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เขยีนโดย วบิูลย ์วราสิทธชิยั นักวชิาการคอมพวิเตอร ์ศูนยค์อมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์( wiboon.w (at) psu.ac.th )

 

เอกสารอ้างองิ
แหลง่ข้อมูลต้นฉบบั chillispot คอื http://www.chillispot.info 

ขอขอบคุณ คุณวภิทัร ศรุตพิรหม ให้ความรู้ linux server ทีเ่วบไซต ์http://www.opensource.psu.ac.th เมนู ทาํงา่ย-ใช้เป็น 

ขอขอบคุณ คุณ au ร.ร.จุฬาภรณราชวทิยาลยั ปทุมธาน ีให้ตวัอยา่ง radius attribute 

 

ประวตักิารปรบัปรุง 

เขยีนคร ัง้แรก   16-01-2550   โดย: วบูิลย ์วราสิทธชิยั  

                      เฉพาะเนื้อหาของตอนที ่1 

ครัง้ที ่1           1-12-2550     โดย: วบูิลย ์วราสิทธชิยั  

                      รวบรวมจากบทความหลาย ๆ เรือ่งใน chillispot wifi ทีเ่ขยีนไวน้ํามารวมใหม่
 ครัง้ที ่2           14-12-2550    โดย: วบิูลย ์วราสิทธชิยั 

                      เพิม่คาํอธบิายเรือ่ง cache_peer ในบทที ่3 เพราะบางคนเข้าใจผดิ คดิวา่ต้องทาํตาม 

ครัง้ที ่3           8-2-2551    โดย: วบิูลย ์วราสิทธชิยั 

                      แก้ไขเลขเวอรช์ั่นของ freeradius ในเอกสาร
ครัง้ที ่4           13-2-2551  โดย วบูิลย ์วราสิทธชิยั
                      แก้ไข /etc/firewall.iptables ป้องกนัการแฮคเซ็ตพร็อกซีต่รง ๆ
ครัง้ที ่5           24-9-2551  โดย วบูิลย ์วราสิทธชิยั 

                      แก้ไขเอกสาร ให้ใส่เครือ่งหมาย # หน้าคาํวา่ files ใน section authorize {} ด้วย
 

เอกสารนี้ใช้เพือ่ 

เป็นคาํแนะนําในการตดิต ัง้และปรบัแตง่ Linux server ให้เป็น Wireless LAN Access Point Controller ด้วยโปรแกรม chillispot  

เลอืกวธิกีาร authentication แบบ web login โดยตรวจสอบ username ที ่freeradius ทีใ่ช้ mysql เป็น database  

รวมทัง้ตดิต ัง้ proxy server ด้วยโปรแกรม squid แบบ transparent proxy เพือ่ให้เครือ่งไคลเอนต ์(โน้ตบุ๊ค) ทีไ่มเ่ซ็ตค่าพร็อกซีก็่สามารถใช้งานอนิเทอรเ์น็ตได้ทนัทภีายหลงั
จากทีต่รวจสอบ username ผา่นแล้ว 

 

เอกสารนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที ่1 
การตดิตัง้ Linux server

การตดิตัง้โปรแกรม Apache web server
การตดิตัง้โปรแกรม Freeradius 

ทดสอบ authentication โดยใช้ username/password ของ Unix
การตดิตัง้โปรแกรม Chillispot แบบ Web login

ตอนที ่2 
การตดิตัง้โปรแกรม Mysql 
ตวัอยา่ง radius attribute 

Max-All-Session
Max-Daily-Session

Max-Monthly-Session
Session-Timeout

WISPr-Bandwidth-Max-Down
WISPr-Bandwidth-Max-Up

Simultaneous-Use 
ทดสอบ authentication โดยใช้ username/password ของ Mysql

การตดิตัง้โปรแกรม radiusContext เพือ่ทาํรายงานการใช้งาน Freeradius 

ตอนที ่3
การตดิตัง้โปรแกรม squid

การทาํ Transparent proxy ด้วย iptables
การตัง้เวลาเก็บ access.log ทุกคนื

ตอนที ่4 
รออาสาสมคัรทีส่ามารถใช้ php + mysql เขยีนโปรแกรมจดัการบญัชผีู้ใช้ chillispot ด้วย  php + mysql  

  

รูปภาพการตดิต ัง้ 
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ข้อมูลเครอืขา่ย 

eth0 คอื แลนการด์ใบที ่1 ตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ต ได้รบัแจก ip จาก dhcp server ในอนิเทอรเ์น็ต
eth1 คอื แลนการด์ใบที ่2 ตอ่กบัแอคเซสพอยต ์ได้รบัแจก ip จาก chillispot server 

แอคเซสพอยตไ์ดร้บัแจก ip จาก chillispot server
ไคลเอนตท์ีม่าตอ่กบัแอคเซสพอยตไ์ดร้บัแจก ip จาก chillispot server ส่งต่อโดยแอคเซสพอยต์

chillispot server 1 เครือ่ง ตดิตัง้โปรแกรมดงันี้
Linux fedora core 6

freeradius 1.1.* (rpm) (ทดสอบแล้ว 1.1.3 - 1.1.7)
apache 2.2.* (rpm) (ทดสอบแล้ว 2.2.3 - 2.2.6)

chillispot 1.1.0 (rpm) 

[Day 1] 

ตอนที่ตอนที่ตอนที่ตอนที ่1
 

1.1 การตดิตัง้การตดิตัง้การตดิตัง้การตดิตัง้ Linux server
   

คาํแนะนําการตดิตัง้ 

ในขัน้ตอนทีต่ดิตัง้จากแผน่ซดี ีให้เลอืก Package selection เป็น Software Development
ในขัน้ตอนทีต่ดิต ัง้จากแผน่ซดีคีรบแล้ว เมือ่รบีตูกลบัมาให้ปิด SeLinux โดยเปลีย่นจาก enforcing เป็น disabled

คาํแนะนําการใช้งาน 

การคอนฟิกระบบจะงา่ยขึน้ ให้ใช้วธิกีาร copy และ paste คาํส่ังหรอืข้อความจากเอกสารทีก่าํลงัอา่นอยูน่ี้  
หากภายหลงัการตดิตัง้ได้รบัหน้าจอเป็น text mode ให้เปลีย่นเป็นกราฟฟิคโหมด ด้วยคาํส่ัง startx

เปิดวนิโดวชือ่ terminal เพือ่ใช้ในการปรบัแตง่และรนัคาํส่ัง ดงันี้ คลกิ Application, Accessories, Terminal

โปรแกรม editor ทีใ่ช้ในการแก้ไขคา่คอื gedit เป็น full screen editor ใช้เมาส์คลกิวางตาํแหน่ง cursor ได้  
จบด้วยคลกิปุ่ม Save และคลกิ X เพือ่ปิดโปรแกรม 

  

1.1.1 การปรบัแตง่ระบบลนิุกซ์การปรบัแตง่ระบบลนิุกซ์การปรบัแตง่ระบบลนิุกซ์การปรบัแตง่ระบบลนิุกซ์
   

(ดดัแปลงจาก การปรบัแตง่ระบบลนุิกซห์ลงัการตดิตัง้ (28-9-2550)  วภิทัร ศรุตพิรหม http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/14/46/ ) 

 

1. ตรวจสอบการด์แลนพร้อมใช้งานด้วยคาํส่ัง  

ifconfig -a 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# ifconfig -a 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:60:97:A5:38:6F   

          inet addr:192.168.2.220  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0 

          inet6 addr: 2001:3c8:9009:300:260:97ff:fea5:386f/64 Scope:Global 

          inet6 addr: fe80::260:97ff:fea5:386f/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000  
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          RX bytes:9430 (9.2 KiB)  TX bytes:8450 (8.2 KiB) 

          Interrupt:9 Base address:0x2080  

 

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:03:18:BA:59   

          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:431699 errors:0 dropped:0 overruns:520 frame:0 

          TX packets:858 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000  

          RX bytes:32878596 (31.3 MiB)  TX bytes:88551 (86.4 KiB) 

          Interrupt:5  

 

lo        Link encap:Local Loopback   

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 

          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 

          RX packets:34660 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:34660 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0  

          RX bytes:9917351 (9.4 MiB)  TX bytes:9917351 (9.4 MiB)

 

2. หากต้องการเปลีย่นรหสัผา่นของ root ทาํดว้ยคาํส่ัง  

passwd 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# passwd  

Changing password for user root.  

New UNIX password:  

Retype new UNIX password:  

passwd: all authentication tokens updated successfu lly.

 

3. ยกเลกิการตัง้คา่ update อตัโนมตั ิด้วยคาํส่ังดงันี้คอื 

service yum-updatesd stop 

chkconfig yum-updatesd off 

 

ผลลพัธ ์

 

[root@dhcp160 ~]# service yum-updatesd stop  

Stopping yum-updatesd:                                     [  OK  ]  

[root@dhcp160 ~]# chkconfig yum-updatesd off 

[root@dhcp160 ~]#

 

4. ตัง้เวลาให้ตรงกบัสากลด้วยคาํส่ัง /usr/sbin/ntpdate -u <ชือ่เซริฟ์เวอร>์ 

โดยที ่ 
pool.ntp.org เป็น ntp server ทีเ่ป็นสากลโดยตรง  

time.psu.ac.th เป็น ntp server ภายใน ม.อ.  

