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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η υπ
πηρεσία ελέέγχου περιεχ
χομένου τουυ Πανελλήννιου Σχολικ
κού Δικτύουυ (ΠΣΔ) έχεει σκοπό
την προστασία
α των ανήλικων χρη
ηστών από σελίδες με ακατάλλληλο περιεχόμενο
απαγγορεύοντας την πρόσβα
γίνεται σε κεντρικό
αση σε αυτέές. Η απαγό
όρευση της πρόσβασης
π
κ
σημεείο του δικττύου, εφαρμ
μόζεται για όλους συνολικά τους χρήστες τοου ΠΣΔ κα
αι αφορά
σελίδ
δες με περιεχόμενο όπ
πως πορνογγραφία, βία
α, ναρκωτικ
κά, τυχερά παιγνίδια κλπ. Το
σύνολο των ακα
ατάλληλων σελίδων δδιατηρείται σε βάση δεεδομένων κκαι επικαιρο
οποιείται
πό ανάλογες βάσεις δεεδομένων πο
ου διατίθεντται δωρεάν στο διαδίκττυο, όσο
τακτικά τόσο απ
από τους ίδιο
ους τους χρή
ήστες του Π
ΠΣΔ.
και α
Η πα
αρούσα μελέέτη εξετάζει την τρέχουυσα μορφή της
τ υπηρεσίας και προττείνει βελτιώ
ώσεις και
αναβ
βαθμίσεις πο
ου μπορούν να γίνουν σ
σε αυτήν στα
α πλαίσια του έργου «ΣΤ
ΤΗΡΙΖΩ».

ΙΤΥΕ
Ε
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
ΦΗ ΤΡΕΧΟΥ
ΥΣΑΣ ΜΟΡΦ
ΦΗΣ ΥΠΗΡ
ΡΕΣΙΑΣ
Η τρέχουσα μορφή
μ
της υπηρεσίαςς περιεχομέένου υλοπο
οιείται στον
ον κεντρικό
ό κόμβο
ουργίας του ΠΣΔ στην Αθήνα. Εκεεί βρίσκεταιι ο συνοριακ
κός δρομολλογητής του
υ ΠΣΔ, η
λειτο
σύνδεση του ΠΣΔ με τον πά
άροχό του (Ε
ΕΔΕΤ) και καταλήγουν
κ
όλες οι γρααμμές κορμο
ού του.
Ο συυνοριακός δρομολογητ
δ
τής αναδρομ
μολογεί αυττομάτως τις
ς αιτήσεις H
HTTP των χρηστών
χ
του Π
ΠΣΔ σε μια συστοιχία εξυπηρετητώ
ε
ών με τη χρή
ήση της τεχν
νολογίας Ciisco IP policcy. Στους
εξυπη
ηρετητές λεειτουργεί το λογισμικό Squid ως trransparent proxy
p
serveer αναχαιτίζο
οντας με
διαφανή τρόπο
ο τις αιτή
ήσεις των χρηστών. Οι χρήσττες, δηλαδδή, του ΠΣΔ
Π
δεν
λαμβάνοντα
αι την ύπαρξξη του proxyy server, ούτε χρειάζετα
αι να προχω
ωρήσουν σε ρύθμισή
αντιλ
του σ
στους φυλλ
λομετρητές τους
τ
(web b
browsers). Η καταλληλ
λότητα ή όχχι του περιεεχομένου
που ζητούν οι χρήστες
χ
κρ
ρίνεται από το λογισμιικό SquidGuard, το οπ
ποίο διατηρ
ρεί βάση
α
ους ιστότοπ
πους και ισ
στοσελίδες. Σε περίπτω
ωση που το
ο αίτημα
δεδομένων με ακατάλληλο
ηλο ο χρήσττης ανακατεευθύνεται σεε μια ενημερ
ρωτική σελίδδα, αλλιώς το
τ Squid
κριθεεί ακατάλλη
αναλ
λαμβάνει να
α εξυπηρεττήσει το αίίτημα, φέρ
ρνοντας το σχετικό ααντικείμενο από το
διαδίίκτυο.
Μια γγενική εικόννα της διαδιικασίας που ακολουθείτται περιγράφ
φεται στο ακκόλουθο σχ
χήμα:

LAN

Σχολικός
Δρομολογητής
DSL

1. Α
Απόπειρα
Brow
wser προς
W
WWW

Δρομολλογητής
Συγκένττρωσης

Συνοριακός
δρομολογητής
με Policy

22. Αναχαίτηση της
κλήσης προς
πόρτα 80 και
εκτροπή στους
Proxy
3. Έλεγχος
ννομιμότητας της
κλήσης και λήψη
κλ
πεεριεχομένου από
τους Proxy

Proxy Se
ervers

4. Αποστολή
ππεριεχομένου
σστον Browser

Εικόν
να 1 Διαδικασίία αναδρομολ
λόγης κίνηση ς HTTP

Ακολ
λουθεί ανάλ
λυση των υπο
ομερών τηςς υπηρεσίας::

ΙΤΥΕ
Ε
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2.1 ΣΥΣΤΟΙΧ
ΧΙΑ ΕΞΥΠΗ
ΗΡΕΤΗΤΩΝ
Ν
Για ττην εξυπηρ
ρέτηση τωνν αναγκών της υπηρεεσίας έγινε προμήθειαα 16 υπολογγιστικών
συσττημάτων HP
P ProLiant DL380 G5 στα πλαίσ
σια του έργου e-dataceenter. Από αυτά, 8
χρησ
σιμοποιούντα
αι από την υπηρεσία, 2 χρησιμοπο
οιούνται ως εφεδρικά κκαι για δοκιιμές, ενώ
τα υπ
πόλοιπα 6 έχουν δανειστεί σε άλλλες υπηρεσ
σίες του ΠΣΔ για την κκάλυψη επεειγουσών
αναγγκών. Κάθε ένα από τα
τ συστήμα
ατα αυτά πεεριλαμβάνει ένα επεξεεργαστή Inttel Xeon
E5420, 2 GB κενντρικής μνή
ήμης, 3 δίσκ
κους SAS σεε διάταξη RAID1
R
(mirrror) + hot spare
s
και
ό υποσύστημα τροφοδο
οσίας. Η εγκ
κατάσταση των
τ συγκεκριμένων συσστημάτων έγινε
έ
στις
διπλό
αρχές του έτους 2010.
Στα σ
συστήματα που χρησιμοποιούνται από την υπη
ηρεσία έχει εγκατασταθθεί η έκδοση
η 7.3 του
λειτο
ουργικού συστήματος FreeBSD
F
καιι έχει παραμ
μετροποιηθεεί σύμφωναα με τα πρόττυπα του
Κέντρου Δικτύω
ων του ΕΜΠ. Έχει ληφθθεί ιδιαίτερη
η μέριμνα ώστε όλα τα συστήματα
α να είναι
αμετροποιημ
μένα με τον ίδιο ακριβώ
ώς αυτοματο
οποιημένο τρόπο και ναα διαφέρουνν μόνο σε
παρα
συγκ
κεκριμένες παραμέτρους
π
ς που αφοροούν το καθέένα από αυτά, όπως διεύύθυνση IP(((Internet
Proto
ocol addresss), hostna
ame κλπ. Μ
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεεται η ομοιόμορφη
συμπ
περιφορά το
ους, επιτυγχ
χάνεται η δια
ατήρηση το
ου διαχειρισττικού κόστοους τους σεε χαμηλά
επίπεεδα ασχέτω
ως του πλήθ
θους των μη
ηχανών, δίνεται η δυνα
ατότητα εύκκολης και γρήγορης
γ
προσ
σθήκης επιπ
πλέον μηχαννών όποτε α
αυτό θεωρηθ
θεί σκόπιμο για τις ανάάγκες της υπ
πηρεσίας
και δεν είναι αναγκαία
α
η λήψη ανντιγράφων ασφαλείας (backup) για κάθε σύστημα
ξεχωριστά.
ον του λειτο
ουργικού συ
υστήματος, έχουν εγκαττασταθεί κα
αι χρησιμοπ
ποιούνται τα
α πακέτα
Πλέο
λογισ
σμικού Squid (έκδοση 2.7),
2
SquidG
Guard (έκδοσ
ση 1.4) και Nginx
N
(έκδοοση 1.2).
Το Sq
quid λειτουργεί ως διαμεσολαβητή
ής (proxy seerver) για τη
ην εξυπηρέττηση των αιττημάτων
HTTP των χρησ
στών του ΠΣ
ΣΔ. Τα αιτή
ήματα των χρηστών
χ
πρ
ροωθούνταιι στη συστο
οιχία από
τον κεντρικό δρομολογητ
δ
τή ως ροέςς πακέτων (packet flows)
f
πρω
ωτοκόλλου TCP με
θύνσεις IP προορισμού
π
εκτός ΠΣΔ και θύρα προορισμού
π
80. Το υποσσύστημα δικ
κτύου σε
διευθ
κάθεε εξυπηρετη
ητή είναι ρυ
υθμισμένο κ
καταλλήλωςς ώστε να αναγνωρίζε ι τις συγκεκριμένες
α του Squid για τον περ
ραιτέρω χειιρισμό. Οι ρυθμίσεις
ρ
ροές και να τις προωθεί σττη διεργασία

ΙΤΥΕ
Ε
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αυτέςς περιλαμβάνουν τη
ην εγκατάσ
σταση πυρ
ρήνα με ενεργοποιημ
ε
μένη την επιλογή
IPFIR
REWALL_FO
ORWARD (βλ. /usr/srrc/sys/amd6
64/conf/SCH
H) και ενερργοποίηση του
τ ipfw
με κα
ατάλληλες παραμέτρου
π
υς για την πρ
ροώθηση τω
ων ροών HT
TTP στην θύύρα 80 του loopback
l
interrface lo0 όπ
που «ακούει»
» η διεργασ
σία του Squiid (βλ. /etc//rc.conf καιι /etc/firewa
all.conf).
Καθώ
ώς σε ώρεςς αιχμής κά
άθε εξυπηρρετητής μπο
ορεί να κλη
ηθεί να εξυυπηρετήσει έως και
μερικ
κές εκατονττάδες αιτήμα
ατα HTTP ττο δευτερόλ
λεπτο, η διερ
ργασία του SSquid έχει ρυθμιστεί
ρ
έτσι ώστε να μη
ην διατηρεί αντίγραφα
α των αιτημάτων (σελίδ
δες HTML, εικόνες κλ
λπ.) στον
κό δίσκο. Το
Τ παραπάννω κρίθηκεε σκόπιμο, γιατί σε τέέτοιους ρυθθμούς η δια
αδικασία
τοπικ
εγγρα
αφής, αναζή
ήτησης και ανάγνωσης από το δίσκ
κο δημιουργ
γούσε φαινόόμενα κορεσ
σμού και
προσ
σκαλούσε σο
οβαρές καθυ
υστερήσεις στην εξυπηρέτηση των
ν αιτημάτωνν. Εξάλλου, το
τ εύρος
ζώνη
ης (bandwid
dth) των συννδέσεων τουυ ΠΣΔ με το πάροχό του (ΕΔΕΤ) κκαι στη συννέχεια με
το διιαδίκτυο είναι πλέον τό
όσο που τα οοφέλη από τη λειτουργ
γία του Squiid ως cachin
ng proxy
είναι μηδαμινά.
Το Sq
quidGuard, που λειτουργεί σαν υποοδιεργασία του Squid, διατηρεί
δ
τη βάση δεδομ
μένων με
τις α
ακατάλληλες σελίδες και
κ αναλαμ
μβάνει το ρό
όλο του δια
αιτητή επιτ ρέποντας ή μη την
πρόσ
σβαση στις σελίδες που
υ ζητούν οι χρήστες. Η βάση δεδο
ομένων είνααι πανομοιόττυπη για
όλουυς τους εξυπ
πηρετητές τη
ης συστοιχία
ας. Ο κάθε εξυπηρετηττής διατηρείί το δικό του τοπικό
αντίγγραφο που ανανεώνετα
αι αυτομάτω
ως από κενντρικό σημεείο. Η βάσηη περιλαμβά
άνει ανά
κατηγορία ακατά
άλληλου πεεριεχομένου :
1..

λίστα οννομάτων δικ
κτυακών τόπ
πων (hostnaames, διευθύνσεις IP, d
domain nam
mes) που
περιέχου
υν αποκλεισττικά ακατάλλληλο περιεεχόμενο,

22. λίστα διιευθύνσεων ιστοσελίδω
ων (URLs) με ακατάλ
λληλο περιε
ιεχόμενο πο
ου όμως
φιλοξενο
ούνται σε δικτυακούςς τόπους που δεν περιλαμβάννουν αποκ
κλειστικά
ακατάλλ
ληλο περιεχό
όμενο,
33. λίστα με
μ λέξεις κλειδιά
κ
καιι κανονικέςς εκφράσεις (regularr expressions) που
θεωρούννται ακατάλ
λληλες και μπορεί να εμφανιστού
ύν σε οποιοοδήποτε σημείο της
διεύθυνσ
σης μιας ιστο
οσελίδας.
Η δια
αδικασία αξξιολόγησης της καταλλληλότητας ενός δικτυα
ακού τόπου ή μιας ιστο
οσελίδας
γίνετται από τουςς συντάκτεςς των παραπ
απάνω λιστώ
ών. Η υπηρεεσία ελέγχοου περιεχομέένου του
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ΠΣΔ χρησιμοπο
οιεί αντίγρα
αφα των συγγκεκριμένω
ων λιστών για ελέγξει ττην καταλλ
ληλότητα
των σ
σελίδων που
υ ζητούν οι χρήστες τουυ, ελέγχοντα
ας σε πραγμ
ματικό χρόννο αν κάποιο
ο από τα
hostn
name, διεύθ
θυνση IP, do
omain namee ή URL τηςς σελίδας τα
αυτίζεται με εγγραφή σττη βάση.
Σε κ
καμία περίπττωση δεν γίνεται
γ
έλεγχ
γχος του πεεριεχομένου των σελίδω
ων και τωνν λοιπών
κειμένων, όπως
ό
εικόνεες, που ζηττούν οι χρ
ρήστες και προσπάθειαα αξιολόγησης της
αντικ
κατα
αλληλότητάςς τους. Κάττι τέτοιο θα
α απαιτούσεε πιθανώς πολλαπλάσιο
π
ους υπολογγιστικούς
πόρο
ους και εξελ
λιγμένο λογισμικό που δδεν είναι δια
αθέσιμο προ
ος χρήση, τοουλάχιστον με άδεια
open
n source και χωρίς επιπλ
λέον κόστοςς.
Επίση
ης, στη βά
άση διατηρο
ούνται ορισ
σμένες επιπ
πλέον κατηγορίες περριεχομένου που δεν
εμπίπ
πτουν άμεσα
α σε αυτήν της
τ ακατάλλληλης για αννηλίκους. Οι
Ο κατηγορίεες αυτές είνα
αι:
1..

Εξυπηρεττητές στο διαδίκτυο
δ
ποου λειτουργο
ούν ως open
n proxies κααι θα μπορο
ούσαν να
χρησιμοπ
ποιηθούν απ
πό τους χρ
ρήστες του ΠΣΔ για την παράκαμμψη της υπ
πηρεσίας
ελέγχου περιεχομένο
ου.

