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Presentació del projecte 
  
 

Molt sovint als centres ja disposen d’una xarxa prou complexa i sovint ben muntada, 
per tant en aquest estudi no parlarem dels aspectes de la instal·lació/configuració del 
maquinari. Hi ha escoles que fins i tot ja disposen d’un ordinador Linux treballant com a 
servidor proxy (sobretot si algú del centre ha fet el curs D70). El que es proposa és anar una 
mica més lluny i mirar d’implementar nous serveis per convertir les xarxes locals dels 
instituts en veritables intranets/extranets. Abans de continuar farem un resum de quins vam 
dir que serien els nostres objectius quan vam engegar aquest projecte, concretament la 
nostra proposta incloïa:  

 
 

• Espai de disc d’usuari centralitzat i accessible des de qualsevol ordinador del 
centre (un mínim de 25 Mbytes per professors i de 2 a 10 Mbytes per alumne). 
Aquest espai es podrà dedicar a dades personals, correu electrònic i pàgina Web. 

 
• Facilitar, a tots els integrants de la comunitat educativa, la possibilitat de publicar 

la seva pàgina Web personal. Es podrien organitzar concursos (fins i tots amb 
premis) per tal d’incentivar la participació tant de l’alumnat com del professorat. 

 
• Xat en el que tota la comunitat educativa pugui participar, tant des de dins com 

des de fora de l’escola, i limitat al pla acadèmic en quant a continguts i 
temàtiques. 

 
• Llistes de correu internes i per departaments/assignatura (orientat sobretot a 

Batxillerat) a on els alumnes puguin obtenir informació en línia i participar 
activament. 

 
• Correu electrònic per tal de que tota la comunicació del centre passi a fer-se 

electrònicament, estalviant paper.  
 
 
Tot això ho podem muntar de diferents maneres, però una possibilitat és aglutinar 

tots els serveis i concentrar-los en un únic servidor. Això té avantatges i inconvenients.  
 
 El principal avantatge és l’estalvi de recursos i la centralització dels serveis (només 
fem servir una única màquina). El principal inconvenient és que si caigués el servidor, fallaria 
tot el sistema. 
  

A l’hora de decidir quin sistema operatiu fem servir pel servidor, tenim al nostre abast 
bàsicament 2 possibilitats: Windows NT o 2000 i Linux 
 

Una comparativa entre els servidors Windows NT i els servidors Unix/Linux la podem 
trobar a l’adreça: http://www.unix-vs-nt.org/kirch/ 
 

Al començament d’aquest estudi jo no tenia molt clar quin sistema operatiu faria 
servir com a suport pel sistema, ja que com la majoria dels usuaris (i provablement dels 
administradors dels centres) tenia més coneixements de Windows que de Linux.  Finalment 
hem vaig decidir sense reserves pel Linux, així que potser el primer cal explicar son els 
motius d’aquesta decisió. 
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El primer que cal considerar és que, com a sistema operatiu, el Linux és molt més 
robust i eficient que el Windows NT o el 2000. Amb un equip de prestacions modestes 
podem oferir la mateixa funcionalitat que amb equip molt més potent treballant amb 
Windows NT o 2000. Només cal dir que al I.E.S. Ramon Berenguer IV de Santa Coloma 
hem estat donant servei de proxy i pàgines Web, durant gairebé un any, amb un limitat 486 i 
encara avui en dia està funcionant perfectament. 
 

Un altra consideració a tenir en compte és la dificultat de la instal·lació i el 
manteniment. Cal dir que avui en dia la instal·lació d’un sistema Linux és quasi tan senzilla 
com la d’un servidor NT/2000 (alguns dirien que fins i tot més), i malgrat que el manteniment 
és potser més complicat també s’ha de dir que com que Linux és un sistema obert, si falla 
alguna cosa, tard o d’hora acabarem donant amb la solució del problema (la documentació 
existent arreu del mon sobre Linux és gratuïta i molt superior a la que podem trobar sobre un 
sistema NT). En canvi Windows NT o 2000 no son sistemes oberts; en molts aspectes, per 
l’administrador no son més que caixes negres. La política d’opacitat de Microsoft  fa que 
l’intent de resolució dels problemes només pugui arribar fins a un cert grau d’aprofundiment 
que ni tan sols els especialistes arriben normalment a superar.  
 

Però potser la consideració més important va ser la despesa econòmica necessària 
per implementar una i altra alternativa. Amb el Linux podrem aconseguir de franc quasi tot el 
software necessari (hi ha molta gent que sense ànim de lucre està desenvolupant 
aplicacions per aquest sistema operatiu que sens dubte trobarà també, en el futur, el seu 
espai als nostres ordinadors personals). 
 

Com a resum podem dir que malgrat que ens costi més esforç inicial, si aconseguim 
que el nostre servidor Linux funcioni correctament, de ben segur que ho continuarà fent 
sense cap mena de problema i ens podrem oblidar d’ell durant molt i molt de temps (aquesta 
tranquil·litat mai no la he experimentat en màquines basades en Windows que sovint fallen 
sobtadament per les causes més obscures). 
 

Bàsicament els únics problemes que es poden presentar en un servidor Linux son 
deguts a errors hardware o a problemes al disc dur provocats per desconnexions 
incontrolades del servidor, que sovint provoquen errors al disc dur. S’ha de dir que això ens 
pot portar més d’un maldecap; el sistema de fitxers de Linux (ext2) és molt sensible a les 
caigudes de l’alimentació (molt més que Windows NT o 2000, tot i que, actualment, s’està 
treballant en un nou sistema de fitxers, ext3, més resistent), per tant caldrà preveure un 
sistema SAI i una política de còpies de seguretat per mantenir el nostre servidor amb bona 
salut. 
 

Hem de ser conscients però, que no serà fàcil arribar a tenir el nostre sistema amb 
plena funcionalitat. Tots els que han fet el curs D70 (Serveis de xarxa amb GNU/Linux) han 
pogut adonar-se de les dificultats de posar en marxa un servidor Linux amb una configuració 
bàsica. Jo que ara mateix sé moltes més coses de Linux que quan vaig fer el curs m’adono 
de que, en el seu moment, vaig fer algunes coses malament (tot i així, s’ha de dir, que tots 
els serveis funcionaven correctament). 
 

Cal dir també que el millor que es pot fer, abans d’intentar implementar tot el que 
explicarem, és fer el curs D70 sobre la instal·lació i configuració d’un sistema Linux. Aquest 
curs ens ajudarà a assolir un bon nivell de coneixements sobre aquest sistema operatiu i la 
gestió d’un servidor. Només després d’haver enllestit amb èxit aquest curs, ens hem d’atrevir 
a anar més juny seguin les recomanacions d’aquesta guia. 
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La versió de Linux 

 
Una vegada decidit el sistema operatiu que farem servir cal decidir la versió i les 

característiques de la màquina a on ho instal·larem (ja que son qüestions que sovint estan 
relacionades). 
 

Si no disposem de rés més que un 486 o un Pentium senzill (100 o 200 MHz) caldrà 
advertir que no podrem implementar d’una manera seriosa tots els serveis de que parlarem 
en el present estudi (llavors potser amb la documentació del curs D70 ja en tindrem prou per 
gaudir al nostre institut d’un proxy i d’un servidor http i per fer pública la pàgina Web del 
centre i la dels nostres usuaris). 
 

Si tenim una màquina més potent (amb un disc dur de 8 Gbytes o més) llavors 
podrem implementar la resta de serveis que es proposen. Si tenim una màquina d’aquestes 
característiques, llavors valdrà la pena instal·lar una versió de Linux més moderna que la 
que es feia servir en el curs D70. Jo particularment he instal·lat la versió 7.0 de Red Hat i la 
major part de les explicacions que donaré faran referència a les característiques d’aquesta 
versió (que en ocasions son diferents de les de les versions precedents). Tampoc cal 
obsessionar-se per aconseguir la darrera versió de Red Hat, ja que en molts casos les 
diferències entre una versió i la següent no representen  modificacions gaire significatives. 
 
 També es poden fer servir altres distribucions de Linux que no siguin Red Hat, però 
en aquest cas és possible que les diferències encara siguin més accentuades i només els 
administradors experts (amb molts coneixements de Linux) s’haurien d’atrevir a posar en 
pràctica tot el que explico. 
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Planificació del nostre projecte 
 

 Abans de començar, cal fer una reflexió de quin seria el nostre sistema informàtic 
ideal per a un centre d'ensenyament qualsevol; es a dir, ens cal una proposta de com 
haurien de ser (globalment) les nostres aules d'informàtica, els serveis que haurien d'oferir i 
una descripció del camí que cal seguir per arribar a aconseguir el nostre objectiu final. 

 
 Consultant amb els companys de diferents instituts he trobat que molts d’ells tenen 
aportacions a fer; per exemple, algunes de les idees que he pogut recollir son: 

 
• Hi ha qui considera imprescindible la presència de l’ordinador a l’aula (encara que 

sigui un de sol) amb un entorn multimèdia per poder fer presentacions, connectar-
se a Internet, etc... 

 
• La majoria consideren vital que tothom (alumnes i professors) es pugui connectar 

a Internet, ja sigui des de les aules, la sala de professors o encara millor des dels 
departaments. 

 
• Generalment tothom considera imprescindible que tots els ordinadors estiguin 

connectats en xarxa i que cada professor i/o alumne tingui les seves dades 
personals emmagatzemades a un espai comú i independent de l’estació a on 
estigui treballant. 

 
• Alguns van una mica més lluny i demanen més coses com la publicació de les 

seves pàgines Web (de manera que puguin ser consultades des de l’exterior). 
Fins i tot plantegen un correu electrònic personal per cada usuari. 

 
Com podem veure els criteris son molts diversos, i es clar que no podem fer content 

a tothom (sense fer una despesa econòmica molt important). Per tant, abans de seguir 
convé fer-nos la següent pregunta: 

 
 

Quins serveis podem implementar amb un pressupost mínim? 
 
 És evident que col·locar un ordinador multimèdia a cada aula requereix un 
pressupost força elevat (si és que no optem per desmantellar una de les aules d’informàtica 
de les que tenim i comencem a distribuir els seus ordinadors per les aules de teoria), així 
que no ho podem posar en pràctica (com que no ho podem implementar no entrarem a 
valorar la seva utilitat). 
 

Examinades i valorades totes les demandes, els objectius a assolir seran bàsicament 
la creació d’una intranet/extranet a l’escola per poder implementar els següents serveis: 
 

• Interconnectar totes les aules del centre (tant les més modernes, com aquelles 
que encara estan dotades amb ordinadors 486 i treballen en MS-DOS i Windows 
3.11) per crear una xarxa que arreplegui, si és possible, la totalitat dels 
ordinadors del centre. 

 
• Que, des de qualsevol aula i/o departament del centre, es pugui accedir a internet 

(fins i tots des de les estacions més antigues) i a una velocitat raonable (això 
implica comptar amb un proxy muntat per exemple en un servidor Linux). 
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• Gestionar l'accés als diferents recursos de la xarxa, de manera que, cada 

professor i cada alumne, pugui tenir un espai de treball personal, centralitzat al 
servidor, per a deixar les seves dades personals i accedir a elles des de 
qualsevol ordinador del centre (fins i tot des de casa seva). 

  
• Que també existeixin espais comuns a on els professors puguin deixar informació 

i treballs per que els consultin o els recullin els alumnes de les seves classes. 
 

Tot això ho podem arribar a aconseguir amb una certa facilitat amb el suport 
informàtic de que disposem (potser en alguns centres ja ho tenen implementat), però 
volem anar encara més lluny i implementar també els següents serveis: 
 

• Que cada professor i cada alumne pugui tenir, al seu espai personal, la seva 
pròpia pàgina Web, accessible tant des de l'interior com des de l'exterior del 
centre. 

 
• Així mateix que cada professor i cada alumne tingui la seva adreça e-mail 

personal a on rebre missatges (tant des de dins com des de fora de l'escola).  
 

• Creació, a nivell de centre, de Foros, Xats i altres espais de comunicació interna 
a on els alumnes puguin participar com una activitat més de la seva formació. 

 
Per arribar a assolir tots aquests objectius, cal primer una planificació acurada de 

com ha de ser l'estructura que ens permeti suportar aquesta filosofia, quins recursos ens 
caldran per portar-la a la pràctica, i que hem de fer per mantenir-ho després tot plegat. És de 
fet, respondre totes aquestes qüestions, el que pretén fer el present projecte. 

 
 
 

Quins serveis pensem oferir als usuaris 
 

Cal establir-los prèviament de forma diferenciada per Professors, alumnes, membres 
de l'equip directiu i coordinadors d'informàtica. 

 
Pels alumnes 
Pels alumnes cal implementar bàsicament tots els serveis esmentats, així per 

començar podríem establir un mínim de 5 a 10 Mbytes d’espai al disc dur del servidor pels 
alumnes de batxillerat i de 2 a 5 Mbytes pels alumnes de ESO. Aquesta dada ens permetrà 
(en funció del nombre d’alumnes) fer una primera aproximació de l’espai de disc necessari al 
servidor (hem de pensar que també necessitarem espai al disc dur del servidor per altres 
qüestions). Aquest espai es pot incrementar o decrementar en funció de les necessitats de 
cada centre. 

 
Pels professors 
Pels professors podem ampliar l’espai de disc fins a un límit de 25 a 100 Mbytes 

(usuaris amb necessitats especials, com per exemple: director, caps d’estudi, coordinadors 
d’informàtica, etc.., poden requerir un increment de la seva quota de disc). 

 
Pels departaments 
Els diferents departaments poden necessitar també d’un espai addicional a on deixar 

dades pels alumnes. Aquest espai serà d’escriptura pels professors del departament i de 
lectura per a la resta d’usuaris. Es pot impedir l’accés dels alumnes o professors que no 
estiguin relacionats amb el departament. 
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Quins canvis estructurals hem de fer per aconseguir el nostre objectiu 

 
 Si no volem que es dispari la despesa econòmica hem d’intentar aprofitar al màxim 
les estructures de que disposem. Per un centre d’ensenyament normal caldran fer pocs 
canvis. El primer, abans de començar és verificar que es reuneixen els següents requisits: 
 

• Que totes les aules es troben interconnectades en xarxa. Si no ho estiguessin caldrà 
com a primer pas fer aquesta interconnexió o no podrem garantir que els usuaris 
tinguin accés a les seves dades des de qualsevol màquina. 

 
• També hem d’aconseguir que es pugui accedir a Internet des de qualsevol ordinador 

de la nostra xarxa. Si tenim ordinadors antics que no satisfan aquest darrer 
requeriment podem consultar a la documentació l’apartat corresponent a 
l’actualització de hardware/software per mirar de solucionar aquest problema. 
Consulteu també els apartats Arachne Calmira i TCP/IP per descobrir com es poden 
aprofitar els ordinadors més vells de l’escola. 

 
Si no es reuneixen aquests requisits, el primer que cal fer és realitzar les 

modificacions oportunes per arribar fins a aquest punt de partida.  
 
A part de tot això, necessitarem un servidor dedicat (o més d’un) per implementar 

tots els serveis abans esmentats. Aquesta és la part en la que caldrà treballar més perquè 
normalment és la més deficitària. 

 
Sobre tot hem de pensar en les limitacions econòmiques, que sempre hem de tenir 

presents quan parlem d’un centre d’ensenyament públic, i per tant caldrà descartar les idees 
que requereixin un elevat cost de desenvolupament.  

 
Per mirar de donar forma a totes aquestes propostes, anem a fer un estudi general 

que, de mica en mica, anirem concretant de quins son els criteris a seguir per aconseguir els 
nostres propòsits amb el mínim cost econòmic.  
 
 
 

Els ordinadors del centre 
 

Fent un estudi previ dels ordinadors de que disposa al centre I.E.S. Ramon 
Berenguer IV, o qualsevol altre dels centres de Catalunya (que no sigui de construcció molt 
recent) ens vam trobar amb màquines de tipus molt diferents, concretament: ordinadors 
8086, 286, 386, 486, Pentium, Pentium II, III o fins i tot més potents. 

 
Aquest equipament no és molt diferent al de qualsevol I.E.S. d’arreu de Catalunya, i 

per tant podem, a partir d’aquestes dades, començar a plantejar-nos les següents qüestions: 
 

Quins ordinadors del nostre centre podem aprofitar 
 
Per respondre aquesta pregunta cal primer decidir quines tasques volem que facin 

les nostres màquines. Si només ens cal un ordinador per fer córrer cert tipus de programes i 
per fer  treballs esporàdics d’algunes assignatures molt concretes, potser hi haurà prou amb 
un ordinador 386 i el sistema operatiu MS-DOS amb Windows 3.11. Malauradament, a la 
actualitat cal que els ordinadors siguin una mica més flexibles. Per donar una mica de cara i 
ulls a un aula d’informàtica tothom coincideix en que cal que des d’aquesta es puguin 
desenvolupar les següents tasques genèriques: 
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• Que es pugui fer servir un processador de text mitjanament potent (com per 
exemple el Word). 

• Que es puguin utilitzar un full de càlcul i una base de dades (potser EXCEL i 
ACCESS del paquet OFFICE). 

• I últim però no menys important, que es pugui tenir accés a internet (consulta de 
pàgines Web, missatgeria, etc...). 

 
El que cal pensar és que per aconseguir tots aquest requisits no es indispensable 

tenir un ordinador d’última generació amb la darrera versió de Windows; només ens cal una 
màquina amb un procesador 486 (millor si és DX2) o superior, i uns mínims complements de 
hardware i software. 

 
D’antics ordinadors amb processadors 486 hi ha a tots els instituts de secundaria; el 

que normalment passa és que no se’ls dóna massa utilitat perquè es pensa que no 
serveixen per rés. Certament cal dir que la seva velocitat no es comparable a la dels 
moderns ordinadors actuals (Pentium III o Pentium IV), però de vegades ja n’hi ha prou per  
a les tasques que fem habitualment amb els alumnes (sobre tot si la alternativa és no poder 
treballar perquè totes les aules d’informàtica es troben ocupades). 
 

De fet cal dir que en un ordinador la velocitat no ve donada exclusivament pel 
processador, hi ha altres components del hardware que influeixen notablement en el seu 
rendiment. Per exemple un disc dur ràpid pot incrementar considerablement la velocitat de 
qualsevol màquina (de la mateixa manera que un disc dur lent la pot ralentitzar). 
 
 La idea però no es canviar tot l’interior de les nostres màquines i aprofitar la placa 
base (el circuit imprès que conté el processador), sinó més aviat aprofitar les màquines amb 
les que contem fent, si cal, una despesa mínima per millorar les seves prestacions. Per 
exemple, un dels aspectes que si que cal controlar, i que pot influir decisivament en la 
velocitat de qualsevol ordinador, és la memòria RAM instal·lada. De vegades comparem la 
velocitat d’un ordinador actual (amb 64 o 128 Mbytes de RAM) amb un altre ordinador que 
només té 4 o 8 Mbytes de RAM; és evident que en aquestes circumstàncies la comparació 
no es massa equitativa. Posem uns exemples: 

 
Amb el sistema operatiu Windows 98 qualsevol ordinador que tingui menys de 16 

Mbytes de RAM anirà desesperadament lent (aquest sistema operatiu requereix un mínim 
de 32 Mbytes per a treballar amb un mínim de dignitat). Si parlem de Windows 95, 
normalment amb 16 Mbytes en tindrem prou, si es que no fem servir aplicacions que 
requereixin molts recursos (com per exemple aplicacions gràfiques). 
 

Els meus alumnes han estat treballant (raonablement bé) amb un aula d’ordinadors 
486 amb (16 Mbytes de memòria RAM i Windows 95) instal·lats en xarxa i connectats a un 
servidor NT. Fèiem servir processador de text (Word 6.0), full de càlcul (Excel) i base de 
dades (Acess). I l’any passat (curs 2000-2001) vaig estar treballant amb alumnes de 
batxillerat en ordinadors 486 amb 12 Mbytes de RAM i el Windows 3.11 creant pàgines Web 
amb Netscape. 
 

De vegades el  problema no es tant la potència de les màquines, com aquesta 
obsessió que té molta gent per intentar treballar sempre amb la darrera versió de qualsevol 
programa. La major part de les vegades l’únic que s’aconsegueix amb aquesta mentalitat és 
ralentitzar els equips i consumir espai de disc dur. Per tant una bona política sobre els 
programes que s’han d’instal·lar (ho ha de decidir el coordinador d’informàtica) ens pot 
estalviar moltes esperes i crispacions davant de l’ordinador.  
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De fet, potser el millor consell que es pot donar als coordinadors d’informàtica, i en 

general als usuaris que sovint remenen en els ordinadors, és que cal resistir la temptació 
d’instal·lar les darreres versions dels programes, ja que normalment requereixen un equip 
molt potent per treure d’elles el màxim partit. Si els nostres ordinadors son més aviat 
modestos caldrà buscar un software adequat a les seves limitacions o patirem les 
conseqüències.  

 
 
Quin sistema operatiu instal·lar 
 
El sistema operatiu d’un ordinador es la seva interfície amb l’usuari. Des del primer 

PC i l’MS-DOS els sistemes operatius han evolucionat molt, però si volem aprofitar les 
màquines més modestes no hem de caure a la temptació d’instal·lar la darrera versió de 
Windows (un sistema operatiu més modern no ens ajudarà a accelerar el treball amb els 
ordinadors més lents, més aviat al contrari). 

 
De fet avui en dia sembla que instal·lar el DOS en un ordinador de propòsit general 

no té gaire sentit (malgrat que encara es pot trobar software interessant per a ell), però si 
ens cal decidir entre el Windows 3.11 (per treball en grup) i el Windows 95,98... potser caldrà 
fer unes certes reflexions.  

 
La primera recomanació és que si no es disposa d’un Pentium amb un mínim de 32 

Mbytes de memòria es descarti l’idea d’instal·lar el Windows 98 (o una versió encara més 
moderna) ja que provablement resultarà un desastre (fins i tot podem dir que amb 32 Mbytes 
encara ens anirà una mica just). 

 
Si tenim 486 DX2 a una velocitat mínima de 33 MHz ens podem arriscar amb el 

Windows 95 (de fet anirà prou ve per la major part de les tasques), sempre i quan tinguem 
un mínim de 16 Mbytes de RAM. 

 
Un altre aspecte a  tenir en compte en aquests ordinadors més antics és la 

normalment escassa capacitat de disc dur de que disposen (després d’instal·lar el sistema 
operatiu ha de quedar espai per instal·lar el software que necessitarem fer servir). El 
problema del Windows 95 és que només el sistema requereix ja uns 100 Mbytes mínims 
d’espai de disc (encara es pitjor el Windows 98 o el NT que arriba quasi fins als 200 
Mbytes). Si tenim un disc dur de 400 o 500 Mbytes potser no tindrem prou espai per poder 
instal·lar tots els altres programes que necessitarem (que normalment si son pel Windows de 
32 bits també requeriran també d’una bona quota de disc). 

 
No es recomanable intentar doblar la capacitat del disc dur mitjançant aplicacions 

software, fonamentalment per aquests tres motius: 
 

• En estar les dades comprimides, davant un problema amb el disc es possible 
que no sigui fàcil recuperar-les, i si es fa malbé una part del disc, les dades 
afectades seran molt superiors a les que s’haurien malmès si el disc dur no 
hagués estat doblat. 

• En estar el disc comprimit, es sobrecarrega el processador (a de comprimir i 
descomprimir les dades de manera transparent per a l’usuari) i normalment el 
treball es fa més lent (sobre tot per processadors poc potents que son dels 
que estem parlant). 

• El disc dur s’utilitza molt més i en accedir-se sempre a les mateixes zones és 
més fàcil que es produeixi a mig o llarg termini  un error hardware. 
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Tampoc hem d’oblidar que els nostres alumnes, majoritàriament, estan habituats a 

treballar amb una certa interfície que és la de Windows 95/98, per tant si el maquinari ho 
permet la millor alternativa serà instal·lar el Windows 95 que és un sistema operatiu de 32 
bits molt més lleuger que el Windows 98 o el NT. 

 
 Si tenim 16 o més Mbytes de memòria només hi ha una bona excusa per no instal·lar 
un sistema de 32 bits: per treballar amb el Windows 95 necessitarem un disc dur de prou 
capacitat (800 Mbytes o més). 
 

Un altre possibilitat que no hem d’ignorar és instal·lar el DOS amb el Windows 3.11, 
que com principal avantatge direm que els seus requeriments de disc son molt més 
modestos i, encara  que és un sistema en desús, podem trobar moltes aplicacions de 16 bits 
que no tenen res a envejar a les de 32 bits per a la plataforma Windows 95/98, per exemple: 
 

• Podem trobat editors de textos (Word 6.0), fulls de càlcul (Excel) i basse de 
dades (Access) per aquesta plataforma. 

 
• Podem trobar software per conectar-nos a internet i per tenir el nostre correu 

personal (Netscape, Internet Explorer, Opera). 
 

Encara que per alguns pugui semblar una regressió tornar a treballar amb el DOS, és 
possible que en un futur no molt llunyà, tots ens tornem a acostumar a treballar en el mode 
consola si, com és previsible, el Linux guanya la batalla al Windows i entra a les escoles. 
 

Potser el paràmetre principal que per alguns condiciona la utilitat d’un ordinador és la 
possibilitat de navegar per Internet. Jo puc dir amb coneixement de causa que amb un 
ordinador 486 DX2 a 33 MHz, amb 16 Mbytes de memòria RAM i amb el Netscape 4.X o 
millor encara amb l’Opera (dels que també podem trobar versions per Windows 3.11), es pot 
navegar perfectament per Internet (les limitacions de velocitat son més aviat producte de les 
característiques de la connexió RDSI actual de les escoles que no pas de les màquines 
velles).  

 
També existeix la possibilitat de donar al Windows 3.11 l’aspecte del  95/98. 

Consulteu l’apartat Calmira per a obtenir més informació d’aquest increïble software. 
 
També puc dir així mateix, que jo he navegat per Internet des de l’MS-DOS amb un 

ordinador 386 i 8 Mbytes de RAM i que, en cap moment he trobat a faltar les finestres de 
Windows. Veure l’apartat Arachne per saber més coses d’aquest sorprenent navegador. 

 
Per tant, com a conclusió, podríem dir que la millor alternativa per un equip poc 

potent com per exemple un 486 seria la següent: 
 

• Ampliar la memòria RAM (si es que encara no ho està) a un mínim de 16 
Mbytes. 

 
• Si el disc dur és de petita capacitat la millor alternativa serà instal·lar el 

sistema operatiu DOS (encara que Microsoft hagi abandonat el DOS, Caldera 
continua desenvolupant el DR-DOS amb molt bons resultats) i el Windows 
3.11 amb el programa Calmira per aconseguir l’aspecte de l’escriptori de 
Windows 95/98. 

 
Veure la resta de la documentació per esbrinar com implementar tot això més 

exactament. 
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Si el nostres ordinadors son més antics que tot això, potser no val la pena l’esforç de 

posar-los en condicions per tornar-los a fer servir; encara que, com ja hem comentat, des de 
DOS també ens podem connectar a la xarxa i fins i tot, navegar per Internet. 

 
 
 

Implementació del nostre servidor 
 

Una vegada clarificat el que volem fer, queda decidir la manera d’implementar-ho. 
 
 Hi ha una gran quantitat de software comercial que ens permet posar en marxa la 
nostra intranet/extranet, però nosaltres intentarem que la despesa econòmica d’aquesta part 
sigui mínima (si és possible 0), i per tant convé fer servir, sempre que sigui possible, 
programes freeware.  
 
 Si utilitzem la plataforma Linux trobarem molt de software de distribució lliure (aquest 
és un dels avantatges de fer servir un sistema operatiu no propietari). 
 

En NT o 2000 és força més complicat trobar software gratuït; però de vegades 
versions de programes per Linux també tenen el seu equivalent en Windows NT. 

 
Malgrat que molts administradors estan més familiaritzats amb NT que amb Linux, 

nosaltres proposarem una implementació Linux pel nostre servidor. 
 

 
Servidor Linux 

 
 Sota el meu punt de vista aquesta és la millor alternativa, ja que el sistema operatiu 
Linux implementa d’una manera natural la major part de les coses que nosaltres volem fer. A 
més és gratuït i més robust, estable i eficient que Windows NT o 2000. Només té un 
inconvenient que és la seva fragilitat davant de desconnexions incontrolades (el disc dur pot 
quedar afectat i es poden perdre part de les dades emmagatzemades). Per tant caldrà fer 
una bona previsió per evitar-li aquesta mena de situacions d’alt risc (un SAI i una política de 
còpies de seguretat resultaran indispensables). 
 
 Bé, una vegada que tenim clar tot el que volem fer, ha arribat l’hora d’intentar posar-
lo en pràctica. Continueu llegint aquesta documentació per aprendre com ho podem fer. 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



HARDWARE ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 1 de 2 

 

 
 

Dispositius hardware 
 
 Si hem fet els deures com administradors, la major part de la infrastructura que 
necessitem per muntar la nostra intranet/extranet ja la tindrem en funcionament. Anem però 
a revisar el suport de maquinari amb el que hauríem de comptar per implementar el nostre 
servidor Linux. 
 
 El primer que cal decidir és si fem servir un únic servidor o més d’un. Les dues 
opcions tenen avantatges i inconvenient. Les avantatges de cada opció es poden resumir en 
les següents: 
 
 Un sol servidor: 
 

• Si tenim només un servidor tindrem concentrats tots els serveis i si quelcom 
falla, el problema estarà perfectament ubicat. 

• Només ens haurem de preocupar de mantenir un ordinador (còpies de 
seguretat, revisions periòdiques, control d’estadístiques, tallafocs, etc...). 

• Els usuaris tindran concentrades totes les seves dades (espai de disc, pàgina 
Web, missatges de correu) i serà més senzill establir les polítiques d’accés 
(quotes de disc, privilegis, etc...). 

• Si mantenim el servidor permanentment connectat (de forma que es pugui 
accedir a qualsevol hora del dia o de la nit a les pàgines Web o al correu 
electrònic dels usuaris) no ens haurem de preocupar per establir polítiques de 
connexió/desconnexió i resultarà més econòmic si tots els serveis es troben al 
mateix ordinador, ja que només tindrem una única màquina engegada de 
manera permanent. 

 
Més d’un servidor: 
 

• Amb més d’un servidor les màquines treballaran amb menys càrrega i seran 
per tant més eficients. 

• Si s’espatlla algun dels ordinadors servidors només quedaran afectats part 
dels serveis i no la totalitat. 

• Els ordinadors que fem servir pels servidors no caldrà que siguin tan potents 
(amb màquines més modestes podrem donar un servei equivalent). 

 
Valorat tot això, sembla que si tenim prou pressupost, la millor alternativa serà 

utilitzar més d’un servidor. Nosaltres explicarem però, el cas d’un únic servidor (aplicant la 
nostra filosofia d’economia de medis), però no cal dir que amb la mateixa facilitat és pot 
muntar un sistema amb múltiples servidors dedicats. 

 
 

El servidor 
 
 Com ja hem dit, per poder implementar el nostre sistema ens caldrà, com a mínim, 
un ordinador que treballarà com servidor dedicat (no es podrà fer servir, en principi, com 
estació de treball). No hem de mirar d’escatimar diners en aquest servidor, perquè és l’eix 
central de la nostra intranet/extranet. 
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 Segurament ja tindrem a l’institut una màquina de característiques suficients 
(provablement amb Windows NT o 2000), l’únic que caldrà fer serà reconvertir-la a Linux i ja 
la podrem fer servir.  
 

Si no tenim cap ordinador adequat (o no volem prescindir de cap dels que tenim), 
caldrà adquirir-lo i haurem de buscar una màquina de les següents característiques 
mínimes: 
 

• Pentium III (o IV) a 500 MHz o més 
• Mínim de 128 Mbytes de memòria RAM (millor 256 o més) 
• Disc dur de >10 Gbytes (si és més gran millor ja que podrem preveure més 

espai pels usuaris). 
• Una font d’alimentació ininterrompuda (UPS). El sistema de fitxers del Linux 

és molt sensible a les desconnexions incontrolades. 
 

Potser algú es plantejarà implementar la seva intranet/extranet al voltant d’una 
màquina Windows; no penso polemitzar sobre quina alternativa és millor a l’hora 
d’implementar un servidor (hi ha molta gent que ja ho ha fet), però particularment puc dir que 
jo, que he treballat amb els dos sistemes, no tinc cap dubte de quin és el que m’inspira 
major confiança. El Linux a més té l’avantatge de que la major part del software és lliure, i 
gràcies a  això el nostre servidor ens pot sortir pràcticament per no rés. 

 
De fet és més normal que els administradors dels sistemes informàtics estiguin més 

familiaritzats amb el sistema operatiu NT o 2000, i que tinguin reserves a l’hora de fer servir 
una filosofia radicalment diferent com és la de Linux, però jo els animo a que s’arrisquin a 
provar-ho provablement no quedaran defraudats. 

 
 

Les estacions 
 
  A les estacions tindrem normalment màquines molt diverses, i fins i tot es possible 
que amb sistemes operatius diferents. El més habitual però, és que als instituts tinguem 
ordinadors PC compatibles amb el sistema operatiu Windows 95/98.  
 
 En un centre d’ensenyament qualsevol és possible trobar PC’s tan diferents com els 
que aquí enumerem: 
 

1) Ordinadors 8086 / 8088 (primera generació) amb 512/640 Mbytes de memòria RAM 
2) Ordinadors 286 amb 1Mbyte o més de memòria RAM 
3) Ordinadors 386 a menys de 15 Mhz i amb 4Mbytes o menys de memòria RAM. 
4) Ordinadors 386 a més de 15 MHz i amb 8 Mbytes o més de memòria RAM. 
5) Ordinadors 486 (o 486 DX2) amb 8 Mbytes o més de memòria RAM 
6) Ordinadors Pentium, Pentium I, Pentium III, etc... 

 
 Si encara tenim màquines com les que s’esmenten en 1r,2n o 3er lloc, potser més val 
que no intentem afegir-les a la nostra intranet (segurament ja fa temps que ningú no les fa 
servir i estan arraconades en qualsevol lloc). El més pràctic serà desmuntar-les i utilitzar les 
seves peces per a recanvis. 
 
 Si tenim ordinadors 486 (o un 386 potent) el que caldrà fer, si els volem aprofitar, és 
ampliar-los la memòria, (abans de que sigui impossible de trobar) fins a un mínim de 12 o 16 
Mbytes. Després podem consultar l’apartat a on parlem del software i valorar la 
conveniència d’instal·lar el Windows 98/95, el Windows 3.11 o senzillament el DOS. 
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Software a les estacions 
 
 

Al qualificatiu software englobarem tant el sistema operatiu com les aplicacions que 
caldrà instal·lar a les diferents màquines. 

 
El software que requerirem als ordinadors d’un aula particular, dependrà de la mena 

de feina que vulguem desenvolupar en ella; i aquesta vindrà determinada, bàsicament, per 
les assignatures que s’imparteixen i pels professors que les donin.  

 
Evidentment cal tenir present que un altre factor que condiciona el possible software 

a instal·lar a les estacions és la potència de les màquines de l’aula. Segurament no totes les 
màquines del nostre institut tindran la mateixa capacitat; lògicament les que han arribat més 
tard seran més modernes i per tant més potents. 

 
A mesura que van arribant ordinadors nous, normalment els més vells van quedant 

arraconats, però de vegades no hi ha prou amb els ordinadors de nova incorporació per 
satisfer les necessitats informàtiques d’un centre, i ens veiem obligats a fer servir també part 
dels ordinadors més vells. Serà necessari en aquest cas fer una assignació d’aules en funció 
de les necessitats de les diferents assignatures. 

 
Una de les coses que caldrà decidir és decidir quin sistema operatiu instal·larem a les 

estacions. La conveniència d’un o altre vindrà condicionada bàsicament per la potència de 
les màquines. Hauríem d’intentar, per simplificar la nostra feina, que a una mateixa aula els 
ordinadors siguin semblants (encara millor si son idèntics). 

 
 
 

Sistema operatiu a instal·lar a les estacions 
 
Si tenim un aula amb ordinadors 486 o inferiors i amb poc espai de disc dur, la millor 

alternativa serà instal·lar el DOS i el Windows 3.11 (aquests sistema operatiu i entorn de 
finestres poden funcionar raonablement bé amb ordinadors 386 i un mínim de 4 Mbytes de 
memòria RAM). Veure els apartats TCP/IP, Arachne i Calmira per veure com es poden 
aprofitar aquestes màquines de formes sorprenents. 

 
Si a la nostra aula tenim bàsicament ordinadors Pentium a 100MHz o més i amb un 

mínim de 16 Mbytes de memòria RAM la millor alternativa és instal·lar el Windows 95 (no 
ens hem de plantejar utilitzar el Windows 98 en sistemes amb menys de 32 Mbytes de 
memòria RAM). 

 
Si tenim ordinadors més potents Pentium II,III, IV o equivalents amb 64 o més 

Mbytes de memòria RAM podem instal·lar el Windows 98 o NT (també el 2000 o el XP). La 
decisió és purament econòmica. Si ens ho podem permetre val la pena de substituir el 
Windows 98 pel Windows NT (un sistema molt més segur i estable i que a més permet 
establir polítiques diferents per a cada usuari local). L’únic inconvenient és el seu poc suport 
multimedia (que ha estat solucionat en altres versions com el Windows 2000 o el Windows 
XP) 
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Valoració de sistemes operatius 
 

 
 DOS i Windows 3.11+Calmira 
 
 Contràriament al que es podria pensar, el sistema operatiu DOS no és mort (encara 
es continuen desenvolupant noves versions), i la combinació amb el Windows 3.11 i Calmira 
té moltes avantatges respecte als sistemes de 32 bits. Entre elles podem citar les següents: 
 

• Els seus requeriments de maquinari son molt més reduïts. 
• Es pot trobar a Internet molt de software gratuït. 

 
Segurament, revisant el nostre antic programari, encara podrem trobar moltes 

aplicacions per DOS i Windows 3.1 que ens permetran ressuscitar els nostres vells 
ordinadors. Val la pena de fer una ullada... 
  
 

Windows 95/98/NT 
 
Tant el Windows 95, com el Windows 98, o el NT son sistemes de 32 bits i no tenen 

entre ells grans diferències (aparentment, en el fons en tenen moltes). El software que 
serveix per un acostuma a funcionar també als altres. Aquest sistemes operatius i el 
programari necessari per treballar a les aules son subministrats pel PIE (ara Subdirecció 
General de Tecnologies de la Informació), per tant no ens caldrà normalment cap altre 
software addicional.  
   
 
 

Software al servidor 
 

Hi ha diferent software comercial per implementar tot el que ens hem plantejat fer; 
però com que el criteri que farem servir per decidir entre una i altra alternativa, serà el seu 
cost econòmic, les possibilitats es redueixen significativament (sobre tot en sistemes 
operatius comercials com Windows NT o 2000).  
 

Si triem només aplicacions de distribució lliure no hi ha gaire a triar, ens quedem 
decididament amb el Linux. Aquest sistema operatiu és (a diferència de Windows) gratuït, i 
també ho és la major part del programari existent per a ell. 

 
En quant al software que necessitarem instal·lar al servidor per implementar els 

diferents serveis serà, concretament: 
 
Sistema operatiu 
 Farem servir la versió 7.0 de Red Hat, encara que, també podem utilitzar sense 
problemes la versió 6.2 que vam utilitzar tots els que vam seguir el curs D70. Algunes 
aplicacions de fet s’han documentat per aquesta versió del sistema 
 
 
Servidor de pàgines Web 
 Farem servir l’Apache. Un servidor HTTP ràpid potent i gratuït del que existeixen 
versions per diferents plataformes. 
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Servidor de notícies 
 Pel servidor de notícies ens hem inclinat pel programa inn, que es subministra al CD 
de Red Hat en format rpm i té una instal·lació molt senzilla. Veure l’apartat News per a més 
informació. 
 
 
Servidor de correu 
 Farem servir dos sistemes de correu diferents. Un servidor de correu web (Web-mail) 
i un servidor de correu IMAP. Farem un breu resum de cada alternativa. 
 Per un servidor de correu i ha dos possibles protocols estàndards en Internet, que 
son IMAP (Internet Message Access Protocol) i POP (Post Office Protocol). Els més 
habituals son els servidors POP, però nosaltres farem servir un servidor IMAP per les seves 
millors prestacions. Veure l’apartat Imap per a més informació. 
 Un servidor de correu Web consisteix en un software que permet als usuaris 
manipular el seu correu electrònic des d’un navegador qualsevol. Jo he avaluat dos 
d’aquests servidors Web-mail. Consulteu els apartats Mailman i Neomail per a més 
informació. 
 
 
Servei de XAT 
 Pensem incorporar també dos servidors de xat; un Web-xat i un servidor IRC 
estàndard per utilitzar amb un client qualsevol, com per exemple el mIrc. 
 Per fer el Web-xat, no calen gaires desplegaments; amb només un enllaç en la 
pàgina principal del nostre servidor i un petit script fet en Perl ho enllestirem.  
 L’altre servidor ho instal·larem a partir del seu codi font. Veure l’apartat Ircd per a 
més informació. 
 
  
Servidor ICQ 
 Assajarem també un servidor ICQ experimental que ben segur que farà les delícies 
de tots els nostres usuaris i donarà a la nostra intranet/extranet un nivell professional. Veure 
els apartats Icqd, Icq i Icqw31 per a més informació. 
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Arachne, un navegador per DOS 

 
Dintre del software que pot tornar a donar vida als antics ordinadors podem trobar 

una petita joia: l’Archne. Es tracta d’un navegador gràfic que s’executa sota el sistema 
operatiu DOS i que, segons els seus creadors, pot funcionar a una màquina de 
característiques tan limitades com un 8086 amb només 512 Mbytes de memòria RAM. (La 
veritat és que jo no l’he provat en condicions tan extremes). Quan vaig descobrir aquest 
software anava al darrera de quelcom equivalent però de la casa Caldera (els que 
desenvolupen les versions actuals de DR-DOS) i vaig trobar l’Arachne per casualitat. L’he 
provat en diferents ordinadors, fins i tot amb un 386 amb només 4 Mbytes de memòria RAM 
i el funcionament ha estat molt satisfactori.  

 
Una vegada descarregat el programa des de l’adreça : http://browser.arachne.cz/ 

(és un fitxer executable d’aproximadament 1 Mbyte) només fa falta cridar-lo i s’instal·larà. 
Cal però tenir present certes dificultats abans de poder-lo fer servir. Com alguns dels lectors 
encara recordaran les coses en DOS no son pas automàtiques, i tindrem que resoldre certs 
aspectes, dels quals els principals son: 

 
 
La tarja gràfica 
La tarja gràfica instal·lada al nostre equip és determinant per delimitar el nombre de 

colors i la resolució amb els que treballarà l’Arachne. 
La veritat és que el software reconeix poques targes gràfiques, i segurament la que 

nosaltres tenim instal·lada no serà una d’elles. Afortunadament hi ha una solució força 
elegant per treure el màxim profit de la nostra tarja gràfica, encara que no coincideixi amb 
una de les que suporta el programa. Normalment les targes gràfiques modernes (i les no tan 
modernes) suporten totes el que s’anomena l’estàndard VESA. Per treballar des de MS-
DOS amb l’alta resolució d’aquest estàndard l’únic que és necessita és un software que una 
vegada executat queda resident i possibilita l’accés als modes estesos de la VGA (SVGA). 
Aquest modes poden arribar a una resolució de fins als 1024x768 punts. Si no tenim aquest 
software per la nostra tarja, una possibilitat és fer servir un d’universal. Nosaltres hem provat 
amb notable èxit amb el UNIVBE.EXE, que es pot trobar fàcilment a Internet buscant-lo per 
aquest nom. Per tant, abans de començar a instal·lar el nostre programa (i també abans 
d’executar-lo) caldrà cridar aquest petit programa.  

 
 
La tarja de xarxa 
Encara que la tarja de xarxa hagi estat correctament reconeguda i configurada per 

Windows 3.11, des de DOS haurem de començar des de 0. Aquí serà molt útil tenir el 
software de configuració i diagnòstic de la tarja. Si no ho tenim el primer pas serà dedicar 
una estona a buscar, a la Web del fabricant, les utilitats que necessitem. 

 
 
Instal·lació de l’Arachne 
Començarem per cridar el software d’instal·lació de l’aplicació, que s’anomena 

Archn170.exe Una vegada fet això el programa ens demanarà el directori d’instal·lació i en 
uns segons es copiarà a la ubicació indicada. El que ve a continuació és la configuració del 
programa, que per tractar-se d’un software DOS, és més complicada que en el cas d’un 
programa Windows. 
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Per canviar la configuració sempre ho podem fer des del directori d’instal·lació de 

l’Arachne amb la instrucció setup. 
 
El programa ens demana primer si haurà de treballar amb memòria XMS, EMS o 

amb el disc dur. Normalment si la nostra màquina no és molt antiga tindrà instal·lada 
memòria Estesa (per sobre dels 640 Kbytes) i acceptarem l’opció 0 (per defecte). Contra 
més memòria tinguem més ràpid navegarem. 

 
Després ens demana quina tarja gràfica tenim. Com abans, si no és que la nostra 

màquina és prehistòrica (en aquest cas potser no val la pena d’instal·lar aquest programa ni 
tampoc cap altre) segurament tindrem una tarja VGA (provablement amb suport VESA). 
Optarem per l’opció VGA (per defecte). Nosaltres hem escollit una tarja Trident i una 
resolució de 640x480 amb 256 colors perquè és la que tenim. 

 

 
 
Si no es dona la circumstància de que la nostra és precisament una de les targes 

gràfiques reconegudes pel programa (com ens ha passat a nosaltres), el que caldrà fer és 
escollir l’opció VESA compatible card or driver i la resolució que ens convingui (potser la 
millor elecció és una resolució de 800x600 i un mínim de 256 colors, però dependrà en tot 
cas de la tarja instal·lada a la nostra màquina). Podem fer diferents proves, i si els resultats 
no ens satisfan polsarem Alt+X i tornarem a començar des del principi cridant Setup. 

 
Una vegada que la tarja gràfica ens funcioni, ens apareixerà un menú des d’on 

podrem seleccionar els paràmetres per connectar-nos a Internet mitjançant un mòdem 
(nosaltres no farem servir aquesta opció) o una xarxa d’àrea local (LAN). 

 
A la figura de la pàgina següent podem veure l’aspecte d’aquest menú. 
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L’opció PPP Wizard és per connectar-nos a Internet mitjançant un Mòdem; l’opció 

Packet Wizard és la que ens interessa (connectar-nos mitjançant la nostra xarxa local) i la 
darrera Manual setup només es fa servir en el cas de que no vulguem connectar-nos a 
Internet (podrem només navegar per les unitats de disc locals). 

 
Com que nosaltres ens volem connectar a Internet fent servir la xarxa local de 

l’institut, escollim la segona opció.  
 
Per poder configurar correctament el programa caldrà tenir el software de la tarja de 

xarxa. (si heu fet servir el Ghost per fer còpies de seguretat d’un ordinador, des d’un altre, ja 
sabeu de quin software estem parlant). Habitualment consisteix en un petit programa que 
técnicament s’anomena Ethernet Packet Driver i que normalment té un nom semblant a: 
PNPPD.COM. Només cal cridar-lo (de vegades, sobretot si la tarja de xarxa no està 
configurada com Plug & Play, aquesta crida cal fer-la amb certs paràmetres que venen 
indicats a la documentació) i si tot va bé veurem com apareix per pantalla l’adreça MAC de 
la nostra tarja (si l’adreça retornada és 0.0.. segurament alguna cosa ha anat malament). 

 
Per tant, abans de poder continuar cal executar el programa PNPPD (o l’equivalent 

per a la nostra tarja). Si no ho hem previst podem sortir de la instal·lació amb Alt+X i, una 
vegada carregat aquest software, executar un altre cop setup per tornar a la configuració. 
També abans de recomençar caldrà que pensem en una adreça IP per a la nostra màquina 
(que ha de ser diferent de qualsevol altre de la nostra xarxa). Si a l’ordinador tenim instal·lat 
el Windows 3.11 podem mirar les propietats del protocol TCP/IP per esbrinar aquesta dada i 
evitar així la duplicació innecessària  d’IP’s. 
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També si hem optat per l’opció VESA compatible card or driver al escollir la nostra 

tarja de vídeo, necessitarem, abans de cridar l’Arachne, carregar prèviament en memòria el 
software corresponent (per exemple l’UNIVBE.EXE)  que permet l’accés als modes estesos 
de la tarja gràfica VGA (SVGA). 

 
També un altre detall que hem de tenir present és que caldrà carregar en memòria (si 

és que no es fa automàticament al fitxer AUTOEXEC.BAT en botar l’ordinador) el driver del 
ratolí (normalment és un fitxer executable de nom mouse, gmouse o similar). Semblen  
moltes coses, però una vegada que ho tinguem tot en funcionament, ho podem automatitzar 
en un fitxer BAT que cridarem abans d’entrar al programa Arachne. 

 
Una vegada solucionat el que hem comentat, podrem tornar a cridar el programa 

setup i continuar amb la configuració. Escollirem l’opció: Packet Wizard (la segona icona de 
la imatge anterior).  

 
 

 
 

 
Ara escollirem, dintre de les tres possibilitats que ens ofereix el programa, el botó 

Detect packet driver... Si falla la detecció automàtica és, segurament, perquè no hem fet 
correctament un dels passos anteriors. Encara que falli, podem, si volem, passar a 
configurar el protocol TCP/IP escollint el botó Configure TCP/IP; però fins que no 
solucionem el problema no podrem navegar per Internet. 
 

Si el software ha quedat correctament instal·lat i la nostra tarja ha estat reconeguda i 
configurada, podrem veure un missatge com el que apareix a continuació: 
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Si no veiem la finestra de la pàgina anterior, potser val la pena barallar-se amb el 

problema abans de continuar endavant. Si la veiem polsarem el botó Continue per 
continuar. 

 
Si tot ha anat bé, ara el que cal fer és passar a la configuració del protocol TCP/IP. 

Polsem el botó Manual setup i a continuació el programa ens demanarà unes dades que 
segur ens sonaran molt. 

 
Nosaltres indiquem aquests a mode d’exemple, però en tot cas, les que correspongui 

fer servir, dependran de com tingueu vosaltres configurada la vostra xarxa. 
 

 
 
Si polsem el botó Continue passarem a un menú a on ens felicitaran i des d’on 

podrem fer dues coses: 
 

Finish setup  
Finalitzar la configuració del programa. Ara la propera vegada que cridem el 

programa podrem ja navegar per Internet.  
 
A la pàgina següent podem veure l’aspecte d’aquest menú des del que finalitzarem la 

configuració del nostre programa. 
 
eMail setup Wizard 
Si escollim aquesta opció ens apareix un menú semblant al de Windows 95, des d’on 

podrem configurar el nostre client de correu. Com que el procés és molt semblant al que fa 
servir Windows no m’entretindré en detallar-ho, qui estigui interessat ho pot provar. 
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Una vegada configurat el programa ja podrem navegar per Internet, i la veritat és que 

és una experiència fascinant poder fer-ho des d’un programa DOS. Jo he assajat l’Arachne 
en un ordinador 486 amb 12 Mbytes de memòria RAM i puc donar fe de que es pot navegar 
amb la mateixa facilitat que des dels navegadors Windows, el que ja no seria capaç de 
valorar objectivament és si la navegació és més eficaç que des de Windows. Penso que si 
ho comparem amb el programa Netscape podríem dir que tant la càrrega com la navegació 
amb l’Arachne és més fluida. Si la comparació la fem amb el browser Opera (és un 
navegador molt popular al món Linux i del que existeixen versions per Windows 3.11 i 
95/98/NT) jo diria que no trobarem diferències notables de rendiment. De tota manera, si la 
nostra màquina no pogués funcionar amb Windows o no tingués prou memòria per navegar 
ni tan sols amb l’Opera, sempre podrem recórrer a aquesta petita meravella. Ara, amb 
l’Arachne ja no tenim excuses per connectar a Internet fins i tot els ordinadors més 
modestos de la nostra xarxa. Vull animar als coordinadors d’informàtica (i en general a 
qualsevol usuari que vulgui aprofitar el seu vell ordinador) a provar-lo; val la pena encara 
que només sigui per veure treballar un browser en MS-DOS. 

 
A les pàgines següents podem veure diferents imatges del nostre navegador 

Arachne en funcionament. Totes les imatges corresponen a pàgines locals del meu servidor 
HTTP (excepte la primera, que és la de presentació del programa), però podrien ser 
perfectament les de qualsevol Web d’Internet. Cal dir que l’aspecte del programa depèn de 
la resolució que estem fent servir. Potser la més idònia sigui la de 800x600. Jo als exemples 
he fet servir 640x480 i 256 colors, bàsicament per a què no perdessin qualitat en col·locar-
les en aquest document.  
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Instal·lació del Win32s per a Windows 3.11 

 
Aquesta aplicació és necessària per poder executar certes aplicacions de 32 

bits en màquines que fan servir el Windows 3.11.   
 

Per instal·lar-la, el primer que ens cal és obtenir el software Win32s. Aquesta 
utilitat es pot baixar de la web de Microsoft, encara que també hi ha molts altres llocs 
on la podem aconseguir. Una cerca encertada per Internet ens permetrà trobar el 
programa i descarregar-lo a la nostra màquina. 

 
Una vegada el tinguem al nostre disc local, l’executarem i és descomprimirà 

en uns quants fitxers que quedaran al mateix directori que l’executable principal. 
 

Després, executarem el fitxer setup.exe i començarà la instal·lació. Podrem 
veure immediatament el següent missatge: 
 

 
 

De seguida apareixerà un altre diàleg on haurem de triar el botó Continue per poder 
tirar endavant la instal·lació. 
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Ens pocs segons tindrem instal·lat el Win32s. Ens afegirà també, si volem, un 

senzill joc que ens permetrà verificar el funcionament de les noves llibreries de 32 
bits. 

 
Ara ja podrem instal·lar aplicacions de 32 bits a la nostra màquina, encara que 

cal tenir present que  no totes funcionaran correctament, només aquelles que s’hagin 
dissenyat per treballar amb aquesta llibreria, per exemple la versió d’ICQ per 
Windows 3.11 (consulteu l’apartat Icqw31 per a més informació). 
 
 
 
 
. 
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Windows 3.11 i el protocol TCP-IP 
 

Al nostre I.E.S., com imagino que passa a la majoria dels instituts de 
Catalunya, encara tenim uns quants ordinadors 486 que ningú no sap com aprofitar. 
Molt sovint pensem que aquestes màquines no es poden fer servir perquè no es 
poden connectar en xarxa o no poden navegar per Internet (sovint aquest és un 
criteri que decideix o no la utilitat d’un ordinador). Però rés més allunyat de la veritat. 
Amb un 386/486podem connectar-nos a la xarxa de l’institut i també navegar per 
Internet. Com fer-ho és el que intentarem explicar a continuació. 

 
Per poder connectar els nostres vells ordinadors equipats amb Windows 3.11 

a Internet necessitem instal·lar el protocol TCP/IP (és el protocol per excel·lència que 
es fa servir a la xarxa Internet). Aquest protocol que s’instal·la per defecte amb les 
versions de 32 bits de Windows, també es pot aconseguir per la versió de 16 bits. Es 
pot descarregar d’Internet, només cal que busquem un fitxer anomenat 
TCPIP32B.EXE i el descarreguem al nostre disc local. Per començar, copiarem 
l’esmentat fitxer al directori c:\windows\tcpip-32 (només és un exemple, es pot 
deixar en qualsevol altre lloc). Després el cridarem i es descomprimirà a partir 
d’aquest directori. 
 

Ara bé la part d’instal·lació i configuració del protocol TCP-IP per al Windows 
de 16 bits. Abans de començar però ens hem d’assegurar que tenim instal·lat el 
Windows 3.11 a la màquina, que aquesta té una tarja de xarxa i que està connectada 
físicament a la nostra xarxa. (cal advertir que el Windows 3.1 no implementa els 
serveis de xarxa, hem de tenir instal·lat el Windows 3.11). Tot el que hem dit ho 
podem verificar des de l’administrador de fitxers; la nostra màquina ha de poder 
veure la resta dels equips. La manera d’assegurar-nos és intentar mapejar una unitat 
de xarxa a qualsevol directori compartit d’un ordinador amb el Windows 95; si no ho 
podem fer potser hem de revisar les connexions de la xarxa. De fet és millor no 
continuar endavant fins que això estigui solucionat, ja que, de tota manera, el afegir 
un nou protocol no ens ajudarà a solucionar un problema hardware. 

 
 Una vegada comprovem que la connexió en xarxa funciona correctament, 
engegarem (si és que encara no ho hem fet) el Windows (recordem que cal escriure 
win des de MS-DOS), anirem al panel de control i escollirem la icona Instalar 
Windows, de la finestra Principal. El programa que veurem tindrà el següent 
aspecte. 
 

