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Quản trị hệ thống

1. Quản lý tiến trình trong Linux

1.1 Giới thiệu

Linux là một HDH đa người sử dụng, đa tiến trình. Linux thực 
hiện tất cả các công việc của người sử dụng cũng như của hệ 
thống bằng các tiến trình (process). Do đó, hiểu được cách điều 
khiển các tiến trình đang hoạt động trên HDH Linux rất quan 
trọng cho công việc quản trị hệ thống.

Định nghĩa : Tiến trình (process) là một chương trình đơn
chạy trên không gian địa chỉ ảo của nó . Cần phân biệt tiến trình
với lệnh vì một dòng lệnh trên shell có thể sinh ra nhiều tiến 
trình. Dòng lệnh sau

nroff -man ps.1 | grep kill | more

sẽ sinh ra 3 tiến trình khác nhau.

Có 3 loại tiến trình chính trên Linux :

Tiến trình với đối thoại (Interactive processes) : là tiến 
trình khởi động và quản lý bởi shell, kể cả tiến trình
forthground hoặc background. 

Tiến trình batch (Batch processes) : Tiến trình không
gắn liền đến bàn điều khiển (terminal) và được nằm trong 
hàng đợi để lần lượt thực hiện. 

Tiến trình ẩn trên bộ nhớ (Daemon processes) : Là các
tiến trình chạy dưới nền (background). Các tiến trình này
thường được khởi động từ đầu. Đa số các chương trình
server cho các dịch vụ chạy theo phương thức này. Đây
là các chương trình sau khi được gọi lên bộ nhớ, đợi thụ 
động các yêu cầu chương trình khách (client) để trả lời 
sau các cổng xác định (cổng là khái niệm gắn liền với 
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giao thức TCP/IP BSD socket). Hầu hết các dịch vụ trên
Internet như mail, Web, Domain Name Service … chạy 
theo nguyên tắc này. Các chương trình được gọi là các
chương trình daemon và tên của nó thường kết thúc bằng 
ký tự "d" như named, inetd … Ký tự "d" cuối được phát 
âm rời ra như "đê " trong tiếng việt. Ví dụ named được 
phát âm là "nêm đê".

Cách đơn giản nhất để kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy là
sử dụng lệnh ps (process status). Lệnh ps có nhiều tùy chọn 
(option) và phụ thuộc một cách mặc định vào người login vào hệ 
thống. Ví dụ :

$ ps

PID TTY STAT TIME COMMAND

41 v01 S 0:00 -bash

134 v01 R 0:00 ps

cho phép hiển thị các tiến trình liên quan tới một người sử dụng 
hệ thống.

Cột đầu tiên là PID (Process IDentification). Mỗi tiến trình của 
Linux đều mang một số ID và các thao tác liên quan đến tiến 
trình đều thông qua số PID này. Gạch nối – trước bash để thông 
báo đó là shell khởi động khi người sử dụng login.

Để hiển thị tất cả các process, ta có thể sử dụng lệnh ps –a. Một 
người sử dụng hệ thống bình thường có thể thấy tất cả các tiến 
trình, nhưng chỉ có thể điều khiển dược các tiến trình của mình
tạo ra. Chỉ có superuser mới có quyền điều khiển tất cả các tiến 
trình của hệ thống Linux và của người khác. Lệnh ps –ax cho
phép hiển thị tất cả các tiến trình, ngay cả những tiến trình không
gắn liền đến có bàn điều khiển (tty). Chúng ta có thể coi các tiến 
trình đang chạy cùng với dòng lệnh đầy đủ để khởi động tiến 
trình này bằng ps –axl. Lệnh man ps cho phép coi các tham số tự 
chọn khác của lệnh ps .
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1.2 Dừng một tiến trình

Lệnh kill : Trong nhiều trường hợp, một tiến trình có thể bị 
treo, một bàn phím điều khiển không trả lời các lệnh từ bàn phím,
một chương trình server cần nhận cấu hình mới, card mạng cần 
thay đổi địa chỉ IP …, khi đó chúng ta phải dừng (kill) tiến trình
đang có vấn đề . Linux có lệnh kill để thực hiện các công tác này.
Trước tiên bạn cần phải biết PID của tiến trình cần dừng thông 
qua lệnh ps. Xin nhắc lại chỉ có super-user mới có quyền dừng tất 
cả các tiến trình, còn người sử dụng chỉ được dừng các tiến trình
của mình. Sau đó, ta sử dụng lệnh 

kill -9 PID_của_ tiến_trình

Tham số –9 là gửi tín hiệu dừng không điều kiện chương trình.
Chú ý nếu bạn logged vào hệ thống như root, nhập số PID chính 
xác nếu không bạn có thể dừng một tiến trình khác. Không nên
dừng các tiến trình mà mình không biết vì có thể làm treo máy
hoặc dịch vụ.

Một tiến trình có thể sinh ra các tiến trình con trong quá trình
hoạt động của mình. Nếu bạn dừng tiến trình cha, các tiến trình
con cũng sẽ dừng theo, nhưng không tức thì . Vì vậy phải đợi một 
khoảng thời gian và sau đó kiểm tra lại xem tất cả các tiến trình
con có dừng đúng hay không. Trong một số hãn hữu các trường 
hợp, tiến trình có lỗi nặng không dừng được, phương pháp cuối 
cùng là khởi động lại máy.

Lệnh at : Linux có các lệnh cho phép thực hiện các tiến trình ở 
thời điểm mong muốn thông qua lệnh at. Thời điểm thực hiện 
công việc được nhập vào như tham số của lệnh at.

$ at 1:23<Return>

lp /usr/sales/reports/*<Return>

<^D>

Dấu ^D có nghĩa là cần giữ phím <Ctrl>, sau đó nhấn phím D và
bỏ cả 2 phím cùng một lúc. 
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Sau khi bạn kết thúc lệnh at, dòng thông báo giống như sau sẽ 
hiện ra màn hình

job 756001.a at Sat Dec 21 01:23:00 2000

Số 756001.a cho phép tham chiếu tới công tác (job) đó, để dùng
nếu bạn muốn xóa job đó bởi lệnh 

at –r job_number

Lệnh này có thể khác với các phiên bản khác nhau. Ví dụ đối với 
RedHat 6.2 lệnh xóa một job là atrm job_number . Trong mọi 
trường hợp coi manpage để biết các lệnh và tham số cụ thể.

Bạn có thể dùng quy tắc chuyển hướng (redirect) để lập lịch trình
cho nhiều lệnh cùng một lúc 

at 10:59 < tập_lệnh

trong đó, tập_lệnh là một tập tin dạng text có các lệnh. Để kiểm 
tra các tiến trình mà bạn đã nhập vào, dùng lệnh at –l

Lệnh batch. Khác với lệnh at là tiến trình được thực hiện vào các
thời điểm do người sử dụng chọn, lệnh batch để cho hệ thống tự 
quyết định khi nào tiến trình được thực hiện dựa trên mức độ tải 
của hệ thống. Thường là các tiến trình batch được thi hành khi
máy bận dưới 20%. Các tiến trình in ấn, cập nhật dữ liệu lớn … 
rất thích hợp với kiểu lệnh này. Cú pháp của batch như sau :

$ batch<Return>

lp /usr/sales/reports/*<Return>

<^D>

1.3 Crond

Các lệnh at và batch cho phép lập kế hoạch thực hiện tiến trình
một lần. Linux còn cho phép lập kế hoạch có tính chất chu kỳ 
thông qua lệnh cron (viết tắt của chronograph) và các tập tin 
crontabs. Chương trình daemon cron (crond) được kích hoạt 
ngay từ đầu với khởi động của hệ thống. Khi khởi động, cron
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xem có các tiến trình trong hàng đợi nhập vào bởi lệnh at, sau đó
xem xét các các tập tin crontabs xem có tiến trình cần phải thực 
hiện hay không rồi "đi ngủ ":-) . Cron sẽ "thức dậy" mỗi phút để 
kiểm tra xem có phải thực hiện tiến trình nào không. Super-user
và user đều có thể đặt hàng các tiến trình sẽ được cho phép thực 
hiện bởi cron. Để làm điều này, bạn cần tạo một tập tin text theo 
cú pháp của cron như sau.

Phút giờ ngày_của_tháng tháng_của_năm ngày_của_tuần 

lệnh

0 8 * * 1 /u/sartin/bin/status_report

cho phép /u/sartin/bin/status_report được thực hiện vào 8giờ 00 
phút các thứ hai.

Mỗi hàng chứa thời gian và lệnh. Lệnh sẽ được cron thực hiện tại 
thời điểm ghi ở trước trên cùng dòng đó. Năm cột đầu liên quan
tới thời gian có thể thay thế bằng dấu sao "*" với ý nghĩa là "với 
mọi". Các giá trị có thể cho các trường là :

minute (0-59)

hour (0-23)

day of month (1-31)

month of year (1-12)

day of week (0-6, 0 is Sunday)

Command (rest of line)

Sau đó dùng lệnh crontab để cài đặt tập tin lệnh vào thư mục 
/usr/spool/cron/crontabs. Mỗi người sử dụng sẽ có một tập tin 
crontab trùng tên mình (user name) để lưu tất cả các lệnh cần 
thực hiện theo chu kỳ trong thư mục này. Cú pháp sử dụng 
crontab:

crontab tên_tập_tin_lệnh
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Lệnh top. Lệnh top cho phép hiển thị sự hoạt động của các tiến 
trình, đặc biệt là các thông tin về tài nguyên hệ thống cũng như
việc sử dụng tài nguyên đó của từng tiến trình. Với lệnh đơn giản 
top, ta sẽ có 

10:08am up 4 days, 1:41, 1 user, load
average: 0.00, 0.01, 0.00

65 processes: 64 sleeping, 1 running, 0
zombie, 0 stopped

CPU0 states: 0.0% user, 0.0% system,
0.0% nice, 100.0% idle

CPU1 states: 0.1% user, 0.1% system,
0.0% nice, 99.3% idle

Mem: 513896K av, 496896K used, 17000K
free, 0K shrd, 26640K buff

Swap: 1052248K av, 77380K used, 974868K
free 176680K cached

PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT
%CPU %MEM TIME COMMAND

21280 root 15 0 1040 1040 832 R 0.3 0.2
0:00 top

1 root 15 0 472 432 416 S 0.0 0.0 0:05
init

2 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00
keventd

3 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00
ksoftirqd_CPU0

4 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00
ksoftirqd_CPU1

5 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:06
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kswapd

6 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00
bdflush

7 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00
kupdated

8 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00
mdrecoveryd

14 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00
scsi_eh_0

15 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00
scsi_eh_1

18 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:05
kjournald

97 root 16 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00
khubd

190 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00
kjournald

Số % máy rảnh (idle) in đậm trên là rất quan trọng. Một máy rảnh 
dưới 50% là một máy quá tải và cần được xem xét. Lệnh top còn
cho phép theo dõi xem có tiến trình nào chiếm dụng quá nhiều 
thời gian CPU cũng như truy cập đĩa không.

Ngoài ra, một số lệnh khác như vmstat. mpstat, sar, iostat ...
cũng cho phép xem xét với các mục đích khác nhau hoạt động 
của máy chủ

2. Quản trị phần mềm trong Linux

2.1 Redhat Package Manager - rpm
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Việc quản lý các phần mềm đi kèm với Linux có thể là một việc 
dễ dàng cũng như có thể trở nên vô cùng khó khăn phức tạp. 
Redhat đã phát triển một hệ thống quản lý phần mềm cho Linux 
có giao diện thân thiện và hiệu quả gọi là RPM. RPM là chương
trình quản lý các package nó tự động làm các quá trình như cài
đặt, nâng cấp, xoá và bảo trì phần mềm trong Linux. Do tính tiện 
dụng của nó, RPM được hỗ trợ bởi hầu hết các Linux khác như
SuSe, Mandrake, Caldera, Corell. Ngày nay, RPM còn được dùng
trên các hệ Unix khác như:

OS/2

Solaris

SCO Unix

HP-UX

FreeBSD

NetBSD

Be OS

2.2 Câu truy vấn

Lệnh rpm có rất nhiều tham số . Để xem một cách nhanh chóng 
danh sách các phần mềm có trong hệ thống ta dùng

rpm –qa

Có nghĩa là query all package. Để tìm chính xác package mà ta
muốn biết xem đã có trong hệ thống hay chưa ta dùng kết hợp 
lệnh grep

[root@starturn root]# rpm -qa |grep mc

kernel-pcmcia-cs-3.1.31-9

mc-4.5.55-12

[root@starturn root]#
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Một vài công cụ tiện ích khác cho rpm là dùng kết hợp với các 
tham số -i , -l, --test .

-i : Information

-l : list

Ví dụ:

[root@starturn root]# rpm -qi telnet

Name : telnet Relocations: (not relocateable)

Version : 0.17 Vendor: Red Hat, Inc.

Release : 23 Build Date: Tue 23 Jul 2002 09:05:54 AM
EDT

Install date: Sun 08 Dec 2002 11:19:54 AM EST Build
Host: stripples.devel.redhat.com

Group : Applications/Internet Source RPM: telnet-
0.17-23.src.rpm

Size : 91323 License: BSD

Signature : DSA/SHA1, Tue 03 Sep 2002 05:41:07 PM
EDT, Key ID 219180cddb42a60e

Packager : Red Hat, Inc.
<http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>

Summary : The client program for the telnet remote
login protocol.

