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Πεπίληψη
Σηε ζεκεξηλή επνρή ην δηαδίθηπν είλαη ην θπξηόηεξν κέζν επηθνηλωλίαο θαη αληαιιαγήο
πιεξνθνξηώλ. Απνηειεί ηζρπξό εξγαιείν ην νπνίν κεηαηξέπεη έλα ζρνιείν ζε έλα ρώξν κε
απεξηόξηζηε πιεξνθνξία θαη επηθνηλωλία. Εθηόο από ηα πξνθαλή νθέιε, ππνβόζθνπλ αξθεηνί
θίλδπλνη, όπωο ε έθζεζε ζε πιηθό πνξλνγξαθηθό, βίαην, ξαηζηζηηθό ή γεληθά πξνζβιεηηθό. Τα
παηδηά θαη νη έθεβνη απνηεινύλ ηελ πην δπλακηθή νκάδα ζην δηαδίθηπν. Γη’ απηό είλαη
απαξαίηεην λα εγθαηαζηήζνπκε θαη λα εθαξκόζνπκε όρη κόλν αληη-ηθά πξνγξάκκαηα θαη
firewalls αιιά θαη θηιηξάξηζκα πεξηερνκέλνπ (content filtering) πέξα από ηνλ έιεγρν πνπ
εθαξκόδεη ην Παλειιήλην Σρνιηθό Δίθηπν.
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζύζηεκα
ην νπνίν ζα επηηειεί ξόιν Gateway-Router, Firewall θαη Transparent-Proxy αμηνπνηώληαο
παιαηό εμνπιηζκό θαη ειεύζεξν ινγηζκηθό πνπ ζα βνεζά ζηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ
δηθηύνπ κε αμηνπηζηία, αζθάιεηα, δηαθαλή ιεηηνπξγία, κεδεληθό θόζηνο εγθαηάζηαζεο,
κεδακηλέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο, λα κελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλν hardware-software θαη λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμαγωγή ρξήζηκωλ ζπκπεξαζκάηωλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κέζω αλάιπζεο logs γηα πεξαηηέξω βειηηζηνπνίεζε.
Λέξειρ κλειδιά: Firewall, Transparent-Proxy, Router/gateway, content -filtering ,ειεύζεξν
ινγηζκηθό.

Abstract
In our time the internet is the major mean at communication and exchange. It is a powerful
tool which is possible to turn a school into a place where information and communication will
be available. Although the above benefits the underlie quite a few dangers, like exposure to
material as pornographic, violent, racistic or generally insulting and which fosters hatred and
aggression. The children and teenagers make up the most dynamic internet groups. Therefore,
it is necessary not only to install antivirus programs and firewalls but content filtering except
of the of the services of content filtering of Greek School Network.
In the present work, is presentated the way for creating a pc-system to act as Gateway-Route,
Firewall and Transparent Proxy with utilisation old hardware and open source-free software
that helps network operation without problems with reliability, security, zero cost and to able
after log analysis to exact useful conjectural for further optimization.

1.

