
คูมือสอนการติดตั้ง All in One Server ฉบับยอ นี้ สามารถนําไปใชทํา Server ได 3 รูปแบบ ครับ 
 

1. NetCafe Server เปน Server สําหรับ รานเน็ต-เกมสคอมพิวเตอร  
2. Hotspot Server เปน Server สําหรับ สถานศึกษา หอพัก อพารทเมนท คอนโด บริษัท หางราน 
3. All in One Server เปน Server สําหรับ รานเน็ต + หอพัก 

 
คูมือสอนการติดตั้ง All in One Server ฉบับยอ มีเนื้อหาทั้งหมด 3 ตอน 
 
ตอนที่1 การออกแบบ Server และการติดตั้ง ClarkConnect 4.3 Enterprise 

**ตารางแสดงโปรแกรมและโมดูลทีจ่ําเปนสําหรับ Server ประเภทตางๆ 
**วิธีการเลือกคอมพิวเตอรใหเหมาะสําหรับทํา Server ในองคกรของทาน 
**สูตรการกําหนดจํานวน Lan Card ที่ตองใชในการทํา Server  
**การกําหนดหนาที่ให Lan Card 
**การติดตั้ง ClarkConnect 4.3 Enterprise 
**การ Update  ClarkConnect 4.3 Enterprise 

 
ตอนที่2 การติดตั้ง Hotspot ดวย Freeradius + Chilli + WebBase Management 
 **การติดตั้ง freeradius และโมดูลทีจ่ําเปนบางสวน 

**การติดตั้ง WebBase Management ของ ม.บูรพา และ การติดตั้ง Database เพื่อใชกับ Radius 
**ข้ันตอนการแกไขไฟลคอนฟกตางๆ ของ Freeradius ครับ 
**การติดตั้ง Chilli แบบ Web Login และการปรับแตงไฟลคอนฟกตางๆ 
**ข้ันตอนการใชงานระบบ Hotspot ครับ 

 
ตอนที่3 การติดตั้ง NetCafe Server ดวย Squid + Frox + Firewall Script 

**การติดตั้ง Squid2.6 และการปรับแตงคอนฟกเพือ่เพิ่มความสามารถใหกับ Squid 
**การติดตั้ง Frox และการปรับแตงคอนฟกเพื่อเพิ่มความสามารถใหกับ Frox 
**การติดตั้ง Firewall Script เพื่อจัดสรรและควบคมุ แยกเน็ตแยกเกมส 

 
 
NetCafe Server เปน Server สําหรับ รานเน็ต-เกมสคอมพิวเตอร 
จะใชเนื้อหา ตอนที่1 และตอนที3่ เทาน้ัน 
 
Hotspot Server เปน Server สําหรับ สถานศึกษา หอพัก อพารทเมนท คอนโด บริษัท หางราน 
จะใชเนื้อหา ตอนที่1 และตอนที2่ เทาน้ัน 
 
All in One Server เปน Server สําหรับ รานเน็ต + หอพัก อพารทเมนท คอนโด 
จะใชเนื้อหา ทั้งหมดเลยครับ ทุกตอน 
 
ขําๆ กอนเริ่มทําการติดตั้งครับ...อิอ ิ
All in One Server ( AiOS ผมขอเรียกยอๆวา เอไอโอเอส นะครับ ) 
AI ยอมาจาก Artificial Intelligent หมายถึง สมองกลอัฉริยะ 
OS ยอมาจาก Operation System หมายถึง ระบบปฎิบัติการ 

AiOS ซึ่งก็จะแปลไดวา ระบบปฎิบัติการสมองกลอัฉรยิะ 
แคชื่อก็สุดยอดแลว........55555+ (ชื่อโครตเวอร......) 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 1 
การออกแบบ Server และการติดต้ัง ClarkConnect 4.3 Enterprise  
 
 
**ตารางแสดงโปรแกรมและโมดูลที่จําเปนสําหรับ Server ประเภทตางๆ 
 

ประเภท Server 
 
 
โปรแกรมที่ตองติดตั้ง 

NetCafe Server Hotspot Server All in One Server 
( AiOS ) 

