ជំពូកទី១ កមមវ ិធី IPCOP
មមមរៀនទី១: ការដំម

ើងកមមវ ិធី IPCOP

1. លកខណះពិមេេ
– េុវ ិត្ថិភាព និងមានរបេិទិ ភា
ធ ពខ្ពេ់អាចដំម

ើងមូ លដ្ឋាន firewall មលើ Linux

– ងាយស្េួលកនុងការររប់ររងមដ្ឋយមរបើ web server|

– កមមវ ិធី IPCOP មរបើ DHCP ផតល់មៅមអាយ client និងភាាប់អីនធឺណណត្ IP ពីរកុមហុនផគត្់ផគង់
ISP។
– IPCOP បមងកើត្ជាមា៉ា េុីន DHCP serverណដលអាចររប់ររង មា៉ា េុីន កូន។
– មរបើ DNS proxy មដើមបីជួយបមងកើនមលបឿន Domain Name។
– បមងកើត្ជា web caching proxy មដើ មបីជួយមអាយចូ លមបើកវ ិបសាយមាន មលបឿនមលឿនជាង
ធមមតា។- ការពាររបព័នធ system ណដលវាយរបហារពី ខាងមរៅចូលកនុងរបព័នធ network របេ់
មោកអនក។

– មានលទធភាពចូលរួមបមងកើត្មលើរប័នធ network មៅកនុង GREEN េុវត្ថិភាព ការពារ network
ពីមរៅ Internet និងរបព័នធ BLUE network េំរាប់ការពាររបព័នធ wireless LAN មហើយនឹង
របព័នធ DMZ ឬORANGE អាចភាាប់របព័នធខាងកនុងត្ំបន់។

– មានលទធភាពបមងកើត្ជារបព័នធ VPN ណដលអនុញ្ញាត្មអាយភាាប់ ជា មួយ របព័ នធខាងកនុង
មដ្ឋយឆលងកាត្់ Internet។
មោកអនកអាច boot ដំ ម

ើងតាមវ ិធី (cdrom, floppy, usb key) ឬតាមរបព័នធ network PXE

boot។ ត្រមូវការកុំ ពយូទ័ រចាប់ពី Pentium II ម

ើងមៅអាចដំម

ើង បាន។ មោកអនក អាច

បមងកើត្ CD boot ពី ISO ណដលមាន file ipcop-1.4.23-install-cd.i386.iso របេិនមរបើ
USB (ipcop-1.4.23-install-usb-fdd.i386. img.gz) ឬ hard disk (ipcop-1.4.23install-usb-hdd.i386.img.gz) ឬកនុង

Zip disk (ipcop-1.4.23-install-usb-

zip.i386.img.gz)។

1.1. ការដំម
1.1.1. ដំម

ើង
ង
ើ Network Interface

IPCop ត្រមូវការមអាយមាន network card យ៉ា ងត្ិចបំផុត្ ពីរមៅ បួន RED, GREEN, BLUE
និង ORANGE។

RED Network Interface េំរាប់ភាាប់ពី Internet ឬរបព័នធ network ពីមរៅ មា៉ា េុីន IPCop េំ
រាប់ការពារ GREEN, BLUE និង ORANGE networks ណដលបណ្ត
ត លកុំ ពយូទ័ រមរបើ របាេ់អីនធឺ
ណណត្មដ្ឋយឆលងកាត្់ តាម RED network។

GREEN Network Interface េំរាប់ភាាប់ ជាមួ យកុំ ពយូទ័ រ មហើយ IPCop ការពារ ការមធវើចររាចរ
ណ៍មដ្ឋយឆលងកាត្់ Ethernet NIC មៅមលើកុំពយូទ័ រ IPCop firewall។

BLUE Network Interface របព័នធ network អនុញ្ញាត្មអាយមោក អនកមរបើឧបករណ៍ wireless
បណ្ត
ត កុំពយូទ័ រ មលើរបព័នធ មនះ មិនអាច អនុ ញ្ញាត្ ចូ លកនុងរបព័ នធ GREEN network ឬរបឆលង
កាត្់ VPN។

ORANGE Network Interface របព័នធ network មនះអនុញ្ញាត្ មអាយ របព័នធ network មផេងគ្នន
ចូលបាន បណ្ត
ត កុំពយូទ័ រមៅកនុង របព័ នធមនះ មិនអាចចូលកនុងរបព័នធ GREEN ឬ BLUE

network មលើកណលងណត្មានការ រត្ួត្ពិនិត្យមដ្ឋយ DMZ វាអាចមធវើចររាចរណ៍មលើ Ethernet
NIC។
មា៉ា េុីន firewall រត្ូវការយ៉ា ងត្ិចបំផុត្មានណខ្េ cable និង network interface card (NIC) ចាប់
ពី 2 ដល់ 4NIC អស្េ័យមលើរបព័នធ network ដំម

ើងភាាប់ជាមួយ Internet របេិនមបើ Firewall

server ធមមតាមោកអនកអាចរបពីរ NIC មួយភាាប់ ជាមួយ IP ពីរបព័នធ អីនធឺ ណណត្និងមួយ
មទៀត្ណចកចាយមៅមអាយមា៉ា េុីនកូនតាម DHCP មលើ IPCOP។

រូបភាព១: ការដំម

ើង RED, ORANGE, BLUE និង GREEN

ចំណ្តំ: ចាំថារបព័នធ BLUE និង ORANGE រឺជាជំមរ ើេរត្ូវមរជើេមរ ើេ
តារាងត្រមូវការមរបើរបាេ់ NIC
ការភាាប់

Modem

RED, GREEN
RED, BLUE,
GREEN
RED,
ORANGE,
GREEN
RED,
ORANGE,
BLUE, GREEN

1 NIC (G)
1 NIC (G)
2 NICs (B,G) 2 NICs (B,G)

2 NICs (G,R)
3 NICs (B,G,R)

2 NICs (O,G) 2 NICs (O,G)

3 NICs (O,G,R)

3 NICs
(O,B,G)

USB ADSL

Ethernet

3 NICs (O,B,G) 4 NICs (O,B,G,R)

មា៉ា េុីន IPCOP អាចការពារមមមរារដូចជារបមភទ Trojan horse ឬរបមភទ Spamware លកខ
ណះពិមេេរបេ់ IPCop អនុញ្ញាត្ការពាររបព័នធ Network ណដលភាាប់តាម network interface
។ ការណចកចាយមលើរបព័នធមា៉ាេុីន Firewall RED→ORANGE →BLUE →GREEN ។
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network Security |

មមមរៀនទី ២ ងរបព័នធការដំ ម

ើ :Network

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាណិជាកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី២: របមភទននការដំម

ង
ើ របព័នធ Network

ចាបពី RED interface អាចភាាប់មរបើ modem ឬតាម Ethernet ណដលមានរបាំបី របព័នធ Network
កនុងការដំម









ើង:

GREEN (RED is modem/ISDN)
GREEN + RED (RED is Ethernet)
GREEN + ORANGE + RED (RED is Ethernet)
GREEN + ORANGE (RED is modem/ISDN)
GREEN + BLUE + RED (RED is Ethernet)
GREEN + BLUE (RED is modem/ISDN)
GREEN + BLUE + ORANGE + RED (RED is Ethernet)
GREEN + BLUE + ORANGE (RED is modem/ISDN)

2.1 ការភាាប់មៅរបព័នធ Internet ឬរបព័នធ Network ពីខាងមរៅ
របេិនមបើមោកអនកបានភាាប់ជាមួយ broadband modem ឬ router ពីខាងមរៅ មោកអនក
អាចមានភាាប់ជាមួយ Ethernet network interface card ឬ NIC ណដលេថិត្មៅមលើកុំពយូទ័រ

IPCop ។ របេិនមបើ មោកអនកបានភាាប់ឆលងកាត្់ dial up modem មោកអនកនឹងភាាប់ជាមួយ
មា៉ា េុីន IPCop។ ខាងមរកាមមនះជាបា៉ា រា៉ា ណរមត្ ណដលមោកអនក រត្ូវ ដំម

ើង



រត្ូត្ពិនិត្យមមើល IP address: static, DHCP, PPPOE



របេិនមបើ IP obtain របេ់មោកអនកឆលងកាត្់ DHCP មោកអនករត្ូវ រត្ូត្ពិនិត្យ មមើល
មលើរបព័នធម្មះ hostname ណដលបានផតល់មដ្ឋយ DHCP server ពីរកុមហុន អិនធឺ
ណណត្ រត្ួត្ពិនិត្យមមើលមលើម្មះ DHCP Host Name។



IP Address បានផតល់មៅមអាយមា៉ា េុីនកូនតាម មា៉ា េុីនមម DHCP server មៅមលើកមម
វ ិធី IPCOP។

2.2. ការរត្ូត្ពិនិត្យមមើលម្មះ DHCP Host Name
របេិនមបើមោកអនករត្ូវសាគល់ម្មះរកុមហុន ISP និងេុំមលខ្ IP Address ណដល បានផតល់
ភាាប់អិនធឺណណត្ ណដលជា Public IP address មៅមពលណដលភាាប់មរបើ របាេ់ អុីនធឺណណត្រកុម
ហុននឹងផតល់ IP មួយឬក៍មោកអនកអាចេុំ ឬទិញ IP បានពីរ ឬបីេំរាប់ដំម
ការដំម

ើង មា៉ា េុីនមម។

ើងមដ្ឋយមរបើ Command

$ ifconfig -a

ណដលដំម

ើងមៅមលើ eth0 ណដលខ្ុេពី Windows XP, Vista, Windows 7 រឺមរបើ C:\winipcfg

មហើយមបើចង់មមើ ល IP address មដ្ឋយមរបើ command C:\ipconfig /all

ឬមមើល IP ណដលភាាប់ពីខាងមរៅ ពីរកុមហុន ISP រត្ូវមរបើ Command nslookup
$ nslookup nnn.nnn.nnn.nnn ។

ការបមងកើត្មលើ CD របេិនមបើមោកអនកចំលង CD មោកអនករត្ូវចំលង package ណដលមាន
ISO image មៅកនុង បញ្ូច លមៅកនុង CD។ ដំម

ើង មដ្ឋយមរបើ commands ដូចខាង មរកាមមនះ:

# losetup /dev/loop0 /path/to/IPCop/iso

កននលងណដលផទុក /path/to/IPCop/iso រឺជាម្មះ file របេ់ iso file។ This links a “loop
back” hardware level device to the IPCop ISO file.
# mount -r -t iso9660 /dev/loop0 /mnt/cdrom

This actually mounts the loop back hardware device on a *nix file system. The CD-ROM
image will appear at /mnt/cdrom រួរចាំថារបព័នធ system មោកអនក មរបើជាមួយ sudo
command មដើ មបីបញ្ូច ល file។
2.3. បមងកើត្ Floppy Disks ពី Images
របេិនមបើកុំពយូទ័រ IPCop របេ់មោកអនកមាន CD-ROM ក៍ប៉ាុណនត BIOS របេ់មោក អនកនឹង

មិនមអាយ CD-ROM boot ចូ លកនុងរបព័នធ មោក អនកនឹងរត្ូវការបមងកើត្ floppy boot disk មួយ
មដើមបីការពារ មពលណដល របព័នធកុំពយូទ័ រ IPCOP ជួបបញ្ញ
ា មបើកមិនមចញ មពលមនាះមោក
អនកអាច បញ្ូច ល floppy boot ។
3. វ ិធីននការដំម
3.1 ការដំម

ើងមា៉ា េុន
ី កុំពយូទ័រ IPCop

ើងមដ្ឋយ boot ពី CD មពលមោកអនកបញ្ូច ល CD IPCOP មៅកនុង CD-ROM

មពលមនាះនឹងចាប់ មផតើមរត្់ ចូ លកនុង CD IPCop មដ្ឋយមោកអនកចុចមលើបូត្ុង Keyboard
ណ្តមួយមដើមបីចាប់ មផតើមដំម

ើង របេិនមបើ IPCop មិន boot ចូលបានរត្ូវរត្ូត្ពិនិត្យ មមើល

មលើបា៉ារា៉ា ណមរត្ របេ់ BIOS boot មដ្ឋយ មរជើេមរ ើេ first boot។ មពលណដលបាន boot ចូលនឹង
បងាាញមលើមអរកង់ដូចខាងមរកាមមនះ។
បញ្ូច ល CD ឬ DVD ចូលមៅកនុងថត្ Drive CD-ROM ឬ DVD-ROM របេ់មោក អនកបនាទប់
មកចុច Enter មដើ មបីចូល ដំម ើងកមមវ ិធី IPCOP ខាងមរកាមមនះបងាាញ មៅមពលបញ្ូច ល CD
កមមវ ិធីភាលមបានមលចមចញ:

មពលចុចចូល
កនុង Enter key ឬមោកអនកអាចបញ្ូច លការ ដំ ម

ើង ណដល មានបី option “nopcmcia”,

“nousb” ឬ “nousborpcmcia”។ ការដំម

ើងនន option និងបងាាញ ដំមណើរ ការមផេងគ្នន មោក

អនករគ្នន់ ណត្មរជើេមរ ើេេតង់ដ្ឋននការដំម

ើងមដ្ឋយមរបើ PCMCIA ឬតាម ឧបករណ៍ USB

មដ្ឋត្បញ្ូច លមៅកនុងមា៉ា េុីន។ មោកអនកអាច បញ្ូច ល IPCop រួចមហើយ boot ម ើងវ ិញមដើមបីដំ
ម ើង។ បនាទប់មកមោកអនក ចុចមលើ Enter មដើ មបីចូលដល់ការដំម ើងកមមវ ិធី បងាាញតាម រូប
ភាព ដូចខាងមរកាមមនះ: កនុងមពលអំ

ុង boot ចូ លកនុង kernel មានព័ត្៌មាន បងាាញជាមរចើន
ណដលបានរបាប់ពី hardware មានបញ្ញ
ា ឬរត្ូវបាន ទទួល សាគល់។ របេិនមបើ hardware error
មិន រត្ូវបាន ទទួលសាគល់ មពលមនាះ boot បានបញ្ឈប់។ មរកាមពលពី បីវ ិនាទី មោកអនក
អាច មរជើេ មរ ើេ ភាសាណដលបានបងាាញមៅមលើមអរកង់។

