
A squirm.local-ba be kell azokat az ügyfeleket írni, akiknek
a kéréseit át akarjuk irányítani. Az átirányítás szabályait soron-
ként egyesével a squirm.patterns-be kell írnunk. Próbáljuk ki
a következõt:

regexi ^http://www\.playboy\.com/.
�* http://www.disney.com

Amennyiben a kis- és nagybetûket nem akarjuk megkülönböz-
tetni, a szabályt a regexi-vel vezessük be, egyébként a regex-
et alkalmazzuk. A szabályok részeit szóköz választja el egymás-
tól. Az elsõ rész egy szabályos kifejezés, amelyet a Squirm a kért
URL-re illeszt. Ha a szabály illeszkedett, a Squid a második
részben leírt címû állományt küldi el az ügyfél böngészõjéhez.
Vigyázzunk, a szabályos kifejezésben
a pontokat fontos fordított perjellel
(backslash) védeni, ezzel szemben a
szabály második részében a fordított
perjelet ne használjuk a pont elõtt!
A local vagy a patterns állományok
módosításai a

killall -HUP squirm

parancs kiadása után lépnek életbe. A böngészõvel próbáljuk
meg elérni a www.playboy.com gépet. Ha minden mûködik, a
Disney oldala jelenik meg.

A viralator telepítése
A program fõoldala a � http://viralator.loddington.com/ címen
található. Töltsük le a http://viralator.loddington.com/
downloads/viralator-09pre2.zip állományt (ha valakinek rokon-
szenvesebb a suEXEC-es telepítés, a weboldalon közzétett
útmutatót kövesse, bár én nem ezt választottam). Bontsuk ki
(egyetlen állományt tartalmaz), és tegyük a webkiszolgálónk
cgi-bin könyvtárába (ami Debianon a /usr/lib/cgi-bin)
viralator.cgi néven. A jogokat állítsuk be, például

chown root.www-data /usr/lib/cgi-bin/
�viralator.cgi
chmod 750 /usr/lib/cgi-bin/viralator.cgi

A webkiszolgáló gyökerében downloads néven készítsünk
könyvtárat, és olyan jogokkal ruházzuk fel, hogy a viralator.cgi
képes legyen benne fájlokat elhelyezni, olvasni és törölni:

mkdir /var/www/downloads
chown root.www-data /var/www/downloads
chmod 770 /var/www/downloads

A viralator a kért állományokat a wget segítségével ide fogja
letölteni, a vírusirtót szintén itt futtatja majd, és az ügyfelek
böngészõi is ebbõl a könyvtárból fognak letölteni. Továbbá
a naplóállományát viralator.log néven ugyancsak ebben a
könyvtárban hozza létre. A viralator.cgi állományt a kívánt
nyelvnek és vírusirtónak megfelelõen módosítsuk, például:

# A little housekeeping first

$default_lang = "en";
$antivirus="SOPHOS";

Ezután változtassuk meg az elérési útvonalakat:

$downloads = "/var/www/downloads";
$downloadsdir = "/downloads/";
$logfile = "$downloads/viralator.log";
$wget = "/usr/bin/";
$deleteaction = "deletefile";
#$deleteaction = "mantain";

A $deletaction-nel kezdõdõ sorok közül válasszuk a ne-
künk megfelelõt. A "deletefile"-nál a downloads könyvtár-
ból törli az állományt, míg a "mantain"-nel nem.
Ezt követõen a /etc/squirm/squirm.patterns fájlt át kell írnunk a
listán látható módon.
Természetesen a példában lévõ IP-cím és gépnév helyett saját
gépünk adatait adjuk meg. Az abortregexi rész állítja meg

az átirányítást, ha tehát a letöltést a Squidet futtató géprõl
végezzük, a viralator nem indul el.
A három regexi-s sor a viralatort csupán akkor indítja el,
ha .ZIP, .DOC vagy .EXE állományt szeretnénk letölteni.
A regexi-s rész szabályos kifejezése azért található gömbölyû
zárójelek között, hogy a viralator.cgi a letölteni kívánt URL-t
átadott értékként kaphassa.
Indítsuk újra a Squirmet a killall -HUP squirm paranccsal.
Néhány állomány letöltésével próbáljuk is ki. Ehhez keressük
fel a � http://viralator.loddington.com/ downloads/leicar.zip
címet, mert az állomány próbavírust tartalmaz.

