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Кіріспе
«Телекоммуникациядағы бағдарламалық жасақтама» пәні бойынша
зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар студенттерге Oracle
VM VirtualBox бағдарламалық жасақтамасымен танысуға мүмкіндік береді.
Орнатуға ұсынылатын жабдықтың минималды талаптары туралы берілген
ақпарат негізінде виртуалды машинаны жасау. Виртуалды машинаға әртүрлі
ОЖ орнатуды үйрену. Және операциялық жүйелерді (ОЖ) үйрену.
№1 зертханалық жұмыс: Oracle VM VirtualBox орнату, VM құру, CentOS
8 minimal орнату
Жұмыс мақсаты: Oracle VMVirtualBox бағдарламалық жасақтама
орнату және зерттеу
1.1 Алдын ала дайындық
1.1.1 Oracle VM Virtual Box жүктеу қажет
1.1.2 CentOS 8minimal жүктеу қажет
1.2 Жұмыс тапсырмасы
1.2.1 Oracle VM Virtual Boxбағдарламалық жасақтама орнату
1.2.2 Өзіңіздің Виртуалды машинаңызды жасаңыз
1.2.3 Виртуалды машинаны іске қосыңыз.
1.2.4 Біздің жұмысымызға сәйкес келетін деректерді таңдау.
1.2.5 Өз құпия сөзіңізді ойлап табыңыз.
1.3 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
Oracle VM VirtualBox- виртуалды жәшік. Microsoft Windows, Linux,
FreeBSD, macOS, Solaris/OpenSolaris, ReactOS, DOS және тағы басқа
операциялық жүйелерді виртуалдандырудың бағдарламалық жасақтамасы.
VirtualBox Виртуалды компьютерлерді оның физикалық сипаттамаларының
жартысына дейін (жедел жады, диск сыйымдылығы және т.б.) негізделген
басқаруға арналған. Виртуалды машиналар серверлерді орнату кезінде және
тіпті күмәнді бағдарламалық жасақтаманы орнатушыларды тестілеу кезінде
пайдалы болады. Бірінші зертханалық жұмыстың мақсаты VirtualBox-қа
CentOS-ты орнату.
CentOS-ты Oracle VM VirtualBox-қа орнатыңыз
1.3.1 CentOS-ты ресми сайттан тегін жүктеп алуға болады.
1.3.2 Oracle VM VirtualBox-та CentOS үшін виртуалды машинаны құру
әрбір орнатылған операциялық жүйеге жеке виртуалды машина (VM) қажет.
Бұл кезде орнатылатын жүйенің түрі таңдалады, виртуалды диск жасалады
және қосымша параметрлер реттеледі.
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1.3.3 Oracle VM VirtualBox менеджерін іске қосыңыз және «Создать»
түймесін басыңыз.

1.3.3 сурет - ВМ құру түймесі
1.3.4 CentOS атауын енгізіңіз, ал қалған екі параметр автоматты түрде
толтырылады.

1.3.4 сурет - Виртуалды машинаны құру терезесі
1.3.5 Операциялық жүйені іске қосу және іске қосу үшін бөлуге
болатын жедел жадтың көлемін көрсетіңіз. Ыңғайлы жұмыс үшін ең азы-1
ГБ.
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1.3.5 сурет - Жад өлшемін таңдау терезесі
1.3.6 «Создать новый виртуальный жесткий диск» таңдалған
пункты қалдырыңыз

1.3.6 сурет - ВМ үшін қатты дискіні қосу терезесі
1.3.7 VDI түрінде өзгертпеңіз қалдырыңыз
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1.3.7 сурет -VDI виртуалды қатты дискісін жасау терезесі
1.3.8 «динамикалық» сақтаудың таңдаулы форматы

1.3.8 сурет -Сақтау форматын таңдау терезесі
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1.3.9 Физикалық қатты дискідегі бос орынға негізделген виртуалды
HDD өлшемін таңдаңыз. ОЖ-ны дұрыс орнату және жаңарту үшін кем
дегенде 8 ГБ бөлу ұсынылады.

1.3.9 сурет - CentOS виртуалды қатты дискісін жасау терезесі
Егер сіз көбірек орын бөлсеңіз де, динамикалық сақтау форматының
арқасында бұл гигабайт бұл орын CentOS ішіне алынғанша
пайдаланылмайды.
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1.4 Виртуалды машинаны орнату

1.4 сурет - Виртуалды машинаны орнату терезесі
1.4.1 «Система» — «Процессор» қойындысында процессорлардың
санын 2-ге дейін көбейтуге болады. Бұл CentOS өнімділігіне біршама пайда
әкеледі.

1.4.1 сурет —«Система», «Процессор» қойындысындағы терезе
1.4.2 «Дисплейге» өтіп, бейне жадына бірнеше МБ қосып, 3D үдеуін
қосуға болады.
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1.4.2 сурет - Дисплей терезесі
1.5 CentOS құру
Негізгі және соңғы кезең: жүктелген дистрибуцияны орнату.
1.5.1 Виртуалды машинаны таңдап, «запустить» түймесін
басыңыз.