Description :

Telnet is a popular protocol for logging into remote
systems over the

Internet. The telnet package provides a command line
telnet client.
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[root@starturn root]#

[root@starturn root]# rpm -ql ftp

/usr/bin/ftp

/usr/bin/pftp

/usr/share/man/man1/ftp.1.gz

/usr/share/man/man1/pftp.1.gz

/usr/share/man/man5/netrc.5.gz

[root@starturn root]#

2.3 Cài đặt một phần mềm

Dùng lệnh: rpm -ivh

Ví dụ: cài đặt Midnight Commander

[root@starturn root]# rpm -ivh mc-4.5.55-12.i386.rpm

warning: mc-4.5.55-12.i386.rpm: V3 DSA signature:
NOKEY, key ID db42a60e

Preparing... ############################### [100%]

1:mc ############################### [100%]

[root@starturn root]# rm -f mc-4.5.55-12.i386.rpm

2.4 Xoá một phần mềm

Dùng lệnh: rpm --erase

Ví dụ: 

rpm --erase mc

2.5 Tiện ích kpackage
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Ngoài ra Linux còn có tiện ích kpackage trong môi trường KDE 
giúp ta có thể quản lý các kpackage một cách hiệu quả với giao 
diện đồ hoạ rất dễ sử dụng

3. Quản trị hệ thống Linux

3.1 Hệ thống /proc

Thư mục /proc là một thư mục rất quan trọng và đóng vai trò
sống còn đối với hệ thống Linux. Thư mục này là một thư mục 
ảo. Nói cách khác là thông tin chứa trong thư mục này được tạo 
ra một cách động dựa trên các quá trình startup và shutdown của 
hệ thống. Hơn thế nữa, filesystem còn thay đổi theo thời gian 
thực. Thông tin của hệ thống, các tiến trình , các tham số của hệ 
thống đều thể hiện trong thư mục này.

Ta hãy làm một thử nghiệm sau: 
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Gọi vi chạy lên sau đó bấm Ctrl-Z để cho vi thành background
job.

[root@starturn proc]# ps –ef |grep vi

root 11663 1359 0 22:35 pts/2 00:00:00 vim

Sau đó vào /proc ta sẽ thấy ngay có một thư mục là PID của vi : 
11663

[root@starturn proc]# ls |grep 11663

11663

Sau đó ta cd vào 11663 sẽ thấy các trạng thái của vi đang chạy. 

Và khi ta kết thúc vi, thư mục 11663 không còn tồn tại trong 
/proc nữa.

3.2 Các lệnh bảo trì khác

Lệnh free: hiển thị tổng dung lượng bộ nhớ chính và swap đang
được dùng và còn trống trong hệ thống cũng như shared memory
và buffers được dùng bởi kernel.

[root@starturn 11663]# free

total used free shared buffers cached

Mem: 255452 247904 7548 0 8220 111312

-/+ buffers/cache: 128372 127080

Swap: 530136 0 530136

[root@starturn 11663]#

Lệnh df : hiển thị dung lượng đĩa còn trống trên hệ thống file. 
Đơn vị hiển thị là 1K block, với 512 byte cho 1 block

[root@starturn root]# df -k

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on

/dev/hda1 10325748 2247448 7553780 23% /
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none 127724 0 127724 0% /dev/shm

[root@starturn root]#

3.3 Lệnh sudo

Lệnh Sudo: Super user do , cho phép quản trị hệ thống nâng cấp 
quyền truy xuất đến một tập lệnh quản trị hệ thống cho một vài
users thường. Với sự trợ giúp của sudo, người dùng có thể làm
một số thao tác cấu hình hệ thống mà không cần phải có quyền 
root.

Cấu hình sudo: /etc/sudoers

[root@starturn etc]# more sudoers

# sudoers file.

# This file MUST be edited with the 'visudo' command
as root.

# See the sudoers man page for the details on how to
write a sudoers file.

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# Defaults specification

# User privilege specification

root ALL=(ALL) ALL

# Uncomment to allow people in group wheel to run
all commands

# %wheel ALL=(ALL) ALL

# Same thing without a password
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%tuanna ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

# Samples

# %users ALL=/sbin/mount /cdrom,/sbin/umount /cdrom

# %users localhost=/sbin/shutdown -h now

[tuanna@starturn tuanna]$ sudo /etc/init.d/httpd
stop

Stopping httpd: [ OK ]

[tuanna@starturn tuanna]$

4. Hệ thống log file

4.1 /var/log/message

Cho biết các sự kiện diễn ra trong hệ thống bao gồm các hành
động start, stop các tiến trình, users login logout, các lỗi hệ 
thống,…

Ví dụ: 

[root@starturn log]# more messages

Dec 8 17:46:41 localhost syslogd 1.4.1: restart.

Dec 8 17:46:41 localhost syslog: syslogd startup
succeeded

Dec 8 17:46:41 localhost syslog: klogd startup
succeeded

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: klogd 1.4.1, log
source = /proc/kmsg started.
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Dec 8 17:46:42 localhost kernel: Linux version
2.4.18-14

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: 0MB HIGHMEM
available.

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: 256MB LOWMEM
available.

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: On node 0
totalpages: 65536

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: zone(0): 4096
pages.

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: zone(1): 61440
pages.

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: zone(2): 0 pages.

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: Kernel command
line: ro root=LABEL=/

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: Initializing CPU#0

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: Detected 451.135
MHz processor.

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: Console: colour
VGA+ 80x25

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: Calibrating delay
loop... 896.66 BogoMIPS

Dec 8 17:46:42 localhost kernel: Memory:
253064k/262144k available (1326k kernel code, 6648k
reserved, 999k data, 212k init, 0k highmem)

4.2 /var/log/secure
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Lưu các thông tin thống kê login, logout và các ipaddress truy
cập vào hệ thống

Ví dụ: 

[root@starturn log]# more secure

Dec 8 17:46:54 localhost sshd[637]: Server listening
on 0.0.0.0 port 22.

Dec 8 17:47:59 localhost xinetd[651]: START: sgi_fam
pid=959 from=<no address>

Dec 8 17:50:45 localhost sshd[637]: Received signal
15; terminating.

Dec 8 21:26:06 localhost sshd[587]: Server listening
on 0.0.0.0 port 22.

Dec 8 21:27:27 localhost xinetd[601]: START: sgi_fam
pid=853 from=<no address>

Dec 8 21:29:20 localhost sshd[1225]: Could not
reverse map address 192.168.10.100.

Dec 8 21:29:28 localhost sshd[1225]: Accepted
password for root from 192.168.10.100 port 1117 ssh2

Dec 8 21:31:47 localhost sshd[1271]: Could not
reverse map address 192.168.10.100.

Dec 8 21:31:47 localhost sshd[1271]: Accepted
password for root from 192.168.10.100 port 1120 ssh2

Dec 8 21:59:53 localhost sshd[1357]: Could not
reverse map address 192.168.10.100.

Dec 8 21:59:53 localhost sshd[1357]: Accepted
password for root from 192.168.10.100 port 1130 ssh2

Dec 8 22:07:09 localhost useradd[1432]: new group:
name=tuanna, gid=500
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Dec 8 22:07:09 localhost useradd[1432]: new user:
name=tuanna, uid=500, gid=500, home=/home/tuanna,
shell=/bin/bash

Dec 8 22:08:18 localhost sshd[1492]: Could not
reverse map address 192.168.10.100.

Dec 8 22:08:25 localhost sshd[1492]: Accepted
password for root from 192.168.10.100 port 1142 ssh2

Dec 8 22:08:25 localhost sshd[1492]: subsystem
request for sftp

Dec 8 22:18:38 localhost sshd[1518]: Could not
reverse map address 192.168.10.100.

Dec 8 22:18:38 localhost sshd[1518]: Accepted
password for root from 192.168.10.100 port 1145 ssh2

Dec 8 22:51:32 localhost sudo: tuanna : TTY=pts/2 ;
PWD=/home/tuanna ; USER=root ;
COMMAND=/etc/init.d/httpd start

Dec 8 22:51:54 localhost sudo: tuanna : TTY=pts/2 ;
PWD=/home/tuanna ; USER=root ;
COMMAND=/etc/init.d/httpd stop

[root@starturn log]#

4.3 /var/log/boot

Lưu các thông tin khi hệ thống mới khởi động

Dec 8 22:35:24 localhost network: Shutting down
interface eth0: succeeded

Dec 8 22:35:24 localhost sysctl: net.ipv4.ip_forward
= 1

Dec 8 22:35:24 localhost sysctl:
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net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1

Dec 8 22:35:24 localhost sysctl:
kernel.core_uses_pid = 1

Dec 8 22:35:24 localhost network: Setting network
parameters: succeeded

Dec 8 22:35:25 localhost network: Bringing up
loopback interface: succeeded

Dec 8 22:35:27 localhost network: Bringing up
interface eth0: succeeded

Dec 8 22:51:34 localhost httpd: httpd: Could not
determine the server's fully qualified domain name,
using 127.0.0.1 for ServerName

Dec 8 22:51:37 localhost httpd: httpd startup
succeeded

Dec 8 22:51:54 localhost httpd: httpd shutdown
succeeded
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Linux Networking

1. Routing tĩnh và bảng routing

1.1 Common Routing Configurations

Đầu tiên ,chúng ta phải phân biệt sự khác nhau giữa routing và
giao thức routing. Tất cả các hệ thống dẫn đường dữ liệu, nhưng
không phải tất cả các hệ thống đều chạy các giao thức routing. 
Routing là một hành động chuyển các gói tin dựa trên thông tin
chứa trong bảng routing. giao thức routing là chương trình trao
đổi thông tin dùng để xây dựng bảng routing.

Một cấu hình routing của mạng không phải lúc nào cũng yêu cầu 
một giao thức routing. Trong nhiều trường hợp khi thông tin 
routing không thay đổi, người quản trị hệ thống thường xây dựng 
bảng routing thủ công. Một vài mạng không có kết nối vào bất cứ 
mạng TCP/IP nào khác và do đó không yêu cầu người quản trị hệ 
thống đó xây dựng bảng routing nào cả. Có ba loại cấu hình
routing cơ bản là:

Minimal routing

Mạng hoàn toàn tách biệt với các mạng TCP/IP khác chỉ cần 
minimal routing. Bảng minimal routing thường usually được xây 
dựng bởi ifconfig khi card mạng được cấu hình. Nếu mạng của 
bạn không có kết nối trực tiếp đến các mạng TCP/IP khác, và nếu 
bạn không dùng subnet, thì chỉ cần có 1 bảng routing là đủ.

Routing tĩnh

Một mạng với một số lượng giới hạn các gateways đến các mạng 
TCP/IP khác có thể được cấu hình với static routing. Khi một 
mạng chỉ có một gateway, static route là lựa chọn tốt nhất. Bảng 
routing tĩnh được xây dựng một cách thủ công bởi người quản trị 
hệ thống dùng lệnh route. Bảng routing tĩnh không hiệu chỉnh khi 
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mạng thay đổi, do đó chúng chạy tốt nhất khi các con đường 
không thay đổi .

Routing động 

Một mạng với nhiều hơn một con đường kết nối đến cùng một 
đích có thể sử dụng routing động. Bảng routing động được xây 
dựng từ thông tin trao đổi bởi các giao thức routing. Các giao 
thức được thiết kế để phân phối thông tin mà sẽ điều chỉnh một 
cách động các các con đường để phản ánh sự thay đổi tình trạng 
của mạng. Giao thức routing xử lý nhiều tình huống routing phức 
tạp nhanh hơn và chính xác hơn người quản trị hệ thống có thể 
làm. Giao thức routing được thiết kế không chỉ để chuyển đến các 
con đường dự phòng khi đường chính bị tắt nghẽn mà chúng còn
được thiết kế để quyết định đường nào là tốt nhất để đến đích. 
Trên bất kỳ mạng nào có nhiều đường đến cùng một đích, giao 
thức routing động nên được dùng .

Các route được xây dựng một cách tự động bằng ifconfig, một 
cách thủ công bởi quản trị hệ thống, hay động bởi giao thức 
routing. Nhưng không cần biết bằng cách nào, cuối cùng chúng
cũng kết thúc tại bảng routing .

1.2 Bảng routing Minimal 

Hãy xem nội dung của bảng routing được xây dựng bằng ifconfig 
khi card mạng peanut's được cấu hình :
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% netstat -rn

Bảng routing 

Destination Gateway Flags Refcnt Use Interface

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 132 lo0

172.16.12.0 172.16.12.2 U 26 49041 1e0

Dòng đầu tiên là loopback route đến to localhost được tạo khi lo0 
được cấu hình. Các dòng khác là đường dẫn đến mạng 
172.16.12.0 thông qua card le0. Địa chỉ 172.16.12.2 không phải 
là địa chỉ remote gateway. Nó là địa chỉ gán cho card mạng le0 
trên mạng peanut.

Hãy xem các trường cờ (Flags) trên mỗi hàng. Các hàng có U
(up) flag được thiết lập, chỉ ra rằng chúng sẵn sàng để dùng,
nhưng không hàng nào có cờ G (gateway) được thiết lập. Cờ G 
chỉ ra một gateway ngoại được dùng . Cờ G không được thiết lập 
bởi vì cả 2 đường là kết nối trực tiếp đế các card mạng cục bộ, 
không thông qua gateways ngoại.