មរកាយមកមានភាសា
Afrikaans, Brazilian Portuguese, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German,
Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Slovak, Spanish, Spanish Latino,
Swedish, Turkish និង Vietnamese ចំ មពាះភាសាណខ្មរមិ នទាន់ ដ្ឋក់ចញ្ូច លមៅ កនុងរបព័ នធ
IPCOP។ ការ ដំម

ើង មៅ មអរកង់មោកអនកមិនអាចមរបើរបាេ់បានម

ើយ ។ មោកអនកអាច

មរបើ cursor មៅមលើមអរកង់ ឬមរបើ Tab និង keyboard arrow key មដើមបីមរជើេមរ ើេ មោកអនក
អាចចុចមលើ Space key មដើមបីអនុញ្ញាត្មអាយមរជើេមរ ើេ យកភាសា ឬចុចមលើ Enter key
មដើ មបីដំម

ើងកមមវ ិធី IPCOP ណដលបងាាញដូចខាងមរកាមមនះ។ ជំហានបនាទប់ មោកអនក

មរជើេមរ ើេ ភាសា មដ្ឋយមៅកនុងកមមវ ិធី Linux IPCOP មនះ មិ នមានបញ្ូច លភាសាណខ្មរដូមចនះ

ត្រមូវមអាយមោកអនក មរជើេ មរ ើេយកភាសាអង់មរលេ English រួចចុចមលើ OK មដើមបី្ន
ដល់ជំហានបនតមទៀត្

បនាទប់មកបងាាញ
មអរកង់មដ្ឋយងាយស្េូល ណដលបងាាញពី ការដំ ម
មរ ើេ Cancel របេិនមបើ មិនចង់ ដំ ម
អាចបនតដំមណើរការ ដំម

ើង កមមវ ិធី IPCOP មោកអនក អាចមរជើេ

ើងកមមវ ិធី IPCOP មហើយនិងចុចមលើ Enter key មោកអនក

ើងកមមវ ិធី IPCOP។ បនាទប់មកចុចមលើ OK ចូលដល់ជំហានបនត

មទៀត្ ណដលបងាាញកនុងរូបភាពខាងមរកាម:

មរកាយមកចុចមលើ OK
ចូលដល់ជំហានបនតមទៀត្

រូបភាពខាងមលើមាន
បងាាញ CDROM/USB-KEY និងបនាទប់ HTTP/FTP មានន័យថា មោកអនកមរជើេមរ ើេការ
ដំម

ើង តាមថាេ CD-ROM ឬតាម Download HTTP/FTP ចំមពាះការដំម

ើងមនះរឺ តាម

ថាេ CD-ROM ដូមចនះមោកអនកចុចមលើ Tab មរជើេមរ ើេយក OK មដើមបីចូលដល់ជំហានបនត
មទៀត្។

ការដំ ម
មនះបានមរៀបចំ ដំម

ើងកមមវ ិធីឥ

ើងមៅមលើ Hard disk និងបមងកើត្ជា Partition ថមីមួយណដលជា Partition

Linux បនាទប់មក មោកអនកចុចមលើ OK មដើមបី បនតការដំម

ើង។

រូបភាពខាងមលើ
បងាាញកំពង់ដំមណើរការបមងកើត្ Partition មៅមលើ Hard disk

ូវ

ជំហានបនាទប់មក
មទៀត្មរជើេមរ ើេ Skip រួចចុចមលើ OK ពីមរពាះមយើងមិនមរបើជាមួយ Floppy ឬ USB ឬក័
HTPP/FTP ម

ើយ។

មោកអនកមរជើេ
មរ ើេយក Probe មដើមបីមរជើេមរ ើេយក Network card

និងមានមលចម
ភាពខាងមរកាម

ើងនូវរូប

ចុចមលើ OK មដើមបីមរជើេមរ ើេយក
Network Card (Green) េំរាប់ភាាប់មៅត្ំបន់ LAN មៅកនុងរបព័នធ Network តាម មហា វ ិទាល័
យ រកុមហុនណដល មោកអនកចង់ ណចកចាយរបព័នធអុីនធឺណណត្។ មោកអនកបញ្ូច ល IP
private កនុង Class C ណដលមាន 192.168.200.254 និងមរជើេមរ ើេយក Subnetmask:
255.255.255.0 មោក អនកចាំថា IP 192.168.200.254 រឺ ជារបេ់មា៉ាេុីនមម។

មរកាមមកបានសាវរម
ន៏មជារជ័យកនុងការដំម

ើង IPCOP

មោកអនកចុចមលើ
OK មដើមបីបនតការដំម

ើងត្មទៀត្

មរជើេមរ ើេ Keyboard មដ្ឋយ
មោកអនកចុចមលើ US រួចចុចមលើ OK មដើមបីដំម

ើង បនតមទៀត្។

មោកអនកមរជើេមរ ើេមមា៉ា ងត្ំបន់
Asia/Phnom_Penh រួចុចមលើ OK មដើមបីចូលដល់ ជំហានបនតមទៀត្។

ដ្ឋក់ម្មះមា៉ា េុីន Firewall
ណដលមានម្មះថា UC-Firewall

បញ្ូច លម្មះ Domain Name
ឧទាហរណ៏ដូចជា uc.edu.kh េំរាប់ សាកលវ ិទាល័យកមពុជា។

មោកអនកមរជើេមរ ើេ Disable
ISDN ពីមរពាះមយើងមិនមរបើរបព័ន្ ធមនះម

ើយ

មរជើេមរ ើេ Network
Configuration Type រួចមរជើេមរ ើេយក OK មដើមបីបនត ជំហានមរកាយមទៀត្។

មោកអនកមរជើេមរ ើេយក Green + Red ពី មរពាះកនុងករណី មា៉ា េុីន កុំ ពយូទ័ រ មរបើ Network card
ណត្ពីររត្់ មដើមបីណចកចាយមលើមា៉ាេុីន Firewall ។ របេិនមបើ កុំ ពយូទ័ ររបេ់មោកអនកអាចផគត្់
ផគង់បាន 3 Network card េូមមរជើេមរ ើេយក Green + ORANGE + RED ណដលកនុងមនាះ

Green េំរាប់ផគត្់ផគង់កុងរបព័
ន
នធ LAN មហើយ ORANGE េំរាប់ផគត្់ផង
គ ់ត្ំបន់ហាមខាត្់ណដល
មានដ្ឋក់មា៉ាេុីន Server េំខាន់ៗ មិន មអាយមានការ

ុកលុយពី ខាងមរៅឬ មាននរណ្ត
មានក់ ណដលចង់ មក ភាាប់ជាមួយរបព័នធ LAN ណដលមពលមនាះមា៉ា េុីន Server េំខាន់ៗ បាន
ដ្ឋក់មៅត្ំបន់ LAN វាអាចមានការ

ុកលុយ។ ឬរបេិនមបើ មោក អនក អាចភាាប់មរបើ 4
Network Card ណដលមាន Green +BLUE + ORANGE + RED ណដល BLUE េំរាប់មរបើ Wi Fi
network។ ណត្កនុង លំហាត្់ មនះខ្្ំុបាទណណនាំមអាយសាគល់ពីការដំ ម
card ពីរអាចមរបើមៅមលើកុំពយូទ័រ Clone ធមមតាបាន។

ើង មដ្ឋយមរបើ Network

មរជើេមរ ើេមលើ
Address setting ចុចមលើ OK មដើមបីបនតការដំម

ើង

ចុចមរជើេមរ ើេមលើ Red រួចចុច
មលើ OK បញ្ូច ល IP Class C 192.168.200.254 និង Subnetmask 255.255.255.0

មោកអនកមរជើេមរ ើេយក (*)
Static បញ្ូច ល IP address ណដលបាន មកពី រកុមហុន ISP ផគត្់ផគង់មអាយមក មៅមពល ណដល
ភាាប់អុីនធឺណណត្ មួយណខ្េណដលមានរបមភទ Lease Line ឬក៏របមភទ ADSL េុទធណត្មាន IP

េំរាប់ ផគត្់ផគង់មអាយមកអត្ិថិជន ររប់គ្ននរបេិនមបើមិនសាគល់មោក អនកអាចេួរមៅរកុម

ហុនណដលមោកអនកត្ភាាប់អុីនធឺណណត្។ ឧទាហរណ៏ នន Public IP 119.15.94.84 និង
Subnet mask: 255.255.255.248 ខាងមលើរឺភាាប់ពីរកុមហុន WiCam ISP។

បនាទប់មកមទៀត្ចុចមលើ Done
មដើមបីបញ្ចប់ការដំម

ើង RED

មរជើេមរ ើេ Primary DNS:
202.79.24.156 និង Secondary DNS: 202.79.24.157 និ ងបញ្ូច ល Default Gateway:

119.15.94.83 ចំមពាះ DNS និង Default Gateway រឺបានមកពីរកុមផគត្់ផគង់ អុីនធឺ ណណត្
Wicam ឬរកុមហុនមផេត្មទៀត្ណដលមោកអនកបាន ជាវភាាប់អុីន ធឺ ណណត្េំរាប់មរបើរបាេ់។

ជំហានចុងមរកាយននការ
ដំម

ើង Network Configuration មនះចុងមរកាយដំម

ើង DHCP Server ចុច OK

មោកអនកមរជើេមរ ើេ
(*) Enabled បញ្ូច ល IP Start address: 192.168.200.10 និងបញ្ចប់ End Address:

192.168.200.253 ណដល 192.168.200.254 ជា IP របេ់មា៉ាេុីនមម Firewall និង Primary DNS:
202.79.24.156 និង Secondary DNS 202.79.24.157 និង Domain name: uc.edu.kh ។

មរកាយមពលដំម
េពវររប់ដូចខាងមលើមោកអនកចុចមលើ Done មដើ មបីបញ្ចប់ ការដំម
មពលបញ្ចប់ Done ជាមួយការដំម

ើងរួចចប់

ើងកមមវ ិធី Firewall មៅ

ើង DHCP server មោកអនកចុចមលើបូត្ុង OK។

ជំហានបនាទប់មោកអនកបមងកើត្ Password
root របេ់ IPCop និង Password web administrator មហើយនិង backup password។ របេិនមបើ
មោកអនកចង់ចូល login មៅមា៉ា េុីន IPCop ណដលមាន លកខណ:ដូចនឹង Linux រឺមោក អនក
ចូលកនុង Root ជាមុ នរួចមហើយវាយ បញ្ូច ល Root password។ បនាទប់មកមោកអនកនឹង បាន
បងាាញ web admin password។ មរកាយមកទំព័រ IPCop web និងបញ្ញ
ា “admin” user និង
password។

ចុងមរកាយបំផុត្មោកអនកចុចមលើ OK បញ្ចប់
ការដំម

ើង IPCop មលើ មា៉ា េុីនFirewall របេ់មោកអនក បនាទប់មកមោក អនកចុចមលើ OK

មដើមបី reboot ម

ើងវ ិញ។ មោកអនកអាចភាាប់ពី http://192.168.200.254:81 មដ្ឋយមរបើ http

ធមមតា ឬអាចមរបើ https://192.168.200.254:445 ណដលមានេុវត្ថិភាពកនុងការមរបើ របាេ់
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មមមរៀនទី ៣ ណណនាំមរបើ :Web Admin
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាណិជាកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៣: ការណណនាំចូលមរបើ Web Admin
មោកអនកអាចមរបើកមមវ ិធី Internet Explorer ឬ Mozilla Firefox ឬក៏ Google Chrome មដើមបី
Login ចូលកនុង Web Administration របេ់មា៉ាេុីន IPCOP។

មរបើកមមវ ិធី Mozilla Firefox: វាយេរមេរ http://192.168.200.254:81 ឬ
https://192.168.200.254:445
ចំមពាះ default ports 81 មរបើជាមួយ http និង 445 េំរាប់មរបើជាមួយ https របេិនមបើមោក
អនកចង់ដូរ ports មោកអនកអាចចូលកនុងមា៉ា េុីន ផ្ទទល់ ចូ ល កនុង Script $
/usr/local/bin/setreservedports
5445 មោកអនកអាចមរបើ Port 5445 ឬមោកអនកអាចមរបើ កុងចមនា
ន
ល ះ 445 មៅ 65535 ខាង
មរកាមមនះបងាាញការ login ចូ លកនុង
Web admin:

ចុចមលើ Or
you can add an exception…

ចុចមលើ add
Exception….

ចុចមលើ
Get Certificate

ចុចមលើ
Confirm Security Exception មពលមនាះបានបងាាញចូលដល់ Web ររប់ ររងដូ ចកនុងរូបភាព

ខាងមលើ:
មរបើកមមវ ិធី Internet Explorer: វាយេរមេរ http://192.168.200.254:81ឬ
https://192.168.200.254:445
ណដលមោកអនកមធវើដូចជំហានខាងមរកាមមនះ:

េូមចុចបនតមលើ Continue to this
website (not recommended).