ใช้คําส่ัง 

/usr/sbin/ntpdate -u pool.ntp.org 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# /usr/sbin/ntpdate -u pool.ntp.org  

27 Nov 17:20:45 ntpdate[22639]: step time server 61 .19.242.42 offset -130.874347 sec

 

ต้องการให้ทุกครัง้ทีบู่ทเครือ่งมกีารตัง้เวลาใหม ่ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/rc.local ใช้คําส่ัง  

gedit /etc/rc.local 

 

เพิม่บรรทดัขอ้ความวา่  

/usr/sbin/ntpdate -u pool.ntp.org 

 

บนัทกึและปิดหน้าต่าง gedit 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/rc.local

#!/bin/sh  

# 

# This script will be executed *after* all the othe r init scripts.  

# You can put your own initialization stuff in here  if you don't  

# want to do the full Sys V style init stuff.  
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touch /var/lock/subsys/local  

/usr/sbin/ntpdate -u pool.ntp.org

 

ตัง้เวลาให้ตรงกบัสากลทุกวนั ให้สร้างแฟ้มข้อมูลชือ่ /etc/cron.daily/ntp.cron ใช้คําส่ัง 

gedit /etc/cron.daily/ntp.cron  

 

มขีอ้มูลดงันี้ 
#!/bin/sh 

/usr/sbin/ntpdate -u pool.ntp.org 

 

และเปลีย่นโหมดของแฟ้มเป็น execute ด้วยคาํส่ัง 

chmod +x /etc/cron.daily/ntp.cron 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/cron.daily/ntp.cron

#!/bin/sh 

/usr/sbin/ntpdate -u pool.ntp.org

[root@dhcp160 ~]# chmod +x /etc/cron.daily/ntp.cron  

[root@dhcp160 ~]#

 

5. เกีย่วกบั SeLinux อาจทาํให้การใช้งานบางอยา่งยากขึน้ ให้เปลีย่นจาก enforcing เป็น disabled โดยแก้ไขแฟ้ม /etc/selinux/config ใช้คําส่ัง 

gedit /etc/selinux/config  

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/selinux/config 

# This file controls the state of SELinux on the sy stem. 

# SELINUX= can take one of these three values: 

# enforcing - SELinux security policy is enforced. (d efault) 

# permissive - SELinux prints warnings instead of enf orcing. 

# disabled - SELinux is fully disabled. 

SELINUX=disabled 

# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible valu es are: 

# targeted - Only targeted network daemons are protec ted. 

# strict - Full SELinux protection. 

SELINUXTYPE=targeted 

 

  

1.1.2 การการการการ update packages linux fedora core 6 ให้ทนัสมยัให้ทนัสมยัให้ทนัสมยัให้ทนัสมยั
   

(ดดัแปลงจาก การ update packages ด้วยโปรแกรม Yum สําหรบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(01-03-2550)   

วภิทัร ศรุตพรหม http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/52/46/) 

 

กรณีทีเ่ครือ่งอยูใ่นมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 

 

แก้ไขให้ชี ้update server มาอยูท่ี ่repository server ทีต่ ัง้อยูภ่ายในมหาวทิยาลยั ด้วยวธิกีารคอื 
ลบข้อมูลเดมิใน cache ทิง้กอ่นด้วยคาํส่ัง 

rm  -rf  /var/cache/yum/* 

 
สํารองต้นฉบบั yum.repos.d เก็บไว้ก่อน เผือ่ใช้ในอนาคต 

cp -r /etc/yum.repos.d/ /etc/yum.repos.d.save 

 

ลบแฟ้มใน directory /etc/yum.repos.d  ทิง้ท ัง้หมด  

เพราะต้นฉบบั yum ทีต่ดิตัง้มขี้อมูลระบุให้ชีไ้ปที ่server ตา่งประเทศ ด้วยคาํส่ัง 

rm -f  /etc/yum.repos.d/* 

 

แล้วสร้างแฟ้ม 3 แฟ้มขึน้มาใหม ่โดยระบ ุrepository server เป็น ftp.psu.ac.th 

สร้างแฟ้ม /etc/yum.repos.d/psu-fedora.repo ให้มขี้อมลูดงันี้ 
[base] 

name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base 

baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/6/base 

enabled=1 

gpgcheck=1 

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora 

 

สร้างแฟ้ม /etc/yum.repos.d/psu-fedora-extras.repo ให้มขี้อมลูดงันี้ 
[extras] 
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name=Fedora Extras $releasever - $basearch 

baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/6/extras 

enabled=1 

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras 

gpgcheck=1 

 

สร้างแฟ้ม /etc/yum.repos.d/psu-fedora-updates.repo ให้มขี้อมลูดงันี้ 
[updates] 

name=Fedora Updates $releasever - $basearch 

baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/updates/6/i386 

enabled=1 

gpgcheck=0 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# rm  -rf  /var/cache/yum/* 

[root@dhcp160 ~]# cp -r /etc/yum.repos.d/ /etc/yum. repos.d.save 

[root@dhcp160 ~]# rm -f /etc/yum.repos.d/*

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/yum.repos.d/psu-fedora .repo

[base] 

name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base 

baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/6/b ase 

enabled=1 

gpgcheck=1 

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/yum.repos.d/psu-fedora -extras.repo

[extras] 

name=Fedora Extras $releasever - $basearch 

baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/core/6/e xtras 

enabled=1 

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-e xtras 

gpgcheck=1

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/yum.repos.d/psu-fedora -updates.repo

[updates] 

name=Fedora Updates $releasever - $basearch 

baseurl=ftp://ftp.psu.ac.th/pub/yum/fedora/updates/ 6/i386 

enabled=1 

gpgcheck=0

 

กรณีทีเ่ครือ่งตัง้อยูน่อกมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
 

ให้เริม่ทาํเฉพาะ 2 คาํส่ังข้างล่างนี้เลย 

 

ส่ังปรบัปรุงรายชือ่ package ให้ทนัสมยัตามแหลง่ข้อมูลต้นทาง 

yum check-update 

 

ส่ังปรบัปรุง/ตดิตัง้ package ให้ทนัสมยั 

yum update 
 

ผลลพัธ ์
 

[root@dhcp160 ~]# yum check-update 

Loading "installonlyn" plugin 

Setting up repositories 

extras                    100% |=========================| 1.1 kB    00:00      

updates                   100% |=========================| 1.2 kB    00:00      

base                      100% |=========================|  951 B    00:00      

Reading repository metadata in from local files 

primary.xml.gz            100% |=========================| 1.7 MB    00:00      

... 

 

[root@dhcp160 ~]# yum update 

Loading "installonlyn" plugin 

Setting up Update Process 

Setting up repositories 

Reading repository metadata in from local files 

 

Transaction Summary 
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============================================================================= 

Install     11 Package(s)          

Update     329 Package(s)          

Remove       0 Package(s)          

 

Total download size: 524 M 

Is this ok [y/N]:y 

... more lines... 

[root@dhcp160 ~]#  

  

1.2 การตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรม Apache web server
   

ชือ่แฟ้มทีเ่กีย่วข้องเมือ่ตดิตัง้เสร็จแล้ว 

/var/log/httpd/access.log 

/etc/httpd/conf/httpd.conf 

/etc/httpd/conf.d/ 

 

1. ตดิตัง้โปรแกรม httpd พร้อมคูม่อื ด้วยคาํส่ัง 

yum install httpd 

yum install httpd-manual 

yum install mod_ssl  

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# yum install httpd 

============================================================================= 

 Package                 Arch       Version          Repository        Size  

============================================================================= 

Updating: 

 httpd                   i386       2.2.6-1.fc6      updates           1.0 M 

 

Transaction Summary 

============================================================================= 

... 

Complete! 

[root@dhcp160 ~]# yum install httpd-manual 

============================================================================= 

 Package                 Arch       Version          Repository        Size  

============================================================================= 

Installing: 

 httpd-manual            i386       2.2.6-1.fc6      updates           812 k 

 

Transaction Summary 

============================================================================= 

... 

Complete! 

[root@dhcp160 ~]# yum install mod_ssl 

============================================================================= 

 Package                 Arch       Version          Repository        Size  

============================================================================= 

Installing: 

 mod_ssl                 i386       1:2.2.6-1.fc6    updates            84 k 

Installing for dependencies: 

 distcache               i386       1.4.5-14.1       base              120 k 

 

Transaction Summary 

============================================================================= 

... 

Complete! 
[root@dhcp160 ~]#

 

2. แก้ไขให้ทาํงานทุกครัง้ทีบ่ทูเครือ่ง 

chkconfig httpd on   

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# chkconfig httpd on 
[root@dhcp160 ~]#

 

3. ส่ังให้ทาํงานด้วยคาํส่ังว่า 
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service httpd start 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# service httpd start 

Starting httpd:                                            [  OK  ] 
[root@dhcp160 ~]#

  

1.3 การตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรม Freeradius
   

ชือ่แฟ้มทีเ่กีย่วข้องเมือ่ตดิตัง้เสร็จแล้ว 

/var/log/radius/radius.log 

/etc/raddb/radiusd.conf 

/etc/raddb/clients.conf 

 

1. ตดิตัง้โปรแกรม freeradius ด้วยคาํส่ัง 

yum install freeradius 

 

แก้ไขให้ทาํงานทุกคร ัง้ทีบ่ทูเครือ่ง 

chkconfig radiusd on 

 

ส่ังให้ทาํงานด้วยคาํส่ังว่า 

service  radiusd  start 

 

ผลล้พัธ ์

[root@dhcp160 ~]# yum install freeradius 

============================================================================= 

 Package                 Arch       Version          Repository        Size  

============================================================================= 

Installing: 

 freeradius              i386       1.1.7-3.1.fc6    updates           1.2 M 

Installing for dependencies: 

 lm_sensors              i386       2.10.1-1.fc6     updates           506 k 

 net-snmp                i386       1:5.3.1-15.fc6   updates           695 k 

 net-snmp-utils          i386       1:5.3.1-15.fc6   updates           179 k 

 perl-DBI                i386       1.52-1.fc6       base              605 k 

 

Transaction Summary 

============================================================================= 

Install      5 Package(s)          

Update       0 Package(s)          

Remove       0 Package(s)          

 

Total download size: 3.1 M 

Is this ok [y/N]: y 

Downloading Packages: 

... 

Complete! 

[root@dhcp160 ~]# chkconfig radiusd on 

[root@dhcp160 ~]# service radiusd start 

radiusd is stopped 

Starting RADIUS server:                                    [  OK  ] 

[root@dhcp160 ~]# 

   

1.4 ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบ authentication โดยใช้โดยใช้โดยใช้โดยใช้ username/password ของของของของ Unix
   

1. (หากยงัไมม่)ี ให้เตรยีม username ทีจ่ะใช้ทดสอบชือ่ chilli มรีหสัผา่นเป็น abcd1234 ด้วยคาํส่ังดงันี้ 
adduser chilli 

passwd chilli 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# adduser chilli  

[root@dhcp160 ~]# passwd chilli  

Changing password for user chilli.  