22. Παραβια
ασμένοι ισττότοποι ή ιστοσελίδεςς που έχου
υν μολυνθεεί από επιττηδείους,
φιλοξενο
ούν επικίνδυ
υνο υλικό ((viruses, maalware κλπ.) και τυχόνν επίσκεψη σε
σ αυτές
θα μπορο
ούσε να οδη
ηγήσει σε μα
αζική μόλυνσ
ση υπολογισ
στών του ΠΣ
ΣΔ.
33. Ιστότοπο
οι ή ιστοσελ
λίδες με ακα
ατάλληλο υλικό
υ
που πεεριλαμβάνοονται σε κάπ
ποια από
όλες τις προηγούμεενες κατηγοορίες, αλλά προς το πα
αρόν ακόμαα δεν περιέχ
χονται σε
κάποια από
α
τις λίσττες που χρη
ησιμοποιεί η υπηρεσία. Τέτοιες πεεριπτώσεις συνήθως
σ
αναφέρο
ονται από τους χρήσττες του ΠΣΔ και πρ
ροστίθενται στη συγκεεκριμένη
ξεχωρισττή κατηγορίία.
4
4. Ιστότοπο
οι ή ιστοσελ
λίδες που κ
κακώς αναφ
φέρονται ως
ς ακατάλληλλες στις λίσ
στες που
χρησιμοπ
ποιεί η υπη
ηρεσία. Τέττοιες περιπ
πτώσεις συν
νήθως αναφ
φέρονται από
α
τους
χρήστες του ΠΣΔ και προστίθεενται στη συ
υγκεκριμένη
η ξεχωριστή κατηγορία ώστε να
ούν από τον αποκλεισμόό.
εξαιρεθο
Το N
Nginx λειτου
υργεί ως απ
πλός εξυπη
ηρετητής WWW
W
στον οποίο κατααλήγουν οι χρήστες
όταν ζητούν να επισκεφτούν
ε
ν κάποια ακ
κατάλληλη σελίδα. Φιλ
λοξενεί μόνοο μια στατική σελίδα
που ενημερώνει το χρήστη
η για τους λλόγους που δεν έχει πρόσβαση στ
στην ιστοσελ
λίδα που
κώς ζήτησε.. Επιπλέον του
τ παρέχει οδηγίες για
α τη διαδικασ
σία που μποορεί να ακολ
λουθήσει
αρχικ
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στην περίπτωση
η που θεωρεί ότι η αρ
ρχική ιστοσελίδα έχει κακώς
κ
κριθθεί ακατάλλ
ληλη και
επιθυυμεί να αιτη
ηθεί την άρσ
ση του περιοορισμού. Η χρήση του λογισμικούύ Nginx σε σχέση
σ
με
άλλα
α πιο δημοφ
φιλή, όπως ο Apache H
HTTPd, κρίθ
θηκε σκόπιμ
μη για εξοικοονόμηση πό
όρων του
συσττήματος.

Εικόν
να 2 Ενημερωττική σελίδα για
γ ακατάλληλ
λο ιστότοπο

Για ττην αποδοτιικότερη λειττουργία τηςς υπηρεσίαςς σε κάθε σύστημα
σ
λειιτουργεί ξεχ
χωριστός
εξυπη
ηρετητής ονοματολογ
ο
γίας (recurssive cachin
ng name server),
s
ο οποίος εξυ
υπηρετεί
αποκ
κλειστικά τα
α αιτήματα του
τ ίδιου τοου συστήματτος, ως επί τω πλείστοον προερχόμ
μενα από
το Sq
quid. Χρησιιμοποιείται το λογισμικ
κό ISC BIND
D όπως δια
ατίθεται προοεγκατεστημ
μένο από
το λεειτουργικό σύστημα.
σ

2.2 ΡΥΘΜΙΣΕΕΙΣ

ΑΝ
ΝΑΚΑΤΕΥΘ
ΘΥΝΣΗΣ

ΚΙΝΗΣΗ
ΗΣ

ΣΤΟ
Ο

ΣΥΝΟ
ΟΡΙΑΚΟ

ΔΡΟΜΟΛ
ΛΟΓΗΤΗ
Ο συυνοριακός δρομολογηττής του ΠΣ
ΣΔ είναι έννας Cisco 7604.
7
Ανάμμεσα στα υπόλοιπα
υ
χαρα
ακτηριστικά του είναι και
κ η υποσ
στήριξη της τεχνολογία
ας IP Policyy, που επιτρέπει το

ΙΤΥΕ
Ε

10

Π2.14 – v1.1@30/7/22012

χειρισ
μολογείται μέσω
μ
της συ
υσκευής με διαφορετικ
κό τρόπο
σμό μέρος της κίνησηςς που δρομ
(από την συνήθ
θη δρομολό
όγηση με βά
άση το πεδ
δίου της διεεύθυνσης πρροορισμού) εφόσον
πληρ
ροί συγκεκριιμένα κριτήρ
ρια που ορίζζονται από το
τ διαχειρισ
στή της.
Η συυγκεκριμένη
η τεχνολογία
α χρησιμοπ
ποιείται από
ό την υπηρεεσία ελέγχοου περιεχομ
μένου ως
μηχα
ανισμός διαφ
φανούς ανα
ακατεύθυνση
ης των αιτη
ημάτων HTT
TP των χρηηστών του ΠΣΔ
Π
που
προο
ορίζονται πρ
ρος το διαδίκτυο. Συγκ
κεκριμένα, οι
ο ροές πακ
κέτων που ικ
ικανοποιούνν όλες οι
ακόλ
λουθες συνθήκες:
1..

πρωτόκο
ολλο TCP,

22. διεύθυνσ
ση (IP) αφεττηρίας από ττο δίκτυο το
ου ΠΣΔ,
33. διεύθυνσ
ση (IP) προο
ορισμού εκτόός δικτύου ΠΣΔ,
Π
4
4. θύρα (po
ort) προορισ
σμού ίσο με 80
αντί να δρομολ
λογηθούν προς
π
το δ ιαδίκτυο, δρομολογού
δ
νται προς τη συστοιιχία των
ηρετητών τη
ης υπηρεσία
ας ελέγχου π
περιεχομένο
ου. Η κατανομή των αιττημάτων μετταξύ των
εξυπη
οκτώ
ώ εξυπηρετητών της συσ
στοιχίας γίννεται με βάσ
ση τα τρία τεελευταία bitts της διεύθυ
υνσης IP
προο
ορισμού, δηλ
λαδή του ισ
στοτόπου ποου φιλοξενεεί τη σελίδα
α που ζητά ο χρήστης.. Με τον
τρόπ
πο αυτό κάθ
θε ιστότοποςς, εφόσον χχρησιμοποιεεί μία μόνο διεύθυνση IIP θα εξυπη
ηρετείται
πάντα από τον ίδ
διο εξυπηρετητή της συυστοιχίας. Η συγκεκριμένη συμπεριιφορά είναι χρήσιμη
φανίζεται κ
κάποιο πρό
όβλημα και απαιτείτααι αποσφαλ
λμάτωση
στις περιπτώσεεις που εμφ
ugging).
(debu
Τελικ
κά, ο υπολο
ογιστής του χρήστη κατταλήγει, εν αγνοία του,, να συνάπττει μία σύνδεση TCP
με ένναν από τουςς εξυπηρετη
ητές της συσ
στοιχίας, αντί με τον εξυ
υπηρετητή ττης ιστοσελ
λίδας που
ζήτησ
σε.
Για ττις περιπτώ
ώσεις εξαιρέέσεων, στις παραπάνω
ω συνθήκες προστίθετααι άλλη μία
α με την
μορφ
φή access list. Εάν η διεύθυνση
η (IP) προ
οορισμού τα
αιριάζει με μία εγγρα
αφή της
συγκ
κεκριμένης access
a
list, τότε
τ
ακόμα και εάν ικα
ανοποιεί τις αρχικές τέσσσερις συνθήκες δεν
ανακ
κατευθύνετα
αι. Οι περιπττώσεις εξαιρ
ρέσεων που περιλαμβάν
νονται στη σσυγκεκριμέννη access
list χχωρίζονται σε
σ δύο κατηγγορίες:

ΙΤΥΕ
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1..

Δίκτυα που
π δεν περ
ριέχουν ακατ
ατάλληλο πεεριεχόμενο, εξ ορισμούύ ή κατόπιν ελέγχου
και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους χρήσ
στες. Για παράδειγμα, ελληνικά ή διεθνή
ακαδημα
αϊκά ή ερευ
υνητικά δίκ
κτυα, υπηρεσίες του Υπουργείου
Υ
υ Παιδείας και του
Ελληνικο
ού Κράτου
υς, δίκτυα που προσφέρουν ενημερώσεις
ε
ς για λειττουργικά
συστήμα
ατα (Microssoft updatees) ή για «αντιβιοτικά» (antiviruss updates) κλπ. Η
εξαίρεση
η τέτοιων πεεριπτώσεων γίνεται για την
τ εξοικονόμηση πόρω
ων της υπηρ
ρεσίας.

22. Συγκεκριμένοι δημο
οφιλείς ιστόότοποι, με κατάλληλο περιεχόμενο
π
ο, οι οποίοι θεωρούν
ημένο αριθμ
μό κλήσεων που δέχοννται από του
υς εξυπηρεττητές της υπ
πηρεσίας
τον αυξη
ελέγχου περιεχομένο
ου ως ένδειξξη κακής χρ
ρήσης και απ
παγορεύουνν την πρόσβ
βαση από
αυτούς. Αθροιστικά
ά πρόκειται για μερικέςς δεκάδες περιπτώσεις
π
που αυξάνονται με
μ την πά
άροδο του χρόνου. Αρχικά, γιινόταν προ
οσπάθεια
αργούς ρυθμούς με
ωνίας με του
υς διαχειρισ
στές του κά
άθε ιστότοπ
που για τηνν επίλυση της
τ κάθε
επικοινω
περίπτωσ
σης. Το κόσ
στος όμως σ
σε ανθρώπινο
ους πόρους από την πλλευρά της υπ
πηρεσίας
ελέγχου περιεχομέννου ήταν υπ
περβολικά υψηλό
υ
και συνεπώς
σ
ασσύμφορο, οπ
πότε και
ηκε η τρέχου
υσα λύση τη
ης παροδικής ή μόνιμης
ς εξαίρεσης.
επιλέχθη
Το τρέχον σύστημα ανακαττεύθυνσης κ
και κατανομ
μής της κίνησης HTTP
P επιλέχθηκ
κε καθώς
κατέστει δυννατή η υλοπ
ποίηση της λλύσης που περιελάμβαν
π
νε τη χρήση ενός εξειδικ
κευμένου
δεν κ
μεταγγωγέα επιπ
πέδου 4/7 (Layer
(
4/7 switch). Η λύση του
υ μεταγωγέαα επιπέδου 4/7 θα
προσ
σέφερε δυννατότητα καλύτερης
κ
κατανομήςς του φορτίου της υπηρεσίαςς στους
εξυπη
ηρετητές της συστοιχ
χίας, ασχέτω
ως του πλ
λήθους τους και δυναατότητα αυ
υτόματης
αναδ
δρομολόγησ
σης της κίνησης ενός εξξυπηρετητή στους υπόλ
λοιπους σε π
περίπτωση αστοχίας
α
του. Ό
Όμως, η συ
υγκεκριμένη λύση απαιττούσε και συ
υγκεκριμένη
η δικτυακή ττοπολογία εντός
ε
του
ΠΣΔ, με ξεχωρ
ριστό δρομολογητή σεε ρόλο απ
ποκλειστικά συνοριακοού (border router),
ρικό δρομολ
λογητή (corre router) μ
με τις συνδέέσεις κορμού να καταλλήγουν σε αυτόν
α
και
κεντρ
διασύύνδεση των δύο μέσω του
τ μεταγωγγέα επιπέδο
ου 4/7 με συ
υνδέσεις ικαανής χωρητιικότητας
ανάλ
λογης αυτής της σύνδεσ
σης με το δια
αδίκτυο (10 Gbps ή πολλαπλά 1 Gbpps).
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2.2.11

Σύστημ
μα λογισμιικού εξυπη
ηρέτησης αιτημάτων
ν χρηστώνν

Για ττην εξυπηρέέτηση των αιτημάτων
α
ττων χρηστώ
ών της υπηρεσίας έχει υυλοποιηθεί σύστημα
λογισ
σμικού προσβάσιμο μέέσω WWW
W. Αποτελείττε από δύο
ο μέρη, έναα για τους τελικούς
τ
χρήσ
στες και ένα για τους δια
αχειριστές ττης υπηρεσία
ας.
Το υπ
ποσύστημα που απευθύ
ύνεται στουςς τελικούς χρήστες
χ
είνα
αι προσπελάάσιμο από τη σελίδα
που ττους ενημερ
ρώνει ότι κά
άποιος δικτυυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος λόγω ακατάλληλου
περιεεχομένου. Τους
Τ
προσ
σφέρει τη δυνατότητα
α να αιτηθ
θούν την επανεξέτασ
ση

της

απαγγόρευσης. Για
Γ την απο
οφυγή υποβ
βολής άσκοπ
πων αιτημά
άτων οι χρήήστες καλού
ύνται να
ταυτο
οποιηθούν με
μ username
e και passwo
ord.

Εικόν
να 3 Φόρμα υπ
ποβολής αιτήματος άρσηςς απαγόρευση
ης πρόσβασης
ς

Το υποσύστημα
α για του
υς διαχειριιστές της υπηρεσίας προσφέρεει τη δυννατότητα
ηρέτησης των αιτημάττων των χρη
ηστών. Καλ
λύπτει τις περιπτώσεις αποχαρακττηρισμού
εξυπη
ως

ΙΤΥΕ
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ενός

συγκ
κεκριμένου δικτυακού τόπου (π
π.χ. hostnaame.domain
n.com) ή μιας μεμο
ονωμένης
ιστοσ
σελίδας (π.χχ. http://ho
ostname.do
omain.com/p
path/page.h
html). Αντισστρόφως, καλύπτει
κ
και τις ανάλο
ογες περιπττώσεις χαρ
ρακτηρισμο
ού περιοχώ
ών, τόπων

και σελίδ
δων ως

πίσης, έχει τη
τ δυνατότη
ητα μαζικήςς εισαγωγής
ς εγγραφών,, καθώς και ελέγχου
ακαττάλληλες. Επ
υποψ
ψήφιων εγγγραφών. Οιι νέες εγγρ
ραφές προω
ωθούνται σε
σ τακτά χχρονικά δια
αστήματα
αυτομάτως στου
υς εξυπηρετη
ητές της υπη
ηρεσίας.

Εικόν
να 4 Διαχειρισ
στικό περιβάλ
λλον υπηρεσία
ίας ελέγχου περιεχομένου

Προςς το παρόν φιλοξενείτα
φ
αι σε υποδομ
μή του Κένττρου Δικτύω
ων ΕΜΠ. Σταα πλαίσια το
ου έργου
«Στη
ηρίζω» θα μπ
πορούσε να μεταστεγασ
στεί σε υποδ
δομές του ΠΣΔ.
Π
Επιπλέέον, θα μπορ
ρούσε να
πτυχθεί περαιτέρω καλ
λύπτοντας κ
και τις λειττουργίες πο
ου θα αναπ
πτυχθούν, όπως την
αναπ
υποσ
στήριξη για IPv6, τον μηχανισμό ελέγχου πεεριεχομένου μέσω DNSS, τη διαχείίριση τις
λίστα
ας εξαιρέσεω
ων PROXY-BYPASS, κλλπ.
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ΓΧΟΥ ΚΑΛ
2.3 ΣΥΣΤΗΜ
ΜΑ ΛΟΓΙΣΜ
ΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓ
ΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥ
ΥΡΓΙΑΣ ΥΠ
ΠΗΡΕΣΙΑΣ
Για ττον έλεγχο της καλής λειτουργίαςς της υπηρ
ρεσίας και την
τ παρακοολούθηση διαφόρων
παρα
αμέτρων τηςς χρησιμοπ
ποιείται η σχ
σχετική υποδ
δομή του Κέντρου
Κ
Δικκτύων του ΕΜΠ.
Ε
Η
υποδ
δομή αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουυθα μέρη:
1..

Λογισμικ
κό Nagios γιια την παρα
ακολούθηση της καλής λειτουργίαςς των εξυπη
ηρετητών
(υλικό, λειτουργικό
λ
ό σύστημα, λογισμικό Squid, δικττυακή σύνδδεση κλπ.) και την
άμεση εννημέρωση τω
ων διαχειρισ
στών της υπ
πηρεσίας μέσ
σω ηλεκτροονικού ταχυδ
δρομείου
σε περίπττωση δυσλεειτουργίας.

