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Admin ต้องศึกษำ Linux

โลกที่เปลี่ยนไป

  ถือเป็นระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีมานานพอสมควร แต่ถ้าเทียบความ

นิยมกับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft แล้ว ยังถือว่าห่างไกลกันมาก แต่สถานะการณ์ในปัจจุบันอาจ

ไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไป นี่เป็นเหตุผลที่บทความนี้ถึงแนะน�าว่าท�าไม Admin หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องศึกษาหรือ

ท�าความรู้จักกับ Linux กันบ้างแล้ว

Linux

เป็นที่ทราบดีว่าระบบปฏิบัติการบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ที่นิยมใช้งานกันมาก

ที่สุด เราคงต้องยกให้กับ Windows เนื่องจากเป็น

ระบบที่ติดตั้งและใช้งานง่าย รวมถึงมีโปรแกรมต่างๆ ให้

เลือกใช้มากมาย หรือเกือบทั้งหมดของโปรแกรมที่มีการ

พัฒนาขึ้นมา ส่วนใหญ่จะรองรับกับ Windows ทั้งหมด 

แต่นั่นเป็นเพียงในฝั่งของ PC เท่านั้น

ในยุคที่เราสามารถใช้งานโปรแกรมหรือเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  

(Mobile Devices) ต่างๆ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต 

หรือสมาร์ตทีวี โดยไม่ต้องอาศัยเพียงแค่เครื่อง PC 

เท่านั้นถึงจะใช้งานได้ ท�าให้มีผลกระทบต่อความนิยม

ของ Windows ที่เริ่มลดน้อยลงไป

เพราะอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ระบบ

ปฏิบัติการของ Microsoft เลย รวมถึงอัตราส่วนในการ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์เหล่านี้ก็แซงหน้าเครื่อง 

PC ไปเรียบร้อยแล้ว 

ถึงแม้ Microsoft จะพยายามฮึดสู้อยู่บ้างก็ตาม แต่

ก็ยังไม่สามารถเอาชนะ Android หรือ iOS ของทางฝั่ง 

Google และ Apple 

ได้เลย

ท�ำไม!
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ท�าให้ปัจจุบันที่เราไม่สามารถห่างเหินจาก 

สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตได้ จึงมีความคุ้นเคยกับระบบ

ปฏิบัติการของ Linux มากขึ้น แม้จะไม่ใช่ในเชิงลึก

ก็ตาม เพราะพื้นฐานของ Android และ iOS ก็ล้วน

มาจากระบบเดียวกันหรือใกล้เคียงก็คือ Linux หรือ 

Unix นั่นเอง เป็นการท�าลายความเชื่อที่ว่า Linux 

หรือ Unix นั้นใช้งานยาก เพราะหากพัฒนากันอย่าง

จริงจังมีระบบ UI (User Interface) ที่ดีพอ ไม่ว่าจะ

เป็นระบบอะไร ก็สามารถท�าให้ใช้งานได้ง่ายทั้งนั้น  

จะเห็นว่าแม้กระทั่งระบบของ Linux โดยตรงไม่ว่าจะ

เป็น Red Hat, Ubuntu หรือ Debian เดี๋ยวนี้ก็มี 

GUI ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้ว

เมื่อหันมามองฝั่ง Server กันบ้าง เป็นที่รู้กันดี

อยู่แล้วว่าในฝั่งนี้ Linux ในเวอร์ชั่น (Distribution) 

ต่างๆ ครอบครองตลาดส่วนใหญ่อยู่ ไม่ว่าจะเป็น Red 

Hat, Debian หรือ Ubuntu Server ก็ตาม และหาก

มองไปในอนาคตข้างหน้าที่อุปกรณ์ IoT (Internet 

of Thing) ต่างๆ จะเข้ามาเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามา

ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากขึ้น อุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เลือกใช้

ระบบปฏิบัติการของทางฝั่ง Linux เกือบทั้งหมด ดังนั้น

หากจะมองว่าปัจจุบันในโลกของระบบปฏิบัติการ  

Windows อาจไม่ได้เป็นทางเลือกหลักอีกต่อไป แต่จะ

กลายเป็น Linux ที่เข้ามามีเป็นบทบาทมากขึ้นแทน
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Linux สร้ำงรำยได้และโอกำสได้มำกกว่ำ

Linux เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source 

ก็คือระบบเปิด ที่ผู้ใช้ Linux ทุกคนสามารถน�าระบบนี้

ไปดัดแปลงเป็นระบบอื่นๆ ที่เป็นของตัวเองได้ โดยเมื่อ

พัฒนาเสร็จแล้ว ก็สามารถน�าไปขายลิขสิทธิ์ให้กับผู้อื่น

ใช้งานได้ ไม่จ�าเป็นที่จะต้องให้ใช้งานฟรีเพียงอย่างเดียว 

หรืออาจใช้ระบบที่ Linux มีอยู่แล้วไปสร้างรายได้หรือ

อาชีพรับติดตั้งระบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือองค์กร

อื่นได้ นี่จึงเป็นข้อดีที่โดดเด่นมากๆ เมื่อน�า Linux ไปใช้

งานแทน Windows ก็คือ เราจะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย

ที่ต�่ามาก เพราะไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับ Microsoft 

แต่เราสามารถคิดค่าลิขสิทธิ์กับลูกค้าที่มาใช้ระบบที่เรา

พัฒนามาจาก Linux ได้

อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า ทั้ง Linux และ Windows ล้วนมีจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง จะใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคนใช้งานมากกว่า ว่าจะศึกษาระบบที่เราเลือกใช้ได้ลึกพอหรือไม่ และรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะ

สมเพียงใด และที่ส�าคัญต้องรู้จักประยุกต์ใช้ได้ในสถานะการณ์ต่างๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเลือก

ใช้ Linux โอกาสในการน�าไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับระบบงานต่างๆ จะมีโอกาสที่ดีกว่า ทั้งในด้านการให้

บริการ Services ต่างๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านความปลอดภัยของระบบ ด้านการน�าไปพัฒนาร่วมกับ

ฮาร์ดแวร์ต่างๆ หรือระบบ Internet of Thing  เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราศึกษา Linux ในระดับหนึ่ง

แล้ว ก็สามารถน�า Linux ไปพัฒนาเป็น Router หรือ 

Firewall ที่เป็นระบบของเราเอง เพื่อขายเป็นฮาร์ดแวร์

หรือค่าบริการกับลูกค้าได้ หรือถ้าเป็น Admin ประจ�า

บริษัท โดยค่าตัวส่วนใหญ่ของ Admin ที่ดูแลระบบ  

Linux จะมีรายได้ต่อเดือนที่สูงกว่า Admin ฝั่ง  

Windows Server หรือถ้าจะให้ดีไปกว่านั่น ผมแนะน�า

ว่าเราควรต้องศึกษาทั้ง 2 ระบบควบคู่กันไป เพราะไม่ได้

มีระบบใดระบบหนึ่งที่ดีไปกว่ากัน แต่ทั้ง 2 ระบบมีจุด

เด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน เราควรเลือกใช้ให้เหมาะสม

กับงานของเรามากกว่า ที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับลูกค้า

หรืองบประมาณของเราให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง
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Linux ใช้งานยาก ซับซ้อน ค�าสั่งเยอะ 

และเสียงร�่าลือในด้านลบอีกมากมายของ Linux ที่

ใครก็ไม่รู้ได้กล่าวไว้มานานแสนนาน แม้กระทั่งตัวผม

เองที่หากไม่ได้ถูกบังคับให้เรียนและต้องท�างาน (สมัย

ผมเรียนคอมฯยุคแรกๆ ไม่มี Windows ให้ใช้งานนะ

ครบั มแีต่ Unix กบั DOS ถ้าหรูหน่อยก็ Macintosh 

สมัยนั้น Windows ยังไม่เกิด) ก็คงไม่อยากแม้กระทั่ง

จะเฉียดใกล้

Linux ไม่ได้ยาก 
แต่อยู่ที่ความคุ้นเคย

ด้วยความที่เริ่มต้นจากระบบ Unix มาก่อน หลัง

จากนั้นผมจึงเริ่มหันไปใช้ Linux ซึ่งยุคนั้นก็เห็นจะมีแต่ 

Red Hat เท่านั้น (ถ้าจ�าไม่ผิดนะครับ) ท�าให้ไม่รู้สึก  

ว่ามันยุ่งยากอะไร โดยเฉพาะในการเรียน Network 

สมัยนั้น ไม่มี Router ตัวเป็นๆ ให้จับ โปรแกรม  

Simulator หรือ Emulator ไม่มีหรือยังไม่เกิด หรือ

ถ้าเกิดก็เกินเอื้อมเพราะสมัยนั้นคอมพิวเตอร์สเปกต�่าๆ 

ก็ราคาหลายหมื่นบาท ถ้าเอามารันโปรแกรมจ�าลอง

พวกนี้ต้องใช้สเปกที่สูงพอสมควร ซึ่งก็น่าจะต้องมี

ราคาเหยียบแสนบาทแน่นอน ดังนั้นทางเดียวที่เราจะ

ได้ท�า LAB เพื่อเรียน Network ภาคปฏิบัติกันได้ ไม่

ต้องง่วงเหงาหาวนอนฟังแต่บรรยายเพียงอย่างเดียว 

ก็ต้องเอา PC เก่าๆ มาลง Linux เพื่อคอนฟิกให้มัน

เป็น Router กัน ซึ่งไม่น่าสนุกเลยนะครับ มันทั้งยาก 

ทั้งงง เพราะต้องจ�าค�าสั่งมากมาย คู่มือภาษาไทยก็หา

อ่านยาก หรือจะถามหาอาจารย์กู (google) ช่วงนั้น

อาจารย์กูก็ยังไม่เกิด

แต่พอท�าไปบ่อยๆ ความคุ้นเคยเข้ามาแทนที่

ความรู้สึกยากก็หายไป กลับกลายเป็นความรู้สึกที่อยาก

ศึกษาต่อเนื่องในเชิงลึกขึ้นไปอีก ซึ่งผมพยายามสรุป

และเขียนคู่มือด้วยตัวเอง ก็พบว่าค�าสั่ง Linux ที่ว่า

เยอะว่ายาก ที่ใช้งานบ่อยๆ มีเพียงไม่กี่ค�าสั่งเท่านั้นเอง 

ดังนั้นจากประสบการณ์จริงของผม ขอแนะน�าเลยครับ

ว่า Linux ไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลายคนบอกไว้ เพียง

แต่ว่าในยุคนี้เราอาจไม่คุ้นเคยกับการพิมพ์ค�าสั่งต่างๆ 

เพราะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการคลิกเมาส์และ Inter-

face แบบ Graphic มากกว่า เมื่อได้มาลองสัมผัสกับ

การใช้งาน Linux ก็อาจจะรู้สึกยุ่งยาก ทั้งที่ความจริง

แล้วในบางงาน เราสามารถคอนฟิก Services ต่างๆ 

บน Linux โดยใช้ขั้นตอนน้อยกว่าและเสร็จเร็วกว่าบน 

Windows หลายเท่า
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ดังนั้นหากใครที่อยากใช้งาน Linux ได้ดีในระดับ

หนึ่ง ช่วงเริ่มต้นพยายามสร้างความคุ้นเคยกับการพิมพ์

ค�าสั่ง แนะน�าว่าให้มุ่งเน้นไปที่ค�าสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ 

ก่อน ผู้อ่านสามารถศึกษาค�าสั่งที่ใช้งานบ่อยได้จาก  

EZ-MAG เล่มนี้ได้เลย ส่วนค�าสั่งไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน 

ก็ยังไม่ต้องไปสนใจมากนัก พอใช้ไปไปเรื่อยจนมีความ

คุ้นเคยในระดับหนึ่งแล้ว Linux ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อ

ไป แต่จะกลายเป็นความรู้สึกสนุกและอยากค้นคว้าเพิ่ม

เติมในระดับที่สูงขึ้นไปอีกแทน ลองใช้เทคนิคง่ายที่ผม

แนะน�าดูนะครับ ให้โฟกัสกับเรื่องง่ายๆ ที่เราต้องใช้งาน 

บ่อยๆ ก่อน เมื่อเริ่มคุ้นเคยแล้วก็ต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น

ต่อไป จ�าไว้ว่า “Linux ง่ายนิดเดียวครับ”

ในโลกนี้มีคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ไม่กี่

ประเทศเท่านั้น เช่น อเมริกา จีน เยอรมัน หรือ ญี่ปุ่น 

เป็นต้น แต่ประเทศที่มีคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก 

(คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกเรียกว่า “Super 

computer”) ในปัจจุบัน มีเพียงประเทศจีนเพียง

ประเทศเดียวเท่านั้นที่คว้าทั้งอันดับ 1 และ 2 ไป

ครอง ก็คือ Super computer ที่ชื่อว่า Sunway 

Taihulight และ Tianhe-2 ซึ่งมีความเร็วมากถึง 

93 Petaflops และ 34 Petaflops ตามล�าดับ ซึ่ง 

Super computer ที่เร็วที่สุดในโลกทั้ง 2 ระบบ

นี้ก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เป็นตัวขับเคลื่อน ไม่

เพียงเท่านั้นหากมองลงไปที่การจัดอันดับจากเว็บไซต์ 

Top500.org ส่วนใหญ่ก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux 

เกือบทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกก็ยังใช้ Linux



14

เลือก Linux สำยพันธุ์ไหนดี

ข้อเสียอีกอย่างของ Linux ที่อาจมีส่วนท�าให้ไม่ได้

รับความนิยมเทียบกับ Windows และ Mac OS ก็คือ 

การที่ Linux มีหลายสายพันธุ์หรือที่เรียกกันว่า 

Distribution (เรียกสั้นๆ ว่า Distro) มากเกินไปนั่นเอง 

ท�าให้ผู้พัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะ Driver ที่จะมารอง

รับกับสายพันธุ์ต่างๆ ของ Linux ให้ครบทั้งหมดเป็น

เรื่องที่ยุ่งยาก ดังนั้น Linux บางตัวก็แทบจะไม่สามารถ

ติดตั้ง Printer ได้เลย เพราะไม่มี Driver มารองรับ

นั่นเอง 

Red Hat เป็น Linux แบบ Enterprise หรือ

พัฒนาเพื่อใช้งานในระดับองค์กรและต้องมีค่าใช้จ่ายหรือ 

Support จากทาง Red Hat ไม่อย่างนั้นจะไม่สามา

รถอัปเดตหรือติดตั้งแพ็กเกจต่างๆ ได้ ถือว่าเป็น Linux 

เก่าแก่ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพที่สูงมาก จึงท�าให้ 

Server ยี่ห้อดังๆ มักใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนา 

Drivers ออกมารองรับ ดังนั้นหากใช้ Red Hat ร่วมกับ 

Server ต่างๆ ก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของ Drivers

นอกจากนี้ก็ยังสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ต้องการ

เริ่มใช้อีกว่าจะเลือกศึกษาหรือเลือกใช้งาน Distro อะไร

ดี ค�าถามนี้ถือเป็นค�าถามยอดฮิตพอสมควรส�าหรับมือ

ใหม่ที่ก�าลังอยากศึกษา Linux 

ดังนั้นผมขอแนะน�าให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ Linux 

Distro ต่างๆ ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่ว

โลกมาน�าเสนอกันครับ

Red Hat

?
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หากมุ่งเน้นใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Server เพื่อให้บริการ Services ต่างๆ ในระดับองค์กร หมดปัญหาเรื่อง

ของ Drivers และขาดการ Support ที่ดี มีเสถียรภาพสูง ผมขอแนะน�า Red Hat เลยครับ ไม่ผิดหวังแน่นอน 

แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายปีนะครับ

Fedora เป็น Distro ตัวหนึ่งที่พัฒนาโดยทีม

งานจาก Red Hat เพียงแต่ Fedora เปิดให้ใช้งานได้

ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือพูดง่ายว่า Distro นี้

เป็นตัวทดลองของ Red Hat ก็ได้ เพียงแต่ Fedora 

จะมีความเป็น Desktop มากกว่าและเปลี่ยนแปลง

เวอร์ชั่นรวมถึงโปรแกรมต่างๆ ค่อนข้างบ่อย หาก

โปรแกรมไหนมีการตอบรับที่ดีก็จะได้รับการพิจารณา

ให้มาอยู่ใน Red Hat เวอร์ชั่นถัดไป

ดังนั้นหากต้องการใช้งานด้าน Desktop ที่

เน้นความง่ายและความสวยงามต่อการใช้งาน มี

ความเป็น Red Hat อยู่ในตัว ซึ่งถ้าอนาคตจะ

ย้ายไปใช้งาน Red Hat ก็ไม่มีปัญหาใดๆ และที่

ส�าคัญหรือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แอบแฝง อัปเดตโปร

แกรมใหม่ๆ ให้ตลอดเวลา ผมขอแนะน�า Distro 

นี้ครับ

CentOS เป็น Distro ที่น�าเอา Sourcecode 

บางส่วนของ Red Hat มาพัฒนาเพื่อให้กลายเป็น 

Distro ใหม่ โดยเน้นการใช้งานในระดับองค์กรเช่นกัน 

เพียงแต่ไม่มีการ Support ใด หากต้องการสนับสนุนก็

เพียงแค่บริจาคให้กับทางทีมงาน CentOS เท่านั้น

ดังนั้นหากเราต้องการใช้งาน Red Hat แบบไม่เสีย

ตังค์ ผมขอแนะน�า CentOS เพราะมีทุกอย่างที่คล้ายกับ 

Red Hat เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกเวอร์ชั่น 

การเปลี่ยนแปลง Kernel หรือแพ็กเกจต่างๆ ที่ใช้มี

ความใกล้เคียงกัน เพียงแต่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดเลยๆ

Fedora

CentOS
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ผมแนะน�าว่าหากต้องการน�าไปใช้งานใน

ระดับ Server กใ็ห้ใช้เวอร์ชัน่ Ubuntu Server 

แต่ถ้าเน้นใช้งานเพียงแค่งานออฟฟิต ดูหนงั ฟัง

เพลง เล่นอนิเทอร์เนต็ หรือเขียนโปรแกรม กใ็ห้ใช้

เวอร์ชัน่ Ubuntu Desktop แทน แนะน�าว่าควร

เลือกใช้ให้ถูก เพราะมคีวามแตกต่างกนัในระดบั 

Kernel พอสมควร เช่น การรองรับหน่วยความจ�า

หรือความปลอดภยัท่ีไม่เหมอืนกนั

Ubuntu เป็น Linux ที่ได้รับความนิยมในอันดับ

ต้นๆ ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Linux Debian เพราะ

มีการสนับสนุนที่มั่นคง มีซอฟต์แวร์รองรับจ�านวนมาก 

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด โดยแบ่งออกเป็น 

Distro ย่อยๆ ก็คือ Ubuntu Server และ Ubuntu 

Desktop Ubuntu เป็น Linux ที่ได้รับความนิยมใน

อันดับต้นๆ ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Linux Debian 

เพราะมีการสนับสนุนที่มั่นคง มีซอฟต์แวร์รองรับ 

จ�านวนมาก และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด  

โดยแบ่งออกเป็น Distro ย่อยๆ ก็คือ Ubuntu  

Server และ Ubuntu Desktop

UbuntuUbuntu
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Suse Linux Enterprise เป็น Linux ที่ได้รับ

ความนิยมในอันดับต้นๆ จากค่าย Novell แบ่งออก

เป็น 2 เวอร์ชั่นที่คล้ายกับ Ubuntu ก็คือ เวอร์ชั่นที่เป็น 

Server ส�าหรับน�ามาให้บริการ Service ที่ส�าหรับต่างๆ 

ของระบบมีความปลอดภัยสูง และ Desktop ส�าหรับ

ใช้งานในองค์กรของพนักงานในองค์กรที่ไม่จ�าเป็นต้อง

มีความรู้ในระดับ Admin มีโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ 

ส�าหรับการท�างานให้พร้อม และมีความปลอดภัยในการ

ใช้งานระดับหนึ่ง ทั้ง 2 เวอร์ชั่นนี้จะมีการ Support 

ภายใน 60 วันหากต้องการใช้บริการต่อก็ต้องเสียค่าใช้

จ่ายรายปี

หากต้องการใช้งานแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จะมี

เวอร์ชั่นที่เรียกว่า OpenSusu ซึ่งน่าจะเหมาะกับการ

ใช้งานส�าหรับผู้ใช้ทั่วไปทั้งในระดับองค์กรและตามบ้าน 

เพราะมีโปรแกรมพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการใช้งานในระดับ

หนึ่ง เช่น ดูงหนัง ฟังเพลง หรือโปรแกรมออฟฟิตต่างๆ 

มาให้พร้อมแล้ว

Debian เป็น Distro ที่เป็นต้นแบบของ Linux 

เวอร์ชั่น Desktop ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Ubuntu, Mint, 

Kubuntu, Lubuntu หรืออื่นๆ ถือเป็น Distro ที่มี

อิสระในการท�างานสูง แต่มักไม่ค่อยมีการอัปเดตหรือ

เปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นบ่อยมากนัก จึงเหมาะส�าหรับ  

Admin ที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน Linux มาบ้าง

แล้ว แต่อาจไม่เหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน

อย่างไรก็ตาม Debian ด้วยความที่เปิดให้มีการ

ปรับแต่งได้อย่างอิสระจึงท�าให้เป็น Distro ที่มีนักพัฒนา

และคนนิยมใช้งานมากที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกัน หาก

ต้องการหลีกเลี่ยง Red Hat หรือ Suse ที่อาจต้องเสีย

ค่า Support รายปี ผมขอแนะน�า Debian ที่ใช้งานได้

ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่า Support ใดๆ ครับ

Suse

Debian
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รู้จัก RedHat Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

เป็นระบบปฎิบัติการ Linux Distributions 

หนึ่งที่เหมาะสมจะน�ามาติดตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์

ในระดับองค์กร เนื่องจากเป็น Linux ที่เน้น

ความเสถียร (Stable) รองรับระบบงานใหญ่

ได้ดี ท�าให้ได้รับความนิยมและเชื่อถือจาก

องค์กรต่างๆ มากที่สุด เพราะในเวอร์ชั่นนี้ 

Red Hat จะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานในตลาด 

ระดังองค์กรทั้งในส่วนของ Server และ 

Desktop (Enterprise Server / Enter-

prise Desktop) ไม่สนใจตลาดในระดับของ

ผู้ใช้ทั่วไปอีกแล้ว (Consumer Desktop) 

ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัทนั่นเอง 

โดยเน้นขายการ Support ให้กับองค์กรที่ใช้

งาน Red Hat เป็นรายปี แต่อย่างไรก็ตาม 

ก็ยังมี Distro ที่ให้ใช้งานฟรีอย่างเต็มตัวอยู่ 

ก็คือ Fedora

Red Hat เป็น Distro ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อ

เนื่องและยาวนาน สามารถท�างานในระดับ Services 

ขนาดใหญ่ได้ดี จึงได้รับความนิยมในการใช้งานอย่าง

มาก ประกอบกับมีและความมั่นคงและน่าเชื่อถือสูง ผู้

ผลิต Server หลายๆ ยี่ห้อจึงใช้ Red Hat อ้างอิงเป็น

มาตรฐานในการรองรับ Drivers ต่างๆ มากกว่า Linux 

ใน Distro อื่น จึงมักไม่ค่อยประสบปัญหากับการไม่มี 

Drivers ของอุปกรณ์ต่างๆ มารองรับ หรือท�าให้ต้องมา

นั่ง Compile Driver เพื่อใช้งานด้วยตัวเอง

ดังนั้นส�าหรับมือใหม่หากต้องการฝึกหัด Linux สัก

ตัวหนึ่ง แล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจาก Distro ไหนดีที่มี

โอกาสทีจ่ะสามารถน�าไปใช้งานได้จริงๆ ผมต้องขอแนะน�า 

Linux ที่มาทางสาย Red Hat ก่อนจะดีที่สุด เพราะ

โดยส่วนใหญ่ในระดับองค์กรใหญ่มักใช้งาน Red Hat 

เป็นหลัก แต่หากมีออฟฟิศขนาดกลางหรือเล็กก็อาจใช้ 

Distro อื่นปะปนกันไป เช่น Ubuntu, CentOS หรือ 

Suse เป็นต้น 

แต่หากว่า Red Hat ต้องเสียค่า Support  

เป็นรายปี ซึ่งก็มีราคาที่แพงพอสมควร ให้ลองไปหัด  

Distro อื่นที่มีความใกล้เคียงกับ Red Hat เช่น  

Fedora หรือ CentOS ทั้ง 2 Distro นี้เราสามารถ

ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีแบบ 100% เมื่อฝึกฝนไป

ได้สักระยะจนสามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งแล้ว ก็ค่อย

ต่อยอดไปใช้งานใน Distro อื่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้

กันบ้าง ที่ผมแนะน�าต่อไปก็คือ Ubuntu Server หรือ 

Suse นั่นเอง หากเราสามารถใช้งาน Linux ตัวใดตัว

หนี่งได้แล้ว การศึกษา Linux ใน Distro อื่นต่อไป ก็จะ

กลายเป็นเรื่องง่ายไปแล้ว เพราะส่วนใหญ่จะมีความใกล้

เคียงกัน 80-90% ที่ใช้งานกันบ่อยๆ



19

พาร์ทิชันและการติดตั้ง Red Hat

ในการติดตั้ง Linux Sever โดยทั่วไปแล้ว

จะไม่นิยมการน�าไฟล์ทั้งหมดไปไว้ที่พาร์ทิชันหรือ 

Volume เพียงก้อนเดียว เพราะ Linux Server 

ประกอบด้วยไฟล์หลากหลายชนิด และมีการ

ท�างานที่แตกต่างกัน การน�าไปรวมกันไว้ที่เดียวกัน

อาจท�าให้เกิดปัญหาได้ เช่น อาจเกิดการท�างาน

ที่ล่าช้า หรือไม่สามารถเขียนไฟล์ลงบนฮาร์ดดิสก์

ได้ ดังนั้นเราควรจัดแบ่งพาร์ทิชันหรือ Volume 

ให้เหมาะสมกับไฟล์แต่ละประเภท ซึ่งจะท�าให้

การท�างานของ Linux Server เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ป˜จจุบันกำรติดตั้ง Linux Server สำมำรถท�ำได้ง่ำยกว่ำเดิมมำก และไม่ว่ำจะใช้ Distro อะไรก็มักจะมีขั้น

ตอนที่คล้ำยกัน ส�ำหรับในบทนี้จะมำท�ำควำมรู้จักและทดสอบกำรติดตั้ง RedHat Linux Server ที่ถือว่ำเป็น

อีก Distro หนึ่งที่ได้รับควำมนิยมสูง

รู้จักพำร์ทิชันส�ำคัÞบน RedHat
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การแบ่งโครงสร้างของฮาร์ดดิสก์ที่ให้ผลดี เราควรแบ่ง ไดเรคทอรีเหล่านี้ให้แยกกันอยู่บนพาร์ทิชันหรือ  

Volume ของตัวเอง ดังนี้

/boot เป็นไดเรคทอรีส�าคัญที่ใช้

ส�าหรับการบู๊ตเครื่องเซิร์ฟเวอร์จึงเป็น 

ไดเรคทอรีที่ควรแบ่งพาร์ทิชันของตัว

เอง และไม่ควรรองรับการท�างานบน 

LVM เพราะจะต้องเป็นไดเรคทอรีที่บู๊ต

ได้ ซึ่งควรให้อยู่ในต�าแหน่งเริ่มต้นของ

ฮาร์ดดิสก์ เพราะจะช่วยป้องกันปัญหา 

Time-out Issues บนเซิร์ฟเวอร์ และ

ยังช่วยให้การแก้ปัญหาการบู๊ตท�าได้ง่าย 

นอกจากนี้ /boot ยังสามารถท�างาน

ร่วมกับไบออสเวอร์ชั่นเก่าได้อีกด้วย 

เราควรแบ่งพาร์ทิชันส�าหรับไดเร็คทอ

รีนี้ไว้ประมาณ 100–256 MB ก็เพียง

พอแล้ว

/boot เป็นไดเรคทอรีส�าคัญที่ใช้

ส�าหรับการบู๊ตเครื่องเซิร์ฟเวอร์จึงเป็น ไดเรคทอรีที่ควร

แบ่งพาร์ทิชันของตัวเอง และไม่ควรรองรับการท�างาน

บน LVM เพราะจะต้องเป็นไดเรคทอรีที่บู๊ตได้ ซึ่งควร

ให้อยู่ในต�าแหน่งเริ่มต้นของฮาร์ดดิสก์ เพราะจะช่วย

ป้องกันปัญหา Time-out Issues บนเซิร์ฟเวอร์ และ

ยังช่วยให้การแก้ปัญหาการบู๊ตท�าได้ง่าย นอกจากนี้ /

boot ยังสามารถท�างานร่วมกับไบออสเวอร์ชั่นเก่าได้อีก

ด้วย เราควรแบ่งพาร์ทิชันส�าหรับไดเร็คทอรีนี้ไว้ประมาณ 

100–256 MB ก็เพียงพอแล้ว

/var เป็นไดเรคทอรีที่ใช้ในการสร้างไฟล์ต่างๆบน

เซิร์ฟเวอร์แบบไดนามิค (Dynamic) ดังนั้นข้อมูลที่อยู่

ในไดเรคทอรีนี้จะถูกอ่านและเขียนอยู่ตลอดเวลา เช่น 

การจัดการที่เกี่ยวกับ Printer Spool หรืออ่านและ

เขยีน แคชไฟล์ (Cache Files) หรอื Log File System 

ที่ถูกสร้างจากพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และด้วยเหตุผลที่ได

เรคทอรีนี้มีการอ่านและเขียนข้อมูลบ่อยท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ 

การแบ่งพาร์ทิชันให้กับไดเรคทอรีนี้แยกออกไปจะเป็น

ทางเลือกที่ดี โดยปกติไม่ควรน้อยกว่า 4-8 GB

แต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ท�าหน้าที่ให้บริการหลายเซอร์วิส เช่น 

Mail Server หรือ My SQL Server ก็อาจต้องการ

เนื้อที่มากกว่านี้

/home เป็นไดเรคทอรีของยูสเซอร์ (Users) และ

อาจใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ของยูสเซอร์ด้วย ถ้าเครื่องนั้น ท�า

หน้าที่เป็น File Server ดังนั้น ไดเรคทอรีนี้จึงมีการ

เปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะยูสเซอร์มักเข้ามาอ่านและเขียน

ไฟล์อยู่ตลอด ดังนั้นจึงควรแบ่งไดเรคทอรีนี้แยกออกมา

เป็นอีกหนึ่งพาร์ทิชัน
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/tmp เป็นไดเรคทอรีส�าหรับเก็บไฟล์ชั่วคราว ควรแยกออกมาจากพาร์ทิชันอื่นโดยมีเนื้อที่อย่างน้อย 256 

MB เพื่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากมักมีการเรียกใช้อยู่บ่อยๆ หากข้อมูลเต็มก็จะไม่มีผลกระทบกับการ

ท�างานของเซิร์ฟเวอร์

Swap เป็นพื้นที่ส�าหรับใช้เป็นหน่วยความจ�าชั่วคราว เมื่อหน่วยความจ�าของระบบ (RAM) ถูกใช้งานจนหมด 

ส�าหรับ RedHat หรือ Redhat ก�าหนดสูตรไว้ดังนี้

พาร์ทิชันที่ไม่สามารถแยกออกไดเรคทอรี / 

(Root ไดเรคทอรี)  คือ /etc, /lib, /bin, /sbin, /

dev ส่วนพาร์ทิชันที่สามารถแยกออกมาได้ คือ /

tmp, /usr, /usr/local, /home, /var, /opt

Note

พาร์ทิชันที่ไม่สามารถแยกออกไดเรคทอรี / 

(Root ไดเรคทอรี)  คือ /etc, /lib, /bin, /sbin, /

dev ส่วนพาร์ทิชันที่สามารถแยกออกมาได้ คือ /

tmp, /usr, /usr/local, /home, /var, /opt
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รู้จักระบบไฟล์ (File Systems) ของ RedHat

RedHat 7.x มีระบบไฟล์ให้เลือกใช้

หลายประเภท แต่ละประเภทก็มข้ีอดข้ีอด้อย

ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่เราสามารถก�าหนดระบบ

ไฟล์เหล่านี้ให้เหมาะกับแต่ละพาร์ทิชันหรือ 

Volume ได้ 

Ext3 เป็นระบบไฟล์เริ่มต้นของ Linux 

เกือบทุก Distributions ข้อดีของ Ext3 คือ

เป็นระบบไฟล์แบบ Journal ที่มีการเก็บ 

Log Files ก่อนที่จะเขียนลงระบบ ท�าให้

สามารถกู้ไฟล์ที่เสียหายกลับคืนได้ง่าย 

มีความน่าเชื่อถือ มีเสถียรภาพสูง และมี

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหามากมาย แต่ก็

ยังไม่ใช่ระบบไฟล์ที่ดีที่สุดส�าหรับการท�างาน

ร่วมกับไฟล์จ�านวนมากบนดิสก์แบบ Volume 

โดยเฉพาะจุดด้อยในการเขียนไฟล์ขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อมูล

ทั่วไป เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์เพลง หรืออีเมล) 

ลงบนดิสก์แบบ Volume จะค่อนข้างสิ้นเปลืองเนื้อที่

ฮาร์ดดิสก์มากกว่าระบบไฟล์แบบอื่น

Ext2 เป็นระบบไฟล์ที่มีความคล้ายกับ Ext3 อยู่

มาก เพียงแต่ไม่มีความสามารถของ Journaling File 

System ดังนั้น Ext2 จึงเหมาะส�าหรับ Volume ขนาด

เล็กที่ไม่ต้องการให้มีการเขียนไฟล์ลงบนดิสก์จากที่อื่นๆ 

เช่น พาร์ทิชันของ /Boot ที่ไว้ส�าหรับบู๊ตเครื่องเพียง

อย่างเดียว

ReiserFS เป็นระบบไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูงและ

มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ดี เช่น มีระบบ Journaling File 

System, Advanced Indexing, จัดการเนื้อที่บน

ฮาร์ดดิสก์ได้ดีท�าให้ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่มากเกินไป 

รวมถึงสามารถรองรับการเขียนไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว 

เหมาะส�าหรับการเก็บไฟล์ขนาดเล็กจ�านวนมากลง

ใน 1 ไดเรคทอรี (เหมาะส�าหรับ Mail Server หรือ 

Web Server จะเขียนข้อมูลได้เร็วมาก) แต่จุดด้อยของ 

ReiserFS คือ ขาดผู้พัฒนาหลัก และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ

การใช้งานที่ดีเพียงพอ เพื่อที่จะท�าให้ระบบไฟล์นี้ท�างาน

ได้อย่างมีเสถียรภาพ การเลือกใช้งานระบบไฟล์นี้จึงควร

มีการแบ็คอัพไว้เสมอ

 เป็นระบบไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูงและ
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กำรติดตั้ง RedHat

XFS เป็นระบบไฟล์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ

เพื่อใช้บนระบบปฏิบัติการแบบ Open Source จาก

บริษัท SGI (Silicon Graphics Inc) ดังนั้น XFS จึง

เป็นระบบไฟล์แบบ Full 64Bit อย่างแท้จริง มีความ

สามารถทุกอย่างเหมือนกับระบบไฟล์แบบ ReiserFS 

แต่มีเสถียรภาพมากกว่า รองรับไฟล์ข้อมูลทั้งขนาดเล็ก

และใหญ่ได้ดีกว่า จึงเหมาะส�าหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมีการ

เขียนข้อมูลจ�านวนมากอยู่ตลอดเวลา เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่ให้

บริการ Multimedia Streaming หรือ FTP Server 

ที่ให้บริการไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับหลาย Tera-

bytes จึงเป็นระบบไฟล์ที่มาแทนที่ ReiserFS

การติดตั้ง RedHat มีขั้นตอนดังนี้

1. บู๊ตเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากแผ่น DVD ติดตั้ง RedHat 7.x จากนั้นเลือกค�าสั่ง Install RedHat 7

Ext4 เป็นระบบไฟล์ที่ถูกพัฒนามาจาก Ext3 ท�าให้

มีจุดเด่นในเรื่องของ Journaling File System เหมือน

กัน แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของระบบไฟล์ให้

ท�างานได้ดียิ่งขึ้น เช่น สามารถก�าหนดให้มีพื้นที่เก็บไฟล์

ข้อมูลไว้ล่วงหน้า ท�าให้ระบบจัดสรรพื้นที่ในการเก็บไฟล์

ข้อมูลดีขึ้น ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์โดยไม่จ�าเป็น 

ท�าให้มปีระสิทธิภาพ

และความน่า

เชื่อถือที่ดี

ขึ้น
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2. ขั้นตอน WELCOME TO REDHAT 7. ให้คลิกเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งเป็น English และ English 

(United States) แล้วคลิกปุ่ม Continue

3. ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY คลิกเลือกค�าสั่ง DATE & TIME
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4. ขั้นตอน DATE & TIME ก�าหนดโซนเวลาและวันที่ให้ตรงกับเวลาจริงของประเทศไทย ที่ช่อง Region = 

Asia, City = Bangkok จากนั้นก�าหนดวันที่และเวลาให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม Done

5. กลับมาที่ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY คลิกเลือกค�าสั่ง SOFTWARE SELECTION
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6. ขั้นตอน SOFTWARE SELECTION ให้คลิกเลือกค�าสั่ง Server with GUI แล้วคลิกปุ่ม Done

7. กลับมาที่ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY คลิกเลือกค�าสั่ง NETWORK & HOST NAME



27

8. ขั้นตอน NETWORK & HOST NAME ให้คลิกปุ่ม ON เพื่อเปิดการท�างานของการ์ดแลน (สังเกตจาก 

ค�าสั่ง Disconnected จะกลายเป็น Connecting) จากนั้นคลิกปุ่ม Configure...

9. คลิกค�าสั่ง General แล้วคลิกเลือกค�าสั่ง Automatically connect to this network when it is 

available



28

10. คลิกค�าสั่ง IPv4 Settings

•	 ช่อง Method = Manual

•	 คลิกปุ่ม Add แล้วก�าหนดหมายเลข IP, Subnet mask และ Gateway

•	 ช่อง DNS servers ก�าหนดหมายเลข IP ของ DNS Server ที่ต้องการใช้งาน

•	 คลิกปุ่ม Save

11. กลับมาที่ขั้นตอน NETWORK & HOST NAME ที่ช่อง Host name ก�าหนดชื่อเครื่องเป็น server1.

localdomain แล้วคลิกปุ่ม Done
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12. ที่ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY ให้คลิกเลือกค�าสั่ง INSTALLATION DESTINATION

13. ขั้นตอน INSTALLATION DESTINATION คลิกเลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม Done
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14. กลับมาที่ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY อีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม Begin Installation

15. ขั้นตอน USER SETTINGS ให้คลิกค�าสั่ง ROOT PASSWORD เพื่อก�าหนดรหัสผ่านของ root
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16. ขั้นตอน ROOT PASSWORD ให้ก�าหนดรหัสผ่านของ root ลงไปในช่อง Root Password และยืนยัน

อีกครั้งที่ช่อง Confirm (ตัวอย่างนี้ก�าหนดเป็น toor) แล้วคลิกปุ่ม Done

17. เมื่อกลับมาที่ขั้นตอน USER SETTINGS ให้คลิกค�าสั่ง USER CREATION จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอน  

CREATE USER เพื่อสร้างผู้ใช้คนแรกขึ้นมา ให้ก�าหนดชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้ตามที่ต้องการ  

จากนั้นคลิกปุ่ม Done
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18. จะกลับเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งอีกครั้ง ให้รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ ให้คลิกปุ่ม Reboot

19. เมื่อบู๊ตเครื่องขึ้นมาใหม่  ให้คลิกค�าสั่ง LICENSE INFORMATION
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20. ขั้นตอน LICENSE INFORMATION ให้คลิกเลือกค�าสั่ง I accept the license agreement  

แล้วคลิกปุ่ม Done

21. คลิกปุ่ม FINISH CONFIGURATION
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22. เมื่อปรากฏหน้า Log in ให้เข้าใช้งานด้วย User name ชื่อ root (รหัสผ่านคือ toor)

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เราควรรู้จักพื้นฐานการท�างานเบื้องต้นต่างๆ ของ RedHat กันก่อน ซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญที่จะช่วยให้เข้าใจการท�างานในระดับสูงต่อไป

RedHat ก็เหมือนกับ Linux ใน Distro อื่นๆ 

ที่ใช้เคอเนล (Kernel) ในการควบคุมการท�างาน

และจัดสรรทรัพยากรในส่วนของฮาร์ดแวร์บนเครื่อง

เซิร์ฟเวอร์ เช่น ควบคุมการท�างานของโพรเซส 

(Process) ต่างๆ, การจัดการไฟล์และอุปกรณ์ 

Input และ Output หรือการจัดการหน่วยความจ�า 

เป็นต้น จึงถือว่าเคอเนลเป็นส่วนแกนกลางหรือหัวใจ

ส�าคัญของระบบ Linux Server ที่คอยควบคุมการ

ท�างานของฮาร์ดแวร์

การใช้งานเบื้องต้น

รู้จัก Shell
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โดย RedHat จะใช้ Shell Interface (มีทั้งแบบ 

Command Line และ Graphic User interface) 

เป็นส่วนที่คอยรับค�าสั่งจากผู้ใช้แล้วแปลเป็นภาษาเครื่อง

เพื่อสั่งงานให้กับเคอเนลท�างาน เช่น สั่งให้เคลียร์หน่วย

ความจ�าในระบบ หรือควบคุมการท�างานของอุปกรณ์

ต่างๆ ที่มาเชื่อมต่อ

Shell มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น Bourne shell 

(sh), Debian Almquist shell (dash), Bourne 

Again Shell (bash), C shell (csh), tcsh, zsh 

หรือ sash 

ส�าหรับ Shell ชนิดแรกถูกสร้างขึ้นในปี 1970 

บนระบบปฎิบัติการ UNIX เรียกว่า Bourne shell 

ปัจจุบัน Shell ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Bash (ย่อจาก 

“Bourne Again Shell”)

Bash shell ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงมี

ประสิทธิภาพที่ดีกว่า Shell อื่นๆ และยังสามารถท�างาน

ร่วมกับ Bourne shell ได้อย่างสมบูรณ์ ส�าหรับ User 

root จะใช้ Bash shell เป็นค่าเริ่มต้นในการท�างาน

ค�าสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่า RedHat รองรับ Shell ชนิดไหนบ้าง ให้ใช้ค�าสั่ง

ค�าสั่งที่ใช้ตรวจสอบว่า ขณะนี้ RedHat ก�าลังท�างานกับ Shell ชนิดไหน ให้ใช้ค�าสั่ง

ค�าสั่งที่ใช้แสดงว่า User แต่ละคนใช้ Shell ชนิดไหน ให้พิมพ์ค�าสั่ง

# more  /etc/shells

# echo  $SHELL

# more  /etc/passwd

ShellShell ชนิดไหนบ้าง ให้ใช้ค�าสั่ง ชนิดไหนบ้าง ให้ใช้ค�าสั่ง

35
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กระบวนกำร Boot Process ของ RedHat

RedHat มีกระบวนการ Boot Process ตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องจนถึงหน้าจอ Log in แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน 

ดังนี้

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา BIOS จะท�าการตรวจสอบ

ความพร้อมของฮาร์ดแวร์บนเครื่อง จากนั้นจะค้นหา

และสั่งรันไดรฟ์ที่ใช้ในการบู๊ตเครื่อง เช่น ไดรฟ์ DVD, 

USB, Harddisk และส่วนของ MBR (Master Boot 

Record เป็น Sector แรกสุดของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็น

ส่วนที่เก็บโปรแกรม Boot Loader ไว้) โดย BIOS 

จะโหลดโปรแกรม Boot Loader ลงในหน่วยความ

จ�าของระบบ

เป็น Sector แรกสุดของฮาร์ดดิสก์ ปกติอยู่ที่ /

dev/had หรือ /dev/sda มีขนาดประมาณ 512 

Byte แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกของ Boot 

Loader ขนาด 446 Byte, ข้อมูลในตาราง Parti-

tion ต่อไปขนาด 64 Byte และส่วนของการตรวจ

สอบส่วนสุดท้ายของ MBR ขนาด 2 Byte โดย MBR 

จะเป็นส่วนที่เก็บและรันโปรแกรม Boot Loader 

ของ Linux เช่น LILO หรือ GRUB

1. BIOS (Basic Input/Output System) 2. MBR (Master Boot Record)
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ท�าหน้าที่ในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์และ Mount 

ไปที่ Root File System ที่ถูกก�าหนดไว้ที่ค�าสั่ง 

“root=” ในไฟล์ grub ขึ้นมาท�างาน โดยจะมีการสร้าง 

RAM Disk ส�าหรับจัดเก็บ initrd ซึ่งเป็น Temporay 

File System ไว้ส�าหรับใช้ในกระบวนการ Boot Pro-

cess เพื่อให้เคอเนลสามารถเรียกใช้และเข้าถึงพาร์ทิชัน

ต่างๆ และฮาร์ดแวร์อื่นๆ ได้ จนกว่าเคอเนลจะ Mount 

ไปที่ Root File System จริงๆ ขึ้นมาได้ จากนั้นจะไป

เรียกใช้งานโปรแกรม init ที่ /sbin/init

GRUB คือ Boot Loader โปรแกรมหนึ่งที่

ปัจจุบันนิยมใช้งานมากกว่า LILO (LILO เป็น Boot 

Loader รุ่นเก่า) ท�าหน้าที่ในการโหลดและรัน Kernel 

& initrd image เข้าสู่หน่วยความจ�าของระบบ หาก

มีการติดตั้ง OS (Operating System) มากกว่า 1 

ระบบ GRUB ก็จะแสดงหน้าจอ Splash Screen ให้

เลือกด้วยว่าต้องการบู๊ตเข้าสู่ OS ใด หากไม่เลือกภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด GRUB จะบู๊ตเข้าสู่ OS ที่เป็นค่า 

Default

เราสามารถเข้าไปคอนฟิกการท�างานของ GRUB 

ได้ที่ /boot/grub/grub.conf

3. GRUB (Grand Unified Bootloader)

เมื่อ Init ถูกเรียกขึ้นมาก็จะไปเรียกใช้ค่าที่ถูก

ก�าหนดใน /etc/rc.d/rc.sysinit และ /etc/inittab 

เพื่อตัดสินใจว่าจะท�างานที่ RunLevels ในโหมดอะไร

5. Init Process

4. Kernel



38

โหมด RunLevels จะอยู่ที่ /etc/rc.d/rc<x>.d (x แทนตัวเลขในแต่ละ

โหมด) แต่ละโหมดก็จะมีการท�างานที่แตกต่างกัน

6. RunLevels Programs

•	 rc0.d = Halt (Shutdown) the System ปิดการท�างานของระบบ

•	 rc1.d = Single-user mode (limited capabilities) โหมดจ�ากัดการ

ท�างาน ใช้ได้เพียงยูสเซอร์เดียวเท่านั้น

•	 rc2.d = Multi-user mode, console logins only (without 

networking) โหมดใช้งานยูสเซอร์ได้หลายคนบน Console หรือ Text 

Mode แต่จะปิดการท�างานของระบบเน็ตเวิร์ก

•	 rc3.d = Multi-user mode, console logins only โหมดใช้งาน

ยูสเซอร์ได้หลายคนบน Console หรือ Text Mode และสามารถใช้งาน

ระบบเน็ตเวิร์กได้

•	 rc4.d = Not used / User-definable ไม่ได้ก�าหนดค่าการท�างานใดๆ 

ไว้ ส�าหรับให้ยูสเซอร์เป็นคนก�าหนดค่าการท�างานในโหมดนี้เอง

•	 rc5.d = Multi-user mode with display manager as well as 

console logins (X11) โหมดใช้งานยูสเซอร์ได้หลายคน รองรับการ

ท�างานกับระบบเน็ตเวิร์กและจะท�างานใน Graphic Mode เป็นค่าเริ่ม

ต้น

•	 rc6.d = Reboot System โหมดรีสตาร์ทเครื่อง
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เมื่อ RedHat บู๊ตขึ้นมา เราสามารถ Log in เข้าใช้งานได้ ดังนี้

1. พิมพ์ชื่อยูสเซอร์ลงในช่อง Username แล้วคลิกปุ่ม Next

2. พิมพ์รหัสผ่านลงในช่อง Password แล้วคลิกปุ่ม Sign In

การ Log in
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3. เราก็จะสามารถเข้าใช้งาน RedHat ในแบบกราฟิกโหมดได้แล้ว

1. ในระหว่างที่ใช้งานยูสเซอร์ธรรมดา (ตัวอย่างนี้คือ user1) ในกราฟิกโหมด ให้เรียกหน้าต่าง Terminal ขึ้น

มาก่อน โดยคลิกเมนู Applications > System Tools > Terminal จากนั้นพิมพ์ค�าสั่ง

2.  จากนั้นพิมพ์รหัสผ่านของ root ลงไป หากรหัสผ่านถูกต้องเครื่องหมาย Prompt จะเปลี่ยนเป็น #

3.  ถ้าต้องการออกจาก root เพื่อกลับมาใช้งาน user1 เหมือนเดิม ให้พิมพ์ค�าสั่ง Exit หรือกดปุ่ม Ctrl+d

การสลับใช้งานระหว่าง root กับยูสเซอร์ธรรมดา

ยูสเซอร์เป็น root

บ่อยครั้งที่ต้องมีการสลับใช้งานระหว่าง root กับยูสเซอร์ธรรมดา หากต้องการสลับไปมาระหว่างยูสเซอร์

อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลา Log out ให้ท�าดังนี้

$ su

Password : 
[root@localhost user1]#

[root@localhost user1]# exit
[user1@localhost –]$ 



41

การสั่งชัตดาวน์หรือรีสตาร์ทเครื่องของ RedHat มีค�าสั่งต่างๆ ดังนี้

1. ในระหว่างที่เป็น root หากต้องการเปลี่ยนเป็นยูสเซอร์คนใด ให้พิมพ์ค�าสั่ง su แล้วตามด้วยชื่อยูสเซอร์ 

คนนั้น เช่น ต้องการเปลี่ยนเป็น user1 ก็พิมพ์ค�าสั่ง

1. หากต้องการสั่ง Shutdown เพื่อปิดการท�างานของ RedHat ทันที ให้พิมพ์ค�าสั่ง

2. สั่งชัตดาวน์โดยก�าหนดให้อีกกี่นาทีจะชัตดาวน์ เช่น อีก 1 นาทีให้มีการชัตดาวน์ ก็พิมพ์ค�าสั่ง

3. ตั้งเวลาชัตดาวน์ในเวลาที่ก�าหนด เช่น ให้ชัตดาวน์เครื่องตอน 21.00 ให้พิมพ์ค�าสั่ง

4. การรีสตาร์ทเครื่องใช้รูปแบบค�าสั่ง shutdown แต่เปลี่ยนออปชั่นจาก –h เป็น –r เช่น ต้องการสั่งรีสตาร์ท

