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การติดต้ัง Linux Server 3.0  
เพ่ือทํา Proxy Server และ Authentication   

และสงไปเก็บในเคร่ือง Log  Server 

เตรียมคา   IP Address   กอนการติดตัง้  
การเชื่อมตอ Internet eth0 eth1 

 
ใชคา IP Address  จริง 
ใชการดแลน  2  ใบ 

(คา IP Address จริง) 
IP  Address :  …………………………….  
Subnet Mask  : …………………..………  
Gateway    :   …………………..………..  
Primary      DNS   :  203.146.15.9  
Secondary  DNS   :  203.146.237.237 

(คา IP Address ที่จะเปนขาออกวงภายใน) 
IP  Address :  ………………………… 
Subnet Mask  : …………………..……
  
 

 
ADSL  Internet 
ใชการดแลน  1  ใบ 

(คา  IP Address   จาก  Router  ADSL) 
IP  Address :  …………………………….  
Subnet Mask  : …………………..………  
Gateway    :   …………………..………..  
Primary  DNS   :  ........................................ 

 

   

1. ติดตัง้ Linux Server 3.0 
1. บูตเครื่องจากแผนติดตั้ง   Linux Server 3.0  จากนั้นจะแสดงหนาจอ   Boot  …. ใหกด Enter ผานไป 
2. จากนั้นจะแสดงหนาจอการตรวจสอบแผน ใหเลือก   SKIP   เพื่อขามขั้นตอนนี้ไป 
3. ในหนาจอ  Welcome  to  Linux Server 3.0   ใหกด  Enter  ผานไป 
4. หนาตางภาษาใหเลือกภาษา   English     และหนาตางแปนพิมพ  เลือก  us 
5. จากนั้นจะแสดงหนาจอ เตือนการติดตั้ง Linux   ใหตอบ   YES     
6. จากนั้นจะแสดงหนาจอเลอืกการแบงพารทิช่ันของ Harddisk  ในที่นีใ้หเลือกแบบ  Create  custom layout 

แลวตอบ  OK  
7. จากนั้นใหแบงพารทิช่ัน  ดังนี้   ( F2 = สรางพารทิช่ัน ,  F3 = แกไขคาพารทิช่ัน , F4= ลบพารทิช่ัน ) 
 

ช่ือพารทิช่ัน พื้นที่ (MB) หมายเหต ุ
/boot 20 ใชสําหรับการบูตเครื่อง ถาตองการ Update ใหใช 100 MB 
/usr 1300 ใชสําหรับติดตั้งโปรแกรม 
/home ใชพื้นที่ที่เหลือ เปนพื้นที่เก็บขอมูลของผูใชแตละคน  
/cache 1000 ใชเก็บ  Proxy  ของเครื่องที่ทําเปน Proxy Server 
/var 10000 ใชเก็บ   Log   จากการใชงานอินเตอรเน็ต 
<swap> 2 เทาของ แรม ชวยในการทํางานของแรม 
/ 1000 สําหรับเปนไดเรคทรอรี่ของ   root   
/tmp 500 ใชเก็บไฟลช่ัวคราวของระบบในขณะที่ติดตั้งโปรแกรมตางๆ 
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8. จากนั้นจะแสดงหนาจอ  Boot  Loader Configuration   ใหตั้งเปนคา Default   โดยเลือก   OK  ทุกหนาจอ  
9. หนาจอ  Network  Configuration  for  eth0  เลือก   [*] Enable  IPV4  support  และ [*] Activate  on  boot  

จากนั้นใสคา   IP Address   และ   Subnet Mask   ที่เตรียมไว  แลวตอบ OK  
10. จากนั้นใสคา   Gateway    และ   DNS   ที่เตรียมไว  แลวตอบ OK 
11. จากนั้นจะแสดงหนาจอใหระบุช่ือโดเมนเนม ใหเลือก [*] manually แลวระบุช่ือโฮสเนม และ โดเมนเนม