មពលមនាះបាន
បងាាញចូលដល់ Web ររប់ ររងដូចកនុងរូបភាពខាងមលើ: មោកអនកអាចចូ លកនុង Web Admin
មដ្ឋយចូលចុចមលើ System ឬ Status ឬ Firewall ណដលមាន Submenu មោកអនកចុចមលើ

Submenu មពលមនាះត្រមូវការ មអាយមោកអនកបញ្ូច ល User Name: admin និង Password:
chhunnan75 ចំមពាះ។ មោកអនកអាចដ្ឋក់ ដូចគ្ននជាមួយ Root, User name web admin ឬ

Backup ណដល មោក អនកបានបមងកើត្ដំបូងមៅមលើណដលដំ ម

ើងកមមវ ិធី IPCOP។ មា៉ា េុីន មម

Firewall មពលណដលចូ លកនុង Web admin មោកអនកមិនចាំបាច់ login ចូ លកនុង Root ម

ើយ។

មៅមពលមបើកភាលមវាអាចណចកចាយរបព័នធ អុីនធឺ ណណត្មដ្ឋយមិនបាច់ login ចូ លកនុង Root
និង Password របេ់វា ម

ើង។ មោកអនកអាចមរបើ home page មៅមលើ Windows ចូ លមៅកនុង

http://192.168.200.254:81 បានមដ្ឋយ ងាយស្េូលបំផុត្។ រូបភាពខាងមរកាមមនះបងាាញពី
ការ login ចូលកនុង home page របេ់ Web admin ។

ជំហានបនាទប់មោកអនកនិងម

ើញ Home

page របេ់ IPCOP ខាងមរកាម:

របព័នទ
ធ ំព័រ
System Web កនុងរកុមទំព័រមនះរត្ូវបានរចនាេំរាប់ ជំនួយ ដល់អនកររប់ររង administer និង
រត្ួត្ ពិនិត្យមលើមា៉ាេុីន IPCop server មដ្ឋយខ្លួនឯងផ្ទទល់មដើមបីទទួលបានទំព័រ web page។
ខាងមរកាមមនះបងាាញពី Submenu មៅកនុង System:



Home: េំរាប់រត្លប់ ចូលកនុងទំព័រ home page

Updatesអនុ ញ្ញាត្មអាយមោកនុងបណនថមកមមវ ិធីថី មម ៅកនុង IPCop



Passwords: អនុញ្ញាត្មអាយមោកអនកអាចដូរ password របេ់ admin



SSH Access: អនុញ្ញាត្មអាយមោកអនកអាចដំម
ចូលមៅកនុង IPCop។

ើង configure Secure Shell, SSH



GUI Settings: អាច Enables ឬមិនអាច disable មរបើរបាេ់JavaScript និងអនុញ្ញាត្មអា
យមោកអនកបមងកើត្ភាសាថមីរបេ់វ ិបសាយ web។



Backup: មោកអនកអាច Backs up ឯកសារ files ពី កុងមា៉ា
ន
េុីន IPCop ឬមៅកនុង floppy
disk មហើយមោកអនកអាចដម



ើង restore មកមលើ ទំព័រ web page មនះវ ិញបាន។

Shutdown: មោកអនកអាចបិទមា៉ា េុីន IPCop ឬ restart ម

ើងវ ិញ your ពី កុងទំ
ន
ព័រ

Web page។


Credits: ទំព័រមនះមោកអនកអាចមមើលម

ើញ email address ជាមរចើន ណដលមោកអនក

អាចទំនាក់ទនងពួកមរបាន អនកទាំងអេ់មនះ មានរុណ េមបត្តិធំមធង រឺជាអនក
ណដលមាន រកម

ើញបមងកើត្ម

ើងកមមវ ិធី IPCOP មនះ។

Update: មោកអនកអាចចុចមលើ Download មៅរជុងខាងសាតំ នដអាច យកកមមវ ិធី ipcop-1.4.21
ណដល .tgz.gpg file មៅមលើ IPCop system មោកអនកអាច update វាមៅមពលណដលវាមាន
លកខណ: ពិមេេណ្តមួយខ្ូច។ មដ្ឋយរគ្នន់ណត្ចុចមលើ Upload ណដលទទូបានពី Download
។

ការដំម

ើង Updates មៅកនុងទំ ព័រមនះ មានពីរណផនករឺ: របអប់ទី១

បងាាញពី អមថរមៅមលើ updates និងអាចភាាប់មដើមបីមអាយមោក អនកអាច download កមមវ ិធី
IPCOP មៅមលើវ ិបសារ។ មោកអនកមមើលខាង

របអប់ទី២ បងាាញពី updates ណដលរត្ូវបានដំម
មហើយ

ើងរួច

មៅមពល
ណដល Hard diskបានផទុកមពញកនុងថាេរ ឹងមពលមនាះមោក អនកអាចចុ ច មលើ

ផ្ទលេ់បូរត

Passwords មោកអនកអាចបតូរ Admin user password មៅកនុងរបអប់ User Name: „admin‟

អនុញ្ញាត្មអាយចូលមរបើ SSH Access
មោកអនកអាចចូលទំព័រ SSH Access ពីចំងាយតាម SSH មៅកនុង Command របេ់

Linux ចុចមលើ SSH Access វារបហាក់របណហល HTTP និង HTTPS ports េំរាប់មរបើជាមួយ
មា៉ា េុីន IPCop កនុង ports 81 និង 445 និងមាន Port មួយមទៀត្រឺ SSH port 222។ របេិនមបើ

មោកអនកកំពង់មរបើ GUI ណដលឈរអនុវត្តមលើមា៉ាេុីន IPCop របេ់មោកអនកមហើយចងចាំថា
port 222។ របេិនមបើមោកអនកកំពង់មរបើ ssh, scp ឬ sftp command ឧបមាថាមា៉ា េុីន IPCop
របេ់មោកអនកមាន IP address 192.168.200.254 មោកអនកអាចមធវើតាម commands ខាង
មរកាមមនះ:
SSH: $ ssh -p 222 root@192.168.200.254
SCP: $ scp -P 222 some/file root@192.168.200.254:
SFTP: $ sftp -o port=222 root@192.168.200.254

មរបើ GUI
Settings មៅមលើទំព័រមនះកមមវ ិធី IPCop មានបងាាញមុខ្ងារជាមរចើ នមោកអនកអាចផ្ទលេ់បូរត

រួចចុចមលើបូត្ុង Save ។ មដើមបី restore មៅកនុង default settings ចុចមលើបូត្ុង Restore defaults
រួចមហើយចុចមលើបូត្ុង Save។

ទំព័រ Backup Web មមធាបាយមដើមបី restore ការដំម
IPCop ម

ើងពី floppy មៅមពលណដលដំម

ើង

ើង វ ិញពី កុង
ន CD-ROM ឬ HTTP/FTP។ មោកអនកអាចអាចមរបើ floppy ប៉ាុណនតវាមិន

រកាទុកបាន យូរ មហើយទំហំរបេ់វាត្ូច មោកអនកពិកបាករកទិញ មរពាះហាក់ដូចជា គ្នមន
អនកមរបើរបាេ់ត្មទៀត្ម

ើយ។ មោកអនកអាច Import a backup (.dat) file។ អាចផទុកកនុង

Windows រកាមៅកនុង Drive ណ្តមួយ ណដលចាំបាច់។

កាលបរ ិមចេទមៅមពល Backup
ទិននន័យ

មយើងអាចចុចមលើ រូប floppy បនាទប់មកចុច
រកាទុក File

ទំព័របិទ Shutdown ទំព័រមនះ
មោកអនកអាចបិទ Shutdown ឬ Reboot ម

ើងវ ិញកនុងមា៉ា េុីនមម IPCop មយើងអាចចុចមលើបូ

ត្ុង option ណដលមោកអនកចង់បានឬកាលវ ិភារ schedule មួ យ មៅកនុង cronjob មដើមបី reboot
ម

ើងវ ិញឬ បិទ shutdown IPCop មៅមពលណ្ត មួយចង់បាន មោកអនកអាចចុចបិទបានភាល

មៗឬកំណត្់ មមា៉ា ងមដើមបី មអាយវាបិ ទខ្លួន ឯង។

មោកអនកអាច
កំនត្់បិទមៅនថៃណ្ត មមា៉ា ងប៉ាុនាមនក៏បានណដរតាមរត្ូវ ការចង់បិទ
ឧទាហរណ៍ មៅនថៃមៅ មវោមមា៉ា ង 9h មា៉ា េុីន Server និងបិទបញ្ឈប់េកមមភាព

មោកអនកដ្ឋក់កាល
វ ិភាររួចមហើយចុចមលើ Save

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network Security |

មមមរៀនទី ៤ ទំព័រ :Status Menu
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាណិជាកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៤: ទំព័រ Status Menu
របព័នធ System
កនុងរកុមមនះទំព័រអាចផតល់ព័ត្៌មានដល់មោកអនក មហើយអាចេថិត្ិពីកុងមា៉ា
ន
េុីនមម IPCop
server។ មដើមបីទទួលទំព័រវ ិបសាយទាំងមនះ មដ្ឋយមរជើេមរ ើេមលើ Status ខាងមរកាមមនះ
បងាាញពីមុខ្ងារមៅកនុង:







System Status
Network Status
System Graphs
Traffic Graphs
Proxy Graphs
Connections

Services : មេវាកមមកំពង់ណត្បងាាញការដំមណើរការរបេ់មា៉ាេុីនមមដូចជា DHCP, DNS proxy
server, GREEN, RED, VPN, Web Proxy, Web Server

Memory:
ការបងាាញកនុង memory/swapfile ណដលមរបើ កុងមា៉ា
ន
េុីនមម IPCop

Disk Usage: ការបងាាញ
មរបើរបាេ់មៅកនុង amount មៅកនុង hard drive space របេ់មា៉ាេុីនមម IPCop server។

Uptime and Users:
បានបងាាញពីមមា៉ា ងមៅមពលណដលមយើង log ចូ លកនុងមា៉ា េុីនមម IPCop server។

Loaded Modules:
បងាាញពីកំពង់ load មដ្ឋយមរបើ kernel

របព័នធ Network Status មៅកនុង

មនះរឺបងាាញពីរបព័នធ network interface និងរបព័នធ network មៅខាង កនុងរបេ់មា៉ាេុីនមម
IPCop។Network card Green: ជារបព័នធមៅខាងកនុងត្ំ បន់ ណដលមាន IP របេ់មា៉ាេុីនរឺ
192.168.200.254 អាចមរបើបានដល់ 192.168.200.255 និងមាន Mask: 255.255.255.0

និង lo រឺ ជា
របេ់ Local Loopback ណដលជារបេ់មា៉ាេុីន

Routing Table
Entries: រឺបងាាញពីតារាង routing និង default gateway

ARP Table
Entries: តារាងបញ្ាី Address Resolution Protocol (ARP) ណដល បងាាញពីការភាាប់របេ់
មា៉ា េុីនកូននី មួយៗមៅ កនុងតារាងមនះ

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network Security |

មមមរៀនទី ៥ របព័ នធ :System Graph
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាណិជាកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៥: របព័នរធ កាហវច
ិ System Graph
រកាហវិមរបើរបាេ់របេ់ CPU ណដលមរបើរបចាំនថៃ ព៌ណរកហមរឺជា CPU ណដលមរបើ មហើយព៌ណមខ្ៀវអនកណដលមរបើ
CPU

ការមរបើ
របាេ់រកាហវិចមៅមលើ Memory Graph: ព៌ណមខ្ៀវជា Memory ណដលមរបើ របាេ់ ព៌
ណរកហម Memory ណដលណចកចាយមរបើរបាេ់ព៌ណសាវយ memoryណដល បានមរបើរបាេ់រច
ួ

និងព៌ណមលឿង memory ណដលបានចងចាំមហើយនិងព៌ណនបត្ង រឺជា Memory free ទំមនរ
មិនទាន់មរបើអេ់។

បងាាញរកា
ហវិចចររាចរណ៍ Traffic Graphs
រកាហវិចមៅមលើ GREEN: ណដលជារបព័នធមរបើ មៅកនុងត្ំបន់មៅកនុងរកាហវិចមនះព៌ណ
មខ្ៀវអនកមរបើ របាេ់ជាមរចើន។

រកាហវិចមៅ
មលើ Red: រឺជារបព័នធណដលភាាប់បណ្ត
ត ញពីខាងមរៅមកពីរបព័នធ អុីនធឺ ណណត្ពីរកុមហុន ISP
ការបងាាញព៌ ណនបត្ងរឺជាទិ ននន័យណដលចូលមកណដលមៅកនុង មនះការមរបើរបាេ់មលើេ
លប់មានអនកមរបើរបាេ់អុីនធឺណណត្ មរចើន និងព៌ណមខ្ៀវទិន័នយ ណដលមផ្ើមចញមរៅ។
ការភាាប់ Connections
ខាងមរកាមមនះរឺជាការបងាាញ ដារកាមតារាង IPTables Connection ណដលមាន
LAN, អុីធឺណណត្, ត្ំបន់ហាម DMZ, របព័នធ Wireless, IPCOP និងការភាាប់ VPN

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network Security |

មមមរៀនទី ៦ ការមរបើរបាេ់ :Services
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ ទំនង ផាយពាណិជាកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៦: ការមរបើរបាេ់ Services
មុខ្ងាររបេ់ Internet firewall មៅកនុងកមមវ ិធី IPCop វាអាចផគត្់ផគង់ចំនួនមេវាជា មរចើនមៅ
កនុងរបព័នធ network មួយណដលមានទំរង់ត្ូច។ ខាងមរកាមមនះបងាាញមុខ្ងារ មៅកនុង :


Advanced Web Proxy: អាចផគត្់ផគង់ Cache management បិទមបើក port អាចមបើក IP
address កំ ណត្់ មលបឿនបញ្ួា នទិ ន័យ
ន Transfer limit បិទមបើក Web browser។



URL filter settings: មោកអនកអាចបិទ URL





DHCP Server: ដំម ើង IP Dynamic ផគត្់ផគត្់មៅមអាយមា៉ា េុីនកូន
Dynamic DNS:
Edit Hosts
QoS : រុណភាពរបេ់មេវា ដូចជា Firewall េំមលង



Intrusion Detection: អាចការពាររបព័នធ Detection System ដូចជា របព័នអ
ធ ុីនធឺណណត្ម




កពីខាងមរៅណដលមានការវាយរបហារ និងមានមមមរារ ជាមរចើន ណដលចូលមកលុក
លុយបណ្ត
ត ញណណត្វ ឺករបេ់មយើងមៅខាងកនុង
មោកអនកអាចបមងកើត្បណនថម Advanced Proxy, URL Filter និ ងបមងកើត្ User Quota មដ្ឋយ
មោកអនកអាច Download file បីបណនថមរឺមាន: ipcop-advproxy-3.0.4.tar.gz, ipcop-urlfilter1.9.3.tar.gz, ipcop-wpad-2.2.tar.gz មោក អនកអាចដំ ម