 
 

 Si encara no tenim configurada la nostra xarxa, però estem segurs que les 
connexions físiques funcionen correctament podem seguir els passos que es 
detallen a continuació. Si hem verificat el correcte funcionament de la xarxa podem 
estalviar-nos aquestes passes. 
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Dins del menú Opciones, escollim, Cambiar la configuración de red... 
Escollim el botó Redes. Després Instalar Red de Microsoft para Trabajo en 

Grupo y indiquem Acceptar. A la figura podem veure l’aspecte d’aquest menú: 
 

 
 

A continuació anirem al botó Controladores i al menú que ens apareix 
clickem a sobre del botó Agregar Adaptador. Escollim de la llista desplegable 
Adaptador no instalado o actualizado. Cal dir que per fer la instal·lació ens caldran 
els drivers del nostre adaptador de xarxa, hem de recordar que això no és Windows 
95/98 y per tant no es detectarà automàticament l’adaptador encara que aquest sigui 
plug & play. Sovint els drivers es poden trobar a la Web del fabricant de la tarja, una 
recerca  encertada a Internet ens pot solucionar més d’un problema d’aquest tipus. 

 
  

 
 

 
Si no tenim els drivers del nostre adaptador de xarxa i no els podem 

aconseguir, ens pot funcionar també escollir el driver compatible NE2000 (la major 
part de les targes de xarxa ho son) i després fixar manualment els valors de la 
interrupció i el port de la tarja de xarxa (en targes antigues de vegades aquests 
valors es poden fixar manualment mitjançant uns microrruptors instal·lats a la 
mateixa tarja).  
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Com que nosaltres tenim el disc de la tarja de xarxa, escollim la primera opció 

y indiquem el camí a on es troben els drivers. 
 

 
 

 
Una vegada hem indicat la localització dels drivers ens apareix la següent 

finestra: 
 

 
 

 
Acceptem i tornem a la finestra anterior. Si ens fixem per defecte el Windows 

ens ha afegit dos protocols, l’IPX/SPX i el Microsofft NetBEUI. Aquests dos protocols 
ens serveixen per connectar-nos a la nostra xarxa local Windows, però no son 
suficients per navegar per Internet. 
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La configuració ha acabat, si ara tanquem aquest diàleg el nostre ordinador 

quedarà preparat per connectar-se a altres màquines Windows de la nostra xarxa, 
(bàsicament per compartir impressores i arxius).  

 
Una vegada hem acabat els passos anterior, i abans de continuar endavant, 

potser val la pena que després de reiniciar  el sistema ens aturem a assegurar-nos 
que efectivament podem accedir als altres equips des de la nostra màquina (per 
exemple mapejant una unitat de xarxa com s’ha esmentat bans). 
 

Ara anem a continuar endavant. Com ja hem explicat, perquè els nostres vells 
ordinadors amb Windows 3.11 es puguin connectar a Internet cal afegir a totes les 
màquines el protocol TCP/IP. Aquest protocol, si hem seguit correctament les 
instruccions, ja el tenim preparat a la unitat C:. Concretament al directori 
c:\windows\tcpip-32. 
 

Seguim els passos que hem vist abans i al menú Controladores de red 
escollim Agregar protocolo i a continuació Protocolo no listado o actualizado 
 

 

Ara polsem el botó Aceptar i indiquem el directori a on hem guardat 
prèviament el controlador TCP-IP per Windows 3.11  
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En aquest diàleg, només cal que polsem Aceptar i veurem un altre finestra a 

on apareix identificat el protocol TCP/IP de Microsoft.  
 

 
 

En aquest diàleg només cal que polsem el botó Aceptar i Windows ens ho 
instal·larà. 
 

 
 

 
Finalitzada la instal·lació, ens apareix un nou grup al administrador de fitxers, 

que té el l’aspecte que podem veure a la figura inferior: 
 

 
 
 Segurament aquest software ja és familiar per molts de vostès, però per si de 
cas anem a fer un petit comentari. 
 
 La icona FTP dona accés a un programa de FTP (File Transfer Protocol), que 
és un software de transferència de fitxers (és molt rudimentari. Si ens fa falta un 
programa d’aquesta mena potser val la pena baixar-se la versió de 16 bits de ws-ftp). 
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 La icona TELNET crida al programa Telnet que serveix per connectar-se 
remotament a un servidor. Amb aquest software podrem connectar-nos al nostre 
Linux com si estiguéssim treballant en local (de la mateixa manera que es fa des de 
Windows 95/98). 
 

Ara, podrem veure que al nostre menú de controladors de xarxa li ha aparegut 
una nova entrada: 
 

 
 
 El primer que cal fer és establir el nou protocol com a protocol determinat i 
eliminar els altres dos (de fet això no és estrictament necessari però val la pena fer-
lo perquè així no sobrecarregarem el sistema amb protocols innecessaris). 
 
 Després d’eliminar els altres protocols, la nostra finestra ha de tenir el següent 
aspecte: 
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Amb tot això encara no hem acabat, ara queda fer la configuració del nou 

protocol. Seleccionem el protocol TCP/IP, escollim el botó Configurar i omplim la 
finestra que ens apareix amb les següents dades: 
 

 
 
 

Potser les vostres dades seran diferents, sobretot variarà l’adreça IP, que 
haurà de ser diferent a la de qualsevol altre ordinador de la nostra xarxa. 
 
 Si tenim un servidor DNS també ho indicarem (de fet si que ho tenim, i si 
s’han seguit els criteris d’instal·lació del servidor Linux, la seva adreça IP hauria de 
ser: 192.168.0.2). 
 
 Una vegada tot configurat (la configuració és idèntica a la que es fa servir amb 
màquines Windows 95/98 o NT), polsarem el botó OK, a continuació el botó Cerrar 
que tanca el diàleg anterior i finalment al botó Acceptar que continua amb la 
configuració de la xarxa. 
 

 
 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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Els noms que s’han fet servir son il·lustratius, si el nostre ordinador forma part d’un 

aula, el seu nom serà segurament PC seguit d’un número i/o una indicació d’aula. 
Evidentment cada màquina ha de tenir un nom i una adreça IP diferent per evitar conflictes. 
Si preferim un altre nom pel nostre grup de treball també caldrà indicar-ho (és molt 
convenient que tots els ordinadors d’una mateixa aula siguin del mateix grup de treball que 
pot ser perfectament l’identificador de l’aula). Després ens demanarà la introducció d’algun 
dels disquets del Windows 3.11, concretament el 7, 8 i 9, així que els hem de tenir preparats. 
Ho podem evitar si copiem el contingut de tots els discs de Windows a un directori del disc 
dur (per exemple Win311). Així ens evitarem anar amunt i avall amb els discs de Windows 
3.11. 

 

 
 

Després ens demana el fitxer PNPND.386, que ho trobarem al disc de la tarja de 
xarxa. 

 
 

 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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Indiquem la seva ubicació (en aquest cas el disc a:) i acabarà la instal·lació. 

 

 
 

Cal advertir que el programa d’instal·lació modifica el fitxer autoexec.bat, per 
tant és importat assegurar-se que aquest no tingui atribut de només lectura. 
 

Abans d’instal·lar rés a la nostra màquina sempre convé fer les següents 
modificacions des de MS-DOS: 

attrib -h -s -r config.sys 
attrib -h -s -r autoexec.bat 

 
Després podrem tornar a donar a aquest fitxers l’atribut que tenien (és una 

bona idea que aquests dos fitxers siguin almenys de només lectura). 
 

Ara, la propera vegada que reiniciem el Windows ja estarem connectats en 
xarxa mitjançant el protocol TCP/IP. Si des d’un altre ordenador executem l’ordre 
MS-DOS: 

Ping 192.168.0.5   
Haurem d’obtenir una resposta del nostre Windows 3.11. 
Així mateix si des del Windows 3.11 sortim a una finestra DOS i fem un ping a 

qualsevol altre màquina de la nostra xarxa, també hem d’obtenir una resposta.  
Cal advertir que des de fora de Windows aquesta instrucció no ens 

funcionarà. 
 
Per acabar, hem de precisar que les possibilitats per treballar en xarxa de 

Windows 3.11 son més limitades que les de Windows 95/98, i bàsicament l’únic que 
podrem fer és mapejar unitats de xarxa a directoris compartits d’altres sistemes com 
per exemple Windows 95/98/NT o Linux. 

 
No obstant, podrem també (i aquesta és la bona notícia) navegar per Internet 

com ho faríem des de qualsevol ordinador que tingués instal·lada la versió de 
Windows de 32 bits. 

 
En altres apartats parlarem de quin navegador podem instal·lar per garantir 

una correcta navegació des de Windows 3.11 i parlarem de Calmira, un software 
que substituint el Program Manager de Microsoft afavoreix que el nostre Windows 
de 16 bits adopti l’aspecte del seu germà gran de 32 bits 

 
 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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Calmira 
 

Un ordinador 486 (o un pentium a 60..100) és avui en dia una màquina molt limitada i 
normalment pensem que no es pot fer servir gairebé per rés. Sovint aquestes màquines 
queden arraconades mentre tots els professors i alumnes disputen pels ordinadors més 
moderns. 

 
La realitat és que encara es pot treure molt de profit d’un ordinador d’aquestes 

característiques; de fet un 486 a partir de 33 MHz ja és una màquina de la que, fins i tot avui 
en dia, podem obtenir un bon rendiment. 

 
Quan comparem les màquines actuals amb les més prehistòriques ens adonem que 

les primeres van molt més ràpides, però per valorar realment aquest increment de velocitat 
no només ens hem de limitar a comparar la freqüència de rellotge dels processadors. De fet 
tot el hardware (targes gràfiques, discs durs, etc..) ha experimentat avanços notables; per 
tant no és d’estranyar que quan treballem amb un ordinador 486 o inferior notem una pèrdua 
considerable de rendiment. Malauradament, no té bona solució, ja que la major part del 
hardware dels ordinadors moderns no funciona correctament en una màquina antiga.  
 

Tot i això, els antics ordinadors de les escoles encara ens poden donar un bon servei 
si escollim adequadament el sistema operatiu i el software a instal·lar. El primer que cal però 
es establir quins son els requisits mínims indispensables per considerar una màquina 
potencialment útil per al treball a la nostra escola (potser no útil per a tothom, però si prou 
bona per desenvolupar tasques d’algunes assignatures). 
 

El criteri està en establir quina mena de software necessitem fer servir. Si només 
volem treballar en MS-DOS (amb editors de text senzills i altres programes d’utilitat) potser 
amb un 8086 en tindrem prou. Si volem tenir el Windows, cal anar una mica més lluny (286). 
Si volem fem servir un processador de text (com per exemple el Word) tindrem prou amb un 
386 amb 8 Mbytes de RAM (aquest document creat inicialment en Word i en una màquina 
de les característiques esmentades és la prova). Si volem treballar amb software de CAD 
ens haurem d’anar a màquines molt més potents. Son moltes coses les que cal valorar. 
Nosaltres hem escollit, com a criteri objectiu per decidir quan una màquina pot ser útil per la 
feina normal d’un aula, la possibilitat de connectar-se a Internet amb un mínim d’eficàcia. 
 

Encara que sembli mentida, amb un 486 ja en tenim prou per navegar raonablement 
bé per internet (de fet fins i tot amb màquines més modestes també ho podem fer, però 
llavors la velocitat es pot ressentir).  
 

Cal tenir present que un dels factors que més influeixen en el rendiment d’una 
màquina és la memòria RAM instal·lada. Per navegar per Internet amb un navegador 
modern és necessari un mínim de entre 12 i 16 Mbytes de RAM. Per tant si tenim vells 
ordinadors 486 i els volem connectar a la nostra xarxa i a Internet, el primer que caldrà fer és 
garantir que disposaran d’un mínim de 16 Mbytes de memòria RAM (de fet jo he estat 
treballant raonablement bé amb màquines amb només 12 Mbytes de memòria). Amb 
aquesta memòria i un disc dur que no sigui excessivament lent, no es troben gaire 
diferències de velocitat de navegació respecte d’equips més moderns (pentium II,III etc..), 
Normalment la limitació ve més per les característiques de la nostra connexió RDSI que no 
per les dels nostres equips. 

 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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Una vegada decidit el criteri que farem servir per decidir si una màquina és o no útil 

per afegir-la a la nostra xarxa, ens queda altre aspecte important a considerar, i és decidir el 
sistema operatiu a instal·lar per aprofitar al màxim els vells equips. Jo aconsellaria el 
següent: 

 
 Per màquines amb un disc dur limitat (500 o 600 Mbytes) i un processador 486 o 

Pentium a 90..100 MHz o menys i amb un màxim de 16 Mbytes de RAM, no convé instal·lar 
un sistema operatiu gaire potent. La major part de la gent es pensa que les darreres 
versions del sistema operatiu i de les aplicacions funcionaran més bé a les seves màquines. 
Rés més lluny de la realitat, els programes moderns tenen un consum molt elevat de 
recursos i ralentitzaran, indefectiblement, un ordinador vell. De fet jo diria que per a una 
màquina de les característiques que estem indicant el Windows 3.11 pot estar força bé i, 
com a molt, instal·larem el Windows 95 (en cap cas el Windows 98 o NT). 
 

Si tenim màquines lleugerament superiors a les esmentades podrem dubtar entre 
instal·lar el Windows NT, 95, 98 o 2000. La millor alternativa serà segur el Windows 95 (un 
ordinador amb 16 Mbytes de RAM i Windows 95 semblarà funcionar el doble de ràpid que si 
l’instal·lem el Windows 98). 
 

El Windows NT és un sistema operatiu molt més eficient que el Windows 95 o 98 i 
està també molt més orientat al treball en xarxa, que els seus germans. A més, com que  
tots els usuaris s’han d’identificar i només l’administrador pot instal·lar programes, també és 
molt més segur i així les màquines es conservaran durant més temps lliures de problemes. 
El Windows NT funciona raonablement bé amb ordinadors a partir de Pentium a 200 MHz i 
un mínim de 32 Mbytes de RAM. Per sota d’aquestes característiques no és recomanable 
instal·lar-ho (tampoc és recomanable instal·lar el Windows 98 si la nostra màquina no és 
igual o superior a l’esmentada). 
 

Per al Windows 95 requerirem un mínim de 16 Mbytes de RAM i un processador  
Pentium de 150 o 200 MHz. 
 

Un altre criteri per decidir el sistema operatiu a instal·lar és l’espai de disc disponible. 
Sovint els antics ordinadors 486 porten discs de 500 a 800 Mbytes. Un Windows 95 ocupa 
un mínim de 100 Mbytes d’espai de disc (només pel sistema). Si parlem del Windows 98 ens 
anem a prop dels 200 Mbytes (El Windows NT ocupa un espai semblant). Haurem de decidir 
si podem dedicar tot aquest espai pel sistema operatiu (ens quedarà poc espai de disc per 
instal·lar les aplicacions). 
 

La alternativa més recomanable per equips amb poc disc dur, sota el meu punt de 
vista és el Windows 3.11 (ocupa menys de 20 Mbytes de disc) i n’hi ha prou amb un 386 
amb 4 Mbytes de RAM perquè funcioni raonablement bé). 
 

L’inconvenient del Windows 3.11 és que la seva interfície és molt diferent de la del 
Windows 95/98 a la que tots estem més acostumats. Afortunadament hi ha un software 
anomenat Calmira que permet fer que el nostre Windows 3.11 tingui l’aspecte del seu 
germà de 32 bits. (Altres aspectes com els noms llargs de Windows 95/98 no estan 
solucionats). Si donem una ullada a la Web de Calmira trobarem la següent descripció del 
seu producte: 

 
Calmira és una interfície d'usuari estil Windows 95 per a Windows 3.x 

  
És un entorn completament integrat per a administrar els seus arxius i programes, i 

està dissenyada per a executar-se excel·lentment en computadores 386 i 486.  
 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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Calmira inclou: 
 

• Un explorador amb icones per a manegar els seus arxius en finestres flotants  
• Suport per a descripcions 4dos en reemplaçament de noms d'arxiu llargs  
• Accessos directes d'escriptori i arxiu per a qualsevol objecte o URL  
• Arbre de l’Explorador que li permet navegar ràpidament pels seus discos  
• Barra de tasques amb un Menú d'Inici, configurable en qualsevol nivell  
• Paperera de reciclatge per a emmagatzemar arxius i carpetes esborrades  
• Centenars d'opcions i configuracions fàcilment accessibles  
• Manual de 94 pàgines contenint tota l'ajuda que requereix  

 
La Versió 2.3 conté una barra de tasques millorada, un administrador de tasques 

propi i operacions de tallar-i-pegar, junt amb moltíssimes addicions. 
 
Després que la posi a funcionar i comprovi  com es veu i comporta el seu -nou- 

Windows 3.1, vostè mai no voldrà tornar a l'Administrador de Programes de Microsoft. 
 
 La veritat és que la major part del que diu és rigorosament cert, per tant posem-nos 
mans a l’obra i passem a parlar de la... 
 
 
 Instal·lació de Calmira 
 
 Aquest programa va ser creat per: Li-Hsin Huang, i ha estat traduït al castellà per: 
Mauricio Zapata O. i Ramon A. Valbuena. 

 
 Calmira és pot descarregar de l’adreça: http://www.calmira.org/downloads/. Com ja 
hem dit hi ha una traducció en castellà, que és la que farem servir, i que podem trobar a: 
http://spanish-calmira.8m.com/ 
 
 El primer que cal fer es baixar-se la darrera versió del programa i copiar-lo al nostre 
disc dur. Hi ha una versió executable que ens fa automàticament la instal·lació. Aquesta no 
l’he provat i per tant explicaré com fer-ho manualment. 
 
 Normalment ens baixem un fitxer .zip amb tot el software de Calmira. Aquest fitxer el 
descomprimirem al directori c:\windows\calmira (es pot escollir qualsevol altra ubicació).  
 

Ara només cal modificar el fitxer system.ini, concretament cal canviar el següent: 
[boot] 
;shell=progman.exe 
shell=c:\windows\calmira\calmira.exe 
taskman.exe=c:\windows\calmira\ctaskman.exe 

 
 Hem substituït la shell de Windows per la de Calmira i hem afegit un manegador de 
tasques (Task Manager) que també ve amb el programa. 
 
 Quan tornem a cridar el Windows es veurà amb un aspecte completament diferent al 
que tenia (apareix un escriptori semblant al de Windows 95/98).  
 
 A la figura de la pàgina següent podem veure l’aspecte que observarem al nostre nou 
Windows. 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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Però no acaba aquí la cosa. A la mateixa Web de Calmira trobarem software extra 
per fer encara mes semblant el nostre Windows 3.11 al Windows 95 o 98. Algunes 
d’aquestes utilitats son: 
 Autoscan - Crida l’scandisk si tanquem el Windows incorrectament.  
 Patchdrv - Dona a les finestres de Windows 3.11 un aspecte més semblant a les 
del Windows de 32 bits. 
 També es pot fer aparèixer una imatge semblant a la que veiem quan es tanca el 
nostre Windows de 32 bits. A continuació passem a explicar com es pot fer tot això. 
 
  
 Tancament de Windows 95 
 
 Si existeix al directori de Calmira un fitxer anomenat SHUTDOWN.BMP, es carregarà 
just aabans de sortir de Windows (aquest fitxer es pot substituir per qualsevol altre de 
característiques semblants. Si la nostra tarja gràfica accepta només 16 colors llavors caldrà 
canviar el fitxer SHUTDOWN.BMP per un altre anomenat SHUTDOWN.16 que trobarem 
preparat al directori C:\WINDOWS\CALMIRA (es pot renanomenar l'anterior com 
SHUTDOWN.256 i així conservar-lo pel futur). 
 
 
 Finestres de Windows 95 
 
     Si volem que l'aspecte sigui encara més semblant al Windows 98 el que podem fer 
és executar la utilitat PATCHDRV que serveix per aconseguir les icones de Windows 98 
(llegir el fitxer patchdrv.txt i seguir les seves instruccions). 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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A continuació podem veure una versió traduïda d’aquestes instruccions:  
 
Si té una còpia comprimida (zip), extregui tot el contingut d'esta respectant els 
subdirectoris, (en Winzip: use folders names) i després executi el programa 
patchdrv.exe.  Dins d'aquest especifiqui la ruta on es troben els bitmaps: 
c:\win95\negro o c:\win95\azul o c:\win95\verde o c:\win95\grisosc 
depenent del color que vostè tingui determinat per a les finestres actives 
(aquesta barra de color de la part superior d'un programa o finestra activa) i 
pressioni [enter] i després Yes per a reiniciar (reboot). 
 
Si troba algun error, el programa grava un arxiu de suport del seu driver de 
vídeo previ (en Windows\system), només haurà de canviar l'extensió xxxx.old 
(o bak) per xxxx.drv. 
 
Podrà trobar fàcilment l'arxiu modificat ja que hauran 2 arxius amb el mateix 
nom xxxx.drv i xxxx.old (o bak) només revisi la data de tots els arxius en el seu 
directori Windows\system i trobi el que tingui la data actual del seu sistema 
(extensió .drv) i a més un arxiu del mateix nom amb extensió .bak o .old . 
 
 

 A la figura inferior podem veure com apareixen les finestres una vegada executat el 
programa. Fixem-nos en els extrems de les barres de títols de les finestres. 
 
 

 
 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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Escanejat de disc quan es tanca incorrectament Windows 
 

     La darrera possibilitat és instal·lar l’autoscan perquè s'inicialitzi l'scandisc si Windows 
3.1 no s’ha tancat correctament. Llegir la documentació que acompanya el programa per 
veure com es pot fer això molt fàcilment. 
 
 Aquí fem però una traducció de les instruccions més importants: 

 Copiarem el fitxer autoscan.com al directori arrel (o en qualsevol cas a un 
directori que estigui dins del nostre PATH). 
 Afegirem la línia autoscan c:\windows\win.com al fitxer autoexec.bat. 
 Si fem servir algun switch de Windows el podem afegir al final, per exemple: 

autoscan c:\windows\win.com /s. 
 Un switch particularment interessant és el “:”, que elimina el logo de presentació 

del Windows 3.1 (encara serà més difícil relacionar la nova interfície amb la de 
l’antic Windows de 16 bits). 

 
Afegint aquesta línia al fitxer AUTOEXEC.BAT, es cridarà immediatament el 

Windows només engegar l’ordinador, i si per qualsevol motiu el Windows es tanqués 
incorrectament, la propera vegada que engeguem l’ordinador es cridarà l’scandisc, per 
verificar si s’han produït errors a la unitat de disc fix. 

 
Calmira afegeix, a més, moltes funcionalitats que no té el Windows 3.11. Ja ho 

anireu descobrint amb el temps i segurament us agradarà tant com a mi. 
 
Aquí tornem a veure un altre imatge de l’aspecte que presenta el nostre Windows 

3.11 amb Calmira, que com podeu veure té tot l’aspecte de la interfície de 32 bits. 
 

 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez 
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Instal·lació del Linux 
 

Una vegada tenim a les nostres mans els CD’s de Red Hat (depenent de la versió 
que vulguem instal·lar), i hem recollit prou documentació sobre la màquina per poder fer la 
instal·lació sense problemes, el primer que caldrà fer és la preparació del disc dur. 

 
 
 
 

Particionament del disc dur. 
 

El primer pas, abans d’instal·lar el nou sistema operatiu serà fer una partició del disc 
dur del nostre ordinador. Cal dir que sota el punt de vista del Linux, és indiferent les 
particions que fem del disc. En Linux no existeixen unitats (tot es munta sobre el directori 
arrel /), però una acurada partició del disc ens permetrà organitzar millor les dades de cara 
a, per exemple, tenir per separat còpies de seguretat del sistema i de les dades dels usuaris 
(si és que volem salvaguardar les dades dels nostres usuaris).  
 

El primer que cal decidir és si eliminarem totes les particions existents al disc o 
conservem alguna. En el nostre cas, nosaltres no hem conservat la partició NT original tot i 
que pot ser interessant fer-ho, encara que sigui provisionalment, de cara a conservar 
informació que podríem necessitar després, com tipus de tarja de vídeo, o de xarxa. 
 

El ordinador en el que estem fent aquesta instal·lació és un pentium II a 500 MHz 
amb un disc scasi de 17 Gbytes muntat en RAID i amb una memòria RAM instal·lada de 
256 Mbytes. És un equip que està força bé i serà suficient per implementar tots els serveis 
que volem oferir als nostres usuaris. 
 
 
 

Nosaltres hem previst fer les següents particions: 
 

/boot  50 Mbytes   
Adoptem aquest valor independentment de les característiques del nostre sistema. 
 
/  2 a 3 Gbytes   
És a on residiran els serveis bàsics del sistema operatiu. Segurament no necessitarem fer 
servir tant, però potser més endavant voldrem instal·lar més coses i necessitarem més 
espai. Com que el disc dur és gran ens ho podem permetre. 
 
/cache  1 Gbyte a 2 Gbytes  
Aquest és l’espai reservat per a la memòria catxé del proxy. Més catxé equival a més 
probabilitats de que els nostres usuaris puguin trobar al disc del servidor la pàgina que 
busquen. Nosaltres farem servir com a germà l’altre proxy de l’escola (una màquina força 
potent amb el Windows 2000), i per tant preveiem que no necessitarem més. 
 
Swap  250 Mbytes   
És la memòria swap del sistema. Si consultem la documentació del curs veurem que es 
recomana que aquesta memòria sigui entre el doble i el triple de la memòria RAM 
instal·lada. Com nosaltres tenim força memòria RAM no ens caldrà mantenir aquesta 
proporció. De fet és molt provable que amb més de 250 Mbytes de memòria RAM,  mai no 
necessitem fer servir la catxé de disc. 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  
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/home  Aproximadament 10 Gbytes 
Espai pels usuaris. Serà la resta de l’espai disponible (cal descomptar uns 3 o 4 Gbytes que 
hem reservat per fer les còpies de seguretat), que en el nostre cas és d’uns 10 Gbytes. Si 
contem que tenim entre 50 professors i 1000 alumnes podem establir un criteri de divisió de 
l’espai del 50 % pels professors i 50 % pels alumnes (de fet potser no caldrà donar un espai 
al servidor a tots els nostres alumnes). 
 

Això equival, si ho fem de la manera més senzilla possible (amb números rodons), i 
considerant que l’espai de disc a repartir és de 10 Gbytes: 
 

• 5 Gbytes /50 professors 100 Mbytes per professor 
• 5 Gbytes / 1000 alumnes    5 Mbytes per alumne 

 
La resta de l’espai de disc l’hem fet servir per crear una partició oculta que ens 

servirà per emmagatzemar les còpies de seguretat del sistema. 
 

Aquestes dades son prou raonables, però potser és podria fer una divisió més 
acurada de l’espai dels usuaris, de cara a deixar més quota de disc pels alumnes de 
batxillerat i menys pels de ESO (fins i tot es podria pensar en no deixar espai pels alumnes 
de ESO en el servidor). Això dependrà en tot cas dels criteris de l’administrador de cada 
centre. 
 

Es pot pensar en fer altres particions, com per exemple pel directori /var, però amb 
les que hem fet ja tindrem prou per poder gestionar adequadament les còpies de seguretat 
del servidor. 
 

També es pot fer un espai de disc independent per les dades d’alumnes i professors, 
per exemple /home/profes i /home/alumnes. D’aquesta manera ens podem plantejar de fer 
més petit el tamany dels fitxers de salvaguarda de dades (si és que volem fer còpies de 
seguretat de l’àrea de dades dels usuaris) o guardar còpies només de les dades dels 
professors. Nosaltres no hem triat aquesta opció ja que no preveiem fer còpies de seguretat 
d’aquestes dades (cada usuari serà responsable de conservar còpies de les seves dades 
per si caigués el servidor). 
 
 
 
 
 

Detalls importants de la instal·lació 
 

Un aspecte que cal tenir present, abans de començar la instal·lació, és mirar 
d’esbrinar l’adreça IP i el nom assignat pel PIE a la nostra connexió. En el nostre cas concret 
aquestes dades son les següents: 
 

• IP  193.145.89.92 
• Nom x8992.ppp.xtec.es 

 
Per poder accedir al nostre servidor des de fora de la nostra xarxa local necessitem 

conèixer aquests valors. Per esbrinar-les, la manera més ràpida és demanar-les directament 
al PIE. Cal dir que aquesta configuració pot canviar dinàmicament (a nosaltres ens ha 
passat) i complicar considerablement la feina dels administradors. Esperem que amb les 
línies ADSL les adreces IP i els dominis dels centres siguin veritablement permanents. 
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Instal·lació del sistema 

 
Com ja hem dit, nosaltres farem servir pel nostre servidor la versió 7.0 de RedHat (és 

previsible que la major part del que expliquem serveixi també per una versió més moderna). 
També cal advertir que algunes de les coses que apareixen en el curs D70 no son 
directament aplicables a aquesta versió de Linux.  
 

Al llarg de la documentació anirem comentant quan ens podem refiar de les 
indicacions del curs i quan hem de fer les coses d’un altre manera. 
 
 
 
 

Procés d’instal·lació de RedHat 7.0 
 
 Primer, la recomanació de rigor abans de començar és donar una bona ullada al curs 
D70 (Serveis de Xarxa amb GNU/Linux), que és una referència imprescindible a l’hora 
d’abordar un projecte com el que proposem (de fet penso que és necessari haver fet el curs 
abans de posar-se mans a l’obra). 
 
 Nosaltres agafarem un dels servidors NT actuals del centre per poder instal·lar el cor 
de la nostra intranet/extranet. Tenim sort de que Linux no és un sistema operatiu invassiu 
(com ho son la major part de les versions Windows) i podrem, si volem, mantenir la partició 
de NT (això no és imprescindible i es pot eliminar totalment, però també es pot optar per 
deixar una mínima partició NT per conservar detalls del maquinari que potser necessitarem 
consultar més endavant, quan fem la configuració del Linux). 
 
 Si triem mantenir l’antic sistema operatiu, primer el que cal fer és, amb el Partition 
Magic per exemple, redimensionar la partició de NT (caldrà preveure un mínim de 10 o més 
Gbytes pel Linux per implementar tots els serveis (dependrà sobretot del nombre d’alumnes i 
professors del nostre centre).  
 
 Per a una convenient instal·lació caldrà disposar d'un lector de CD-ROM (IDE o 
SCSI), i tot i que hi ha altres maneres de realitzar la instal·lació com pot ser via FTP, des 
d'un servidor NFS (Network File System) o bé via HTML, la instal·lació que es portarà a 
terme és directament des del CD-ROM amb el fitxer d'autoarrencada amb la possibilitat de 
boot de CD-ROM si la BIOS de la nostra màquina ens ho permet. 
 
 Nosaltres explicarem únicament aquesta darrera alternativa, ja que és la més senzilla 
i és molt corrent que la BIOS dels ordinadors actuals tinguin la característica de boot (volem 
recordar que per implementar tots els serveis del nostre sistema necessitarem quelcom més 
que un vell 486 amb 16 Mbytes de memòria RAM).  
 

Per tant, el primer pas serà canviar la configuració del Setup per a que la nostra 
màquina pugui botar primer amb la unitat de CD-DOM (si és que no tenim ja aquesta opció 
per defecte). Després reiniciarem el sistema. 

 En introduir el CD del RedHat, el primer que ens apareixerà és una pantalla 
encapçalada per un 'Wellcome to Red Hat Linux' que permet fer l'arrencada de la 
instal·lació en diferents modalitats: 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



INSTAL·LACIÓ ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 4 de 8 

 
o per defecte amb entorn gràfic d'instal·lació. Per seleccionar-lo tindrem prou 

polsant Retorn. 
o en mode text (sense entorn gràfic d'instal·lació). 
o mode expert si tenim coneixements avançats de Linux per determinar a nivell 

de kernel la configuració més adaptada a les nostres necessitats  
o linux rescue per si tenim un disquet de rescat del nostre sistema i el volem 

recuperar, i  
o linux dd per si volem arrencar la instal·lació des d'un dispositiu (device drive)  

De totes maneres en aquesta pantalla podeu aconseguir informació de les diferents opcions 
amb les tecles de funció <F3> i <F5> del teclat. 

 Els manuals d’instal·lació es troben disponibles en format HTML i PDF a 
http://www.redhat.com o als CD’s oficials de RedHat. 
 
 Nosaltres escollirem, per simplificar, la instal·lació en mode gràfic polsant RETORN. 
 
 El primer que cal escollir a continuació, és el llenguatge d’instal·lació. Escollirem  
Spanish i polsarem el botó Next. 
 
 Després ens demana la configuració del teclat (normalment l’opció que ens mostra 
per defecte ja està bé, però cal que ens assegurem que els caràcters com la ñ, :, !, *, etc.. 
son ben reconeguts). 
 
 A continuació el ratolí (en el nostre cas 2 Button Mouse (PS/2)) No és necessari 
intentar ajustar la marca i el model del ratolí, l’opció genèrica ja funciona prou bé. 
 
 Després, en el tipus d’instal·lació, escollirem instal·lar com a sistema personalitzat, 
que és l’opció més flexible i ens permet escollir els paquets que volem incloure. 
 
 Després escollirem la partició manual amb Disk Druid (fdisk és una eina més potent i 
qui estigui familiaritzat també la pot fer servir). 
 
 Afegim una partició amb el punt de muntatge / i un mínim de 2 o 3 Gbytes (aquí 
s’instal·larà el sistema operatiu). Farem també una partició d’swap amb una grandària 
d’unes 2 vegades la memòria RAM. Cal dir que si tenim més de 200 Mbytes de memòria no 
cal deixar tant espai de disc per swap, ja que segurament mai no caldrà fer-lo servir (uns 
200 o 250 Mbytes de swap seran suficients en qualsevol cas). La resta del disc el deixarem 
per l’espai dels usuaris i de la memòria cau del proxy. Consulteu aquesta mateixa 
documentació (pàgines 1 i 2) per decidir la dimensió més convenient per a cada partició.  
 
 Nosaltres, que tenim un disc d’aproximadament 18 Gbytes, hem fet el següent: 
 

• Primer hem creat la partició /  (arrel de Linux) amb 3000 Mbytes.  
 

• A continuació hem creat la partició /boot amb 50 Mbytes. 
 

• Després escollim 250 Mbytes com a Linux Swap (com que tenim 256 Mbytes de 
memòria RAM, amb això ja tindrem prou). 

 
• Creem la partició /cache per al proxy amb 2 Gbytes 

 
• Finalment creem la partició /home amb 10 Gbytes per les dades dels usuaris. 
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 Polsem Següent i indiquem que verifiqui els blocs en mal estat mentre formata i 
escollim el botó Siguiente un altre cop. 
 
 Del menú que ens mostra el sistema a continuació cal escollir: 
 
 -Crear disco de inicio 
 -Registro de la instalación de LILO en: /dev/hda MBR (Master Boot Record). 
 -Usar modo lineal (només si el nostre disc és SCSI). 
 
 Si hem conservat l’antiga partició escollirem que, per defecte, es boti amb NT o Linux 
(segons les nostres preferències). 
 
 A continuació polsem Següent i escollirem la zona horària Europa/Madrid 
(normalment ja ens l’ofereix per defecte). 
 
 El que ve a continuació és molt important:: el password de root. 
 
 També hem afegit un nou usuari anomenat carlos. Cal indicar que els passwords 
queden emmagatzemats a : /etc/shadow (accessible només des de root). 
 
 De la següent pantalla escollim tot el que apareix per defecte.  
 
 Ara comencem a escollir els paquets que volem instal·lar. Cal recordar que com més 
paquets instal·lem més espai necessitarem al disc dur (una instal·lació mínima requereix 
prop de 300 Mbytes). 
  
 Nosaltres hem escollit: 
 
 -Soporte para la impressora 
 -Xwindows System 
 -Gnome 
 -Mail/WWW/News Tools 
 -Estación de trabajo para trabajo en red 
 -Servidor News (ho instal·larem després) 
 -SMB (Samba) Servidor 
 -Servidor Anónimo FTP 
 -Servidor Web (farem servir l’Apache) 
 -Nombre del servidor DNS 
 -Desarrollo 
 -Utilidades 
 
 Podem marcar també Selección individual de los paquetes. Si valem tenir control 
sobre els paquets individuals que estem instal·lant. Nosaltres no ho hem fet 
 
 Ens diu que la instal·lació ocuparà uns 650 Mbytes. 
 
 El monitor no ens el detecta i escollim el que ens ofereix per defecte, si el nostre 
monitor és d’una marca reconeguda podrem indicar-la en aquest moment. 
 
 La tarja de vídeo que ens ofereix és la Intel 740 (genèric) amb 8 Mbytes de memòria 
RAM. (precisament la que tenim). Marquem la casella Personalizar configuración X, i així, 
a continuació, podrem escollir la resolució de la pantalla gràfica. Nosaltres hem escollit: 
 
 16 bits per pixel  640x480 
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 Hem provat aquesta configuració i sembla que funciona encara que treballa amb 
només 256 colors (amb 8 bits tenim 16 colors i amb 32 bits tenim 16 milions de colors). 
 
 A continuació comença la instal·lació. Un registre complet d’aquesta el trobarem en 
finalitzar a: /tmp/install.log 
 
 Primer formatarà el sistema d’arxius, si hem indicat verificar, trigarà una estona, cal 
tenir paciència.  
 
 Després formatarà la partició de Swap i després instal·larà els paquets. Aquesta part 
pot trigar una mica més (a nosaltres uns 25 minuts).  
 
 Entrem ja a la pantalla visualitzadora de l'estat del procés d'instal·lació del Sistema 
Operatiu amb els paquets que hem escollit amb anterioritat. En aquesta pantalla es 
comptabilitza el nombre total de paquets a instal·lar, l'estat en temps real dels que es van 
instal·lant, així com el nom, grandària, breu explicació informativa de la comesa d'aquell 
paquet , el temps total d'instal·lació i el seu remanent. 
 

Una vegada feta tota la instal·lació se'ns proposa de fer un disquet d'arrencada (no 
d'instal·lació) perquè puguem recuperar el File System i arrencar la màquina a partir 
d'aquest disquet si quelcom fallés en el futur. 
  
 Si la tarja de xarxa és reconeix en el procés d’instal·lació perfecte. Si no, si ens passa 
com a nosaltres, caldrà fer una mica més de feina que detallem tot seguit. 
 
 
 
 Configuració de la tarja de xarxa 
 
 Com que la nostra tarja de xarxa no ha estat reconeguda haurem de seguir els 
següents passos: 
 

Cal saber primer en quina adreça física està configurada la placa (IO Base) 
normalment està en el rang de 240H a 300H i també la interrupció que utilitza 
(IRQ), la 9, 8, 10... Això ho haurem d’esbrinar, des de DOS, amb el programa de 
configuració de la tarja. Si no ho tenim ho podrem baixar de Internet. Per fer-ho ens caldrà 
primer saber el fabricant que podem aconseguir a partir de la seva adreça MAC consultant la 
pàgina: http://www.shmoo.com/tools/mac/ 

 
Si la tarja la teníem instal·lada en un ordinador amb el Windows 95/98/NT podrem 

esbrinar la seva adreça MAC amb la instrucció MS-DOS: 
 
> Ipconfig /all 
 
Amb el programa de configuració de la tarja (que en el nostre cas és diu diag.exe) 

també detectarem a quina interrupció i a quin port d’entrada sortida ha quedat programada 
la tarja (si no ens agrada podrem mirar de canviar-ho). 

 
Per la nostra, tenim les següents dades: 
El port I/O  - 240H 
La interrupció  - 12 
 
Després Com Operating mode escollim Jumperless (Per Windows 95 seria en canvi 

Plug & Play). 
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Ara, com a root, i un altre cop des de Linux, executem 'linuxconf' per donar els 

paràmetres TCP/IP a la placa (en el nostre cas, com ja hem dit tenim una ne2000 
compatible ISA configurada amb 'jumperless' a la IO 240H i la IRQ 12) dins el menú: 

 
Config 
- Networking 
-- Client tasks 
 
1) Informació del host bàsica 
 
---- Basic host information 
 
Hostname : linux 
[X] Enabled 
Config Mode: Manual 
Primary name + domain: www.intracentre 
Alias (opc) : linux www 
IP address: 192.168.0.2 
Netmask: 255.255.255.0 
Net device: eth0 
KernelModule: ne 
I/O Base: 0x240 
IRQ: 12  
 
triem Acceptar 
 
2) Anem pels DNS 
 
---- Name server especification (DNS) 
 
DNS usage [X] 
default domain delcentre.cat 
IP of name server 1 193.145.88.16 
IP of name server 2 193.145.88.18 
 
farem Acceptar 
 
3) Gateway de sortida per defecte 
 
---- Routing and gateways  
 
Default gateway 192.168.0.1 
 
triem Acceptar - Quit 
 
Marquem "Activate de changes" i Quit per sortir. 
 
Un cop fora del linuxconf reiniciarem el servidor amb l'ordre #init 6 perquè la nova 

configuració sigui vàlida.  
 
Quan torni a arrencar verificarem l'estat de la placa de xarxa amb l'ordre: 
# ifconfig –a 
hem de veure el dispositiu eth0 amb la configuració IP corresponent. 
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En aquests moments ja hauríem de poder veure fent un ping la 192.168.0.2 com 

contesta la placa. 
 
Si seguint aquesta guia no aconseguiu fer funcionar la xarxa caldrà 

canviar la placa per una compatible amb RedHat o amb NE2000. 
 
Mireu les suportades a la pàgina: 
http://www.redhat.com/support/hardware/intel/62/rh6.2-hcl-i.ld-1.html 
 
L'ordre ifconfig -a, si la placa no està funcionant correctament, ens dona una 

resposta semblant a la següent: 
 
lo       Link encap:Local Loopback   
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1 
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:0  

 
I si la placa està funcionant correctament ens dona en canvi quelcom com: 
 
eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:95:AA:9A:C4   
          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0 
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:100  
          Interrupt:12 Base address:0x240  
 
lo       Link encap:Local Loopback   
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1 
          RX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 
          collisions:0 txqueuelen:0  

 
 Com a resum, podem dir que, a més de l’esmentada, també es poden fer les 
següents comprovacions per verificar que la tarja de xarxa funciona correctament: 

  
# tail /var/log/messages 
# nslookup router 
# ping 192.168.0.2   - Ens ha de reconèixer la nostra tarja 
# dmesg - Ens indica tota la informació registrada en el 

moment d'arrencar el sistema. 
 
 Ara ja podem connectar el nostre Linux a la xarxa i podrem veure si la connexió física 
està funcionant (fent un PING a la nostra pròpia IP, o a la d’un altre ordinador qualsevol, s'ha 
d’obtenir una resposta) 
 
 A l'ordinador Linux li hem adjudicat l'adreça : 192.168.0.2. Podem provar també fer-li 
un ping des de qualsevol estació Windows per comprovar que es pot  veure. 
 
 Bé, ja tenim el Linux instal·lat. Ara caldrà seguir el curs D70 i preparar-lo per donar 
un servei òptim. Després podrem continuar amb aquest estudi per mirar d’implementar els 
nous serveis que es proposen. 
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Servidor HTTP 
 L’Apache és una eina imprescindible per a nosaltres, ja que és el nostres servidor 
HTTP i permetrà que les pagines Web emmagatzemades al servidor es puguin veure des 
d’Internet. Aquesta eina es tracta molt bé al curs D70 (Serveis de xarxa amb GNU/Linux), 
per tant en aquest document hem limitaré únicament a tractar els aspectes que no apareixen 
documentats en l’esmentat curs i a destacar les diferències existents entre la configuració de 
l’Apache a les versions 6.2 i 7.0 de Red Hat. 

El primer que caldrà per tant serà seguir acuradament el curs D70 fins a aconseguir 
que l’Apache funcioni correctament, i a continuació estudiar la present documentació, que 
tracta bàsicament de com modificar, la configuració de l’Apache, per ampliar la funcionalitat 
del nostre servidor HTTP. L’idea és que els usuaris de la nostra xarxa puguin implementar 
scripts de servidor al seus directoris personals. Cada administrador ha de valorar 
particularment la decisió de permetre-ho o no, ja que els scripts de servidor poden crear  
forats de seguretat (per exemple el PIE no permet als seus usuaris executar aquests tipus 
de scripts precisament per aquesta raó). 

 Abans de canviar la configuració de l’Apache, anem a donar una ullada al que 
planegem fer. Es tracta de que els usuaris de la nostra xarxa puguin fer servir el que 
s’anomena HTML dinàmic (les pàgines Web, fins i tot en les que es fa servir javascript o 
flash es consideren estàtiques). L’HTML dinàmic dona molta més flexibilitat a una Web, i 
bàsicament hi ha dues alternatives per implementar-ho: pàgines ASP i scripts de servidor. 
 
 Les pàgines ASP fan servir tecnologia de Microsoft (bàsicament son scripts de Visual 
Basic executant-se a nivell de servidor) i per tant no seran fàcils d’implementar al nostre 
Linux. L’altra alternativa és molt més flexible, ja que els usuaris poden fer servir qualsevol 
dels llenguatges de programació que incorpora el servidor (C, Perl, PHP) per crear els seus 
scripts i donar una nova vida a les seves pàgines Web. 
 
 Si volem que els nostres usuaris puguin fer servir formularis per recollir dades dels 
internautes que consulten les seves pàgines, actualitzar bases de dades al servidor, afegir 
comptadors i/o estadístiques de les seves visites, no tenim altre remei que permetre que 
puguin fer servir scripts de servidor. 
  
 Bàsicament el que cal fer és modificar la configuració de l’Apache tal i com s’explica 
a continuació: 

 
Ens caldrà editar el fitxer /etc/httpd/conf/httpd.conf i descomentar les línies que fan 

referència a: # Control access to UserDir directories. També haurem de descomentar la 
línia AddHandler cgi-script .cgi .pl. També, i continuant amb el fitxer de configuració de 
l’Apache, caldrà canviar la paraula: IncludesNoExec per Includes perquè els usuaris 
puguin executar SSI´s (Server Side Includes) al seu espai Web, i a més afegir l’opció 
ExecCGI perquè puguin executar scripts de qualsevol mena dins del seu directori. A més si 
instal·lem el fwconfig també serà necessari afegir altres modificacions que també apareixen 
recollides en els següents llistats (veure l’apartat Fwconfig per a més informació). Així 
mateix convindrà també fer els canvis que s’indiquen a la documentació del curs D70 i que 
nosaltres no detallarem. 
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Amb tots els canvis esmentats, el fitxer httpd.conf (pel Linux Red Hat 6.2) 

quedaria com segueix. Tots els canvis importatns estan indicats en negreta: 
 

# 
## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file 
## 
 
# 
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool. 
# 
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the 
# configuration directives that give the server its instructions. 
# See <URL:http://www.apache.org/docs/> for detailed information about 
# the directives. 
# 
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding 
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are 
unsure 
# consult the online docs. You have been warned.   
# 
# After this file is processed, the server will look for and process 
# /usr/conf/srm.conf and then /usr/conf/access.conf 
# unless you have overridden these with ResourceConfig and/or 
# AccessConfig directives here. 
# 
# The configuration directives are grouped into three basic sections: 
#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as 
a 
#     whole (the 'global environment'). 
#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' 
server, 
#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host. 
#     These directives also provide default values for the settings 
#     of all virtual hosts. 
#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to 
#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the 
#     same Apache server process. 
# 
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many 
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), 
the 
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin 
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log" 
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the 
# server as "/usr/local/apache/logs/foo.log". 
# 
 
### Section 1: Global Environment 
# 
# The directives in this section affect the overall operation of Apache, 
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it 
# can find its configuration files. 
# 
 
# 
# ServerType is either inetd, or standalone.  Inetd mode is only supported 
on 
# Unix platforms. 
# 
ServerType standalone 
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# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's 
# configuration, error, and log files are kept. 
# 
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network) 
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation 
# (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>); 
# you will save yourself a lot of trouble. 
# 
# Do NOT add a slash at the end of the directory path. 
# 
ServerRoot "/etc/httpd" 
 
# 
# The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache 
# is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or 
# USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at 
# its default value. The main reason for changing it is if the logs 
# directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL 
# DISK. The PID of the main server process is automatically appended to 
# the filename.  
# 
LockFile /var/lock/httpd.lock 
 
# 
# PidFile: The file in which the server should record its process 
# identification number when it starts. 
# 
PidFile /var/run/httpd.pid 
 
# 
# ScoreBoardFile: File used to store internal server process information. 
# Not all architectures require this.  But if yours does (you'll know 
because 
# this file will be  created when you run Apache) then you *must* ensure 
that 
# no two invocations of Apache share the same scoreboard file. 
# 
ScoreBoardFile /var/run/httpd.scoreboard 
 
# 
# In the standard configuration, the server will process this file, 
# srm.conf, and access.conf in that order.  The latter two files are 
# now distributed empty, as it is recommended that all directives 
# be kept in a single file for simplicity.  The commented-out values 
# below are the built-in defaults.  You can have the server ignore 
# these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or 
# "nul" (for Win32) for the arguments to the directives. 
# 
#ResourceConfig conf/srm.conf 
#AccessConfig conf/access.conf 
 
# 
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out. 
# 
Timeout 300 
 
# 
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than 
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate. 
# 
KeepAlive On 
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# 
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow 
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount. 
# We recommend you leave this number high, for maximum performance. 
# 
MaxKeepAliveRequests 100 
 
# 
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the 
# same client on the same connection. 
# 
KeepAliveTimeout 15 
 
# 
# Server-pool size regulation.  Rather than making you guess how many 
# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it 
# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to 
# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient 
# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single 
# Netscape browser). 
# 
# It does this by periodically checking how many servers are waiting 
# for a request.  If there are fewer than MinSpareServers, it creates 
# a new spare.  If there are more than MaxSpareServers, some of the 
# spares die off.  The default values are probably OK for most sites. 
# 
MinSpareServers 5 
MaxSpareServers 20 
 
# 
# Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark 
# figure. 
# 
StartServers 8 
 
# 
# Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number 
# of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever 
# reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW. 
# It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking 
# the system with it as it spirals down... 
# 
MaxClients 150 
 
# 
# MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is 
# allowed to process before the child dies.  The child will exit so 
# as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the 
# libraries it uses) leak memory or other resources.  On most systems, this 
# isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks 
# in the libraries. For these platforms, set to something like 10000 
# or so; a setting of 0 means unlimited. 
# 
# NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial 
#       request per connection. For example, if a child process handles 
#       an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it 
#       would only count as 1 request towards this limit. 
# 
MaxRequestsPerChild 100 
 
# 
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# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or 
# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost> 
# directive. 
# 
#Listen 3000 
#Listen 12.34.56.78:80 
 
# 
# BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This 
directive 
# is used to tell the server which IP address to listen to. It can either 
# contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name. 
# See also the <VirtualHost> and Listen directives. 
# 
#BindAddress * 
 
# 
# Dynamic Shared Object (DSO) Support 
# 
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO 
you 
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the 
# directives contained in it are actually available _before_ they are used. 
# Please read the file README.DSO in the Apache 1.3 distribution for more 
# details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of 
already 
# built-in (statically linked and thus always available) modules in your 
httpd 
# binary. 
# 
# Note: The order is which modules are loaded is important.  Don't change 
# the order below without expert advice. 
# 
# Example: 
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so 
#LoadModule mmap_static_module modules/mod_mmap_static.so 
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so 
LoadModule env_module         modules/mod_env.so 
LoadModule config_log_module  modules/mod_log_config.so 
LoadModule agent_log_module   modules/mod_log_agent.so 
LoadModule referer_log_module modules/mod_log_referer.so 
#LoadModule mime_magic_module  modules/mod_mime_magic.so 
LoadModule mime_module        modules/mod_mime.so 
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so 
LoadModule status_module      modules/mod_status.so 
LoadModule info_module        modules/mod_info.so 
LoadModule includes_module    modules/mod_include.so 
LoadModule autoindex_module   modules/mod_autoindex.so 
LoadModule dir_module         modules/mod_dir.so 
LoadModule cgi_module         modules/mod_cgi.so 
LoadModule asis_module        modules/mod_asis.so 
LoadModule imap_module        modules/mod_imap.so 
LoadModule action_module      modules/mod_actions.so 
#LoadModule speling_module     modules/mod_speling.so 
LoadModule userdir_module     modules/mod_userdir.so 
LoadModule alias_module       modules/mod_alias.so 
LoadModule rewrite_module     modules/mod_rewrite.so 
LoadModule access_module      modules/mod_access.so 
LoadModule auth_module        modules/mod_auth.so 
LoadModule anon_auth_module   modules/mod_auth_anon.so 
LoadModule db_auth_module     modules/mod_auth_db.so 
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LoadModule digest_module      modules/mod_digest.so 
LoadModule proxy_module       modules/libproxy.so 
#LoadModule cern_meta_module   modules/mod_cern_meta.so 
LoadModule expires_module     modules/mod_expires.so 
LoadModule headers_module     modules/mod_headers.so 
LoadModule usertrack_module   modules/mod_usertrack.so 
#LoadModule example_module     modules/mod_example.so 
#LoadModule unique_id_module   modules/mod_unique_id.so 
LoadModule setenvif_module    modules/mod_setenvif.so 
#LoadModule bandwidth_module   modules/mod_bandwidth.so 
#LoadModule put_module  modules/mod_put.so 
 
# Extra Modules 
LoadModule perl_module        modules/libperl.so 
#LoadModule php_module         modules/mod_php.so 
LoadModule php3_module        modules/libphp3.so 
 
#  Reconstruction of the complete module list from all available modules 
#  (static and shared ones) to achieve correct module execution order. 
#  [WHENEVER YOU CHANGE THE LOADMODULE SECTION ABOVE UPDATE THIS, TOO] 
ClearModuleList 
#AddModule mod_mmap_static.c 
AddModule mod_vhost_alias.c 
AddModule mod_env.c 
AddModule mod_log_config.c 
AddModule mod_log_agent.c 
AddModule mod_log_referer.c 
#AddModule mod_mime_magic.c 
AddModule mod_mime.c 
AddModule mod_negotiation.c 
AddModule mod_status.c 
AddModule mod_info.c 
AddModule mod_include.c 
AddModule mod_autoindex.c 
AddModule mod_dir.c 
AddModule mod_cgi.c 
AddModule mod_asis.c 
AddModule mod_imap.c 
AddModule mod_actions.c 
#AddModule mod_speling.c 
AddModule mod_userdir.c 
AddModule mod_alias.c 
AddModule mod_rewrite.c 
AddModule mod_access.c 
AddModule mod_auth.c 
AddModule mod_auth_anon.c 
AddModule mod_auth_db.c 
AddModule mod_digest.c 
AddModule mod_proxy.c 
#AddModule mod_cern_meta.c 
AddModule mod_expires.c 
AddModule mod_headers.c 
AddModule mod_usertrack.c 
#AddModule mod_example.c 
#AddModule mod_unique_id.c 
AddModule mod_so.c 
AddModule mod_setenvif.c 
#AddModule mod_bandwidth.c 
#AddModule mod_put.c 
 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



APACHE ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 7 de 39 

 
# Extra Modules 
AddModule mod_perl.c 
#AddModule mod_php.c 
AddModule mod_php3.c 
 
# ExtendedStatus: controls whether Apache will generate "full" status 
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus 
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off. 
# 
# Això ho hem descomentat nosaltres perquè l'Apache generi informació 
ampliada 
#ExtendedStatus On 
ExtendedStatus On 
 
### Section 2: 'Main' server configuration 
# 
# The directives in this section set up the values used by the 'main' 
# server, which responds to any requests that aren't handled by a 
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for 
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file. 
# 
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers, 
# in which case these default settings will be overridden for the 
# virtual host being defined. 
# 
 
# 
# If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment' 
# section) is set to "inetd", the next few directives don't have any 
# effect since their settings are defined by the inetd configuration. 
# Skip ahead to the ServerAdmin directive. 
# 
 
# 
# Port: The port to which the standalone server listens. For 
# ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially. 
# 
Port 80 
 
# 
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run 
# httpd as root initially and it will switch.   
# 
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as. 
#  . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup". 
#  . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the 
#    suggested workaround is to create a user www and use that user. 
#  NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET) 
#  when the value of (unsigned)Group is above 60000;  
#  don't use Group nobody on these systems! 
# 
User nobody 
Group nobody 
 
# 
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be 
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such 
# as error documents. 
# 
# ServerAdmin root@localhost 
ServerAdmin webmaster@linux.intracentre 
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# 
# ServerName: allows you to set a host name which is sent back to clients 
for 
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., 
use 
# "www" instead of the host's real name). 
# 
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you  
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't 
understand 
# this, ask your network administrator. 
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address 
here. 
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/) 
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way. 
# 
#ServerName localhost 
 
# 
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your 
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but 
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations. 
# 
DocumentRoot "/home/httpd/html" 
 
# 
# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect 
# to which services and features are allowed and/or disabled in that 
# directory (and its subdirectories).  
# 
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of  
# permissions.   
# 
<Directory /> 
    Options FollowSymLinks 
# Això ho hem canviat nosaltres 
#   AllowOverride AuthConfig 
    AllowOverride All 
</Directory> 
 