Mặc dù mỗi bảng có đường host-specific, hầu hết các con đường 
dẫn đến các mạng. Một lý do mạng các con đường được dùng là
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để giảm kích thước của bảng routing. Một tổ chức có thể chỉ có 
một mạng nhưng hàng trăm hosts. Internet có hàng ngàn mạng 
networks nhưng có hàng triệu hosts. Bảng routing với a route cho 
mỗi host sẽ trở nên không thể quản lý nổi.

Để kiểm tra bảng routing trên peanut, đầu tiên ping host khác trên
mạng cục bộ :

% ping -s almond

PING almond.nuts.com: 56 data bytes

64 bytes từ almond.nuts.com (172.16.12.1): 
icmp_seq=0. time=11. ms

64 bytes từ almond.nuts.com (172.16.12.1): 
icmp_seq=1. time=10. ms

^C

----almond.nuts.com PING Thống kê ----

2 packets transmitted, 2 packets nhận được, 0% 
packet loss

round-trip (ms) min/avg/max = 10/10/11

ping hiển thị một hàng output cho mỗi ICMP 
ECHO_RESPONSE nhận được. Khi ping bị ngắt, nó hiển thị một 
vài thống kê tóm tắt. Tất cả đều chỉ rằng giao tiếp thành công với 
almond. Nhưng nếu ta kiểm tra host không trên nuts-net, ví dụ 
như host tại O'Reilly chẳng hạn, kết quả sẽ khác hẳn.

% ping 207.25.98.2

sendto: Network is unreachable

Khi thông báo "sendto: Network is unreachable" chỉ ra rằng 
peanut không biết làm sao để gửi data sang mạng có host 
207.25.98.2 đang bật. Ở đây chỉ có 2 con đường trong bảng 
routing peanut và không có cái nào dẫn đến 207.25.98.0.



107

Thậm chí subnets khác trên nuts-net không thể được chạm đến 
khi dùng bảng routing này. Để minh hoạ, ping một host khác trên
subnet. Ví dụ :

% ping 172.16.1.2

sendto: network is unreachable

Các ping tests này cho thấy bảng routing được tạo bằng ifconfig 
cho phép giao tiếp chỉ với các hosts khác trên cùng mạng cục bộ. 
Nếu mạng của bạn không không yêu cầu truy xất đế các mạng 
TCP/IP nào khác, điều này có thể là tất cả những gì bạn cần. Tuy 
nhiên, nếu nó yêu cầu truy xuất đến các mạng khác, bạn phải 
thêm nhiều con đường vào bảng routing .

1.3 Xây dựng bảng routing tĩnh 

Như ta đã thấy, bảng routing minimal hoạt động tốt để chạm đến 
các hosts chỉ trên cùng một mạng vật lý kết nối trực tiếp. Để 
chạm đến các hosts ở xa, các con đường thông qua gateways 
ngoại phải được cộng thêm vào bảng routing. Một cách để làm
điều này là xây dựng bảng routing tĩnh với lệnh route .

# route add 207.25.98.0 172.16.12.1 1

add net 207.25.98.0: gateway almond
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% netstat -rn

Bảng routing s

Destination Gateway Flags Refcnt Use Interface

127.0.0.1 127.0.0.1 UH 1 132 lo0

default 172.16.12.1 UG 0 0 le0

172.16.12.0 172.16.12.2 U 26 49041 le0

1.4 Giao thức routing interior 

Các giao thức routing được chia thành 2 nhóm chính: interior và
exterior. Giao thức interior là giao thức routing dùng bên trong -
interior to - một hệ thống mạng độc lập. Trong thuật ngữ TCP/IP, 
các hệ thống mạng độc lập được gọi là autonomous systems.
Trong các autonomous system (AS), thông tin routing được trao 
đổi dùng các giao thức interior được chọn bởi người quản trị hệ 
thống autonomous system.

Tất cả các giao thức routing interior trình diễn cùng một chức 
năng cơ bản. Chúng phát hiện ra con đường tốt nhất đến đích, và
chúng phân phối thông tin routing giữa các hệ thống trên một 
mạng. Làm thế nào chúng hiện thực các chức năng này, nói cách
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khác, làm thế nào chúng quyết định được con đường nào là tốt 
nhất, chính là những gì làm các giao thức routing trở nên khác
nhau.. Có nhiều nghi thức interior routing:

Routing Information Protocol (RIP) là interior protocol được 
dùng hầu hết trên các hệ thống UNIX. RIP được đi kèm như là
một phần của UNIX được phân phối với hầu hết các hệ thống. Nó 
thích hợp cho mạng LAN và đơn giản trong việc cấu hình. RIP
chọn con đường với chỉ số "hop count" (metric) thấp nhất như là
tiêu chuẩn tốt nhất cho con đường đó. RIP hop count hiện thực số 
lượng gateways mà dữ liệu phải đi qua để đến đích. Kiểu tiếp cận 
này được gọi là giải thuật vector-khoảng cách.

Hello là giao thức dùng thời gian trễ như là một yếu tố để quyết 
định chọn con đường tốt nhất. Thời gian trễ là khoảng thời gian
tiêu tốn cho 1 gói dữ liệu làm một hành trình giữa source và
destination. Gói Hello chứa một time-stamp chỉ thị thời gian 
chúng được gửi. Khi packet đến đích, hệ thống nhận sẽ trừ time-
stamp với thời gian hiện hành, để ước lượng phải tốn bao lâu để 
packet đến. Hello không được dùng rộng rãi.

Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) là một giao 
thức routing interior từ bộ giao thức OSI. Nó là giao thức 
Shortest Path First (SPF) link-state. Nó là interior routing
protocol dùng trên mạng backbone T1 NSFNET
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Open Shortest Path First (OSPF) thì khác với giao thức link-state
được phát triển cho TCP/IP. Nó thích hợp cho các mạng lớn và
cung cấp nhiều tính năng thông qua RIP.

1.5 Routing Information Protocol

Routing Information Protocol (RIP) được chạy bởi routing 
daemon tên là routed (đọc là "route" "d"). Khi chúng khởi động, 
nó phát sinh ra một yêu cầu cho việc cập nhật các con đường và
sau đó lắng nghe đáp ứng đối với các câu hỏi đó. Khi một hệ 
thống system được cấu hình để cung cấp thông tin RIP nghe yêu
cầu, chúng trả lời với một gói dựa trên thông tin trong bảng 
routing của nó. Gói cập nhật chứa địa chỉ đích từ bảng routing và
routing metric kết hợp với mỗi đích. Gói cập nhật được tạo thành
khi có yêu cầu, cũng như là được tạo theo chu kỳ để giữ cho 
thông tin routing được chính xác.

Để xây dựng bảng routing, routed dùng thông tin trong update
packets. Nếu routing update chứa một con đường đến đích không 
tồn tại trong bảng routing cục bộ, thì con đường mới được cộng 
thêm vào. Nếu gói update mô tả một con đường đã có trong bảng 
cục bộ, con đường mới được dùng chỉ khi nó có giá thấp hơn. Giá
của một con đường được xác định bằng việc cộng thêm giá của 
việc chạm đến gateway gửi gói update đến tham số metric chứa 
trong gói cập nhật RIP. Nếu tổng metric là nhỏ hơn metric của 
con đường hiện tại thì, con đường mới được dùng .

RIP cũng xoá các con đường từ bảng routing. Nó hoàn tất trong 2 
cách. Đầu tiên, nếu gateway đến đích nói rằng giá của các con 
đường là lớn hơn 15, con đường sẽ bị xoá. Thứ hai, RIP giả sử 
rằng một gateway gửi tín hiệu updates bị chết. Tất cả các con 
đường thông qua gateway sẽ bị xoá nếu không có thông tin cập 
nhật được nhận được từ gateway đó trong một khoảng chu kỳ 
thời gian nhất định. Nói chung, RIP phát hành thông tin cập nhật 
routing mỗi 30 giây. Trong nhiều hiện thực, nếu một gateway 
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không phát hành routing updates mỗi 180 gâiy, tất cả các con 
đường thông qua gateway đó sẽ bị xoá khoải bảng routing.

1.6 Chạy RIP với routed 

# routed

routed đọc /etc/gateways lúc khởi động và thêm các thông tin của 
nó vào bảng routing. routed có thể xây dựng bảng thông tin 
routing một cách đơn giản bằng cách dùng RIP updates nhận 
được từ nhà cung cấp RIP. 

Hầu hết dùng tập tin /etc/gateways để định nghĩa active default 
route, do đó chúng ta dùng nó như là ví dụ. Ví dụ này là đủ bởi vì
tất cả chúng có cùng một định dạng cơ bản trong /etc/gateways. 
Trên peanut, dòng sau đây chỉ định almond là default gateway:

net 0.0.0.0 gateway 172.16.12.1 metric 1 active

Dòng bắt đầu với từ khóa net. Tất cả các dòng bắt đầu với từ 
khoá net hay từ khoá host để chỉ thị ra đâu là địa chỉ mạng hay 
địa chỉ host. Địa chỉ đích 0.0.0.0 là địa chỉ dùng cho default
route. Trong lệnh route ta dùng từ khoá default để chỉ ra con 
đường này, nhưng trong /etc/gateways default route được xác
định bởi địa chỉ mạng 0.0.0.0.
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Mạng ví dụ

2. Thiết lập mạng cho một máy Linux

2.1 Lệnh ifconfig

Lệnh ifconfig được sử dụng trong quá trình boot hệ thống để cấu 
hình các trang thiết bị mạng. Sau đó, trong quá trình vận hành,
ifconfig được sử dụng cho debug, hoặc để cho người quản trị hệ 
thống thay đổi cấu hình khi cần thiết .

Lệnh ifconfig không có tùy chọn dùng để hiển thị cấu hình hiện 
tại của máy.

[root@starturn root]# /sbin/ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:21:96:99

inet addr:192.168.10.10 Bcast:192.168.10.255
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Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:9171 errors:0 dropped:0 overruns:0
frame:0

TX packets:8889 errors:0 dropped:0 overruns:0
carrier:0

collisions:0 txqueuelen:100

RX bytes:2471145 (2.3 Mb) TX bytes:1869592 (1.7 Mb)

Interrupt:12 Base address:0x6000

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:92 errors:0 dropped:0 overruns:0
carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:6608 (6.4 Kb) TX bytes:6608 (6.4 Kb)

Để gán địa chỉ IP 193.105.106.10 cho card mạng Ethernet đầu 
tiên ta dùng lệnh

ifconfig eth0 193.105.106.10 netmask 255.255.255.0
broadcast 192.105.106.255

2.2 Thiết lập một aliase cho card mạng

Linux cho phép bạn sử dụng bí danh (alias) cho card mạng, tức là
cho phép bạn có nhiều địa chỉ IP cho cùng một card vật lý. Kết 
quả nhận được gần giống như bạn có gắn nhiều card vật lý lên
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máy. Do đó, bạn có thể dùng một card để nối với nhiều mạng 
logic khác nhau. Cú pháp của lệnh này là :

ifconfig eth0:0 208.148.45.58 netmask
255.255.255.248 broadcast 208.148.45.255 up

Các tập tin cấu hình của kết nối mạng là /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-ethX với X là 0,1 ... hay 0:0, 0:1 .... Bạn có thể thay 
đổi cấu hình kết nối mạng bằng cách sửa đổi lại tập tin này bằng 
một chương trình soạn thảo text như mc chẳng hạn, sau đó khởi 
động lại kết nối mạng bằng 

/etc/rc.d/init.d/network restart

[root@starturn ]# ifconfig eth0:0 172.16.10.100
netmask 255.255.255.0

[root@starturn ]# ifconfig

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:21:96:99

inet addr:192.168.10.10 Bcast:192.168.10.255
Mask:255.255.255.0

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:10345 errors:0 dropped:0 overruns:0
frame:0

TX packets:9994 errors:0 dropped:0 overruns:0
carrier:0

collisions:0 txqueuelen:100

RX bytes:2606998 (2.4 Mb) TX bytes:2256640 (2.1 Mb)

Interrupt:12 Base address:0x6000

eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:21:96:99

inet addr:172.16.10.100 Bcast:172.16.255.255
Mask:255.255.255.0
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UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

Interrupt:12 Base address:0x6000

lo Link encap:Local Loopback

inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

RX packets:108 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:108 errors:0 dropped:0 overruns:0
carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:7888 (7.7 Kb) TX bytes:7888 (7.7 Kb)

[root@starturn root]#

2.3 Lệnh ping

Ứng dụng của lệnh này là để thử xem 2 máy có kết nối được với 
nhau chưa. Cú pháp cơ bản của lệnh rất đơn giản là ping
địa_chỉ_IP_máy_đích. Ví dụ như

[root@starturn root]# ping starturn

PING starturn (127.0.0.1) from 127.0.0.1 : 56(84)
bytes of data.

64 bytes from starturn (127.0.0.1): icmp_seq=1
ttl=64 time=0.162 ms

64 bytes from starturn (127.0.0.1): icmp_seq=2
ttl=64 time=0.072 ms

64 bytes from starturn (127.0.0.1): icmp_seq=3
ttl=64 time=0.068 ms
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64 bytes from starturn (127.0.0.1): icmp_seq=4
ttl=64 time=0.067 ms

--- starturn ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% loss, time
3000ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.067/0.092/0.162/0.040 ms

[root@starturn root]#

Nếu 2 máy có thể liên lạc được với nhau, chúng ta sẽ biết thêm
thời gian trả lời để cho biết sự thông thoáng về mạng giữa 2 máy. 
Có thể nói, ping phải chạy trước tiên trước tất cả các hoạt động 
mạng khác.

