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1. กก่อนเรรริ่มเรรอริ่ ง
เอกสคำรนทตั้เปป็นคสก่มรอแนะนคคำกคำรใชข้งคำน Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) มนุก่งเนข้นใหข้สคำมคำรถใชข้
งคำน Virtual Machine ไดข้อยก่คำงรวดเรว็ว ซซริ่งเปป็นเพทยงขศัตั้นตข้นในกคำรเรรริ่มใชข้งคำน EC2 เทก่คำนศัตั้น

2. คคาศบัพทท์ททริ่เกทริ่ยวขข้อง
Virtual Machine เครรริ่องคอมพรวเตอรท์ททริ่เรคำจะสรข้คำงขซตั้นบนระบบคลคำวดท์ (เปป็นเครรริ่องจคคำลอง)
Instance ครอ Virtual Machine ททพริ่ รข้อมใชข้งคำนอคำจยศังไมก่ไดข้รศันหรรอกคคำลศังรศันอยสก่
Key Pair ครอ ไฟลท์เขข้คำรหศัสททริ่จะใชข้เปป็นตศัวตรวจสอบตศัวตนในกคำรเขข้คำใชข้งคำน Instance

3. Free Tier
อเมซอน เปปิดโอกคำสใหข้เรคำไดข้ทดลองใชข้
งคำนโดยไมก่เสทยคก่คำใชข้จก่คำยในบคำงสก่วน ในชก่วงปป
แรก เชก่น กคำรใชข้งคำน VM ขนคำดเลว็กสนุด รวมไมก่
เกรน 750 ชบัริ่วโมงในแตก่ละเดรอน
ดสรคำยละเอทยดไดข้จคำก
http://aws.amazon.com/ec2/pricing/

4. สมบัครสมาชรก
กคำรเรรริ่มตข้นใชข้งคำนทก่คำนจคคำเปป็นตข้องสมศัครสมคำชรก และกรอกขข้อมสลบศัตรเครดรต/บศัตรเดบรต ทคำงอเมซอนจะตศัดเงรน
จคคำนวน 1 USD เปป็นกคำรตรวจสอบวก่คำบศัตรใชข้งคำนไดข้ เขข้คำไปททริ่หนข้คำเวว็บ http://aws.amazon.com/ แลข้วเรรริ่มดคคำเนรนกคำรไดข้
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5. สรข้าง Virtual Machine บน EC2
ในคสก่มรอนทตั้จะเปป็นตศัวอยก่คำงในกคำรสรข้คำง Web Server ดข้วยลทนนุกซท์เซรรฟท์ เวอรท์
หลศังจคำกทก่คำน Login แลข้ว ใหข้ทคคำตคำมขศัตั้นตอนดศังตก่อไปนทตั้
1. เลรอกททริ่ EC2 (ตศัวเลรอกแรก ทคำงซข้คำยมรอ)

2. หนข้คำจอสรนุปรคำยกคำร EC2
เรคำสคำมคำรถดส Instance ตก่คำง ๆ ททริ่เรคำสรข้คำง
ไวข้ ปรรมคำณกคำรใชข้งคำนตก่คำงๆ ทคำงซข้คำยมรอจะเปป็น
สคำรบศัญททริ่เรคำจะเขข้คำไปดคคำเนรนกคำรในสก่วนตก่คำง ๆ ในททริ่
นทตั้เรคำจะใชข้งคำนเบรตั้องตข้น เพทยงแคก่รคำยกคำร Security
Groups และ Key Pair เทก่คำนศัตั้น
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5.1 สรร้าง Key Pair
Key Pair เปป็นสก่วนสคคำคศัญททริ่ผสข้ใชข้จะใชข้ในกคำร
ตรดตก่อเขข้คำใชข้งคำน Virtual Machine เปป็นกคำรสรข้คำง
กนุญแจตคำมหลศัก Public Key Infrastructure (PKI)
จคคำเปป็นจะตข้องเตรทยมไวข้กก่อนกคำรสรข้คำง Instance ถข้คำ
มทอยสก่ไมก่จคคำเปป็นตข้องสรข้คำงใหมก่อทก เรคำสคำมคำรถใชข้ Key
เดทยวกศับหลคำย Instance ไดข้
ใหข้สรข้าง Key Pair และบบันททึกไฟลท์
นามสกกุล .pem เกก็บไวข้เพรริ่อใชข้ Login เขข้าระบบ
5.2 Security Groups
เรรริ่องควคำมปลอดภศัยบนคลคำวดท์เปป็นเรรริ่องสคคำคศัญ
ควคำมปลอดภศัยเบรตั้องตข้นบนอรนเทอรท์เนว็ตครอกคำรเปปิด
ใชข้งคำนพอรท์ต (Port) ตก่คำง ๆ ตคำมแตก่ละบรรกคำร เชก่น
เวว็บเซรรท์ฟเวอรท์จะใชข้พอรท์ต 80 เปป็นตข้น เรคำสคำมคำรถ
กคคำหนดไดข้วคำก่ จะเปปิดพอรท์ตอะไรบข้คำงไดข้ และสคำมคำรถ
บศันทซกไวข้เปป็นรคำยกคำร เชก่น รคำยกคำรสคคำหรศับเวว็บ
เซรรฟท์ เวอรท์ใหข้เปปิดพอรท์ต 80, 443 เปป็นตข้น สคคำหรศับ
เซรรฟท์ เวอรท์แบบอรริ่น กว็กคคำหนดเปปิดพอรท์ตททจริ่ ะใชข้งคำนไวข้
จะใชข้งคำนเมรริ่อไหรก่ กว็บอกวก่คำใหข้ใชข้ตคำมรคำยกคำรนศัตั้น ๆ
ไดข้เลย
กดททริ่ปนุปุ่ม Create Security Group เพรริ่อสรข้คำง
รคำยกคำร ใหข้เปปิดพอรท์ต 80, 443 และ 22
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5.3 สรร้าง Virtual Machine
*** ขอความกรกุณาใชข้ Free tier เทก่านบันั้นนะครบับ ***
1. เลรอก Amazon Linux

