การติดตัง้ Linux Server 3.0
เพือ่ ทํา WEB Server และสงไปเก็บในเครือ่ ง Log Server
เตรียมคา IP Address กอนการติดตัง้
IP Address : …………………………….
Subnet Mask : …………………..………
Gateway : …………………..………..
Primary DNS : 203.146.15.9
Secondary DNS : 203.146.237.237
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. จากนั้นจะแสดงหนาจอเลือกการแบงพารทิชั่นของ Harddisk ในที่นใี้ หเลือกแบบ Create custom layout
แลวตอบ OK
7. จากนั้นใหแบงพารทิชั่น ดังนี้ ( F2 = สรางพารทิชั่น , F3 = แกไขคาพารทิชั่น , F4= ลบพารทิชั่น )
ชื่อพารทิชั่น
พื้นที่ (MB)
/boot
20
/usr
1300
/home
คํานวณ หรือ ใชพื้นที่
ที่เหลือ
/cache
/var
<swap>
/
/tmp

1000
1000
2 เทาของ แรม
1000
500

หมายเหตุ
ใชสําหรับการบูตเครื่อง ถาตองการ Update ใหใช 100 MB
ใชสําหรับติดตั้งโปรแกรม
เปนพื้นที่เก็บขอมูลของผูใชแตละคน ใหคาํ นวณตามผูใช
เชน มีผูใชจํานวน 300 คนๆ แบงใหพื้นที่คนละ 10 MB
จะตองใชพื้นที่เทากับ 3000 MB
ใชเก็บ Proxy ของเครื่องที่ทําเปน Proxy Server
ใชเก็บ Log จากการใชงานอินเตอรเน็ต
ชวยในการทํางานของแรม
สําหรับเปนไดเรคทรอรี่ของ root
ใชเก็บไฟลชั่วคราวของระบบในขณะที่ติดตั้งโปรแกรมตางๆ