ើងវាមដើមបីចូលកនុង Advanced Web

Proxy ណដលមានមុខ្ងារេំខាន់ កនុងមា៉ា េុីនមម Firewall វាអាចបមងកើនមលបឿនអុី នធឺណណត្

ណដលមាន Cache Server មៅមលើមនះមស្េច និងមានមុខ្ងារេំរាប់បិទ Ports និងអាចបិទ IP
address ណដល មកពីខាងមរៅរបព័នធអុីនធឺណណត្ កំណត្់មលបឿន Download និងមោកអនក
អាចបិទ
Web browser តាមណដលមោកអនកចង់បិទវា ចំមពាះការបមងកើត្ររប់ររង Cache management
រឺេំរាប់ជួយបមងកើត្មលបឿនមៅមពលណដលមបើក វ ិបសាយមលើទីមួយវា បាន Download រូប
ភាពឯកសារទាំងអេ់មកដ្ឋក់មលើមា៉ាេុីន Server របេ់មយើង មៅមពលណដលចូលមលើកទីពីរ
មោកអនកមានចំណ

កណដលម

ើញមលបឿនននការចូល វ ិបសាយមលឿនជាងមុ ន មូលមហត្ុ

មដ្ឋយសារ file ធំ ទាំងអេ់បានផទុកមលើមា៉ាេុីនមម
មៅមពលណដលមយើងមបើកវាមរបៀបដូ ចជា មរបើ មៅកនុង LAN។ ជំហានបនាទប់មោកអនក ដំម

ើង

ipcop-advproxy-3.0.4.tar.gz, ipcop-urlfilter-1.9.3.tar.gz, ipcop-wpad-2.2.tar.gz បញ្ូច លមៅកនុង
កមមវ ិធី IPCOP មដ្ឋយមោកអនកអាចមរបើ កុង
ន កមមវ ិធី PUTTY.EXE មដើមបី Login ចូ លកនុង

មា៉ា េុីនមម Firewall IPCOP មោកអនក អាចមរបើ Command របេ់ Linux ណដលមាន tar –xzf
ipcop-advproxy-3.0.4.tar.gz េំរាប់ទាញ file ចូ លកនុងមា៉ា េុីន និងមដើមបីដំម

ើងមរបើ Command

ipcop-advproxy-3.0.4.tar.gz /install ឬមោកអនកអាចមរបើ កមមវ ិធី winscp426 Login ចូ លកនុង
មា៉ា េុីនមម IPCOP ក៏ បាន ការមរបើរបាេ់ កមមវ ិធី WinSCP.exe ងាយស្េួលជាង Putty
មដ្ឋយសារមោកអនកអាចមមើលម

ើញផ្ទទល់ ភាាប់ពី Windows មៅ Linux រគ្នន់ណត្ទាញចាប់

ដ្ឋក់រច
ួ ជាមស្េច។ រូបភាពខាង មរកាមបងាាញពីការភាាប់ Putty មលើ Windows មៅកនុង IPCOP
មដ្ឋយវាយ IP: 192.168.200.254 និងមាន 222 ។ មោកអនកមរជើេមរ ើេ SSH Access មដើមបី
អនុញ្ញាត្ចូល Port 222 តាម SSH។

វាយេរមេរ login
as: root និង password: chhunnan75

មោកអនកចូលដល់កមមវ ិធី
IPCOP ណដលបងាាញដូចខាងមរកាមមនះ

មោកអនកអាចមរបើ

Command Linux មដើមបីដំម

ើង Install Update កមមវ ិធី មលើ IPCOP មោកអនកអាចដំម

ើងកមម

វ ិធី មផេងៗតាមត្រមូវការចង់ បានបណនថម។ មា៉ា ង មទៀត្មោកអនកអាចមរបើ កមមវ ិធី winscp426
មដ្ឋយចុចមលើ WinSCP.exe ណដល បងាាញដូចខាងមរកាមមនះ។ មរជើេមរ ើេមលើ System រួច
ចូលកនុង SSH Access

រួចចុចរកា Save

មោកអនក
ចុចមលើ Pravte key file បមងកើត្កនុង PUTTYGEN.EXE

ចុចមលើ Generate

ដំមណើរការ Generator កមម
វ ិធី

ចុចមលើ Save
private key រួចបមងកើត្ file មានម្មះ Putty generate

បនាទប់ពី
បានបមងកើត្ file រួចមហើយមោកអនកចូ លកនុងកមមវ ិធី WinSCP.exe ចុចមលើ Save private key រួច
រកម្មះ Putty generate មដើ មបីបញ្ូច ល

ដូចបងាាញកនុងរូបភាពខាងមរកាមមនះ:

មោកអនក
ចុចមលើ login រងចាំ 2វ ិនាទី ចូលដល់កមមវ ិធី IPCOP

មៅណផនកខាង
មធវងនដជារបេ់កុំពយូទ័រណដលមរបើ Windows XP ណដលមានផទុក file ipcop-advproxy-

3.0.4.tar.gz, ipcop-urlfilter-1.9.3.tar.gz, ipcop-wpad-2.2.tar.gz ណដលបានពី Download មលើអុីន
ធឺណណត្ និងខាងសាតនំ ដជារបេ់កមមវ ិធី IPCOP ណដលមោកអនរត្ូវចំលងដ្ឋក់មលើវា។ មោក
អាចមរបើ mouse ចាប់ពីមឆវងមៅ ដ្ឋក់ខាងសាតនំ ដមដ្ឋយងាយស្េួល ទិនន
ន ័យមៅមលើ root។
ខាងមរកាមមនះបងាាញ

មោកអនក
ចុចមលើ Copy មដើ មបីចំលងចូ លកនុង IPCOP

ជំហានបនាទប់មោក
អនកមោកអនកពនាល file និ មួយណដលមានកនទុយ .tar.gz ណដលជា file របេ់ Linux ការពនាល file
មដ្ឋយចុច Right click មលើ mouse រួចមរជើេមរ ើេ Custom commands រួចមរ ើេយក
Untar/GZip.. មដើមបីពនាល។

ចុចមលើ OK

កនុង root រួចមោកអនកចុចមលើ OK

េញ្ញាចុច . មានន័យថា file បានផទុក

root ណដលមមើលម

មយើងបានពនាលផទុកកនុង

ើញដូចខាងមលើ បនាទប់មកមទៀត្ចុចពីរដង មលើ file ទាំងបី រួចចូលចុច

Right click មលើ install ចូលកនុង Custom Commands មហើយមរជើេមរ ើេ Execute មពលមនាះ
កមមវ ិធីមៅមលើ IPCOP រត្ូវបាន ដំម

ើង Update ណដលបានបណនថម Tools បីេំខាន់ៗរឺ

Avanced Proxy និង URL filter មហើយនឹង User Quota ។

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network Security |

មមមរៀនទី ៧ :Advanced Web Proxy
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាណិជាកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៧: ការដំម

ើង Advanced Web Proxy

មោកអនកចុចមរជើេមរ ើេមលើ Enabled on Green និង Transparent on Green

Log
settings និង Cache management ចំមពាះ Cache មានសារ:របមយជន៏ េំរាប់ជំនួយមលបឿន
Internet បានមលឿនជាងមុននិងទាញរូបភាពនឹងឯកសារ
េំខាន់ៗមកដ្ឋក់មោក មា៉ា េុីនរបេ់មយើង មោកអនកអាចមរជើេមរ ើេ Harddisk cache size
ទំហំ 4000 និង Max object size ទំហំ 8096 របេិនមបើទំហំ Hard disk Server របេ់មោកអនក
ធំអាចមរជើ េមរ ើេដ្ឋក់បានធំជាងមនះមទៀត្ក៏បានណដរ។

មោកអនក
មបើ Ports 80 # http
21 # ftp
443 # https
563 # snews
70 # gopher
210 # wais
1025-65535 # unregistered ports
280 # http-mgmt

488 # gss-http
591 # filemaker
777 # multiling http
800 # Squids port (for icons)

មោកអនក
អាចមបើក IP 192.168.100.0/255.255.255.0 ចូ លកនុងរបព័នធ Network

មោកអនក
អាច Unrestricted IP addresses និង Banned IP addresses

កំណត្់មមា៉ា ងមពល
មធវើការ ចាប់នថៃចនទ័ ដល់នថៃ អាទិត្យ ឧទារហណ៏នថៃមៅ និង អាទិត្យ បិទមិនមអាយដំមណើរ
ការមោកអនកមដ្ឋះមចញ
កំណត្់ទំហំអត្ិបរ ិមា Download ឧទាហរណ៏ 204800KB

កំណត្់ទំហំអត្ិបរ ិមា
Upload ឧទាហរណ៏ 102400KB
កំណត្់មលបឿន Download មៅមលើ
Green (LAN)

កំណត្់មលបឿន Download េំរាប់
កនុងមួយ Host មរបើរបាេ់
អនកអាច Block Web browser កាលណ្តមរជើេមរ ើេអាចមបើកបាន

មោក

និង

មោកអនក
អាចមរបើ URL Filter មរជើេមរ ើេ Enabled មទើបអាចបិទបាន

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network Security |

មមមរៀនទី ៨ ម

ើងមលើការដំ :URLfilter

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាណិជាកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៨: ការដំម

ើងមលើ URL filter

មៅមលើទំព័រមនះមាន Block categories ណដលមោកអនកអាចបិទមិនមអាយអនកមរបើ របាេ់មៅ
ខាងកនុងណដលភាាប់តាមរបព័ នធអុីនធឺ ណណត្ ណដលរកុមហុន ឬសាោហាម។
មៅមលើ URL filter settings មានមរចើន Block categories

មៅមពលណដលមយើង Update
បណនថមមលើ URL filter ណដលចុចមលើ Update Now

មពលមនាះវាបាន
មលចមចញ Block categories ជាមរចើនណដលមយើងចង់បិទ បងាាញខាងមរកាម

និងមានបនត
មទៀត្

មោកអ្្នកអាច
Block Game, Hacker, audio-video, porn

អាចអនុញ្ញាត្
មអាយ Allowed domains មដ្ឋយវាយេរមេរម្មះណដលចង់ អនុញ្ញាត្។

មោកអនក
អាចបិទមដ្ឋយមរបើពាកេកនុង Blocked expressions តាមពាកេណដលរត្ូវ ការចង់បាន។

មោកអនក
អាចបិទ file .exe និង Compressed មដ្ឋយមរជើេមរ ើេ ធីច

និងបិទមិនមអាយ Block Block
audio/video files មិនអនុញ្ញាត្មអាយ Download Audio និង Video។
មោកអនក
អាចចូល Block URL, IP..

មោកអនកអាចបមងកើត្មមា៉ា ងមពល មដើមបី

រត្ួត្ពិនិត្យមមើលពីខាងកនុងនិងខាងមរៅរបព័នធ

Network។ កំណត្់មមា៉ា ងនថៃណ្ត មដើមបីមអាយ Host អាច Download file video មហើយអាច
កំណត្់មរបើរបាេ់តាមត្រមូវការចង់បាន ចុចមលើ Set time constraints
មពលមនាះអាចបិទរបព័នធខាងកនុង With ហាមមិនមអាយ មរបើរបាេ់

ខាងមលើមោកអនក
អាចមរជើេមរ ើេនថៃណ្តមមា៉ា ងណ្តបិទមិនមអាយមរបើ Download ឬមមើល Video មៅមលើអុីនធឺ
ណណត្ណដលរ ំខានមលបឿនយឺត្។

មោកអនកមរជើេមរ ើេ
Outside មិនមអាយចូលពីខាងមរៅតាមរបព័នអ
ធ ុីនធឺណណត្
ខាងមរកាមបងាាញបិទមិនមអាយអនកមរបើ កុងចូ
ន
លមមើ ល aggressive|audiovideo|drugs|gambling|hacking|porn|violence|custom-blocked|custom-expressions

មភលើងព៌ណ
នបត្ងបិយមអាយមរបើ និងមភលើព៌ណរកហមហាមមិនមអាយមរបើ

មោកអនកអាច
កំណត្់ User Quota មដ្ឋយចុចមលើ បងាាញមរកាម ម្មះអនកណ្តមួយណដលមោកអនកចង់
កំណត្់ ឧទាហរណ៍ ces-director

មោកអនក
អាចបិទតាមទំព័រ Block page settings មយើងអាចមរបើមៅមលើ Advanced settings បិទតាម
Enable expression lists បិទ Block sites accessed by it‟s IP address និងបិទមិនមអាយមរបើ
Block all URLs not explicitly allowed ។

អាច
មបើកផ្ទទល់ http://www.uc.edu.kh និង បិទ www.youtube.com

មៅរត្ង់

មនះមោកអនកអាចេរមេរ ជាអកេរអង់មរលេ This Website is blocked! និង អាចេរមេរជា
អកេរណខ្មរយូនីកូដបាន “មវបសាយមនះរត្ូវបានហាមមិនមអាយមបើក” កមម វ ិធី IPCOP រឺជា
របមភទ Linux ណដលផគត្់ផគង់បានយ៉ា ងរបមេើរជាមួយ អកេរណខ្មរយូនីកូដ
មលើបនាទត្់ទីពីរ មយើងេរមេរថា “Please Browse another website or contact IT email:
chhunnan@uc.edu.kh េូមមោកអនកទំនាង់ទំនងជាមួយបុរិគលិក IT”
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន Network Security |

មមមរៀនទី ៩ ការដំ ម

ើង :DHCP Server

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំនាក់ទំនង ផាយពាណិជាកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៩: ការដំម

ើង DHCP Server

ទំព័រ DHCP: មៅមពលមនះមោកអនកអាចដំ ម

ើង DHCP មៅមលើ Green Interface ខាងកនុងរបព័នធ
Network មរជើ េមរ ើេយក enable បញ្ូច ល IP ចាប់ពី 192.168.200.20 បញ្ចប់ 192.168.200.253
មហើយមាន IP Address/Netmask
កនុងថានក់ Class C 192.168.100.254/255.255.255.0។