Ειζαγωγή

Είλαη αδηακθηζβήηεηε ε ρξεζηκόηεηα ηνπ δηαδηθηύνπ ζε έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ
ηόζν ζηελ εθπαηδεπηηθή όζν θαη ζηελ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. ήκεξα ε δηείζδπζε
ησλ επξπδσληθώλ ζπλδέζεσλ θαη ππεξεζηώλ ζηα ζρνιεία έρεη αγγίμεη ην 100%.
εκαληηθνί θίλδπλνη πξνθύπηνπλ από ηε δηαζεζηκόηεηα θαη δηαθίλεζε αθαηάιιεινπ
ή θαη παξάλνκνπ πεξηερνκέλνπ (πνξλνγξαθία, θαλάιηα ζπλνκηιηώλ, δίθηπα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο, δηαθίλεζε κνπζηθήο βίληεν, άζεκλν πεξηερόκελν, ηπρεξά
παηρλίδηα αλεπηζύκεηε αιιεινγξαθία θαη ηόζα άιια). Σν Παλειιήλην ρνιηθό
Δίθηπν, (Π..Δ.) γηα πξνζηαζία ησλ καζεηώλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο
εθαξκόδεη ηελ ππεξεζία ειεγρόκελεο πξόζβαζεο (web filtering) θαη απαγνξεύεη ηελ
πξόζβαζε ζε ζειίδεο κε παξάλνκν ή αθαηάιιειν πεξηερόκελν. Η κέζνδνο
θηιηξαξίζκαηνο παξόιν πνπ είλαη «δηαθαλήο» κεξηθέο θνξέο νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα
ηελ παξαθάκςνπλ (κε ρξήζε anonymous proxies). Τπάξρνπλ όκσο θαη ηζηνζειίδεο
πνπ δελ «θόβνληαη» από ην Π..Δ. όπσο θαη πξνγξάκκαηα Ρ2Ρ δηαθίλεζεο
πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία δεκηνπξγνύλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο.
Θα δνύκε ινηπόλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζύζηεκα ην νπνίν
ζα επηηειεί ξόιν Gateway-Router, Firewall θαη Transparent-Proxy αμηνπνηώληαο
παιαηό θαη κόλν εμνπιηζκό θαη ειεύζεξν ινγηζκηθό πνπ ζα βνεζά ζηελ απξόζθνπηε
ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ κε αμηνπηζηία, αζθάιεηα, δηαθαλή ιεηηνπξγία, κεδεληθό
θόζηνο εγθαηάζηαζεο, κεδακηλέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο, λα κελ απαηηεί
εμεηδηθεπκέλν hardware-software θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμαγσγή
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κέζσ
αλάιπζεο logs γηα πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε.

2.

