què el canal de comunicació no té una gran amplada de banda disponible o
quan el retard és important. Exigeixen conèixer la sintaxi pròpia de l’intèrpret
d’ordres emprat i de les seves eines, però són un mecanisme molt flexible que
permet fer moltes automatitzacions.

Les eines principals per iniciar una sessió de treball remota amb una línea d’ordres
són Telnet i SSH. Totes dues permeten treballar com si s’estigués davant del
teclat i de la pantalla de l’estació remota i estan basades en una arquitectura client-
servidor, però les diferències entre elles són profundes. Telnet encara s’utilitza per
raons històriques: és possible que trobem commutadors o servidors d’impressió
als quals podem accedir remotament per fer tasques d’administració. Però el
fet que la informació es transmeti com a text clar suposa un problema greu de
seguretat. Avui dia el seu ús està completament desaconsellat i s’exigeix prendre
mesures addicionals.

2.1 Telnet

La falta de mesures de seguretat modernes impedeix emprar Telnet de manera
generalitzada, però encara és una eina molt eficaç per connectar amb servidors
que treballen amb text clar (com els servidors HTTP, SMTP) per diagnosticar
problemes.

2.1.1 Instal·lació de Telnet

En la major part de distribucions GNU/Linux el client Telnet ja està instal·lat de
manera predeterminada en el sistema, però en cas que no hi sigui es pot instal·lar
amb la instrucció següent des de l’intèrpret d’ordres:

1 #sudo apt−get install Telnet

Normalment utilitzareu la eina Telnet per connectar-vos a altres serveis de xarxa
(com HTTP o SMTP), però també podeu instal·lar un servidor Telnet en la vostra
màquina i utilitzar-lo per fer connexions remotes. Recordeu, però, que el protocol
que utilitza Telnet no és segur i que per tant la vostra connexió sempre estarà
en perill de ser interceptada per tercers. Si, per exemple, a una connexió Telnet
escriviu alguna contrasenya, aquesta podrà ser interceptada amb facilitat.

Telnet

Normalment el servidor Telnet
acostuma a esperar les
connexions dels clients en el port
TCP 23. És un protocol antic,
desenvolupat el 1969, que pot ser
compromès amb qualsevol
programari captador de paquets
(packet sniffer).

HTTP

El protocol de transferència
d’hipertext o HTTP (hypertext
transfer protocol) estableix el
protocol per a l’intercanvi de
documents d’hipertext i
multimèdia a la web.

SMTP

SMTP és l’acrònim de simple
mail transfer protocol, és a dir,
protocol simple de transferència
de correu, i és un protocol de
xarxa basat en text utilitzat per a
l’intercanvi de missatges de
correu electrònic.
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Figura 2.1. Arquitectura client-servidor

El servei Telnet utilitza una aquitectura client-servidor. Els clients es connectaran remotament al servidor Telnet.

La instal·lació del servidor Telnet es pot fer executant la instrucció següent des de
l’intèrpret d’ordres:

1 #sudo apt−get install Telnetd

També és convenient instal·lar el dimoni xinetd. Xinetd correspon a l’acrònim
eXtended InterNET Daemon (dimoni ampliat d’Internet) i és un servei o dimoni
utilitzat en una gran part dels sistemes Unix i GNU/Linux dedicat a administrar
la connectivitat basada en Internet. Aquest servei conté mecanismes de control
d’accés, la possibilitat d’habilitar i deshabilitar serveis de xarxa. Aquest dimoni,
per exemple, s’encarrega d’iniciar serveis com FTP i Telnet.

1 #sudo apt−get install xinetd

A continuació ens assegurem de reiniciar els serveis de xarxa per tal d’estar segurs
que el servidor Telnet està activat.

1 #sudo /etc/init.d/xinetd restart

2.1.2 Accés remot mitjançant Telnet

Un cop instal·lat el servidor Telnet, ja hi podem accedir des de qualsevol màquina
que tingui el client instal·lat. La sintaxi bàsica de Telnet és la següent:

1 Telnet <hostname> <port>

• <hostname> representa l’adreça IP o el nom del servidor al qual ens volem
connectar.
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• <port> és el número de port del servei al qual ens volem connectar. De
manera predeterminada és el port 23, que és el port utilitzat per Telnet.

A la taula 2.1 podeu veure un llistat d’alguns dels ports TCP més utilitzats
habitualment:

Taula 2.1. Ports TCP

Número de port Servei

21 FTP (file transfer protocol): sistema per transferir
fitxers

22 SSH: protocol i programa que l’implementa. Serveix
per accedir a màquines remotes a través de la xarxa
de manera segura.

23 Servidor Telnet

25 SMTP: protocol de xarxa basat en text utilitzat per a
l’intercanvi de missatges de correu electrònic.

53 DNS (domain name server): servei utilitzat per
“traduir” les adreces IP a un nom de domini.

80 HTTP: protocol per a l’intercanvi de documents
d’hipertext i multimèdia en la web. És el port utilitzat
de manera predeterminada pels servidors de pàgines
web.

Per exemple, si us voleu connectar a un equip que té una IP 192.168.2.5:

1 client@client# Telnet 192.168.2.5
2 Trying 192.168.2.5...
3 Connected to 192.168.2.5.
4 Escape character is ’^]’.
5 Linkat 2.0
6 servidor login: usuari
7 Password:
8 Last login: Mon Jan 1 12:26:17 GMT 2010 from servidor.local on
9 pts/1

10 Linux equip 2.6.31−17−generic #54−LinkatSMP Thu Dec 10 16:20:31
11 UTC 2009 i686
12 usuari@ servidor:~$

Com podeu veure, després de diversa informació posem el cursor a la línia d’ordres
i podem fer qualsevol tasca com si fóssim a l’equip remot.

Una manera diferent de connectar-se és obrint una sessió de Telnet i utilitzar les
instruccions per obrir la connexió.

1 client@client# Telnet
2 Telnet> open 192.168.2.5
3 Trying 192.168.2.5...
4 Connected to 192.168.2.5.
5 Escape character is ’^]’.
6 Linkat 2.0
7 servidor login: usuari
8 Password:
9 Last login: Mon Jan 1 12:26:17 GMT 2010 from servidor.local on

10 pts/1
11 Linux equip 2.6.31−17−generic #54−LinkatSMP Thu Dec 10 16:20:31
12 UTC 2009 i686

Les instruccions més habituals de Telnet les podeu trobar a la taula 2.2.

TCP

El protocol de control de les
transmissions (transmission
control protocol) és un protocol
orientat a la connexió dintre del
nivell de transport del model
OSI que permet l’entrega de
paquets de manera fiable, en el
cas de TCP anomenats segments.

Destacat en negreta

Es troba destacat en negreta tot
el que hem escrit en el nostre
terminal. La resta s’ha generat
de manera automàtica.
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Taula 2.2. Algunes instruccions de Telnet

Instrucció

c - close Tancar la connexió.

d - display Mostrar els paràmetres configurats en la connexió.

o - open hostname [port] Obrir una connexió en un ordinador remot. El
paràmetre port és opcional.

q - quit Sortir de Telnet.

?/h - help Mostrar l’ajuda de Telnet. Es mostren totes les
instruccions disponibles.

2.1.3 Accés a serveis web mitjançant Telnet

La Linkat2 ens permet, per exemple, establir una connexió amb el servidor de
pàgines web local (en la Linkat2 s’executa el servidor HTTP Apache). Una
vegada establerta la connexió, podrem dialogar amb el servidor per tal de sol·licitar
informació diversa.

Servidor web Apache

És un servidor HTTP de codi obert multiplataforma desenvolupat per Apache Software
Foundation. Quan en va començar el desenvolupament el 1995, es basava en el codi del
servidor web NCSA HTTPd 1.3, però més tard es va reescriure completament.

Apache presenta, entre altres característiques, missatges d’error altament configurables,
bases de dades d’autenticació i negociació de continguts.

Des d’abril de 1996 Apache ha estat el servidor HTTP més popular a la world wide web.

Es pot utilitzar per fer comprovacions del funcionament correcte del servidor i per
diagnosticar problemes. Per exemple, ens connectem a una pàgina web que acaben
de dissenyar i no hi veiem res. Mitjançant l’ús de Telnet podem arribar a veure
quin és el problema. També pot ser útil en situacions en què l’equip no disposa de
navegador web i volem comprovar si el servidor web respon a les peticions.

Un servidor web no permet l’accés mitjançant un intèrpret d’ordres, només
respon a les peticions HTTP enviades a aquest, que és exactament el que fan els
navegadors web. Un navegador estableix una connexió amb el servidor web i
demana una pàgina que utilitza un conjunt d’ordres del protocol HTTP.

A continuació simularem una connexió bàsica a un servidor web i obtindrem
algunes dades. El servidor web que utilitzarem serà el servidor local (localhost) i
el port serà el que utilitzen els servidors web predeterminats, el 80.

Un cop establerta la connexió amb el servidor web, és necessari introduir algunes
ordres HTTP per obtenir algunes dades del servidor web.

1 client@client# Telnet localhost 80
2 Trying localhost...
3 Connected to localhost.
4 Escape character is ’^]’.
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Fixeu-vos que no demana cap usuari ni cap contrasenya, ja que el servidor web
només és capaç de rebre peticions i donar respostes. Utilitzem instruccions del
servidor HTTP per demanar informació sobre la capçalera d’una pàgina web
situada a l’arrel del servidor i que s’anomena index.html.

1 HEAD /index.html HTTP/1.1<CR>
2 Host:localhost<CR>
3 <CR>

Un cop feta la petició, el servidor respon amb la informació de capçalera relaci-
onada amb la pàgina HTML index.html o un error si heu introduït malament les
ordres HTTP. La connexió Telnet es tancarà automàticament.

1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Mon, 01 Feb 2010 18:27:53 GMT
3 Server: Apache/2.2.12 (Linkat)
4 Last−Modified: Tue, 15 Dec 2009 12:01:56 GMT
5 ETag: "336be−b1−47ac3281ad04e"
6 Accept−Ranges: bytes
7 Content−Length: 177
8 Vary: Accept−Encoding
9 Content−Type: text/html

10 X−Pad: avoid browser bug

De tota la informació, la més important és la línia en què diu 200 OK, que indica
que les ordres s’han introduït correctament i el servidor web ha respost a la petició
HTTP. Si introduïu malament alguna de les ordres rebreu una resposta semblant
a aquesta:

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "−//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
2 <html><head>
3 <title>400 Bad Request</title>
4 </head><body>
5 <h1>Bad Request</h1>
6 <p>Your browser sent a request that this server could not
7 understand.<br />
8 </p>
9 <hr>

10 <address>Apache/2.2.12 Server at 127.0.1.1 Port 80</address>
11 </body></html>
12 Connection closed by foreign host.

La part que indica que hi ha hagut una petició incorrecta és a la línia on hi ha el
títol de la pàgina web: <title>400 Bad Request</title>. El codi 400 és un dels
codis d’error del protocol HTTP que indica que hi ha hagut una mala petició.

També es pot demanar una pàgina web sencera utilitzant Telnet. El que s’ha de fer
primer és obrir una sessió de Telnet:

1 client@client# Telnet localhost 80
2 Trying localhost...
3 Connected to localhost.
4 Escape character is ’^]’.

A continuació utilitzem l’ordre del servidor HTTP que serveix per demanar una
pàgina web (GET); en concret, demanarem la pàgina web situada a l’arrel del
servidor i que s’anomena index.html.

<CR>

CR indica que s’ha d’inserir un
salt de línia (Intro). Noteu
sobretot el de la tercera línia, que
és el que envia la petició al
servidor web.
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1 GET /index.html HTTP/1.1<CR>
2 Host:localhost<CR>
3 <CR>

Un cop feta la petició el servidor respon amb informació de capçalera relacionada
amb la pàgina HTML index.html i finalment proporciona el seu contingut en codi
HTML:

1 HTTP/1.1 200 OK
2 Date: Tue, 02 Feb 2010 09:12:21 GMT
3 Server: Apache/2.2.12
4 Last−Modified: Tue, 15 Dec 2009 12:01:56 GMT
5 ETag: "336be−b1−47ac3281ad04e"
6 Accept−Ranges: bytes
7 Content−Length: 177
8 Vary: Accept−Encoding
9 Content−Type: text/html

10 X−Pad: avoid browser bug
11

12 <html><body><h1>It works!</h1>
13 <p>This is the default web page for this server.</p>
14 <p>The web server software is running but no content has been
15 added, yet.</p>
16 </body></html>

D’aquesta resposta, la primera part o capçalera serà utilitzada pel navegador per
interpretar i mostrar correctament la pàgina web; la última part, compresa entre
les etiquetes <html> i </html>, és el contingut web.

2.1.4 Accés a serveis de correu electrònic mitjançant Telnet

La distribució Linkat (com la majoria de distribucions GNU/Linux) té instal·lat
de manera predeterminada el client Telnet, que permet establir una connexió
amb el servidor de correu local. En la Linkat, s’executa el servidor SMTP
Postfix, que accepta connexions al port 25. Una vegada establerta la connexió,
podrem dialogar amb el servidor per tal de sol·licitar l’entrega d’un missatge de
usuari@elmeudomini.net cap a root@localhost.