CC 4.3 Enterprise √ √ √ 
Web Proxy Server (Squid) √ Option √ 
FTP Proxy Server (Frox) √ Option √ 
Database Server (mysql) Option √ √ 
Web server Option √ √ 
Content Filter Server Option Option Option 
FTP Server Option Option Option 
File Server (Samba) Option Option Option 
NTP Server √ √ √ 
Firewall Script √ Option √ 
Freeradius X √ √ 
Chilli X √ √ 
Web-Management for radius X √ √ 
Log System (syslog-ng) √ √ √ 
 
หมายเหต ุ  √ หมายถึง ตองติดตั้ง 
   X หมายถึง ไมตองติดตั้ง 
  Option หมายถึง ติดตั้งเสริมไดเพื่อเพิ่มความสามารถของการทํางาน 
 
 
**วิธีการเลือกคอมพิวเตอรใหเหมาะสําหรับทํา Server ในองคกรของทาน 
 

จํานวนเครื่องลูกขาย 
 
สเปกคอม server 

10 - 20 20 - 80 80 - 120 

Cpu 1 GHz – 1.5 GHz 1.5 GHz – 2 GHz 2 GHz ขี้นไป 
Ram 512 MB – 1 GB 1 GB – 2 GB 2 GB ขี้นไป 

Hard Disk 40 – 80 GB 80 – 160 GB ขี้นไป 160 GB ขี้นไป 
Lan Card 2 Card หรือมากกวา 2 Card หรือมากกวา 2 Card หรือมากกวา 

 
หมายเหต ุ จํานวน Lan Card ข้ีนอยูกับจํานวน Internet ที่องคกรของทานใชวามีกี่สายครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



**สูตรการกําหนดจํานวน Lan Card ที่ตองใชในการทํา Server  
 
ผมเขียนเปนสูตรจะไดงายตอการเขาใจ 
  

L+W+N = จํานวน Lan Card ที่ตองใชในการทํา Server ครับ 
 
L  หมายถึง จํานวน วงแลน ในองคกรของทาน โดยปกติ จะมีแค 1 เทาน้ัน ( 1 วงแลน ใช 1 Lan Card ) 
W หมายถึง Lan Card ที่ใชงานกับ Chilli เพื่อทํา Hotspot ดวย Freeradius 
N หมายถึง จํานวน Internet ที่องคกรของทานใชวามีกี่สาย เมื่อตอแบบ ppp 
 
หมายเหต ุ 1.สําหรับ สถานศึกษา หอพัก อพารทเมนท บริษัท หางราน L จะเทากับ 0 และ สําหรับ รานเน็ต-
เกมสคอมพิวเตอร W จะเทากับ 0 
  2.สําหรับ Internet ที่ตอแบบ eth ทานสามารถใชเพียงแค 1 Lan Card เทาน้ัน ไมวาจะใช  
Internet กี่สายก็ตาม โดยใช Option Virtual IP เขาจัดการ 
จบแลวครับสําหรับการออกแบบและเลือกสเปกคอมใหเหมาะกับองคกรของทาน 
 
 
**การกําหนดหนาที่ให Lan Card 

การกําหนดหนาที่ให Lan Card น้ัน เราจะพิจารณาจาก จุดประสงคของ Server วาใชงานดานไหน และ 
จํานวนสายอินเตอรเน็ตที่เราจะใชในองคกร 

 
รูปแบบการกําหนดหนาที่ของ Lan Card สําหรับ NetCafe Server 
ลําดับของ
การดแลน 

เน็ต 1 สาย เน็ต 2 สาย เน็ต 3 สาย เน็ต 4 สาย 

eth0 ppp0 = Net+Game ppp0 = Game ppp0 = Game ppp0 = Game 
eth1 eth1 = Lan รานเน็ต ppp1 = Net ppp1 = Net/Game ppp1 = Game 
eth2 X eth2 = Lan รานเน็ต ppp2 = Net ppp2 = Net/Game 
eth3 X X eth3 = Lan รานเน็ต ppp3 = Net 
eth4 X X X eth4 = Lan รานเน็ต 

 
รูปแบบการกําหนดหนาที่ของ Lan Card สําหรับ Hotspot Server 
ลําดับของ
การดแลน เน็ต 1 สาย เน็ต 2 สาย เน็ต 3 สาย เน็ต 4 สาย 

eth0 ppp0 = Net ppp0 = Net ppp0 = Net ppp0 = Net 
eth1 eth1 = Lan Chilli ppp1 = Net ppp1 = Net ppp1 = Net 
eth2 X eth2 = Lan Chilli ppp2 = Net ppp2 = Net 
eth3 X X eth3 = Lan Chilli ppp3 = Net 
eth4 X X X eth4 = Lan Chilli 