Hibák
Bár az alkotó a programot folyamatosan fejleszti, sajnos akad-
nak benne hibák. Netscape-pel, Konquerorral tökéletesen
mûködik, de Opera vagy Internet Explorer alatt folyamatos
letöltési ciklusba kerül. A javítás megjelenéséig a 432. sort
tegyük megjegyzésbe:

#print "<META HTTP-EQUIV=\"refresh\" 
�CONTENT=\"5 \;URL\=$requestpage\">\n";

Ekkor a downloading ... ablakról kézzel kell visszaléptetnünk, de a
végtelen ciklus elmarad. A �http://viralator.loddington.com/-on
olyan fórum is mûködik, ahol felhívják a figyelmet a hibákra, sõt
a program használói megoldásokat is kínálnak rájuk. Az oldal
GYK-t is tartalmaz, böngészését melegen ajánlom.
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Kapcsolódó címek
� http://viralator.loddington.com
� http://www.squid-cache.org/related-software.html

abortregexi (^http://10.0.0.1/.*)
abortregexi (^^http://proxy.webhely.hu/.*)
regexi (^.*\.zip$) ^http://10.0.0.1/.* cgi-bin/viralator.cgi?url=|\1
regexi (^.*\.doc$) ^http://10.0.0.1/.* cgi-bin/viralator.cgi?url=|\1
regexi (^.*\.exe$) ^http://10.0.0.1/.* cgi-bin/viralator.cgi?url=|\1
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add kezdjem a program bemu-
tatását a készítõk honlapjáról
vett idézettel: „A Webmin

webalapú felület unixos rendszergazdák
számára”. Néhány éve bukkantam rá
a Webminre, amikor jómagam éppen
a webmin.com névtartományt szerettem
volna bejegyeztetni. Ragyogó irányító-
pultról álmodoztam, amelyrõl a kiszol-
gálóparkom mûködését irányíthattam
volna, és nagyon felháborított, hogy
valaki már megszerezte a kiötölt nevet.
Ám nyomban megfeledkeztem a bosszú-
ságomról, mihelyt megláttam a honla-
pon a letöltésre szánt programokat 
– innentõl kezdve már rajongással bön-
gésztem tovább.
A Webmin ama célkitûzése, hogy web-
alapú felületet kínáljon a feladatok
megoldásához, nem egyedi. A Világhá-
lón számos ilyen eszköz található, ame-
lyek között mind nyílt forrású, mind
kereskedelmi termék megtalálható.
A Webmin azért tûnik ki a többi közül,
mert tapasztalt és újdonsült rendszer-
gazdák számára egyaránt célravezetõ
választás lehet. Legelõször tekintsük át
a telepítését, és azt is, hogy milyen
feladatok megoldására alkalmas.

Az elsõ lépések
Mielõtt elmélyednénk a Webmin szolgál-
tatásainak taglalásában, ejtek néhány
szót a program kialakításáról. A Webmin
alapvetõen Perl nyelven íródott CGI-héj-
programok óriási gyûjteménye. Saját
webkiszolgálóját azon a kapun mûköd-
teti, amilyet a telepítés során megadunk
neki, s ez teszi lehetõvé a számunkra,
hogy a Webmin biztonságát a tényleges
webkiszolgálótól függetlenül kezeljük.
A támogatott felületek teljes listája a hon-
lapon tekinthetõ meg, és ezek között az
alább felsorolt rendszerek is fellelhetõk:
RedHat, Solaris, Debian, OpenBSD, HP-
UX, IRIX, AIX, DEC, SCO és Mac OS X.
A Webmint a modulrendszerû tervezési
séma teszi egyedülállóvá. Az összes szol-
gáltatás és program által biztosított lehe-
tõség a modulok rendszerén keresztül
valósul meg, ami a következõt jelenti:

amennyiben a használni kívánt alkalma-
zást a Webmin nem támogatja, alkalma-
zói programfelületével (API) létrehoz-
hatjuk a megfelelõ modult, és ezzel már
a kiválasztott program mûködésének
irányítására is képes lesz. A Webminhez
ötven szabványos modul tartozik, sõt,
rajtuk kívül számos további modul is
létezik, így hát temérdek forráskód
segíti az elsõ lépések megtételét.

Annak ellenére, hogy a Webmint magát
a BSD-szerzõdés feltételeinek megfele-
lõen terjesztik, a saját fejlesztésû modu-
lok már tetszõlegesen választott szerzõ-
désfajta alapján terjeszthetõk. Ez a meg-
oldás a további programfejlesztés lehe-
tõségét a Nyílt Forráskód Közössége és
a kereskedelmi programok elõállítói
számára egyaránt nyitva hagyja.
A program telepítése enyhe fuvallathoz
hasonlítható: elsõként látogassunk el a
� http://www.webmin.com/webmin
címre, majd töltsük le az RPM-csomagot
vagy a tar-állományt. Amennyiben az
utóbbit választjuk, kicsomagolás után
a setup.sh telepítõ héjprogramot kell
futtatnunk – ez fogja kezelni a telepítési
folyamatot. A tar-t választók azonban
gyõzõdjenek meg róla, hogy abban a
könyvtárban végezték-e el a programok
kicsomagolását, ahol azok mûködni is
fognak! A Webmin kicsomagolása után
ügyeljünk rá, hogy az éppen kicsomagolt
webmin könyvtárat ne töröljük le, más-
különben a program nem fog mûködni.
Amennyiben a Webmint a késõbbiek
folyamán törölni szeretnénk, a kezdeti