2.  หากต้องการกลับมาเป็น root ให้พิมพ์ค�าสั่ง exit หรือกดปุ่ม Ctrl+d

หรือ 

หรือพิมพ์ค�าสั่ง 

หรือกดปุ่ม Ctrl+Alt+Delte พร้อมกัน

root เป็นยูสเซอร์

ชัตดาวน์และรีสตาร์ทเครื่อง

# su  user1

# shutdown  -h  now

[user1@localhost root] exit

# poweroff

# reboot

# shutdown  -h  +1

# shutdown  -h  21:00 

# shutdown  -r  now
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บน  RedHat 7.x การท�างานโดยส่วนใหญ่จะใช้

การพิมพ์ค�าสั่ง (Command Line) ในเท็กซ์โหมดเพื่อ

ก�าหนดค่าการท�างานต่างๆ ของระบบ เราจะต้องอาศัย

โปรแกรมประเภท Text Editor เพื่อช่วยในการเข้าไป

แก้ไขหรือก�าหนดค่าไฟล์ต่างๆ ให้สะดวกขึ้น โปรแกรมที่

รู้จักกันดีและติดตั้งมาให้ใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ vi และ 

nano

Vi เป็นโปรแกรม Text Editor ที่ติดตั้งมากับ Li-

nux Server เกือบทุกๆ Distro ดังนั้นจึงสามารถเรียก

ใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม แต่

ข้อเสียของ vi คือ ในช่วงเริ่มต้นหากผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกับค�า

สั่งหรือคีย์ลัดในการใช้งาน ก็อาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อย 

เพราะการสั่งงานทุกอย่างจะต้องกดปุ่มคีย์ลัดทั้งหมด

Nano เป็นโปรแกรม Text Editor ที่อาจไม่ได้

ติดตั้งมากับ Linux Server มากเท่า vi แต่ nano 

เป็น Text Editor ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Linux รุ่น

ใหม่ๆ มากขึ้น มีจุดเด่นคือใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องมาจดจ�า

ค�าสั่งในการใช้งานเหมือน vi เพราะท�างานคล้ายกับ

โปรแกรม Notepad คือสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์

ไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ แล้วพิมพ์ข้อความหรือกดปุ่ม 

Delete เพื่อลบข้อความได้เลย ไม่ต้องกดปุ่มคีย์ลัดใดๆ 

ซึ่งในการแก้ไขไฟล์ต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้จะเลือกใช้งาน

โปรแกรม nano เป็นหลัก

Linux ยังมีโปรแกรม Text Editor อีกหลาย

โปรแกรม เช่น pico, emacs หรือ vim เป็นต้น 

ส�าหรับในกราฟิกโหมดก็มี gedit ให้เลือกใช้ ซึ่งจะ

สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า Text Editor อื่นๆ

การเรียกใช้โปรแกรม nano เพื่อเรียกไฟล์ต่างๆ ที่

ต้องการขึ้นมาแก้ไข ให้ใช้ค�าสั่ง nano แล้วตามด้วยที่อยู่

และชื่อไฟล์ที่ต้องการเรียก เช่น ต้องการเรียกไฟล์ /etc/

sysconfig/network ขึ้นมาแก้ไขชื่อเครื่อง ก็ให้พิมพ์

ค�าสั่ง

แก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรม Text Editor

# nano  /etc/sysconfig/network

โดยมีคีย์ลัดส�าคัญเพื่อให้การใช้งานกับ nano เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น

Ctrl+o  เซฟไฟล์
Crtl+x  ออกจำกไฟล์
Ctrl+w  ค้นหำค�ำสั่งหรือข้อควำมต่ำงๆ ในไฟล์
Ctrl+c  แสดงหมำยเลขแต่ละบรรทัด
Ctrl+^ เลือกข้อควำม
Ctrl+k  ตัดข้อควำมทั้งบรรทัด
Ctrl+u  วำงข้อควำมทั้งบรรทัดที่ตัดมำ
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SELinux เป็นระบบรักษาความปลอดภัย

ที่เพิ่มเข้ามาใน Linux รุ่นใหม่ๆ แต่อาจท�าให้มี

ปัญหากับค�าสั่งบางอย่างและเซอร์วิสบางตัวที่จะไม่

ท�างาน ดังนั้นในกรณีที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้งาน เราก็

สามารถปิดระบบนี้ไปก่อนได้ ดังนี้

การปิด SELinux

1. เปิดไฟล์ /etc/selinux/config ด้วยค�าสั่ง nano

2. กดปุ่ม Ctrl+c เพื่อให้แสดงเลขบรรทัดขึ้นมา จากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปบรรทัดที่ 7 จะพบค�าสั่ง SELINUX-

=enforcing ให้แก้เป็น…

3. กดปุ่ม Ctrl+o เพื่อเซฟไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl+x เพื่อออกจาก nano

4. สั่งรีสตาร์ทเครื่องใหม่

# nano  /etc/selinux/config

SELINUX=disabled

หากต้องการปิด SELinux ชั่วคราว ให้พิมพ์ค�าสั่ง setenforce  

0 แต่เมื่อไหร่ที่มีการรีสตาร์ทเครื่องใหม่ SELinux จะกลับมาท�างานอีก

ครั้ง 

Note
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การปิด Firewall จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นท�างานกับ 

RedHat สามารถก�าหนดค่าต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้อง

มากังวลกับ Firewall ที่จะไปบล็อก Services ที่เราได้

ติดตั้งลงไปหรือไม่ 

ดังนั้นในตอนเริ่มต้นก็ควรปิดการท�างานของ Firewall 

ลงไปก่อน โดยมีค�าสั่งส�าคัญ ดังนี้

หากต้องการเปลี่ยนโหมดการท�างานเริ่มต้น (runlevel) ของ RedHat ให้เข้าไปที่โหมดกราฟิกหรือเท็กซ์

โหมดก่อน ก็สามารถท�าได้ โดยพิมพ์ค�าสั่ง ดังนี้

การปิด Firewall

เปลี่ยนโหมดการท�างานเริ่มต้นเป็นแบบกราฟิกโหมดหรือเท็กซ์โหมด

# systemctl  stop  firewalld.service    ปิด Firewall

# systemctl  start  firewalld.service    เปิด Firewall

# systemctl  status  firewalld.service    ดูสถำนะกำรท�ำงำน Firewall

# systemctl  disable  firewalld.service     ปิดไฟร์วอลล์ตอนบู๊ตเครื่อง

# systemctl  enable  firewalld.service     เปิดไฟล์วอลล์ตอนบู๊ตเครื่อง

# systemctl  is-enabled  firewall.service   ดูสถำนะกำรท�ำงำน Firewall ตอนบู๊ต

เครื่อง

# systemctl  list-unit-files      ดูสถำนะกำรท�ำงำนของ Services ทั้งหมด

ตอนบู๊ตเครื่อง

1. ตรวจสอบก่อนว่า โหมดการท�างานปัจจุบันอยู่ในโหมดอะไร โดยพิมพ์ค�าสั่ง...

2. จากขั้นตอนที่ 1 จะเห็นว่าท�างานอยู่ในโหมดกราฟิก หากต้องการเปลี่ยนโหมดเริ่มต้นเป็นเท็กซ์โหมด  

ให้พิมพ์ค�าสั่ง...

# systemctl  get-default

# systemctl  set-default  multi-user.target
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3.  ตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนโหมดการท�างานเรียบร้อยแล้ว โดยพิมพ์ค�าสั่ง...

5.  หากต้องการสลับการท�างานระหว่างกราฟิกโหมดและเท็กซ์โหมด ให้พิมพ์ค�าสั่ง...

4.  ก็จะเห็นว่าโหมดการท�างานของ runlevel ได้เปลี่ยนเป็นเท็กซ์โหมดแล้ว (multi-user.target)

# systemctl  get-default

# systemctl  isolate  graphical.target      (เปลี่ยนจำกเท็กซ์โหมดเป็นกรำฟิกโหมด)
# systemctl  isolate  multi-user.target     (เปลี่ยนจำกกรำฟิกโหมดเป็นเท็กซ์โหมด)

•	 ในเท็กซ์โหมดเราสามารถสลับหน้าจอการท�างานได้ 6 หน้า

จอ โดยกดปุ่ม Alt + <ปุ่ม F1-F6> 

•	 ตรวจสอบ Kernel อย่างละเอียดใช้ค�าสั่ง uname  –a

•	 ตรวจสอบว่าท�างานใน Level ใด ใช้ค�าสั่ง runlevel

Note
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การตรวจสอบและกําหนดTimezone

กําหนดคา Network Connection

เพื่อให้วันที่และเวลาของ RedHat ตรงกับโซน

เวลาของประเทศไทย เราก็สามารถตรวจสอบและ

ก�าหนดค่าได้ดังนี้

ตรวจสอบ Timezone

แสดงรายการ Timezone ของแต่ละประเทศ

ก�าหนด Timezone

# timedatectl

# timedatectl  list-timezones

# timedatectl  set-timezone  Asia/Bangkok

RedHat จะติดต่อกับเครื่องอื่นๆ ที่อยู่ภายใน

ระบบเครือข่ายเดียวกันได้ จะขึ้นอยู่กับค่า Net-

work Connection ที่ได้ก�าหนดไว้ในส่วนของ /

etc/sysconfig/network-script ซึ่งในบทนี้เรา

จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าไปก�าหนดค่าในไฟล์หรือ

ไดเรคทอรีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่า 

Network Connection กันอย่าง

ละเอียด และในส่วนท้ายบท จะพูด

ถึงการรีโมทเข้ามาควบคุมเครื่อง 

RedHat โดยใช้โปรโตคอล SSH 

ด้วย
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ifconfig เป็นค�าสั่งที่ใช้ในการจัดการค่าต่างๆ 

ของการ์ด LAN (Network Interface Card) ถือว่า

เป็นค�าสั่งส�าคัญและมีการใช้งานบ่อย หากเรียกใช้ค�า

สั่ง ifconfig โดยไม่มีการพิมพ์ค่าพารามิเตอร์ใดๆ ลง

ไป จะเป็นการสั่งให้แสดงผลค่าการท�างานของการ์ด 

LAN ขึ้นมา

ค�าสั่ง ifconfig จะแสดงผลค�าสั่งและค่าส�าคัญ

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของการ์ด LAN ดังนี้ 

ใช้ค�าสั่ง ifconfig

inet            แสดงหมายเลข IP Address V4 

netmask        แสดงหมายเลข Subnet Mask

broadcast  แสดงหมายเลข Broadcast Address 

inet6    แสดงหมายเลข IP Address V6

ether    แสดงหมายเลข MAC Address

RX packets และ TX packets แสดงจ�านวนแพ็กเก็ต (Packet) และสถานะของการรับ (RX) 

และส่ง (TX) 

RX bytes และ TX bytes แสดงขนาดรวมของแพ็กเก็ตที่ใช้ในการรับและส่ง

•	 # nmcli  dev  status (ตรวจสอบสถานะของการ์ดแลน)

•	 # nmcli  dev  show  ens33 (ตรวจสอบค่าคอนฟิก (IP 

Address) ของการ์ดแลนชื่อ ens33)

Note
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ก�ำหนดค่ำของกำร์ด LAN (Network Card)

การก�าหนดค่าการ์ด LAN เป็นสิ่งส�าคัญที่จะ

ท�าให้ RedHat เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ โดย

ปกติในขั้นตอนการติดตั้งจะมี 2 ทางเลือก คือ ให้

เครื่องรับหมายเลข IP จากเครื่อง DHCP Server ใน

ที่นี้อาจเป็น ADSL Router หรือ Firewall ก็ได้ อีก

ทางเลือกหนึ่ง คือ ก�าหนดหมายเลข IP ของการ์ด 

LAN ด้วยตัวเอง ซึ่งในขั้นตอนการติดตั้ง เราได้เลือก

แบบก�าหนดเองไปแล้ว ซึ่งสามารถย้อนกลับไปแก้ไข

ค่าต่างๆ เหล่านี้ได้ภายหลัง แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้จัก

ไฟล์และไดเรคทอรีที่เกี่ยวข้องกับค่า Network Con-

nection เหล่านี้กันก่อน

ทุกครั้งที่ RedHat บู๊ตขึ้นมาท�างาน จะมีการ

เรียกใช้งานและอ่านค่าไฟล์ Networking ที่เก็บอยู่

ใน /etc/sysconfig/network-scripts โดยในไดเรค

ทอรีนี้จะมีไฟล์ส�าคัญที่ชื่อ ifcfg-xxx ซึ่งค่าส�าคัญของ 

Network Connection จะอยู่ในไฟล์นี้

2.  หลังจากก�าหนดค่าที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเสร็จแล้ว ให้รีสตาร์ทเซอร์วิสทุกครั้งด้วยค�าสั่ง…

1.  เราสามารถเข้าไปก�าหนดค่าต่างๆ ของไฟล์ ifcfg-eth0 ได้ โดยใช้ค�าสั่ง…

# timedatectl

# systemctl  restart  network
# service  network  restart



50

ใช้ค�ำสั่ง Ping ตรวจสอบกำรรับส่งข้อมูล

ก�ำหนด DNS Resolver

Ping ย่อมาจาก Package Internet Groper 

เป็นค�าสั่งส�าหรับตรวจสอบการรับส่งข้อมูลระหว่าง 

เครื่องต้นทางกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เน็ตเวิร์ก

ปลาย

หากมีการตอบกลับจากเครื่องปลายทางก็คือ Web Server ของ Google ก็แสดงว่า RedHat ในเครือข่าย

ของเราสามารถเชื่อมต่อกับ Web Server ของ Google ได้แล้ว

เพื่อให้ RedHat สามารถติดต่อไปยังเครื่องอื่นด้วยชื่อเครื่อง (Host name) ได้ เราจะต้องก�าหนดหมายเลข 

IP ของเครื่องที่ท�าหน้าที่เป็น DNS Resolver ลงในไฟล์ /etc/resolv.conf โดย…

ตัวอย่าง หากต้องการตรวจสอบว่า RedHat จะ

สามารถติดต่อกับ Web Server ของ Google ได้

หรือไม่  ให้พิมพ์ค�าสั่ง

1.  เปิดไฟล์ /etc/resolv.conf ด้วยค�าสั่ง…

2.  ตรวจสอบหมายเลข IP ของเครื่องที่จะท�าหน้าที่เป็น DNS Resolver โดยหมายเลข IP ของ DNS Server 

ในไฟล์นี้จะถูกจัดการจากโปรแกรม Network Manager ซึ่งจะดึงค่ามาจากไฟล์ /etc/sysconfig/net-

work-script/ifcfg-ens33

# ping  -c 5  www.google.com

# ping  -c 5  www.google.com
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DNS ตัวแรกที่ถูกก�าหนดไว้จะถูกเรียกใช้งานก่อน ก็คือหมายเลข 8.8.8.8 หากตัวแรกมีปัญหา DNS ใน

บรรทัดที่สองก็คือเครื่องหมายเลข 8.8.4.4 จะท�างานแทนตามล�าดับลงไปเรื่อยๆ

ให้ทดสอบว่า DNS Server ที่ก�าหนด สามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยใช้ค�าสั่ง ping ออกไปยังเครื่องที่อยู่

เครือข่ายภายนอกด้วยชื่อเครื่อง เช่น

หากมีการ Reply ตอบกลับจากเครื่องปลาย

ทาง ก็แสดงว่าหมายเลข IP ของ DNS Resolver ที่

ก�าหนดลงไปสามารถใช้งานได้จริง

หรือจะเลือกใช้ค�าสั่ง dig เพื่อ Query ฐาน

ข้อมูล DNS ของ DNS Resolver ที่ต้องการตรวจ

สอบ เช่น ต้องการตรวจสอบ Record ใน DNS 

Server ของ google.com ให้พิมพ์ค�าสั่ง

หลังจากก�าหนด DNS Server ที่ต้องการใช้งาน

แล้ว หากต้องการให้เครื่องอื่นๆ ติดต่อมาที่เครื่อง Red-

Hat ด้วยชื่อเครื่อง จะต้องเข้าไปก�าหนดค่าของ host-

name ดังนี้

# ping  -c5  www.google.com

# dig  www.google.com

ก�ำหนดชื่อเครื่อง (Host)

1.  เปิดไฟล์ /etc/hostname โดยพิมพ์ค�าสั่ง...

2.  แก้ไขชื่อเครื่องเป็น...

# gedit  /etc/hostname

server1.admingroup.com
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เราสามารถก�าหนดค่า Network อย่างสะดวกรวดเร็วแทนการเข้าไปก�าหนดค่าทีละไฟล์ได้ด้วยค�าสั่ง 

nmtui ซึ่งเป็นการใช้งานแบบ Text GUI ของโปรแกรม Network Manager

ใช้เมนู Text GUI ก�ำหนดค่ำ Network ทั้งหมด

3.  เปิดไฟล์ /etc/hosts โดยพิมพ์ค�าสั่ง...

5.  รีสตาร์ท Service ของ Network โดยพิมพ์ค�าสั่ง...

4.  แก้ไขชื่อเครื่องเป็น...

6.  ทดสอบการแก้ไขชื่อเครื่อง โดยพิมพ์ค�าสั่ง.

# gedit  /etc/hosts

# systemctl  restart  network

# nmtui

127.0.0.1  server1.admingroup.com

192.168.0.10 server1.admingroup.com

::1   server1.admingorup.com 

# hostname  -f  (ส�ำหรับแสดงชื่อเครื่องแบบเต็ม)

หรือค�ำสั่ง...