New UNIX password:  

BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic  

Retype new UNIX password:  

passwd: all authentication tokens updated successfu lly. 

[root@dhcp160 ~]#  
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2. เมือ่ให้ radiusd ทาํงานแลว้ เริม่ขัน้ตอนทดสอบระบบโดยป้อนตวัอยา่งคาํส่ังดงันี ้
radtest chilli abcd1234 localhost 0 testing123 

 

จะมกีารแจ้งวา่ Access-Reject 

เป็นสาเหตุเนื่องจากไม่มสิีทธใินการอา่นแฟ้ม /etc/shadow ของระบบ 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# radtest chilli abcd1234 localhost  0 testing123  

Sending Access-Request of id 232 to 127.0.0.1 port 1812  

        User-Name = "chilli"  

        User-Password = "abcd1234"  

        NAS-IP-Address = 255.255.255.255  

        NAS-Port = 0  

Re-sending Access-Request of id 232 to 127.0.0.1 po rt 1812  

        User-Name = "chilli"  

        User-Password = "abcd1234"  

        NAS-IP-Address = 255.255.255.255  

        NAS-Port = 0  

rad_recv: Access-Reject packet from host 127.0.0.1: 1812, id=232, length=20 

[root@dhcp160 ~]#

 

หมายเหต ุคาํวา่ localhost คอื ชือ่โดเมนของไอพแีอดเดรส 127.0.0.1 ก็คอื ตวัเครือ่งเซริฟ์เวอรเ์อง 

ซึง่ต้องมรีะบุไว้ในแฟ้ม /etc/hosts ใช้คําส่ังดูข้อมูลข้างในแฟ้มดงันี้ 
cat /etc/hosts 

 

[root@dhcp160 ~]# cat /etc/hosts  

# Do not remove the following line, or various prog rams  

# that require network functionality will fail.  

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost  

::1             localhost.localdomain localhost 

[root@dhcp160 ~]#

 

3. แก้ไขให้อา่นแฟ้ม /etc/shadow ได้ โดยแก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf 

3.1 ให้ทาํการสํารองแฟ้มต้นฉบบัเก็บไว้กอ่น ด้วยคาํส่ัง 

cp /etc/raddb/radiusd.conf /etc/raddb/radiusd.conf.save 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# cp /etc/raddb/radiusd.conf /etc/r addb/radiusd.conf.save 

[root@dhcp160 ~]#

 

3.2 แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf เพือ่ทาํการ comment ยกเลกิบรรทดัข้อความจากเดมิ 

user = radiusd 

group = radiusd 

ให้เป็น 

#user = radiusd 

#group = radiusd 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/raddb/radiusd.conf

Line 114 

#user = radiusd 

#group = radiusd

 

3.3 เสร็จแล้วให้ restart ระบบ radiusd ใหมด่้วยคาํส่ัง  

service radiusd restart 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# service radiusd restart  

radiusd (pid 23004) is running...  

radiusd (pid 23004) is running...  

Stopping RADIUS server:                                    [  OK  ]  

radiusd is stopped  

Starting RADIUS server:                                    [  OK  ] 

[root@dhcp160 ~]#  
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3.4 ตอ่ไปลองป้อนตวัอยา่งคาํส่ังเดมิเพือ่ทดสอบดงันี้ 
radtest chilli abcd1234 localhost 0 testing123 

 

จะมกีารแจ้งวา่ Access-Accept ถูกต้องตามต้องการ 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# radtest chilli abcd1234 localhost 0 testing123 

Sending Access-Request of id 39 to 127.0.0.1 port 1812 

        User-Name = "chilli" 

        User-Password = "abcd1234" 

        NAS-IP-Address = 255.255.255.255 

        NAS-Port = 0 

rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=39, length=20 
[root@dhcp160 ~]#

 

3.5 ในการนําไปใช้งานจรงิ ขอให้แก้ไข secret ใหม ่ตวัอยา่งเช่น ตัง้ใหมเ่ป็น mytestkey 

ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/clients.conf  ของโปรแกรม freeradius ให้มคีา่ดงัตวัอยา่งนี้ 
client 127.0.0.1 { 

... 

บรรทดัที ่35 เดมิ secret = testing123 

แก้ไขเป็น secret = mytestkey 

... 

} 

เสร็จแล้วให้ restart ระบบ radiusd ใหมด่้วยคาํส่ัง  

service radiusd restart 

ทดสอบ radius อกีครัง้ด้วย secret อนัใหม ่ดงันี้ 
radtest chilli abcd1234 localhost 0 mytestkey 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/raddb/clients.conf 

Line 35 

 secret   = mytestkey

[root@dhcp160 ~]# service radiusd restart 

radiusd (pid 23068) is running... 

radiusd (pid 23068) is running... 

Stopping RADIUS server:                                    [  OK  ] 

radiusd is stopped 

Starting RADIUS server:                                    [  OK  ] 

 

[root@dhcp160 ~]# radtest chilli abcd1234 localhost  0 mytestkey 

Sending Access-Request of id 166 to 127.0.0.1 port 1812 

        User-Name = "chilli" 

        User-Password = "abcd1234" 

        NAS-IP-Address = 255.255.255.255 

        NAS-Port = 0 

rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1: 1812, id=166, length=20 

[root@dhcp160 ~]#

   

1.5 การตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรม Chillispot แบบแบบแบบแบบ Web login
   

ชือ่แฟ้มทีเ่กีย่วข้องเมือ่ตดิตัง้เสร็จแล้ว 

/etc/chilli.conf 

/var/www/cgi-bin/hotspotlogin.cgi 

/var/www/html/welcome.html

/etc/firewall.iptables 

   

-------------------------------------

โปรดตรวจสอบโปรดตรวจสอบโปรดตรวจสอบโปรดตรวจสอบ
เนื่องจาก chillispot จะเป็น dhcp server เอง  

กรณีทีน่ําเครือ่งเดมิมาตดิตัง้ chillispot เพิม่ จะต้องเช็คว่าในเครือ่งไมม่ ีdhcp server รนัอยู ่ถ้ามอียูก็่หยุดดงันี ้
service dhcpd stop 

chkconfig dhcpd off 

-------------------------------------

1. เราต้องทาํให้เครือ่งนี้ทาํหน้าทีเ่ป็นเราเตอรเ์พือ่ forward packet  ทุกครัง้ทีร่บีูตเครือ่ง 

ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/sysctl.conf  ให้มคีา่ดงัตวัอยา่งนี้ 
บรรทดัที ่7 เดมิ net.ipv4.ip_forward = 0 

แก้ไขเป็น net.ipv4.ip_forward = 1 

Page 9 of 28Wiboon at PSU :: การทํา Wireless LAN Controller ดว้ย Chillispot แบบ web login + fr...

18/2/2553http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/index2.php?option=com_content&task=view&...



  

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/sysctl.conf

# Controls IP packet forwarding  

net.ipv4.ip_forward = 1

  

2. เพือ่ให้มผีลทนัทใีนขณะนี้ ให้เครือ่ง forward packet  

รนัคาํส่ัง echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

้   
ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
[root@dhcp160 ~]#

   

3. เพือ่ให้การด์แลน eth1 ไมร่บั dhcp ตอนรบีตูเครือ่ง 
ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 ให้มคีา่ดงัตวัอยา่งนี้ 

DEVICE=eth1 

ONBOOT=yes 

BOOTPROTO=none 

   

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/sysconfig/network-scri pts/ifcfg-eth1

# 3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] 

DEVICE=eth1 

BOOTPROTO=none 

HWADDR=00:01:03:18:BA:59 

ONBOOT=yes

   

4. ดาวนโ์หลดโปรแกรม chillispot จากเครือ่งเอฟทพีขีองม.อ. ด้วยคาํส่ัง wget ดงันี้ 
wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/chillispot/chillispot-1.1.0.i386.rpm 

   

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/chillispot/chillispot-1.1.0.i386.rpm 

--20:25:02--  ftp://ftp.psu.ac.th/pub/chillispot/chillispot-1.1.0.i386.rpm 

           => `chillispot-1.1.0.i386.rpm' 

Resolving ftp.psu.ac.th... 192.168.100.101 

Connecting to ftp.psu.ac.th|192.168.100.101|:21... connected. 

Logging in as anonymous ... Logged in! 

==> SYST ... done.    ==> PWD ... done. 

==> TYPE I ... done.  ==> CWD /pub/chillispot ... done. 

==> SIZE chillispot-1.1.0.i386.rpm ... 88761 

==> PASV ... done.    ==> RETR chillispot-1.1.0.i386.rpm ... done. 

Length: 88761 (87K) 

 

100%[=======================================>] 88,761      --.-K/s   in 0.04s   

 

20:25:03 (2.00 MB/s) - `chillispot-1.1.0.i386.rpm' saved [88761] 
[root@dhcp160 ~]#

   

หรอืดาวนโ์หลดจากเว็บต้นฉบบัที ่http://www.chillispot.info/download.html 

http://www.chillispot.info/download.html 

Suitable for Redhat 9, Fedora (FC1, FC2 and FC3 and FC4). 

http://www.chillispot.info/download/chillispot-1.1.0.i386.rpm 

Or other linux distro. 

http://www.chillispot.info/download/chillispot-1.1.0.tar.gz

   

5. แล้วตดิต ัง้ package rpm ด้วยคาํส่ังดงันี้ 
rpm -Uvh chillispot-1.1.0.i386.rpm 

   

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# rpm -Uvh chillispot-1.1.0.i386.rp m  

Preparing...                ####################### #################### [100%]  

   1:chillispot             ####################### #################### [100%] 

[root@dhcp160 ~]#

   

6. แก้ไขแฟ้ม /etc/chilli.conf ให้มคีา่ดงัตวัอยา่งนี้ 
[หวัข้อ TUN parameters] 
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บรรทดัที ่38 เดมิ net 192.168.182.0/24 

แก้ไขเป็น net 10.0.1.0/24 

 

[หวัข้อ Radius parameters] 

บรรทดัที ่113 เดมิ radiusserver1 rad01.chillispot.org 

แก้ไขเป็น radiusserver1 127.0.0.1  

 