1.5.1 сурет - ВМ параметрлерін өзгерту терезесі
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1.5.2 VM іске қосқаннан кейін папканы шертіп, жүйенің стандартты
зерттеушісі арқылы ОЖ кескінін жүктеген орынды көрсетіңіз.

1.5.2 сурет - Жүктеу дискісінің терезесі
1.5.3 Жүйе орнатушысы іске қосылады. Пернетақтадағы жоғары
көрсеткіні пайдаланып, «install CentOS Linux 7» тармағын таңдап, Enter
пернесін басыңыз.
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1.5.3 сурет - Install CentOS Linux 7 терезесі
1.5.4 Автоматты режимде кейбір операциялар жасалады

1.5.4 сурет -ОЖ орнату терезесі

12

1.5.5 Орнатушыны іске қосу басталады.

1.5.5 сурет - Орнатушыны іске қосу терезесі
1.5.6 CentOS графикалық орнатушысы іске қосылады. Біз бұл
дистрибуцияның ең дамыған және мейірімді орнатушылардың бірі екенін
бірден байқағымыз келеді, сондықтан онымен жұмыс істеу өте оңай болады.
Өз тіліңізді және оның түрін таңдаңыз.

1.5.6 сурет - Тілдер және оның түрлері терезесі
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1.5.7 Параметр терезесін реттеңіз

1.5.7 сурет - Уақыт белдеуі терезесі
1.5.8 Орнату кезінде (күй терезенің төменгі жағында прогресс жолағы
ретінде көрсетіледі) сізден түбірлік парольді root ойлап тауып,
пайдаланушыны құру сұралады.
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1.5.8 сурет - Пайдаланушы терезесі
1.5.9 Түбір (суперпайдаланушы) құқықтарының паролін 2 рет енгізіп,
«Готово» батырмасын басыңыз. Егер пароль қарапайым болса, «Готово»
түймесін екі рет басу керек. Алдымен пернетақта орналасуын ағылшын
тіліне ауыстыруды ұмытпаңыз. Ағымдағы тіл терезенің жоғарғы оң жақ
бұрышында көрінеді.

1.5.9 Root терезесі
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1.5.10 «Толық аты» жолына қажетті инициалдарды енгізіңіз.
«Пайдаланушы аты» автоматты түрде толтырылады, бірақ оны қолмен
өзгертуге болады.
Қажет болса, тиісті белгі қою арқылы осы пайдаланушыны әкімші етіп
тағайындаңыз.
Есептік жазбаның құпия сөзін ойлап тауып, «Готово» түймесін
басыңыз.
1.5.11 ОЖ орнатуды күтіңіз және «Завершить настройку» түймесін
басыңыз.
CentOS орнату — бұл ең қарапайым және оны жаңадан бастаушы да
оңай жасай алады. Бұл операциялық жүйе Windows-тан айтарлықтай
ерекшеленуі мүмкін және сіз бұрын Ubuntu немесе MacOS қолданған
болсаңыз да, ерекше болуы мүмкін. Алайда, жұмыс үстелінің ыңғайлы
ортасы мен қосымшалар мен утилиталардың кеңейтілген жиынтығының
арқасында бұл ОЖ-ны дамытуда ерекше қиындықтар болмайды.
1.6 Бақылау сұрақтары
1.6.1 Виртуалды машина дегеніміз не?
1.6.2 Виртуалды машиналарға қандай операциялық жүйелерді орнатуға
болады?
1.6.3 Виртуалды машина тұжырымдамасы қайда және қашан пайда
болды?
1.6.4 виртуалды машиналар қайда қолданылады?
1.6.5 VirtualBox дегеніміз не? Ол не үшін қолданылады?
1.6.6 VirtualBox бағдарламасының негізгі ерекшеліктерін атаңыз.
1.6.7 VirtualBox бағдарламасының аналогтары қандай бағдарламалар?
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№2 Зертханалық жұмыс VM желілік интерфейстерінің конфигурациясы,
CentOS 8 желісін орнату
2.1 Жұмыс мақсаты
Бұл жұмыстың мақсаты-виртуалды машинаға операциялық жүйені
орнатудың практикалық дағдыларын игеру, әрі қарай жұмыс істеу үшін ең аз
қажетті қызметтерді конфигурациялау.
2.2 Алдын ала дайындық
2.2.1 VirtualBox жүктеу керек.
2.2.2 CentOS 8. жүктеу керек
2.2.3 Putty. жүктеу керек
2.3 Жұмыс тапсырмасы
2.3.1 Желіге қосылу түрін таңдаңыз.
2.3.2 iplink тексеру
2.3.3 ipaddress тексеру
2.3.4 ip route тексеру
2.3.5 ping 8.8.8.8 тексеру
2.3.6 ping aues.kz тексеру
2.3.7 Systemctl status sshd тексеру
2.3.8 Putty-ге өтіп, жаңартуды орындаңыз
2.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
CentOS-бұл Red Hat Enterprise Linux бастапқы кодынан өз
дистрибуциясын құратын қауымдастық басқаратын жоба. Жобаның мақсаты
екілік үйлесімді, Enterprise Linux дистрибуциясымен бірдей, бірақ Red Hat
ұсынатын коммерциялық қолдаусыз қамтамасыз ету болып табылады.
VirtualBox-та желіге қосылуға арналған төрт дайын модель бар:
* Әдепкі параметр болып табылатын желілік мекен-жайларды тарату
(NAT)
* Желілік көпір (Bridged)
* Виртуалды хост адаптері (Host Only)
* Ішкі желі (Internal Network)
"Қосылмаған" типті байланыс сонымен қатар желіні орнату болып
табылады, бірақ мүмкін болатын ақауларды анықтау үшін бір ғана мақсатқа
қызмет етеді. Бұл режимде VirtualBox қонақ операциялық жүйесіне желілік
карта бар екенін, бірақ онымен байланыс жоқ екенін хабарлайды.
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2.4.1 Виртуалды машинаның желілік интерфейсінің түрін орнату
Виртуалды машина менеджерінде VirtualBox зертханалық жұмыс №1де жасалған виртуалды машинаны оң жақ батырмасын басыңыз,
параметрлерді таңдаңыз, network қойындысына өтіңіз(желі), Adapter 1 үшін
Enable network adapter белгісі қойылғанына көз жеткізіңіз, Attached to
опциясы Bridged Adapter мәніне орнатылады, хост машинасының физикалық
интерфейсінің атауы интернет қол жетімді интерфейске сәйкес келуі керек.