könyvtárat a telepítõ programcsomagban
szereplõ eltávolítóprogram fogja törölni
az összes többi állománnyal együtt.
Miután befejeztük a Webmin telepítését,
indítsunk egy böngészõprogramot, és
adjuk meg az IP-címet- vagy egy felold-
ható kiszolgálónevet a hozzá tartozó
kapucímmel – alapértelmezés szerint
10 000 – együtt  (1. kép).
A képernyõn a bejelentkezést követõen
a Webmin üdvözlõoldala jelenik meg
a kategóriafülekkel. A program modul-
jait a 2. képen látható módon csoportosí-
tották, például a Webmin menüfülön
található az általános jellemzõkre,

felhasználókra, modulokra stb. vonat-
kozó összes beállítási lehetõség – a prog-
ram ezeken a helyeken az alapértelme-
zés szerinti számokkal fog mûködni.
A további füleket a System, Servers,
Networking, Hardware és Others
címkékkel látták el.
A System kategória alatt rejtõzõ modu-
lok olyan feladatok kezelését végzik,
amelyek magának az asztali számító-
gépnek vagy a kiszolgálógépnek a mû-
ködését érintik. E feladatok között sze-
repel többek között a lemezterület-fel-
használás, az NFS- és NIS-jellemzõk
beállítása, a PAM-jellemzõk módosítása,
a rendszernapló megtekintése, új fel-
használók felvétele, a cron mûködésé-
nek és a rendszerbetöltés idejére idõ-
zített szolgáltatásoknak a szabályozása,
de a gép újraindítása is.
A Servers lap tartalmazza az összes
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Webmin
Jól használható eszköz mind a guruk, mind a Linuxszal éppen most ismerkedõk
számára – a modulrendszerû tervezés és a háttéradatbázis nélküli mûködés hatékony,
könnyen alakítható felületet biztosít.
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1. kép Bejelentkezés a Webminbe

2. kép A Webmin felülete
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kiszolgálóbeállító modult, vagyis itt
találhatjuk meg az Apache-, BIND-,
DHCP-, Sendmail-, Squid- és még szám-
talan egyéb modult (3. kép).
A Networking az egyik újdonság, ami
Linuxon a remek grafikus felületû IP
Chains beállító modult tartalmazza,
továbbá egy csokorravalót a hálózati
segédprogramokból, így például
a ping-et, a traceroute-ot, a whois-t
és a dig-et.

A Hardware lapon természetesen közvet-
lenül a számítógép belsõ felépítésével
kapcsolatos jellemzõkkel találkozhatunk.
E helyen szerepelnek olyan adatok, mint
a merevlemezek felosztása, a rendszeridõ,
a hálózati csatolókártya beállításai, a LILO
és a RAID-kezelõ programrendszer.
Az utolsó lapot joggal tekinthetjük a
„mindent bele” kategóriának, hiszen
teljes körû szolgáltatást nyújtó Java-ala-
pú SSH/Telnet ügyfélprogram; Java-ala-
pú állománykezelõ; különleges, a fel-
használó által meghatározott modul,
amelyet Custom Commands-nak nevez-
nek; rendszernapló-olvasó program;
Perl-modulok; valamint webalapú ki-
szolgáló- és rendszerállapot-figyelõ
modul található benne. A Custom
Commands modullal egyszerû fogadófe-
lületet készíthetünk a Webmin számára,
amely tetszõleges parancs futtatását
teszi lehetõvé. Ez igen elõnyös, ameny-
nyiben a Webmin csupán olyan célfela-
dat elvégzéséhez szükséges, amely
önálló modulhasználatot nem igényel.
A 4. kép ilyen könnyen és gyorsan elké-
szíthetõ fogadófelületet mutat be.

A lépésenkénti útmutató
Az új, virtuális gépen futó Apache-
kiszolgáló beállításához lépésenkénti
útmutató áll rendelkezésünkre. Ez a
leírás megmutatja, miképpen kell saját
dokumentumot (fõoldalt) szerkeszteni,
továbbá hogyan kell a cgi-bin-t és a

naplózást beállítani. A leírás a valósá-
gosnál sokkalta bonyolultabbnak tûnik.
Megállapítottam, hogy a „kattintós”
grafikus felületen az irányok pontos
meghatározása sokkal nagyobb erõfeszí-
tést követel, mint az egyes objektumok
kijelölése és az egérrel való kattintás.