Chú ý: Nên sử dụng ping –n để tránh trục trặc do dịch vụ DNS 
làm ảnh hưởng tới việc kết quả thử kết nối mạng.

2.4 Lệnh route

Lệnh route không có tùy chọn (option) cho phép hiển thị bảng 
dẫn đường hiện tại của kernel (Lệnh netstat –r cũng có tác dụng 
tương tự)

[root@starturn root]# route -n

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use
Iface

192.168.10.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0

127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo

0.0.0.0 192.168.10.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
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Để chỉ ra rằng card mạng eth0 được nối với một mạng 
208.148.45.56 ta dùng lệnh route như sau :

route add -net 208.148.45.56 eth0

Còn nếu chúng ta muốn sử dụng bí danh của card mạng để nối 
vào một mạng logic khác, ta có thể sử dụng lệnh 

route add -net 193.105.106.0 eth0:0

Công tác cuối cùng là phải chỉ ra các địa chỉ của gateway mặc 
định.

route add default gw 193.105.106.1 metric 1

Biết sử dụng thành thạo cú pháp của 2 lệnh ifconfig và route rất 
quan trọng, nó cho phép các cán bộ quản trị thay đổi cấu hình kết 
nối mạng của một server một cách nhanh chóng và không phải 
khởi động lại máy. Vì vậy, server luôn sẵn sàng. Bạn cũng có thể 
sử dụng tiện ích netconfig để cấu hình liên kết mạng nếu chưa
thành thạo nhiều cú pháp của các lệnh trên.

2.5 Lệnh Traceroute

Đây cũng là lệnh cho phép chẩn đoán hoạt động của mạng. Cú 
pháp của lệnh giống như lệnh ping nhưng kết quả không chỉ 
dừng ở sự trả lời mà còn chỉ ra các thiết bị trung gian nằm giữa 2 
máy.

[root@pascal root]# traceroute mail.yahoo.com

traceroute to login.yahoo.akadns.net
(66.163.171.128), 30 hops max, 38 byte packets

1 ldap.citd.edu.vn (172.16.10.3) 0.279 ms 0.217 ms
0.149 ms

2 172.16.8.1 (172.16.8.1) 3.454 ms 3.198 ms 3.922 ms

3 172.16.2.1 (172.16.2.1) 3.620 ms 3.720 ms 3.675 ms



118

4 203.160.0.9 (203.160.0.9) 438.633 ms 323.406 ms
303.153 ms

5 203.162.3.134 (203.162.3.134) 249.784 ms 367.909
ms 473.109 ms

6 207.176.97.105 (207.176.97.105) 333.936 ms 340.832
ms 434.777 ms

7 207.176.96.65 (207.176.96.65) 500.847 ms 490.106
ms 390.566 ms

8 i-3-1.sjc-core01.net.reach.com (202.84.143.161)
639.661 ms 570.107 ms 768.673 ms

9 i-13-0.paix-core01.net.reach.com (202.84.251.49)
480.421 ms 554.574 ms 378.577 ms

10 134.159.63.22 (134.159.63.22) 603.834 ms 646.744
msIcmp checksum is wrong 749.157 ms

11 ge-1-2-0.msr1.sc5.yahoo.com (216.115.101.234)
636.987 ms * 719.662 ms

12 vl42.bas2-m.sc5.yahoo.com (66.163.160.218)
582.040 ms * 589.745 ms

13 alteon9.224.sc5.yahoo.com (216.136.226.6) 617.641
ms * 590.422 ms

[root@pascal root]#

Lệnh traceroute là một công cụ hiệu quả cho phép ta phát hiện 
lỗi trong quá trình phân đường (IP routing). Ví dụ kết nối từ A ->
C có trục trặc và với traceroute tới C từ máy A, ta có thể phát 
hiện ra máy A kết nối máy B, rồi máy B lại kết nối máy A ... do 
cấu hình routing của A và B sai.

Chú ý là khi chúng ta thử kết nối với một máy ở xa trong 
Internet, do nhiều mạng áp dụng các bức tường lửa (firewall) nên
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nhiều khi lệnh ping và traceroute không chạy nhưng trên thực 
chất là mạng vẫn thông.
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Linux Kernel

1. Giới thiệu

Linux kernel cung cấp một giao diện giữa các ứng dụng người 
dùng, hệ thống phần cứng và tài nguyên. Một vài chức năng của 
Linux là:

Quản lý bộ nhớ

Quản lý hệ thống file

Xử lý các lỗi và ngắt

Thực hiện các dịch vụ I/O

Cấp phát tài nguyên hệ thống cho các người dùng

2. Kernel Modules

Trong những năm đầu của Linux, kernel Linux là một monolithic 
kernel. Monolithic kernel là tất cả các dịch vụ của Kernel được 
biên dịch hết vào trong nó và không có drivers ngoài nào được 
gọi. Với monolithic kernel , kernel phải được biên dịch lại mỗi 
khi có một thiết bị mới được gắn vào hệ thống.

Khi sự hỗ trợ phần cứng của Linux tăng lên thì kích thước của 
Kernel tăng lên và cho thấy sự bất tiện của nó. thế là modular
Linux kernel ra đời.

Modular Linux kernel bao gồm một kernel tối tiểu và một tập các 
modules có thể được thêm vào khi kernel đang chạy để hỗ trợ các 
thiết bị và dịch vụ mới. 

3. Lệnh lsmod

Cho biết danh sách các modules được nạp hiện hành

[root@starturn root]# lsmod
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Module Size Used by Not tainted

soundcore 6532 0 (autoclean)

mousedev 5524 1 (autoclean)

input 5888 0 (autoclean) [mousedev]

autofs 13348 0 (autoclean) (unused)

8139too 17704 1

mii 2156 0 [8139too]

ipt_REJECT 3736 0 (autoclean)

iptable_filter 2412 1 (autoclean)

ip_tables 14936 2 [ipt_REJECT iptable_filter]

ext3 70368 1

jbd 52212 1 [ext3]

4. Biên dịch lại Kernel

4.1 Tại sao phải compile lại kernel

Cập nhật phiên bản kernel mới hơn

Thêm các tính năng, các module mới 

Bỏ bớt các tính năng không cần thiết của Kernel cũ

Tạo một Custom Kernel 

Tạo một processor-specific kernel tận dụng hết tính 
năng của CPU
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4.2 Các bước compile kernel

Cấu hình kernel

make config: Cấu hình kernel module từng dòng một tại console 

make menuconfig: Cấu hình Kernel Modules theo giao diện 
Menu

make xconfig: sử dụng giao diện đồ hoạ X Windows để cấu hình
các module cho kernel

Các bước tiếp theo

make dep

make

make bzImage

make modules

make install
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make modules_install

make xconfig

Cấu hình LILO

Sau khi complie lại kernel, ta cấu hình LILO để hệ thống boot lại 
dùng kernel mới (edit tập tin /etc/lilo.conf). 

boot=/dev/hda

map=/boot/map

install=/boot/boot.b

timeout=50

default=firewall

image=/boot/vmlinuz-2.2.14-5.0

label=ker2214

read-only

root=/dev/hda9

image=/boot/bzImage.myker.11feb2001
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label=myker11feb

root=/dev/hda9

read-only

image=/boot/bzImage.myker-firewall.16mar2001

label=firewall

root=/dev/hda9

read-only
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Linux Servers

Inetd và các dịch vụ mạng

1. Inetd

Unix có hai cách để tổ chức các dịch vụ mạng: hoặc là khởi động 
ngay từ đầu chương trình server dưới dạng daemon, hoặc là để 
công tác khởi động chương trình dịch vụ theo yêu cầu (khi có yêu
cầu kết nối) với sự trợ giúp của một tiến trình daemon khác là
inetd (đọc là inét đê). Trong trường hợp đầu, ta cần cho mỗi dịch 
vụ ít nhất một daemon và tài nguyên của hệ thống bị sử dụng 
ngay cả khi không có yêu cầu kết nối. Còn trong trường hợp sau 
ta cần một daemon cho tất cả các dịch vụ. Tài nguyên hệ thống 
chỉ thực sự bị chiếm dụng khi có yêu cầu kết nối. Vì vậy, chương
trình server dạng daemon thường trực được dùng cho các dịch vụ 
có yêu cầu kết nối thường xuyên như DNS, mail, Web ; còn sơ đồ 
qua inetd dành cho các dịch vụ với tần số sử dụng thưa như ftp,
telnet, secure shell …

Chương trình inetd, còn gọi là super-server, được sử dụng để 
khởi động các daemon phục vụ các dịch vụ mạng. inetd đợi các 
nối mạng sau một số cổng được quy định bởi tập tin cấu hình
/etc/inetd.conf. inetd của RedHat Linux 7.1 sử dụng tập tin 
/etc/xinetd.conf và các tập tin trong thư mục /etc/xinet.d. Khi có 
yêu cầu kết nối, inetd sẽ gọi chương trình server tương ứng để 
thiết lập các kết nối và phục vụ khách hàng. Thông thường, inetd 
được khởi động ngay từ đầu bởi các script dùng cho khởi động 
máy. inetd sẽ đọc file cấu hình /etc/inetd.conf khi được gọi lên bộ 
nhớ. Sau đây là một vài dòng của tập tin /etc/inetd.conf

# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user>
<server_path> <args>

# Echo, discard, daytime, and chargen are used
primarily for testing.
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# To re-read this file after changes, just do a
'killall -HUP inetd'

#time stream tcp nowait root internal

#time dgram udp wait root internal

#

# These are standard services.

#

ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd -l
-a

telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd
in.telnetd

Bên cạnh tập tin cấu hình /etc/inetd.conf, tập tin /etc/services 
cũng được inetd sử dụng để biết các cổng (port) của các chương
trình server. Ví dụ một đoạn của tập tin /etc/services

ftp-data 20/tcp

ftp 21/tcp

fsp 21/udp fspd

ssh 22/tcp # SSH Remote Login Protocol

ssh 22/udp # SSH Remote Login Protocol

telnet 23/tcp

# 24 - private

smtp 25/tcp mail

# 26 - unassigned
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time 37/tcp timserver

time 37/udp timserver

rlp #9; 39/udp resource # resource location

nameserver 42/tcp name # IEN 116

whois 43/tcp nicname

re-mail-ck 50/tcp # Remote Mail Checking Protocol

re-mail-ck 50/udp # Remote Mail Checking Protocol

domain 53/tcp nameserver # name-domain server

domain 53/udp nameserver

Hai tập tin /etc/inetd.conf và /etc/services quan hệ mật thiết với 
nhau. Cột đầu tiên bao gồm tên các dịch vụ mạng và cần phải 
giống nhau. Một dịch vụ muốn được hoạt động nhờ inetd phải 
khai báo cổng mà nó đợi khách hàng thông qua /etc/services và
dòng lệnh khởi động nó trong /etc/inetd.conf. Muốn tắt một dịch 
vụ, ta chỉ cần đặt dấu chú thích # trước dòng miêu tả dịch vụ và
khi đó, inetd sẽ không biết và không gọi dịch vụ đó nữa. Như các
bạn đọc nhận thấy nội dung của cột <server_path> <args> cho 
các dịch vụ là /usr/sbin/tcpd in.telnetd. Chương trình tcpd được 
inetd gọi lên trước để làm một số công tác kiểm tra và ghi log
trước khi chương trình dịch vụ thực được gọi lên. Cụ thể là tcpd
sẽ sử dụng 

Cột <flags> cho biết chương trình inetd có phải đợi (wait) hay
không (nowait) kết nối kết thúc trước khi "tiếp" một kết nối khác. 
Ví dụ trên với telnet cho thấy nhiều chương trình khách có thể 
được phục vụ một lúc qua cùng một cổng telnet 23. Tất nhiên
chương trình server telnet cũng phải được thiết kế thích hợp với
kiểu làm việc đa khách hàng này.
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Cột <user> quy định quyền của tiến trình khi nó được chạy trên
bộ nhớ. Trong trường hợp có nghi ngờ về tính bảo mật của một 
dịch vụ, ta có thể giảm quyền của nó bằng cách thay đổi nội dung 
của cột này.

Qua ví dụ trên ta thấy dịch vụ ftp sẽ được inetd gọi lên thông qua
dòng lệnh /usr/sbin/tcpd in.ftpd -l –a khi có một chương trình
khách hàng dùng giao thức TCP gọi qua cổng 21.

Đọc thêm. Tiến trình được sinh ra như thế nào? Trên một máy 
chủ Unix, thường có hàng chục tiến trình đang đồng thời hoạt 
động. Trên những máy chủ lớn và bận bịu, có thể có hàng ngàn
tiến trình cùng lúc.

Vậy tiến trình được hình thành như thế nào ?

