
QuQuảảnn trtrịị Linux Linux 

nângnâng caocao

nguyennhuhoa06@yahoo.com

nnhoa.wordpress.com

1

mailto:nguyennhuhoa06@yahoo.com
mailto:nguyennhuhoa06@yahoo.com
mailto:nguyennhuhoa06@yahoo.com
mailto:nguyennhuhoa06@yahoo.com
mailto:nguyennhuhoa06@yahoo.com


 Đào trọng Hoàng

 Võ Hoàng Kha

 Vũ Huy Hoàng

 Nguyễn Thuận

 Phạm Thanh Xuân

 Huỳnh Ngọc Linh

2



NNộội dung chi dung chươương trìnhng trình

 Mục tiêu môn học

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về

cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng trên 

Linux

 Thời lượng

◦ Lý thuyết : 30 tiết

◦ Thực hành : 60 tiết
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NNộộii dung dung chchươươngng trìnhtrình

TT Nội dung chương trình
Phân bố thời gian

Ghi chú
LT TH Tự học

1 Cấu hình TCP/IP 3 6

2 Thiết lập dịch vụ DHCP 3 6

3 Thiết lập dịch vụ DNS 3 6

4 Dịch vụ Web 3 6

5 NFS 3 6 KTGK

6 Samba 3 6

7 NIS 3 6

8 Xinetd và remote access 3 6

9 Thiết lập firewall 3 6

10 Ôn tập 3 6 KTCK

Tổng số 30 60
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KiKiểểm tra đánh giá m tra đánh giá 

 Các bài kiểm tra :
◦ 1 Bài kiểm tra thực hành giữa kỳ (20%)
 Điểm đạt ( theo qui chế )

◦ Thi kết thúc môn (thực hành) (60%)
 Điểm đạt  ( theo qui chế )

◦ Tiểu luận

 Chú ý
◦ Thực hiện đầy đu ̉ và nộp lab report (bài tập thực hành)

◦ Học sinh không được dự thi kết thúc học phần và phải học lại nếu 
nghỉ học quá 20% số tiết quy định 

◦ Học sinh vắng mặt trong các lần kiểm tra mà không có lý do chính 
đáng thì phải nhận điểm 0 
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GiaGiá́o o tritri ̀̀nhnh

 Tài liệu học tập

Robb H. Tracy, Mc Graw Hill, CompTIA 
Linux+ Certification Study Guide

 Phần mềm : ubuntu

www.ubuntu.com

packages.ubuntu.com
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Cấu hình TCP/IP 

Cấu hình router

ChChươươngng 11

CấuCấu hìnhhình TCP/IPTCP/IP
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CấuCấu hìnhhình TCP/IPTCP/IP

 Cấu hình TCP/IP trên host

◦ IP addresses

◦ Hostname

◦ Name servers

◦ Routing (default gateway)
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CấuCấu hìnhhình IP IP addressaddress

 Các Interfaces

◦ Tên interfaces :  eth0, eth1, …

◦ Liệt kê các interfaces 
 ifconfig

 ifconfig -a

 Hai cách thiết lập cấu hình cho interfaces

◦ IP tĩnh
 dùng lệnh ifconfig hoặc dùng file cấu hình

◦ IP động – dùng dịch vụ DHCP
 Tồn tại một DHCP server
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CấuCấu hìnhhình IP IP addressaddress

 Cấu hình network interface sử dụng lệnh ifconfig (*)

ifconfig eth0    192.168.1.1/24 

ifconfig eth0    192.168.1.1  netmask 255.255.255.0

(*) man   ifconfig
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CấuCấu hìnhhình IP addressIP address

 Sử dụng file cấu hình /etc/network/interfaces 
◦ Vd1 : thiết lập cấu hình cấp IP động (DHCP) cho

interface  eth0

◦ Vd 2 : thiết lập cấu hình cấp IP tĩnh cho interface eth0

Lưu ý : để thiết lập trong file 
cấu hình interfaces có hiệu lực , 
cần tắt/bật interface bằng lệnh 
ifdown / ifup hoặc khởi động lại 
dịch vụ mạng 
/etc/init.d/networking restart

(*) man   interfaces 11



CấuCấu hìnhhình IP IP addressaddress

 Cấu hình IP aliases

◦ Dùng lệnh ifconfig

ifconfig eth0:1   172.168.1.200/16

◦ Dùng file cấu hình /etc/network/interfaces
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CấuCấu hìnhhình IP IP addressaddress

 Xóa bỏ cấu hình hiện tại của interface
//xóa cấu hình hiện tại trên interface  eth0
ip addr flush   eth0
// tắt/bật driver tương ứng với interface 
ifconfig eth0   down
ifconfig eth0   up
Hoặc : ifdown eth0

ifup eth0
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hostnamehostname

 Đặt tên host

◦ Xem và đổi tên host bằng lệnh

 hostname

 hostname    newhost

◦ Sử dụng file /etc/hostname

 Phân giải tên bằng file hosts

◦ file /etc/hosts : Khai báo thông tin về host

◦ file /etc/host.conf  : lưu các giải pháp phân 
giải (sử dụng bởi resolver)
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Name serversName servers

 Khai báo thông tin về name servers 

◦ file cấu hình  /etc/resolv.conf lưu thông tin name 
servers

nameserver  192.168.1.100

nameserver  8.8.8.8

◦ Có thể khai báo trực tiếp trong file /etc/resolv.conf 
hoặc gán đặt thông qua file /etc/network/interfaces 
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CấuCấu hìnhhình routingrouting

 Cấu hình routing – default gateway

◦ Dùng lệnh route

route  add  default  gw x.x.x.x

kiểm tra :

route

◦ Dùng file cấu hình /etc/network/interfaces 
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CấuCấu hìnhhình TCP/IPTCP/IP
TómTóm tắttắt

 Các file cấu hình (trong ubuntu)
◦ File  /etc/network/interfaces
 IP addresses

 Routing (default gateway)