2. เลรอกชนรดของ Instance ในแบบฝฝึกหศัดนทตั้
ขอใหข้เลรอก t2.micro นะครศับ

3. ขข้คำมมคำขศัตั้นตอนททริ่ 4 เลรอกดรสกท์ เลรอกตคำม
คก่คำททริ่เขคำกคคำหนดใหข้ไดข้เลยครศับ
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4. ขข้คำมมคำขศัตั้นททริ่ 6 เลรอก Security Group ใหข้
เลรอกรคำยกคำร Select an existing
security group เพรริ่อเลรอก Security
Group ททริ่เรคำเตรทยมไวข้ จคำกนศัตั้นคลรกททริ่ปนุปุ่ม
Review and Launch

5. ในขศัตั้นททริ่ 7 ใหข้เรคำตรวจสอบคก่คำตก่คำง ๆ
สคคำหรศับ Instance ททกริ่ คคำลศังจะรศันวก่คำถสกตข้อง
ตคำมททริ่ตข้องกคำรแลข้ว จซงคก่อยกด Launch
จคำกนศัตั้นระบบจะใหข้เรคำเลรอก Key Pair ททริ่
เรคำสรข้คำงไวข้ ใหข้ทคคำเครรริ่องหมคำยถสกททริ่หศัวขข้อ I
acknowledge that ... to log into my
instance. จคำกนศัตั้นคลรก Launch
Instances เพรริ่อเรรริ่มกคำรทคคำงคำนของ
Instance นศัตั้น
6. หนข้คำจอแสดง Instance ทศัตั้งหมดของเรคำ
ในรสป เปป็นสถคำนะ Initializing ซซริ่งยศังไมก่
พรข้อมใชข้งคำน ในกคำรทคคำงคำน ระบบจะใชข้
เวลคำสศักระยะในกคำรมองหคำเครรริ่อง
compute ททริ่เหมคำะสมในกคำรรศัน
instance ททริ่เรคำสรข้คำง จคำกนศัตั้นจะเรรริ่มกคำรรศัน
instance กคำรเชรริ่อมตก่อระบบเครรอขก่คำยใหข้
กศับ Instance นศัตั้น
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7. เมรริ่อ Instance พรข้อมใชข้งคำน

สถคำนะจะแสดงเปป็น 2/2 checks นศัริ่นแสดงวก่คำ Virtual Server หรรอ Instance นศัตั้นพรข้อมใชข้งคำนแลข้ว เรคำสคำมคำรถ
ตรดตก่อเขข้คำไปผก่คำนหมคำยเลขไอพทททริ่ระบบใหข้มคำไดข้ทศันทท
5.4 เชชชื่อมตต่อเขร้าไปจจัดการ Instance
กคำรจะเชรริ่อมตก่อเขข้คำไปยศัง Instance นศัตั้น จคคำเปป็นตข้องรสข้บศัญชทผสข้ใชข้และรหศัสผก่คำน (Username and Password)
สคคำหรศับระบบปฏรบศัตรกคำรททริ่ตดร ตศัตั้งจคำก Template ททริ่อเมซอนเตรทยมไวข้ใหข้นศัตั้น ทคำงอเมซอนจะกคคำหนดบศัญชทผสข้ใชข้ใหข้ไวข้แลข้ว จะ
ตก่คำงกศันตคำมแตก่ละระบบปฏรบศัตกร คำร ในกรณทตคำมเอกสคำรนทตั้เรคำใชข้ Amazon Linux จะใชข้บศัญชทผสข้ใชข้ททริ่ชรริ่อ ec2-user สก่วนรหศัส
ผก่คำนนศัตั้นไมก่ไดข้กคคำหนดไวข้ จะใชข้กคำรตรวจสอบตศัวตนผก่คำน Key Pair ททริ่ไดข้สรข้คำงไวข้
ดข้วย Instance ททริ่เรคำสรข้คำงไวข้เปป็นระบบปฏรบศัตรกคำรลทนนุกซท์ จซงตข้องเชรริ่อมตก่อดข้วยโปรแกรม SSH หคำกเครรริ่องตข้นทคำงเปป็น
ระบบปฏรบศัตรกคำรตระกสลยสนรกซท์ จะสคำมคำรถใชข้คคคำสศัริ่ง ssh ในกคำรตรดตก่อไดข้เลย แตก่หคำกเปป็นระบบปฏรบศัตรกคำรไมโครซอฟทท์
วรนโดวสท์จะตข้องตรดตศัตั้งหรรอเรทยกใชข้โปรแกรมอยก่คำงเชก่น Putty เปป็นตข้นในกคำรเชรริ่อมตก่อ ซซริ่งจะอธรบคำยตก่อไป
5.4.1 เชรริ่อมตก่อเขข้าสสก่ระบบผก่าน SSH บนลทนกุกซท์/ยสนรกซท์
บนระบบปฏรบศัตรกคำรตระกสลยสนรกซท์ เรคำสคำมคำรถใชข้คคคำสศัริ่ง ssh ในกคำรตรดตก่อไปยศังเครรริ่องเซรรฟท์ เวอรท์ปลคำยทคำงไดข้ทศันทท
กคำรเชรริ่อมตก่อจะเปป็นในลศักษณะดศังตก่อไปนทตั้
$ ssh -i kittirak.pem ec2-user@52.6.81.218
Last login: Fri Apr 17 16:44:10 2015 from ppp-171-97-69-211.revip8.asianet.co.th
__| __|_ )
_| (
/
___|\___|___|