1 # Telnet localhost 25
2 Trying 127.0.0.1...
3 Connected to localhost.
4 Escape character is ’^]’.
5 220 linkat2.qemu ESMTP Postfix
6 HELO elmeudomini.net
7 250 linkat2.qemu
8 MAIL FROM: usuari@elmeudomini.net
9 250 Ok

10 RCPT TO: root@localhost
11 250 Ok
12 DATA
13 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
14 Subject: Aquest és un correu de prova
15 From: usuari@elmeudomini.net
16 To: root@localhost
17

18 Hola,
19 Emprant una connexió Telnet amb el servidor SMTP (Postfix) estem
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20 escrivint un missatge de prova per a root@localhost.
21

22 Adéu.
23 .
24 250 Ok: queued as BD700FF3E2
25 quit
26 221 Bye
27 Connection closed by foreign host.

En tancar la connexió amb el servidor SMTP, l’intèrpret d’ordre ens indicarà que
hem rebut un nou missatge. El podrem llegir mitjançant l’ordre mail.

1 You have mail in /var/mail/root
2 # mail
3 mailx version nail 11.25 7/29/05. Type ? for help.
4 "/var/mail/root": 1 message 1 new
5 >N 1 usuari@elmeudomini Wed Apr 2 13:35 18/664 Aquest és
6 un correu de prova
7 ? 1
8 Message 1:
9 From usuari@elmeudomini.net Wed Apr 2 13:35:26 2008

10 X−Original−To: root@localhost
11 Delivered−To: root@localhost.linkat2.qemu
12 Subject: Aquest és un correu de prova
13 From: usuari@elmeudomini.net
14 To: root@localhost.linkat2.qemu
15 Date: Wed, 2 Apr 2008 13:33:18 +0200 (CEST)
16

17 Hola,
18 Emprant una connexió Telnet amb el servidor SMTP (Post−fix) estem
19 escrivint un missatge de prova per a root@localhost.
20

21 Adéu.
22

23 ?

2.2 Introducció a SSH

SSH és un protocol de xarxa que permet l’intercanvi d’informació de manera se-
gura. Utilitza encriptació i criptografia de clau pública per tal de fer l’autenticació
de l’estació remota.

Una de les funcions més emprades és iniciar una sessió remota per tal d’executar
ordres. Però les seves capacitats són més àmplies, ja que també permet:

• Transmetre fitxers de manera segura.

• Fer túnels per assegurar qualsevol servei que no es transmeti encriptat
(HTTP, SMTP, VNC, etc.) o per travessar tallafocs que estiguin bloquejant
el protocol.

• Reenviament automàtic de sessions X11.

• Fins i tot, en fer servir SSHFS, actuar com a sistema de fitxers en xarxa.

Instruccions SMTP

HELO per obrir una sessió amb
el servidor. MAIL FROM per
indicar qui envia el missatge.
RCPT TO per indicar el
destinatari. DATA per indicar
l’inici del missatge, que
finalitzarà quan hi hagi una línia
amb tan sols un punt. QUIT per
tancar la sessió.

Reenviament de sessions
X11

Permet executar programari en
un equip remot visualtizant
l’interfície gràfica en l’equip
local.

SSHFS

SSH File System. Sistema de
fitxers en xarxa que fa servir
SSH per comunicar els diferents
equips.
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Les seves possibilitats es poden combinar de moltes maneres diferents. Donades
les seves capacitats criptogràfiques, SSH és una eina fonamental per a l’adminis-
trador de xarxa.

2.2.1 Història de SSH

SSH1 i el protocol SSH1 van ser desenvolupats el 1995 per Tatu Ylönen, un
investigador de la Universitat Tecnològica de Hèlsinki, a Finlàndia. Després que
la xarxa de la seva universitat va ser víctima d’un atac per part d’un programa
que captava contrasenyes, Ylönen va desenvolupar SSH1 per a si mateix. Quan
les primeres versions van començar a cridar l’atenció, es va adonar que el seu
producte de seguretat podria tenir un ús molt més ampli que no només la seva
universitat.

El juliol de 1995, SSH1 va ser llançat al públic amb llicència de programari lliure, i
es permetia que la gent copiés i utilitzés el programa sense cap cost. A finals d’any,
s’estima que 20.000 usuaris de 50 països diferents havien adoptat SSH1. Com a
conseqüència d’això, Ylönen es va trobar rebent més de 150 missatges de correu
electrònic al dia demanant ajuda i preguntant dubtes sobre SSH. En resposta,
Ylönen va fundar la companyia SSH Communications Security, Inc (SCS) el
desembre de 1995 per mantenir, comercialitzar i continuar el desenvolupament
de SSH. Avui és president i director de tecnologia d’aquesta empresa.

El 1998, SCS llança el producte de programari SSH Secure Shell (SSH2). No
obstant això, SSH2 no substitueix SSH1 definitivament per dues raons. En primer
lloc, a SSH2 li faltava una sèrie de característiques pràctiques útils i opcions de
configuració de SSH1. En segon lloc, SSH2 tenia una llicència més restrictiva.
SSH1, originalment, havia estat disponible gratuïtament per a tothom; fins i
tot versions posteriors de SSH1 desenvolupades per SCS estaven disponibles
gratuïtament per a la majoria dels usos, fins i tot en entorns comercials, sempre
que el programari no es vengués directament.

OpenBSD

OpenBSD és un sistema operatiu de tipus Unix, creat a partir de la Berkeley Software
Distribution (BSD), un derivat d’Unix desenvolupat a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley.

El projecte és àmpliament conegut per la insistència dels desenvolupadors en el programari
de codi obert, la documentació de qualitat i la concentració en la seguretat i la correcció
de codi. El projecte està coordinat des de casa de Raadt a Calgary, Alberta, Canadà. El
seu logotip i la mascota són un peix globus anomenat Puffy.OpenBSD inclou de manera
predeterminada una sèrie de característiques de seguretat que no es troben o s’han
d’instal·lar en altres sistemes operatius.

SSH2, per contra, era un producte comercial que només es permetia utilitzar sense
cost a les entitats educatives i a organitzacions no governamentals sense ànim de
lucre. Com a resultat, quan SSH2 va aparèixer per primera vegada, els usuaris de
la major part de SSH1 existents van veure pocs avantatges per canviar a SSH2 i la
majoria d’usuaris va continuar utilitzant SSH1.
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El 1999 els desenvolupadors que volien una versió de programari lliure de SSH
van tornar a utilitzar la versió 1.2.12 del programa SSH, que va ser l’última versió
alliberada sota una llicència de codi obert. En aquest punt, el desenvolupador
Björn Grönvall va utilitzar el codi alliberat de SSH per desenvolupar OSSH
amb la intenció de crear un producte similar a SSH però amb llicència de codi
lliure. Poc després, els desenvolupadors del sistema operatiu OpenBSD, mentre
estaven desenvolupant la versió 2.6 d’OpenBSD van decidir incorporar SSH a la
distribució. Durant dos mesos van fer un extens treball en el codi desenvolupat
per Grönvall i van crear OpenSSH.

Inicialment OpenSSH va ser desenvolupat per OpenBSD, però s’ha adaptat amb
èxit a Linux, Solaris, AIX i altres sistemes operatius. Des de la seva creació,
OpenSSH ha guanyat cada cop més usuaris i actualment és la implementació més
popular de SSH.

2.2.2 Alguns conceptes criptogràfics

La criptografia ens aporta tècniques per encriptar i desencriptar informació, de
manera que es puguin transmetre, amb seguretat, missatges per un canal que
no és de confiança. L’objectiu evident és assegurar que el missatge transmès
romandrà secret. Però a les comunicacions electròniques també s’utilitza sovint
per autenticar que l’emissor i el destinatari del missatge són qui pensem i per
garantir que el mateix missatge no ha estat alterat durant la seva transmissió.

Hi ha diferents tècniques criptogràfiques, però dues de les més emprades són:

• Criptografia simètrica o de clau compartida

• Criptografia asimètrica o de clau pública

Criptografia de clau compartida

En emprar un algorisme d’encriptació de clau compartida s’utilitza la mateixa clau
per encriptar i desencriptar. Aquesta característica és el seu principal inconvenient,
ja que si es vol canviar la clau es necessitarà un mitjà de comunicació segur per
fer-la arribar de l’emissor al receptor. El principal avantatge de la criptografia
simètrica és la seva velocitat. Alguns algorismes d’encriptació simètrics són:
3DES, AES, Blowfish i IDEA.

Criptografia de clau pública

La criptografia asimètrica o de clau pública evita el problema de l’intercanvi de
claus. En aquest cast, tant l’emissor com el receptor tindran una parella de claus
diferents. A cada parella de claus n’hi ha una de pública i una de privada. La clau
privada mai no viatja pel canal de comunicació, cal garantir-ne la protecció. La
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clau pública, com el seu nom indica, es pot oferir a tothom que la demani, pot
viatjar per mitjans insegurs o fins i tot es pot publicar.

Cada parella de claus està fortament relacionada:

• Els missatges que s’encripten emprant una clau pública només es poden
desencriptar mitjançant la clau privada associada.

• Les claus privades permeten signar un missatge per tal que el receptor
verifiqui la identitat de l’emissor. La comprovació de la signatura es farà
mitjançant la clau pública associada.

En una comunicació típica tindrem els passos que es mostren a continuació i que
podeu veure de manera gràfica en la figura 2.2.

1. L’emissor farà servir la seva pròpia clau privada per signar el missatge.

2. L’emissor farà servir la clau pública del receptor per encriptar el missatge.

3. Es transmet el missatge encriptat i signat.

4. El receptor desencriptarà el missatge fent servir la seva pròpia clau privada.

5. El receptor comprovarà la signatura del missatge fent servir la clau pública
de l’emissor.

Figura 2.2. Comunicació amb clau pública
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En aquest procediment mai no es transmeten les claus privades. L’intercanvi de
les claus públiques és senzill, ja que no cal que es transmetin fent ús d’un canal
segur. Es garanteix que el missatge no pot ser compromès en la seva transmissió
i tant l’emissor com el receptor comproven l’autenticitat de l’altra entitat.

El principal inconvenient de la criptografia de clau pública és el seu consum de
recursos. És més costosa en temps d’encriptació/desencriptació i el missatge
encriptat ocupa més que el text clar. En la taula 2.3 podeu veure un resum dels
principals avantatges i inconvenients de les diferents tècniques criptogràfiques.

Taula 2.3. Comparació de tècniques criptogràfiques

Tècnica criptogràfica Avantatges Inconvenients

Criptografia clau compartida Consumeix pocs recursos.
S’encripta/desencripta amb gran
velocitat

L’intercanvi de claus necessita un
canal segur

Criptografia clau pública No necessita un canal segur per
intercanviar les claus.

Consumeix recursos. El procés
d’encriptació/desencriptació és
lent

Criptografia híbrida S’encripta/desencripta amb gran
velocitat. No necessita un canal
segur per intercanviar les claus.

La criptografia híbrida combina el sistema de clau compartida i el de clau
pública per obtenir tots els avantatges sense els inconvenients. En aquest
sistema només s’utilitza la criptografia de clau pública per transmetre una
clau compartida, normalment generada de manera dinàmica per aquesta
comunicació, al receptor. Una vegada s’ha comunicat la clau compartida a
totes dues estacions, s’utilitza l’encriptació convencional per tal d’encriptar
el gruix del missatge.

Els sistemes basats en criptografia híbrida són tan forts com els sistemes de
clau compartida i clau pública que utilitzin.

2.2.3 Instal·lació de SSH

SSH utilitza una arquitectura client-servidor, en què el client es connecta a una
màquina remota, el servidor. En la major part de distribucions GNU/Linux el
client ja és present però, si es vol accedir a una màquina de manera remota, en
aquesta màquina hi haurà d’haver instal·lat el servidor SSH.

La implementació més popular de SSH és la implementada per la fundació
OpenSSH, el servidor openSSH-server. Per procedir a la instal·lació, executem
l’ordre següent des del terminal de la màquina a la qual ens connectarem (servi-
dor).

1 #sudo apt−get install openSSH−server

Criptografia híbrida en la
realitat

Moltes eines com SSH, GnuPG
o PGP combinen la criptografia
de clau compartida i pública.
Són criptosistemes híbrids.
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Consulteu la secció “Més
informació” per veure

l’enllaç des d’on podeu
descarregar l’OpenSSH

for Windows.

Si no hi ha hagut cap error durant la instal·lació podreu veure un missatge en què
es creen les claus necessàries per assegurar les comunicacions segures mitjançant
l’encriptació.

1 Configurando openSSH−server (1:5.1p1−6ubuntu2) ...
2 Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
3 Creating SSH2 DSA key; this may take some time ...
4 * Restarting OpenBSD Secure Shell server SSHd [ OK ]

L’última part de la configuració bàsica es fa de manera automàtica quan intentem
connectar un client per primera vegada. És la generació automàtica de la clau
compartida que utilitzaran client i servidor per assegurar que les comunicacions
són segures.

