
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต้ัง CentOS 7  

สําหรับ Server 
 

 

  



บูทดวย  dvd CentOS 7 จะพบหนาดังรูป เลือก "Install CentOS 7" 

 

a  

 เลือกภาษาท่ีตองการและกด Continue 

 

 

 

 

 



ในเวอรช่ัน CentOS 7 จะมี “INSTALLATION SUMMARY”  ใชเปนศูนยกลางในการแกไขคอนฟกเบ้ืองตนในการติดตั้ง  
ซึ่งสามารถกดไปทีละสวน 

 

กดท่ี “DATE & TIME” เพ่ือเขาสูหนาจอคอนฟกเก่ียวกับเวลา โซนเวลา 

 



สําหรับประเทศไทยเลือก Region: Asia  City: Bangkok หรือคลิ้กท่ีแผนท่ีประเทศไทย ตรวจสอบวันเวลาใหตรงกับปจจุบัน 
เสร็จเรียบรอยกดปุม Done 

 

หัวขอ SOFTWARE ใหคลิกเลือก SOFTWARE SELECTION เพ่ือกําหนดรูปแบบการติดตั้ง 

 

 



เลือก Server with GUI (เปนการเลือกติดตั้งแบบ Server ท่ีมี GUI หรือกราฟกโหมด)  ท่ี Add-Ons for Selected Environment แลวแตวาจะ
เพ่ิม ตัวไหนไปบาง (สําหรับ HOSxP แลว ไมตองเลือก MySQL  และ PHP เน่ืองจากเราจะติดตั้งภายหลัง) 

 

จากน้ัน กดท่ี “INSTALLATION DESTINATION” เพ่ือเขาสูหนาจอเลือกดสิกท่ีจะใชติดตั้ง 

 

 

 



กดท่ี Harddisk ท่ีตองการติดตั้ง CentOS 7 และดานใต Other Storage Options เลือก I will configure partitioning ตอมากด Done 

 

ตอมาจะเขาสูหนาจอเพ่ือ สราง partition 

 

 

 



กด + เพ่ือสราง partition 

 

ดานบนรูปตัวอยาง 

สราง partition ตามน้ี 

 

Mount Point : /boot 

Desired Capacity : 5120 (5GB) 

 

Mount Point : /tmp 

Desired Capacity : 5120 (5GB) 

 

Mount Point : swap 

Desired Capacity : ใสจํานวน 2เทาของแรม แตถาแรมมากกวา 8 GB ข้ึนไป ใส แค 4 GB พอครับ 

 

Mount Point : /  

Desired Capacity : 51200 (50GB หรือแลวแตจะตองการ partitionouh จะอยุในสวน root และ home รวมถึงอ่ืนๆดวย)  

สุดทาย  

Mount Point : /var 

Desired Capacity : ไมตองใสเน่ืองจากจะเอาคาท่ีเหลือมาท้ังหมด เพราะ partition น้ี จะเอาไปเก็บ databases โดยเฉพาะ เน่ืองจาก 
ฐานขอมูลมีมากและจะโตข้ึนไปอีก 



 

เสร็จแลวจะไดคลายๆตัวอยางดานลางน้ี จากน้ัน กดปุม done 

 

จะข้ึนหนาให กด accept changes 

 

 

 



 

กด ท่ี NETWORK&HOSTNAME  คือการตั้งคา Network และ Hostname 

 

แกไข hostname เปน BMS-Restore 

กด port ท่ีทําการเช่ือมตอ network ไวแลวกด configure เพ่ือตั้งคาเครื่อขาย 

 



ติ๊กถูกตามภาพ 

 

คลิกท่ีแถบ IPv4 Settings ท่ี Method : ใหทําการเลือก Manual 

แลวตั้งคา ip ตามท่ีตองการ แลวกด save 

 

 

 



จากน้ัน ทําการเลื่อนปุมเพ่ือเปดการใช network 

 

  



เมื่อตั้งคาตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว กด Begin Installation 

 

เริ่มตดิตั้ง  

 