# 
# Note that from this point forward you must specifically allow 
# particular features to be enabled - so if something's not working as 
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it 
# below. 
# 
 
# 
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 
# 
<Directory "/home/httpd/html"> 
 
# 
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes", 
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews". 
# 
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All" 
# doesn't give it to you. 
# 
    Options Indexes Includes FollowSymLinks 
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# 
# This controls which options the .htaccess files in directories can 
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",  
# "AuthConfig", and "Limit" 
# 
# Això ho hem canviat nosaltres 
#   AllowOverride None 
    AllowOverride All 
 
# 
# Controls who can get stuff from this server. 
# 
    Order allow,deny 
    Allow from all 
</Directory> 
 
# 
# UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home 
# directory if a ~user request is received. 
# 
UserDir public_html 
 
# 
# Control access to UserDir directories.  The following is an example 
# for a site where these directories are restricted to read-only. 
# 
# Això (les següents 12 línies) ho hem descomentat per a què els usuaris  
# puguin executar CGI's al seu directori. 
# 
<Directory /home/*/public_html> 
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit 
# Això ho hem canviat nosaltres. 
# Hem tret de les opcions de sota IncludesNoExec i hem afegit Includes 
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch ExecCGI Includes  
    <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND> 
        Order allow,deny 
        Allow from all 
    </Limit> 
    <Limit PUT DELETE PATCH PROPPATCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK> 
        Order deny,allow 
        Deny from all 
    </Limit> 
</Directory> 
 
# 
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML 
# directory index.  Separate multiple entries with spaces. 
# 
DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.cgi 
 
# 
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory 
# for access control information. 
# 
AccessFileName .htaccess 
 
# 
# The following lines prevent .htaccess files from being viewed by 
# Web clients.  Since .htaccess files often contain authorization 
# information, access is disallowed for security reasons.  Comment 
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# these lines out if you want Web visitors to see the contents of 
# .htaccess files.  If you change the AccessFileName directive above, 
# be sure to make the corresponding changes here. 
# 
# Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password 
# files, so this will protect those as well. 
# 
<Files ~ "^\.ht"> 
    Order allow,deny 
    Deny from all 
</Files> 
 
# 
# CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with 
each 
# document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy 
# servers not to cache the document. Uncommenting the following line 
disables 
# this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents. 
# 
#CacheNegotiatedDocs 
 
# 
# UseCanonicalName:  (new for 1.3)  With this setting turned on, whenever 
# Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back 
# to the server the response is coming from) it will use ServerName and 
# Port to form a "canonical" name.  With this setting off, Apache will 
# use the hostname:port that the client supplied, when possible.  This 
# also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts. 
# 
UseCanonicalName On 
 
# 
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is 
# to be found. 
# 
TypesConfig /etc/mime.types 
 
# 
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document 
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions. 
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is 
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications 
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to 
# keep browsers from trying to display binary files as though they are 
# text. 
# 
DefaultType text/plain 
 
# 
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the 
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile 
# directive tells the module where the hint definitions are located. 
# mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add 
# it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global 
# Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic 
# as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> 
container. 
# This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the 
# module is part of the server. 
# 
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<IfModule mod_mime_magic.c> 
    MIMEMagicFile share/magic 
</IfModule> 
 
# 
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses 
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off). 
# The default is off because it'd be overall better for the net if people 
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that 
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the 
# nameserver. 
# 
HostnameLookups Off 
 
# 
# ErrorLog: The location of the error log file. 
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost> 
# container, error messages relating to that virtual host will be 
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost> 
# container, that host's errors will be logged there and not here. 
# 
ErrorLog /var/log/httpd/error_log 
 
# 
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log. 
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, 
# alert, emerg. 
# 
LogLevel warn 
 
# 
# The following directives define some format nicknames for use with 
# a CustomLog directive (see below). 
# 
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" 
combined 
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common 
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer 
LogFormat "%{User-agent}i" agent 
 
# 
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format). 
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost> 
# container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do* 
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be 
# logged therein and *not* in this file. 
# 
CustomLog /var/log/httpd/access_log common 
 
# 
# If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the 
# following directives. 
# 
#CustomLog /var/log/httpd/referer_log referer 
#CustomLog /var/log/httpd/agent_log agent 
 
# 
# If you prefer a single logfile with access, agent, and referer 
information 
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive. 
# 
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#CustomLog /var/log/httpd/access_log combined 
 
# 
# Optionally add a line containing the server version and virtual host 
# name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings, 
# mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents). 
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin. 
# Set to one of:  On | Off | EMail 
# 
ServerSignature On 
 
# 
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format 
is  
# Alias fakename realname 
# 
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will 
# require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this 
# example, only "/icons/".. 
# 
Alias /icons/ "/home/httpd/icons/" 
 
<Directory "/home/httpd/icons"> 
    Options Indexes MultiViews 
    AllowOverride None 
    Order allow,deny 
    Allow from all 
</Directory> 
 
# 
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts. 
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that 
# documents in the realname directory are treated as applications and 
# run by the server when requested rather than as documents sent to the 
client. 
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to 
# Alias. 
# Aquesta línia la hem modificat. Altres coses no funcionaran 
ScriptAlias /cgi-bin/ "/home/httpd/cgi-bin/" 
 
# Això cal afegir-lo si fem servir el Mailman com servidor de correu web   
# ScriptAlias /mailman/ "/home/httpd/html/mailman/" 
 
# 
# "/home/httpd/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased 
# CGI directory exists, if you have that configured. 
# 
 <Directory "/home/httpd/cgi-bin"> 
    AllowOverride None 
    Options ExecCGI 
    Order allow,deny 
    Allow from all 
</Directory> 
 
# Això ho hem afegit per poder executar scripts a /home/httpd/html/fwconfig 
# que és on es troba l'script de control d’ipchains 
#  
<Directory /home/httpd/html/fwconfig/> 
 AllowOverride All 
 Options ExecCGI 
</Directory> 
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# Això ho hem d’afegir si fem servir el Maiman com servidor de correu web 
# Serveix per poder executar scripts al directori /home/httpd/mailman 
 
# <Directory "/home/httpd/mailman"> 
#    AllowOverride None 
#    Options ExecCGI 
#    Order allow,deny 
#    Allow from all 
# </Directory> 
 
 
# 
# FancyIndexing: whether you want fancy directory indexing or standard 
# 
IndexOptions FancyIndexing 
 
# 
# AddIcon* directives tell the server which icon to show for different 
# files or filename extensions.  These are only displayed for 
# FancyIndexed directories. 
# 
AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip 
 
AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/* 
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/* 
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/* 
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/* 
 
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe 
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx 
AddIcon /icons/tar.gif .tar 
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv 
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip 
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps 
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf 
AddIcon /icons/text.gif .txt 
AddIcon /icons/c.gif .c 
AddIcon /icons/p.gif .pl .py 
AddIcon /icons/f.gif .for 
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi 
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu 
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl 
AddIcon /icons/tex.gif .tex 
AddIcon /icons/bomb.gif core 
 
AddIcon /icons/back.gif .. 
AddIcon /icons/hand.right.gif README 
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^ 
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^ 
 
# 
# DefaultIcon: which icon to show for files which do not have an icon 
# explicitly set. 
# 
DefaultIcon /icons/unknown.gif 
 
# 
# AddDescription: allows you to place a short description after a file in 
# server-generated indexes.  These are only displayed for FancyIndexed 
# directories. 
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# Format: AddDescription "description" filename 
# 
#AddDescription "GZIP compressed document" .gz 
#AddDescription "tar archive" .tar 
#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz 
 
# 
# ReadmeName: the name of the README file the server will look for by 
# default, and append to directory listings. 
# 
# HeaderName: the name of a file which should be prepended to 
# directory indexes.  
# 
# The server will first look for name.html and include it if found. 
# If name.html doesn't exist, the server will then look for name.txt 
# and include it as plaintext if found. 
# 
ReadmeName README 
HeaderName HEADER 
 
# 
# IndexIgnore: a set of filenames which directory indexing should ignore 
# and not include in the listing.  Shell-style wildcarding is permitted. 
# 
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t 
 
# 
# AddEncoding: allows you to have certain browsers (Mosaic/X 2.1+) 
uncompress 
# information on the fly. Note: Not all browsers support this. 
# Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing 
# to do with the FancyIndexing customization directives above. 
# 
AddEncoding x-compress Z 
AddEncoding x-gzip gz tgz 
 
# 
# AddLanguage: allows you to specify the language of a document. You can 
# then use content negotiation to give a browser a file in a language 
# it can understand.  Note that the suffix does not have to be the same 
# as the language keyword --- those with documents in Polish (whose 
# net-standard language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po"  
# to avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts. 
# 
AddLanguage en .en 
AddLanguage fr .fr 
AddLanguage de .de 
AddLanguage da .da 
AddLanguage el .el 
AddLanguage it .it 
 
# 
# LanguagePriority: allows you to give precedence to some languages 
# in case of a tie during content negotiation. 
# Just list the languages in decreasing order of preference. 
# 
LanguagePriority en fr de 
 
# 
# AddType: allows you to tweak mime.types without actually editing it, or 
to 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



APACHE ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 15 de 39 

 
# make certain files to be certain types. 
# 
# For example, the PHP3 module (not part of the Apache distribution - see 
# http://www.php.net) will typically use: 
# 
<IfModule mod_php3.c> 
  AddType application/x-httpd-php3 .php3 
  AddType application/x-httpd-php3-source .phps 
</IfModule> 
 
# The following is for PHP/FI (PHP2): 
<IfModule mod_php.c> 
  AddType application/x-httpd-php .phtml 
</IfModule> 
 
AddType application/x-tar .tgz 
 
# 
# AddHandler: allows you to map certain file extensions to "handlers", 
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server 
# or added with the Action command (see below) 
# 
# If you want to use server side includes, or CGI outside 
# ScriptAliased directories, uncomment the following lines. 
# 
# To use CGI scripts: 
# 
# Això ho hem descomentat per a què els usuaris puguin executar CGI's 
# També quan hem instal·lat el fwconfig ho hem modificat afegint el .pl 
AddHandler cgi-script .cgi .pl 
 
# 
# To use server-parsed HTML files 
# 
AddType text/html .shtml 
AddHandler server-parsed .shtml 
 
# 
# Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file 
# feature 
# 
#AddHandler send-as-is asis 
 
# 
# If you wish to use server-parsed imagemap files, use 
# 
AddHandler imap-file map 
 
# 
# To enable type maps, you might want to use 
# 
#AddHandler type-map var 
 
# 
# Action: lets you define media types that will execute a script whenever 
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL 
# pathnames for oft-used CGI file processors. 
# Format: Action media/type /cgi-script/location 
# Format: Action handler-name /cgi-script/location 
# 
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# 
# MetaDir: specifies the name of the directory in which Apache can find 
# meta information files. These files contain additional HTTP headers 
# to include when sending the document 
# 
#MetaDir .web 
 
# 
# MetaSuffix: specifies the file name suffix for the file containing the 
# meta information. 
# 
#MetaSuffix .meta 
 
# 
# Customizable error response (Apache style) 
#  these come in three flavors 
# 
#    1) plain text 
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo. 
#  n.b.  the (") marks it as text, it does not get output 
# 
#    2) local redirects 
#ErrorDocument 404 /missing.html 
#  to redirect to local URL /missing.html 
#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl 
#  N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-
includes. 
# 
#    3) external redirects 
#ErrorDocument 402 http://some.other_server.com/subscription_info.html 
#  N.B.: Many of the environment variables associated with the original 
#  request will *not* be available to such a script. 
 
# The following directives modify normal HTTP response behavior. 
# The first directive disables keepalive for Netscape 2.x and browsers that 
# spoof it. There are known problems with these browser implementations. 
# The second directive is for Microsoft Internet Explorer 4.0b2 
# which has a broken HTTP/1.1 implementation and does not properly 
# support keepalive when it is used on 301 or 302 (redirect) responses. 
# 
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive 
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0 
  
# The following directive disables HTTP/1.1 responses to browsers which 
# are in violation of the HTTP/1.0 spec by not being able to grok a 
# basic 1.1 response. 
# 
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0 
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0 
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0 
 
 
# If the perl module is installed, this will be enabled. 
<IfModule mod_perl.c> 
  Alias /perl/ /home/httpd/perl/ 
  <Location /perl> 
    SetHandler perl-script 
    PerlHandler Apache::Registry 
    Options +ExecCGI 
  </Location> 
</IfModule> 
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# 
# Allow http put (such as Netscape Gold's publish feature) 
# Use htpasswd to generate /etc/httpd/conf/passwd. 
# You must unremark these two lines at the top of this file as well: 
#LoadModule put_module  modules/mod_put.so 
#AddModule mod_put.c 
# 
#Alias /upload /tmp 
#<Location /upload> 
#    EnablePut On 
#    AuthType Basic 
#    AuthName Temporary 
#    AuthUserFile /etc/httpd/conf/passwd 
#    EnableDelete Off 
#    umask 007 
#    <Limit PUT> 
# require valid-user 
#    </Limit> 
#</Location> 
 
# Allow server status reports, with the URL of http://servername/server-
status 
# Change the ".your_domain.com" to match your domain to enable. 
# 
# Això ho hem descomentat nosaltres 
# És per a què l'Apache pugui generar una pàgina d'estat 
# Hem canviat el nom /server-status per web-stats 
# <Location /server-status> 
<Location /web-stats> 
    SetHandler server-status 
    Allow from 192.168.0. .xtec.es 
    Deny from all 
</Location> 
 
#<Location /server-status> 
#    SetHandler server-status 
#    Order deny,allow 
#    Deny from all 
#    Allow from .your_domain.com 
#</Location> 
 
# 
# Allow remote server configuration reports, with the URL of 
#  http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded). 
# Change the ".your_domain.com" to match your domain to enable. 
# 
#<Location /server-info> 
#    SetHandler server-info 
#    Order deny,allow 
#    Deny from all 
#    Allow from .your_domain.com 
#</Location> 
 
# Allow access to local system documentation from localhost 
Alias /doc/ /usr/doc/ 
<Location /doc> 
  order deny,allow 
  deny from all 
  allow from localhost 
  Options Indexes FollowSymLinks 
</Location> 
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# 
# There have been reports of people trying to abuse an old bug from pre-1.1 
# days.  This bug involved a CGI script distributed as a part of Apache. 
# By uncommenting these lines you can redirect these attacks to a logging  
# script on phf.apache.org.  Or, you can record them yourself, using the 
script 
# support/phf_abuse_log.cgi. 
# 
#<Location /cgi-bin/phf*> 
#    Deny from all 
#    ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi 
#</Location> 
 
# 
# Proxy Server directives. Uncomment the following lines to 
# enable the proxy server: 
# 
#<IfModule mod_proxy.c> 
#ProxyRequests On 
# 
#<Directory proxy:*> 
#    Order deny,allow 
#    Deny from all 
#    Allow from .your_domain.com 
#</Directory> 
 
# 
# Enable/disable the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers. 
# ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: 
headers) 
# Set to one of: Off | On | Full | Block 
# 
#ProxyVia On 
 
# 
# To enable the cache as well, edit and uncomment the following lines: 
# (no cacheing without CacheRoot) 
# 
#CacheRoot "/var/cache/httpd" 
#CacheSize 5 
#CacheGcInterval 4 
#CacheMaxExpire 24 
#CacheLastModifiedFactor 0.1 
#CacheDefaultExpire 1 
#NoCache a_domain.com another_domain.edu joes.garage_sale.com 
 
#</IfModule> 
# End of proxy directives. 
 
### Section 3: Virtual Hosts 
# 
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your 
# machine you can setup VirtualHost containers for them. 
# Please see the documentation at <URL:http://www.apache.org/docs/vhosts/> 
# for further details before you try to setup virtual hosts. 
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host 
# configuration. 
 
# 
# If you want to use name-based virtual hosts you need to define at 
# least one IP address (and port number) for them. 
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# 
#NameVirtualHost 12.34.56.78:80 
#NameVirtualHost 12.34.56.78 
 
# 
# VirtualHost example: 
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container. 
# 
#<VirtualHost ip.address.of.host.some_domain.com> 
#    ServerAdmin webmaster@host.some_domain.com 
#    DocumentRoot /www/docs/host.some_domain.com 
#    ServerName host.some_domain.com 
#    ErrorLog logs/host.some_domain.com-error_log 
#    CustomLog logs/host.some_domain.com-access_log common 
#</VirtualHost> 
 
#<VirtualHost _default_:*> 
#</VirtualHost> 
 
 
 
 

El mateix fitxer per a la versió 7.0 de Red Hat serà una mica diferent. Aquí ho 
tenim: 

 
## 
## httpd.conf -- Apache HTTP server configuration file 
## 
 
# 
# Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool. 
# 
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the 
# configuration directives that give the server its instructions. 
# See <URL:http://www.apache.org/docs/> for detailed information about 
# the directives. 
# 
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding 
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are 
unsure 
# consult the online docs. You have been warned.   
# 
# After this file is processed, the server will look for and process 
# /usr/conf/srm.conf and then /usr/conf/access.conf 
# unless you have overridden these with ResourceConfig and/or 
# AccessConfig directives here. 
# 
# The configuration directives are grouped into three basic sections: 
#  1. Directives that control the operation of the Apache server process as 
a 
#     whole (the 'global environment'). 
#  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' 
server, 
#     which responds to requests that aren't handled by a virtual host. 
#     These directives also provide default values for the settings 
#     of all virtual hosts. 
#  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to 
#     different IP addresses or hostnames and have them handled by the 
#     same Apache server process. 
# 
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# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many 
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32),the 
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin 
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log" 
# with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the 
# server as "/usr/local/apache/logs/foo.log". 
# 
 
### Section 1: Global Environment 
# 
# The directives in this section affect the overall operation of Apache, 
# such as the number of concurrent requests it can handle or where it 
# can find its configuration files. 
# 
 
# 
# ServerType is either inetd, or standalone.  Inetd mode is only supported 
on 
# Unix platforms. 
# 
ServerType standalone 
 
# 
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's 
# configuration, error, and log files are kept. 
# 
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network) 
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation 
# (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>); 
# you will save yourself a lot of trouble. 
# 
# Do NOT add a slash at the end of the directory path. 
# 
ServerRoot "/etc/httpd" 
 
# 
# The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache 
# is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or 
# USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at 
# its default value. The main reason for changing it is if the logs 
# directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL 
# DISK. The PID of the main server process is automatically appended to 
# the filename.  
# 
LockFile /var/lock/httpd.lock 
 
# 
# PidFile: The file in which the server should record its process 
# identification number when it starts. 
# 
PidFile /var/run/httpd.pid 
 
# 
# ScoreBoardFile: File used to store internal server process information. 
# Not all architectures require this.  But if yours does (you'll know 
because 
# this file will be  created when you run Apache) then you *must* ensure 
that 
# no two invocations of Apache share the same scoreboard file. 
# 
ScoreBoardFile /var/run/httpd.scoreboard 
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# 
# In the standard configuration, the server will process this file, 
# srm.conf, and access.conf in that order.  The latter two files are 
# now distributed empty, as it is recommended that all directives 
# be kept in a single file for simplicity.  The commented-out values 
# below are the built-in defaults.  You can have the server ignore 
# these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or 
# "nul" (for Win32) for the arguments to the directives. 
# 
#ResourceConfig conf/srm.conf 
#AccessConfig conf/access.conf 
 
# 
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out. 
# 
Timeout 300 
 
# 
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than 
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate. 
# 
KeepAlive On 
 
# 
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow 
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount. 
# We recommend you leave this number high, for maximum performance. 
# 
MaxKeepAliveRequests 100 
 
# 
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the 
# same client on the same connection. 
# 
KeepAliveTimeout 15 
 
# 
# Server-pool size regulation.  Rather than making you guess how many 
# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it 
# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to 
# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient 
# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single 
# Netscape browser). 
# 
# It does this by periodically checking how many servers are waiting 
# for a request.  If there are fewer than MinSpareServers, it creates 
# a new spare.  If there are more than MaxSpareServers, some of the 
# spares die off.  The default values are probably OK for most sites. 
# 
MinSpareServers 5 
MaxSpareServers 20 
 
# 
# Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark 
# figure. 
# 
StartServers 8 
 
# 
#  
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# Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number 
# of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever 
# reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW. 
# It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking 
# the system with it as it spirals down... 
# 
MaxClients 150 
 
# 
# MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is 
# allowed to process before the child dies.  The child will exit so 
# as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the 
# libraries it uses) leak memory or other resources.  On most systems, this 
# isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks 
# in the libraries. For these platforms, set to something like 10000 
# or so; a setting of 0 means unlimited. 
# 
# NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial 
#       request per connection. For example, if a child process handles 
#       an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it 
#       would only count as 1 request towards this limit. 
# 
MaxRequestsPerChild 100 
 
# 
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or 
# ports, in addition to the default. See also the <VirtualHost> 
# directive. 
# 
#Listen 3000 
#Listen 12.34.56.78:80 
Listen 80 
 
# 
# BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This 
directive 
# is used to tell the server which IP address to listen to. It can either 
# contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name. 
# See also the <VirtualHost> and Listen directives. 
# 
#BindAddress * 
 
# 
# Dynamic Shared Object (DSO) Support 
# 
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO 
you 
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the 
# directives contained in it are actually available _before_ they are used. 
# Please read the file README.DSO in the Apache 1.3 distribution for more 
# details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of 
already 
# built-in (statically linked and thus always available) modules in your 
httpd 
# binary. 
# 
# Note: The order is which modules are loaded is important.  Don't change 
# the order below without expert advice. 
# 
# Example: 
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so 
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#LoadModule mmap_static_module modules/mod_mmap_static.so 
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so 
LoadModule env_module         modules/mod_env.so 
LoadModule config_log_module  modules/mod_log_config.so 
LoadModule agent_log_module   modules/mod_log_agent.so 
LoadModule referer_log_module modules/mod_log_referer.so 
#LoadModule mime_magic_module  modules/mod_mime_magic.so 
LoadModule mime_module        modules/mod_mime.so 
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so 
LoadModule status_module      modules/mod_status.so 
LoadModule info_module        modules/mod_info.so 
LoadModule includes_module    modules/mod_include.so 
LoadModule autoindex_module   modules/mod_autoindex.so 
LoadModule dir_module         modules/mod_dir.so 
LoadModule cgi_module         modules/mod_cgi.so 
LoadModule asis_module        modules/mod_asis.so 
LoadModule imap_module        modules/mod_imap.so 
LoadModule action_module      modules/mod_actions.so 
#LoadModule speling_module     modules/mod_speling.so 
LoadModule userdir_module     modules/mod_userdir.so 
LoadModule alias_module       modules/mod_alias.so 
LoadModule rewrite_module     modules/mod_rewrite.so 
LoadModule access_module      modules/mod_access.so 
LoadModule auth_module        modules/mod_auth.so 
LoadModule anon_auth_module   modules/mod_auth_anon.so 
LoadModule db_auth_module     modules/mod_auth_db.so 
#LoadModule digest_module      modules/mod_digest.so 
#LoadModule proxy_module       modules/libproxy.so 
#LoadModule cern_meta_module   modules/mod_cern_meta.so 
LoadModule expires_module     modules/mod_expires.so 
LoadModule headers_module     modules/mod_headers.so 
#LoadModule usertrack_module   modules/mod_usertrack.so 
#LoadModule example_module     modules/mod_example.so 
#LoadModule unique_id_module   modules/mod_unique_id.so 
LoadModule setenvif_module    modules/mod_setenvif.so 
#LoadModule bandwidth_module   modules/mod_bandwidth.so 
#LoadModule put_module        modules/mod_put.so 
<IfDefine HAVE_PERL> 
LoadModule perl_module        modules/libperl.so 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_PHP> 
LoadModule php_module         modules/mod_php.so 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_PHP3> 
LoadModule php3_module        modules/libphp3.so 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_PHP4> 
LoadModule php4_module        modules/libphp4.so 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_DAV> 
LoadModule dav_module         modules/libdav.so 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_ROAMING> 
LoadModule roaming_module     modules/mod_roaming.so 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_SSL> 
LoadModule ssl_module         modules/libssl.so 
</IfDefine> 
 
#  Reconstruction of the complete module list from all available modules 
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#  (static and shared ones) to achieve correct module execution order. 
#  [WHENEVER YOU CHANGE THE LOADMODULE SECTION ABOVE UPDATE THIS, TOO] 
ClearModuleList 
#AddModule mod_mmap_static.c 
AddModule mod_vhost_alias.c 
AddModule mod_env.c 
AddModule mod_log_config.c 
AddModule mod_log_agent.c 
AddModule mod_log_referer.c 
#AddModule mod_mime_magic.c 
AddModule mod_mime.c 
AddModule mod_negotiation.c 
AddModule mod_status.c 
AddModule mod_info.c 
AddModule mod_include.c 
AddModule mod_autoindex.c 
AddModule mod_dir.c 
AddModule mod_cgi.c 
AddModule mod_asis.c 
AddModule mod_imap.c 
AddModule mod_actions.c 
#AddModule mod_speling.c 
AddModule mod_userdir.c 
AddModule mod_alias.c 
AddModule mod_rewrite.c 
AddModule mod_access.c 
AddModule mod_auth.c 
AddModule mod_auth_anon.c 
AddModule mod_auth_db.c 
#AddModule mod_digest.c 
#AddModule mod_proxy.c 
#AddModule mod_cern_meta.c 
AddModule mod_expires.c 
AddModule mod_headers.c 
#AddModule mod_usertrack.c 
#AddModule mod_example.c 
#AddModule mod_unique_id.c 
AddModule mod_so.c 
AddModule mod_setenvif.c 
#AddModule mod_bandwidth.c 
#AddModule mod_put.c 
<IfDefine HAVE_PERL> 
AddModule mod_perl.c 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_PHP> 
AddModule mod_php.c 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_PHP3> 
AddModule mod_php3.c 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_PHP4> 
AddModule mod_php4.c 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_DAV> 
AddModule mod_dav.c 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_ROAMING> 
AddModule mod_roaming.c 
</IfDefine> 
<IfDefine HAVE_SSL> 
AddModule mod_ssl.c 
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</IfDefine> 
 
# 
# ExtendedStatus: controls whether Apache will generate "full" status 
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus 
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off. 
# 
# Això ho hem descomentat nosaltres perquè l’Apache generi informació  
# ampliada 
ExtendedStatus On 
 
### Section 2: 'Main' server configuration 
# 
# The directives in this section set up the values used by the 'main' 
# server, which responds to any requests that aren't handled by a 
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for 
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file. 
# 
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers, 
# in which case these default settings will be overridden for the 
# virtual host being defined. 
# 
 
# 
# If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment' 
# section) is set to "inetd", the next few directives don't have any 
# effect since their settings are defined by the inetd configuration. 
# Skip ahead to the ServerAdmin directive. 
# 
 
# 
# Port: The port to which the standalone server listens. For 
# ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially. 
# 
Port 80 
 
# 
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run 
# httpd as root initially and it will switch.   
# 
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as. 
#  . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup". 
#  . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the 
#    suggested workaround is to create a user www and use that user. 
#  NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET) 
#  when the value of (unsigned)Group is above 60000;  
#  don't use Group nobody on these systems! 
# 
User nobody 
Group nobody 
#User apache 
#Group apache 
 
# 
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be 
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such 
# as error documents. 
# 
ServerAdmin root@localhost 
 
# 
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# ServerName: allows you to set a host name which is sent back to clients 
for 
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., 
use 
# "www" instead of the host's real name). 
# 
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you  
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't 
understand 
# this, ask your network administrator. 
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address 
here. 
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/) 
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way. 
# 
# Això ho hem descomentat nosaltres 
ServerName samba 
 
# 
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your 
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but 
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations. 
# 
DocumentRoot "/var/www/html" 
 
# 
# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect 
# to which services and features are allowed and/or disabled in that 
# directory (and its subdirectories).  
# 
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of  
# permissions.   
# 
#<Directory /> 
#    Options FollowSymLinks 
#    AllowOverride None 
#</Directory> 
# Això (les 4 línies anteriors) ho hem canviat nosaltres 
<Directory /> 
    Options FollowSymLinks 
    AllowOverride AuthConfig 
</Directory> 
# 
# Note that from this point forward you must specifically allow 
# particular features to be enabled - so if something's not working as 
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it 
# below. 
# 
 
# 
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. 
# 
<Directory "/var/www/html"> 
 
# 
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes", 
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews". 
# 
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All" 
# doesn't give it to you. 
# 
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# Això ho hem canviat. Hem afegit l'opció ExecCGI 
    Options Indexes Includes FollowSymLinks ExecCGI 
 
# 
# This controls which options the .htaccess files in directories can 
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",  
# "AuthConfig", and "Limit" 
# 
# Això ho hem canviat nosaltres 
#    AllowOverride None 
    AllowOverride All  
 
# 
# Controls who can get stuff from this server. 
# 
    Order allow,deny 
    Allow from all 
</Directory> 
 
# 
# UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home 
# directory if a ~user request is received. 
# 
UserDir public_html 
 
# 
# Control access to UserDir directories.  The following is an example 
# for a site where these directories are restricted to read-only. 
# 
# Això ho hem descomentat nosaltres. 
# Hem tret de les opcions de sota IncludesNoExe i hem afegit Includes 
# També hem de controlar que ExecCGI aparegui si els usuaris han de poder 
# executar scripts al seu directori 
<Directory /home/*/public_html> 
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit 
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch ExecCGI Includes 
    <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND> 
        Order allow,deny 
        Allow from all 
    </Limit> 
    <Limit PUT DELETE PATCH PROPPATCH MKCOL COPY MOVE LOCK UNLOCK> 
        Order deny,allow 
        Deny from all 
    </Limit> 
</Directory> 
# 
# Això ho hem afegit per poder executar scripts a /home/httpd/html/fwconfig 
# que és on es troba l'script de control d’ipchains 
#  
<Directory /home/httpd/html/fwconfig/> 
 AllowOverride All 
 Options ExecCGI 
</Directory> 
# 
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML 
# directory index.  Separate multiple entries with spaces. 
# 
DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.php index.php4 
index.php3 index.cgi 
 
# 
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# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory 
# for access control information. 
# 
AccessFileName .htaccess 
 
# 
# The following lines prevent .htaccess files from being viewed by 
# Web clients.  Since .htaccess files often contain authorization 
# information, access is disallowed for security reasons.  Comment 
# these lines out if you want Web visitors to see the contents of 
# .htaccess files.  If you change the AccessFileName directive above, 
# be sure to make the corresponding changes here. 
# 
# Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password 
# files, so this will protect those as well. 
# 
<Files ~ "^\.ht"> 
    Order allow,deny 
    Deny from all 
</Files> 
 
# 
# CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with 
each 
# document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy 
# servers not to cache the document. Uncommenting the following line 
disables 
# this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents. 
# 
#CacheNegotiatedDocs 
 
# 
# UseCanonicalName:  (new for 1.3)  With this setting turned on, whenever 
# Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back 
# to the server the response is coming from) it will use ServerName and 
# Port to form a "canonical" name.  With this setting off, Apache will 
# use the hostname:port that the client supplied, when possible.  This 
# also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts. 
# 
UseCanonicalName On 
 
# 
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is 
# to be found. 
# 
TypesConfig /etc/mime.types 
 
# 
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document 
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions. 
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is 
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications 
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to 
# keep browsers from trying to display binary files as though they are 
# text. 
# 
DefaultType text/plain 
 
# 
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the 
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile 
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# directive tells the module where the hint definitions are located. 
# mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add 
# it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global 
# Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic 
# as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> 
container. 
# This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the 
# module is part of the server. 
# 
<IfModule mod_mime_magic.c> 
    MIMEMagicFile /usr/share/magic 
</IfModule> 
 
# 
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses 
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off). 
# The default is off because it'd be overall better for the net if people 
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that 
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the 
# nameserver. 
# 
HostnameLookups Off 
 
# 
# ErrorLog: The location of the error log file. 
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost> 
# container, error messages relating to that virtual host will be 
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost> 
# container, that host's errors will be logged there and not here. 
# 
ErrorLog /var/log/httpd/error_log 
 
# 
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log. 
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, 
# alert, emerg. 
# 
LogLevel warn 
 
# 
# The following directives define some format nicknames for use with 
# a CustomLog directive (see below). 
# 
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" 
combined 
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common 
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer 
LogFormat "%{User-agent}i" agent 
 
# 
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format). 
# If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost> 
# container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do* 
# define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be 
# logged therein and *not* in this file. 
# 
CustomLog /var/log/httpd/access_log common 
 
# 
# If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the 
# following directives. 
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# 
#CustomLog /var/log/httpd/referer_log referer 
#CustomLog /var/log/httpd/agent_log agent 
 
# 
# If you prefer a single logfile with access, agent, and referer 
information 
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive. 
# 
#CustomLog /var/log/httpd/access_log combined 
 
# 
# Optionally add a line containing the server version and virtual host 
# name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings, 
# mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents). 
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin. 
# Set to one of:  On | Off | EMail 
# 
ServerSignature On 
 
# 
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format 
is  
# Alias fakename realname 
# 
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will 
# require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this 
# example, only "/icons/".. 
# 
Alias /icons/ "/var/www/icons/" 
 
<Directory "/var/www/icons"> 
    Options Indexes MultiViews 
    AllowOverride None 
    Order allow,deny 
    Allow from all 
</Directory> 
 
# 
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts. 
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that 
# documents in the realname directory are treated as applications and 
# run by the server when requested rather than as documents sent to the 
client. 
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to 
# Alias. 
# 
ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/www/cgi-bin/" 
 
# 
# "/var/www/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased 
# CGI directory exists, if you have that configured. 
# 
<Directory "/var/www/cgi-bin"> 
    AllowOverride None 
    Options ExecCGI 
    Order allow,deny 
    Allow from all 
</Directory> 
 
# 
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# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist 
in 
# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the 
# clients where to look for the relocated document. 
# Format: Redirect old-URI new-URL 
# 
 
# 
# Directives controlling the display of server-generated directory 
listings. 
# 
 
# 
# FancyIndexing: whether you want fancy directory indexing or standard 
# 
IndexOptions FancyIndexing 
 
# 
# AddIcon* directives tell the server which icon to show for different 
# files or filename extensions.  These are only displayed for 
# FancyIndexed directories. 
# 
AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip 
 
AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/* 
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/* 
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/* 
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/* 
 
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe 
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx 
AddIcon /icons/tar.gif .tar 
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv 
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip 
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps 
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf 
AddIcon /icons/text.gif .txt 
AddIcon /icons/c.gif .c 
AddIcon /icons/p.gif .pl .py 
AddIcon /icons/f.gif .for 
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi 
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu 
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl 
AddIcon /icons/tex.gif .tex 
AddIcon /icons/bomb.gif core 
 
AddIcon /icons/back.gif .. 
AddIcon /icons/hand.right.gif README 
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^ 
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^ 
# 
# DefaultIcon: which icon to show for files which do not have an icon 
# explicitly set. 
# 
DefaultIcon /icons/unknown.gif 
 
# 
# AddDescription: allows you to place a short description after a file in 
# server-generated indexes.  These are only displayed for FancyIndexed 
# directories. 
# Format: AddDescription "description" filename 
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# 
#AddDescription "GZIP compressed document" .gz 
#AddDescription "tar archive" .tar 
#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz 
 
# 
# ReadmeName: the name of the README file the server will look for by 
# default, and append to directory listings. 
# 
# HeaderName: the name of a file which should be prepended to 
# directory indexes.  
# 
# The server will first look for name.html and include it if found. 
# If name.html doesn't exist, the server will then look for name.txt 
# and include it as plaintext if found. 
# 
ReadmeName README 
HeaderName HEADER 
 
# 
# IndexIgnore: a set of filenames which directory indexing should ignore 
# and not include in the listing.  Shell-style wildcarding is permitted. 
# 
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t 
 
# 
# AddEncoding: allows you to have certain browsers (Mosaic/X 2.1+) 
uncompress 
# information on the fly. Note: Not all browsers support this. 
# Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing 
# to do with the FancyIndexing customization directives above. 
# 
AddEncoding x-compress Z 
AddEncoding x-gzip gz tgz 
 
# 
# AddLanguage: allows you to specify the language of a document. You can 
# then use content negotiation to give a browser a file in a language 
# it can understand.  Note that the suffix does not have to be the same 
# as the language keyword --- those with documents in Polish (whose 
# net-standard language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po"  
# to avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts. 
# 
AddLanguage en .en 
AddLanguage fr .fr 
AddLanguage de .de 
AddLanguage da .da 
AddLanguage el .el 
AddLanguage it .it 
 
# 
# LanguagePriority: allows you to give precedence to some languages 
# in case of a tie during content negotiation. 
# Just list the languages in decreasing order of preference. 
# 
LanguagePriority en fr de 
 
# 
# AddType: allows you to tweak mime.types without actually editing it, or 
to 
# make certain files to be certain types. 
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# 
# The following is for PHP4 (conficts with PHP/FI, below): 
<IfModule mod_php4.c> 
  AddType application/x-httpd-php .php4 .php3 .phtml .php 
  AddType application/x-httpd-php-source .phps 
</IfModule> 
 
# The following is for PHP3: 
<IfModule mod_php3.c> 
  AddType application/x-httpd-php3 .php3 
  AddType application/x-httpd-php3-source .phps 
</IfModule> 
 
# The following is for PHP/FI (PHP2): 
<IfModule mod_php.c> 
  AddType application/x-httpd-php .phtml 
</IfModule> 
 
AddType application/x-tar .tgz 
 
# 
# AddHandler: allows you to map certain file extensions to "handlers", 
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server 
# or added with the Action command (see below) 
# 
# If you want to use server side includes, or CGI outside 
# ScriptAliased directories, uncomment the following lines. 
# 
# To use CGI scripts: 
# Això ho hem descomentat nosaltres pere a que els usuaris puguin fer  
# servir CGI's 
AddHandler cgi-script .cgi .pl 
 
# 
# To use server-parsed HTML files 
# 
AddType text/html .shtml 
AddHandler server-parsed .shtml 
 
# 
# Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file 
# feature 
# 
#AddHandler send-as-is asis 
 
# 
# If you wish to use server-parsed imagemap files, use 
# 
AddHandler imap-file map 
 
# 
# To enable type maps, you might want to use 
# 
#AddHandler type-map var 
 
# 
# Action: lets you define media types that will execute a script whenever 
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL 
# pathnames for oft-used CGI file processors. 
# Format: Action media/type /cgi-script/location 
# Format: Action handler-name /cgi-script/location 
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# 
# MetaDir: specifies the name of the directory in which Apache can find 
# meta information files. These files contain additional HTTP headers 
# to include when sending the document 
# 
#MetaDir .web 
 
# 
# MetaSuffix: specifies the file name suffix for the file containing the 
# meta information. 
# 
#MetaSuffix .meta 
 
# 
# Customizable error response (Apache style) 
#  these come in three flavors 
# 
#    1) plain text 
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo. 
#  n.b.  the (") marks it as text, it does not get output 
# 
#    2) local redirects 
#ErrorDocument 404 /missing.html 
#  to redirect to local URL /missing.html 
#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl 
#  N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-
includes. 
# 
#    3) external redirects 
#ErrorDocument 402 http://some.other_server.com/subscription_info.html 
#  N.B.: Many of the environment variables associated with the original 
#  request will *not* be available to such a script. 
 
# 
# The following directives modify normal HTTP response behavior. 
# The first directive disables keepalive for Netscape 2.x and browsers that 
# spoof it. There are known problems with these browser implementations. 
# The second directive is for Microsoft Internet Explorer 4.0b2 
# which has a broken HTTP/1.1 implementation and does not properly 
# support keepalive when it is used on 301 or 302 (redirect) responses. 
# 
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive 
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0 
# 
# The following directive disables HTTP/1.1 responses to browsers which 
# are in violation of the HTTP/1.0 spec by not being able to grok a 
# basic 1.1 response. 
# 
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0 
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0 
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0 
# If the perl module is installed, this will be enabled. 
<IfModule mod_perl.c> 
  Alias /perl/ /var/www/perl/ 
  <Location /perl> 
    SetHandler perl-script 
    PerlHandler Apache::Registry 
    Options +ExecCGI 
  </Location> 
</IfModule> 
# 
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# 
# Allow http put (such as Netscape Gold's publish feature) 
# Use htpasswd to generate /etc/httpd/conf/passwd. 
# You must unremark these two lines at the top of this file as well: 
#LoadModule put_module  modules/mod_put.so 
#AddModule mod_put.c 
# 
#Alias /upload /tmp 
#<Location /upload> 
#    EnablePut On 
#    AuthType Basic 
#    AuthName Temporary 
#    AuthUserFile /etc/httpd/conf/passwd 
#    EnableDelete Off 
#    umask 007 
#    <Limit PUT> 
# require valid-user 
#    </Limit> 
#</Location> 
 
# 
# Allow server status reports, with the URL of http://servername/server-
status 
# Change the ".your_domain.com" to match your domain to enable. 
# 
# Això (les 6 línies següents) les hem descomentat nosaltres 
# Serveix perquè l'Apache generi una pàgina d'estat amb informació ampliada 
<Location /server-status> 
    SetHandler server-status 
    # Order deny,allow 
    # Deny from all 
    # Allow from .your_domain.com 
    Allow from 192.168.0  
    Deny from all 
</Location> 
 
# 
# Allow remote server configuration reports, with the URL of 
#  http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded). 
# Change the ".your_domain.com" to match your domain to enable. 
# 
#<Location /server-info> 
#    SetHandler server-info 
#    Order deny,allow 
#    Deny from all 
#    Allow from .your_domain.com 
#</Location> 
 
# Allow access to local system documentation from localhost 
Alias /doc/ /usr/share/doc/ 
<Location /doc> 
  order deny,allow 
  deny from all 
  allow from localhost 
  Options Indexes FollowSymLinks 
</Location> 
 
# 
# There have been reports of people trying to abuse an old bug from pre-1.1 
# days.  This bug involved a CGI script distributed as a part of Apache. 
# By uncommenting these lines you can redirect these attacks to a logging  
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# script on phf.apache.org.  Or, you can record them yourself, using the 
script 
# support/phf_abuse_log.cgi. 
# 
#<Location /cgi-bin/phf*> 
#    Deny from all 
#    ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi 
#</Location> 
 
# 
# Proxy Server directives. Uncomment the following lines to 
# enable the proxy server: 
# 
#<IfModule mod_proxy.c> 
#ProxyRequests On 
# 
#<Directory proxy:*> 
#    Order deny,allow 
#    Deny from all 
#    Allow from .your_domain.com 
#</Directory> 
 
# 
# Enable/disable the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers. 
# ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: 
headers) 
# Set to one of: Off | On | Full | Block 
# 
#ProxyVia On 
 
# 
# To enable the cache as well, edit and uncomment the following lines: 
# (no cacheing without CacheRoot) 
# 
#CacheRoot "/var/cache/httpd" 
#CacheSize 5 
#CacheGcInterval 4 
#CacheMaxExpire 24 
#CacheLastModifiedFactor 0.1 
#CacheDefaultExpire 1 
#NoCache a_domain.com another_domain.edu joes.garage_sale.com 
 
#</IfModule> 
# End of proxy directives. 
 
### Section 3: Virtual Hosts 
# 
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your 
# machine you can setup VirtualHost containers for them. 
# Please see the documentation at <URL:http://www.apache.org/docs/vhosts/> 
# for further details before you try to setup virtual hosts. 
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host 
# configuration. 
 
# 
# If you want to use name-based virtual hosts you need to define at 
# least one IP address (and port number) for them. 
# 
#NameVirtualHost 12.34.56.78:80 
#NameVirtualHost 12.34.56.78 
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# 
# VirtualHost example: 
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container. 
# 
#<VirtualHost ip.address.of.host.some_domain.com> 
#    ServerAdmin webmaster@host.some_domain.com 
#    DocumentRoot /www/docs/host.some_domain.com 
#    ServerName host.some_domain.com 
#    ErrorLog logs/host.some_domain.com-error_log 
#    CustomLog logs/host.some_domain.com-access_log common 
#</VirtualHost> 
 
#<VirtualHost _default_:*> 
#</VirtualHost> 
 
<IfDefine HAVE_SSL> 
## 
## SSL Virtual Host Context 
## 
 
#  Apache will only listen on port 80 by default.  Defining the virtual 
server 
#  (below) won't make it automatically listen on the virtual server's port. 
Listen 443 
 
<VirtualHost _default_:443> 
 
#  General setup for the virtual host 
DocumentRoot "/var/www/html" 
 
#   SSL Engine Switch: 
#   Enable/Disable SSL for this virtual host. 
SSLEngine on 
 
#   SSL Cipher Suite: 
#   List the ciphers that the client is permitted to negotiate. 
#   See the mod_ssl documentation for a complete list. 
#SSLCipherSuite ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL 
 
#   Server Certificate: 
#   Point SSLCertificateFile at a PEM encoded certificate.  If 
#   the certificate is encrypted, then you will be prompted for a 
#   pass phrase.  Note that a kill -HUP will prompt again. A test 
#   certificate can be generated with `make certificate' under 
#   built time. Keep in mind that if you've both a RSA and a DSA 
#   certificate you can configure both in parallel (to also allow 
#   the use of DSA ciphers, etc.) 
SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt 
#SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/server-dsa.crt 
 
#   Server Private Key: 
#   If the key is not combined with the certificate, use this 
#   directive to point at the key file.  Keep in mind that if 
#   you've both a RSA and a DSA private key you can configure 
#   both in parallel (to also allow the use of DSA ciphers, etc.) 
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key 
#SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/conf/ssl.key/server-dsa.key 
 
#   Server Certificate Chain: 
#   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the 
#   concatenation of PEM encoded CA certificates which form the 
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#   certificate chain for the server certificate. Alternatively 
#   the referenced file can be the same as SSLCertificateFile 
#   when the CA certificates are directly appended to the server 
#   certificate for convinience. 
#SSLCertificateChainFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/ca.crt 
 
#   Certificate Authority (CA): 
#   Set the CA certificate verification path where to find CA 
#   certificates for client authentication or alternatively one 
#   huge file containing all of them (file must be PEM encoded) 
#   Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks 
#         to point to the certificate files. Use the provided 
#         Makefile to update the hash symlinks after changes. 
#SSLCACertificatePath /etc/httpd/conf/ssl.crt 
#SSLCACertificateFile /etc/httpd/conf/ssl.crt/ca-bundle.crt 
 
#   Certificate Revocation Lists (CRL): 
#   Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client 
#   authentication or alternatively one huge file containing all 
#   of them (file must be PEM encoded) 
#   Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks 
#         to point to the certificate files. Use the provided 
#         Makefile to update the hash symlinks after changes. 
#SSLCARevocationPath /etc/httpd/conf/ssl.crl 
#SSLCARevocationFile /etc/httpd/conf/ssl.crl/ca-bundle.crl 
#   Client Authentication (Type): 
#   Client certificate verification type and depth.  Types are 
#   none, optional, require and optional_no_ca.  Depth is a 
#   number which specifies how deeply to verify the certificate 
#   issuer chain before deciding the certificate is not valid. 
#SSLVerifyClient require 
#SSLVerifyDepth  10 
 
#   Access Control: 
#   With SSLRequire you can do per-directory access control based 
#   on arbitrary complex boolean expressions containing server 
#   variable checks and other lookup directives.  The syntax is a 
#   mixture between C and Perl.  See the mod_ssl documentation 
#   for more details. 
#<Location /> 
#SSLRequire (    %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)-/ \ 
#            and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "Snake Oil, Ltd." \ 
#            and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {"Staff", "CA", "Dev"} \ 
#            and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5 \ 
#            and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20       ) \ 
#           or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192\.76\.162\.[0-9]+$/ 
#</Location> 
#   SSL Engine Options: 
#   Set various options for the SSL engine. 
#   o FakeBasicAuth: 
#     Translate the client X.509 into a Basic Authorisation.  This means 
that 
#     the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control.  
The 
#     user name is the `one line' version of the client's X.509 
certificate. 
#     Note that no password is obtained from the user. Every entry in the 
user 
#     file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'. 
#   o ExportCertData: 
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#     This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT 
and 
#     SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the 
#     server (always existing) and the client (only existing when client 
#     authentication is used). This can be used to import the certificates 
#     into CGI scripts. 
#   o StdEnvVars: 
#     This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment 
variables. 
#     Per default this exportation is switched off for performance reasons, 
#     because the extraction step is an expensive operation and is usually 
#     useless for serving static content. So one usually enables the 
#     exportation for CGI and SSI requests only. 
#   o CompatEnvVars: 
#     This exports obsolete environment variables for backward 
compatibility 
#     to Apache-SSL 1.x, mod_ssl 2.0.x, Sioux 1.0 and Stronghold 2.x. Use 
this 
#     to provide compatibility to existing CGI scripts. 
#   o StrictRequire: 
#     This denies access when "SSLRequireSSL" or "SSLRequire" applied even 
#     under a "Satisfy any" situation, i.e. when it applies access is 
denied 
#     and no other module can change it. 
#   o OptRenegotiate: 
#     This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL 
#     directives are used in per-directory context. 
#SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +CompatEnvVars +StrictRequire 
<Files ~ "\.(cgi|shtml)$"> 
    SSLOptions +StdEnvVars 
</Files> 
<Directory "/var/www/cgi-bin"> 
    SSLOptions +StdEnvVars 
</Directory> 
 
#   Notice: Most problems of broken clients are also related to the HTTP 
#   keep-alive facility, so you usually additionally want to disable 
#   keep-alive for those clients, too. Use variable "nokeepalive" for this. 
SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown 
 
#   Per-Server Logging: 
#   The home of a custom SSL log file. Use this when you want a 
#   compact non-error SSL logfile on a virtual host basis. 
CustomLog /var/log/httpd/ssl_request_log \ 
          "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b" 
 
</VirtualHost> 
</IfDefine> 
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Configurant el servei DNS. 
 

Com sempre, abans de començar donarem una ullada al mòdul 3 del curs D70 
Serveis de xarxa amb GNU-Linux que parla de la configuració del servei DNS. Aquest 
apartat no és més que un petit resum d’aquesta documentació adaptat a la versió 7.0 de 
RedHat. 

 
En molts casos es donen els llistats dels fitxers del nostre servidor perquè puguin 

servir de referència als administradors que els hauran d’adaptar a les seves circumstàncies 
particulars. 
 

El primer pas és esbrinar si els paquets necessaris per implementar el DNS ja estan 
instal·lats. Ho farem amb l’ordre: 
 

#rpm -q -a | grep bind 
La resposta del sistema ha de ser quelcom semblant a: 
 
bind-utils-8.2.2_P5-25 
ypbind-1.6-11 
bind-8.2.2_P5-25 

 
Que ens indicarà que els paquets ja es troben al sistema. Per tant ja podem tirar 

endavant amb el servidor de noms. 
 

El pas següent és editar el fitxer: /etc/named.conf, que conté la configuració bàsica 
del DNS, i li deixem el següent contingut. Cal dir que algunes línies ja estaven al fitxer 
original i les hem respectat; d’altres les hem eliminat. Les modificacions més importants 
apareixen en negreta. 
 

// generated by named-bootconf.pl 
 
options { 
 directory "/etc"; 
 pid-file "/var/run/named.pid"; 
 forward only; 
 forwarders { 
  193.145.88.16; 
  193.145.88.18; 
 }; 
 /* 
  * If there is a firewall between you and nameservers you want 
  * to talk to, you might need to uncomment the query-source 
  * directive below.  Previous versions of BIND always asked 
  * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged 
  * port by default. 
  */ 
 // query-source address * port 53; 
}; 

 
 

zone "intracentre" IN { 
 type master; 
 file "/etc/intracentre.hosts"; 
 allow-update { none; }; 
}; 
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zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN { 
 type master; 
 file "/etc/192.168.0.rev"; 
 allow-update { none; }; 
}; 

 
Les 'zones' indiquen el camí dels arxius que conformen la base del DNS, en aquest 

cas tan senzill només hi ha una zona directa definida en el fitxer  intracentre.hosts i la seva 
corresponent inversa al  0.192.168.0.rev 
 

Després crearem els fitxers intracentre.hosts i 192.168.0.rev. Per a que sigui més 
senzill d'implementar editarem l'antic fitxer; per fer-ho farem: 
 

# cp /var/named/named.local /etc/intracentre.hosts 
 

I li donarem el següent contingut (cal respectar la primera part del contingut actual i 
modificar només les darreres línies). 
 

A la nostra màquina (ordinador K6-II a 500 MHz) hem deixat el següent contingut: 
 

$TTL 86400 
@       IN      SOA     intracentre. root.linux.  ( 
                                      1997022700 ; Serial 
                                      28800      ; Refresh 
                                      14400      ; Retry 
                                      3600000    ; Expire 
                                      86400 )    ; Minimum 
        IN      NS      intracentre. 
 
1          IN    PTR   localhost. 
intracentre.  IN NS  linux. 
router.intracentre. IN A 192.168.0.1 
linux.intracentre. IN A 192.168.0.2 
proxy.intracentre. IN  CNAME linux 
www.intracentre.  IN CNAME linux 
portatil.intracentre. IN A 192.168.0.3 

 
 
 
 

Després fem el mateix amb l'altre fitxer /etc/192.
# cp /var/named/localhost.zone /etc/192.168.0.rev 

168.0.rev 

 
$TTL 86400 
$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa. 
@   1D IN SOA @  root ( 
     42  ; serial (d. adams) 
     3H  ; refresh 
     15M  ; retry 
     1W  ; expiry 
     1D )  ; minimum 
 
   1D IN NS @ 
   1D IN A  127.0.0.1 
0.168.192.in-addr.arpa. IN NS linux. 
1.0.168.192.in-addr.arpa. IN PTR router.intracentre. 
2.0.168.192.in-addr.arpa. IN PTR linux.intracentre. 
3.0.168.192.in-addr.arpa. IN PTR portatil.intracentre. 
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Els paràmetres mínims que utilitzarem són:  
 
IN  NS          indica l'equip servidor DNS del domini intracentre.  
IN  A         defineixen les IP que corresponen a cada nom.  
IN  CNAME   defineixen un 'àlies' com a segon nom reconegut d'una IP ja definida.  
 
Una vegada acabades totes aquestes modificacions provarem de posar en marxa el 

servei de noms amb la comanda: # /etc/rc.d/init.d/named start 
 
Per aturar-ho seria: # /etc/rc.d/init.d/named stop 

 
A continuació consultarem el fitxer /var/log/messages i si tot ha anat bé les darreres 

línies seran quelcom semblant a: 
 

Feb 17 13:04:35 www named[1572]: starting.  named 8.2.2-P5 Sat Aug  5 
13:21:24 EDT 2000 
^Iprospector@porky.devel.redhat.com:/usr/src/bs/BUILD/bind-
8.2.2_P5/src/bin/named 
Feb 17 13:04:35 www named[1572]: master zone "intracentre" (IN) 
loaded (serial 1997022700) 
Feb 17 13:04:35 www named[1572]: master zone "0.168.192.in-addr.arpa" 
(IN) loaded (serial 42) 
Feb 17 13:04:35 www named[1572]: listening on [127.0.0.1].53 (lo) 
Feb 17 13:04:35 www named[1572]: listening on [192.168.0.5].53 (eth0) 
Feb 17 13:04:35 www named[1572]: Forwarding source address is 
[0.0.0.0].1031 
feb 17 13:04:35 www named: named startup succeeded 
Feb 17 13:04:35 www named[1573]: group = 25 
Feb 17 13:04:35 www named[1573]: user = named 
Feb 17 13:04:35 www named[1573]: Ready to answer queries. 
Feb 17 13:04:35 www named[1573]: sysquery: 
sendto([193.145.88.16].53): La red es inaccesible 
Feb 17 13:10:00 www CROND[1580]: (root) CMD (   /sbin/rmmod -as)  

 
Si apareix algun missatge d’error, caldrà estudiar atentament els 3 fitxers anteriors i 

corregir-ho abans de tirar endavant. 
 

Si tenim accés a Internet no ens donarà el missatge de la penúltima línia (La red és 
inaccesible) 
 

Si ara consultem el fitxer /etc/hosts veurem que té el següent contingut:  
 
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 
192.168.0.2 x8992.ppp.xtec.es   www.intracentre linux 

 
Caldrà modificar-lo adequadament segons les dades del nostre sistema. 

 
Ara que tot funciona correctament podem anar al directori /etc/rc.d/rc3.d i crear un 

soft link perquè el servei de noms s'executi cada vegada que arrenqui el servidor Linux. 
 