 
รูปแบบการกําหนดหนาที่ของ Lan Card สําหรับ All in One Server ( AiOS ) 
ลําดับของ
การดแลน 

เน็ต 1 สาย เน็ต 2 สาย เน็ต 3 สาย เน็ต 4 สาย 

eth0 ppp0 = Net+Game ppp0 = Game ppp0 = Game ppp0 = Game 
eth1 eth1 = Lan Chilli ppp1 = Net ppp1 = Net/Game ppp1 = Game 
eth2 eth2 = Lan รานเน็ต eth2 = Lan Chilli ppp2 = Net ppp2 = Net/Game 
eth3 X eth3 = Lan รานเน็ต eth3 = Lan Chilli ppp3 = Net 
eth4 X X eth4 = Lan รานเน็ต eth4 = Lan Chilli 
eth5 X X X eth5 = Lan รานเน็ต 

 



หมายเหต ุ Game  หมายถึง สายอินเตอรเน็ตที่ใชเลนเกมสออนไลน 
Net  หมายถึง สายอินเตอรเน็ตที่ใชเลนเน็ต 
Net+Game หมายถึง สายอินเตอรเน็ตที่ใชเลนเน็ต และ เกมสออนไลน ในเสนเดียวกัน 
Net/Game หมายถึง สายอินเตอรเน็ตที่ใชเลนเน็ต หรือ เกมสออนไลน อยางใดอยางหน่ึง 
Lan รานเน็ต หมายถึง สายแลน ที่ใชเชื่อมตอไปยัง รานเน็ต-เกมส 
Lan Chilli หมายถึง สายแลน ที่ใชเชื่อมตอไปยัง สถานศึกษา หอพัก อพารทเมนท บริษัท 
X  หมายถึง ไมมีการดแลน ไมตองกําหนดหนาที ่

 
 
**การติดตั้ง ClarkConnect 4.3 Enterprise 
 

ใหเราทําการติดตั้งไปตามข้ันตอน ตามปกตคิรับ จนมาถึงข้ันตอนการ เลือก modules ที่จะติดตั้งใหเลือก
ตามภาพเลยครับ 
 

 
 



 
 

หลังจากน้ันก็ทําการตดิตัง้ตอจนเสร็จสมบูรณนะครบั 
 
หลังติดตั้งเสร็จ ก็ทําการตั้งตาในการเชื่อมตอ Internet และ Lan ใหเรียบรอยนะครับ 
 
**การ Update  ClarkConnect 4.3 Enterprise 
 

เริ่มจากทําการ ลงทะเบียน เพื่อใหสามารถ Update ได หรือ ทําการสรางไฟล pcn.list และ extras.list 
เพื่อใหสามารถ Update ไดโดยไมตองลงทะเบียน 
สามารถโหลดไฟล pcn.list และ extras.list ไดที ่
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=chillispot/&file=pcnlist%204.3.rar 
 
ใหแตกไฟลแลวทําการกอปปทั้งสองไฟลไปไวที่ /etc/apt/sources.list.d/ 
เสร็จแลวทําการ Update ดวยคําสั่ง 
 
 #apt-get update 
 #apt-get dist-upgrade 
 
เปนอันเสร็จสิ้นในตอนที่ 1 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 2 
การติดต้ัง Hotspot ดวย Freeradius + Chilli + Webbase Management 
 
**การติดตั้ง freeradius และโมดูลที่จําเปนบางสวน 
 
เริ่มดวยทําการติดตั้ง cc-devel ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชในการ Compile โมดูลตางๆ ดวยคําสั่ง 
 
 #apt-get install cc-devel 
 
ตอดวยการ Compile freeradius-1.1.7.tar.gz ดวยคําสั่ง 
 

#cd /home 
#wget ftp://ftp.freeradius.org/pub/radius/freeradius-1.1.7.tar.gz 
#tar zxvf freeradius-1.1.7.tar.gz 
#cd freeradius-1.1.7 
#./configure --prefix=/usr --with-logdir=/var/log --with-radacctdir=/var/log/radacct --with-

raddbdir=/etc/raddb 
#make 
#make install 

 
ตอดวยการสรางไฟลให radius สามารถ start ไดและสั่งใหทํางานดวยคําสั่ง 
 

#cd /home 
#cp /home/freeradius-1.1.7/redhat/rc.radiusd-redhat /etc/init.d/radiusd  
#chmod 755 /etc/init.d/radiusd 
#chkconfig radiusd on 
#service radiusd start 