2.4.1 сурет -ВМ желілік интерфейсін баптау
2.4.2 Виртуалды машинаны іске қосамыз, Root пайдаланушысына
кіреміз.
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2.4.2 сурет - ВМ іске қосу терезесі
2.4.3 Желілік интерфейстің күйін тексеру:
[root@centos-lab ~]# ip link
1:
lo:
<LOOPBACK,UP,LOWER_UP>mtu
65536
qdiscnoqueuestateUNKNOWNmodeDEFAULTgroupdefaultqlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode
DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:32:66:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
UP жағдайда болу керек

2.4.4 алынған IP мекенжайын тексеріңіз:
[root@centos-lab ~]# ip ad
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group
default qlen 1000
link/ether 08:00:27:32:66:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
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inet 192.168.1.167/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
valid_lft 86263sec preferred_lft 86263sec
inet6 2001:12:34:45:1:2:3:8/128 scope global dynamic noprefixroute
valid_lft 1911sec preferred_lft 887sec
inet6 fe80::fe45:7e9c:32dd:1975/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever

Тағайындалған мекен-жай (берілген мысалда бұл 192.168.1.167/24)
хост машинасының мекен-жайымен бірдей ішкі желіде болуы керек.
2.4.5 Бағыттау параметрлерін тексеріңіз.
[root@centos-lab ~]# iproute
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.167 metric 100

2.4.6 Жария ресурстардың қолжетімділігін тексереміз
[root@centos-lab ~]# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=101 time=379 ms
64
ytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=101 time=78.4 ms
65

2.4.7 DNS серверінің жұмысын тексереміз:
[root@centos-lab ~]# pingaues.kz
PING aues.kz (195.210.46.44) 56(84) bytes of data.
64 bytes from srv-plesk22.ps.kz (195.210.46.44): icmp_seq=1 ttl=55 time=16.5 ms
64
ytes from srv-plesk22.ps.kz (195.210.46.44): icmp_seq=2 ttl=55 time=4.82 ms
65

2.4.8 SSH серверінің жұмысын тексереміз::
[root@centos-lab ~]# systemctlstatussshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2020-09-21 13:33:30 +06; 6min ago
Docs: man:sshd(8)
man:sshd_config(5)
Main PID: 828 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 5019)
Memory: 5.2M
CGroup: /system.slice/sshd.service
└─828
/usr/sbin/sshd
-D
-oCiphers=aes256-gcm@openssh.com,chacha20poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes256-cbc,aes128-gcm@openssh.com,aes128-ctr,aes128-cbc
oMACs=h>
Sep 21 13:33:30 centos-lab.localdomain systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
Sep 21 13:33:30 centos-lab.localdomain sshd[828]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 21 13:33:30 centos-lab.localdomain sshd[828]: Server listening on :: port 22.
Sep 21 13:33:30 centos-lab.localdomain systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.