Περιγραθή - δίκηυο

Hardware: Υξεζηκνπνηήζεθε έλα παιηό ζύζηεκα Η/Τ κε ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά
Η/Τ
Pentium II 350 Mhz
Μλήκε RAM 128 MB
2 θάξηεο δηθηύνπ
θιεξόο δίζθνο 20 GB
Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα: Linux Ubuntu server 7.10 (kernel 2.6.22-14-server)
ηνλ Η/Τ ηνπνζεηήζεθαλ δύν θάξηεο δηθηύνπ (κηα γηα ζύλδεζε κε ην ηληεξλέη – κε
ηνλ router ηνπ ΠΔ κέζσ ηνπ ήδε ππάξρνληνο switch θαη κία γηα ηελ ζύλδεζε κε ην
εζσηεξηθό δίθηπν – δειαδή ηνπο Η/Τ ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ) Από λέν πιηθό ην
κόλν πνπ ζα ρξεηαζηεί είλαη έλα λέν switch 5 ports γηα λα ζπλδέζνπκε ηνλ Linux
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server κε ην router. Εγθαζηζηώληαο θαη παξακεηξνπνηώληαο ην linux καδί θαη κε όιεο
ηηο άιιεο ππεξεζίεο (squid, dhcp, ip-tables, webmin θιπ) καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα
λα ξπζκίζνπκε πνιύ εύθνια ηελ δηαδηθηπαθή θίλεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ (απαγόξεπζε
πξόζβαζεο ζε νξηζκέλεο δηεπζύλζεηο πνπ δελ απνθιείεη ην ΠΔ, λα ζηακαηήζνπκε
εληειώο πξνγξάκκαηα chatting, social networking, αληαιιαγήο αξρείσλ p2p, λα
μερσξίζνπκε ην ή ηα δίθηπα ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ από ην ππόινηπν δίθηπν ηνπ
ζρνιείνπ (ππνινγηζηέο γξακκαηείαο, e-school θιπ), λα απαγνξεύζνπκε ην θαηέβαζκα
ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ αξρείσλ ζε κεξηθνύο ή ζε όινπο ηνπο Η/Τ (πρ .mp3, .exe, .zip,
.avi θιπ), λα επηηαρύλνπκε ηελ πξόζβαζε ζε ηζηνζειίδεο κέζσ ηνπ proxy server θαη
γεληθά λα αμηνπνηήζνπκε πνιύ παιηό εμνπιηζκό (πξαθηηθά άρξεζην) θηηάρλνληαο έλα
router, θαηαλνώληαο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο-δξνκνιόγεζεο- επηθνηλσλία παθέησλ ζε
δηαθνξεηηθά δίθηπα. Επίζεο κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Webmin γίλεηαη πνιύ εύθνια
ε παξακεηξνπνίεζε, ε δηαρείξηζε θαη νη όπνηεο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο,
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κε ην εξγαιείν Calamaris (add-on παθέην ζηνλ proxy server)
αιιά θαη ηνπ darkstat, καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δνύκε κε γξαθηθό θαη όρη κόλν
ηξόπν ηελ θίλεζε ηνπ δηθηύνπ καο, ηηο πην ζπρλέο ζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη νη
καζεηέο θαη κέζσ απηώλ ησλ log θαηαγξαθήο λα απνθαζίζνπκε γηα πεξεηαίξσ
βειηηζηνπνίεζε. Η όιε εγθαηάζηαζε βαζίζηεθε ζε παιηά έθδνζε Linux server θαη
απηό γηαηί δελ είλαη απαξαίηεηεο νη λέεο δπλαηόηεηεο ησλ λέσλ εθδόζεσλ πνπ ίζσο
απαηηνύλ θαη πεξηζζόηεξνπο ππνινγηζηηθνύο πόξνπο.
Σν όιν εγρείξεκα κπνξεί λα ζηεζεί – παξακεηξνπνηεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζε
ιηγόηεξν από 2 ώξεο θαη ην πην ζεκαληηθό είλαη όηη δελ απαηηεί άδεηεο ρξήζεο –
εμεηδηθεπκέλν ινγηζκό ή πιηθό αθνύ ηα πάληα βαζίδνληαη ζε ειεύζεξν – αλνηθηό
ινγηζκηθό θαη πνιύ παιηό εμνπιηζκό. Σέινο γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πνιύ εύθνια κπνξεί λα πξνζηεζεί αζύξκαηε
θάξηα ζην κεράλεκα θαη λα γίλεη εθηόο από wired θαη wireless router-server-gateway,
εμππεξεηώληαο αζύξκαηα ην εξγαζηήξην (κε κηθξή ηνπηθή εκβέιεηα) βάδνληαο έηζη
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα netbook ησλ καζεηώλ.
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PRX

χήμα 1: δηάγξακκα δηθηύνπ

2.