 
ตอดวยการสั่งให Web Server และ Database Server ทํางานดวยคําสั่ง 
  

#chkconfig httpd on 
#chkconfig mysqld on 
#service httpd start 
#service mysqld start 

 
**การติดตั้ง WebBase Management ของ ม.บูรพา และ การติดตั้ง Database เพ่ือใชกับ Radius 
 
เริ่มดวยการติดตั้ง โมดลูเสริม rrdtool กอนเลยนะครับ 
โดยโหลด rrdtool-1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm , rrdtool-devel-1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm และ perl-rrdtool-
1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm ไดที ่
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=chillispot/&file=rrdtool-1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=chillispot/&file=rrdtool-devel-1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=chillispot/&file=perl-rrdtool-1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm 
 
แลวทําการ กอปป ทั้ง 3 ไฟลไปไวในแฟม /home และติดตั้งดวยคําสั่ง 
 

#rpm -ivh rrdtool-1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm rrdtool-devel-1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm perl-rrdtool-
1.0.50-3.el4.rf.i386.rpm 



ตอไปจะเปนการติดตั้ง Database ใน mysql ใหกับ Radius โดยเร่ิมจากการตั้งคา Password ของ root ใหกับ 
mysql ดวยคําสั่ง 

 
#/usr/bin/mysqladmin -u root password 'abcd1234' 

 
แลวเขาสู mysql ไปสราง database และ user ชื่อ radius เพ่ือให freeradius ใชฐานขอมูลที่เกีย่วของในการ 
authentication ดวยคําสั่ง 

 
#mysql -uroot -pabcd1234 
#CREATE DATABASE radius; 
#GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* to 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abcd1234'; 
#FLUSH PRIVILEGES; 
#quit 

 
ทําการโหลด database schema ไดที่ 
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=chillispot/&file=radius.sql 
 
แลวทําการ กอปป ไฟลไปไวในแฟม /home 
และใส database schema ดวยคําสั่ง 
 

#mysql -uroot -pabcd1234 radius < /home/radius.sql 
 
ทําการติดตั้ง freeradius-mysql ดวยคําสั่ง 
 
 #apt-get install freeradius-mysql 
 
มาถึงข้ันตอนการติดตั้ง WebBase Management โดยเราจะใชของ ม.บูรพา โดยโหลดไดที ่
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=chillispot/&file=user-management-1.0.001.tar.gz 
 
จากน้ันทําการแตกไฟลจนไดแฟม user-management แลวกอปปทั้งแฟมไปไวที่ /var/www/html  
แลวทําการเปลี่ยนชื่อแฟม จาก user-management เปน wifi  
และทําการแกไขไฟล /var/www/html/wifi/admin/include/config.inc.php 
 

จากเดิม 
 $_config['database']['hostname'] = "localhost"; 
 $_config['database']['username'] = "username"; 
 $_config['database']['password'] = "password"; 
 $_config['database']['database'] = "radius-test"; 

เปน 
$_config['database']['hostname'] = "localhost"; 

 $_config['database']['username'] = "radius"; 
 $_config['database']['password'] = "abcd1234"; 
 $_config['database']['database'] = "radius"; 
 
เปนอันเสร็จข้ันตอนการตดิตั้ง WebBase Management ของ ม.บูรพา ครับ 
 
 
 



**ขั้นตอนการแกไขไฟลคอนฟกตางๆ ของ Freeradius ครับ 
 
เริ่มดวยการแกไขไฟล /etc/raddb/radiusd.conf 
 

บรรทัดขอความจากเดิม 
user = radiusd 
group = radiusd 
ใหเปน 
#user = radiusd 
#group = radiusd 
 
บรรทัดที่ 1261 เดิม  
#        $INCLUDE  ${confdir}/sql.conf 
แกไขโดยการเอา # ออก เปน  
$INCLUDE  ${confdir}/sql.conf 
 