 

  



ระหวางติดตั้ง สามารถตั้งคา password  root ได 

 

  



รอจนติดตั้งเสร็จจะมีใหกด reboot ระบบติดตั้งจะรีบูทใหม 

 

หลังจาก reboot ระบบ ทําการ accept license 

 



 

  



หนาตอมา ติ๊ก enable kdump ถามีอยูแลวกด forward ไปไดเลย 

 

แลวระบบจะ reboot ใหมอีกรอบ login เขา root เพ่ือตั้งคาอ่ืนๆ 

 





 

 

  



จากน้ันเปด terminal หรือใช หนาตาง firewall เพ่ือตั้งคาก็ได 

เปด port สําหรับติดตั้ง BMSxTraBackup 

firewall-cmd --permanent --add-port=22/tcp 

firewall-cmd --permanent --add-port=22/udp 

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp 

firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp 

firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp 

firewall-cmd --permanent --add-port=3306/udp 

firewall-cmd --permanent --add-port=3333/tcp 

firewall-cmd --permanent --add-port=3333/udp 

และสั่ง reload คาดังกลาวเพ่ือใชงาน พรอมท้ังกําหนดให service มีเริ่มทํางานตั้งแตมีการ start เครือ่ง 

firewall-cmd --reload 

systemctl enable firewalld 

 

จากน้ัน ใชเครื่อง pc อีกเครื่องเช่ือมตอในระบบเดียวกับ server centos7 (เครื่อง pc และ serverจะตองสามารถออก internet ได) 

เปดโปรแกรม BMSxTraBackup  

โปรแกรมจะทําการเชคถาม ีเวอช่ันใหม จะมี popup เตือน 

 

  



โปรแกรมจะเปดอีกครั้งใน version ใหม จากน้ัน ใส ip username และ password สําหรับเขาเครื่องserver 

และตั้งคา username password และ databasename เพ่ือติดตั้ง MySQL จากน้ันกด Load Support mysql  

 

รอสักครู จากน่ัน เลือก version MySQLท่ีจะติดตั้ง 

 

  



กด install MySQL 

 

โปรแกรมจะถามวาตองการตดิตั้ง MySQL หรือไม กด Yes  

 

  



ระบบจะทําการตดิตั้งใหจนเสร็จ พรอมท้ังตั้งคา My.cnf ใหดวยเปนอันเสร็จสิ้น 

 

 
 



-----------------------------------special----------------------------------- 

สามารถเปลีย่นช่ือ hostname เปนช่ืออ่ืนได 

โดย เปด terminal พิมพ  

hostnamectl --static set-hostname ช่ือhostท่ีตองการ  

ตรวจสอบวา hostname เปลี่ยนตามท่ีเปนหรือไม พิมพ 

Hostnamectl 

 

 

ติดตั้ง httpd เพ่ิม 

yum install httpd 

systemctl start httpd.service 

systemctl enable httpd.service 

 

 

ติดตั้ง php verson 5.6 เพ่ิม 

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm 

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm 

yum install php56w php56w-opcach php56w-common php56w-dba php56w-devel php56w-embedded php56w-enchant 
php56w-fpm php56w-gd php56w-imap php56w-interbase php56w-intl php56w-ldap php56w-mbstring php56w-mcrypt 
php56w-mssql php56w-mysql php56w-mysqlnd php56w-odbc php56w-opcache php56w-pdo php56w-pear php56w-pecl-
apcu php56w-pecl-gearman php56w-pecl-geoip php56w-pecl-imagick php56w-pecl-memcache php56w-pecl-xdebug 
php56w-pgsql php56w-phpdbg php56w-process php56w-pspell php56w-recode php56w-snmp php56w-soap php56w-tidy 
php56w-xml php56w-xmlrpc 

 

Grant สิทธ์ิ MySQL 

mysql -uroot -p 

grant all on mydb.* to myuser@'localhost' identified by 'mypasswd' WITH GRANT OPTION; 

FLUSH PRIVILEGES;; 