22. Λογισμικ
κό Cacti για
α την παρακ
κολούθηση διαφόρων
δ
παραμέτρων
π
ν των εξυπη
ηρετητών
και την αποτύπωσή
ή τους σε γγραφήματα (ημερήσια, εβδομαδιαίία, μηνιαία,, ετήσια)
μα online.
διαθέσιμ
Οι συυγκεκριμένεες λειτουργίες θα μπορ
ρούσαν να μεταφερθού
μ
ύν σε διαθέσσιμες υποδο
ομές του
ΠΣΔ σε συνεργα
ασία με τουςς υπεύθυνουυς για αυτές..
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3. ΑΝΑΒΑΘΜ
ΜΙΣΗ

ΣΥ
ΥΣΤΗΜΑΤΟ
ΟΣ

ΑΝΑ
ΑΔΡΟΜΟΛ
ΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕ

ΧΡΗΣΗ

Π
ΠΡΩΤΟΚΟΛ
ΛΛΟΥ WC
CCP
Όπω
ως αναφέρθη
ηκε σε προη
ηγούμενο κεεφάλαιο, η αυτόματη
α
αν
ναδρομολόγγηση των αιττημάτων
HTTP των χρηστών του ΠΣΔ
Π
γίνετα
αι με τη χρ
ρήση του μηχανισμού
μ
του IP po
olicy στο
μολογητή. Η συγκεκριμ ένη μέθοδος λειτουργεί απρόσκοπ
πτα καλύπτο
οντας τις
συνοριακό δρομ
ροβλήματα ή ιδιαίτερρη επιβάρυννση του
αυξημένες απαιιτήσεις τηςς υπηρεσίαςς χωρίς πρ
ομολογητή. Επιπλέον, παρέχει ευ
υέλικτο μηχ
χανισμό εξααιρέσεων μέσω της
συνοριακού δρο
XY-BYPASS. Η μέθοδοςς κατανομής του φορτιού των αιτηημάτων στο
ους οκτώ
accesss list PROX
εξυπη
ηρετητές τη
ης υπηρεσία
ας έχει ικαννοποιητικά αποτελέσμα
α
ατα, αλλά όόχι βέλτιστα
α, καθώς
ορισμ
μένοι από το
ους εξυπηρεετητές αναλλαμβάνουν σε
σ σταθερή βάση την εξξυπηρέτηση
η έως και
υποδ
διπλασιάσου
υ αριθμού αιιτημάτων απ
πό τους υπόλοιπους (βλ
λ. σχετικό διιάγραμμα).

Εικόν
να 5 Κατανομή
ή αιτημάτων HTTP ανά εξυ
υπηρετητή

Το σο
οβαρότερο μειονέκτημα
α της μεθόδδου του IP policy
p
είναι ότι
ό δεν προσσφέρει μηχα
ανισμούς
για α
αυτόματη ανντιμετώπιση προβλημάττων αστοχία
ας ενός ή πεερισσοτέρωνν εξυπηρετη
ητών της
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υπηρ
ρεσίας. Στο τρέχον
τ
σχήμ
μα, εάν κάπ
ποιος από το
ους εξυπηρεετητές παροουσιάσει βλά
άβη (στο
υλικό
ό ή στο λογισμικό
λ
του) η κίννηση HTT
TP που του
υ αναλογείί θα συνεχ
χίσει να
ανακ
κατευθύνετα
αι σε αυτόν χωρίς όμωςς να είναι δυ
υνατή η εξυ
υπηρέτησή ττης. Το απο
οτέλεσμα
για ττους τελικού
ύς χρήστες είναι ότι δεεν έχουν πρόσβαση στο
ο συγκεκριμμένο υποσύννολο του
παγκ
κόσμιου ισττού (WWW
W) μέχρι είττε να διορθ
θωθεί η βλ
λάβη, είτε ννα παρακα
αμφθεί ο
συγκ
κεκριμένος εξυπηρετητή
ε
ής. Τόσο η α
αντιμετώπισ
ση της βλάβ
βης, όσο κααι η παράκα
αμψη του
συγκ
κεκριμένου εξυπηρετηττή γίνεται μ
με παρέμβα
αση του δια
αχειριστή ττης υπηρεσ
σίας στις
ρυθμ
μίσεις του συνοριακού
σ
δρομολογη
γητή. Η ίδια διαδικασία ακολουθθείται και σε κάθε
περίπ
πτωση προ
ογραμματισμ
μένης διακ
κοπής για εργασίες στους
σ
εξυπ
πηρετητές, π.χ. για
αναβ
βαθμίσεις.
Για ττην αντιμετώ
ώπιση του προβλήματο
π
ος εξετάστηκε στο παρελθόν η λύσση της χρήσ
σης ενός
μεταγγωγέα επιπέέδων 4/7 (L
Layer 4/7 sw
witch). Ο μεεταγωγέας θα
θ αναλάμββανε τις λειιτουργίες
της ανακατεύθυνσης της κίνησης, της καταννομής της με καλύττερο τρόπο
ο στους
ηρετητές κα
αι της αντιμ
μετώπισης α
αστοχιών μεε αυτόματη ανακατανοομή της κίνη
ησης του
εξυπη
προβ
βληματικού κόμβου στους
σ
υπόλλοιπους. Όμως, η δικ
κτυακή τοπ
πολογία (κεντρικός
δρομ
μολογητής – μεταγωγέα
ας επιπέδωνν 4/7 – συννοριακός δρ
ρομολογητήςς) που απα
αιτούσε η
συγκ
κεκριμένη λύ
ύση δεν μπό
όρεσε να υλλοποιήθηκε για
γ διάφορο
ους τεχνικούύς και οικοννομικούς
λόγους.
Εναλ
λλακτική λύ
ύση που είνα
αι πλέον δια
αθέσιμη και προσφέρει τα ίδια πλεεονεκτήματα
α είναι η
χρήσ
ση του πρω
ωτοκόλλου Web
W
Cachee Communiication Prottocol (WCC
CP). Το συγγκριμένο
πρωττόκολλο πρ
ροτάθηκε κα
αι υλοποιήθθηκε αρχικ
κώς από την
ν εταιρία C
Cisco, στη συνέχεια
προττυποποιήθηκ
κε (βλ. http
p://tools.ietff.org/html/d
draft-mclagg
gan-wccp-vv2rev1-00) και πλέον
είναι διαθέσιμο σε
σ συσκευέςς και λογισμ
μικά τρίτων κατασκευασ
κ
στών.
Σκοπ
πός του πρωτοκόλλου WCCP είνναι να προσ
σφέρει μέσα από το ίίδιο το λειττουργικό
σύσττημα της Cissco (IOS) λεειτουργίες κ
και δυνατότη
ητες που αρχικά ήταν δδιαθέσιμες μόνο
μ
από
εξειδ
δικευμένες συσκευές,
σ
όπως οι μετα
αγωγείς επιιπέδων 4/7. Έτσι από ττην έκδοση
η 12.1 και
έπειττα του Cisco
o IOS, οι εκδόσεις
ε
1 κ
και 2 του πρωτοκόλλου WCCP είίναι διαθέσιιμες στις
συσκ
κευές της Cisco (δρομολ
λογητές και μεταγωγείςς).
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Η έκ
κδοση 1 του πρωτοκόλλ
λου WCCP,, υποστηρίζεει αποκλεισ
στικά την εξξυπηρέτηση κίνησης
HTTP (θύρα 80)) από ένα δρ
ρομολογητή και ένα ή περισσότερο
π
υς εξυπηρεττητές.
Η έκδοση 2 υποσ
στηρίζει:
1..

έως 32 δρ
ρομολογητέές σε διάταξξη cluster,

22. οποιοδήπ
ποτε πρωτόκολλο IP (T
TCP ή UDP)
33. έως 255 διαφορετικέ
δ
ές υπηρεσίεςς ταυτόχροννα,
4
4. ταυτοποίηση των συ
υμμετεχόντω
ων μερών μεε χρήση MD
D5 shared seccret security
y.
Μία λ
λύση που σττηρίζεται σττο πρωτόκολλλο WCCP αποτελείτε από τα ακόόλουθα μέρη
η:
1..

Τον πελά
άτη WCCP (WCCP cli ent ή WCC
CP engine), ρόλο που ααναλαμβάνεει ένας ή
περισσόττεροι εξυπηρετητές πουυ τρέχουν λογισμικού
λ
proxy
p
cachin
ng (όπως το
ο Squid).
Οι πελάττες αρχικά καταχωρούνν την ύπαρξή τους καιι τις δυνατόότητές τους,, δηλαδή
τις υπηρ
ρεσίες που είναι σε θέέση να εξυπ
πηρετήσουν (HTTP κλλπ.) και σε τακτικά
χρονικά διαστήματα
α ανακοινώννουν τη διαθ
θεσιμότητά τους
τ
(μηνύμματα «Here I Am»).

22. Τον εξυπ
πηρετητή WCCP
W
(WCC
CP server), ρόλο
ρ
που αναλαμβάνει έένας ή περισ
σσότεροι
δρομολο
ογητές ή μεεταγωγείς. Καταχωρεί σε ομάδες
ς ανά υπηρρεσία τους πελάτες
WCCP που
π
έχουν ανακοινώσε
α
ει την ύπαρξή τους, πα
αρακολουθεεί τη διαθεσ
σιμότητά
τους (απ
πό τα μηνύματα που λα
αμβάνει) καιι αναλόγως αναδρομολο
λογεί με ομοιόμορφο
τρόπο

την

κίνησ
ση

στους

διαθέσιμου
υς

πελάτεες.

Στους

δρομολογγητές

η

μολογούμενη
η κίνηση απ
πό τον εξυπη
ηρετητή WC
CCP προς ττους πελάτες WCCP
αναδρομ
διοχετεύεται μέσω πρωτοκόλλο
π
ου GRE (tun
nneling) ώσττε το περιεχχόμενο των αρχικών
αμείνει αναλλλοίωτο. Σττους μεταγω
ωγείς υποστηηρίζεται μηχ
χανισμός
πακέτωνν IP να παρα
αναδρομ
μολόγησης επιπέδου
ε
2 (L
Layer 2 rediirection) αντί του καναλλιού GRE.

1.1.1

Παραμ
μετροποίησ
ση πρωτοκ
κόλλου WCCP
W
στο συνοριακό
σ
ό δρομολο
ογητή

Στον τρέχοντα συνοριακό
ό δρομολοογητή του ΠΣΔ είνα
αι εγκατασστημένη η έκδοση
12.2(118)SXF15 του
ατος IOS, η οποία υποσ
υ λειτουργικ
κού συστήμα
στηρίζει τις εκδόσεις 1 και
κ 2 του
πρωττοκόλλου WCCP.
W
Εξ ορ
ρισμού, εφόσ
σον ενεργοπ
ποιηθεί, χρησιμοποιείτααι η έκδοση 2.
Η πα
αραμετροπο
οίηση του συνοριακού
σ
δρομολογη
ητή του ΠΣ
ΣΔ για τηνν ενεργοποίίηση του
πρωττοκόλλου WCCP
W
είναι:
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! en
nable WCCP
P v2
ip w
wccp versi
ion 2

! se
et WCCP se
erver/clie
ent passwo
ord
ip w
wccp web-c
cache pass
sword secr
ret-pass

! ac
ccess list
t 10 conta
ains the c
cache boxe
es address
s space

ip w
wccp web-cache gr
roup-list
t 10

! ca
ache01.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.231
! ca
ache02.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.232
! ca
ache03.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.233
! ca
ache04.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.234
! ca
ache05.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.235
! ca
ache06.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.236
! ca
ache07.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.237
! ca
ache08.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.238
! ca
ache09.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.239
! ca
ache10.at
tt.sch.gr
r
acce
ess-list 10 permi
it host 1
194.63.239.210

! ad
ddress sp
pace defi
ined in P
PROXY-BYP
PASS access list
! sh
hould not
t be redi
irected
ip w
wccp web-cache re
edirect-l
list PROXY-BYPASS-2
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! en
nable tra
affic red
direction
n on ever
ry SCH.gr user int
terface
inte
erface Vla
an9
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an10
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an11
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an12
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an13
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an14
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an15
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an16
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an17
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an100
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an101
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an202
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an204
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an205
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an206
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an207
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an210
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ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an212
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an213
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an214
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an215
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an216
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an218
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an334
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Vla
an550
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n
inte
erface Tun
nnel11
ip
p wccp web
b-cache re
edirect in
n

Οι πα
αραπάνω ρυ
υθμίσεις περ
ριλαμβάνουνν:
1..

την ενεργγοποίηση το
ου πρωτοκόόλλου WCCP
P,

22. τον ορισμό ενός κοιννού συνθημα
ατικού MD55,
33. τον ορισμό των διευθύνσεων IP των εξυπηρ
ρετητών της
ς υπηρεσίας,,
4
4. τον ορισ
σμό των εξαιρέσεων α
από το σχή
ήμα αναδρομολόγησης

μέσω τηςς λίστας

PROXY-BYPASS-2, η οποία εείναι η «ανντίστροφη» της λίσταας PROXY-BYPASS,
ε
αλλά
α
έχει ενντολές per
rmit στη
δηλαδή περιλαμβάννει ακριβώςς τις ίδιες εγγραφές,
θέση τωνν εντολών deny
d
και τοο ανάποδο, λόγω
λ
του τρ
ρόπου υλοπ
ποίησης της εντολής
ip wccp
p web-cach
he redirec
ct-list,

55. τον ορισ
σμό της αναδρομολό
α
όγησης τηςς κίνησης στις θύρεες (interfacces) του
εξυπηρεττούν τους χρ
ρήστες του Π
ΠΣΔ.
Για ττον έλεγχο της λειτου
υργίας και ττην αποσφα
αλμάτωση του πρωτοκκόλλου WC
CCP στο
δρομ
μολογητή μπ
πορούν να χρησιμοποιη θούν οι εντο
ολές:
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show
w ip wccp
show
w ip wccp web-cache
e detail
debu
ug ip wccp
p events
debu
ug ip wccp
p packets

Από τους χρήσττες δρομολο
ογητών Ciscco, αλλά κα
αι από την ίδια την ετταιρία, αναφ
φέρονται
πτώσεις ασ
συμβατότηττας μεταξύύ του μηχ
χανισμού αναδρομολόγ
α
όγησης και άλλων
περιπ
λειτο
ουργιών ότα
αν είναι ταυττόχρονα ενεεργοποιημέννες στην ίδια
α θύρα. Θα πρέπει να εξεταστεί
ε
ανά π
περίπτωση σε
σ συνεργασ
σία με την ο μάδα διαχείίρισης του δικτύου κορμμού του ΠΣΔ
Δ.
Η υποστήριξη της αναδρ
ρομολόγηση
ης κίνησης IPv6 μέσ
σω του πρρωτοκόλλου WCCP
αναφ
φέρεται σε πλέον πρόσ
σφατες εκδδόσεις του λειτουργικο
ού συστήμαατος IOS, το
τ οποίο
πιθαννώς να μηνν είναι διαθ
θέσιμο για ττο συνοριακ
κό δρομολο
ογητή του Π
ΠΣΔ. Θα πρέπει να
εξετα
αστεί και αυ
υτό σε συνερ
ργασία με τη
ην ομάδα δια
αχείρισης το
ου δικτύου κκορμού του ΠΣΔ. Σε
περίπ
πτωση που δεν βρεθείί λύση για υποστήριξη
η της κίνησ
σης IPv6 απ
από το πρωτόκολλο
WCC
CP, τότε το συγκεκριμέν
σ
νο είδος κίν ησης θα συννεχίσει να εξυπηρετείτααι από το μη
ηχανισμό
του IP policy.
Περισσότερες πλ
ληροφορίεςς για τον συυνδυασμό IP
Pv6 και WCC
CP είναι διααθέσιμες στη σελίδα
http:://www.ciscco.com/en/U
US/docs/ioss-xml/ios/ip
papp/configu
uration/15-22mt/iap-wcccp-v2ipv6..html.