 Name servers , domain name

◦ File  /etc/hostname
 Hostname

◦ File  /etc/resolv.conf
 Name servers
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CấuCấu hìnhhình TCP/IPTCP/IP
CácCác lệnhlệnh xemxem cấucấu hìnhhình TCP/IPTCP/IP

ifconfig -a  

ifconfig [ifaceName] 

hostname

cat  /etc/resolv.conf

route
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CấuCấu hìnhhình TCP/IPTCP/IP
MMộộtt ssốố llệệnhnh testtest

◦ ping

◦ netstat

netstat -i -> displays statistics for the network 

netstat -r -> display the routing table

◦ traceroute

traceroute destination_hostname

traceroute destination_IPadddress
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CCấấuu hìnhhình routerrouter

 Có thể cấu hình Linux system để thực hiện 

chức năng như một Router

◦ Sử dụng routing table để xác định routes

◦ Sử dụng module ip_forward để chuyển tiếp gói tin 

giữa các mạng
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CCấấuu hìnhhình routerrouter

 Routing table

◦ Hiển thị routing table

route  

route   -n
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CCấấuu hìnhhình routerrouter

 Cấu hình static routing table
◦ Dùng lệnh

route add | del  [-net | -host] target [netmask net] 
[gw  Gw]  [dev  interface]

◦ Dùng file cấu hình

route add –net   192.168.0.0 netmask 255.255.255.0  dev eth3

route add –host 192.168.0.10                                       dev eth3

route add default gw  192.168.20.100

route del    default

route del   –net  192.168.50.0/24

route del    -host 192.168.50.10
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CCấấuu hìnhhình routerrouter

 Bật chức năng IP forward 

◦ Dùng lệnh

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

◦ Dùng file /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip_forward = 1
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CCấấuu hìnhhình routerrouter

 Ví dụ
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ChChươươngng 22

Quản lý dịch vụ
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QuQuảảnn lýlý ddịịchch vvụụ

 Tiến trình (process)

◦ Tien trinh nguoi dung

◦ Tien trinh he thong :  chạy ngầm (deamon)

 Dich vu 

 Dịch vu mạng

 Hai cơ chế :

◦ Quản lý dịch vụ qua init script 

◦ Sử dụng xinetd (super-server)
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QuQuảản lý dn lý dịịch vch vụụ

init script init script 

 Mỗi dịch vụ có 1 script – gọi chung là init script 

◦ Được sử dụng để khởi động/dừng hay restart dịch vụ

, reload cấu hình hay xem trạng thái dịch vụ

◦ init script sẽ gọi chạy file binary của dịch vụ

 Thông thường các init script này được gọi chạy 

tự động khi boot hệ thống

 Có 2 hệ thống quản lý init script 

◦ Mô hình System V init script  (redhat)

◦ Mô hình Upstart init script  (ubuntu)
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QuQuảản lý dn lý dịịch vch vụụ

init script init script 

 Mô hình System V init script :

◦ Runlevel  

 Có 6 runlevel, mỗi runlevel tương ứng với một tập các process

 File /etc/inittab cho biết default runlevel. 

◦ Khi xác định được runlevel, init process gọi chạy các init 

script => kết quả là : khởi động các dịch vụ được cấu 

hình chạy ở runlevel đã xác định 

 Các init script  cần chạy ứng với mỗi runlevel được lưu trong 

/etc/rc ?.d

 Tất cả Các init script được lưu trong /etc/init.d 
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QuQuảản lý dn lý dịịch vch vụụ

init script init script 

 Mô hình System V init script :

◦ Có thể quản lý dich vụ từ dòng lệnh

/etc/init.d/init_script_name

{start|restart

|stop| status|reload|…}

◦ Thay đổi thiết lập dịch vụ trong các rc?.d

=> lệnh chkconfig
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QuQuảản lý dn lý dịịch vch vụụ

init script init script 

 Mô hình Upstart init script :

◦ Dịch vụ được khởi động khi sự kiện (event) xảy ra

 Các sự kiện : Boot system, Ctrl-alt-del, chuyển runlevel, 

start/stop  một job, add/remove  một device, …

◦ Mỗi dịch vụ được xem là một job và có 1 file cấu 

hình  trong /etc/init/*.conf  ( được gọi là job file)

◦ Khi 1 event xảy ra , các job files  gắn với event được 

start hay stop

◦ Có thể quản lý các dịch vụ bằng tay: dùng initctl 

start | stop | status    job_name
30



QuQuảản lý dn lý dịịch vch vụụ

xinetd servicexinetd service
 Là một dịch vụ - superserver, có chức 

năng quản lý các dịch vụ khác

…
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ChươngChương 22

DDịịchch vvụụ DHCPDHCP
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 Dynamic Host Configuration Protocol là 
một giao thức

◦ Gán đặt các thông số cho host để nó có thể
kết nối theo giao thức IP với một network

 Các thông số : ip address, gateway, name servers, 
domain name 

◦ Hiện thực bằng mô hình client-server

 Cơ chế xin và cấp IP

◦ Giao tiếp giữa server và client : dùng giao 
thức UDP, port 67 và 68 

DDịịchch vvụụ DHCPDHCP
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 khái niệm :
◦ Boardcast query

◦ IP address ranges (pools) for lease
◦ Lease time / renew
◦ Database
◦ Relay agent
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP

 Đặc trưng:

◦ Các client cần cấu hình chế độ DHCP

◦ DHCP server có thể cấp IP :

 Dynamic allocation : Client được cấp IP trong một range. 

