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Session 1
- ความรู้ ท่ีจาํ เป็ น
1. เกี่ยวกับ PSU12-Sritrang Server
คาํ แนะนําการใชง้ าน PSU12-Sritrang Server
เว็บไซต์ opensource.cc.psu.ac.th > PSU Open server > PSU12-Sritrang จะมีเอกสารแนะนําโครงการ
พัฒนา PSU12-Sritrang Server สาํ หรับการจัดการห้องบริ การคอมพิวเตอร์ จะบอกเลา่ คุณสมบัติของโปรแกรม และขัน้
้ า่ งละเอียด
ตอนติดตังอย
วิธีเตรี ยมโปรแกรมติดตัง้ PSU12-Sritrang ลงใน USB flash drive
ดาวน์โหลดโปรแกรม PSU12-Sritrang Server ไฟล์ .iso
http://ftp.psu.ac.th/pub/psu12-sritrang/sysresccd-5.1.2-16.04-dvd-psu12-sritrang-server-autoparti
tion-offline-2018-04-25.iso
้
ดาวน์โหลดและติดตังโปรแกรม
Rufus สาํ หรับเขียนไฟล์ .iso ไปลงใน USB flash drive
https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.18.exe
เปิ ดโปรแกรม Rufus เลือกไฟล์ .iso ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเขียนลงใน USB flash drive
โปรแกรมติดตัง้ PSU12-Sritrang ทาํ มาจากแผน
้ าํ หรับติดตัง้ Ubuntu server
่ SystemRescueCD นอกจากใชส
แบบพร้อมใชแ
้ ลว้ ยังใชส
้ าํ หรับเตรี ยม MS-DOS partition ในฮาร์ดดิสกข์ องเครื่ อง Windows ตน
้ ฉบับไดด
้ ว้ ย
2. เกี่ยวกับ Cloning
การ cloning เทา่ ที่ทราบมี 2 แบบ แบบแรก จะใช้ USB external hard disk / hard disk ในเครื่ องที่รันโปรแกรม
เก็บไฟล์ image ไว้ เชน
่ Clonzilla และ Norton Ghost เป็ นตน
้ แบบที่สอง จะตอ
้ งมี Server เพื่อเก็บไฟล์ image
ไว้ เชน
่ fogproject เป็ นตน
้ รวมถึง PSU12-Sritrang Server ดว้ ย
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3. เกี่ยวกับ Control
การ Control ก็คือการทาํ งานอยา่ งหนึ่ งของผูด
่ การเปิ ด/ปิ ดเครื่ อง PC เป็ นตน
้ ูแล เชน
้ เทคนิ คที่นํามาเสนอคือเป็ นการติด
้
ด Linux emulator ทาํ งานเป็ น sshd service ทาํ ให้เราสามารถสง่ SSH public key ของ Ubuntu
ตังโปรแกรมชนิ
้ เราสามารถ
ิ ธิเทียบเทา่ Administrator แลว้ จากนัน
server ไปวางไวใ้ นไดเรกทอรี .ssh ของ Windows user ที่มีสท
่
่
ใชค
้ าํ สั ง ssh โดยใช้ key จาก Ubuntu server เขา้ ไป/หรื อสง่ คาํ สั งไป จะไมม
่ ีการถาม password อีกตอ่ ไป เราเลือก
ใช้ open source software ชื่อ Cygwin for Windows
SSH key จะประกอบดว้ ย public key (id_rsa.pub) และ private key (id_rsa) ถูกสร้างขึ้นดว้ ยคาํ สั ง่
sshkeygen -t rsa บน Ubuntu server
เราใชค
้ วามรู้ ในเรื่ อง Linux shell script เขียนคาํ สั ง่ ให้งา่ ยตอ่ การใชง้ าน แลว้ ใช้ dialog สร้างเมนู ท่ีมีการรับคา่ ตัวแปร
เพื่อสง่ ตอ่ ให้ shell script ของแตล่ ะเมนู เราจึงมี shell script ยอ่ ย ๆ อยูเ่ ป็ นจาํ นวนมาก ไมม
่ ีการ compile ภาษา
่
โปรแกรมใด ๆ เพิม ผูด
้ ูแลสามารถเรี ยนรู้ และปรับแก้ shell script เองได้

4. เกี่ยวกับ Network
IP subnet ก็เป็ นอีกเรื่ องที่เราควรจะเขา้ ใจอยา่ งดี อยา่ งไรก็ตามมันก็มีวธิ ีงา่ ย ๆ ในการหา IP และ subnet แนะนํา
เว็บไซตน
้ ี ผมใชเ้ ป็ นประจาํ
์ ้ี http://www.subnet-calculator.com/ ก็ใชไ้ ดด
้ า่ ลาํ ดับของการ boot OS และ มีตัวเลือก network boot
