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เทคนิคที่ควรรู้สาหรับผู้ใช้ยูนิกซ์อย่าง FreeBSD หรือลีนุกส์ตัวอื่นๆ

ในบรรดา Distro (ระบบปฏิบัติการที่พฒ
ั นาแยกออกมาจากลีนกุ ซ์หรือยูนิกซ์ต้นกาเนิด เรียกชื่อ
เต็มว่า Linux Distribution) ที่ติดอันดับยอดนิยมคงหนีไม่พ้น Ubuntu สาหรับระบบปฏิบัติการที่เป็ น
เดสก์ท็อป (หรือบางท่านอาจนาไปประยุกต์เป็ นเซิร์ฟเวอร์ ) หรือลีนกุ ซ์อย่าง Debian หรือ CentOS สาหรับ
เป็ นเซิร์ฟเวอร์ (อย่าง ClarkConnect ก็ถือเป็ น Web-based ที่อยู่บน CentOS เช่นกัน ) หรือบางคนอาจชื่อ
ชอบกับยูนิกซ์แท้ ๆ อย่าง FreeBSD เป็ นต้ น
แต่เมื่อขึ ้นชื่อว่าเป็ น Distro แล้ ว รากฐานการตั ้งค่า โดยเฉพาะทางคอมมานต์ไลน์จะยังคล้ ายกัน
อยู่ ไม่เว้ นแม้ แต่การใช้ OpenSSH เป็ นแอพพลิเคชั่นในการเข้ าถึงแบบรีโมต หรือการใช้ ไฟล์ /etc/group ใน
การจัดการกลุ่มผู้ใช้ งาน
ปั ญหาหนึ่งของผู้ใช้ ที่มกั พบเจอคือ ถ้ าใช้ งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเทอมินัลกับตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็ น
เซิร์ฟเวอร์โดยตรง จะเข้ าถึงผู้ใช้ งานที่มีสิทธิ์ระดับสูงสุด หรือ

Root ได้ แต่เมื่อใช้ งานผ่านการเวอร์ช่วล

เทอมินัล เช่น รีโมตจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่าน SSH (เปิ ดใช้โดยแก้ไขการตัง้ ค่าในไฟล์ ที่ดูแ ลการรัน
เซอร์ วิสตอนรี สตาร์ ท /etc/rc.conf โดยตัง้ ค่า sshd_enable=”YES”) ท่านก็ ยังไม่สามารถล็อกอินในฐานะ
Root ได้ หรือแม้ แต่จะใช้ คาสัง่ ตระกูล SuperUser เพื่อยกฐานะตัวเองในภายหลัง เช่น “su” (หรือ “sudo”
ถ้ าเป็ นลีนกุ ส์) ผ่าน SSH ได้
ทั ้งนี ้ สาเหตุที่ไม่สามารถล็อกอินเข้ าเป็ น Root ได้ จากการรีโมตผ่าน SSH เพราะค่าที่ตั ้งไว้ โดย
ดีฟอลท์ในไฟล์คอนฟิ กของ OpenSSH หรือ /etc/ssh/sshd_config สัง่ ห้ าม ไว้ (PermitRootLogin no) ซึง่
ถ้ าต้ องการให้ ล็อกอินเข้ า Root ผ่าน SSH ได้ ทนั ที ก็ให้ เข้ าไปแก้ ไขไฟล์การตั ้งค่าดังกล่าว

(บนเครื่อง

เซิร์ฟเวอร์เองก่อนในฐานะ Root) ด้ วยคาสัง่
Root# ee /etc/ssh/sshd_config
หมายเหตุ

อาจใช้ Text Editor เป็ นแอพพลิ เคชัน่ ตัว อื่นนอกจาก “ee” ก็ได้ เช่น “nano” ในกรณีของ
Ubuntu เป็ นต้น
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แล้ วจึงไปแก้ บรรทัด PermitRootLogin ให้ เป็ น Yes (อย่าลืมเอาเครื่องหมาย “#” ด้ านหน้ า
PermitRootLogin ออกด้ วย (ถ้ ามี) เพื่อบังคับใช้ บรรทัดนี ้) จากนั ้นจึงบันทึกไว้ แล้ วออกมา
PermitRootLogin Yes

จากนั ้น สัง่ รีสตาร์ทเซอร์วิสของ SSHD ด้ วยคาสัง่ :
Root# /etc/rc.d/sshd restart
หมายเหตุ

ถ้าเป็ นพวกลีนกุ ส์ เซอร์ วิสของ SSHD จะอยู่ที่ตาแหน่ง /etc/init.d/ssh แทน จึ งเปลี่ยนคาสัง่
ในการรี สตาร์ ทเซอร์ วิสเป็ น /etc/init.d/ssh restart หรื อจะใช้คาสัง่ ว่า service sshd restart
แทนก็ได้

ซึง่ จะทาให้ เราสามารถรีโมตเข้ าเซิร์ฟเวอร์ โดยล็อกอินในฐานะ Root ได้ ทนั ที
แต่ในทางปฏิบัติและด้ านความปลอดภัย มักไม่ต้องการให้ เข้ าใช้ ฐานะ Root ได้ ง่ายแบบนี ้ โดยมัก
เปิ ดใช้ ในรูปแบบที่ว่า ให้ ล็อกอินเข้ ามาในฐานะ User อื่นก่อน แล้ วจากนั ้นจึงใ ช้ คาสัง่ “su” เพื่อยกระดับ
ตัวเองเป็ น Root (หรือใช้ “sudo ตามด้วยคาสัง่ ในฐานะ Root” ในกรณีของลีนกุ ส์) แทน (ล็อกอินสองชั ้น)
ดังนั ้น เราจะไม่แก้ ไขค่า PermitRootLogin ใน /etc/ssh/sshd_config ให้ เป็ น Yes แต่จะไม่แก้ ไข
สิทธิ์ของ User ที่ต้องการ ให้ อยู่ในกลุ่มที่มีอานาจเหมือน Root แทน เช่นกลุ่ม “wheel” (ในกรณีของยูนิกส์ )
หรือกลุ่ม “admin” (ในกรณีของลีนกุ ส์) โดยแก้ ไขการตั ้งค่าในไฟล์ /etc/group ดังนี ้
Root# ee /etc/group
หมายเหตุ

อาจใช้ Text Editor เป็ นแอพพลิ เคชัน่ ตัวอื่นนอกจาก “ee” ก็ได้ เช่น “nano” ในกรณีของ
Ubuntu เป็ นต้น

แล้ วเพิ่มชื่อ User ที่ต้องการให้ “su” ได้ บนบรรทัดของกลุ่ม “wheel” ดังนี ้ (คัน่ ด้ วยเครื่องหมาย “,”
สาหรับแต่ละ User)
wheel:*:0:root,ranetuser
หมายเหตุ

ลีนกุ ส์ส่วนใหญ่ อย่าง CentOS ก็ยงั มีกลุ่ม Wheel ให้ตงั้ ค่าได้อยู่ แต่มกั ใช้ก ารตั้งค่า ที่ก ลุ่ม
อื่นแทนกลุ่มนี้ อย่า งใน Ubuntu จะเป็ นกลุ่ม “admin” และกลุ่มอื่น ๆ ที่อยากเปิ ดสิ ท ธิ์ ใน
User คนนี้ใช้ได้ เช่น “soundcard”, “video”, “Ipadmin” (กลุ่มที่มี Root เป็ นสมาชิ ก)
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