#ln -s ../init.d/named S55named 

 
Amb això ja tindrem en marxa el nostre servidor de noms al Red Hat 7.0, cal però 

donar una ullada a la documentació del curs D70 i acabar de configurar les estacions 
Windows perquè facin servir el nou DNS. 
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El correu electrònic 
 Un dels aspectes més atractius del nostre projecte és l’apartat del correu electrònic. 
És necessari que en una intranet/extranet els usuaris puguin comunicar-se eficientment, i 
el correu electrònic és una de les millors alternatives per a fer-ho. 

 Segurament algú es plantejarà perquè cal implementar un servei de correu electrònic 
a la nostra xarxa, si segurament tots els seus usuaris disposen ja d’una adreça e-mail 
personal. Els que pensin d’aquesta manera no val la pena que continuïn llegint. 
Particularment jo considero que la possibilitat de que tots els membres d’un institut 
comparteixin un mateix domini de correu electrònic i de servidor Web és francament 
interessant. La idea és donar als nostres alumnes i professors (i si s’escau a altre personal 
no docent) un esperit d’identitat pròpia, perquè se sentin units per quelcom més que pel 
mateix recinte escolar o per les 4 parets d’un aula. De ben segur tots els membres del nostre 
institut valoraran positivament aquesta possibilitat. 

Abans de rés hem permetreu que faci una petita introducció al concepte del correu 
electrònic.  

CORREU: 

El correu electrònic és un dels serveis més utilitzats en Internet. Permet 
rebre i enviar missatges als milions d’usuaris d’Internet d’una manera 
ràpida i senzilla.  

El programa que s’encarrega de gestionar el correu electrònic s’anomena 
mailer. Existeixen diferents mailers disponibles que corren sobre 
UNIX/LINUX: elm, mail, mailx; i existeixen també programes que corren 
sobre el sistema operatiu DOS/WINDOWS, Windows 95/NT o MAC que 
dialoguen amb aquests. En general, els programes de correu electrònic 
que corren en PC o Mac, anomenats clients de correu electrònic el que fan 
és anar a buscar el correu al servidor i passar-lo al disc local (clients POP) 
o consultar-lo directament al servidor (clients IMAP). 

Cada un dels usuaris que utilitzi aquest servei cal que tingui una adreça 
electrònica. Aquesta adreça es composa del nom de l’usuari seguit del 
símbol @ i el nom simbòlic o nom complert de l’ordinador servidor.  

Exemple: felipe@pie.xtec.es  

Client, servei, servidor i protocol. 
 
El client e-mail és un programa habitualment anomenat "mail" que permet 
la lectura dels fitxers bústia a cada usuari autoritzat. També és capaç de 
manegar el "spool" de correu, és a dir, d'enviar missatges que seran 
llegits pel servidor e-mail per a poder ser distribuïts a altres usuaris. 
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El servei encarregat de proporcionar l'intercanvi de correu electrònic entre 
les màquines s’anomena servei d'e-mail, i pot estar implementat per 
diferents programes daemon (dimonis), dels que el més estès s'anomena 
"sendmail". 
 
El dimoni sendmail és el servidor de correu electrònic més popular entre 
les màquines Linux. Segons alguns estudis, constitueix entre el setanta i el 
vuitanta per cent de les implementacions existents avui en dia. 
 
També es coneix amb el nom de "delivery", o bé distribuïdor de correu. 
Realitza la seva funció mantenint-se a l'escolta del socket 25, comunicant-
se amb els dimonis d'altres sistemes per a rebre el correu entrant i enviar 
el correu sortint. 
 
En quant a l'aplicació TCP/IP, s'utilitza el protocol SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol), el qual es caracteritza per la seva eficiència, senzillesa i 
facilitat de depuració, gràcies als missatges que acompanyen als seus 
comandaments. 
 
Un servei molt utilitzat, són les llistes de distribució de correu. Són 
llistes de correu temàtiques gestionades per un programa majordom, i 
per un moderador que permetrà la nostra subscripció i participació en la 
llista. Qualsevol mail enviat a la llista, serà rebut per la resta dels 
membres de la llista. 
 
Una vegada acabada aquesta petita introducció passem a parlar concretament del 

servei de e-mail que farem servir a la nostra màquina Linux. Quan instal·lem el RedHat 
s’instal·la també per defecte el software de correu sendmail, anem a veure en que 
consisteix. 
 
 

Sendmail 
 
En el sistema operatiu Unix/Linux el servei de correu es pot configurar mitjançant el 

que s’anomena MUA (Mail User Agent) o client de correu d’usuari, i el MTA (Mailer 
Transport Agent) o servidor de correu. Com que nosaltres estem muntant un servidor de 
correu, abans de rés caldrà decidir quin serà el nostre MTA. Per defecte, en el sistema 
tindrem instal·lat (si hem seguit els passos indicats a l’apartat Instal·lacio) la versió de 
sendmail que acompanya al Red Hat 7.0 (o 6.2). No és la darrera, però no ens complicarem 
la vida mirant de trobar i instal·lar un altre. 

 
Darrerament he estat sentint molts comentaris negatius sobre sendmail. Molts 

critiquen la dificultat de la seva configuració; altres els seus problemes de seguretat. Totes 
aquestes critiques hem van fer plantejar d’escollir un altre software (una alternativa molt 
recomanable és per exemple qmail), però per a nosaltres, els que encara no tenim molt 
domini en el mon Linux, sendmail té també moltes avantatges respecte d’altres opcions, 
com son: 

 
• És el software que s’instal·la per defecte en el sistema (això vol dir que no 

haurem de buscar-lo i instal·lar-lo (una feina que ja tenim feta). 
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• Malgrat les crítiques la major part dels servidors de correu funcionen amb 

sendmail. De fet és possible que si el substituïm, part del software que farem 
servir per llegir i enviar correu (Netscape, Neomail, etc...) no ens funcionin 
correctament. 

 
Aquests son motius més que suficients per, de moment, no plantejar-nos la migració 

cap a altres sistemes de correu més moderns (i en teoria més segurs). De tota manera 
potser més endavant (quan tot ens funcioni i tinguem ànims per provar coses noves) 
tornarem a fer un pensament. 

 
Si quelcom de la nostra configuració falla, una bona idea és anar a mirar el fitxer de 

log de sendmail: /var/log/maillog 
 

En aquest fitxer (i també a les diferents rotacions comprimides que trobarem al 
directori /var/log) podrem veure tots els missatges del servidor ordenats per data i tots els 
problemes que els afecten. 

 
 

Modificacions a la configuració de Sendmail 
 

Configurar manualment el sendmail pot ser una feina realment feixuga (penso que no 
cal ni intentar plantejar-s’ho). Afortunadament pel que nosaltres necessitarem fer, tindrem 
prou amb l’eina linuxconf (cal executar-la com a root). 

 
Perquè sendmail pugui treballar correctament enviant i rebent missatges des de i cap 

a l’exterior cal fer unes modificacions a la configuració per defecte. Algunes d’aquestes son 
les següents: 

 
Deshabilitar el “relay control”. 
 

Les següents instruccions son pels usuaris que tinguin instal·lada la versió 6.2 de 
Red Hat (a la versió 7.0 és molt semblant). Si tal i com es va indicar al curs D70 vau 
instal·lar el Red Hat en anglès, caldrà anar a l’apartat:: 

- Mail delivery system (sendmail) 

o Basic 

 Configure basic information 

•  [ ] Enable relay control (cal deshabilitar-ho). 

• Aliases for your system 

o linux.delcentre.cat  

o x8992.ppp.xtec.es 

 Configure masquerading rules 

o from  @192.168.0.2 

o new from @x8992.ppp.xtec.es 
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Aquestes instruccions estan informant al sistema de diferents coses, que 

concretament son les següents: 
 
 
A Qui deixarem fer un relay  
 
Necessari perquè els usuaris puguin enviar correu des dels navegadors (com per 

exemple Netscape) cap a l’exterior de la nostra xarxa. 
 
Al fitxer /etc/mail/access trobarem un llistat de totes les màquines que poden fer un 

relay. Aquí només hem d’aparèixer nosaltres. A continuació podem veure l’exemple d’aquest 
fitxer per al Linux Red Hat 6.2: 

 
# Check the /usr/doc/sendmail-8.9.3/README.cf file for a description 
# of the format of this file. (search for access_db in that file) 
# The /usr/doc/sendmail-8.9.3/README.cf is part of the sendmail-doc 
# package. 
# 
# by default we allow relaying from localhost... 
localhost.localdomain RELAY 
localhost   RELAY 
127.0.0.1   RELAY 

 
 
 
 El nom del nostre servidor de correu 
 

El nostre servidor de correu serà reconegut amb els noms: linux.delcentre.cat i 
x8992.ppp.xtec.es. De fet potser seria millor fer servir exclusivament aquesta darrera 
possibilitat (cal recordar que aquestes dades son les corresponents a la connexió del nostre 
institut; cada administrador ha de posar-se en contacte amb el PIE per esbrinar l’adreça IP i 
el nom de domini que li correspon). 

 
 
 
Masquerading Rules 
 
L’últim apartat és una cosa molt important de cara a que els nostres usuaris puguin 

enviar correu cap a l’exterior. Quan enviem un missatge des de Netscape, arriba al nostre 
servidor de correu amb el següent format: nom_usuari@192.168.0.2. Si l’usuari envia el 
missatge localment (a un usuari donat d’alta dins de la mateixa màquina), no existeix cap 
problema, però si volem que aquest missatge surti cap a l’exterior (a un usuari d’un altre 
màquina), serà el servidor de correu del PIE qui el rebrà, i al no ser la IP 192.168.0.2 una 
adreça pública vàlida serà rebutjat. La nostra màquina però té una adreça IP pública que és: 
193.145.89.92 amb un domini x8992.ppp.xtec.es. Caldrà indicar al nostre servidor de 
correu que quan l’arribi un missatge amb una adreça d’origen 192.168.0.2, la substitueixi per 
x8992.ppp.xtec.es (que és el nostre domini públic, associat a la IP 193.145.89.92) abans de 
lliurar-la; això funciona tant interna com externament. Aquesta tècnica és el que es coneix 
com IP-Masquerade (emmascarament d’IP) i és el procediment que s’utilitza perquè els 
ordinadors amb adreces IP no públiques puguin sortir cap a fora (per exemple a buscar 
dades a Internet). 
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Per no tenir problemes amb el sendmail convé comprovar que està filtrat amb el 
tallafocs. Amb ipchains un filtrat correcte seria d’aquest estil: 

 
ipchains –A input –p tcp –j ACCEPT –s 192.168.0.0/0 –d 0.0.0.0/0 25 
ipchains –A input –p tcp –j ACCEPT –s un.host.fiable –d 0.0.0.0/0 25 
# Deneguem en canvi qualsevol altre font de correu 
ipchains –A input –p tcp –j DENY –s 0.0.0.0/0 –d 0.0.0.0/0 25 
 
un.host.fiable serà el domini del servidor del que acceptarem correu. Podem 

afegir vàries d’aquestes línies si acceptem correu de més d’un servidor. 
 
Fem servir DENY en lloc de REJECT perquè així descartem el paquet i no responem 

de cap manera. Això té certes avantatges en quant a la seguretat. 
 

Anem ara a donar una ullada més profunda al subdirectori /etc/mail 
 

Podrem trobar, com ja hem indicat, el fitxer access, que conté els hosts locals que 
poden fer un relay (ha d’aparèixer la nostra màquina, o no podrem enviar correu des de 
Netscape cap a l’exterior a través del nostre host). 
 

Altres fitxers importants son: 
 
/etc/mail/domaintable 
/etc/mail/mailertable 
/etc/mail/virtualusertable 

 
/etc/aliases Permet controlar el repartiment de correu local. Després de modificar 

aquest fitxer cal fer servir la comanda newaliases i a continuació reiniciar el sendmail amb 
la instrucció: 

 
# /etc/rc.d/init.d/sendmail restart  
 
o també amb: 
 
# service sendmail restart 

 
 
 Bé, la veritat és que ha estat una introducció molt breu, però espero que tot això us 
funcioni i us animeu a posar en marxa un servei de correu al vostre centre. Heu de tenir 
present però, que quan obriu el port 25 del router cap a Internet també estareu donant pas a 
possibles atacs malintencionats. Llegiu els apartats Tallafocs i Seguretat per a més 
informació. 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



IMAP ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 1 de 9 

 

El servei de correu 
 
 Per un servidor de correu i ha dos possibles protocols estàndards en Internet, que 
son IMAP (Internet Message Access Protocol) i POP (Post Office Protocol). 
 
 IMAP és un mètode per accedir als missatges de correu electrònic que es troben 
emmagatzemats al servidor sense necessitat de descarregar-los. En altres paraules, permet 
al “client” (programes de correu ) accedir als missatges remots com si s’estigués treballant 
de manera local. Per exemple, un e-mail emmagatzemat a un servidor IMAP pot ser 
manipulat per l’ordinador personal de casa, l’estació de treball de la feina o al nostre portàtil 
quan estem viatjant, sense la necessitat de transferir els missatges o els fitxers a la nostra 
estació. Podrem llegir els nostres missatges nous, els antics, copiar-los, esborrar-los, etc... 
 
 L’habilitat de l’estàndard IMAP per accedir als missatges (els nous i els que ja han 
estat llegits i emmagatzemats) des de més d’un ordinador client, ha arribat a ser 
extremadament important en la missatgeria electrònica, malgrat que el protocol POP 
funciona millor quan només treballem des d’un únic ordinador personal, ja que aquest va ser 
dissenyat per suportar accés “offline” a la missatgeria. Al protocol POP els missatges son 
esborrats quan son descarregats del servidor i es poden consultar només a la màquina on 
han queden emmagatzemats. 

Les característiques de IMAP es poden resumir en: 

• Compatibilitat amb la missatgeria estàndard d’Internet (per exemple MIME). 
• Permet accés als missatges des de més d’un ordinador client. 
• Permet l’accés als fitxers sense necessitar d’altres protocols menys eficients. 
• Suporta els modes d’accés “online”, “offline” I “disconnected”. 
• Suporta accés concurrent (molts usuaris al mateix temps) a les bústies de correu. 
• El software client no necessita conèixer el format dels missatges emmagatzemats al 

servidor. 

 

Instal·lació de l’Imap 
 

Imap és un software desenvolupat per la universitat de Washington que permet 
implementar un servidor de correu IMAP molt potent a un servidor Linux. Aquest software 
normalment ja ve en el CD de Red Hat en format RPM. 
 

Per instal·lar el software, el primer que caldrà fer és muntar el CD i accedir al directori 
RPM a on resideixen tots els paquets. Entrant com a administrador Farem: 

 
#mount /mnt/cdrom 
#cd mnt/cdrom/RedHat/RPMS 

 
Caldrà també modificar el fitxer /etc/hosts i afegir allà tots els àlies pels que volem 

que sigui reconegut el nostre servidor de correu: x8992.ppp.xtec.es, linux.delcentre.cat, etc... 
 
Si volem instal·lar l’Imap a l’ordinador que vam fer servir al curs D70 també ho podem 

fer; cal recordar però que si es tracta d’un 486 potser no podrem donar un servei satisfactori 
a un conjunt elevat d’usuaris simultàniament. 
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Instal·lació al Red Hat 6.2 

 
Imap es troba en format .rpm al paquet de nom: imap-4.7-5.i386.rpm però abans de 

poder-ho instal·lar necessitarem que estiguin prèviament al sistema els paquets: krb5-
configs-1.1.1-9.i386.rpm i krb5-libs-1.1.1-9.i386.rpm.  
 

Així que procedirem en el següent ordre: 
# rpm –Uvh krb5-configs-1.1.1-9.i386.rpm 
# rpm –Uvh krb5-libs-1.1.1-9.i386.rpm 
# rpm –Uvh imap-4.7-5.i386.rpm Tot es troba al CD de RedHat. 

 
Aquests paquets son els corresponents a la versió 6.2, de RedHat. Si es fa servir un 

altre versió més moderna, els noms poden ser lleugerament diferents. Consulteu aquest 
mateix apartat una mica més endavant. 
 

Ara afegirem (si és que no hi és) la següent línia al fitxer /etc/inetd.conf: 
imap  stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd imapd 

 
Anem al fitxer hosts.deny i afegim la línia 
imapd: ALL 
 
Aquest fitxer ens indica quins serveis estan denegats i per quines màquines. Després 

al fitxer hosts.allow habilitarem l’Imap només per a les màquines o dominis que ens 
interessin. 
 

Anem ara al fitxer /etc/hosts.allow i afegim les línies genèriques: 
imapd: nostre.host.local.com 
imapd: .nostreisp.com 
imapd: .lanostraescola.edu 

 
Aquest fitxer conté la relació de màquines i dominis als que permetrem l’accés al 

servei IMAP. Concretament pel nostre servidor, seria  afegir les línies: 
imapd: x8992.ppp.xtec.es  
imapd: linux.delcentre.cat 
imapd: www.intracentre 
imapd: linux.intracentre 
imapd: linux 
imapd: 192.168.0.3 
imapd: 192.168.0.1  

 
Un altre possibilitat més flexible és incloure en el  fitxer hosts.deny únicament la 

línia:  ALL : ALL 
Que vol dir que tots els hosts tenen deshabilitats tots els serveis i al fitxer 

hosts.allow habilitar cada servei que necessitem de forma independent. De fet aquesta 
alternativa és la que hem fet servir nosaltres. El nostre fitxer hosts.allow té el següent 
aspecte: 

 
# Habilitem tots els serveis per a la nostra màquina 
ALL: x8992.ppp.xtec.es 
ALL: linux.delcentre.cat 
ALL: www.intracentre 
ALL: linux.intracentre 
ALL: linux 
imapd: ALL  # Habilitem el servei de correu IMAP per totes les màquines. 
in.telnetd: ALL  # Habilitem el servei de telnet per a totes les màquines. 
in.ftpd: ALL  # Habilitem el servei ftp per a totes les màquines. 
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Finalment reiniciem la màquina amb un init 6 (també podem provar senzillament a 

reiniciar el dimoni inetd amb /etc/rc.d/init.d/inet restart) i el nostre servidor ja estarà 
preparat per funcionar. 
 

Un altra manera de reiniciar el servei inetd  és executar l’ordre  
#killall –HUP inetd 

 
 
 

Instal·lació al Red Hat 7.0 o superior 
 

Farem servir el fitxer imap-4.7c2-12.i386.rpm. que es troba al segon CD de Red Hat. 
Per instal·lar-ho fem: 
  

# rpm –Uvh imap-4.7c2-12.i386.rpm 
 

Aquesta vegada, si hem fet servir el procés d’instal·lació indicat a l’apartat 
Instal·lacio, els altres paquets necessaris per que funcioni l’IMAP ja es troben al sistema, o 
sigui que no cal fer rés més. 
 

Per veure a on han quedat els paquets podem fer: 
# whereis imapd 
i obtenim com a resposta: /usr/sbin/imapd 

 
Ara executem # setup i afegim l’imap al conjunt dels serveis que han de ser 

executats automàticament en iniciar-se la màquina. 
 

La configuració del sistema és diferent que amb la versió 6.2 (ha desaparegut el 
dimoni identd i ha aparegut el superdimoni xinetd). Per activar l’Imap ho farem mitjançant el 
programa setup. Per verificar que els serveis s’han habilitat correctament anirem al directori: 
/etc/xinetd.d i editarem el fitxer imap. Veurem com la línia disable = yes ha canviat per 
disable = no. 
 

Com a l’exemple de la versió 6.2 de Red Hat, i per expressa recomanació del 
software IMAP, anirem al fitxer hosts.deny i afegirem la línia: 

imapd: ALL 
 
 

Anirem al fitxer hosts.allow i afegirem unes línies genèriques semblants a: 
imapd: nostre.host.local.com 
imapd: .nostreisp.com 
imapd: .lanostraescola.edu 

 
A continuació podem veure el llistat possible del nostre fitxer hosts.allow: 
# 
# hosts.allow This file describes the names of the hosts which  
# are 
#  allowed to use the local INET services, as decided 
#  by the '/usr/sbin/tcpd' server. 
# 
imapd: linux.delcentre.cat 
imapd: www.intracentre 
imapd: linux.intracentre 
imapd: 192.168.0.3 
imapd: 192.168.0.1 
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 Aquesta solució té l’inconvenient de que cada màquina que hagi de fer servir l’IMAP 
ha d’estar identificada en aquesta llista. És molt més pràctic si es pretén donar servei de 
correu a tots els usuaris, seguir la recomanació que vam fer per a la versió 6.2 de Red Hat. 
Consulteu la pàgina 2 d’aquest apartat. 
 

Ara ja només quedarà configurar els nostres navegadors per poder treballar amb el 
nostre servidor de correu IMAP. Hi ha molts clients de correu al mercat, molts d’ells poden 
ser adequats per funcionar amb un servidor IMAP, malgrat això no els podem explicar tots. 
Ens centrarem en el Client de correu de Netscape que és un dels més utilitzats; en tot cas 
que vulgui fer servir un altre client haurà de consultar la seva documentació per poder-lo 
configurar correctament. 
 
 

Configuració del client de correu Netscape 
 

Explicarem la configuració del client de correu de Netscape Communicator (la versió 
4.7 que a més està traduïda al català i que funciona raonablement bé). Per un altre versió 
del software o un altre programa de correu, els passos a seguir seran molt semblants, i 
segurament l’únic que canviarà serà l’aspecte dels menús. Per afegir un nou usuari de 
correu anirem a qualsevol de les estacions i escollirem: 
 

 
 

Ens apareixerà el menú del gestor de perfils del programa Netscape (evidentment 
per veure aquest menú cal tenir el programa Netscape correctament instal·lat al nostre 
ordinador). Anem a suposar que volem afegir un nou usuari (de passada aprofitarem per 
repassar com es feia). 
 

 
 

En aquest menú escollirem Nou (podem veure que ja tenim uns quants perfils creats 
a la màquina local), i al menú que apareixerà després escollirem Siguiente. 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  
 



IMAP ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 5 de 9 

 
 

 
 

A continuació apareix un altre quadre amb les següents preferències: 
 

 
 

 
Els nostres missatges residiran al servidor IMAP i no pas a la màquina local, malgrat 

això, al nostre ordinador queden sempre una sèrie de carpetes que poden arribar a ocupar 
un espai significatiu (depenent de com tinguem configurada la memòria cau del navegador). 
Si tot aquest espai l’anem repetint a totes les màquines des d’on volem connectar-nos, i això 
ho fan també la resta d’usuaris, la màquina local es pot quedar a la llarga sense espai de 
disc. Aquí indicarem, per tant, un directori al nostre espai personal del servidor, per exemple: 
H:\Netscape\emilio (suposem que la unitat H: està mapejada al nostre espai de treball al 
servidor). Aquesta és la millor forma d’assegurar que sempre podrem accedir a les nostres 
dades des de qualsevol màquina. A continuació escollirem Següent i passarem a la finestra: 
 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  
 



IMAP ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 6 de 9 

 

 
 

 
Aquí indicarem l’IP del nostre servidor de correu. Si tenim habilitat el DNS, també 

podem indicar el seu nom (cosa molt convenient per clarificar el treball dels usuaris). 
 
No cal dir que si el nostre servidor de correu no té aquesta IP caldrà indicar en 

aquest apartat  la que li hem assignat.  
 
 A continuació ve una part important, sobretot no ens hem d’oblidar d’indicar que el 
nostre servidor de correu és IMAP, ja que si no ho fem no ens funcionarà correctament la 
connexió. 
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Cal advertir que aquesta configuració és la que farem servir pels ordinadors de 

l’Institut (tots ells se suposa que tenen accés a la xarxa Intranet local). Si volem configurat el 
nostre client de correu de casa, la adreça IP que haurem de fer servir és l’adreça pública de 
la nostra connexió (en el nostre cas és 193.145.89.92 o x8992.ppp.xtec.es). 
 

Pel servidor de notícies deixarem les opcions que ens venen per defecte i després 
escollirem Finalitzar. Evidentment si instal·lem un servidor de notícies llavors caldrà 
configurar també aquestes dades (veure l’apartat News per a més informació). 

 
 

 
 
  
 El procés ha finalitzat, ara quan fem servir el client de correu veurem un aspecte 
diferent al que estem acostumats: 
 
 La primera vegada que cridem el programa ens apareixerà la finestra: 
 

 
 
 

I en escollir acceptar podrem veure l’aspecte del nostre client de correu. Ara ja estem 
preparats per començar a rebre missatges, per enviar-los i per consultar-los interactivament 
al nostre servidor IMAP, molt més flexible que el tradicional servidor POP. 
 
 També podem, si volem, instal·lar al Linux un servidor POP3, però nosaltres hem triat 
l’IMAP per la seva flexibilitat (en els servidor POP els missatges es descarreguen 
inevitablement a la  màquina local i dificulten la mobilitat dels usuaris). 
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 Convé parlar una mica d’altres opcions de configuració del nostre client de correu. 
Per defecte Netscape ofereix una sèrie d’opcions que, si no ens agraden, podem canviar 
amb el menú: Edita  Preferències. 
 
 En particular, un canvi que convé fer és editar les propietats del servidor de correu  
en la finestra següent: 
 
 

 
 
 

i canviar les propietats del servei IMAP per que mogui els missatges esborrats a la 
paperera Trash en lloc de marcar-los com esborrats (que és l’opció per defecte). 
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 Una revisió d’aquests menús permetrà als usuaris adaptar el client de correu a les 
seves preferències.  
 
 Qui no hagi treballat mai amb un servidor de correu IMAP potser no serà capaç de 
avaluar, només amb el que hem vist, les seves bones característiques. Només vull recordar 
que amb l’IMAP, els nostres missatges es guarden al servidor i ja no estem condicionats a 
llegir el nostre correu sempre des de la mateixa estació de treball. A més el nostre correu 
està més segur, ja que la resta d’usuaris no poden accedir al nostre espai personal en el 
servidor. Proveu-lo i veureu com no quedareu defraudats. 
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Instal·lació del MailMan 
 

Ara veurem el que cal fer per instal·lar el programa MailMan. Es tracta d’un potent 
entorn de correu Web (de fet és el mateix que és fa servir pel PIE). 
 

Primer cal aconseguir la darrera versió del programa, que es pot baixar de l’adreça: 
http://www.endymion.com/ 

 
Existeixen 2 versions d’aquest software. Una versió professional i un altre de normal.  

Les dues s’instal·len d’una manera semblant, malgrat que la versió professional té més 
possibilitats. Nosaltres veurem com s’instal·la la versió normal, que és prou potent per donar 
la mena de servei que necessitem a l’escola. Abans de continuar també cal dir, que aquest 
no és finalment el software de correu web que hem fet servir a la nostra intranet/extranet 
(veure l’apartat Neomail) tot i que s’ha de reconèixer que el seu funcionament és impecable. 
 
 Abans d’instal·lar aquest software també necessitarem una versió moderna de la 
llibreria CGI.pm. Revisar l’apartat Neomail per veure el procés per aconseguir-la i instal·lar-
la. 
 

Una vegada solucionat aquest tema, el que cal fer és descomprimir el fitxer que 
conté la darrera versió del software de MailMan. Concretament ho farem amb la instrucció: 

# tar zxvf mmstdod.tar.gz. 
 

Aquest procés ens crearà un directori a on quedaran emmagatzemats tots els fitxers 
necessaris pel funcionament del Mailman. El fitxer : mmfaq.txt té informació necessària per 
a la instal·lació. 
 

Després editarem els fitxers d’script simple.cgi i dmmstdod.cgi i canviarem la 
primera línia per indicar la ubicació correcta de l’intèrpret de Perl (/usr/bin/perl en el nostre 
cas). Sense aquesta correcció és molt possible que els scripts de Mailman no funcionin 
correctament. 
 

Si col·loquem el Mailman a un directori diferent del cgi-bin de sistema Caldrà també 
canviar la configuració per defecte de l’Apache per permetre executar scripts a aquest 
directori. Nosaltres concretament hem creat un usuari webmail i hem instal·lat el Mailman al 
directori /home/webmail/dmmstdod. 
 

Una vegada instal·lat el programa podem accedir localment a ell mitjançant l’adreça: 
http://192.168.0.2/~webmail/dmmstdod/dmmstdod.cgi. 

 
L’adreça que farem servir nosaltres per accedir  ell des de fora serà: 
http://x8992.ppp.xtec.es/~webmail/dmmstdod/dmmstdod.cgi. 

 
En qualsevol cas aquestes dades dependran, a més de del directori de instal·lació 

del programa, de l’adreça IP i del nom assignat pel PIE a la vostra connexió.  
 
A continuació podem veure l’aspecte que presenta aquest servidor de correu Web 

quan ens connectem. Entrarem com el usuari carlos. També hem d’indicar el servidor de 
correu al que ens connectarem (això pot resultar confús per a certs usuaris i és una de les 
raons per les quals finalment l’hem descartat). 
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Una vegada el sistema ens identifica ens donarà accés al nostre correu. Com es pot 
apreciar, l’usuari carlos té molts missatges a la seva bústia (18 en total).  

Aquest és l'aspecte que presenta el Software de Endymion MailMan quan llegim el 
correu d’aquest usuari des del navegador Netscape. 
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Si seleccionem un dels missatges ens apareixerà un menú des d’on podrem llegir-lo, 

contestar-lo o esborrar-lo. Aquest menú presenta l’aspecte que podem veure a continuació: 
 

 
 
 

Com es pot apreciar, la interfície del programa és molt atractiva, i malgrat que tot el 
software està en anglès resulta molt intuïtiu. 
 

Per que aquest software pugui funcionar es necessita l’intèrpret de Perl 
(concretament la versió 5.0 o superior), per tant caldrà assegurar-se de tenir-ho en el 
sistema abans de poder-lo fer servir. També com ja hem dit es fa servir la llibreria CGI.pm 
que podem descarregar de l’adreça: 

 
http://stein.cshl.org/WWW/software/CGI/old/ 

 
 Bé, com  podem veure, aquest servidor de correu Web és molt fiable i té un aspecte 
molt agradable. Si feu servir el correu del PIE haureu tingut l’oportunitat de veure’l en 
funcionament. 
 
 Cal dir que per a un ordinador 486, un servidor de correu Web com aquest 
representa una càrrega excessiva. Si ho proveu, comprovareu que és molt més lent que el 
servidor de correu IMAP amb Netscape. 
 
 Per acabar, cal advertir que el software Mailman només funciona durant un període 
de prova d’un més, per tant si ho volem fer servir al nostre servidor ens caldrà demanar la 
llicència (hi ha un llicència gratuïta per als centres d’ensenyament o organismes sense ànim 
de lucre). Per demanar-la haurem d’omplir un senzill formulari que podrem trobar a la 
mateixa Web d’Endymion. 
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Correu Web al nostre servidor Linux 
Instal·lació de Neomail 

 
 Darrerament estan guanyant molta força els servidors de correu Web. 
Aquests servidors permeten que els usuaris puguin consultar el seu correu amb un 
navegador qualsevol (el programa client de correu és un software diferent al del 
nostre browser, encara que de vegades puguin semblar integrats a la mateixa 
aplicació) i sense necessitat de descarregar-lo a la màquina local. 
 
 Això significa que podem llegir el correu des de qualsevol màquina i sense 
necessitat d’una instal·lació i/o configuració prèvia. Només caldrà connectar-se a la 
pàgina del servidor Web, identificar-se i tindrem accés a tots els nostres missatges. 
Podrem també contestar-los, enviar-ne de nous, etc... 

 
No tot son avantatges; l’inconvenient d’aquests programes és que tenen un 

consum de recursos molt més elevat que el correu e-mail tradicional. Si només 
disposem d’un senzill 486 (o un Pentim de poca potència) per al servidor, és millor 
desistir d’instal·lar qualsevol software de correu Web.  
 
 Hi ha molt software gratuït per implementar un servidor Web-mail en Linux, 
nosaltres hem provat un parell, tots dos molt interessants (veure també l’apartat 
Mailman per a més informació). Finalment hem optat pel Neomail, però l’elecció 
dependrà en últim cas de cada administrador. 
  
 La instal·lació d’aquest software és relativament senzilla si es segueixen 
correctament les instruccions que es donen a continuació. 
 

El programa ens ho podem baixar de: 
http://neomail.sourceforge.net/ 

 
El fitxer descarregat el podem emmagatzemar temporalment en el directori 

/root/Software/Neomail. Des d’aquí el descomprimirem amb les ordres: 
 
# cd /root/Software/Neomail 
# tar zxvf neomail-1.25.tar.gz 

 
El procés ens crea un subconjunt de directoris a partir de: 
/root/Software/Neomail/neomail-1.25 

 
Per començar la instal·lació caldrà fer: 
# cd /root/Software/Neomail/neomail-1.25 
# ./setup.pl 

 
El problema és que, si teniu la mateixa sort que jo, aquest pas us donarà un 

error. La versió de la llibreria CGI.pm (que a la versió 7.0 de Red Hat es troba al 
subdirectori: /usr/lib/perl5/5.6.0) no és prou actual. Concretament ens diu que 
necessitem com a mínim la versió 2.72. d’aquesta llibreria. 
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Aquesta llibreria la podem trobar a molts llocs d’Internet. Hi ha prou que la 
busquem pel seu nom (necessitarem com a mínim la versió: CGI.pm-2.72.tar.gz 
però podem fer servir una versió més moderna).  El següent pas és, per tant, mirar 
de trobar aquesta llibreria i descarregar-la al nostre disc local. Podem deixar-la per 
exemple al subdirectori /root/Software/CGI.pm. Consisteix en un fitxer comprimit de 
nom: CGI.pm-X.XX.tar.gz que podem descomprimir de la mateixa manera que 
l’anterior: 
 

# cd /root/Software/CGI.pm 
# tar zxvf CGI.pm-X.XX.tar.gz 

 
Si tenim instal·lat el Red Hat 6.2 (usuaris que han seguit el curs D70) 

provablement no disposarem al sistema de la versió 5.6.0 de Perl, i serà preferible 
no intentar baixar-se la darrera versió d’aquesta llibreria (en el moment d’escriure 
aquestes línies anaven per la 2.8 o la 3.0), ja que per instal·lar-la es necessita una 
versió més moderna de l’intèrpret de Perl que la que acompanya per defecte al 
sistema operatiu. La versió 2.76 d’aquesta llibreria ens anirà prou bé. Podem trobar 
moltes versions d’aquesta llibreria a l’adreça: 

 
http://stein.cshl.org/WWW/software/CGI/old/ 
 
En el procés d’instal·lació es crearà un subdirectori de nom CGI.pm-2.XX 

(dependrà en tot cas de la versió que instal·lem), Al nostre servidor Linux amb la 
versió 7.0 de Red Hat jo he instal·lat la versió 2.80 de la llibreria i el directori que s’ha 
generat té de nom CGI.pm-2.80. A dins d’aquest directori podrem trobar, entre altres 
fitxers i directoris, la llibreria CGI.pm. 
 

El procés per a la instal·lació automàtica d’aquesta llibreria serà executar: 
# perl Makefile.PL 
des del directori: /root/Software/CGI.pm/CGI.pm-X.XX. 

 
Això ens crea un fitxer Makefile. Amb aquest fitxer teòricament hauríem de 

poder instal·lar la llibreria fent servir la utilitat make. Cal assegurar-se que el 
programa make es troba al sistema. Si el cridem directament o executem #man 
make hauríem de rebre una resposta concreta del sistema. 
 

Si no tenim al nostre sistema aquesta utilitat, abans de res cal instal·lar-la. Té 
de nom make-3.78.1-4.i386.pm a la versió 6.2 de Red Hat i make-3.79.1-5.i386.pm 
a la versió 7.0. En tots dos casos es pot trobar als CD´s originals de Red Hat. 
 

Els passos a seguir per a continuar amb la instal·lació de CGI.pm son: 
 

# make 
# make test  (testeja els paquets). 
# make install (fa la instal·lació).  

 
Si de cas fallés la instal·lació automàtica (no té perquè fer-ho), per fer una 

instal·lació manual cal seguir les següents instruccions: 
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Copiar el fitxer CGI.pm del directori /root/Software/CGI.pm/CGI.pm-2.XX al 

directori /usr/lib/perl5/5.6.0/ (o el directori que correspongui a la versió de Perl que 
tinguem instal·lada) amb la següent instrucció: 

 
# cp /root/Software/CGI.pm/CGI.pm-2.XX/CGI.pm    /usr/lib/perl5/5.6.0 

 
També però caldrà copiar tots els fitxers presents al directori 

/root/Software/CGI.pm/CGI.pm-2.XX/CGI al directori /usr/lib/perl5/5.6.0/CGI). Ho 
farem amb la següent comanda: 
 

# cp /root/Software/CGI.pm/CGI.pm-2.XX/CGI/*  /usr/lib/perl5/5.6.0/CGI/  
 

Ara si intentem instal·lar el software de Neomail ja no ensopegarem amb cap 
missatge d’error. Per continuar endavant farem: 
 

# cd /root/Software/Neomail/neomail/neomail-1.25 
# ./setup.pl 

 
El programa ens anirà demanant tota una sèrie de dades que fan referència a 

la configuració del nostre servidor de correu. La major part de les preguntes (si no 
totes) es responen amb els valors per defecte; però anem, per si de cas, a fer un 
seguiment més exhaustiu. 
 

El primer que cal fer és acceptar el directori per defecte que ens proposa el 
software d’instal·lació: /var/neomail. 

 
Com idioma escollim es (espanyol) 
MAIL SPOOL GROUP ID per defecte (mail) 
DOMAIN NAME  per defecte x8992.ppp.xtec.es 
SENDMAIL   per defecte /usr/sbin/sendmail 
PASSWORD FILE  per defecte /etc/shadow 
NEOMAIL LOGFILE per defecte /var/neomail/neomail.log 
TIME OFFSET  indiquem 0100 ? 
SESSION TIMEOUT per defecte 30 minuts 
NUMBER OF HEADERS per defecte 20 
MAXIMUN ADDRESS BOOK SIZE per defecte 50 
FOLDER QUOTA  per defecte 0 
ATTCHMENT SIZE LIMIT per defecte 1 Mbyte 
SCRIPT LOCATION per defecte /cgi-bin/neomail.pl 
PREFS LOCATION  per defecte /cgi-bin/neomail-prefs.pl 
CGI-BIN LOCATION per defecte /var/www/cgi-bin/ 
DOCUMENTROOT LOCATION per defecte /var/www/html 
PINE COMPATIBILITY per defecte [n] (no) 
QMAIL SUPPORT  per defecte [n] (no) 
MAIL SPOOL  per defecte /var/mail 
HASHED MAIL SPOOLS per defecte [n] (no) 
BACKGROUND IMAGE per defecte /neomail-bg.gif (es col·locarà /var/www/html) 
LOGO IMAGE  per defecte /neomail.gif (es col·locarà /var/www/html) 
DIRECTORI FOR IMAGES per defecte /images/ (es col·locarà /var/www/html) 
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Ready to install. Hit <ENTER> to continue. Polsem ENTER i s’inicia un procés 
automàtic  
 

Caldrà ara identificar en el fitxer de configuració de sendmail la informació 
necessària per a que funcioni amb Neomail. 

 
Editem el fitxer /etc/sendmail.cf i afegim la línia 
Tnobody a sota de: Trusted user ... 

 
Ara ja ho tenim tot. Només cal reiniciar la màquina (o el servidor de correu i 

provar el nou servidor Web). Jo he fet: 
# /etc/rc.d/init.d/sendmail restart 

 
Ara, per accedir al servei de correu Web de neomail només caldrà cridar el 

nostre navegador preferit i demanar l’adreça: 
http://192.168.0.2/cgi-bin/neomail.pl  (des de la nostra xarxa local) 
http://193.145.89.92/cgi-bin/neomail.pl (des d’Internet) 

 
ó si tenim habilitat el servei de noms: 

http://www.intracentre/cgi-bin/neomail.pl (des de la nostra xarxa local) 
http://x8992.ppp.xtec.es/cgi-bin/neomail.pl (des d’Internet) 
 

 
Podrem veure una finestra com la que s’indica a continuació: 
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Ara cal que ens identifiquem per poder tenir accés al nostre correu. Només els 

usuaris donats d’alta al sistema poden utilitzar aquest software. L’usuari i la clau 
seran els mateixos que s’utilitzen com identificador i contrasenya d’usuari en Linux. 
Nosaltres escollim l’usuari faro i introduïm el seu password. 

 
Polsem el botó Entrar i ens apareix una pantalla de benvinguda. En polsar el 

botó Continuar ens portarà a un altre des d’on podrem configurar el nostre correu 
Web. Aquesta finestra presenta l’aspecte que podem veure a continuació: 
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Acceptem i entrarem al menú de configuració. Des d’aquí podrem 

personalitzar el nostre correu Web. 
Aquest menú té l’aspecte que es pot veure a continuació. Nosaltres podem, si 

volem, modificar els valors que apareixen per defecte. Una bona idea és modificar la 
signatura (la signatura o “Firma” en castellà, és el que ens apareixerà com a 
capçalera a cada missatge que enviem des de Neomail). Per als altres paràmetres 
podem deixar els valors que apareixen per defecte. Tampoc no hem d’oblidar que el 
nom del servidor de correu dependrà del nom assignat a la vostra connexió des del 
PIE. Concretament la del nostre institut té de nom: x8992.ppp.xtec.es (recomanem 
posar-se en contacte amb el PIE per esbrinar aquesta dada.) 

 
Aquestes opcions es poden configurar més tard, per tant no cal amoïnar-se 

gaire si no estem segur de les nostres preferències, podem deixar els valors per 
defecte i modificar-los més endavant. 

Una vegada actualitzats tots els valors polsarem al damunt del botó Guardar i 
les nostres preferències quedaran emmagatzemades, presentant-nos el programa el 
següent missatge: 
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Polsem continuar i entrarem directament al menú principal des d’on podrem 

enviar missatges, llegir o esborrar els que ens han enviat a nosaltres i canviar les 
nostres opcions de configuració. 

Aquest menú és molt intuïtiu i penso que no cal insistir massa en ell. Presenta 
el següent aspecte: 

 
 

L’usuari faro només té un missatge a la seva bústia, però de tenir més 
sortirien tots aquí. Fent click al damunt dels missatges els podem llegir. I amb les 
icones de la part superior podem fer, en aquest ordre: 

  Redactar un nou missatge 

 Actualitzar la llista de missatges 
 Modificar les preferències personals 
 Actualitzar el nostre llibre d’adreces 
 Crear noves carpetes per classificar els missatges 
 Buidar la paperera (a on queden els missatges esborrats). 
 Sortir del programa 

 
A continuació podem veure el menú que apareix quan seleccionem la 

cinquena icona, des de la que crearem una nova carpeta per emmagatzemar els 
missatges importants.  
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Per defecte el programa té 3 carpetes a on emmagatzema els missatge; 

concretament aquestes carpetes son: GUARDADOS, ENVIADOS i PAPELERA. 
 
A la imatge podem veure la nova carpeta que ha creat l’usuari faro al pas 

anterior, amb el nom de ‘IMPORTANTS’ (aquí copiarem els missatges importants). 
 

 
 
 

Bé, penso que amb això ja tenim prou per fer-nos una molt bona idea del 
funcionament del programa.  Per veure qualsevol dels missatges de la llista només 
cal clickar al damunt d’ell amb el ratolí. A la figura podem veure el contingut d’un 
missatge de prova rebut per l’usuari faro. 
 

 
 

Aquest missatge ens l’hem enviat nosaltres mateixos localment des de 
Netscape (fixem-nos al camp De:). 

Quan rebem un missatge, podem escollir contestar (segona icona) i llavors 
ens apareix un menú com el de la figura de la pàgina següent (molt semblant al de 
qualsevol client de correu) en el que podem destacar els següents camps: 

 
Para:   Destinatari del missatge. 

 CC:   Rebrà una còpia del missatge. 
 CCO:   Rebrà una còpia oculta del missatge. 
 Archivo adjunto: Si volem afegir un fitxer al missatge. 
 Asunto:  És com el títol o l’objectiu del missatge.  
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Després escollim el botó Enviar i el nostre missatge serà enviat al servidor per 
ser distribuït als nostres destinataris. 

Si ens fixem, a l’exemple hem fet servir com a identificador del servidor de 
correu linux.delcentre.cat. Hem de tenir en compte que aquest és un identificador 
local a la nostra xarxa. Si el nostre servidor ha de poder accedir-se des de l’exterior 
el millor és fer servir l’identificador general assignat pel PIE (ara Subdirecció General 
de Tecnologies de la Informació). En el nostre cas, nosaltres hem fet servir 
x8992.ppp.xtec.es, tant internament com externament per evitar confusions. Així els 
nostres usuaris s’identifiquen (tant en IMAP com en Neomail) amb coses com: 
faro@x8992.ppp.xtec.es (nom de l’usuari Linux + @ + nom del servidor de correu). 
Cal senzillament afegir aquest nom al fitxer /etc/hosts perquè el nostre servidor sigui 
també identificat correctament amb ell (aquest també és el nom amb el que ens 
coneixen des d’Internet). 

Bé, ja ho tenim tot, ara els nostres usuaris podran accedir al seu correu des 
de qualsevol lloc. Això dona un valor afegit a la nostra intranet/extranet conferint-li 
una funcionalitat d’un nivell professional. 

Per últim cal recordar que si només tenim un ordinador 486 o Pentium a baixa 
velocitat de rellotge és preferible no plantejar-se la idea de fer un servidor de correu 
Web. Ens podem trobar amb serioses limitacions de rendiment i els usuaris es 
poden desesperar (fins i tot quan treballin localment) a l’hora de llegir o escriure els 
seus missatges. 

Per acabar fa falta advertir que la documentació de Neomail ens recomana 
consultar l’adreça http://neomil.sourceforge.net/teestimonials.html si decidim 
continuar treballant amb aquest servidor de correu Web. 
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Un Web-Xat a l’escola 
 

Si volem tenir un xat a la nostra escola, hi ha diferents maneres de fer-ho. Una d’elles 
és instal·lar un servidor Xat estàndard al nostre Linux (veure l’apartat Ircd per a més 
informació). L’inconvenient d’aquest Xat és que per poder-lo fer servir es requereix un 
software especial, que ha de estar instal·lat a totes les màquines. Un altre opció és fer igual 
que amb el correu: instal·lar un WebXat (veure l’apartat Neomail per a més informació). Els 
WebsXat’s som més fàcils d’implementar i no requereixen cap software especial a les 
estacions per a fer-los servir, n’hi ha prou amb un navegador qualsevol.  

 
Una possibilitat per aconseguir el nostre WebXat és sol·licitar-lo per exemple a 

www.dialogoo.com o a qualsevol altre servidor semblant. Aquest és de fet la única via quan 
tenim, per exemple, la nostra pàgina web allotjada a un servidor sobre el que no tenim cap 
control. 
 

Aquesta alternativa té alguns inconvenients, ja que pel perfecte funcionament del 
nostre Xat estem lligats a un organisme aliè a nosaltres. Aquesta solució, com ja hem dit 
només és interessant per a col·locar-la a una pàgina Web personal; però com que nosaltres 
tenim un servidor propi, podem fer servir un tercera alternativa: implementar directament al 
servidor Linux el nostre WebXat particular.  Es poden trobar a Internet molts servidors 
WebXat’s gratuïts per Linux; molts d’ells estan implementats en perl i podem modificar el seu 
codi font per traduir-lo o adaptar-lo a les nostres necessitats. Nosaltres hem provat un 
d’Extropia que es pot baixar de la pàgina web: www.extropia.com, i la veritat és que 
funciona prou bé, tenint en compte el tipus de servei que volem. 

 
 

Instal·lació 
 
 La documentació de la instal·lació del xat la podrem trobar dins del fitxer comprimit 
chat.distribuion.tar; concretament a l’arxiu de nom: README.INSTALLATION. 
 
 El primer que ens diu aquest fitxer és la versió del programa: 
 
 Name: Extropia's WebChat 
 Version: 2.0 
 Last Modified: 04-02-98 
 
 
 La instal·lació consisteix senzillament en descomprimir el fitxer: chat.distribution.tar 
a un directori del nostre servidor. Nosaltres hem fet servir el directori /home/httpd/cgi-
bin/chat (al Red Hat 6.2) o el directori /var/www/httpd/cgi-bin/chat (al Red Hat 7.0). Per 
instal·lar el xat, entrem com a root, creem el directori indicat, copiem el fitxer en aquesta 
ubicació i el descomprimim tal i com s’indica a continuació: 
  
 # mkdir /home/httpd/cgi-bin/chat ó  
 # mkdir /var/www/cgi-bin/chat (a la versió 7.0 de Red Hat). 
 # cp chat.distribution.tar /home/httpd/cgi-bin/chat 
 # tar xvfp chat.distribution.tar 
 
 
 En descomprimir-se el fitxer es crearan una sèrie de directoris i fitxers. El principal es 
diu chat.cgi i es el que caldrà cridar per entrar al nostre xat.  
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 Permisos dels fitxers 
 
 Els fitxers del directori chat han de tenir uns permisos concrets perquè els 
usuaris pugin treballar correctament. La manera per canviar  els permisos 
segurament ja la coneixeu, però farem un petit recordatori: 
 
   PERMISOS        COMANDES 
        rwxrwxrwx       chmod 777 filename 
        rwxrwxr-x       chmod 775 filename 
        rwxr-xr-x       chmod 755 filename 
        rw-rw-r--       chmod 664 filename 
        rw-r--r--       chmod 644 filename 
 
 
 Una causa més que provable de que falli el nostre xat és que els permisos no siguin 
els correctes. Aquí podem veure els directoris que es crearan i els permisos que haurien de 
tenir. Provablement aquest permisos ja estaran bé, però caldrà assegurar-se. 
 

Chat Root Directory (drwxr-xr-x) 
   |____Chat_CGI Sub-directory (drwxrwxrwx) 
   |____Chat_Open Sub-directory (drwxrwxrwx) 
   |____Documentation Sub-directory (dr-xr-xr-x) 
   |       |____All files in this dir (-r--r--r--) 
   |____Sessions Sub-directory (drwxrwxrwx) 
   |____cgi-lib.pl (-r--r--r--) 

 
 
 Després en el fitxer d’instal·lació ens explica com configurar el nostre xat fent servir el 
fitxer CHAT.SETUP. 
 
 @chat_rooms És una llista dels noms dels canals.  Ha d’haver un 
directori per cada xat room. Per exemple, per “open” necessitarem un 
directori anomenat Chat_Open. 
 
 @chat_directories És una llista de directoris relatius al directori 
on es troba el nostre xat.  
 
 @chat_variable És una llista d’identificadors de xat que es fan 
servir per referenciar els noms de forums. Per exemple si @chat_varible = 
(“cgi”) i @chat_rooms=("CGI Programming"), llavors cridant el script com 
"chat.cgi?chat_room=cgi" referenciarem el room "CGI Programming".   
 
 $chat_script Ens permet canviar el nom de referència del script. El 
nom per defecte és “chat.cgi”.  
 
 Potser voldrem deshabilitar el codi HTML o les imatges que puguin 
ser incorporades al nostre Xat; per fer-ho, colocarem a “on” les variables: 
$no_html i/o $no_html_images. 
  
 $chat_session_dir El directori relatiu al script del xat a on es 
troben emmagatzemades les sessions de xat. 
 
 $chat_session_length És el temps en dies que estaran actius els 
fitxers de les sessions. 
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 $chat_who_length És el temps en dies en que els fitxers who estan 
actius per veure els ocupants d’un xat room. 
 
 $chat_announce_entry = "on" Si volem que un missatge anunciï 
automàticament que ha entrat un nou usuari al xat room. 
 
 $prune_how_many_days > 0 Indica que s’han d’esborrar els missatges 
més antics que el temps en dies indicat. 
 
 $prune_how_many_sequences > 0 Significa que s’han d’esborrar els 
missatges vells si hi ha més del nombre de seqüències indicades al 
directori. 
 
 
 
 Executant el script del Xat 
 

Primer ens hem d’assegurar de tenir instal·lat el Perl 5.0 o superior a la nostra 
màquina Linux, i que la primera línia del fitxer chat.cgi inclou la seva localització 
exacta. Nosaltres hem hagut de canviar aquesta localització de : 
#!/usr/local/bin/perl –T a #!/usr/bin/perl –T. 
 
 Ara per accedir al Xat tot just hem d’escriure la seva adreça des del nostre 
navegador Windows. Concretament el nostre el trobarem a l’adreça: 
 
 http://www.intracentre/cgi-bin/chat/chat.cgi 
 
 
 
 Suport tècnic 
 
 El podrem trobar a l’adreça: www.extropia.com 
 També en aquesta adreça ens podrem descarregar el fitxer 
chat.distribution.tar que conté tots els fonts per instal·lar el nostre xat. 
 
         
 

Treballant amb el xat 
 

Hem escollit aquest xat perquè és molt senzill treballar amb ell, a part de que, com a 
qualsevol WebXat, no ens cal cap software especial per fer-lo servir (n’hi a prou amb un 
navegador qualsevol). El fet de que estigui implementat en Perl és un valor afegit, ja què 
fàcilment podrem (si ho considerem necessari) modificar el codi per adaptar-lo a les nostres 
necessitats (per exemple pot ser interessant traduir-lo al Català). Veiem ara com funciona. 

 
Ens connectarem al xat mitjançant la pàgina principal del nostre servidor Apache (un 

altre opció és col·locar l’accés una mica més amagat perquè els nostres alumnes no ho 
trobin tan fàcilment i no puguin fer-ho servir indiscriminadament). 
 
 A la pàgina següent podem veure l’aspecte de la pàgina principal del nostre servidor i 
l’enllaç per connectar-se al xat de l’escola. 
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  Aquest és l’aspecte que presenta el xat a la seva versió original. Ara cal que ens 
identifiquem (amb un nom qualsevol) i entrarem al xat. Els valors amb asterisc son 
opcionals, de fet només cal indicar el nom, els missatges a visualitzar, el temps de refresc 
en segons i el Chat room. Tenim dos  rooms (canals) anomenats CGI Programing i Open 
Forum (que es poden modificar i/o ampliar, només cal retocar el codi font en Perl). 
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Seleccionem l’Open forum, polsem el botó Enter The Chat Room i  entrarem al Xat 
Una vegada dins podrem veure el següent menú, des d’on podrem dialogar amb qualsevol 
altre usuari que estigui al nostre mateix canal. 
 

 
  
  
 Com podem veure tots els missatges apareixen en anglès, però no és difícil fer la 
adaptació al nostre idioma; només es tracta de revisar els fitxers .pl ó .cgi, mirar de trobar 
les diferents frases i traduir-les al català.   
 

Cada vegada que algú entra dins del nostre room serem avisats amb un missatge. 
Podem veure que després de l’usuari faro, han entrar també carlos i Marta. Aquests no 
tenen perquè ser usuaris registrats al servidor (de fet el xat és anònim, i els noms poden 
perfectament ser ficticis). 
 

Quan enviem un missatge, amb la finestra Which User To Send To podrem indicar 
el destinatari. Amb ALL arribarà a tothom que estigui connectat al nostre room, fins i tot a 
nosaltres mateixos. Als missatges apareix el nom de l’usuari que l’envia, de manera que  
resulta molt fàcil seguir una conversa encara que hi hagi molta gent al canal. 

 
Aquest xat no requereix gaires recursos, i pot funcionar perfectament (si és que no hi 

ha massa gent connectada) a una màquina poc potent, com per exemple el 486 que es 
recomanava al cus D70. Ara, per a no sobrecarregar-lo massa, una de les coses que 
interessa canviar es el temps d’actualització per defecte (temps que han d’esperar els 
usuaris per rebre els nous missatges de la llista), deixant-lo per exemple en uns 5 o 6 
segons. Això es pot modificar editant el fitxer : chat-html.pl i canviant-lo tal i com s’indica a 
continuació: 
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Línies originals del fitxer: 
 
<TD ALIGHT=RIGHT>Automatic Refresh Rate (Seconds):</TD> 
<TD><INPUT NAME=refresh_rate VALUE="0"></TD> 
 
Les canviarem per: 
 
<TD ALIGHT=RIGHT>Tems de refresc (en segons):</TD> 
<TD><INPUT NAME=refresh_rate VALUE="5"></TD> 
 
Com podem veure ja de passada hem fet la traducció al català. Podríem continuar i 

acabar de traduir tot aquest fitxer i llavors veuríem tots els missatges del formulari en català, 
lo que no estaria pas malament. 

 
 Continuant amb la prova del xat, ara que uns altres usuaris, carlos i Marta s’han 
afegit al nostre room, si consultem els usuaris connectats amb el botó View Occupants 
podrem veure, durant uns segons, quins usuaris estan connectats dins del nostre tema 
(Open Forum). 
 
 

 
 

També, com a la majoria dels xats podem enviar un missatge a un usuari qualsevol 
del nostre tema sense que ningú més ho rebi. Això ho fem canviant el destinatari de Which 
User To Send To per Marta per exemple. 

 
A la pàgina següent, l’usuari faro ha enviat un missatge de benvinguda a l’usuari 

Marta, recentment incorporat al xat. Com podem veure a la pàgina següent, només ell i la 
Marta rebran aquest missatge.  
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Això és el que veu l’usuari carlos: 
 

 
 
 Aquí tenim el que veu Marta: 
 

 
 

La resta d’opcions ja ens les podem imaginar, no cal insistir més. Per sortir del xat 
farem servir el botó Log Off. 