Jelenlegi példánkban a „dirk” felhaszná-
lói azonosító már elõzetesen is létezett,
de a test.com virtuális gépet és a / név-
tartományt csak most fogjuk létrehozni.
A honlapfeltöltésre a Wu-FTPd-t hasz-
náljuk, és feltételezzük, hogy a DNS
már képes feloldani az új nevet. Elõször
hozzunk létre HTML-állományokat,
naplóállományokat és CGI-héjprogra-
mokat tartalmazó könyvtárakat a web-
hely számára.
Látogassunk el ismét a Webmin fõolda-
lára, és válasszuk az Others lehetõséget,
ezt követõen indítsuk el az Állományke-
zelõt. Az Állománykezelõ segítségével
jussunk el a webhely rendszergazdájá-
nak saját könyvtárához. A felhasználó
ugyanis ide kerül, amikor FTP-n keresz-
tül kapcsolódik a kiszolgálóhoz. Így
ennek a felhasználónak a saját könyv-
tára: /home/felh_nev. Kattintsunk duplán
a bal oldalon a /home könyvtáron, majd
ismét duplán a rendszergazda nevét
viselõ könyvtáron. Elérkezett az ideje,
hogy létrehozzuk a webhely számára
szükséges könyvtárakat. Az New Folders
ikonra történõ kattintással – pontosab-
ban az New felirattal és könyvtárikonnal
ellátott gombon – a névtartomány szá-
mára létrehozzuk a fõkönyvtárat, a
/home/dirk/test.com-ot. A könyvtárba
való belépéshez az újonnan létrehozott
könyvtáron, vagyis a test.com-on kell
duplán kattintani. Ezen belül három
további könyvtár létrehozása szükséges:
htdocs, logs és cgi-bin névvel. Amennyi-
ben a munkánkat jól végeztük, az alábbi
könyvtárak jöttek létre:

/home/dirk/test.com,
/home/dirk/test.com/htdocs,

/home/dirk/test.com/logs,
/home/dirk/test.com/cgi-bin

Most térjünk vissza a felhasználó saját
könyvtárához. Kattintsunk a jobb oldalon
a webhelyhez tartozó könyvtáron (pél-
dául a test.com-on), majd a lap tetején
levõ Info gombon. Az Info ablakban a
felhasználó- és csoportazonosítót állítsuk
be a valóságnak megfelelõen. Az Apply
changes to szakaszban lévõ lenyíló listá-
ból válasszuk a This directory and all
subdirectories lehetõséget, majd a beál-
lítást mentsük.
Lépjünk vissza a Webmin fõoldalához
a lap tetején található Return to index
feliraton kattintva. Válasszuk a Servers
fület, és az egérrel kattintsunk az
Apache-kiszolgálón. Amennyiben az
Apache-kiszolgálót elsõ alkalommal
indítottuk a Webminben, a Webmin
engedélyt fog kérni, hogy ellenõriz-
hesse az Apache beállításait, ekkor
egyszerûen kattintsunk a Configure
gombon. Ezután pedig menjünk a lap
aljára, ahol egy beviteli mezõ található 
– ez szolgál az újonnan létrehozott
webhelyek megadására.
A szövegmezõbe gépeljük be a webhely
IP-címét. Amennyiben névalapú weblap
elhelyezése mellett döntünk, ne feledkez-
zünk meg róla, hogy az Add name virtual
server address lehetõség be legyen kap-
csolva. A következõ helyen található:
/home/felh_nev/tartomany/htdocs, vagyis
valóságos névvel:
/home/dirk/test.com/htdocs. A szöveges
típusú Server Name mezõt értelemsze-
rûen töltsük ki: www.test.com és kattint-
sunk a Create gombon.
A virtuális kiszolgálók névsorát addig
görgessük, amíg rá nem bukkanunk
az éppen létrehozott webhelyre. Kattint-
sunk a webhelyhez tartozó virtuális
kiszolgálón. A cgi-bin könyvtár kiala-
kításához kattintsunk a CGI Programs-ra
és a Form mezõbe gépeljük be: /cgi-bin/,
a szövegmezõbe pedig írjunk
/home/felh_nev/nevtartomany/cgi-bin/-t.
Fontos, hogy ez utóbbi útvonal perjel-
re (/) végzõdjék, vagyis most már névvel
együtt: /home/dirk/nevtartomany/cgi-bin/.
Végül mentsük ezt is lemezre.
Az egérrel kattintsunk a Log Files-ra.
A File or Program feliratú mezõben
szereplõ naplóállományhoz való hoz-
záférés naplózásához gépeljük be a
/home/felh_nev/tartomany/logs/access_log
szöveget, azaz a felhasználói azonosí-
tóval és a példaként választott tarto-
mánnyal kiegészítve:
/home/dirk/test.com/logs/access_log.
Amennyiben azt szeretnénk, hogy
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