Nếu con người được sinh ra bởi con người thì tiến trình cũng sinh
ra bởi tiến trình. Chỉ có một điều khác là phải cần 2 người làm
cha mẹ mới có trẻ em (trừ những dự định clone người hiện nay), 
còn tiến trình thì chỉ có một tiến trình cha. Khi hệ thống khởi 
động, tiến trình đầu tiên là init. Sau đó, init sẽ sinh ra các tiến 
trình khác cần thiết cho sự hoạt động của hệ thống. Ví dụ mỗi khi 
ta đăng nhập hệ thống, tiến trình login sau khi kiểm tra mật khẩu 
sẽ sinh ra một tiến trình shell để người sử dụng có thể làm việc 
thông qua các dòng lệnh của shell. Có 2 lệnh liên quan tới việc 
hình thành các tiến trình là lệnh fork và execve. Lệnh fork cho 
phép hình thành một tiến trình con giống hệt tiến trình cha và cả 
hai sau đó cùng được song song hoạt động và được HĐH đối xử 
như nhau. Hai tiến trình này chỉ khác nhau về PID và người ta có 
thể biết rằng hiện đang ở tiến trình bằng cách xem giá trị trở về 
của lệnh fork: nếu bằng 0, ta đang ở tiến trình cha, nếu khác 0 thì
đó là PID của tiến trình con. Lệnh execve thì thay thế một tiến 
trình bằng một tiến trình khác. Như vậy, nếu ta đang có một tiến 
trình A, tiến trình B có thể sinh ra từ A bằng cách A fork ra A’ 
rồi trong A’ ta dùng lệnh execve để thay thế A’ bằng B. 

Đoạn chương trình sau cho phép hiểu rõ hơn các miêu tả trên
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if (fork() == 0) {

/* I am the child, I will become ls /usr/bin */

execl("/bin/ls","ls","/usr/bin", (char *) 0);

}

else {

/* I’m parent, do whatever perent’s sopposed to do*/

}

Các biến tấu của execve tạo thành một họ các hàm exec (exec
family). Linux có thêm clone để tạo các threads (tiểu tiến trình).
Trong trường hợp hệ thống quá tải, lệnh fork sẽ không thành
công do tài nguyên hệ thống đã bị vét cạn. Khi đó ta sẽ có thông 
báo lỗi trên màn hình gắn trực tiếp với máy chủ và máy chủ cần 
được xem xét sửa chữa hoặc nâng cấp.

2. FTP

# default: on

# description: The wu-ftpd FTP server serves FTP
connections. It uses \

# normal, unencrypted usernames and passwords for
authentication.

service ftp

{

disable = no

socket_type = stream

wait = no
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user = root

server = /usr/sbin/in.ftpd

server_args = -l -a

log_on_success += DURATION

nice = 10

}

3. POP 3

# default: off

# description: The POP3S service allows remote users
to access their mail \

# using an POP3 client with SSL support such as
fetchmail.

service pop3s

{

disable = no

socket_type = stream

wait = no

user = root

server = /usr/sbin/ipop3d

log_on_success += USERID

log_on_failure += USERID

}
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4. IMAP

# default: off

# description: The IMAP service allows remote users
to access their mail using \

# an IMAP client such as Mutt, Pine, fetchmail, or
Netscape \

# Communicator.

service imap

{

disable = no

socket_type = stream

wait = no

user = root

server = /usr/sbin/imapd

log_on_success += DURATION USERID

log_on_failure += USERID

}
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Domain Name Server

1. Nền tảng 

Trong những năm cuối thập kỷ 60, Ban dự án nghiên cứu của bộ 
quốc phòng Mỹ, ARPA (DARPA về sau), bắt đầu tài trợ một 
mạng máy tính thí nghiệm trên diện rộng, những tổ chức nghiên
cứu được nối cho quan trọng trong nước Mỹ , gọi Mạng quản lý 
đề án nghiên cứu ARPANET. Mục tiêu nguyên thủy của đề án 
ARPANET là cho phép những người đấu thầu chính phủ chia sẻ 
những chi phí hoặc khan hiếm tài nguyên.

Ngay từ lúc bắt đầu, những người dùng của mạng ARPANET sử 
dụng mạng cho sự cộng tác. Sự hợp tác này bắt đầu từ những tập 
tin dùng chung, phần mềm và trao đổi thư tín điện tử - tới sự phát 
triển và nghiên cứu chung sử dụng những máy tính từ xa dùng
chung.

TCP/IP Bộ nghi thức phát triển vào đầu những năm 1980, và
nhanh chóng trở thành là nghi thức nối mạng chủ nhà chuẩn trên
mạng ARPANET. Sự bao gồm protocol trong hệ điều hành BSD
UNIX ở trường đại học California dùng làm phương tiện trong 
việc dân chủ hóa sự truyền thông trong mạng. BSD UNIX là
hoàn toàn miễn phí đối với các trường đại học. Điều này có nghĩa
là sự truyền thông trong mạng - và kết nối ARPANET - trở nên rẻ 
và tổ chức hơn được kết nối vào ARPANET.

Nhiều máy tính được nối tới ARPANET, cũng được nối tới 
những mạng cục bộ , và không lâu nữa những máy tính khác trên
những mạng cục bộ đều truyền thông qua ARPANET. Mạng 
ARPANET nguyên bản trở thành là xương sống của một liên
minh các mạng cục bộ và những mạng dùng TCP/IP, gọi là
Internet.

Vào năm 1988, DARPA quyết định sự thí nghiệm đã kết thúc. Bộ 
quốc phòng bắt đầu giải tán mạng ARPANET. Một mạng khác, 
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được tài trợ bởi hội Khoa học Cơ Bản Quốc gia và gọi là
NSFNET, thay thế mạng ARPANET như là xương sống của 
Internet.

Gần đây hơn , mùa xuân 1995, Internet đã làm một sự chuyển 
tiếp từ việc tài trợ công khai NSFNET như một xương sống. 
Ngày nay, đã có hàng triệu kết nối Internet của nhiều máy tính 
trên thế giới kết nối vào Internet. Thật ra, một tỉ lệ quan trọng 
những máy tính không-PC trên thế giới được nối tới Internet. 

Từ Internet , và "internets" nói chung, là theo thứ tự. Trong cách 
viết, sự khác nhau giữa chúng có vẻ như rất ít: cái thứ nhất luôn 
được viết hoa, cái kia thì không . Sự khác biệt giữa chúng có ý
nghĩa riêng. Internet, với chữ I hoa để cập đến mạng mà cuộc 
sống của nó khởi nguồn từ ARPAnet và tiếp tục đến ngày nay, nó
là sự liên minh của các mạng TCP/IP kết nối trực tiếp hay gián 
tiếp vào xương sống thương mại của Mỹ. 

Xét kỹ hơn, nó thường chỉ gồm nhiều mạng khác nhau -
commercial TCP/IP backbones, regional TCP/IP networks, mạng 
TCP/IP của chính phủ Mỹ networks, và mạng TCP/IP của các 
quốc gia khác trên thế giới kết nối với nhau thông qua mạch số 
tốc độ cao. 

Từ internet viết thường, nói cách khác , chỉ đơn giản là bất cứ 
mạng nào được xây dựng lên từ nhiều mạng nhỏ hơn sử dụng 
cùng một giao thức kết nối mạng. Từ internet (chữ "i" nhỏ) là
không cần thiết kết nối vào Internet (chữ "I" lớn), hay cũng 
không nhất thiết phải dùng giao thức TCP/IP như là một chuẩn 
kết nối chung. 

Thuật ngữ "intranet" chỉ là một thành ngữ tiếp thị cho những 
mạng internet (i nhỏ) dựa trên TCP/IP , dùng để nhấn mạnh công 
dụng của công nghệ được phát triển và giới thiệu trên Internet
trong nội bộ các mạng hợp tác của các công ty. . Từ "extranet," 
nói cách khác, là internet có kết nối đến các công ty thành viên
hay các công ty con của nó, các nhà cung cấp và khách hàng.
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2. Lịch sử của Domain Name System

Suốt những năm 70, mạng ARPAnet còn rất nhỏ , một cộng đồng 
thân thiện của vài trăm máy tính. Với một file duy nhất 
HOSTS.TXT, chứa đựng tất cả các thông tin bạn cần biết về 
những máy khác: nó chứa ánh xạ tên  địa chỉ cho tất cả các 
máy được kết nối vào ARPAnet. Tương tự như tập tin host trên
Unix , /etc/hosts, được biên dịch từ HOSTS.TXT .

HOSTS.TXT được bảo trì bởi tổ chức SRI (Network Information
Center) và được phân phối từ một máy đơn, SRI-NIC[1]. Các nhà
quản trị ARPAnet thường gửi thư điện tử đến NIC, tuần tự ftp 
đến SRI-NIC và gắn vào tập tin HOSTS.TXT hiện hành. Các sự 
thay đổi của chúng được biên dịch vào file HOSTS.TXT mới một 
hoặc 2 lần trong tuần. Cùng với sự phát triển của ARPAnet, mô 
hình này trở nên không thích hợp. Kích thước của file 
HOSTS.TXT tăng lên theo sự phát triển của các máy kết nối vào
ARPAnet . Hơn thế nữa , lưu lượng được sinh ra bởi quá trình
cập nhật tăng lên nhanh hơn: mỗi máy thêm vào không chỉ là một 
kết nối khác được thêm vào host mà còn là những xu hướng cập 
nhật từ các máy khác từ SRI-NIC.

[1] SRI là Stanford Research Institute trong Menlo Park,
California. SRI kết hợp nhiều lãnh vực nghiên cứu khác nhau bao 
gồm cả mạng máy tính.

Và khi ARPAnet chuyển sang dùng TCP/IP protocols,
dân số của mạng bùng nổ. Bây giờ một vấn đề nảy sinh 
với tập tin HOSTS.TXT:

Lưu lượng và tải 

SRI-NIC, thuật ngữ của lưu lượng và tải 
của bộ xử lý xoay quanh việc phân phối 
file đã trở nên không thể chấp nhận được, 
was becoming unbearable.

Đụng độ tên
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Không thể có 2 hosts trong tập tin HOSTS.TXT được phép có 
cùng tên. Tuy nhiên , trong khi NIC có thể gán địa chỉ theo cách
đảm bảo tính duy nhất, nó không có quyền thông qua các tên
hosts đó. Không có cách nào ngăn cản một ai đó thêm vào một 
host với tên đụng độ và phá vỡ toàn bộ cơ chế. Một ai đó thêm
vào một host với tên trùng với server mail chính của hệ thống 
chẳng hạn, có thể sẽ làm sụp đổ toàn bộ hệ thống mail của 
ARPAnet.

Tính toàn vẹn 

Bảo trì tính toàn vẹn của tập tin trên mạng đang mở rộng trở nên
ngày càng khó khăn. Cùng lúc đó một tập tin HOSTS.TXT mới có 
thể trở nên lớn hơn cùng với sự tăng trưởng của ARPAnet.

Các thành viên điều hành của ARPAnet mở cuộc nghiên cứu cho 
một hậu bối của file HOSTS.TXT. Mục tiêu của họ là tạo ra một 
hệ thống có thể giải quyết các vấn đề kế thừa từ một hệ thống 
bảng các tên host thống nhất . Hệ thống mới phải cho phép quản 
trị cục bộ dữ liệu , và cho phép dữ liệu đó trở nên có hiệu lực trên
toàn cục. 

Sự giảm tập trung của việc quản trị sẽ giảm thiểu vấn đề cổ chai 
cho 1 máy đơn và giải phóng vấn đề lưu lượng. Sự quản lý cục bộ 
sẽ làm cho tác vụ giữ cho dữ liệu luông được cập nhật trở nên dễ 
hơn nhiều. Nó phải dùng không gian tên kế thừa cho các tên máy.
Điều này sẽ đảm bảo tính duy nhất của các tên.

Paul Mockapetris, khi đó dùng USC's Information Sciences
Institute, chịu trách nhiệm cho việc thiết kế kiến trúc của hệ 
thống mới. Năm 1984, ông công bố RFCs 882 và 883, mô tả 
Domain Name System. Các RFCs được hoàn chỉnh bởi RFCs 
1034 và 1035, mô tả chi tiết hiện tại cho Domain Name 
System.[2] RFCs 1034 và 1035 có nhiều tranh cãi hiện nay bởi 
nhiều RFCs khác về vấn đề an toàn bảo mật DNS, vấn đề hiện 
thực , vấn đề quản trị , cơ chế cho việc cập nhật động các name 
servers và cho việc an toàn dữ liệu tên miền. 



136

[2] RFCs có nghĩa là Request for Comments , là một phần của 
quá trình thông tin cho việc giới thiệu một kỹ thuật mới trên
Internet. RFCs là được phân phối miễn phí và chứa khá nhiều mô 
tả kỹ thuật cho công nghệ mà nó giới thiệu do đó nó thường phục 
cho đối tượng là các nhà hiện thực 

3. Domain Name Space

Cơ sở dữ liệu phân tán của DNS được chỉ mục bởi domain name, 
về bản chất mỗi domain name chỉ là một phần trong một hệ thống 
cây nghịch đảo (domain name space), như hình vẽ bên dưới. Cấu 
trúc cây có thứ tự đó tương tự như hệ thống file của UNIX. Cây 
có một điểm gốc root và có thể rẻ nhánh ở những điểm giao nhau 
(node), chiều sâu của cây tối đa là 127 cấp.

4. Domain Names

Mỗi node trong cây có một nhãn (tối đa 63 ký tự). Tên domain
name đầy đủ của một node trong cây là một chuỗi các nhãn đi từ 
node đến root.
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Trong DNS, những node ngang hàng với nhau có cùng một node 
cha phải có tên khác nhau.

Domains:

Domain chỉ là một nhánh con của domain name 
space.