Có thời hạn xác định. Và bị thu hồi địa chỉ nếu không 

renew.

 automatic allocation: Server lưu thông tin về IP đã cấp để

có thể ưu tiên cấp lại IP này cho client.

 static allocation: Server cấp IP cố định cho client dựa trên 

MAC address.
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192.168.1.0/24

192.168.1.1/24
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP

 Cài đặt và cấu hình trên dhcp server :
◦ Cài gói isc-dhcp-server

-> cung cấp daemon : dhcpd 

◦ Quản lý dịch vụ :

 Dịch vụ tự động khởi động khi boot (thông qua upstart 
script) : /etc/init/isc-dhcp-server.conf

 Có thể quản lý bằng lệnh :

stop  isc-dhcp-server

start  isc-dhcp-server

restart | reload  isc-dhcp-server

37
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP

 Cài đặt và cấu hình trên dhcp server :
◦ file cấu hình :
 /etc/default/isc-dhcp-server

 /etc/dhcp/dhcpd.conf

◦ Khai báo cấu hình :

 Trong file /etc/default/isc-dhcp-server 

INTERFACES=“eth0  eth1”

 Trong file /etc/dhcp/dhcpd.conf , thực hiện khai báo các gán 
đặt cho client (help: man dhcpd.conf )
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The global options

The statements for  the 
210.1.1.0/24 network 
segment 

The statements for  the 
210.1.2.0/24 network 
segment 
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File   /etc/dhcp/dhcpd.conf
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP

 Cài đặt và cấu hình trên dhcp client :
◦ cài gói isc-dhcp-client  : đã cài 

-> cung cấp daemon : dhclient3
◦ file cấu hình :
 /etc/dhcp/dhclient.conf

Help : man dhclient , man dhclient.conf

◦ Xin cấp IP address
 Dùng ifdown  , ifup
 Dùng dhclient  command
 Tự động xin cấp khi system boot  theo cấu hình đã thiết lập 

trong file interfaces )

41
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP

 Cài đặt và cấu hình trên dhcp server :
◦ Ví dụ 1: cấu hình dhcp server cấp cho các client
 IP address trong range   x.x.x.1/24   đến  x.x.x.10/24

 Default gw

 DNS server 

◦ Ví dụ 2: cấu hình dhcp server gán ip dành riêng cho 
1 host , các host khác cấp ip động.

◦ Ví dụ 3: cấu hình dhcp server gán ip cho 2 nhóm 
client trong cùng một subnet theo 2 address pool 
riêng biệt.
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP

 Cài đặt và cấu hình trên dhcp client (tt):

◦ Vd4 : Thực hiện cấu hình IP động cho interface 
eth0. Khởi động lại máy ,  và kiểm tra kết quả. Giải 
phóng IP và xin cấp lại.
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP

 Hướng dẫn Ví dụ 3: cấu hình dhcp server gán ip cho 2 nhóm client 
trong cùng một subnet theo 2 address pool riêng biệt.

(1) Tại các client : 
Với những client thuộc nhóm thứ nhất cần được nhận diện bằng khai 

báo 
send    dhcp-client-identifier  “sv1” ; => cho client thứ nhất
send    dhcp-client-identifier  “sv2” ; => cho client thứ hai
send    dhcp-client-identifier  “sv3” ; => cho client thứ ba
(Mỗi client thuộc nhóm  thứ nhất có cùng một tiền tố “sv”)

Khai báo này thực hiện trong file  /etc/dhclient.conf , tại mỗi client 
thuộc nhóm thứ nhất 
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DDịịchch vvụụ DHCPDHCP

(2)Tại dhcp server , thực hiện khai báo trong file 
/etc/dhcpd.conf :

class  “sinhvien”  {

match if substring ( option dhcp-client-identifier, 0, 2) = “sv”;

}

Subnet  192.168.10.0  netmask 255.255.255.0 {

pool  {

range   192.168.10.10   192.168.10.15;

allow  members   of   “sinhvien”;

}

pool {

range   192.168.10.50   192.168.10.55;

deny  members   of   “sinhvien”;

}

} 45
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DDịịchch vvụụ DHCP DHCP –– tómtóm ttắắtt

 dhcpd

 dhclient

 dhcpd.conf

 dhclient.conf

 dhcp-options
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DDịịchch vvụụ DHCP DHCP –– errorserrors

 Các lỗi thường gặp

◦ Lỗi file cấu hình 

 Nhận biết nguyên nhân

◦ File /var/log/syslog
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ChChươươngng 33

DNSDNS

48



 Domain Name System là hệ thống tên miền cung cấp tên
phân biệt trong mạng internet (global) cho một máy tính, một
dịch vụ hay một tài nguyên.

Tên miền của một máy tính (FQDN) : www.edu.vn
◦ Cấu trúc phân cấp

sử dụng dịch vụ phân giải tên miền thành địa chỉ IP 

(Domain Name Service  - DNS)

 Domain Name Service được hiện thực
◦ Thông qua một hệ thống các name server

◦ Mỗi name server thường chứa data files về các tên miền thuộc về một
( hay nhiều) domain

◦ Giao tiếp giữa các name server : queries & responses

DNSDNS
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Domain Name SystemDomain Name System

Cấu trúc phân cấp của DNS

50



Domain Name ServiceDomain Name Service

 Các dạng name server

◦ Authoritative only name server

 Lưu trữ data files về tên miền của các host thuộc 

một domain

 Master và slave  name server

◦ Caching only name server

 Không có data files , thực hiện caching data

 cấu hình default  của bind

 Forwarding name server

◦ General purpose name server
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Domain Name ServiceDomain Name Service

Quá trình phân giải tên miền
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Caching only name serverCaching only name server
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Forward onlyForward only
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Forward firstForward first
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DNS DNS –– bind bind 

 Cài đặt và cấu hình trên DNS server

◦ Gói cài đặt :  bind9

Cung cấp daemon :  named

◦ Các file cấu hình : trong /etc/bind/

named.conf  : File cấu hình chính 

named.conf.options : chứa các option toàn cục

named.conf.default-zones : chứa các zone default

Các data file (db*)
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DNS DNS –– bind bind 

 Cài đặt và cấu hình trên DNS server

◦ Quản lý dịch vụ :

