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บทที่ 4 
 

การเปิดบริการ SERVER อ่ืน ๆ 
 

DHCP (ย่อมาจาก Dynamic Host Configuration Protocol)  เป็นโปรโตคอลที่ใชส้ าหรับการ
ก าหนดค่าต่างๆ ให้กบัเคร่ืองลูกข่ายในระบบเครือข่าย เช่น การก าหนดค่า IP Address ให้กบัเคร่ืองลูก
ข่ายแบบไม่มีการซ ้ ากนั การก าหนดค่า Gateway DNS ให้กบัเคร่ืองลูกข่ายแบบอตัโนมติั เป็นตน้ 
         DHCP Server นิยมใชก้บัห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ท่ีมีเคร่ืองลูกข่ายจ านวนมากๆ ท าให้ไม่
ตอ้งเสียเวลาในการก าหนดค่าต่างๆ ให้กับเคร่ืองลูกข่าย หรือความหมายง่ายๆ คือ การตั้ งค่าระบบ
เครือข่ายแบบอตัโนมัตินั่นเอง ซ่ึงในปัจจุบนัมีโปรแกรมท าสามารถใช้ท าเป็น DHCP Server ได้
โปรแกรม ตวัที่ขอแนะน าสามารถดาวน์โหลดไดท้ี่ http://www.isc.org ในเวบ็ไซต์ก็จะมีหลายเวอร์
ชัน่ให้เลือก  
 ส าหรับ การติดตั้งระบบปฏิบติัการลินุกส์ในการอบรมคร้ังน้ี ไดติ้ดตั้งบริการ dhcp server ไว้
ดว้ยแลว้ คราวน้ีมาถึงขั้นตอนเปิดใชบ้ริการกนั 

1. เปิดแฟ้ม dhcpd.conf ท่ีอยู่ใน Computer-file system-etc-dhcpd.conf แล้วพิมพข์้อความ
ต่อไปน้ีลงไป ตรงที่เป็นสีแดงให้เปล่ียนเป็นไอพภีายในของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 
ddns-update-style interim; 
ignore client-updates; 
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { 
# --- default gateway 
 option routers   192.168.1.1; 
 option subnet-mask  255.255.255.0; 
 
 option nis-domain  "192.168.1.1"; 
 option domain-name  "192.168.1.1"; 
 option domain-name-servers 192.168.1.1; 
 
 option time-offset  -18000; # Eastern Standard Time 
# option ntp-servers  192.168.1.1; 
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# option netbios-name-servers 192.168.1.1; 
# --- Selects point-to-point node (default is hybrid). Don't change this unless 
# -- you understand Netbios very well 
# option netbios-node-type 2; 
 range dynamic-bootp 192.168.1.128 192.168.1.254; 
 default-lease-time 21600; 
 max-lease-time 43200; 
 # we want the nameserver to appear at a fixed address 
 host ns { 
  next-server 192.168.1.1; 
  hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD; 
  fixed-address 192.168.1.1; 
 } 
} 

2. เสร็จแลว้ส่ังบนัทึก 
3. แลว้ไปท่ีคอมมานด ์พมิพค์ าส่ังให้ เปิดบริการดว้ยค าส่ัง 

Service dhcpd start ให้เร่ิมท างาน 
Service dhcpd restart ให้หยดุแลว้เร่ิมใหม่กรณีท่ีท างานอยูแ่ลว้ 
Service dhcpd stop หยดุการให้บริการ 
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การเพิ่มยูสเซอร์ และการให้บริการ ftp server 
 

 โดยปกติบริการเอฟทีพ ีเซิร์ฟเวอร์ จะไม่ตอ้งด าเนินการใด ๆ เพียงแต่คลิกให้ service ท างาน 
ก็ใชง้านไดแ้ลว้ โดยผูดู้แลระบบเพยีงแต่เพิม่ยสูเซอร์และก าหนดรหัสผา่นให้เท่านั้นเอง วิธีการเพิ่มยูส
เซอร์ ท าดงัน้ี 
 useradd ช่ือยสูเซอร์ ตวัอยา่ง useradd bstmk เป็นค าส่ังเพิม่ ยสูเซอร์ช่ือ bstmk 
 passwd ช่ือยสูเซอร์ ตวัอยา่ง passwd bstmk เป็นค าส่ังก าหนดรหัสผา่นให้ bstmk 