Domain name của một domain tương tự như
domain name của một node ở vị trí cao nhất của 
domain đó, xem hình vẽ:

Figure 1.2 purdue.edu domain

Tương tự trong hệ thống filesystem, ở mức cao nhất trong thư
mục /usr, ta có mốt node /usr.
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Figure 1.3 The /usr directory

Một domain name có thể nằm trong nhiều nhánh, và cũng có thể 
trong nhiều domain, ví dụ, domain name pa.ca.us là một phần 
của ca.us domain và cũng là một phần của domain us, Figure 1.4

Figure 1.4: A node in multiple domains

5. Internet Domain Name Space

* Top-Level Domains:
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Internet domain name space được tổ chức thành 7 domain cơ bản:

com : Commercial organizations, such as Hewlett-
Packard (hp.com), Sun Microsystems (sun.com), and IBM
(ibm.com)

edu :Educational organizations, such as U.C. Berkeley
(berkeley.edu) and Purdue University (purdue.edu)

gov :Government organizations, such as NASA
(nasa.gov) and the National Science Foundation (nsf.gov)

mil :Military organizations, such as the U.S. Army
(army.mil) and Navy (navy.mil)

net : Networking organizations, such as NSFNET
(nsf.net)

org : Noncommercial organizations, such as the
Electronic Frontier Foundation (eff.org)

int : International organizations, such as NATO (nato.int)

Ngày nay có thêm một số khác như: firm, shop, wem và nom.
đồng thời người ta cũng mở rộng thêm dựa trên top-level
domains đó như top_level domain của Việt Nam là vn, có những 
subdomain như edu.vn và com.vn.

6. Name Servers and Zones

Name server là chương trình lưu những thông tin về domain 
name space. Name server có đầy đủ các thông tin về những phần 
của domain name space (được gọi là một zone), những thông tin 
đó được load từ file hoặc từ name server khác. Sau đó name 
server đó sẽ nói rằng nó được uỷ quyền cho zone đó. Name 
server cũng có thể authoritative cho nhiều zone.
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Figure 1.5: The edu domain broken into zones

Types of Name Servers:

Người ta chia làm 2 loại: primary master và secondary master.

Primary master name server của một zone lấy dữ 
liệu của zone từ một file trên máy.

Secondary master name server (slave) của một 
zone lấy dữ liệu của zone từ name server khác đã
được ủy quyền cho nó.

Khi secondary được khởi động, nó sẽ tìm master name server của 
nó và lấy dữ liệu về máy, quá trình này được gọi là zone transfer.
Slave thường lưu dữ liệu này vào một file, về sau nếu slave được 
khởi động lại thì nó sẽ đọc dữ liệu từ file này và kiểm tra xem dữ 
liệu đó có còn sử dụng được nữa hay không, nếu không nó sẽ 
thực hiện động tác zone transfer nửa để lấy dữ liệu mới hơn. Điều 
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này tránh cho slave thực hiện việc zone transfer trong khi dữ liệu 
vẫn không thay đổi.

Resolvers

Resolver là những client truy xuất name server. Những chương
trình trên máy cần những thông tin về domain name đều dùng
resolver.

Resolver đảm trách việc:

Hỏi name server (Querying a name server).

Phân giải kết quả (Interpreting responses).

Trả kết quả về cho chương trình đã yêu
cầu.(Returning the information to the programs 
that requested it).

Resolution (Phân giải)

Name server không những chỉ cung cấp cho ta những dữ liệu về 
những zones mà nó được ủy quyền, nó còn có thể đi tìm thông
qua domain name space mà không được ủy quyền để lấy dữ liệu, 
quá trình này gọi là name resolution hoặc resolution.

Root Name Servers:

Root name servers có vai trò rất quan trọng trong việc phân giải. 
Quá trình phân giải được bắt đầu từ những root name servers, 
điều này làm cho root name server quyết định quá trình hoạt động 
của DNS, vì vậy nếu tất cả các Internet root name server đều bị 
hư thì quá trình phân giải trong Internet sẽ bị đình trệ, do đó để 
tránh tình trạng này người ta thiết lập đến 13 root name server 
phân bố trên những vùng khác nhau. 2 ở MILNET (the U.S. 
military's portion of the Internet), 1 ở SPAN (NASA’s internet), 2 
ở châu Âu, và 1 ở Nhật Bản.
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Figure 1.6: Resolution of girigiri.gbrmpa.gov.au on the
Internet

Local name server hỏi root name server về địa chỉ của 
girigiri.gbrmpa.gob.au và được chỉ đến au name servers. Sau đó
local name server đến hỏi au name server với cùng câu hỏi trên
và được chỉ đến gov.au name server, gov.au name server chỉ 
local name server đến gbrmpa.gov.au name server. cuối cùng
local name server hỏi gbrmpa.gov.au name server về địa chỉ trên
và nhận được câu trả lời.

Mapping Addresses to Names
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Những nodes trong domain in-addr.arpa được gán sau những số ở 
dạng dotted-octet cũa địa chỉ IP và có thể có tối đa 256 
subdomain.

Theo hình dưới đây nếu địa chỉ IP của winnie.corp.hp.com là
15.16.192.152 thì subdomain in-addr.arpa tương ứng là
152.192.16.15.in-addr.arpa.

Caching

Name server có thể lưu lại những kết quả đã hỏi trước đó để dùng
khi được hỏi lần sau (caching), giúp tăng tốc độ trả lời cho những 
lần truy vấn sau, hơn nửa caching cũng có thể giúp ta tránh việc 
hỏi root name server lần nữa.

Figure 1.7: addr.arpa domain
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Figure 1.8: Resolving baobab.cs.berkeley.edu

Time to Live:

Những dữ liệu được cache lại trong Name server không thể tồn 
tại vinh viễn, vì dữ liệu đó có thể được thay đổi bởi name server 
phụ trách cho dữ liệu đó. Việc này được thực hiện bởi người quản 
trị của zone đó trong việc khai báo Time to Live (TTL) cho dữ 
liệu đó, TTL là thời gian mà các name server khác có thể cache 
dữ liệu trong bao lâu. Sau thời gian đó name server đó phải hủy 
tất cả các cache đó và đi lấy dữ liệu mới.

7. Setup BIND

7.1 Setting up DNS Data:

Ta cấu hình nhiều file cơ sở dữ liệu (database files) trong đó một 
file ánh xạ tất cả host name vào địa chỉ, và file khác ánh xạ từ địa 
chỉ vào host name (phân giải ngược). và file /etc/named.conf.

The database file:
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Tất cả các entries trong database file được gọi là NDS resource
records. Không phân biệt in hoa.Ta có các loại resource records 
trong database sau:

SOA record :Indicates authority for this zone data

NS record :Lists a name server for this zone

Other records :Data about hosts in this zone

A :Name-to-address mapping

PTR :Address-to-name mapping

CNAME :Canonical name (for aliases)

SOA Records:

Entry đầu tiên trong file là SOA (start of authority) resource
record. SOA record xác định name server này là nguồi thông tin 
tốt nhất của zone này.

vnuhcm.edu.vn. IN SOA vnuserv.vnuhcm.edu.vn.
root.vnuhcm.edu.vn. (

1 ; Serial

10800 ; Refresh after 3 hours

3600 ; Retry after 1 hour

604800 ; Expire after 1 week

86400 ) ; Minimum TTL of 1 day

Tên miền vnuhcm.edu.vn. phải ở vị trí cột đầu 
tiên và kết thúc bằng dấu chấm.

IN là Internet.

vnuserv.vnuhcm.edu.vn là tên của primary master 
name server của dữ liệu này.
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root.vnuhcm.edu.vn là địa chỉ mail của người phụ 
trách dữ liệu này. Lưu ý là địa chỉ mail thay thế 
dấu @ bằng dấu chấm sau root

Dấu ( ) cho phép ta mở rộng ra viết thành nhiều 
dòng. Tất cả các tham số trong dấu ( ) được dùng
cho các slave name servers

Serial : Khi một slave name server kết nối với 
master server để lấy dữ liệu, trước tiên nó sẽ kiểm 
tra số serial, nếu số serial của master lớn hơn tức 
là dữ liệu đã hết hạn sử dụng và nó sẽ load lại dữ 
liệu mới. vì vậy khi ta cập nhật dữ liệu trên name
server ta nên tăng số serial.

refres : Khoảng Thời gian (giây) mà slave biết 
phải kiểm tra lại dữ liệu có còn sử dụng được 
không.

retry : Nếu slave không thể kết nối với master 
name server sau một khoảng thời gian refresh thì
nó sẽ cố gắng kết nối lại sau retry giây.

expire: Nếu slave không thể kết nối với master 
server sau khoảng thời gian expire giây, thì slave
sẽ không trả lời cho vùng dữ liệu đó khi được truy 
vấn, vì nó cho rằng dữ liệu này đã quá củ.

TTL : Time To Live, giá trị này được dùng cho
tất cả các resource record trong file cơ sở dữ liệu. 
giá trị này cho phép những server khác cache lại 
dữ liệu trong 1 khoảng thời gian xác đĩnh TTL.

NS Records:

Những entry tiếp theo là NS (name server) resource record.

vnuhcm.edu.vn.IN NSvnuserv.vnuhcm.edu.vn.

Record này xác định name server của zone vnuhcm.edu.vn
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Address and Alias Records

Tiếp theo ta tạo ánh xạ name-to-address (từ tên vào địa chỉ).

;

; Host addresses

;

localhost.vnuhcm.edu.vn. IN A 127.0.0.1

vnuserv.vnuhcm.edu.vn. IN A 172.16.1.2

server.vnuhcm.edu.vn. IN A 172.16.1.4

wwwINCNAME vnuserv.vnuhcm.edu.vn.

Khi một name server tìm kiếm một tên và tìm thấy CNAME 
record thì nó sẽ thay thế tên đó bằng canonical name và tiếp tục 
tìm với tên mới. ví dụ. khi name server tìm www.vnuhcm.edu.vn,
nó phát hiện một CNAME record trỏ đến 
vnuserv.vnuhcm.edu.vn, sau đó vnuserv.vnuhcm.edu.vn sẽ được 
tìm và kết quả trả về là cả 2.

MX Records

Khai báo cho mail, tất cả các mail sẽ được chuyển đi dự vào MX
record này.

vnuhcm.edu.vnINMX0vnuserv.vnuhcm.edu.vn

vnuhcm.edu.vnINMX5server.vnuhcm.edu.vn

Các giá trị 0, 5 xác định độ ưu tiên của mail server. Giá trị càng
nhỏ độ ưu tiên càng cao. 2 dòng trên có nghĩ sau: mail của miền 
vnuhcm.edu.vn sẽ được nhận bởi máy vnuserv.vnuhcm.edu.vn và
server.vnuhcm.edu.vn trong đó máy vnuserv.vnuhcm.edu.vn sẽ 
có độ ưu tiên hơn. Có nghĩa là mail sẽ được đưa về máy 
vnuserv.vnuhcm.edu.vn, chỉ đưa về máy server.vnuhcm.edu.vn 
khi vnuserv.vnuhcm.edu.vn quá bận hay bị down.

PTR Records
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Tiếp theo ta tạo ánh xạ address-to-name (từ địa chỉ vào tên) trong
tập tin db.172.16.1

2.1.16.172.in-
addr.arpa.INPTRvnuserv.vnuhcm.edu.vn.

4.1.16.172.in-
addr.arpa.INPTRserver.vnuhcm.edu.vn.

Loopback Address

Name server cũng cần một cơ sở dữ liệu khác để lấy thông tin 
bên trong máy, như sau:

0.0.127.in-addr.arpa. IN SOA
vnuserv.vnuhcm.edu.vn. root.vnuhcm.edu.vn. (

1 ; Serial

10800 ; Refresh after 3 hours

3600 ; Retry after 1 hour

604800 ; Expire after 1 week

86400 ) ; Minimum TTL of 1 day

0.0.127.in-addr.arpa.INNS
vnuserv.vnuhcm.edu.vn.

1.0.0.127.in-addr.arpa.INPTRlocalhost.

The Root Cache Data:

Bên cạnh những thông tin cục bộ, name server cũng cần biết vị trí 
của các root domain name server. Ta có file named.root như sau:

; formerly NS.INTERNIC.NET

;

. 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.

A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4

;
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; formerly NS1.ISI.EDU

;

. 3600000 NS B.ROOT-SERVERS.NET.

B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.9.0.107

;

; formerly C.PSI.NET

;

. 3600000 NS C.ROOT-SERVERS.NET.

C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.33.4.12

;

; formerly TERP.UMD.EDU

;

. 3600000 NS D.ROOT-SERVERS.NET.

D.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.8.10.90

;

; formerly NS.NASA.GOV

;

. 3600000 NS E.ROOT-SERVERS.NET.

E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.203.230.10

;

; formerly NS.ISC.ORG
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;

. 3600000 NS F.ROOT-SERVERS.NET.

F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.5.5.241

;

; formerly NS.NIC.DDN.MIL

;

. 3600000 NS G.ROOT-SERVERS.NET.

G.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.112.36.4

;

; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL

;

. 3600000 NS H.ROOT-SERVERS.NET.

H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.63.2.53

;

; formerly NIC.NORDU.NET

;

. 3600000 NS I.ROOT-SERVERS.NET.

I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.36.148.17

;

; temporarily housed at NSI (InterNIC)

;
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. 3600000 NS J.ROOT-SERVERS.NET.

J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.10

;

; housed in LINX, operated by RIPE NCC

;

. 3600000 NS K.ROOT-SERVERS.NET.