La sintaxi bàsica per fer una connexió SSH és:

1 SSH usuari@host

• usuari: és l’usuari que es connectarà a la màquina remota.

• host: representa la IP o el nom de domini del servidor SSH al qual ens volem
connectar.

En aquest cas el servidor SSH té la IP 192.168.1.100

1 # SSH 192.168.1.100
2 The authenticity of host ’192.168.1.100 (192.168.1.100)’ can’t
3 be established.
4 RSA key fingerprint is
5 ed:3d:c3:ca:5e:19:26:98:50:ca:86:89:9f:35:53:55.
6 Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Una vegada s’ha comunicat la clau compartida entre totes dues estacions, s’utilitza
l’encriptació convencional per tal d’encriptar el gruix del missatge.

Instal·lació d’openSSH-server per a Windows

Hi ha diverses implementacions del servidor OpenSSH implementades per al
sistema operatiu Windows. Una de les més populars és OpennSSH for Windows,
que està disponible gratuïtament.

Un cop descarregat l’arxiu setupSSH.exe, només cal executar-lo (vegeu figura 2.3).
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Figura 2.3. Instal·lació d’OpenSSH per a Windows

Aquest programari, tal com podem veure en la figura 2.4, ens permet, un cop
acceptats els termes de llicència que es proposen, instal·lar tant un client com un
servidor. Només instal·larem el servidor, ja que com a clients Windows utilitzarem
l’eina més popular desenvolupada per la fundació OpenSSH, el programari
PuTTY.

Figura 2.4. Selecció del servidor OpenSSH per procedir a la seva instal·lació

L’últim pas consisteix a indicar el lloc del disc dur on voldrem instal·lar aquest
programari, tal com es veu en la figura 2.5.
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PuTTY Consulteu la
secció “Recursos de
contingut” per veure

l’enllaç des d’on el podeu
descarregar.

Figura 2.5. Selecció del lloc d’instal·lació del programari

Finalment, desprès de fer la instal·lació i de generar algunes claus ens demana
(figura 2.6) que editem el fitxer passwd per fer possible l’accés al servidor SSH.

Figura 2.6. S’ha d’editar el fitxer passwd abans de poder accedir al servidor

Els passos que cal seguir són els següents:

1. Obrir un terminal emulador de MS-DOS a Windows.

2. Canviar el directori on s’ha instal·lat el programa (c:\Archivos de progra-
ma\OpenSSH\etc.).

3. Crear un fitxer de permisos de grup.

1 mkgroup −l >> group

4. Crear un fitxer de permisos d’usuari.

1 mkpasswd −l >> passwd

5. Iniciar el servidor OpenSSH.

1 net start openSSHd

Ara ja podem procedir a connectar-nos des de qualsevol client

Instal·lació d’un client SSH per a Windows

Una de les aplicacions més populars d’implementacions de clients SSH per a
Windows és l’aplicació desenvolupada per OpenSSH anomenada PuTTY.
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És una aplicació que no necessita instal·lació i que es pot executar directament,
amb el resultat que es pot veure en la figura 2.7.

Figura 2.7. Client SSH per a Windows

La primera vegada que s’estableix la connexió amb un servidor SSH, com
es mostra en la figura 2.8, es genera automàticament la clau compartida que
utilitzaran client i servidor per assegurar que les comunicacions són segures.

Figura 2.8. Advertència de generació de clau compartida.



Serveis de Xarxa 32 Accés a sistemes remots

Un cop establerta la connexió i desprès d’autenticar-nos, el programari PuTTY
mostra un terminal d’ordres en què podrem executar les ordres de la màquina a la
qual ens haguem connectat. En aquest cas, s’ha fet la connexió amb un servidor
OpenSSH instal·lat en una màquina Ubuntu. Per tant, es poden executar ordres
remotament des d’una màquina Windows en una màquina GNU/Linux tal com es
mostra en la figura 2.9.

Figura 2.9. Execució de la instrucció “ps aux” remotament des d’una màquina Windows en una màquina
GNU/Linux.

2.2.4 Connexió a una estació remota amb SSH

La funció més comuna per a SSH és establir una sessió de treball remota fent ús
de tècniques criptogràfiques per transmetre la informació. L’ús del client SSH és
força senzill.

1 SSH usuari@host

És tot el que hem d’escriure per iniciar una sessió remota com l’usuariusuari en
l’equip amfitrió (host). En executar l’ordre ens demanarà la contrasenya de l’equip
remot i, si l’escrivim de manera correcta, podrem accedir a la sessió de treball
remota per escriure ordres. Per finalitzar la connexió escriurem exit.

1 usuari1@client$ SSH usuari@192.168.2.5
2 usuari @192.168.2.5’s password:
3 Linux servidor 2.6.31−17−generic #54−Linkat SMP Thu Dec 10
4 16:20:31 UTC 2009 i686
5 Last login: Tue Feb 2 15:48:36 2010 from servidor.local
6 usuari@servidor:~$ exit
7 salir
8 Connection to 192.168.2.5 closed.

Si no s’especifica el nom d’usuari a l’hora d’invocar l’ordre SSH, intentarà fer la
connexió amb l’usuari amb el qual estem connectats al terminal de GNU/Linux.
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1 usuari1@client$ SSH usuari@192.168.2.5
2 usuari1@192.168.2.5’s password:

Fixeu-vos que en aquest cas intenta connectar-se com a usuari1, ja que no s’ha
especificat amb quin usuari s’ha de connectar.

El client d’OpenSSH suporta diferents opcions que es detallen en el seu manual.
Algunes de les més freqüents són les descrites en la taula 2.4.

Taula 2.4. Opcions més freqüents del client OpenSSH

Opció Funció

* 1 Força l’ús de la versió 1 del protocol. Només es
recomana emprar SSH1 per connectar-se a servidors
antics que no són compatibles amb SSH2

* 2 Força l’ús de la versió 2 del protocol, SSH2.

* 4 Força l’ús de l’adreçament IPv4

* 6 Força l’ús de l’adreçament IPv6

* C Activa la compressió gzip en la connexió. Es
recomana activar la compressió si s’està emprant
SSH amb un enllaç lent, com un mòdem. Si l’enllaç
és de banda ampla es recomana treballar sense
compressió.

* p port Port al qual es connectarà en l’equip remot. De
manera predeterminada el servidor SSH s’executa
en el port TCP 22, però si es tracta d’un servidor
accessible des d’Internet és recomanable escollir un
altre port per evitar els intents de connexió.

* q No imprimeix els missatges d’advertència, només els
errors. Amb una altra -q no imprimeix ni els errors.

* X Activa la retransmissió X11 per tal que els programes
gràfics llançats en l’estació remota obrin la seva
interfície gràfica en el servidor X local

* x Desactiva la retransmissió X11

Algunes vegades només es desitja executar una ordre a l’estació remota, no obrir
un shell (intèrpret d’ordres) per treballar. En aquest cas, és possible indicar la
comanda que cal executar en la mateixa crida de SSH.

Per exemple, per tal de veure el final del fitxer de registre /var/log/messages en el
servidor 192.168.100.10 faríem:

1 usuari1@client:~$ SSH usuari@192.168.100.10 tail /var/log/
2 messages
3 usuari @192.168.100.10’s password:
4 Feb 2 13:10:01 servidor kernel: [16957.326974] USB Mass Storage
5 support registered.
6 Feb 2 13:10:06 servidor kernel: [16962.339915] scsi 6:0:0:0:
7 Direct−Access Apple iPod 1.62 PQ: 0 ANSI: 0
8 Feb 2 13:10:06 servidor kernel: [16962.343417] sd 6:0:0:0:
9 Attached scsi generic sg1 type 0

tail

És una instrucció de GNU/Linux
que permet veure les 10 últimes
línies. El paràmetre npermet
especificar el número de línies
per mostrar. En aquest cas, se’n
mostren 3.
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rcp

És una instrucció GNU/Linux
que permet copiar fitxers entre

l’equip local i un de remot.

2.2.5 Transferir fitxers entre equips diferents

Entre les utilitats incloses en la distribució d’OpenSSH trobem les ordresscp i sftp.
Aquestes ordres permeten transferir fitxers amb totes les garanties de seguretat de
SSH.

Còpies segures (scp)

La sintaxi bàsica de la instrucció scp és:

scp [opcions] [[user@]host1:]nom_fixer1 [[user@]host2:]nom_fixer2

• host1 representa la màquina d’origen

• host2 representa l’estació de destinació

La comanda scp es pot veure com una versió estesa de la comanda cp, que permet
copiar fitxers fins i tot entre màquines diferents. De fet, és el substitut de SSH
per l’ordre rcp, que és antiga i insegura. En fer una còpia mitjançant scp, es pot
escollir qualsevol combinació de fitxers locals o remots tant per l’origen com per
la destinació.

En l’exemple que podeu veure a continuació copiem el fitxer local fitxer.pdf en
una estació remota amb la IP (192.168.100.10).

1 usuari@client:$ scp fitxer.pdf usuari@192.168.100.10:/home/raul
2 usuari@192.168.100.10’s password:
3 fitxer.pdf 100% 691KB 690.7KB/s 00:01

Si la contrasenya és correcta es procedirà a la transferència de l’arxiu i s’indicarà
de manera interactiva el percentatge que ja s’ha enviat, la grandària en kilobytes,
l’índex de transferència i el temps transcorregut des del començament de la
transmissió.

No només es poden copiar fitxers locals en una estació remota, sinó que es poden
copiar fitxers de l’estació remota en la local i fins i tot entre dues estacions remotes.
En la taula 2.5 podeu trobar un exemple de cada tipus.

Taula 2.5. Exemples de diferents usos de la instrucció scp

Exemple Comanda

Copiar fitxer local en equip remot scp fitxer usuari@192.168.100.10:/home/usuari

Copiar fitxer remot en equip local scp usuari@192.168.100.10:/home/usuari/fitxer ./

Copiar un fitxer d’un equip remot en un altre equip
remot

scp usuari@192.168.100.10:/home/usuari/fitxer
usuari@192.168.100.11:/home/usuari
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La pàgina de manual de scp ens mostrarà els seus paràmetres, la major part dels
quals són els mateixos que té la comanda SSH. No obstant això, té algunes opcions
pròpies que són particularment útils i que podeu veure en la taula 2.6.

Taula 2.6. Opcions de la instrucció scp

Opció Funció

* l limit Establir un límit a l’amplada de banda en kBps.

* p Preservar el temps de modificació, accés i els
permisos dels fitxers copiats.

* r Fer una còpia recursiva pels directoris.

Transferències segures de fitxers (sfpt)

L’ordre sftp és un substitut per al client de FTP, que és el tradicional però és insegur.
En emprar sftp s’estableix una connexió al sistema remot i després, de manera
interactiva, es podran indicar ordres per explorar el sistema d’arxius remot i fer
modificacions.

La sintaxi bàsica de la instrucció sftp és:

sftp [opcions] [[user@]host1:]nom_fixer1 [[user@]host2:]nom_fixer2

• host1representa la màquina d’origen

• host2representa l’estació de destinació

Un cop establerta la connexió segura, podem executar les mateixes ordres que si
ens haguéssim connectat mitjançant FTP. En la taula 2.7 podeu trobar les ordres
que sftp pot interpretar.

Taula 2.7. Ordres que poden ser interpretades per sftp

Comanda Funció

bye, exit, quit Finalitzar la sessió

cd camí Canviar el directori remot

chgrp, chown, chmod Canviar el grup, el propietari o els permisos en el
sistema remot

get fitxer Transmetre el fitxer remot indicat al directori de treball
local

put fitxer Transmetre el fitxer local indicat al directori de treball
remot

ls, mkdir, pwd, rename, rm, rmdir, ln Elaborar llistats, crear directoris, consultar la ruta,
canviar de nom, eliminar fitxers i directoris i crear
enllaços simbòlics al sistema de fitxers remot

lcd, lls, lmkdir, lpwd Versió de les ordres cd, ls, mkdir i pwd per treballar
en el sistema de fitxers local

ftp

El protocol de transferència de
fitxers o FTP (de l’anglès file
transfer protocol) és un
programari estandarditzat per
enviar fitxers entre ordinadors
amb qualsevol sistema operatiu.
Forma part de la capa
d’aplicació del model TCP/IP.
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Vegem un exemple de com fer transferències segures entre l’ordinador local i un
equip amb la IP 192.168.100.10.

1 usuari@client:$ sftp usuari@192.168.100.10
2 Connecting to 192.168.100.10...
3 usuari@192.168.100.10’s password:
4 sftp>

En aquest punt ja s’ha establert la connexió segura amb l’equip remot i ja es poden
començar a utilitzar les ordres pròpies de sftp. En l’exemple següent es transferirà
el fitxer fitxer.pdf de l’equip remot al local.