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
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10. จากนั้นใสคา Gateway และ DNS ที่เตรียมไว แลวตอบ OK
11. จากนั้นจะแสดงหนาจอใหระบุชื่อโดเมนเนม ใหเลือก [*] manually แลวระบุชื่อโฮสเนม และ โดเมนเนม
ตามที่ตองการ เชน www.sakate.com จากนั้นตอบ OK
12. จากนั้นจะแสดงหนาจอเลือกโชนเวลา ใหเลือก Asia/Bangkok แลวตอบ OK
13. จากนั้นใหใสรหัสผานของ root โดยใส 2 ครั้งเหมือนกัน แลวตอบ OK
14. จากนั้นเลือกการติดตั้ง Server ตามที่ตองการ เชน [*] DNS Server , [*] WEB Server ,
[*] FTP Server , [*] Mail Server , [*] MySQL Server แลวตอบ OK
15. จากนั้นจะแสดงหนาจอ เริ่มการติดตั้ง Linux ใหตอบ OK แลวรอขั้นตอนการติดตั้งจนแลวเสร็จ 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
ชื่อ Hostname login : ใหใสชื่อ root
Password : ใหใสรหัสผานที่ตั้งไวในขั้นตอนที่ 13
2. ถาใสรหัสถูกตองจะเขาสูระบบ และแสดงหนาจอ [root@ ชื่อ Hostname ~]#
3. ติดตัง้ WEB 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
===> สั่งให seedit ทํางาน
# reboot
===> จากนั้นเครื่องจะบูตตัวเองประมาณ 2 ครั้ง
3. เปดการใช Firewall
# lokkit เลือก customize จากนั้นเลือก [*] eth0
[*] eth0
[*] ssh
[*] www
[*] secure www
[*] ftp
[*] Mail
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4. สั่งให Service ของ WEB SERVER ทํางาน
# service httpd start
===> สั่งให service httpd (เว็บ) ทํางาน
# chkconfig httpd on
===> ให service httpd ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง
# service mysqld start
===> สั่งให service mysqld (ฐานขอมูล) ทํางาน
# chkconfig mysqld on
===> ให service mysqld ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง
# ps as|grep ชื่อ service ==> ตรวจสอบการเปดคา Service
หรือ เปด Service โดยใชคําสั่ง # ntsysv แลวเลือก httpd และ mysqld
5. แกไขคาไฟล httpd.conf
# vi
/etc/httpd/conf/httpd.conf
บรรทัดที่ 250 : ใสคา E-Mail ของผูดูแลระบบ ServerAdmin admin@sakate.com
บรรทัดที่ 264 : ใสคาโดเมนเนมของ Web Server เชน ServerName www.sakate.com:80
บรรทัดที่ 361 : กําหนดไดเรคทรอรี่สําหรับการเรียกคาเว็บของผูใช UserDir public_html และ
ปดบรรทัด UserDir disable โดยใสเครื่องหมาย # ขางหนา
บรรทัดที่ 390 : กําหนดชื่อแฟมแรกของเว็บเพิ่มในบรรทัด DirectoryIndex index.php
6. สั่งให Service ของ httpd ปรับปรุงคาและทํางานอีกครั้ง
# service httpd restart
7. การสรางชื่อผูดูแลเว็บ ( WEB Master )
# useradd -d /var/www/html ชื่อผูดูแลเว็บ ==> สรางผูใชที่ดูแลเว็บ
# passwd ชื่อผูดูแลเว็บ
==> กําหนดรหัสผานใหผูดแู ลเว็บ
# chown ชื่อผูดูแลเว็บ /var/www/html
==> กําหนดใหผูดูแลเว็บเปนเจาของ
8. การกําหนดคาสําหรับจัดทําเว็บไซตผูใชงานทั่วไป
# useradd -g apache ชื่อผูใช ===> สรางผูใชใหอยูใ นกลุม apache
# passwd ชื่อผูใช
===> กําหนดรหัสผานใหผูใช
# chmod 711
/home/ชื่อผูใช
===> กําหนดสิทธิ์ใหกับผูใช
การเรียกใชในหนาตาง Internet Explorer ===> http://.................................../~ชื่อผูใช/
โดยเรียกจาก /home/ชื่อผูใช/public_html ( แตตองแกไขไฟล httpd.conf เปน UserDir public_html )
สรางโฟลเดอรอัตโนมัติเมื่อสรางชื่อผูใชงาน ใหสรางในไดเรคทรอรี่ /etc/skel กอนใชชื่อโฟลเดอร public_html
4. การตั้งคาใหขอมูลการเขาดูเว็บในเครื่อง WEB Server สงไปเก็บไวในเครื่อง LOG SERVER
1. ถอนการติดตั้ง sysklogd ตัวเดิมออกกอน
# rpm -e sysklogd --nodeps
===> ถอน sysklogd ตัวเดิมออกกอน
2. ติดตั้ง eventlog และ syslog-ng ( อยูในแผน Linux Server 3.0 )
# mount
/dev/cdrom
/mnt/cdrom
===> เชื่อมตอกับซีดีรอม
# rpm -ivh
/mnt/cdrom/MyBooks/eventlog*
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# rpm -ivh
/mnt/cdrom/MyBooks/syslog-ng*
# eject
===> นําแผนซีดีรอมออก
3. สั่งให Service ของ syslog-ng ทํางาน
# service syslog-ng restart ===> สั่งให service syslog-ng ทํางาน
# chkconfig syslog-ng on
===> ให service syslog-ng ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง
4. คัดลอกไฟล www_syslog-ng.conf
( อยูในแผน Log Server 1.0 )
# mount
/dev/cdrom
/mnt/cdrom
===> เชื่อมตอกับซีดีรอม
# cp /mnt/cdrom/MyBooks/www_syslog-ng.conf /etc/syslog-ng.conf จากนั้นตอบ Yes
# eject
===> นําแผนซีดีรอมออก