# hostname  -s  (ส�ำหรับแสดงชื่อเครื่องแบบสั้น)
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2. จะปรากฏเมนู NetorkManager TUI ขึ้นมา ซึ่งเราสามารถก�าหนดค่าการท�างาน Network ทั้งหมดของ 

RedHat ได้จากเมนูเหล่านี้

การตดิตั�ง SSH Server

หลังจากก�าหนดค่าการท�างานของระบบเครือ

ข่ายให้กับ RedHat แล้ว ปัจจุบันการเข้าไปก�าหนด

ค่าการท�างานต่างๆ ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เรามักจะ

ใช้เครื่องไคลเอนต์ Log in เข้าไปมากกว่าที่จะไป

ท�างานที่หน้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง เพราะเหตุผล

ด้านความปลอดภัยและความสะดวกนั่นเอง 

ปัจจุบันโปรแกรมที่นิยมใช้ในการ Remote 

Log in จะใช้โปรแกรมประเภท Open SSH หรือ 

SSH (Secure Shell) ซึ่งคล้ายกับโปรแกรม

ประเภท Telnet แต่ SSH จะมีความปลอดภัย

มากกว่า เพราะมีการเข้ารหัสไว้ด้วย โดยปกติ Open 

SSH จะติดตั้งมากับ RedHat โดยสามารถตรวจ

สอบได้จากค�าสั่ง

หากตรวจสอบด้วยค�าสั่ง service sshd status แล้วไม่พบ SSH ก�าลังท�างานอยู่ ให้ติดตั้งลงไปใหม่ ใช้ค�าสั่ง

# systemctl  status  sshd       (ตรวจสอบว่า ssh ท�างานอยู่หรือไม่)

# systemctl  is-enabled  sshd      (ตรวจสอบว่า ssh ถูกเปดใช้ตอนบู๊ตเครื่อง)

# yum  install  openssh-server
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ที่เครื่องไคลเอนต์ (อาจเป็น Linux หรือ Windows 

7/10) จะต้องติดตั้งโปรแกรมประเภท SSH Client ลง

ไป เพื่อใช้เป็นหน้าต่าง Console ในการเข้ามาควบคุม

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ เช่น โปรแกรม putty, SecureCRT 

หรือ SSHSecureShellClient

ตัวอย่างนี้จะใช้โปรแกรม putty เนื่องจากใช้เป็น 

Open Source และใช้งานง่าย โดยดาวน์โหลดได้ที่ 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/

putty/download.html เมื่อเปิดโปรแกรม Putty 

ขึ้นมา ให้พิมพ์หมายเลข IP ของ RedHat ลงในช่อง 

Host Name และคลิกเลือกช่อง SSH ท�าให้ที่ช่อง Port 

โปรแกรมจะก�าหนดเป็น 22 เพราะเป็นพอร์ตท�างานของ 

SSH จากนั้นหากต้องการเซฟชื่อเก็บไว้เพื่อวันหลังจะได้ไม่

ต้องใส่หมายเลข IP ของเครื่อง RedHat อีกให้ก�าหนดชื่อ

เครื่องที่ช่อง Saved Session แล้วคลิกปุ่ม Save แล้ว

คลิกปุ่ม Open เพื่อรีโมท Log in เข้าสู่เครื่อง RedHat

เมื่อปรากฏหน้าต่าง Log in ขึ้นมา ให้พิมพ์ชื่อ

ยูสเซอร์และรหัสผ่านที่ต้องการ Log in ลงไป หาก

ข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถรีโมทเข้าไปที่เครื่อง 

RedHat ได้

ถ้าต้องการให้ SSH ถูกเรียกใช้ตอนบู๊ตเครื่องขึ้นมาใหม่ ให้พิมพ์ค�าสั่ง

หรือถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า SSH ถูกปิดการท�างานอยู่ ให้เปิดขึ้นมาท�างานอีกครั้งด้วยค�าสั่ง

# systemctl  start  sshd

# systemctl  status  sshd

# systemctl  enable  sshd

รีโมทด้วย SSH Client
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ถ้าต้องการให้การรีโมท SSH มีความปลอดภัยมาก

ขึ้น เราอาจก�าหนดให้ยูสเซอร์ที่จะรีโมทห้ามใช้ Root 

เข้ามา หรือให้ใช้เฉพาะยูสเซอร์บางคนหรือเฉพาะบาง

เครื่องเท่านั้นที่เข้ามาได้ โดยเข้าไปแก้ไขค่าในไฟล์ /etc/

ssh/sshd_config

1. เปิดไฟล์ /etc/ssh/sshd_config ด้วยค�าสั่ง...

2. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบรรทัดที่ 17 จะพบค�าสั่ง Port (ค่าปกติ คือ 22) เราสามารถแก้ไขเป็นพอร์ตอื่นๆ ที่

ไม่ใช่พอร์ตมาตรฐานของ SSH (22) ท�าให้นอกจากคนที่จะเข้ามาจะต้องใส่ชื่อ User และ Password ให้

ถูกแล้ว ต้องใส่หมายเลขพอร์ตที่เราก�าหนดไว้ด้วย จึงจะรีโมทเข้ามาได้

3. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปบรรทัดที่ 49 จะพบค�าสั่ง PermitRootLogin (ค่าปกติ คือ yes) แก้ไขค�าสั่งนี้ให้เป็น 

no เพื่อห้ามไม่ให้ Root สามารถรีโมทผ่านทาง SSH ได้

4. หากต้องการให้รีโมทเข้ามาเฉพาะยูสเซอร์และเครื่องที่มีหมายเลข IP ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นให้เพิ่มค�าสั่ง

ด้านล่างนี้ไว้ด้านบนของไฟล์

# gedit  /etc/ssh/sshd_config

Port  <หมายเลขพอร์ต>

PermitRootLogin  no

AllowUsers  root@192.168.1.105

ค�าสั่งนี้หมายความว่าอนุญาตให้ยูสเซอร์ root ที่ใช้เครื่องหมายเลข IP คือ 192.168.1.105 เท่านั้นจึงจะ

สามารถรีโมทเข้ามาได้

เพิ่มความปลอดภัยให้กับการรีโมทผ่าน SSH
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5. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใหม่ให้สั่งรีสตาร์ทเซอร์วิสของ SSH ด้วย โดยพิมพ์ค�าสั่ง…

# systemctl  restart  sshd

หลังจากที่ติดตั้ง SSH แล้ว จะมีการติดตั้ง 

Protocol ชื่อ SFTP ลงไปด้วย โดย SFTP จะเป็น 

Protocol ที่ท�างานคล้ายกับ FTP (File Transfer 

Protocol) เพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่อง 

RedHat กับเครื่องอื่นๆ ส�าหรับเครื่องไคลเอนต์ที่

ต้องการโยนไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่อง RedHat จะต้อง

ติดตั้งโปรแกรมประเภท SFTP Client เช่น Win-

SCP หรือ SSHSecureFileTransferClient

ตัวอย่างนี้จะทดสอบการใช้งานโปรแกรม Win-

SCP โดยที่เครื่องไคลเอนต์เรียกหน้าต่างโปรแกรม

ขึ้นมา ที่ช่อง Hostname ก�าหนดหมายเลข IP ของ

เครื่อง RedHat และที่ช่อง Port Number ให้ใส่

หมายเลขพอร์ตของ SFTP ลงไป (จะใช้พอร์ตเดียว

กับ SSH) แล้วที่พิมพ์ชื่อยูสเซอร์และรหัสผ่านลงใน

ช่อง User name และ Password ตามล�าดับ จาก

นั้นคลิกปุ่ม Login

การใช้ SFTP 

ในการรับส่งไฟล์ไปที่ RedHat
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รู้จักการติดตั้งโปรแกรมบน RedHat

ถึงแม้ว่า RedHat จะติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการใช้งานมาให้บางส่วนแล้ว แต่บางครั้งก็

อาจไม่เพียงพอ ในบทนี้จะแนะวิธีการติดตั้งและการอัปเดตโปรแกรมต่างๆ ของ RedHat ว่ามีวิธีใดบ้าง

และแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

RedHat จะเรียกชุดโปรแกรมส�าหรับการติดตั้งว่า 

“แพ็กเกจ” (Package) สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ

ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้ง่าย โดยการน�าเอาไฟล์ส�าคัญ

ต่างๆ ที่จ�าเป็นส�าหรับการติดตั้งมาคอมไพล์ (Com-

plie)  เป็นไฟล์แพ็กเกจที่มีนามสกุลเป็น .rpm ท�าให้

เราไม่จ�าเป็นต้องคอมไพล์ซอร์สโค้ดของโปรแกรมนั้น

เอง ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากของการคอมไพล์

ซอร์สโค้ดลงไปได้มาก

กำรเมำท์ไดรฟ์และกำรติดตั้งแพ็กเกจ
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การติดตั้งแพ็กเกจบน RedHat จะคล้ายกับ Redhat หรือ Fedora โดยมี 3 รูปแบบให้เลือก คือ

ในแผ่น DVD ติดตั้ง RedHat จะรวมเอาแพ็กเกจของโปรแกรมต่างๆ มาให้เกือบครบสมบูรณ์อยู่แล้ว ดังนั้นเรา

จึงสามารถติดตั้งแพ็กเกจจากในแผ่นได้เลย โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แต่ถ้าท�างานในเท็กซ์โหมดเราต้องเมา

ท์ไดรฟ์ CD/DVD ก่อนจึงสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์เหล่านั้นได้ (ส�าหรับในกราฟิกโหมด RedHat จะเมาท์

หรือติดต่อไดรฟ์ต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ)

1. ใส่แผ่น DVD ของ RedHat ลงในไดรฟ์ DVD จากนั้นสร้างไดเรคทอรี dvd ขึ้นมา (สร้างขึ้นมารองรับค�า

สั่ง mount เพื่อเอาข้อมูลที่อยู่ในแผ่น DVD ให้มาเก็บอยู่ภายในไดเรคทอรีนี้) โดยให้อยู่ภายใต้ไดเรคทอรี 

/mnt ด้วยค�าสั่ง…

2. ตรวจสอบไดรฟ์ที่ใส่แผ่น DVD ชื่อว่าอะไร ด้วยค�าสั่ง…

3. ให้สังเกตว่าจะปรากฏค�าสั่ง Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file 

system). /dev/sr0 has been opened read-only ขึ้นมา ก็แสดงว่าไดรฟ์ที่เราใส่แผ่น DVD เข้าไป

ชื่อว่า sr0 ซึ่งเราจ�าเป็นต้องรู้จักชื่อไดรฟ์ให้ถูกต้องก่อนจึงจะสามารถเมาท์ไดรฟ์ได้

5. จะปรากฏค�าสั่ง mount: /dev/sr0  is write-protected, mounting read-only ขึ้นมา ให้ลอง

ตรวจสอบไปที ่/mnt/dvd ว่ามกีารน�าเอาข้อมลูจากแผ่น DVD มาใช้บนไดเรคทอรดีงักล่าวหรอืยงั โดยใช้

ค�าสัง่…

4. เมาท์ไดรฟ์เพื่อน�าข้อมูลในแผ่น DVD มาใช้งานที่ /mnt/dvd โดยใช้ค�าสั่ง…

•	  ติดตั้งผ่านค�าสั่ง RPM (Redhat Package Manager) 

•	  ติดตั้งผ่านค�าสั่ง YUM (Yellow dog updater Modified) 

•	  ติดตั้งโดยการคอมไพล์ซอร์สโค้ดเองด้วยค�าสั่ง ./configure หรือ make เป็นต้น

การเมาท์ไดรฟ์ต่างๆ เข้ามาใช้งานใน RedHat

เมาท์ไดรฟ์ CD/DVD

# mkdir  /mnt/dvd

# partprobe

# mount  /dev/sr0  /mnt/dvd

# ls  /mnt/dvd
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1. ออกจากไดเรคทอรีที่มีการเมาท์ไดรฟ์ก่อน โดยใช้ค�าสั่ง…

2. ยกเลิกการเมาท์ไดรฟ์ ด้วยค�าสั่ง…

3. จากนั้นสั่งให้ไดรฟ์ DVD เปิดถาดใส่แผ่นออกมา ด้วยค�าสั่ง…

6. หากปรากฏไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ จากแผ่น DVD มาแสดงที่ /mnt/dvd ก็แสดงว่าการเมาท์ไดรฟ์ 

ส�าเร็จแล้ว

การยกเลิกเมาท์ไดรฟ์ 

ปกติ RedHat 7.x ในกราฟิกโหมด จะเมาท์ไดรฟ์ CD/DVD ให้โดยอัตโนมัติ

อยู่แล้ว โดยเมาท์ไปที่ /run/media/<ชื่อแผ่น CD/DVD> ตัวอย่างเช่น /

run/media/RedHat 7 x86_64

Note

การต้องการยกเลิกการเมาท์ไดรฟ์ (ทั้งไดรฟ์ DVD หรือ USB) ให้ใช้ค�าสั่ง umount ด้วยขั้นตอนดังนี้

# cd ..

# umount  /mnt/dvd

# eject
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การเมาท์ไดรฟ์ USB แบบ FAT

ในโหมด Command line เราจะต้องเมาท์ไดรฟ์ 

USB ด้วยตัวเอง โดยเมื่อเชื่อมต่อไดรฟ์ USB กับเครื่อง 

Linux แล้ว จากนั้น Linux HAL (Linux Hardware 

Abstraction Layer) จะท�าการตรวจสอบไดรฟ์ USB 

ของอุปกรณ์นั้นๆ ให้เราโดยอัตโนมัติ โดยจะมีข้อความ

แจ้งเตือนขึ้นมาว่าพบไดรฟ์ใหม่เชื่อมต่อเข้ามา แต่ยังไม่

ได้มีการ Mount เพื่อน�าไปใช้งานได้ โดยถ้าในขณะนั้น

เรามีการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เพียงลูกเดียวเป็น sda ไดรฟ์ 

USB ใหม่ที่เชื่อมต่อเข้ามาจะแสดงเป็น sdb ในตัวอย่าง

นี้จะมีข้อความแจ้งว่าเป็นไดรฟ์ [sdd]

ปกติเมื่อระบบไฟล์ที่ใช้บนไดรฟ์ USB จะเป็นแบบ VFAT และเมื่อเริ่มต้นจะมีเพียง Partition เดียวเท่านั้น

คือ sdd1 หากเราต้องการใช้งาน จะต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาส�าหรับการ Mount ไปใช้งานบนไดรฟ์ USB 

ด้วย (เพื่อเป็นตัวแทนของไดรฟ์ USB นั่นเอง)

1. ตรวจสอบว่าไดรฟ์ USB ชื่อว่าอะไร โดยพิมพ์ค�าสั่ง...

3. ตัวอย่างนี้จะสร้างโฟลเดอร์ชื่อ /mnt/usb ขึ้นมา โดยใช้ค�าสั่ง...

4. จากนั้นให้ท�าการ Mount โฟลเดอร์ /mnt/usb ไปใช้งานบนไดรฟ์ USB โดยใช้ค�าสั่ง...

2. จะเห็นว่าไดรฟ์ USB ที่เข้ามาชื่อ /dev/sdd1

# fdisk  -l

# mkdir  /mnt/usb

# mount  –t  vfat  /dev/sdd1  /mnt/usb
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5. ตรวจสอบการเมาท์ว่าส�าเร็จหรือไม่ โดยใช้ค�าสั่ง...

# df  –h

# umount  /mnt/usb

หากต้องการยกเลิกการใช้งาน ให้ Unmount ไดรฟ์ USB ออก โดยใช้ค�าสั่ง umount

* ส�าหรับในกราฟิกโหมด ไม่จ�าเป็นต้องเมาท์ไดรฟ์ก็สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์ได้เลย
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การติดตั้งแพ็กเกจด้วยค�าสั่ง RPM (Redhat 

Package Manager) บริษัท Redhat เป็นผู้พัฒนาขึ้น

ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้ใน Linux ของ Redhat, Fedora 

และ RedHat แต่การใช้ค�าสั่งนี้อาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญ

พอสมควร เนื่องจากบางโปรแกรมจะมีแพ็กเกจที่เชื่อม

โยงกันหลายไฟล์ 

เราจะต้องใช้ค�าสั่ง RPM ให้ติดตั้งแพ็กเกจเหล่านั้นให้

ครบทั้งหมดด้วยตัวเอง (ให้ทดสอบการติดตั้ง nmap 

โดยเข้าไปในแผ่น DVD โฟลเดอร์ Packages แล้วใช้

ค�าสั่ง ls | grep nmap เพื่อให้แสดงเฉพาะ nmap)

ติดตั้งและจัดการแพ็กเกจด้วยค�าสั่ง RPM

rpm  -ivh  <ชื่อแพ็กเกจ>      (ติดตั้งแพ็กเกจแบบดูรายละเอียดของการติดตั้ง)

rpm  -q  <ชื่อแพ็กเกจ>      (ตรวจสอบแพ็กเกจนี้ได้มีการติดตั้งลงในเครื่องหรือยัง)

rpm  -qa|grep  <ชื่อแพ็กเกจ>     (ตรวจสอบเฉพาะแพ็กเกจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับๆ แพ็กเกจนี้)

rpm  -ql  <ชื่อแพ็กเกจ>|less     (ตรวจสอบชื่อไฟล์และไดเรคทอรีที่เกี่ยวข้องกับแพ็กเกจนี้)

rpm  -qi  <ชื่อแพ็กเกจ>         (ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ หรือเวอร์ชั่นของแพ็กเกจ)

rpm  -Uvh  <ชื่อแพ็กเกจ>     (อัปเดตแพ็กเกจโดยให้มีการแสดงรายละเอียดต่างๆ)

rpm  -e  <ชื่อแพ็กเกจ>      (ลบแพ็กเกจนี้ออกจากเครื่อง)

