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SQUID 3.0 STABLE 8

PENGERTIAN SQUID

Squid adalah sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web cache.
Squid memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari mempercepat server web dengan
melakukan caching permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, caching situs web, dan
caching pencarian komputer di dalam jaringan untuk sekelompok komputer yang
menggunakan sumber daya jaringan yang sama, hingga pada membantu keamanan dengan
cara melakukan penyaringan (filter) lalu lintas. Meskipun seringnya digunakan untuk
protokol HTTP dan FTP, Squid juga menawarkan dukungan terbatas untuk beberapa
protokol lainnya termasuk Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), Internet
Gopher, dan HTTPS. Versi Squid 3.1 mencakup dukungan protokol IPv6 dan Internet Content
Adaptation Protocol (ICAP).

Squid pada awalnya dikembangkan oleh Duane Wessels sebagai "Harvest object
cache", yang merupakan bagian dari proyek Harvest yang dikembangkan di University of
Colorado at Boulder. Pekerjaan selanjutnya dilakukan hingga selesai di University of
California, San Diego dan didanai melalui National Science Foundation. Squid kini hampir
secara eksklusif dikembangkan dengan cara usaha sukarela.

Squid umumnya didesain untuk berjalan di atas sistem operasi mirip UNIX, meski
Squid juga bisa berjalan di atas sistem operasi Windows. Karena dirilis di bawah lisensi GNU
General Public License, maka Squid merupakan perangkat lunak bebas.

PROXY SERVER

Proxy server (peladen proxy) adalah sebuah komputer server atau program
komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request
terhadap content dari Internet atau intranet.

Proxy Server bertindak sebagai gateway terhadap dunia ini Internet untuk setiap
komputer klien. Proxy server tidak terlihat oleh komputer klien: seorang pengguna yang
berinteraksi dengan Internet melalui sebuah proxy server tidak akan mengetahui bahwa
sebuah proxy server sedang menangani request yang dilakukannya. Web server yang
menerima request dari proxy server akan menginterpretasikan request-request tersebut
seolah-olah request itu datang secara langsung dari komputer klien, bukan dari proxy server.

Proxy server juga dapat digunakan untuk mengamankan jaringan pribadi yang
dihubungkan ke sebuah jaringan publik (seperti halnya Internet). Proxy server memiliki lebih
banyak fungsi daripada router yang memiliki fitur packet filtering karena memang proxy
server beroperasi pada level yang lebih tinggi dan memiliki kontrol yang lebih menyeluruh
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terhadap akses jaringan. Proxy server yang berfungsi sebagai sebuah "agen keamanan"
untuk sebuah jaringan pribadi, umumnya dikenal sebagai firewall.

PENGERTIAN WEB PROXY

Caching merupakan sebuah cara untuk menyimpan objek-objek Internet yang
diminta (seperti halnya data halaman web) yang bisa diakses melalui HTTP, FTP dan Gopher
di dalam sebuah sistem yang lebih dekat dengan situs yang memintanya. Beberapa
penjelajah web dapat menggunakan cache Squid lokal untuk sebagai server proxy HTTP,
sehingga dapat mengurangi waktu akses dan juga tentu saja konsumsi bandwidth. Hal ini
sering berguna bagi para penyedia layanan Internet untuk meningkatkan kecepatan kepada
para pelanggannya, dan LAN yang membagi saluran Internet. Karena memang bentuknya
sebagai proxy (ia berlaku sebagaimana layaknya klien, sesuai dengan permintaan klien), web
cache bisa menyediakan anonimitas dan keamanan. Tapi, web cache juga bisa menjadi
masalah yang signifikan bila melihat maslah privasi, karena memang ia dapat mencatat
banyak data, termasuk URL yang diminta oleh klien, kapan hal itu terjadi, nama dan versi
penjelajah web yang digunakan klien serta sistem operasinya, dan dari mana ia mengakses
situs itu.

Selanjutnya, sebuah program klien (sebagai contoh adalah penjelajah web) bisa
menentukan secara ekplisit proxy server yang digunakan bila memang hendak menggunakan
proxy (umumnya bagi para pelanggan ISP) atau bisa juga menggunakan proxy tanpa
konfigurasi ekstra, yang sering disebut sebagai "Transparent Caching", di mana semua
permintaan HTTP ke jaringan luar akan diolah oleh proxy server dan semua respons
disimpan di dalam cache. Kasus kedua umumnya dilakukan di dalam perusahaan dan
korporasi (semua klien berada di dalam LAN yang sama) dan sering memiliki masalah privasi
yang disebutkan di atas.