 
El text dels botons, també es pot modificar editant el fitxer: chat-html.pl 

  

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



WEB-XAT ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 8 de 8 

 
Encara que aquest és de fet és un xat molt senzill, ja és suficient perquè els usuaris 

de la nostra xarxa puguin dialogar entre ells (i també amb altres usuaris que es connectin 
externament des d’Internet) en temps real i iniciar-se en el mon dels xats. 
 
  
 Configuració del nostre xat 
 
 Per configurar el nostre xat caldrà editar i modificar el fitxer: chat.setup. De fet una 
modificació gairebé imprescindible serà la dels noms dels temes. Una possible alternativa 
podria ser: 
 
 @chat_rooms = ("Lliure", "ESO", "Batxillerat", "Professors"); 

@chat_room_directories =  ("Chat_Lliure", "Chat_ESO", 
"Chat_Batxillerat", "Chat_Professors"); 

@chat_room_variable =  ("lliure", "eso", "batxillert", "professors");         
 
D’aquesta manera tindrem 4 rooms o temes per distribuir als usuaris del nostre xat. 

Concretament aquests canals son els següents: 
 

• Lliure 
• ESO 
• Batxillerat 
• Professors 

 
La resta, de moment, ho podem deixar com està. 
 

 
 Canviar l’idioma del xat 
 
 Ja hem apuntat com podem fer una traducció del codi del xat per passar-ho a català; 
de fet cal modificar bàsicament 2 fitxers, que son: 
 chat.cgi 
 chat-html.pl 
 
 Pot ser un treball interessant que s’encarreguin els mateixos alumnes de fer la 
traducció al català d’aquest software (si és que els tenim prou confiança). 
 
 Jo mateix he experimentat modificant aquests fitxers. De fet,  l’aspecte del xat que es 
pot veure a les imatges dels exemples, tot i que els missatges encara no estan traduïts, no 
és el del programa original. He modificat el codi font perquè el text dels missatges aparegui 
en negreta i es pugui distingir millor de la resta. Això es fa en aquest cas modificant el fitxer 
chat.cgi. 
 
 Per afegir la característica de negreta a una línia HTML cal situar-la entre els 
caracters: <B>i </B>. Si ho volem en cursiva llavors serà: <I></I>. 
 
 Bé, podeu mirar d’instal·lar aquest software i provar el seu funcionament al vostre 
servidor. Segurament els alumnes dels vostres instituts aplaudiran la iniciativa. 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



WEBMIN ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 1 de 3 

 
 

Webmin, una interfície d’administració via web  
 

 
El Webmin és un software que ens permet configurar molts aspectes del nostre 

servidor de forma remota.  
 
Procedirem a la instal·lació del Webmin, que hem descarregat de l’adreça que 

s’indica en el curs D70 (Serveis de xarxa  amb GNU/Linux) i que concretament és: 
 

http://webadmin.sourceforge.net/webmin/download/ 
 

Nosaltres treballarem però amb la versió: webmin-0.93.tar.gz de Març del 2002 (la 
darrera que en aquests moments està disponible) i que ocupa uns 4.5 Mbytes. 
 

Per descomprimir el fitxer ho farem perquè resulti més senzill des de Windows (amb 
el Samba hem compartit un directori i podem accedir al fitxer fent servir eines d’alt nivell com 
WinZip). L’hem descomprimit i copiat finalment al directori /root/Software. A partir d’aquí 
hem creat un directori webmin-0.93 amb tots els fitxers necessaris per a la instal·lació.  
 

Ara anem des de Linux a aquest directori (/root/Software/webmin-0.93) i executem 
l’script setup.sh  
 

Aquest script ens demana certs paràmetres com per exemple: 
 

Config file directory [/etc/webmin] 
Log file directory [/var/webmin] 
Full path to perl... [/usr/bin/perl] 

 
En els tres primers acceptarem les opcions per defecte. 

 
Després ens demana el sistema operatiu que fem servir. Nosaltres estem fent servir 

el Linux RedHat (opció 4). 
 

A continuació ens demana la versió. Nosaltres hem instal·lat la versió 7.0 (opció 10). 
 

Web server port (default 10000). Aquí escollim l’opció per defecte 
 

Login name (default admin):  També escollim l’opció per defecte 
Login password: Aquí fixem un password que ens agradi. 

 
Web server host name (default linux.delcentre.cat): També aquí acceptem l’opció per 

defecte. 
 

Start Webmin at boot time (y/n): Responem y (yes) 
 

A continuació comença un procés automàtic que acabarà en uns segons (depen en 
tot cas de les característiques de la nostra màquina) i ja tindrem instal·lat el Webmin. 
 

Ara podrem accedir al software mitjançant l’adreça: www.intracentre:10000/ 
El que podrem veure amb el navegador serà: 
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Ara caldrà seguir el curs D70 per mirar de configurar aquesta eina. Per exemple pot 
ser interessant escollir el castellà com idioma per defecte.  
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 Ho farem des del següent menú: 
 

Webmin 
 Webmin Configuration 
  Language 
   Spanish 

  
  

En seleccionar actualitzar el canvi d’idioma tindrà efecte. 
 
Aquesta versió de Webmin és, com podem veure, més atractiva que la que es va 

instal·lar al curs D-70 i té moltes funcions noves que caldrà estudiar amb tranquil·litat. En tot 
cas val la pena recordar que aquesta eina cal utilitzar-la amb molta precaució, i que en cap 
cas pot substituir la configuració per consola.  
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Usuaris connectats a Samba 
 

A continuació veurem un script que ens permet visualitzar els usuaris connectats a 
Samba i els fitxers que estan fent servir.  
 
El llistat d’aquest script anomenat smbstatus.cgi és el següent: 
 
#!/usr/bin/perl   
# **********************************************************   
# *           *   
# * Author: Quinn P. Coldiron      *   
# * Date: 12-1-97        *   
# * Program: This program shows current users of the   *   
# * Samba server.        *   
# *           *   
# ********************************************************** 
# Use cgi-lib CGI library for PERL.   
require "/var/www/cgi-bin/cgi-lib.pl";   
$date = `date`;   
$users = `/usr/bin/smbstatus`;   
# Get the data from the form.   
# &ReadParse;   
# print &PrintHeader;   
# Indiquem al navegador el tipus de fitxer que anem a enviar 
print "Content-type: text/html\n"; 
# Cal una línia en blanc abans d'enviar les dades 
print "\n"; 
 
print "<HTML>\n";   
print "<HEAD>\n";   
print "<TITLE>Usuaris connectats a Samba</TITLE>\n";   
print "</HEAD>\n";   
print "<BODY BGCOLOR= #D4D4D4>\n";   
 
print "<CENTER><H1>Relació d'usuaris connectats a Samba en 
data:<br>\n</CENTER>";  
print "<CENTER>$date</H1>\n</CENTER>";   
for the UNPLINUX server.<br>\n";   
print "<CENTER>Aquesta pàgina informa dels usuaris connectats al servidor i 
dels fitxers que estan fent servir.<br>\n</CENTER>";   
print "<CENTER>Seleccioneu actualitzar des del navegador per actualitzar 
les dades.<br>\n</CENTER>";   
print "<PRE>$users</PRE>\n";   
print "</BODY>\n";   
print "</HTML>\n"; 
 
 

Aquest script el vaig trobar per casualitat a internet (ja no recordo l’adreça exacta) i 
malgrat que, per cortesia, he conservat el nom del seu autor, la veritat és que el programa 
original a mi no m’anava bé i l’he hagut de modificar (afegint i sobretot traient coses) fins que 
ara sembla que funciona prou bé. També he fet la traducció dels missatges (el fitxer original 
estava en anglès). 
 

Cal advertir que aquest script necessita la llibreria cgi-bin.pl (es pot baixar també 
d’internet). Aquesta llibreria s’ha col·locat, juntament amb el fitxer smbstatus.cgi, al directori 
/var/www/cgi-bin. (Aquest directori es diu /home/httpd/cgi-bin a la versió 6.2 de Red Hat). 
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La sortida d’aquest programa és pot consultar mitjançant un navegador qualsevol a 

l’adreça: www.intracentre/cgi-bin/smbstatus.cgi des de dins de la nostra xarxa. Si ho 
consultem des d’Internet haurem de fer servir el nom públic del nostre servidor. En el nostre 
cas serà: http://x8992.ppp.xtec.es. 

 
La sortida d’aquest script té l’aspecte que es pot veure a continuació: 
 

 
 
 

En aquest cas només podem veure la informació referent a un usuari (soc jo mateix 
fent proves a casa). Veiem que l’usuari carlos té oberts 4 fitxers al seu espai del servidor. 
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Instal·lant al Linux un servidor de Notícies 

 
 

A continuació veurem com podem instal·lar i configurar al nostre ordinador Linux un 
servidor de news (notícies). El servidor l’hem provat en un ordinador 486 DX2 a 33 MHz amb el 
sistema operatiu Red Hat 6.2 i a funcionat perfectament.  

 
El servidor de notícies es diu inn (Inter Net News) i és un sistema complert d’Usenet per 

a les notícies d’Internet. Disposa d’un dimoni innd que gestiona les entrades i sortides i un altre 
dimoni nnrp que gestiona les lectures. 

 
Hi ha dues maneres de fer la instal·lació de l’inn. Una és a partir d’un fitxer rpm. 

Concretant per al Red Hat 6.2 es necessita el paquet: inn-2.2.2-3.i386.rpm, que podrem trobar 
al mateix CD-ROM de la distribució original.  

 
Un altre opció és instal·lar-ho a partir del codi font, que sempre serà una versió més 

actual. Ho podem baixar de: 
 
ftp://ftp.vix.com/pub/inn 
 

 Ja hem explicat en alguna ocasió el procediment per compilar i instal·lar un programa a 
partir del seu codi font (veure per exemple l’apartat Neomail per a més informació); nosaltres 
però aquesta vegada no ens complicarem la vida i farem servir el paquet rpm que trobarem al 
CD de Red Hat. 
 

A la versió 6.2 de Red Hat caldrà assegurar-se que tenim instal·lat prèviament el paquet: 
cleanfeed-0.95.7b-7.noarch.rpm 
 

Com que nosaltres no ho teníem, per instal·lar-ho farem 
# mount /mnt/cdrom 
# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS 
# rpm –ivh cleanfeed-0.95.7b-7.noarch.rpm  

 
Ara ja podem instal·lar el paquet del servidor de News. 

 
Per fer-ho seguirem uns passos semblants als esmentats anteriorment. 
# mount /mnt/cdrom 
# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS 
# rpm –ivh inn-2.2.2-3.i386.rpm 

 
Per esbrinar a on han quedat els fitxers podem fer: 
# whereis innd 

 
Normalment els directoris d’instal·lació seran, pels binaris: 
/usr/bin/innd 
i pel manual: 
/usr/man/man8/innd.8.gz 
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Els fitxers de configuració han quedat a: /etc/news i son propietat de l’usuari i el grup 
news. Concretament d’aquest directori els arxius que més ens interessen son: 
 
 
Fitxer inn.conf 
 
En aquest fitxer caldrà controlar i/o modificar els següents valors: 
 
domain  Domini inicial, sin punt final. 
fromhost  Que posar a la línia from. Per defecte és el FQDN del servidor local. 
moderatormailer A on enviar els missatges moderats si no ho troba al fitxer moderators 
pathhost Que posar a les capçaleres Path i Xref headers. Per defecte és el FQDN 

del servidor local. 
server   Host Servidor NNTP local al que ens hem de connectar. 
 
Nosaltres hem indicat:  
domain  http://x8992.ppp.xtec.es 
fromhost  http://x8992.ppp.xtec.es 
organization  Servidor de notícies del Ramon Berenguer IV. 
server   localhost 
moderatormailer root@linux.delcentre.cat 
 
 
Fitxer newsfeeds 
 
Aquest fitxer manté la configuració que fem servir pels missatges o articles, i té com a valors 
principals: 
<size  Límit màxim de l’article 
>size  Límit mínim de l’article 
Aitems Característiques de control de l’origen dels articles. 
Nm  Només grups moderats que verifiquin el model 
Nu  Només grups no moderats que verifiquin el model 
 
 
Fitxer nnrp.access 
 
Aquest fitxer identifica a quins equips se’ls permet enviar i rebre notícies des del nostre servidor. 
Perquè el sistema funcioni podem posar permisos globals de lectura i envio als diferents hosts. 
Té com a paràmetres més interessants: 
 

R El client pot llegir articles. 
P El client pot enviar articles 
username: Clau que ha de fer servir el client per poder enviar articles. 
modelos: A quin grup pot accedir l’usuari. 

 
Per defecte hi ha indicats uns quants valors en aquest fitxer, entre ells: 
*:: -no- : -no- :!*   No permetem l’accés a ningú 
localhost:Read Post:::*  Permetem l’accés al host local 

 

http://x8992.ppp.xtec.es/
http://x8992.ppp.xtec.es/
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Nosaltres afegirem la següent línia al fitxer nnrp.access per permetre l’accés a tothom 

al nostre servidor de News. En tot cas haurà de ser l’administrador del sistema qui decideixi a 
qui permetrà l’accés al servidor de notícies. 

*:Read Post:::* 
 
 
Fitxer incomming.conf 
 
En aquest fitxer especifiquem noms i adreces dels llocs que ens subministren notícies i altres 
paràmetres relacionats. Des d’aquest fitxer podem, per exemple, variar el nombre màxim de 
connexions, que per defecte és 8. 
 

max-connections 8 
 
Hem d’especificar el nostre propi host com lloc per rebre notícies: 
peer ME { 
 hostname: “localhost, 127.0.0.1” 
} 
 
Tots aquests valors ja figuren per defecte en el fitxer, així que no els tocarem. 

 
 
 

Verificació del funcionament 
 

Una vegada realitzades les modificacions pertinents, hem de verificar que tot estigui 
correcte. Ho farem amb la utilitat inncheck que verifica entre altres coses el fitxer newsfeeds 

Per trobar-la podem fer: 
# whereis incheck 
Ens indicarà /usr/bin/incheck. Com que està en el PATH només caldrà cridar-la. 

 
inncheck segurament ens indicarà alguns problemes que haurem de solucionar. A 

nosaltres ens ha detectar permisos incorrectes en tres fitxers, que hem corregit abans de 
continuar endavant. 

 
Després, quan tot estigui correcte ja podem iniciar el nostre servidor de notícies amb: 

#/etc/rc.d/rc.news. Si tot ha anat bé rebrem l’avís: Starting inn i el nostre servidor de news ja 
estarà en funcionament.  

 
Per estar-ne segurs ho podem verificar amb: # ps aux | grep inn o amb l’utilitat innstat. 
Si tot va bé l’inn estarà en execució. Ara el que cal fer és afegir grups de notícies. Ho 

farem amb l’ordre ctlinnd. Amb les següents instruccions afegirem 3 grups de notícies de noms 
ESO Batxillerat i Professors al nostre sistema. 

 
# ctlinnd newgroup ESO  
# ctlinnd newgroup Batxillerat 
# ctlinnd newgroup Professors 
 

 



NEWS ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 4 d’11 

 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  

Per afegir altres grups al servidor ho farem de la mateixa manera, però cal tenir present 
que per un institut de dimensions reduïdes no val la pena trencar-se la closca rumiant molts 
grups de notícies que segurament després ningú visitarà; amb uns quants de senzills, ben 
escollits, ja en tindrem prou. 

 
Ara que ja tenim funcionant l’inn com a servidor de news, el que cal fer a continuació és 

configurar els equips clients perquè facin servir el nostre host com el seu servidor de notícies.  
 
 
 

Configurant el client de notícies 
 

Nosaltres indicarem com configurar Netscape per treballar amb el nostre servidor de 
notícies; si fem servir un software diferent el procés potser serà una mica diferent.  

 
Des del menú d’inici de Windows cridarem al gestor de perfils del programa Netscape. 

 

 
 

Crearem un nou usuari i el farem servir d’exemple. 
 

 
 
 

Veiem que ja tenim uns quants usuaris, afegim un altre al que anomenen jesus, que 
suposem que ja està registrat al servidor Linux. 
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 Ja hem vist el funcionament dels menús anteriors a l’apartat Imap, per tant no insistirem 
molt.  Bàsicament hem indicat les dades del nou usuari. També podem fer servir el nom 
x8992.ppp.xtec.es i l’IP 193.145.89.92 per identificar el nostre servidor de correu. Recordem 
que linux.delcentre.cat i l’IP 192.168.0.2 son valors locals. 
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Indiquem que el nostre servidor de correu és IMAP i ull!, aquest pas és diferent; ara 
indiquem l’adreça IP (o el nom, si tenim habilitat el servei DNS), del nostre servidor de notícies. 
Nosaltres hem indicat l’IP local del nostre Linux. El port és el que apareix per defecte (119). 
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 Acabem la configuració amb el botó Finalizar i ja ho tenim. Ara per accedir al grup de 
notícies que vam crear ho podem fer des del menú: 
 

 
 

 Ens apareix el client de correu de Netscape, però ara si seleccionem la darrera entrada 
de la finestra de la dreta podrem dialogar amb el servidor de notícies que vam instal·lar. 
 

 
 

Si clickem amb el botó dret del ratolí al damunt d’aquesta entrada, se’ns desplegarà un 
menú des d’on podrem fer:  

 
• Subscriure’ns a un grup de notícies. 
• Eliminar el servidor de grups de notícies 
• Veure les seves propietats.  
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Si escollim la darrera opció (Propietats del servidor ...) veurem la següent informació: 
 

 
 

Si escollim la primera (Subscriure’s als grups de notícies...), ens apareix el següent 
diàleg, a on podem veure tots els grups de notícies (els que nosaltres hem creat amb la 
instrucció ctlinnd i altres que ja estaven per defecte al sistema). 
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Ens subscrivim a uns quants grups i acceptem. 
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Com podem veure el menú del client de notícies ha canviat d’aspecte, ara ens apareixen 
els 3 grups als que tot just ens hem subscrit. 

 
Ara ja podem provar a enviar un missatge al nostre grup de notícies. Es fa com si 

s’estigués enviant un e-mail a un usuari qualsevol, només que en aquest cas ho rebrà tothom 
que estigui subscrit al grup de notícies. 

 
 
Recomanacions finals 
 
Si volem que un determinat grup pugui enviar fitxers binaris en els seus missatges farà 

falta editar el fitxer: /etc/news/cleanfeed.conf i canviar la línia: 
 

 ‘block_binaries’ => 1 per: ‘block_binaries’ => 0. 
 

S’haurà de valorar però, si permetem que els grups puguin acceptar binaris juntament 
amb els missatges, perquè si els usuaris comencen a enviar fitxers de grans dimensions a les 
llistes, poden omplir ràpidament el disc dur del servidor (sobretot si només comptem amb un vell 
486 amb un disc petit per implementar el nostre servidor de notícies). 

 
Si volem aprendre més coses sobre el servidor de news, podem fer servir les següents 

instruccions: 
# ctlinnd –h|more  # man makeactive 
# man innd   # man inn.conf 
# man active   # man newsfeeds 
# man ctlinnd  # man moderators 
 
Uns directoris interessants per revisar son: 
 
/var/lib/news/ 
Conté per exemple el fitxer active amb la relació dels grups i les seves propietats. 

Aquest fitxer es pot editar manualment si volem donar d’alta molts grups simultàniament. Es pot 
consultar l’ajuda amb # man active per aprendre més coses d’aquest arxiu.  

 
/var/spool/news/ 
En aquest directori queden els articles dels diferents grups. Concretament els 3 nous 

grups que hem creat han quedat a: /var/spool/news/articles/ en forma de directoris. Dins 
d’aquests subdirectoris queda el text dels missatges en forma de fitxers numerats com 1,2,3... 

 
Tot i que abans hem esmentat l’ordre # /etc/rc.d/rc.news com la manera d’inicialitzar 

l’inn, de fet quan l’instal·lem es crea al directori /etc/rc.d/init.d un script anomenat innd que en 
teoria ha de provocar que s’inicialitzi el servei cada vegada que engeguem la màquina. 
Malauradament a la versió d’inn que nosaltres hem provat (la que es subministra al CD del Red 
Hat 6.2) aquest scirpt té un problema i el dimoni no s’inicialitza (tampoc ho fa si executem 
directament  /etc/rc.d/init.d/innd start). Per solucionar-lo cal editar aquest fitxer i comentar o 
eliminar la línia que diu: [-d /usr/lib/news ] || exit 0. En el nostre cas, aquest directori no 
existeix i quan l’script arriba a aquesta línia surt sense haver carregat el dimoni innd ni donar 
cap missatge explicatiu. Aquest problema està solucionat a la versió d’inn que es subministra 
amb el Red Hat 7.0. 
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 Malgrat que ara ja tenim en marxa el nostre servidor de news, cal dir que perquè ens 
pugui donar un servei òptim l’hem de configurar correctament. Potser ens interessarà afegir 
moderadors, grups de notícies privats, etc. Només una acurada lectura dels manuals de l’inn 
ens permetrà adaptar-lo a les nostres necessitats. 
 
 També caldrà valorar si aquest servei (i també altres de les que hem parlat al llarg 
d’aquest estudi) s’ofereixen només per a la nostra xarxa interna o voldrem que siguin 
accessibles també des d’Internet. Si optem per aquesta darrera opció cal tenir present que si 
molts usuaris el fan servir des de fora, poden disminuir la nostra velocitat d’accés a Internet. 
Tampoc podem oblidar que cada “port” que obrim a l’exterior (el servidor de news té assignat el 
port 119) és una porta d’entrada a possibles intrusions al nostre sistema; per tant potser caldrà 
limitar l’àmbit d’aquest i d’altres serveis a la nostra intranet.  
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Com instal·lar el servidor IRCd sota Linux – RedHat 

 
IRC són les sigles d'Internet Relay Xat i signifiquen la possibilitat d'utilitzar un servei 

en la nostra xarxa (i també des d’Internet) perquè els nostres usuaris xerrin entre si en 
temps real. 

 
L'IRC va nàixer fa uns deu anys, quan el finlandès Jarkko Oikarinen va escriure el 

primer programa per a poder efectuar conversacions amb una estructura client-servidor. La 
seva expansió va ser molt ràpida, ja que molt aviat es va implantar en la xarxa nacional 
finlandesa (FUNET), i posteriorment en Noruega, Suïssa i Estats Units.  
 

La primera gran xarxa d'IRC va ser EFNet (1990), i després van sorgir altres com 
UNDERNET ( http://www.undernet.org), IRCNet, DALNET, STARCHAT, STARLINK, etc. 
També hi ha xarxes per a les persones de parla hispana, com REDLATINA, IRC-HISPANO 
(http://www.irc-hispano.org) o la més recent, ESNET ( http://www.esnet.org). Algunes 
d'aquestes xarxes són de gran magnitud: per exemple, en UNDERNET existeixen més de 
deu mil canals.  

 
Per poder muntar un IRC a la nostra intranet/extranet necessitarem un servidor i 

també un client per cada ordinador que es vulgui connectar. El servidor serà la màquina que 
executi el dimoni ircd i els clients seran els programes que els usuaris utilitzin per a 
enganxar-se a aquest servidor. 

 
 Aquest apartat és bàsicament la traducció i adaptació d’altres manual trobats a 
Internet (més algunes coses que jo he afegit de la meva pròpia collita) i descriu amb detall el 
procés d’instal·lació d’un servidor IRC per Linux.  

El  procés que es descriu s’ha provat amb èxit sobre els següents equips:  

• PC AMD K6-II 500 Mhz, 128 Mb RAM, 10 Gb IDE UDMA  

 Amb sistema operatiu Linux RedHat 7.0  

• PC 486 DX2 33 Mhz, 24 Mb RAM, 1 Gb  

 Amb sistema operatiu Linux RedHat 6.2  

La instal·lació s’ha efectuat a partir del codi font obtingut d’Internet (de fet no vam 
trobar cap versió .rpm d’aquest software). El nom del fitxer comprimit que s’ha fet servir és:  

ircd-2.10.02-1.tgz (d’uns 400 Kb)  

Es pot buscar a ftpsearch.lycos.com  

Es possible obtenir un codi font més actual a la pàgina web indicada: 

http://www.xs4all.nl/~carlo17/ircd-dev/ 

A continuació indiquem tots els passos necessaris per a instal·lar i configurar 
correctament aquest servidor d’IRC 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  
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Descomprimir el codi font: 
Entrem com a root, descarreguem el programa per exemple al directori /root i ho 

descomprimim amb: 

# tar -zxvf ircd-2.10.02-1.tgz 
v: Serveix perquè s’imprimeixin detalladament els noms dels arxius. 
z: Fa la descompressió del format tgz a tar. 
x: Extreu els arxius en forma recursiva. 
 

En executar aquesta instrucció, es crearà un directori ircd amb 3 fitxers comprimits 
per mitjà de bz2. Entrarem en aquest directori i descomprimirem el fitxer principal del mode 
següent: 

# cd ircd 

# bzip2 -d ircd_2.10.02.orig.tar.bz2  

És crearà el fitxer ircd_2.10.02.orig.tar. El descomprimirem amb: 

# tar -xvf ircd_2.10.02.orig.tar 

No ens cal el paràmetre z perquè aquest fitxer ja no està comprimit. 

Es crearà el directori ircu2.10.02. Els altres fitxers es poden esborrar. 

El directori ircu2.10.02 convé moure'l a /usr/src 
# mv ircu2.10.02 /usr/src  
# cd ..  
# rm -rf ircd 

  

Compilar el programa 
 Canviem ara al directori del nostre irc 

# cd /usr/src/ircu2.10.02/ 

Es poden llegir les instruccions d'instal·lació en el fitxer INSTALL  que trobarem en 
aquest directori. A continuació executarem: 

./configure 

i s’iniciarà un procés de configuració automàtic.  

Després executarem la següent instrucció:  

# make config  

I anirem contestant a les preguntes que se'ns formulen. 

Si no sabem què contestar, generalment Enter (l'opció per defecte) serà la resposta 
més encertada. A continuació veurem una relació de les qüestions que ens planteja el 
programa i la manera com nosaltres les hem respost 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  
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Which compiler do you want to use (CC) [gcc] (NEW)  
Respondrem gcc que és el que ens ofereix per defecte. 
 
GAT flags should I pass to gcc [none] .. 
Hem respost l’opció per defecte [-g –O2 –pipe] amb ENTER. 
 
Do you need extra include directories [none] .. 
Hem respost l’opció per defecte [none] amb ENTER. 
 
Which linker flags do you need [none] 
Hem respost l’opció per defecte [none] amb ENTER. 
 
Which extra libraries do you need [none] 
Hem respost l’opció per defecte [-lcript -lresolv] amb ENTER. 
 
In which directory should I install the ircd binary (BINDIR) … 
Hem respost /usr/local/bin. 
 
What should he name of the installed symbolic link to the executable be … 
Hem escollit ircd. 
 
Which permissions do you want the binary to have  
Hem escollit 711 l’opció per defecte. 
 
Which owner do you want the binary to have  
Hem escollit root (l’opció per defecte). Després ho canviarem. 
 
Which group do you want the binary to have  
Hem escollit root (l’opció per defecte). 
 
Where should I install the man page 
Hem escollit /usr/local/man (l’opció per defecte). 
 
* Operting system specific defines 
You have poll(), but do you wnt to use it …? 
Hem escollit Y (l’opció per defecte). 
 
* Host specific defines 
What is the domain name of your network  
Hem respost intracentre  (pot ser també x8992.ppp.xtec.es). 
 
Please give a random seed of eight characters 
Hem respost 12345678 (l’opció per defecte). 
 
Does your host have a reliable clock …? 
Hem respost N que era l’opció per defecte, encara que, potser si que tenim un 
rellotge fiable. 
 
* General defines 
Change root (/) after start of daemon …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Do you want the demon set its own uid/gid …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  
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Allow to specify configuration file on command line  …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Set up a Unix domain socket to connect clients/servers …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Do you need virtual hosting …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). No tenim cap domini virtual 
 
Will you connect to more then one server at a time …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
* Debugging (do not define this on production server) 
Do you enable debugging output …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Do you want memory- allocation and/or leak checking …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
* Paths and files 
Directory where all ircd stuff resides  
Hem respost /usr/local/lib/ircd (l’opció per defecte). 
 
The following filenames are either full paths or files within DPATH 
Server configuration file 
Hem respost ircd.conf (l’opció per defecte). 
 
Server MOTD file 
Hem respost ircd.motd (l’opció per defecte). 
 
Server remote MOTD file (3 lines max) 
Hem respost remote.motd (l’opció per defecte). 
 
File for server pid 
Hem respost ircd.pid (l’opció per defecte). 
 
* Loggin (filenames are either full paths or files within DPATH) 
Do you want to log G-files to a separate files …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Do you want to log connecting users to a separate files …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Do you want to log Opers to a separate files …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Do you want to use syslog …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
* Configuration 
Use crypted passwords for N: lines …? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  
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Use crypted passwords for operators …? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Max amount of internal send buffering (bytes) 
Hem respost 300000 (l’opció per defecte). 
 
Max size of the total of all sendqs  
Hem respost 3 (l’opció per defecte). 
 
Max receive queue for clients (bytes) 
Hem respost 1024 (l’opció per defecte). 
 
Maximum number of network connections 
Hem respost 252 (l’opció per defecte). 
 
Default client listen port 
Hem respost 6667 (l’opció per defecte). 
 
Nickname history length 
Hem respost 800 (l’opció per defecte). 
 
Allow Opers to see (dis)connects of local clients …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Do you want to use R: lines in your configuration file … ? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
* Oper commands 
Allow (local) Opers to see all local invisible users …? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Allow Opers to see all invisible users …? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Do not truncate obnoxiously long /who output for opers …. ? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Allow Opers to use the KILL command … ? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Allow Opers to use the REHASH command … ? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Allow Opers to use the RESTART command … ? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Allow Opers to use the DIE command … ? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Allow Opers to add local G-lines … ? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Allow Opers to connect from a remote site …? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  
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Allow local opers to use the REHASH command … ? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Allow local opers to use the RESTART command … ? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Allow local opers to use the DIE command … ? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Allow local opers to add local G-lines … ? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
* Server characteristics 
Do you want to have a default LIST parameter …? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Give default LIST parameter 
Hem respost [T<10] (l’opció per defecte). 
 
K: line comments treated as a file … ? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Only nullify idle-time on PRIVMSG …? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
* Mandatory defines (you should leave this untouched) 
Check for clones (y!)…? 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Check clone limit (2!) 
Hem respost 2 (l’opció per defecte). 
 
Check clone period (20!) 
Hem respost 20 (l’opció per defecte). 
 
Check clone delay (600!) 
Hem respost 600 (l’opció per defecte). 
 
Max auto connects per class (1!) 
Hem respost 1 (l’opció per defecte). 
 
* Never define this on a production server 
Enable message logging …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Only allow KILLs of local clients …? 
Hem respost N (l’opció per defecte). 
 
Max server idle time (60) 
Hem respost 60 (l’opció per defecte). 
 
Class 0 ping frequency (120) 
Hem respost 120 (l’opció per defecte). 
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Class 0 connect frequency (600) 
Hem respost 600 (l’opció per defecte). 
 
Min time before a link is good (300) 
Hem respost 300 (l’opció per defecte). 
 
Wait before reconnecting to good link (10!) 
Hem respost 10 (l’opció per defecte). 
 
connect(2) timeout (90!) 
Hem respost 90 (l’opció per defecte). 
 
KILL nick chase time limit (30) 
Hem respost 30 (l’opció per defecte). 
 
Max number of channels per use (recommended: 5) 
Hem respost 10 (l’opció per defecte). 
 
Max number of silence masks (15!) 
Hem respost 15 (l’opció per defecte). 
 
Expected average banmask  length (40!) 
Hem respost 40 (l’opció per defecte). 
* 
* 
Use .config of THIS source tree as your upgrade default 
Hem respost Y (l’opció per defecte). 
 
Una vegada hem respost a tot això, el procés continua automàticament, i quan s’aturi 

haurem d’executar: 
# make 
# make install 
En acabar, el servidor ircd ja ha estarà instal·lat en el nostre sistema. Si hem 

acceptat les opcions per defecte, en /usr/local/lib/ircd trobarem els fitxers de configuració i 
en /usr/local/bin/ircd l'executable. 

 

 

Permisos als fitxers i directoris del programa 
Aquest executable no permet que l'arrenqui l’usuari root; per a saltar-se aquesta 

limitació, cal seguir els següents passos: 

# chmod 755 /usr/local/lib/ircd/ -R 
# cd /usr/local/bin/ 
# cp ircd fircd 
# chown carlos.carlos fircd 
# chmod 6777 fircd 

 
En aquestes darreres línies hem fer varies coses: 
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• Primer hem canviat l’atribut de tots els programes del directori /usr/local/ircd i 

inferiors a 755 (permís per llegir i executar per a tothom). 
 
• Després hem generat el fitxer fircd a partir del link ircd. 
 
• Per últim hem canviat el propietari i el grup del fitxer (que inicialment era root) per 

l'usuari carlos, del grup carlos i l’hem canviat els permisos a 6777. Si no existeix 
aquest usuari en el nostre equip, farem això mateix amb un altre usuari qualsevol 
que no sigui el root. 

 
 

Configurant l’IRCd 
La configuració principal del servidor s'estableix en el fitxer: 

/usr/local/lib/ircd/ircd.conf 

Aquest fitxer no existeix per defecte. En canvi, sí que tenim aquest altre: 

/usr/local/lib/ircd/example.conf 

Cal canviar-li en nom perquè l’ircd el trobi. Ho farem de la següent manera: 

# mv /usr/local/lib/ircd/example.conf /usr/local/lib/ircd/ircd.conf 

 

També cal modificar alguns paràmetres d’aquest fitxer. 

L’editarem, amb el vi, per exemple, i li canviarem les següents línies: 

M:London.UK.EU.UnderNet.org:*:[127.0.0.1] University of London, England:6667:1 

per aquesta altra: 

M:linux x8992.ppp.xtec.és:*:[127.0.0.1] Ramon Berenguer IV, Santa Coloma:6667:1 

x8992.ppp.xtec.és el nom de la nostra màquina Linux, Ramon Berenguer IV el nom 
del nostre I.E.S. i Santa Coloma el nom de la nostra ciutat. 

 

També hem canviat: 

A:The University of London:Undernet IRC server:IRC Admins <irc@london.ac.uk> 

per aquesta altra: 

A:Ramon Berenguer IV, Santa Coloma:Undernet IRC server:IRC Admins 
<root@x8992.ppp.xtec.és> 

root@x8992.ppp.xtec.és l'e-mail de l'administrador de la nostra màquina Linux, 
Ramon Berenguer IV el nom del nostre I.E.S. i Santa Coloma el nom de la nostra Ciutat. 

Finalment, eliminem o comentem la línia: 

P:/tmp/.ircd:::6667 
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La substituirem per aquesta altra: 

# P:/tmp/.ircd:::6667 
 

 Queda per fer un últim canvi, si volem que els usuaris de la nostra xarxa local puguin 
accedir al nostre servidor IRC, i és comentar o eliminar la línia: 

 k:192.168.*:klines/martins 

 que ha de quedar com: 

# k:192.168.*:klines/martins 
 
Respecte d’aquest fitxer, no entrarem en més detalls, a nosaltres ja ens funciona 

amb les mínimes modificacions que hem fet, però si volem més informació, alguns dels seus 
identificaadors més importants tenen el següent significat:  
 

A: informació sobre els administradors:  
1. Companyia  
2. Localització  
3. Direcció de contacte  
 
M: informació sobre el servidor:  
1. Nom del host  
2. Direcció IP (opcional)  
3. Nom del servidor IRC  
4. Port (generalment, 6667). 
  
K: restriccions d'accés a usuaris o xarxes completes:  
1. Nom del host.  
2. Horari.  
3. Nom d'usuari.  
  
C i N: connexions a altres servidors d'IRC.  
R: estableix restriccions a través d'un programa extern de validació.  
D: una altra forma d'impedir connexions a xarxes senceres, mostrant un comentari. 
E: excepcions a la línia K.  
F: superexcepció (semblant a l'anterior, però es salta els límits de classes d'usuaris).  
Y: defineix una classe d'usuari:  
 
1. Nombre de classe.  
1. 1 Per a qualsevol 
2. 2 Per a tots 
3. 10 Locals 
 
1. Freqüència de ping (segons).  
2. Usuaris per IP.  
3. Nombre màxim d'enllaços.  
4. Grandària de la cua d'enviament.  
  
 
I: permet l'accés a algunes màquines:  
1. Domini o direcció IP. 
2. Password del client.  
3. No documentat (generalment '*').  
4. No documentat.  
5. Nombre de classe associada.  
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o: defineix operadors locals (recomanat):  
1. usuario@host.  
2. Clau encriptada. 
3. Nick de l'operador.  
4. No documentat (generalment 0).  
5. No documentat (generalment 0).  
  
O: defineix operadors globals.  
P: configura ports addicionals.  
  

Arrancar i forçar arrancada automàtica: 
 Per a executar ara el servidor, cal fer el següent: 

/usr/local/bin/fircd -c -q –s 

Podrem comprovar que el servidor ja funciona usant un client d'IRC i connectant-nos 
a la nostra màquina pel port 6667. 

Per a forçar l'arrancada de l'ircd a l'inici, una manera de fer-ho, que no la més 
convenient (llegir una mica més endavant), és afegir al final de /etc/rc.d/rc.local la següent 
línia: 

/usr/local/bin/fircd -c -q -s 
 

 Informació addicional 
 Si voleu muntar un xat per al vostre portal o pàgina web podeu trobar applets java 
capaços de connectar-se a aquest servidor IRCd. Un dels millors, que funciona prou bé, 
ràpid i barat es pot trobar en: http://appletchat.kipelhouse.com/ 

A més disposa d'una versió shareware i una demo en aquesta mateixa web. 

 

 Arrencada professional del servei 
 Si volem tenir un control professional sobre el servei ircd d’una manera semblant a 
com ho fem, per exemple, amb l’squid, ens podem construir fàcilment un script professional.  

 Script d’arrencada 

 Per poder arrencar, aturar, reiniciar o consultar l’estat del nostre servidor IRC, podem 
fer servir el següent script. És una petita variació dels altres scripts que es poden trobar al 
directori /etc/rc.d/init.d. L’anomenarem ircd 

 El llistat del nostre script serà el següent: 
#! /bin/sh 
# ircd  InterNet Relay Chat 
# 
# description:  Aquest script ha estat desenvolupat per Joan Carles Faro 
#                   per controlar el servidor ircd anomenat: fircd. 
# 
# processname: fircd 
 
# Source function library. 
. /etc/rc.d/init.d/functions 
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# Get config. 
. /etc/sysconfig/network 
 
# Check that networking is up. 
if [ ${NETWORKING} = "no" ] 
then 
 echo "Red inaccesible" 
 exit 0 
fi 
 
# Verifiquem si existeix el programa 
[ -f /usr/local/bin/fircd ] || exit 0 
# Verifiquem si existeix el directori dels fitxers de configuració 
[ -d /usr/local/lib/ircd ] || exit 0 
 
RETVAL=0 
# See how we were called. 
case "$1" in 
  start) 
 echo -n "Starting IRCD system: " 
 # L'executem com l'usuari carlos 
 daemon --user carlos /usr/local/bin/fircd -c -q -s 
 RETVAL=$? 
 [ $RETVAL -eq 0 ]  
 echo 
 ;; 
  stop) 
 echo -n "Stopping IRCD service: " 
 killproc fircd 
 RETVAL=$? 
 [ $RETVAL -eq 0 ]  
 echo 
 ;; 
  status) 
 status fircd 
 RETVAL=$? 
 ;; 
  reload) 
        echo -n "Reloading IRCD Service: " 
 killproc fircd -HUP 
 RETVAL=$? 
 ;; 
  restart) 
 $0 stop 
 $0 start 
 RETVAL=$? 
 ;; 
  *) 
 echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload}" 
 exit 1 
 ;; 
esac 
exit $RETVAL 

 Aquest fitxer que anomenarem ircd cal copiar-lo al directori /etc/rc.d/init.d. Aquí es 
fiquen tots els scripts d'arrancada i parada que s’executaran en qualsevol runlevel.  

 Ara per engegar el servei només caldrà fer: /etc/rc.d/init.d/ircd start. Si el cridem 
sense paràmetres ens indicarà els possibles formats de la crida, que son concretament:  

• start  Permet iniciar el servei 
• stop Permet aturar el servei 
• restart Permet reiniciar el servei 
• status Ens indica l’estat (aturat o en funcionament) del servei. 
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Perquè el servei es posi en funcionament en engegar l’ordinador ens caldrà a més 

especificar en el runlevel concret en que volem que s’iniciï (normalment 3 ó 5). Per fer això 
s'ha de fer un soft link en el directori rc3.d o rc5.d, dins el directori /etc/rc.d. 

 
# ln -s ../init.d/ircd S85ircd 

Ara quan engeguem la màquina s’iniciarà el nostre servei. Per aturar-lo quan s’aturi 
el servidor caldrà fer altres softs links. Concretament: 

En /etc/rc0.d, /etc/rc1.d, /etc/rc2.d, /etc/rc4.d, /etc/rc5.d i /etc/rc6.d 

# ln -s ../init.d/ircd K05ircd 

 
POSSIBLES ERRORS:  

• Si dóna com resultat el següent missatge: "Server not started ERROR: do not run 
ircd setuid root. Make it setuid a normal user." significa que no s'han col·locat bé els 
permisos (chown carlos.carlos fircd i chmod 6777 fircd). Verifiqueu les 
característiques de fircd (6777 amb un usuari diferent de root).  

• Normalment sempre diu "Server not started", però sí que està funcionant (ho podem 
comprovar amb ps aux | grep fircd o amb service ircd status) ... No cal que ens 
preocupem, la instal·lació s'ha realitzat correctament i el servidor IRCd funciona.  

 

Client d'IRC per Linux 
 
 

La funció d'un client d'IRC és connectar-se al servidor i filtrar la informació disponible 
per a cada usuari. A més, també ha d'encarregar-se d'enviar els missatges i comandos que 
escriu l'usuari per mitjà del protocol d'IRC.  

 
El client habitualment resideix en la màquina de l'usuari i es connecta al servidor a 

través d'un port (generalment el 6667). Hi ha clients d'IRC per a totes les plataformes, atès 
que no cal que la plataforma client coincideixi amb la del servidor. Per confirmar el bon 
funcionament del servidor podem, si volem, instal·lar un client per a Linux al mateix 
ordinador servidor. 
  

 
Per a aquest Sistema Operatiu, els programes més coneguts són:  

 
 Kirc ( ftp://ftp.kde.org/): el més antic client en l'entorn KDE. Té un entorn gràfic molt 
aconseguit, però li falten algunes característiques bàsiques. 
  
 Ksirc ( http://www.ksirc.org/): també per al KDE i resultat de l'evolució d'un client en 
mode text (el Sirc). Està encara en fase de desenvolupament.  
 
 Keric ( http://www.indonesia-undernet.org/keirc): un altre més que funciona sota KDE 
i és un dels més prometedors, encara que encara està molt lluny de poder oferir una versió 
completament estable. 
  
 BitchX ( http://www.bitchx.com/): el client en mode text preferit pels usuaris de Linux.  
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 ScrollZ ( http://www.scrollz.com/): té característiques semblants al BitchX, i és el més 
veterà de tots, la qual cosa li permet aconseguir una bona velocitat i un gran nivell 
d’eficiència (menor consum de recursos). 
  
 YagIRC ( http://www.sicom.fi/~ikioma/yagirc.html). Client per a l'entorn GNOME, prou 
recent i capaç de mostrar una interfície en mode text o en mode gràfic.  
 

Nosaltres comentarem la instal·lació de BitchX, tot i així consulteu el fitxer irc 
d’aquesta mateixa col·lecció per veure com s’instal·la a les estacions el client per Windows  
 
 
Descripció de BitchX  
 
Entre les seves característiques estan:  

• Diverses conversacions en el mateix canal.  
• Múltiples servidors.  
• Autocompletat de nicks.  
• Suport per a scripts.  
• Client de FTP incorporat. 

 
  Noves característiques exclusives, com són: client de correu integrat i un reproductor 
de CDs musicals.  
 
 
Obtenció i instal·lació  
 

El BitchX pot aconseguir-se en http://www.bitchx.com/, des d'on es poden obtenir 
també diversos arxius (un d'ells conté el paquet bàsic i els altres són accessoris opcionals). 
  

Després de descomprimir i desempaquetar l'arxiu (Ex. BitchX75p, BitchX75p3) amb 
l'orde tar en el directori /usr/local/BitchX/, obtindrem directament els executables, ja que es 
distribueix amb els fonts ja compilats. 
  
 
Configuració del BitchX 
 

No conté cap arxiu de configuració, sinó que les opcions s'estableixen per mitjà de 
variables d'entorn. Les principals són:  

 
 IRCNICK: estableix el nick per defecte. 
 IRCUSER: estableix el nom d'usuari per defecte.  
 IRCNAME: permet escriure el nom real de l'usuari.  
 IRCSERVER: nom del servidor a utilitzar.  
 IRCPORT: port a utilitzar.  
 

És convenient donar valor a aquestes variables en els scripts d'arrancada o bé en 
l'arxiu ~/.profile de cada usuari del sistema.  
 
 
Execució  
 

L'executable s'anomena BitchX-tcl, però resulta convenient crear un enllaç simbòlic, 
per exemple amb el nom irc, situat en un directori que formi part del path per a simplificar el 
treball dels usuaris. 
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Client d’IRC 

 
Una vegada instal·lat el software ircd al servidor, seguint els passos que vam veure a 

l’apartat IRCD només ens queda instal·lar un client IRC a cada estació perquè els nostres 
usuaris puguin dialogar en temps real amb els seus companys. 

 
En principi qualsevol client per Windows ens anirà bé. Nosaltres hem escollit un de 

molt popular, el mIRC. El primer pas es baixar-se d’Internet una versió del programa. 
Nosaltres hem fet servir la 5.91. Si executem el software mirc591t.exe veurem el diàleg de 
presentació del programa, que té el següent aspecte: 
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Per continuar endavant polsem Next i apareix informació de la llicència del programa. 

Seleccionem Yes per acceptar-la i al diàleg que apareix, amb el botó Browse, canviem el 
directori d’instal·lació per c:\Archivos de programa\mirc  
 

Immediatament començarà la instal·lació que trigarà uns pocs segons (depèn en tot 
cas de la potència de la nostra màquina). Mentre duri el procés el programa ens informa 
mitjançant una barra del percentatge de la instal·lació que s’ha completat. 
 

 
 

 
 Quan acaba la instal·lació se’ns ofereix la possibilitat de llegir el fitxer d’ajuda de 
l’aplicació. Si seleccionem el botó Finish, podrem començar a fer servir el programa. 
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Aquest és el diàleg de presentació del programa. Des d’aquí tenim la possibilitat de 
registrar-nos, d’aprendre més coses del programa o de visitar la Web de mIRC. Per poder 
continuar hem de tancar aquest diàleg. 

 
 

 
 

Quan ho fem ens apareix el menú que es pot veure a la imatge. Des d’aquest menú 
ens podem connectar a un servidor IRC de la llista o escollir l'opció Add per afegir un nou 
servidor al programa mIRC.  
 

 
 
 

Escollim Add per afegir el nostre servidor. Estem fent la connexió des d'una màquina 
de la xarxa local, i per tant, les dades seran les següents: 
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Si treballéssim a través d’Internet, des de l’ordinador de casa per exemple, les dades 
per configurar el nostre client IRC serien les següents: 
 

Description:  Xat Ramon Berenguer 
IRC Server: 193.145.89.92 
Port(s) : 6667 

 
 Aquests valors dependran de les característiques particulars de cada centre, la 
informació subministrada és només un exemple. 
  

Una vegada complimentat el formulari seleccionem Add i el programa ens 
emmagatzemarà la nova informació a la seva base de dades. Cada vegada que ens 
vulguem connectar al nostre xat només haurem d’escollir-lo de la llista (per defecte queda 
seleccionat el servidor IRC que s’ha fet servir en últim lloc). 

 
Anem ara a entrar al xat i verificar el correcte funcionament del programa ircd i també 

del mIRC. Ens identificarem com l’usuari Carlos 
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Per entrar al xat polsarem el botó Connect to IRC Server  i ens connectarem al 
nostre IRC. El primer que ens demana és el nom del canal (també rep els noms de: tema, 
room, etc..). Només es veuran els usuaris que estiguin al mateix canal. Podem triar un 
qualsevol dels que ens ofereix, però també podem crear un de nou, que és el que hem fet 
nosaltres. Al nou canal li hem anomenat Comun; el farem servir per dialogar amb l'Encarna. 
Per entrar cal polsar el botó Join.  

 
 

 
 
 

L’Encarna també haurà d'entrar al xat, com ha fet Carlos i escollir com a nom del 
canal Comun. Si no ho fes així no es veurien i no podrien parlar. 

 
El primer que obre un canal apareix identificat amb el caràcter @, i té certes 

atribucions de les que no ens ocuparem. Consulteu el manual del programa per aprendre 
més coses del seu funcionament. També podeu consultar l’ajuda del mIRC per conèixer 
diferents instruccions que us permetran dialogar amb el servidor IRC i extreure d’ell el 
màxim partit. 
 

L'usuari Carlos (i en general tots els usuaris que estiguin compartint el mateix 
“room”), rep un avís quan un nou usuari es connecta al seu canal, d'aquesta manera li pot 
enviar un missatge de benvinguda. A la imatge de la pàgina següent, podem veure com 
Carlos saluda a Encarna i aquesta li respon. Els missatge estan precedits pel nom de 
l’usuari. D’aquesta manera és molt fàcil seguir una conversa, encara que hi hagi moltes 
persones al mateix canal i estiguin parlant totes alhora. 

 
A la finestra de la dreta apareix la llista de les persones que estan compartint el 

nostre canal. En aquest cas, només hem fet la prova amb 2 usuaris. El símbol @ identifica, 
com ja hem dit, a l’usuari que ha obert el canal (els altres noms figurren sense rés al davant) 
i apareix sempre en primer lloc. Cada usuari que estigui connectat al servidor en aquest 
room veurà exactament el mateix a la finestra de la dreta. 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



IRC ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 6 d’11 

 

 
 

A la figura inferior veiem el que ha vist l’Encarna (que tot just ha sortit del canal) de 
tota aquesta conversa.  
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 Quan Encarna deixa el xat, Carlos és avisat. A partir d’ara Carlos ja no pot parlar 
amb ningú; la finestra de la dreta l’indica que ja només està ell ocupant el canal. 
 
 
  

Versió per Windows 3.1 
 
 D’aquest software disposem també d’una versió per Windows 3.1 (una raó més per 
no llançar encara aquells vells ordinadors). A la pantalla de presentació del programa podem 
veure també la foto del seu autor. Aquesta vegada però, en blanc i negre. 
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 Ens estalviarem la descripció del procés d’instal·lació, ja que és molt semblant al de 
la versió per Windows 95/98 i passarem directament a parlar de com fer funcionar el nostre 
client IRC. 
 
 Una vegada instal·lat el programa. Quan el cridem per primera vegada escollirem 
l’opció Add per afegir un nou servidor IRC. Al diàleg que apareix, introduirem les dades del 
nostre Linux 
 

 
 

 
 Ara el programa ens demanarà les nostres dades: Name, E-Mail i Nickname. Ens 
podem identificar amb un nom qualsevol (nosaltres hem fet servir Carlos). El camp que 
realment té importància dins del xat és el Nickname (motiu) ja que serà per aquest nom com 
ens reconeixeran la resta d’usuaris. El camp Alternative s’utilitza en cas de que el nostre 
Nickname ja estigués fent-se servir per un altre usuari. 
 
 

 
 
 

Una vegada hem introduït les característiques del nostre servidor y les nostres dades 
escollim el botó Connect to IRC server! per connectar-nos al servidor. 
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El primer pas és establir la connexió amb el servidor. Per fer-ho clickarem al damunt 

de la primera icona de l’esquerra. Per abandonar el xat només caldrà escollir la segona 
icona. En aquesta versió (a diferencia de la de Windows 95/98) hi ha una icona diferent per 
connectar-se i desconnectar-se del xat. 

 
Ara ja podem xatejar. Per fer-ho clickem sobre la cinquena icona de la barra d’eines 

(Channels Folder) i apareix un menú a on podrem escollir un dels noms de canals existents 
o crear-ne un de nou. Nosaltres hem fet servir el canal: casual; el seleccionem y a 
continuació premem el botó Join per entrar. 
 

A la imatge podem veure l’aspecte del mIRC en funcionament. Ara mateix, segons 
podem veure a la finestra de la dreta hi ha 5 persones compartint el nostre canal. Faro va 
ser el primer en entrar al canal, per això apareix en primer lloc amb l’identificador @ al 
davant. A més de Faro estan dialogant en aquest canal 4 persones mes: 

• Carlos 
• Fernandez 
• Miguel 
• Otro 

 
Aquests usuaris no fa falta que estiguin registrats al nostre sistema per poder fer 

servir el xat, qualsevol que tingui accés a un ordinador del centre ho pot fer. 
 

 
 
 Fins i tot és possible que usuaris externs a la nostra xarxa local puguin entrar en el 
nostre xat, (caldrà valorar la conveniència de permetre-ho). Llegir les reflexions finals 
d’aquest article a on es parla de tot això. 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



IRC ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 10 d’11 

 
 

 
 
 Aquí podem veure el diàleg establert entre aquest cinc usuaris. A mesura que els 
ocupants deixin el xat, els altres seran advertits, i a la finestra de la dreta també aniran 
desaparèixent els noms dels usuaris que jo no es troben en línia. En aquest cas ja només 
queda al canal l’usuari Faro. Fernandez, Carlos, Otro i Miguel han sortit en aquest ordre. 
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Reflexions finals 
 
 Actualment els xats tenen una gran popularitat, sobre tot entre la gent més jove, per 
això que de ben segur aquest software serà molt valorat i utilitzat pels alumnes del nostre 
institut; això si, s’haurà de vigilar que no ho facin servir durant les hores de classe. 
 
 Un altre aspecte que convé analitzar és la conveniència o no de que el nostre 
servidor de xat sigui accedit des de l’exterior de la nostra xarxa. Si ho permetem, els nostres 
alumnes podran comunicar-se amb els seus companys quan estiguin malalts o fins i tot quan 
hagin acabat els seus estudis i deixat l’institut. Això pot ser interessant, però potser el nostre 
sistema no podrà suportar (sobre tot si es tracta d’un vell 486) la càrrega que representa 
donar un servei d’aquest tipus. A més, si molta gent accedeix externament al nostre xat 
també pot quedar ressentida la nostra velocitat de connexió a Internet. Valorats els pros i els 
contras, sota el meu punt de vista, és preferible restringir l’ús d’aquest xat a la nostra xarxa 
local. 
 
 
 

Restringint l’accés al xat 
 
 Per impedir l’accés extern al nostre xat hi ha diferents possibilitats: 
 
 La primera, i potser la més senzilla és bloquejar el seu port 6667 directament en el 
router. Per defecte en els routers subministrats als instituts pel PIE tots els ports del router 
(excepte potser el 80 d’HTTP) apareixen bloquejats; o sigui que no caldrà fer rés. 
 
 Si obrim el port del router, una manera de bloquejar l’accés al servei directament en 
el nostre Linux és mitjançant la combinació dels fitxers /etc/hosts.allow i /etc/hosts.deny 
 
 Si al fitxer hosts.deny afegim senzillament la línia: 
 ALL: ALL 
 bloquejarem tots els serveis per tothom. 
 
 Per autoritzar l’ús de tots els servei als usuaris de la nostra xarxa local caldrà afegir 
al fitxer hosts.allow la línia: 
 ALL: 192.168.0. 
 
 O directament habilitar exclusivament el servei  ircd 
 ircd: 192.168.0. 
 
 Un altre possibilitat és fer el control amb el programa ipchains (veure l’apartat 
Tallafocs per  més informació). 
 
 Bé, espero que trobeu útil aquest servei (de ben segur que els vostres alumnes sí 
que ho faran); però aneu en compte, no us enganxeu... 
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Instal·lant un Servidor d'ICQ a la nostra Intranet 
 
 

ICQ en anglès es pronuncia igual que I seek you, (et busco), és un programa de xat 
que notifica en tot moment qui està en línia i permet contactar a l'instant amb aquestes 
persones. Ja no cal quedar amb els amics a una hora i un dia determinat, ICQ  t'alerta quan 
es connecten (evidentment sempre que ells tinguin també instal·lat l’ICQ). 

 
Amb ICQ es pot xerrar, enviar missatges, arxius, sons, jugar en línia, crear la nostra 

pàgina web, enviar targetes de felicitació o simplement estar en contactes amb amics 
mentre es navega per la xarxa. El programa ICQ s'executa com a programa de fons, 
consumint un mínim de memòria i recursos, mentre es treballa amb altres aplicacions. 
 