# rpm  -ivh  nmap-6.40-7.el7.x86_64.rpm

# rpm  -q  nmap

# rpm  -qa | grep  nmap

# rpm  -ql  httpd | less

# rpm  -qi  nmap

# rpm  -Uvh  nmap

# rpm  -e  nmap
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YUM (Yellowdog Updater Modified) เป็น

ค�าสั่งที่ใช้ในการติดตั้งและจัดการแพ็กเกจเช่นเดียวกับ 

RPM เพียงแต่ YUM จะใช้งานง่ายกว่า เพราะนอกจาก

จะติดตั้งแพ็กเกจหลักแล้ว ยังไปดาวน์โหลดแพ็กเกจ

ส�าคัญที่เชื่อมโยงกับแพ็กเกจหลักมาให้ด้วย จึงท�าให้การ

ติดตั้งแพ็กเกจครบสมบูรณ์กว่า ส�าหรับใน RedHat จะ

ใช้ค�าสั่งนี้ได้ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานก่อน ดังนี้

การลงทะเบียนเพื่อใช้ค�าสั่ง YUM 

ติดตั้งโปรแกรมแบบออนไลน์

1. เข้าไปที่ www.redhat.com เพื่อลงทะเบียนสมัครสมาชิก

2. เรียกโปรแกรมส�าหรับการลงทะเบียน โดยพิมพ์ค�าสั่ง…

# subscription-manager-gui
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3. เมื่อปรากฏหน้าต่าง Subscription Manager ให้คลิกปุ่ม Register

4. คลิกปุ่ม Next

5. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนกับ www.redhat.com ลงไป แล้วคลิกปุ่ม Register
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6. หากทุกอย่างถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม Attach

7. เราจะสามารถใช้งานติดตั้งและอัปเดต Packages กับทาง Server ของ RedHat ได้ 30 วัน
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ติดตั้งและจัดการแพ็กเกจด้วยค�าสั่ง YUM
โดยปกติการใช้ค�าสั่ง YUM จะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้ไปค้นหาแพ็กเกจต่างๆ ส�าหรับใช้ในการ

ติดตั้ง (ทดสอบการติดตั้ง elinks)

yum  list  <ชื่อแพ็กเกจ>      (ตรวจสอบแพ็กเกจที่ต้องการว่าถูกติดตั้งหรือยัง)

yum  install  <ชื่อแพ็กเกจ>     (ติดตั้งแพ็กเกจที่ต้องการ)

yum  list  installed | less      (แสดงแพ็กเกจที่ติดตั้งในเครื่อง)

yum  info  <ชื่อแพ็กเกจ>        (ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ หรือเวอร์ชั่นของแพ็กเกจ)

yum  remove  <ชื่อแพ็กเกจ>     (ลบแพ็กเกจออกจากเครื่อง)

yum  repolist       (แสดงแหล่งดาวน์โหลดแพ็กเกจที่ก�าหนดอยู่ในเครื่อง)

yum  list  available       (แสดงแพ็กเกจจากแหล่งดาวน์โหลดที่สามารถติดตั้งได้)

yum  check-update   (ตรวจสอบแพ็กเกจที่อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่จากแหล่งดาวน์โหลด)   

yum  update  <ชื่อแพ็กเกจ>       (อัปเดตแพ็กเกจที่ต้องการ)

yum  -y  update           (อัปเดตแพ็กเกจทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง)

# yum  list  elinks

# yum  install  elinks

# yum  list  installed | less

# yum  info  elinks

# yum  remove  elinks

# yum  repolist

# yum  list  available

# yum  check-update

# yum  update  elinks

# yum  -y  update 
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ไฟล์และไดเรคทอรี

 การทําความเขาใจโครงสรางของไฟลและไดเรคทอรีของ RedHat ถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะจะชวยใหเรามองภาพ

เสนทางการเชื่อมโยงและสามารถใชคําสั่งเพื่อเขาไปจัดการไฟลและโฟลเดอรตางๆ ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว

โครงสร้างไฟล์และไดเรคทอรีบน Linux จะมีลักษณะเป็นแบบ “ต้นไม้ (Tree)” ส่วนบนสุดจะเรียกว่า “Root 

ไดเรคทอรี” แทนด้วยเครื่องหมาย / (Back Slash) ในระดับล่างลงมาจะประกอบด้วย ไดเรคทอรี ย่อยต่างๆ ตาม

ระดับ (Level) ดังรูปด้านล่าง

โครงสร้างไฟล์และไดเรคทอรีบน Linux
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โดยในแต่ละไดเรคทอรีก็จะมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่ต่างกัน โดยไดเรคทอรีส�าคัญที่ควรรู้จัก มีดังนี้

•	 / : เป็น Root ไดเรคทอรี (รูท ไดเร็คทอรี) ของ Linux จะอยู่ชั้นบนสุด และด้านล่างจะประกอบด้วยไดเรค

ทอรีย่อยต่างๆ

•	 /bin : เก็บไฟล์โปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งลงเครื่อง และค�าสั่งที่ใช้ในการจัดการ (Utilities) ของระบบ 

เปรียบได้กับเป็นโฟลเดอร์ System32 ของ Windows นั่นเอง 

•	 /boot : เก็บเคอเนลและไฟล์ส�าคัญในการบู๊ตเครื่อง (Boot Loader) เช่น LILO หรือ GRUB

•	 /dev : เก็บไฟล์ของอุปกรณ์ต่างๆ (Device File) ที่ใช้ส�าหรับการอ้างอิงตัวอุปกรณ์ เพราะบน Linux ทุก

อย่างจะถูกเก็บค่าเป็นไฟล์ทั้งหมด เช่น ฮาร์ดดิสก์จะถูกเก็บที่ /dev/hda, พริ้นเตอร์เก็บที่ /dev/lp หรือ

พอร์ต COM1 เก็บที่ /dev/tty0 

•	 /etc : เป็นไดเรคทอรีส�าคัญ เก็บไฟล์คอนฟิก (Configuration) ของโปรแกรมต่างๆ, ไดเรคทอรีที่ใช้

ในการเซ็ตอัประบบ และค่าการท�างานของระบบเครือข่าย เช่น rc.local, รหัสผ่านหรือไฟล์ที่เกี่ยวกับ

ยูสเซอร์

•	 /home : เก็บไดเรคทอรีของยูสเซอร์ทุกคนที่สร้างขึ้นมาในระบบ (ยกเว้นยูสเซอร์ Root)

•	 /lib : เก็บค่าไลบราลี (Library) แบบไดนามิคที่ส�าคัญต่อการเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ คล้ายกับการท�างาน

ของไฟล์ .DLL ของ Windows 

•	 /lost+found : เก็บไฟล์ที่เสียหายจากการท�างานที่ผิดพลาด เช่น ปิดเครื่องไม่ดี หรือไฟดับในขณะที่

เครื่องก�าลังเรียกใช้ไฟล์นั้นๆ อยู่ โดยโปรแกรม fsck จะท�าการตรวจสอบเมื่อบู๊ตเครื่องขึ้นมาใหม่ แล้วเขียน

ไฟล์ที่ผิดพลาดนั้นลงใน /lost+found

•	 /mnt : ใช้ส�าหรับการเมาท์อุปกรณ์และระบบไฟล์ของพาร์ทิชั่นต่างๆ

•	 /opt : เก็บไฟล์โปรแกรมที่ได้จากการคอมไพล์ด้วยตัวเอง

•	 /proc : เก็บข้อมูลในขณะที่มีการโพรเซสและเป็นเพียงไฟล์เสมือน (Virtual File System) ที่ใช้ในการ

ก�าหนดค่าการท�างานของเคอเนล

•	 /root : เป็นไดเรคทอรีของยูสเซอร์ Root  

•	 /sbin : เก็บไฟล์โปรแกรมที่ท�างานในขณะที่บู๊ตระบบ โดยมีเพียงยูสเซอร์ Root เท่านั้นที่มีสิทธิสั่งรันได้ 

•	 /tmp : เก็บไฟล์ขยะหรือไฟล์ชั่วคราวของยูสเซอร์ทุกคน

•	 /srv : เก็บไฟล์ข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการด้านต่างๆ

•	 /usr : เก็บไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งลงเครื่องรวมถึงไฟล์ข้อมูลของระบบด้วย เปรียบเสมือนกับ

โฟลเดอร์ Program Files ของ Windows

•	 /var : เก็บ Log File ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยข้อมูลในไดเรคทอรีจะถูกอ่านเขียนอยู่ตลอด
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การท�าความรู้จักและเรียนรู้กับค�าสั่งต่างๆ ที่ส�าคัญจะช่วยให้การท�างานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

ค�าสั่งในการจัดการไฟล์และไดเรคทอรี

ls (ย่อมาจาก list) เป็นค�าสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดของไฟล์ต่างๆ ที่อยู่ภายในไดเรคทอรี เช่น ใน ได

เรคทอรีนี้มีกี่ไฟล์และคุณสมบัติของไฟล์ต่างๆ มีอะไรบ้าง โดยมีรูปแบบค�าสั่งดังนี้

ค�าสั่ง ls ตรวจสอบรายละเอียดของไฟล์ในไดเรคทอรี

cd (ย่อมาจาก change Directory) เป็นค�าสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนไปยังไดเรคทอรีต่างๆ โดยมีรูปแบบค�าสั่ง 

ค�าสั่ง cd เปลี่ยนไดเรคทอรี

# ls  [option]  [file]

# cd  [directory name]

ls แสดงรายชื่อไฟล์

cd  /usr/bin เข้าไปที่ไดเรคทอรีชื่อ /usr/bin

ls  -l แสดงรายละเอียดของไฟล์ เช่น วันที่, เวลา, สิทธิ์ Permission, 

ชื่อเจ้าของ

cd กลับไปที่ Home Directory ของยูสเซอร์

ls  -a แสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่ถูกซ่อน (น�าหน้าด้วย .)

cd  / กลับไปที่ / (Root Directory)

ls  *.txt แสดงเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล txt

cd  - ยกเลิกค�าสั่ง cd ก่อนหน้านี้

ls  test*.* แสดงเฉพาะทุกไฟล์ที่มีค�าน�าหน้าว่า test

cd  .. ย้อนกลับไปไดเรคทอรีก่อนหน้านี้ 1 ขั้น
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pwd (ย่อมาจาก print working Directory) เป็นค�าสั่งที่แสดงต�าแหน่งที่อยู่ของไดเรคทอรีปัจจุบัน เช่น หลัง

จากที่มีการย้ายไปยังหลายๆ ไดเรคทอรี จนอาจจ�าไม่ได้ว่าขณะนี้เราอยู่ในไดเรคทอรีใด ให้ลองพิมพ์ค�าสั่งนี้ลงไป ก็จะ

แสดงต�าแหน่งของไดเรคทอรีปัจจุบันขึ้นมา

ค�าสั่ง pwd แสดงต�าแหน่งปัจจุบัน

touch เป็นค�าสั่งในการสร้างไฟล์เปล่าขึ้นมา โดยมีรูปแบบค�าสั่ง ดังนี้

ค�าสั่ง touch สร้างไฟล์เปล่า

mkdir (ย่อมาจาก make directory) เป็นค�าสั่งสร้างไดเรคทอรีใหม่ขึ้นมา โดยมีรูปแบบค�าสั่งดังนี้

ค�าสั่ง mkdir สร้างไดเรคทอรีใหม่

cp (ย่อมาจาก copy) เป็นค�าสั่งที่ใช้ในการก๊อบปี้ไฟล์  โดยมีรูปแบบค�าสั่ง ดังนี้

ค�าสั่ง cp ก๊อบปี้ไฟล์และไดเรคทอรี

# pwd

# touch  [file name]

# mkdir  [option]  [directory name]

# cp  [option]  [source  file]  [target  file]

touch  text1 สร้างไฟล์ชื่อ text1 ขึ้นมา

mkdir  folder1 สร้างไดเรคทอรีใหม่ขึ้นมาชื่อ folder1

mkdir  folder1  folder2 สร้างไดเรคทอรีใหม่ชื่อ folder1 และ folder2

mkdir  /home/user1/folder1 สร้างไดเรคทอรีใหม่ชื่อ folder1 โดยเก็บไว้ที่ /home/user1

mkdir  -p  folder1/sub1 สร้างไดเรคทอรีใหม่ชื่อ folder1 และมีการสร้างโฟลเดอร์ย่อยชื่อ 

sub1 ในครั้งเดียวกันด้วย

cp  -p  test1  test2 ก๊อบปี้ไฟล์ชื่อ test1 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น test2 โดยที่ค่า

เวลาในการแก้ไขไฟล์และสิทธิ์ Permission ต่างๆ ยังคงเหมือน

ไฟล์ต้นฉบับทุกอย่าง
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# cp  [option]  [source  file]  [target  file]

# rm  [option]  [file name|directory name]

mv  test  /home/testdd

rm  test1

mv  test1  copytest

rm  -r  fol1

Rm  -rf  fol1

ย้ายไดเรคทอรีชื่อ test ไปเก็บไว้ใน /home โดยให้เปลี่ยนชื่อ

สั่งลบไฟล์ชื่อ test1

เปลี่ยนชื่อไฟล์ test1 เป็น copytest

สั่งลบไดเรคทอรีชื่อ fol1 หากมีไฟล์หรือโฟลเดอร์อยู่ภายในได

เรคทอรีนี้จะมีการถามก่อนว่าต้องการลบหรือไม่

สั่งลบไดเรคทอรีชื่อ fol1 รวมถึงไฟล์และไดเรคทอรีย่อยที่อยู่

ภายในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดด้วย

cp  -p  test1  /doc/test2 ก๊อบปี้ไฟล์ชื่อ test1 ไปเก็บไว้ที่ /doc พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น 

test2 โดยที่ค่าเวลาในการแก้ไขไฟล์และสิทธิ์ Permission ต่างๆ 

ยังคงเหมือนไฟล์ต้นฉบับทุกอย่าง

cp  -rp  /root/folder1  

/test/folder2
ก๊อบปี้ไดเรคทอรีชื่อ folder1 (รวมถึงไฟล์และไดเรคทอรีย่อยที่อยู่

ภายใน) ไปยัง /test พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น folder2

mv (ย่อมาจาก move) เป็นค�าสั่งในการย้ายหรือชื่อไฟล์และ ไดเรคทอรี โดยมีรูปแบบค�าสั่ง ดังนี้

ค�าสั่ง mv ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์และไดเรคทอรี

rm (ย่อมาจาก remove file) เป็นค�าสั่งที่ใช้ในการลบไฟล์และไดเรคทอรีที่ไม่ต้องการทิ้งไป โดยมีรูปแบบค�า

สั่งดังนี้

ค�าสั่ง rm สั่งลบไฟล์และไดเรคทอรี

cat เป็นค�าสั่งที่ใช้ในการก๊อบปี้หรือแสดงข้อความในไฟล์ต่างๆ เช่น สั่งก๊อบปี้ข้อความในไฟล์หนึ่งไปยังอีกไฟล์

หนึ่ง หรือสั่งให้แสดงข้อความในไฟล์ที่ต้องการออกมา รวมถึงสามารถเชื่อมต่อข้อความจากไฟล์ต่างๆ มาสร้างเป็นอีก

ไฟล์หนึ่งได้ด้วย โดยมีรูปแบบค�าสั่งดังนี้

ค�าสั่ง cat การจัดการข้อความในไฟล์
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# cat  [option]  [file name]

cat  text1

cat  text1  >  /home/user1/text2

cat  text1  text2  >  textcenter

cat  text1  >>  text2

สั่งให้แสดงข้อความที่อยู่ในไฟล์ text1

สั่งให้ก๊อบปี้ข้อความในไฟล์ text1 ไปยังไฟล์ text2 

ที่อยู่ใน /home/user1

รวมข้อความจากไฟล์ text1 และ text2 ไปไว้ในไฟล์

ใหม่ชื่อ textcenter

ก๊อบปี้ข้อความจากไฟล์ text ไปไว้ที่ไฟล์ text2 โดย

ข้อความจากไฟล์ text1 จะไปต่อข้อความที่บรรทัด

สุดท้ายของไฟล์ text2

tail เป็นค�าสั่งที่ใช้แสดงข้อมูลส่วนท้ายของไฟล์ที่ต้องการ โดยค่าเริ่มต้นจะแสดงที่ 10 บรรทัดสุดท้าย โดยอาจ

ก�าหนดให้มีการแสดงผลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องก็ได้ ดังนั้นจึงเหมาะส�าหรับการตรวจสอบไฟล์ที่มีข้อมูล

จ�านวนมาก หรือไฟล์ข้อมูลที่มีการอัพเดทตลอด เช่น Log Files ต่างๆ โดยมีรูปแบบค�าสั่ง ดังนี้

ค�าสั่ง tail แสดงข้อมูลส่วนท้ายของไฟล์

# tail  [option]  [directory]

tail  /root/install.log.syslog

tail  -f  /var/log/messages

tail  -f  -n2 /var/log/httpd/ 

access_log

แสดงบันทึก Log ในไฟล์ install.log.syslog

แสดงบันทึก Log ในไฟล์ /var/log/message โดย

ให้แสดงการอัปเดตบันทึก Log ต่อเนื่อง

แสดงบันทึก Log ใน /var/log/httpd/access_log 

โดยให้แสดงทีละ 2 แถวและมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
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head จะมีการท�างานที่ตรงข้ามกับ tail คือ แสดงข้อมูลส่วนต้นของไฟล์ โดยมีรูปแบบค�าสั่ง ดังนี้