/etc/init.d/bind9   start | restart | stop | status

◦ Một số tool
//kiểm tra cú pháp

named-checkconf          /etc/bind/named.conf

named-checkzone     zone_name     zone_file

//kiểm tra phân giải tên

host  

nslookup 

dig 
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DNS DNS –– bind bind 

 Các record trong data files
◦ SOA
 Tham số cho toàn zone

◦ NS
 Name server

◦ A
 Tên -> IP

◦ PTR
 IP-> tên

◦ MX
 Mail server

◦ CNAME
 Alias cho tên
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DNS DNS –– bind bind 

 Cài đặt và cấu hình trên DNS client :

◦ Gói dnsutils chứa các tool để test truy vấn 

tới dns server đã được cài đặt

 dig

 nslookup

◦ Cấu hình :

 Khai báo các name server trong File   

/etc/resolv.conf  
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DNS DNS –– bind bind 

 Một số demo 

◦ VD1 :  cài đặt và cấu hình Caching DNS 

server

◦ VD2 : cài đặt và cấu hình Primary Master 

DNS server

◦ VD3 : cấu hình forwarding  name server

◦ VD4 (*): cấu hình phân giải phân biệt internal 

và external
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 1 Máy linux server có kết nối mạng => ip address 

192.168.1.1/24

 Cài đặt  các gói dns server (bind9)

 Cấu hình:

◦ Tạo 1 zone   (file /etc/bind/named.conf.default-

zones)

◦ Tạo file data cho zone

=> kiểm tra cú pháp cấu hình ( 2 lệnh)

 Start /restart  dịch vụ bind9

 Test phân giải  tại name server hoặc client : bằng 

lệnh nslookup (dig)

www.hoclinux.vn => 220.110.21.20/24

◦ Nếu lỗi:   tail  /var/log/syslog

Hướng dẫn VD2 :

64
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DNS DNS –– bind bind 

 Hướng dẫn VD3 :

◦ Các khai báo :

 Forwarders {

x.x.x.x;  y.y.y.y;  };

Có thể có phạm vi toàn cục / hay một zone

 Forward only;

 Forward first;
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DNS DNS –– bind bind 

 Hướng dẫn VD3 (tt)

◦ options {   

directory "/var/named";    

forwarders { 

192.249.249.3; 192.249.249.1; };

};

◦ zone "movie.edu" {    

type    forward ;    

forwarders {

138.72.10.20; 138.72.30.28;    };

}; 66



DNS DNS –– bind bind 

 Hướng dẫn VD4 :

◦ Thiết lập nhận diện nhóm ( theo ip address )

 acl

◦ Khai báo điều kiện nhìn thấy zone

 các view

 zone bất kỳ phải thuộc một view

◦ Tạo các zone file

Tham khảo :

 http://www.howtoforge.com/two_in_one_dns_bind9_views

 http://www.cyberciti.biz/faq/linux-unix-bind9-named-configure-views/
67
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Apache Web ServerApache Web Server
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DDịịchch vvụụ Web & Web & giaogiao ththứứcc HTTP HTTP 

Client Web server

Web Browser
(ie, firefox, 

safari, opera...)

Web Server 
(IIS, Apache , …)

Resources

(html, gif, avi, wmv, …

php, asp, jsp...)

request 
http://www.hui.edu.vn/phongdaotao

response 

URL (Uniform Resource Locator ) định vị một tài nguyên trên 

mạng internet 

protocol://host:port/path_to_filename
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DDịịchch vvụụ Web & Web & giaogiao ththứứcc HTTP HTTP 

 Trao đổi các message dạng text (hypertext)

 Có thỏa thuận kiểu data và cách hiển thị
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Apache Http ServerApache Http Server

 Lịch sử

◦ 1996, được phát triển bởi Rob McCool thuộc 

University of Illinois. Sau đó được phát triển 

bởi Apache Software Foundation (ASF)

 Đặc điểm 

◦ Free and Open source , hỗ trợ nhiều OS

◦ Hiệu năng cao, ổn định

◦ Linh hoạt trong cấu hình và mở rộng 
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Kiến trúc Apache Http Server

Thiết kế module hóa

◦ Phần cốt lõi _ the Apache Core 

 Cung cấp chức năng căn bản

◦ Các module _ The Apache Modules

 Được thêm vào để mở rộng chức năng 

 Các loại module
 Base modules 

 Extension module

 Experimental module

 External module 72



Kiến trúc Apache Http Server
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Kiến trúc Apache Http Server

 Chức năng http basic authentication được 

thực hiện bởi các module :
mod_auth_basic 

mod_authn_file

mod_authz_user

 Trong ubuntu :  thư mục mods-available chứa 

nhiều extension module sẵn sàng để dùng 

◦ Bật /tắt module bằng lệnh a2enmod và a2dismod
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KhKhảả năngnăng xxửử lýlý đađa nhinhiệệmm

 Khả năng xử lý đồng thời nhiều request 

một lúc. 

◦ Multiprocess: Tạo Process mới cho từng 

Request.

◦ Multithread: Tạo Thread mới cho từng 
Request.

 Apache cung cấp 2 gói MPM (Multi-Processing 

Modules)

◦ Apache2-mpm-prefork

◦ Apache2-mpm-worker
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KhKhảả năngnăng xxửử lýlý đađa nhinhiệệmm

 Mỗi kết nối (request) được phục vụ bởi một process

 Số lượng tối đa các kết nối được phục vụ đồng thời ( MaxClients)

 Số lượng tối đa request được phục vụ bởi một process ( 

MaxRequestPerChild)

 Số lượng process tạo ra lúc start up ( StartServers)

 Số lượng tối thiếu/tối đa process sẵn sàng phục vụ
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KhKhảả năngnăng xxửử lýlý đađa nhinhiệệmm

 Start Servers
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CàiCài đđặặtt Apache Web serverApache Web server

 Các gói cài đặt

◦ Apache2.2_common : cài đặt các script cấu 

hình và support

◦ Apache2.2-bin : cài đặt tất cả các binary 

module

◦ Apache2-mpm-prefork : cài đặt Apache server

◦ Apache2-doc : cung cấp document

◦ Apache2-utils : các tool tiện ích

=> Cung cấp daemon  : apache2
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CàiCài đđặặtt Apache Web serverApache Web server