ตามที่ตองการ เชน    ns.sakate.com    จากนั้นตอบ  OK  
12. จากนั้นจะแสดงหนาจอเลือกโชนเวลา ใหเลือก  Asia/Bangkok   แลวตอบ  OK 
13. จากนั้นใหใสรหัสผานของ    root   โดยใส 2 คร้ังเหมือนกัน   แลวตอบ OK 
14. จากนั้นเลือกการติดตั้ง   Server   ตามที่ตองการ   เชน   [*]  DNS  Server ,   [*]  WEB  Server ,  

[*]  FTP  Server ,    [*]  Mail  Server ,     [*]  MySQL  Server     แลวตอบ OK 
15. จากนั้นจะแสดงหนาจอ เร่ิมการติดตั้ง  Linux  ใหตอบ  OK    แลวรอข้ันตอนการติดตั้งจนแลวเสร็จ เมื่อ

ติดตั้งเสร็จแลวจะแสดงหนาตาง  Complete  ใหนําแผนซีดีรอมสําหรับติดตั้ง  Linux  ออก แลวกด  Enter  จากนั้น
ระบบจะบูตเครื่องใหม 

16. เมื่อเครื่องบูตขึ้นใหมจะแสดงหนาตาง   Setup Agent   ใหเลือก   Run  Tool   และเลือก  Next   แลวออก
จากหนาตางโดยเลือก   Exit    จากนั้นจะแสดงหนาตาง   Login   เขาสูระบบ 

 
2. การเขาสูระบบ Linux  

1. เมื่อแสดงหนาตาง  Login  เขาสูระบบ  
  ช่ือ Hostname   login  :    ใหใสช่ือ    root  
                   Password   :    ใหใสรหัสผานที่ตั้งไวในขั้นตอนที่  13   

2.  ถาใสรหัสถูกตองจะเขาสูระบบ และแสดงหนาจอ      [root@ ช่ือ Hostname    ~]#   
  

3. ติดตัง้ Proxy   SERVER  
1. เชื่อมตอกับซีดีรอมเพื่อเตรียมพรอมการติดตั้งโปรแกรม โดยใหใสแผนติดตั้ง   Linux Server 3.0  กอน 
  # mkdir    -p      /mnt/cdrom                                           ===>  สรางไดเรคทรอรี่ 
  # mount     /dev/cdrom        /mnt/cdrom                        ===>  เชื่อมตอกับซีดีรอม 
2. ติดตั้งโปรแกรม  audit , checkpolicy , seedit   และ  seedit-policy   

  # rpm    -ivh      /mnt/cdrom/Fedora/RPMS/audit-1.4.2.5    กด TAB 
  # rpm    -ivh      /mnt/cdrom/Fedora/RPMS/checkpolicy-1.33.1      กด TAB 
  # rpm    -ivh      /mnt/cdrom/MyBooks/seedit-*    ( ติดตั้ง   seedit  กับ   seedit-policy  ) 

  # eject                          ===>  นําแผนซีดีรอมออก 
  # seedit-init  ===>  ส่ังให  seedit   ทํางาน 
  # reboot        ===>  จากนั้นเครื่องจะบูตตวัเองประมาณ  2  คร้ัง 
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3. เปดการใช   Firewall 

  # lokkit     เลือก  customize   จากนั้นเลือก         [*] eth0           [*] eth0            
                                   [*] ssh            [*] www         [*] secure www             [*] ftp             [*]  Mail 

4. ตรวจสอบการติดตั้ง   Squid  โดยใชคําสัง่      
# rpm  -q    squid   

5. ส่ังให   Service   ของ    squid     ทํางาน  
  # mkdir        /cache/squid    ===>  สรางไดเรคทรอรี่มารับ  squid 

# chown       squid.squid        /cache/squid  ===>  กําหนดการเปนเขาของไดเรคทรอรี่ 
  # squid       -zD      
  # service     squid     start  ===>  ส่ังให  service   squid      ทํางาน   

# chkconfig    squid    on  ===>  ให  service   squid    ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง 
6. แกไขคาไฟล    squid.conf  

# vi          /etc/squid/squid.conf                   
  บรรทัดที่ 763    :  cache_mem     คาของแรมหารดวย3   MB       เชน     cache_mem      170 MB    
  บรรทัดที่ 1026  :  กําหนดคาพื้นที่ และไดเรคทรอรี่ของ   squid 
   cache_dir    aufs    /cache/squid    ขนาดพื้นที่ของ cache   จํานวนไดเรคทรอรี่   จํานวนไดเรคทรอรี่ยอย 