2.4.9 Әрі қарай операциялар SSH арқылы ВМ-ге қашықтан қосылу
арқылы жүзеге асырылады.
20

2.4.10 Windows үшін қол жетімді SSH клиенті:
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
2.4.11 64 биттік хост жүйелеріне тікелей сілтеме:
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty-64bit-0.74-installer.msi

2.4.122. 4.4-тармақтағы желілік адресті пайдаланып, ВМ-ға қосыламыз
2.4.13 Жаңартуларды орнатыңыз:
[root@centos-lab ~]# yumupdate -y
Lastmetadataexpirationcheck: 0:00:20 agoonMon 21 Sep 2020 01:44:00 PM +06.
Dependencies resolved.
…….
Upgraded:
NetworkManager-1:1.22.8-5.el8_2.x86_64
NetworkManager-libnm-1:1.22.85.el8_2.x86_64
grub2-tools-minimal-1:2.02-87.el8_2.x86_64
initscripts-10.00.61.el8_2.2.x86_64
iptables-1.8.4-10.el8_2.1.x86_64
iptables-ebtables-1.8.4-10.el8_2.1.x86_64
....
tzdata-2020a-1.el8.noarch
yum-4.2.17-7.el8_2.noarch
zlib-1.2.11-16.el8_2.x86_64
Installed:
grub2-tools-efi-1:2.02-87.el8_2.x86_64 kernel-4.18.0-193.19.1.el8_2.x86_64
193.19.1.el8_2.x86_64 kernel-modules-4.18.0-193.19.1.el8_2.x86_64
libevent-2.1.8-5.el8.x86_64
...

kernel-core-4.18.0-

Complete!

2.5 Бақылау сұрақтары
2.5.2 Root пайдаланушысықандай UID бар?
2.5.3 Пайдаланушының құпия сөзі туралы ақпаратты өзгерту үшін қандай екі
пәрменді қолдануға болады?
2.5.4 Пайдаланушылардың парольдерімен топ тіркелгілері қандай файлдарда
сақталады?
2.5.5 WINS дегеніміз не?
2.5.6 Нақты компьютермен виртуалды машинаның операциялық жүйелерінің
айырмашылығы неде?
2.5.7 Конфигурациялаудың негізгі міндеттері қайда орындалады?
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№3 Зертханалық жұмыс. Желілік ішкі жүйенің диагностикасы
3.1 Жұмыс мақсаты: CentOS желісі мен қауіпсіздігін зерттеу. Red Hat
Enterptise Lunix үшін nginx-те тіркелу.
3.2
Алдын ала дайындық. Хост жүйесіне Nmap утилитасын
орнатыңыз (https://nmap.org/dist/nmap-7.80-setup.exe)
3.3
Жұмыс тапсырмасы. №1ЗЖ-де жасалған ВМ іске қосу, оның
желі бойынша қол жетімді екендігіне көз жеткізу (№2 ЗЖ. 4.4 тармағы)
3.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
3.4.1 SSH қызмет портын сканерлеу.
3.4.2 Хост жүйесінің пәрмен жолында пәрменді іске қосыңыз (дәлел
ретінде көрсетілген IP мекенжайы ВМ мекен-жайына сәйкес келуі керек):
nmap -p 22 192.168.1.167

Команданың шығуы сәйкес келетініне көз жеткізіңіз:
StartingNmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-09-28 22:14 +06
Nmap scan report for 192.168.1.167
Host is up (0.0014s latency).
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh

3.4.3Танымал қызметтердің порттарын сканерлеу
Хост жүйесінің пәрмен жолында пәрменді іске қосыңыз (сканерлеу
процесі біраз уақытты алады):
nmap -F 192.168.1.167

Команданың шығуы сәйкес келетініне көз жеткізіңіз:
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-09-28 22:19 +06
Nmap scan report for 192.168.1.167
Host is up (1.2s latency).
Not shown: 98 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
8888/tcp filtered sun-answerbook
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 94.81 seconds

3.4.4 ВМ-де іске қосылған желілік қызметтерді тексеру.
SSH арқылы ВМ-ге қосылу (№2 ЗЖ 2.4.12 тармағы) команданы
орындау
ss -anpt

Команданың шығуы сәйкес келетініне көз жеткізіңіз:
State Recv-Q Send-Q
LISTEN 0
128
LISTEN 0
128
resolve",pid=1019,fd=13))

Local Address:Port
Peer Address:Port
0.0.0.0:22
0.0.0.0:*
users:(("sshd",pid=825,fd=5))
0.0.0.0:5355
0.0.0.0:*
users:(("systemd-
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ESTAB
0
0
192.168.1.167:22
192.168.1.135:64458
users:(("sshd",pid=4802,fd=5),("sshd",pid=4798,fd=5))
LISTEN 0
128
[::]:22
[::]:*
users:(("sshd",pid=825,fd=7))
LISTEN
0
128
[::]:5355
[::]:*
users:(("systemdresolve",pid=1019,fd=15))

3.4.5 Nginx веб-серверін орнату, оны іске қосу, желілік экран
ережелерін орнату
ВМ келесі командаларды орындау:
[root@centos-lab ~]# yum install -y nginx

3.4.6 Nginx автоматты стартерін орнату
[root@centos-lab ~]# systemctl enable nginx
Created
symlink
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service
/usr/lib/systemd/system/nginx.service.