K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 193.0.14.129

;

; temporarily housed at ISI (IANA)

;

. 3600000 NS L.ROOT-SERVERS.NET.

L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.32.64.12

;

; housed in Japan, operated by WIDE

;

. 3600000 NS M.ROOT-SERVERS.NET.

M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 202.12.27.33

; End of File

7.2 Setting Up a BIND Configuration File
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Sau khi tạo xong file cơ sở dữ liệu, name server cần phải được 
hướng dẫn để đọc file dữ liệu đó bằng cách cấu hình file
/etc/named.conf như sau:

options {

directory "/var/named";

// Place additional options here.

forwarders {

172.16.1.2;

};

};

directory "/var/named" : Khai báo vị trí lưu
các file cơ sở dữ liệu.

forwarders 172.16.1.2 : Local name server
sẽ đi hỏi name server có IP address là
172.16.1.2 khi Local name server không
giải được.

zone "vnuhcm.edu.vn" in {

type master;

file "db.vnuhcm.edu.vn";

};

type : loại name server

otype masternếu là primary
name server.

otype slavenếu là secondary
name server.

file "db.vnuhcm.edu.vn" : tên file cơ sở dữ
liệu.
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zone "." in {

type hint;

file "db.cache";

};

Dòng cấu hình để name server dùng cache.

Như vậy cấu hình hoàn chỉ của file /etc/named.conf 
là:

options {

directory "/var/named";

// Place additional options here.

forwarders {

172.16.1.2;

};

};

zone "." in {

type hint;

file "db.cache";

};

zone "vnuhcm.edu.vn" in {

type master;

file "db.vnuhcm.edu.vn";

};

zone "0.0.127.in-addr.arpa" in {
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type master;

file "db.127.0.0";

};

zone "1.16.172.in-addr.arpa" in {

type master;

file "db.172.16.1";

};

zone "hcmut.edu.vn" in {

type slave;

file "db.hcmut.edu.vn";

masters {

172.28.2.2;

};

};

zone "28.172.in-addr.arpa" in {

type slave;

file "db.172.16.1";

masters {

172.28.2.2;

};

};
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Một số quy ước:

Field thứ 2 trong khai báo zone của file /etc/named (zone 
"vnuhcm.edu.vn" và zone "1.16.172.in-addr.arpa")có thể giúp ta 
một số khai báo nhanh chóng trong file cơ sở dữ liệu sau:

vnuserv.vnuhcm.edu.vn. INA172.16.1.2

có thể viết:

vnuservINA172.16.1.2

2.1.16.172.in-addr.arpa.IN PTR
vnuserv.vnuhcm.edu.vn.

có thể viết

2INPTRvnuserv.vnuhcm.edu.vn.

@ IN SOA terminator.movie.edu.
al.robocop.movie.edu. (

1 ; Serial

10800 ; Refresh after 3 hours

3600 ; Retry after 1 hour

604800 ; Expire after 1 week

86400 ) ; Minimum TTL of 1 day

tương đương với:

vnuhcm.edu.vn. IN SOA terminator.movie.edu.
al.robocop.movie.edu. (

1 ; Serial

10800 ; Refresh after 3 hours

3600 ; Retry after 1 hour

604800 ; Expire after 1 week

86400 ) ; Minimum TTL of 1 day

Nếu field đầu của một entry trong file cơ sở dữ liệu là các khoảng 
trắng hay spacebar thì nó sẽ lấy resource record ngay dòng trên
của nó. Ví dụ:
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server1INA172.16.1.4

INA172.16.1.5

Tương đương với:

server1INA172.16.1.4

server1INA172.16.1.5

7.3 Khởi động primary name server:

Ta dùng script khởi động:

Trong linux 6.2: /etc/rc.d/init.d/named start

Trong linux 7.1: /etc/init.d/named start

7.4 Chương trình nslookup:

Trong linux để khai báo dùng name server, ta cấu hình trong file
/etc/resolv.conf.

Ta thêm các dòng sau vào file /etc/resolv.conf:

Nameserver 172.16.1.2

Để dùng chương trình nslookup ta gỏ lệnh nslookup tại dấu nhắc 
lệnh:

bash-2.03# nslookup

Default Server: vnuserv.vnuhcm.edu.vn

Address: 172.16.1.2

> www.vnuhcm.edu.vn

Server: vnuserv.vnuhcm.edu.vn

Address: 172.16.1.2

Name: server.vnuhcm.edu.vn
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Address: 172.16.1.4

Aliases: www.vnuhcm.edu.vn

Để kiểm tra domain mail ta dùng lệnh: set 
type=mx

Ví dụ:

> set type=mx

> vnuhcm.edu.vn

Server: vnuserv.vnuhcm.edu.vn

Address: 172.16.1.2

vnuhcm.edu.vn preference = 0, mail exchanger =
vnuserv.vnuhcm.edu.vn

vnuhcm.edu.vn nameserver =
vnuserv.vnuhcm.edu.vn

vnuserv.vnuhcm.edu.vn internet address =
172.16.1.2
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Bảo mật Linux

1. Tại sao cần phải bảo mật hệ thống ?

Trong thế giới thay đổi từng ngày trong việc truyền thông dữ liệu 
toàn cầu, những kết nối Internet rẻ tiền và tốc độ ngày một nhanh 
hơn thì việc bảo mật hệ thống là một vấn đề hết sức hữu ích. Bảo 
mật là một đòi hỏi thiết yếu bởi vì những máy tính mang tính 
toàn cầu đang ngày càng trở nên kém an toàn. Thử tưởng tượng 
một gói dữ liệu khi di chuyển từ điểm A sang điểm B, gói dữ liệu 
này có thể đi qua nhiều điểm trên mạng và nếu như tại một máy 
nào đó người sử dụng có thể lấy thông tin trên gói dữ liệu này và
biết các thông tin chi tiết của máy gửi, họ có thể sử dụng các kỹ 
thuật cao để truy nhập bất hợp pháp vào máy gửi và có thể phá 
hỏng máy này hoặc toàn bộ hệ thống tùy theo mức độ thao tác. 
Những thao tác mà các người sử dụng bất hợp pháp này có thể 
làm trên hệ thống là ăn cắp thông tin hệ thống, từ chối các dịch 
vụ sử dụng trên hệ thống.

Mục đích của việc bảo mật là thông báo cho người sử dụng, 
phòng ban trong hệ thống biết các vấn đề về việc bảo vệ thông tin 
và kỹ thuật của họ. Các luật bảo mật cũng chỉ dẫn cho họ biết 
thông tin về các máy mà họ có thể gặp trong đường mạng. 

2. Bảo mật là gì ?

Trước hết phải nhận ra một điều là không có một hệ thống nào là
hoàn toàn bảo mật tuyệt đối. Tất cả những gì mà nhà quản trị có 
thể làm là tăng thêm sự khó khăn cho người dùng khi họ có ý 
định thâm nhập hệ thống. Nhà quản trị hệ thống cần phải quyết 
định sự cân bằng giữa các mục đích, ý định sử dụng của hệ thống. 
Cần phải quyết định mức độ bảo mật cần thiết cho hệ thống của 
mình.

Đối với các nhà cung cấp sản phẩm thì mục tiêu của họ là cung
cấp càng nhiều các dịch vụ càng tốt, đơn giản hóa các việc sử 
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dụng dịch vụ trong hệ thống, và nói chung là tất cả những gì mà
họ có thể làm để cho sản phẩm có thể tiêu thụ nhiều. Việc này vô
hình chung đã làm cho nhà quản trị hệ thống trở nên phức tạp 
hơn. Bởi vì các dịch vụ đa dạng má các nhà cung cấp phát triển 
có thể trở thành cổng sau cho các cracker có thể thâm nhập hệ 
thống.

Như vậy, có thể mô tả sự tác động của việc này đối với các nhà
quản trị như sau :

+ Các dịch vụ chống lại các vấn đề bảo mật : như đã nói ở trên thì
các dịch vụ mà các nhà cung cấp sản phẩm phát triển có thể cho 
phép người dùng sở hữu các nguồn tài nguyên trên hệ thống và dĩ
nhiên là điều này hoàn toàn không đòi hỏi một chứng thực nào
cả. Đây là một việc hết sức nguy hiểm cho hệ thống và nhiệm vụ 
của nhà quản trị là cần phải quyết định hạn chế các dịch vụ cần 
thiết trong hệ thống hơn là bảo mật cho các dịch vụ này.

+ Dễ dàng trong sử dụng thì khó khăn trong bảo mật : một hệ 
thống mà dễ dàng cho phép sự thâm nhập của người dùng là một 
điều hết sức nguy hiểm cho việc bảo mật hệ thống. Nên có cơ chế 
chứng thực cho mỗi sử dụng, điều này có thể gây rắc rối trong 
việc sử dụng nhưng nó làm cho hệ thống trở nên an toàn hơn, đặc 
biệt nếu có thể thì nên áp dụng cơ chế chứng thực thường xuyên
để tăng thêm phần bảo mật cho hệ thống.

+ Kết quả của sự bảo mật chính là giảm sự mất mát thông tin : 
việc thiết lập các cơ chế bảo mật như sử dụng firewall, cơ chế 
chứng thực, nghiêm ngặt trong vấn đề sử dụng tương ứng sẽ làm
giảm bớt sự mất mát thông tin, mất mát dịch vụ, … Điều này
tương ứng với cái giá phải trả cho các nhà quản trị.

3. Cần phải bảo vệ những gì trong hệ 
thống

Trước khi quyết định việc bảo mật hệ thống thì nhà quản trị cần 
phải biết xem mình cần phải bảo vệ những gì trong hệ thống đó. 
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Những thông tin sau có thể giúp cho nhà quản trị có thể biết thêm
thông tin về những vấn đề cần bảo vệ trong hệ thống :

+ Sự liều lĩnh trong bảo mật : có thể khiến cho một người thâm 
nhập không hợp pháp có thể thành công trong việc thâm nhập. 
Liệu người này có thể thực thi các chương trình trong hệ thống, 
hay truy cập các tập tin hệ thống cũng như làm hại đến hệ thống. 
Những hoạt động này có thể khiến cho hệ thống ngừng hoạt động 
không, họ có thể khiến cho hệ thống trở nên rối tung, …

+ Luồng : thông thường khi một người sử dụng thâm nhập vào hệ 
thống không có chứng thực thì thread chính là cách thông thường 
mà họ được cung cấp. Nhà quản trị cần phải quyết định xem 
những người nào được phép truy cập vào hệ thống thông qua 
mạng và những phân luồng nào mà họ được phép sử dụng. Có rất 
nhiều người thâm nhập qua hệ thống thông qua phân luồng này,
nhà quản trị cần phải xem xét họ là một trong những kiểu người 
thâm nhập nào dưới đây :

Curious : loại thâm nhập vào hệ thống và chỉ muốn xem 
hệ thống thuộc loại nào cũng như những dữ liệu của hệ 
thống.

Malicious : loại này thường làm chết hệ thống mà họ xâm 
nhập, thay đổi website hệ thống, hoặc là khiến cho nhà
quản trị phải tốn nhiều thời gian trong việc khôi phục lại 
những gì mà họ phá hoại.

Hight-Profile Intrunder : loại xâm nhập này thường cố 
gắng sử dụng hệ thống mà họ đang thâm nhập để truy cập 
ra bên ngoài, hoặc có thể là để quảng cáo cho tài năng của 
chính mình.

Competition : loại này thì thích thú với các thông tin dữ 
liệu trong hệ thống. Họ có thể là một người nào đó mà có
thể nghĩ rằng hệ thống của nhà quản trị có gì đó hấp dẫn 
đối với họ.
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Borrower : loại này thích thong dong trong hệ thống của 
nhà quản trị, sử dụng các dịch vụ server như irc, DNS, …

Leapfrogger : loại này thích sử dụng hệ thống của nhà
quản trị để kết nối với các hệ thống khác, nếu như hệ 
thống của nhà quản trị có chức năng hoạt động như một 
gateway thì họ thường cố gắng làm cho hệ thống trở nên
không tin tưởng đối với các hệ thống khác.

4. Phát triển quy tắc bảo mật

Việc tạo nên một quy tắc bảo mật đơn giản, tổng quát cho hệ 
thống để mọi người dùng trong hệ thống có để đọc hiểu nó dễ 
dàng và thực hành theo. Điều này có thể bảo vệ dữ liệu của hệ
thống được an toàn như là các thông tin riêng tư của các người 
dùng. Một số điều cần nhận biết để thêm vào là : ai là người được 
quyền kết nối vào hệ thống, ai được phép cài đặt các phần mềm, 
ai là người sở hữu các dữ liệu, …

Một quy tắc bảo mật tổng quát chấp nhận được khởi đầu bằng 
câu như sau :

Cái gì không cho phép thì sẽ bị cấm

5. Các bước để phát triển các quy tắc 
bảo mật

Việc thiết lập quy tắc bảo mật đòi hỏi phải qua các bước nhất 
định mà nhà quản trị cần phải tuân thủ chặt chẽ :

+ tìm xem những gì mà nhà quản trị cần phải bảo vệ trong 
hệ thống, cũng như là tìm hiểu xem là cần phải bảo vệ từ 
những địa điểm nào.
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+ quyết định các phân luồng, xem xét các tiến trình đang
tiếp diễn và tìm xem tiến trình nào làm suy yếu hệ thống 
để tối ưu hệ thống. 

