
 

 

 

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθόο ύκβνπινο 2009 
 

 

 

 

Τπνέξγν 17: «Τπνζηήξημε πζηεκάηωλ Σερληθήο ηήξημεο 

ρνιηθώλ Δξγαζηεξίωλ» 

 

Παθέην Δξγαζίαο 1 

«Τπνζηήξημε ηνπ αλώηεξνπ επηπέδνπ Σερληθήο ηήξημεο 

ηωλ ζρνιηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ κνλάδωλ εθπαίδεπζεο» 

 

 

 

 

Σερληθή Αλαθνξά κε ηίηιν 

«Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ξύζκηζεο 

δηαθνκηζηή κεζνιάβεζεο Squid» 
 

Έθδνζε: 1.0 

 

 

 

 

 

 

Μάηνο 2009 

 

ύληαμε: 

Σνκέαο Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο 

Δξεπλεηηθό Αθαδεκαϊθό Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

 

 



ΔΑΙΣΤ/Σερληθή ηήξημε Δγθαηάζηαζε θαη Γηακόξθωζε Squid Server ζε ΔΠΔΗΤ 

 2 

 

Ομάδα Έργου 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΗ:   ΓΙΑΝΝΗ ΙΑΥΟ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΘΔΟΓΩΡΟ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ 

 ΙΑΟΝΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ 

 ΓΙΑΝΝΗ ΙΑΥΟ 

 



ΔΑΙΣΤ/Σερληθή ηήξημε Δγθαηάζηαζε θαη Γηακόξθωζε Squid Server ζε ΔΠΔΗΤ 

 3 

 

Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 
 

1 ΔΙΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................... 4 

2 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΓΙΑΚΟΜΙΣΗ ΜΔΟΛΑΒΗΗ SQUID ................... 5 

2.1 Δ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS SERVER ........................................................................................... 5 
2.1.1 Βαζική εγκαηάζηαζη ..................................................................................................... 5 
2.1.2 Ρσθμίζεις Squid για ηην λειηοσργία ηοσ πρωηοκόλλοσ Wpad (ασηόμαηη ρύθμιζη ηων 

ζηαθμών εργαζίας για ηη τρήζη ηοσ squid ή μη ανάλογα με ηη διαθεζιμόηηηά ηοσ) ......................... 6 
2.1.3 Ρσθμίζεις Squid για απαγόρεσζη πρόζβαζης ηων τρηζηών ζε ζσγκεκριμένες ζελίδες 13 

2.2 Δ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ UBUNTU ......................................................................................................... 13 
2.2.1 Βαζική εγκαηάζηαζη ................................................................................................... 13 
2.2.2 Ρσθμίζεις Squid για ηην λειηοσργία ηοσ πρωηοκόλλοσ Wpad (ασηόμαηη ρύθμιζη ηων 

ζηαθμών εργαζίας για ηη τρήζη ηοσ squid ή μη ανάλογα με ηη διαθεζιμόηηηά ηοσ) ....................... 17 
2.2.3 Ρσθμίζεις Squid για απαγόρεσζη πρόζβαζης ηων τρηζηών ζε ζσγκεκριμένες ζελίδες 21 

3 ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΣΟ 

ΓΙΑΚΟΜΙΣΗ ΜΔΟΛΑΒΗΗ SQUID ....................................................................................... 22 

3.1 ΣΑΘΜΟΙ ΔΡΓΑΙΑ MS-WINDOWS .......................................................................................... 22 
3.1.1 Επιπλέον ρσθμίζεις ζε ζηαθμούς εργαζίας MS-Windows ποσ δεν ανήκοσν ζηο domain 

ηοσ ΕΠΕΗΥ ................................................................................................................................. 23 
3.2 ΣΑΘΜΟΙ ΔΡΓΑΙΑ LINUX (ΟΥΙ LTSP THIN CLIENTS ΣΟΤ ΔΠΔΗΤ) ..................................... 23 

 

 



ΔΑΙΣΤ/Σερληθή ηήξημε Δγθαηάζηαζε θαη Γηακόξθωζε Squid Server ζε ΔΠΔΗΤ 

 4 

 

1 Ειζαγωγή 

ην παξόλ θαηαγξάθνληαη νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ξύζκηζεο ηνπ proxy server 

SQUID γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ ηωλ ρνιηθώλ Μνλάδωλ θαη αμην-

πνηώληαο ηηο ηερλνινγίεο MS-Windows Server θαη Ubuntu. 