→

3.4.7 Nginx веб-серверін іске қосу
[root@centos-lab ~]# systemctl start nginx

3.4.8 Статусын тексеру
[root@centos-lab ~]# systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2020-09-28 22:27:20 +06; 44s ago
Main PID: 14459 (nginx)
Tasks: 2 (limit: 5031)
Memory: 3.9M
CGroup: /system.slice/nginx.service
├─14459 nginx: master process /usr/sbin/nginx
└─14460 nginx: worker process
Sep 28 22:27:20 centos-lab.localdomain systemd[1]: Starting The nginx HTTP and reverse proxy
server...
Sep 28 22:27:20 centos-lab.localdomain nginx[14456]: nginx: the configuration file
/etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
Sep 28 22:27:20 centos-lab.localdomain nginx[14456]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf
test is successful
Sep 28 22:27:20 centos-lab.localdomain systemd[1]: nginx.service: Failed to parse PID from file
/run/nginx.pid: Invalid argument
Sep 28 22:27:20 centos-lab.localdomain systemd[1]: Started The nginx HTTP and reverse proxy
server.

3.4.9 Желілік экранға ережелер қосу
[root@centos-lab ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
[root@centos-lab ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service=http

3.4.10 nginx процесі 80 портында желілік ұяшық ашқанына көз
жеткіземіз
[root@centos-lab ~]# ss -antp | grep ':80'
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LISTEN
0
128
users:(("nginx",pid=14460,fd=8),("nginx",pid=14459,fd=8))
LISTEN
0
128
users:(("nginx",pid=14460,fd=9),("nginx",pid=14459,fd=9))

0.0.0.0:80

0.0.0.0:*

[::]:80

[::]:*

3.4.11 Тест бетінің көрсетілуін тексеру.
Хост жүйесінің шолғышының мекен-жай жолына ВM-ның IP мекенжайын енгізіңіз. Келесі түрдегі бет көрсетілуі керек:

3.4.11 сурет - nginx тест парағының терезесі
3.4.12 3.4.3-тармақты қайтадан орындаңыз, команданың шығару
нәтижелерін салыстырыңыз, айырмашылықтарын түсіндіріңіз
3.5 Бақылау сұрақтары
3.5.1 nmap қызметтік бағдарламасының құжаттамасын зерттеу
3.5.2 SS қызметтік құжаттамасын зерттеу
3.5.3 firewall-cmd қызметтік бағдарламасының құжаттамасын зерттеңіз
3.5.4 systemctl утилитасының құжаттамасын зерттеу
3.5.5 TCP типтік қызмет порттары (веб, электрондық пошта, қашықтан
қосылу)
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№4 Зертханалық жұмыс Веб-Сервердің желілік трафигін зерттеу
4.1 Жұмыс мақсаты: Веб-Сервердің желілік трафигін зерттеу,
Wireshark бағдарламасының жұмысын бақылау.
4.2 Алдын-ала дайындау
4.2.1 ЗЖ №1-де жасалған ВМ іске қосу, оның желі бойынша қол
жетімді екендігіне көз жеткізу (№2 ЗЖ 2.4.4 тармағы), онда nginx веб-сервері
іске қосылғанына көз жеткізу (№3 ЗЖ 3.4.5 тармағы статусын тексеру
бөлімі).
4.2.2
Хост
жүйесіне
Wireshark
утилитасын
орнатыңыз
( https://1.as.dl.wireshark.org/win64/Wireshark-win64-3.2.7.exe )
4.3 Жұмыс тапсырмасы
4.3.1 Chrome браузерінің әзірлеуші консолі (немесе сіз қолданатын кезкелген басқа веб шолғыш)
4.3.2 Wireshark Утилитасы
4.3.3 HTTP хаттамасы
4.3.4 негізгі HTML элементтері
4.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
4.4.1 Wireshark утилитасын іске қосыңыз, желі трафигін бақылайтын
интерфейсті таңдаңыз (көпшілігінде бұл сымсыз Wi-Fi байланысы)
4.4.2 Chrome браузерін ашыңыз (бұдан әрі ұсыныстар осы веб
шолғыш үшін беріледі, егер сіз басқа веб шолғышты қолдануды
жоспарласаңыз, ұқсас операцияларды орындау үшін оның анықтамасымен
танысуыңыз керек). Браузердің мекен-жай жолына ВM IP енгізіңіз, веб
шолғыш бетті №2 ЗЖ 2.4.8 тармағында көрсетуі керек. Беттің кез келген
аймағын тышқанның оң жақ түймесімен басып және мәзірдің «беттің
бастапқы кодын көрсету» тармағын таңдаңыз. Браузер әзірлеуші тақтасы
ашылады, онда сіз келесі беттің бастапқы кодын көре аласыз.
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4.4. сурет – nginx браузер терезесі «беттің бастапқы коды»
4.4.3 Wireshark қызметтік бағдарламасының сүзгі жолағында ВM
трафигін көрсету үшін сүзгіні орнату керек.
ip.addr==192.168.1.167
192.168.1.167 орнына ВМ-ның IP мекенжайын пайдалану қажет.
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4.4.3 сурет –Wireshark утилита терезесі
Берілген пакеттердің ішінен браузерде ашылған веб-беттің бастапқы
коды nginx жауабы бар пакеттерді табыңыз.
4.4.4 SSH арқылы ВМ-ге қосылыңыз.
Файлды өңдеу үшін /usr/share/nginx/html/index.html ашыңыз.
<title> тегінің ішіндегі мәтінді өз қалауыңыз бойынша өзгертіңіз. Егер
мәтінде кириллица таңбалары болса, оны UTF-8 кодтауында сақтағаныңызға
көз жеткізіңіз.
Nginx веб-серверін қайта іске қосыңыз:
[root@centos-lab ~]# systemctl start nginx