บรรทดัที ่120 เดมิ radiusserver2 rad02.chillispot.org 

แก้ไขเป็น radiusserver2 127.0.0.1 

 

บรรทดัที ่139 เดมิ #radiussecret testing123 

แก้ไขเป็น radiussecret mytestkey 

(ตรงกบั radius secret ในแฟ้ม /etc/raddb/clients.conf ของ freeradius) 

 

[หวัข้อ Universal access method (UAM) parameters] 

บรรทดัที ่237 เดมิ #uamserver https://radius.chillispot.org/hotspotlogin 

แก้ไขเป็น uamserver https://10.0.1.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi 

 

บรรทดัที ่244 เดมิ #uamhomepage http://192.168.182.1/welcome.html 

แก้ไขเป็น uamhomepage http://10.0.1.1/welcome.html 

 

บรรทดัที ่248 เดมิ #uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp 

แก้ไขโดยให้เอาเครือ่งหมาย# ออก เป็น uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp 

(หรอืแกไ้ขเป็นรหสัใหม ่แตต้่องเหมอืนกบัในแฟ้ม hotspotlogin.cgi ในข้อถดัไป) 

 

บรรทดัที ่253 เดมิ #uamlisten 192.168.182.1 

แก้ไขเป็น uamlisten 10.0.1.1 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/chilli.conf 

Line 38 

net 10.0.1.0/24 

radiusserver1 127.0.0.1 

radiusserver2 127.0.0.1 

radiussecret mytestkey 

uamserver https://10.0.1.1/cgi-bin/hotspotlogin.cgi  

uamhomepage http://10.0.1.1/welcome.html 

uamsecret ht2eb8ej6s4et3rg1ulp 

uamlisten 10.0.1.1

 

7. ให้คดัลอกแฟ้ม firewall.iptables ด้วยคาํส่ัง 

cp /usr/share/doc/chillispot-1.1.0/firewall.iptables /etc 

 

ให้คดัลอกแฟ้ม hotspotlogin.cgi ด้วยคาํส่ัง 

cp /usr/share/doc/chillispot-1.1.0/hotspotlogin.cgi /var/www/cgi-bin/ 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# cp /usr/share/doc/chillispot-1.1. 0/firewall.iptables /etc  

[root@dhcp160 ~]# cp /usr/share/doc/chillispot-1.1. 0/hotspotlogin.cgi /var/www/cgi-bin/ 

[root@dhcp160 ~]#

 

8. แก้ไขแฟ้ม /var/www/cgi-bin/hotspotlogin.cgi ให้มคีา่ดงัตวัอยา่งนี้ 
บรรทดัที ่27 เดมิ #$uamsecret = "ht2eb8ej6s4et3rg1ulp"; 

แก้ไขโดยให้เอาเครือ่งหมาย# ออก เป็น $uamsecret = "ht2eb8ej6s4et3rg1ulp"; 

 

บรรทดัที ่31 เดมิ #$userpassword=1; 

แก้ไขโดยให้เอาเครือ่งหมาย# ออก เป็น $userpassword=1; 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /var/www/cgi-bin/hotspotlog in.cgi 

Line 27 

$uamsecret = "ht2eb8ej6s4et3rg1ulp"; 

 

# Uncomment the following line if you want to use o rdinary user-password 

# for radius authentication. Must be used together with $uamsecret. 

$userpassword=1;
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9. สร้างแฟ้ม /var/www/html/welcome.html ให้มคีา่ดงัตวัอยา่งนี้ 

 
 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /var/www/html/welcome.html

<html> 

<head> 

<title>Welcome to Our Hotspot, Wireless Network.</t itle> 

</head> 

<body> 

<center> 

<H1><font color="red">TESTING ONLY</font></H1> 

<img src="chillispot.png" mce_src="chillispot.png">  

<H3><font color="blue">Welcome to Our Hotspot, Wire less Network.</font></H3> 

<p>You are connected to an authentication and restr icted network access point. 

<H3><a href="http://10.0.1.1:3990/prelogin" mce_hre f="http://10.0.1.1:3990/prelogin">Click here to log in</a></H3> 

<p> 

<p>Enjoy. 

</center> 

</body> 

</html>

 

 

10. ถ้าต้องการรูป chillispot.png ให้ดาวน์โหลดไดท้ีน่ี่ 
wget http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/images/stories/chillispot/chillispot.png 

 

แล้วคดัลอกแฟ้มนี้ไปไว้ใน /var/www/html ด้วยคาํส่ังดงันี้ 
cp chillispot.png /var/www/html 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# wget http://mamboeasy.psu.ac.th/~ wiboon.w/images/stories/ 

chillispot/chillispot.png  

[root@dhcp160 ~]# cp chillispot.png /var/www/html 

[root@dhcp160 ~]#

 

11. กอ่นทีจ่ะสตารท์ chillispot ให้ไปทาํการคอนฟิกแอคเซสพอยน์/ไวรเ์ลสเราเตอร ์ให้พร้อมใช้งาน โดยทาํตามเอกสารของแตล่ะรุน่  

ความต้องการคอื ให้ทาํ factory defaults แล้วกาํหนดให้มนัจะต้องรบั dhcp ip จาก chillispot และตวัมนัเองจะต้องไมท่าํหน้าทีแ่จก ip  

รวมทัง้ควรแก้ไข ESSID ตัง้ชือ่ใหมด่ว้ย เพือ่ให้รู้วา่ตวัไหนของเรา ดูตวัอยา่งบางรุน่ในเว็บนี้ได้ 
 

หมายเหต ุLinksys WRT54GL ทีผ่มนํามา upgrade firmware เป็น DD-WRT แล้ว  

ผมพบวา่ ต้อง Enable DHCP server ให้กบั port LAN 1-4 ของเราเตอรด์ว้ย  

มนัยงัคงแจกไอพใีห้กบั เครือ่งทีต่อ่ port LAN 1-4 แตม่นัไมแ่จกไอพใีห้ไวรเ์ลส  

 

12. เปิดใช้งาน iptables เพือ่ทาํเป็น firewall ด้วยคาํส่ัง 

sh /etc/firewall.iptables 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# sh /etc/firewall.iptables  
[root@dhcp160 ~]#

 

13. ส่ังให้ chillispot ทาํงานดว้ยคาํส่ัง 

service chilli start 

Page 12 of 28Wiboon at PSU :: การทํา Wireless LAN Controller ดว้ย Chillispot แบบ web login + ...

18/2/2553http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/index2.php?option=com_content&task=view&...



 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# service chilli start 

Starting chilli:                                           [  OK  ]

 

14. ตรวจสอบการทาํงานของ chiilispot วา่สร้างอนิเทอรเ์ฟส tun0 พร้อมใช้งานและมเีลข IP เป็น 10.0.1.1  

โดยทีอ่นิเทอรเ์ฟส eth1 จะไมม่ ีIP ใด ๆ ส่วน eth0 ก็เป็นเลข IP ทีร่บัจากเน็ตทีเ่ซริฟ์เวอรน์ี้ต่ออยูเ่หมอืนเดมิ  

ด้วยคาํส่ัง ifconfig ดงัตวัอยา่ง 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# ifconfig 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:60:97:A5:38:6F   

          inet addr:192.168.2.220  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0 

... 

 

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:03:18:BA:59   

          inet6 addr: fe80::201:3ff:fe18:ba59/64 Scope:Link 

          UP BROADCAST RUNNING  MTU:1500  Metric:1 

... 

 

lo        Link encap:Local Loopback   

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 

... 

 

tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00   

          inet addr:10.0.1.1  P-t-P:10.0.1.1  Mask:255.255.255.0 

          UP POINTOPOINT RUNNING  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:500  

          RX bytes:116 (116.0 b)  TX bytes:240 (240.0 b) 
[root@dhcp160 ~]#

 

15. ให้จดเลข Mac address ของโน้ตบุ๊คทีจ่ะนํามาทดสอบการเชือ่มตอ่กบั chillispot 

และรนัคาํส่ังตรวจสอบว่าโน้ตบุ๊คได้ IP Address จาก chillispot ดงันี้ 
tail -f /var/log/messages 

จะได้ผลลพัธแ์สดงคลา้ย ๆ ตงัอยา่งข้างลา่งนี้ 
 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# tail -f /var/log/messages  

Nov 27 20:05:18 dhcp160 Installed: httpd-manual.i386 2.2.6-1.fc6 

Nov 27 20:06:54 dhcp160 Installed: distcache.i386 1.4.5-14.1 

Nov 27 20:06:57 dhcp160 Installed: mod_ssl.i386 1:2.2.6-1.fc6 

Nov 27 20:57:57 dhcp160 chillispot[23328]: ChilliSpot 1.1.0.  

Copyright 2002-2005 Mondru AB. Licensed under GPL.  

See http://www.chillispot.org for credits. 

Nov 27 20:57:57 dhcp160 kernel: tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 

Nov 27 20:57:57 dhcp160 kernel: tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky < 

maxk@qualcomm.com  

  

> 

Nov 27 20:57:57 dhcp160 kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): tun0: link becomes ready 

Nov 27 20:57:57 dhcp160 kernel: eth1:  setting full-duplex. 