 Quản lý dịch vụ :

/etc/init.d/apache2  

start|stop|restart|reload|…

hoặc 

service apache2 

start|stop|restart|reload|… 

hoặc sử dụng 

/etc/sbin/apache2ctl
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CCấấuu hìnhhình Apache Web serverApache Web server

 Sử dụng các directive

 Các thuộc tính của một directive :

◦ Một directive thuộc về và được xử lý bởi một 

/ nhiều module 

◦ Vị trí và phạm vi ảnh hưởng của một directive 

(context) :  Server / virtual host / directory / 

.htaccess file

◦ Cú pháp khai báo

◦ Giá trị mặc định
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CCấấuu hìnhhình Apache Web serverApache Web server

Listen directive

Satisfy 

directive
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CCấấuu hìnhhình Apache Web serverApache Web server

 Các file cấu hình : nằm trong /etc/apache2

◦ file cấu hình chính : apache2.conf  

◦ Các file cấu hình khác : ports.conf, httpd.conf, …

 Tất cả các directive  nằm trong những file cấu hình khác 

được tập hợp vào file cấu hình chính  ( include )

 Các container:  một nhóm các directive sẽ

có phạm vi ảnh hưởng trong 

◦ một nhánh thư mục / một hay một số file / theo 

URL

◦ Khi Một số điều kiện được kiểm tra là đúng 

82



<Directory /var/www/html/corp>

Deny from all

Allow from 192.168.10.

AllowOverride All

</Directory>
<Files ~ "^\.ht">

Order allow,deny

Deny from all

</Files>

<Location  /pop>

Order deny,allow

Deny from all

Allow from .example.net

</Location>
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CCấấuu hìnhhình Apache Web serverApache Web server

<IfModule mpm_prefork_module>

StartServers 5

MinSpareServers 5

MaxSpareServers 10

MaxClients 150

MaxRequestsPerChild 0

</IfModule>

<LocationMatch "/(extra|special)/data">

….

</LocationMatch > 
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CCấấuu hìnhhình Apache Web serverApache Web server

<VirtualHost 111.111.0.0:80>

DocumentRoot /var/www/www0

</VirtualHost>

<VirtualHost 111.111.0.1:80>

DocumentRoot /var/www/www1

</VirtualHost>

<VirtualHost 111.111.0.0:8080>

DocumentRoot /var/www/www2

Listen 8080

</VirtualHost>
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CCấấuu hìnhhình Apache Web serverApache Web server

 Một directive có thể xuất hiện nhiều lần

◦ Mang nhiều giá trị

◦ Override 

Chỉ dẫn trong <virtualhost> sẽ override 

chỉ dẫn trong server config

Listen 80

Listen 192.168.1.1:8080

Listen 192.168.1.2:443
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CCấấuu hìnhhình Apache Web serverApache Web server

• Một số directive cấu hình chung cho server:

(context : Server config )

• ServerRoot /etc/apache2

• Listen [IP-address:]portnumber

◦ DirectoryIndex local-url [local-url]...

◦ Alias url_path   directory_filename

87



CCấấuu hìnhhình Apache Web serverApache Web server

• Một số directive cho cấu hình Virtuahost 
(context :  Virtuahost)

◦ ServerName  FQDN_server_name:port

◦ ServerAlias  name1 [name2]…

◦ ServerAdmin  email_administrator

◦ NameVirtualHost   addr[:port]

◦ DocumentRoot directory-path
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TTạạoo vàvà duyduy trìtrì websitewebsite

CácCác côngcông viviệệcc chínhchính

 Tạo nôi dung =>web pages (bộ phận tk web)

 Đăng ký tên miền cho web site 

www.abc.com = 192.168.1.50

 Dựng web server => lưu giữ và quản lý web 

site  :

◦ Cấu hình server 

◦ Virtual host

 Duy trì nội dung  :

◦ Thực hiện bởi khách hàng

89
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MMộộtt ssốố demodemo

 Demo 1 : Cài đặt  Apache Http Server và 

truy cập trang web test

 Demo 2 : Xác thực và phân quyền truy suất 

thư mục (http basic authentication)

 Demo 3 : Thiết lập name-based virtual hosts
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Demo 3 : Demo 3 : ThiThiếếtt llậậpp namename--based based 

virtual hostsvirtual hosts
 Tạo nôi dung cho mỗi site => lưu trong 

một documentRoot riêng biệt

/var/www/site1

/var/www/site2

 Mỗi site có một tên miền riêng :

◦ Cùng ip (named_based)

 Tạo file cấu hình cho mỗi site :

sites-availabled/site1  //copy từ file  default

sites-availabled/site2

 Bật file cấu hình ;  a2ensite  site1
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Web server  : 192.168.1.100

DNS server phải phân giải:

www.abc.com =>   192.168.1.100

www.xyz.com =>  192.168.1.100

92
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<VirtualHost *:80>

ServerName www.abc.com

DocumentRoot /var/www/site1

<directory /var/www/site1 >

…

</directory>

</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>

ServerName www.xyz.com

DocumentRoot /var/www/site2

<directory /var/www/site2 >

…

</directory>

</VirtualHost> 93



Virtual hostVirtual host

 www.abc.com =>   192.168.1.100

Tạo /www/site1  và cac trang html

Tạo file cấu hình cho site 

( trong tm site2-available) : copy từ file 

default +  sửa + bật file cấu hình

Sửa trong posts.conf  

Reload  dich vu

 www.xyz.com =>   192.168.1.100

/www/site2

Tạo file cấu hình cho site 94

http://www.abc.com/
http://www.xyz.com/


Apache Web serverApache Web server

 Tài liệu Tham khảo :
1.  http://httpd.apache.org/docs/2.2/

2. /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz

3. 3.http://www3.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/web

programming/http_basics.html
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DDịịchch vvụụ SambaSamba
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Samba Samba 