1 sftp> cd TEMP
2 sftp> get fitxer.pdf
3 Fetching /home/usuari/TEMP/fitxer.pdf to fitxer.pdf
4 /home/usuari/TEMP/fitxer.pdf 100% 9043 8.8KB/s 00:00

sftp a l’escriptori GNU/Linux

Els escriptoris Gnome i KDE també proporcionen un accés senzill a servidors
SSH per tal de treballar en xarxa. En Gnome el navegador d’arxiusNautilus pot
mostrar directoris remots com si fossin locals fent servir el Gnome VFS (sistema
de fitxers virtual de Gnome) mentre que en KDE es pot fer servir IOSlave FISH per
a la mateixa funció. Només cal especificarfish://usuari@host a la barra d’adreces
del navegador d’arxius Konqueror o Dolphin.

La distribució Linkat utilitza Gnome. Per tal d’utilitzar gràficament la instrucció
sftp en el visualitzador d’arxius Nautilus, només és necessari introduir en la barra
de lloc la mateixa ordre que s’utilitza per obrir una connexió SSH:

1 SSH usuari@192.168.2.5

El navegador d’arxius Nautilus detecta que es vol fer una connexió segura i demana
la contrasenya de l’usuari de l’equip remot amb una finestra similar a la de la figura
2.10.

Figura 2.10. Nautilus demana la contrasenya per connectar-se a l’equip remot
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Si la contrasenya és correcta, s’estableix la connexió remota i Nautilus passa al
mode de transferència segura d’arxius. En la figura 2.11 es pot observar que
es visualitzen els arxius de l’equip remot. Utilitzant aquesta finestra, sempre
que tingueu els permisos necessaris, podreu copiar arxius, crear carpetes o fer
qualsevol altra operació típica d’un navegador de fitxers.

Figura 2.11. Nautilus permet la transferència segura de fitxers

2.2.6 Redirecció de ports TCP i túnels amb SSH

La major part dels protocols que utilitzem en les nostres comunicacions estan
basats en dissenys de fa gairebé 30 anys, quan la seguretat en xarxes telemàtiques
no era un problema. Telnet, FTP, POP3, protocols d’ús quotidià, descuiden la
seguretat i confidencialitat de les dades que envien. No serveix de res protegir els
servidors, implantar una bona política de contrasenyes i actualitzar les versions
dels nostres dimonis si després, quan un usuari de POP3, per exemple, vol veure
el seu correu electrònic des de la nostra xarxa, envia el seu usuari i contrasenya en
text pla per la xarxa.

Fent servir SSH es poden establir túnels encriptats pels quals es pot transmetre
qualsevol protocol que faci servir TCP. Així és possible, per exemple, emprar un
túnel SSH per:

• Descarregar el correu mitjançant POP3 i enviar-lo fent servir SMTP

• Accedir a un servidor web mitjançant HTTP

• Accedir a un sistema d’arxius remot mitjançant NFS

Els protocols de l’exemple (POP3, SMTP, HTTP i NFS) no utilitzen tècniques
criptogràfiques. El seu ús en una xarxa que no és de confiança no ens permet
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garantir la confidencialitat. Però com que tots aquests serveis utilitzen TCP com
a protocol de transport, poden ser tunelitzats per SSH.

La idea en què es basa aquest procediment, i que es representa en la figura 2.12,
és la de fer un túnel pel qual viatjaran les dades de manera segura (tunneling). A
cada un dels extrems del túnel hi ha les aplicacions estàndard (un dimoni POP3
estàndard, el nostre client de correu preferit, FTP, un navegador web,etc.) i la
comunicació s’assegura fent ús de tota la potència criptogràfica de SSH. SSH
recull les dades que el client vol enviar i les reenvia pel túnel o canal segur.
A l’altre costat del túnel es recullen les dades i es tornen a enviar al servidor
corresponent.

Figura 2.12. Túnel fet amb SSH per fer segures les comunicacions que utilitzen el protocol TCP

Per exemple, es podria utilitzar un túnel SSH per accedir a un servidor web des
d’una IP diferent de la de la nostra màquina. Com es pot veure en la figura 2.13,
el navegador utilitza el túnel creat per SSH per connectar-se al servidor i navegar
per pàgines web utilitzant la IP externa del servidor.

Figura 2.13. Navegar per Internet utilitzant la IP del servidor

Túnel SSH per navegar a través d’una IP diferent

SSH permet crear un túnel des del vostre equip local fins a un servidor remot. Un
cop connectats a aquest servidor remot utilitzem el túnel per fer la navegació per
Internet. En la figura 2.14, podeu veure les IP de cada un dels equips. Fixeu-vos
que tant la màquina local com el servidor remot tenen la seva pròpia IP local i una
IP externa (NAT). Per connectar-nos al servidor remot haurem d’utilitzar l’adreça
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IP externa de la xarxa on està connectat i només funcionarà si l’encaminador al
qual ens connectem té el port 22 redirigit al servidor amb el qual farem el túnel.
És a dir, quan l’encaminador remot rebi una connexió pel port 22 ha de redirigir
aquest trànsit al port 22 del nostre servidor.

Figura 2.14. Configuració d’equips per fer un túnel SSH

Abans de fer el túnel SSH, si es fa una connexió a Internet des de l’equip local amb
un navegador qualsevol, es farà des de l’adreça IP 89.131.115.1, tal com es pot
veure en la figura 2.15, en què s’ha utilitzat la pàgina web www.whatismyip.com,
que permet visualitzar l’adreça IP externa.

Figura 2.15. Pàgina web que mostra la IP externa de l’equip local

A continuació fem el túnel amb l’equip remot:

1 SSH −D 8080 −p 22 −N usuari@82.17.95.21

L’opció -D habilita el readreçament dinàmic de ports locals. Funciona mitjançant
l’assignació d’un sòcol per escoltar el port local (en el nostre cas 8080) i, cada
vegada que s’estableix una connexió a aquest port, la connexió es transmet pel
canal segur. A continuació el protocol d’aplicació és l’encarregat de determinar
on es fa la connexió en la màquina remota. De fet, SSH actuarà com un servidor
SOCKS.

La opció -p permet indicar el port pel qual es farà el túnel SSH, i l’opció N
especifica que no es vol executar cap ordre remota (no s’obrirà cap terminal) i
és útil quan es fa readreçament de ports.

A continuació el que s’ha de fer és indicar al navegador local que utilitzi el túnel
SSH creat per navegar per la xarxa d’Internet. Si utilitzeu el navegador Firefox,
heu d’anar a Edita>Preferències>Avançat, seleccionar l’opció Xarxa i prémer el
botó Paràmetres. S’ha de configurar, tal com mostra la figura 2.16, que l’ordinador
central SOCKS sigui localhost i que utilitzi el port 8080.

NAT (network address
yranslation)

La traducció d’adreces de xarxa
és una tècnica que amaga un
espai d’adreces, que generalment
consisteix en un conjunt
d’adreces de xarxa privada,
darrere d’una única adreça IP,
sovint en l’espai d’adreces IP
públiques. Aquest mecanisme
s’implementa en un encaminador
que utilitza unes taules per
assignar les adreces “ocultes” en
una sola adreça IP, de manera
que els paquets a la sortida
semblen originar-se en
l’encaminador.

SOCKS

SOCKS és un protocol
d’Internet que facilita
l’encaminament de paquets de
xarxa entre les aplicacions
client-servidor a través d’un
servidor intermediari.



Serveis de Xarxa 40 Accés a sistemes remots

Figura 2.16. Configuració del navegador Firefox per utilitzar el túnel SSH

Ara el navegador ja utilitza el túnel SSH i quan es fa una connexió a Internet des de
l’equip local es fa des de l’adreça IP 82.17.95.21, tal com es pot veure en la figura
2.17, on s’ha utilitzat de nou la pàgina web www.whatismyip.com per visualitzar
l’adreça IP externa.

Figura 2.17. Pàgina web que mostra la IP externa de l’equip local

Túnel SSH per accedir de manera segura al servei SMTP

Per establir un túnel SSH entre el port local 10025 i el port 25 (corresponent
al servei SMTP) de l’estació 192.168.10.100 establint la connexió amb l’usuari
“usuari” faríem:

1 SSH usuari@192.168.10.100 −L 10025:192.168.10.100:25

Una vegada establerta la sessió SSH, i mentre es mantingui, existirà un túnel
encriptat entre el port TCP local 10025 i el 25 de l’estació 192.168.10.100.
D’aquesta manera, per fer una connexió segura amb el servidor SMTP de l’estació
remota, hauríem de connectar amb el port local 10025. SSH s’encarregarà de fer
el transport de manera segura entre totes dues estacions.
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2.2.7 SSH: mecanismes d’autenticació

L’autenticació és l’acció de comprovar la identitat del remitent en una comuni-
cació. El servidor SSH, en rebre una sol·licitud de connexió nova, necessita
autenticar l’origen d’aquesta connexió com a pas previ per autoritzar o denegar
la connexió.

El servidor SSH pot emprar quatre mecanismes diferents d’autenticació. Aquests
mecanismes, per ordre de preferència, són:

1. Autenticació basada en l’amfitrió

2. Autenticació de clau pública

3. Autenticació desafiament-resposta

4. Autenticació basada en la contrasenya

És molt important aclarir que abans de l’autenticació, tant a SSH1 com a SSH2,
s’establirà una comunicació encriptada entre el client i el servidor. Per establir
aquesta connexió encriptada es fan servir tècniques criptogràfiques de clau pública.
Una vegada acordada una clau comuna s’utilitzarà una encriptació simètrica per
a la resta de la sessió. El procediment per negociar la clau de sessió és diferent
per a SSH1 i SSH2; els detalls s’expliquen a la pàgina de manual de SSHd(8).
Sempre que sigui possible és recomanable emprar només SSH2 quan s’utilitza
Diffie-Hellman per acordar la clau de sessió, a més de comptar amb mecanismes
criptogràfics per garantir la integritat de les dades en tota la sessió.

Autenticació basada en l’amfitrió

Aquesta és la tècnica més segura, impedeix els atacs basats en la suplantació
d’adreces IP, de DNS i de la taula de rutes.

SSH genera una parella de claus, pública i privada, durant la seva instal·lació en
cada equip. Aquestes claus identifiquen l’estació en què s’executa SSH, no els
seus usuaris. Són les anomenades claus d’amfitrió i, si el compte de superusuari
(root) no està compromès (és a dir, si ningú no s’ha convertit en superusuari de
manera fraudulenta), no és necessari canviar-les.

Les claus d’amfitrió es troben en el directori /etc/SSH i els seus noms
són: SSH_host_dsa_key, SSH_host_dsa_key.pub, SSH_host_rsa_key i
SSH_host_rsa_key.pubper a SSH2 i SSH_host_key/SSH_host_key.pub
per a SSH1.
SSH2 pot emprar els algorismes RSA i DSA, mentre que SSH1 només pot
fer servir RSA.

Diffie-Hellman

El protocol Diffie-Hellman
permet la negociació segura de
claus entre dues entitats que no
han tingut comunicació prèvia,
mitjançant un canal insegur i de
manera anònima (no
autenticada).

RSA i DSA

Són dos algorismes que fan
servir l’encriptació de clau
pública.RSA són les inicials dels
investigadors que van
desenvolupar l’algorisme: Ron
Rivest, Adi Shamir i Leonard
Adleman.DSA són les sigles
dedigital signature algorithm, és
a dir, algoritme de signatura
digital.

Fitxer known_hosts

Quan un client SSH estableix
una connexió per primera vegada
amb un amfitrió, enregistra en
fitxer known_hosts la clau
pública de l’estació. La propera
vegada que s’estableixi una
connexió es comprovarà aquesta
clau pública.
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Frase de pas

La pàgina de manual
SSH-keygen(1) ens recomana

emprar una frase de pas per
bloquejar les claus. Aquesta

frase és com un mot de pas però
amb més longitud. De fet, la

longitud recomanada és d’entre
10 i 30 caràcters tot i que pot ser
més llarga. Hom pot pensar que

introduir una frase de pas tan
llarga cada vegada que es volen
fer servir les claus és incòmode.

Per això l’eina SSH-agent pot
racionalitzar aquesta funció fent

l’ús de SSH amb un mètode
d’autenticació de clau pública

més còmode.

Per tal de que l’autenticació basada en l’amfitrió permeti a l’usuari iniciar sessió
mitjançant SSH, cal:

1. Que el servidor pugui verificar la clau d’amfitrió del client. Aquesta
verificació es produeix si el servidor registra en el fitxer known_hosts
la clau d’amfitrió pública del client. (Aquest fitxer es troba a /etc/SSH/
SSH_known_hosts per a tot el sistema o bé a /.SSH/known_hosts per a
cada usuari).

2. Que la màquina que inicia la connexió estigui llistada en el fitxer /etc/
SSH/shosts.equiv (o la seva versió insegura /etc/hosts.equiv) i el nom
d’usuari en l’estació client i en el servidor sigui el mateix. O bé que en
servidor, en el directori de l’usuari que intenta iniciar sessió, hi hagi el fitxer
.shosts (o la seva versió insegura .rhosts), en què apareguin la màquina
client i el nom d’usuari en aquella estació.