ICQ ens alerta quan els nostres amics o col·laboradors es connecten, permetent-nos 
treballar eficaçment al tenir moltes funciones a tan sols un click de ratolí. A més de les 
funcions abans esmentades també es poden executar aplicacions externes a través d'ICQ, 
com  telefonia per Internet o videoconferència. 
 

Totes aquestes funcions estan organitzades en un senzill programa que s'integra 
perfectament en la barra de tasques de l'ordinador. 

 
 
 

Funcionament de l’ICQ 
 

Quan instal·lem el client d'ICQ (es pot descarregar de www.icq.com o de qualsevol 
dels servidors de fitxers existents), el programa ens demana que ens registrem en un 
servidor d'ICQ, el qual es connecta a una xarxa de servidors que estan interconnectats a 
través d’Internet. Al registrar-nos rebem un número d'ICQ. Aquest número, juntament amb 
una contrasenya, ens identifica com usuaris d'ICQ. Si perdem la contrasenya, en 
www.icq.com és possible sol·licitar l'enviament de la clau per correu electrònic. S'enviarà a 
l'adreça d'e-mail que vam fer servir al registre de dades personals d’ICQ. 

 
També tenim l'opció d'afegir les nostres dades personals, facilitant que altres usuaris 

d'ICQ ens puguin localitzar. Es pot també posar el nostre número d'ICQ a la nostra pagina 
Web o en la nostra targeta de negocis perquè altres usuaris del programa puguin trobar-nos 
i comunicar-se amb nosaltres. 
  
 Per poder treballar amb aquesta eina tant potent, necessitarem dues coses. El client 
(un programa gratuït que es pot descarregar d’Internet) i el servidor. Buscant per Internet 
hem trobat l’últim element que ens feia falta per arrodonir la nostra intranet; es tracta d'un 
servidor d’Icq experimental que vam trobar a l’adreça: 
 

http://membres.lycos.fr/icqd/ 
 

La veritat és que de moment té certes mancances, però promet molt. Els seus 
desenvolupadors ens diuen que al setembre disposaran ja d’una versió beta, però jo no 
m’he pogut esperar i he volgut posar en funcionament aquesta primera. 
 

De moment només es disposa del fitxer binari per un processador intel 386. 
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Instal·lació del servidor d'ICQ 
 
Ara explicarem els passos que hem fet per baixar-lo i provar-lo. 
 
De la Web esmentada anteriorment ens hem baixat 3 coses: 
 
• Una eina per registrar usuaris al servidor d’ICQ, de nom: 

register_0.95_i386..95_i386. 
• Un fitxer ZIP de nom ICQWin.zip amb el client d’ICQ (icq.exe) per Windows 

95/98, una actualització (ICQ 1.111 to icq 1.113.exe) i un fitxer icq.reg per 
modificar el registre de Windows. 

• El fitxer binari del servidor ICQ per Linux anomenat serveur. 
 

Primer van copiar l’executable i la eina de registre al directori: /usr/local/bin. Del 
nostre servidor. L’executable el van reanomenar com icqd (per defecte el seu nom era com 
ja hem dit serveur). 
 

Després des d’aquest directori vam executar el programa icqd passant-li com a 
paràmetre el port de treball del servidor. Concretament vam fer: 

./icqd 4000 (ó ./icqd 4000 ttyp1 si no volem veure missatges a la pantalla del 
servidor). 
 

En carregar-se el programa ens va indicar:  
Directori data is not reachable. 
It will be created 
 
i va crear un directori de nom data a partir de /usr/local/bin. 
 
També ens va donar el següent missatge: 
VOILA L’UIN COURANT -> 1001 <-  

 
 Aquest missatge ens indica que el proper usuari que es crearà  al servidor rebrà com 
a UIN (identificador d’ICQ) el valor 1001. 
 

Després vam donar d'alta tres usuaris al servidor amb l’eina 
register_0.95_i386..95_i386 que és un fitxer executable per Linux. Les dades que ens va 
demanar van ser l’IP del servidor que en el nostre cas és 192.168.0.2 i el port de treball que 
serà el 4000. El programa els va assignar els UIN: 1001, 1002 i 1003 i ens va demanar els 
seus passwords que van quedar emmagatzemats a: /usr/local/bin/data/ com els fitxers 
1001.basic, 1002.basic i 1003.basic. En aquests fitxers i en text pla apareix la contrasenya 
que hem fet servir per  cada usuari. 
 

A continuació  vam comprovar que el dimoni icqd estava en execució amb: 
# ps –aux | grep icqd 
 
 
Script d’arrencada del servei 

 Per poder arrencar, aturar, reiniciar o consultar l’estat del nostre servidor IRC més 
fàcilment, podem (de la mateixa manera que vam fer amb el servidor IRC) fer servir un 
script. Serà molt semblant a qualsevol dels altres scripts que es poden trobar al directori 
/etc/rc.d/init.d i l’anomenarem icqd i tindrà l’aspecte que es pot veure a la pàgina següent. 
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 El llistat del nostre script serà: 

#! /bin/sh 
# 
# icqd Servidor d'ICQ 
# description: Aquest script ha estat desenvolupat per Joan Carles Faro per  
#    controlar el servidor ICQD anomenat: icqd. 
# processname: icqd 
 
# Source function library. 
. /etc/rc.d/init.d/functions 
 
# Get config. 
. /etc/sysconfig/network 
 
# Check that networking is up. 
if [ ${NETWORKING} = "no" ] 
then 
 echo "Red inaccesible" 
 exit 0 
fi 
 
# Verifiquem si existeix el programa 
[ -f /usr/local/bin/icqd ] || exit 0 
 
RETVAL=0 
 
# See how we were called. 
case "$1" in 
  start) 
 echo -n "Starting ICQD system: " 
 # Canviem al directori del programa 
 cd /usr/local/bin 
 # daemon --user carlos ./icqd 4000 
 # Li pasem com a paràmetre el port del servei (4000) i el de sortida 
 # Això no es veuen els missatges. 
 exec ./icqd 4000 ttyp1 
 # RETVAL=$? 
 # [ $RETVAL -eq 0 ]  
 # echo 
 ;; 
  stop) 
 echo -n "Stopping ICQD service: " 
 killproc icqd 
 RETVAL=$? 
 [ $RETVAL -eq 0 ]  
  echo 
 ;;  
  status) 
 status icqd 
 RETVAL=$? 
 ;; 
  reload) 
        echo -n "Reloading ICQD Service: " 
 killproc icqd -HUP 
 RETVAL=$? 
 ;; 
  restart) 
 $0 stop 
 $0 start 
 RETVAL=$? 
 ;; 
  *) 
 echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart|reload}" 
 exit 1 
 ;; 
esac 
exit $RETVAL 
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 Aquest fitxer que anomenarem icqd cal copiar-lo al directori /etc/rc.d/init.d. Aquí es 
fiquen tots els scripts d'arrancada i aturada que s’executaran en qualsevol runlevel. 

 Ara per engegar el servei només caldrà fer: /etc/rc.d/init.d/icqd start. Si el cridem 
sense paràmetres ens indicarà els possibles formats de la crida, que son concretament:  

• start  Permet iniciar el servei 
• stop Permet aturar el servei 
• restart Permet reiniciar el servei 
• status Ens indica l’estat (aturat o en funcionament) del servei.  
 
Perquè el programa ICQD es posi en funcionament en engegar el servidor ens caldrà 

a més especificar en el runlevel concret en que volem que s’iniciï el nostre servei 
(normalment 3 ó 5). Per fer això s'ha de fer un soft link a l’script concret en el directori rc3.d 
o rc5.d dins de /etc/rc.d amb la següent instrucció: 

 
# ln -s ../init.d/icqd S85ircd 

Ara quan engeguem la màquina s’iniciarà el nostre servei. Per aturar-lo quan s’aturi 
el servidor caldrà fer altres softs links. Concretament: als directoris: 

/etc/rc0.d, /etc/rc1.d, /etc/rc2.d, /etc/rc4.d, /etc/rc5.d i /etc/rc6.d 

# ln -s ../init.d/icqd K05icqd 

 

 

Donant-se d’alta al servidor d’ICQ. 
 
 Per donar-se d’alta al servidor d’ICQ no fa falta fer-ho directament al servidor amb el 
programa register_0.95_i386..95_i386; es pot fer des del mateix client d’ICQ. Veure els 
apartats Icq o Icqw31 per a més informació. 
 
 
 

Recomanacions finals 
 
 Potser aquest servei val la pana de mantenir-lo confinat dins dels límits de la nostra 
xarxa local, no només perquè sigui encara experimental, si no perquè tampoc ha estat 
dissenyat per a donar un servei molt més ampli que aquest; si hem de fer cas dels seus 
autors, aquest software ha estat pensat per utilitzar-se en una LAN sense accés a Internet. 
De fet tampoc no volem fer-li la competència a Mirabilis oi ?. 
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Instal·lació del client d'ICQ 
 

Una vegada tenim instal·lat i en funcionament el nostre servidor d’ICQ, ara ja només 
ens queda instal·lar el client per Windows i provar els 3 usuaris que vam crear en el seu 
moment (veure l’apartat Icqd per a més informació). 
 

Mirabilis desenvolupa el que podríem anomenar el client ICQ per excel·lència per 
Windows 95/98. També té una versió d’aquest client per a Windows 3.11 (veure l’apartat 
Icqw31) que podem instal·lar als ordinadors més antics. Fins i tot existeix una versió per 
DOS que nosaltres no hem provat i per tant no comentarem.  
 

Aquest client l’hem descarregat, de  la mateixa Web a on vam trobar  el servidor ICQ 
per Linux (consultar l’apartat Icqd), però també el podem trobar a: www.icq.com i d’altres 
mirrors. 

 
Anem a comentar com serà la instal·lació pel nostre cas particular que, no cal dir-ho, 

no és el cas més general. Cal indicar que qui vulgui fer servir un altre servidor d’Icq diferent 
al que nosaltres hem instal·lat, farà falta que consulti la documentació de Mirabilis. 

 
En el fitxer comprimit de nom: IZQWin.zip, trobarem els següents arxius: 

 
icq.reg    139  bytes 
icq.exe    1.418.825 bytes 
ICQ 1.111 to 1.113.exe  258.945 bytes 
 
 
El primer que farem és executar el programa d'instal·lació del client d'ICQ per 

Windows (programa icq.exe). Podrem veure el menú de presentació que és quelcom com: 
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El menú anterior ens informa de que aquesta que tenim és una versió beta del 

programa i només per a us personal. Si agraïm la llicència podrem continuar amb la 
instal·lació. 
 

 
 
 

Si polsem Next, ens demanarà el directori d'instal·lació. Acceptarem el directori per 
defecte: c:\Archivos de programa\ICQ, però en cas necessari també podem escollir un 
altre destinació diferent. 

 
 

 
 

 
Ens demana si volem afegir l’ICQ al menú inicial de Windows, i la veritat és que és 

una decisió que cal valorar acuradament per les raons que s’indiquen a la pàgina següent. 
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 Si l’afegim l’ICQ al menú inicial de Windows, cada vegada que arrenquem la màquina 
s’intentarà connectar al servidor, ja que l’idea d’aquest programa és la de mantenir-nos 
permanentment en línia amb la resta d’usuaris (de fet per gaudir de les avantatges de l’ICQ 
cal que sigui així). Hem de tenir pressent però, que si el servidor no ho tenim 
permanentment engegat, la connexió fallarà; a més provablement no tothom del centre ho 
voldrà fer servir. La millor alternativa per tant és respondre No a aquesta pregunta i només 
executar el programa client quan vulguem connectar-nos. Així no sobrecarregarem el 
Windows innecessàriament. 
 
 A continuació seleccionem el nom del grup de programes per al client d’ICQ. 
Acceptem l’opció per defecte: Mirabilis ICQ. 
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 En polsar a sobre del botó Next el programa ens indica que la instal·lació a finalitzat. 
Ara continuarem amb l’apartat de configuració; però abans de continuar ens hem 
d’assegurar de que tenim en funcionament el nostre servidor d’ICQ. 
 

 
 
 

Ara és el moment, d'actualitzar el registre amb el fitxer icq.reg; però primer caldrà 
editar-lo i canviar l'adreça del Default Server Host que per defecte és 192.168.0.1 a 
192.168.0.2 que és la IP del nostre servidor Linux. 
 

Concretament el fitxer ha de quedar de la següent manera: 
 

REGEDIT4 
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Mirabilis\ICQ\DefaultPrefs] 
"Default Server Host"="192.168.0.2" 
"Default Server Port"=dword:FA0 

 
Farem amb el ratolí un doble click al damunt del fitxer icq.reg i les dades que conté 

seran afegides al registre de Windows. Immediatament rebrem un avís que així ho indicarà. 
Ara ja podem passar a la configuració del programa. 
 

Al menú que apareix a continuació indicarem que ja tenim el nostre número d'UIN. 
Farem servir el que ens ha subministrat el servidor d’ICQ per al primer usuari que hem donat 
d'alta: el 1001. 
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També podem escollir que el mateix servidor ens subministri un número d’ICQ. Si ho 

fem entrarem en un menú a on se’ns demanaran les nostres dades i obtindrem el següent 
número d’UIN, en seqüència (un més que el que va ser assignat al darrer usuari que es va 
registrar d’aquesta manera). 

 
Aquí podem escollir entre l’opció de fer servir el firewall i el proxy o no. Nosaltres per 

aquesta prova no l’utilitzarem, però caldrà que ens ho plantegem seriosament en el futur. 
 

 
 

 
 Ara ens demana si volem que les nostres dades d’utilització del programa siguin 
registrades anònimament en Mirabillis (concretament el temps i la duració dels nostres 
missatges o el tipus de dades enviades). Respondrem que no. 
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Ara introduïm les dades de l’usuari. Només es necessita el número UIN (que com 
van dir és el 1001 per al primer usuari registrat) i el password que vam fer servir en el seu 
moment (quan el vam donar d’alta al servidor). 

 

 
 

 Una vegada introduïdes correctament aquestes dates rebrem el següent missatge 
que ens indica que ja s’ha completat el registre. 
 

 
 

 Ara cal que ens recordem sempre de dos coses:  
 

• El número d’ICQ (1001 al nostre cas). 
• El password.  
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 Ara podem fer Done i tancar les finestres que ens apareixen. Amb el nostre client 
d’ICQ en funcionament veurem el següent menú.  
 

 
 

Si tanquem completament el nostre client, i ens tornem a connectar. Ens demanarà 
el nostre password i una vegada introduït ens connectarem un altre cop al servidor. 
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Cada vegada que ens connectem se’ns mostra el NetTip of the Day. Si no volem 

que aparegui més només caldrà indicar-ho en aquest diàleg.  
 

Si clickem al damunt del botó System (al diàleg principal del programa) podrem veure 
els missatge emmagatzemats 
 

 
 
 

Tenim un missatge del sistema donant-nos la benvinguda, per llegir-lo només cal 
clickar al seu damunt amb el ratolí. Concretament diu: 
 

 
 

Voldrem però entrar en connexió amb altres usuaris de la nostra xarxa. Ara veurem 
com es fa. 
 

Anem a afegir usuaris al nostre client d’ICQ. Per fer-ho polsarem al botó superior 
Add Users i afegirem els altres clients que hem creat (recordem que tenien d’UIN’s els 
valors: 1002 i 1003).  

 
 Els usuaris es poden afegir per e-mail, per Nickname (apodo) o, molt més fàcilment, 
pel seu identificador d’ICQ (UIN). Nosaltres escollim aquesta darrera alternativa. 
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Afegim primer l’usuari 1002 
 

 
 

Polsem Next i ens apareix un missatge de reconeixement. 
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Si fem el mateix amb l’altre usuari ja podrem comunicar-nos amb tots dos. Cal 
recordar però que per poder establir contacte amb 1002 o 1003 es requereix la seva 
autorització. Els podem enviar un missatge per demanar-la. En el nostre exemple ens 
identifiquem amb el nostre nom per a que l’usuari 1003 (Encarna), sàpiga que és en Joan 
Carles qui l’envia el missatge.  

 
Una vegada obtinguda la corresponent autorització per part de l’Encarna ja podrem 

afegir-la amb total funcionalitat a la nostra llista de contactes. 
 

 

 
 
 

Ara afegirem altres usuaris al nostre menú de contactes, (en aquest cas però farem 
servir la seva adreça electrònica).  

 
Per poder continuar afegint nous usuaris, escollirem l’opció: Yes, show me how. 
 
 

 
 
 

Això ens permetrà enviar-los correu encara que aquests usuaris no estiguin fent 
servir un client d’ICQ. 
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Podem afegir un missatge personalitzat per avisar-nos quan, qualsevol dels usuaris 

d’ICQ que hem afegit als nostres contactes, es registra al servidor d’ICQ 
 

 
 

 

 
 

 
Polsem OK per acceptar i podem seguir afegint les dades d’altres usuaris. Una 

vegada hem acabat d’introduir tots els nostres contactes polsarem el botó Done i ja tindrem 
completada la nostra llista particular. A partir d’ara ja podrem connectar-nos amb tots ells 
molt fàcilment des del menú principal del programa. 
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En el nostre exemple, després de repetir el procés anterior per altres dos usuaris, 
l'aspecte del menú principal del nostre client d’ICQ és el següent: 
 

 
 

Per enviar un missatge a un usuari de la llista: Future Users Watch, el 
seleccionarem i farem click amb el botó dret del ratolí. Es cridarà el client de correu 
predeterminat i podrem escriure el nostre missatge. 

 
Bé, tampoc es tracta ara d'analitzar totes les possibilitats del nostre client d’ICQ, ja 

tindrem temps de fer-ho amb calma. Si ens funciona tot plegat ja ens podem donar per 
satisfets. 

 
També, si volem, podem actualitzar la versió del servidor d’ICQ fent servir el 

programa: ICQ 1.111 to 1.113.exe. En cridar-lo ens mostrarà el menú que es pot veure a la 
pàgina següent, i en acceptar ens actualitzarà a la versió 1.113 Beta. 
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Per finalitzar farem unes quantes recomanacions: 
 
• El nostre número d’ICQ pot ser públic, i ho podem donar als nostres 
companys o amics perquè puguin posar-se en contacte amb nosaltres, però el 
password no ho hem de donar a ningú ja que els permetria l’accés als nostres 
missatges personals i a la nostra llista de contactes. 
• S’ha de vigilar que aquest programa es faci servir per treballar i no només 
amb caràcter lúdic. Per això potser cal controlar a qui permetem tenir un identificador 
d’ICQ.  
• Des del menú principal del client d’ICQ també es poden donar d’alta usuaris al 
servidor (no fa falta fer servir el programa register_0.95_i386..95_i386 (a l’apartat 
Icqd es parla d’aquest programa). Aquesta de fet serà la manera habitual en la que 
es registraran els nostres usuaris. Quan els usuaris es registren d’aquesta manera al 
fitxer Numero_icq.basic  (del directori /usr/local/bin/data) queda molta més 
informació a més del seu password (per exemple nom, cognoms, Nickname (motiu), 
adreça de correu, etc...). 
• Nosaltres hem reservat els primers valors d’ICQ per a feines administratives 
(per això hem creat uns quants usuaris directament al servidor). Tampoc no està pas 
malament que l’administrador del sistema tingui el valor d’ICQ més baix. 
• Si tenim una versió de client d’ICQ diferent de la que es proposa en aquest 
document, potser no ens funcionarà el truc del fitxer icq.reg i haurem d’editar i 
modificar manualment el fitxer de registre de Windows perquè el programa client 
treballi amb el nostre servidor.   
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Instal·lació de l’ICQ per a Windows 3.11 

 
 Existeix una versió d’ICQ per a Windows 3.11. Seguint amb el criteri d’afavorir 
l’aprofitament de les màquines més antigues també explicarem com realitzar la instal·lació 
del client d’ICQ per aquest sistema operatiu. 
 
 Aquesta versió d’ICQ, tot i que funciona correctament en Windows 3.11 requereix la 
instal·lació del software win32s (aquest programa permet l’execució de cert tipus de software 
de 32 bits sobre Windows 3.1). El primer pas serà per tant instal·lar el win332s (donar una 
ullada a l‘apartat Win32s per a més informació). 
 
 Una vegada instal·lat el win32s cridarem el programa d’instal·lació de l’ICQ  
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 Per continuar endavant, polsem Y Agree i al diàleg que ens apareix tot just a 
continuació polsarem Next. 
 

 
 

Després canviem el directori d’instal·lació per defecte y polsem Next. Si el directori ja 
existeix ens donarà un petit missatge d’advertiment.  
 

 
 

Indiquem Yes i ja podrem continuar. 
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Indiquem el grup de programes que se’ns ofereix per defecte (Mirabilis ICQ) i polsem 

Netx 
 

 
 

Ara s’inicia el procés d’instal·lació. 
 

 
 

Una vegada acabada la instal·lació veurem el següent diàleg: Polsem OK i passarem 
a registrar i configurar el programa. 
 

 
 

 
És possible que arribats a aquesta alçada pugui aparèixer algun problema; de fet a 

mi m’ha fallat justament en aquest punt (sobretot fallarà si ens hem oblidat d’instal·lar el 
software win32s). Concretament, quan vaig polsar el botó OK (tot i que estàvem connectats 
a Internet mitjançant la xarxa local) va tornar a començar el procés d’instal·lació des del 
principi (tampoc no em va crear el grup de programes). Per solucionar-ho vaig haver de 
tancar el programa d’instal·lació i cridar directament  l’executable, que va quedar a: 
c:\programs\icq\icq.exe. En executar-lo, el programa ICQ va detectar que encara no 
estava correctament configurat i va començar a demanar-me les meves dades.. 
 

Sembla que encara que la instal·lació no hagi resultat perfecta, el funcionament és 
plenament satisfactori (de fet s’ha modificat el fitxer win.ini i s’ha creat un icq.ini), o sigui 
que no hauria d’haver cap problema per a la seva execució. 
 

Si estem treballant amb Calmira ens serà indiferent si s’ha creat o no el grup de 
programes, ja que podem fer un accés directe a l’escriptori i oblidar-nos del Program 
Manager. Per fer-ho obrim el directori c:\programs\icq amb MiPC, seleccionem el 
programa ICQ.EXE i l’arrosseguem al nostre escriptori. 

En cridar el programa c:\programs\icq\icq.exe veurem el següent menú: 
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 En aquest cas no farem servir el fitxer icq.reg, ja que, tot i que en instal·lar el win32s 
s’ha creat un simulacre de registre, i fins i tot apareix un programa per editar-lo; aquest no té 
la mateixa funcionalitat que en Windows 95/98/NT i per tant no ens funcionaria correctament 
(de fet si clickem al fitxer icq.reg l’únic que rebrem serà un missatge d’error). Perquè ens 
funcioni aquesta versió d’ICQ cal seguir les següents indicacions: 
 

En la finestra que ens apareix en cridar el programa, polsarem el botó For Tech 
Support i veurem el present diàleg: 
 

 
 

Cal canviar l’adreça del servidor i col·locar l’IP o el nom del nostre servidor (si tenim 
habilitat el servei DNS). El port serà el mateix. 
 

 
 Ara polsem el botó OK i podrem continuar amb la configuració 
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Indiquem que ja tenim un UIN (serà el que ens ha retornat el servidor quan des del 
Linux hem donat d’alta uns quants usuaris) i polsem el botó Next. 

 
També hi ha la possibilitat d’indicar que encara no tenim un identificador d’UIN i 

llavors el servidor (després de demanar-nos unes quantes dades) ens subministrarà un. De 
fet aquest serà el procediment normal que seguiran els nostres usuaris per donar-se d’alta al 
servidor d’ICQ i obtenir el seu UIN personal. De fet nosaltres ho hem fet d’aquesta altra 
manera perquè ja teníem registrats uns quants usuaris al servidor (veure l’apartat Icqd). 

 
Indiquem també que estem fent servir una xarxa local (LAN) i tornem a polsar Next. 
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Indiquem que no volem que ens inclogui al “survey” (estadístiques que realitza 
Mirabilis amb l’objectiu d’optimitzar el seu programa) i polsem Next. 
 

Ara ve la part més crítica. Abans de continuar ens hem d’assegurar que el nostre 
servidor estigui en funcionament i cal també que ens recordem del nostre identificador (UIN) 
i del nostre password. 
 

Els identificadors d’ICQ comencen amb 1001. Nosaltres hem reservat els primers 
valors per a feines d’administració, i hem creat uns quants usuaris per fer proves. 
Introduirem l’UIN i el password que vam fer servir quan vam crear al servidor el primer usuari 
d’ICQ. 
 

 
 

Polsem Netx i si tot ha anat bé veurem quelcom com:  
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Aquest menú ens indica que hem entrat en contacte amb el servidor d’ICQ i que 

aquest ha reconegut el nostre identificador i el nostre password. Ara si polsem Next veurem 
el menú final a on se’ns felicita per haver aconseguit registrar-nos.  
 

També ens resumeix part de les coses que podem fer amb el programa. 
Concretament podem rebre alertes quan els usuaris de la nostra llista de contactes es 
connecten al servidor i enviar-los missatges o dialogar amb ells com en un xat.  
 

 
 
Només queda ja polsar Done per finalitzar la configuració. 
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El menú principal del programa té el mateix aspecte i la mateixa funcionalitat que el 

de la versió per a Windows 95/98/NT. Concretament: en cridar-lo veurem: 
 

 
 

Com podem comprovar el programa ens indica que ja estem en línia i fins i tot ja 
tenim un missatge. De fet és el mateix missatge de presentació que hem vist quan hem fet la 
instal·lació del client d’ICQ per Windows 95. Concretament diu: 
 

 
 
 Amb Close tancarem aquest diàleg 
 

Ara, si volem, podem continuar configurant el programa introduint les dades dels 
nostres contactes de la mateixa manera que ho fèiem amb la versió de 32 bits. 
 

També des del menú principal del programa podem afegir nous usuaris al 
sistema o eliminar-ne algú (son algunes de les moltes opcions del botó del cantó 
inferior esquerra identificat com ICQ). D’aquesta manera, diferents usuaris registrats 
podran treballar des de la mateixa màquina (evidentment no simultàniament).  
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La part de afegir nous usuaris a la nostra llista de contactes no la tractarem perquè 

és fa exactament igual que en Windows 95, però a la figura podem veure l’aspecte del menú 
que ens permet fer-ho. 

 

 
 

La versió per Windows 3.1 és tan semblant a la del Windows de 32 bits que fins i tot 
també podrem veure els : Nets Tips cada vegada que ens connectem. Tenen  el següent 
aspecte: 
 

 
 
 I per acabar, la nota anecdòtica: resulta que també hi ha un client d’ICQ per al DOS. 
Aquest ja no el tractarem, però qui vulgui més informació pot consultar l’adreça: 
 
 http://members.tripod.com/~ladsoft/lsicq/index.htm 
 
 A on es pot trobar aquest software i les instruccions per instal·lar-lo.  
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Aspectes de seguretat 
 

A mesura que tinguem més serveis instal·lats al nostre Linux i que obrim més portes 
cap a l’exterior, la seguretat del nostre sistema començarà a ser un aspecte preocupant. La 
major part dels atacs externs que pateix un sistema Linux normalment van dirigits a errors 
de configuració (permisos mal assignats o privilegis innecessaris). La veritat és que si no 
som experts en Linux, és molt fàcil cometre errors. Si només permetem que els usuaris 
externs puguin consultar la nostra pàgina Web podrem mantenir les cotes de seguretat en 
nivells acceptables (l’Apache ja suposa per si mateix un bon filtre als accessos indeguts), 
però quan volem ampliar el ventall de serveis (com per exemple amb correu electrònic, FTP, 
etc..) tenim molts més riscs de ser atacats. Concretament el sendmail (software proposat 
pel servidor de correu) pot ser una font constant d’ensurts (la seva història està plena de 
forats de seguretat).  

La major part dels problemes es poden evitar sense cap software addicional, 
senzillament amb una acurada configuració del sistema. En aquest apartat parlarem dels 
fitxers del nostre Linux que tenen un pes important en la seguretat, encara que, per a més 
informació, convé revisar també l’apartat Tallafocs que ens parla de la configuració de 
IPChains (un tallafocs implementat en el kernel de Linux) i de fwconfig (un conjunt de 
guions fets en Perl per ajudar-nos a configurar-lo).  

 
Que cal controlar 
No es poden començar a assegurar serveis fins que no se sàpiga exactament què 

s'està executant al servidor, per tant el primer que caldrà fer és una revisió dels processos 
que tenim en funcionament a la nostra màquina. Per a aquest tipus de tasques, ps i netstat 
no tenen preu. 

• ps ens diu què processos s'estan executant (httpd, inetd, etc) al nostre 
servidor. És una informació important, ja que certs programes poden ser 
punts d’entrada per als atacs externs. 

• netstat informa de quin és l'estat dels ports (ens interessarà controlar els 
ports que estan oberts i escoltant, és a dir, esperant connexions). 

 També podem donar una ullada als diferents fitxers de configuració que controlen 
els serveis de xarxa (més endavant en aquest apartat) per mirar de trobar possibles errors 
de configuració al nostre sistema. 

 

 Sortida de ps 

 A continuació veiem el resultat d’executar # ps –aux al nostre Linux. 

USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND 
root         1  1.2  0.5  1120  120 ?        S    15:20   0:05 init [3] 
root         2  0.0  0.0     0    0 ?        SW   15:20   0:00 [kflushd] 
root         3  0.0  0.0     0    0 ?        SW   15:20   0:00 [kupdate] 
root         4  0.0  0.0     0    0 ?        SW   15:20   0:00 [kpiod] 
root         5  0.1  0.0     0    0 ?        SW   15:20   0:00 [kswapd] 
root         6  0.0  0.0     0    0 ?        SW<  15:20   0:00 [mdrecoveryd] 
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bin        342  0.0  0.0  1212    0 ?        SW   15:21   0:00 [portmap] 
root       357  0.0  0.0     0    0 ?        SW   15:21   0:00 [lockd] 
root       358  0.0  0.0     0    0 ?        SW   15:21   0:00 [rpciod] 
root       367  0.0  0.0  1156    0 ?        SW   15:21   0:00 [rpc.statd] 
root       381  0.0  0.0  1104    0 ?        SW   15:21   0:00 [apmd] 
root       432  0.7  0.7  1172  168 ?        S    15:21   0:02 syslogd -m 0 
root       441  0.9  0.7  1428  172 ?        S    15:21   0:03 klogd 
nobody     455  0.0  0.1  1292   44 ?        S    15:21   0:00 [identd] 
nobody     459  0.0  0.1  1292   44 ?        S    15:22   0:00 [identd] 
nobody     460  0.0  0.1  1292   44 ?        S    15:22   0:00 [identd] 
nobody     461  0.0  0.1  1292   44 ?        S    15:22   0:00 [identd] 
nobody     463  0.0  0.1  1292   44 ?        S    15:22   0:00 [identd] 
daemon     473  0.0  0.0  1144    0 ?        SW   15:22   0:00 [atd] 
root       487  0.0  0.4  1328  100 ?        S    15:22   0:00 crond 
root       505  0.0  0.0  1144    0 ?        SW   15:22   0:00 [inetd] 
named      519  0.0  1.7  2512  400 ?        S    15:22   0:00 named -u named 
root       533  0.0  0.0  1204    0 ?        SW   15:22   0:00 [lpd] 
root       577  0.0  1.1  2128  268 ?        S    15:22   0:00 sendmail: accepti 
root       592  0.0  1.4  1144  320 ttyS1    S    15:22   0:00 gpm -t ms 
root       606  3.5  2.8  6036  644 ?        S    15:22   0:10 httpd 
root       613  0.0  1.3  1152  304 ?        S    15:22   0:00 ./icqd 4000 ttyp1 
carlos     626  0.1  0.9  2024  216 ?        S    15:22   0:00 /usr/local/bin/fi 
root       635  0.0  0.0  2288    0 ?        SW   15:22   0:00 [sshd2] 
root       643  0.1  0.7  1672  164 ?        S    15:22   0:00 sh /usr/bin/safe_ 
mysql      678  0.1  1.7 11532  400 ?        S    15:22   0:00 /usr/sbin/mysqld  
nobody     680  0.0  2.6  6132  592 ?        S    15:22   0:00 httpd 
nobody     681  0.0  2.6  6132  592 ?        S    15:22   0:00 httpd 
nobody     682  0.0  2.6  6132  592 ?        S    15:22   0:00 httpd 
nobody     683  0.0  2.6  6132  592 ?        S    15:22   0:00 httpd 
mysql      684  0.0  1.7 11532  400 ?        S    15:22   0:00 /usr/sbin/mysqld  
nobody     685  0.0  2.6  6132  592 ?        S    15:22   0:00 httpd 
nobody     686  0.0  2.6  6132  592 ?        S    15:22   0:00 httpd 
mysql      687  0.0  1.7 11532  400 ?        S    15:22   0:00 /usr/sbin/mysqld  
nobody     688  0.0  2.6  6132  592 ?        S    15:22   0:00 httpd 
nobody     689  0.0  2.6  6132  592 ?        S    15:22   0:00 httpd 
root       692  0.0  0.0  3324    0 ?        SW   15:23   0:00 [squid] 
squid      694  0.5 11.5  5752 2600 ?        S    15:23   0:01 (squid) -D 
squid      699  0.0  1.3  1080  304 ?        S    15:23   0:00 (unlinkd) 
xfs        714  0.0  0.0  1716    0 ?        SW   15:23   0:00 [xfs] 
root       728  0.0  5.1  3456 1160 ?        S    15:23   0:00 smbd -D 
root       737  0.0  2.6  2016  588 ?        S    15:23   0:00 nmbd -D 
news       787  1.9 13.5  5996 3044 ?        S    15:23   0:04 /usr/bin/innd -p4 
news       789  0.0  3.4  2340  784 ?        S    15:23   0:00 /usr/bin/actived 
root       831  0.2  4.6  2224 1036 tty1     S    15:23   0:00 login -- root     
root       832  0.0  1.7  1092  404 tty2     S    15:23   0:00 /sbin/mingetty tt 
root       833  0.0  1.7  1092  404 tty3     S    15:23   0:00 /sbin/mingetty tt 
root       834  0.0  1.7  1092  404 tty4     S    15:23   0:00 /sbin/mingetty tt 
root       835  0.0  1.7  1092  404 tty5     S    15:23   0:00 /sbin/mingetty tt 
root       838  0.0  1.7  1092  404 tty6     S    15:23   0:00 /sbin/mingetty tt 
root       839  1.1  4.3  1736  976 tty1     S    15:26   0:00 -bash 
root       867  0.0  3.6  2508  820 tty1     R    15:27   0:00 ps -aux 

 

Sortida de Netstat 

netstat informa sobre quasi qualsevol cosa que es pugui imaginar relacionada amb 
la xarxa. És especialment interessant per a treure llistats de connexions i sockets actius. 
Amb netstat  podem trobar quines interfícies estan actives i en quins ports. 

Si necessitem més informació d’aquesta ordre només cal demanar-la amb: 

# man netstats 

 El que ve a continuació és la sortida obtinguda en executar # netstat –an al nostre 
servidor: 
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Active Internet connections (servers and established) 
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       
tcp        0      0 0.0.0.0:119             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:4400            0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:515             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 192.168.0.2:53          0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:901             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:98              0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:79              0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:109             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:513             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:113             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:970             0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:1024            0.0.0.0:*               LISTEN       
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN       
udp        0      0 127.0.0.1:1119          0.0.0.0:*                            
udp        0      0 192.168.0.2:138         0.0.0.0:*                            
udp        0      0 192.168.0.2:137         0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:3401            0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:7007            0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:1026            0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:4000            0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:1025            0.0.0.0:*                            
udp        0      0 192.168.0.2:53          0.0.0.0:*                            
udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:518             0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:517             0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:968             0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:1024            0.0.0.0:*                            
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                            
raw        0      0 0.0.0.0:1               0.0.0.0:*               7            
raw        0      0 0.0.0.0:6               0.0.0.0:*               7            
Active UNIX domain sockets (servers and established) 
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path 
unix  0      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     615    /dev/gpmctl 
unix  0      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     831    /var/run/news/nntpin 
unix  0      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     526    /var/run/ndc 
unix  0      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     740    /tmp/.font-unix/fs-1 
unix  0      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     705    /var/lib/mysql/mysql.sock 
unix  11     [ ]         DGRAM                    432    /dev/log 
unix  0      [ ]         DGRAM                    828    /var/run/news/control 
unix  0      [ ]         STREAM     CONNECTED     177    @00000015 
unix  0      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     549    /dev/printer 
unix  0      [ ]         DGRAM                    869     
unix  0      [ ]         DGRAM                    830     
unix  0      [ ]         DGRAM                    821     
unix  0      [ ]         DGRAM                    820     
unix  0      [ ]         DGRAM                    743     
unix  0      [ ]         DGRAM                    713     
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unix  0      [ ]         DGRAM                    663     
unix  0      [ ]         DGRAM                    597     
unix  0      [ ]         DGRAM                    547     
unix  0      [ ]         DGRAM                    524     
unix  0      [ ]         DGRAM                    456     
unix  0      [ ]         DGRAM                    443     
 
 

lsof 

Un altre eina que convé tenir instal·lada a la nostra màquina és lsof. Es tracta d’un 
pràctic programa l’idea del qual és semblant a la de ps, excepte que mostra quins fitxers 
estan oberts, la qual cosa pot incloure sockets de xarxa. Desafortunadament, el lsof treu per 
defecte massa informació, de manera que serà necessari utilitzar grep o redireccionarlo per 
mitjà de less ("lsof | less") per a fer-ho més còmode de llegir. 

És una eina que no té preu per a fer-se una idea exacta de què és el que està 
succeint amb el nostre servidor. Es pot obtenir lsof amb algunes distribucions de Linux o 
també es pot baixar la darrera versió a: ftp://vic.cc.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/ 

 
 Al CD de Red Hat trobarem una versió de lsof en format rpm. Per instal·lar-lo a la 
nostra màquina només cal fer: 

# rpm –ivh lsof-4.47-2.i386.rpm 
 
Una vegada instal·lat podrem esbrinar la seva localització amb: 
# whereis lsof 
 
A continuació podem veure el resultat d’executar # lsof al nostre servidor: 
 

COMMAND   PID   USER   FD   TYPE     DEVICE    SIZE     NODE NAME 
init        1   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
init        1   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
init        1   root  txt    REG        3,1   25968    46695 /sbin/init 
init        1   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
init        1   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
init        1   root    0u  unix 0xc17e57c0              177 socket 
init        1   root   10u  FIFO        3,1            31309 /dev/initctl 
kflushd     2   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
kflushd     2   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
kflushd     2   root    0u  unix 0xc17e57c0              177 socket 
kflushd     2   root   10u  FIFO        3,1            31309 /dev/initctl 
kupdate     3   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
kupdate     3   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
kupdate     3   root    0u  unix 0xc17e57c0              177 socket 
kupdate     3   root   10u  FIFO        3,1            31309 /dev/initctl 
kpiod       4   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
kpiod       4   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
kpiod       4   root    0u  unix 0xc17e57c0              177 socket 
kpiod       4   root   10u  FIFO        3,1            31309 /dev/initctl 
kswapd      5   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
kswapd      5   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
kswapd      5   root    0u  unix 0xc17e57c0              177 socket 
kswapd      5   root   10u  FIFO        3,1            31309 /dev/initctl 
portmap   342   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
portmap   342   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
portmap   342   root  txt    REG        3,1   27568    49432 /sbin/portmap 
portmap   342   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
portmap   342   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
portmap   342   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
portmap   342   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
portmap   342   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
portmap   342   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
portmap   342   root    3u  IPv4        333              UDP *:sunrpc  
portmap   342   root    4u  IPv4        335              TCP *:sunrpc (LISTEN) 
portmap   342   root    7r  FIFO        0,0              329 pipe 
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portmap   342   root    8w  FIFO        0,0              329 pipe 
portmap   342   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
lockd     357   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
lockd     357   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
rpciod    358   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
rpciod    358   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
rpc.statd 367   root  cwd    DIR        3,1    4096    64254 /var/lib/nfs 
rpc.statd 367   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
rpc.statd 367   root  txt    REG        3,1   19856    49394 /sbin/rpc.statd 
rpc.statd 367   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
rpc.statd 367   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
rpc.statd 367   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
rpc.statd 367   root    0u  IPv4        371              UDP *:968  
rpc.statd 367   root    1u  IPv4        374              TCP *:970 (LISTEN) 
apmd      381   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
apmd      381   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
apmd      381   root  txt    REG        3,1   15728    47046 /usr/sbin/apmd 
apmd      381   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
apmd      381   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
apmd      381   root    0u   CHR     10,134            34520 /dev/apm_bios 
apmd      381   root    1u  unix 0xc12cef90              388 socket 
apmd      381   root    7r  FIFO        0,0              382 pipe 
apmd      381   root    8w  FIFO        0,0              382 pipe 
apmd      381   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
syslogd   432   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
syslogd   432   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
syslogd   432   root  txt    REG        3,1   26352    49589 /sbin/syslogd 
syslogd   432   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
syslogd   432   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
syslogd   432   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
syslogd   432   root    0u  unix 0xc12cf4f0              432 /dev/log 
syslogd   432   root    1w   REG        3,1 1707742    21893 /var/log/messages 
syslogd   432   root    2w   REG        3,1   19524    22757 /var/log/secure 
syslogd   432   root    3w   REG        3,1  103344    22592 /var/log/maillog 
syslogd   432   root    4w   REG        3,1    2750    21884 /var/log/spooler 
syslogd   432   root    5w   REG        3,1  486103    21882 /var/log/boot.log 
syslogd   432   root    6w   REG        3,1    2750    23064 /var/log/news/news.crit 
syslogd   432   root    7w   REG        3,1    7254    23065 /var/log/news/news.err 
syslogd   432   root    8w   REG        3,1   64700    23063 /var/log/news/news.notice 
klogd     441   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
klogd     441   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
klogd     441   root  txt    REG        3,1   19568    49588 /sbin/klogd 
klogd     441   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
klogd     441   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
klogd     441   root    0r   REG        0,1       0        5 /proc/kmsg 
klogd     441   root    1u  unix 0xc12ce220              443 socket 
klogd     441   root    2r   REG        3,1  202415    18814 /boot/System.map-2.2.14-5.0 
identd    455   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    455   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    455   root  txt    REG        3,1   26736    49420 /usr/sbin/identd 
identd    455   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
identd    455   root  mem    REG        3,1  289906       75 /lib/libpthread-0.8.so 
identd    455   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
identd    455   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
identd    455   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    455   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    455   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    455   root    3u  unix 0xc12cf7a0              455 socket 
identd    455   root    4u  IPv4        458              TCP *:auth (LISTEN) 
identd    455   root    5r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    455   root    6r  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    455   root    7r  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    455   root    8w  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    455   root    9w  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    455   root   10r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    455   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    457   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    457   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    457   root  txt    REG        3,1   26736    49420 /usr/sbin/identd 
identd    457   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
identd    457   root  mem    REG        3,1  289906       75 /lib/libpthread-0.8.so 
identd    457   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
identd    457   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
identd    457   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    457   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    457   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
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identd    457   root    3u  unix 0xc12cf7a0              455 socket 
identd    457   root    4u  IPv4        458              TCP *:auth (LISTEN) 
identd    457   root    5r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    457   root    6r  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    457   root    7r  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    457   root    8w  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    457   root    9w  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    457   root   10r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    457   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    458   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    458   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    458   root  txt    REG        3,1   26736    49420 /usr/sbin/identd 
identd    458   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
identd    458   root  mem    REG        3,1  289906       75 /lib/libpthread-0.8.so 
identd    458   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
identd    458   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
identd    458   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    458   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    458   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    458   root    3u  unix 0xc12cf7a0              455 socket 
identd    458   root    4u  IPv4        458              TCP *:auth (LISTEN) 
identd    458   root    5r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    458   root    6r  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    458   root    7r  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    458   root    8w  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    458   root    9w  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    458   root   10r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    458   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    459   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    459   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    459   root  txt    REG        3,1   26736    49420 /usr/sbin/identd 
identd    459   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
identd    459   root  mem    REG        3,1  289906       75 /lib/libpthread-0.8.so 
identd    459   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
identd    459   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
identd    459   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    459   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    459   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    459   root    3u  unix 0xc12cf7a0              455 socket 
identd    459   root    4u  IPv4        458              TCP *:auth (LISTEN) 
identd    459   root    5r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    459   root    6r  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    459   root    7r  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    459   root    8w  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    459   root    9w  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    459   root   10r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    459   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    460   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    460   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
identd    460   root  txt    REG        3,1   26736    49420 /usr/sbin/identd 
identd    460   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
identd    460   root  mem    REG        3,1  289906       75 /lib/libpthread-0.8.so 
identd    460   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
identd    460   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
identd    460   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    460   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    460   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
identd    460   root    3u  unix 0xc12cf7a0              455 socket 
identd    460   root    4u  IPv4        458              TCP *:auth (LISTEN) 
identd    460   root    5r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    460   root    6r  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    460   root    7r  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    460   root    8w  FIFO        0,0              453 pipe 
identd    460   root    9w  FIFO        0,0              459 pipe 
identd    460   root   10r   REG        0,1       0      134 /proc/net/tcp 
identd    460   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
atd       473   root  cwd    DIR        3,1    4096      838 /var/spool/at 
atd       473   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
atd       473   root  txt    REG        3,1   13916    47047 /usr/sbin/atd 
atd       473   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
atd       473   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
atd       473   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
atd       473   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
atd       473   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
atd       473   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
atd       473   root    3uW  REG        3,1       4    38364 /var/run/atd.pid 
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atd       473   root    7r  FIFO        0,0              469 pipe 
atd       473   root    8w  FIFO        0,0              469 pipe 
atd       473   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
crond     487   root  cwd    DIR        3,1    4096       26 /var/spool 
crond     487   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
crond     487   root  txt    REG        3,1   21232    49769 /usr/sbin/crond 
crond     487   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
crond     487   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
crond     487   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
crond     487   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
crond     487   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
crond     487   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
crond     487   root    0u   CHR        5,1            31873 /dev/console 
crond     487   root    1w  FIFO        0,0              480 pipe 
crond     487   root    2w  FIFO        0,0              481 pipe 
crond     487   root    3u   REG        3,1       4    38368 /var/run/crond.pid 
crond     487   root    4w   REG        3,1   22439    18957 /var/log/cron 
crond     487   root    7r  FIFO        0,0              482 pipe 
crond     487   root    8w  FIFO        0,0              482 pipe 
crond     487   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
inetd     505   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
inetd     505   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
inetd     505   root  txt    REG        3,1   21552    48497 /usr/sbin/inetd 
inetd     505   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
inetd     505   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
inetd     505   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
inetd     505   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
inetd     505   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
inetd     505   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
inetd     505   root    4u  IPv4        503              TCP *:ftp (LISTEN) 
inetd     505   root    5u  IPv4        504              TCP *:telnet (LISTEN) 
inetd     505   root    6u  IPv4        505              TCP *:shell (LISTEN) 
inetd     505   root    7r  FIFO        0,0              499 pipe 
inetd     505   root    8w  FIFO        0,0              499 pipe 
inetd     505   root    9u  IPv4        506              TCP *:login (LISTEN) 
inetd     505   root   10u  IPv4        507              UDP *:talk  
inetd     505   root   11u  IPv4        508              UDP *:ntalk  
inetd     505   root   12u  IPv4        509              TCP *:pop2 (LISTEN) 
inetd     505   root   13u  IPv4        510              TCP *:pop3 (LISTEN) 
inetd     505   root   14u  IPv4        511              TCP *:imap2 (LISTEN) 
inetd     505   root   15u  IPv4        512              TCP *:finger (LISTEN) 
inetd     505   root   16u  IPv4        513              TCP *:linuxconf (LISTEN) 
inetd     505   root   17u  IPv4        514              TCP *:swat (LISTEN) 
inetd     505   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
named     519   root  cwd    DIR        3,1    4096    30790 /etc 
named     519   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
named     519   root  txt    REG        3,1  511440    47087 /usr/sbin/named 
named     519   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
named     519   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
named     519   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
named     519   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
named     519   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
named     519   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
named     519   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
named     519   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
named     519   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
named     519   root    3u  unix 0xc12ce780              524 socket 
named     519   root    4u  IPv4        534              UDP *:1025  
named     519   root    5u  unix 0xc12cece0              526 /var/run/ndc 
named     519   root   20u  IPv4        530              UDP linux.delcentre.cat:domain  
named     519   root   21u  IPv4        531              TCP linux.delcentre.cat:domain 
(LISTEN) 
named     519   root   22u  IPv4        532              UDP linux.delcentre.cat:domain  
named     519   root   23u  IPv4        533              TCP linux.delcentre.cat:domain 
(LISTEN) 
lpd       533   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
lpd       533   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
lpd       533   root  txt    REG        3,1   51696    49002 /usr/sbin/lpd 
lpd       533   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
lpd       533   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
lpd       533   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
lpd       533   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
lpd       533   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
lpd       533   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
lpd       533   root    3u  unix 0xc00051e0              547 socket 
lpd       533   root    4w   REG        3,1       4    65268 /var/spool/lpd/lpd.lock 
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lpd       533   root    5u  unix 0xc0004f30              549 /dev/printer 
lpd       533   root    6u  IPv4        551              TCP *:printer (LISTEN) 
lpd       533   root    7r  FIFO        0,0              545 pipe 
lpd       533   root    8w  FIFO        0,0              545 pipe 
lpd       533   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
sendmail  577   root  cwd    DIR        3,1    4096    64568 /var/spool/mqueue 
sendmail  577   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
sendmail  577   root  txt    REG        3,1  320516    49585 /usr/sbin/sendmail 
sendmail  577   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
sendmail  577   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
sendmail  577   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
sendmail  577   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
sendmail  577   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
sendmail  577   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
sendmail  577   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
sendmail  577   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
sendmail  577   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
sendmail  577   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
sendmail  577   root    2w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
sendmail  577   root    3u  unix 0xc0005740              599 socket 
sendmail  577   root    4u  IPv4        602              TCP *:smtp (LISTEN) 
gpm       592   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
gpm       592   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
gpm       592   root  txt    REG        3,1   59984    48404 /usr/sbin/gpm 
gpm       592   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
gpm       592   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
gpm       592   root    0u   CHR       4,65            33673 /dev/ttyS1 
gpm       592   root    1u  unix 0xc0005ca0              615 /dev/gpmctl 
gpm       592   root    7r  FIFO        0,0              609 pipe 
gpm       592   root    8w  FIFO        0,0              609 pipe 
gpm       592   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     606   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     606   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     606   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
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httpd     606   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
httpd     606   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     606   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     606   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     606   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     606   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     606   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     606   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     606   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     606   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
httpd     606   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     606   root   18w   REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     606   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
icqd      613   root  cwd    DIR        3,1    4096    23009 /usr/local/bin/data 
icqd      613   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
icqd      613   root  txt    REG        3,1  227782    69155 /usr/local/bin/icqd 
icqd      613   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
icqd      613   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
icqd      613   root    0u  IPv4        631              UDP *:4000  
icqd      613   root    1w   REG        3,1      34    38629 /dev/ttyttyp1 
icqd      613   root    2w   REG        3,1      34    38629 /dev/ttyttyp1 
icqd      613   root    3w   REG        3,1      34    38629 /dev/ttyttyp1 
icqd      613   root    4r   REG        3,1       7    23088 /usr/local/bin/data/icqd.conf 
fircd     626 carlos  cwd    DIR        3,1    4096    38341 /usr/local/lib/ircd 
fircd     626 carlos  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
fircd     626 carlos  txt    REG        3,1  561448    69092 /usr/local/bin/fircd 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
fircd     626 carlos  mem    REG        3,1   67580       65 /lib/libnss_dns-2.1.3.so 
fircd     626 carlos    0u  IPv4        644              UDP *:1026  
fircd     626 carlos    1u  IPv4        654              TCP *:ircd (LISTEN) 
fircd     626 carlos    2u  IPv4        651              TCP *:4400 (LISTEN) 
fircd     626 carlos    3u  IPv4        652              TCP *:bbs (LISTEN) 
fircd     626 carlos    4u  IPv4        653              TCP *:6666 (LISTEN) 
fircd     626 carlos    5u  IPv4        655              UDP *:7007  
sshd2     635   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
sshd2     635   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
sshd2     635   root  txt    REG        3,1 1667979     3675 /usr/local/sbin/sshd2 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1   12224      508 /lib/libtermcap.so.2.0.8 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1  262884    62067 /usr/lib/libncurses.so.4.0 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1   47008       83 /lib/libutil-2.1.3.so 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
sshd2     635   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
sshd2     635   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
sshd2     635   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
sshd2     635   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
sshd2     635   root    3u  IPv4        662              TCP *:ssh (LISTEN) 
sshd2     635   root    4u  unix 0xc09c9700              663 socket 
sshd2     635   root    7r  FIFO        0,0              647 pipe 
sshd2     635   root    8w  FIFO        0,0              647 pipe 
sshd2     635   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
safe_mysq 643   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
safe_mysq 643   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
safe_mysq 643   root  txt    REG        3,1  316848    15897 /bin/bash 
safe_mysq 643   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
safe_mysq 643   root  mem    REG        3,1   12224      508 /lib/libtermcap.so.2.0.8 
safe_mysq 643   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
safe_mysq 643   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
safe_mysq 643   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
safe_mysq 643   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
safe_mysq 643   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
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safe_mysq 643   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
safe_mysq 643   root    1u   CHR        5,1            31873 /dev/console 
safe_mysq 643   root    2u   CHR        5,1            31873 /dev/console 
safe_mysq 643   root    3r   REG        3,1    8173     6374 /usr/bin/safe_mysqld 
mysqld    678   root  cwd    DIR        3,1    4096     6425 /var/lib/mysql 
mysqld    678   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
mysqld    678   root  txt    REG        3,1 1760272    46178 /usr/sbin/mysqld 
mysqld    678   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
mysqld    678   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
mysqld    678   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
mysqld    678   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
mysqld    678   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
mysqld    678   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
mysqld    678   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
mysqld    678   root    1w   REG        3,1   55603     6446 /var/lib/mysql/linux.err 
mysqld    678   root    2w   REG        3,1   55603     6446 /var/lib/mysql/linux.err 
mysqld    678   root    3u  IPv4        699              TCP *:mysql (LISTEN) 
mysqld    678   root    4u  unix 0xc09c9c60              701 /var/lib/mysql/mysql.sock 
mysqld    678   root    5r  FIFO        0,0              703 pipe 
mysqld    678   root    6w  FIFO        0,0              703 pipe 
mysqld    680   root  cwd    DIR        3,1    4096     6425 /var/lib/mysql 
mysqld    680   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
mysqld    680   root  txt    REG        3,1 1760272    46178 /usr/sbin/mysqld 
mysqld    680   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
mysqld    680   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
mysqld    680   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
mysqld    680   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
mysqld    680   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
mysqld    680   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
mysqld    680   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
mysqld    680   root    1w   REG        3,1   55603     6446 /var/lib/mysql/linux.err 
mysqld    680   root    2w   REG        3,1   55603     6446 /var/lib/mysql/linux.err 
mysqld    680   root    3u  IPv4        699              TCP *:mysql (LISTEN) 
mysqld    680   root    4u  unix 0xc09c9c60              701 /var/lib/mysql/mysql.sock 
mysqld    680   root    5r  FIFO        0,0              703 pipe 
mysqld    680   root    6w  FIFO        0,0              703 pipe 
mysqld    681   root  cwd    DIR        3,1    4096     6425 /var/lib/mysql 
mysqld    681   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
mysqld    681   root  txt    REG        3,1 1760272    46178 /usr/sbin/mysqld 
mysqld    681   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
mysqld    681   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
mysqld    681   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
mysqld    681   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
mysqld    681   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
mysqld    681   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
mysqld    681   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
mysqld    681   root    1w   REG        3,1   55603     6446 /var/lib/mysql/linux.err 
mysqld    681   root    2w   REG        3,1   55603     6446 /var/lib/mysql/linux.err 
mysqld    681   root    3u  IPv4        699              TCP *:mysql (LISTEN) 
mysqld    681   root    4u  unix 0xc09c9c60              701 /var/lib/mysql/mysql.sock 
mysqld    681   root    5r  FIFO        0,0              703 pipe 
mysqld    681   root    6w  FIFO        0,0              703 pipe 
httpd     682   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     682   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     682   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
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httpd     682   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
httpd     682   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
httpd     682   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
httpd     682   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     682   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     682   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     682   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     682   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     682   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     682   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
httpd     682   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     682   root   18wW  REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     682   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     683   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     683   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     683   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
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httpd     683   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
httpd     683   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
httpd     683   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
httpd     683   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     683   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     683   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     683   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     683   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     683   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     683   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
httpd     683   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     683   root   18w   REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     683   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     684   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     684   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     684   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     684   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
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httpd     684   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
httpd     684   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
httpd     684   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     684   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     684   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     684   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     684   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     684   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     684   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
httpd     684   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     684   root   18w   REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     684   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     685   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     685   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     685   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
httpd     685   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
httpd     685   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
httpd     685   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     685   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     685   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     685   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     685   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     685   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     685   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
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httpd     685   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     685   root   18w   REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     685   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     686   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     686   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     686   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
httpd     686   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
httpd     686   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
httpd     686   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     686   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     686   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     686   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     686   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     686   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     686   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
httpd     686   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     686   root   18w   REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     686   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     687   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     687   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     687   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
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httpd     687   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
httpd     687   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
httpd     687   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
httpd     687   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     687   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     687   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     687   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     687   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     687   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     687   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
httpd     687   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     687   root   18w   REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     687   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     688   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     688   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     688   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
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httpd     688   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
httpd     688   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
httpd     688   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
httpd     688   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     688   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     688   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     688   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     688   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     688   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     688   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
httpd     688   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     688   root   18w   REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     688   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     689   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     689   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
httpd     689   root  txt    REG        3,1  289744    47035 /usr/sbin/httpd 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  788401       40 /lib/libdb-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    7252    16271 
/usr/lib/apache/mod_vhost_alias.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    5584    16248 /usr/lib/apache/mod_env.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   12800    16256 /usr/lib/apache/mod_log_config.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    5100    16255 /usr/lib/apache/mod_log_agent.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    5824    16257 
/usr/lib/apache/mod_log_referer.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   10816    16258 /usr/lib/apache/mod_mime.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   20928    16261 
/usr/lib/apache/mod_negotiation.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   15536    16266 /usr/lib/apache/mod_status.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   14440    16254 /usr/lib/apache/mod_info.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   27548    16253 /usr/lib/apache/mod_include.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   21896    16242 /usr/lib/apache/mod_autoindex.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    5588    16247 /usr/lib/apache/mod_dir.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   11004    16245 /usr/lib/apache/mod_cgi.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    4776    16238 /usr/lib/apache/mod_asis.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   12360    16252 /usr/lib/apache/mod_imap.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    5892    16236 /usr/lib/apache/mod_actions.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    5912    16269 /usr/lib/apache/mod_userdir.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    7812    16237 /usr/lib/apache/mod_alias.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   49220    16263 /usr/lib/apache/mod_rewrite.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    7264    16235 /usr/lib/apache/mod_access.so 
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httpd     689   root  mem    REG        3,1    7584    16239 /usr/lib/apache/mod_auth.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    5732    16240 /usr/lib/apache/mod_auth_anon.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    6720    16241 /usr/lib/apache/mod_auth_db.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    7712    16246 /usr/lib/apache/mod_digest.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   64760    16234 /usr/lib/apache/libproxy.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    7052    16250 /usr/lib/apache/mod_expires.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    5520    16251 /usr/lib/apache/mod_headers.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    7124    16270 /usr/lib/apache/mod_usertrack.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1    7116    16264 /usr/lib/apache/mod_setenvif.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  969866    18880 /usr/lib/apache/libperl.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  614048    18907 /usr/lib/apache/libphp3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  156353    62611 /usr/lib/libgd.so.1.2 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  184187    62600 /usr/lib/libttf.so.2.2.0 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   29265    62614 /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   63492    65266 /usr/lib/libz.so.1.1.3 
httpd     689   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
httpd     689   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
httpd     689   root    0r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     689   root    1w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
httpd     689   root    2w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     689   root    7r  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     689   root    8w  FIFO        0,0              622 pipe 
httpd     689   root   15w   REG        3,1   99952    37493 /var/log/httpd/error_log 
httpd     689   root   16u  IPv4        706              TCP *:www (LISTEN) 
httpd     689   root   17w   REG        3,1  210339    37460 /var/log/httpd/access_log 
httpd     689   root   18w   REG        3,1       0     7538 /var/lock/httpd.lock.606 
(deleted) 
httpd     689   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
squid     692   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
squid     692   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
squid     692   root  txt    REG        3,1  474448    50106 /usr/sbin/squid 
squid     692   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
squid     692   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
squid     692   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
squid     692   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
squid     692   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
squid     692   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
squid     692   root    0u  unix 0xc1116950              713 socket 
squid     694   root  cwd    DIR        3,1    4096    35534 /usr/local/squid/cache 
squid     694   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
squid     694   root  txt    REG        3,1  474448    50106 /usr/sbin/squid 
squid     694   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
squid     694   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
squid     694   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
squid     694   root  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
squid     694   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
squid     694   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
squid     694   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
squid     694   root    0u   REG        3,1  277302     7219 /var/log/squid/cache.log 
squid     694   root    1u  sock        0,0              718 can't identify protocol 
squid     694   root    2w   REG        3,1  256325     7390 /var/log/squid/access.log 
squid     694   root    3r  FIFO        0,0              721 pipe 
squid     694   root    4w   REG        3,1   13584    38685 /usr/local/squid/cache/swap.state 
squid     694   root    6w  FIFO        0,0              722 pipe 
squid     694   root    7u  IPv4        727              TCP *:webcache (LISTEN) 
squid     694   root    8u  IPv4        728              UDP *:3401  
unlinkd   699  squid  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
unlinkd   699  squid  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
unlinkd   699  squid  txt    REG        3,1    2960    34708 /usr/lib/squid/unlinkd 
unlinkd   699  squid  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
unlinkd   699  squid  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
unlinkd   699  squid    0r  FIFO        0,0              722 pipe 
unlinkd   699  squid    1w  FIFO        0,0              721 pipe 
unlinkd   699  squid    2u   REG        3,1  277302     7219 /var/log/squid/cache.log 
xfs       714   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
xfs       714   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
xfs       714   root  txt    REG        3,1  404848      769 /usr/X11R6/bin/xfs 
xfs       714   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
xfs       714   root  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
xfs       714   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
xfs       714   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
xfs       714   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
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xfs       714   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
xfs       714   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
xfs       714   root    3u  sock        0,0              738 can't identify protocol 
xfs       714   root    4u  unix 0xc1117410              739 /tmp/.font-unix/fs-1 
xfs       714   root    5u  unix 0xc11176c0              743 socket 
xfs       714   root    7r  FIFO        0,0              735 pipe 
xfs       714   root    8w  FIFO        0,0              735 pipe 
xfs       714   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
smbd      728   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
smbd      728   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
smbd      728   root  txt    REG        3,1  771248    49549 /usr/sbin/smbd 
smbd      728   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
smbd      728   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
smbd      728   root  mem    REG        3,1  171346    64335 /usr/lib/libreadline.so.3.0 
smbd      728   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
smbd      728   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
smbd      728   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
smbd      728   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
smbd      728   root  mem    REG        3,1   12224      508 /lib/libtermcap.so.2.0.8 
smbd      728   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
smbd      728   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
smbd      728   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
smbd      728   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
smbd      728   root    3w   REG        3,1   26581    68781 /var/log/samba/log.smb 
smbd      728   root    4ww  REG        3,1      20    69087 /var/lock/samba/smbd.pid 
smbd      728   root    5u  IPv4        763              TCP *:netbios-ssn (LISTEN) 
smbd      728   root    7r  FIFO        0,0              751 pipe 
smbd      728   root    8w  FIFO        0,0              751 pipe 
smbd      728   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
nmbd      737   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
nmbd      737   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
nmbd      737   root  txt    REG        3,1  357008    49547 /usr/sbin/nmbd 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1  171346    64335 /usr/lib/libreadline.so.3.0 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1   12224      508 /lib/libtermcap.so.2.0.8 
nmbd      737   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
nmbd      737   root    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
nmbd      737   root    1u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
nmbd      737   root    2u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
nmbd      737   root    3w   REG        3,1   44354    68702 /var/log/samba/log.nmb 
nmbd      737   root    4ww  REG        3,1      20    69094 /var/lock/samba/nmbd.pid 
nmbd      737   root    5u  IPv4        767              UDP *:netbios-ns  
nmbd      737   root    6u  IPv4        769              UDP *:netbios-dgm  
nmbd      737   root    7r  FIFO        0,0              762 pipe 
nmbd      737   root    8w  FIFO        0,0              762 pipe 
nmbd      737   root    9u  IPv4        772              UDP linux.delcentre.cat:netbios-ns  
nmbd      737   root   10u  IPv4        774              UDP linux.delcentre.cat:netbios-dgm  
nmbd      737   root   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
actived   787   news  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
actived   787   news  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
actived   787   news  txt    REG        3,1  696592     7670 /usr/bin/actived 
actived   787   news  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
actived   787   news  mem    REG        3,1     255    53883 /var/lib/news/active 
actived   787   news  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
actived   787   news  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
actived   787   news  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
actived   787   news  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
actived   787   news  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
actived   787   news  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
actived   787   news  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
actived   787   news    0u   CHR        5,1            31873 /dev/console 
actived   787   news    1w  FIFO        0,0              782 pipe 
actived   787   news    2w  FIFO        0,0              783 pipe 
actived   787   news    3u  unix 0xc0bfabe0              820 socket 
actived   787   news    4u  IPv4        825              UDP linux.delcentre.cat:1119  
actived   787   news    7r  FIFO        0,0              784 pipe 
actived   787   news    8w  FIFO        0,0              784 pipe 
actived   787   news   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
innd      788   news  cwd    DIR        3,1    4096    23053 /var/spool/news/articles 
innd      788   news  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
innd      788   news  txt    REG        3,1  764656     7695 /usr/bin/innd 
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innd      788   news  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
innd      788   news  mem    REG        3,1     255    53883 /var/lib/news/active 
innd      788   news  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
innd      788   news  mem    REG        3,1  527442       47 /lib/libm-2.1.3.so 
innd      788   news  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
innd      788   news  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
innd      788   news  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
innd      788   news  mem    REG        3,1  169720       77 /lib/libresolv-2.1.3.so 
innd      788   news  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
innd      788   news  mem    REG        3,1 2000036    53880 /var/lib/news/history.pag 
innd      788   news  mem    REG        3,1   13470    63964 
/usr/lib/perl5/site_perl/5.005/i386-linux/auto/MD5/MD5.so 
innd      788   news    0u   CHR        1,3            31308 /dev/null 
innd      788   news    1w   REG        3,1    2406    23068 /var/log/news/news 
innd      788   news    2w   REG        3,1    1550    23069 /var/log/news/errlog 
innd      788   news    3u  unix 0xc0bfa930              821 socket 
innd      788   news    4u  IPv4        818              TCP *:nntp (LISTEN) 
innd      788   news    5r   CHR        1,3            31308 /dev/null 
innd      788   news    6w   REG        3,1    1824    53874 /var/lib/news/history 
innd      788   news    7r  FIFO        0,0              784 pipe 
innd      788   news    8w  FIFO        0,0              784 pipe 
innd      788   news    9u   REG        3,1      79    53879 /var/lib/news/history.dir 
innd      788   news   10r   REG        3,1    1824    53874 /var/lib/news/history 
innd      788   news   11r   REG        3,1    1824    53874 /var/lib/news/history 
innd      788   news   12u   REG        3,1 2000036    53880 /var/lib/news/history.pag 
innd      788   news   13u  unix 0xc0bfb6a0              828 /var/run/news/control 
innd      788   news   14u  unix 0xc0bfb950              830 socket 
innd      788   news   15u  unix 0xc0bfbc00              831 /var/run/news/nntpin 
innd      788   news   16u   REG        3,1     255    53883 /var/lib/news/active 
innd      788   news   21w   CHR        1,3            31308 /dev/null 
login     831   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
login     831   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
login     831   root  txt    REG        3,1   20452    18981 /bin/login 
login     831   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
login     831   root  mem    REG        3,1    6196     1962 /lib/security/pam_nologin.so 
login     831   root  mem    REG        3,1   64478       38 /lib/libcrypt-2.1.3.so 
login     831   root  mem    REG        3,1   33654     1942 /lib/libpam.so.0.72 
login     831   root  mem    REG        3,1   75131       45 /lib/libdl-2.1.3.so 
login     831   root  mem    REG        3,1   10303     1945 /lib/libpam_misc.so.0.72 
login     831   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
login     831   root  mem    REG        3,1    7773     1968 /lib/security/pam_securetty.so 
login     831   root  mem    REG        3,1   35619     1964 /lib/security/pam_pwdb.so 
login     831   root  mem    REG        3,1    5359     1950 /lib/security/pam_deny.so 
login     831   root  mem    REG        3,1  140186     1917 /lib/libpwdb.so.0.61 
login     831   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
login     831   root  mem    REG        3,1   14258     1949 /lib/security/pam_cracklib.so 
login     831   root  mem    REG        3,1   57882    62573 /usr/lib/libcrack.so.2.7 
login     831   root  mem    REG        3,1   35801     1948 /lib/security/pam_console.so 
login     831   root  mem    REG        3,1  164253    62627 /usr/lib/libglib-1.2.so.0.0.6 
login     831   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
login     831   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
login     831   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
login     831   root    0u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
login     831   root    1u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
login     831   root    2u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
login     831   root    3u  unix 0xc0bfb3f0              868 socket 
mingetty  832   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  832   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  832   root  txt    REG        3,1    8112    49007 /sbin/mingetty 
mingetty  832   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
mingetty  832   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
mingetty  832   root    0u   CHR        4,2            33207 /dev/tty2 
mingetty  832   root    1u   CHR        4,2            33207 /dev/tty2 
mingetty  832   root    2u   CHR        4,2            33207 /dev/tty2 
mingetty  833   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  833   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  833   root  txt    REG        3,1    8112    49007 /sbin/mingetty 
mingetty  833   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
mingetty  833   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
mingetty  833   root    0u   CHR        4,3            33208 /dev/tty3 
mingetty  833   root    1u   CHR        4,3            33208 /dev/tty3 
mingetty  833   root    2u   CHR        4,3            33208 /dev/tty3 
mingetty  834   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  834   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  834   root  txt    REG        3,1    8112    49007 /sbin/mingetty 
mingetty  834   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
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mingetty  834   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
mingetty  834   root    0u   CHR        4,4            33209 /dev/tty4 
mingetty  834   root    1u   CHR        4,4            33209 /dev/tty4 
mingetty  834   root    2u   CHR        4,4            33209 /dev/tty4 
mingetty  835   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  835   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  835   root  txt    REG        3,1    8112    49007 /sbin/mingetty 
mingetty  835   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
mingetty  835   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
mingetty  835   root    0u   CHR        4,5            33210 /dev/tty5 
mingetty  835   root    1u   CHR        4,5            33210 /dev/tty5 
mingetty  835   root    2u   CHR        4,5            33210 /dev/tty5 
mingetty  836   root  cwd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  836   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
mingetty  836   root  txt    REG        3,1    8112    49007 /sbin/mingetty 
mingetty  836   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
mingetty  836   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
mingetty  836   root    0u   CHR        4,6            33211 /dev/tty6 
mingetty  836   root    1u   CHR        4,6            33211 /dev/tty6 
mingetty  836   root    2u   CHR        4,6            33211 /dev/tty6 
bash      839   root  cwd    DIR        3,1    4096    15405 /root 
bash      839   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
bash      839   root  txt    REG        3,1  316848    15897 /bin/bash 
bash      839   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
bash      839   root  mem    REG        3,1   12224      508 /lib/libtermcap.so.2.0.8 
bash      839   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
bash      839   root  mem    REG        3,1  246652       67 /lib/libnss_files-2.1.3.so 
bash      839   root  mem    REG        3,1  252234       73 /lib/libnss_nisplus-2.1.3.so 
bash      839   root  mem    REG        3,1  370141       49 /lib/libnsl-2.1.3.so 
bash      839   root  mem    REG        3,1  255963       71 /lib/libnss_nis-2.1.3.so 
bash      839   root    0u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
bash      839   root    1u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
bash      839   root    2u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
bash      839   root  255u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
lsof      870   root  cwd    DIR        3,1    4096    15405 /root 
lsof      870   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
lsof      870   root  txt    REG        3,1   79280    54120 /usr/sbin/lsof 
lsof      870   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
lsof      870   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
lsof      870   root    0u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
lsof      870   root    1w   REG        2,0       0        4 /mnt/floppy/lsof 
lsof      870   root    2u   CHR        4,1            33203 /dev/tty1 
lsof      870   root    3r   DIR        0,1       0        1 /proc 
lsof      870   root    4r   DIR        0,1       0 57016328 /proc/870/fd 
lsof      870   root    5w  FIFO        0,0              898 pipe 
lsof      870   root    6r  FIFO        0,0              899 pipe 
lsof      871   root  cwd    DIR        3,1    4096    15405 /root 
lsof      871   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
lsof      871   root  txt    REG        3,1   79280    54120 /usr/sbin/lsof 
lsof      871   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
lsof      871   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
lsof      871   root    4r  FIFO        0,0              898 pipe 
lsof      871   root    7w  FIFO        0,0              899 pipe 