 Samba _ một bộ các ứng dụng Unix,  hiện 

thực giao thức SMB/CIFS

◦ Server Message Block (SMB) và Common Internet 

File System (CIFS) protocols là các giao thức được 

sử dụng trong Microsoft Windows network file 

system

◦ cho phép tích hợp Unix machines vào mạng 

Windows

 www.samba.org
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Samba Samba 

 Tính năng 

◦ Chia sẻ filesystems và printers

◦ Hỗ trợ client dò tìm các tài nguyên chia sẻ

trong mạng (Browsing)

◦ Xác thực các clients khi login vào một 

Windows domain  (Authentication)
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Samba Samba 

Samba server

Unix/LinuxUnix/Linux

Samba client 

Windows 

Server
Windows XP

SMB protocol

192.168.10.0/24

.100
.2

.1

smbclient  //192.168.1.100/tailieu    -U  daotao  
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình SambaSamba

 Cài đặt và cấu hình trên samba client

◦ Gói cài đặt :  smbclient, samba-common, 

samba-common-bin

◦ Sử dụng lệnh smbclient để truy suất đến tài 

nguyên shared trên  Samba server.

smbclient   -L   //server   -U  username

smbclient   -U username  //server/sharedfolder
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình SambaSamba

 Cài đặt và cấu hình trên samba server

◦ Gói cài đặt

samba, samba-common, samba-common-bin

=> Cung cấp 2 daemon : smbd, nmbd

◦ File cấu hình

/etc/samba/smb.conf

◦ Quản lý dịch vụ :

 Tự động khởi động khi boot

 Sử dụng lệnh
reload|restart|start|stop smbd

Hoặc

/etc/init.d/smbd     start | stop|restart
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình SambaSamba

 File cấu hình  /etc/samba/smb.conf

◦ Gồm các section mặc định 

 [Global] 

 [Home]

 [Printers]

◦ Mỗi section chứa các tham số cấu hình , có 

dạng  name = value
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình SambaSamba

 Các thông số cấu hình chia sẽ file

 path =  /path/to/dir

 browseable  = yes | no

 readonly | writeable  = yes | no 

 create mask 

 directory mode

 valid users  | write list   =  user1   user2   […]

 guest ok = yes | no 

 hosts allow | hosts deny  

[foo]

path = /home/far

read only = yes
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình SambaSamba

[datapublic]

path = /smb3

read only = yes

guest ok = yes

[group1]

path = /smb1

valid users = sv1 sv2

writeable = yes

hosts allow = 192.168.10.   EXCEPT  192.168.10.4

[group2]

path = /data/share

write list = sv1  sv2
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smbpasswd  -a  sv1

smbpasswd  -a  sv2

smbpasswd  -a  sv3

[tailieu]

path =  /datashare

read only = yes

write list  =  sv1 

[tailieu]

path =

writable = yes

[duan]

path=

valid users = sv1, sv2

write list  = sv1
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình SambaSamba

 Các bước thiết lập share một thư mục tại 
samba server

(1) Khai báo một samba user  

( lệnh smbpasswd –a  username )

(1) Tạo một local diretory chứa tài nguyên chia sẻ
và Thiết lập bộ quyền phù hợp

(2) Cấu hình smb.conf để khai báo chia sẻ tài nguyên

(3) Reload hoặc restart dịch vụ smbd

(4) Kiểm tra kết quả từ một client ( linux/windows )
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 Smbpasswd   -a   daotao

 Smbpasswd   -a   user1

 Smbpasswd   -a   user2

[foo]

path = /home/far

read only = yes

Tất cả user đã đn với samba

[group2]

path = /data/share

write list = daotao
Daotao : rw

User1: read

user2   : ko truy suat
[group3]

path = /data/share2

valid users = daotao, user1

Write list = daotao

Daotao : rw

User1,  user2   :read
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình SambaSamba

 Ví dụ : tạo 3 tài khoản samba :  smbuser1, 

smbuser2, smbuser3. 
◦ [tailieu]

smbuser1  : read only

smbuser2  :read+write

smbuser3  : ko được truysuất

◦ [baocao]

smbuser1, smbuser2  : read+write

tại subnet  192.168.1.0/24

◦ [duan]

smbuser1  :  rw
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình SambaSamba

 Một số tool
◦ smbpasswd

 sử dụng để add/delete user vào hệ thống xác 
thực của samba service (dùng bởi root). 

 Khi lệnh được dùng bởi user thông thường: có 
chức năng đổi password.

◦ smbstatus

 Liệt kê các kết nối samba hiện hành
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DDịịchch vvụụ NFSNFS
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NhNhắắcc llạạii

 Lệnh mount

mount   ten_tbi     thumuc

( man mount)

 Mount tự động : file /etc/fstab

( man  fstab)
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NFSNFS

 Network File System (NFS)

◦ Được phát triển ban đầu bởi Sun Microsystems vào 

năm 1984 cho phép Unix client  có thể truy suất file 

trên mạng với cùng cách thức như truy suất file tại 

local

◦ Được  hiện thực dựa trên sử dụng RPC  

◦ Phiên bản mới nhất  : NFSv4 ( port 2049)

◦ Microsoft có hỗ trợ NFS từ Windows 7
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DDịịchch vvụụ NFSNFS

 Cài đặt và cấu hình trên NFS server
◦ Gói cài đặt :
 nfs-common

 nfs-kernel-server

Cung cấp các daemon : nfsd,  rpc.mountd, rpc.statd, 
rpc.idmapd (portmap)

◦ Quản lý dịch vụ :
 Tự động khởi động khi boot ( bằng upstart script)
 Hoặc bằng lệnh :
 Start | stop | status  nfs-kernel-server

◦ File cấu hình : /etc/exports
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DDịịchch vvụụ NFSNFS

 Cài đặt và cấu hình trên NFS server

◦ File cấu hình  /etc/exports
 Mô tả các tài nguyên muốn` chia sẻ

 Mỗi mô tả nằm trên một dòng , có dạng 

/path/to/directory     allowed_hosts(options)