Autenticació de clau pública

Aquest sistema es basa, com el seu nom indica, en tècniques criptogràfiques de
clau pública en què el que s’encripta mitjançant la clau pública només es pot
desencriptar mitjançant la clau privada associada, i en què la clau privada es pot
emprar per signar els missatges per tal que el receptor pugui autenticar l’emissor.

Cal que l’usuari que vol iniciar una sessió remota al servidor construeixi una
parella de claus, normalment fent ús de l’eina SSH-keygen. Aquestes claus
s’emmagatzemaran en el directori /.SSH/ (en els fitxers id_rsa/id_rsa.pub,
id_dsa/id_dsa.pub per a SSH2 o bé identity/identity.pub per a SSH1).

En construir la parella de claus, l’eina SSH-keygen ens permetrà definir si volem
emprar una clau RSA o DSA. També serà possible protegir les claus mitjançant
un mot de pas que serà necessari escriure per desbloquejar la clau i poder emprar-
la. De fet, aquesta és una opció molt recomanable; només es deixaran claus
sense protegir si es tracta de les claus d’amfitrió o bé si es vol iniciar sessió de
manera automatitzada (mitjançant scripts) sense que sigui necessària l’intervenció
de l’usuari per desbloquejar les claus.

Una vegada s’han generat les claus serà necessari transportar la clau pública a
l’estació en què es vol iniciar sessió i afegir-la al fitxer /.SSH/ authorized_keys
de l’usuari corresponent.

A partir d’aquest moment l’usuari podrà iniciar una sessió SSH sense haver
d’especificar la seva contrasenya. Però si ha especificat una frase de pas per
bloquejar les claus, encara serà necessari introduir-la per poder fer servir les claus.
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2.2.8 Possibles atacs dels quals protegeix SSH

Els diferents mecanismes d’autenticació vistos en el punt 2.27, proporcionen con-
nexions segures que protegeixen les comunicacions entre equips. Es protegeixen
les comunicacions entre l’equip local i el remot mitjançant l’ús de tècniques
criptogràfiques, la qual cosa impossibilita els atacs més comuns.

Espionatge o captura de les contrasenyes

Una detector és un dispositiu de xarxa, també conegut com a sniffer, que intercepta
la informació que es transmet a través del canal de comunicacions, com es pot
veure en la figura 2.18. Aquesta captura té lloc sense coneixença per part del
client o del servidor. Les dades de l’usuari, incloses les contrasenyes, poden ser
robades d’aquesta manera en utilitzar protocols insegurs com Telnet i FTP. Com
que amb SSH les dades van encriptades, una comunicació SSH no és vulnerable
a aquest tipus d’atac i no pot ser desencriptat per l’espia.

Figura 2.18. Un espia intenta captar la informació encriptada

Atac

Si es compromet la primera connexió d’intercanvi de claus entre un client i un
equip remot, l’atac man in the middle(home al mig) enganya tant el client com el
servidor. Es pensen que es comuniquen directament entre si quan, en realitat, un
atacant està interceptant tot el trànsit de dades entre els equips tal com es mostra
en la figura 2.19.
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Configuració client SSH

La configuració del client
d’OpenSSH és força flexible. Es

pot consultar la documentació
oficial de la màquina mitjançant

el seu manual SSH_config(5)

Figura 2.19. Atac man in the middle

El client inicia una connexió amb el servidor. Sense que cap dels dos ho sàpiga, un
atacant està a l’espera d’interceptar la seva negociació de claus per fer la connexió.
L’atacant rep la sol·licitud del client per establir una connexió i s’autentica com
el servidor. L’atacant, llavors, inicia una connexió amb el servidor fent-se passar
pel client. En aquest punt s’han establert dues connexions SSH segures i l’atacant
llegeix totes les dades que es transfereixen entre el client i el servidor.

SSH protegeix les connexions contra els atacs man in the middle a través de
l’autenticació del servidor. Si el client no ha estat compromès, l’atacant no té
mai accés a la clau privada del servidor i no pot suplantar-lo.

2.2.9 Configuració del client SSH

El client d’OpenSSH permet establir la seva configuració d’una manera prou
flexible per tal que l’administrador pugui definir una configuració general per a
tot el sistema, perquè cada usuari pugui modificar els paràmetres adients per a les
seves connexions i, de manera concreta, pugui especificar opcions determinades
per a cada connexió individual.

El client d’OpenSSH farà servir:

1. Les opcions indicades en la línia d’ordres

2. Els valors especificats en el fitxer de configuració de l’usuari:

1 /.SSH/ SSH_config

3. Els valors especificats en la configuració per a tot el sistema:

1 /etc/SSH/ SSH_config

Per a cada paràmetre, el client farà servir el primer valor trobat. És a dir, si
s’especifica un paràmetre a la línia d’ordres no se’n consultarà el valor en els fitxers
de configuració. Dins dels fitxers de configuració és possible definir seccions per
a diferents equips (mitjançant la paraula reservada host). Les línies buides i les
que comencen amb un # (comentari) seran ignorades. En la taula 2.8 podeu trobar
una llista amb les opcions més bàsiques de configuració d’un client.
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Taula 2.8. Algunes de les opcions més bàsiques de la configuració d’un client

Opció Funció

Host <patró> Permet especificar opcions que només s’aplicaran a
les connexions amb l’amfitrió indicat. L’amfitrió
s’indica mitjançant patrons amb els caràcters * i ? .

CheckHostIP <yes|no> El seu valor predeterminat és yes. Si l’opció està
activada, es comprovarà l’adreça de l’estació remota
mitjançant el fitxer known_hosts per tal d’advertir un
possible enverinament de DNS.

Cipher i Chipers Permeten especificar respectivament l’algorisme
d’encriptació per les a connexions SSH1 i la
precedència d’algorismes que cal emprar en les
connexions SSH2.

Compression <yes|no> Si la connexió és molt lenta la compressió pot millorar
els resultats. Si la xarxa té prou amplada de banda
normalment no es recomana.

Port <port> Especifica el port de destinació per a la connexió, de
manera predeterminada el 22.

RekeyLimit <limit> Especifica el volum màxim d’informació que es pot
transmetre abans d’haver de renegociar la clau de
sessió. Es poden fer servir els sufixos “K”, “M” o “G”.

User <usuari> Especifica l’usuari per establir la connexió a l’estació
remota.

SendEnv <variables> Permet enviar el valor de les variables d’entorn
especificades a l’estació remota

A continuació podeu veure un exemple d’un arxiu de configuració /.SSH/
SSH_config, és a dir, l’arxiu de configuració d’un usuari particular.

1 Host 192.168.2.100
2 Ciphers aes128−cbc
3 Compression yes
4 User usuariSSH
5 Port 30

En aquest cas, el fitxer indica que, quan establim una connexió amb el servidor amb
la IP 192.168.2.100, s’ha d’utilitzar un algoritme d’encriptació del tipus AES128-
CBC i s’han de comprimir les dades que s’envien. A més, la connexió es farà
utilitzant l’usuari usuariSSH i s’establirà la connexió amb el port 30 del servidor.
Observeu que, perquè la connexió funcioni, el servidor SSH, al seu torn, haurà
d’estar configurat per treballar en el port 30.

2.2.10 Configuració del servidor SSH

La funció del servidor SSH és esperar les connexions dels clients (normalment al
port TCP 22), dur a terme la seva autenticació i, si tot ha anat bé, obrir una sessió
de treball, executar una ordre o bé redirigir ports.

Cada vegada que es rep un intent de connexió des d’un client, es fan en primer lloc
totes les comprovacions i inicialitzacions criptogràfiques per garantir la seguretat.
Després es tracta d’autenticar l’usuari i finalment se segueix una sèrie de passos
que tenen molt en comú amb qualsevol altra manera d’iniciar sessió a l’equip.

Configuració del servidor
SSH

Es pot trobar informació
detallada sobre l’ús del servidor
OpenSSH en les pàgines de
manual del mateix servidor
SSHd(8) i a la dedicada al seu
fitxer de configuració
SSHd_config(5)

/etc/motd

Si existeix, el contingut d’aquest
fitxer es mostra en la consola
cada vegada que un usuari inicia
una sessió. La seva funció és
informativa, alguns
administradors aprofiten per
explicar-hi les regles d’ús del
sistema informàtic o la seva
adreça de contacte. És molt
freqüent emprar ASCII Art per
decorar-lo.



Serveis de Xarxa 46 Accés a sistemes remots

1. Si es tracta d’una sessió de treball en un terminal d’ordres, s’imprimeixen
la data i l’hora de l’última connexió. Es registra l’instant actual per mostrar-
lo en la propera connexió i es mostra el contingut del fitxer /etc/motd si
existeix. L’abreviatura motd significa “missatge del dia”. Aquest fitxer s’ha
utilitzat tradicionalment per mostrar un missatge de benvinguda quan un
usuari es connecta a l’equip a través del terminal.
Un usuari, quan es connecta, rep el missatge següent:

1 Missatge de benvinguda que es pot modificar canviant el fitxer /etc/motd
al servidor.

2 Last login: Wed Feb 3 17:22:05 2010 from 192.168.2.2
3 , GNU ,
4 / \
5 ((__−^ −̂,−^ −̂__))
6 ‘−_−−−’ ‘−−−_−’
7 ‘−−|o‘ ’o|−−’
8 \ ‘ /
9 ): :(
10 :o_o:
11 "−"

Es pot veure que a més de la informació que hi ha en el fitxer /etc/motd es
mostra la informació de l’última vegada que aquest usuari es va connectar
al servidor.

Hi ha algunes distribucions que permeten la instal·lació del paquet update-
motd. Aquest paquet té per objecte fer que el “missatge del dia” sigui més
dinàmic ja que ofereix un marc senzill i net per a la definició de guions de
programació que permeten, per exemple, mostrar un missatge diferent cada
cop que un usuari es connecta al sistema.

2. Comprova si el fitxer /etc/nologin existeix i, en cas afirmatiu, permetrà que
només el superusuari es connecti. Tampoc no permetrà que els usuaris que
tenen un compte bloquejat es connectin.
Si existeix (encara que sigui amb contingut buit), quan un usuari s’intenta
connectar rep el missatge següent:

1 usuari@client:~$ SSH usuari@192.168.2.5
2 usuari@192.168.2.5’s password:
3 Connection closed by 192.168.2.5

Encara que s’introdueixi la contrasenya correctament, l’equip no deixa que
l’usuari es connecti; només el superusuari es podrà connectar.

3. El procés servidor passarà a execució amb privilegis d’usuari normal.

4. Si l’usuari ha definit el seu entorn s’emprarà el fitxer /.SSH/environment i
s’executarà la inicialització definida a /.SSH/rc o /etc/SSH/SSHrc

5. Finalment s’executarà un intèrpret d’ordres per a l’usuari o la seva ordre.

Fitxer de configuració SSHd_config

Malgrat que en el funcionament del servidor d’OpenSSH intervenen diversos
fitxers, el fitxer principal de configuració és /etc/SSH/SSHd_config. Aquest fitxer
conté diferents paraules clau amb el seu valor. Les línies que comencen amb #
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(comentaris) o les que estan en blanc són ignorades. En la taula 2.9 podeu trobar
els principals paràmetres de configuració d’un servidor SSH.

Taula 2.9. Paràmetres de configuració del servidor SSH

Opció Funció

Port ListenAddress Permeten especificar el port on el servidor escoltarà
les connexions dels clients i les adreces on obrirà
aquest port. De manera predeterminada s’utilitza el
port 22 de qualsevol adreça local. És possible
especificar múltiples vegades aquestes opcions, però
convé que Port sempre aparegui abans que
ListenAddress.

AllowGroups Si s’especifica seguida d’una llista de grups (separats
per espais), només els usuaris que tenen algun dels
grups indicats com a grup principal o suplementari
podran iniciar sessió. És possible emprar els patrons
? i * en la definició dels grups. Només es poden
indicar els grups mitjançant el seu nom, no en format
numèric (GID).

AllowUsers Té la mateixa funció que AllowGroups però per als
usuaris. En aquest cas, a més, és possible indicar
des de quins amfitrions d’origen s’acceptarà la
connexió. Per exemple:

AllowUsers usuari1@192* usuari2

Banner <fitxer> Envia el contingut del fitxer indicat al client abans de
dur a terme l’autenticació.

Compression <yes|delayed|no> Especifica si es farà servir la compressió. El valor
delayed, l’opció predeterminada, indica que només
es farà servir la compressió un cop s’hagi autenticat
l’usuari.

DenyGroups Permet especificar una llista de grups, separats per
espais, als quals no es permetrà iniciar sessió. Es
poden especificar els grups mitjançant el seu nom
emprant els patrons ? i * de manera opcional.

DenyUsers Igual que DenyGroups però per als usuaris. En
aquest cas és possible indicar un equip (o subxarxa)
per a cada usuari.

LoginGraceTime Període de temps màxim per dur a terme
l’autenticació. El valor 0 expressa que no hi ha límit.

MaxAuthTries Nombre màxim d’intents d’autenticació que es poden
fer.

MaxStartups Nombre màxim de connexions simultànies que
encara no han completat la seva autenticació.