Squid memiliki banyak fitur yang bisa membantu melakukan koneksi secara
anonim, seperti memodifikasi atau mematikan beberapa field header tertentu dalam
sebuah permintaan HTTP yang diajukan oleh klien. Saat itu terpenuhi, apa yang akan
dilakukan oleh Squid adalah tergantung orang yang menangani komputer yang menjalankan
Squid. Orang yang meminta halaman web melalui sebuah jaringan yang secara transparan
yang menggunakan biasanya tidak mengetahui bahwa informasi semua permintaan HTTP
yang mereka ajukan dicatat oleh Squid.

CARA KERJA SQUID

Pada saat browser mengirimkan header permintaan, sinyal http request dikirimkan
ke server. Header tersebut diterima squid dan dibaca. Dari hasil pembacaan, squid akan
memparsing URL yang dibutuhkan, lali URL ini dicocokkan dengan database cache yang ada.
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Database ini berupa kumpulan metadata (semacam header) dari object yang sudah
ada didalam hardisk. Jika ada, object akan dikirimkan ke klien dan tercatat dalam logging
bahwa klien telah mendapatkan object yang diminta. Dalam log kejadian tersebut akan
dicatat sebagai TCP_HIT. Sebaliknya, jika object yang diminta ternyata tidak ada, squid akan
mencarinya dari peer atau langsung ke server tujuan. Setelah mendapatkan objectnya, squid
akan menyimpan object tersebut ke dalam hardisk. Selama dalam proses download object
ini dinamakan “object in transit” yang sementara akan menghuni ruang memori. Dalam
masa download tadi, object mulai dikirimkan ke klien dan setelah selesai, kejadian ini
tercatat dalam log sebagai TCP_MISS.

ICP sebagai protokol cache berperan dalam menanyakan ketersediaan object dalam
cache. Dalam sebuah jaringan sebuah cache yang mempunyai sibling, akan mencoba
mencari yang dibutuhkan ke peer sibling lainnya, bukan kepada parent, cache akan
mengirimkan sinyal icp kepada sibling dan sibling membalasnya dengan informasi
ketersediaan ada atau tidak. Bila ada, cache akan mencatatkan ICP_HIT dalam lognya.
Setelah kepastian object bias diambil dari sibling, lalu cache akan mengirimkan sinyal http ke
sibling untuk mengambil object yang dimaksud. Dan setelah mendapatkannya, cache akan
mencatat log SIBLING_HIT.

Jika ternyata sibling tidak menyediakan object yang dicari, cache akan memintanya
kepada parent. Sebagai parent, ia wajib mencarikan object yang diminta tersebut walaupun
ia sendiri tidak memilikinya (TCP_MISS). Setelah object didapatkan dari server origin, object
akan dikirimkan ke cache child tadi, setelah mendapatkannya cache child akan mencatatnya
sebagai PARENT_HIT.

KONFIGURASI DASAR SQUID

Konfigurasi-konfigurasi mendasar squid antara lain :

1. http_port nomor port.

Ini akan menunjukkan nomor port yang akan dipakai untuk menjalankan squid. Nomor port
ini akan dipakai untuk berhubungan dengan klien dan peer.

2. icp_port nomor port.

Ini akan menunjukkan nomor port yang akan dipakai untuk menjalankan squid. Nomor port
ini akan dipakai untuk berhubungan dengan klien dan peer.

3. cache_peer nama_peer tipe_peer nomor_port_http nomor_port_icp option.

Sintask dari cache peer ini digunakan untuk berhubungan dengan peer lain, dan peer lain
yang dikoneksikan ini tipenya bergantung dari tipe peer yang telah dideklarasikan ini, bias
bertipe sibling maupun bertipe parent,dan port yang digunakan untuk hubungan ICP
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maupun HTTP juga dideklarasikan disini, sedangakan untuk parameter option disini ada
bermacam-macam salah satunya adalah default yang berarti dia adalah satu-satunya parent
yang harus dihubungi (jika bertipe parent) dan proxy-only yang berarti bahwa object yang
dipata dari peer tersebut tidak perlu disimpan dalam hardisk local.