 
 
Ara veurem un exemple de com podem limitar la sortida del programa executarem: 

lsof | grep icqd per verificar els fitxer que té oberts el programa icqd. El resultat obtingut és: 
 
 

icqd       613   root  cwd    DIR        3,1    4096    23009 /usr/local/bin/data 
icqd       613   root  rtd    DIR        3,1    4096        2 / 
icqd       613   root  txt    REG        3,1  227782    69155 /usr/local/bin/icqd 
icqd       613   root  mem    REG        3,1  340663       29 /lib/ld-2.1.3.so 
icqd       613   root  mem    REG        3,1 4101324       36 /lib/libc-2.1.3.so 
icqd       613   root    0u  IPv4        630              UDP *:4000  
icqd       613   root    1w   REG        3,1      34    38629 /dev/ttyttyp1 
icqd       613   root    2w   REG        3,1      34    38629 /dev/ttyttyp1 
icqd       613   root    3w   REG        3,1      34    38629 /dev/ttyttyp1 
icqd       613   root    4r   REG        3,1       7    23088 /usr/local/bin/data/icqd.conf 
grep      1016   root    1w   REG        2,0       0        5 /mnt/floppy/icqd 
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Fitxers bàsics de configuració de xarxa 
Hi ha diversos fitxers de configuració importants, que controlen quins serveis executa 

Linux i com el fa. Per desgràcia, molts d'ells es troben en diferents localitzacions depenent 
de quina distribució i versió del sistema operatiu estem fent servir. 

Els llocs més habituals dels fitxers més importants per Red Hat són: 

/etc/services 

Aquest fitxer és una llista de serveis, amb els números de ports, el protocol que fan 
servir i el nom corresponent. El format és: 

nom-de-servei  port/protocol  àlies 

A continuació podem veure un exemple d’aquest fitxer:  
 
# /etc/services: 
# $Id: services,v 1.4 2000/01/23 21:03:36 notting Exp $ 
# 
# Network services, Internet style 
# 
# Note that it is presently the policy of IANA to assign a single well-known 
# port number for both TCP and UDP; hence, most entries here have two entries 
# even if the protocol doesn't support UDP operations. 
# Updated from RFC 1700, ``Assigned Numbers'' (October 1994).  Not all ports 
# are included, only the more common ones. 
 
tcpmux  1/tcp    # TCP port service multiplexer 
echo  7/tcp 
echo  7/udp 
discard 9/tcp  sink null 
discard 9/udp  sink null 
systat  11/tcp  users 
daytime 13/tcp 
daytime 13/udp 
netstat 15/tcp 
qotd  17/tcp  quote 
msp  18/tcp    # message send protocol 
msp  18/udp    # message send protocol 
chargen 19/tcp  ttytst source 
chargen 19/udp  ttytst source 
ftp-data 20/tcp 
ftp  21/tcp 
fsp  21/udp  fspd 
ssh  22/tcp    # SSH Remote Login Protocol 
ssh  22/udp    # SSH Remote Login Protocol 
telnet  23/tcp 
# 24 - private 
smtp  25/tcp  mail 
# 26 - unassigned 
time  37/tcp  timserver 
time  37/udp  timserver 
rlp  39/udp  resource # resource location 
nameserver 42/tcp  name  # IEN 116 
whois  43/tcp  nicname 
re-mail-ck 50/tcp    # Remote Mail Checking Protocol 
re-mail-ck 50/udp    # Remote Mail Checking Protocol 
domain  53/tcp  nameserver # name-domain server 
domain  53/udp  nameserver 
mtp  57/tcp    # deprecated 
bootps  67/tcp    # BOOTP server 
bootps  67/udp 
bootpc  68/tcp    # BOOTP client 
bootpc  68/udp 
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tftp  69/udp 
gopher  70/tcp    # Internet Gopher 
gopher  70/udp 
rje  77/tcp  netrjs 
finger  79/tcp 
www  80/tcp  http  # WorldWideWeb HTTP 
www  80/udp    # HyperText Transfer Protocol 
link  87/tcp  ttylink 
kerberos 88/tcp  kerberos5 krb5 # Kerberos v5 
kerberos 88/udp  kerberos5 krb5 # Kerberos v5 
supdup  95/tcp 
# 100 - reserved 
hostnames 101/tcp  hostname # usually from sri-nic 
iso-tsap 102/tcp  tsap  # part of ISODE. 
csnet-ns 105/tcp  cso-ns  # also used by CSO name server 
csnet-ns 105/udp  cso-ns 
# unfortunately the poppassd (Eudora) uses a port which has already 
# been assigned to a different service. We list the poppassd as an 
# alias here. This should work for programs asking for this service. 
# (due to a bug in inetd the 3com-tsmux line is disabled) 
#3com-tsmux 106/tcp  poppassd 
#3com-tsmux 106/udp  poppassd 
rtelnet 107/tcp    # Remote Telnet 
rtelnet 107/udp 
pop2  109/tcp  pop-2 postoffice # POP version 2 
pop2  109/udp  pop-2 
pop3  110/tcp  pop-3  # POP version 3 
pop3  110/udp  pop-3 
sunrpc  111/tcp  portmapper # RPC 4.0 portmapper TCP 
sunrpc  111/udp  portmapper # RPC 4.0 portmapper UDP 
auth  113/tcp  authentication tap ident 
sftp  115/tcp 
uucp-path 117/tcp 
nntp  119/tcp  readnews untp # USENET News Transfer Protocol 
ntp  123/tcp 
ntp  123/udp    # Network Time Protocol 
netbios-ns 137/tcp    # NETBIOS Name Service 
netbios-ns 137/udp 
netbios-dgm 138/tcp    # NETBIOS Datagram Service 
netbios-dgm 138/udp 
netbios-ssn 139/tcp    # NETBIOS session service 
netbios-ssn 139/udp 
imap2  143/tcp  imap  # Interim Mail Access Proto v2 
imap2  143/udp  imap 
snmp  161/udp    # Simple Net Mgmt Proto 
snmp-trap 162/udp  snmptrap # Traps for SNMP 
cmip-man 163/tcp    # ISO mgmt over IP (CMOT) 
cmip-man 163/udp 
cmip-agent 164/tcp 
cmip-agent 164/udp 
xdmcp  177/tcp    # X Display Mgr. Control Proto 
xdmcp  177/udp 
nextstep 178/tcp  NeXTStep NextStep # NeXTStep window 
nextstep 178/udp  NeXTStep NextStep # server 
bgp  179/tcp    # Border Gateway Proto. 
bgp  179/udp 
prospero 191/tcp    # Cliff Neuman's Prospero 
prospero 191/udp 
irc  194/tcp    # Internet Relay Chat 
irc  194/udp 
smux  199/tcp    # SNMP Unix Multiplexer 
smux  199/udp 
at-rtmp 201/tcp    # AppleTalk routing 
at-rtmp 201/udp 
at-nbp  202/tcp    # AppleTalk name binding 
at-nbp  202/udp 
at-echo 204/tcp    # AppleTalk echo 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  



SEGURETAT ADEQÜACIÓ DE LES AULES D’INFORMÀTICA DELS 
CENTRES D’ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES Pàgina 23 de 29 

 
at-echo 204/udp 
at-zis  206/tcp    # AppleTalk zone information 
at-zis  206/udp 
qmtp  209/tcp    # The Quick Mail Transfer 

Protocol 
qmtp  209/udp    # The Quick Mail Transfer 

Protocol 
z3950  210/tcp  wais  # NISO Z39.50 database 
z3950  210/udp  wais 
ipx  213/tcp    # IPX 
ipx  213/udp 
imap3  220/tcp    # Interactive Mail Access 
imap3  220/udp    # Protocol v3 
rpc2portmap 369/tcp 
rpc2portmap 369/udp    # Coda portmapper 
codaauth2 370/tcp 
codaauth2 370/udp    # Coda authentication server 
ulistserv 372/tcp    # UNIX Listserv 
ulistserv 372/udp 
ldap         389/tcp        # Lightweight Directory Access 

Protocol 
ldap         389/udp        # Lightweight Directory Access 

Protocol 
https  443/tcp    # MCom 
https  443/udp    # MCom 
snpp  444/tcp    # Simple Network Paging 

Protocol 
snpp  444/udp    # Simple Network Paging 

Protocol 
saft  487/tcp    # Simple Asynchronous File 

Transfer 
saft  487/udp    # Simple Asynchronous File 

Transfer 
npmp-local 610/tcp  dqs313_qmaster # npmp-local / DQS 
npmp-local 610/udp  dqs313_qmaster # npmp-local / DQS 
npmp-gui 611/tcp  dqs313_execd # npmp-gui / DQS 
npmp-gui 611/udp  dqs313_execd # npmp-gui / DQS 
hmmp-ind 612/tcp  dqs313_intercell# HMMP Indication / DQS 
hmmp-ind 612/udp  dqs313_intercell# HMMP Indication / DQS 
# 
# UNIX specific services 
# 
exec  512/tcp 
biff  512/udp  comsat 
login  513/tcp 
who  513/udp  whod 
shell  514/tcp  cmd  # no passwords used 
syslog  514/udp 
printer 515/tcp  spooler  # line printer spooler 
talk  517/udp 
ntalk  518/udp 
route  520/udp  router routed # RIP 
timed  525/udp  timeserver 
tempo  526/tcp  newdate 
courier 530/tcp  rpc 
conference 531/tcp  chat 
netnews 532/tcp  readnews 
netwall 533/udp    # -for emergency broadcasts 
uucp  540/tcp  uucpd  # uucp daemon 
afpovertcp 548/tcp    # AFP over TCP 
afpovertcp 548/udp    # AFP over TCP 
remotefs 556/tcp  rfs_server rfs # Brunhoff remote 

filesystem 
klogin  543/tcp    # Kerberized `rlogin' (v5) 
kshell  544/tcp  krcmd  # Kerberized `rsh' (v5) 
kerberos-adm 749/tcp    # Kerberos `kadmin' (v5) 
# 
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webster 765/tcp    # Network dictionary 
webster 765/udp 
swat  901/tcp    # Samba Web Administration Tool 
# 
# From ``Assigned Numbers'': 
# 
#> The Registered Ports are not controlled by the IANA and on most systems 
#> can be used by ordinary user processes or programs executed by ordinary 
#> users. 
# 
#> Ports are used in the TCP [45,106] to name the ends of logical 
#> connections which carry long term conversations.  For the purpose of 
#> providing services to unknown callers, a service contact port is 
#> defined.  This list specifies the port used by the server process as its 
#> contact port.  While the IANA can not control uses of these ports it 
#> does register or list uses of these ports as a convienence to the 
#> community. 
# 
ingreslock 1524/tcp 
ingreslock 1524/udp 
prospero-np 1525/tcp   # Prospero non-privileged 
prospero-np 1525/udp 
datametrics 1645/tcp old-radius # datametrics / old radius entry 
datametrics 1645/udp old-radius # datametrics / old radius entry 
sa-msg-port 1646/tcp old-radacct # sa-msg-port / old radacct entry 
sa-msg-port 1646/udp old-radacct # sa-msg-port / old radacct entry 
radius  1812/tcp   # Radius 
radius  1812/udp   # Radius 
radacct 1813/tcp   # Radius Accounting 
radacct 1813/udp   # Radius Accounting 
cvspserver 2401/tcp   # CVS client/server operations 
cvspserver 2401/udp   # CVS client/server operations 
venus  2430/tcp   # codacon port 
venus  2430/udp   # Venus callback/wbc interface 
venus-se 2431/tcp   # tcp side effects 
venus-se 2431/udp   # udp sftp side effect 
codasrv 2432/tcp   # not used 
codasrv 2432/udp   # server port 
codasrv-se 2433/tcp   # tcp side effects 
codasrv-se 2433/udp   # udp sftp side effect 
mysql  3306/tcp   # MySQL 
mysql  3306/udp   # MySQL 
# 
# Això ho hem afegit nosaltres pel programa ICQ 
icq  4000/udp   # Port d'ICQ 
rfe  5002/tcp   # Radio Free Ethernet 
rfe  5002/udp   # Actually uses UDP only 
cfengine 5308/tcp   # CFengine 
cfengine 5308/udp   # CFengine 
bbs  7000/tcp   # BBS service 
# 
# 
# Kerberos (Project Athena/MIT) services 
# Note that these are for Kerberos v4, and are unofficial.  Sites running 
# v4 should uncomment these and comment out the v5 entries above. 
# 
kerberos4 750/udp  kerberos-iv kdc # Kerberos (server) udp 
kerberos4 750/tcp  kerberos-iv kdc # Kerberos (server) tcp 
kerberos_master 751/udp    # Kerberos 

authentication 
kerberos_master 751/tcp    # Kerberos 

authentication 
passwd_server 752/udp    # Kerberos passwd server 
krb_prop 754/tcp    # Kerberos slave propagation 
krbupdate 760/tcp  kreg  # Kerberos registration 
kpasswd 761/tcp  kpwd  # Kerberos "passwd" 
kpop  1109/tcp    # Pop with Kerberos 
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knetd  2053/tcp   # Kerberos de-multiplexor 
zephyr-srv 2102/udp   # Zephyr server 
zephyr-clt 2103/udp   # Zephyr serv-hm connection 
zephyr-hm 2104/udp   # Zephyr hostmanager 
eklogin 2105/tcp   # Kerberos encrypted rlogin 
# 
# Unofficial but necessary (for NetBSD) services 
# 
supfilesrv 871/tcp   # SUP server 
supfiledbg 1127/tcp   # SUP debugging 
# 
# Datagram Delivery Protocol services 
# 
rtmp  1/ddp    # Routing Table Maintenance Protocol 
nbp  2/ddp    # Name Binding Protocol 
echo  4/ddp    # AppleTalk Echo Protocol 
zip  6/ddp    # Zone Information Protocol 
# 
# Services added for the Debian GNU/Linux distribution 
poppassd 106/tcp    # Eudora 
poppassd 106/udp    # Eudora 
mailq  174/tcp    # Mailer transport queue for 

Zmailer 
mailq  174/udp    # Mailer transport queue for 

Zmailer 
ssmtp  465/tcp    # SMTP over SSL 
gdomap  538/tcp    # GNUstep distributed objects 
gdomap  538/udp    # GNUstep distributed objects 
snews  563/tcp    # NNTP over SSL 
ssl-ldap 636/tcp    # LDAP over SSL 
omirr  808/tcp  omirrd  # online mirror 
omirr  808/udp  omirrd  # online mirror 
rsync  873/tcp    # rsync 
rsync  873/udp    # rsync 
simap   993/tcp    # IMAP over SSL 
spop3  995/tcp    # POP-3 over SSL 
socks  1080/tcp   # socks proxy server 
socks  1080/udp   # socks proxy server 
rmtcfg  1236/tcp   # Gracilis Packeten remote config 

server 
xtel  1313/tcp   # french minitel 
support 1529/tcp   # GNATS 
cfinger 2003/tcp   # GNU Finger 
ninstall 2150/tcp   # ninstall service 
ninstall 2150/udp   # ninstall service 
afbackup 2988/tcp   # Afbackup system 
afbackup 2988/udp   # Afbackup system 
icp  3130/tcp   # Internet Cache Protocol (Squid) 
icp  3130/udp   # Internet Cache Protocol (Squid) 
postgres 5432/tcp   # POSTGRES 
postgres 5432/udp   # POSTGRES 
fax  4557/tcp   # FAX transmission service(old) 
hylafax 4559/tcp   # HylaFAX client-server protocol(new) 
noclog  5354/tcp   # noclogd with TCP (nocol) 
noclog  5354/udp   # noclogd with UDP (nocol) 
hostmon 5355/tcp   # hostmon uses TCP (nocol) 
hostmon 5355/udp   # hostmon uses TCP (nocol) 
ircd  6667/tcp   # Internet Relay Chat 
ircd  6667/udp   # Internet Relay Chat 
webcache 8080/tcp   # WWW caching service 
webcache 8080/udp   # WWW caching service 
tproxy  8081/tcp   # Transparent Proxy 
tproxy  8081/udp   # Transparent Proxy 
ma
# 
ndelspawn 9359/udp mandelbrot # network mandelbrot 
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# 
# Això ho hem afegit nosaltres pel Webmin 
webmin  10000/tcp   # Port de Webmin 
# 
amanda  10080/udp   # amanda backup services 
kamanda 10081/tcp   # amanda backup services (Kerberos) 
kamanda 10081/udp   # amanda backup services (Kerberos) 
amandaidx 10082/tcp   # amanda backup services 
amidxtape 10083/tcp   # amanda backup services 
isdnlog 20011/tcp   # isdn logging system 
isdnlog 20011/udp   # isdn logging system 
vboxd  20012/tcp   # voice box system 
vboxd  20012/udp   # voice box system 
binkp  24554/tcp   # Binkley 
binkp  24554/udp   # Binkley 
asp  27374/tcp   # Address Search Protocol 
asp  27374/udp   # Address Search Protocol 
tfido  60177/tcp   # Ifmail 
tfido  60177/udp   # Ifmail 
fido  60179/tcp   # Ifmail 
fido  60179/udp   # Ifmail 
 
# Local services 
linuxconf 98/tcp 
 
 

 En aquest fitxer no figuren, per defecte, certs serveis que hem instal·lat al nostre 
sistema, però els podem afegir manualment. Només cal editar el fitxer i afegir les línies que 
calgui (normalment una o dues per cada servei). 

 Per exemple podem afegir el servei Webmin pel port 10000 i el servei ICQ pel port 
4000 tal i com podem veure al llistat anterior (aquestes modificacions apareixen 
assenyalades en negreta). 

 

 inetd.conf 

El dimoni inetd o xinetd (en Red Hat 7.0) és el responsable d'iniciar aquells serveis 
que no necessiten estar en execució de manera permanent, o que estan basats en sessions 
(com telnet o ftpd). 

Això és degut al fet que la sobrecàrrega que suposaria executar un servei 
constantment (com telnet) seria major que el cost d'inici ocasional (arrencar in.telnetd) quan 
l'usuari volgués utilitzar-lo. 

Per a alguns serveis (com DNS) que serveixen a moltes connexions ràpides, la 
sobrecàrrega d'arrencar serveis cada pocs segons seria major que tenir-los constantment 
executant-se. D'igual manera succeeix amb serveis com el correu, on el temps és crític, no 
obstant uns pocs segons de retard al començar una sessió d’ftp no li fa mal a ningú. 

  La pàgina del manual d'inetd.conf cobreix els aspectes més bàsics ("man 
inetd.conf"). El servei en si s'anomena inetd i s'executa al arrencar, de manera que se li 
pot parar/arrencar/recarregar manipulant l’script inetd del directori /etc/rc.d/init.d 

  Cada vegada que es facin modificacions al fitxer inetd.conf, cal reiniciar l’inetd per a 
fer efectius els canvis, killall –1 inetd el reiniciarà correctament (també serveix # service 
inetd restart). Com de costum, les línies de l'inetd.conf es poden comentar amb un # (la 
qual cosa és una forma molt simple i efectiva de deshabilitar serveis com rexec). 
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  S'aconsella deshabilitar tants serveis de l’inetd.conf com sigui possible, generalment 
els que se solen fer servir són ftp, pop i imap. S'hauria de reemplaçar telnet pel SSH i 
bloquejar serveis com systat/netstat i finger ja que proporcionen massa informació als 
possibles hackers i podrien ser punts d’entrada des de l’exterior cap a la nostra intranet. 

No dubtarem per exemple en desactivar: 
• Netstat 
• Systat 
• Tftp 
• Bootp 
• Finger 
 
També convé, com ja hem comentat, desactivar sobretot el telnet (molt insegur ja 

que els passwords viatgen sense encriptar), fins i tot per als usuaris de la nostra intranet. 

L'accés a programes arrencats per inetd (o xinetd a les versions més modernes de 
Linux) es pot controlar amb facilitat per mitjà de l'ús de TCP_WRAPPERS. 

 

TCP_WRAPPERS 

TCP_WRAPPERS simplifica la feina d’assegurar servidors contra intrusions 
externes. Els fitxers de configuració dels wrappers són dos, el /etc/hosts.allow i el 
/etc/hosts.deny. Tal com el seu nom indica, el primer especifica quins ordinadors i/o 
xarxes tenen accés obert cap al nostre ordinador, i el segon quins són els que ho tenen 
denegat. 

Encara que aquests dos fitxers no tenen perquè ser configurats fins que el router 
tingui la línia exterior en ple funcionament cap a Internet (els ports d’entrada oberts), no està 
de més començar a introduir un mínim de seguretat per a evitar possibles descuits en el 
futur. 

El funcionament és com segueix; primer es verifica hosts.allow, i les regles es 
comproven des de la primera a l'última. Si es troba una regla que ens permeti 
específicament entrar (p. ex., una regla que autoritzi al nostre host, domini, màscara de 
subxarxa, etc.) ens deixa connectar-nos al servei. Si no pot trobar cap regla que ens 
correspongui en hosts.allow, llavors va a comprovar hosts.deny a la recerca d'una regla que 
ens denegui l'entrada. De nou comprova les regles de hosts.deny des de la primera a 
l'última, i la primera regla que trobi que ens denegui l’accés (p. ex., una regla que deshabiliti 
el nostre host, domini, màscara de subxàrxa, etc.) provocarà que no s’ens permeti l’accés. Si 
tampoc pot trobar una regla denegant-nos l'entrada, llavors per defecte ens deixarà entrar. 
La lògica normal a seguir amb el fitxer hosts.deny és la de denegar l’accés a tot el món, 
excepte als ordinadors i/o xarxes especificats. Per fer-ho és necessari realitzar una 
modificació del  fitxer: /etc/hosts.deny que només ha d’incloure la línia: 

ALL:ALL 
 
 També és pot fer: 
 ALL: 0.0.0.0/0.0.0.0 

El primer paràmetre fa referència al tipus o llista de serveis que es vol denegar, i el 
segon paràmetre es refereix als ordinadors i/o xarxes a qui se li denega. 

  Amb esta petita línia especifiquem que el nostre servidor denegui el permís d'accés 
de tots els serveis a tots els ordinadors.  
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 Evidentment perquè els usuaris degudament autoritzats puguin desenvolupar 
correctament la seva feina caldrà modificar el fitxer hosts.allow i habilitar els permisos que 
siguin necessaris. Continuant amb la mateixa lògica, en el fitxer /etc/hosts.allow, haurem 
d’especificat que el nostres servidor doni permís per executar tots els serveis a si mateix 
(localhost), a la nostra xarxa local i, per exemple, a tota la xarxa de la xtec. Però, per als 
ordinadors d'altres xarxes, només es permetrà l'accés als serveis que siguin necessaris. 
Caldrà valorar acuradament quin serveis seran necessaris per als usuaris aliens. 

Aquest és un exemple de fitxer: /etc/hosts.allow  
# hosts.allow This file describes the names of the hosts  
# which are allowed to use the local INET services, as decided 
# by the '/usr/sbin/tcpd' server. 
# 
# Això ho hem canviat nosaltres.  
# En aquest fitxer indicarem els serveis que es poden executar. 
# Al nostre servidor li ho permetem tot 
 
ALL: linux.delcentre.cat 
ALL: linux.intracentre 
ALL: linux 
  
ALL: 192.168.0.3 # A aquesta màquina li ho permetem tot.  
imapd: ALL # Habilitem el servei de correu per tothom. 
in.telnetd: ALL # Habilitem el servei de telnet per tothom. 
in.ftpd: ALL # Habilitem el servei ftp per tothom. 
 
ircd: 192.168.0.* # Habilitem l'IRCD per a la nostra xarxa 
icqd: 192.168.0.* # Habilitem l'ICQ per a la nostra xarxa 
sshd: ALL  # Habilitem el servei SSH per a tothom 
 
 

Amb aquest fitxer podem controlar l’execució de certs serveis de manera que només 
es puguin executar des de certes estacions. Per exemple, en aquesta configuració es 
permet a qualsevol usuari llegir el correu electrònic i descarregar fitxers mitjançant ftp des de 
qualsevol xarxa aliena a la nostra (per exemple des dels seu ordinador de casa). He 
d’advertir que en cap cas el fitxer que hem fet servir com a mostra es pot considerar una 
referència a seguir, i per exemple, com una crítica constructiva a aquesta proposta de 
configuració, podríem dir que, en general, no serà convenient tenir habilitat el servei de 
telnet (ni tan sols per a la nostra xarxa local). S’ha d’anar amb compte amb tot això, ja que 
certs serveis son més perillosos que d’altres i fàcilment podem generar, sense voler, forats 
de seguretat en habilitar-los al nostre servidor. 

Si necessitem més informació, les pàgines del manual de TCP_WRAPPERS són 
prou bones i estan disponibles fent: 

# man hosts.allow o 

# man hosts.deny 

 Accés via login 
Un darrer punt molt important en la configuració dels usuaris, és la restricció de 

l'accés via login. En molts casos no interessa que alguns usuaris facin servir programes com 
telnet o SSH i encara menys que puguin fer un login local al nostre servidor; però no 
desitgem restringir l’accés d’aquest software a tothom. Hi ha una manera senzilla de 
denegar aquest accés (si és que ens plantegem fer-ho); només són necessaris un parell de 
canvis en dos dels arxius de sistema. 
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  Dins del fitxer /etc/passwd i en la línia que fa referència al client, cal posar com a 
programa de shell: /bin/false. 

 Aquí podem veure l’exemple de la modificació del fitxer /etc/passwd per a l’usuari 
jfaro (apareix en negreta). 

encarna:x:506:507:Encarna Bars:/home/encarna:/bin/sh 
jesus:x:507:508:Jesus Rodríguez:/home/jesus:/bin/bash 
jfaro:x:505:506:Juan Carlos Faro:/home/jfaro:/bin/false 
ct04:x:511:509::/home/ct04:/bin/bash 
ct05:x:512:509::/home/ct05:/bin/bash 
ct06:x:513:509::/home/ct06:/bin/bash 
ct07:x:514:509::/home/ct07:/bin/bash 
ct08:x:515:509::/home/ct08:/bin/bash 
ct09:x:516:509::/home/ct09:/bin/bash 
ct10:x:517:509::/home/ct10:/bin/bash 
ct11:x:518:509::/home/ct11:/bin/bash 
ct12:x:519:509::/home/ct12:/bin/bash 
ct13:x:520:509::/home/ct13:/bin/bash 
ct14:x:521:509::/home/ct14:/bin/bash 
ct15:x:522:509::/home/ct15:/bin/bash 
ct16:x:523:509::/home/ct16:/bin/bash 
ct17:x:524:509::/home/ct17:/bin/bash 
ct18:x:525:509::/home/ct18:/bin/bash 
ct19:x:526:509::/home/ct19:/bin/bash 
ct20:x:527:509::/home/ct20:/bin/bash 
ct01:x:530:509::/home/ct01:/bin/bash 
ct02:x:531:509::/home/ct02:/bin/bash 
ct03:x:532:509::/home/ct03:/bin/bash 
 
D'aquesta manera queda restringit l'accés via login exclusivament per a l’usuari jfaro.  

Però si volem que l'accés via FTP continuï funcionant per aquest usuari, caldrà afegir aquest 
programa fictici de shell a la llista del sistema. Així, el daemon ftpd validarà l'entrada. 

  La llista de shells del sistema està en el fitxer /etc/shells i la línia que caldrà afegir 
serà: /bin/false.  

 Aquí podem veure l’aspecte d’aquest fitxer una vegada convenientment modificat. Els 
canvis apareixen en negreta. 

/bin/bash 
/bin/sh 
/bin/ash 
/bin/bsh 
/bin/tcsh 
/bin/csh 
/bin/false 
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Tallafocs 
 
 Una tasca bàsica de tot administrador és la de conèixer les necessitats dels seus 
usuaris, no sols per a satisfer-les, sinó també per limitar els privilegis innecessaris de cara a 
mantenir controlada la vulnerabilitat del nostre sistema. 
 Una màxima en temes de seguretat i en l'administració de xarxes es: massa privilegis 
causen dany i creen nous angles d'atac. Per a reduir les vulnerabilitats d'un sistema és 
necessari instal·lar només el que realment es necessita. Malauradament a les 
intranets/extranets modernes els usuaris cada vegada demanen més serveis (espai de disc 
personal, pàgina web, correu electrònic, FTP, IRC, ICQ, etc...). Tot això provoca que el risc 
per al nostre sistema creixi de manera exponencial. Resulta una feina molt feixuga mantenir 
el sistema incòlume i al mateix temps donar tot aquest ventall de serveis. Configurar 
correctament el nostre sistema sense que existeixen forats de seguretat és pot aconseguir 
mitjançant els anomenats tallafocs.  
 

Un tallafocs és un software que aïlla la nostra xarxa del mon exterior (normalment 
Internet) mantenint els serveis però garantint un alt nivell de seguretat.  

 
 
Implementació d’un tallafocs 
 
Quan utilitzem un sistema Linux per connectar la nostra xarxa local a Internet, tenim 

la possibilitat de permetre o no cert tipus de tràfic. Les capçaleres dels paquets IP contenen 
informació sobre el destí (de forma que es pot prevenir l'accés a certs llocs d'Internet), i 
sobre l'origen (es poden evitar connexions des de llocs concrets d'Internet). 
  Una altra informació que s'obté de les capçaleres és el protocol utilitzat (ICMP, UDP, 
TCP) i el port de connexió (25, 80, 119...). Normalment els protocols d'alt nivell utilitzen per a 
les seves connexions ports determinats (també cridats well known sockets). D'aquesta 
forma, la major part de les peticions de documents html es fan a destins d'Internet pel port 
80, l'enviament de correu es fa pel port 25,  les connexions via telnet es fan usant el port 
23, les connexions ssh pel 22, etc... 
  Per a més informació de quins port correspon a cada servei és pot donar una ullada 
al fitxer /etc/services en el que trobarem una extensa relació. 
 Bàsicament hi ha dues tècniques per a controlar l’accés extern a la nostra intranet: 
servidor proxy i filtrat de paquets 
  

Servidor Proxy 
 
Un servidor proxy és un important dispositiu de seguretat, ja que manté a la nostra 

intranet aïllada de l’exterior. Cap accés extern podrà arribar a cap ordinador de la nostra 
xarxa local (de fet les adreces IP que es fan servir pels ordinadors de la nostra xarxa local 
son de l’estil 192.168.x.x que no son públiques).  

 
El proxy manté l’interior (la nostra xarxa local) completament aïllat de l’exterior 

(Internet). De fet, com que de les màquines de la nostra xarxa l’única que tindrà accés a 
l’exterior serà el servidor, el que caldrà fer serà, bàsicament, protegir el nostre Linux dels 
atacs externs.  
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Els proxy’s  posseeixen una sèrie d'avantatges de cara a incrementar la nostra 

seguretat. En primer lloc, permeten únicament la utilització de serveis per als que hi ha un 
proxy, per la qual cosa si en la nostra xarxa el servidor conté únicament proxies per a HTTP 
i FTP, la resta de serveis no estaran disponibles per a ningú.  

Un segon avantatge és que en la passarel·la és possible filtrar protocols basant-se en 
altres coses (a part de en la capçalera de les trames com és fa habitualment en el filtrat de 
paquets); la qual cosa fa possible per exemple tenir habilitat un servei com FTP però amb 
ordres restringides (podríem bloquejar tots els comandos put perquè ningú pugui guardar 
fitxers al servidor). 

 A més, els application gateways permeten un grau d'ocultació de l'estructura de la 
xarxa protegida (per exemple, la passarel·la és l'únic sistema el nom de la qual està 
disponible cap a l'exterior), facilita l'autentificació i l'auditoria del tràfic sospitós abans que 
arribi al host destí i, potser encara més important, simplifica enormement les regles de filtrat 
implementades en el router: només hem de permetre el tràfic cap a la passarel·la, bloquejant 
la resta. 

Quins serveis oferir en el nostre gateway, i com fer-lo? La configuració de la majoria 
dels serveis 'habituals' la podem trobar al curs D70 (Serveis de xarxa amb GNU/Linux). A 
més, pels que vulguin més informació en nombrosos articles dels que es poden trobar a 
Internet es comenten problemes específics d'alguns serveis com per exemple FTP o telnet. 
 Com ja hem dit abans, el proxy és capaç per si sol, de protegir la resta de màquines 
de la nostra xarxa del mon exterior, però per protegir el nostre servidor, necessitarem 
quelcom més. Una possibilitat és fer servir el filtrat de paquets. 
 
 

 Filtrat de paquets 
Qualsevol router IP utilitza regles de filtrat per a reduir la càrrega de la xarxa; per 

exemple: es descarten paquets en els que el TTL ha arribat a zero, paquets amb un control 
d'errors erronis, o simplement trames de broadcast. 

 A més d'aquestes aplicacions, el filtrat de paquets es pot utilitzar per a implementar 
diferents polítiques de seguretat en una xarxa; l'objectiu principal de totes elles sol ser evitar 
l'accés no autoritzat entre dos xarxes, però mantenint intactes els accessos autoritzats. 

 El seu funcionament és habitualment molt senzill: s'analitza la capçalera de cada 
paquet, i en funció d'una sèrie de regles establertes per endavant la trama és bloquejada o 
se li permet seguir el seu camí; aquestes regles normalment contemplen camps com el 
protocol utilitzat (TCP, UDP, ICMP...), les adreces font i destí, i el port destí. A més de la 
informació de capçalera de les trames, algunes implementacions de filtrat permeten 
especificar regles basades en la interfície del router per on s'ha de reexpedir el paquet, i 
també en la interfície per on ha arribat fins a nosaltres. 

Com s'especifiquen aquestes regles? Generalment s'expressen com una simple taula 
de condicions i accions que es consulta en orde fins a trobar una regla que permeti prendre 
una decisió sobre el bloqueig o el reexpedició de la trama. Addicionalment certes 
implementacions permeten indicar si el bloqueig d'un paquet es notificarà a la màquina 
origen per mitjà d'un missatge ICMP. 

 Sempre hem de tenir present l'orde d'anàlisi de les taules per a poder implementar la 
política de seguretat d'una forma correcta; com més complexes siguin les regles i el seu 
ordre d'anàlisi, més difícil serà per a l'administrador comprendre-les. 

 Independentment del format, la forma de generar les taules dependrà òbviament del 
sistema sobre el qual treballem, per la qual cosa és indispensable consultar la seva 
documentació. 
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L'especificació incorrecta d'aquestes regles constitueix un dels problemes de 

seguretat habituals en els tallafocs de filtrat de paquets; no obstant això, el major problema 
és que un sistema de filtrat de paquets és incapaç d'analitzar (i per tant de verificar) dades 
situades per damunt del nivell de xarxa OSI. 
  A això se li afegeix el fet que, si volem utilitzar un simple router com a filtre, les 
capacitats de registre d'informació del mateix solen ser molt limitades, per la qual cosa en 
ocasions és difícil la detecció d'un atac. El router es pot considerar un mecanisme de 
prevenció més que de detecció. 
  Per a intentar solucionar aquestes (i altres vulnerabilitats) és recomanable utilitzar 
aplicacions programari capaces de filtrar les connexions als diferents serveis. Ara veurem 
com. 

 
 Filtrat de paquets amb IPChains 
 En Linux el filtrat de paquets està construït en el kernel. Per poder fer servir 
IPChains hem de compilar el nucli amb les opcions CONFIG_FIREWALL i 
CONFIG_IP_FIREWALL activades (assumint que tenim una versió del kernel 2.2 o més 
moderna, en cas contrari és convenient actualitzar el nucli). No us amoïneu, segurament ja 
esteu executant un nucli amb el firewalling activat. El programa ipchains el farem servir per a 
inserir i eliminar regles de filtrat en el sistema; al tractar-se d'informació dinàmica, cada 
vegada que el sistema es reinicie les regles establertes es perdran, per la qual cosa és 
recomanable crear un script que s'executi en arrancar el sistema i les torni a definir. És 
recomanable consultar les pàgines d'ipchains-save i ipchains-restore per a construir aquest 
shellscript, tot i que més endavant en aquest apartat tractarem aquest tema. 

El nucli de Linux utilitza tres llistes de regles denominades chains; es tracta d'input, 
output i forward. Quan rep un paquet utilitza la primera d'aquestes llistes per a decidir si 
l'accepta, i si és així comprova a on l’ha d’enrutar; en el cas que el destí sigui una màquina 
diferent utilitza la llista forward per a enviar-lo. 
  Finalment, la llista output s'utilitza, òbviament, abans d'enviar un paquet per una 
interfície de xarxa. Els elements de cada llista es denominen regles i defineixen (al costat 
dels targets, dels que parlarem a continuació) què fer amb els paquets que compleixen 
certes característiques. Si un paquet no compleix cap de les regles que decideixen què fer 
amb ell, el millor, si volem un sistema realment segur, és rebutjar-lo o denegar-lo. 
  Per mitjà d'IPChains podem definir llistes, modificar-les i eliminar-les i, més important 
encara, definir les regles per a cada llista. Per a estudiar les opcions d'aquesta ordre es 
poden consultar les pàgines ipchains(8), ipfw(4), ipchains-restore(8) i ipchains-
save(8). 
  Quan un paquet compleix una determinada regla d'una chain podem definir què fer 
amb ell per mitjà del que IPChains denomina objectiu o target (potser una traducció menys 
literal però més clarificadora seria destí). 
  Encara que existeixen més targets, són tres els que més acostumen a utilitzar-se: 
ACCEPT permet el pas d'un paquet, DENY el bloqueja, i REJECT també el bloqueja però a 
diferència de l'anterior envia a l'origen una notificació per mitjà d'un missatge ICMP de tipus 
DEST_UNREACH (sempre que el paquet bloquejat no sigui també de tipus ICMP). 
  Realment, encara que REJECT i DENY ens pareguin igual de segurs (de fet en la 
majoria de situacions ho son) sempre és més recomanable utilitzar DENY, ja que per mitjà 
de missatges ICMP un possible atacant podria aconseguir informació sobre les nostres 
polítiques de filtrat, la qual cosa podria arribar a comprometre la nostra seguretat. 
  IPChains permet registrar per mitjà de syslogd els paquets que compleixen certa 
regla (per norma general, tots). 
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Un registre exhaustiu de les accions que es prenen en el nucli amb respecte al filtrat 

de paquets no és convenient, ja que sovint la gran quantitat d'informació guardada fa 
impossible detectar activitats sospitoses, i a més no és difícil que es produeixen falsos atacs 
de negació de servei, ja sigui per disc ocupat o per temps consumit al generar i guardar 
registres. 
  Per tant, l'habitual és emmagatzemar només els informes dels paquets que no siguin 
rutinaris (per exemple, intents de connexió des de direccions no autoritzades, certs paquets 
ICMP no habituals...).  
  IPChains és una eina flexible, potent i, no menys important, gratuïta, per tant no hi ha 
excusa per a no utilitzar-lo. L’únic inconvenient és la seva dificultat de configuració pers als 
usuaris poc experimentats. Tot i que el que cal fer, per aprendre a configurar el programa, és 
llegir-se els seus extensos manuals, intentarem donar una petita introducció per perdre-li 
una mica la por. 
 
 

Configuració d’IPChains 
 
Aquest mòdul bàsicament serveix per a configurar el tallafocs de Linux, que si bé no 

és indispensable per a protegir el sistema, permet controlar el tràfic de xarxa des de i cap a 
la nostra màquina. 

Per mitjà del programa IPChains, es pot filtrar el tràfic per una gran varietat de 
criteris, per mitjà de regles (quelcom així com sentències si condició llavors acció). 
  Les regles s'integren en tres grups diferenciats: 

• Regles d'entrada (per a paquets que arriben al sistema). 
• Regles d'acarrerament (decisió sobre encaminar paquets o no). 
• Regles de sortida (paquets que deixen el sistema per alguna interfície). 

  
IPChains és tan versàtil que ens permet indicar en cada regla, la cadena (entrada, 

encaminament, sortida) el protocol, interfície, adreces d'origen i destí, i el port utilitzat en la 
connexió, així com l'acció a prendre (denegar, rebutjar, acceptar o acceptar i emmascarar) 
en cas que determinat paquet compleixi la regla. 

Per aprendre tot el que cal saber d’aquest tallafocs el millor que es pot fer és 
consultar el fitxer: IPCHAIN-COMO o des del nostre servidor executar # man ipchains. 
Aquest apartat no és rés més que un breu resum de la meva curta experiència amb 
IPCHAIN i per tant no pot ser una referència exhaustiva.  