Ο Squid κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ζηα ΔΠΔΗΤ ην πξνϊόλ MS-ISA 200x, θαζώο: 

 Πξνζθέξεη ηηο ιεηηνπξγηθόηεηεο πνπ απαηηνύληαη ζην ηνπηθό δίθηπν ηωλ ρν-

ιηθώλ Μνλάδωλ. 

 Δίλαη δωξεάλ. 

 Έρεη κηθξόηεξεο απαηηήζεηο από ηνλ εμππεξεηεηή ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. 

 Αληηκεηωπίδεηαη ην πξόβιεκα ηεο επαλεγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνύ proxy 

ζε ζρνιηθά εξγαζηήξηα πνπ έρνπλ πξνκεζεπηεί θάπνην εκπνξηθό πξνϊόλ, αι-

ιά έρνπλ ράζεη ην cd ή ηνλ θωδηθό ελεξγνπνίεζήο ηνπ. 
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2 Εγκαηάζηαζη και ρύθμιζη διακομιζηή μεζολάβη-
ζης SQUID  

2.1 Σε περιβάλλον Windows Server 

2.1.1 Βαζική εγκαηάζηαζη 

Γηα ηε βαζηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηα αθόινπζα βήκαηα: 

1. Λακβάλνπκε ηελ ηειεπηαία Stable έθδνζε ηνπ squid από ηε δηεύζπλζε 

http://squid.acmeconsulting.it/. Σν παξόλ εγρεηξίδην βαζίδεηαη ζηελ έθδνζε 

«2.7 Stable 6», δηαζέζηκε ωο binary από ην 

http://squid.acmeconsulting.it/download/dl-squid.html. 

2. Απνζπκπηέδνπκε ην zip αξρείν θαη αληηγξάθνπκε ηα πεξηερόκελά ηνπ ζην θά-

θειν ζην c:\squid. 

3. Μεηνλνκάδνπκε όια ηα αξρεία ηνπ θαθέινπ etc (c:\squid\etc) από 

.conf.default ζε .conf (π.ρ από squid.conf.default ζε squid.conf). 

4. Αλνίγνπκε γηα επεμεξγαζία ην αξρείν squid.conf κε νπνηνδήπνηε editor (πρ 

wordpad). Κάλνπκε εύξεζε γηα ην: acl localnet src. Αιιάδνπκε ηηο εγγξαθέο 

έηζη ώζηε λα επηηξέπεηαη ε πξόζβαζε ζηελ ππεξεζία κόλν από ην ηδηωηηθό 

ππνδίθηπν ηνπ ζρνιείνπ (10.x.y.z) θαη από ηνλ ίδην ηνλ εμππεξεηεηή 

(127.0.0.1). Σειηθά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δύν εγγξαθέο: 

 

 

 

 

 

5. Σν swap file είλαη πξνηηκόηεξν λα βξίζθεηαη ζην δεύηεξν ζθιεξό δίζθν ηνπ 

εμππεξεηεηή ζηελ θαηάηκεζε „TEMP‟ (ζύκθωλα κε ηελ νδεγία «Αξρηθή ε-

γθαηάζηαζε ζρνιηθώλ εξγαζηεξίωλ κε Windows 2003 Server - Windows 

XP»). Γηα ην ιόγν απηό ηξνπνπνηνύκε ηελ αθόινπζε default γξακκή, όπωο 

ζηε ζπλέρεηα: 

 

cache_dir ufs e:/squid/var/cache 100 16 256 

 

όπνπ „E’ ην drive ηεο θαηάηκεζεο TEMP, ζηελ νπνία δεκηνπξγνύκε ην direc-

tory /squid/var/cache. 

6. Αλνίγνπκε έλα command prompt (Start  Run  cmd  ok) θαη πεγαίλνπκε 

ζην path c:\squid\sbin. Δθεί πιεθηξνινγνύκε ηελ  εληνιή squid.exe –z. (γηα 

ηε δεκηνπξγία Swap Directories). 

7. Σξέρνπκε ηελ εληνιή squid –i  ε νπνία δεκηνπξγεί ην Squid ζαλ Service ηωλ 

windows ην νπνίν ζα μεθηλά θάζε θνξά κε ην startup ηνπ ζπζηήκαηνο. 