4. Dead_peer_timeout jumlah_detik seconds.

Masing-masing peer yang telah didefinisikan sebelumnya mempunyai waktu timeout
sebesar yang ditentukan dalam konfigurasi ini, Jika peer tidak menjawab kiriman sinyal ICP
dalam batas waktu yang telah ditentukan, peer akan dianggap tidak akan dapat dijangkau,
dan cache server tidak akan mengambil object dari server yang bersangkutan dalam interval
waktu tertentu.

5. Hierarcy_stoplist pola1 pola2

Sintaks ini digunakan untuk menyatakan apa yang harus tidak diminta dari peer, melainkan
harus langsung dari web server origin, jika pola1 dan pola 2 adalah parameter cgi-bin, ?, dan
lain-lain maka jika ada request URL yang mengandung karakter tersebut maka akan
diambilkan langsung ke server origin.

6. Cache_mem jumlah_memori (dalam bytes)

Sintaks ini akan menentukan batas atas jumlah memori yang digunakan untuk menyimpan
antara lain : intransit object yaitu object yang dalam masa transisi antara waktu cache
mendownload sampai object disampaikan ke klien, dan hot object, yaitu object yang sering
diakses.

7. Cache_swap_low/high jumlah (dalam persen)

Squid akan menghapus object yang ada didalam hardisknya jika media tersebut mulai
penuh. Ukuran penuh ini yang diset pada cache_swap_low dan cache_swap_high. Bila batas
swap_low telah tercapai maka squid mulai menghapus dan jika batas swap_high tercapai
maka squid akan semakin sering menghapus.

8. Cache_dir jenis_file_sistem direktori kapasitas_cache dir_1 jumlah dir_2

Sintaks ini akan menjelaskan direktori cache yang dipakai, pertama adalah jenis file
sistemnya, lalu didirektori mana cache tersebut akan disimpan, selanjutnya ukuran cache
tersebut dalam MegaBytes lalu jumlah direktori level 1 dan direktori level 2 yang akan
digunakan squid untuk menyimpan objectnya.



5 | P a g e

LAYANAN SQUID

1. ICP (INTERNET CACHE PROTOCOL)

ICP yaitu merupakan protocol yang digunakan untuk mengkoordinasikan antara dua wen
cache atau lebih agar dapat bekerjasama dan berkomunikasi. Tujuan web-cache bekerja
sama ini adalah supaya dapat mencari letak yang tepat untuk menerima objek yang
direquest. Prtokol ini tidak reliable namun memiliki time out yang sangat pendek sehingga
cocok utnuk web-cache. Protocol ini tidak cocok untuk delivery – UDP adalah protocol yang
lebih umum digunakan untuk delivery protocol.

2. ACL (ACCESS CONTROL LIST)

ACL adalah daftar rule yang menyatakan pembagian previleges, untuk mencegah orang yang
tidak memiliki hak akses menggunakan infrastruktur cache. ACL adalah konfigurasi yan paling
dalam sebuah web-cache. Dalam squid, ACL digunakan untuk mendefinifikan rule yang
diterapkan dalam web-cache tersebut.

3. DELAY POOL

Delay pool adlah suatu cara untuk menurunkan kecepatan akses untuk suatu alamat website
dari ACL tertentu. Dalam squid, delay pool dispesifikasi dalam beberapa konfigurasi, yaitu :

a) Delay pool menspesifikasi berapa jumlah pool atau kelompok bandwidth yang akan
digunakan dlam squid.

b) Delay class menspesifikasi masing-maisng kelompok pool untuk masuk dalam class apa.
Dalam squid ada beberapa class yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu class 1,
class 2, dan class 3. Class-class  ini dispesifikasi berdasarkan IP address dari ACL

c) Delay parameter menspesifikasi berapa jumlah transfer rate atau lebih sering disebut
bandwidth untuk suatu pool. Bandwidth dispesifikasi dalam transferrate rata-rata dan
transferrate maksimum yang dapat dicapai suatu pool.

d) Delay access adlaah parameter untuk memasukkan suatu ACL ke pool tertentu. Di sini
juga disebut apakah ACL diterima atau ditolak untuk masuk ke pool tersebut.