2-3 қадамдарды орындаңыз және 4.4.4 тармақтағы веб-беттің бастапқы
кодына енгізілген өзгертулер шолғышта және Wireshark-та көрсетілетініне
көз жеткізіңіз.
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4.5 Бақылау сұрақтары
4.5.1 Wireshark көмегімен басқа екі машинаның арасында тікелей
трафикті ұстап алуға бола ма (бұл машиналарға қашықтан қол жеткізбестен)?
4.5.2 Wireshark көмегімен трафикті қалай алуға болады және Wi-Fi
кабельі арқылы?
4.5.3 Wireshark-та түсірілген пакеттердің тізімін қалай шектеуге
болады?
4.5.4 Wireshark-та түсірілген пакеттерді қалай сүзуге болады?
4.5.5 Wireshark-та пакеттің құрамындағы еркін байт қай өріске және
қандай протоколға жататынын қалай анықтауға болады?
4.5.6 Wireshark-та түсірілген трафикке ие болу, барлық
қатысушылардың IP мекен-жайларын табу және тек белгілі бір мекен-жайға
қатысты пакеттерді сүзу сияқты ма?
4.5.7 Wireshark-та түсірілген трафикке ие бола отырып, ондағы барлық
TCP сеанстарын қалай табуға болады және олардың біреуіне қатысатын
пакеттерді ғана сүзуге болады?
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№ 5 зертханалық жұмыс DNS қызметінің жұмысын баптау және
диагностикалау
5.1 Жұмыстың мақсаты: DNS қызметінің жұмысын баптау және
диагностикалау
5.2 Алдын ала дайындық.
5.2.1 DNS домендік атаулар қызметі. Рекурсивті және авторитативті
сервер
5.2.2 DNS диагностикалық утилиталары: nslookup, dig
5.3 Жұмыс тапсырмасы. ЗЖ №1-де жасалған ВМ іске қосу, оның желі
бойынша қол жетімді екендігіне көз жеткізу (ЗЖ №2 2.4.4 тармағы)
5.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
5.4.1 BIND DNS серверін және қосалқы утилиталарды орнату
[root@centos-lab ~]# yuminstall bind bind-utils
CentOS-8 - AppStream
4.6 kB/s |
4.3 kB 00:00
CentOS-8 - Base
3.8 kB/s | 3.9
kB 00:01
CentOS-8 - Extras
372 B/s | 1.5
kB 00:04
Dependencies resolved.
========================================================================
==============================================================================
==========
Package
Architecture
Version
Repository
Size
========================================================================
==============================================================================
==========
Installing:
bind
x86_64
32:9.11.13-6.el8_2.1
AppStream
2.1 M
...
Installed:
bind-32:9.11.13-6.el8_2.1.x86_64
bind-libs-32:9.11.13-6.el8_2.1.x86_64
bindlibs-lite-32:9.11.13-6.el8_2.1.x86_64
bind-license-32:9.11.13-6.el8_2.1.noarch
bind-utils-32:9.11.13-6.el8_2.1.x86_64
geolite2-city-20180605-1.el8.noarch
geolite2-country-20180605-1.el8.noarch
libmaxminddb-1.2.0-7.el8.x86_64
python3-bind-32:9.11.13-6.el8_2.1.noarch
python3-ply-3.9-8.el8.noarch
Complete!

5.5

BINDавтоматты жүктеуді іске қосу

[root@centos-lab ~]# systemctl enable named
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Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service →
/usr/lib/systemd/system/named.service.

5.6

Желілік экран ережелерін орнату.

[root@centos-lab ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service=dns --permanent
success
[root@centos-lab ~]# firewall-cmd --zone=public --add-service=dns
Success

5.7
жасаңыз

Әдепкі конфигурациясы бар файлдың сақтық көшірмесін

[root@centos-lab ~]# cp /etc/named.conf /etc/named.bak

5.8

BIND негізгі конфигурация

/etc/named.conf конфигурация файлында listen-on-v6 опциясын түсіндіру керек.
listen-onопциясыкелесідейболуыкерек:
listen-onport 53 { 127.0.0.1; 192.168.1.167;};
мұнда 192.168.1.167 мекен-жайыныңорнына№2 ЗЖ 2.4.4 тармағынан ВМмекенжайынкөрсетуқажет
аllow-queryопциясыкелесідейболуыкерек:
allow-query { localhost; 192.168.1.0/24;};
192.168.1.0/24 желімекенжайыныңорнынаВМжелісініңмекенжайынкөрсетуқажет.