  เชน    cache_dir        aufs        /cache/squid     1000     16     256 
  บรรทัดที่ 1095  :  ใหลบเครือ่งหมาย   #      หนาบรรทัดนี้ออก   
  logformat   combined   %>a   %ui   %un   [%tl]   "%rm   %ru    HTTP/%rv"    %Hs    %<st 
"%{Referer}>h"   "%{User-Agent}>h"    %Ss:%Sh 
  บรรทัดที่ 1114  :  ใหแกไขสวนทายบรรทัดจาก    squid    เปน   combined    
  access_log       /var/log/squid/access.log      combined 
  และคัดลอกบรรทัดที่ 1114   มาวางเพิ่มอีก  1  บรรทัด  (เปนบรรทัดที่ 1115)   แลวแกไขเปน  
  access_log        syslog     combined  
  บรรทัดที่ 2567  :  กําหนดคา   IP  Address   ในระบบเครือขาย  
  acl   localnet   src    192.168.1.0/24 

7. ส่ังให   Service   ของ    squid     ปรับปรุงคาและทํางานอีกครั้ง  
       # squid   -k   reconfigure                   หรือ             #service     squid     restart   

8. กําหนดใหเครื่องลูกขายออกอินเตอรเนต็โดยผาน Proxy  Server   โดยแกไขคาไฟล  iptables  
# vi          /etc/sysconfig/iptables                      แลวเพิ่มบรรทัดนี้ตอทาย บรรทัดที่ 39   

  -A    PREROUTING    -i    eth0    -p    tcp    --dport   80    -j    REDIRECT   --to-port    8080  
  หมายเหตุ    คา  eth0   ถามีการดแลน  2  ใบใหเปน  eth1  คือ  คาการดในระบบเครือขายภายใน 
       # service       iptables        restart   
       # chkconfig      iptables    on   
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9. จากนั้นในเครื่องลูกขายใหกําหนดคา   Network  ของเครื่องลูกขายใน  Network   Connections  ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
10. กําหนดใหเครื่องลูกขายออก  Internet  โดยผานเครื่อง Proxy Server  ในโปรแกรม Internet  Explorer   

ดังภาพ      ( Internet  Explorer  ==>  Option    ==>  Internet Option  ==>  Connections  ==>  LAN Setting  ) 
 
 
 
 
 
 
 

11. ตรวจสอบการเก็บคา การใชอินเตอรเน็ตของเครื่องลูกขาย    ที่เกบ็ในเครื่อง Proxy Server 
# tail        /var/log/squid/access.log  

 

4. การทํา  Authentication  
1. แกไขคาไฟล    squid.conf               

# vi          /etc/squid/squid.conf                   
  บรรทัดที่ 1604  ใหคัดลอกมาแกไขคาในบรรทัดที่ 1605  และลบเครื่องหมาย  #  หนาบรรทัดนี้ออก   
  auth_param      basic    program     /usr/lib/squid/ncsa_auth          /etc/shadow 
     บรรทัดที่ 1804   ใหลบเครื่องหมาย   #      หนาบรรทัดนีอ้อก   
  auth_param       basic     children     5 
     บรรทัดที่ 2429   ( คนหา /acl  password )  ใหลบเครื่องหมาย   #      หนาบรรทัดนี้ออก   

acl    password        proxy_auth         REQUIRED 
 

     บรรทัดที่ 2568-2569    ( คนหา /localnet )   แกไขคาตามนี้   
acl     localnet    src     192.168.1.0/24    ==>  กําหนดคา IP  ของวงภายใน 
http_  access    allow    localnet    password   ===>   เพิ่มคําวา password  ตอทาย 

2. ส่ังให   Service   ของ    squid     ปรับปรุงคาและทํางานอีกครั้ง  
       # squid   -k   reconfigure               หรือ           #service     squid     restart 

# chkconfig    squid    on  ===>  ให  service   squid    ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง 
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5. การตั้งคาใหนําขอมูลการใชอินเตอรเน็ตจากเครื่อง  Proxy Server   สงไปเก็บไวในเครื่อง  LOG   SERVER  