AUTENTIKASI PADA SQUID

Squid mendukung 4 skema autentikasi, yaitu:

1. Basic
2. Digest
3. NTLM
4. Negotiate (mulai dari versi 2.6)
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Basic adalah skema autentikasi yang didukung oleh semua peramban (browser)
utama. Dan lebih dari itu, bisa berfungsi dengan baik di semua platform OS. Jadi kalau ingin
menggunakan skema autentikasi yang yakin berfungsi dengan baik di semua browser,
pakailah skema autentikasi basic. Sayangnya skema autentikasi basic ini memiliki satu
kelemahan utama, yaitu proses pengiriman data user dan password dikirim dalam format
plain text. Jadi sangat rentan terhadap proses snip atau penyadapan saat proses autentikasi
berlangsung. Skema ini tidak disarankan ketika layanan yang diberikan akan diakses melalui
jaringan internet. Tapi masih bisa ditolerir jika layanan itu dibuat untuk kalangan terbatas,
misalnya LAN kantor. Dan karena squid pada umumnya digunakan di jaringan terbatas,
skema autentikasi ini masih bisa digunakan.

Sedangkan NTLM adalah skema autentikasi yang diperkenalkan oleh Microsoft.
Dengan menggunakan skema autentikasi NTLM, semua user yang sudah login ke domain,
ketika mengakses squid tidak akan diminta lagi username dan password. Ini yang kita kenal
sebagai proses Single Sign On. Jika sudah sukses autentikasi di satu layanan, ketika ingin
menggunakan layanan lain tidak perlu memasukkan login dan password lagi, proses
autentikasi berlangsung secara transparan. Sayangnya, seperti yang mungkin Anda sudah
bisa tebak, ini hanya berfungsi dengan baik di sistem operasi Windows. Dan tidak semua
browser mendukung skema autentikasi NTLM. Internet Explorer dan Firefox adalah salah
satu browser yang mendukung skema autentikasi NTLM. Chrome, Safari dan Opera adalah
contoh browser yang belum mendukung skema autentikasi NTLM. Biasanya, untuk browser
atau OS yang tidak mendukung skema autentikasi NTLM, ada pilihan fallback ke skema
autentikasi basic.

KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN PROXY SERVER

1. Mempercepat koneksi karena file-file web yang direquest disimpan di dalam cache
sehingga tidak perlu keluar menuju internet.

2. Dapat mengetur kecepatan bandwidth untuk subnet yang berbeda-beda.

3. Dapat melakuakan pembatasan akses, download, waktu untuk file-file dan website
tertentu.

4. Dapat melakuakan pembatasan user yang boleh mengakses internet dengan
menggunakan autentifikasi.

5. Dapat digunakan sebagai bandwidth manajemen

KERUGIAN MENGGUNAKAN PROXY SERVER

1. Pinti keluar menuju gerbang internet hanya lewat proxy, sehingga ketika terjadi
overload, akses internet menjadi lamabat.
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2. User akan melihat file yang kadaluarsa jika cache expire time-nya terlalu lama,
sehingga meskipun di website file tersebut sidah berubah, user masih melihat file
yang tersimpan di cache memory.

3. Karena koneksi internet harus melalui gerbang proxy terlebih dahulu, maka
kecepatan akses bias jadi lebih lambat daripada melakukan koneksi langsung. Dalam
hal ini keduanya akan mengakses file internet secara langsung.
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Instalasi Squid 3.0

Ingat : perlu di ingat cara install ini harus online, jika tidak maka download squid secara
manual lalu install dengan cara manual dan selebihnya bisa melihat cara instalasi dari
dokumentasi dari luar.

Install squid 3.0 atau lebih baru dan stabil.

#apt-get install squid3

Alternative to source code:

Jika menggunakan instalasi source code dari situs web-nya di http://www.squid-
cache.org/Download/ . maka yang dilakukan setelah download squid yaitu :

Extrak file squid

# tar –zxvf squid-3.0.STABLE8.tar.gz
# cd squid-3.0.STABLE8

Setelah extrak file squid, bacalah proses install pada file INSTALL. Lalu lakukan
perintah sesuia intruksi.