บรรทัดที่ 1865 เดิม #sql 
แกไขโดยการเอา # ออก เปน sql 
 
บรรทัดที่ 2028 เดิม #sql 
แกไขโดยการเอา # ออก เปน sql 
 
เพิ่มทั้ง 3 บรรทัดขางลางในสวนของ section authorize { ... } 
noresetcounter  

        dailycounter  
        monthlycounter 
 
 เพิ่มบรรทัดขางลางทั้งหมด ตรงตําแหนงบรรทัดเหนือ sqlcounter dailycounter { 
       sqlcounter noresetcounter { 
 
            counter-name = Max-All-Session-Time  
            check-name = Max-All-Session  
            sqlmod-inst = sql  
            key = User-Name  
            reset = never  
            query = "SELECT SUM(AcctSessionTime) FROM radacct WHERE UserName='%{%k}'"  
 
        } 
 
 
ตอดวยการแกไขไฟล /etc/raddb/sql.conf 
 

บรรทัดที่ 21 แกไขใหเปน 
login = "radius" 
password = "abcd1234" 
radius_db = "radius" 
 

 
 
 



และสุดทายแกไขไฟล /etc/raddb/clients.conf 
 

บรรทัดที่ 35 เดิม secret = testing123 
แกไขเปน secret = mytestkey 

 
และสั่งรันเพื่อใหมีผลทันทีดวยคําสั่ง 
 

#service radiusd restart 
 
เปนอันเสร็จแลวครับกับการแกไขไฟลคอนฟกของ Freeradius ครับ 
 
 
**การติดตั้ง Chilli แบบ Web Login และการปรับแตงไฟลคอนฟกตางๆ 
 
เริ่มดวยการแกไขไฟล config ตางๆ เพื่อใหทํางานรวมกับ Chilli ได โดย 
แกไขแฟม /etc/sysctl.conf  ใหมีคาดังตัวอยาง 

เดิม net.ipv4.ip_forward = 0 
แกไขเปน net.ipv4.ip_forward = 1 

แลวสั่งรันเพื่อใหมีผลทันทีดวยคําสั่ง 
 

#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
 
และแกไขแฟม /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX ใหมีคาดังตัวอยาง 
 

DEVICE=ethX 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=none 

( X คือเลข 0,1,2,3,4,5,6,7,... ตาม eth ของ Lan Card ที่ใชทํา Lan Chilli) 
 
ตอดวยการติดตั้ง Chilli ดวยคําสั่ง 
 

#wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/chillispot/chillispot-1.1.0.i386.rpm 
#rpm -Uvh chillispot-1.1.0.i386.rpm 

 
ติดตั้งเสรจ็เราก็มาทําการแกไขแฟม /etc/chilli.conf ใหมีคาดังตัวอยาง 

 
บรรทัดที่ 38 เดิม net 192.168.182.0/24 
แกไขเปน net 10.0.1.0/24 
 
บรรทัดที่ 113 เดิม radiusserver1 rad01.chillispot.org 
แกไขเปน radiusserver1 127.0.0.1  
 
บรรทัดที่ 120 เดิม radiusserver2 rad02.chillispot.org 
แกไขเปน radiusserver2 127.0.0.1 
 
บรรทัดที่ 139 เดิม #radiussecret testing123 
แกไขเปน radiussecret mytestkey 



บรรทัดที่ 237 เดิม #uamserver https://radius.chillispot.org/hotspotlogin 
แกไขเปน uamserver https://10.0.1.1/wifi/hotspotlogin.php 
 
บรรทัดที่ 244 เดิม #uamhomepage http://192.168.182.1/welcome.html 
แกไขเปน uamhomepage http://10.0.1.1/wifi/index.php 
 
บรรทัดที่ 248 เดิม #uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp 
แกไขโดยใหเอาเครื่องหมาย # ออกเปน uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp 
 
บรรทัดที่ 253 เดิม #uamlisten 192.168.182.1 
แกไขเปน uamlisten 10.0.1.1 

 
ตอการโหลดไฟล firewall.iptables ที่ไดทําการปรบัแตง แกไขแลว โดยโหลดไดที ่
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=chillispot/file_complete_step1/&file=firewall.iptables 
 
แลวทําการกอปปไฟล firewall.iptables ไปไวที่ /etc และสั่งรันดวยคําสั่ง 

 
#sh /etc/firewall.iptables 

 
ตอดวยการสรางหนาเวปเพื่อเขาระบบในชื่อแฟม /var/www/html/wifi/index.php ใหมีคาดังตัวอยาง 
 