Boot from network ใน PC สว่ นใหญจ่ ะสามารถตังค
่
่
เพือให้ NIC (Network Interface Card) ทีมี firmware PXE (Preboot Execution Environment) ร้องขอไฟล์
สาํ หรับ boot OS ไปยัง tftp server ที่ให้บริ การ
่ เติมเกี่ยวกับ network boot http://networkboot.org/fundamentals/
อา่ นเพิม
่ เติมเกี่ยวกับ PXE https://en.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment
อา่ นเพิม
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รู ปภาพจาก technet.microsoft.com
สาํ หรับ fogproject ใช้ iPXE ซึ่งเป็ น open source network boot firmware โดยการทาํ chainloading ตอ่ จาก
้
ขันตอน
PXE boot โดยไมต
้ งไป flash NIC firmware ใหม่
่ อ
่ เติม http://ipxe.org/howto/chainloading
อา่ นเพิม
Wake on LAN คือวิธีการในการทาํ ให้ PC boot ขึ้นเมื่อ NIC ไดร้ ั บ magic packet ที่เป็ น broadcast address
ที่ถูกสง่ มาจากเครื่ องใน subnet เดียวกัน (broadcast frame FF:FF:FF:FF:FF:FF + MAC Address) และยังสง่
้ า่ ที่
ขา้ ม subnet ไดโ้ ดยสง่ packet ชนิ ด UDP หรื อ SDB (subnet directed broadcast) แต่ SDB ตอ
้ งตังค
่
่ เติม
network router ให้รองรับ IP directed broadcast ดว้ ย ซึง default จะ disable อา่ นเพิม
่
https://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN และมีบทความ เรื อง Wake-on-LAN support across
VLANs
http://docs.ruckuswireless.com/fastiron/08.0.70/fastiron-08070-managementguide/GUID-6DD38
C30-1836-4332-A28E-CA3B6226418C.html
WoL App บน Android Google Play Store
้ ง้ านไดจ้ าก https://play.google.com/store/apps/details?id=co.uk.mrwebb.wakeonlan
ติดตังใช
5. เกี่ยวกับ PC
BIOS machine กับ UEFI machine เป็ นอีกเรื่ องที่ตอ
้ งทาํ ความเขา้ ใจ เพราะวา่ มันจะเกี่ยวขอ
้ งกับการจัดซื้อ
้ แตจ่ ะยังคง backward compatible
ฮาร์ดแวร์ท่ีเหมาะสม เนื่ องจากภายในปี ค.ศ. 2020 จะมี UEFI machine เทา่ นัน
ให้ใช้ BIOS ได้
่ เติม https://www.howtogeek.com/56958/htg-explains-how-uefi-will-replace-the-bios/
อา่ นเพิม
Hard disk partition จะแบง่ ฮาร์ดดิสกเ์ ป็ นกี่ partition จะมากน้อยเทา่ ไรขึ้นอยูก
่ ั บวา่ เราใช้ BIOS machine หรื อ
่
่
้ สามารถ boot ฮาร์ดดิสกท
UEFI machine โดยที UEFI นัน
์ ีมีความจุมากกวา่ 2.2 TB ไดโ้ ดยสร้างดว้ ย partition
่
้
้
ชนิ ด GPT (GUID Partition Table) ในขณะที BIOS นันสามารถ boot ฮาร์ดดิสกท
์ ่ีมีความจุเพียง 2.1 TB เทา่ นัน
และใช้ partition ชนิ ด MS-DOS มีสว่ น boot ที่เรี ยกวา่ MBR (Master Boot Record) ถา้ เราใช้ MBR เมื่อเราติด
ตัง้ Windows ก็จะมีสว่ นที่เรี ยกวา่ Windows boot loader วางอยูต
่ เดียวกับเมื่อติดตัง้ Linux ก็จะมีสว่ น
่ รงสว่ นนี้ เชน
่
ทีเรี ยกวา่ GRUB boot loader
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้ ตอ
MS-DOS partition จะมี primary partition ไดเ้ พียง 4 partition หากตอ
้ งการมากกวา่ นัน
้ งนํา primary 1 อัน
่ ไดอ
มาแปลงเป็ น extended partition แลว้ สร้าง logical partition เพิม
ี้ ก

GPT partition จะมีจาํ นวน partition ไดม
่ Windows จะรองรับ
้ ากกวา่ โดยมีเลข GUID กาํ กับแตล่ ะ partition เชน