Nov 27 20:58:00 dhcp160 chillispot[23328]: chilli.c: 3509:  

New DHCP request from MAC=00-1D-7E-27-C3-18 

Nov 27 20:58:00 dhcp160 chillispot[23328]: chilli.c: 3479:  

Client MAC=00-1D-7E-27-C3-18 assigned IP 10.0.1.2 

Nov 27 21:16:55 dhcp160 chillispot[23328]: chilli.c: 3509:  

New DHCP request from MAC=00-13-02-69-41-FA 

Nov 27 21:16:55 dhcp160 chillispot[23328]: chilli.c: 3479:  

Client MAC=00-13-02-69-41-FA assigned IP 10.0.1.3 

Nov 27 21:20:32 dhcp160 chillispot[23328]: chilli.c: 3759:  

Successful UAM login from username=chilli IP=10.0.1.3 

Ctrl-C break

 

โดยที ่10.0.1.2 จะเป็น IP ของแอคเซสพอยน ์และ 10.0.1.3 จะเป็น IP ของโน้ตบุ๊คตวัแรกทีเ่ชือ่มตอ่ 

 

16. เริม่ขัน้ตอนทดสอบระบบทีเ่ครือ่งโน้ตบุคดงันี้ 
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เริม่ทาํการคอนเนค W-IFI  

คลกิทีน่ี่เพือ่ดรููป 

 

ทีบ่ราวเซอรใ์ห้ยกเลกิการเซ็ตพร็อกซีเ่ซริฟ์เวอร์ทีบ่ราวเซอรใ์ห้ยกเลกิการเซ็ตพร็อกซีเ่ซริฟ์เวอร์ทีบ่ราวเซอรใ์ห้ยกเลกิการเซ็ตพร็อกซีเ่ซริฟ์เวอร์ทีบ่ราวเซอรใ์ห้ยกเลกิการเซ็ตพร็อกซีเ่ซริฟ์เวอร ์

 

ทีบ่ราวเซอรท์ีม่กีารเซ็ตหน้าโฮมเพจไว้ จะถูก redirect ไปยงั welcome.html ทนัทเีมือ่เรยีกโปรแกรม คลกิทีน่ี่เพือ่ดรููป 

 

คลกิทีข่้อความ Click here to login แล้วจะมหีน้าตา่งเพือ่ให้ใส่ username และ password 

คลกิทีน่ี่เพือ่ดรููป 

 

เมือ่ login เข้าได้สําเร็จจะมหีน้าตา่ง logged in พร้อมเวลาเริม่นบั และเอาไว้ใช้สําหรบั logout 

คลกิทีน่ี่เพือ่ดรููป 

 

17. แก้ไขแฟ้ม /etc/rc.local เพือ่ให้ firewall.iptables และ chilli มผีลทาํงานดว้ยเมือ่รบีตูเครือ่งใหม ่

เพิม่บรรทดั 2 บรรทดันี้ต่อทา้ย 

sh /etc/firewall.iptables 

service chilli start 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp160 ~]# gedit /etc/rc.local

#!/bin/sh 

# 

# This script will be executed *after* all the othe r init scripts. 

# You can put your own initialization stuff in here  if you don't 

# want to do the full Sys V style init stuff. 

 

touch /var/lock/subsys/local 

/usr/sbin/ntpdate -u pool.ntp.org 

sh /etc/firewall.iptables 

service chilli start

 

18. รบีตูเครือ่งเซริฟ์เวอร ์1 ครัง้ 

 

19. ถงึขัน้ตอนนี้เป็นอนัเปิดใช้ระบบ chillispot แบบ web login ได้แล้ว 

 

[Day 2] 

ตอนที่ตอนที่ตอนที่ตอนที ่2
 

2.1 การตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรม Mysql 
   

1. ตดิตัง้โปรแกรม mysql ด้วยคาํส่ังดงันี้ 
yum install mysql 

yum install mysql-server 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# yum install mysql 

============================================================================= 

 Package                 Arch       Version          Repository        Size  

============================================================================= 

Installing: 

 mysql                   i386       5.0.27-1.fc6     updates           3.3 M 

 

Transaction Summary 

============================================================================= 

... 

Complete! 

 

[root@dhcp220 ~]# yum install mysql-server 

============================================================================= 

 Package                 Arch       Version          Repository        Size  

============================================================================= 

Installing: 

 mysql-server            i386       5.0.27-1.fc6     updates            10 M 

Installing for dependencies: 

 perl-DBD-MySQL          i386       3.0007-1.fc6     base              147 k 

 

Transaction Summary 

============================================================================= 
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... 

Complete! 

[root@dhcp220 ~]#

 

2. ส่ังให้รนัทุกครัง้ทีร่บูีตเครือ่ง ด้วยคาํส่ังดงันี้ 
chkconfig mysqld on 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# chkconfig mysqld on 

[root@dhcp220 ~]#

 

3. รนั mysqld ด้วยคาํส่ัง 

service mysqld start 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# service mysqld start 

Initializing MySQL database:  Installing all prepared tables 

Fill help tables 

 

To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server 

to the right place for your system 

 

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER ! 

To do so, start the server, then issue the following commands: 

/usr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password' 

/usr/bin/mysqladmin -u root -h dhcp220.cc.psu.ac.th password 'new-password' 

See the manual for more instructions. 

 

You can start the MySQL daemon with: 

cd /usr ; /usr/bin/mysqld_safe & 

 

You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory: 

cd sql-bench ; perl run-all-tests 

 

Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script! 

 

The latest information about MySQL is available on the web at 

http://www.mysql.com 

Support MySQL by buying support/licenses at http://shop.mysql.com 

                                                           [  OK  ] 

Starting MySQL:                                            [  OK  ] 

[root@dhcp220 ~]#

 

4. เปลีย่นรหสัผา่นให้กบั admin ของ mysql ด้วยคาํส่ังดงันี้ 
/usr/bin/mysqladmin -u root password 'abcd1234' 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# /usr/bin/mysqladmin -u root password 'abcd1234' 

[root@dhcp220 ~]#

 

5. เข้าไปสร้าง database และ user ชือ่ radius เพือ่ให้ freeradius ใช้ฐานข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในการ authentication ได้ ดงันี้ 
mysql -uroot -pabcd1234 

 

สร้าง database ชือ่ radius ดงันี้ 
CREATE DATABASE radius; 

 

สร้าง user ทีม่สิีทธใิน database ดงันี้ 
GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* to 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abcd1234'; 

FLUSH PRIVILEGES; 

 

ออกจาก mysql ด้วยคาํส่ัง 

quit 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# mysql -uroot -pabcd1234 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 3 to server version: 5.0.27 
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Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 

 

mysql>  

mysql> CREATE DATABASE radius; 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* to 'radius'@'localhost'  

IDENTIFIED BY 'abcd1234'; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

 

mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) 

mysql> quit 

Bye 

[root@dhcp220 ~]#

 

6. ใส่ database schema ด้วยคาํส่ังดงันี้ (ตรวจสอบเลขเวอรช์ั่นกอ่น) 

mysql -uroot -pabcd1234 radius < /usr/share/doc/freeradius-?.?.?/examples/mysql.sql 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# mysql -uroot -pabcd1234 radius < /usr/share/doc/freeradius-1.1.*/ 

examples/mysql.sql 

[root@dhcp220 ~]#

 

7. เข้าไปใน mysql อกีครัง้ด้วยคาํส่ัง 

mysql -uroot -pabcd1234 

 

เปิดใช้ฐานข้อมูลชือ่ radius 

use radius; 

 

แล้วใส่ข้อมูลตวัอยา่ง 

 

บญัชผีู้ใช้ fredf จะได้รบัสิทธ ิ3 ชัว่โมงตอ่วนั (10800 วนิาท)ี  ใช้ได้สูงสุด 90 ชัว่โมง (324000 วนิาท)ี  

ถูกกาํหนดให้ใช้งานได้ (session) 1 ชัว่โมงตอ่ครัง้ (3600 วนิาท)ี และสามารถดาวนโ์หลดได้ที ่56K และอปัโหลดได้ที ่33.4K 

 

บญัชผีู้ใช้ barney จะได้รบัสิทธ ิ3 ชัว่โมงตอ่วนั (10800 วนิาท)ี  และถูกกาํหนดให้ใช้งานได้ 1 ชัว่โมงตอ่ครัง้ 

 

บญัชผู้ีใช้ dialrouter จะได้รบัสิทธเิดอืนละ 90 ชัว่โมง (324000 วนิาท)ี และถูกกาํหนดให้ใช้งานได้ 30 นาทตีอ่ครัง้ 

 

INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('fredf', 'Password', '==', 'wilma'); 

INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('fredf', 'Max-Daily-Session', ':=', '10800'); 

INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('fredf', 'Max-All-Session', ':=', '324000'); 

INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('barney', 'Password', '==', 'betty'); 

INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('barney', 'Max-Daily-Session', ':=', '10800'); 

INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('dialrouter', 'Password', '==', 'dialup'); 

INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('dialrouter', 'Max-Monthly-Session', ':=', '324000');  

 

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('fredf', 'Idle-Timeout', ':=', '1800'); 

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('fredf', 'Session-Timeout', ':=', '3600'); 

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('fredf', 'WISPr-Bandwidth-Max-Down', ':=', '56000'); 

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('fredf', 'WISPr-Bandwidth-Max-Up', ':=', '33400'); 

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('barney', 'Idle-Timeout', ':=', '1800'); 

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('barney', 'Session-Timeout', ':=', '3600'); 

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('dialrouter', 'Idle-Timeout', ':=', '900'); 

INSERT INTO radreply (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ('dialrouter', 'Session-Timeout', ':=', '1800'); 

 

INSERT INTO usergroup (UserName, GroupName) VALUES ('fredf', 'dynamic'); 

INSERT INTO usergroup (UserName, GroupName) VALUES ('barney', 'static'); 

INSERT INTO usergroup (UserName, GroupName) VALUES ('dialrouter', 'netdial'); 

 

INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('dynamic', 'Auth-Type', ':=', 'Local'); 

INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('dynamic', 'Simultaneous-Use', ':=', '1'); 

INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('static', 'Auth-Type', ':=', 'Local'); 

INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('static', 'Simultaneous-Use', ':=', '1'); 

INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('netdial', 'Auth-Type', ':=', 'Local'); 

INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('netdial', 'Simultaneous-Use', ':=', '1'); 
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INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('dynamic', 'Service-Type', ':=', 'Login-User'); 

INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('static', 'Service-Type', ':=', 'Login-User'); 

INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ('netdial', 'Service-Type', ':=', 'Login-User'); 

 

คาํส่ังทีใ่ช้แสดงข้อมูลเรคคอรด์ใน table 

show tables; 

select * from radcheck; 

select * from radreply; 

select * from usergroup; 

select * from radgroupcheck; 

select * from radgroupreply; 

 

แล้วออกจาก mysql 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# mysql -uroot -pabcd1234 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 5 to server version: 5.0.27 

 

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 

mysql> use radius; 

Reading table information for completion of table and column names 

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A 

 

Database changed 

mysql> INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES  

('fredf', 'Password', '==', 'wilma'); 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

 

... 