5.9 BIND іске қосу / қайта қосу. BIND конфигурация файлына
өзгертулер енгізгеннен кейін серверді қайта іске қосу керек
[root@centos-lab ~]# systemctl restart named

5.10 сервердің іске қосылуының дұрыстығын тексеру:
[root@centos-lab ~]# systemctl status named
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2020-10-14 12:40:22 +06; 1s ago
Process: 1955 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Process: 1952 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then
/usr/sbin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Checking of zo>
Main PID: 1958 (named)
Tasks: 4 (limit: 5031)
Memory: 53.6M
CGroup: /system.slice/named.service
└─1958 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf
Oct 14 12:40:21 centos-lab.localdomain named[1958]: command channel listening on ::1#953
Oct 14 12:40:21 centos-lab.localdomain named[1958]: managed-keys-zone: loaded serial 0
Oct 14 12:40:21 centos-lab.localdomain named[1958]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
Oct 14 12:40:22 centos-lab.localdomain named[1958]: zone
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa/IN: loaded serial 0
Oct 14 12:40:22 centos-lab.localdomain named[1958]: zone 1.0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
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Oct 14 12:40:22 centos-lab.localdomain named[1958]: zone localhost/IN: loaded serial 0
Oct 14 12:40:22 centos-lab.localdomain named[1958]: zone localhost.localdomain/IN: loaded serial 0
Oct 14 12:40:22 centos-lab.localdomain named[1958]: all zones loaded
Oct 14 12:40:22 centos-lab.localdomain named[1958]: running
Oct 14 12:40:22 centos-lab.localdomain systemd[1]: Started Berkeley Internet Name Domain (DNS).

Ескерту: егер DNS сервері іске қосылмаса, онда конфигурация
файлындағы қателер болуы мүмкін. Бұл жағдайда конфигурация файлын
сақтық көшірмеден қалпына келтіріп, Оған 5.8 тармағында көрсетілген
өзгерістерді мұқият енгізу керек.
5.11 DNS серверінің негізгі жұмысын диагностикалау (ВМ тексеру)
[root@centos-lab ~]# nslookup aues.kz localhost
Server:
localhost
Address:
::1#53
Non-authoritative answer:
Name: aues.kz
Address: 195.210.46.44

5.12 DNS серверінің ішкі жүйесін диагностикалау (хост жүйесінен
тексеру)
nslookup aues.kz 192.168.1.167
Результат:
Server:
Address:

192.168.1.167
192.168.1.167#53

Non-authoritative answer:
Name: aues.kz
Address: 195.210.46.44

Бұл команда хост жүйесінің терминалынан орындалады, nslookup
утилитасының екінші аргументі ретінде ВM IP мекен-жайын көрсету керек.
5.11 және 5.12 тармағындағы алынған нәтижелер
конфигурацияланған DNS сервері рекурсивті сервер ретінде сәтті жұмыс
істейтіндігін көрсетеді.
5.13 Жеке жазбаларды орнату (авторитарлық сервердің рөлі)
/etc/named.conf файлының соңында келесі кірістіру:
//forward zone
zone "tkitlab.local" IN {
type master;
file "/etc/named/tkitlab.local.db";
allow-update { none; };
allow-query { any; };
};
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//backward zone
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "/etc/named/tkitlab.local.rev";
allow-update { none; };
allow-query { any; };
};

Бұл конфигурация серверге DNS жазбалары сақталатын tkitlab.local.db
және tkitlab.local.rev файлдары бар екенін айтады.
/etc/named/tkitlab.local.db файлын келесі мазмұнмен жасаңыз:
$TTL 86400
@ IN SOA dns-primary.tkitlab.local. admin.tkitlab.local. (
2020011800 ;Serial
3600 ;Refresh
1800 ;Retry
604800 ;Expire
86400 ;Minimum TTL
)
;Name Server Information
@ IN NS dns-primary.tkitlab.local.
;IP Address for Name Server
dns-primary IN A 192.168.1.167
;A Record for the following Host name
www IN A 192.168.1.167
;CNAME Record
ftp IN CNAME www.tkitlab.local.
/etc/named/tkitlab.local.rev файлын келесі мазмұнмен жасаңыз:
$TTL 86400
@ IN SOA dns-primary.tkitlab.local. admin.tkitlab.local. (
2020011800 ;Serial
3600 ;Refresh
1800 ;Retry
604800 ;Expire
86400 ;Minimum TTL
)
;Name Server Information
@ IN NS dns-primary.tkitlab.local.
dns-primary
IN
A
192.168.1.167
;Reverse lookup for Name Server
35 IN PTR dns-primary.tkitlab.local.
;PTR Record IP address to Hostname
50
IN
PTR
www.tkitlab.local
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5.10 тармақтарын орындаймыз.
5.14 DNS серверінің авторитарлық рөлінің жұмыс істеу мүмкіндігін
диагностикалау.
[root@centos-lab ~]# nslookup www.tkitlab.local localhost
Server:
localhost
Address:
::1#53
Name: www.tkitlab.local
Address: 192.168.1.167
[root@centos-lab ~]# nslookup ftp.tkitlab.local localhost
Server:
localhost
Address:
::1#53
ftp.tkitlab.local canonical name = www.tkitlab.local.
Name: www.tkitlab.local
Address: 192.168.1.167