PasswordsAuthenticati on <yes|no> Indica si s’accepta l’autenticació mitjançant
contrasenya (password).

PermitEmptyPasswords <no|yes> Si s’utilitza l’autenticació mitjançant contrasenya,
especifica si el servidor permet la connexió a
comptes que tenen una contrasenya buida.

PermitRootLogin
<yes|without-password|forced-commands-only|no>

Especifica si s’accepta la connexió de superusuari
mitjançant SSH. El valor without-password indica que
el superusuari no podrà fer servir l’autenticació
basada en contrasenya i el valor
forced-commands-only, que només es permetrà
l’autenticació de clau pública per executar certes
ordres de manera remota (normalment per fer
backups o còpies de seguretat).

Protocol Especifica quins protocols es podran fer servir en les
connexions dels clients (1, 2 o tots dos). És important
recordar que el protocol SSH2 és força més segur
que SSH1.
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Taula 2.9 (continuació)

Opció Funció

PubkeyAuthentication <yes|no> Especifica si s’acceptarà l’autenticació de clau
pública

X11Forwarding <no|yes> Especifica si s’acceptarà el reenviament X11 per tal
que les aplicacions gràfiques executades en el
servidor obrin la seva finestra en el servidor X del
client.
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3. Administració remota amb interfície gràfica

Si la xarxa de comunicacions té una amplada de banda suficient i un retard
raonable, es poden fer servir eines que permeten treballar amb aplicacions que
s’executen en un equip remot però mostren la seva interfície gràfica en un terminal
local.

És possible que tot l’escriptori visualitzat es correspongui amb l’escriptori d’un
equip remot o combinar en el mateix escriptori aplicacions locals i remotes. En
aquest últim cas, fins i tot les aplicacions remotes es poden estar executant en
diferents equips.

Hi ha diferents eines i protocols per dur a terme l’administració remota mitjançant
una interfície gràfica. En tots els casos la seguretat ha de ser un punt fonamental
que cal considerar, atès que per la mateixa funció de l’aplicació estarem transpor-
tant per la xarxa l’entrada/sortida amb l’equip remot.

Algunes de les possibilitats per dur a terme l’administració mitjançant una
interfície gràfica són:

• La transparència de xarxa del sistema X Window

• VNC

• FreeNX

• RDP

3.1 La transparència de xarxa del sistema X Window

El sistema X Window implementa les funcions necessàries per controlar finestres
i dispositius d’entrada com el ratolí o el teclat. Aquest sistema s’utilitza en la
major part de versions d’Unix per implementar la interfície gràfica. Val a dir
que X Window no defineix com ha de ser aquesta interfície, només permet
implementar-la. Escriptoris tan coneguts en GNU/Linux com Gnome, KDE o
Xfce utilitzen el sistema XWindow malgrat que són escriptoris diferents amb les
seves particularitats.

Entre les característiques pròpies del sistema X Window trobem que és inde-
pendent del sistema operatiu emprat, només es tracta d’una capa d’aplicació i
que, des del principi, va ser pensat per treballar en xarxa. La transparència de
xarxa permet separar l’estació que representa la interfície gràfica de l’estació on
s’executa l’aplicació, com podeu veure en la figura 3.1, tot i que evidentment poden
ser la mateixa estació.

X.Org

És tant la fundació que gestiona
el desenvolupament del sistema
X Window com la
implementació de referència
d’aquest. És programari lliure i
des del seu inici com a
ramificació del projecte XFree86
ha guanyat popularitat.
Actualment és la implementació
del sistema XWindow emprada
en gairebé totes les distribucions
GNU/Linux i altres sistemes
operatius.
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Figura 3.1. Transparència del sistema X Window

En la nomenclatura del sistema X Window, el programari que permet dibuixar
finestres rep el nom de servidor X i els programes que obren les seves finestres en
el servidor X s’anomenen clients. Així, el servidor X s’executarà en l’estació local
de l’usuari per tal que aquest pugui interaccionar amb la interfície gràfica, l’estació
remota que executa una aplicació serà el client X. Aquest ús dels termes servidor i
client centrat en el punt de vista del programari sovint despista els usuaris novells
(el servidor proporciona un servei a l’aplicació client). En la figura 3.2 es pot
observar una arquitectura client-servidor; en aquest cas, és el client d’aquesta
estructura el que proporciona el servei X Window (fa de servidor de X Window)
al servidor.

Figura 3.2. Estructura client-servidor des del punt de vista de l’aplicació
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La comunicació entre el servidor X i el client X es fa sense cap tipus
d’encriptació; per això només es podrà fer servir en xarxes de confiança.
En la resta de casos serà necessari emprar SSH per tunelitzar el trànsit del
sistema X Window o bé crear una VPN.

La versió del protocol que es fa servir des de 1987 i fins a l’actualitat és la
v11. Per aquesta raó s’acostuma a anomenar X11 els servidors i clients del
sistema X Window.

3.1.1 Configuració d’un servidor X

Bàsicament un servidor X11 representa un terminal gràfic amb els seus propis
teclat i ratolí. Per tal que els clients puguin emprar aquest terminal és necessari
fer dues accions:

1. Configurar el servidor X11 perquè permeti la connexió dels clients.

2. Indicar als programes clients on és el servidor X11.

Configurar un servidor X11 de manera relaxada és un risc de seguretat molt greu.
Qui es connecta al servidor X11 rep missatges amb notificacions, per exemple,
de les tecles premudes i dels moviments del ratolí. Així doncs, cal establir qui
es pot connectar a un servidor X11. Per fer aquesta funció es poden fer servir
dos mètodes: xhost i xauth. El primer mètode permet especificar permisos per
a diferents equips en indicar-ne l’adreça IP o el seu DNS. Si es concedeix accés
a un equip determinat, qualsevol aplicació d’aquell amfitrió (sigui quin sigui el
seu usuari) podrà accedir al servidor X11. El segon mètode està basat en una clau
anomenada galeta màgica(magic cookie).

La variable d’entorn DISPLAY permet conèixer en una aplicació quin és el
servidor X Window que ha d’emprar per obrir les seves finestres. Aquesta variable
d’entorn utilitza una cadena amb la sintaxi següent: ‘host:display.screen’. En
la taula 3.1 podeu veure els principals paràmetres de configuració d’un servidor
gràfic X11.

Taula 3.1. Paràmetres de configuració d’un servidor X11

Paràmetre Significat

Host Adreça IP de l’estació on s’executa el servidor X11.
Si no es defineix se suposa que es tracta de l’equip
local.

:display Nombre de display dins del servidor X11. Igual que
un equip físic pot tenir diferents terminals virtuals
(/dev/ttyX) un servidor X11 pot tenir diferents displays.
Normalment el primer és :0

.screen Nombre de pantalla dins del display. Normalment no
s’especifica, en aquest cas es fa servir la pantalla .0

VPN

Una xarxa privada virtual (VPN)
és una xarxa informàtica que
s’aplica en una capa lògica
addicional a la d’una xarxa
existent. Té el propòsit de crear
un àmbit privat de les
comunicacions per ordinador o
per fer una extensió segura d’una
xarxa privada en una xarxa
insegura, com Internet. Una
aplicació comuna és per protegir
les comunicacions a través de la
xarxa pública d’Internet.

Xhost i xauth

Per tal de configurar un servidor
X11 per permetre connexions
dels clients, es poden emprar les
ordres xhost i xauth. La primera
suposa riscos de seguretat i la
segona és confusa d’emprar. Per
això normalment s’utilitza SSH
per reenviar el trànsit X11.
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Servidors X

Si estem fent servir GNU/Linux
la nostra distribució empaquetarà
la versió estable d’un servidor X,

probablement X.Org. Si estem
en altres sistemes operatius i
volem emprar un servidor X

Window caldrà que n’instal·lem
un. Afortunadament hi ha

opcions lliures com Cygwin/X,
Xming o XDarwin.

Exemples:

1 #export DISPLAY=:0

S’està indicant que s’utilitzi el primer terminal gràfic del servidor X de l’equip
local.

1 #export DISPLAY=192.168.0.50:2

S’està indicant que s’utilitzi el segon terminal gràfic del servidor X de l’equip
remot amb la IP 192.168.0.50.

1 #export DISPLAY=192.168.0.50:2.1

S’està indicant que s’utilitzin el segon terminal gràfic i la pantalla 1 del servidor
X de l’equip remot amb la IP 192.168.0.50.

3.1.2 Iniciació d’un client X mitjançant SSH

Si el nostre equip està executant un servidor X, podrem establir una sessió SSH
en un equip remot per executar una aplicació de manera que la seva interfície es
representi en el nostre servidor X.

Aquesta és probablement la manera més senzilla i segura d’emprar la transparència
de xarxa del sistema X Window. En aquest cas SSH s’encarrega de:

1. Tots els procediments criptogràfics necessaris per establir un túnel entre els
dos equips i dur a terme l’autenticació de l’usuari remot.

2. Establir el valor adient per a la variable d’entorn DISPLAY de l’equip remot
per tal que les aplicacions gràfiques utilitzin el servidor X11 local (és a
dir, el que s’executa de manera local en l’estació on hem executat SSH per
connectar-nos a l’equip remot).

3. Transportar tot el trànsit X11 protegit dins del túnel SSH.

4. Permetre l’ús del servidor X11 local per a les aplicacions de l’estació remota.
Només per a l’usuari propietari de la sessió SSH, no per a la resta de
processos dels altres usuaris.
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Figura 3.3. Execució de xeyes en una estació remota

En la figura 3.3 es mostra una captura de pantalla en què s’ha emprat SSH per
iniciar una sessió de treball en una estació remota en la qual s’ha executat el
programa xeyes. El programa xeyes és molt simple, només obre una finestra en
què apareixen dos ulls que miren cap a la posició del ratolí. En aquest cas és
important observar que en fer la connexió SSH s’ha indicat el paràmetre -X per
tal d’activar el reenviament de trànsit X11.

1 #SSH −X raul@192.168.2.5

És possible configurar SSH perquè es produeixi de manera predeterminada el re-
enviament de trànsit X11 mitjançant el paràmetre de configuracióForwardX11de
l’arxiu /etc/SSH/SSHd_config. També és possible denegar de manera explícita
el reenviament de trànsit X11 mitjançant l’opció -x.

Els curiosos que examinin el valor de la variable d’entorn DISPLAY dins d’una
sessió SSH, comprovaran que aparentment apunta a un servidor X11 local, per
exemple el :10, en comptes d’apuntar a l’adreça IP origen de la sessió SSH. La
solució d’aquest misteri és que, un cop iniciada la sessió SSH en l’equip remot,
es llança un nou servidor X11, en aquest cas el nombre 10. Aquest servidor
X11, que fa la funció de servidor intermediari (proxy), acceptarà connexions
de les aplicacions clients que s’executen en el mateix ordinador per a l’usuari
corresponent i reenviarà totes les dades, mitjançant el túnel SSH, fins a l’ordinador
origen de la sessió SSH on finalment s’utilitzarà el servidor X11 que veu l’usuari
final.

La combinació de la transparència de xarxa del sistema X Window amb les carac-
terístiques de seguretat de SSH suposa una combinació de flexibilitat, seguretat
i facilitat d’ús difícilment igualable per altres tècniques. Tot i així cal recordar
que és important que la xarxa tingui una bona amplada de banda i una latència
petita. En la taula 3.2 podeu veure l’amplada de banda que ocupa l’execució
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Vegeu la secció “Més
informació” per obtenir

l’enllaç per descarregar el
programari Xming.

remota d’alguns programes gràfics. També hi ha una sèrie de comentaris de com
vam trobar la seva execució. Tingueu present, però, que dependrà de com estigui
configurada la vostra xarxa i quina capacitat tingui.

Taula 3.2. Amplada de banda utilitzat per algunes aplicacions gràfiques executades remotament

Client X (aplicació) Amplada de banda mitjana Comentaris

xclock 3kBps Ampliat a un quart de la pantalla

xclock amb compressió 2kBps Ampliat a un quart de la pantalla

Joc kasteroids 1,1MBps Resposta acceptable

Joc kasteroids amb compressió 168kBps Resposta acceptable

Creació d’un fitxer de text amb la
eina vi

13kBps Resposta igual que si fos en local

Processador de textos Abiword 171kBps Funcionament perfecte

Processador de textos Abiword 48kBps Funcionament perfecte

3.1.3 Iniciació d’un client X mitjançant SSH per a Windows

Per al sistema operatiu Windows hi ha diferents productes que permeten accedir
a les sessions gràfiques remotes mitjançant SSH. Però, en realitat, si només voleu
iniciar una aplicació gràfica de manera remota, la manera més fàcil serà utilitzar
el reenviament per X11 i el programari Xming.

Xming es tracta essencialment d’un servidor X que s’inicia de manera transparent
en la part superior de l’escriptori de Microsoft Windows. Xming permet redirigir
la sortida gràfica de les aplicacions que s’executen en servidors remots d’Unix i,
per tant, veure aquestes aplicacions gràfiques en l’escriptori de MS Windows.