Amazon Linux AMI

https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2015.03-release-notes/
3 package(s) needed for security, out of 25 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-52.6.81.218 ~]$

Amazon EC2 Tutorial. 8

5.4.2 เชรริ่อมตก่อเขข้าสสก่ระบบผก่าน SSH บนวรนโดวสท์
สคคำหรศับบนระบบปฏรบศัตรกคำรไมโครซอฟทท์วรนโดวสท์นศัตั้น จะตข้องแปลงไฟลท์ .pem ททริ่เปป็นกนุญแจสคคำหรศับตรดตก่อเขข้คำสสก่
ระบบเสทยกก่อน ทคคำตคำมขศัตั้นตอนตคำมลรงคท์ http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html
1) การแปลงไฟลท์ .pem ดข้วยโปรแกรม PuTTYgen
ดคำวนท์โหลดโปรแกรม PuTTYgen จคำกลรงคท์ตก่อไปนทตั้
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
จคำกนศัตั้นทคคำตคำมขศัตั้นตอนตก่อไปนทตั้
1. เลรอก SSH-2 RSA.

2. คลรก Load แลข้วเลรอก All Files(*.*)

3. เลรอกททริ่ไฟลท์ .pem ของเรคำ คลรก Open แลข้ว คลรก OK
4. คลรก Save private key จะมทขข้อควคำมเตรอนเรรริ่อง passphrase ใหข้คลรก Yes เปป็นอศันจบพรธทจะไดข้ไฟลท์
กนุญแจททริ่มทนคำมสกนุลเปป็น .ppk สคคำหรศับใชข้กศับ putty ออกมคำ
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2) การเชรริ่อมตก่อดข้วย Putty

ระบนุคก่คำบศัญชทผสข้ใชข้และชรริ่อโฮสตท์หรรอหมคำยเลขไอพทแอดเดรสปลคำยทคำง
ระบนุคก่คำ Key Pair ของเรคำ ตคำมรสปดข้คำนขวคำมรอ
เมรริ่อกคคำหนดคก่คำครบแลข้วคลรก Open
5.5 ตติดตจัตั้งเวว็บเซติรร์ฟเวอรร์
เมรริ่อลว็อกอรนเขข้คำไปยศังเซรรท์ฟเวอรท์ไดข้แลข้ว ใหข้สศัริ่งตรดตศัตั้งซอฟตท์แวรท์ททริ่จะใชข้ทคคำเวว็บเซรรท์ฟเวอรท์ และเรรริ่มกคำรทคคำงคำนของเวว็บ
เซรรฟท์ เวอรท์ดศังตก่อไปนทตั้
sudo
sudo
sudo
sudo

yum update -y
yum install -y httpd24 php56 mysql55-server php56-mysqlnd
service httpd start
chkconfig httpd on

จคำกนศัตั้นใหข้ทดลองเปปิดเวว็บเบรคำวท์เซอรท์ไปยศังไอพทแอดเดรสของเซรรฟท์ เวอรท์เพรริ่อดสวก่คำมทเวว็บขซตั้นมคำหรรอไมก่
อข้คำงอรงเอกสคำร http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/install-LAMP.html
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5.6 การททาลาย Instance
“ปปิดเมรริ่อเลรกใชข้” เพรริ่อควคำมประหยศัด เมรริ่อเรคำไมก่รศันไมก่ใชข้พรตั้นททริ่ยก่อมไมก่เสทยตศังคท์ ตคำมหลศักกคำรของคลคำวดท์ททริ่เกว็บเงรน
ตคำมปรรมคำณกคำรใชข้งคำน
ใหข้เลรอกททริ่ปนุปุ่ม Actions → Instance State → Terminate เพรริ่อทคคำลคำย Instance นศัตั้น
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