ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Training Radius Server : Project by Kkthai

จุดประสงคของ RAS
การเชื่อมตอระบบเครือขายในระยะไกลเปนสิ่งที่มีความจําเปนเพิ่มขึ้นมากในปจจุบัน และมีแนวโนมที่มีความ
ตองการมากขึ้นเรื่อย ๆ เทคโนโลยีดานนี้มีหลักการทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติที่หลากหลายและซับซอน เกี่ยว
เนื่องกันทั้งเรื่องฮารดแวร ซอฟตแวร
โปรโตคอลตาง ๆ รวมทั้งดานระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ผูดูแลระบบคอมพิวเตอรจึงจําเปนตองศึกษา
และไดรับการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชงานในองคกรที่รับผิดชอบอยูอยางมีประสิทธิภาพ
องคประกอบของ RAS
สวนประกอบทางฮารดแวรและ Device Driver
• Serial Communication
Sync/Async
MODEM, Remote Access Server, Adapter ตางๆ

เชน Cisco Router AS5300 , Cisco3600 .
• สวนประกอบทางซอฟตแวร ( Radius billing server )

โปรโตคอล PPP
สําหรับการสื่อสารแบบ Sync/Async
โปรโตคอลสําหรับการทํา Authentication
PAP, CHAP

โปรโตคอลสําหรับการสนุบสนุนดาน RAS อื่นๆ
ไดรวเวอรสนับสนุนงานดาน RAS
Project และยูทิลิตี้ที่ชวยสนับสนุนการติดตั้งและบริหารจัดการ RAS
RADIUS (Remote Authentication Dial in User Services) เปนอีกบริการหนึ่งที่ทําใหเครื่อง
Server สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์การใชงาน Internet เมื่อมีผูใชงานหมุนโทรศัพท (Dial-up) เขามายัง

เครือขายที่เราดูแลอยู คลายๆ กับศูนยใหบริการ Internet ตางๆ ที่จะมี RADIUS Server ไวเพื่อตรวจสอบ
สิทธการใชงาน ซึ่งเราสามารถที่จะสราง User Account ขึ้นมาเองได และสามารถที่จะจํากัดจํานวนชั่วโมง
การใชงานของ Users ได

การทํางานของ RADIUS Server
เมื่อผูใชทั่วไป ทําการเชื่อมตอ Modem (ดวยเบอรโทรศัพทพื้นฐาน) เขามา ตัวRASจะรับสายดวย
Modem จากนั้น Client จะทําการสง Username และ Password มาตรวจสอบที่ Radius Server หาก
ตรวจสอบแลวพบวาเปน User Account ที่ไดรับอนุญาตจริง ก็จะทําการเชื่อมตอ Internet ให แตหาก
ตรวจสอบแลวพบวาไมมี User Account ในบัญชีรายชื่อ ก็จะ Denied การเชื่อมตอนั้นๆ

รายละเอียด โครงการ จัดอบรมการ ติดตั้งเครื่องแมขาย เปน Radius Server
พรอม sourcecode Module Billing WebInterface
หัวขอฝกอบรม
• ขั้นตอนการติดตั้ง OS Server Linux & Utils software
- การติดตั้ง Operating system “Linux” เพื่อเตรียมความพรอมทํางานรวมกับ Radius Server
- การตั้ง IP Address ใหกับ RADIUS Server
- การติดตั้ง Package software libary , Services ตางๆที่ Radius Server ตองการ

เชน Apache Webserver, PHP , Mysql Server , Firewall, Tools.
- การติดตั้ง Firewall เพื่อพรอมใชงานในการ run services Radius Server
- การติดตั้ง โปรแกรม Cacti เพื่อจัดเก็บ Traffice & Static ของ device ( RAS Cisco5300 )
• ขั้นตอนการติดตั้งและ compile RADIUS Server
- การติดตั้ง compile, Software radius บน Linux
- การจัดตั้ง คา configuration ตางๆ เพื่อสามารถให RADIUS Server ทํางานได

เชน การแกไขคา config log file เชื่อมโยงกับฐานขอมูล Mysql , module/sqlcounter
- การจัดตั้ง Package software , Services ตางๆที่ Radius Server ตองการ
- การจัดตั้ง Firewall เพื่อพรอมใชงานในการ run services Radius Server
- การจัดตั้ง คา configuration เพื่อเชื่อมโยงสื่อสารกับอุปกรณ RAS ( Cisco Router AS5300 )
- การติดตามผลการใชงานของ radius server เชน debug process radius accouting.
• ขั้นตอนการติดตั้ง software lisg ( AAA Billing Webadmin )

เพื่อควบคุมการทํางานของ RADIUS Server บน รูปแบบ webpage
- การติดตั้ง source code php Software lisg ( AAA Billing Webadmin )
- การติดตั้ง ฐานขอมูล mysql เพื่อเก็บ log accouting ของ Radius Server
- การเรียกใชงาน AAA Billing Webadmin บน webpage
- การกําหนดรหัสผานของ Admin เพื่อใชในการเรียกเขาหนา AAA Billing Webadmin บน webpage

• อธิบาย และ สอนการใชงาน software lisg ( AAA Billing Webadmin )

- การตั้งคา group ของ user เพื่อกําหนด ATTRIBUTE สิทธิ์ตางๆ เชน
* การตั้งคาชั่วโมงการใชงานสูงสุดของ user ในแตละ group
* การตั้งคาชั่วโมงการใชงานสูงสุดของ user ในแตละ package
* การตั้งคา วันหมดอายุ ของ user โดยนับจากวันที่ login ครั้งแรก
* การตั้งคา วันหมดอายุ ของ user โดยการกําหนดเปนรูปแบบ วันที่ เดือน คศ.
* การตั้งคา auto Disconnect ของ user ตามเวลาที่กําหนด เชน ตองการใหใชงาน
สูงสุด 2 ชั่วโมง เพื่อ เปดทางคูสายให user อื่นที่ตองการ Dial up มาใชงาน กรณี คูสาย
ของ อุปกรณ Ras มีชองทางจํากัด
* การจัดตั้ง คา pool ip กรณีตองการ fix ip ใหกับ user หลังจาก กdial up สําเร็จ
* การตั้งคา Idle-Timeout กรณี ตองการ disconnect user กรณี ไมมี traffice การใชงาน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
* การกําหนด ชื่อ Username Password ของ user ในรูปแบบ Manual ADD และ แบบ
………

random Generate

* กําหนดจํานวนผูใชงานที่สามารถใช Account เดียวกัน Login ไดพรอมกัน หรือหาม Login ซอนกันได
* กําหนด Login-time เพื่อกําหนดชวงเวลาที่ user จะสามารถ Dialup เขามาในระบบ ได

'Login-Time',':=','Any0800-1000');
• ขั้นตอนเบื้องตน ในการ ปรับแตง อุปกรณ RAS ( Cisco router )

- การ config โหมด aaa authentication เพื่อสงคาตางๆมายัง radius server
- การ config Interface Virtual-Template , Group-Async บน Cisco Router
- การ config ip local pool บน Cisco Router
- การ config host radius-server เพื่อเชื่อมตอไปยัง port มาตรฐานของ radius server
- การ config คา snmp เพื่อตอบสนองการเก็บขอมูล device ไปยัง Cacti Server