Ví dụ : 

/datashare   *(ro,root_squash) 

/tmp      192.168.1.2(rw) 192.168.1.3(ro)

/test           *(rw)  
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DDịịchch vvụụ NFSNFS

 Cài đặt và cấu hình trên NFS server

◦ Một số options 

 ro: read only

 rw: read&write

 root_squash   |   no_root_squash

 Client truy cập với root sẽ được xác định như

nobody  (default ) ngược lại được xem như là 

root

 all_squash
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DDịịchch vvụụ NFSNFS

Ví dụ :

/datashare  a.example.com(rw)

 export the directory /datashare  to the host 

a.example.com

/datashare  b.example.com(rw,sync)

 NFS server waits for local disk writes to complete

/datashare  *(rw,sync)

 export  /datashare  to any machine

/datashare  192.168.1.3(rw,sync)

/datashare  192.168.1.0/255.255.255.0(rw,sync)

/datashare  192.168.1.0/24(rw,sync)

 export  /datashare   to  a host , a subnet
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DDịịchch vvụụ NFSNFS

 Cài đặt và cấu hình trên NFS client 

◦ Gói cài đặt :  nfs-common  (rpcbind)

◦ Thực hiện mount  để truy suất thư mục share 

trên NFS server

mount   address-server:/shared   /mountpoint

◦ Thực hiện mount tự động khi system boot : 

nfs_server_ip_address://shared_folder      

mount_point     nfs   auto,rw,sync,hard,intr    

0    0
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TómTóm ttắắtt

 Cài các gói trên NFS server

 Cấu hình file /etc/export trên NFS server

 Khởi động /khởi động lại dịch vụ NFS

 Cài các gói trên NFS client

 Tại NFS client :

◦ mount với thư mục share tại NFS server

◦ Truy suất thư mục share theo quyền hạn đã 

thiết lập
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DDịịchch vvụụ NFSNFS

Các bước cấu hình và truy suất thư mục 

chia sẻ :

 Xác định thư mục chia sẻ và thiết  lập bộ

quyền phù hợp

 Khai báo trong file /etc/exports

 Tại client, thiết lập user (group) tương ứng 

với user(group) trên server

 Tại client , thực hiện mount với thư mục 

chia sẻ

119



ChiaChia ssẻẻ /test  /test  chocho user1 user1 cócó quyquyềềnn rwrw, , 

nhómnhóm grp1 grp1 cócó quyquyềềnn rwrw, other , other koko cócó

quyquyềềnn r+wr+w

192.168.1.101/24 192.168.1.100/24

NFS ServerNFS Client

/test

rwx rwx --- user1   grp1  

/tmp

id : 2000

mount

Root    ->    nobody

User1 (id  2000)

Nhomx  (id 1500) id : 1500
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Network Information ServiceNetwork Information Service

 NIS – dịch vụ cung cấp thông tin tập trung  

◦ Thông tin được lưu trữ ở dạng flat,  không có 

cấu trúc 

◦ Thông tin cung cấp trong phạm vi local

◦ Các dạng thông tin : Tên và địa chỉ hosts, users , 

groups , network services

 Mô hình client-server
◦ Client gửi truy vấn tới server (master hoặc slave server ) 

thông qua một RPC . Server tìm kiếm thông tin trong db 

rồi trả kết quả cho client
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Network Information ServiceNetwork Information Service

 Các khái niệm :

◦ Các hệ thống tham gia sử dụng dịch vụ phải 

thuộc về cùng một NIS domain

◦ NIS servers lưu thông tin trong một tập các file 

gọi là maps. Các NIS map là các file index,  xây 

dựng từ các file cấu hình ban đầu :

/etc/hosts  =>  hosts.byname

hosts.byaddr
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS

 Cài đặt và cấu hình trên NIS server

◦ Gói cài đặt :  nis ,  rpcbind (portmap)

Cung cấp daemons : ypserv, ypbind, yppasswd, …

◦ File cấu hình

/etc/ypserv.conf và /etc/ypserv.securenets

◦ Quản lý dịch vụ :

 Tự động chạy khi boot system ( bằng upstart scripts)

 Hoặc:

sudo /etc/init.d/ypserv start | stop
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS

 Các bước cấu hình trên NIS master server 

Tham khảo :

/usr/share/doc/nis/nis.debian.howto file 

Chi tiết cấu hình như sau :

B1 : Khai báo NIS domain 

Được thực hiện khi cài đặt gói nis , lưu trong
file  /etc/defaultdomain

B2: Cấu hình Server daemon

Sử dụng file /etc/ypserv.conf và
/etc/ypserv.securenets để thiết lập cấu hình
cho client được phép hay không truy suất NIS 
server.
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS

 Các bước cấu hình trên NIS master 

server 

B3: Thiết lập thông số cho nis server

Sử dụng file  /etc/default/nis , gán 

NISSERVER=master

B4: Khởi động server 

sudo   /etc/init.d/ypserv   start

(đảm bảo rpcbind đã chạy trước khi khởi 

động ypserv)
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS

 Các bước cấu hình trên NIS master server 

B5: Thiết lập thông tin về các host trong local 

network => Trong file /etc/hosts , khai báo 

tên tất cả các host trong local cần NIS xác 

thực . Cú pháp :     ipaddress     name    alias

Thiết lập thông tin về user/group trong 

local network => Add các tài khoản và group 

cần NIS xác thực  ( lưu trong các file 

/etc/passwd , /etc/shadow, /etc/group )
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS

 Các bước cấu hình trên NIS master server 

B6: Tạo NIS database , bằng lệnh
/usr/lib/yp/ypinit -m 

Kết quả tạo các file map lưu trong /var/yp

**Cập nhật NIS database khi có thay đổi thông tin 
về users, groups, hosts bằng 2 lệnh :

cd /var/yp

make

** Đọc thông tin từ NIS database bằng lệnh
ypmatch
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS

 Cài đặt và cấu hình NIS client 

◦ Gói cài đặt :  nis , rpcbind

◦ File cấu hình  :  /etc/yp.conf

◦ Quản lý dịch vụ phía client  : ypbind

 Tự động khởi động khi boot system, hoặc sau khi 

cài đặt

130



CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS

 Các bước cấu hình NIS client

B1 : Khai báo NIS domain.