8. Γηα λα δνθηκάζνπκε ην Proxy, πάκε ζηα services ηωλ windows, βξίζθνπκε ην 

service squid θαη επηιέγνπκε Start. 

acl localnet src 127.0.0.1 

acl localnet src 10.x.y.z/24 

 

http://squid.acmeconsulting.it/
http://squid.acmeconsulting.it/download/dl-squid.html
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9. Ρπζκίδνπκε ηνλ browser ηνπ εμππεξεηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Squid Proxy, 

πιεθηξνινγώληαο ηελ δηεύζπλζε 127.0.0.1 (ή 10.x.y.z) θαη ωο πόξηα ηελ 3128 

ζηηο ξπζκίζεηο ζύλδεζεο. 

 
 

Γηα λα επηβεβαηώζνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμππεξεηεηή Squid, κπνξνύκε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηα αθόινπζα: 

1. πλδεόκαζηε από ην ζηαζκό εξγαζίαο ζε κία ζειίδα ηνπ δηαδηθηύνπ. 

2. Μεηά ηελ επηηπρή πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο, αλνίγνπκε ην 

αξρείν C:\squid\var\logs\access.log, όπνπ δηαπηζηώλνπκε πωο ε πξόζβαζε 

ζηελ ελ ιόγω ηζηνζειίδα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζω ηνπ squid. 

 

2.1.2 Ρσθμίζεις Squid για ηην λειηοσργία ηοσ πρωηοκόλλοσ Wpad 
(ασηόμαηη ρύθμιζη ηων ζηαθμών εργαζίας για ηη τρήζη ηοσ 
squid ή μη ανάλογα με ηη διαθεζιμόηηηά ηοσ) 

 

Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξωηνθόιινπ wpad αθελόο νη browsers ηωλ ζηαζκώλ 

εξγαζίαο (εθόζνλ έρνπλ απηόκαην εληνπηζκό ξπζκίζεωλ δηακεζνιαβεηή ελεξγν-

πνηεκέλν)  

 δελ απαηηνύλ επηπιένλ ξπζκίζεηο γηα ηνλ proxy θαη  

 εάλ γηα θάπνην ιόγν ν Squid server δελ είλαη δηαζέζηκνο (πρ ιόγω βιάβεο 

πιηθνύ, ιόγω πξνβιήκαηνο ζην ιεηηνπξγηθό ηνπ ζύζηεκα θιπ) νη ζηαζκνί 

εξγαζίαο απηόκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Internet απεπ-

ζείαο κέζω ηνπ δξνκνινγεηή.  

 

Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή ρξεηάδνληαη επηπιένλ νη αθόινπζεο ξπζκίζεηο ζηνλ εμπ-

πεξεηεηή πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ν SQUID: 
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1. Δγθαζηζηνύκε από ην Add Remove Programs ηoλ IIS (Internet Information 

Server) θαη ηελ ππεξεζία DNS (ζε πεξίπηωζε πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλα α-

γλνήζηε απηό ην βήκα). Δπηιέγνπκε ηα: Application Server θαη Networking 

Services 

 

 

 

2. Πεγαίλνπκε Start  Administrative Tools  DNS, γηα λα θάλνπκε ηηο αθόινπζεο 

ξπζκίζεηο ζηελ ππεξεζία DNS:  
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a. Δπηιέγεηαη ε forward lookup zone ζηελ νπνία είλαη επηζπκεηή ε απηό-

καηε ξύζκηζε ηεο ππεξεζία proxy.  

 

b. Κάλνπκε δεμί θιηθ «New Alias (CNAME)»  
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c. Οξίδνπκε ην όλνκα ηνπ alias (wpad) θαη ην πιήξεο όλνκα ηνπ εμππε-

ξεηεηή.  

 

 

3. ηε ζπλέρεηα αλνίγνπκε έλα Notepad θαη επηθνιινύκε ηηο παξαθάηω γξακκέο:  

 

  

 

function FindProxyForURL(url, host) { 

    return "PROXY server.school.edu:3128; DIRECT"; 

} 
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εκείωζε: Όπνπ server.school.edu βάδνπκε ην αληίζηνηρν όλνκα (DNS private 

name) ηνπ server πνπ ηξέρεη ν squid 

4. Απνζεθεύνπκε ην λέν έγγξαθν ζαλ wpad.dat ζην θάθειν c:\inetpub\wwwroot 

πνπ είλαη ν default published θάθεινο ηνπ IIS  

5. Αλνίγνπκε ην εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ IIS (Start  Administrative Tools  In-

ternet Information Services). 