 

mysql> INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES  

('netdial', 'Service-Type', ':=', 'Login-User'); 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

 

mysql> show tables; 

+------------------+ 

| Tables_in_radius | 

+------------------+ 

| nas              |  

| radacct          |  

| radcheck         |  

| radgroupcheck    |  

| radgroupreply    |  

| radippool        |  

| radpostauth      |  

| radreply         |  

| usergroup        |  

+------------------+ 

9 rows in set (0.00 sec) 

 

mysql> select * from radcheck; 

+----+------------+---------------------+----+--------+ 

| id | UserName   | Attribute           | op | Value  | 

+----+------------+---------------------+----+--------+ 

|  1 | fredf      | Password            | == | wilma  |  

|  2 | fredf      | Max-Daily-Session   | := | 10800  |  

|  3 | fredf      | Max-All-Session     | := | 324000 |  

|  4 | barney     | Password            | == | betty  |  

|  5 | barney     | Max-Daily-Session   | := | 10800  |  

|  6 | dialrouter | Password            | == | dialup |  

|  7 | dialrouter | Max-Monthly-Session | := | 324000 |  

+----+------------+---------------------+----+--------+ 

7 rows in set (0.02 sec) 

 

mysql> select * from radreply; 

+----+------------+--------------------------+----+-------+ 

| id | UserName   | Attribute                | op | Value | 

+----+------------+--------------------------+----+-------+ 
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|  1 | fredf      | Idle-Timeout             | := | 1800  |  

|  2 | fredf      | Session-Timeout          | := | 3600  |  

|  3 | fredf      | WISPr-Bandwidth-Max-Down | := | 56000 |  

|  4 | fredf      | WISPr-Bandwidth-Max-Up   | := | 33400 |  

|  5 | barney     | Idle-Timeout             | := | 1800  |  

|  6 | barney     | Session-Timeout          | := | 3600  |  

|  7 | dialrouter | Idle-Timeout             | := | 900   |  

|  8 | dialrouter | Session-Timeout          | := | 1800  |  

+----+------------+--------------------------+----+-------+ 

8 rows in set (0.00 sec) 

 

mysql> select * from usergroup; 

+------------+-----------+----------+ 

| UserName   | GroupName | priority | 

+------------+-----------+----------+ 

| fredf      | dynamic   |        1 |  

| barney     | static    |        1 |  

| dialrouter | netdial   |        1 |  

+------------+-----------+----------+ 

3 rows in set (0.01 sec) 

 

mysql> select * from radgroupcheck; 

+----+-----------+------------------+----+-------+ 

| id | GroupName | Attribute        | op | Value | 

+----+-----------+------------------+----+-------+ 

|  1 | dynamic   | Auth-Type        | := | Local |  

|  2 | dynamic   | Simultaneous-Use | := | 1     |  

|  3 | static    | Auth-Type        | := | Local |  

|  4 | static    | Simultaneous-Use | := | 1     |  

|  5 | netdial   | Auth-Type        | := | Local |  

|  6 | netdial   | Simultaneous-Use | := | 1     |  

+----+-----------+------------------+----+-------+ 

6 rows in set (0.00 sec) 

 

mysql> select * from radgroupreply; 

+----+-----------+--------------+----+------------+ 

| id | GroupName | Attribute    | op | Value      | 

+----+-----------+--------------+----+------------+ 

|  1 | dynamic   | Service-Type | := | Login-User |  

|  2 | static    | Service-Type | := | Login-User |  

|  3 | netdial   | Service-Type | := | Login-User |  

+----+-----------+--------------+----+------------+ 

3 rows in set (0.00 sec) 
  
mysql> quit 

Bye 

[root@dhcp220 ~]#

 

 

8. ตดิตัง้โปรแกรมเพิม่เพือ่ให้ mysql ทาํงานรว่มกบั freeradius ได้ 
yum install freeradius-mysql 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# yum install freeradius-mysql 

============================================================================= 

 Package                 Arch       Version          Repository        Size  

============================================================================= 

Installing: 

 freeradius-mysql        i386       1.1.7-3.1.fc6    updates            17 k 

 

Transaction Summary 

============================================================================= 

... 

Complete! 

[root@dhcp220 ~]#

 

9. แก้ไขไฟล ์/etc/raddb/sql.conf  

บรรทดัที ่21 แก้ไขให้เป็น 

login = "radius" 
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password = "abcd1234" 

radius_db = "radius" 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# gedit /etc/raddb/sql.conf 

 # Connect info 

 server = "localhost" 

 login = "radius" 

 password = "abcd1234" 

 

 # Database table configuration 

 radius_db = "radius"

 

10. แก้ไขไฟล ์/etc/raddb/radiusd.conf 

ใน section module {} 

บรรทดัที ่1261 เดมิ #        $INCLUDE  ${confdir}/sql.conf 

แก้ไขโดยการเอาคอมเมนตอ์อก เป็น $INCLUDE  ${confdir}/sql.conf 

ใน section authorize {}  

บรรทดัที ่1858 เดมิ files 

แก้ไขโดยการใส่คอมเมนต ์เป็น #files 

บรรทดัที ่1865 เดมิ #sql 

แก้ไขโดยการเอาคอมเมนตอ์อก เป็น sql

ใน section accounting {}  

บรรทดัที ่2028 เดมิ #sql 

แก้ไขโดยการเอาคอมเมนตอ์อก เป็น sql 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# gedit /etc/raddb/radiusd.conf

Line 1261 

 #  Include another file that has the SQL-related co nfiguration. 

 #  This is another file only because it tends to be  big. 

 # 

 #  The following configuration file is for use with  MySQL. 

 # 

 #  For Postgresql, use:   ${confdir}/postgresql.conf 

 #  For MS-SQL, use:    ${confdir}/mssql.conf 

 #  For Oracle, use:    ${confdir}/oraclesql.conf 

 # 

 $INCLUDE  ${confdir}/sql.conf 

Line 1858

                #files

 

 

 

Line 1865 

 # 

 #  Look in an SQL database.  The schema of the data base 

 #  is meant to mirror the "users" file. 

 # 

 #  See "Authorization Queries" in sql.conf 

 sql 

 

Line 2028 

 # 

 #  Log traffic to an SQL database. 

 # 

 #  See "Accounting queries" in sql.conf 

 sql

 

11. ส่ังรสีตารท์ radius ใหม ่ด้วยคาํส่ัง 

service radiusd restart 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# service radiusd restart 

radiusd (pid 2062) is running... 

radiusd (pid 2062) is running... 

Stopping RADIUS server:                                    [  OK  ] 
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radiusd is stopped 

Starting RADIUS server: Wed Nov 28 09:55:07 2007 : Info: Starting - reading configur 

ation files ... 

                                                           [  OK  ] 

[root@dhcp220 ~]#

 

12. ทดสอบการเข้าใช้งาน ดงันี้ 
radtest fredf wilma localhost 0 mytestkey 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# radtest fredf wilma localhost 0 mytestkey 

Sending Access-Request of id 124 to 127.0.0.1 port 1812 

        User-Name = "fredf" 

        User-Password = "wilma" 

        NAS-IP-Address = 255.255.255.255 

        NAS-Port = 0 

rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=124, length=62 

        Idle-Timeout = 1800 

        Session-Timeout = 3600 

        WISPr-Bandwidth-Max-Down = 56000 

        WISPr-Bandwidth-Max-Up = 33400 

        Service-Type = Login-User 

[root@dhcp220 ~]#

 

13. ตรวจสอบข้อผดิพลาดได้ที ่/var/log/radius/radius.log และ /var/log/radius/radius.log 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# tail -f /var/log/radius/radius.log  

... 

Wed Nov 28 09:55:08 2007 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #0 

Wed Nov 28 09:55:08 2007 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #1 

Wed Nov 28 09:55:08 2007 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #2 

Wed Nov 28 09:55:08 2007 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #3 

Wed Nov 28 09:55:08 2007 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #4 

Wed Nov 28 09:55:08 2007 : Info: Ready to process requests. 

[root@dhcp220 ~]# 

[root@dhcp220 ~]# tail -f /var/log/mysqld.log  

... 

InnoDB: Creating foreign key constraint system tables 

InnoDB: Foreign key constraint system tables created 

071128  9:16:14  InnoDB: Started; log sequence number 0 0 

071128  9:16:14 [Note] /usr/libexec/mysqld: ready for connections. 

Version: '5.0.27'  socket: '/var/lib/mysql/mysql.sock'  port: 3306  Source distribution 

[root@dhcp220 ~]#

 

14. ตรวจสอบดูข้อมูลของการ login ของผู้ใช้งาน freeradius จะเก็บไว้ทีไ่ดเรกทอร ี

/var/log/radius/radacct/127.0.0.1/ 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# more  /var/log/radius/radacct/127 .0.0.1/detail-20071128  

Wed Nov 28 10:11:04 2007  

        Acct-Status-Type = Start  

        User-Name = "fredf"  

        Calling-Station-Id = "00-13-02-69-41-FA"  

        Called-Station-Id = "00-01-03-18-BA-59"  

        NAS-Port-Type = Wireless-802.11  

        NAS-Port = 0  

        NAS-Port-Id = "00000000"  

        NAS-IP-Address = 0.0.0.0  

        NAS-Identifier = "nas01"  

        Framed-IP-Address = 10.0.1.2  

        Acct-Session-Id = "474cdc1f00000000"  

        Client-IP-Address = 127.0.0.1  

        Acct-Unique-Session-Id = "0db96d0b6e7fdf38"  

        Timestamp = 1196219464  

 
Wed Nov 28 10:13:39 2007  

        Acct-Status-Type = Stop  
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        User-Name = "fredf"  

        Calling-Station-Id = "00-13-02-69-41-FA"  

        Called-Station-Id = "00-01-03-18-BA-59"  

        NAS-Port-Type = Wireless-802.11  

        NAS-Port = 0  

        NAS-Port-Id = "00000000"  

        NAS-IP-Address = 0.0.0.0  

        NAS-Identifier = "nas01"  

        Framed-IP-Address = 10.0.1.2  

        Acct-Session-Id = "474cdc1f00000000"  