Melakuakan konfigurasi sebelum instalasi

# ./configure --prefix=/usr/local/squid

Setelah semua file squid terkonfigurasi maka lakukan kompilasi

# make all

Jika tidak ada error berarti file squid bias mulai dijalankan. Lakukan proses
instalasi dengan

# make install

Jika sukses maka masuk ke folder instalsi yang telah ditentukan di atas

# cd  =/usr/local/squid

Lakukan konfigurasi file squid.conf dengan editor gedit / nano / vi

# nano squid.conf

Setelah itu lakuakan inisilisasi file squid

# /usr/local/squid/sbin/squid –z
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Start squid

# /usr/local/squid/sbin/squid

Menjalankan squid.conf

Sebelum menjalankan service squid lakukan inisilisasi squid dengan cara

# squid3 -z

Untuk menjalankan squid cukup dengan cara memanggil service squid, yaitu :

# /etc/init.d/squid3 start

Alternative to source code:

Jika sukses maka masuk ke folder instalsi yang telah ditentukan di atas

# cd  /usr/local/squid

Lakukan konfigurasi file squid.conf dengan editor gedit / nano / vi

# nano squid.conf

Setelah itu lakuakan inisilisasi file squid

# /usr/local/squid/sbin/squid –z
Start squid

# /usr/local/squid/sbin/squid

Jika ada error, carilah letak kesalahan dengan selalu memonitor log

# tail –f /var/log/messages
Untuk menghentikan service squid jalankan perintah

# /etc/init.d/squid3 stop
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Konfigurasi file squid.conf

Secara default, squid sudah terkonfigurasi secara standart sehingga dapat langsung di
gunakan. Agar squid dapat digunakan sebagai sebuah serevr proxy oleh seluruh jaringan
maka sejumlah opsi harus di ubah sebelum di jalankan.

Lakukan edit terhadap file squid.conf dengan test editor nano / gedit / vi.

Sebelum edit file squid.conf lakukan backup:

# cp /etc/squid3/squid.conf /etc/squid3/squid.conf.backup

Lalu edit dan konfigurasi file squid.conf

# nano /etc/squid3/squid.conf

Gantidan tambahkan  beberapa option-optionyang dirasa penting untuk menjalankan squid
dan perlu di perhatikan konfigurasi squid harus berdasarkan kebutuhan. Berikut konfigurasi
minimum yang digunakan.

Ingat : tanda # (pagar) adalah tanda untuk mengawali komen, jadi setelah tanda pagar maka
perintah di anggap sebagai komen dan tidak di eksekusi.

Konfigurasi :

http_port 3128

option in akan menentukan di port berapa suid akan berjalan

icp_port 0

option ini akan menentukan melalui port berapa squid akan mengirim dan menerima
request ICP dari proxy cache tetangga. Untuk komunikasi antar cache, squid
mendukung suatu protocol yan dikenal sebagai ICP. ICP memungkinkan cache
berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui paket-paket UDP yang cepat, dalam
sebuah paket UDP tunggal jika file-file tersebut terdapat di cache pengirim tersebut.

cache_peer parent.foo.net       parent    3128  3130
proxy-only default

baris cache_peer menentukan nama host, jenis (type) cache (“parent”), nomor port
proxy (3128) dan nomor port ICP (default 3130).

cache_mem 64 MB

option ini menetukan berapa besar memory yang akan digunakan oleh squid.
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cache_dir ufs /var/spool/squid3 100 16 25

nilai di atas adlah nilai default squid, jika ingin melakukan perubahan maka aktifkan
perintah ini. Parameter pertama adalah nama direktori tempat menyimpan file cache.
Parameter dua yang bernilai 100 adalah banyaknya ruang pada hardisk (satuan MB)
untuk menyinpan file cache. Parameter tiga disebut dengan level-1 adalah banyaknya
direktori yang akan dibuat oleh squid dalam direktori cache. Parameter empat disebut
dengan level-2 adalah banyaknya direktori level pertama diatas

test : untuk membuktikan apakah folder squid3 memiliki mode akses sebagai
proxy, maka laukan perintah berikut:

# cd /var/spool/

#ls –la
…
drwxr-xr-x 18 proxy proxy 4096 2010-08-19 16:17 squid

…
Dari hasil tampilan di atas terlihat bahwa user proxy dan group proxy.