 

6. Γεμί θιηθ  Ιδηόηεηεο ζην default website. 
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7. Πεγαίλνπκε ζην Tab ΗTTP Headers θαη ύζηεξα ζηελ επηινγή MIME Types 

 

8. Δπηιέγνπκε New θαη βάδνπκε dat θαη application/x-javascript-config ζηα 

αληίζηνηρα πεδία. 
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9. Κάλνπκε restart ην IIS Service. 

 

10. Δπηβεβαηώλνπκε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηωλ αλωηέξω βεκάηωλ κε ηε ζύλδεζε από 

έλα ζηαζκό εξγαζίαο ζηε ζειίδα http://wpad/wpad.dat, ζηελ νπνία πξέπεη λα ιά-

βνπκε ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ wpad.dat, πνπ εηζάγακε λωξίηεξα 

11. Γηα λα αμηνπνηήζνπκε ην πξωηόθνιιν wpad από ηνπο ζηαζκνύο εξγαζίαο πξέπεη 

λα ελεξγνπνηήζνπκε ηηο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 3. 

http://wpad/wpad.dat
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2.1.3 Ρσθμίζεις Squid για απαγόρεσζη πρόζβαζης ηων τρηζηών 
ζε ζσγκεκριμένες ζελίδες 

Σν ΠΓ γηα λα πξνζηαηεύζεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ από αθαηάιιειν θαη επηθίλδπλν πεξη-

ερόκελν ζην Γηαδίθηπν, παξέρεη ηελ ππεξεζία Web Filtering κε ηελ νπνία απαγνξεύ-

εηαη ε πξόζβαζε ζε ζειίδεο: 

 πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην κίζνο θαη ηε βία 

 πνπ πξνωζνύλ ηα λαξθωηηθά 

 κε ηπρεξά παηρλίδηα 

 κε πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν 

 πνπ πξνωζνύλ ην ξαηζηζκό 

ηελ πεξίπηωζε πνπ νη ρξήζηεο ηνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ δηαπηζηώζνπλ πωο έρνπλ πξό-

ζβαζε ζε ζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερόκελν, πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ άκεζα ηελ 

ππεξεζία Web Filtering (cachemaster@sch.gr), ώζηε ε απαγόξεπζε πξόζβαζεο ζε 

απηέο λα ηζρύζεη ζην ζύλνιν ηνπ ΠΓ. 

ηελ πεξίπηωζε πνπ ην αίηεκα αθνξά ζε ζειίδεο πνπ δελ απαγνξεύνληαη, θαζώο εί-

λαη αμηνπνηήζηκεο από ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ηόηε πξέπεη λα εηζα-

ρζνύλ θαλόλεο απαγόξεπζεο ζηνλ proxy server, κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

1. Γεκηνπξγνύκε έλα λέν αξρείν κε όλνκα squid-block.acl ζηε ζέζε c:\squid\etc 

θαη κε πεξηερόκελν ηηο ηζηνζειίδεο γηα ηηο νπνίεο ζέινπκε λα απαγνξεύζνπκε 

ηελ πξόζβαζε. Γηα παξάδεηγκα πξνζζέηνπκε 

 

 

 

ώζηε λα απαγνξεπηεί ε πξόζβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ ην url ηνπο πεξηιακβάλεη 

ηα ζηνηρεία “facebook.com” θαη “hi5.com”. 

2. Δηζάγνπκε ηηο αθόινπζεο γξακκέο ζην αξρείν squid.conf (C:\squid\etc) (ζε 

νπνηαδήπνηε ζεηξά; Καηά πξνηίκεζε κεηά από ηε γξακκή #Recommended 

minimum configuration): 

 

 

 

Η παξάκεηξνο „-i‟εμαζθαιίδεη πωο ε πξόζβαζε ζηηο δηεπζύλζεηο ζα απαγν-

ξεπζεί αλεμάξηεηα από ην αλ εηζαρζνύλ από ην ρξήζηε κε κηθξνύο ή θεθα-

ιαίνπο ραξαθηήξεο. 

3. Απνζεθεύνπκε ην αξρείν θαη θάλνπκε restart ην squid service. 