Un cop descarregat el programa Xming es pot procedir a la seva instal·lació. Com
es pot veure en la figura 3.4, ens informa de la versió que s’instal·larà.

Figura 3.4. Inici de la instal·lació del servidor X Xming
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A continuació, l’assistent de configuració demana, amb una finestra similar a la
de la figura 3.5, el directori en què es farà la instal·lació.

Figura 3.5. Selecció del directori d’instal·lació de Xming

Un cop escollit el directori de configuració haureu de seleccionar el tipus d’ins-
tal·lació. Si ja teniu instal·lat el programari PuTTY és recomanable seleccionar
la instal·lació completa (full installation) sense instal·lar cap client SSH. En cas
contrari, seleccioneu, tal com podeu veure en la figura 3.6, que instal·li el client
SSH PuTTY.

Figura 3.6. Selecció de les opcions de configuració de Xming

Finalment us demanarà el nom que voleu que aparegui en l’aplicació en el menú
inicial de Windows.

Un cop instal·lat el servidor X Xming, l’únic que heu de fer és llançar l’aplicació
PuTTY i configurar-la perquè faci un reenviament del protocol X11. En la figura
3.7 es mostra on podeu trobar aquesta opció. Un cop seleccionada, només caldrà

Instal·lació de Xming

Val a dir que encara que canviï la
versió d’instal·lació, els passos
seran els mateixos. Almenys així
ha estat des de les primeres
versions.
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indicar quina serà la IP del servidor SSH amb què fareu la connexió. En la figura
3.8 podeu veure on es troba l’opció per indicar la IP del servidor SSH.

Figura 3.7. Selecció de l’opció de reenviament del protocol X11

Figura 3.8. Selecció de la IP del servidor SSH

Un cop configurats PuTTY i Xming ja podeu obrir una connexió SSH que
permetrà executar amb seguretat aplicacions gràfiques de manera remota. En la
figura 3.9 podeu veure com s’ha executat l’aplicació xclock, nativa de sistemes
GNU/Linux, remotament des d’un equip amb el sistema operatiu Windows XP.
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Figura 3.9. Execució de l’aplicació xclock remotament des d’un equip amb el sistema operatiu Windows
XP

3.1.4 XDMCP per accedir a escriptoris remots

Normalment, en arrencar un ordinador amb GNU/Linux apareix una pantalla
gràfica demanant nom d’usuari i contrasenya per iniciar sessió. Aquest programa,
que en cas d’autenticar l’usuari carrega tot l’escriptori, és un administrador de
pantalla (display manager). El protocol que controla aquest programa respon a
l’acrònim XDMCP (X display manager control protocol o protocol de control
d’un administrador de pantalla) i funciona sobre un servidor X Window. Hi ha
diferents implementacions de les quals les més usuals són: gdm per a l’escriptori
Gnome, kdm per a l’escriptori KDE i xdm, el més bàsic per llençar les X.

En la major part dels casos l’administrador de pantalles gestiona un servidor X11
que s’està executant de manera local. Però gràcies al protocol XDMCP també pot
gestionar servidors X11 remots. En aquest cas, un equip pot mostrar la benvinguda
(demanant usuari i contrasenya) en un equip remot i, després de dur a terme una
autenticació positiva, mostrar a l’usuari un escriptori remot, no només la finestra
d’una aplicació.

La configuració de tots els elements necessaris és força extensa per tractar-la aquí,
però és convenient saber que la transparència de xarxa del sistema X Window
permet mostrar tot un escriptori remot, no només les finestres aïllades de les
aplicacions remotes.

Les X

Sovint s’abreuja tot el sistema X
Window o bé alguna de les seves
parts, com el servidor X,
indicant “les X”.
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3.2 VNC Virtual Network Computing

VNC és un sistema per veure, i si s’escau també controlar, un escriptori remot.
Originalment va ser desenvolupat per Olivetti i hi ha implementacions gratuïtes
de les eines que permeten treballar amb VNC en sistemes operatius diferents.

Aquesta aplicació permet accedir des d’un ordinador anomenat client a un altre
ordinador anomenat servidor, separats físicament però, no obstant això, connec-
tats mitjançant una xarxa. Un cop s’ha establert la comunicació, l’equip client pot
utilitzar l’equip servidor sense cap limitació, llevat de les imposades per l’amplada
de banda de la xarxa. El resultat és una visualització en pantalla de l’equip remot,
de l’escriptori i de tots els seus programes. Per aconseguir això, cal instal·lar
dos programes: un servidor VNC en la màquina a la qual vulguem accedir i
un visualitzador VNC en la màquina client. Si utilitzem un visualitzador en un
sistema operatiu donat i un servidor en un altre de diferent, executarem tot el
sistema servidor en el client. D’aquesta manera, és possible executar un sistema
Windows complet des d’un Macintosh o GNU / Linux, o fer qualsevol combinació
que puguem imaginar. Com es pot veure en la figura 34, es pot executar un sistema
GNU/Linux des d’un equip amb el sistema operatiu MacOS o Windows.

Figura 3.10. Execució remota d’un sistema GNU/Linux en dues màquines client amb
sistemes operatius diferents
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3.2.1 Funcionament del protocol VNC

El protocol de xarxa que es fa servir, RFB (remote framebuffer protocol), també és
lliure. Malgrat que les funcions inicials del protocol RFB es limitaven a transmetre
els esdeveniments desencadenats per l’usuari en el teclat i el ratolí locals a l’estació
remota, i a enviar en direcció contrària el contingut gràfic de la pantalla, les
darreres versions han estat ampliades per suportar més funcionalitats, com per
exemple la transferència de fitxers.

La memòria d’imatge (framebuffer) és l’àrea de memòria que
emmagatzema les dades que defineixen la imatge gràfica que apareix
a la pantalla. Normalment totes les pantalles actuals estan basades en píxels,
és a dir, mostren mapes de bits en comptes d’imatges vectorials.
La memòria d’imatge conté la informació necessària per definir l’estat de
cada píxel de la pantalla. La quantitat d’informació necessària dependrà
de la resolució i la profunditat de color (la quantitat de bits necessaris per
codificar el color, i potser la transparència, de cada píxel).

Donat que VNC està basat en una memòria d’imatge, pot treballar amb qualsevol
sistema de finestres, ja sigui X Window, Windows o un altre. En aquest sistema
sempre s’anomena client l’estació en què es troba l’usuari (equip local) i es
denomina servidor l’equip que defineix el contingut de la pantalla (equip remot).
Aquesta nomenclatura és inversa a la que utilitza el sistema X Window.

Tot el sistema està pensat per treballar amb clients lleugers de manera que el
client es pugui implementar sense gaires recursos. De fet tot el protocol i el
funcionament del sistema intenten ser molt senzills. El pilar fonamental són les
actualitzacions gràfiques que el servidor envia cap al client, en forma de rectangles,
per modificar les dades de la memòria d’imatge. Aquests missatges poden emprar
diferents codificacions, però n’hi ha unes de bàsiques que tots els clients i servidors
VNC han de conèixer.

Una característica fonamental del sistema VNC és que el client no conserva cap
estat. Així és possible tancar un client i tornar-lo a obrir, fins i tot en un altre equip,
com si es tractés d’un monitor virtual.

En els sistemes GNU/Linux és possible exportar mitjançant VNC l’escriptori
actual o fins i tot un terminal de text, o bé crear un escriptori virtual nou. Els
sistemes Windows no permeten la creació d’escriptoris virtuals nous, només
permeten exportar en xarxa l’únic escriptori disponible. En el moment d’exportar
un escriptori es poden definir dues contrasenyes diferents, una per a aquells usuaris
que podran controlar de manera remota aquest escriptori i una altra per a aquells
usuaris que només el podran veure, però no interactuar amb el teclat i el ratolí.

El procés per fer servir VNC és molt simple:

1. En l’estació remota cal executar un servidor VNC per exportar l’escriptori
de treball o un de nou.
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Vegeu la secció “Més
informació” per accedir a

les pàgines web del
diferents programaris.

2. En l’estació local es farà servir un client VNC per interactuar amb el
servidor remot.

Cal observar que RFB no és un protocol segur. En fer servir VNC en una xarxa que
no sigui de confiança, caldrà combinar el seu ús amb SSH o una altra tecnologia
per crear una VPN. En la figura 35 es pot veure un esquema d’una connexió VNC
a través d’un túnel SSH.

Figura 3.11. Ús no segur de VNC i ús a través d’un túnel SSH

La major part de servidors VNC inclou un petit servidor web que ofereix la
descàrrega d’una miniaplicació Java que es pot fer servir com a client VNC.
D’aquesta manera, en l’ordinador local només cal un navegador amb suport Java
per poder accedir a l’escriptori remot.
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3.2.2 VNC, moltes eines i diferents implementacions

Si el desenvolupament original de VNC té algun hereu oficial, aquest és RealVNC.
Un producte desenvolupat per la companyia del mateix nom que està formada per
alguns dels desenvolupadors originals. Les eines de RealVNC s’ofereixen amb
llicències diferents: l’edició Free, sota llicència GPL i la resta, amb llicències
privatives.

Una altra implementació força estesa és TightVNC, programari lliure amb llicèn-
cia GPL que, tot i que és plenament compatible amb les eines originals, introdueix
algunes extensions al protocol RFB. Aquestes extensions només es podran emprar
en fer servir TightVNC, tant en client com en el servidor. Entre les extensions
introduïdes per TightVNC hi ha codificacions noves que redueixen la càrrega de
la xarxa i la possibilitat de transmetre fitxers.

En la taula 3.3 podeu trobar un llistat dels productes més populars que im-
plementen VNC. Hi ha diferències entre ells respecte a les funcionalitats que
implementen; tot i així, hi ha una sèrie d’eines que són comunes per als diferents
programaris i que podeu veure en la taula 3.4.

Taula 3.3. Programaris que implementen el protocol VNC

Programari Característiques

VNC És el programari original. En l’actualitat només
s’utilitza com a referència i per a les proves de
compatibilitat.

TightVNC Una versió que s’ofereix gratis amb llicència GPL.
S’han millorat significativament els algorismes de
compressió de VNC i hi ha suport per fer
transferència de fitxers.

ReaLVNC És una versió desenvolupada per alguns dels
desenvolupadors d’AT & T. L’equip de RealVNC
també està oferint una versió empresarial i ha
elaborat un producte molt interessant que pretén ser
accessible per a qualsevol client VNC.

Mocha VNC Es tracta d’un client VNC per a Windows Mobile
(Pocket PC), Palm OS i telèfons mòbils Nokia
9300/9500. Mocha VNC es ven com a programari de
prova.

UltraVNC UltraVNC ofereix una funció de transferència d’arxius,
un maneig millorat de compressió de vídeo i una
funció de xat. Recentment s’ha afegit suport per
controlar una sola finestra del programa en lloc de
controlar tot l’escriptori .

EchoVNC Està creat sobre la base d’UltraVNC. Aquesta
implementació de VNC permet la utilització d’una
porta d’enllaç pública a través de túnels i tallafocs
NAT. També permet fer transferències de dades
encriptades. El programari es comercialitza
mitjançant la venda de llicències.

NET VNC Viewer És un producte desenvolupat per a PDA i
smartphones amb Windows Mobile 2003 i .l’entorn
de desenvolupament NET.

cotVNC Client VNC per al sistema operatiu Mac OS X

GPL

La llicència pública general
(GPL, de l’anglès general public
license) és un tipus de llicència
per a programari que permet la
còpia, distribució (comercial o
no) i modificació del codi,
sempre que qualsevol
modificació es continuï
distribuint amb la mateixa
llicència GPL. La llicència GPL
no permet la distribució de
programes executables sense el
codi font corresponent ni amb
una oferta de com obtenir-lo
gratuïtament.
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Programari de prova

Es denomina programari de
prova o shareware una modalitat

de distribució de programari,
tant videojocs com programes

utilitaris, en la qual l’usuari pot
avaluar de manera gratuïta el

producte, però amb limitacions
en el temps d’ús o en algunes de

les formes d’ús o amb
restriccions en les capacitats

finals.

Taula 3.3 (continuació)

Programari Característiques

VNC for Netware Aplicació VNC per a servidors Novell Netware que
depèn en gran mesura deJava.

Taula 3.4. Eines que proporcionen les diverses implementacions del protocol VNC

Eina Funció

vncviewer Client VNC que permet representar l’escriptori remot.

vncserver Exporta un escriptori. Aquesta eina crida de manera
automàtica Xvnc. S’utilitzarà per llançar i per aturar,
mitjançant el paràmetre - kill, els servidors VNC.

Xvnc És un servidor X Window virtual que accepta
connexions de les aplicacions X11 client (que hi
obren finestres). No utilitza la targeta de vídeo per
representar-ne el contingut. Actua com a servidor
VNC per transmetre aquestes dades als clients.
L’usuari normalment no utilitza directament Xvnc sinó
vncserver.

vncpasswd Permet crear i canviar les contrasenyes d’accés a un
servidor VNC. És possible especificar dues
contrasenyes diferents, una per controlar l’escriptori
(mitjançant el teclat i el ratolí) i una altra que només
permet veure’l i bloqueja tota la interacció.

vncconnect Només a TightVNC. Permet establir una connexió
“inversa” en la qual el servidor contacta amb un client
que està en mode escolta.

vncconfig Només a RealVNC. Permet controlar un servidor
VNC que està en funcionament, per exemple
sol·licitant una connexió “inversa” cap a un client.