        Acct-Input-Octets = 3061  

        Acct-Output-Octets = 4948  

        Acct-Input-Gigawords = 0  

        Acct-Output-Gigawords = 0  

        Acct-Input-Packets = 19  

        Acct-Output-Packets = 23  

        Acct-Session-Time = 155  

        Acct-Terminate-Cause = User-Request  

        Client-IP-Address = 127.0.0.1  

        Acct-Unique-Session-Id = "0db96d0b6e7fdf38"  

        Timestamp = 1196219619 

[root@dhcp220 ~]#

 

  

-------------------------------------   

คาํแนะนําเพิม่เตมิคาํแนะนําเพิม่เตมิคาํแนะนําเพิม่เตมิคาํแนะนําเพิม่เตมิ 

  

การเซ็ตค่าการเซ็ตค่าการเซ็ตค่าการเซ็ตค่า sqlcounter 
 

ใน freeradius เวอรช์ั่น 1.1.7 จะม ีmodules sqlcounter ให้แล้ว เราเพยีงแตเ่พิม่ 

            noresetcounter  

            dailycounter  

            monthlycounter  

ใน section ชือ่ authorize แคน่ั้นเอง จะทาํให้สามารถใช้งาน session-timeout  และ อืน่ ๆ ได้ 
 

ความหมาย  

       noresetcounter  

            the counter that never resets, can be used for real session-time cumulation  

 

       dailycounter  

            the counter that resets everyday, can be used for limiting daily access time (eg. 3 hours a day)  

 

       monthlycounter  

            the counter that resets monthly, can be used for limiting monthly access time (eg. 50 hours per month)  

 

ใน freeradius เวอรช์ั่นตํา่กวา่ 1.1.7 อาจจาํเป็นต้องสร้าง sqlcounter.sql ให้อา่นคาํแนะนําเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บไซต ์

http://wiki.freeradius.org/index.php?title=Rlm_sqlcounter&printable=yes 

 -------------------------------------

 

15. แก้ไขแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf เพือ่เพิม่ sqlcounter name ทัง้ 3 ชือ่ใน section authorize { ... } 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# gedit /etc/raddb/radiusd.conf

        authorize { 

 

            ...some entries here...  

 # Append at last line in this section by wiboon 

            noresetcounter  

            dailycounter  

            monthlycounter  

 

        } 

 

16. เพิม่ sqlcounter name ชือ่ noresetcounter พร้อมรายละเอยีด เนื่องจากขาดหายไปจากในแฟ้ม /etc/raddb/radiusd.conf  

ให้แทรกไว้ใกล้ ๆ กบั  sqlcounter name ชือ่ dailycounter 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# gedit /etc/raddb/radiusd.conf
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       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}'"  

 

        } 

   

2.1 ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบ authentication โดยใช้โดยใช้โดยใช้โดยใช้ username/password ของของของของ Mysql
   

1. ทดสอบการเข้าใช้งานจากเครือ่งโน้ตบุ๊คด้วย username fredf จะเห็นว่ามตีวัเลข session time ลดลงเรือ่ย ๆ ผลลพัธด์งัรูป 

 
 

2. ทดสอบการเข้าใช้งานเมือ่ username fredf ใช้งานครบ 3 ชัว่โมงใน 1 วนัแล้ว ผลลพัธด์งัรูป 

 
 

3. ทดสอบการเข้าใช้งานของ username fredf เป็นครัง้ที ่2 ในขณะทีก่าํลงัใช้งานอยูอ่กีเครือ่ง ผลลพัธด์งัรูป 
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------------------------------------- 

คาํแนะนําเพิม่เตมิคาํแนะนําเพิม่เตมิคาํแนะนําเพิม่เตมิคาํแนะนําเพิม่เตมิ
กรณีทีต้่องการลบฐานข้อมูล ชือ่ radius และสร้างใหมท่าํได้ดงันี้ 

เข้า mysql ด้วยคาํส่ังดงันี้ 
mysql -uroot -pabcd1234 

 

ใช้คําส่ัง 

DROP DATABASE radius; 

CREATE DATABASE radius; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON radius.* to 'radius'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abcd1234'; 

FLUSH PRIVILEGES; 

 

เปิดฐานข้อมูล 

use radius; 

 

สร้าง schema โดยใช้คําส่ังนําเข้าคอื \. (โปรดระวงัเลขเวอรช์ัน่ของ freeradius อาจเปลีย่นไป) 

\. /usr/share/doc/freeradius-1.1.?/examples/mysql.sql 

 

นําเข้าเรคคอรด์จากแฟ้ม (คดัลอกข้อมูลตวัอยา่งมาเก็บไว้ /root/chilli-sql-example.sql) 

\. /root/chilli-sql-example.sql 

 

ออก 

quit 

------------------------------------- 

  

2.3 การตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรม radiusContext เพือ่ทาํรายงานการใช้งานเพือ่ทาํรายงานการใช้งานเพือ่ทาํรายงานการใช้งานเพือ่ทาํรายงานการใช้งาน Freeradius
 

-------------------------------------

คดัลอกจาก การตดิตัง้ radius server ด้วยโปรแกรม freeradius (18-01-2550)

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/35/46/ 

 

การแสดงผลรายงานจาํเป็นต้องหาโปรแกรมมาตา่งหาก 

ขอแนะนําตวัอยา่งโปรแกรมแสดงผลรายงาน 

 

    * ต้นแหลง่ข้อมูลคอื http://www.tummy.com/radiusContext/ 

      สามารถได้ดาวนโ์หลดโปรแกรมได้ที ่
      ftp://ftp.psu.ac.th/pub/freeradius/radiusContext-1.93.tar.gz 

 

    * ให้ดาวน์โหลดมาแลว้ขยายแฟ้มเก็บไว้ที ่/root ด้วยตวัอยา่งคาํส่ัง 

      tar -C /root -zxvf radiusContext-1.93.tar.gz 

 

    * สร้าง directory สําหรบัแสดงผลบนเวบ ดงัตวัอยา่งคอื 

      mkdir /var/www/html/radius-report 

      จะแสดงผลบนโฮมพจ http://x.x.x.x/radius-report 

 

    * ตวัอยา่ง ขัน้ตอนทีใ่ช้สําหรบัประมวลผลรวมข้อมูลจาก 
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      /var/log/radius/radacct ไปเก็บไว้เพือ่แสดงผลที ่/var/www/html/radius-report 

      *** ภายใน /var/log/radius/radacct จะแยกเก็บข้อมูลเป็น directory ของ 

          แตล่ะหมายเลข ip ทาํให้อาจยุ่งยากตอ่การรวบรวมข้อมูล 

 

      /root/radiusContext-1.93/raddetail /var/log/radius/radacct/*/* 

      /root/radiusContext-1.93/stdreport -D /var/www/html/radius-report 

 

      *** ต้องใช้คําส่ังเหล่านี้ทุกครัง้เพือ่ปรบัปรุงผลรายงาน 

 

    * ทดสอบผลรายงานได้เลยที ่http://x.x.x.x/radius-report 

-------------------------------------

 

1. ตดิตัง้โปรแกรมตามคาํแนะนําข้างบนนี้ 
 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/freeradius/radiusContext-1.93.tar.gz 

[root@dhcp220 ~]# tar -C /root -zxvf radiusContext-1.93.tar.gz 

[root@dhcp220 ~]# mkdir /var/www/html/radius-report 

[root@dhcp220 ~]# /root/radiusContext-1.93/raddetail /var/log/radius/radacct/*/* 

[root@dhcp220 ~]# /root/radiusContext-1.93/stdreport -D /var/www/html/radius-report 

[root@dhcp220 ~]#

 

2. เข้าโปรแกรม Mozilla แล้วไปที ่http://127.0.0.1/radius-report/ จะเห็นรายงานการใช้งาน 

 

3. ส่ังให้ linux ทาํการจดัทาํรายงานใหมทุ่กชั่วโมง โดยใช้ crontab 

ใช้คําส่ัง more ตรวจสอบดูแฟ้ม /etc/crontab 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# more /etc/crontab  

SHELL=/bin/bash 

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 

MAILTO=root 

HOME=/ 

 

# run-parts 

01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly 

02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily 

22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly 

42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly 

[root@dhcp220 ~]#

 

4. สร้างแฟ้มเก็บคําส่ังจดัทาํรายงาน ตัง้ชือ่วา่ radius-report ด้วยคาํส่ัง 

gedit /etc/cron.hourly/radius-report 

 

ใส่ข้อความ 2 บรรทดันี ้
/root/radiusContext-1.93/raddetail /var/log/radius/radacct/*/* 

/root/radiusContext-1.93/stdreport -D /var/www/html/radius-report 

 

แล้วเปลีย่นโหมดของแฟ้มเป็น execute ด้วยคาํส่ัง 

chmod +x /etc/cron.hourly/radius-report 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# gedit /etc/cron.hourly/radius-report

/root/radiusContext-1.93/raddetail /var/log/radius/radacct/*/* 

/root/radiusContext-1.93/stdreport -D /var/www/html/radius-report

[root@dhcp220 ~]# chmod +x /etc/cron.hourly/radius-report 

[root@dhcp220 ~]#

 

   

[Day 3] 

ตอนที่ตอนที่ตอนที่ตอนที ่3
   

3.1 การตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรมการตดิตัง้โปรแกรม squid
 

       โปรแกรม squid คอืโปรแกรมทีท่าํงานเป็น proxy / webcache server เพือ่ใช้อนิเทอรเ์น็ตผ่านพร็อกซี่
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1. ตดิตัง้โปรแกรม squid ด้วยคาํส่ัง 

yum install squid 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# yum install squid  

=================================================== ==========================  

 Package                 Arch       Version          Repository        Size  

=================================================== ==========================  

Installing:  

 squid                   i386       7:2.6.STABLE13- 1.fc6  updates           1.2 M  

Installing for dependencies:  

 perl-URI                noarch     1.35-3           base              116 k  

 
Transaction Summary  

=================================================== ==========================  

...  

Complete!  