 

2.2 Σε περιβάλλον Ubuntu 

2.2.1 Βαζική εγκαηάζηαζη 

 

1. Αξρηθά επηιέγνπκε ην δηαρεηξηζηή παθέηωλ Synaptic 

acl bad url_regex -i "C:\squid\etc\squid-block.acl" 

http_access deny bad 

 

.facebook.com 

.hi5.com 
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2. ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε «Αλαδήηεζε» θαη πιεθηξνινγνύκε Squid 

 

 

3. Δπηιέγνπκε ην παθέην squid θαη ζηε ζπλέρεηα εκείωζε γηα εγθαηάζηαζε 



ΔΑΙΣΤ/Σερληθή ηήξημε Δγθαηάζηαζε θαη Γηακόξθωζε Squid Server ζε ΔΠΔΗΤ 

 15 

 

 

 

 

4. Δπηιέγνπκε εθαξκνγή θαη ε εγθαηάζηαζε μεθηλά. 
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5. ηε ζπλέρεηα πεγαίλνπκε Δθαξκνγέο  Βνεζήκαηα  Σεξκαηηθό θαη πιεθηξν-

ινγνύκε:  
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sudo nano /etc/squid/squid.conf. 

ην αξρείν πνπ έρεη αλνίμεη ζπκπιεξώλνπκε ηηο εμήο γξακκέο: 

 

 

 

6. Παηάκε Ctrl + X θαη ζηε ζπλέρεηα Y (yes).  

7. Γίλνπκε ηελ εληνιή /etc/init.d/squid restart έηζη ώζηε λα γίλνπλ apply νη θαη-

λνύξγηεο ξπζκίζεηο από ηνλ squid. 

8. Ρπζκίδνπκε ηνλ browser ηνπ εμππεξεηεηή λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ Squid Proxy, πιε-

θηξνινγώληαο ηελ δηεύζπλζε 127.0.0.1 (ή 10.x.y.z) θαη ωο πόξηα ηελ 3128 ζηηο 

ξπζκίζεηο ζύλδεζεο. 

 

 

2.2.2 Ρσθμίζεις Squid για ηην λειηοσργία ηοσ πρωηοκόλλοσ Wpad 
(ασηόμαηη ρύθμιζη ηων ζηαθμών εργαζίας για ηη τρήζη ηοσ 
squid ή μη ανάλογα με ηη διαθεζιμόηηηά ηοσ) 

Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξωηνθόιινπ wpad αθελόο νη browsers ηωλ ζηαζκώλ 

εξγαζίαο (εθόζνλ έρνπλ απηόκαην εληνπηζκό ξπζκίζεωλ δηακεζνιαβεηή ελεξγν-

πνηεκέλν)  

 δελ απαηηνύλ επηπιένλ ξπζκίζεηο γηα ηνλ proxy θαη  

 εάλ γηα θάπνην ιόγν ν Squid server δελ είλαη δηαζέζηκνο (πρ ιόγω βιάβεο 

πιηθνύ, ιόγω πξνβιήκαηνο ζην ιεηηνπξγηθό ηνπ ζύζηεκα θιπ) νη ζηαζκνί 

εξγαζίαο απηόκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζην Internet απεπ-

ζείαο κέζω ηνπ δξνκνινγεηή.  

 

acl sch src 10.x.y.z/24 

http_access allow sch 
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Γηα ηε ιεηηνπξγία απηή ρξεηάδνληαη επηπιένλ νη αθόινπζεο ξπζκίζεηο ζηνλ εμπ-

πεξεηεηή πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ν SQUID: 

1. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ Apache web-server. Αλνίγνπκε έλα ηεξκαηηθό 

(Δθαξκνγέο  Βνεζήκαηα  Σεξκαηηθό) θαη πιεθηξνινγνύκε:  

sudo apt-get install apache2 

 

 

 

2. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θάλνπκε edit ην conf αξρείν πνπ δειώλνληαη ηα mime 

types. Πιεθηξνινγνύκε:  

sudo nano /etc/apache2/mods-available/mime.conf 

θαη πξνζζέηνπκε ηελ παξαθάηω γξακκή: 

AddType application/x-javascript-config dat 

Όηαλ ηειεηώζνπκε παηάκε ην ζπλδπαζκό Ctrlx+x, ύζηεξα Y θαη enter θαη θεύ-

γνπκε από ηνλ editor. 
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3. Κάλνπκε restart ην apache service: sudo /etc/init.d/apache2 restart 

4. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε edit ην αξρείν wpad: 

 

sudo nano /var/www/wpad.dat 

θαη πξνζζέηνπκε ηηο εμήο γξακκέο: 

 

 

 

 

Όπνπ 10.x.y.z ε IP δηεύζπλζε πνπ έρεη ν ubuntu server. 

