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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.
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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
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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.

http://www.myspace.com
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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

http://www.google.cat
http://www.google.cat:80
http://localhost:52123
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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>

http://www.patata.cat/alegre7
http://localhost/nohisoc
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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).

http://localhost
http://localhost
http://httpd.apache.org/download.cgi
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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



Serveis de Xarxa 31 Servidors web i intermediaris

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.

http://www.web1.cat
http://www.web2.cat
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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.

http://www.mencantenlesharleysd.cat
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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.

http://www.mencantenlesharleysd.cat
http://www.mencantenlesharleysd.cat
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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.



Serveis de Xarxa 43 Servidors web i intermediaris

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



Serveis de Xarxa 55 Servidors web i intermediaris

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.

http://www.sexe.cat
http://www.gentenconill.cat
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