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การติดตั้ง Radius โดยการดึงข้อมูลผู้ใช้งานจาก Mysql และหน้าเว็บทําหรับบริหารจัดการผู้ใช้งาน 
 
1. ก่อนอ่ืนต้องทําการตรวจสอบว่าเครื่องแม่ข่ายได้ทําการติดต้ังเรียบร้อยแล้ว ทดสอบโดยการใช้ Internet 

Explorer พิมพ์หมายเลขไอพีของเครื่องแม่ข่าย ถ้ามีการติดต้ังแล้วจะมีข้อความ “IT Work” ถ้ายังไม่ได้
ติดต้ังให้ทําการติดต้ังโดยใช้คําสั่ง apt-get install apache2 

2. ติดต้ังโปรแกรม PHP 
apt-get install php5-common php5-gd php-pear php-db libapache2-mod-php5 

3. ติดต้ังโปรแกรม MySql 
apt-get install php5-mysql mysql-server 
ขณะติดต้ังระบบจะถามข้อมูลเก่ียวกับรหัสผ่านของ MySql ให้ใส่ลงไปตามต้องการ 

4. ติดต้ังโปรแกรม FreeRadius  
apt-get install freeradius freeradius-mysql 

5. ติดต้ังโปรแกรม phpmyadmin เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
apt-get install phpmyadmin 
ขณะติดต้ังระบบจะถามข้อมูลเก่ียวกับรหัสผ่านของการใช้งานโปรแกรมและ MySql ให้ใส่ลงไปตาม
ต้องการ 

6. เพ่ิมฐานข้อมูล”radius”เข้าไปใน MySql 
mysql –u root –p ระบบจะถามรหัสผ่านของ MySql ให้ใส่ลงไปตามท่ีได้ตั้งไว้ข้างต้น 
จากนั้นเพ่ิมฐานข้อมูลโดยใช้คําสั่ง  
CREATE DATABASE radius; 
ใช้คําสั่ง quit; เพ่ือออกจากฐานข้อมูล  

7. เพ่ิมตารางลงในฐานข้อมูล radius 
mysql -u root -p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/schema.sql –p 
mysql -u root -p radius < /etc/freeradius/sql/mysql/nas.sql 
การตารางใน Radius Version 2 ท่ีได้ทําการติดต้ังนี้ จะต้องเพ่ิมตาราง nas เข้าไปด้วยเพราะตาราง
จะต่างจากเวอร์ชั้น 1  

8. แก้ไขไฟล์ sql.conf เพ่ือใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลท่ีเพ่ิงสร้างข้ึนมา 
nano /etc/freeradius/sql.conf จากนั่นแก่ไขดังนี้ 
 server = "localhost" 
  login = "root" 
  password = "xxxxxxxx" 
  แล้วเอา # หน้า readclient =yes ออก 

9. แก้ไขไฟล์ radiusd.conf  
  nano /etc/freeradius/radiusd.conf ตรวจสอบหาข้อความตามบรรทัดด้านล่าง แล้วเอา
เครื่องหมาย # ด้านหน้าออก 
   $INCLUDE sql.conf           ---------------------------> บรรทัดท่ี 683 
   $INCLUDE sql/mysql/counter.conf     -----------> บรรทัดท่ี 695 
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10. แก้ไขไฟล์ client.conf เพ่ือให้เครื่องอ่ืนสามารถดึงข้อมูลผู้ใช้งานได้ 
nano -w /etc/freeradius/clients.conf เพ่ิมข้อความต่อไปนี้ลงในไฟล์ 

client 172.18.150.0/24  {          
  secret = 123456 

 } 
หมายเลขไอพีและรหัสผ่านข้างต้นสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ 

11. แก้ไขไฟล์ default เพ่ือให้ Radius ดึงข้อมูลจาก Mysql  
nano -w /etc/freeradius/sites-available/default 
ให้เอาเครื่องหมาย # ใส่ด้านหน้า file และเครื่องหมาย # ออก หน้า sql ดังนี้ 
authorize { 
 #file       ---------------------------> บรรทัดท่ี 152 
 sql         ---------------------------> บรรทัดท่ี 159 
  } 
 
accounting {    
 sql         ---------------------------> บรรทัดท่ี 388 
 } 
 
 session { 
 sql         ---------------------------> บรรทัดท่ี 436 
 } 

12. ทําการติดต้ังโปรแกรมบริหารจัดการผู้ใช้งานให้ Download จาก service.sru.ac.th/VM/manage 
12.1. โปรแกรมสําหรับผู้ดูแลระบบ 

12.1.1. ให้ upload ไฟล์เข้าไปท่ีเครื่องแม่ข่าย administrator.tgz  
12.1.2. ทําการย้ายไฟล์ดังกล่าวโดย mv administrator.tgz /var/www  
12.1.3. จากนั้นให้แตกไฟล์ท้ังโดนใช้คําสั่ง tar zxvf administrator.tgz 
12.1.4. แก้ไขไฟล์เพ่ือติดต่อกับฐานข้อมูล  

nano /var/www/administrator/include/config.inc.php 
        $_config['database']['hostname'] = "localhost"; 
        $_config['database']['username'] = "root"; 
        $_config['database']['password'] = "123456"; 
        $_config['database']['database'] = "radius"; 
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12.1.5. ระบบบริหารจัดการดังกล่าวจะมีตารางท่ีเพ่ิมข้ึนมาให้ทําการ Import เข้าไปในฐานข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรม phpmyadmin 
172.18.150.227/phpmyadmin กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
เลือกฐานข้อมูล radius ทางด้านซ้ายมือ 

 
 
จากนั้นให้เลือก Import ด้ายขวามือ แล้วเลือกไฟล์ radius.sql.bz2 ท่ีได้ Download มา แล้ว
เลือก “ลงมือ” ตรวจสอบระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนและจํานวนตารางจะมี 18 ตาราง 

 
 

12.1.6. ทดสอบเข้าใช้งานระบบโดย 172.18.150.227/administrator 
Username : admin  
Password  : p@ssw0rd 

  ให้ทําการเพ่ิมผู้ใช้งาน 
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12.1.7. ให้ทําการทดสอบผู้ใช้งานโดย 
  radtest ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน localhost 0 testing123  
 ถ้ามีข้อความ rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1 port 1812 แสดง
ว่า Radius สามารถดึงผู้ใช้งานจาก Mysql ได้แล้ว 
 

12.2. โปรแกรมสําหรับผู้ใช้งานท่ัวไป 
12.2.1. ให้ upload ไฟล์เข้าไปท่ีเครื่องแม่ข่าย user.tgz  
12.2.2. ทําการย้ายไฟล์ดังกล่าวโดย mv user.tgz /var/www  
12.2.3. จากนั้นให้แตกไฟล์ท้ังโดนใช้คําสั่ง tar zxvf user.tgz 
12.2.4. แก้ไขไฟล์เพ่ือติดต่อกับฐานข้อมูล  

nano /var/www/user/ config.inc.php 
        $host = "localhost"; 
        $user = "root"; 
        $passwd = "123456"; 
        $dbname = "radius"; 

12.2.5. เข้าใช้งานโดย 172.18.150.227/user  
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยใช้ชื่อท่ีมีในระบบ 

 