1.  ถอนการติดตั้ง  sysklogd   ตัวเดิมออกกอน 
  # rpm      -e        sysklogd         --nodeps       ===>  ถอน  sysklogd  ตัวเดมิออกกอน 

2.  ติดตั้ง   eventlog  และ  syslog-ng       ( อยูในแผน  Linux   Server  3.0 ) 
  # mount           /dev/cdrom          /mnt/cdrom                ===>  เชื่อมตอกับซีดีรอม 

  # rpm    -ivh        /mnt/cdrom/MyBooks/eventlog* 
  # rpm    -ivh        /mnt/cdrom/MyBooks/syslog-ng* 

  # eject                                 ===>  นําแผนซีดีรอมออก 
3. คัดลอกไฟล     squid_syslog-ng.conf        ( อยูในแผน  Log   Server  1.0 ) 
  # mount          /dev/cdrom          /mnt/cdrom                ===>  เชื่อมตอกับซีดีรอม 

  # cp       /mnt/cdrom/MyBooks/squid_syslog-ng.conf       /etc/syslog-ng.conf    จากนั้นตอบ  Yes 
  # eject                               ===>  นําแผนซีดีรอมออก 
4. แกไขคาไฟล    syslog-ng.conf               

# vi          /etc/syslog-ng.conf                   
 บรรทัดที่ 20  ใหลบเครื่องหมาย   #      หนาบรรทัดนี้ออก   และแกไขคา IP Address เครื่องที่จัดเจบ็ Log 
และแกไขคาพอรตจาก   5149   เปน  514   ดังนี้   
  destination     logserver { tcp(“คา IP Address เครื่องเก็บ Log”   port(514)); }; 

5. ส่ังให   Service   ของ    syslog-ng     ทํางาน  
  # service         syslog-ng     restart      ===>  ส่ังให  service   syslog-ng     ทํางาน   

# chkconfig    syslog-ng     on      ===>  ให  service   syslog-ng   ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง 
6. ตรวจสอบการเก็บคา การใชอินเตอรเน็ตของเครื่องลูกขาย   ที่เก็บในเครื่อง  Proxy  Server 
     # tail        /var/log/squid/access.log  
7. ตรวจสอบขอมูลการใชอินเตอรเน็ต ที่สงไปเก็บในเครือ่ง   Log  Server    

   ขอมูลจะถูกเกบ็ไวที่    /var/log     โดยแยกเปน    ช่ือ $Host  ,  $Year ,  $Month    
 และ ช่ือไฟล เชน     squid.2008-08-28     
  #ls    /var/log 
  #tail    /var/log/….ช่ือเครื่อง…./….ป ค.ศ.…./….เดือน…./….ช่ือไฟลแยกเปนวันที…่...    
 

หมายเหต ุ  จะตองติดตั้งเครือ่งเพื่อทํา   Log  Server   ในการจัดเก็บ Log  ดวยตามเอกสาร  
                  “การติดตั้ง  Log  Server ดวย Linux” 