3.1 ΠΑΡΑΜΕΕΤΡΟΠΟΙΗ
ΗΣΗ ΠΡΩΤ ΟΚΟΛΛΟΥ
Υ WCCP ΣΤΟΥΣ
Σ
ΕΞΥ
ΥΠΗΡΕΤΗΤ
ΤΕΣ
Στουυς εξυπηρεττητές της υπηρεσίαςς για την υποστήριξη του πρω
ωτοκόλλου WCCP
θμίσεις στο λειτουργικό
λ
αι στο λογισ
σμικό Squid..
απαιττούνται ρυθ
σύστημα κα

3.1.1

Παραμεετροποίησ
ση πρωτοκ
κόλλου WCCP στο λειτουργικ
λ
κό σύστημ
μα

Συγκ
κεκριμένα, στο
σ λειτουργγικό σύστημ
μα πρέπει να
ν γίνει η παραμετροποοίηση του καναλιού
κ
GRE για να είναι δυνατή η λήψη
λ
της ανναδρομολογγούμενης κίν
νησης από ττο δρομολογγητή. Το
ουργικό σύσ
στημα FreeB
BSD από τη
ην έκδοση 6.0 και έπεειτα υποστηηρίζει εγγεννώς στον
λειτο
πυρή
ήνα του το πρωτόκολλο
π
ο GRE. Ο ορ ισμός του καναλιού
κ
γίνεται με τις εεντολές:
# cr
reate inte
erface
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ifco
onfig gre0
0 create
# se
et link2 parameter
p
(for WCCP
Pv2)
ifco
onfig gre0
0 link2
# cr
reate tunn
nel betwee
en server and route
er
ifco
onfig gre0
0 tunnel SERVER_IP
S
ROUTER_IP
P

Η διαδικασία αναδρομολό
α
όγησης τωνν πακέτων IP, εσωτεερικά στον εξυπηρετη
ητή, στη
ογισμικού Sq
quid εξακολλουθεί να γίίνεται με την
ν ίδια μέθοδδο που ακολ
λουθείται
διεργγασία του λο
και ττώρα, δηλαδ
δή με τη χρή
ήση του mod
dule IPFW του
τ πυρήνα:
# do
o not touc
ch outgoin
ng traffic
c
ipfw
w add 48 allow
a
tcp from SERV
VER_IP to any
# do
o not touc
ch incomin
ng traffic
c destined
d to SERVE
ER_IP:80
ipfw
w add 49 allow
a
tcp from any to SERVER
R_IP 80
# re
edirect an
ny other web
w
traffi
ic to squi
id listeni
ing in loc
calhost:80
0
ipfw
w add 50 fwd
f
127.0.0.1,80 tc
cp from an
ny to any 80

3.1.2

Παραμεετροποίησ
ση πρωτοκ
κόλλου WCCP στο λογισμικό
λ
Squid

Στο λ
λογισμικό Squid πρέπει να προστεεθούν οι ακό
όλουθες παρ
ράμετροι σττο αρχείο ρυ
υθμίσεών
του γγια την υποσ
στήριξη της έκδοσης 2 ττου πρωτοκόλλου WCC
CP:
# th
his is our
r WCCP rou
uter
wccp
p2_router ROUTER_IP
P
# WC
CCP intern
nal versio
on
wccp
p2_version
n 4
# se
et to 1 fo
or GRE tun
nnel setup
p
wccp
p2_forward
ding_metho
od 1
# se
et to 1 fo
or GRE tun
nnel setup
p
wccp
p2_return_
_method 1
#set
t to 0 for
r standard
d HTTP red
direction
wccp
p2_service
e standard
d 0 passwo
ord=secret
t-pass
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Επίση
ης, το λογισ
σμικό Squid
d θα πρέπει ννα έχει μετα
αγλωττιστείί με την παρράμετρο --e
enablewccp
pv2 για να υποστηρίζει
υ
εγγενώς το πρωτόκολλ
λο WCCP v2
2.
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4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΙΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΥ IPV6
Το π
πρωτόκολλο
ο IPv6 είναι η νέα έκδοοση διαδικτυ
υακής τεχνο
ολογίας στοο επίπεδο διικτύου, η
οποία
α προέκυψε από την έλλειψη εεπαρκούς αριθμού
α
δημ
μόσιων διευυθύνσεων για
γ τους
χρήσ
στες του δια
αδικτύου. Το
Τ ΠΣΔ τα ττελευταία χρόνια
χ
έχει υιοθετήσει την τεχνολογία στο
δίκτυυο κορμού και
κ πλέον έχει
έ
επικενττρωθεί στη ενσωμάτωσ
ση της τεχννολογίας στο δίκτυο
πρόσ
σβασης και στις βασικ
κές υπηρεσ
σίες του. Η υπηρεσία ελέγχου πεεριεχομένου
υ δεν θα
μπορ
ρούσε να μεείνει εκτός μετάβασης για το νέο πρωτόκολλ
λο διαφορεετικά οι χρή
ήστες θα
μπορ
ρούσαν να αποκτήσουν
α
σ δικτυακο
ούς κόμβουςς με χρήση του
τ νέου
ανέλεγκτη πρόσβαση σε
πρωττοκόλλου.
Δεδο
ομένου ότι τα
α βασικά συ
υστατικά στοοιχεία της υπηρεσίας
υ
ελ
λέγχου περιιεχομένου είίναι:


Η ενεργο
οποίηση καιι διευθυνσιοδδότηση IPv6
6 στους εξυπ
πηρετητές ττης υπηρεσίας



Η δρομο
ολόγηση με βάση
β
το πεδδίο του πρωττοκόλλου (π
πολιτική δροομολόγησηςς)



Το υποσύ
ύστημα λογισμικού Squ
uid



To υποσύ
ύστημα λογισμικού Squ
uidguard

Χρειά
άζεται να εντοπίσουμ
με τις αλλλαγές που χρειάζεται να γίνουυν στα πα
αραπάνω
υποσ
συστήματα με
μ την προϋ
ϋπόθεση ότιι έχουν εγκα
ατασταθεί οι
ο κατάλληλλες εκδόσειςς για την
υποσ
στήριξη του πρωτοκόλλ
λου IPv6.

4.1 ΕΝΕΡΓΟΠ
ΠΟΙΗΣΗ IPV6 ΚΑΙ Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η ΣΤΟΥΣ P ROXY-CACHE
Στο λειτουργικό
ό σύστημα FreeBSD από την έκδοση
έ
6.Χ
Χ και έπειττα ο πυρήνας του
ουργικού συ
υστήματος περιέχει
π
τις απαραίτητες δομές (IINET6) για την λειτουργία του
λειτο
πρωττοκόλλου IP
Pv6 με αποττέλεσμα η εννεργοποίηση
η του να είναι ρύθμιση ορισμένων αρχείων.
Επιπλ
λέον επειδή
ή είναι επιθυ
υμητό η αριιθμοδότηση των proxy να είναι στααθερή επιλέέγεται να
προσ
στεθεί στο αρχείο /etc/rrc.conf σταθθερά τα:
ipv6
6_enable="
"YES"
ipv6
6_ifconfig
g_fxp0="20
001:648:23
302:FC02::
:231"
ipv6
6_defaultr
router="20
001:648:23
302:FC02::
:1"

ΙΤΥΕ
Ε

25

Π2.14 – v1.1@30/7/22012

όπουυ η πρώτη γρ
ραμμή ενεργγοποιεί την στίβα IPv6 , η δεύτερη γραμμή ρυθθμίζει την διιεύθυνση
του μ
μηχανήματο
ος και η 3η γραμμή
γ
ρυθθμίζει την διιεύθυνση το
ου δρομολογγητή. Στην συνέχεια
εκτελ
λούμε:
$ /e
etc/rc.d/n
network_ip
pv6 restar
rt

Και ο έλεγχος για
α την διευθυ
υνσιοδότηση
η γίνεται με
$

ifconfig

$ if
fconfig | grep inet
t6

Ο έλ
λεγχος για τη
ην σωστή δρ
ρομολόγηση
η γίνεται εκττελώντας εντολές:
$ pin
ng6 ipv6.goo
ogle.com
$ tra
aceroute6 ip
pv6.google.c
com

Και λ
λαμβάνοντα
ας σαν αποτέέλεσμα κάτιι σαν:
1?:
: [LOCALHOST
T]
1 g
grnetRouter.
.sch.access-link.grnet .gr (2001:648:2FFD:824
48:1::1) 0 mmsec 0 msec 0 msec
2 e
eie2-to-kole
etti1.backbo
one.grnet.g r (2001:648:2FFF:311::2) 0 msec 0 msec 4 mse
ec
3 g
grnet.rt1.at
th2.gr.geant
t2.net (2001
1:798:19:10AA::1) 0 msec 0 msec 0 msec
4 s
so-4-2-0.rt1
1.mil.it.gea
ant2.net (20
001:798:CC:1901:1E01::2) 36 msec 32 msec 32 msec
5 a
as0.rt1.gen.
.ch.geant2.n
net (2001:79
98:CC:1201:1E01::1) 40 msec 44 mssec 40 msec
6 s
so-4-0-0.rt1
1.fra.de.gea
ant2.net (20
001:798:CC:1401:2201::9) 152 msecc 48 msec 48
8 msec
7 g
google-gw.rt
t1.fra.de.ge
eant2.net (2
2001:798:14:10AA::E) 48
4 msec 52 mmsec 48 msec
c
8 2
2001:4860::1
1:0:11 48 ms
sec 72 msec
2
2001:4860::1
1:0:10 48 ms
sec
9 2
2001:4860::8
8:0:3015 52 msec 52 mse
ec 48 msec
10 2
2001:4860::1
1:0:336C 60 msec 56 mse
ec 56 msec
11 2
2001:4860:0:
:1::535 60 msec
m
56 msec
c 60 msec
12 2
2A00:1450:80
000:1E::E 60
0 msec 60 m sec 60 msec

4.2 ΕΝΕΡΓΟΠ
ΠΟΙΗΣΗ

IPV6

ΣΤΗΝ

ΠΟΛΙΤ
ΤΙΚΗ

Δ
ΔΡΟΜΟΛΟ
ΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΕ
ΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ
Όπω
ως αναφέρθη
ηκε προηγο
ουμένως η π
πολιτική δρ
ρομολόγησης είναι προογραμματισμ
μένη στο
συνοριακό δρομ
μολογητή το
ου ΠΣΔ με ττο ΕΔΕΤ. Η τυπική συγ
γκρότηση γίν
ίνεται με τονν ορισμό
κ στην συνέχεια
σ
με την ενεργγοποίηση τη
ης πολιτικήής στις πόρ
ρτες του
της πολιτικής και
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δρομ
μολογητή πο
ου μεταφέρ
ρουν κίνηση
η που παράγγεται από σχολεία.
σ
Συυνοπτικά η πολιτική
δρομ
μολόγησης όπως
ό
έχει εξξηγηθεί παρα
απάνω είναιι:
rout
te-map pro
oxy-redire
ect deny 1
10
!exc
clude Cach
he IP addr
ress, heav
vy loaded sites i.e
e. MSN, go
oogle etc
mat
tch ip add
dress PROX
XY-BYPASS
!
rout
te-map pro
oxy-redire
ect permit
t 20
mat
tch ip add
dress PROX
XY-REDIREC
CT-CACHE1
set
t ip next-hop 194.6
63.239.231
1
!
rout
te-map pro
oxy-redire
ect permit
t 30
mat
tch ip add
dress PROX
XY-REDIREC
CT-CACHE2
set
t ip next-hop 194.6
63.239.232
2
!
rout
te-map pro
oxy-redire
ect permit
t 40
mat
tch ip add
dress PROX
XY-REDIREC
CT-CACHE3
set
t ip next-hop 194.6
63.239.233
3
!
rout
te-map pro
oxy-redire
ect permit
t 50
mat
tch ip add
dress PROX
XY-REDIREC
CT-CACHE4
set
t ip next-hop 194.6
63.239.234
4
!
rout
te-map pro
oxy-redire
ect permit
t 60
mat
tch ip add
dress PROX
XY-REDIREC
CT-CACHE5
set
t ip next-hop 194.6
63.239.235
5
!
rout
te-map pro
oxy-redire
ect permit
t 70
mat
tch ip add
dress PROX
XY-REDIREC
CT-CACHE6
set
t ip next-hop 194.6
63.239.236
6
!
rout
te-map pro
oxy-redire
ect permit
t 80
mat
tch ip add
dress PROX
XY-REDIREC
CT-CACHE7
set
t ip next-hop 194.6
63.239.237
7
!
rout
te-map pro
oxy-redire
ect permit
t 90
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mat
tch ip add
dress PROX
XY-REDIREC
CT-CACHE8
set
t ip next-hop 194.6
63.239.238
8
!
ip a
access-lis
st extende
ed PROXY-R
REDIRECT-C
CACHE1
den
ny

tcp any
a
any ne
eq www

den
ny

tcp any
a
194.63
3.239.224 0.0.0.31

per
rmit tcp any
a
0.0.0.0 255.255
5.255.248
ip a
access-lis
st extende
ed PROXY-R
REDIRECT-C
CACHE2
den
ny
deny
y

tcp any
a
any ne
eq www
tcp an
ny 194.63.239.224 0
0.0.0.31

per
rmit tcp any
a
0.0.0.1 255.255
5.255.248
ip a
access-lis
st extende
ed PROXY-R
REDIRECT-C
CACHE3
den
ny

tcp any
a
any ne
eq www

den
ny

tcp any
a
194.63
3.239.224 0.0.0.31

per
rmit tcp any
a
0.0.0.2 255.255
5.255.248
ip a
access-lis
st extende
ed PROXY-R
REDIRECT-C
CACHE4
den
ny
deny
y

tcp any
a
any ne
eq www
tcp an
ny 194.63.239.224 0
0.0.0.31

per
rmit tcp any
a
0.0.0.3 255.255
5.255.248
ip a
access-lis
st extende
ed PROXY-R
REDIRECT-C
CACHE5
den
ny
deny
y

tcp any
a
any ne
eq www
tcp an
ny 194.63.239.224 0
0.0.0.31

per
rmit tcp any
a
0.0.0.4 255.255
5.255.248
ip a
access-lis
st extende
ed PROXY-R
REDIRECT-C
CACHE6
den
ny
deny
y

tcp any
a
any ne
eq www
tcp an
ny 194.63.239.224 0
0.0.0.31

per
rmit tcp any
a
0.0.0.5 255.255
5.255.248
ip a
access-lis
st extende
ed PROXY-R
REDIRECT-C
CACHE7
den
ny
deny
y

tcp any
a
any ne
eq www
tcp an
ny 194.63.239.224 0
0.0.0.31

per
rmit tcp any
a
0.0.0.6 255.255
5.255.248
ip a
access-lis
st extende
ed PROXY-R
REDIRECT-C
CACHE8
den
ny
deny
y

tcp any
a
any ne
eq www
tcp an
ny 194.63.239.224 0
0.0.0.31

per
rmit tcp any
a
0.0.0.7 255.255
5.255.248
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Ο συυνδυασμός του
τ route-m
map και ACL
L χωρίζει τιςς δ/σης σε 8 ομάδες κααι προωθεί την
τ κάθε
ομάδ
δα σε ένα prroxy. Δεδομ
μένου ότι σεε αρχικό σττάδιο η κίνηση IPv6 δενν εκτιμάται να είναι
μεγάλη προτείννεται να υπάρχει έννας μόνο εξυπηρετη
ητής και σστην συνέχ
χεια να
οίηση των π
παραπάνω δομών
δ
σε
ενεργγοποιούνταιι 2, 4 μέχρι 8. Ως εκ τοούτου η αρχιική τροποπο
IPv6 μπορεί να είναι
ε
η ακόλ
λουθη:
rout
te-map pro
oxy-v6-red
direct-ini
it deny 10
0
!exc
clude Cach
he IP addr
ress heavy
y loaded sites
s
mat
tch ipv6 address
a
PR
ROXY-BYPAS
SS-v6
!
rout
te-map pro
oxy-v6-red
direct-ini
it permit 20
mat
tch ipv6 address
a
PR
ROXY-REDIR
RECT-v6-CA
ACHE
!ran
ndom IPv6 address since
s
no r
real IPv6 address delegation
d
n has been
n made
set
t ipv6 nex
xt-hop 200
01:648:230
02:FC02::2
231
!
ipv6
6 access-l
list PROXY
Y-REDIRECT
T-v6-CACHE
E
den
ny

tcp any
a
any ne
eq www

! ex
xclude WWW
W originat
ted trafic
c from ser
rvers
! i.e. exclud
de schdb.s
sch.gr—den
ny tcp any
y host …
! i.e. exclud
de the LAN
N of Proxy
y servers
deny
y tcp any 2001:648:2302:FC02
2::/64
per
rmit tcp any
a
any
!
!
ipv6
6 access-l
list PROVY
Y-BYPASS-v
v6
! pe
ermit tcp from SCH vlan
! pe
ermit tcp from VPN
! pe
ermit tcp from mood
dle – bbb server
! pe
ermit tcp server LA
ANS
! pe
ermit tcp any callm
manager
perm
mit tcp an
ny 2001:64
48:2302::/
/48
! pe
ermit tcp any KASPE
ERSY-LABS
! pe
ermit tcp any Miscr
rosoft GLO
OBAL NET
!per
rmit tcp any
a
CAN
!per
rmit tcp any
a
limeli
ightnetwor
rks
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4.3 ΕΝΕΡΓΟΠ
ΠΟΙΗΣΗ IPV6 ΣΤΟ S QUID
Το λο
ογισμικό Sq
quid υποστηρίζει πλήρω
ως το IPv6 από
α την έκδο
οση 3.1 Δεν θα χρειαστεεί τίποτα
το ιδ
διαίτερο για την ρύθμισ
ση σε περιβ
βάλλον nativve IPv6. Σχ
χετικές πληρροφορίες μπ
πορεί να
βρεθούν στο σύννδεσμο http
p://wiki.squ
uid-cache.orrg/Features//IPv6.