<html> 
<head> 
<title>Welcome to Our Hotspot, Wireless Network.</title> 
</head> 
<body> 
<center> 
<H1><font color="red">TESTING ONLY</font></H1> 
<img src="chillispot.png"> 
<H3><font color="blue">Welcome to Our Hotspot, Wireless Network.</font></H3> 
<p>You are connected to an authentication and restricted network access point.  
<H3><a href="http://10.0.1.1:3990/prelogin">Click here to login</a></H3> 
<p> 
<p>Enjoy. 
</center> 
</body> 
</html> 
 
ถาตองการรูป chillispot.png ใหดาวนโหลดไดจาก  
http://mamboeasy.psu.ac.th/%7Ewiboon.w/images/stories/chillispot/chillispot.png 
แลวคัดลอกแฟมน้ีไปไวใน /var/www/html/wifi ดวยคําสั่งดังน้ี 
 

#wget http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/images/stories/chillispot/chillispot.png 
#cp chillispot.png /var/www/html/wifi 

 
แลวสั่งให Chilli ทํางานดวยคําสั่ง 
 

#service chilli start 
 



เสร็จแลวครับสําหรับการติดตั้ง Hotspot บน ClarkConnect 4.3 Enterprise 
กอนจะทดสอบระบบ Hotspot ควรทํางาน Reboot ระบบใหมนะครับ 
 
 
**ขั้นตอนการใชงานระบบ Hotspot ครับ 
 
สําหรับผูดูแลระบบสามารถเขาไป Management และ ปรับแตงเพิ่มเติมไดที ่
 
http://10.0.1.1/wifi/admin/index.php 
 

 
 
โดย ชื่อผูใช และ รหัสผาน จะเปน 
 
ชื่อผูใช = administrator 
รหัสผาน = password 
 

 
จบแลวครับ ตอนที่2 และสําหรับการติดตั้ง Hotspot Server น้ันเสร็จสมบูรณในข้ันตอนน้ีครับ 
 



ตอนท่ี 3 
การติดต้ัง NetCafe Server ดวย Squid + Frox + Firewall Script 
 
**การติดตั้ง Squid2.6 และการปรับแตงคอนฟกเพ่ือเพ่ิมความสามารถใหกับ Squid 
เริ่มดวยการโหลดโปรแกรม Squid2.6 กอนเลยนะครับ โดยโหลดไดจาก 
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=linux/cc/&file=squid-2.6.STABLE20-1.el4.i386.rpm 
 
หลังจากโหลดเสรจ็แลวใหกอปปไปไวที่ /home แลวทําการติดตั้งดวยคําสั่ง 
 

#cd /home 
#rpm –Uhv squid-2.6.STABLE20-1.el4.i386.rpm 

 
หลังจากติดตั้ง Squid เสร็จ ใหทําการโหลดไฟลคอนฟกของ Squid ที่ไดทําการปรับแตงแลว โดยโหลดไดที ่
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=linux/cc/addon/naninternet_addon/&file=squid.conf 
( คอนฟกที่ใหโหลดน้ี ปรับแตงโดย naninternet ครับ ) 
 
แลวทําการกอปปไฟล squid.conf ไปไวที่ /etc/squid/ แลวสั่งรันดวยคําสั่ง 
 

#chkconfig squid on 
#service squid start 

 
เสร็จแลวข้ันตอนการติดตัง้ และปรับแตงคอนฟกของ Squid2.6 
 
 
**การติดตั้ง Frox และการปรับแตงคอนฟกเพ่ือเพ่ิมความสามารถใหกับ Frox 
เริ่มดวยการโหลดโปรแกรม Frox กอนเลยนะครับ โดยโหลดไดจาก 
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=linux/cc/&file=frox_addons_clarkconnect-1.5.tar.gz 
 
หลังจากโหลดเสรจ็แลวใหกอปปไปไวที่ /home แลวทําการติดตั้งดวยคําสั่ง 
 

#cd /home 
#tar –xzf frox_addons_clarkconnect-1.5.tar.gz 
#cd frox_addons_clarkconnect-1.5 
#./install 

 
หลังจากติดตั้ง Frox เสร็จ ใหทําการโหลดไฟลคอนฟกของ Frox ที่ไดทําการปรับแตงแลว โดยโหลดไดที ่
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=linux/cc/addon/naninternet_addon/&file=frox.conf  
( คอนฟกที่ใหโหลดน้ี ปรับแตงโดย naninternet ครับ ) 
 