Altres eines relacionades amb VNC i que cal destacar són Vino, l’eina pròpia de
Gnome per compartir l’escriptori, i el client Vinagre. En l’escriptori KDE les
eines són krfb per compartir l’escriptori i krdc per accedir a escriptoris remots
mitjançant RFB o RDP.

3.2.3 Programari d’accés remot TightVNC

El programari d’accés remot TightVNC és un dels més avançats i es distribueix
amb llicència GPL, la qual cosa permet un accés lliure al seu codi font, a la seva
distribució i a la seva instal·lació.

Instal·lació del servidor TightVNC per a GNU/Linux

El paquet del servidor TightVNC s’anomena tightvncserver i per instal·lar-lo cal
escriure el següent a la línia d’ordres:

1 #sudo apt−get install tightvncserver

Un cop instal·lat ja podem arrencar el servidor VNC. Per fer-ho s’utilitza una de
les ordres mostrades en la taula 3.3, vncserver, juntament amb una sèrie d’opcions.
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1 #vncserver :1 −geometry 1024x768 −depth 16 −pixelformat rgb565

Opcions:

• :1 indica la pantalla en la qual s’establirà la sessió per fer les connexions
remotes.

• geometry estableix les dimensions de la finestra amb què es farà la connexió.

• depth estableix la profunditat dels colors en bits per píxel. Ha de ser un
valor entre 8 i 32.

• pixelformat estableix el format de la representació dels píxels.

A continuació el programari ens demanarà dues contrasenyes, la segona de les
quals és opcional. La primera és la necessària per permetre l’accés total a l’equip
servidor des de l’equip remot. La segona és per permetre només un accés de
visualització de l’escriptori.

1 #You will require a password to access your desktops.
2 Password:
3 Warning: password truncated to the length of 8.
4 Verify:
5 Would you like to enter a view−only password (y/n)? y

Per aturar el servidor TightVNC també s’utilitza la comanda vncserver i s’indica
la pantalla en què s’ha invocat.

1 #vncserver −kill :1
2 Killing Xtightvnc process ID 4223

Instal·lació del client TightVNC en GNU/Linux

El paquet que permet instal·lar el client TightVNC es diu xtightvncviewer.

1 #sudo apt−get install xtightvncviewer

Connexió de dues màquines GNU/Linux amb TightVNC

A continuació, un cop ja s’està executant el servidor de TightVNC, es pot fer la
connexió des del client remot. S’ha d’indicar l’adreça IP del servidor i la pantalla
on està funcionant el servidor.

1 #vncviewer 192.168.2.3:1

En la figura 3.12 es pot veure com hi accedim des del terminal remot amb la IP
192.168.2.3. Fixeu-vos que hem introduït la contrasenya que permet accedir a la
sessió. Si hi haguéssim accedit amb la contrasenya de només visualització, no
hauríem pogut navegar pels menús del sistema.

Contrasenya

Atenció! Hi ha un límit de 8
caràcters per a la contrasenya de
TightVNC.
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Figura 3.12. Accés remot mitjançant TightVNC

Instal·lació del component per accedir a través de web

L’accés remot es pot fer també mitjançant un navegador web que sigui compatible
amb les miniaplicacions de Java, com Firefox. Per poder accedir d’aquesta manera,
el primer que s’ha de fer és instal·lar el component en el servidor que permetrà
aquest tipus d’accés.

1 #sudo apt−get install tightvnc−java

Accés remot a través de web i TightVNC

A partir d’aquest moment ja es podrà accedir al servidor a través del servidor
web i del port 5801. Cal tenir clar que tenir en compte només el component
tightvnc-java instal·lat no serà suficient; serà necessari, a més, tenir un servidor
web també instal·lat. Per sort, la major part de distribucions GNU/Linux (inclosa
la Linkat) pot instal·lar de manera predeterminada el servidor web Apache. En
la figura 3.13 podeu veure que, un cop accedim a l’adreça_IP_del_servidor:port
(http://192.168.2.3:5801), el primer que passarà és que demanarà una contrasenya.
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Figura 3.13. Accés remot a través d’un navegador web

Si introduïu bé la contrasenya, i segons si és la que permet accés total o de només
visualització, s’accedirà, tal com mostra la figura 3.14 a una sessió remota.

Figura 3.14. Accés remot a través d’un navegador web
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4. Gestió remota mitjançant una aplicació local

Una aproximació diferent a l’administració d’equips remots consisteix a executar
una aplicació local amb interfície gràfica que permeti gestionar l’estació remota.
El gran avantatge d’aquesta aproximació rau en el fet que, atès que l’usuari
interactua amb una aplicació local, el retard en la xarxa no suposa cap problema
a l’hora de treballar. A més, com que es tracta d’una aplicació local, la interfície
gràfica serà coneguda per l’usuari i no es donarà la situació, desconcertant per a
usuaris no tècnics, d’haver de commutar entre la interfície de l’equip local i la de
l’equip remot.

Aquesta solució s’utilitza amb molta freqüència per administrar petits equips de
xarxa domèstics, en què el fabricant de l’equip proporciona un programari de
gestió remota. El problema d’aquesta solució és que evidentment el programari
de gestió s’haurà d’executar de manera nativa en el sistema operatiu de l’estació
de l’usuari, que en principi és diferent per a usuaris diferents.

L’ús més adient d’aquest enfocament es dóna en emprar un navegador web com
a eina d’administració remota. És molt raonable suposar que, sigui quin sigui el
sistema operatiu de l’usuari, aquest disposarà d’un navegador web. En aquest cas
el fabricant del dispositiu implementarà una interfície web d’administració que
permetrà una gestió adient del dispositiu per a tots els seus usuaris. Avui dia la
major part de dispositius de xarxa, com ara els commutadors, les impressores o
els punts d’accés, incorpora una interfície web per a la seva administració.

Fins i tot és possible administrar servidors complets a través del web, fent servir
eines com Webmin.

4.1 Introducció a Webmin

Webmin és una aplicació que permet administrar un servidor de manera remota
mitjançant una interfície web. Es tracta de programari lliure sota la llicència GPL,
escrit en Perl i que es pot executar en diferents sistemes operatius com GNU/Linux,
OpenSolaris i FreeBSD.

Un cop instal·lat i en funcionament, Webmin proporciona una interfície web
(normalment accessible en el port 10000) per administrar un gran ventall d’op-
cions en l’equip i els seus serveis. Es tracta d’una aplicació modular que permet
la gestió de diferents àrees en funció dels mòduls instal·lats. En la distribució
estàndard s’inclouen mòduls que permeten gestionar des del sistema operatiu
(usuaris, quotes de disc, processos) fins als serveis de xarxa (Apache, Bind, Samba,
etc.). Tot amb una interfície web molt intuïtiva per a l’usuari.
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Perl

És un llenguatge de programació dinàmic, dissenyat per Larry Wall i disponible en moltes
plataformes diferents.

Es tracta d’un llenguatge de propòsit general amb el qual es pot implementar tot tipus
d’aplicacions. Però la construcció d’aplicacions web dinàmiques i l’administració de
sistemes són dues especialitats que no es poden discutir.

En molts sentits Python és una alternativa més moderna a Perl, malgrat que no treu cap
vigència a Perl. Tots dos són eines excel·lents.

4.1.1 Instal·lació de Webmin

A la pàgina de Webmin (www.webmin.com) es pot descarregar l’aplicació en
diferents formats. Atès que es tracta d’una aplicació escrita en Perl, no hi ha cap
dependència d’una arquitectura específica. Només necessitarem tenir instal·lat un
intèrpret de Perl amb les seves dependències. Com la Linkat2, empra el sistema
de paquets RPM; descarregarem Webmin en format .rpm i l’instal·larem fent ús
de l’eina de gestió adequada.

RPM

RedHat Package Manager, gestor de paquets de RedHat. Com el seu nom indica,
l’empresa RedHat va desenvolupar el seu propi format de paquet de programari per a la
seva distribució GNU/ Linux.

Els paquets RPM són molt comuns i es fan servir en altres distribucions GNU/Linux. L’eina
de baix nivell per gestionar els paquets també es diu rpm, tot i que normalment s’empren
eines de nivell més alt que gestionen les dependències de paquets de manera automàtica.

Tot això es pot veure amb un exemple en dos passos; el darrer caldrà que l’executi
l’administrador:

1 linkat2:~ # wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin−1.410−1.
noarch.rpm

2 Connecting to kent.dl.sourceforge.net|212.219.56.167|:80... conectado.
3 Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
4 Longitud: 14,551,234 (14M) [application/x−redhat−package−manager]
5

6 100%[====================================================>] 14,551,234 229.22
K/s ETA 00:00

7

8 13:43:16 (187.51 KB/s) − ‘webmin−1.410−1.noarch.rpm’ saved [14551234/14551234]
9

10 linkat2:~ # rpm −Uh webmin−1.410−1.noarch.rpm
11 ########################################### [100%]
12 Operating system is SuSE Linux
13 ########################################### [100%]
14 Webmin install complete. You can now login to https://linkat2:10000/
15 as root with your root password.
16 linkat2:~ #

La instal·lació es fa en el directori /usr/libexec/webmin, la interfície web estarà
disponible en el port TCP 10000 i l’usuari administrador de Webmin serà el
mateix usuari administrador del sistema, és a dir, el superusuari amb la seva
contrasenya. Webmin pot funcionar mitjançant HTTP y HTTPS; després de la
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instal·lació inicial, només estarà disponible l’accés mitjançant HTTPS. Per això
caldrà obrir un navegador web i dirigir-lo a l’adreça IP https://127.0.0.1:10000.
En la figura 4.1 podrem observar la pàgina d’inici de sessió per a Webmin que
s’està executant de manera local.

Figura 4.1. Pàgina d’entrada a Webmin

Un cop instal·lat Webmin, el fitxer /etc/init.d/webmin ens permetrà engegar
i aturar l’aplicació com qualsevol altre servei. És important observar que la
instal·lació predeterminada en la Linkat2 no marca el servei per arrancar-lo
de manera automàtica durant el procediment d’engegada del sistema.
Si reiniciem el servidor Linkat haurem de tornar a engegar de manera manual
Webmin. Si el volem engegar de manera automàtica, caldrà que fem ús de
les eines de gestió dels serveis del mateix sistema operatiu.

4.1.2 Funcions de Webmin

Webmin és una aplicació modular que aporta una gran funcionalitat. Les diferents
opcions s’exposen mitjançant una interfície clara i intuïtiva disponible en diferents
idiomes.

Segurament, una de les primeres accions dins de Webmin serà configurar l’idioma
de la interfície. Aquesta interfície està disponible en molts idiomes diferents, que
es poden seleccionar de manera individual per a cada usuari de l’aplicació o de
manera general per a tota l’aplicació. Juntament amb l’idioma es pot seleccionar
l’aspecte visual de la interfície. Aquests canvis es poden fer a Webmin > Change
Language and Theme per a l’usuari actual, com es mostra en la figura 4.2, o bé
a Webmin > Webmin Configuration per a tota l’aplicació.

HTTP i HTTPS

La diferència entre aquests dos
protocols és que el segon
consisteix a fer servir HTTP
combinat amb SSL, secure
socket layer, per tal d’encriptar
tota la informació transmesa.
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Figura 4.2. Opcions d’idioma i aspecte per a la interfície de Webmin

La interfície de Webmin és molt clara i està disponible en diferents idiomes.Les opcions de la interfície estan agrupades dins de
pestanyes generals, que podeu trobar en la :table:Taula16:, un cop traduïda la interfície.

Taula 4.1. Opcions de Webmin

Pestanya Funcions

Webmin Configuració general de l’aplicació: idioma, aspecte,
usuaris i fitxers de registre de Webmin. Permet
gestionar configuracions exportant un fitxer i
tornant-lo a carregar.

Sistema Administració del sistema informàtic en el qual
s’executa Webmin. Des del control d’usuaris, les
quotes de disc, les tasques periòdiques i la gestió de
paquets fins a les còpies de seguretat.

Servidors Mòduls per administrar els diferents serveis que es
poden executar en l’equip. Alguns del més corrents
són: Samba, Postix, OpenSSH, Squid, etc.

Xarxa Configurar tots els paràmetres de xarxa de l’equip i
els seus adaptadors. A més de permetre configurar,
entre altres, el tallafocs o la monitorització dels
adaptadors de xarxa.

Maquinari Permet gestionar tot el maquinari: impressores,
particions, RAID, gestor d’engegada GRUB, etc.

Cluster Permet gestionar de manera unificada un grup
d’equips que executen Webmin.

Others Permet gestionar fitxers, comprovar el funcionament
dels serveis, instal·lar/ desinstal·lar programari i fins i
tot establir connexions Telnet/SSH des del mateix
navegador al servidor.