Εγκαηάζηαζη – παραμεηροποίηζη

Έγηλε εγθαηάζηαζε ηεο έθδνζεο ubuntu 7.10 server. Από ηα επηπιένλ παθέηα
ινγηζκηθνύ εγθαηαζηάζεθε κόλν ην παθέην ssh-server θαη απηό γηαηί δελ ρξεηάδεηαη
νζόλε ζηνλ server (παξά κόλν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε) θαη απιά λα έρνπκε πξόζβαζε
από άιιν ηεξκαηηθό κέζσ ssh console.
Μεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο έγηλε update θαη upgrade ηνπ ιεηηνπξγηθνύ
ζπζηήκαηνο κε ηελ κόλε ηδηαηηεξόηεηα όηη κέζα ζην αξρείν /etc/apt/sources.list
αληηθαηαζηάζεθαλ νη πεγέο ινγηζκηθνύ κε ηηο παιηέο (old-ubuntu archives) σο εμήο:
πξνζζήθε ζηα sources list, ησλ repositories από old releases γηα λα πξνρσξήζνπκε
ζε αλαβάζκηζε παθέησλ σο εμήο:
user@prx:~$ sudo sed -ie 's|//security|//old-releases|' /etc/apt/sources.list && sudo sed
-ie 's|//us.archive|//old-releases|' /etc/apt/sources.list
Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο θαη έιεγρνο γηα λέεο ελεκεξώζεηο
user@prx:~$ sudo apt-get update || sudo apt-get upgrade
Eιέγρνο θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ network interfaces
user@prx:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
# The loopback network interface
auto lo
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iface lo inet loopback
# To πξώην network interface ζύλδεζε κε ηνλ “έμσ θόζκν” -internet-1ε θάξηα
#δηθηύνπ
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.81
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1
post-up iptables-restore < /etc/iptables.up.rules
# To δεύηεξν network interface ζύλδεζε κε ηνλ “έζσηεξηθό δίθηπν” -internal 2ε
#θάξηα δηθηύνπ - απνδίδνπκε δηθέο καο δηεπζύλζεηο
auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.1.1.1
netmask 255.255.255.0
broadcast 10.1.1.255
network 10.1.1.0
Εγθαηάζηαζε ηνπ παθέηνπ squid (proxy server)
user@prx:~$ sudo apt-get install squid squid-common
Ελεξγνπνίεζε ηνπ IP-FORWARDING σο εμήο
user@prx:~$ sudo nano /etc/sysctl.conf
ελεξγνπνηνύκε ηελ γξακκή net.ipv4.conf.default.forwarding=1
θαη ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηνύκε ην αξρείν ip_forward
user@prx:~$ sudo nano /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
θαη αιιάδνπκε ηελ ηηκή 0 ζε 1
Εγθαζηζηνύκε ηνλ dhcp Server (γηα απόδνζε δηεπζύλζεσλ ζην εζσηεξηθό δίθηπν)
user@prx:~$ sudo apt-get install dhcp3-server θαη ηξνπνπνηνύκε ην αξρείν
dhcpd.conf
user@prx:~$ sudo nano /etc/dhcpd.conf
option domain-name-servers 192.168.1.1;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.1.1.100 10.1.1.200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 10.1.1.255;
option routers 10.1.1.1;
}
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Πνιύ ζύληνκα αλαθέξνπκε όηη κε ηελ εληνιή authoritative δειώλνπκε όηη ν linux
server ζα είλαη ν πξσηεύσλ – θύξηνο DHCP Server θαη ζα κνηξάδεη απηόο ΙΡ παξόιν
πνπ ππάξρεη θαη ν dhcp server (router) ηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ. Επίζεο ζην
εζσηεξηθό καο δίθηπν κνηξάδνπκε ΙΡ από 10.1.1.100 έσο 10.1.1.200
Σέινο ζην αξρείν /etc/default/dhcp3-server νξίδνπκε ζε πην interface ζα «αθνύεη» ν
dhcp server
user@prx:~$ sudo nano /etc/default/dhcp3-server
θαη κέζα βάδνπκε ηελ θάξηα ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ πρ eth1ελώ ζηε ζπλέρεηα
επαλεθθηλνύκε ηνλ dhcp θαη ηνλ squid server
user@prx:~$ sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart
user@prx:~$ sudo /etc/init.d/squid restart
Εγθαηάζηαζε λέσλ παθέησλ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεηαδόκαζηε
user@prx:~$ sudo apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl
libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl
user@prx:~$ wget