cache_store_log none

optioan ini akan melog setiap aktivitas dari store manager. Log ini akan memperlihatkan
objek-objek mana saja yang dikeluarkan dari cache, dan objek-objek mana saja yang
disimpan dan untuk berapa lama objek tersebut dismpan.

negative_ttl 2 minutes

waktu resfresh proxy

cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy

jika squid cache dijalankan oleh root, maka user yang akan menjalankannya akan
diubah sesuai UID/GID user yang disebutkan pada optioan  di atas.

maximum_object_size_in_memory 1024 KB

dengan option ini, ukuran file maksimum yang disimpan oleh squid cache bisa dibatasi.

minimum_object_size 4 KB

dengan option ini maka objek yang lebih kecil dari bilangan yang disebutkan tidak akan
disaved ke dalam disk.
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ftp_user Squid@email.com

option ini digunakan untuk ketika client mengakses situs ftp anonymous, email address
di atas akan dikirim sebagai password bagi ftp server anonymous.

#link ke local lab
acl lab src 192.168.1.1-192.168.1.80/255.255.255.0
#puskom
acl puskom src 192.168.50.31-192.168.50.70/255.255.255.224
#siakad
acl siakad src 192.168.0.250

http_access allow localhost
http_access allow lab
http_access allow puskom
http_access allow siakad
http_access deny all

pengubahan dan penambahan option di atas menentukan subnet nama yang boleh
mengakses proxy squid.

cache_mgr Proxy.Lab.Multimedia

email address dari local cache manager yang akan menerima email jika cache mati.

visible_hostname proxy.lab.net

informasi ini dikirim sebagai footer pada saat pesan error tampil di layar browser client

half_closed_clients off

beberapa client dapat membatalkan koneksi TCP nya, denagn membiarkan bagian
penerimanya terbuka. Kadang squid tidak dapat membedakan anatara koneksi TCP
yang haft-closed dan full-closed

Ingat : dikarenakan dile squid.conf ini berjalan dari atas ke bawah. Jadi bila ada perintah
pengeblokan seluruh  jaringan pada awal perintah maka perintah untuk jaringan yang
diijinkan sesudah itu akan terblok.

Setelah melakukan konfigurasi terhadap file squid.conf, maka restart service squid

# /etc/init.d/squid3 restart



13 | P a g e

Mengatur cache proxy

Untuk mendapatkan cache squid yang tangguh maka perlu diperhatikan untuk
memodifikasi baris berikut pada file konfigurasi squid.conf

cache_dir ufs /var/spool/squid3 1600 4 256

option pada cache_dir menentukan system pengimpanan seperti apa yang akan
digunakan (ufs), nama direktori tempat penyimpanan cache (/cache), ukuran disk dalam
megabytes yang digunakan oleh direktori tempat penyimpanan cache (1600 MB), jumlah
subdirektori pertama yang akan dibuat di bawah /cache (4), dan jumlah subdirektori kedua
yang akan diciptakan di bawah subdirektori pertama tadi (256).

Nilai-nilai pada option cache_dir tadi harus disesuaikan dengan system yang
dimiliki, biasanya yang harus disesuaikan hanyalah tempat penyimpanan cache, ukuran disk,
dan jumlah subdirektori yang akan dibuat. Mengenai angka-angka tersebut, dapat kita
peroleh dari rumus untuk optimasi sebagai berikut:

gunakan maksimal 80% dari setiap kapasitas cache direktori yang telah kita siapkan. Jika kita
mengeset ukuran direktori lebih besar dari itu akan berdampak penurunan performa squid.

Selanjutnya tentukan jumlah direktori cache dengan cara sebagai berikut:

x = ukuran cache dir dalam KB (missal 6 GB = ~ 6,000,000 KB)
y = average object size (gunakan saja 13 KB)
z = jumlah subdirektori pertama = (((x/y)/256)/256)*2 = … direktori

sebagai contoh, missal menggunakan 6 GB dari untuk /cache (setelah disisihkan 80% nya),
maka:

6,000,000 / 13 = 461538.5 / 256 = 1802.9 / 256 = 7 * 2 = 14
maka baris cache_dir akan menjadi seperti ini:

Cache_dir ufs 6000 14 256

Mengatur Access Control List (ACL)

Modifikasi ACL dan halk akses internet untuk pengguna melalui perubahan
konfigurasi squid. ACL perlu di definisikan dan diberi hak akses. Jika tidak maka suatu user
tidak dapat mengakses proxy cache tersebut. Dalam konfigurasi ini akan memakai beberapa
scenario atau kasus dan bagaimana sulusi untuk ACL.