แลวทําการกอปปไฟล frox.conf ไปไวที่ /etc/frox/ แลวสั่งรันเพื่อใหคอนฟกมีผลทันที ดวยคําสั่ง 
 

#service frox restart 
 
เสร็จแลวข้ันตอนการติดตัง้ และปรับแตงคอนฟกของ Frox 
 



**การติดตั้ง Firewall Script เพ่ือจัดสรรและควบคุม แยกเน็ตแยกเกมส 
ในสวนของ firewall script น้ันผมจะไมสอนในสวนของวิธีการเขียนนะครับ เพราะเน้ือหาเยอะมากๆ ถา

ทานผูอานสนใจที่จะศึกษาจริงๆ ผมของแนะนําใหไปซื้อหนังสือที่เกี่ยวกับ firewall ของ linux อานเอานะครับ 
หนังสือมีขายตามรานหนังสือชั้นนําทั่วไปเลยครับ 

ในที่น้ีผมจึงไดนํา firewall script สําหรับรานเน็ต-เกมส โดยเฉพาะมาใหโหลดไปใชกันไดเลยครับ โดย
จะมีทั้งหมด 3 สคริปครับ เลือกใชตามความพอใจไดเลยครับ 

 
โดยมี  firewall script ของคุณ วัลลภ เพชรัตน แหง icafethai.com 

firewall script ของคุณ ศักดิ์ศร อุนอารีย  Mazzero แหง linuxthai.org 
firewall script ของคุณ Alexa แหง ZealZone Cafe’ 

 
firewall script ของคุณ วัลลภ เวอรช่ัน 2.7.1 เปนเวอรชั่นแจกฟรี ออกเมื่อเดอืน กันยายน 2008 
รองรับเน็ตตั้งแต 1 – 6 สาย สลับสายออโต เมื่อเน็ตเสนไหนหลุด  
ปจจุบัน มีเวอรชั่น 2.8 ออกมาแลวแตไมฟรีครับ แจกใหเฉพาะลูกคาของคุณ วัลลภ เทาน้ัน ถาสนใจสามารถ
ติดตอไดที่ www.icafethai.com ครับ 
โหลด firewall script ของคุณ วัลลภ เวอรชั่น 2.7.1 ไดที ่
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=linux/cc/addon/naninternet_addon/&file=rc.firewall.local.V2.7.1.zip 
 
 
firewall script ของคุณ ศักดิ์ศร เวอรช่ัน 1.9a ออกเมือ่วันที่ 14 ตลุาคม 2008 
รองรับเน็ตตั้งแต 1 – 4 สาย สลับสายออโต เมื่อเน็ตเสนไหนหลุด 
สามารถโหลดเวอรชั่นใหมๆไดที่ www.linuxthai.org คุณ ศักดิศ์ร แจกฟรีครับ 
และทานสามารถมอบเงินเพื่อเปนกําลังใจและทุนในการวิจัยและพัฒนาสคริป ไดที ่

บัญชีเลขที่  341-2 17202-7  ธ.ไทยพาณิชย  นายศักดิศ์ร อุนอารีย 
โหลด firewall script ของคุณ ศักดิศ์ร เวอรชั่น 1.9a ไดที ่
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=linux/cc/addon/tong_addon/&file=Tong.firewall.V1.9a.zip 
firewall script ของคุณ alexa  เวอรช่ัน 2 ออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2008 
รองรับเน็ตแบบไมจํากัดจาํนวนสาย สลับสายออโต เมื่อเน็ตเสนไหนหลุด  
ถาตองการเวอรชั่นใหมๆสามารถติดตอไดที ่www.zealzonecafe.com ครับ 
โหลด firewall script ของคุณ Alexa เวอรชั่น 2 ไดที่ 
 
http://www.pc-colo.com/pub/index.php?dir=linux/cc/&file=Alexa_n-WansForNetCafeV.2.rar 
 
 
มาติดตั้ง firewall script กันเลยนะครับ เริ่มจาก 
แตกไฟลสคริปที่เราไดทําการโหลดมา จนไดไฟล rc.firewall.local 
ใหทําการกอปป rc.firewall.local  ไปทับที่ /etc/rc.d/rc.firewall.local  
แลวสั่งให สคริปทํางานทันทีดวยคําสั่ง 

 
#service firewall restart  

 
เปนอันเสร็จครับสําหรับการติดตั้ง firewall script 
 

จบแลวครับสําหรับ คูมือการติดต้ัง ฉบับยอน้ี 