Όηαλ ηειεηώζνπκε παηάκε ην ζπλδπαζκό Ctrlx+x, ύζηεξα Y θαη enter θαη θεύ-

γνπκε από ηνλ editor. 

function FindProxyForURL(url, host) { 

    return "PROXY 10.x.y.z:3128; DIRECT"; 

} 
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5. Κάλνπκε edit ην αξρείν hosts:  

sudo nano /etc/hosts 

θαη πξνζζέηνπκε ηελ εμήο γξακκή: 

10.x.y.z wpad 

Όπνπ 10.x.y.z ε IP δηεύζπλζε πνπ έρεη ν ubuntu server. 

Απνζεθεύνπκε ην αξρείν πιεθηξνινγώληαο ην ζπλδπαζκό Ctrlx+x, ύζηεξα Y θαη 

enter θαη θεύγνπκε από ηνλ editor. 
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2.2.3 Ρσθμίζεις Squid για απαγόρεσζη πρόζβαζης ηων τρηζηών 
ζε ζσγκεκριμένες ζελίδες 

Σν ΠΓ γηα λα πξνζηαηεύζεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ από αθαηάιιειν θαη επηθίλδπλν πεξη-

ερόκελν ζην Γηαδίθηπν, παξέρεη ηελ ππεξεζία Web Filtering κε ηελ νπνία απαγνξεύ-

εηαη ε πξόζβαζε ζε ζειίδεο: 

 πνπ πξνπαγαλδίδνπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην κίζνο θαη ηε βία 

 πνπ πξνωζνύλ ηα λαξθωηηθά 

 κε ηπρεξά παηρλίδηα 

 κε πνξλνγξαθηθό πεξηερόκελν 

 πνπ πξνωζνύλ ην ξαηζηζκό 

ηελ πεξίπηωζε πνπ νη ρξήζηεο ηνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ δηαπηζηώζνπλ πωο έρνπλ πξό-

ζβαζε ζε ζειίδεο κε αθαηάιιειν πεξηερόκελν, πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ άκεζα ηελ 

ππεξεζία Web Filtering (cachemaster@sch.gr), ώζηε ε απαγόξεπζε πξόζβαζεο ζε 

απηέο λα ηζρύζεη ζην ζύλνιν ηνπ ΠΓ. 

ηελ πεξίπηωζε πνπ ην αίηεκα αθνξά ζε ζειίδεο πνπ δελ απαγνξεύνληαη, θαζώο εί-

λαη αμηνπνηήζηκεο από ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, ηόηε πξέπεη λα εηζα-

ρζνύλ θαλόλεο απαγόξεπζεο ζηνλ proxy server, κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: 

 

1. Αλνίγνπκε ην αξρείν squid.conf (sudo nano /etc/squid/squid.conf) γηα επε-

μεξγαζία θαη πξνζζέηνπκε ηηο εμήο γξακκέο: 

 

 

 

2. Γεκηνπξγνύκε έλα λέν αξρείν κε όλνκα squid-block.acl: 

sudo nano /etc/squid/squid-block.acl 

3. ην αξρείν squid-block.acl πξνζζέηνπκε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζέινπκε λα α-

παγνξεύζνπκε ηελ πξόζβαζε. Γηα παξάδεηγκα εάλ πξνζζέζνπκε 

 

 

 

Θα απαγνξεπηεί ε πξόζβαζε ζηηο ζειίδεο πνπ ην url ηνπο πεξηιακβάλεη ηα ζηνη-

ρεία “facebook.com” θαη “hi5.com”. 

Δπεηδή έλαο αξηζκόο ηζηνζειίδωλ απαγνξεύνληαη από ηελ ππεξεζία content filter-

ing ηνπ ΠΓ δελ έρεη λόεκα λα ηηο πξνζζέηεηε θαη ζην squid-block.acl. 

4. Όηαλ ηειεηώζνπκε, απνζεθεύνπκε ην αξρείν θαη θάλνπκε restart ην squid ser-

vice (sudo /etc/init.d/squid restart). 