ค�าสั่ง head แสดงข้อมูลส่วนต้นของไฟล์

find เป็นค�าสั่งในการค้นหาไฟล์และไดเรคทอรีที่ต้องการ โดยมีรูปแบบค�าสั่งดังนี้

ค�าสั่ง find ค้นหาไฟล์ที่ต้องการ

# head  [option]  [directory]

# find  [path]  [option]

head  install.log

find  /etc  -name  m*.*  

find  /root  -name  *.txt 

head  -n2  /var/log/message

แสดงบันทึก Log ในไฟล์ install.log ค่าเริ่มต้นจะ

แสดงทีละ 10 บรรทัด

ค้นหาไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร m ใน /etc

ค้นหาไฟล์ที่เป็นนามสกุล .txt ใน /root

แสดงบันทึก Log ในไฟล์ /var/log/message โดย

ให้แสดงเพียง 2 บรรทัดแรก

74
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grep เป็นค�าสั่งที่ใช้ในการกรองข้อมูลที่มีจ�านวนมากๆ เพื่อให้มีการแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการ หรือใช้

ค้นหาค�าและข้อความต่างๆ ภายในไฟล์ โดยมีรูปแบบค�าสั่งดังนี้

ค�าสั่ง grep กรองข้อมูลที่ต้องการ

สัญลักษณ์ | (pipe) เป็นการน�าผลลัพธ์ที่ได้จากค�าสั่งหรือโปรแกรมหนึ่ง ส่งไปยังอีกค�าสั่งหนึ่งเพื่อให้มีการ

ท�างานต่อ ตัวอย่างเช่น

ค�าสั่ง pipe (สัญลักษณ์ |)

สัญลักษณ์ > (redirection) ใช้เปลี่ยนทิศทางของ Input และ Output ที่ได้รับข้อมูลจากเมาส์, คีย์บอร์ด 

หรือจากค�าสั่งอื่นๆ ตัวอย่างเช่น

ค�าสั่ง redirection (สัญลักษณ์ >)

 # grep  [data]  [path]

grep  test  f1 

grep  -c  test  f1

ls  |grep  text

ps |grep  http

grep  -n  test  f1

grep  -n  test  f1

ls  >  test.txt

grep  -i  test  f1

ls  | less

echo  server1  >  text1

echo  lastline  >>  text1

ให้แสดงข้อความ test ที่อยู่ในไฟล์ f1

ตรวจสอบค�าว่า test มีกี่บรรทัดในไฟล์ f1

ให้แสดงไฟล์ที่มีชื่อน�าหน้าว่า text

ให้แสดงเฉพาะ Process ของ http

ให้แสดงข้อความ test ที่อยู่ในไฟล์ f1 พร้อมกับ

แสดงเลขบรรทัดด้วย

เอาผลลัพธ์ที่ได้จากค�าสั่ง ls ส่งไปท�างานต่อที่ค�าสั่ง grep ผลที่

ได้คือ จะมีการแสดงผลเฉพาะไฟล์หรือไดเรคทอรีที่น�าหน้า 

ว่า test

น�าผลลัพธ์ที่ได้จากค�าสั่ง ls ไปเก็บไว้ในไฟล์ text.txt

ให้แสดงข้อความ test ที่อยู่ในไฟล์ f1 โดยไม่สนใจว่า

เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่

เอาผลลัพธ์ที่ได้จากค�าสั่ง ls ส่งไปท�างานต่อที่ค�าสั่ง less ผล

ที่ได้คือ ให้มีการแสดงผลไฟล์หรือไดเรคทอรีทีละหน้าจอ

เขียนข้อความ “server1” ลงในไฟล์ text1

เขียนข้อความ “lastline” ในบรรทัดสุดท้ายของไฟล์ text1
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echo เป็นค�าสั่งที่ใช้แสดงค่าหรือข้อความออกทาง Output เช่น แสดงค่าในตัวแปร หรือแสดงข้อความที่

ต้องการออกทางจอภาพ รวมถึงการเขียนข้อความลงในไฟล์ที่ต้องการ โดยมีรูปแบบค�าสั่ง ดังนี้

ค�าสั่ง echo แสดงข้อความออกทาง Output

more และ less เป็นค�าสั่งที่ใช้ในการอ่านข้อมูลในไฟล์ หรือแสดงผลข้อมูลในไดเรคทอรีทีละหน้า แตกต่างกัน

เพียงแค่ less จะมีความสามารถมากกว่า โดยสามารถเลื่อนดูข้อมูลขึ้นลงได้และมีค�าสั่งในการค้นหาข้อมูล โดยหา

ต้องการค้นหาค�าใด ก็ให้กดปุ่ม / แล้วตามด้วยตัวอักษรหรือชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา โดยรูปแบบของค�าสั่งมีดังนี้

ค�าสั่ง more และ less อ่านและแสดงข้อมูลทีละหน้า

# echo  [option]  [message]

# more  [file name]

# less [file name]

echo  servername=server > text1

echo  test

more  text1

echo  $SHELL

less  text1

เขียนข้อความ “servername=server” ลงในไฟล์

ชื่อ text1 (หากไม่มีไฟล์ text1 จะมีการสร้างไฟล์ชื่อ 

text1 ขึ้นมาด้วย)

แสดงข้อความ “test” ออกทางจอภาพ

แสดงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ text1 ทีละหน้า

แสดงค่าที่อยู่ในตัวแปร SHELL ขึ้นมา (ผลลัพธ์ที่ได้ 

คือ /bin/bash)

แสดงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ text1 ทีละหน้า โดยสามารถ

เลื่อนข้อมูลขึ้นลงทีละบรรทัดเพื่อดูข้อมูลย้อนหลังได้
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กำรจัดกำร User Account และ Group

RedHat เป็นระบบปฏิบัติการที่รองรับการท�างานแบบ Multi User ที่สามารถใช้งานได้หลายยูสเซอร์ในเครื่อง

เดียวกัน ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดสิทธิ์การใช้งานของแต่ละยูสเซอร์ให้แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง

 ใน Linux จะแบ่ง User Account ที่สามารถ Log in ได้อยู่ 2 ประเภท คือ Root User เป็นยูสเซอร์ที่

มีสิทธิ์บริหารจัดการและควบคุมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกอย่าง จึงเป็นยูสเซอร์คนเดียวที่สามารถจัดการยูสเซอร์ต่างๆ ให้

กับผู้ใช้แต่ละคนได้ ส่วนยูสเซอร์อีกประเภทหนึ่ง คือ ยูสเซอร์ธรรมดาที่ถูกจ�ากัดสิทธิ์ส�าคัญบางอย่างหรือได้รับสิทธิ์

เฉพาะเท่าที่จ�าเป็นต้องใช้งาน รวมถึงไม่สามารถบริการจัดการยูสเซอร์ในระบบได้

ในการจัดการ User Account และ Group จะมีไฟล์ส�าคัญอยู่ 3 ไฟล์ที่ควรท�าความรู้จัก

•	 /etc/passwd เป็นไฟล์ที่เก็บรายชื่อ User Account รวมถึงข้อมูลส�าคัญต่างๆ ของยูสเซอร์ทุกคนไว้  

เช่น ชื่อยูสเซอร์, รหัสผ่าน, หมายเลขยูสเซอร์ หรือชื่อ Home Directory ส่วนตัว 

•	 /etc/shadow เป็นไฟล์ที่เก็บรหัสผ่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรหัสผ่านของยูสเซอร์ทั้งหมด 

•	 /etc/group เป็นไฟล์ที่เก็บรายชื่อและข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มที่มีในระบบ เช่น ชื่อกลุ่ม, หมายเลขกลุ่ม 

หรือสมาชิกในกลุ่ม

ไฟล์ส�าคัญในการจัดการ User Account และ Group
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เราสามารถเรียกดูข้อมูลในไฟล์ /etc/passwd โดยใช้ค�าสั่ง

ในไฟล์นี้ประกอบด้วยข้อมูลใน Field ต่างๆ ดังนี้

•	 Name     ชื่อยูสเซอร์

•	 Password    รหัสผ่าน

•	 UID     หมายเลขประจ�าตัวของยูสเซอร์

•	 GID     หมายเลขประจ�ากลุ่ม

•	 Description    รายละเอียดอื่นๆ เช่น ชื่อหรือนามสกุลของยูสเซอร์

•	 Home Directory   ชื่อไดเรคทอรีส่วนตัวของยูสเซอร์

•	 Command    Shell ที่ยูสเซอร์ใช้

ข้อมูลส�ำคัญใน /etc/passwd

 # grep  [data]  [path]

Name  :  Password  :  UID  :  GID  :  Description  :  Home Directory  :  Command
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ข้อมูลส�ำคัญใน /etc/shadow

เราสามารถเรียกดูข้อมูลในไฟล์ /etc/shadow โดยใช้ค�าสั่ง

ในไฟล์นี้ประกอบด้วยข้อมูลใน Field ต่างๆ ดังนี้

เราสามารถเรียกดูข้อมูลในไฟล์ /etc/group โดยใช้ค�าสั่ง…

ในไฟล์นี้ประกอบด้วยข้อมูลใน Field ต่างๆ ดังนี้

# cat  /etc/shadow

Name  :  Password  : Lastchg  :  Min  :  Max  :  Warn  :  Inactive  :  Expire  :  Flag

Group name  :  Password  :  GID  :  Member

# cat  /etc/group

•	 Name    ชื่อยูสเซอร์

•	 Password    รหัสผ่าน (ถูกเข้ารหัสไว้)

•	 Lastchg    วันที่เปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด

•	 Min     วันที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้อีกครั้ง

•	 Max     วันหมดอายุของรหัสผ่าน

•	 Warn    แจ้งเตือนวันหมดอายุของรหัสผ่าน

•	 Inactive    วันที่ยกเลิกการใช้งานยูสเซอร์คนนี้หลังจากรหัสผ่านหมดอายุ

•	 Expire     วันที่ยูสเซอร์หมดอายุ

ข้อมูลส�ำคัญใน /etc/group
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การสร้างกลุ่มของยูสเซอร์ มีรูปแบบค�าสั่งดังนี้

โดยมี Options ที่ใช้งานบ่อยดังนี้

ตัวอย่างการใช้ค�าสั่ง ต้องการสร้าง Group ใหม่ชื่อ testgroup โดยก�าหนดให้มีหมายเลข GID เป็น 801  

ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

หากต้องการแก้ไขค่าต่างๆ ของกลุ่ม เช่น เปลี่ยนหมายเลข GID, ชื่อกลุ่ม, หรือลบกลุ่มที่ไม่ต้องการออกไป ให้

ใช้ค�าสั่งดังนี้

หากต้องการตรวจสอบว่าที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์มีกลุ่มอะไรอยู่บ้าง ให้ไปตรวจสอบที่ /etc/group โดยพิมพ์ค�าสั่ง…

•	 เปลี่ยนหมายเลข GID ของกลุ่มชื่อ testgroup เป็นหมายเลข 1008 ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 เปลี่ยนชื่อกลุ่มจาก testgroup เป็น testg ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 ลบกลุ่มชื่อ testg ออก ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

# groupadd  [option]  [group name]

# groupadd  -g  801  testgroup

# cat  /etc/group

# groupmod  -g  1008  testgroup

# groupmod  -n  testg  testgroup

# groupdel  testg

•	 Group name    ชื่อกลุ่ม

•	 Password    รหัสผ่านเข้ากลุ่ม (ปกติไม่ได้ใช้)

•	 GID     หมายเลขประจ�ากลุ่ม

•	 Member     ชื่อยูสเซอร์ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

สร้ำงกลุ่มใหม่

กำรแก้ไขและกำรจัดกำรกลุ่ม

-g  <GID>  ก�าหนดหมายเลขประจ�ากลุ่ม (GID)
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สร้ำงยูสเซอร์ใหม่

เมื่อต้องการสร้าง User เราจะต้องเข้ามาด้วยสิทธิ์ root ก่อน จากนั้นใช้ค�าสั่ง useradd ในการสร้าง โดยมีรูป

แบบของค�าสั่งดังนี้

# useradd  [option]  [user name]

•	 ตัวอย่างการสร้างยูสเซอร์ใหม่ ชื่อ user1 ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 ถ้าต้องการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของยูสเซอร์ ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 จากนั้นก�าหนด Password ให้กับ User1 โดยพิมพ์ค�าสั่ง…

# useradd  user1

# cat  /etc/passwd

# passwd  user1     (ใช้ค�าสั่ง passwd เพื่อตั้งรหัสผ่านให้ user1)

Changing password for user user1.

New password:     (ตั้งรหัสผ่าน (ไม่ควรน้อยกว่า 6 ตัวอักษร))

Retype new password:    (ยืนยันรหัสผ่าน)

Passwd: all authentication token updated successfully

โดยมี Options ที่ใช้งานบ่อยดังนี้

-u  [UID]   ก�าหนดหมายเลขประจ�าตัว (UID)

-g  [Initial Group]  ก�าหนดกลุ่มให้กับยูสเซอร์

-G  [group1, group2] ก�าหนดกลุ่มอื่นๆ ให้กับยูสเซอร์ในกรณีที่มีหลายกลุ่มให้ใช้เครื่องหมาย 

    , คั่นระหว่างกลุ่ม

-c  [Comment]  ก�าหนดข้อความหรือรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

-d  [Home Directory] ก�าหนด Home Directory ของยูสเซอร์

-s  [Shell] ก�าหนด Shell  เริ่มต้นของยูสเซอร์

-e  [Expire Date]  ก�าหนดวันหมดอายุของยูสเซอร์นี้

-m  [Make Directory] ก�าหนดให้สร้าง Home Directory ขึ้นมาเลย
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กำรแก้ไขข้อมูลของ User

เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของยูสเซอร์ที่ได้สร้างไว้ จะใช้ค�าสั่ง usermod โดยมีรูปแบบค�าสั่งดังนี้

•	 ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อ User1 เป็น User111 พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 ถ้าต้องการเปลี่ยน Home Directory ของ User1 จากเดิมอยู่ที่ /home/user1 ให้ย้ายไปที่ /home/

newhome ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 ถ้าต้องการเปลี่ยนกลุ่มของยูสเซอร์ชื่อ user1 ให้ย้ายมาที่กลุ่มชื่อ root ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

โดยมี Options ที่ต้องใช้งานบ่อยดังนี้

# usermod  [option]  [user name]

# usermod  -l  user111  user1

# usermod  -d  /home/newhome  user1

# usermod  -g  root  user1

-l  [login name] เปลี่ยนชื่อยูสเซอร์ที่ใช้ในการ Log in

-L  [User name] ล็อกยูสเซอร์ที่ไม่ให้ใช้งาน 

-U  [User name] ปลดล็อกยูสเซอร์

-u  [UID] เปลี่ยนหมายเลขประจ�าตัว (UID)

-g  [Initial_Group] เปลี่ยนชื่อกลุ่มของยูสเซอร์

-G  [Group1, Group2] เปลี่ยนชื่อกลุ่ม หากมีหลายกลุ่มให้คั่นด้วยเครื่องหมาย , 

-c  [Comment] ก�าหนดข้อความหรือรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

-d  [Home Directory] เปลี่ยนชื่อ Home Directory

-s [Shell] เปลี่ยน Shell เริ่มต้นที่ใช้งาน

-e [Expire Date] เปลี่ยนวันหมดอายุของยูสเซอร์



83

ล็อคยูสเซอร์ไม่ให้ใช้งำน

ลบยูสเซอร์

เปลี่ยนรหัสผ่ำนของยูสเซอร์

ถ้ามีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของยูสเซอร์บางคน เราก็สามารถท�าได้โดยพิมพ์ค�าสั่ง passwd แล้วตาม

ด้วยชื่อยูสเซอร์ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตัวอย่างเช่น ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของยูสเซอร์ชื่อ User1 ให้พิมพ์ 

ค�าสั่ง…

ยูสเซอร์บางคนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาใช้งานชั่วคราว ก็สามารถล็อคไว้ก่อนได้ โดยพิมพ์ค�าสั่ง usermod  -L  

แล้วตามด้วยชื่อยูสเซอร์ที่ต้องการล็อค

ถ้าต้องการลบ User1 จะใช้ค�าสั่ง userdel แล้วตามด้วย Option ต่างๆ โดยมีรูปแบบค�าสั่ง ดังนี้

โดยมี Options ที่ใช้งานบ่อยดังนี้

จากนั้นให้ตั้งรหัสผ่านใหม่พร้อมกับยืนยันอีกครั้ง

# groupdel  testg

#  usermod  -L  user1

# usermod  -U  user1

# userdel  [option]  [user name]

# userdel  -rf  user1

•	 ตัวอย่างนี้ต้องการล็อค User1 ชั่วคราว ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 หากต้องการปลดล็อก เพื่อให้ User1 กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 ตัวอย่างนี้ต้องการลบ User1 พร้อมกับ Home Directory รวมถึงไม่ต้องสนใจว่ายูสเซอร์นั้นจะยังคง Log 

in ค้างอยู่หรือไม่ ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

-r  [user name]

-f  [user name]

ลบยูสเซอร์พร้อมกับ Home Directory และกลุ่มของยูสเซอร์

คนนั้นออกไปทั้งหมด

ลบยูสเซอร์ทันที แม้ยูสเซอร์ก�าลัง Log in ใช้งานอยู่ก็ตาม
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ก�ำหนดค่ำของรหัสผ่ำน

ตรวจสอบยูสเซอร์

 เมื่อต้องการก�าหนดวันหมดอายุของรหัสผ่าน

หรือยูสเซอร์คนอื่นๆ รวมถึงดูรายละเอียดของรหัส

ผ่านแต่ละยูสเซอร์ จะมีค�าสั่งดังนี้

จากนั้นจะปรากฏค�าสั่งให้เราสามารถก�าหนดค่าต่างๆ ของรหัสผ่านได้ดังนี้

RedHat จะมีค�าสั่งที่ช่วยในการตรวจสอบว่ายูสเซอร์แต่ละคนที่ก�าลัง Log in เข้ามา มีใครบ้าง หรือยูสเซอร์ที่