មោក
អនកអាចបណនថម Additional DHCP Options

ខាង
មរកាមមនះនិងម

ើញ Current dynamic leases ណដលមានម្មះអនកមរបើរបាេ់ នីមួយៗ និង

បានទទួល IP មដ្ឋយេវ័យរបវត្តិ។

ការ
បមងកើត្ Dynamic DNS Dynamic DNS រឺទទួល IP address េំរាប់មា៉ាេុីន IPCOP Dynamic
DNS (DYNDNS) អនុញ្ញាត្មអាយមោកអនកបមងកើត្មៅមលើ server ភាាប់មៅ Internet មទាះបី
ជាមិនមាន static IP addressក៏បានណដរ មដើមបីមរបើ DYNDNS មោកអនករត្ូវចុះម្មះ
subdomain ជាមួយ DYNDNS ទទួលបានពីអក
ន ផគត្់ផគង់ ខ្ណ:ណដលមោកអនកបាន ភាាប់
server មៅរបព័នអ
ធ ុីនធឺណណត្ Internet មហើយបានផតល់ IP address មួយមដ្ឋយ រកុមហុន ISP។
កាលណ្តមា៉ា េុីនកូនចង់ភាាប់មៅ server របេ់មោកអនកវានឹងមដ្ឋះ ស្សាយ address ម្ពះមៅ
DYNDNS server។ មា៉ា េុីណ IPCop បានមងកើត្ដំមណើរការ DYNDNS address បានមដ្ឋយភាល
មៗមដ្ឋយេវ័យរបវត្តិ DYNDNS។

មរៀបចំ
បមងកើត្ Edit Hosts មោកអនកអាចបណនថម Add a host ឧទាហរណ៍ Host IP address :
192.168.200.218 និង Domain name: uc.edu.kh មហើយនិងម្មះ chhunnan

ចុចមលើបូ
ត្ុង Add

បមងកើត្មមា៉ា ង
Time Server បមងកើត្មមា៉ា ង Network Time Server មយើងអាច Update the time មរៀងរាល់មមា៉ា ង
មរៀងរាល់នថៃ មរៀងរាល់អាទិត្យ និងមរៀងរាល់ណខ្។

មហើយ
អាចណកកាលបរ ិមចេទ នថៃណខ្្នំ

ការពារ្លនពាន Intrusion
Detection ការការពាររបព័នធ ណណត្វ ឺកជាការងារេំខាន់ ណដលមយើងចង់បាន មដើ មបីរប្ំង
ការ រ ំមោភ្លន ពានពីខាងមរៅ ណដលមានបុរិគលជាមរចើនចង់ចូលបំផ្ទលញដល់អនកដ៏នទ
និងមានមមមរារ មរចើ នរបមភទ ដូ ចជាដងកូវ Warm, Trojan…និងមានអនក Hacker ជា មរចើន

ណដលរបកបមុខ្ របររកេុីនតាមអុីនធឺណណត្ ចូលលុកលុយលួច Account តាម មា៉ា េុីនធានា
គ្នរ Server billing ជាមដើម។ មៅមលើមា៉ាេុីនមនះ រឺមយើងទប់សាគត្់មៅមលើ RED ណដលេំខាន់
ជាងមរ ការពារពីខាងមរៅចូ លមកកនុងរបព័នធណណត្វ ឺក ឬក៍មោកអនក អាចមរជើេមរ ើេទាំងពី
រ។

មរជើេមរ ើេ មលើ
Green និង Red រួចចុចមលើ Apply now មហើយចុច Save

មមមរៀនទី១០: ដំម

ង
ើ Firewall

កនុង Firewall Menu មានមុខ្ងារេំខាន់ៗបមងកើត្មៅមលើ IPCop ណដល េំរាប់ រត្ួត្ពិនិត្យ ពីចរ
រាចរណ៍ ឆលងកាត្់តាម firewall។ មានមុខ្ងារ បីយ៉ាងរឺ:




Port Forwarding: េំរាប់ Forward port ចាេ់មៅថមី
External Access (Controls remote administration of IPCop from the Internet):
Firewall options

បញ្ូច ល Port

មដើមនិង port រត្ូវដ្ឋក់ថីម

មោកអនកអាចបមងកើត្ port បណនថមតាមត្រមូវការ
ណដល មយើងចង់បាន បណនថម

Firewall
options: មរជើេមរ ើេបិទ Ping ពីខាងមរៅមៅមលើ Red រួចចុច Save

ការភាាប់ជាមួយ VPN របព័នធ Virtual Private Networks (VPNs) អនុញ្ញាត្របព័នធ network ពី
មដើមបីភាាប់ មដ្ឋយផ្ទទល់មៅរបព័នធ network មផេងមទៀត្ណដលឆលងកាត្់តាមអុីនធឺណណត្។ ររប់
ទិននន័យ ទាំងអេ់រត្ូវ បានបញ្ួា នមដ្ឋយេុវត្ថិភាពខ្ពេ់។ មា៉ា េុីន IPCop អាចបមងកើត្បាន
ភាលម VPNs របេ់មា៉ាេុីន IPCop servers មផេងមទៀត្។ កុំ ពយូទ័រ IPCop អាចេហការណ៍

បមងកើត្បានជា VPN ផលិត្ណដលផគត្់ផគង់ IPSec មានេតង់ ដ្ឋ encryption បំផុត្។ ការ ភាាប់
VPN កនុង IPCop ភាាប់ Net-to-Net ឬ Host-to-Net។ មាន operating system ជាមរចើនណដលផគត្់

ផគង់ជាមួយ IPSec រួមមានដូចជា Windows, Macintosh OSX, Linux និង Unix។ ណដល Public

IP េំរាប់ RED interface ណដលបានមកពីរកុម ហុនអុីនធឺណណត្ ឧទាហរណ៍ 119.15.94.75

រួចចុចមលើ enable មដើមបីអនុវត្តភាាប់ VPN
8. របព័នធ Logs: មរជើេមរ ើេ Sort in reverse chronological order
Log Settings

និងមរជើេមរ ើេ Lines per page រឺ150 រួចចុចមលើ Save

មមើលតារាងេមងខប Log: ណដលររប់ User ទាំងអេ់បានទទួល IP ពី DHCP Server

មោកអនកអាចបិទ Proxy Log: មរជើេមរ ើេ Enable ignore filter ចុចមលើ និ ង បញ្ូច ល Ignore
filter មានលកខណ:ពិមេេ [.](#Universityofcambodia#)$%*!

ដ្ឋក់បញ្ូច ល filter ណបបមនះពិបាកកនុងការវាយលុកចូ លកនុងរបព័នធណណត្វ ឺក។

របព័នធ Firewall Logs បានបិទជាប់: ចំនួនេរុប firewall បានប៉ាះទងគិចណដលចូលមកពី ខាង
មរៅ

កំពុងឃ្លមំ មើល

បិទ URL filter logs: ចំនួយវ ិបសាយ ណដលបានរបណជងចូល កនុងរបព័ នធណណត្វ ឺក

បិទ System Logs: ចំនួនេរុបប៉ាះទងគិច មកមលើមា៉ាេុីន IPCOP

មមមរៀនទី ១១ ការដំម

ើង :SmoothWall

ជំពូកទី២ កមមវ ិធី Smooth Wall
មមមរៀនទី១១: ការដំម

ង
ើ SmoothWall Express

កមមវ ិធី SmoothWall Express មានេុវត្ថិភាពេំរាប់ភាាប់ជាមួយរបព័នធ អុីនធឺណណត្
SmoothWall Express រឺជារបមភទ source firewall ណដលមរបើដូចនិង GNU/Linux operating
system។ កមមវ ិធី SmoothWall Express មោកអនកមានលទធភាពអាច ដំម

ើង firewall យ៉ា ង

ងាយស្េួលបំផុត្និងមានេុវត្ថិភាពភាាប់ជាមួយរបព័នធ network កុំ ពយូទ័ រ មៅរបព័នធអុីនធឺណណ
ត្។

ការដំម

ើង

កមមវ ិធី SmoothWall Express មោកអនកអាចចូលកនុងវ ិបសាយ http://www.smoothwall.org
រួចមហើយចំលងចូល CD មរៀបចំដំម
បនាទប់មកចុច boot ចូលដំម

ើង។

ើងបញ្ូច ល CD ណដលបានចំ លងរួចចូលមៅកនុង CD drive

ចុចមលើ
OK ចូលដល់ជំហានខាងមរកាម

បនតចុចមលើ
Enter

ចុចមលើ Enter មដើមបីបនត
បងាាញកនុងរបអប់ដូចខាងមរកាម

បនតចុចមលើ Enter

ចំណ្តំ: ដំមណើរ
ការដំម

ើងនិងលប់មចាលទិននន័យទាំងអេ់ ERASES ALL DATA ពី កុង
ន hard disk មោក

អនករត្ូវ Backup ទិននន័យមអាយមានេុវត្ថិភាពមុនមពលបនតដំមណើរការ
ចុចមលើ Enter បនតមដើមបីណចក Partition

មពលប៉ាុនាមននាទីមទើបបងាាញដូចរូបភាពខាងមរកាម

រងចាំកុងរយ:
ន

មពលមនាះ

វាបានបមញ្ចញ CD កមមវ ិធី Smothwall ពី កុង
ន Driver រួចមហើយចុចមលើ OK

របេិនមបើមោកអនកមរជើេមរ ើេ Yes អាច upgrade និង restore ពី កមមវ ិធី Smooth Wall Express
ណដលមានកនុងមា៉ា េុីនរួចមស្េចពីមុនមក មហើរបេិនមបើ ចុចមលើ No កមម វ ិធី SmoothWall
Express ចាប់មផតើដំម ើងថមីពុំទាំន់បានដំ ម ើងពីមពលណ្តម ើយ។ កនុង ករណីដំម ើងថមីរត្ូវ
មរជើេមរ ើេយក No។

មរជើេមរ ើេ Keyboard មរ ើេយក UK

ចុចមលើ OK មដើមបីបនត

របអប់ Hostname រត្ូវដ្ឋក់ម្មះដូចជា NANCO-Firewall

ចុចមលើ Enter មដើមបីបនតដំម

ើង

មរជើេមរ ើេយក Network configuration type រួចចុចមលើ OK

មោកអនកមរជើេមរ ើេ Green េំរាប់របព័នខា
ធ ងកនុងនិង Red របព័នធភាាប់ពីខាងមរៅ
រួចចុ ចមលើ OK មហើយមរជើេមរ ើេយក Drivers and card assignments

ចុចមលើ OK បនតមទៀត្

មរជើេមរ ើេ Probe មហើយចុចមលើ Enter មដើមបីទទួល NIC មដ្ឋយេវ័យរបវត្តិ

ព័ត្៌មានមៅមលើ NIC បានបងាាញដូចខាងមលើ មោកអនក Enter មដើមបីបនតមទៀត្

មរជើេមរ ើេយក Address settings រួចចុចមលើ OK

មរជើេមរ ើេមលើ Green រួចចុចមលើ OK

ចុចមលើ OK មោកអនកអាចដ្ឋក់ IP មអាយមា៉ា េុីនមមភាាប់មៅ https port

ចុចមលើ Enter មដើ មបីបនត ចាប់មផតើមបញ្ូច ល IP Address របេ់មា៉ាេុីនមម

ចុចមលើ Enter មដើមបីបនតដំម

ើង មរជើេមរ ើេ Red IP ភាាប់ពីខាងមរៅរកុមហុន

ចុចមលើ OK រួចមរជើេមរ ើេ Static មហើយដ្ឋក់បញ្ូច ល IP Public រកុមហុនអុីនធឺណណត្

ចុចមលើ Done មដើមបីបញ្ចប់ការដ្ឋក់ IP មអាយមា៉ា េុីនមម

មរជើេមរ ើេ DNS and Gateway Settings រួចចុចមលើ OK

ចុចមលើ OK រួចបញ្ូច ល Primary DNS និង Secondary DNS មហើយនិង Default Gateway ណដល
បានមកពីរកុមហុនផគត្់ផង
គ ់អុីនធឺណណត្

ចុចមរជើេមរ ើេយក Done មដើមបីបញ្ចប់

ជំហានបនតមទៀត្ចូលដល់ Item ដំម

ើង

បនាទប់មកដ្ឋក់ម្មះ hostname: firewall-uc និង port:8080

មោកអនកមិនដំម

ើងភាាប់ជាមួយឧបករណ៍ ISDN និង ADSL ចុចមលើ DHCP Server មរជើេ

មរ ើេយក Enabled មដើមបីដំមណើរការ DHCP។

ចុចមលើ Finished

បញ្ូច ល Password: nan123

បញ្ូច ល Password root: nan123

ការដំម

ើងរត្ូវបានបញ្ចប់ Reboot ម

ើង https://192.168.200.254:441 ឬ

http://192.168.200.254:80។
មៅមពលណដលមោកអនក log ចូលមហើយមមើលម

ើញមលើ មានព៌ណនបត្ងមៅ

ណផនកខាងមរកាមមនាះបញ្ញ
ា ក់ ថារបព័ នធ ណណត្វ ឺករត្ូវភាាប់ជាមួយអុី នធឺ ណណត្ពី ខាងមរៅ

មមើលមេ
វាមៅមលើ smoth wall ចូ លកនុង Aboutà Status

ចូលកនុង advanced បងាាញពី memory cache និងទំហំ Disk មរបើរបាេ់

ចុចមលើ

traffic graphs វាបានបងាាញេថិត្ិ

មមមរៀនទី១២: ការមរបើរបាេ់បណ្ត
ត មេវា Services
មយើងអាចបណនថម advanced proxy និង url filter មៅមលើ Services បណនថមកនុង មគ្នល បំ ណងមធវើ
មអាយមធវើមអាយបមងកើត្េុវ ិត្ថិភាពខ្ពេ់មៅមលើ firewall។ មុខ្ងាររបេ់ Internet firewall មៅ

កនុងកមមវ ិធី Smoothwall វាអាចផគត្់ផគង់ចំនួនមេវាជា មរចើ នមៅ កនុងរបព័ នធ network មួយណដល
មានទំរង់ត្ូច។ ខាងមរកាមមនះបងាាញមុខ្ងារ មៅកនុង :


Advanced Web Proxy: អាចផគត្់ផគង់ Cache management បិទមបើក port អាចមបើក IP
address កំ ណត្់ មលបឿនបញ្ួា នទិ ន័យ
ន Transfer limit បិទមបើក Web browser។