4.4 ΕΝΕΡΓΟΠ
ΠΟΙΗΣΗ IPV6 ΣΤΟ S QUIDGUA
ARD (SG)
Το λο
ογισμικό Sq
quidguard είίναι το αποθθετήριο των απαγορευμ
μένων διευθύύνσεων προ
οορισμού
του Π
ΠΣΔ. To SG λειτουργεεί ως εξωτεερική βοηθη
ητική μονάδ
δα (externall authentica
ation). Η
ενσω
ωμάτωση τηςς λειτουργικ
κότητας για το IPv6 έρχ
χεται από έν
να ανεξάρτηητο προγραμ
μματιστή
στο σ
σύνδεσμο:
https://g
github.com//andihofmeiister/squidG
Guard
Ειδικ
κότερα αυτό
ό που ενδιαφ
φέρει είναι η λίστα προορισμών πο
ου περιγράφ
φεται με τo “in-addr”
“
π.χ. http://[2a0
02:2e0:3fe:100::7]. Η χρ
ρήση διευθ
θύνσεων IPv
v6 εντός ττων URL επιτρέπει
ε
αρκεετές δυνατόττητες και ως
ω εκ τούτουυ η μετάφρ
ραση τους στην
σ
κανονιική μορφή δεν
δ είναι
πάντα εφικτή. Για
Γ αυτές τιςς περιπτώσεεις προτείνεεται να αποκόπτονται οολόκληρα τα
τ μπλόκ
διευθύνσεωνν.
των δ
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5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Υ
Σ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υ ΠΕΡΙΕΧΟ
ΟΜΕΝΟΥ ΣΕ
Σ ΤΡΙΤΟΥΣ
Σ ΜΕΣΩ DNS
5.1 ΠΕΡΙΓΡΑ
ΑΦΗ ΠΡΟΒ
ΒΛΗΜΑΤΟΣ
Σ ΚΑΙ ΒΑΣΙΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤ
ΤΗΣΕΙΣ
Στουυς χρήστες που
π βρίσκοννται εντός ττου ΠΣΔ εφ
φαρμόζεται κεντρικά
κ
έλλεγχος περιεεχομένου
για ττην εμπόδισ
ση πρόσβασ
σης σε σελλίδες με ακ
κατάλληλο ή επικίνδυννο περιεχόμ
μενο. Το
σύνολο των ακα
ατάλληλων σελίδων διιατηρείται σε
σ ειδικά δια
αμορφωμέννη βάση δεδ
δομένων.
α χρησιμοπ
ποίησης τηςς βάσης δεεδομένων απ
πό τρίτους που δεν
Στόχχος είναι η δυνατότητα
βρίσκ
κονται εντόςς του ΠΣΔ, για παράδειιγμα από γο
ονείς σε οικια
ακές συνδέσσεις.
Στο Π
ΠΣΔ έχουν αναπτυχθεί διαδικασίεες για την συντήρηση
σ
και επικαιρροποίηση τη
ης βάσης
δεδομένων. Οι διαδικασίεςς αυτές αποοτελούνται από αυτόμ
ματες ενημεερώσεις απ
πό άλλες
στές και ευρ
ρέως χρησιμ
μοποιούμενεες βάσεις στο
σ Διαδίκτυ
υο, αλλά κααι από χειροκίνητες
γνωσ
εισαγγωγές (ή αντίθετα εξαιρέσεις)
ε
ύστερα από
α
αιτήμα
ατα των χχρηστών. Συνεπώς,
Σ
προκ
κειμένου η νέα
ν υπηρεσία να έχει όόσο το δυνα
ατόν λιγότεερο διαχειριιστικό κόσττος, είναι
απαρ
ραίτητο να χρησιμοποιηθεί η υπά
άρχουσα βάσ
ση δεδομένων από τηνν υπηρεσία ελέγχου
περιεεχομένου ενντός του ΠΣΔ
Δ.
Εντός του ΠΣΔ,, ο έλεγχος περιεχομέννου βασίζεται στην αυ
υτόματη ανααδρομολόγη
ηση των
σεων HTTP
P των χρησττών του ΠΣ
ΣΔ σε μια συστοιχία
σ
εξυπηρετητώνν proxy. Επ
πειδή δεν
αιτήσ
υπάρ
ρχει αντίστο
οιχος τρόπ
πος για αυττόματη δρομολόγηση αιτήσεων από χρήσ
στες που
βρίσκ
κονται σε διαφορετικά
δ
ά δίκτυα, π
προτείνεται η χρήση της
τ
υπηρεσσίας ονοματτολογίας
(DNSS).
Στο Δ
Διαδίκτυο το
τ κατανεμη
ημένο σύστη
ημα ονοματτολογίας πο
ου ονομάζετται Domain Naming
Systeem (DNS) επ
πιτρέπει τηνν αναφορά σε κόμβουςς του δικτύο
ου όχι με τηνν IP διεύθυννσή τους
(Inteernet Protoccol addresss) αλλά με μνημονικά ονόματα (hostnamess). Οι πληρ
ροφορίες
ονομ
ματολογίας καταχωρούν
κ
ν και διαχω
ωρίζουν τα ονόματα
ο
σε διαφορετικκές ζώνες οι οποίες
γίνοννται διακριττές στα ονόματα από ττην ύπαρξη της τελείας
ς (.) Για πααράδειγμα το
τ όνομα
www
w.sch.gr δηλώνει την ύπαρξη 3 ζωνώ
ών (.sch, .grr και της έμμ
μεσα δηλωμμένης ζώνης ρίζας (.)
)που αποθηκεύο
ονται σε δια
αφορετικούςς εξυπηρετη
ητές. Ο εξυπ
πηρετητής Ο
Ονοματολογγίας που
είναι υπεύθυνος για κάποια συγκεκριμέένη ζώνη, αυ
υτός δηλαδή
ή που διατη ρεί την πρω
ωτογενώς
αχωρημένη πληροφορία
π
α, ονομάζετα
αι authoritaative namese
erver. Ο εξυυπηρετητής ο οποίος
κατα
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αναλ
λαμβάνει τη
ην εύρεση της
τ IP διεύθθυνσης ενόςς hostname
e αναζητώνττας τον κα
ατάλληλο
autho
oritative nameserver, ονομάζεται
ο
rrecursive/caaching name
e server.
Ο σττόχος είναι η εκμετάλλ
λευση του π
πρωτοκόλλο
ου DNS ώσττε όταν κάπ
ποια αίτηση περιέχει
hostn
name το οπ
ποίο θεωρεείται ακατάλλληλο (βρίσ
σκεται δηλαδή στη βάάση δεδομέένων της
υπηρ
ρεσίας ελέγχχου περιεχο
ομένου του ΠΣΔ), ανττί να επιστρέφεται απ
πό τον εξυπ
πηρετητή
ονομ
ματολογίας η πραγματική IP διεύύθυνση του hostname, να επιστρέέφεται η διιεύθυνση
εξυπη
ηρετητή του
υ σχολικού δικτύου. Μ
Με τον τρόπ
πο αυτό, ο χρήστης
χ
θα οδηγείται σε
σ ειδική
σελίδ
δα και θα ενημερώνεεται ότι ο δικτυακός τόπος πο
ου θέλει ναα επισκεφθ
θεί είναι
ακαττάλληλος.
Για ττην εφαρμογγή της παρα
απάνω διαδικ
κασίας χρειά
άζεται:


Διαχωρισ
σμός των εξυπηρετηττών ονοματτολογίας το
ου ΠΣΔ σεε authorita
ative και
recursivee



Δημιουργγία και παρ
ραμετροποίίηση ειδικού
ύ λογισμικο
ού το οποίοο θα λειτου
υργεί ως
recursivee/caching nameserver,
n
το οποίο πριν
π
επιστρέέψει την πρααγματική διιεύθυνση
ενός hosstname θα ελέγχει αν ανήκει στη βάση δεδο
ομένων της υπηρεσίας ελέγχου
περιεχομ
μένου.



Κάθε χρή
ήστης που θέλει
θ
να χρη
ησιμοποιήσεει την υπηρεεσία, να ορίζζει χειροκίνη
ητα στον
υπολογισ
στή του, ως
ω εξυπηρεττητές ονοματολογίας, τους ειδικκά διαμορφωμένους
εξυπηρεττητές που θα
θ στηθούν για την νέα
α υπηρεσία. Για τις πεεριπτώσεις οικιακών
ο
δικτυακώ
ών συνδέσεων (π.χ. συνδέσεις ADSL) ο ορισμός

του εξυπ
πηρετητή

ονοματολογίας μπορεί να ορισ
στεί κεντρικ
κά στο δρομ
μολογητή τηης σύνδεσης (ADSL
λες οι συσκκευές στο σπίτι
σ
που
modem//router). Μεε τον τρόποο αυτό καλύπτονται όλ
χρησιμοπ
ποιούν τη συ
υγκεκριμένη
η σύνδεση.
Καθώ
ώς θα χρησιιμοποιηθεί η υπηρεσία οονοματολογγίας για το φιλτράρισμα
φ
α του περιεχ
χομένου,
από τις διαθέσιμες λίστες που βρίσκοονται στη βάση
β
δεδομένων του Π
ΠΣΔ για τονν έλεγχο
περιεεχομένου είναι δυνατό
ό να χρησιιμοποιηθεί μονάχα η

λίστα οννομάτων ισ
στοτόπων

(hosttnames, διεευθύνσεις IP, domain names) που περιέχουν αποκλειιστικά ακα
ατάλληλο
περιεεχόμενο.
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Για λ
λής λειτουρ
ργίας των recursive/ccaching nam
meserver κκαι προκειμ
μένου να
λόγους καλ
μπορ
ρούν να ανττεπεξέρθουνν στο φορτίοο, συνήθωςς αυτοί ρυθμ
μίζονται έτσσι ώστε να δέχονται
αιτήσ
σεις μονάχα
α από υπολ
λογιστές ποου ανήκουνν στο δίκτυ
υό τους. Σττην περίπτω
ωση της
υπηρ
ρεσίας αυτήςς, οι nameserver που θθα στηθούν θα πρέπει να
ν είναι «ανοοιχτοί» σε αιτήματα
α
από εεξωτερικά δίκτυα.
δ
Ανάλ
λογα με το π
πόσο δημοφ
φιλής μπορεί να γίνει η υυπηρεσία, μπορεί
μ
να
αυξηθεί αρκετά το
τ φορτίο στα
σ μηχανήμ
ματα αυτά. Συνεπώς,
Σ
θα
α πρέπει:


Να προβ
βλεφθεί καττά τη μελέτη
η και ανάπττυξη της υπη
ηρεσίας η χχρήση λογισ
σμικού το
οποίο θα
α μπορεί να υποστεί μεγγάλο φορτίο
ο.



Να διαχχωριστεί η νέα
ν υπηρεσ
σία ονοματολογίας από την υπάρχχουσα, ώστεε να μην
επηρεασ
στεί η ποιότη
ητα υπηρεσ ίας εντός το
ου ΠΣΔ.



Να εξεταστεί κατά πόσο είναι δυνατόν να
α περιοριστεεί η πρόσβααση σε κόμβ
βους που
ριμένα δίκτυυα (π.χ. σε δίκτυα
δ
μονάχα στην Ελλλάδα).
ανήκουνν σε συγκεκρ

5.2 ΠΑΡΟΜΟ
ΟΙΕΣ ΥΠΗΡ
ΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ
Ο ΔΙΑΔΙΚΤ
ΤΥΟ
Υπηρ
ρεσία παρό
όμοια με αυ
υτή που προοτείνεται σττο υπάρχον κείμενο πρροσφέρεται από τον
οργα
ανισμό open
nDNS (http://www.op
pendns.com
m/). Πέρα από τη βαασική και κρίσιμη
μετάφ
φραση ονο
ομάτων (na
ame resolu
ution), το OpenDNS
O
προσφέρει και κάποια άλλα
πράγγματα. Π.χ.:


Διορθώννει λάθη πληκτρολόγησ
σης. Αν για
α παράδειγμα ο χρήσττης πληκτρο
ολογήσει
κατά λάθ
θος το όνο
ομα exemplee.com αντί για το exam
mple.com, εεπιστρέφετα
αι τελικά
στο χρήσ
στη μια σελ
λίδα με προοτάσεις ή με
μ το σύνδεεσμο για το δικτυακό τόπο
τ
τον
οποίο ήθελε να επ
πισκεφθεί ο χρήστης. Για τη λειτουργία
λ
αυτή χρειά
άζεται η
σία ανάμεσα
α σε name server και web
w server. Στη πράξηη, η λειτουργγία αυτή
συνεργασ
προσφέρ
ρεται ήδη από διάφοορους brow
wser (για παράδειγμαα τον chrrome σε
συνεργασ
σία με το go
oogle search
h engine)



Με τηνν αξιοποίησ
ση δεδομέννων που συλλέγει ειδικό
ε
λογγισμικό ασφ
φαλείας,
προστατεύει κατά το
ου «phishin
ng» (phishin
ng: κακόβου
υλοι ιστότοπ
ποι που συσττήνονται
ως κάτι άλλο απ’ αυτό
α
που είίναι, με σκο
οπό συνήθω
ως να αποσσπάσουν προσωπικά
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α των χρη στών,
ευαίσθηττα δεδομένα

ως για παρ
ράδειγμα στ
στοιχεία πισ
στωτικών
όπω

καρτών).
α
παρέχ
χεται δωρεά
άν σε οικ
κιακούς χρή
ήστες, και επί πληρ
ρωμή σε
Η υυπηρεσία αυτή
μεγαλύτερους ή πολύ μεγάλ
λους πελάτεες, μαζί με την
τ προσφο
ορά επιπλέοον χαρακτηρ
ριστικών,
όπωςς ο γονικός έλεγχος (parental ccontrol) πο
ου ενδιαφέρει και σττην περίπτω
ωση που
εξετά
άζεται.
Παρό
όμοια υπηρεσία προσφ
φέρεται και από τη No
orton. Πιο συγκεκριμέν
σ
να, η υπηρεεσία που
ονομ
μάζεται Norrton DNS (https://dns
(
s.norton.com
m/dnsweb/)) προσφέρεει δημόσιου
υς name
serveers με την πα
αρακάτω πο
ολιτική:


Πολιτική
ή 1 -

Ασφ
φάλεια: Αυυτή η πολιιτική εμποδ
δίζει όλους τους τόπο
ους που

φιλοξενο
ούν malware, phishin
ng, και γεενικότερα ιστοσελίδεςς με μη ασφαλές
α
περιεχόμ
μενο.


Πολιτική
ή 2 - Ασφάλ
λεια + Πορνοογραφία: Εκ
κτός από τον
ν αποκλεισμμό των μη ασφαλών
α
δικτυακώ
ών τόπων, αυτή η πολλιτική εμπο
οδίζει την πρόσβαση
π
σσε ιστοσελίίδες που
περιέχου
υν υλικό σεξουαλικού πεεριεχομένου
υ.