Thực hiện khi cài gói nis.

B2:  Khai báo địa chỉ của NIS server , 

nếu trong local network không có NIS 

server.

Mặc định, NIS client sẽ boardcast để tự 

tìm NIS server 
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS

 Các bước cấu hình NIS client

B3: kiểm tra để file /etc/nsswitch.conf có 

chứa dòng 

hosts : files  nis  dns

B4: chỉnh sửa file /etc/passwd và 

/etc/shadow để chỉ định sử dụng 

thông tin xác thực user từ NIS server

B5: test
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CàiCài đđặặtt vàvà ccấấuu hìnhhình NISNIS
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ChChươươngng 88

XinetdXinetd &  Remote Access&  Remote Access
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XinetdXinetd ((inetdinetd) ) –– supper serversupper server

 Là một supper daemon, quản lý một số

dịch vụ mạng bằng cách lắng nghe tại các 

port tương ứng. Khi có yêu cầu, xinetd 

gọi dịch vụ và unload khi kết thúc
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XinetdXinetd –– supper serversupper server

 Phần lớn các distro (bản server) đã cài 

đặt và thiết lập tự động boot.

 Quản lý dịch vụ :

/etc/init.d/xinetd   status|start|restart|…
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XinetdXinetd –– supper serversupper server

 File cấu hình :

◦ /etc/xinetd.conf : file cấu hình dịch vụ xinetd

◦ Thư mục  /etc/xinetd.d :  chứa các file cấu 

hình của các dịch vụ mà xinetd quản lý.  Cung 

cấp thông tin của dịch vụ cho xinetd :

Giao thức, port, loại socket, user/ file binary gọi chạy 

dịch vụ ,…

Ví dụ : file  /etc/xinetd.d/telnet
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/etc/xinetd.conf  file 
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The /etc/xinetd.d  directory 
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xinetd sẽ

khởi động

telnet khi

có

request 
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Remote accessRemote access

telnettelnet
 Dịch vụ cho phép thực hiện truy suất từ xa , bằng dòng

lệnh, sử dụng network virtual terminal
◦ mô hình client-server

◦ kết nối tcp

◦ port 23

 Dịch vụ không mã hóa dữ liệu
◦ Sử dụng ssh thay thế

 Trên server, dịch vụ telnet được quản lý bởi xinetd
◦ Với file cấu hình /etc/xinetd.d/telnet

 Trên client thực hiện remote access bằng

telnet   ip_server

 Các gói cài đặt
◦ Trên server : telnetd

◦ Trên client : telnet
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192.168.1.101/24 192.168.1.100/24

telnet ServerClient

1.Cài  xinetd / qly dich vu

2. Cài telnet  server

3. Tao file (nếu chưa có ) 

/etc/xinetd.d/telnet => kđ

lại xinetd

4.Cài telnet  client

5. test
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Remote accessRemote access

telnettelnet

 Demo 1 : thiết lập remote access bằng 

telnet

◦ Cài đặt xinetd và telnetd trên server

◦ Tạo file cấu hình quản lý telnet trong 

/etc/xinetd.d

◦ Start hoặc reload dịch vụ xinetd

◦ Tại client, cài đặt telnet

◦ Tại client, thực hiện remote access tới server 

bằng lệnh telnet
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Remote accessRemote access

OpenSSHOpenSSH

• Secure Shell (ssh) service

◦ client-server protocol, port 22

◦ Chức năng tương tự Telnet

◦ Mã hóa data 

• Cài đặt và cấu hình OpenSSH server application :
– Gói cài đặt :   openssh-server

=>cung cấp daemon  :  sshd

◦ File cấu hình :  /etc/ssh/sshd_config

– Quản lý dich vụ :
• Tự động khởi động khi boot ( bằng upstart script)
• Hoặc 
sudo    /etc/init.d/ssh   start | stop|reload|restart
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Remote accessRemote access

OpenSSHOpenSSH

 Cài đặt và cấu hình OpenSSH client 

application :

◦ Gói cài đặt :  openssh-client

=>cung cấp : ssh, ssh-keygen, ssh-copy-id, …, 

scp, slogin, sftp

◦ File cấu hình  :

/etc/ssh/ssh_config   và  $HOME/.ssh/config

◦ Truy suất server

ssh  [ -l  username ]  IP_address
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Remote accessRemote access

OpenSSHOpenSSH

 Demo 1 : thiết lập remote access tới 

server bằng ssh . 

 Demo 2 : thiết lập cấu hình cho phép / 

không cho phép user x thực hiện remote 

access

 Demo 3 : Sử dụng các tool : scp, slogin
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ftp server ftp server 

vsftpdvsftpd

 Cài đặt và cấu hình phía server
◦ Gói cài đặt :  vsftpd

=>cung cấp daemon:  vsftpd

◦ File cấu hình :    /etc/vsftpd.conf

(xem man  vsftpd.conf)

◦ Quản lý dich vụ : 2 cách
 standalone  : quản lý bằng upstart script hoặc init script

 Dùng xinetd
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ftp server ftp server 

vsftpdvsftpd

 Cài đặt và cấu hình phía client

◦ Trình phía client đã cài đặt : ftp

(xem man ftp )

◦ kết nối với server

ftp  [options]   [host  [port]]

Dùng 2 tài khoản ftp,  anonymous  ( pass ko có)
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ftp server ftp server 

vsftpdvsftpd

 Demo 1 : cài đặt và cấu hình ftp server 

theo yêu cầu :

◦ Quản lý dịch vụ bằng init script

◦ Không cho phép dùng anonymous

 Demo 2 : cài đặt và cấu hình ftp server 

theo yêu cầu :

◦ Dùng xinetd 

◦ Không cho phép dùng anonymous
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