URL filter settings: មោកអនកអាចបិទ URL



im proxy : របព័នណធ ដលចូលពីខាងមរៅ



pop3 proxy េំរាប់ដំមណើរការទទួល email



sip proxy : ការដំម

ើង Server SIP មៅតាមរបព័នធអុីធឺណណត្



DHCP Server: ដំម

ើង IP Dynamic ផគត្់ផគត្់មៅមអាយមា៉ា េុីនកូន



Dynamic DNS: ការបមងកើត្ DNS ថមីមៅមលើមា៉ាេុីន Smoothwall



Remote access : ភាាប់ពីចំងាយមដ្ឋយមរបើរបព័នធអុីនធឺណណត្

មោកអនកអាចបមងកើត្បណនថម Advanced Proxy, URL Filter និងបមងកើត្ User Quota មដ្ឋយ
មោកអនកអាច Download file បីបណនថមរឺមាន: swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar, swe3-32urlfilter-1.5.3.tar.gz, មោក អនកអាចដំ ម

ើងវាមដើមបីចូល កនុង Advanced Web Proxy ណដល

មានមុខ្ងារេំខាន់ កនុងមា៉ា េុីនមម Firewall វាអាច បមងកើនមលបឿនអុីនធឺណណត្ណដលមាន

Cache Server មៅមលើមនះមស្េច និងមានមុខ្ងារ េំរាប់បិទ Ports និងអាចបិទ IP address
ណដល មកពីខាងមរៅរបព័នធអុីនធឺណណត្ កំណត្់មលបឿន Download និងមោកអនកអាចបិទ
Web browser តាមណដលមោកអនក ចង់បិទវា ចំមពាះការបមងកើត្ររប់ររង Cache management
រឺេំរាប់ជួយបមងកើត្មលបឿន មៅមពលណដលមបើ ក វ ិបសាយមលើទីមួយវា បាន Download រូប
ភាពឯកសារ ទាំងអេ់ មកដ្ឋក់មលើមា៉ាេុីន Server របេ់មយើង មៅមពលណដលចូលមលើកទីពីរ
មោកអនកមាន ចំណ

ើញមលបឿនននការចូល វ ិបសាយមលឿនជាងមុ ន មូ លមហត្ុ

ក ណដលម

មដ្ឋយសារ file ធំ ទាំងអេ់បានផទុកមលើមា៉ាេុីនមមមៅមពលណដលមយើងមបើ កវា មរបៀបដូចជា
មរបើមៅកនុង LAN។ ជំហានបនាទប់មោកអនក ដំម

ើង swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar, swe3-

32-urlfilter-1.5.3.tar.gz បញ្ូច លមៅកនុងកមមវ ិធី Smoothwall មដ្ឋយមោកអនកអាច មរបើកុង
ន កមម
វ ិធី PUTTY.EXE មដើមបី Login ចូ លកនុងមា៉ា េុីនមម Firewall Smoothwall មោកអនក អាចមរបើ
Command របេ់ Linux ណដលមាន tar –xzf swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar េំរាប់ទាញ file
ចូលកនុងមា៉ា េុីន និងមដើមបីដំម

ើងមរបើ Command

swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar/install ឬមោកអនកអាចមរបើ កមមវ ិធី winscp426 Login ចូ លកនុង
មា៉ា េុីនមម Smoothwall ក៏បាន ការមរបើរបាេ់ កមមវ ិធី WinSCP.exe ងាយស្េួលជាង Putty
មដ្ឋយសារមោកអនកអាចមមើលម

ើញផ្ទទល់ ភាាប់ពី Windows មៅ Linux រគ្នន់ណត្ទាញចាប់

ដ្ឋក់រច
ួ ជាមស្េច។ រូបភាពខាង មរកាមបងាាញពីការភាាប់ Putty មលើ Windows មៅកនុង
Smoothwall មដ្ឋយវាយ IP: 192.168.200.254 និងមាន 222 ។

មោកអនកអាចមរបើ Putty មដើមបី login ចូ លកនុង មា៉ា េុីន Firewall Smoothwall មដើមបី Command
មដើមបីដំម

ើង swe3-32-advproxy-3.0.4.tar.tar ណដលមធវើតាមខាង

មៅមលើ advanced proxy : ទំហំ Cache size ណដលចង់បានមរកាមមនះ:

វាយេរមេរ login as: root និង password: nan123

មោកអនកចូ លដល់កមមវ ិធី Smoothwall ណដលបងាាញដូចខាងមរកាមមនះ

មោកអនកអាចមរបើ Command Linux មដើមបីដំម
Smoothwall មោកអនកអាចដំ ម

ើង Install Update កមមវ ិធី មលើ

ើងកមមវ ិធី មផេងៗតាមត្រមូវការចង់បានបណនថម។ មា៉ា ង មទៀត្

មោកអនកអាចមរបើកមមវ ិធី winscp426 មដ្ឋយចុចមលើ WinSCP.exe ណដលមធវើតាម ជំហាន
បងាាញ ដូចខាងមរកាមមនះ:
ដំបូងចុចពីរដងមលើ PUTTYGEN.EXE មដើមបី Generate key រង់ចាំដំមណើរការ របណហលជិត្ 10
នាទីមទើបមយើងអាចរកាទុក Save private key មៅកនុង folder ណ្ត មួយមដើមបីយកមកដំម
winscp426 បាន។ ដំមណើរការនន Generate key

មោកអនកចុចមលើ Pravte key file បមងកើត្កនុង PUTTYGEN.EXE។

ើង

ចុចមលើ Generate

ដំមណើរការ Generator កមមវ ិធី

ចុចមលើ Save private key រួចបមងកើត្ file មានម្មះ Putty generate

មុនមពលភាាប់ជាមួយ SSH មយើងមរជើេមរ ើេ Services ចូ លកនុង remote access បនាទប់មក
មរជើេមរ ើេ SSH។

មយើងចាប់មផតើមភាាប់មៅ IP: 192.168.200.254 និង Port 222 រូចចុចមលើ login

មោកអនកចុចមលើ login រងចាំ 2វ ិនាទីចូលដល់កមមវ ិធី Smoothwall មជារជ័យ

មៅណផនកខាងមធវងនដជារបេ់កុំពយូទ័ រណដលមរបើ Windows XP ណដលមានផទុក file swe3-32-

advproxy-3.0.4.tar.tar, swe3-32-urlfilter-1.5.3.tar.gz ណដលបានពី Download មលើអុីនធឺណណត្
និងខាងសាតនំ ដជារបេ់កមមវ ិធី Smoothwallណដលមោកអនក ចំលងដ្ឋក់មលើវា។ មោកអាច
មរបើ mouse ចាប់ពីមឆវងមៅ ដ្ឋក់ខាងសាតនំ ដមដ្ឋយ យស្េួល ទិននន័យមៅមលើ root។ ខាង
មរកាមមនះបងាាញ។

មោកអនកចុចមលើ Copy មដើ មបីចំលងចូលកនុង IPCOP

ជំហានបនាទប់មោកអនកមោកអនកពនាល file និ មួយណដលមានកនទុយ .tar.gz ណដលជា file
របេ់ Linux ការពនាល file មដ្ឋយចុច Right click មលើ mouse រួចមរជើេមរ ើេ Custom
commands រួចមរ ើេយក Untar/GZip.. មដើមបីពនាល។
ចុចមលើ OK

េញ្ញាចុច . មានន័យថា file បានផទុកកនុង root រួចមោកអនកចុចមលើ OK

បនាទប់មកចុចពីដងមលើ folder ណដលបានពនាល smoothwall-advproxy រួចរកមមើល file Install។
ងបានពនាលផទុកកនុង root ណដលមមើលម

ើញដូចខាងមលើ បនាទប់មកមទៀត្ចុចពីរ ដង file ទាំងបី

រួចចូលចុច Right click មលើ install ចូ លកនុង Custom Commands មហើយមរជើេមរ ើេ Execute
មពលមនាះកមមវ ិធីមៅមលើ IPCOP រត្ូវបាន ដំម

ើង Update ណដលបានបណនថម Tools បីេំខាន់ៗ

រឺ Avanced Proxy និង URL filter មហើយនឹង User Quota ។

មមមរៀនទី១៣: ការដំម

ង
ើ បណនថមមលើ Advanced Web Proxy
និង url filter

មៅមលើ advanced Web Proxy

Green មដើ មបីហាមខាត្់មិនមអាយអនកមរបើ របាេ់មៅកនុង

របព័នធណណត្វ ឺក មានេុវត្ថិភាពមោកអនកចុចមរជើេមរ ើេមលើ Enabled on Green និង
Transparent on Green

មរជើេមរ ើេ enable Log settings និង Cache management ចំមពាះ Cache មានសារ:របមយជន៏
េំរាប់ជំនួយមលបឿន Internet បានមលឿនជាងមុននិង ទាញ រូបភាពនឹងឯកសារ

មោកអនកអាចបិទ Destination ports
ណដលកនុងមនាះមាន ports ខាងមរកាម
80 # http
21 # ftp
443 # https
563 # snews
70 # gopher
210 # wais
1025-65535 # unregistered ports
280 # http-mgmt
488 # gss-http
591 # filemaker
777 # multiling http
800 # Squids port (for icons)

មហើយអាចរត្ួត្ពិនិត្យមមើលមលើ Network based access control 192.168.200.0/255.255.255.0

ការកំណត្់មមា៉ា ងនថៃណខ្ Time restrictions និងកំណត្់មលបឿន Download និង Uploadមហើយនិង
បិទមិនមអាយ Download Image ឬ Multimedia

ហាមមិនមអាយមរបើមលើ Web browser

និងចុងបញ្ចប់មោកអនកមរជើេមរ ើេមលើ URL filter

មមមរៀនទី១៤: មៅមលើ url filter
មយើងអាចបិទ របមភទ Block categories

ការអនុញ្ញាត្មអាយ Domain មៅកនុងរបអប់ Custom blacklist និង allow URLs

បិទមដ្ឋយមរបើពាកេ Custom expression list ពាកេអាេអាភាេ៍

បិទមិនមអាយមមើល Video ឬ សាតប់ Audio

ការបិទមលើទំព័រ Block page settings

មយើងអាចបមងកើត្ file backup តាម URL

ចុចមលើ Create backup file និងមលមចញ

មៅមពលណដលចង់ដ្ឋក់វ ិញមរជើេមរ ើេ Import backup file

មោកអនកអាចមបើកបិទ pop3 proxy

ការដំម ើងមលើ DHCP ណដលបមងកើត្មៅមលើ Green ណដល 192.168.200.100 ដល់
192.168.200.200

បណនថមមលើ Add a new static assignment:

បមងកើត្ DNS dynamic dns មដ្ឋយខ្លួនឯង

ការបណនថម Add static DNS មលើកមមវ ិធី Smoothwall

មរជើេមរ ើេមលើ ids (Intrusion Detection System) មដ្ឋយមរជើេមរ ើេយក Snort

មោកអនកអាចមបើកចូល remote access ពីចំងាយតាម SSH

ការកំណត្់មមាង time តាមត្ំបន់មរជើេមរ ើេយកភនំមពញ

មមមរៀនទី១៥: របព័នធ Networking
ការនាំចូលពីខាងមរៅ incoming

របព័ នធមចញមរៅ outgoing មោកអនកអាចមបើក ឬបិទបាន

ការអនុញ្ញាត្មអាយដំមណើរការមលើ Green មហើយអាចដកមចញ មោកអនកអាចចុចមលើ
Remove មដើមបីដកមចញ

មហើយអាចបណនថម Add always allowed machine

របព័នធ internal

ការអនុញ្ញាត្មអាយ external access

មោកអនកអាចបិទ ip block រួចចុចមលើ Enabled

ការកំណត្់មមា៉ា ង timed access មអាយបិទមបើក

advanced
មោកអនកអាចបិទ Block ICMP ping និង Enable SYN cookies

មមើលមលើ IP មៅមលើ interfaces Green និង Red

មមមរៀនទី១៦:ការដំម

ង
ើ មលើ VPN

មបើ Restart អាចភាាប់ជាមួយ VPN

រួចចុចមលើ Save បញ្ចប់ បិទ Logs
របព័នធ system មយើងអាចមមើលម

ើញរបព័នធ smoothwall ដំមណើរការ

មៅមលើ web proxy មោកអនកអាចមរជើេមរ ើេ Ignore filter មដ្ឋយខ្លួនឯង

មរជើេមរ ើេ Enable Ignore filter

មៅមលើ log ចំនួនមវបសាយណដលបាន log

បិទមៅល url filter

របព័នធ firewall

មៅមលើ ids

មៅមលើ instant messages មយើងអាចមមើលម
messenger មមើលម

ើញពាកេមពរចទាំងអេ់

ើញ ការនិយេនាទគ្ននតាម Chat yahoo

ឧបករណ៍ Tools ព័ត្៌មាន ip information បញ្ូច ល IP addresses or domain names ណដលចង់
ដំមណើរការឧទាហរណ៍ដូចជា: www.itcambo.com

មរបើ ip tools មោកអនកអាចចង់ Ping មៅមវបសាយណ្តមួយដូចជា www.uc.edu.kh

មរបើមលើ Command shell

ចមលើ Yes រួចមរជើេមរ ើេ User: root និង password nan123

មៅមពលណដល login ចូលបានបងាាញដូចខាងមរកាម ណដលមយើងអាចមមើលព័ត្៌មានមៅមលើ
etho និង eth1 និងអាចមរបើរបាេ់តាមត្រមូវការមោកអនកចង់មធវើ ។

8. Maintenance មៅមលើ updates មោកអនកអាច Update កមមវ ិធីចុចមលើ

មៅមលើ

speedtouch usb firmware មោកអនកអាចដំម

ើង firmware ថមី

មៅមលើ passwords អាចដូរបាន

Backup

shutdown មោកអនកអាច reboot ឬអាចបិទ shutdown ពីចំងាយបានមដ្ឋយមរបើ http://

ណផនកទី ៣: ការដំម
មមមរៀនទី១៧: ការដំម

ង
ើ Network Guardian

ង
ើ បណនថមមលើ Network Guardian

សាវរមន៍ការមរបើរបាេ់ Network Guardian កមមវ ិធី មនះមរបើ វ ិប filter មដ្ឋយ េវ័យ របវត្តិេំរាប់
វ ិភារ និ ងណេវងយល់របមភទមផេងៗមៅមលើ web ទាំងអេ់ត្រមូវការពីអនក មរបើរបាេ់។ កមម

វ ិធី Network Guardian អាចមធវើជា Firewall

Network Guardian កមមវ ិធីផត្
គ ់ផង
គ ់:


រត្ួត្ពិ និត្យ របព័នធណណត្វ ឺក ការពាររបព័ នទា
ធ ំងមូល



បញ្ឈប់ spyware មមមរារ viruses និងការរ ំលបបំពារពីខាងមរៅ



ណចកចាយរបព័នធ Internet មអាយមានេុវត្ថិភាព
Manages user authentication and apply filtering policies based on group membership.