Lakukan konfigurasi seperti berikut :
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Hak akses internet untuk nomor IP tertentu

Pembatasan hak akses nomor ip tertentu, seperti berikut

Siakad

IP : 192.168.0.250

Client lab

IP : 192.168.1.45

Lokal Lab

IP : 192.168.1.1-192.168.1.80

Maka listing konfigurasi :

# access controls

#link ke local lab

acl lab src 192.168.1.1-192.168.1.80/255.255.255.0

#client lab

acl client_lab src 192.168.1.45/255.255.255.224

#siakad

acl siakad src 192.168.0.25

# blok IP

Acl blok_ip src 192.168.1.100

# tag http_access

http_access allow lab

http_access allow client_lab

http_access allow siakad

http_access deny blok_ip

http_access deny all

setelah service squid di restart, hak akses internet hanya untuk local lab,client, dan ke
puskom dan sedangkan ip yang di tolak hanya 1 dan muncul pesan penolkan apda layar web
browser dengan access deny.
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Hak akses internet pada jam tertentu

Squid untuk membatasi pemakian pada jam-jam tertentu saja.

#access control

acl lab-mm src 192.168.1.11-192.168.1.20/255.255.255.0

acl jam-lab-mm time 07:00-20:00

#tag : http_access

http_access allow jam-lab-mm lab-mm

http_access deny all

hak akses internet pada hari tertentu

pengaturan hak akses internet dapat diataur berdasarkan hari tertentu

#access control

acl lab-mm src 192.168.1.11-192.168.1.20/255.255.255.0

acl hari-lab-mm MTWHF

#http_access

http_access allow hari-lab-mm lab-mm

http_access deny all

kombinasi huruf MTWHF apada ACL hari-lab-mm merupakan singkatan hari untuk penulisan
ACL

hak akses internet pada hari dan jam tertentu

denga kombinasi access control untuk hari dan jam, hak akses internet dapat di batasi
dengan lebih spesifik.

#access control

acl lab-mm src 192.168.1.11-192.168.1.20/255.255.255.0

acl jam-istirahat time TW 12:00-13:00
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#http_access

http_access allow jam-istirahat

http_access deny all

hak akses dengan pembatasan alamat internet tertentu

berikut ini cara untuk memblokir beberapa situs yang tidak boleh dikunjungi dengan
menambahkan aturan ke ACL.

acl lab-mm src 192.168.1.11-192.168.1.20/255.255.255.0

acl dilarang url_regex –I “/etc/squid3/dilarang/porn.txt”
acl domain-blok dstdomain “/etc/squid3/dilarang/fail-
domain.txt”
# http_access

http_access deny dilarang

http_access deny domain-blok

http_access allow lab-mm

http_access deny all

jangan lupa untuk membuat file porn.txt dan fail-domain.txt yang di simpan di
/etc/squid/dilarang file ini berisi alamat-alamat dan kata-kata yang tidak bias di akses
karena alas an-alasan tertentu.

Hak akses pembatasan untuk IP tertentu

Tidak semua pengguna harus di blok untuk hak aksesnya ke alamat-alamat tertentu karena
alasan pekerjaan.

#access control

acl lab-mm 192.168.1.11-192.168.1.20/255.255.255.0

acl wifi-mm 192.168.1.100-192.168.1.120/255.255.255.0

acl admin-mm src 192.168.1.11-192.168.1.20/255.255.255.0

#http_access
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http_access allow !dilarang lab-mm

http_access allow !dilarang wifi-mm

http_access allow admin

Penentuan jenis dan pengaturan ukuran file yang didownload

Cara berikut digunakan untuk menolak dan membatasi download file yang di lakukan
pengguna dengan pembatasan jam download dan maksimal download.