Πολιτική
ή 3 - Ασφά
άλεια, Πορνοογραφία κα
αι μη φιλικές προς οικοογένειες ιστοσελίδες
(non-Fam
mily Friendlly). Η πολιττική αυτή απ
πευθύνεται σε οικογένεειες με μικρά
ά παιδιά.
Εκτός απ
πό τον αποκλεισμό τω
ων μη ασφα
αλών ιστοσεελίδων και ττων ιστοσελ
λίδων με
πορνογραφία, αυτή η πολιτική εεμποδίζει τη
ην πρόσβαση σε ιστοσελλίδες που διαθέτουν
μενο που απ
πευθύνεται σ
σε ενήλικες, με θέματα
α όπως το ααλκοόλ, το έγκλημα,
έ
περιεχόμ
τα ναρκω
ωτικά, τα τυ
υχερά παιχνίίδια, το κάπννισμα ή τη βία.
β

άθε διαφορεετική πολιτική, διατίθετται ξεχωρισττό ζεύγος απ
πό Name serrver.
Σε κά

5.3 ΠΕΡΙΓΡΑ
ΑΦΗ ΛΥΣΗΣ
Σ
Για ττην κάλυψη των απαιτήσεων που π
περιγράφηκα
αν στην προ
οηγούμενη εενότητα, προ
οτείνεται
το λο
λογίας Respponse Policcy Zones
ογισμικό BIIND σε συννδυασμό μεε τη χρήση της τεχνολ
(RPZ
Z).
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Το BIND είναι το
ο μακράν πιο ευρέως χ ρησιμοποιούμενο λογισ
σμικό DNS σστο Διαδίκτυο. Είναι
λογισ
σμικό ανοιχχτού κώδικα
α που υλοποοιεί τα πρωττόκολλα του
υ Domain N
Name System
m για το
Διαδίκτυο. Είνα
αι μια εφαρ
ρμογή αναφ
φοράς για τα
τ πρωτόκο
ολλα αυτά, αλλά είνα
αι επίσης
σμικό που χρησιμοποιε
χ
είται ευρέωςς σε συστήμ
ματα παραγ
γωγής, καθώ
ώς είναι κα
ατάλληλο
λογισ
για χχρήση σε μεγγάλου όγκου
υ και υψηλή
ής αξιοπιστία
ας συστήματα.
Η έκ
κδοση BIND
D 9.8.1

περιλαμβάνεει το Respo
onse Policy Zone (RP
PZ) Rewritin
ng, έναν

μηχα
ανισμό τροπ
ποποίησης των DNS απαντήσεω
ων για ανα
αδρομικές ααιτήσεις (requerive
queriies), παρόμ
μοιο σε λειτο
ουργία με τιις anti-spam
m DNS Black
klists. Με τοο μηχανισμό
ό αυτό, η
απάνντηση σε κά
άποιο αίτημα ονοματολλογίας μπορ
ρεί να αλλάξει και αντίί για την επ
πιστροφή
της δ
διεύθυνσης IP του ho
ostname πουυ ζητήθηκε, ο εξυπηρ
ρετητής ονοοματολογίαςς είτε να
αρνη
ηθεί την ύπα
αρξη της δικ
κτυακής υποοπεριοχής (NXDOMAIN
N), είτε να ααρνηθεί τηνν ύπαρξη
διευθ
θύνσεων IP για τον συγγκεκριμένο δδικτυακό τό
όπο (NODA
ATA), ή να εεπιστρέψει άλλη IP
διεύθ
θυνση.
Οι ζώ
ώνες RPZ είναι
ε
κοινέςς ζώνες DN
NS που περ
ριέχουν εγγρ
ραφές DNSS (RRsets) που

θα

μπορ
ρούσαν να χρησιμοποιη
χ
ηθούν σε οοποιαδήποτεε άλλη ζώνη
η ονοματολλογίας. Προκ
κειμένου
να εννεργοποιηθεί ο μηχανισμός τροπ
ποποίησης, οι ζώνες αυτές
α
ορίζοννται με τη επιλογή
respo
onse-policy option στο αρχείο ρυθμ
μίσεων του BIND.
Υπάρ
ρχουν τέσσεερα είδη εγγγραφών στιςς ζώνες RPZ
Z: QNAME, IP, NSIP, κκαι NSDNAM
ME. Από
τα π
παραπάνω είδη,
ε
στην περίπτωσή που ενδιαφ
φέρει την παρούσα
π
μμελέτη, μπο
ορούν να
χρησ
σιμοποιηθού
ύν οι εγγρα
αφές IP κα
αι QNAME (που αφορ
ρούν ερωτήήσεις Α, ΑΑ
ΑΑΑ και
CNA
AME).
πώς, τα βήμ
Συνεπ
ματα που χρειάζεται να
α γίνουν για
α την εγκατά
άσταση τηςς υπηρεσίας είναι τα
ακόλ
λουθα:


Εγκατάσ
σταση σε κα
ατάλληλους εξυπηρετηττές του λογ
γισμικού BIN
ND 9.8.1 ή νεότερου
ν
με δυνα
ατότητα χρή
ήσης RPZ με παράλλ
ληλη ρύθμισ
ση για αποοδοχή αναδ
δρομικών
αιτημάτω
ων από εξω
ωτερικά δίκ
ίκτυα (εκτό
ός ΠΣΔ). Τα
Τ δίκτυα από τα οποία θα
επιτρέπεεται να δρο
ομολογηθούνν αιτήματα ονοματολο
ογίας προς τους εξυπη
ηρετητές
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ριστούν στον ελληνικ
κό χώρο
αυτούς μπορούν να περιορ

(ΠΣΔ,ΕΔΕΤ
Τ,GRIX),

ληλες accesss lists στουςς συνοριακού
ύς δρομολοογητές του ΠΣΔ.
Π
ρυθμίζονντας κατάλλ


Δημιουργγία ενός πρ
ρογράμματοος (script) που
π θα τρέχ
χει περιοδικκά, σε χρόννους που
αντιστοιχχούν στο χρ
ρονοδιάγραμ
μμα αυτόμα
ατης ανανέω
ωσης της βάάσης δεδομέένων της
υπηρεσία
ας ελέγχου περιεχομένοου του ΠΣΔ
Δ, το οποίο θα συλλέγεει τα hostna
ame που
φιλοξενο
ούν ακατάλ
λληλες ισττοσελίδες και θα εισάγει ανττίστοιχες εγγραφές
ε
(Α,ΑΑΑΑ
Α,CNAME) σε
σ μια ειδική
ή ζώνη ονομ
ματολογίας.



Η ζώνη ονοματολογγίας θα προοσφέρεται από
α τους εξυ
υπηρετητές ονοματολο
ογίας της
υπηρεσία
ας και θα επ
παναφορτώννεται αυτόμα
ατα μετά απ
πό κάθε εκτέέλεση του sccript.



Λειτουργγία web serv
ver στον οπ
ποίο θα ανακ
κατευθύνον
νται μέσω D
DNS/RPZ οι χρήστες
που έχου
υν ορίζει ως name serveer τους εξυπ
πηρετητές τη
ης νέας υπηηρεσίας, ο οποίος θα
προσφέρ
ρει ειδική σελίδα πουυ θα ενημ
μερώνει το χρήστη όττι προσπάθ
θησε να
προσπελ
λάσει

ακαττάλληλο

ή

επικίνδυννο

περιεχό
όμενο.

Ανττίστοιχη

υπηρεσία
υ

χρησιμοπ
ποιείται είδη
η για τον έλεεγχο περιεχο
ομένου εκτό
ός του ΠΣΔ..

5.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑ
ΑΜΕΤΡΟΠ
ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
Τ
BIND
D9 ΓΙΑ ΤΗ ΧΧΡΗΣΗ RP
PZ
Στο α
αρχείο ρυθμ
μίσεων name
ed.conf του BIND, στις κεντρικές ρυθμίσεις:
ρ
response-policy { zo
one "blocked
dhosts"; };

Στο ττμήμα ορισμ
μού των ζωννών τις οποίίες σερβίρει ο εξυπηρετη
ητής:
zone " bl
lockedhosts " {type master; file "m
master/badli
ist"; allow-query {none
e;}; };

Ενδεικτικά τα πεεριεχόμενα της
τ ζώνης b
blockedhostts:
$TTL 1H
@

S
SOA LOCALHOS
ST. ns1.sch.
.gr (1 1h 15
5m 30d 2h)
N
NS LOCALHOST
T.

; QNAME p
policy recor
rds.
nxdomain.
.domain.com

CNAME .

; NX
XDOMAIN poli
icy

nodata.do
omain.com

CNAME *.

; NO
ODATA policy
y

bad.domai
in.com

A 10.0.0.1
1

; re
edirect to a walled gar
rden
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A
AAAA 2001:2::1
C
CNAME garden
n.sch.gr

; do not rewrite (PA
ASSTHRU) OK.DOMAIN.COM
ok.domain
n.com

CNAME ok.d
domain.com.

Στο π
παραπάνω αρχείο
α
υπάρ
ρχουν οι εξήςς περιπτώσεεις λειτουργ
γίας:


Ερωτήσεεις για

το domain
n nxdomain.domain.c
com, επισττρέφουν απάντηση
α

NXDOM
MAIN.


Ερωτήσεις για το domain
d
nodaata.domain..com, επιστρ
ρέφουν απάάντηση NOD
DATA.



Ερωτήσεεις

τύπου

A,AAAA,,CNAME

για
γ

το

bad.domain
b
n.com,

προκαλούν

ανακατεύ
ύθυνση σε μηχάνημα της επιλο
ογής του διαχειριστή.
δ
Στη συγκεεκριμένη
περίπτωσ
ση, πρόκειτται για το μ
μηχάνημα garden.sch.g
g
gr , με διευυθύνσεις 10.0.0.1 και
2001:2::1.


Το domaain ok.domain.com δενν υπόκειται σε ανακατεύ
ύθυνση (PA
ASSTHROU)).

Οι εγγγραφές έχο
ουν χρόνο ζω
ωής (Time tto Live - TT
TL) μία ώρα,, ώστε να μηην κρατούντται πάνω
από μια ώρα στη
η λανθάνουσα μνήμη τω
ων υπολογιστών-πελαττών, και να είναι σχετικ
κά άμεση
όρθωση σε περίπτωση λανθασμέννης εισαγωγής κάποιο
ου δικτυακοού τόπου σττη βάση
η διό
δεδομένων και κατ'
κ
επέκτα
αση στη ζώννη RPZ. Πεερισσότερες λεπτομέρεειες είναι δια
αθέσιμες
στο

εγχειρίδιιο

χρήση
ης

του

λογισμικο
ού

BIND

(BIND99

Referen
nce

g/isc/bind9//cur/9.8/do
oc/arm/Bv9A
ARM.pdf).
http:://ftp.isc.org
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6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΣΗ ΥΠΗΡΕΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΚΟΛΛΟ HTTPS
H
Η τρ
ρέχουσα έκ
κδοση της υπηρεσίας
υ
ελέγχου πεεριεχομένου του ΠΣΔ αναδρομολ
λογεί τις
κλήσ
σεις που γίνο
ονται μέσω του πρωτοκ
κόλλου HTT
TP (θύρα TC
CP 80). Οι κκλήσεις που γίνονται
μέσω
ω του πρωτο
οκόλλου HT
TTPS (Secu
ure HTTP – θύρα TCP 433), όπωςς και τυχόν κλήσεις
μέσω
ω πρωτοκόλ
λλου HTTP σε θύρες διιαφορετικέςς της 80 δεν
ν αναδρομοολογούνται και
κ κατά
συνέπ
πεια δεν ελέέγχονται για
α ακατάλληλλο περιεχόμ
μενο.
Η συυγκεκριμένη
η προσέγγισ
ση, μέχρι σ
στιγμής δενν έχει δημιο
ουργήσει π
παράπονα από
α
τους
χρήσ
στες του ΠΣ
ΣΔ καθώς δεν
δ έχουν εεμφανιστεί περιπτώσεις
ς ιστοσελίδδων με ακα
ατάλληλο
περιεεχόμενο που
υ να διατίθεενται μέσω θυρών διαφ
φορετικών της 80. Εξααίρεση στονν κανόνα
αποττελούν οι ισ
στότοποι κο
οινωνικής δδικτύωσης, όπως το Facebook, τοο Google+ κλπ., οι
οποίο
οι πλέον σεε μία προσπ
πάθεια να δδιασφαλίσου
υν το απόρρ
ρητο της επ
πικοινωνίας και των
δεδομένων των χρηστών το
ους διαθέτοουν τις υπηρ
ρεσίες μέσω
ω του πρωτοοκόλλου HT
TTPS. Οι
συγκ
κεκριμένες υπηρεσίες,
υ
κατόπιν
κ
απόόφασης του ΠΣΔ, δεν είναι
ε
διαθέσσιμες στους μαθητές
των Δημοτικώνν σχολείων (παιδιά ηλλικίας μικρ
ρότερης των
ν 13 ετών).. Ο συγκεκ
κριμένος
ορισμός δενν έχει εφαρμ
μοστεί μέσω
ω της υπηρεεσίας ελέγχο
ου περιεχομμένου καθώςς όλες οι
περιο
εκπα
αιδευτικές μονάδες,
μ
ανεεξαρτήτου β
βαθμίδας, λαμβάνουν
λ
διευθύνσεις
δ
IP από κοιινό χώρο
διευθ
θύνσεων καιι συνεπώς δεν
δ είναι δυννατό να διαχ
χωριστούν σε
σ Δημοτικάά σχολεία κα
αι λοιπά.
Αντί αυτού, πρ
ροτιμήθηκε η επιλεκτικ
κή εφαρμο
ογή access list στους δρομολογη
ητές των
οτικών σχολ
λείων με αυττοματοποιημ
μένο τρόπου
υ μέσω της υπηρεσία
υ
Raadius.
Δημο
Η εκ
κτίμηση που επικρατεί είναι
ε
πως κα
αι στο μέλλ
λον δεν πρόκ
κειται να εμμφανιστούν σοβαρές
περιπ
πτώσεις ιστο
οτόπων με ακατάλληλο
α
ο περιεχόμεενο που να διατίθενται
δ
μέσω πρωτοκόλλου
HTTPS ή άλλης θύρας διαφ
φορετικής ττης 80. Σε κάθε
κ
περίπτω
ωση όμως, η υπηρεσία ελέγχου
περιεεχομένου το
ου ΠΣΔ θα πρέπει
π
να είνναι σε θέση να αντιμετω
ωπίσει τέτοιιες περιπτώσ
σεις, είτε
στα π
πλαίσια της τυπικής λειιτουργίας τη
ης, είτε με ενναλλακτικού
ύς τρόπους..

6.1 ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΣ HTTPS ΜΕΣΩ
Μ
ΛΟΓ
ΓΙΣΜΙΚΟΥ SQUID
Η υπ
πηρεσία ελ
λέγχου περιιεχομένου, όπως αναφ
φέρθηκε κα
αι σε προηηγούμενα κεφάλαια
κ
λειτο
ουργεί σε μορφή tra
ansparent proxy με τους εξυπ
πηρετητές ττης υπηρεσίας να
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παρεεμβάλλονται ανάμεσα στους φυλλ
λλομετρητέςς των χρησττών και τοους ιστότοπ
πους που
ζητούύν να επισκ
κεφτούν. Οι συνδέσειςς των χρησττών καταλή
ήγουν στουςς εξυπηρετη
ητές της
υπηρ
ρεσίας και αυτοί με τη σειρά τοους ξεκινούνν νέες προ
ος τους ισττότοπους. Όμως,
Ό
οι
συνδέσεις HTTP
PS έχουν ωςς βασικό χα
αρακτηριστικ
κό τους ότιι ο φυλλομεετρητής του
υ χρήστη
μμένο ψηφιακό πιστοπ
ποιητικό ποου αποδεικνύει την
δέχετται από τονν ιστότοπο υπογεγραμ
αυθενντικότητά του
τ και εξασ
σφαλίζει το απόρρητο της
τ επικοινω
ωνίας και τηην ακεραιόττητα των
δεδομένων που διακινούντα
δ
αι.
Σε πεερίπτωση πο
ου παρεμβλ
ληθεί ανάμεσ
σα τους κάπ
ποιος τρίτος
ς, έστω και οοι εξυπηρεττητές του
ΠΣΔ, τίθενται θέέματα εμπισ
στευτικότητα
ας και παρα
αβίασης απο
ορρήτου επικκοινωνιών και
κ ως εκ
τούτο
ου θεωρείτα
αι κακή πρ
ρακτική (m
man in the middle atttack). Από την κοινόττητα του
λογισ
σμικού

Squ
uid

έχουν

αναπτυχθθεί

ορισμέννες

τεχνολ
λογίες

πουυ

επιτρέπο
ουν

την

αναδ
δρομολόγησ
ση συνδέσεω
ων HTTPS σ
σε περιβάλλ
λον transparent proxy όπως η τεχ
χνολογία
«Squ
uid-in-the-m
middle SSL Bump»
B
(βλ. http://wiki.squid-cach
he.org/Featu
ures/SslBum
mp). Στην
περίπ
πτωση αυτή
ή, το λογισ
σμικό Squid
d παρουσιά
άζει στο χρ
ρήστη ένα δικό του ψηφιακό
ψ
πιστο
οποιητικό και
κ στη συνέέχεια ξεκινά
άει νέα σύνδ
δεση HTTPS
S με το ζητοούμενο ιστόττοπο. Το
μειοννέκτημα τηςς συγκεκριμ
μένης μεθόδδου είναι ότιι το ψηφιακ
κό πιστοποιηητικό του Squid δεν
ταιριιάζει με το
ο όνομα το
ου ιστότοπ
που που ζη
ητάει ο χρή
ήστης και στις περισ
σσότερες
περιπ
πτώσεις κά
άθε σύγχρο
ονος φυλλλομετρητής θα παρου
υσιάσει μίαα ή περισ
σσότερες
προεειδοποιήσειςς (warnings)) στο χρήσττη, τις οποίεες ο χρήστη
ης θα κληθεεί να αγνοήσ
σει. Κάτι
τέτοιιο είναι εντεελώς αντίθεττο με την κοουλτούρα που προσπαθ
θεί να εμπεδδώσει το ΠΣ
ΣΔ στους
νέουςς χρήστες το
ου διαδικτύο
ου για ασφα
αλή περιήγη
ηση σε αυτό..
Για ττην ελαχιστο
οποίηση τωνν προειδοπ
ποιήσεων τω
ων φυλλομεττρητών αναπ
πτύσσονται από την
κοινό
ότητα του λογισμικού
λ
Squid
S
οι τεχχνολογίες «D
Dynamic SS
SL Certificatte Generation» (βλ.
http:://wiki.squid
d-cache.org
g/Features/D
DynamicSslC
Cert) και «SslBump
«
u
using Bump
p-ServerFirst method» (http://wikii.squid-cach
he.org/Featu
ures/BumpS
SslServerFirrst). Η πρώ
ώτη είναι
διαθέέσιμη στηνν έκδοση 3.2
3 και επιιτρέπει τηνν έκδοση ψηφιακών
ψ
πιστοποιητικών σε
πραγγματικό χρό
όνο από Αρ
ρχή Πιστοποοίησης που μπορεί δια
αθέτει εσωττερικά το λογισμικό
Squid
d, αλλά απ
πό μόνη τηςς δεν μπορ
ρεί να λειτο
ουργήσει σεε σχήμα traansparent proxy.
p
Η
δεύτεερη βρίσκετται υπό ανάπ
πτυξη, θα είν
ίναι διαθέσιμ
μη στην έκδ
δοση 3.3 και χρησιμοποιείται για
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να μεεταφέρει σε σχήμα tran
nsparent pro
oxy το σωσττό όνομα του
υ τελικού ισστότοπου σττην Αρχή
Πιστοποίησης πο
ου θα παραγγάγει το προοσωρινό πισ
στοποιητικό.