5. แกไขคาไฟล syslog-ng.conf
# vi
/etc/syslog-ng.conf
บรรทัดที่ 20 ใหลบเครื่องหมาย # หนาบรรทัดนี้ออก และแกไขคา IP Address เครื่องที่จัดเจ็บ Log
และแกไขคาพอรตจาก 5149 เปน 514 ดังนี้
destination logserver { tcp(“คา IP Address เครื่องเก็บ Log” port(514)); };
6. สั่งให Service ของ syslog-ng ทํางาน
# service syslog-ng restart ===> สั่งให service syslog-ng ทํางาน
# chkconfig syslog-ng on
===> ให service syslog-ng ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง
7. แกไขคาไฟล httpd.conf
# vi
/etc/httpd/conf/httpd.conf
บรรทัดที่ 478 เดิม LogLevel warn แกไขเปน LogLevel notice
บรรทัดที่ 513 คัดลอกบรรทัดนี้เพิ่มอีก 1 บรรทัด CustomLog logs/access_log combined
เปนบรรทัดที่ 514 และแกไขเปน CustomLog “|/usr/bin/logger -p local1.info” combined
8. สั่งให Service ของ httpd ปรับปรุงคาและทํางานอีกครั้ง
# service httpd restart
# chkconfig httpd on
9. ตรวจสอบขอมูลการเขาดูเว็บ ที่สงไปเก็บในเครื่อง Log Server
ขอมูลจะถูกเก็บไวที่ /var/log โดยแยกเปน ชื่อ $Host , $Year , $Month
และ ชื่อไฟล เชน squid.2008-08-28
#ls /var/log
#tail /var/log/….ชื่อเครื่อง…./….ป ค.ศ.…./….เดือน…./….ชื่อไฟลแยกเปนวันที…
่ ...
หมายเหตุ จะตองติดตั้งเครือ่ งเพื่อทํา Log Server ในการจัดเก็บ Log ดวยตามเอกสาร
“การติดตั้ง Log Server ดวย Linux”
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5. คําสั่ง Linux ที่ควรรู
# ls
===> ขอดูไฟล
# ls -l
===> ขอดูไฟล และสิทธิของไฟล
# pwd
===> ดูตําแหนงปจจุบัน
# netconfig หรือ netconf
===> ติดตั้งคา IP ของการดแลน
# cd
ชื่อโฟลเดอร
===> เขาโฟลเดอร
# cd
===> ออกจากโฟลเดอร
# useradd ชื่อผูใช
===> สรางผูใช
# passwd ชื่อผูใช
===> กําหนดรหัสผานใหผใู ช
# userdel -r
ชื่อผูใช
===> ลบชื่อผูใช ( -r ใหลบโฟลเดอรออกดวย )
# poweroff
===> ปดเครื่อง
# date
===> ดูเวลา
# date ตัวเลขเดือน วัน เวลาชั่วโมง เวลานาที ป ค.ศ. ===> ตั้งเวลา (ใหพิมพตัวเลขติดกัน)
# mkdir ชื่อโฟลเดอร
===> สรางโฟลเดอร
# rmdir ชื่อโฟลเดอร
===> ลบโฟลเดอร
# groupadd -g หมายเลขกลุม ชื่อกลุม ===> สรางกลุมผูใชงาน
# group
===> ดูวาอยูก ลุมไหน
# ping คา IP Address
===> ทดสอบการเชื่อมตอระบบ
# lynx ชื่อเว็บไซต
===> ทดสอบการใชงานเว็บไซต
# rm –r ชื่อไดเรคทรอรี่
===> ลบทุกอยางในไดเรคทรอรี่ โดยถามกอน
# rm –rf ชื่อไดเรคทรอรี่
===> ลบทุกอยางในไดเรคทรอรี่ โดยไมถาม
# chmod คาของสิทธิ ชื่อไดเรคทรอรี่หรือไฟล ==> กําหนดสิทธิ์ใหกับไดเรคทรอรี่หรือไฟล
# chmod คาของสิทธิ * -Rf
===> กําหนดสิทธิ์ทุกไดเรคทรอรี่หรือไฟลที่อยูในนี้
# tail ชื่อไฟล
===> แสดงขอมูลในไฟล
# poweroff
===> ปดเครื่อง
# reboot
===> บูตระบบใหม
# df -h
===> ตรวจดูพื้นที่วางของดิสก
# du -h ชื่อไดเรคทรอรี่
===> ตรวจสอบการใชพนื้ ที่ของไดเรคทรอรี่
# free
หรือ free -m
===> ตรวจสอบหนวยความจําของระบบ (RAM)
# top
===> ตรวจสอบการใชงาน CPU
# rpm -q ชื่อโปรแกรม
===> ตรวจสอบวาติดตั้งโปรแกรมอยูแลวหรือไม
# rpm -e ชื่อโปรแกรม
===> ลบโปรแกรม
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6. การตั้งคาการด Network ใน Linux
#netconfig
===> จากนั้นตอบ Yes และกําหนดคา Network ตามที่ตองการ
หรือ #netconfig ชื่อการดแลน
เชน netconfig eth1
# service network restart
# chkconfig network on
7. การปด Firewall
#iptables -L
# service iptables
# service iptables

stop
save

8. การปด SELinux
#sestatus
# vi /etc/sysconfig/selinux
SELINUX = disabled
# reboot

===> ดูรายละเอียดของการเปด – ปด Firewall
===> ปด Firewall
===> บันทึกคา Firewall

===> ดูสถานะของ SELinux
====> เปลี่ยนสถานะจาก permissive หรือ Enabled เปน disabled
เพื่อปด SELinux
===> บูตระบบใหม

9. การใชโปรแกรม VI
กดปุม
ความหมาย
dd
ลบทั้งบรรทัด
yy
คัดลอกขอความ
p
วางขอความทีค่ ัดลอก
i
เขาสถานะแกไขคา
กด ESC ยกเลิกสถานะแกไข (Insert)
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กดปุม
:help
:set number
:wq หรือ :x
:q!
:r ชื่อไฟล
/ ขอความ
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ความหมาย
ดูคําสั่งตางๆ
แสดงหมายเลขเลขบรรทัด
บันทึกคาและออก
ออกโดยไมบนั ทึกคา
นําเขาขอความจากไฟลอื่น
คนหาขอความที่พิมพ
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