acl download url_regex -i ftp \.exe$ \.mp3$ \.vqf$ \.tar.gz$
\.wmv$ \.tar.bz$ \.tar.bz2$ \.gz$ \.rpm$ \.zip
acl download url_regex -i \.rar$ \.avi$ \.mpeg$ \.mpe$ \.mpg$
\.qt$ \.ram$ \.rm$ \.iso$ \.raw$ \.wav$ \.tar$ \.doc
acl download url_regex -i \.ppt$ \.z$ \.wmf$ \.mov$ \.arj$
\.lzh$ \.gzip$ \.bin$ \.wma$ \.flv

acl download_upto time 08:00-13:00

#cancel download if file s bigger than 2 MB = 2000x1024 byte =
2048000 byte

Replay_body_max_size 2048000 allow media download_upto

Bandwidth management

Squid mempunyai kemampuan untuk mengatur bandwidth dengan delay pools.
Pengaturan delay pools membutuhkan konfigurasi minimal seperti di bawah ini :

acl <nama_acl> scr <nomor_ip>
delay_pools <jumlah pengaturan>
delay_class <no_urut_pengaturan> <pilihan_pool_1_3>
delay_access <no_urut_pengatuaran> allow <nama_acl>
delay_parameters <no_urut_pengaturan> <max_bandwidth>

pada dasarnya, tag delay pools membagi konfigurasi dalam beberapa class. Sebagai
contoh, jika mempunyai aturan bendwidth yang berbeda maka konfigurasi delay pools
membutuhkan 2 class untuk 2 perbedaan tersebut. Setiap class dapat memilih untuk
menggunakan pengaturan pada pool 1, pool 2, atau pool 3. Perbedaan ketiga pool tersebut
adalah :
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pool 1

hanya mengetur pembatasan bandwidth pada keseluruhan jaringan yang melewati
squid (aggregate). Semua user di perlakukan sama dalam satu pengaturan

pool 2

mampu mengetur pembatasan abandwidth untuk keseluruhan jaringan dan akases
setiap individu (setiap nomor IP) yang melewati squid (aggregate dan individu).

Pool 3

Mampu mengatur pembatasan bandwidth seperti pool 2 di tambah dengan grup
dari semua host (aggregate, network, dan individual)

Membatasi total bandwidthsebesar 32 Kbps

Berikut contoh penerapan delay pool untuk membatasi total bandwidth hanya samapai 32
KBps

acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0

delay pools 1

delay_class 1 1

delay_parameters 1 4000/4000

delay_access 1 allow lab-mm

delay_access 1 deny all

membatasi bandwidth untuk perorangan (max 32 Kbps)

membatasi bandwidth setiap computer max sebesar 32 Kbps, maka harus mendefinisikan
ACL yang akan menerima pengaturan tersebut.

acl user12 src 192.168.1.12/255.255.255.0

selanjutnya buat pengaturan class 1 saja dengan pool 3

delay pool 1

delay_class 1 3
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aturlah ACL yang menggunakan pengaturan class 1 dan tolak
semua pengguna di luar ACL

delay_access 1 allow user12

delay_access 1 deny all

terakhir buatlah pengaturan bandwidth untuk keseluruhan jaringan missal 64 Kbps, group
dari semua host (maksimum bandwidth yang ada) dan setiap individu (32 Kbps dari total
bandwidth 64 Kbps)

delay_parameters 1 8000/8000 -1/-1 4000/8000

membatasi bandwidth untuk download file multimedia

melakuakan pembatasan file-file mulyimedia seperti mp3, mpeg, avi, dt, rm, dan sejenisnya.
Untuk file lainnya di berikan akses maksimum (dinyatakan dengan notasi -1/-1). Untuk itu,
konfigurasi akses maksimum dapat di buat deperti di bawah ini :

acl multimedia url_regex –I \.mp3 \.rm \.mpg \.mpeg \.avi
\.dat

delay_pools 1

delay_class 1 1

delay_parameters 1 1000/16000

delay_access 1 allow multimedia

delay_access 1 deny all

Transparent Proxy

Transparent proxy adalah proxy yang tidak terlihat oleh client. Dengan menggunakan
transparent proxy client di paksa untuk memakai proxy tanpa melakuakan setting di
browser.

Cara mengkonfigurasi squid.conf maka tambahakan

http_port 3128 transparent

agar client dapat redirect port squid server, kita membutuhkan perintah IP tables.
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# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

# iptables –t nat –A POSTROUTING –j MASQUERADE
# iptables – nat –A PREROUTING –t nat –p tcp –dport 80 –j
REDIRECT –to-port 3128