ការដំម

ើងកមមវ ិធី Network Guardian មោកអនកអាចដំម

ើងកមមវ ិធី Running Network

Guardian បានមដ្ឋយងាយ្ប់ រហ័េ កមមវ ិធី មនះបានណឆករត្ួត្ពិនិត្យ េមាេភាព
hardware មដ្ឋយេវ័យរបវត្តិ រួចមហើយចាប់មផតើមដំម

ើង Network Guardian។ មដើមបីដំម

ើងកមម

វ ិធី install Network Guardian:
បញ្ូច ល CD កមមវ ិធី Network Guardian មៅកនុងថាេ CD-ROM រួចមហើយ reboot កុំ ពយូទ័ រ
បនាទប់មកវាបងាាញដូចខាងមរកាមមនះ:
មដើមបីដំម

ើង Network Guardian បញ្ូច ល CD Network Guardian មៅកនុង CD-ROM រួចមហើយ

reboot កុំពយូទ័ រម

ចុចមលើ Enter

ើងវ ិញបងាាញដូចខាងមរកាម:

ចុចមលើ space bar មដើ មបីចូលកនុង Network Guardian ដំម

ើង

ចុចមលើ OK បនត បងាាញខាងមរកាម

របេិនមបើមោកអនកកំពង់ដំម

ើង Network Guardian មៅមលើកុំពយូទ័ រណដលមិនមាន

driver មពលមនាះមោកអនករត្ូវភាាប់ driver រួចចុចមលើ Enter មដើមបីបនត។ មរជើេមរ ើេមលើ Ok
រួចមហើយចុចមលើ Enter មោកអនករត្ូវបានបញ្ូច ល ឧទាហរណ៍

ចុចមលើ Enter បងាាញខាងមរកាមមនះ:

ជំហានមធវើដូចខាងមលើមោកអនករត្ូវការដំម
រួចមហើយចុចមលើ Enter។ របេិនមបើការដំម

ើង driver ជាមរចើនមដើមបីបនត មរជើេមរ ើេ Done
ើង Network Guardian មរបើ Integrated Drive

Electronics (IDE) hard disk របេិនមបើមិនមរបើបងាាញ:

ទីមនះមានលកខណ:ពិមេេ driver ណដលរត្ូវការ មរជើេមរ ើេ No របេិនមបើត្រមូវការ ផគត្់ផគង
ឧបករណ៍ មរជើេមរ ើេ Yes ។ ការដំម

ើងឧបករណ៍ Storage រត្ូវបានបងាាញ:

មរជើេមរ ើេ Auto-detect ណេវងរកមដ្ឋយេវ័យរបវត្តិ រួចមហើយដំម

ើង driver:

មរជើេមរ ើេឧបករណ៍ storage device ពី កុង
ន list រួចមហើយចុចមលើ Ok បនត។

មរជើេមរ ើេ Ok របេិនមបើមោកអនកមាន hard disk/storage មួយ បងាាញដូចខាង:

មរជើេមរ ើេអវីណដលមោកអនករត្ូវការ Network Guardian ណដលផគត្់ផគង់ RAID 1 ចុចមលើ Enter
មដើមបីបនត។ ខាងមរកាមបងាាញការណចក disk partition

មរជើេមរ ើេ options មោកអនករត្ូវការរួចចុចមលើ Ok មដើមបីបនត

មរជើេមរ ើេ Ok មដើមបីបនត
ការដំម

ើងកមមវ ិធីរត្ូវបានមរៀបចំ និងដំ ម

ើងមលើ Network Guardian:

មរជើេមរ ើេ module ណដលមោកអនកចង់បាន មរជើេមរ ើេ Ok រួចចុចមលើ Enter មដើមបី បនត ការ
ដំម

ើងកំពង់ដំមណើរការ បងាាញខាងមរកាម:

មតងមនះរត្ូវបញ្ចប់ Congratulations!:

មរជើេមរ ើេមលើ Ok មដើមបីបនត

មរជើេមរ ើេ No មដើមបីដំម

ើងការដំម

ើងថមីនន Network Guardian

កាលណ្ត keyboard បានបងាាញ:

មរជើេមរ ើេរបមភទ keyboard មរជើេមរ ើេ Ok រួចចុចមលើ Enter មដើ មបីបនត បញ្ូច ល Hostname
រត្ូវបងាាញខាងមរកាម:

អនុញ្ញាត្មរបើ default ឬបញ្ូច ល hostname េំរាប់ Network Guardian មរជើេមរ ើេ Ok រួចមហើយ
ចុចមលើ Enter មដើមបីបនត:

មរជើេមរ ើេ Network Interface Card មរជើេមរ ើេ Ok ចុចមលើ Enter

មរជើេមរ ើេ Ok ចុចមលើ Enter មដើមបីបនត មពលមនាះ network cards រត្ូវបានបងាាញ:

ចុចមលើ Enter មោកអនករត្
ប់មៅការដំម

ើង Network configuration មរជើេមរ ើេ Default interface រួចមហើយចុចមលើ

Enter។

មរជើេមរ ើេ NIC មដើមបីមរបើ default interface មរជើេមរ ើេ Ok រួចចុចមលើ Enter បនត:

មរជើេមរ ើេ Network Interface Card (NIC) ណដលមោកអនករត្ូវមរបើ មរជើេមរ ើេ Ok ចុចមលើ
Enter មលចមចញបងាាញ:

មរជើេមរ ើេ Ok រួចមហើយចុចមលើ Enter មដើមបីបនត មលើ Address settings មរជើេមរ ើេ Done ចុច
មលើ Enter។ មៅមលើ Network configuration មរជើេមរ ើេ DNS និង Gateway រួចចុចមលើ Enter
មលចមចញបងាាញខាងមរកាម:

មរជើេមរ ើេ Ok ចុចមលើ Enter មដើមបីបនត មៅមលើ Network configuration មរជើេ មរ ើេ Done រួច
ចុចមលើ Enter។ ការបមងកើត្កមមវ ិធី Setup program ចាប់មផតើមនិង បងាាញ Setup menu។

ការបមងកើត្ Network Guardian ការបមងកើត្ Setting up Network Guardian ដំម

ើងរបព័នធ

network និងភាាប់មរបើ របាេ់ Setup program។ មដើមបីបមងកើត្ setup Network Guardian:
បញ្ចប់ Complete ការដំម

ើង Network Guardian និងការដំម

ើង keyboard ម្មះ hostname

និងការបមងកើត្ network:

មោកអនកអាចមរជើេមរ ើេមដើ មបីរត្់ ដំមណើរការកមមវ ិធី មដើមបីដំម
Guardian ឬមរជើ េមរ ើេ finish ននការដំម

ើង advanced Network

ើង ការរត្់ដំមណើរការ Setup Program

បនាទប់ពីបានបញ្ចប់ការដំម

ការដំម

ើង Network Guardian វារត្ូវបានបងាាញខាងមរកាមមនះ:

ើង Web Proxy ពី កុង
ន Setup menu មរជើេមរ ើេ Web proxy

ការអនុញ្ញាត្ឆលងកាត្់ Serial Console មលើ Serial console អាចមអាយមោកអនកភាាប់ជាមួយ
Network Guardian ឆលងកាត្់ កុំ ពយូទ័រតាម serial port។ពី កុង
ន Setup menu មរជើេមរ ើេ Serial

console ណដលរត្ូវបានបងាាញដូចខាងមរកាម:

មរជើេមរ ើេ Enabled បងាាញដូចខាងមរកាម:

មរជើេមរ ើេ serial interface ណដល console រត្ូវបានភាាប់មៅ មរជើេមរ ើេ Ok រួច រត្
Setup menu។ មដើមបីអនុញ្ញាត្ serial console មតងមទៀត្ការដំម

ប់មៅ

ើងរត្ូវ បានបញ្ចប់ ណដលមាន

បា៉ា រា៉ា ណម៉ារត្ comms parameters: 9600 baud, 8 databits,
ការដំម

ើង Hardware Option

ការបមងកើត្មលើ Hardware អាចមអាយមោកអនកដំម
motherboard ។ មដើមបីដំម

ើង hardware options:

ើង advanced hard disk និងបមងកើត្

ពីកុង
ន Setup menu មរជើេមរ ើេ Hardware options:

ការបមងកើត្ Account Password ណផនកននការបមងកើត្ Network Guardian មោកអនករត្ូវណត្មាន
លកខណ:ពិមេេរបេ់ passwords េំរាប់ default admin និង root account មដើមបីអនកររប់ររង់
Network Guardian។ បណ្ត
ត password បញ្ូច លត្រមូវ មអាយអនកររប់ ររង administrator អាច

ចូលមៅកនុង Network Guardian ឆលងកាត្់ web interface បញ្ូច ល root account។ អំពី Password
មយើងអាចមរបើ characters: a-z ឬអកេរធំ A-Z ឬ អាចមរបើជាមលខ្ 0-9 ឬអាចមរបើលកខណ:
ពិមេេ : !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:”;'<>?,./)

មរជើេមរ ើេ Ok ចុចមលើ Enter:

មរជើេមរ ើេ Ok ចុចមលើ Enter បងាាញដូចខាងមរកាមមនះ:

មរជើេមរ ើេ Ok ចុចមលើ Enter មដើមបី reboot កុំ ពយូទ័ រម

ើងវ ិញ

មមមរៀនទី១៨: ការអនុញ្ញាត្មអាយចូលកនុង Network
Guardian

មដើមបីអនុញ្ញាត្មអាយ Network Guardian ជំ ហានដំ បូងរឺ: ចូលកនុង browser ចូល address
របេ់កមមវ ិធី Network Guardian ឧទាហរណ៍: https://10.0.0.3:441
មដើ មបីចូលកនុង Network Guardian ដំបូង:

ចូលកនុង browser បនាទប់មកបញ្ូច ល address នន Network Guardian ឧទាហរណ៍ ដូចជា
example: https://10.0.0.3:441។

ចុចមលើ Login មដើមបីចូលដល់

ចុច Save កាលណ្តបានបងាាញ មមើ លម

ើងវ ិញព័ត្៌មាន ណដលមោកអនកបានអនុវត្ត រួចចុច

មលើ Confirm។

មមា៉ា ងត្ំបន់ Timezone មរជើេមរ ើេមមា៉ា ង time zone រួចចុចមលើ Save។

ការដំម

ើង Update

មោកអនកអាច Update មលើកមមវ ិធី Network Guardian
មដើមបីណឆកមមើលដំម

ើង update:

ចូលកនុង system > maintenance > updates:

ចុចមលើ Refresh update អមថរ Available update បងាាញ update។ ចុចមលើ Download update
មដើមបីទទួលបាន update រួចមហើយចុចមលើ Install update។
មដើមបីទទួលបាន Latest Blocklis
រកុម blocklist ណដលបានបមងកើត្ update មៅមលើ SmoothWall
មដើមបីទទួលបាន blocklist ចុងមរកាយ:

ចូលកនុង system > maintenance > licenses:

ចុចណឆកមលើ update កាលណ្តព័ត្៌មាន blocklist រត្ូវបានបងាាញចុចមលើ Download update
។កាលណ្តបាន download ចុចមលើ Install រួចមហើយអនុវត្ត។
ការដំម

ើង Add-on Module

កមមវ ិធី Network Guardian អាចបណនថម add-on មដើមបីផតល់ការពារ anti-virus
មដើមបីបណនថម add-on module:

មរជើេមរ ើេ system > maintenance > modules:

មរជើេមរ ើេ module មោកអនកចង់បានដំម
ដំម

ើង រួចចុចមលើ Install។ កមមវ ិធី Network Guardian

ើង module រួចមហើយ reboot របេិនមបើចាំបាច់។

មដើមបី reboot មរជើេមរ ើេ system > maintenance > shutdown:

មរជើេមរ ើេ Immediately រួចមហើយចុចមលើ Reboot

បនាទប់មកកមមវ ិធី SmoothWall System រត្ូវបាន reboot ម

ើងវ ិញ

មរជើេមរ ើេ guardian > filtering > policy ចូលដល់ SmoothGuardian

មមើលម

ើងវ ិញកមមវ ិធី SmoothGuardian

មដើ មបីមមើលម

ើងវ ិញ SmoothGuardian:

មរជើេមរ ើេ guardian > filtering > policy អនុញ្ញាត្ចូល Smooth Guardian

មមមរៀនទី១៩: ការការពារ Web Security
កមមវ ិធី Smooth Guardianការពារពីខាងមរៅ Out
កមមវ ិធី Smooth Guardian ការពារ web security បានយ៉ា ងរ ឹងមាំ វាការពាររប្ំង និងការ
លុពីខាងមរៅ និងអាចបិទ blocks file download បានររប់មពលមវោ
មដើមបីមមើល default policy:
ចូលកនុង guardian > filtering > policy

ុក

ការបមងកើត្មៅ
web security អាចមរចាះបិទ filter តាមត្រមូវការចង់បាន។ មោកអនក អាចមរជើេមរ ើេ
Current filtering policies រួចចុចមលើ Edit។ មដើមបីមរបើ default web security ដំម

ើងរបព័នធណណ

ត្វ ឺក network មដើមបីមរបើ Smooth Guardian ដូចជា default gateway។
មៅមលើ Web Security ការដំម

ើង Filtering Setting ខាងមរកាមមនះបងាាញពីរមបៀបដំម

filters មរបើមៅកនុង web security policy។ មដើមបីដំម
មរជើេមរ ើេ guardian > filtering > filters
ផតល់មអាយ New Category
មដើមបីផល
ត ់ new category:

ើង filtering settings:

ើង

មរជើេមរ ើេ guardian > filtering > user defined categories

ចុចមលើ Update
ចុចមលើ Add បមងកើត្មៅកនុង guardian > filtering > filters
ការដំម

ើង Time Period

មោកអនកអាចដំម

ើង Smooth Guardian មដើមបីអនុញ្ញាត្បញ្ឈប់ user ចូលមរបើរបាេ់ Internet

កនុងអំ ុងមពលណ្តមួយ ណដលកំ ណត្់ មមា៉ា ងនថៃ។
មដើមបីដំម ើង time period:

មរជើេមរ ើេ guardian > filtering > time

ចុចមលើ Add មពលមមា៉ា ង time period រត្ូវបានបណនថម list មរជើេមរ ើេ guardian > filtering >
policy
ការដំម ើង Group Settings មដើមបីដំម ើង group setting:
មរជើេមរ ើេ guardian > filtering > per group

ចុចមលើ Save
អនុវត្តផ្ទលេ់បូរត settings មោកអនកបានដំម

ើង

បនាទប់ពីមោកអនកបានដំមលើង filter មមា៉ា ង time និង group settings ណដលមយើង រត្ូវការ
រួចរាល់ អនុវត្ត policy។
មដើមបីអនុវត្ត policy:

មរជើេមរ ើេ guardian > filtering > policy

ចុចមលើ Add មដើមបីបណនថម policy មៅកនុង list ណដលមានមៅកនុង filtering policies ស្សាប់
ការការពារ Policy Transparently

មដើមបីការពារ web security policy transparently:
ដំម

ើងមរៀបចំ policy

ការពាររបព័ នធ ណណត្វ ឺកណដលរត្ូវបានដំម

ើងរួច ដំ ម

ើងរបព័ នធ network របេ់អនកមដើមបី មរបើ

របព័នធ Smooth Wall System ដូចជារបមភទ default gateway។

មរជើេមរ ើេ guardian > proxy > web proxy

ណឆកមមើល Enable filtering និង Transparent ណដលរត្ូវបានមរជើ េមរ ើេ មមើលម
ខាងមរកាម Save រួចមហើយ Restart។

ើងវ ិញទំ ព័រ

មមមរៀនទី២០: ការមរៀបចំ Managing Web Security
ការមរៀបចំមលើ Web Security Policies កមមវ ិធី Smooth Guardian អាចបិទ download និង
ការពារដល់អក
ន មរបើរបាេ់ user
ការមរៀបចំ Editing Policies មដើមបីមរៀបចំ policy មួយ: មរជើេមរ ើេ guardian > filtering >
policy

មៅកនុងត្ំបន់ Current filtering policies មរជើេមរ ើេ filter មោកអនកអាចបតូរ មហើយ ចុ ចមលើ
Edit។ ចុចមលើ Add កមមវ ិធី Smooth Guardian បតូរ policy ថមី
ចុចមលើ Apply មដើ មបីផ្ទលេ់បូរត policy

ការររប់ររង Managing Blocklists មោកអនកអាចដំម
េវ័យរបវត្តិណឆក update រួចមហើយ ដំម
blocklists។
មមើលព័ត្៌មាន Blocklist

ើង Smooth Guardian មដ្ឋយ

ើងមដ្ឋយេវ័យរបវត្តិ។ មោកអនកអាចណឆក ដំម

ើង

ចូលកនុង system > maintenance > licenses

ការររប់ររងទំព័រ Block កាលណ្តអនកមរបើរបាេ់មលើ web រត្ូវបានបិទ block កមមវ ិធី Smooth
Guardian អាចបងាាញមអាយម

ើញទំព័រ block ណដលបិទ។ មោកអនកអាចដំម

ើង Smooth

Guardian ណដលបងាាញពីភាពខ្ុេគ្ននរវាង របមភទននការបិទ block:
កមមវ ិធី Smooth Guardian មានទំព័របិទ block ណដលមោកអនកអាចមរជើេមរ ើេបាន ណដលមាន
ព័ត្៌មានជាមរចើន មមើលការដំម

ើងមលើទំព័រ Block។ ទំព័រ HTML ណដលបាន ផទុកមៅ មលើ

របព័នធ intranet មានព័ត្៌មានជាមរចើ នណដលមយើងរត្ូវ អាចមដ្ឋយមរបើ Intranet ។
ការដំម
មដើមបីដំម

ើងមលើទំព័រ Block Page
ើងទំព័រ block:

ចូលកនុង guardian > block page > block page

ទំព័រ Download Manager មៅមលើ download manager រត្ូវបានដំម

ើងកាលណ្ត file មួយ

ចាប់មផតើម downloaded មដើ មបីបំមពញលកខណ:ពិ មេេកនុង policy។ មោកអនក អាចមរជើេ
មរ ើេ បងាាញមៅមលើ download manager។
មដើមបីមរជើេមរ ើេ download manager:
ចូលកនុង guardian > block page > download manager
ចុចមលើ Save and Restart មដើ មបីផ្ទលេ់បូរត

ការដំម

ើង Authentication កមមវ ិធី Smooth Guardian អាចអនុវត្តមលើ web security policy មៅ

ដល់អនកមរបើ របាេ់ណដលមាន authenticate មដ្ឋយខ្លួនវាផ្ទទល់។
មដើមបីដំម

ើង authentication:

ចូលកនុង guardian > authentication > settings

ការកំណត្់អត្តេញ្ញាណ មដ្ឋយមរបើ IP ការកំណត្់អត្តេញ្ញាណ IP ណដលអាចអនុវត្តមលើ
web security មដ្ឋយកំណត្់ network host ឬមដ្ឋយ IP addresses ណដលមាន IP ranges ឬ
subnets។ មដើមបីកំណត្់អត្តេញ្ញាណមដ្ឋយមរបើ IP:
ចូលកនុង guardian > authentication > settings

មរជើេមរ ើេ Identification មដ្ឋយ IP option ពី កុង
ន Authentication settings
ចុចមលើ Save មដើមបីរកាទុកការដំម

ើង

មរជើេមរ ើេ guardian > authentication > ident by ip

ការររប់ររងទីតាំ Location
កមមវ ិធី Smooth Guardian អាចបមងកើត្ទីតាំងមៅមលើ desktop ឬកុំ ពយូទ័រ laptop
ការបមងកើត្ Locations

មរជើេមរ ើេ guardian > authentication > locations

មៅកនុង Settings មរជើេមរ ើេ Reverse DNS lookup
កនុង Locations ចុចមលើ New បញ្ូច លម្មះេំរាប់ location រួច Save កមមវ ិធី Smooth Guardian
បានបមងកើត្ location។

បិទមលើ Locations និង Content របេ់វា
មោកអនកអាចបិទ location និង content ពី កុងរបព័
ន
នធ external network និងរបព័នធ អុីនធឺណណ
ត្ Internet។ មដើមបីបិទ location មួយ:

ចូលកនុង Browse មៅកនុង guardian > filtering > per location settings

មរជើេមរ ើេ location មោកអនកមដើមបី block រួចមហើយ Disable ចុចមលើ Apply

មមមរៀនទី២១ ការររប់ររង Web Proxy
រមបៀបររប់ររងមេវា web proxy មៅមលើកមមវ ិធី Smooth Guardian
មដើ មបីចូលកនុង web proxy របេ់ Smooth Guardian:
មរជើេមរ ើេ guardian > proxy > web proxy

ការដំម

ើង Web Proxy

មដើមបីររប់ររងមេវា web proxy:

មរជើេមរ ើេ guardian > proxy > web proxy
ដំម

ើង web proxy មមើ លមៅកនុង Web Proxy Settings

ចុចមលើ Save មហើយ Restart មដើ មបីអនុ វត្តផ្ទលេ់បូរត
ការការពារ Script

កមមវ ិធី Smooth Guardian ការពារ script ណដលផតល់តាម IP addresses និង domains ចូលឆលង
កាត្់តាម proxy។
មដើមបីការពារ script:
មរជើេមរ ើេ guardian > proxy > configuration script

ការកំណត្់ Bandwidth
កមមវ ិធី Smooth Guardian អាចកំណត្់ down bandwidth តាម domain ឬ URL
ការកំណត្់ Bandwidth
មដើមបីកំណត្់ bandwidth:

មរជើេមរ ើេ guardian > proxy > bandwdth limiting

កំណត្់ proxy download បញ្ូច ល bandwidth ណដលកំណត្់មដ្ឋយរិត្ជា kilobytes per វ ិនាទី ។
ចុចមលើ Save មដើមបី Apply
ការដំម

ើង Web Cache

កមមវ ិធី Smooth Guardian អាចបណនថម Web Cache ណដលមានកំោង
ំ អនុភាព cache cluster
អាចជួយមធវើមអាយវារត្់បានមលឿនជាងមុន។
ការដំម
មដើមបីដំម

ើង Web Cache
ើង Web Cache:

មរជើេមរ ើេ guardian > proxy > wccp

ើង Web Cache ជំហានទី 2 កនុងកមមវ ិធី Smooth Guardian បានផគត្់ផគង់ Web Cache
ជំហានទី ២ ណដលមាន េុវត្ថិភាពខ្ពេ់ វាអាចកំនត្់ cache ចូ លរួមមៅកនុង cluster វាអាច
ការដំម

ការពាររប្ំងណដល

ចូលកនុងរបព័ នធ LAN

មរជើេមរ ើេ guardian > proxy > wccp

ការការពាររប្ំង Anti-virus កមមវ ិធី Smooth Guardian ផតល់ការការពាររប្ំង ការរ ំមោភ
បំពាន ណដលរួមមាន: រប្ំងមមមរារ viruse, worm, spyware និង trojan។កមមវ ិធី Smooth
Guardian អាច Scan តាម proxy អាចបិ ទមមមរារមិ នមអាយចូ ល

ុកលុយ។ មរជើេមរ ើេ

guardian > proxy > av

ការអនុវត្តន៍មលើ HTTPS Filtering
កមមវ ិធី Smooth Guardian អាចអនុវត្ត filter មលើមវបសាយ HTTPS web។
មដើមបីរត្ួត្ពិនិត្យ HTTPS:
ចូលកនុង Browse មៅកនុង guardian > proxy > https

ចុចមលើ Save
មរជើេមរ ើេមលើ Export Certificate Authority certificate។
ការដំម

ើង Source Filter

កមមវ ិធី Smooth Guardian មរបើ source filter មៅកនុង proxy policy
មដើមបីកំណត្់ source filter:

មរជើេមរ ើេ guardian > upstream proxies > filters

ចុចមលើ Add កមមវ ិធី Smooth Guardian បណនថមមលើ filter
ការដំម

ើង Destination Filter

កមមវ ិធី Smooth Guardian មរបើ destination filter ណដលកំណត្់មលើ upstream proxy policy
មដើមបីកំនត្់ destination filter:

ចូលមរជើេមរ ើេ Browse មៅកនុង guardian > upstream proxies > filters

ចុចមលើ Add កមមវ ិធី Smooth Guardian បណនថមមលើ filter ណដលមាន Current filtersការការពារ
Upstream Proxy Policies
បនាទប់ពីដំម ើង upstream proxy មោកអនកមមើលម

ើញ Configuring Upstream មោកអនក

អាចការការពារ upstream proxy policies តាមត្រមូវការ
មដើមបីចូល upstream proxy policy:
មបើកមលើ Browse មៅកនុង guardian > upstream proxies > policy

ចុចមលើ Save មដើមបីអនុវត្ត Apply
មៅកនុងត្ំបន់ Policy បងាាញការដំម
បមងកើត្ censor policy:

ើងខាងមរកាមមនះ:

ចុចមលើ Add រួចមហើយ Restart មដើមបីអនុវត្ត
ចូលកនុង Browse មៅកនុង guardian > filtering > outgoing

ការដំម
ដំម

ើង Alerts, Logs និង Reports

ើង Alerts

កមមវ ិធី Smooth Guardian ផគត្់ផគង់អាចដំម

ើង alerts ណដលអាច delivered មដ្ឋយ text message

ឬ email។
មមើលម

ើងវ ិញព័ត្៌មាន Realtime

កមមវ ិធី Smooth Guardian អាចមអាយមោកអនកមមើលម

ើញព័ត្៌មាន realtime មៅមលើ web

filtering បាន។ ព័ត្៌មានបងាាញណដលមានលកខណ ម្មះពិមេេ:username ឬ IP address:
មរជើេមរ ើេយក information > realtime > web filter:

មៅកនុងរបអប់ Username ឬ IP address បញ្ូច លម្មះ username ឬ IP address របេិនមបើមៅទី
មនះមានព័ត្៌មានមៅមលើ web filter log វានឹងបងាាញមដ្ឋយេវ័យរបវត្តិ កនុងត្ំ បន់ Details ។
មមើលមលើ Log Entries

មដើមបីមមើល web filter lo:

មរជើេមរ ើេ information > logs > web filter

ការររប់ររងទិនន
ន ័យ Data ការមរបើរបាេ់កមមវ ិធី Smooth Guardian មោកអនកអាច back up
របាយការណ៍ ទិននន័យ report data បាន។ វាអាចផទុក restore data ឧទាហរណ៍កាលណ្ត
recover ពី hardware failure។

Backing-up ទិនន
ន ័យ Data មមមរៀនខាងមរកាមពនយល់ពីរមបៀប back up ទិនន
ន ័យ database
មដើមបីទិននន័យ back up data:

ចូលកនុង information > settings > database backup

ចុចមលើ Backup កមមវ ិធី Smooth Guardian ដំមណើរការ backs up ទិ ននន័យ មៅកនុងត្ំបន់ Backup
មរជើេមរ ើេ Download រួចចុចមលើ save មរជើេមរ ើេទីតាំង មានេុវត្ថិភាពណដលរត្ូវការ restore
data។
Restore ទិនន
ន ័យData ខាងមរកាមមនះជាជំហានបងាាញពីរមបៀបដំម

ើង restore data.

ចូលកនុង information > settings > database backup

កនុងត្ំបន់ Upload ចុចមលើ Browse កនុងរបអប់ File Upload មរជើេមរ ើេកណនលង backup ផទុក
មរជើេមរ ើេមលើ Open។
ចុចមលើ Upload កមមវ ិធី Smooth Guardian upload ចូល file កនុងត្ំ បន់ Backup

មរជើេមរ ើេ file មហើយចុចមលើ Restore កមមវ ិធី Smooth Guardian restore ទិននន័យ