6.2 ΕΝΑΛΛΑΚ
ΚΤΙΚΟΙ ΤΡ
ΡΟΠΟΙ ΕΛΕ
ΕΓΧΟΥ ΚΙΝ
ΝΗΣΗΣ HT
TTPS
Εναλ
λλακτικοί τρόποι
τ
αντιμετώπισης ιστότοπων με ακατά
άλληλο περριεχόμενο σε
σ θύρες
διαφορετικές της 80 είναι:
1..

Εφαρμογγή περιορισ
σμού πρόσ
σβασης στο
ους συγκεκ
κριμένους ιιστότοπους με την
προθήκη
η κατάλληλη
ης εγγραφήςς στην access list που υπάρχει
υ
στη σύνδεση το
ου ΠΣΔ ΕΔΕΤ το
ου συνοριακ
κού δρομολλογητή. Η συγκεκριμέν
σ
νη access lisst μπορεί να
ν δεχτεί
δεκάδες,, ίσως και εκατοντά
άδες, νέες εγγραφές, υπεραρκεετές για τις λίγες
περιπτώσ
σεις που ανα
αμένεται τυχχόν να εμφα
ανιστούν.

22. Αξιοποίη
ηση του μηχ
χανισμού ελλέγχου περ
ριεχομένου μέσω
μ
πρωττοκόλλου DNS,
D
που
περιγράφ
φηκε σε πρ
ροηγούμενο κεφάλαιο, εντός ΠΣΔ
Δ με εγκαττάστασή το
ου στους
εξυπηρεττητές ονομα
ατολογίας π
που χρησιμο
οποιούν οι τελικοί χρήήστες του ΠΣΔ.
Π
Με
τον τρόπ
πο αυτό, οι χρήστες δεεν θα μπορο
ούν να έχου
υν πρόσβασηη στους ισττότοπους
που αποκ
κλείονται ασ
σχέτως της θύρας που χρησιμοποιο
χ
ούν αυτοί.
Σημεειώνεται ότι οι παραπ
πάνω δύο π
προτεινόμεννοι εναλλακ
κτικοί τρόπ
ποι λειτουργγούν για
ολόκ
κληρους ισττότοπους κα
αι όχι για μ
μεμονωμένεςς ιστοσελίδεες, δηλαδή δεν επιτρέπ
πουν τον
αποκ
κλεισμό της πρόσβασηςς αποκλειστ ικά σε συγκ
κεκριμένες ισ
στοσελίδες.
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7. ΠΛΑΝΟ ΑΝ
ΝΑΒΑΘΜΙΣ
ΣΕΩΝ ΚΑΙ Ε
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7.1 ΑΝΑΒΑΘ
ΘΜΙΣΗ ΛΕ
ΕΙΤΟΥΡΓΙΚ
ΚΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ FREEBSD
D 9.1

ΣΥΣΤ
ΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΥΠΗΡ
ΡΕΤΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ

Η σ
συγκεκριμένη
η έκδοση του λειτουυργικού συσ
στήματος FreeBSD
F
ανναμένεται να
ν είναι
διαθέέσιμη προς χρήση εντό
ός του Οκττωβρίου του
υ 2012. Αυττή τη στιγμήή είναι διαθ
θέσιμη η
πρώττη υποψήφιια έκδοσή της
τ (9.1-RC11), η οποία κυκλοφόρη
ησε στις 23//8/2012. Θα
α υπάρξει
μία δ
δεύτερη υπ
ποψήφια έκδ
δοση (9.1-R
RC2), συνήθ
θως 45 ημέέρες μετά ττην πρώτη και στη
συνέχχεια θα κυ
υκλοφορήσεει η τελική
ή έκδοση (9
9.1-RELEASE). Η έκδοοση 9.1 θα έχει το
χαρα
ακτηρισμό «Extended»
» που ση μαίνει ότι θα υποσττηρίζεται γγια δύο έτη
έ
(βλ.
http:://www.freeebsd.org/seccurity/#sup – Supporteed FreeBSD
D Releases), σε αντίθεσ
ση με τις
εκδόσεις που χα
αρακτηρίζοντται «Normaal» και υποσ
στηρίζονται για
γ ένα έτοςς.
Σε π
περίπτωση που η έκ
κδοση 9.1 καθυστερή
ήσει πέρα του Οκτω
ωβρίου, μπ
πορεί να
χρησ
σιμοποιηθεί η έκδοση 8.3
8 (Extendeed με υποσττήριξη έως τις
τ 30/4/20114) και αργό
ότερα να
γίνει η αναβάθμ
μιση. Σε κάθ
θε περίπτωσ
ση η σειρά 9.x
9 είναι προ
οτιμότερη κκαθώς περιλ
λαμβάνει
κά και θα είναι περισσότερο κα
αιρό υποσττηριζόμενη με νέες
αρκεετά νέα χαρακτηριστικ
εκδόσεις.
Για ττη δοκιμασττική αναβά
άθμιση στηνν έκδοση 9.1 (ή την 8.3) και τονν έλεγχο τη
ης καλής
λειτο
ουργίας της υπηρεσία
ας σε αυττήν προτείνεται να χρησιμοποοιηθούν αρ
ρχικά οι
εξυπη
ηρετητές cache09.att.s
c
sch.gr και cache10.attt.sch.gr, οι οποίοι αυυτή τη στιιγμή δεν
χρησ
σιμοποιούντα
αι παραγωγικά και είνα
αι διαθέσιμο
οι για δοκιμέές και ως εφ
φεδρικοί. Ότταν είναι
έτοιμ
μοι μπορούνν να δοκιμ
μαστούν στη
η θέση κάπ
ποιων εκ των cache011 έως cach
he08, για
συγκ
κεκριμένο χρ
ρονικό διάσ
στημα, με μ
μια απλή αλλαγή
α
στην
ν παράμετρρο ip next-h
hop των
routee-map proxyy-redirect.
Εφόσ
σον τα απο
οτελέσματα
α των δοκιμ
μών είναι ενθαρρυντικ
κά, μπορεί να προχω
ωρήσει η
αναβ
βάθμιση τωνν εξυπηρετη
ητών cache 01 έως cach
he08. Η αν
ναβάθμιση μμπορεί να γίνει
γ
ανά
ζεύγο
ος (cache0
01-cache02, cache03-caache04 κλπ
π.) με του
υς cache099 και cach
he10 να
αναλ
λαμβάνουν την
τ εξυπηρέέτηση των αιτημάτων τους για όσ
σο χρόνο δ ιαρκεί η δια
αδικασία
αναβ
βάθμισης. Με
Μ τον τρόπ
πο αυτό, δεεν πρόκειται να υπάρξεει διακοπή στην υπηρεεσία που
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απολ
λαμβάνουν οι
ο χρήστες του
τ ΠΣΔ (do
owntime), ούτε
ο
πίεση για
γ βεβιασμέένες αναβαθ
θμίσεις ή
για α
αναβαθμίσειςς σε μέρες και
κ ώρες πουυ το δίκτυο υπολειτουρ
ργεί.
Το μόνο προαπα
αιτούμενο για τη συγκεεκριμένη ενέέργεια είναι η κυκλοφοορία της έκδ
δοσης 9.1
λειτουργικού
ύ συστήματο
ος FreeBSD
D.
του λ

7.2 ΑΝΑΒΑΘ
ΘΜΙΣΗ ΛΟΓ
ΓΙΣΜΙΚΟΥ
Υ SQUID ΣΤ
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.1
Το λ
λογισμικό Sq
quid διαθέτει αυτή τη στιγμή τρειις κύριες εκ
κδόσεις (βλ.. http://www
w.squidcachee.org/Versio
ons/):
1.

Την 2.7, με τελευταία υπ
ποέκδοση την 2.7.STABLE9 που κυκλοφόρη
ησε στις
31/5/2008. Θεωρ
ρείτε από ποολλούς ως η πλέον στα
αθερή και ώρριμη έκδοση
η πριν τη
σπαστική έκ
κδοση 3.0 (κ
κατά την οποία μεγάλο μέρος τουυ κώδικα γράφτηκε
ριζοσ
ξανά
ά από την αρχή). Χρησιιμοποιείται ακόμη σε πολλές
π
εγκααταστάσεις (και στο
ΠΣΔ), παρόλο που
π πλέον δεεν υποστηρίίζεται.

3 με τελευ
υταία υποέκ
κδοση την 3.1.20 που κυκ
κλοφόρησε στις 8/7/20
012. Είναι
2. Την 3.1,
η πρ
ρώτη από τις εκδόσειςς της σειράς 3.x που θεωρείται
θ
ααρκετά σταθ
θερή και
ώριμ
μη για παρα
αγωγική λειττουργία σε περιβάλλον
ντα υψηλώνν απαιτήσεω
ων, όπως
το ΠΣΔ.
Π
Περιλα
αμβάνει υποοστήριξη για
α όλες τις νέέες τεχνολοογίες, όπως IPv6 και
WCC
CPv1/v2. Εξα
ακολουθεί ννα υποστηρίζεται ενεργά
ά με διορθώ
ώσεις και πρ
ροσθήκες
νέωνν χαρακτηρισ
στικών που αναπτύσσονται σε νεόττερες εκδόσσεις.
3. Την 3.2, με τελ
λευταία υποοέκδοση τηνν 3.2.1 που κυκλοφόρηησε στις 14
4/8/2012.
κειται για την
τ πρώτη έέκδοση τηςς σειράς 3.2
2 και χαρακκτηρίζεται από
α
τους
Πρόκ
δημιο
ουργούς της ως σταθεερή έκδοση
η κατάλληλ
λη για παρααγωγική χρ
ρήση. Το
γεγοννός όμως όττι πρακτικά
ά δεν έχει δο
οκιμαστεί ακόμη
α
ευρέω
ως σε περιβ
βάλλοντα
παρα
αγωγής με υψηλές
υ
απα
αιτήσεις δενν την καθιστά καλή υπ
ποψήφιο για
α χρήση,
προςς το παρόν στο
σ ΠΣΔ.
Με β
βάση τα παρ
ραπάνω, κρίίνουμε ότι η καταλληλό
ότερη έκδοσ
ση του λογισσμικού Squid για το
ΠΣΔ είναι η 3.1, καθώς καλ
λύπτει τις αννάγκες για εξελιγμένα
ε
χαρακτηριστ
χ
τικά και παρ
ράλληλα
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μπορ
ρεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λεειτουργίας τη
ης σε ένα πεεριβάλλον υυψηλών απα
αιτήσεων
όπωςς το ΠΣΔ.
Για ττην αναβάθ
θμιση του λογισμικού
λ
Squid στους εξυπηρεετητές της υπηρεσίας ελέγχου
περιεεχομένου μπ
πορεί να ακολουθηθεί
α
ί μια προσέέγγιση σαν αυτήν πουυ περιγράφεται στο
κεφα
αλαίο για τη
ην αναβάθμ
μιση του λεειτουργικού συστήματος των εξυπ
πηρετητών. Δηλαδή,
στη συνέχειια δοκιμή τω
αρχικ
κά στα δύο εφεδρικά συστήματα,
σ
ων δύο αυτώ
ών συστημά
άτων στη
θέση δύο εν τωνν cache01 – cache08 κα
αι τέλος στα
αδιακή, ανά
ά ζεύγος, ανααβάθμιση στα
σ οκτώ
αγωγής. Με τον τρόπο αυτό, ούτε στην περίπττωση αυτή θα υπάρξει διακοπή
συσττήματα παρα
της λ
λειτουργίας της υπηρεσ
σίας.
Η συυγκεκριμένη
η ενέργεια δεν
δ έχει προοαπαιτούμεννα για την υλοποίησή
υ
ττης, για παρ
ράδειγμα
δεν επηρεάζετα
αι από την έκδοση τοου λειτουργικού συσττήματος. Συυνεπώς, μπ
πορεί να
γ παράδειγ
γμα το χρόννο αναμονήςς για την
ξεκιννήσει το συνντομότερο δυνατόν, αξιοοποιώντας για
κυκλ
λοφορία τηςς έκδοσης 9.1
9 του FreeeBSD. Επιμ
μέρους λειτο
ουργίες, όπ
πως υποστήριξη του
πρωττοκόλλου IP
Pv6 ή των πρωτοκόλλλων ανακαττεύθυνσης WCCP v1 κκαι v2 μπο
ορούν να
ενεργγοποιηθούν αργότερα όταν
ό
θα είνα
αι έτοιμα κα
αι τα υπόλοιπα υποσυσττήματα (λειττουργικό
σύσττημα εξυπηρ
ρετητών και συνοριακόςς δρομολογη
ητής).

7.3 ΑΝΑΒΑΘ
ΘΜΙΣΗ ΛΟΓ
ΓΙΣΜΙΚΟΥ
Υ SQUIDGUARD
U
Η τρ
ρέχουσα στα
αθερή έκδοση του λογγισμικού Squ
uidGuard (χ
χρησιμοποιε
ιείται και σττο ΠΣΔ)
είναι η 1.4 που
υ κυκλοφόρ
ρησε το 20
009. Έκτοτε έχει κυκλοφορήσει η έκδοση 1.5 που
ακτηρίζεται ως beta. Γενικότερα
α, η κοινότητα που αναπτύσσεει το συγκεεκριμένο
χαρα
λογισ
σμικό δεν είίναι ιδιαίτερα δραστήριια τα τελευτταία χρόνια καθώς αυτόό έχει φτάσει σε ένα
επίπεεδο ωριμότη
ητας που κα
αλύπτει σχεδδόν πλήρως τις ανάγκες
ς των χρησττών του.
για το πρρωτόκολλο IPv6. Η
Η μό
όνη εκκρεμ
μότητα που είχε μείνεει ήταν η υποστήριξη
υ
συγκ
κεκριμένη εκ
κκρεμότητα
α μοιάζει να
α έχει καλυφ
φθεί μετά από
α ανακοίννωση στην επίσημη
mailiing list squiidguard@sh
halla.de ότι είναι πλέονν διαθέσιμη μια νέα έκδδοση με υπο
οστήριξη
για IPv6 στη σελίδα htttps://github
b.com/andih
hofmeister/ssquidGuard
d. Η συγκεεκριμένη
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έκδοση έτυχε ευρείας αποδο
οχής από τα
α μέλη της κοινότητας
κ
του
τ λογισμικκού SquidG
Guard και
κρίνεεται κατάλλ
ληλη για δοκ
κιμή και χρή
ήση στο ΠΣΔ
Δ.
Για ττην αναβάθμ
μιση του λογγισμικού Sq
quidGuard στους
σ
εξυπηρετητές τηςς υπηρεσίας ελέγχου
περιεεχομένου πρ
ροτείνεται να ακολουθη
ηθεί παρόμο
οια διαδικασ
σία με αυτήνν που περιγράφτηκε
στα κ
κεφάλαια γιια τις αναβα
αθμίσεις τουυ λειτουργικ
κού συστήμα
ατος και τουυ λογισμικο
ού Squid.
Στόχχος θα είναι πάντα να μη
ην υπάρξει δδιακοπή τηςς λειτουργία
ας της υπηρεεσίας.
Η ανναβάθμιση μπορεί
μ
να χω
ωριστεί σε δύύο μέρη:
1..