[root@dhcp220 ~]#

 

2. ส่ังให้โปรแกรม squid ทาํงานในการรบีูตเครือ่งในครัง้ตอ่ไป ด้วยคาํส่ัง 

chkconfig squid on 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# chkconfig squid on  

[root@dhcp220 ~]#

 

3. สร้างไดเรกทอรเีพือ่เก็บข้อมูลเว็บแคช ด้วยคาํส่ัง 

squid -z 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# squid -z  

2007/11/29 10:44:51| Creating Swap Directories  

[root@dhcp220 ~]#

 

 4. ปรบัแตง่แฟ้มคอนฟิก /etc/squid/squid.conf ให้เหมาะสมดงันี้ 
ทาํเป็น tranparent proxy 

http_port 3128 transparent  

 

ใช้  parent cache ในการออกอนิเทอรเ์น็ต (cache.your.domain คอืชือ่ parent proxy ของหน่วยงานคุณ) 

โดยที ่parent cache ตัง้ใจเปิด port 8080 แทน 3128 

cache_peer cache.your.domain parent 8080 0 no-query 

(ถ้าไมม่ ีparent cache หรอื ไมรู้่วา่ parent cache คอือะไร cache_peer ไมต้่องเซ็ตครบั) 

  

ไมเ่ก็บ log ชนิด dump memory 

cache_store_log none 

  

กาํหนดไอพแีอดเดรสเครอืขา่ยทีอ่นุญาตให้ใช้งาน proxy server นี้ได้ 
ตวัอยา่งอนุญาตเฉพาะ net ของไวรเ์ลส  

สามารถเพิม่รายการ our_networks บรรทดัที ่2,3,... ได้เองจากทีผ่มทาํไว้ให้ 
acl our_networks src 10.0.1.0/24 192.168.2.0/24 

http_access allow our_networks 

  

กาํหนดให้มแีฟ้มเก็บ access.log 2 แฟ้มหมุนเวยีนแบบเขยีนทบั คอื access.log และ access.log.0 

logfile_rotate 1 

 

กาํหนดให้ใช้งานผ่าน parent cache เทา่นั้น จะไมม่กีาร direct port 80 ไปอนิเทอรเ์น็ตเอง 
never_direct allow all 

(ถ้าไมม่ ีparent cache หรอื ไมรู้่วา่ parent cache คอือะไร never_direct ไมต้่องเซ็ตครบั) 

  

กาํหนดให้ไปยงัเว็บอนิทราเน็ตโดยไม่ตอ้งใช้ proxy ของเรา เพือ่ลดเวลาตอบสนอง  
สามารถเพิม่รายการ intranet_server ได้เองจากทีผ่มทาํไว้ให้ 

acl intranet_server dst 192.168.0.0/255.255.0.0 

acl intranet_server dst 172.16.0.0/255.240.0.0 

acl intranet_server dst 10.0.0.0/255.0.0.0 

always_direct allow intranet_server  

   

 

ผลลพัธ ์
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[root@dhcp220 ~]# gedit /etc/squid/squid.conf

Line 89 

http_port 3128 transparent 

 

Line 583 

cache_peer cache.your.domain parent 8080 0 no-query  

 

Line 1123 

cache_store_log none 

 

Line 2548 

acl our_networks src 10.0.1.0/24 192.168.2.0/24 

http_access allow our_networks 

 

Line 2987 

logfile_rotate 1 

 

Line 3400 

never_direct allow all 

 

Line 3366 

acl intranet_server dst 192.168.0.0/255.255.0.0 

acl intranet_server dst 172.16.0.0/255.240.0.0 

acl intranet_server dst 10.0.0.0/255.0.0.0 

always_direct allow intranet_server

 

5. ส่ังให้โปรแกรม squid ทาํงาน ด้วยคาํส่ัง 

service squid start 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# service squid start  

Starting squid: .                                          [  OK  ]  

[root@dhcp220 ~]#

   

3.2 การทาํการทาํการทาํการทาํ Transparent proxy ด้วยด้วยด้วยด้วย iptables
 

1. แก้ไขแฟ้ม /etc/firewall.iptables โดยเพิม่บรรทดั 

##Allow transparent proxy (wiboon 1/2) 

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3128 --syn -j ACCEPT 

และ 
##Allow transparent proxy (wiboon 2/2) 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tcp --dport 3128 --syn -j DROP

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tcp -d 192.168.0.0/16 --dport 80 -j RETURN 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tcp -d 172.16.0.0/12 --dport 80 -j RETURN 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tcp -d 10.0.0.0/8 --dport 80 -j RETURN 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# gedit /etc/firewall.iptables

IPTABLES="/sbin/iptables" 

EXTIF="eth0" 

INTIF="eth1" 

 

#Flush all rules 

$IPTABLES -F  

$IPTABLES -F -t nat 

$IPTABLES -F -t mangle 

 

#Set default behaviour 

$IPTABLES -P INPUT DROP 

$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT 

$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT 

 

#Allow related and established on all interfaces (i nput) 

$IPTABLES -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLI SHED -j ACCEPT 

 

#Allow releated, established and ssh on $EXTIF. Rej ect everything else. 
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$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 22 --syn -j ACCEPT 

$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -j REJECT 

 

#Allow related and established from $INTIF. Drop ev erything else. 

$IPTABLES -A INPUT -i $INTIF -j DROP 

 

#Allow http and https on other interfaces (input). 

#This is only needed if authentication server is on  same server as chilli 

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 --syn - j ACCEPT 

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 --syn -j ACCEPT 

 

#Allow 3990 on other interfaces (input). 

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3990 --syn  -j ACCEPT 

##Allow transparent proxy (wiboon 1/2) 

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3128 --syn  -j ACCEPT 

 

#Allow ICMP echo on other interfaces (input). 

$IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request  -j ACCEPT 

 

#Allow everything on loopback interface. 

$IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT 

 

##Allow transparent proxy (wiboon 2/2) 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tc p --dport 3128 --syn -j DROP 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tc p -d 192.168.0.0/16 --dport 80 \ 

-j RETURN 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tc p -d 172.16.0.0/12 --dport 80 \ 

-j RETURN 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tc p -d 10.0.0.0/8 --dport 80 \ 

-j RETURN 

$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i tun0 -p tcp -m tc p --dport 80 \ 

-j REDIRECT --to-ports 3128 

 

# Drop everything to and from $INTIF (forward) 

# This means that access points can only be managed  from ChilliSpot 

$IPTABLES -A FORWARD -i $INTIF -j DROP 

$IPTABLES -A FORWARD -o $INTIF -j DROP 

 

#Enable NAT on output device 

$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUE RADE

-------------------------------------

หากต้องการเปิด port ด้าน eth0 ให้อนุญาต port 443 และ 10000 ให้เพิม่ 2 บรรทดัข้างลา่งนี้ต่อท้ายบรรทดัทีอ่นุญาต port 22 

#Allow https to web account management (wiboon). 

$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 443 --syn -j ACCEPT 

#Allow any port i.e. 10000 to this server (wiboon). 

$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 10000 --syn -j ACCEPT 

------------------------------------- 

   

2. ส่ังให้ iptables ทาํงานเป็น firewall ตามแฟ้ม /etc/firewall.iptables ด้วยคาํส่ัง 

sh /etc/firewall.iptables 

 

   ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# sh /etc/firewall.iptables 

[root@dhcp220 ~]# 

 

3. ทดสอบการใช้งานทีเ่ครือ่งไคลเอนต ์ลองไปยงัเว็บไซต ์google  

แล้วเช็คดูในแฟ้ม /var/log/squid/access.log 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# tail -f /var/log/squid/access.log   

1196309038.756   2449 10.0.1.4 TCP_MISS/200 2551 GE T http://www.google.co.th/  

- TIMEOUT_FIRST_UP_PARENT/cache.psu.ac.th text/html  

1196309220.447 181690 10.0.1.4 TCP_MISS/504 1480 GE T http://www.google.co.th/gen_204?  

- DIRECT/72.14.235.104 text/html  

ctrl-c break  

   

Page 27 of 28Wiboon at PSU :: การทํา Wireless LAN Controller ดว้ย Chillispot แบบ web login + ...

18/2/2553http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/index2.php?option=com_content&task=view&...



3.3 การตัง้เวลาเก็บการตัง้เวลาเก็บการตัง้เวลาเก็บการตัง้เวลาเก็บ access.log ทุกคนืทุกคนืทุกคนืทุกคนื
   

1. สร้างแฟ้ม shell script ใหมช่ือ่ rotate_and_keep_proxy_log 

เพือ่เก็บบรรทดัคาํส่ังทีใ่ช้ในการ rotate log และเก็บ log ในรูปแบบยอ่ เพือ่ให้อา่นงา่ยและประหยดัเนื้อที ่
โดยใช้คําส่ัง 

gedit /etc/cron.daily/rotate_and_keep_proxy_log 

 

แล้วเปลีย่นโหมดของแฟ้มเป็น execute 

chmod +x /etc/cron.daily/rotate_and_keep_proxy_log 

 

ผลลพัธ ์

[root@dhcp220 ~]# gedit /etc/cron.daily/rotate_and_ keep_proxy_log

#!/bin/bash 

day=`date '+%Y%m%d'` 

if [ -f /root/logs/access.log.cache.${day} ]; then 

    exit 0 

fi 

squid -k rotate 

cat /var/log/squid/access.log.0 | awk '{print $1 " " $3 " " $6 " " $7}' | \ 

perl -pe 's/^\d+\.\d+/localtime($&)/e;' > /root/log s/access.log.cache.${day}  

[root@dhcp220 ~]# chmod +x /etc/cron.daily/rotate_a nd_keep_proxy_log 

[root@dhcp220 ~]#

 

2. หากเนื้อทีด่สิกไ์มเ่พยีงพอ จาํเป็นจะต้องย้ายไปเก็บยงัเซริฟ์เวอรต์วัอืน่ ให้ใช้คําส่ัง scp คดัลอกแฟ้มไป  

ต้องแก้ไข shell script อกีเล็กน้อย 

 

จบซะท ีเฮ้อเหน่ือยจงั แล้วจะกลบัมาตอ่ตอนที ่4 โปรแกรมจดัการบญัชผู้ีใช้ chillispot ด้วย  php + mysql  

 

Last Updated ( Thursday, 25 September 2008 ) 

Close Window 
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