 
6. การเพิ่มชื่อผูใชงานอินเตอรเน็ต  
 # useradd      ช่ือผูใช          ===>  สรางชื่อผูใชอินเตอรเน็ต  
 # passwd      ช่ือผูใช                        ===>  กําหนดรหัสผานใหผูใช 
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7. คําสั่ง Linux ท่ีควรรู  
 # ls              ===>  ขอดูไฟล 
 # ls     -l         ===>  ขอดูไฟล และสิทธิของไฟล 
 # pwd           ===>  ดูตําแหนงปจจุบัน 
 # netconfig    หรือ  netconf  ===>  ติดตั้งคา IP ของการดแลน 
 # cd          ช่ือโฟลเดอร              ===>  เขาโฟลเดอร 
 # cd                         ===>  ออกจากโฟลเดอร 
 # useradd     ช่ือผูใช              ===>  สรางผูใช 
 # passwd      ช่ือผูใช                        ===>  กําหนดรหัสผานใหผูใช 
 # userdel   -r          ช่ือผูใช                        ===>  ลบชื่อผูใช (  -r   ใหลบโฟลเดอรออกดวย )  
 # poweroff    ===>   ปดเครื่อง 
 # date     ===>   ดูเวลา 
 # date   ตัวเลขเดือน  วัน  เวลาชั่วโมง   เวลานาที   ป ค.ศ.     ===>   ตั้งเวลา (ใหพิมพตัวเลขติดกนั) 
 # mkdir    ช่ือโฟลเดอร   ===>   สรางโฟลเดอร 
 # rmdir    ช่ือโฟลเดอร   ===>   ลบโฟลเดอร 
 # groupadd   -g      หมายเลขกลุม        ช่ือกลุม  ===>   สรางกลุมผูใชงาน 
 # group      ===>   ดูวาอยูกลุมไหน 
 # ping        คา IP  Address   ===>   ทดสอบการเชื่อมตอระบบ 
 # lynx     ช่ือเวบ็ไซต    ===>   ทดสอบการใชงานเวบ็ไซต 
 # rm      –r       ช่ือไดเรคทรอรี่  ===>   ลบทุกอยางในไดเรคทรอรี่ โดยถามกอน 
 # rm      –rf      ช่ือไดเรคทรอรี่  ===>   ลบทุกอยางในไดเรคทรอรี่ โดยไมถาม 
 # chmod     คาของสิทธิ      ช่ือไดเรคทรอรี่หรือไฟล      ==>  กําหนดสทิธิ์ใหกับไดเรคทรอรี่หรือไฟล 
 # chmod     คาของสิทธิ       *     -Rf           ===>   กําหนดสิทธิ์ทุกไดเรคทรอรี่หรือไฟลที่อยูในนี ้
 # tail        ช่ือไฟล                                       ===>   แสดงขอมูลในไฟล 
 # poweroff                                        ===>   ปดเครื่อง 
 # reboot                                                     ===>   บูตระบบใหม 
 # df      -h                                                   ===>   ตรวจดพูื้นที่วางของดสิก 
 # du      -h       ช่ือไดเรคทรอรี่                 ===>   ตรวจสอบการใชพืน้ที่ของไดเรคทรอรี่ 
 # free          หรือ    free    -m                      ===>   ตรวจสอบหนวยความจําของระบบ (RAM) 
 # top                                                  ===>   ตรวจสอบการใชงาน CPU 
 # rpm        -q        ช่ือโปรแกรม                  ===>   ตรวจสอบวาติดตั้งโปรแกรมอยูแลวหรือไม 
 # rpm        -e        ช่ือโปรแกรม                  ===>   ลบโปรแกรม 
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8. การตั้งคาการด Network  ใน Linux  
 #netconfig             ===>  จากนั้นตอบ  Yes  และกําหนดคา  Network ตามที่ตองการ 
 หรือ  #netconfig     ช่ือการดแลน   เชน   netconfig   eth1 
     # service       network        restart   
     # chkconfig      network    on   
 
9. การปด Firewall  
 #iptables       -L         ===>  ดูรายละเอียดของการเปด – ปด Firewall 
     # service       iptables       stop ===>  ปด  Firewall  
     # service       iptables       save ===>  บันทึกคา  Firewall  
 
10. การปด SELinux  
 #sestatus           ===>    ดูสถานะของ  SELinux 
     # vi       /etc/sysconfig/selinux 
       SELINUX = disabled              ====>   เปลี่ยนสถานะจาก  permissive หรือ   Enabled  เปน disabled 
                                                                                   เพื่อปด SELinux  
 # reboot                                           ===>   บูตระบบใหม 
 
11. การใชโปรแกรม VI   

กดปุม ความหมาย  กดปุม ความหมาย 
dd ลบทั้งบรรทัด  :help ดูคําสั่งตางๆ 
yy คัดลอกขอความ  :set number แสดงหมายเลขเลขบรรทัด 
p วางขอความทีค่ัดลอก  :wq   หรือ   :x บันทึกคาและออก 
i เขาสถานะแกไขคา  :q! ออกโดยไมบนัทึกคา 

กด  ESC ยกเลิกสถานะแกไข (Insert)  :r   ช่ือไฟล นําเขาขอความจากไฟลอ่ืน 
   / ขอความ คนหาขอความที่พิมพ 

  


