بِ ًام خذا
راُ اًذاسی ) vpn(pptpدر سزٍرّای الستیکس

-1قبل اس ّزچیش بِ آدرس سیز رفتِ ٍ فایل  pptpdرا بزای ًصب  ،داًلَد کٌیذ
https://docs.google.com/open?id=0B53uWR-JriG8M2lHbEU4bjNDb0k
سپس فایل هزبَطِ را بِ یک پَضِ دلخَاُ در سیستن عاهل لیٌَکس خَد قزار دّیذ ٍ سپس بِ پَضِ
هزبَطِ رفتِ ٍ دستَر  rpm -ivh name package .rpmرا بزای ًصب بشًیذ .
 -2بِ ایي آدرس رفتِ DNS ٍ /etc/ppp/options.pptpd

را ست هیکٌین(خط سیز را اضافِ هیکٌین)

ms-dns 8.8.8.8

-3سپس بِ آدرس  /etc/pptpd.confرفته و  IPسرور و کالینت ها را ست میکنیم

(خط ّای سیز را اضافِ

هیکٌین)

Localip 192.168.1.1
کالس ضبکِ ای را هطخص
هیکٌذ کِ در remoteip

remoteip 192.168.216.2-200,192.168.217.1-100

دادُ ضذُ است

ٌّگاهی کِ کالیٌت ّا بِ سزٍر ٍ vpnصل
هی ضًَذ بِ ّزیک اس آًْا یک آی پی
دادُ هی ضَد کِ در ایي قسوت هطخص
هیکٌین اس چِ آی پی استفادُ ضَد

-4حال بزای ساخت ّ user , passا بِ آدرس  /etc/ppp/chap-secretsرفتِ ٍبِ صَرت سیز عول
هیکٌین

در ایي قسوت هیتَاى بِ دٍ صَرت  user , passرا تعزیف کزد در حالت اٍل  pass=test ٍ user:testبزای ّوِ ی ّipایی کِ
در فایل تعزیف ضذُ است هطخص هی ضَد ٍ در حالت دٍم  username:user55 , pass=pass55بزای سیستن ّا
بِ صَرت  ipهطخص هی ضَد .

 -5حال بِ آدرس  /etc/sysctl.confرفتِ ٍ فایل سیز را دستخَش تغییز قزار دّیذ .
net.ipv4.ip_forward = 1

ّ -6ن اکٌَى بزای کالیٌت ّایی کِ هیخَاٌّذ بِ سزٍر ضوا ٍصل بطًَذ در  iptableهجَس السم دادُ ضَد.
بِ تب  security=>firewall=>firewall rulesرفتِ ٍ  new ruleرا سدُ دست بِ تٌظیوات پیص فزض ًشًیذ ٍ فقط در source
 addressآی پی سیستوْایی کِ هیخَاٌّذ بِ سزٍر ٍصل بطًَذ را بشًیذ .

ٍ بعذ اس  Saveکزدى  ruleهزبَطِ را در جایگاُ  3قزار دّیذ
ایي دٍ دستَر را سدُ
Service pptpd restart
Service iptables restart
ٍ سپس ایي دستَر را بشًیذ
Service pptpd status
ببیٌیذ ایي سزٍیس ّ Runست یا خیز  .چٌاًچِ  Runبَد بِ هزاحل دیگِ اداهِ بذّیذ .

ّ -8ن اکٌَى هاًٌذ تصاٍیزسیز ،اس سیستن خَد یک اکاًت  VPNبساسیذ ٍ بِ سزٍر الستیکس ٍصل ضَیذ .

در  internet addressآی پی سزٍر را هیذّین یا  ٍ hostnameدر قسوت ً Destination nameام کاًکطي را هیذّین کِ
ایي قسوت بِ دلخَاُ هیتَاى ّز ًاهی را گذاضت .

ٍ در قسوت باال ّواًطَری کِ هطخص است  password ٍ usernameرا کِ در ایي آدرس
 /etc/ppp/chap-secretsمضخص کزدُ این را هیذّین ٍ در اًتْا  connectرا هیشًین .
در اًتْا بزای ایٌکِ ببیٌیذ چِ تعذاد بِ سیستن  vpnضوا ٍصل ّستٌذ دستَر  route –nرا بشًیذ
ٍ بزای دیذى  ipسیستن ّایی کِ بِ ضوا ٍصل ضذُ اًذ دستَر  lsof –iرا بشًیذ ٍ در اًتْا سزٍیس  pptpdرا ببیٌیذ .
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