5.15 Бақылау сұрақтары
5.15.1 IP мекен-жайы және ішкі желі маскасы дегеніміз не, оларды
қалай есептеу керек?
5.15.2 DNS деген не?
5.15.3 TCP/IP конфигурациясының дұрыстығын тексеру үшін қандай
утилиталарды пайдалануға болады?
5.15.4 ping командасы қашықтағы хостқа қосылуды қалай тексереді?
5.15.5 DNS серверінен қандай жазба түрі сұралады?

33

№ 6 зертханалық жұмыс SMTP клиентін дамыту
6.1 Жұмыстың мақсаты SMTP клиентін дамыту
6.2 Алдын ала дайындық
6.2.1 Python 3-Тегі socket модулінің функционалдығы.
6.2.2 SMTP протоколы, электрондық хатты жіберу жолы.
6.3 Жұмыстың тапсырмасы
№1 ЗЖ-де жасалған ВМ іске қосыңыз, оның желі арқылы қол жетімді
екеніне көз жеткізіңіз (2.4.4-тармақ. №2 ЗЖ)
6.4 Жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар
6.4.1 ВМ Python 3.8 орнату
[root@centos-lab ~]# yum install -y python3.8

6.4.2 Python орнатудың дұрыстығын тексеру
[root@centos-lab ~]# python3 -V
Python 3.8.0

6.4.3 Электрондық пошта провайдерінің (gmail, mail) SMTP серверіне
қосылу параметрлерін анықтаңыз. Әрі қарай, мысал ретінде Google SMTP
серверіне қосылу параметрлері келтірілген:
● SMTP сервері: smtp.gmail.com
● SMTP пайдаланушы аты: сіздің толық Gmail пайдаланушы аты
(электрондық пошта мекенжайы), мысалы, vashemail@gmail.com
● SMTP паролі: сіздің Gmail пароліңіз.
● SMTP порты: 465
● TLS / SSL: қажет.
6.4.4 Келесі үлгіні қолдана отырып, Python тілінде SMTP клиенттік
бағдарламасының кодын жазыңыз:
from socket import *
msg = "\r\n Я люблю компьютерные сети!"
endmsg = "\r\n.\r\n"
# Выбираем почтовый сервер (например, сервер Google mail) и называем его mailserver
mailserver = #Начало вставки #Конец вставки
# Создаем сокет clientSocket и устанавливаем TCP-соединение с mailserver
#Начало вставки
#Конец вставки
recv = clientSocket.recv(1024) print recv
if recv[:3] != '220':
print('код 220 от сервера не получен.')
# Отправляем команду HELO и выводим ответ сервера. heloCommand = 'HELO Alice\r\n'
clientSocket.send(heloCommand)
recv1 = clientSocket.recv(1024)
print(recv1)
if recv1[:3] != '250':
print('код 250 от сервера не получен.')
# Отправляем команду MAIL FROM и выводим ответ сервера. # Начало вставки
# Конец вставки
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# Отправляем команду RCPT TO и выводим ответ сервера.
# Начало вставки
# Конец вставки
# Отправляем команду DATA и выводим ответ сервера.
# Начало вставки
# Конец вставки
# Отправляем данные сообщения.
# Начало вставки
# Конец вставки
# Сообщение завершается одинарной точкой.
# Начало вставки
# Конец вставки
# Отправляем команду QUIT и получаем ответ сервера.
# Начало вставки
# Конец вставки

Шаблонда
сіз
mailserver
инициализациясын,
Розетканы
инициализациялауды және шаблонда көрсетілген тиісті SMTP командаларын
жіберуді жүзеге асыруыңыз керек.
Клиент зертханалық жұмысты қорғауды қабылдайтын оқытушының
корпоративтік электрондық поштасына электрондық поштаны жіберуі керек
(бір рет жіберу). Хаттың мәтінінде студент туралы ақпарат болуы керек.
Зертханалық жұмыс туралы есепте клиенттің бағдарламасының толық
коды, оны іске қосу жөніндегі нұсқаулық болуы керек.
6.5 Бақылау сұрақтары
6.5.1 SMTP протоколы не үшін арналған?
6.5.2 Электрондық пошта жүйесінің қандай учаскелерінде ол
пайдаланылады?
6.5.3 SMTP протоколының қандай командалары пошта хабарламаларын
жіберу үшін қолданылады?
6.5.4 Осы командалар орындалатын реттілікті атаңыз.
6.5.5 Пошта хабарламаларын беру қай бағытта жүреді: серверден
клиентке немесе клиенттен серверге?
6.5.6 SMTP протоколының қандай кемшіліктері сізге белгілі? Бұл
кемшіліктер қалай жойылады?
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