Αναβάθμ
μιση του λογγισμικού σττην νεότερη έκδοση καιι δοκιμή τηςς καλής λειττουργίας
του στις τρέχουσες συνθήκες
σ
λεειτουργίας της
τ υπηρεσία
ας.

22. Ενεργοπο
οίηση της υποστήριξηςς του πρωτο
οκόλλου IPv
v6 και δοκιμμής του αφο
ού πρώτα
ενεργοπο
οιηθεί στα υπόλοιπα
υ
υυποσυστήμα
ατα (κυρίως στο λειτουυργικό σύσττημα και
στο λογισ
σμικό Squid
d).
Η συυγκεκριμένη
η ενέργεια δεν
δ έχει προοαπαιτούμενα από άλλ
λες ενέργειεες για τη φάση
φ
της
αναβ
βάθμισης του
υ λογισμικο
ού. Ως προαπ
απαιτούμενο για την πλή
ήρη ολοκλή ρωσή της μπορεί
μ
να
θεωρ
ρηθεί η ενερ
ργοποίηση του πρωτοκ
κόλλου IPvv6 στους εξυπηρετητέςς και στο λογισμικό
Squid
d.

7.4 ΥΠΟΣΤΗ
ΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
Υ ΠΡΩΤΟΚΟ
ΟΛΛΟΥ IP
PV6
Για την υποσττήριξη του πρωτοκόλλλου IPv6 στην υπη
ηρεσία ελέγγχου περιεεχομένου
α
ενέργειες:
απαιττούνται οι ακόλουθες

7.4.11

Ενεργοποίηση
εξυπηρετητών

πρωτοκό λλου

IP
Pv6

στο

λειτουρ
ργικό

σύ
ύστημα

Προα
απαιτούμενα
α για τη συ
υγκεκριμένη
η ενέργεια είναι
ε
η απόδ
δοση ενός χχώρου διευθύνσεων
IPv6 στο υποδ
δίκτυο των εξυπηρετώ
ών της υπ
πηρεσίας και η ενεργγοποίησή του
τ
στο
μολογητή το
ου ΠΣΔ που
υ το δρομολλογεί. Στη συ
υνέχεια η εν
νεργοποίησηη του πρωτοκόλλου
δρομ
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IPv6 στο λειτουρ
ργικό σύστη
ημα των εξυυπηρετητών μπορεί να γίνει
γ
οποιαδδήποτε στιγμ
μή χωρίς
διακο
οπή της λειττουργίας υπ
πηρεσίας καιι ασχέτως τη
ης προόδου των υπολοίίπων ενεργεειών.
Σε κά
άθε εξυπηρεετητή θα αννατεθεί μια στατική διεεύθυνση IPv
v6 η οποία γγια λόγους εύκολης
συσχχέτισης με τη
τ διεύθυνσ
ση IPv4 πουυ χρησιμοπ
ποιεί ήδη προτείνεται ννα χρησιμο
οποιεί το
τελευυταίο byte της
τ διεύθυννσης IPv4. Έ
Έτσι, για παράδειγμα, αν το υποδδίκτυο IPv6
6 που θα
ανατεθεί είναι το
ο 2001:648:2
2302:FC02:: /64, τότε η διεύθυνση IPv6 του caache01.att.scch.gr (με
θυνση IPv4 194.63.239.2
1
231) θα είναι η 2001:648::2302:FC02:::231.
διεύθ

7.4.22 Ενεργοποίηση το
ου πρωτοκ
κόλλου IPv
v6 στο λογ
γισμικό Sq
quid
Προα
απαιτούμενα
α για τη συγγκεκριμένη εενέργεια είνα
αι:
1..

Η ενεργο
οποίηση του
υ πρωτοκόλλλου IPv6 σττο λειτουργιικό σύστημαα των εξυπη
ηρετητών
της υπηρ
ρεσίας.

22. Η αναβ
βάθμιση του λογισμικ
κού Squid στην έκδο
οση 3.1 ποου υποστηρίζει το
πρωτόκο
ολλο IPv6.
33. Η αναβά
άθμιση του
υ λογισμικοού SquidGu
uard στην πλέον
π
πρόσσφατη έκδο
οση που
υποστηρ
ρίζει το πρωττόκολλο IPvv6 και η ενεργοποίησή του.
τ
Η κα
αθαυτή ενερ
ργοποίηση του
τ πρωτοκόόλλου IPv6 στο λογισμ
μικό Squid εείναι απλή υπόθεση
και μ
μπορεί να γίννει οποιαδήπ
ποτε στιγμή
ή χωρίς διακ
κοπή της λειιτουργίας υπ
πηρεσίας.

7.4.33 Ενεργοποίηση το
ου πρωτοκ
κόλλου IPv
v6 στο λογ
γισμικό Sq
quidGuard
d.
Η ενεργοποίηση
η του πρωτο
οκόλλου IPvv6 στο λογισ
σμικό Squid
dGuard είνααι απλή υπόθεση και
ρεί να γίνει οποιαδήποτε
ο
ε στιγμή χω ρίς διακοπή
ή της λειτουργίας υπηρεεσίας.
μπορ
Μονα
αδική προα
απαίτηση είναι
ε
η εγγκατάσταση της πλέο
ον πρόσφαατης έκδοσ
σης που
υποσ
στηρίζει το πρωτόκολλο
π
ο IPv6, όπωςς αναφέρθηκε σε προηγ
γούμενο κεφ
φάλαιο.
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7.4.4
4 Ενεργοποίηση
του
π
πρωτοκόλ
λλου
αναδρο
ομολόγηση
ης IP policcy

IP
Pv6

σττο

μηχ
χανισμό

Προϋϋπόθεση για
α την ενεργο
οποίηση του πρωτοκόλλ
λου IPv6 στο
ο μηχανισμόό αναδρομο
ολόγησης
IP p
policy είναι η συνεννό
όηση με ττη διαχειρισ
στική ομάδ
δα δικτύου κορμού το
ου ΠΣΔ
αρμο
οδιότητα τηςς οποίας είνναι η λειτουρ
ργία του συννοριακού δρ
ρομολογητήή. Οι συνεργγάτες της
ομάδ
δας δικτύου κορμού θα
α εξετάσουν τις αλλαγές στις ρυθμ
μίσεις του δρρομολογητή
ή που θα
προτταθούν από την ομάδα
α της υπηρ
ρεσίας ελέγγχου περιεχ
χομένου, θαα προτείνου
υν τυχόν
διορθ
θώσεις/βελττιώσεις και κρίνουν αν χρειάζεται κάποια
κ
διαφ
φορετική ή ννεότερη έκδ
δοση του
λειτο
ουργικού συστήματος το
ου δρομολοογητή (IOS firmware)
f
γιια την καλύττερη λειτουργία των
προττεινόμενων χαρακτηρισ
στικών. Κα
αθώς το ΠΣΔ
Π
δεν διαθέτει
δ
εφ
φεδρικό συ
υνοριακό
δρομ
μολογητή για
α δοκιμές, οι
ο αλλαγές θα πρέπει να
ν γίνουν σεε προγραμμματισμένο πα
αράθυρο
συντή
ήρησης καιι κατά προττίμηση σε μ
μέρα και ώρα που η κίν
νηση του διικτύου είναιι χαμηλή
ώστεε να μειωθεεί στο ελάχ
χιστο η ενόόχληση τωνν χρηστών σε περίπτω
ωση που εμ
μφανιστεί
κάπο
οια δυσλειτο
ουργία.
Η αρ
ρχική ενεργγοποίηση μπ
πορεί να συυνοδεύεται από μία έκ
κδοση της aaccess list PROXYBYPA
ASS που θα
θ εξαιρεί όλη την κίνηση IPv6 ώστε να μην υυπάρξει πρ
ρόβλημα
προσ
σβασιμότητα
ας σε ιστότο
οπους με διεευθύνσεις IP
Pv6 σε περίπ
πτωση που η ενεργοποίηση του
πρωττοκόλλου IP
Pv6 δεν έχει ολοκληρω
ωθεί στα υπό
όλοιπα υποσυστήματα (π.χ. εξυπη
ηρετητές,
Squid
d κλπ.). Σττη συνέχεια
α μπορούν να αναδρο
ομολογηθού
ύν δοκιμασστικά συγκεεκριμένοι
ιστόττοποι,

ασχχέτως

περιιερχομένου,

που

δια
αθέτουν

πεεριεχόμενο

μέσω

IPv
v6,

π.χ.

www
w.ntua.gr, ώσ
στε να δοκιμ
μαστεί η ορθθή λειτουργγία του μηχα
ανισμού.

7.4.55 Αναβάθ
θμιση της
ς εφαρμογγής διαχείίρισης βά
άσης του SquidGua
ard για
υποστή
ήριξη του πρωτοκόλ
π
λλου IPv6
Προα
απαιτούμενο
ο για την ανναβάθμιση της εφαρμο
ογής διαχείρ
ρισης είναι η εγκατάστταση της
νεότεερης έκδοση
ης του λογιισμικού Squ
uidGuard πο
ου υποστηρίζει το πρω
ωτόκολλο IP
Pv6 ώστε
να δέέχεται και να
α μπορεί να χειριστεί νέέες εγγραφέές με διευθύν
νσεις IPv6.
Οι πεεριπτώσεις για νέες εγγγραφές με δδιευθύνσεις IPv6 αναμέένεται, τουλλάχιστον το
ον πρώτο
καιρό
ό, να είναι πολύ λίγεςς και θα μπ
πορούσαν να προστίθεν
νται στη βάάση δεδομέένων του
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λογισ
σμικού Squ
uidGuard με
μ χειροκίνη
ητο τρόπο.. Με τον τρόπο αυττό, είναι δυ
υνατή η
ενεργγοποίηση το
ου πρωτοκόλλου IPv6 σ
στην υπηρεσ
σία πριν την ολοκλήρωσση της αναβ
βάθμισης
της εεφαρμογής διαχείρισης.
δ
.

7.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΙΣΜ
Μ
ΜΟΥ

ΑΝΑ
ΑΔΡΟΜΟΛ
ΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕ

ΧΡΗΣΗ

ΚΟΛΛΟΥ WCCP
W
ΠΡΩΤΟΚ
Προα
απαιτούμενα
α για την υλοποίηση
υ
ττου μηχανισ
σμού αναδρ
ρομολόγησηης με τη χρ
ρήση του
πρωττοκόλλου WCCP
W
είναι:
1..

Η εγκατά
άσταση του
υ λειτουργικ
κού συστήμα
ατος FreeBS
SD 9.1 στουυς εξυπηρετητές της
υπηρεσία
ας.

22. Η αναβά
άθμιση του λογισμικούύ Squid σττην έκδοση 3.1, ώστε ννα υπάρχειι όσο το
δυνατόν καλύτερη υποστήριξη
υ
ττων πρωτοκ
κόλλων WCCP v1 και v22.
33. Η αποκλ
λειστική χρή
ήση των δύύο τουλάχισ
στον εφεδριικών συστη μάτων cach
he09 και
cache10 για
γ όσο καιρ
ρό χρειαστε ί να γίνουν δοκιμές
δ
και πειραματισσμοί.
4
4. Η στενή
ή συνεργασ
σία με τη διαχειρισττική ομάδα
α δικτύου κορμού το
ου ΠΣΔ
αρμοδιόττητα της οπ
ποίας είναι η λειτουργίία του συνο
οριακού δροομολογητή και
κ στον
οποίο θα
θ χρειαστεεί να γίνουυν αλλαγέςς στις ρυθ
θμίσεις, πιθθανώς περιισσότερο
εκτεταμέένες από αυ
υτές που θα
α απαιτηθούν για την υποστήριξηη του πρωτοκόλλου
IPv6 στο
ο μηχανισμό IP policy.
Καθώ
ώς η ενεργο
οποίηση το
ου πρωτοκόόλλου WCC
CP απαιτεί αλλαγές σττις ρυθμίσεεις τριών
τουλάχιστον υπ
ποσυστημάττων (του συνοριακού
ύ δρομολογ
γητή, του λειτουργικ
κού των
ηρετητών τη
ης υπηρεσία
ας και του λλογισμικού Squid),
S
προττείνεται να γγίνει σε περίοδο που
εξυπη
δεν θ
θα εκτελού
ύνται άλλες εργασίες σ
στα συγκεκ
κριμένα υπο
οσυστήματαα. Θα μπορ
ρούσε σε
πρώττη να γίνουνν όλες οι ενέργειες πουυ απαιτούντα
αι για την εν
νεργοποίησηη του πρωτοκόλλου
IPv6 και μετά
ά την ολοκ
κλήρωσή ττους να ξεεκινήσει η υλοποίησηη του μηχ
χανισμού
αναδ
δρομολόγησ
σης με τη χρή
ήση του πρω
ωτοκόλλου WCCP.
Η δο
οκιμαστική λειτουργία του πρωτοοκόλλου WCCP
W
προτείνεται να γίνει αρχικ
κά με τη
συμμ
μετοχή μόνο
ο των δύο εφ
φεδρικών σ
συστημάτων και την ενεεργοποίησή του στο συ
υνοριακό
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δρομ
μολογητή για σύντομο χρονικό διά
άστημα σε περίοδο
π
χαμηλής χρήσσης του ΠΣ
ΣΔ, όπως
απογγευματινές ώρες,
ώ
με παρ
ράλληλη απ
πενεργοποίηση του μηχα
ανισμού IP ppolicy.
Αναλ
λόγως με τα
α αποτελέσμ
ματα, στη συυνέχεια, μπο
ορούν να γίν
νουν δοκιμέές με περισσ
σότερους
εξυπη
ηρετητές κα
αι σε ώρες υψηλότερη
ης χρήσης του
τ δικτύου
υ. Τελικός σσκοπός θα είναι να
περά
άσουν όλοι οι εξυπηρ
ρετητές στοον μηχανισ
σμό του πρ
ρωτοκόλλουυ WCCP. Σε
Σ κάθε
περίπ
πτωση και στα
σ τρία υπο
οσυστήματα
α θα παραμεείνουν απενεργοποιημέένες οι ρυθμ
μίσεις για
τον μηχανισμό IP policy, αλλά διαθθέσιμες για να αντικα
αταστήσουν τις ρυθμίσ
σεις του
ανισμού WC
CCP όποτε χρειαστεί. Επίσης, ο μηχανισμός WCCP μπορεί αρ
ρχικά να
μηχα
ενεργγοποιηθεί μόνο για το πρωτόκολλο
π
ο IPv4, ενώ
ώ το πρωτόκ
κολλο IPv6 μπορεί να συνεχίσει
σ
να εεξυπηρετείτα
αι από το μηχανισμό IP policy. Με τη διαδικασία ααυτή αναμέννεται να
ρξουν μόνο πολύ σύντο
ομες διακοπ
πές της λειιτουργίας τη
ης υπηρεσίαας και όχι σε ώρες
υπάρ
αιχμή
ής.

7.6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
NS
ΜΕΣΩ DN

ΤΟΥ
Υ ΥΠΗΡΕΣ
ΣΙΑΣ ΕΛΕΓ
ΓΧΟΥ ΠΕΡ
ΡΙΕΧΟΜΕΝ
ΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η συυγκεκριμένη
η νέα υπηρεσία είναι αννεξάρτητη από
α την κύρ
ρια υπηρεσίία ελέγχου του
τ ΠΣΔ
και ω
ως τέτοια δεν έχει πρ
ροαπαιτούμ
μενα από άλλες
ά
ενέργειες ή υπο συστήματα που θα
αναπ
πτυχθούν ή θα αναβαθμιστούν. Συνεπώς, μπορεί να
α υλοποιηθθεί με ανεεξάρτητο
χρονοδιάγραμμα
α και να ξεκινήσει το συυντομότερο δυνατόν.
χ
έν αν εξυπηρετητή, ο οπο
οίος θα φιλλοξενήσει τα
α πακέτα
Για ττην ανάπτυξξή της θα χρειαστεί
λογισ
σμικού που θα επιλεχθο
ούν (ISC BIN
ND ή PoweerDNS Recursive Serverr). Ο συγκεκ
κριμένος
εξυπη
ηρετητής δεεν χρειάζετα
αι να είναι ννέο ξεχωρισ
στό φυσικό μηχάνημα.
μ
Μ
Μπορεί να είναι
ε
ένα
εικοννικό σύστημ
μα, χρησιμο
οποιώντας την τεχνολ
λογία FreeB
BSD Jails, σσε ένα από τα δύο
συσττήματα δοκιμών cache09 και cachee10.
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