เราก�าลังใช้งานอยู่เป็นใคร โดยมีค�าสั่งดังนี้

•	 ดูรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสผ่านของ

ยูสเซอร์ชื่อ user1 ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

•	 ก�าหนดค่าการท�างานของรหัสผ่านและวันหมดอายุของ User1   ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

# chage  -l  user1

# chage  user1

Minimum Password Age [0] : ก�าหนดระยะเวลากี่วันที่ยอมให้เปลี่ยนรหัสผ่านได้ (0 คือไม่

ก�าหนด)

Maximum Password Age [9999] : ก�าหนดระยะเวลากี่วันที่รหัสผ่านจะใช้ได้

Last Password Change (YYYY-MM-DD) 

[2012-07-25] :

แสดงวันที่ล่าสุดที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

Password Expiration Warning [7] : ก�าหนดจ�านวนวันเพื่อแจ้งเตือนก่อนรหัสผ่านจะหมดอายุ

Password Inactive [-1] ก�าหนดจ�านวนวันก่อนที่ยูสเซอร์นี้จะถูกยกเลิก

Account Expiration Date (YYYY-MM-

DD) [1969-12-31] :

วันที่ยูสเซอร์จะหมดอายุ (สามารถเพิ่มระยะเวลาได้)

id ตรวจสอบรายละเอียดของยูสเซอร์ที่เราก�าลังใช้งานอยู่

whoami ตรวจสอบว่ายูสเซอร์ที่เราก�าลัง Log in อยู่ชื่ออะไร

who ตรวจสอบว่ามียูสเซอร์ใดบ้างที่ก�าลัง Log in อยู่ในระบบ

last ตรวจสอบการเข้าใช้งานครั้งล่าสุดของยูสเซอร์และตรวจสอบยูสเซอร์ที่ก�าลังท�างานอยู่

w ตรวจสอบการ Log in ของยูสเซอร์ว่าเข้ามาเวลาใด ผ่านทางเครื่องหมายเลข IP อะไร 

และก�าลังท�าอะไรอยู่
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ก�ำหนดสิทธิ์ Permission และ ACL 
ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์

ตรวจสอบ Permission และความเปนเจาของ

การใช้งานไฟล์และไดเรคทอรีต่างๆ บน RedHat จะมีการก�าหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเอาไว้ เพื่อป้องกัน

ความปลอดภัยในเรื่องของไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่ส�าคัญ โดยเราสามารถก�าหนดได้ว่าจะให้ยูสเซอร์คนไหนหรืออยู่ในกลุ่ม

ใดมีสิทธิ์เข้ามาอ่านหรือแก้ไขไฟล์ข้อมูลของเราได้บ้าง

ก่อนที่จะก�าหนดค่า Permission และความเป็นเจ้าของของไฟล์และไดเรคทอรีใด ควรตรวจสอบก่อนว่าค่าเริ่ม

ต้นของไฟล์เหล่านี้ถูกก�าหนดมาอย่างไรบ้าง โดยสามารถใช้ค�าสั่ง ls –l ในการตรวจสอบได้

# ls  -l
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สวนของ Permission
ส่วนของ Permission จะบอกถึงสิทธิ์ในการใช้งานของ Owner (เจ้าของไฟล์หรือไดเรคทอรี), Group 

(ยูสเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์) และ Other (ยูสเซอร์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์) 

โดยสามารถก�าหนดสิทธิ์ได้ดังนี้

•	 Permission เป็นส่วนที่บอกถึงสิทธิ์ในการใช้งานไฟล์และไดเรคทอรี โดยตัวอักษรหน้าสุดจะแสดงถึง

ประเภทของข้อมูล เช่น d หมายถึง ไดเรคทอรี, - หมายถึง ไฟล์ และ l หมายถึง ไฟล์ลิงก์

•	 Symbolic Link ส่วนที่บอกถึงจ�านวนลิงก์ที่มาเชื่อมต่อกับไฟล์หรือไดเรคทอรีนี้ มีทั้งแบบ Hard Link 

และ Soft Link

•	 Owner ส่วนที่บอกถึงเจ้าของไฟล์หรือไดเรคทอรี

•	 Group ส่วนที่บอกถึงกลุ่มที่เป็นสมาชิก

•	 Size ส่วนที่บอกถึงขนาดของไฟล์หรือไดเรคทอรี

•	 Date Modifield ส่วนที่บอกถึงวันที่แก้ไขล่าสุด

•	 Time Modifield ส่วนที่บอกถึงเวลาที่แก้ไขล่าสุด

•	 File name ส่วนที่บอกถึงชื่อไฟล์หรือไดเรคทอรี

สิทธิ์ ไฟล์ ไดเรคทอรี
r (read) = 4 สิทธิ์ในการเปิดอ่านข้อมูลในไฟล์ สิทธิ์ในการดูชื่อไฟล์และไดเรคทอรีย่อยภายในได้

w (write) = 2 สิทธิ์ในการเขียนข้อมูลในไฟล์ได้ สิทธิ์ในการสร้าง ลบ หรือเปลี่ยนชื่อและไดเรคทอ

รีย่อยภายในได้

x (execute) = 1 สิทธิ์ในการรันไฟล์ประเภท execute หรือสั่ง

ประมวลผลไฟล์

สิทธิ์ในการเข้าไปในไดเรคทอรี

--(none) = 0 ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ไม่มีสิทธิ์ใดๆ
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การก�าหนด Permission ของไฟล์และไดเรคทอรี

ก�ำหนด Permission ด้วยอักษรย่อ

ก�าหนด Permission ของไฟล์และไดเรคทอรีสามารถเลือกก�าหนดได้ทั้งแบบตัวเลขและใช้ตัวอักษรย่อด้วยค�า

สั่งเดียวกัน คือ chmode

การก�าหนด Permission ด้วยอักษรย่อ จะเป็นการน�าเอาอักษรที่แทน Owner คือ u, Group คือ g และ 

Other คือ o มาใช้ในการก�าหนดค่าแทน ซึ่งน่าจะเหมาะส�าหรับผู้ที่ไม่ถนัดในการคิดแบบตัวเลข โดยมีรูปแบบค�าสั่ง 

ดังนี้

ตัวอย่างเช่น ก�าหนดสิทธิ์ของไฟล์ test1.txt โดยให้เจ้าของไฟล์ คือ root มีสิทธิ์ทั้งหมด (อ่าน, เขียน, สั่งรัน) 

แต่ถ้าเป็นยูสเซอร์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์ให้สิทธิ์เปิดอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว  ส่วนยูสเซอร์อื่นๆ ไม่มีสิทธิ์

ทั้งหมด ให้พิมพ์ค�าสั่ง

# chmod  u+rwx,g+rwx,o+rwx  test1.txt

# chmod  u+rwx,g+r,o-rwx  test1.txt

โดยมี Option ของค�าสั่งนี้ คือ

•	 u หมายถึง Owner คือ ยูสเซอร์ที่เป็นเจ้าของไฟล์

•	 g หมายถึง Group คือ ยูสเซอร์ที่อยู่ภายในกลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์

•	 o หมายถึง Other คือ ยูสเซอร์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายในกลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์

•	 r หมายถึง Read (อ่าน)

•	 w หมายถึง Write (เขียน)

•	 x หมายถึง Execute (เรียกใช้งาน)

•	 + หมายถึง เพิ่มสิทธิ์

•	 - หมายถึง ยกเลิกสิทธิ์
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การเปลี่ยนช่ือเจ้าของไฟล์และกลุ่ม

หากมีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์เป็นชื่อของยูสเซอร์คนใหม่ จะใช้ค�าสั่ง chown (Change  

Owner) ในการเปลี่ยน โดยจะต้องใช้สิทธิ์ root ในการเปลี่ยนเท่านั้น

ตัวอย่างจะเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์ test1.txt จาก root ไปเป็น user1 ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

หากต้องการเปลี่ยนชื่อเจ้าของไฟล์ทั้งหมดทั้งไดเรคทอรีหลักและไดเรคทอรีย่อยภายใน /home/user1 

 ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

ส�าหรับการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม จะใช้ค�าสั่ง chgrp โดยมีรูปแบบค�าสั่งเหมือนกับ chown ทุก Option ตัวอย่างเช่น 

ต้องการเปลี่ยนกลุ่มชื่อ root ของไฟล์ test1.txt ไปเป็นชื่อ User1 ให้พิมพ์ค�าสั่ง…

# chmod  760  test2.txt

# chown  user1  test1.txt

# chown  -R  user1  /home/user1

# chgrp  user1  test1.txt

ก�ำหนด Permission ด้วยตัวเลข

การก�าหนด Permission แบบตัวเลข เป็นการก�าหนดค่าโดยใช้เลขฐาน 8 มีข้อดีคือพิมพ์สั้นกว่า แต่อาจต้องมี

การค�านวณบ้างเล็กน้อย โดยแต่ละต�าแหน่งของ Permission จะมีค่าดังนี้

ตัวอย่างเช่น ที่ไฟล์ test2.txt ก�าหนดให้เจ้าของไฟล์มีสิทธิ์ทุกอย่าง ทั้งอ่านเขียนและสั่งรันได้ ส่วนยูสเซอร์ที่อยู่

ใน กลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์อ่านและเขียนได้ และยูสเซอร์อื่นๆ ไม่มีสิทธิใดๆ เลย

•	 4 มีค่าเท่ากับ Read (r)

•	 2 มีค่าเท่ากับ Write (w)

•	 1 มีค่าเท่ากับ Execute (x)

•	 0 ไม่มีสิทธ์ใดๆ
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ติดตั้ง Samba เพื่อแชร์ไฟล์ให้ Windows

ติดตั้งและเปดเซอร์วิสของ Samba

Samba เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแชร์ทรัพยากรต่างๆ โดยท�างานอยู่บน SMB Protocol ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ

หลายค่ายที่สนับสนุนการท�างานบน Protocol นี้ ท�าให้เมื่อต้องการแชร์ทรัพยากรต่างๆ เช่น ไฟล์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ 

จาก Linux ไปยัง Windows จะใช้ Samba เป็น Protocol หลักที่ท�าให้ทั้งสอง OS สามารถท�างานร่วมกันได้

1. ติดตั้งแพ็กเกจของ Samba ด้วยค�าสั่ง...

2. สร้างแชร์โฟลเดอร์ขึ้นมาที่ /samba/anonymous ด้วยค�าสั่ง...

3. ก�าหนด Permission ให้กับ /samba/anonymous ให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้ โดยพิมพ์ค�าสั่ง...

# yum  install  samba

# mkdir  /samba

# mkdir  /samba/anonymous

# chmod  777  /samba/anonymous
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ก�าหนดผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานแชร์โฟลเดอร์

1. เข้าไปที่ /etc/samba จากนั้นแบ็คอัปไฟล์ smb.conf เป็น smb.conf.bak ด้วยค�าสั่ง…

2. น�าไฟล์ smb.conf.example มาใช้แทนไฟล์ smb.conf โดยพิมพ์ค�าสั่ง…

3. เปิดไฟล์ /etc/samba/smb.conf ขึ้นมา ด้วยค�าสั่ง...

4. บรรทัดที่ 84 ให้แก้เป็น...

5. บรรทัดที่ 90 ให้เอาเครื่องหมาย ; ออก แล้วก�าหนด Subnet IP เป็นวงภายในของเรา

6. บรรทัดที่ 168 ให้เอาเครื่องหมาย ; ออก แล้วแก้เป็น...

# mv  smb.conf  smb.conf.bak

# cp  smb.conf.example  smb.conf

# gedit  /etc/samba/smb.conf

workgroup  =  WORKGROUP

hosts  allow  =  127.  192.168.0.

security  =  user

map  to  guest  =  Bad  User
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7. เลื่อนไปบรรทัดล่างสุดของไฟล์ (ประมาณบรรทัดที่ 322) แล้วพิมพ์ค�าสั่งดังนี้

8. ให้เปิด Service การท�างานของ Samba ด้วยค�าสั่ง…

[Anonymous  share]

path  =  /samba/anonymous

read  only  =  No

create  mask  =  0777

directory  mask  =  0777

guest  only  =  Yes

guest  ok  =  Yes

# systemctl  start  smb

# systemctl  start  nmb

# systemctl  enable  smb

# systemctl  enable  nmb
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9. อนุญาตให้เซอร์วิสของ Samba สามารถท�างานผ่าน Firewall ได้ โดยพิมพ์ค�าสั่ง...

10. ทดสอบกับเครื่อง win7 จะพบว่าสามารถเข้าไปใช้งานแชร์โฟลเดอร์ของ Samba ได้โดยไม่มีการตรวจสอบ

สิทธิ์ใดๆ

# firewall-cmd  --permanent  --add-port=137/tcp

# firewall-cmd  --permanent  --add-port=138/tcp

# firewall-cmd  --permanent  --add-port=139/tcp

# firewall-cmd  --permanent  --add-port=445/tcp

# firewall-cmd  --permanent  --add-port=901/tcp

# firewall-cmd  --reload
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ก�าหนดรหัสผ่าน Samba ให้กับยูสเซอร์ในระบบ

เราสามารถน�าเอายูสเซอร์ในระบบมาใช้งาน Samba ได้ แต่ต้องมีการสร้างรหัสผ่านส�าหรับพิสูจน์สิทธิ์การใช้

งาน Samba ขึ้นมาใหม่ดังนี้

1. ตรวจสอบก่อนว่ามียูสเซอร์ในระบบหรือไม่ด้วยค�าสั่ง

2. จะพบว่ามียูสเซอร์อยู่ในระบบแล้ว ในตัวอย่างนี้จะน�า user1 และ user2 มาเพิ่มรหัสผ่านของ Samba 

ด้วยค�าสั่ง

5. ก�าหนด Permission ให้กับ /samba/data เพื่อให้สิทธิ์การใช้งานทุกอย่างกับไดเรคทอรีนี้ด้วยค�าสั่ง

3. ก�าหนดรหัสผ่านพร้อมกับยืนยันอีกครั้งเพื่อน�าไปใช้งานบน Samba จากนั้นให้สร้างรหัสผ่านส�าหรับ 

user2 ขึ้นมาอีก 1 คน

4. สร้างไดเรคทอรรีส�าหรับน�าไปท�าเป็นแชร์โฟลเดอร์ให้กับเครื่องไคลเอนต์ที่เป็น Windows ได้ใช้งาน 2  

ไดเรคทอรี คือ app และ data โดยทั้งสองไดเรคทอรีนี้จะก�าหนดค่า Permission ไม่เหมือนกัน เช่น  

ไดเรคทอรี app สามารถเปิดอ่านหรือก๊อบปี้ข้อมูลไปใช้งานได้ แต่จะสร้างหรือแก้ไขอะไรไม่ได้ ส่วนไดเรค

ทอรี data จะสามารถอ่านหรือแก้ไขใดๆ ก็ได้ (ทั้งสองโฟลเดอร์จะอยู่เก็บอยู่ภายใน /samba) สร้างไดเรค

ทอรีทั้งหมดขึ้นมาด้วยค�าสั่ง...

ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Samba ใหม่ ให้ใช้ค�าสั่ง smbpasswd <ชื่อยูสเซอร์>

# cat  /etc/passwd

# smbpasswd  -a  user1

# chmod  777  data

# mkdir  /samba/app

# mkdir  /samba/data
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6. เปิดไฟล์ /etc/samba/smb.conf ด้วยค�าสั่ง…

7. ลงไปบรรทัดล่างสุดของไฟล์ แล้วพิมพ์ค�าสั่ง...

 ส�าหรับไดเรคทอรี app ไม่ต้องก�าหนด Permission ใดๆ เนื่องจากมีค่าที่เราต้องการแล้ว คือ เปิดอ่านหรือ

ก๊อบปี้ข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถเข้ามาลบหรือแก้ไขไฟล์ใดๆ ในไดเรคทอรีนี้ได้

# gedit  /etc/samba/smb.conf

[app]

 path  =  /samba/app

 public  =  yes

 writable  =  yes

 browsable  =  yes

 guest  ok  =  no

[data]

 path  =  /samba/data

 public  =  yes

 writable  =  yes

 browsable = yes

 guest  ok  =  no
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8. เซฟไฟล์แล้วรีสตาร์ทเซอร์วิสของ Samba ด้วยค�าสั่ง...

9. ทดสอบใช้เครื่องไคลเอนต์ที่เป็น win7 ติดต่อไปที่เครื่อง Samba Server จะพบหน้าต่างให้กรอก User 

name กับ Password ถึงจะสามารถเข้าไปใช้งานแชร์โฟลเดอร์ของ Samba ได้ มี 3 โฟลเดอร์ คือ...

a. user(x) (โฟลเดอร์ส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละคน มีสิทธิ์ในการใช้งานทั้งหมด และยูสเซอร์คนอื่นจะมองไม่

เห็นโฟลเดอร์นี้)

b. app (โฟลเดอร์ที่เปิดอ่านข้อมูลได้และก๊อบปี้ไปเก็บไว้ที่เครื่องของยูสเซอร์ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไข 

ลบ หรือสร้างข้อมูลใดๆ ในโฟลเดอร์นี้ได้)

c. data (โฟลเดอร์สาธารณะที่ทุกคนสามารถมองเห็นและใช้งานร่วมกันได้ทั้งหมด อ่าน เขียน ลบได้)

# systemctl  restart  smb

# systemctl  restart  nmb