 
 

Configurant manualment IPChains 
 
El primer que cal fer és verificar que tenim instal·lat el software (si fem servir una 

versió de RedHat 6.2 o superior, segur que ho tenim). Ho farem amb: 
 
# whereis ipchains 
 
Ens indicarà: ipchains: /sbin/ipchains /usr/man/man8/ipchains.8.gz 
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També podem fer: 
# ipchains –version 
 
per esbrinar la versió que tenim. Aquesta ordre ens retornarà pel Linux Red Hat 6.2: 
ipchains 1.3.9, 17-Mar-1999 
 
Per veure com estan actualment les polítiques d’IPChains fem: 
# ipchains-save 
 
Segurament veurem quelcom com: 
:input ACCEPT 
:forward ACCEPT 
:output ACCEPT 
 
És a dir, que el nostre nivell de seguretat està sota mínims, ja que ho deixem fer tot a 

tothom sense cap restricció. 
 
Si per exemple, fem: 
# ipchains -P input DENY 
 
Denegarem totes les entrades; cosa evidentment molt dràstica, però només és una 

prova per veure el funcionament. 
 
Ara si intentem fer un ping a l’adreça IP de la nostra màquina Linux 
# ping 192.168.0.2 
 
Veurem que no obtenim cap resposta. Per tornar a la situació anterior podem fer: 
# ipchains -P input ACCEPT 
 
Hi ha moltes coses diferents que es poden fer amb IPChains manipulant 

correctament  les regles de cadenes. El fitxer de configuració comença amb la construcció 
de tres cadenes input, output i forward, les quals no es poden esborrar. A part farem servir 
les següents comandes: 

 
• Crear una nova cadena (-N).  
• Esborrar una cadena buida (-X). 
• Canviar la política per a una cadena construïda. (-P).  
• Llistar les regles d'una cadena (-L).  
• Buidar les regles fora d'una cadena (-F).  
• Posar a zero el comptador de paquet i de byte en totes les regles en una cadena 

(-Z). 
 

  Hi ha diverses formes de manipular regles dins d'una cadena:  
• Afegir una nova regla a una cadena (-A).  
• Inserir una nova regla en alguna posició en una cadena (-I).  
• Reemplaçar una regla en alguna posició en una cadena (-R).  
• Anul·lar una regla en alguna posició en una cadena (-D).  
• Anul·lar la primera regla que emparella en una cadena (-D).  
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Regles 

 
 En afegir una regla de filtrat a qualsevol de les cadenes, s'especifica la adreça IP 
origen amb l'opció –s i l'adreça IP destí amb –d. Per a especificar l’acció a prendre si un 
paquet correspon amb la regla, s'utilitza l'opció –j. Si aquesta opció és omesa, la regla és 
considerada com de comptabilitat, i es fa servir simplement per a comptar certs tipus de 
paquets. Fent servir ipchains –L –v es poden veure els comptadors de bytes i paquets 
associats a cada regla. 
  

Per exemple si volem que cap dels nostres usuaris de la nostra xarxa interna es 
pugui comunicar amb la màquina 192.168.0.3, podriem utilitzar la següent regla: 

ipchains –A output –s 0.0.0.0 –d 192.168.0.3 –j DENY 
 

Amb aquesta comanda agreguem a la cadena output la regla que diu que qualsevol 
paquet encaminat a l’IP 192.168.0.3 sigui denegat. L'origen 0.0.0.0 significa qualsevol 
origen. Les adreces IP es poden especificar de quatre formes distintes: 
 

• Amb el nom, tal com www.intracentre 
• Amb l’adreça IP, tal com 192.168.0.3 
• Especificant un grup d’adreces amb format CIDR, tal com192.168.1.0/24 
• Especificant la direcció de xarxa i la màscara, tal com192.168.1.0/255.255.255.0 

 
 

Especificar interfície. 
Per a especificar una interfície en particular, s'utilitza l'opció –i. Per exemple: 
ipchains –A output –s 0.0.0.0 –d 192.168.0.3 –i eth0 –j DENY 

 
En aquest cas estem denegant tot els paquets que van a la adreça 192.168.0.3 i que 

surten per la interfície ethernet eth0. 
 
 

Especificar inversió. 
Moltes de les opcions que s'utilitzen tal com –s o –i poden ser precedides per ‘!’, que 

indica no igual a l'opció donada, per exemple: 
 

! –s 192.168.1.0/24, indica els paquets que no tenen d'origen 192.168.1.0/24 
 
 
Especificar protocol. 
Amb l'opció –p s'especifica el protocol, per exemple: 
ipchains –A input –s 192.168.0.3 –d 0.0.0.0 –p tcp –j DENY. 
Esta regla especifica que tots els paquets que provinguin de la màquina 192.168.1.2 i 

amb protocol TCP siguin denegats. 
El protocol pot ser un número (si es coneixen els valors numèrics de protocols per a 

IP) o un nom per als casos especials de ‘TCP', ‘UDP' o ‘ICMP'. No importa minúscules o 
majúscules, tcp significa el mateix que TCP. El nom de protocol també pot estar precedit per 
'!', per a invertir-lo, tal com  -p ! TCP. 
 

Especificar servei. 
Al especificar el protocol UDP o TCP, addicionalment es pot especificar el port 

(servei) o rang de ports. S'especifica un rang utilitzant el caràcter ‘:’, per exemple 0:1023, 
que inclou des del 0 al 1023 inclusivament. Si el límit superior és omès, aquest és considerat 
com 65535 i si l'inferior és omès aquest és considerat 0.  
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Per exemple per a definir tots els paquets el protocol dels quals és TCP i el port és 

menor a 1024 farem: 
-p tcp –s 0.0.0.0/0 :1023 
 
Addicionalment els ports poden ser especificats pel seu nom. Per exemple, 

per a definir tots els paquets TCP excepte els de telnet: 
-p tcp –s 0.0.0.0/0 ! telnet 

 
 

Especificar paquets ICMP. 
Els paquets ICMP no posseeixen ports, posseeixen un nom o tipus de paquet ICMP. 

Per exemple destination-unreachable és un tipus de paquet ICMP que és recomanable que 
mai es bloquegi, ja que això permet que un intent de connexió no es bloquegi esperant per 
una resposta. 
 
 

Especificar tipus de paquets. 
En TCP hi ha diferents tipus de paquets que poden ser identificats per la capçalera 

del paquet, com per exemple els paquets que utilitza TCP per a sol·licitar una connexió. 
Aquests paquets són cridats SYN ja que la bandera SYN de l'encapçalament del paquet esta 
activada. Al identificar aquests paquets es pot restringir les connexions en una sola adreça. 
ipchains pot realitzar això fent servir l'opció –i, per exemple: -p TCP –s 192.168.0.3 –i –j 
DENY, especifica que els paquets SYN (per a sol·licitar una connexió) que provinguin de la 
màquina 192.168.0.3 siguin denegats. Amb això s'estan restringint les connexions que 
tinguin el seu origen a la màquina 192.168.0.3. 

 
 
Informació de bitàcola. 
L'opció -l, ipchains permet enviar a la bitàcola del sistema, informació dels paquets 

que corresponen amb algunes de les regles. 
 
 
Comprovació de paquets. 
Amb l'opció –C, ipchains permet veure què passa si un cert tipus de paquet arriba a 

la màquina. Els detalls del paquet que es vol provar s'especifiquen de la mateixa manera 
com s'especifiquen les regles. Per exemple, per a veure si un paquet TCP rebut per la 
interfície eth0 i que va ser enviat per la màquina 192.168.0.3 al port 23 és acceptat, es fa 
servir la següent comanda: 

ipchains –C input –p tcp –s 192.168.0.3 –d 0.0.0.0/0 23 –i eth0 
Si el paquet és acceptat, el comando retorna ‘packet accepted’ 

 Ara tornarem a fer un repàs a les subopcions més importants d'ipchains, que són:  
• -s [!] ip[/mask] [port] , -d [!] ip[/mask] [port]. Indica que la 

regla només s'aplica si la direcció origen (s) o destí (d) del paquet 
coincideix amb les subministrades. 
El ! davant de l’IP indica que s'aplica si és qualsevol IP menys aquesta. Si 
es desitja especificar un port, ha d'usar-se també l'opció -p. A més, es 
poden indicar rangs de ports; per exemple, 2:18 indicaria els ports que 
van des del 2 al 18. 

• -i interfície. La regla s'aplica als paquets que arriben/surtin per 
aquesta interfície, per exemple, eth0.  

• -p proto. Especifica el protocol.  
• -j policy. Indica la política a seguir en aquesta regla. 
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Comprovant les regles 
Com ja hem dit, l’aspecte més pràctic d'ipchains és la manipulació de regles. En la 

majoria de casos, probablement farem servir els comandos d'addicionar (-A) i esborrar (-D). 
Els altres (-I per a inserir i -R per a remplazar) són simples extensions d'aquests conceptes. 
  Cada regla especifica un joc de condicions que el paquet ha de complir, i què fer si 
se les troba. Per exemple, podríem voler denegar tots els paquets d'ICMP que vénen de la 
direcció IP 127.0.0.1. Així que, les nostres condicions són: que el protocol ha de ser ICMP i 
que la direcció d’origen ha de ser 127.0.0.1. El nostre objectiu és denegar `DENY'. 127.0.0.1 
és la interfície de retorn (loopback) que sempre tenim accessible encara que no tinguem cap 
connexió real de xarxa, i per tant va molt bé per fer proves. 
  Farem servir el programa `ping ' per generar els paquets de prova (envia un ICMP de 
tipus 8 (tire request) al què tots els host cooperatius deuen obligatòriament respondre amb 
un paquet ICMP de tipus 0 (tire reply)). 

Anem a provar tot això. El –c 1 indica que només transferirem un únic paquet. 
 # ping -c 1 127.0.0.1 
 PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes 
 64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.2 ms 
 

--- 127.0.0.1 ping statistics --- 
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss 
round-trip min/avg/max = 0.2/0.2/0.2 ms 
 

Ara canviem la política de filtrat amb ipchains. Concretament afegim (-A) una cadena 
input , una regla que especifica que per als paquets que provenen de 127.0.0.1 (-s 
127.0.0.1) amb protocol ICMP (-p ICMP) hem de passar a DENEGAR ( -j DENY).  

# ipchains -A input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY 
 
Si ara fem: 
 
# ping -c 1 127.0.0.1 
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes 
 
--- 127.0.0.1 ping statistics --- 
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss 

 
 Podem veure que l’últim ping no ha funcionat. Hi haurà una pausa abans que el 
programa deixi d'esperar per una resposta que mai vindrà. 
  Podem esborrar la regla de dues formes. Primer, ja que sabem que és l'única regla 
en la cadena input, podem usar un esborrat numerat, així:  

  # ipchains -D'input 1 
 
 Per a esborrar la regla número 1 en la cadena input. 

  La segona forma és mitjançant el comandament -A, però reemplaçant el -A amb -D. 
Això és útil quan tenim una cadena complexa de regles i no volem haver de comptar-les per 
a concloure que la regla 37 és la que volem eliminar. 
  En aquest cas, podem fer servir:  

  # ipchains -D'input -s 127.0.0.1 -p icmp -j DENY 
  

La sintaxi de -D ha de tenir exactament les mateixes opcions que vam fer servir en el 
comando -A (o -I o -R). Si hi ha múltiples regles idèntiques en la mateixa cadena, només la 
primer s'esborrarà. 
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Com podem veure aquesta manera de treballar amb IPChains, tot i ser la que 

garanteix un autèntic control sobre la configuració del programa, no és molt senzilla. 
Existeixen altres possibilitats per a què els administradors novells puguin crear fàcilment 
regles per IPChains sense haver-se d’escalfar el cap. Veurem algunes d’elles. 

 
 
Configuració d’IPChains mitjançant Bastille 
 
Existeix una potent eina anomenada Bastille que ens pot ajudar a configurar 

globalment tots els aspectes de seguretat del nostre Linux. De fet Bastille és un projecte 
orientat a incrementar la seguretat de les distribucions Linux destinades a actuar de 
servidors. 

El principi en què es basa aquest guió és excel·lent. Considera 2 interfícies de xarxa: 
la que es comunica amb l'exterior i la que es comunica amb la xarxa local. L'objectiu és 
determinar els serveis disponibles en cada màquina i bloquejar la resta. Per defecte, es 
rebutja tot el que prové de l'exterior. A continuació el guió estableix les regles per a autoritzar 
determinats serveis. 
 El guió simultàniament es fa càrrec dels protocols TCP, UDP i ICMP i proposa una 
llista de serveis que s'han de vigilar per a cada un d'ells. Seria massa extens detallar 
l'enfocament que segueix Bastille-Linux per a instal·lar un tallafocs però la lectura del guió 
generat, amb els seus comentaris, ajuda molt a entendre el seu funcionament 
 Tot i que Bastille té molt bona fama a l’hora de configurar la seguretat d’un servidor 
Linux, hi ha altres alternatives. Nosaltres concretament hem provat fwconfig, que és un script 
fet en Perl que simplifica enormement la programació de les regles d’IPChains. Anem a 
parlar una mica d’aquest software. 
 
 

Configuració d’IPChains mitjançant FWCONFIG 
La descripció de la instal·lació d’aquest paquet la farem per a la versió 6.2 de 

RedHat, però seria exactament igual per a la 7.0. També es pot trobar el codi font d’aquest 
paquet per instal·lar-ho a qualsevol distribució a la web de RedHat: 

ftp://ftp.redhat.com/pub/redhat/linux/6.2/en/powertools/i386/SRPMS/fwconfig-1.4-1.src.rpm 
 

Nosaltres hem fet servir però el paquet en la seva versió rpm: fwconfig-1.4-
1.i386.rpm. L’hem descarregat de: 

ftp://rpmfind.net/linux/redhat/6.2/en/powertools/i386/i386/fwconfig-1.4-1.i386.rpm 
 
Per instal·lar-ho hem fet: 
# rpm –ivh fwconfig-1.4-1.i386.rpm 
 
Després de la instal·lació, ens ha creat el directori: /home/httpd/html/fwconfig amb 

tot el software necessari per configurar ipchain via web. També en aquest directori quedarà 
el fitxer de configuració d’IPChains. 

 
Acabada la instal·lació el directori: /home/httpd/html/fwconfig/graphics està buit. 

Caldrà copiar aquí tots els fitxers .jpg i .gif del directori: /home/httpd/html/fwconfig/ perquè 
les imatges de la pàgina principal es visualitzin correctament. També caldrà crear el fitxer 
ocult .fwconfig (encara que sigui buit) amb drets de lectura per tothom i lectura/escriptura 
per root, ja que si no ho troba l’script ens donarà un missatge d’error.  

 
Les instruccions d’instal·lació les podem trobar a: /usr/doc/fwconfig-1.4/. 
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D’aquest directori convé llegir: 

• README 
• README.RedHat-apache 

 
Caldrà fer unes quantes modificacions a la configuració a l’Apache per poder 

executar aquest script. Llegir el fitxer: README.RedHat-apache per a més informació.  
De fet nosaltres no hem seguit exactament les instruccions d’aquest fitxer. 

Concretament de tot el que s’indica només ha estat necessari afegir a la configuració de 
l’Apache la possibilitat d’executar scripts en perl al directori : /home/httpd/html/fwconfig. 

Això ho hem permès afegint al fitxer /etc/httpd/conf/access.conf (també es podia 
haver afegit directament al fitxer httpd.conf) les línies: 

<Directory /home/httpd/html/fwconfig> 
AllowOverride All 
Options ExecCGI 

</Directory> 
A més hem modificat el fitxer /etc/httpd/conf/httpd.conf canviant la línia: 
AddHandler cgi-script .cgi  per AddHandler cgi-script .cgi  .pl 
Després hem reiniciat el servei amb: 
# /etc/rc.d/init.d/httpd restart 

 Una vegada reiniciat l’Apache, si des de qualsevol navegador consultem l’adreça: 
www.intracentre/fwconfig/ podrem veure la imatge següent: 
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Seleccionarem Configure Firewall per establir les polítiques restrictives d’IPChains 
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Aquest script ens deixa habilitar cada servei d’entrada o de sortida de manera 

independent. Evidentment tot i tenir aquesta eina necessitarem un cert coneixement de les 
regles de control d’IPChains per poder treure-li el màxim partit. 

 
Una vegada acabada la configuració seleccionarem el botó: Create Firewall per 

generar un fitxer de configuració. A la imatge de la pàgina anterior tenim el resultat per al 
nostre exemple. 
 

El programa ens crearà també el fitxer fw-init, que podem fer servir per configurar el 
programa ipchains (també sembla que es pot fer des d’aquest mateix menú amb Install 
Firewall). Si optem pel procediment manual, només cal executar-ho amb: 

#./fw-init 
 
El fitxer de IPChains generat en el nostre cas per fwconfig ha estat el següent. Cal 

advertir però que aquest fitxer no s’ha de considerar una referència, es tracta només d’un 
exemple. El llistat del fitxer fw-init és el següent: 

 
#!/bin/sh 
# Firewall Script built for ipchains 
# Script created Mon Jun 10 17:32:17 2002 
 
# Set up variables 
INTERNALIP="127.0.0.1" 
EXTERNALIP="192.168.0.2" 
LOOPBACK="192.168.0.2" 
NETWORKIP="192.168.0.0" 
ANYWHERE="0.0.0.0/0" 
PORTS="1024:65535" 
 
# Flush chains 
/sbin/ipchains -F 
 
TCP_ALLOWIN="ftp-data ftp ssh telnet smtp www auth nntp netbios-ns netbios-

ssn imap2 irc login swat socks ircd webcache webmin" 
TCP_ALLOWOUT="ftp-data ftp ssh telnet smtp www auth nntp netbios-ns netbios-

ssn imap2 irc login swat socks ircd webcache webmin" 
MASQ_ALLOWIN="" 
 
 
#  ===================================== 
#  ========== Incoming Rules =========== 
#  ===================================== 
 
# Set default policy to deny 
/sbin/ipchains -P input DENY 
 
# Unlimited traffic within the local network 
/sbin/ipchains -A input -j ACCEPT -s "$NETWORKIP" -d "$ANYWHERE" 
 
/sbin/ipchains -A input -j ACCEPT -s "$ANYWHERE" -i lo 
 
# Target 
for SERVICES in `echo $TCP_ALLOWIN` ; do 
   /sbin/ipchains -A input -j ACCEPT -p tcp -s "$ANYWHERE" \ 
     "$PORTS" -d "$EXTERNALIP" "$SERVICES" -l 
done 
 
# Return 
for SERVICES in `echo $TCP_ALLOWOUT` ; do 
      /sbin/ipchains -A input -j ACCEPT -p tcp -s "$ANYWHERE" "$SERVICES" \ 
 -d "$EXTERNALIP" "$PORTS" -l  
done 
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# Allow ping requests 
/sbin/ipchains -A input -j ACCEPT -p icmp 
 
# DNS 
/sbin/ipchains -A input -j ACCEPT -p udp -s "$ANYWHERE" \ 
 domain 
# Log the rest 
/sbin/ipchains -A input -j DENY -s "$ANYWHERE" -d "$ANYWHERE" -l 
 
#  ===================================== 
#  ========== Outgoing Rules =========== 
#  ===================================== 
 
# Set default policy to deny 
/sbin/ipchains -P output DENY 
 
# Unlimited traffic within the local network 
/sbin/ipchains -A output -j ACCEPT -s "$ANYWHERE" -d "$NETWORKIP"  
 
# Logging 
/sbin/ipchains -A output -j DENY -s "$ANYWHERE" -d "$NETWORKIP" -l 
/sbin/ipchains -A output -j DENY -s "$NETWORKIP" -d "$ANYWHERE" -l 
 
# Target 
for SERVICES in `echo $TCP_ALLOWOUT`; do 
 /sbin/ipchains -A output -j ACCEPT -p tcp -s "$EXTERNALIP" "$PORTS" \ 
 -d "$ANYWHERE" "$SERVICES" -l  
 
done 
 
# Return 
for SERVICES in `echo $TCP_ALLOWIN`; do 
 /sbin/ipchains -A output -j ACCEPT -p tcp -s "$EXTERNALIP" "$SERVICES" 

\ 
 -d "$ANYWHERE" "$PORTS" -l  
done 
 
# DNS 
/sbin/ipchains -A output -j ACCEPT -p udp -s "$EXTERNALIP" \ 
    -d "$ANYWHERE"  
/sbin/ipchains -A output -j ACCEPT -s "$ANYWHERE" -d "$ANYWHERE"  
 
# Allow ping requests 
/sbin/ipchains -A output -j ACCEPT -p icmp 
 
# Log the rest 
/sbin/ipchains -A output -j DENY -s "$ANYWHERE" -d "$ANYWHERE" -l 
 
#  ====================================== 
#  ========== Forwarded Rules =========== 
#  ====================================== 
 
# Set default policy to deny 
/sbin/ipchains -P forward DENY 
 
 
 
 
Polítiques generades per fwconfig 
 
Si ara fem: # ipchains-save, obtindrem el següent resultat: 
 
:input DENY 
:forward DENY 
:output DENY 
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-A input -s 192.168.0.0/255.255.255.255 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -j ACCEPT 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -i lo -j ACCEPT 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 20:20 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 21:21 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 22:22 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 23:23 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 25:25 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 80:80 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 113:113 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 119:119 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 137:137 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 139:139 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 143:143 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 194:194 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 513:513 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 901:901 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
1080:1080 -p 6 -j ACCEPT –l 
-A input -s 192.168.0.0/192.168.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
4000:4000 -p udp -j ACCEPT 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
6667:6667 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
8080:8080 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
10000:10000 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 20:20 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 21:21 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 22:22 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 23:23 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 25:25 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 80:80 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -
p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 113:113 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 119:119 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 137:137 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 139:139 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 143:143 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 194:194 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 513:513 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
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-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 901:901 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 1080:1080 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT –l 
-A input -s 192.168.0.0/192.168.0.0 4000:4000 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
1024:65535 -p udp -j ACCEPT 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 6667:6667 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 8080:8080 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 10000:10000 -d 192.168.0.2/255.255.255.255 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -p 1 -j ACCEPT 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 53:53 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -p 17 -j ACCEPT 
-A input -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -j DENY -l 
-A output -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d 192.168.0.0/255.255.255.255 -j ACCEPT 
-A output -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d 192.168.0.0/255.255.255.255 -j DENY -l 
-A output -s 192.168.0.0/255.255.255.255 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -j DENY -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 20:20 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 21:21 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 22:22 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 23:23 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 25:25 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 80:80 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
113:113 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
119:119 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
137:137 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
139:139 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
143:143 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
194:194 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
513:513 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
901:901 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1080:1080 -p 6 -j ACCEPT –l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 
192.168.0.0/192.168.0.0 4000:4000 -p udp -j ACCEPT 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
6667:6667 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
8080:8080 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1024:65535 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
10000:10000 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 20:20 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 21:21 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 22:22 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 23:23 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 25:25 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
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-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 80:80 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 1024:65535 
-p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 113:113 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 119:119 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 137:137 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 139:139 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 143:143 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 194:194 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 513:513 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 901:901 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 1080:1080 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT –l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 4000:4000 -d 192.169.0.0/192.168.0.0 
1024:65535 -p udp -j ACCEPT 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 6667:6667 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 8080:8080 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 10000:10000 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 
1024:65535 -p 6 -j ACCEPT -l 
-A output -s 192.168.0.2/255.255.255.255 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -p 17 -j ACCEPT 
-A output -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -j ACCEPT 
-A output -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -p 1 -j ACCEPT 
-A output -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -d 0.0.0.0/0.0.0.0 -j DENY -l 
 
 

 Fa falta fer un parell de correccions en aquest fitxer. El problema és que des del 
programa fwconfig només podem controlar els serveis que fan servir el protocol tcp (6); i el 
nostre ICQ experimental fa servir l’udp (17). Si intentem connectar-nos, descobrirem que no 
funciona correctament (el nostre tallafocs ho evita).  
 

Per corregir aquest problema hem d’afegir manualment les polítiques necessàries 
perquè els accessos al port 4000 des de les màquines de la nostra xarxa amb el protocol 
udp siguin acceptades (altres protocols com talk o archie també fan servir el protocol udp si 
els necessitem caldrà fer altres modificacions). Concretament farà falta afegir manualment 
les línies que apareixen en negreta al llistat anterior. També podem aprofitar per corregir 
qualsevol altre política que no ens sembli encertada. 

 
 Una vegada editat i modificat aquest fitxer que podem guardar amb el nom de 
ipchains-save, només caldrà restaurar-lo per poder afegir les noves polítiques que permeten 
el funcionament del nostre ICQ. Tot plegat ho farem seguin les instruccions següents: 
 
 Generem el fitxer ipchains-save amb la configuració actual d’IPChains: 
 # ipchains-save>ipchains-save   
 Editem i modifiquem aquest fitxer: 
 # vi ipchains-save 
 Restaurem les noves polítiques d’IPChains: 
 # ipchains-restore –f<ipchains-save 
 
 Si volem configurar automàticament el tallafocs en el reinici del sistema només caldrà 
afegir aquesta darrera línia (amb la trajectòria completa de l’arxiu) al  fitxer: /etc/rc.d/rc.local. 
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 Recomanacions finals  
  
 Segurament, tot i tenir aquest programa, la configuració òptima no la encertarem a la 
primera, i ens caldran diferents intents fins a trobar la proposta definitiva. Però si quelcom ha 
anat malament és possible que ens trobem que no podem tornar a configurar ipchain via 
web amb aquest script perquè accidentalment hem bloquejat l’accés. El que caldrà fer 
llavors és eliminar totes les polítiques d’IPChains i tornar a començar.  

 
En principi cal advertir que els canvis en IPChains no son permanents. Si en executar 

el fitxer fw-init hem bloquejat algun servei important, la propera vegada que engeguem el 
servidor tornarà a estar com al començament. Malauradament el temps necessari per 
reiniciar la màquina no és gens despreciable (sobretot si és tracta d’un vell 486), per tant per 
accelerar la nostra feina ens podem preparar un petit programa al que anomenarem restore 
per restaurar les opcions per defecte d’IPChains. Tindrà el següent contingut: 

 
ipcains –F 
ipchains -P input ACCEPT  
ipchains -P forward ACCEPT 
ipchains -P output ACCEPT 
Per executar-lo només cal entrar com a root i cridar-lo amb: # ./restore 
 

 
Serveis que interessarà habilitar al nostre servidor 
 
Un servei que interessa com a mínim habilitar, és: webcache ->8080/tcp, de cara a 

seguir configurant el programa IPChains via web amb fwconfig. Altres serveis que també 
convé habilitar son: 

 
 ssh -> 22/tcp   port d’ssh 

smtp -> 25/ftp  correu electrònic 
www -> 80/tcp  per accedir a les pàgines web 
auth -> 113/tcp  autoritzacions 
nntp -> 119/tcp  port de les notícies 
netbios-ns -> 137/tcp aquest i el següent son necessaris per poder treballar 
netbios-ssn -> 139/tcp amb el SAMBA 
imap2 -> 143/tcp   servidor de correu IMAP 
irc -> 194/tcp   servidor de xat 
login -> 513/tcp  els usuaris poden fer login (opcional) 
swat -> 901/tcp  port de swat 
socks -> 1080/tcp  servidor proxy 

 ircd -> 6667/tcp  per xatejar 
  

Hi ha uns quants serveis que, tot i estar instal·lats, no figuren al fitxer: /etc/services; 
si volem controlar-los també amb fwconfig, els haurem d’afegir. Per fer-ho, editarem aquest 
fitxer i, fixant-nos en la sintaxi dels altres, afegirem tots aquells serveis que necessitem. Per 
exemple, per incloure el port 10000 de Webmin escriurem la línia: 

webmin 10000/tcp # port de Wewmin 
 
El mateix criteri seguirem pels altres serveis que no figuren relacionats, com per 

exemple l’icq. En aquest cas però, el protocol serà udp i no tcp i no podrem, com ja hem 
esmentat abans, controlar-ho directament amb fwconfig. 

icq  4000/udp # port d’ICQ 
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Una vegada actualitzat el fitxer /etc/services els nous serveis apareixeran (amb les 

excepcions indicades) al menú de configuració de fwconfig  i ja els podrem habilitar 
 

Com hem vist, amb aquest software podem fàcilment configurar les polítiques de 
IPChains, però cal anar amb compte amb el que fem, ja que podem deixar els accessos al 
nostre servidor molt limitats (o pel contrari massa vulnerables); un exemple: si no activem el 
CMP amb la casella de verificació, els pings no estaran permesos ni tan sols des de la 
nostra mateixa màquina Linux. 

 
A part de Bastille i fwconfig hi ha moltes altres possibilitats per implementar un 

tallafocs al nostre servidor. Evidentment jo no les he provat totes, però a continuació es 
donen una sèrie d’adreces a on podreu trobar informació de diferents paquets destinats a 
funcionar com a tallafocs o a simplificar el treball amb ells. Qui es vulgui barallar, té feina per 
estona, jo ja hem considero satisfet amb l’aconseguit amb fwconfig i IPChains. 

 
 

Software per filtrat de paquets 
 
NETFILTER 
El NETFILTER és la següent generació de filtrat de paquets per a Linux. El HOWTO 
es troba disponible en: http://netfilter.kernelnotes.org/ 
 
IPF 
L'IPF és un paquet de tallafocs alternatiu, disponible per a Linux (i la majoria de 
sistemes operatius). Es pot aconseguir en: http://cheops.anu.edu.au/ 
 
SINUS Firewall 
El SINUS Firewall és un tallafocs alternatiu per a Linux (kernel 2.0.x and 2.2.x). Es 
pot aconseguir en: http://www.sinusfirewall.org/. 
 
Phoenix Adaptive Firewall 
Reemplaça IPChains completament i afegeix un munt d'intel·ligència al procés de 
filtrat. Malauradament és un producte comercial (sobre els 3000$ US), i és el primer 
tallafocs per a Linux en haver estat certificat per la ICSA. 
Està disponible en: http://www.progressive-systems.com/products/phoenix/ 

 
 

Software per a la creació de Regles 
 

ipfwadm2ipchains 
Un simple script que converteix les regles d'ipfwadm a ipchains, fent més fàcil la 
migració. 
El script es troba disponible en la següent adreça:  
http://users.dhp.com/~whisper/ipfwadm2ipchains/ 
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maçó 
Maçó és un generador automàtic de regles per a ipfwadm i ipchains. Es carrega i 
monitoritza el flux de paquets a través de la màquina, i després, basant-se en això 
crea un conjunt de regles per a permetre aquest tipus d'activitat (p. ex. si es fa un ftp 
al servidor des d'un lloc remot, permetrà aquest tipus d'accés en les regles que crea). 
És una bona eina per a administradors de tallafocs novells, disponible en: 
http://users.dhp.com/~whisper/maçó/ 
 
firewall.sh 
Un script basat en diàleg que condueix a l’usuari a través de la creació de regles de 
filtrat, prou ben fet i està orientat a nous usuaris, disponible en: 
 http://devplanet.fastethernet.net/Utilities/ 
 
Mklinuxfw 
Mklinuxfw és una eina perl dirigida a proporcionar una varietat d'interfícies (CGI, 
KDE, línia de comandos, etc.) per a la creació de regles de tallafocs. 
Actualment suporta interfície CGI i està en progrés el GTK. Es pot descarregar de: 
http://www.madhouse.org.uk/~red/framepage.phtml?/mklinuxfw/index.html 
 
kfirewall 
kfirewall és una aplicació basada en GUI per a la creació de regles ipfwadm o 
ipchains. Es pot aconseguir en: http://megaman.ypsilonia.net/kfirewall/ 
 
xipfwadm 
xipfwadm és una aplicació Tcl/Tk per a X que simplifica la creació de regles ipfwadm. 
Es pot aconseguir en: http://www.x25.org/xipfwadm.html  
 
Firewall Mànager 
Firewall Mànager és una aplicació Tcl/Tk orientada a ser executada des de X-
Window que proporciona un GUI per a gestió de tallafocs. Es pot descarregar des de: 
http://www.tectrip.net/arg/ 
 
Linux Firewall Tools  
Un lloc interessant, té un cgi online per a crear scripts de tallafocs. Es pot provar en: 
http://www.linux-firewall-tools.com/. 
 
FCT - Firewall Configuration Tool  
Una de les eines de configuració online per mitjà de cgi més avançades. Es pot 
provar en http://www.fen.baynet.de/~ft114/FCT/index.htm. 
 
DNI  
DNI és un cgi online que t'ajuda a crear regles de tallafocs per a ipfwadm. 
Es pot provar en: http://members.tripod.com/~robel/dni/. 
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Salvaguarda de les dades a la nostra intranet 

 
Per a qualsevol administrador, l’aspecte de la seguretat de les dades és molt 

important. Normalment tots els administradors tenen un criteri a l’hora de tractar aquest 
aspecte de la seva feina, però amb la filosofia que estem plantejant el tema és força més 
crític. Si una de les estacions cau, provablement trasbalsarem el treball d’un aula, o a uns 
pocs usuaris, però si s’espatlla el servidor afectarem el treball de moltes persones. 

 
Hi ha diferents motius pels que es pot espatllar un ordinador. Els problemes del 

maquinari tenen mala solució (normalment cal que ho solucioni personal extern a l’institut i 
sovint aquesta reparació no es produeix amb la velocitat que seria desitjable) però, si els 
administradors no tenen prou coneixements, és millor que no intentin arreglar aquestes 
avaries personalment. Afortunadament els problemes del maquinari no apareixen amb tanta  
freqüència com els del programari. 

 
Els problemes del programari son els més habituals, i molt sovint provocats per un 

treball incorrecte dels usuaris, que: instal·len software no autoritzat, porten fitxers 
contaminats amb virus, desconnecten les màquines de qualsevol manera i esborren (amb o 
sense intenció) programes importants del disc dur. Aquest tipus de problemes sempre es 
produiran i son els responsables de que els administradors dediquin un munt d’hores a la 
seva solució. Parlarem de com podem controlar aquestes coses i rentabilitzar al màxim el 
seu treball. 

 
Podem dir que hi ha dos filosofies per mirar d’incrementar la seguretat d’un sistema. 

Son les següents: 
 

• Preveure totes les mesures necessàries perquè no és pugui produir cap mena 
de problema (per exemple duplicant dades, limitant permisos, bloquejant 
accessos, etc...) Això està bé (sempre que no impedeixi el treball normal dels 
usuaris) però no sempre és factible, ja que en molts casos, és impossible 
preveure amb quina mena de desastres ens haurem d’enfrontar en el futur. 
(De tota manera consulteu els apartats Seguretat i Tallafocs per aprendre 
més coses sobre mesures preventives per evitar intrusions). 

• La segona possibilitat és fer una bona política de còpies de seguretat, de cara 
a poder restaurar, en la major brevetat possible, les dades dels equips que 
han deixat de funcionar. En aquesta part ens preocuparem de com podem fer 
això amb la màxima eficàcia.  

 
Distingirem entre les còpies de seguretat de les estacions i les còpies de seguretat 

del servidor.  
 
 
Còpies de seguretat de les dades del servidor 
 
Les còpies de seguretat del nostre servidor no seran diferents de les de qualsevol 

estació, l’únic caldrà serà decidir de quines particions fem còpia de seguretat i de quines no. 
 
El sistema de fitxers de Linux és molt sensible a les desconnexions incontrolades i 

serà fàcil que si algú apaga el servidor de qualsevol manera, les dades del disc dur quedin 
afectades (fins i tot és possible que inservibles); per tant, caldrà com a mínim, fer una còpia 
de seguretat de la partició principal del sistema. Aquesta partició en el millor dels casos ens 
ocuparà l’espai d’un CD i la podrem restaurar fàcilment, si el nostre Linux pateix algun 
accident.  
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Les dades dels usuaris ja és un altre problema. Si tenim dotzenes de professors i 

centenars d’alumnes, es fàcil que en conjunt les seves dades arribin a ocupar un espai de 
disc de 6 a 12 Gbytes. Això es potser massa per fer còpies de seguretat periòdiques. La 
millor alternativa en aquest cas serà fer una còpia només del sistema i deixar que cada 
usuari es preocupi de salvaguardar les seves dades. 

 
Un possibilitat interessant és fer una còpia de la partició dels usuaris quan encara és 

buida. D’aquesta manera si cau el servidor no haurem de tornar a donar d’alta a tots els 
usuaris. 
 
 
 Còpies de seguretat de les dades de les estacions 
 

Les estacions de treball de les diferents aules, tot i ser importants (normalment estan 
força justes i el fet de que caigui una pot distorsionar el treball a l’aulaeno ho seran tant com 
la del servidor. A més si els nostres usuaris segueixen correctament les nostres indicacions 
als ordinadors locals no deixaran dades particulars . Tot i així caldrà preveure una manera 
ràpida de restaurar tot el programari si, per qualsevol motiu, ens fes falta.  
 
 
 Software a utilitzar 
 

Per fer una còpia de seguretat un software inestimable és, sens dubte, el Ghost. Tots 
els administradors ja ho saben fer servir i per tant no explicaré aquí el seu funcionament (el 
PIE ha elaborat documents que expliquen perfectament aquest programa). El que si valoraré 
és a on convindrà guardar les imatges generades pel Ghost. 

 
Hi ha 3 possibilitats principals per guardar les imatges de les còpies de seguretat. 

Totes tenen avantatges i inconvenients. Anem a comentar-les una mica. 
 
Bàsicament podem guardar les imatges als següents llocs: 
 

• A una partició oculta del mateix disc dur 
• A un CD 
• Al disc dur d’un altre ordinador. 

 
 
Guardar la còpia de seguretat a una partició oculta 
 
Aquesta és una bona alternativa, tant a les màquines més antigues com a les més 

modernes. Anem a fer un resum de les seves avantatges i inconvenients: 
 
Avantatges: 
 
Podem restaurar la còpia sense afectar cap altre màquina. 
La velocitat del procés és molt elevada (treballem al disc dur local). 
Les còpies mai no es perden ni es confonen.  
 
Inconvenients: 
 
Perdem part de la capacitat total dels nostres discs durs. 
Dupliquem l’espai per  màquines clóniques. 
Si és el disc dur el que falla, potser no podrem recuperar la còpia. 
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Guardar la còpia a un CD 
 
Avantatges: 
 
Podem restaurar la còpia sense afectar cap altre màquina. L’únic problema serà si 

l’ordinador no té CD o no li funciona correctament. 
La velocitat del procés és molt elevada (treballem en local). 
Un mateix CD pot servir per moltes màquines idèntiques.  
 
Inconvenients: 
Cada actualització que fem del programari requereix un nou CD per emmagatzemar 

la nova còpia (o més si no hi ha prou amb un de sol per guardar totes les dades). 
Els CD’s han de classificar-se molt bé, ja que existeix el perill de que no trobem la 

còpia o fins i tot que ens confonguem i restaurem la còpia d’una màquina diferent.  
La obtenció de la còpia definitiva requereix un procés més laboriós (còpia mitjançant 

la xarxa amb gravadora). 
Si s’espatlla un dels CD´s potser perdrem la còpia de seguretat de moltes estacions.  
 
 
Guardar la còpia al disc dur d’un altre ordinador 
 
Avantatges: 
 
Podem restaurar la còpia sense afectar cap altre màquina (només evidentment la 

que contingui la còpia de seguretat que normalment serà un servidor). 
 
Inconvenients: 
 
Necessitem un servidor amb molt espai de disc disponible per emmagatzemar totes 

les còpies (si es que no volem començar a distribuir les còpies per diferents màquines). 
La restauració s’ha de fer a través de la xarxa, i tot i ser un procés molt ràpid pot 

afectar el treball normal d’altres usuaris. 
 
Vist això cada administrador haurà de triar la solució que l’inspiri major confiança. 

Particularment, jo faig servir una combinació entre la primera i la segona (i en ocasions fins i 
tot la tercera).  

 
Per acabar només recordar que amb una bona política de còpies de seguretat (al 

servidor cal fer una còpia de seguretat periòdica i a les estacions cada vegada que instal·lem 
programari nou, restaurant prèviament la còpia antiga), veurem com es reduiran els nostres 
problemes i el temps dedicat a solucionar-los. Fins i tot, encara que les màquines funcionin 
perfectament, si observem una disminució  de l’espai de disc o del rendiment a les estacions 
podem optar per restaurar les còpies de seguretat sense previ avís. Així els usuaris 
aprendran que no han de  fer servir les estacions per guardar les seves dades ni per 
instal·lar cap mena de software no autoritzat. 
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Resum del projecte 
 

L’objectiu d’aquest projecte ha estat assessorar a l’administrador del sistema 
informàtic (Webmaster) d’un centre d’ensenyament qualsevol, sobre les passes a seguir per 
a la creació, administració i manteniment d’una intranet/extranet; així com també 
documentar la manera d‘aprofitar el maquinari més antic dels centres. 

 
Es desenvolupa en un extens document subdividit en un conjunt d’apartats que 

tracten cadascun dels aspectes de l’estudi de manera independent.  
 
Cal dir que aquest estudi no pretén ser una referència exhaustiva. Jo no em 

considero cap expert en xarxes locals intranets/extranets o en Linux, i tot el que explico està 
basat en coses que he anat aprenent (la major part de les quals també he pogut 
experimentar) durant aquests darrers 6 mesos. 

 
La meva idea inicial era la de poder provar tot el que s’explica, en condicions de 

treball reals, en un centre d’ensenyament (concretament l’I.E.S. Ramon Berenger IV de 
Santa Coloma), però malauradament un problema en el maquinari de l’ordinador que havia 
de fer les funcions de servidor ha provocat un canvi de plans. Tot i això tot el que aquí es diu 
ha estat provat i verificat (encara que no assajat intensament en una xarxa amb centenars 
d’usuaris) en els següents equips: 

 
• A casa meva: 
486-DX2 a 33 MHz amb 24 Mbytes de memòria RAM amb el Red Hat 6.2 
K6-II a 500 MHz amb 128 Mbytes de memòria RAM amb el Red Hat 7.0 

 
• A l’I.E.S. Ramon Berenguer IV 
486-DX2 a 33 MHz amb 32 Mbytes de memòria RAM amb el Red Hat 7.0 

 
• A l’I.E.S. Guineuta 
Pentium-III (2 processadsors) a 1000 MHz amb 512 Mbytes de memòria RAM i 
disc scasi amb el Red Hat 7.0 

 
L’única diferència és que, en aquests equips no han estat donats d’alta més que uns 

quants usuaris i, en alguns dels casos, únicament jo he provat els serveis documentats (en 
ocasions treballant des de diferents màquines alhora). Tot i així no tinc masses dubtes de 
que tot el que s’explica és igualment vàlid en condicions de funcionament reals (amb molts 
usuaris utilitzant simultàniament els diferents serveis). L’únic que cal és un maquinari prou 
potent per suportar tota aquesta càrrega. 

 
De vegades els apartats fan referència a la versió 6.2 de Red Hat, i en altres casos a 

la versió 7.0 (fins i tot en ocasions parlen de les dues). La veritat és que hi ha certes 
diferències entre aquestes dues versions, però no hauria d’haver cap problema en 
implementar els serveis esmentats en una o l’altre (jo ho he fet, però en alguns casos només 
he documentat l’experiència amb un dels sistemes).  

 
Els administradors que tinguin instal·lat un servidor Linux al seu centre poden, sota el 

seu criteri, intentar implementar alguns dels serveis esmentats. Dependrà en tot cas de les 
seves necessitats i de la potència del seu servidor. 
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Cal advertir que amb aquest document no pretenc haver fet cap aportació exclusiva. 

La veritat és que aquesta documentació ha estat obtinguda bàsicament de les ajudes del 
sistema operatiu Linux, de llibres consultats o de articles, d’altres autors trobats a Internet. 
Sovint la meva feina ha consistit bàsicament en interpretar i/o traduir aquests llibres o 
treballs, provar el que allà s’explicava, i a continuació adaptar-los i/o corregir-los segons la 
meva experiència personal. Veure l’apartat Documentació per trobar una relació 
(segurament no exhaustiva) dels llibres, articles i adreces d’Internet consultades. 

 
Tot i així considero que la virtut principal d’aquest projecte, és potser la de reunir 

quasi tota la documentació necessària, per tractar la major part dels aspectes de la 
instal·lació i configuració d’una intranet/extranet basada en el sistema operatiu Linux; i a més 
fer-ho en català. 

 
Cal advertir que alguns dels apartats d’aquest estudi estan basats en el curs D70 

(amb algunes modificacions per adaptar-los a la versió 7.0 del Red Hat). De fet es pot dir 
que la major part del que aquí es proposa podria ser considerat com la continuació d’aquest 
curs, i per tant considero, gairebé  imprescindible, haver-lo fet prèviament. 

 
 
 

Valoració del projecte 
 
 Vaig a fer ara una petita valoració personal del meu projecte, per avaluar el grau 
d’assoliment dels meus objectius inicials. De fet, aquest estudi estava centrat en dues línies 
a seguir: 
 

• Per una part volia documentar les diferents possibilitats existents per intentar 
aprofitar les velles màquines dels instituts per al treball quotidià. 

 
• Per un altre pretenia explicar com potenciar una xarxa local implementant tota 

una sèrie de serveis que poguessin donar-li més projecció tant interior com 
exterior i aconseguir així una intranet/extranet de qualitat. 

 
 
 

Que s’ha pogut aconseguir 
 
 En la primera part del meu estudi he analitzat i documentat molt programari orientat a 
treballar amb ordinadors de petita potència. Consulteu per exemple els fitxers: 
 

• Arachne - Un navegador Web dissenyat per treballar en el sistema operatiu 
DOS (pot funcionar fins i tot a les màquines més modestes). 

 
• Calmira - Un entorn per aconseguir que els ordinadors amb Windows 3.1 

puguin tenir l’aspecte (i part de la funcionalitat) del Windows 95/98. 
 

 
• TCP/IP32 -  Software per afegir el protocol TCP/IP a les màquines amb Windows 

3.11. Amb aquest software i un navegador prou lleuger (com Opera per exemple, 
que també existeix en una versió per Windows 3.x) no hi ha inconvenient perquè 
tots els ordinadors del nostre institut pugin connectar-se en xarxa i navegar 
eficaçment per Internet. 
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 En la segona part (de fet aquest era l’aspecte més important del meu estudi) també 
he aconseguit moltes coses. Per avaluar-les podem intentar resumir les meves expectatives 
inicials i valorar el seu grau d’assoliment. Concretament volia, per als usuaris de la nostra 
xarxa local, els següents serveis: 

 
• Espai de disc d’usuari centralitzat i accessible des de qualsevol ordinador del 

centre (un mínim de 25 Mbytes per professors i de 2 a 10 Mbytes per alumne). 
Aquest espai es podrà dedicar a dades personals, correu electrònic i pàgina Web. 

Efectivament, encara que no he tingut ocasió de provar-ho amb un nombre elevat 
d’usuaris, els nostres clients podem accedir a les seves dades des de qualsevol 
ordinador del centre (fins i tot des de les màquines amb Windows 3.11 i DOS). 
Evidentment perquè això es pugui fer cal que cada màquina tingui una tarja de xarxa 
i estigui físicament connectada amb la resta d’ordinadors de l’institut.  
 
• Permetre a tots els integrants de la comunitat educativa publicar la seva pàgina 

web personal (es podrien organitzar concursos (fins i tots amb premis) per tal de 
potenciar la participació tant de l’alumnat com del professorat). 

Una vegada configurat adequadament l’Apache els nostres usuaris poden publicar la 
seva pàgina Web al servidor (dintre del seu espai personal) i aquesta es pot 
consultar des de fora de l’escola. També ens podem plantejar permetre als nostres 
clients l’execució d’scripts, cosa que habitualment els servidors comercials de 
pàgines web no deixen fer. 
 
• Xat en el que tota la comunitat educativa pugui participar, tant des de dins com 

des de fora de l’escola, i limitat al pla acadèmic en quant a continguts i 
temàtiques. 

He implementat dos xats al servidor. Un web-xat que pot fer servir tothom (tant des 
de dins com des de fora de l’escola) i un servidor xat estàndard que només es 
accessible pels usuaris de la nostra xarxa local mitjançant un client estàndard com 
per exemple mIRC. 
 
• Llistes de correu internes i per departaments/assignatura (orientat sobretot a 

Batxillerat) a on els alumnes puguin obtenir informació en línia i participar 
activament. 

He implementat un servidor de notícies, que es pot accedir mitjançant un navegador 
qualsevol.  
 
• Correu electrònic per tal de que tota la comunicació interna del centre passi a fer-

se electrònicament.  
El correu electrònic, sota el meu punt de vista, era un dels aspectes més interessants 
a implementar a la nostra xarxa. Poques coses donen més esperit de grup, en 
qualsevol col·lectiu, que compartir el mateix domini de correu. Però per certs 
problemes tècnics això s’ha aconseguit només en part. 
He implementat un servei intern de correu que permet als nostres usuaris comunicar-
se entre si. També amb el servidor Web-mail poden consultar el seu correu i enviar 
missatges des de les seves cases. Fins i tot es poden enviar missatges a l’exterior, 
però malauradament no es pot rebre correu des de fora (només es pot en el cas de 
que provingui d’usuaris registrats al servidor i fent servir el servidor de correu web). 
La part que queda per resoldre (que qualsevol missatge extern pugui arribar al nostre 
servidor) és una qüestió que depèn exclusivament de la programació del nostre 
router (té bloquejat el port 25 d’entrada de correu) i només des del PIE es pot 
habilitar. Quan al centre arribin les noves línies ADSL es de esperar que aquest 
problema es pugui arribar a solucionar i així els centres puguin gaudir sense 
limitacions del seu servidor de correu particular. 
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 A part de tot això també he pogut posar en marxa el següent: 

 
• Servidor ICQ experimental. 
Aquest servei és ara plenament funcional per a la nostra intranet (fins i tot es pot fer 
servir des de Windows 3.11 i DOS) , no he pogut però provar-lo en condicions reals, i 
tenint en compte, que per dificultats tècniques, el nostre servidor és encara un limitat 
486, es d’esperar que aquest servei pugui fallar si un gran nombre d’usuaris es 
decideixen a connectar-se a ell al mateix temps. 

 
 També he tractat els aspectes de la seguretat de la nostra nostre xarxa, i en 
particular del nostre servidor, per evitar accessos indeguts. En la actualitat aquests accessos 
son bloquejats pels routers de les escoles (que normalment només tenen habilitat el port 80 
de HTTP), però quan comencem a obrir-nos cap a l’exterior resultarem vulnerables, i llavors 
podrem començar a patir atacs externs que hem de saber controlar. 
 
 Jo valoro positivament la meva feina i considero assolits els objectius fixats al 
començament d’aquest estudi. La llàstima és no haver pogut implementar tot això en una 
màquina més potent que un senzill 486. De tota manera espero que a partir d’aquesta 
informació els administradors informàtics dels instituts s’animaran a implementar una 
intranet/extranet com la que en aquest estudi es documenta.  
 
 Particularment estic obert a qualsevol suggeriment sobre aquest treball, així com a 
fer els aclariments que siguin necessaris i, en la mesura de les meves possibilitats, 
col·laborar a resoldre els dubtes que puguin aparèixer durant la implementació de tot el que 
explico. 
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En aquest apartat podrem trobar una extensa relació (segurament encara m’hauré 
oblidat uns quants) dels llibres, articles i adreces Internet consultades per desenvolupar 
aquest projecte. 
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Recursos a internet: 
http://caliu.upc.es - Recursos en català  
http://lucas.hispalinux.es - Biblioteca de recursos per a GNU/Linux en castellà 
http://www.insflug.org - COMOs (HOWTOs) en castellà 
http://www.redhat.com/linux_docs.html - Documentació i recursos 'oficials' 
 
 
Software per UNIX i Linux:   
Scriptsearch.com: Col·lecció d’scripts i codi font en molts llenguatges. Molt útil i ben 
organitzat. 
slashdot, Notícies tècniques, informació i ajuda. També links de software. 
Perl.com i Perl.org 
Samba en la universitat d’Austràlia i Samba.org 
UNIX versus NT comparació entre aquests dos sistemes operatius, John Kirch's comparison, 
i també Linux Myths 
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Adreces interessants de Linux 
Linux.org. 
LinuxResources.com 
OpenGroup 
Freshmeat.net 
Beowolf Cluster per a Linux. Inclou programari, drivers ethernet, llibreries, etc... 
Linux.org. 
Linux Mall 
Redhat, 
Metalab i Linux FTP archives 
RPMFind de Rufus.w3.org (M.I.T.) 
Sun Microsystems Conté software gratuït per Linux, també podem trobar molts recursos per 
Linux a Sunfreeware.com. 
Helixcode.com 
Dump.sourceforge.net, Inclou una llista de bugs. 
Adreces de suport per Linux les podem trobar a: Dell, IBM, Compaq, Linux in Business. 
http://redhat.ifsic.univ-rennes1.fr/rpm2html/index.html. Paquets per Red Hat en format RPM. 
http://g.unsa.edu.ar/lucas. Projecte Lucas, manuals i recursos per Linux. 
http://redhat.ifsic.univ-rennes1.fr/rpm2html/Red_Hat_Linux.html. Molts recursos per Red Hat. 
http://www.arrakis.es/~mikaku/espanol/ISP-Spanish-HOWTO.htm. Configuració, posada en 
marxa i manteniment d’un Internet Service Provider (ISP) sot el sistema operatiu Linux. 
 
 
Mail:   
sendmail.org Documentació I configuració de sendmail 
http://www.imap.org/ i IMAP Information Center a la universitat de Washington U. of 
Washington 
Download Software de IMAP en ftp://ftp.andrew.cmu/edu/pub/cyrus-mail/, produït per 
Andrew Systems Group en Carnegie Mellon 
Electronic Messaging Association 
Internet Mail Consortium 
 
 
Servidors Web-mail:   
Amail (Alex Hart's Web Email) des de althepal.com. Existeix una versió comercial amb 
moltes més prestacions. 
Neomail  
At Dot, Usa POP3 per accedir l servidor. http://www.atdot.org/pub/AtDot/AtDot-2.0.1.tar.gz 
(stable version, 1/25/2001) 
Squirrel Mail Suporta (PHP + IMAP).  
 
 
Servidors Web: 
Apache Web Server , mod_perl for Apache , Apache-SSL patches 
Webalizer. Estadístiques gràfiques de la utilització del nostre servidor en Mr. Unix. 
 
 
Secure Shell i Secure Sockets:  
OpenSSL, Creació I utilització d’un servidor Web segur. 
OpenSSH ssh per UNIX. 
SSH Programs for MS Windows and Mac en OpenSSH 
Telneat un Telnet SSH per MS Windows. 
Java Secure Shell 

Realitzat per: Juan Carlos Faro Rodríguez  

http://www.linux.org/
http://www.linuxresources.com/what.html
http://www.opengroup.org/
http://www.freshmeat.net/
http://www/beowolf.org
http://www.linux.org/
http://www.linuxmall.com/
http://www.redhat.com/
http://metalab.unc.edu/
ftp://metalab.unc.edu/pub/linux
http://rufus.w3.org/linux/RPM/
http://rufus.w3.org/
http://www.sun.com/
http://www.sunfreeware.com/
http://www.helixcode.com/
http://dump.sourceforge.net/
http://www.dell.com/us/en/biz/topics/linux_linuxhome.htm
http://www.ibm.com/linux/
http://www.compaq.com/linux/
http://www.m-tech.ab.ca/linux-biz/
http://redhat.ifsic.univ-rennes1.fr/rpm2html/index.html
http://g.unsa.edu.ar/lucas
http://redhat.ifsic.univ-rennes1.fr/rpm2html/Red_Hat_Linux.html
http://www.arrakis.es/~mikaku/espanol/ISP-Spanish-HOWTO.htm
http://www.sendmail.org/
http://www.sendmail.org/
http://www.imap.org/
http://www.washington.edu/imap/
http://www.washington.edu/
http://www.washington.edu/
http://www.asg.cmu.edu/cyrus/download/
ftp://ftp.andrew.cmu/edu/pub/cyrus-mail/
http://www.asg.cmu.edu/
http://www.compsci.buu.ac.th/~jim/dir/href=http://www.cmu.edu/
http://www.ema.org/
http://www.imc.org/
http://althepal.com/download/web_mail-v2.11.tar.gz
http://althepal.com/download/web_mail-v2.11.tar.gz
http://althepal.com/
http://neomail.sourceforge.net/
http://www.atdot.org/
http://www.squirrelmail.org/
http://www.apache.org/
http://www.apache.org/
http://perl.apache.org/
http://www.apache-ssl.org/
http://www.mrunix.net/webalizer
http://www.compsci.buu.ac.th/www.mrunix.net
http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
http://www.openssh.com/
http://www.openssh.com/windows.html
http://telneat.lipetsk.ru/
http://www.cl.cam.ac.uk/?~fapp2/software/java-ssh/