 

acl bad url_regex -i "/etc/squid/squid-block.acl" 

http_access deny bad 

 

.facebook.com 

.hi5.com 
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3 Ρσθμίζεις ηων ζηαθμών εργαζίας για να τρηζιμο-
ποιούν ηο διακομιζηή μεζολάβηζης squid 

Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ζε επηπιένλ ξπζκίζεηο ηωλ ζηαζκώλ εξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεύνπλ ην squid θαη λα ην ρξεζηκνπνηνύλ όπνηε απηό είλαη δηα-

ζέζηκν. Αλάινγα ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο ρξεηάδνληαη νη αθό-

ινπζεο ξπζκίζεηο: 

3.1 Σταθμοί Εργασίας MS-Windows 

Θα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ηνπο browser καο γηα απηόκαην εληνπηζκό ξπζκίζεωλ δηα-

θνκηζηή κεζνιάβεζεο. 

Γηα ηνλ Internet Explorer, πεγαίλνπκε Δξγαιεία  Δπηινγέο Internet  πλδέζεηο  

Ρπζκίζεηο LAN θαη επηιέγνπκε ηνλ Απηόκαην εληνπηζκό ξπζκίζεωλ. 

 

 

 

Γηα ηνλ Mozilla Firefox, πεγαίλνπκε Δξγαιεία  Δπηινγέο  Γηα πξνρωξεκέλνπο  

Γίθηπν  Ρπζκίζεηο θαη επηιέγνπκε “Απηόκαηνο εληνπηζκόο ξπζκίζεωλ” δηακεζνια-

βεηή γηα απηό ην δίθηπν. 
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3.1.1 Επιπλέον ρσθμίζεις ζε ζηαθμούς εργαζίας MS-Windows 
ποσ δεν ανήκοσν ζηο domain ηοσ ΕΠΕΗΥ 

Οη ζηαζκνί εξγαζίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζην domain ηνπ ΔΠΔΗΤ δελ ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ππεξεζία DNS ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ΔΠΔΗΤ θαη επνκέλωο δελ γλωξίδνπλ όηη ν 

θόκβνο wpad είλαη ν εμππεξεηεηήο ηνπ ΔΠΔΗΤ. Γηα λα ιπζεί απηό : 

1. Θα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην αξρείν hosts ηωλ windows γηα κπνξνύλ λα αλαδεηή-

ζνπλ ηνλ wpad server.  

a. Πεγαίλνπκε ζην c:\windows\system32\drivers\etc\ θαη αλνίγνπκε γηα 

επεμεξγαζία ην αξρείν hosts κε θάπνηνλ editor ηελ επηινγήο καο. 

b. Δθεί πξνζζέηνπκε ηελ εμήο γξακκή: 

10.x.y.z wpad 

c. Καη απνζεθεύνπκε ην αξρείν. 

3.2 Σταθμοί εργασίας Linux (ότι LTSP Thin Clients τοσ ΣΕ-
ΠΕΗΥ) 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηαζκνί εξγαζίαο επεηδή δελ αλήθνπλ ζην domain ηνπ ΔΠΔΗΤ 

δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ππεξεζία DNS ηνπ εμππεξεηεηή ηνπ ΔΠΔΗΤ θαη επνκέλωο 

δελ γλωξίδνπλ όηη ν θόκβνο wpad είλαη ν εμππεξεηεηήο ηνπ ΔΠΔΗΤ. Γηα λα ιπζεί 

απηό : 

1. Θα πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην αξρείν hosts ηνπ Linux γηα κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ 

ηνλ wpad server.  
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a. Αλνίγνπκε έλα ηεξκαηηθό (Δθαξκνγέο  Βνεζήκαηα  Σεξκαηηθό) 

θαη πιεθηξνινγνύκε: 

sudo nano /etc/hosts 

b. θαη πξνζζέηνπκε ηελ εμήο γξακκή: 

10.x.y.z wpad 

(Όπνπ 10.x.y.z ε IP δηεύζπλζε πνπ έρεη ν εμππεξεηεηήο πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ν Squid). 

c. Όηαλ ηειεηώζνπκε παηάκε ην ζπλδπαζκό Ctrl+x, ύζηεξα Y θαη enter 

θαη θεύγνπκε από ηνλ editor. 

 

2. ηε ζπλέρεηα ξπζκίδνπκε ηνλ Mozilla Firefox γηα απηόκαην εληνπηζκό ξπζκίζεωλ. 

Πεγαίλνπκε: Edit  Preferences  Advanced  Network  Settings θαη επηιέ-

γνπκε Auto-detect proxy setting for this network. 
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