เม่ือพมิพค์ าส่ังน้ีโปรแกรมจะให้พิมพร์หัสผ่านท่ีตอ้งการ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกเป็นการก าหนด
รหัสผา่น คร้ังท่ีสองเป็นการตรวจสอบวา่รหัสท่ีก าหนดให้ถูกตอ้งแน่นอน 

 chmod 755 ช่ือยสูเซอร์ ตวัอย่าง chmod 755 /home/bstmk เป็นการเปล่ียนสิทธิการรเขา้ถึง
แฟ้มให้ไดเรคทอร่ีของยูสเซอร์ bstmk ให้เจา้ของสามารถอ่าน เขียน บนัทึก ลบได ้แต่คนอ่ืน 
อ่านไดอ้ยา่งเดียว เป็นตน้ 
 

ข้อแนะน ำ 
การติดต่อกับเคร่ือง ftp server ควรใช้โปรแกรมประเภท ftp เป็นการเฉพาะจะได้ผลดีกว่า 
เ ช่ น  โ ป ร แ ก ร ม  filezilla เ ป็ น ต้ น  ( ด า ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่   http://filezilla-
project.org/download.php) 
 

การเปิดบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ และประยกุต์ใช้งานร่วมกับเอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ 
 

การเปิดบริการเว็บเซิร์ฟเวอร์ และประยุกต์ใช้งานร่วมกบัเอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ ท าเป็นพอร์ท
ฟลอริโออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอินเทอร์เน็ตของนักเรียน เช่นเดียวกันกับเอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์ที่ 
เพียงแต่คลิกท่ี service httpd ให้ท างาน เวบ็เซิร์ฟเวอร์ก็พร้อมใชบ้ริการโดยทนัที โดยมีค่าการ
ปรับแต่งเพยีงเล็กนอ้ยเท่านั้น ดงัน้ี 

1. เปิดแฟ้ม httpd.conf ท่ีอยู่ใน computer-file system-etc-httpd-conf-httpd.conf แลว้คน้หาขอ้ความ
ต่อไปน้ี 

ServerAdmin root@localhost แกเ้ป็น ServerAdmin อีเมลข์องผูดู้แลระบบ 

UserDir disable   แกเ้ป็น #UserDir disable 
#UserDir public_html  แกเ้ป็น UserDir public_html 
#<Directory /home/*/public_html>แกเ้ป็น <Directory /home/*/public_html> 

#    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit 
#    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec 

http://filezilla-project.org/download.php
http://filezilla-project.org/download.php
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#    <Limit GET POST OPTIONS> 
#        Order allow,deny 
#        Allow from all 
#    </Limit> 
#    <LimitExcept GET POST OPTIONS> 
#        Order deny,allow 
#        Deny from all 
#    </LimitExcept> 
#</Directory>   แกเ้ป็น </Directory>  

DirectoryIndex index.html index.html.var 

แกเ้ป็น DirectoryIndex index.html index.htm index.asp index.php index.html.var 

AddLangugr th.th (ตรงน้ีไม่มีพมิพเ์พิม่เขา้ไปเอง) 
AddLanguage ca .ca 
AddLanguage cs .cz .cs 
AddLanguage da .dk 
AddLanguage de .de 
AddLanguage el .el 
AddLanguage en .en 
AddLanguage eo .eo 
AddLanguage es .es 
AddLanguage et .et 
AddLanguage fr .fr 
AddLanguage he .he 
AddLanguage hr .hr 
AddLanguage it .it 
AddLanguage ja .ja 
AddLanguage ko .ko 
AddLanguage ltz .ltz 
AddLanguage nl .nl 
AddLanguage nn .nn 
AddLanguage no .no 
AddLanguage pl .po 
AddLanguage pt .pt 
AddLanguage pt-BR .pt-br 
AddLanguage ru .ru 
AddLanguage sv .sv 
AddLanguage zh-CN .zh-cn 
AddLanguage zh-TW .zh-tw 

LanguagePriority th en ca cs da de el eo es et fr he hr it ja ko ltz nl nn no pl pt pt-BR ru sv zh-CN 
zh-TW (พมิพ ์th เพือ่เพิม่ภาษาไทยเขา้ไปดว้ยตนเอง) 
AddDefaultCharset UTF-8 แกเ้ป็น AddDefaultCharset Tis-620 