http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.500_all.deb
Εγθαζηζηνύκε ην παθέην webmin γηα έιεγρν ηνπ κεραλήκαηνο κέζσ web interface
user@prx:~$ sudo dpkg -i webmin_1.500_all.deb
Παξακεηξνπνίεζε ηνπ squid
user@prx:~$ sudo nano /etc/squid/squid.conf
Παξαηίζεηαη ην αξρείν γηα αλάιπζε ηνπ configuration
(http://www.squidcache.org/Doc/FAQ/, 2004)
http_port 3128 transparent #ε πόξηα ζύλδεζεο ζηνλ proxy server ζε δηαθαλή ιεηη.
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
cache deny QUERY
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
access_log /var/log/squid/access.log squid
hosts_file /etc/hosts
refresh_pattern ^ftp:
1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher:
1440 0% 1440
refresh_pattern .
0
20% 4320
acl esoteriko src 20.1.1.0/24
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443
# https
acl SSL_ports port 563
# snews
acl SSL_ports port 873
# rsync
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acl Safe_ports port 80
# http
acl Safe_ports port 21
# ftp
acl Safe_ports port 443
# https
acl Safe_ports port 70
# gopher
acl Safe_ports port 210
# wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280
# http-mgmt
acl Safe_ports port 488
# gss-http
acl Safe_ports port 591
# filemaker
acl Safe_ports port 777
# multiling http
acl Safe_ports port 631
# cups
acl Safe_ports port 873
# rsync
acl Safe_ports port 901
# SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
acl bad url_regex -i "/etc/squid/squid-block.acl"
acl malware url_regex -i "/etc/squid/malware.txt"
deny_info http://malware.hiperlinks.com.br/denied.shtml malware
deny_info ERR_BLOCKED_FILES bad
http_access deny bad
http_access deny malware
http_access allow esoteriko
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost
http_access deny all
icp_access allow all
visible_hostname prx
always_direct allow all
coredump_dir /var/spool/squid
extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
Απηά πνπ αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε είλαη ηα εμήο:
http_port 3128 transparent, ε πόξηα ζηελ νπνία αθνύεη ν proxy server θαη ν ηξόπνο
ιεηηνπξγίαο (δηαθαλήο ιεηηνπξγία – νη ρξήζηεο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ θακηά
ξύζκηζε ζηνπο browsers ησλ ηεξκαηηθώλ), acl esoteriko src 20.1.1.0/24 δεκηνπξγνύκε
κηα access list κε όλνκα πρ esoteriko γηα ηηο ΙΡ ηνπ εζσηεξηθνύ δηθηύνπ θαη κε ηελ
εληνιή http_access allow esoteriko επηηξέπνπκε ηελ πξόζβαζε ζην Ιnternet γηα απηέο
ηηο ΙΡ.
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Οξίδνπκε κέζα ζην αξρείν /etc/squid/squid-block.acl θάπνηεο δηεπζύλζεηο πνπ
ζέινπκε λα απνθιείζνπκε από ηνπο ρξήζηεο καο (θαη νη νπνίεο ίζσο ΔΕΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ)σο εμήο
.facebook.com
.hi5.com
.zoo.com θιπ
acl bad url_regex -i "/etc/squid/squid-block.acl"
νξίδνληαο απηή ηε ιίζηα κε ην όλνκα bad θαη κε ηελ ζεκείσζε url_regex
απνηξέπνπκε ηελ πξόζβαζε ζε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο πνπ εηζάγακε ζην παξαπάλσ
αξρείν κε ηελ εληνιή http_access deny bad απαγνξεύνπκε ηελ πξόζβαζε, ελώ κε ηελ
εληνιή deny_info ERR_BLOCKED_FILES bad εκθαλίδνπκε ζηελ νζόλε ηνπ
browser ην κήλπκα πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδεηαη όηαλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη
θάπνηα απαγνξεπκέλε ζειίδα π.ρ.
user@prx:~$ sudo nano /usr/share/squid/errors/English/ERR_BLOCKED_FILES
θαη κέζα γξάθνπκε θώδηθα html.

