Temat: Ćwiczenie 3 Routing i zdalne zarządzanie serwerem
W jakim celu?
Routing to usługa która pozwala przekazywać Internet z serwera klientowi nie tracąc go na
serwerze. Wykorzystujemy translację adresów NAT czasem nazywaną masqarade by mając
do dyspozycji jeden adres IP obsłużyć więcej niż jeden komputer. Zdalne zarządzanie zaś
pozwoli zasymulować iż nie musimy być fizycznie przy serwerze i większość prac tak jest
wykonywanych.

Co się nauczymy?
Sprawimy iż zacznie działać Internet na kliencie oraz zdalne zarządzanie serwerem.
Wykonamy to poprzez usługę ssh czyli secure shell (zdalną konsolę). Rozważymy też
opcjonalne zdalne połączenie do graficznego interfejsu użytkownika przychwytując zdalnie
ekran poprzez protokół VNC.

Co mamy?
Na wstępie mamy :


maszynę wirtualną klienta Ubuntu 21.10 w wersji z domyślnym GUI czyli GNOME
zainstalowanym na Virtualboxie jako legacy BIOS z kontem administracyjnym ad mającym
hasło 123.Dysk twardy maszyny jest w formacie vdi i ma 50GB.



maszynę wirtualną serwera Ubuntu 21.10 w wersji bez GUI zainstalowanym na Virtualboxie
jako legacy BIOS z kontem administracyjnym ad mającym hasło 123.Dysk twardy maszyny
jest w formacie vdi i ma 40GB.

Maszyny startowe (początek ćwiczenia): klient Linux serwer Linux
Wynikowe maszyny (koniec ćwiczenia): klient Linux serwer Linux

Polecenia ćwiczenia:


Mając skonfigurowane interfejsy serwera w wirtualboxie i systemie operacyjnym wg
poniższego diagramu sprawdź komunikację klient serwer, serwer klient, serwer internet
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Sprawdź czy mamy zainstalowany serwer ssh. Jeśli go nie ma zainstaluj.



Połącz się zdalnie z klienta na serwer poprzez ssh



(opcjonalnie) Zainstaluj na serwerze GUI i usługę VNC i połącz się do serwera graficznie
poprzez protokół VNC uruchamiając na kliencie Remmina i podając nazwę komputera do
którego się łączymy - server



Zainstaluj i skonfiguruj usługę routingu



Sprawdź działanie Internetu na serwerze i kliencie

Jak zrobić
Uruchamiamy maszyny wirtualne serwera i klienta. Po uruchomieniu logujemy się na użytkownika ad
z hasłem 123.

Połączenie przez ssh
Serwer ma już uprzednio zainstalowaną usługę sshd której status możemy sprawdzić
sudo systemctl status sshd

Łaczymy się na serwer:
W konsoli na kliencie wpisujemy
ssh ad@10.0.0.1

gdzie ad jest nazwą użytkownika serwera
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(na zrzucie ekranu jest inny adres IP gdyż został wykonany w innym środowisku)

(Opcjonalnie) Instalujemy serwer graficznego środowiska na serwerze
Korzystamy z poradnika np. : https://linuxconfig.org/ubuntu-22-04-gui-installation

Jeśli chcemy środowisko xfce:
sudo apt-get install tasksel
sudo tasksel
( wybieramy Xubuntu desktop czyli xfce )

sudo tasksel

Po instalacji weryfikujemy środowisko graficzne komendą
xstart

na końcu sudo reboot i opcjonalnie instalujemy dodatki gościa.

(Opcjonalnie) Instalujemy serwer VNC na serwerze
Korzystamy z poradnika np. : https://www.serverworld.info/en/note?os=Ubuntu_22.04&p=desktop&f=6

Serwer VNC instalujemy komendą
sudo apt install tigervnc-standalone-server
vncpasswd

(nadajemy hasło zdalnego połączenia min.6znaków np. 12345678)

Po ustawieniu hasła uruchamiamy serwer:
tigervncserver -xstartup /usr/bin/xfce4-session -geometry 800x600 -localhost :1
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==

Jeśli chcemy środowisko Mate :
sudo apt -y install tigervnc-standalone-server
sudo apt install tasktel

(Instalujemy VMC Serwer)
(Instalujemy tasksel)

Wybieramy Desktop Ubuntu Mate. W folderze ~/.vnc tworzymy plik "xstartup".
Edytujemy plik wpisując do niego podany skrypt:
===
#!/bin/sh
# Start up the standard system desktop
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
/usr/bin/mate-session
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
x-window-manager &

===
chmod +x ~/.vnc/xstartup

(Zmieniamy uprawnienia pliku komendą)

Otwieramy sesję VNC komendą:
tigervncserver -xstartup ~/.vnc/xstartup -geometry 800x600 -localhost no :1

Łączymy się z VNC za pomocą innej maszyny wpisując jej nazwę i port np: server:5901
==

(Opcjonalnie) Łączymy się z klienta programem Remmina do serwera poprzez
protokół VNC przechwytując ekran serwera
Na kliencie uruchamiamy program Remmina i wpisujemy adres ip serwera i port
domyślny 5901, wpisujemy hasło ustawione wcześniej.
Na kliencie poprzez program Remmina łączymy się z serwerem wpisując 10.0.0.1:5901

Na zrzucie brak jest portu-wpisz to co w tekście!
W efekcie zdalnie zarządzamy serwerem
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Routing
Korzystamy z poradnika https://www.networkreverse.com/2020/06/how-to-build-linux-routerwith-ubuntu.html

sudo nano /etc/sysctl.conf

(edytujemy plik)

znajdź i odkomentuj net.ipv4.ip_forward=1
sudo sysctl –p

(wdrażamy konfigurację)

sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
sudo apt install iptables-persistent
sudo su –

(przejście na roota)

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
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ping 10.0.0.3

(sprawdzamy czy nadal mamy łączność z Internetem i klientem)

ping 8.8.8.8

Przechodzimy na klienta. Powinniśmy teraz już móc korzystać z Internetu

Podsumowanie
Skonfigurowaliśmy solidne podłoże do kolejnych ćwiczeń i możemy w następnym ćwiczeniu
skoncentrować się na serwerze http
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