Một trong những lý do quan trọng để thiết lập các quy tắc bảo 
mật là phải chắc chắn rằng nó có tác động đáng giá cho việc phát 
triển các việc bảo mật này. Chẳn hạn như cần phải biết các tài sản 
trong hệ thống bao gồm những gì, có thể ví dụ một hệ thống 
thông thường bao gồm những tài nguyên sau :

+ phần cứng : CPU, bảng mạch chính, bàn phím, màn
hình, máy trạm, máy cá nhân, máy in, ổ đĩa, các đường 
truyền thông, router, …

+ phần mềm : nguồn của các chương trình, các chương
trình object, các util, nhìn chung là các chương trình hữu 
ích cho hệ thống.

+ dữ liệu : đang thực thi, lưu trữ trên mạng, backup, nhật 
ký hằng ngày,

+ nhân lực : người dùng, những người cần thiết hoạt động 
trên hệ thống.

+ tài liệu : trong chương trình, phần cứng, hệ thống, các 
hàm cục bộ quản trị.

+ tài nguyên cung cấp : giấy, mẫu in, các phương tiện hổ 
trợ hệ thống khác.

Có một số vấn đề cần nhận rõ khi phát triển một quy tắc bảo mật 
mà nhà quản trị không thể bỏ qua được liệt kê dưới đây là :

+ ai là người được phép sử dụng tài nguyên

+ các mục đích của việc sử dụng tài nguyên

+ ai là người được chứng thực cho việc sử dụng các kết 
nối và sử dụng trên

+ ai có thể là người có thể quản trị hệ thống
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+ quyền lợi và nhiệm vụ của người dùng trong hệ thống là
gì

+ quyền lợi và nhiệm vụ của nhà quản trị ngược lại đối 
với các người dùng trong hệ thống.

+ cần phải làm gì với các thông tin nhạy cảm

Chúng ta sẽ thảo luận rõ hơn trong phần sau đây các thông tin nói 
trên :

+ ai là người được phép sử dụng tài nguyên : một bước cơ
bản là nhà quản trị phải quyết định ai là người được phép 
sử dụng tài nguyên và dịch vụ trong hệ thống. Quy tắc 
này nhất thiết phải chỉ định rõ ràng ai là người được 
chứng thực sử dụng các dịch vụ này.

+ mục đích của việc sử dụng các tài nguyên : sau khi
quyết định được ai là người được phép sử dụng tài nguyên
trên hệ thống thì một điều cần thiết là cung cấp các hướng 
dẫn cho những việc sử dụng tài nguyên hệ thống được 
chấp nhận. Nhất thiết nhà quản trị cần phải có những 
hướng dẫn khác nhau cho nhiều loại người dùng khác
nhau. Quy tắc cần phải chỉ định những sử dụng cho phép 
cũng như những sử dụng không cho phép. Cũng cần thiết 
là chỉ định những loại người dùng bị ngăn cấm. Nên chỉ 
định một cách hạn chế các người dùng và chứng thực. 
Những điểm trình bày dưới đây nên được kiểm tra trước
khi phát triển một bảo mật sử dụng chấp nhận được :

có cho phép phá vỡ các account

có cho phép phá vỡ các mật mã

việc ngắt các dịch vụ trong hệ thống có cho phép 
không

một người dùng có cần một chứng thực để đọc 
các thông tin trong một tập tin có thể đọc không
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có cho phép người dùng có thể hiệu chỉnh các tập 
tin không thuộc sở hữu của họ thậm chí ngay cả 
khi họ được quyền thay đổi tập tin

người dùng có nên chia xẻ account không

đa số câu trả lời cho các câu hỏi trên là ‘không’.

+ ai là người được chứng thực sử dụng các kết nối và các
quyền lợi : quy tắc bảo mật của hệ thống nên hiển thị ai là
người được chứng thực cho phép sử dụng các dịch vụ. 
Sau đó là quyết định các kiểu kết nối mà họ được phép 
truy cập. Nếu như nhà quản trị không điều khiển được 
người nào được phép sử dụng các kết nối đến hệ thống thì
dĩ nhiên họ cũng không thể điều khiển được người dùng
nào hiện diện trên hệ thống. Việc điều khiển được người 
dùng nào được phép truy cập vào hệ thống còn có thể 
giúp cho nhà quản trị có thể phát hiện ai đang sử dụng hệ 
thống khi có vấn đề xảy ra đối với hệ thống. Cũng xuất 
phát từ vấn đề bảo mật thì nhà quản trị cần phải xem xét 
cơ chế mà họ tạo các tài khoản. Trong trường hợp lõng
lẻo nhất, một người sử dụng có chứng thực chấp nhận 
được kết nối vào hệ thống sẽ có thể trực tiếp truy cập vào
hệ thống và tạo tài khoản thủ công thông qua các cơ chế 
tạo tài khoản của nhà cung cấp sản phẩm. Tổng quát thì
cơ chế này cung cấp một sự tin tưởng tuyệt đối đối với 
người đang vận hành chúng, và dĩ nhiên là người dùng
này có một số lượng lớn những đặc quyền trong hệ thống. 
Nếu đây là lựa chọn của nhà quản trị thì họ nên lựa chọn 
một số người tin tưởng để trình bày tác vụ này. Một lựa 
chọn khác là sử dụng một hệ thống thêm để các người 
dùng chứng thực có tài khoản chạy.

+ ai là người có đặc quyền quản trị hệ thống : một điều 
hết sức là cần thiết trong vấn đề bảo mật là hết sức cẩn 
thận trong việc quyết định ai là người có đặc quyền quản 
trị hệ thống. Việc hạn chế các đặc quyền này là hết sức 
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cần thiết. Mặc khác chỉ nên cung cấp đầy đủ các đặc 
quyền để họ có thể thao tác được các dịch vụ mong muốn. 
Một điều nữa là các người dùng nắm giữ các đặc quyền
nên khai báo tài khoản của mình đến trung tâm bảo mật 
của hệ thống. Nếu người dùng được nhà quản trị cung cấp 
các đặc quyền này không có tài khoản thì có thể họ sẽ là
một sự nguy hiểm cho hệ thống.

+ quyền lợi và nghĩa vụ của người dùng : người dùng nên
biết rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với hệ thống 
nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của nhà quản trị. 
Những chủ đề dưới đây là một số những điều mà nhà
quản trị cần phải hiểu rõ trong các lĩnh vực này :

những chỉ dẫn mà nhà quản trị cung cấp ( nơi mà
người dùng bị ngăn cấm, và hơn nữa là những 
ngăn cấm này là gì )

nơi mà người dùng có thể chia sẽ tài khoản của 
mình hoặc cho phép người khác sử dụng tài khoản 
của họ.

có thể bảo mật đến cỡ nào khi người dùng sử 
dụng password

người dùng thường thay đổi mật mã như thế nào
và những mật mã nào bị chặn hoặc cho phép.

nơi mà nhà quản trị có thể cung cấp các người 
dùng backup

ẩn giấu các thông tin mà có thể hữu ích cho người 
khác

các quy tắc đối với việc truyền thông điện tư

+ nên làm gì đối với các thông tin nhạy cảm : trước khi 
cho phép người dùng sử dụng các dịch vụ trong hệ thống, 
nhà quản trị phải quyết định mức độ mà nhà quản trị cung 
cấp các chế độ bảo mật. Để quyết định điều này thì cần 
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phải quyết định mức độ nhạy cảm của dữ liệu mà người 
dùng lưu trữ trên hệ thống. Dĩ nhiên là nhà quản trị không 
muốn người dùng lưu trữ thông tin nhạy cảm trên hệ 
thống mà họ không bảo mật tốt. Nhà quản trị nên cung
cấp các thông tin này cho người dùng để họ lưu trữ bằng 
những cách khác.

6. Ý nghĩa của việc bảo mật hệ thống

Việc bảo vệ một site là hết sức có ý nghĩa bởi vì nhà quản trị có 
thể bảo vệ các tài nguyên của hệ thống mà thường xuyên được sử 
dụng như : máy tính cục bộ, dữ liệu của hệ thống, người dùng, hệ 
thống mạng, … Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một người 
phá hoại có thể sẽ xóa bỏ các dữ liệu của các người dùng, thay
đổi các website hệ thống, hoặc là công bố những kế hoạch tuyệt 
mật của hệ thống ra bên ngoài. Nếu như có ý định thiết lập một 
hệ thống mạng thì nhà quản trị sẽ phải quyết định những tài
khoản nào sẽ được thiết lập trước khi thiết lập máy cục bộ của 
nhà quản trị.

Nếu như một nhà quản trị nào đó nghĩ rằng hệ thống của họ nhỏ 
thì sẽ không có người nào có ý định phá hoại hệ thống của họ thì
đây sẽ là một sai lầm lớn bởi vì kẻ phá hoại vẫn có thể ghé thăm 
hệ thống của họ. Bởi vì khi có thể thâm nhập vào hệ thống của 
bạn thì họ có thể nhờ vào hệ thống của mình mà truy cập vào các
hệ thống khác một cách dễ dàng, …

Người phá hoại có rất nhiều thời gian để họ tìm hiểu về một hệ 
thống trong mục đích của họ, và do đó thì việc bảo mật hệ thống 
sẽ khiến họ có thể tốn nhiều thời gian để theo dõi những thay đổi 
trong vấn đề bảo mật của hệ thống.

+ bảo mật các máy tính trong hệ thống : có lẽ là việc mà các nhà
quản trị thường làm để bảo mật cho hệ thống là dựa trên việc bảo 
mật cho các máy tính. Và dĩ nhiên là họ cũng mong muốn các 
người dùng cũng tuân thủ theo ý muốn này. Công việc này tương
đối không khó lắm đối với một người dùng bình thường chẳn hạn 
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như chọn một mật khẩu tốt ( khó bị đoán bởi người khác, thay đổi 
mật khẩu thường xuyên, … ), bảo mật các dịch vụ mạng trong 
máy cục bộ, nâng cấp thường xuyên các chương trình bảo mật hệ 
thống mà từ đó có thể phát hiện nhiều lỗ hổng trong việc bảo mật 
của hệ thống. Mặc dù điều này là hết sức cần thiết tuy nhiên đây
có thể là một thao tác cồng kềnh đối với một hệ thống mạng lớn.

+ bảo mật mạng cục bộ : việc bảo mật cho hệ thống mạng cục bộ 
cũng cần thiết không kém gì việc bảo mật cho từng máy tính 
trong hệ thống. Thử tưởng tượng một hệ thống mạng có tới hàng
trăm hoặc hàng ngàn máy tính thì việc bảo mật hệ thống dựa trên
từng máy tính là không thể. Đối với một hệ thống lớn thì cần phải 
chắc chắn rằng chỉ có những người được chứng thực mới sử dụng 
được hệ thống mạng, xây dựng một hệ thống bức tường lửa ( 
firewall ) ngăn chặn những xâm nhập bất hợp pháp, sử dụng 
những giải thuật mã hoá mạnh mẽ, và cần phải chắc chắn rằng là
không có một máy tính kém an toàn nào nằm trong hệ thống của 
nhà quản trị, đây chính là trách nhiệm của một nhà quản trị.

+ bảo mật theo kiểu ẩn giấu : điều này có nghĩa là nhà quản trị sẽ 
di chuyển toàn bộ những tập tin cũng như các dịch vụ quan trọng 
trong hệ thống tới một chổ khác an toàn mà kẻ phá hoại không 
thể nghĩ tới ( điều này có nghĩa là chỗ di chuyển sẽ là một chổ 
không theo chuẩn mặc địch của dịch vụ cài đặt ) và do đó thì họ 
không thể phá hoại hệ thống được. Tuy nhiên kiểu bảo mật này
hoàn toàn chưa an toàn tuyệt đối bởi vì một kẻ phá hoại có thể 
tìm ra nơi nhà quản trị cất giữ những tập tin cũng như dịch này.

7. An toàn vật lý

Tầng đầu tiên trong việc bảo mật chính là nhà quản trị cần phải 
bảo vệ vật lý hệ thống máy tính của họ. Ai là người có thể sử 
dụng máy tính của hệ thống, liệu nhà quản trị có thể bảo vệ hệ 
thống khỏi những ý muốn riêng tư bất chợt của họ không.

Một câu hỏi đặt ra là liệu mức độ bảo vệ ở cấp độ vật lý này là
như thế nào ??? Nếu đây chỉ là một người dùng cá nhân tại nhà
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thì rõ ràng việc bảo vệ này chỉ nhằm tránh bị những đứa trẻ trong 
nhà vô tình tiếp cận, còn nếu đây là một hệ thống trong phòng thí
nghiệm thì có thể vẫn có những nhu cầu tiếp cận máy tính, trong 
một số công ty thì việc rời khỏi máy tính mà không có sự tắt an 
toàn là hết sức nguy hiểm.

Có thể liệt kê một số phương thức để bảo vệ hệ thống ở cấp độ 
vật lý là : khoá cửa phòng, dây cáp, cabin, đây là một số phương
thức khá tốt cho nhà quản trị.

Khóa máy tính : nhiều case máy tính hiện đại có chức năng khóa 
chống việc bị người khác mở hộp máy và lấy đi các phần cứng 
trong máy tính. Điều này có thể còn giúp cho việc bảo vệ máy 
tính khỏi bị người khác khởi động lại. Một vài case máy tính hiện 
đại còn có các chức năng khác như không cho phép người khác 
thay thế các bàn phím khác cũng như các thiết bị vật lý khác.
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