χήμα 2 :Απνηέιεζκα πξόζβαζεο ζε απαγνξεπκέλε ζειίδα
Εγθαζηζηνύκε ην παθέην calamaris πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλάιπζε ησλ log ηνπ
proxy server καο γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία
user@prx:~$ sudo apt-get install calamaris
Δεκηνπξγνύκε ην αξρείν tr.sh (αξρείν script) θαη κέζα γξάθνπκε ηα παξαθάησ
(http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialIptablesNetworkGateway.html)
# Squid server IP
SQUID_SERVER="192.168.1.81"
# θαξηα δηθηύνπ ζπλδεκέλε ζην Internet
INTERNET="eth0"
# δηεπζύλζεηο εζσηεξηθνύ δηθηύνπ LAN
LOCAL="20.1.1.0/24"
LOCAL2="192.168.1.0/24"
SQUID_PORT="3128"
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# θαζαξηζκόο παιηώλ roules firewal
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
# Ελεξγνπνίεζε ip_forwarding
echo „„1‟‟ > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# default policy γεληθά
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# Επηηξέπνπκε θπθινθνξία παθέησλ UDP, DNS θαη FTP
iptables -A INPUT -i $INTERNET -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# νξηζκόο ηνπ ζπζηήκαηόο καο σο router γηα όιν ην LAN
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $INTERNET -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -s $LOCAL -j ACCEPT
#απεξηόξηζηε πξόζβαζε ζην εζσηεξηθό LAN
iptables -A INPUT -s $LOCAL -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -s $LOCAL -j ACCEPT
# Οη αηηήζεηο ζηελ πόξηα 80 από ην εζση. Δίθηπν ζα πεγαίλνπλ ζηελ 3128
iptables -t nat -A PREROUTING -s $LOCAL -p tcp --dport 80 -j DNAT --to
SQUID_SERVER:SQUID_PORT
iptables -t nat -A PREROUTING -s $LOCAL2 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to
SQUID_SERVER:SQUID_PORT
iptables -t nat -A PREROUTING -i $INTERNET -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port
$SQUID_PORT
iptables -A INPUT -i $INTERNET -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j LOG
iptables -A INPUT -j DROP

ην θάλνπκε εθηειέζηκν
user@prx:~$ sudo chmod +x tr.sh
θαη ην εθηεινύκε user@prx:~$ sudo ./tr.sh
Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη ην ΝΑΣ θαη ε δξνκνιόγεζε παθέησλ αλάκεζα ζηα δπν
Interfaces κέζσ ηνπ Linux firewall (ΙP-tables)

Συμπεράζμαηα
Η πξόζβαζε ζην ΙΝΣΕΡΝΣΕΣ παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε ρξεζηκόηεηά ηεο
ππνθξύπηεη θαη θηλδύλνπο. Η εμέιημε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ
επηθνηλσληώλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ παξαβαηηθόηεηα ησλ αλήιηθσλ καζεηώλ. Δελ
ππάξρεη απόιπηε αζθάιεηα όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν γηα
ην Π..Δ.. Είλαη εθηθηό ρξεζηκνπνηώληαο παιαηό εμνπιηζκό θαη ειεύζεξν ινγηζκηθό
λα απαγνξεύζνπκε ηελ πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο θαη κε ηε ρξήζε
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θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ κέζσ αλάιπζεο logs γηα πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε .

Βιβλιογραθία
Using Linux iptables or ipchains to set up an internet gateway / firewall / router for
home or office from
http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialIptablesNetworkGateway.html
Iptables Tutorial 1.2.2 by Oskar Andreasson Copyright © 2001-2006 Oskar
Andreasson from http://www.frozentux.net/iptables-tutorial/iptables-tutorial.html
Squid cache from http://wiki.squid-cache.org/
Linux Firewalls: Attack Detection and Response with iptables, psad, and fwsnort
written by Michael Rash and published by No Starch Press in September, 2007
from http://cipherdyne.org/LinuxFirewalls/
Squid
Team,
“SQUID
Frequently
Asked
Questions”,
http://www.squidcache.org/Doc/FAQ/, 2004.
http://ubuntuforums.org/index.php
http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/dists/gutsy/
http://www.webmin.com/docs.html
http://cord.de/tools/squid/calamaris/
The Perfect Server - Ubuntu Gutsy Gibbon (Ubuntu 7.10) from
http://www.howtoforge.com/perfect_server_ubuntu7.10
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Gutsy

10