่ เติม
ู้ งถึง 128 partition เป็ นตน
GPT partition ไดส
และไม
ม
ก
ารแยกเป็
น
primary
และ
extended
อา่ นเพิม
ี
้
่
https://www.howtogeek.com/193669/whats-the-difference-between-gpt-and-mbr-when-partitionin
g-a-drive/
6. เกี่ยวกับ Windows
Windows authentication การ Login เพื่อเขา้ ใช้ Windows จะมีวธิ ีทาํ authentication ของ Windows เองได้
หลายแบบ เชน
่ ใช้ local user account ของ Windows เอง หรื อ ใช้ user account ของ Microsoft Active
้ ้ทาํ งานเขา้ กันไดก
Directory เป็ นตน
้ ั บ Windows ที่เลือก
้ นอกจากนี้ เราสามารถใช้ external program นํามาติดตังให
มาใชค
้ ือ pGina for Windows
pGina for Windows มี plugins ให้เลือกใช้ user account จาก database ภายนอก คือ RADIUS plugin,
LDAP plugin และ MySQL plugin
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Windows user profile การทาํ ตน
้ ฉบับ Windows เราจะตอ
้ งปรับแตง่ (customize) default profile เพื่อใชเ้ ป็ น
คา่ เริ่ มตน
้ ให้กับ user ที่ login ครัง้ แรก
เอกสาร pdf แสดงวิธีการทาํ user profile ของ Windows 7
http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/Enable_Copy_Profile_Windows7/Tum-Customize-Windows-7-P
rofile.pdf
เอกสาร pdf แสดงวิธีการทาํ user profile ของ Windows 10
http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/sysprepfile/windows10edu/Tum-Customize-Windows-10-Profile
.pdf
้ เราจะตอ
Windows services การปรับแตง่ คา่ เพื่อทาํ ตน
้ าํ สั ง่ ตา่ ง ๆ ดังนี้
้ ฉบับ Windows นัน
้ งใชค
Edit group policy (gpedit.msc)
Edit security policy (secpol.msc)
Edit computer management (compmgmt.msc)
Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\Choose what the power buttons do
7. เกี่ยวกับ Linux server
Ubuntu server เนื่ องจากวา่ เราให้ความสนใจกับการใช้ software ประเภท open source เพื่อประหยัดคา่ ใชจ้ า่ ย เรา
้
ง้ านได้ เชน
จาํ เป็ นตอ
่ ประเภทของ user และ สิทธิ sudo, วิธีสัง่ คาํ สั ง่ , คาํ สั ง่
้ งเรี ยนรู้ Ubuntu server ให้อยูใ่ นขันพอใช
้
่ ,
ม
เกี่ยวกับ IP และ DNS resolver ที่ใช,้ คาํ สั ง่ เปลี่ยน password, เอดิเตอร์ในการแกไ้ ขไฟล,์ คาํ สั ง่ ติดตังโปรแกรมเพิ
วิธี run shell script และ คาํ สั ง่ ปิ ดเครื่ อง เป็ นตน
้
้ ก็คือ Ubuntu server ที่เราเขียน linux shell
Linux shell script เนื่ องจากวา่ PSU12-Sritrang server นัน
script ไวเ้ ป็ นจาํ นวนมาก หากเขา้ ใจภาษา shell script ก็จะทาํ ให้เรี ยนรู้ ไดอ
้ ั ฒนาขึ้นมา
้ ยา่ งรวดเร็วถึงระบบที่ไดพ

- ปัญหาที่พบและแนวทางการแกไ้ ข
Computer Hardware Specification
้
- พบวา่ มี NIC ของเครื่ อง PC บางรุ่นใชก
cloning ไมไ่ ด้ เชน
้ ั บแผน
่ HP envy
่ SystemRescueCD ในขันตอนการ
h8-1545l ที่ใช้ NIC ยี่ห้อ Qualcomm Atheros AR8161
้ า่ ให้รองรับการใชง้ าน PXE ดว้ ย เชน
้ า่ ให้ port-fast ทาํ งาน
- พบวา่ มี switch บางรุ่นจะตอ
่ Cisco บางรุ่นตอ
้ งตังค
้ งตังค
- พบวา่ Ubuntu server 16.04 ไมร่ องรับ RAID ของเครื่ องรุ่นนี้ HP Proliant DL320e Gen8 v2 ทาํ ให้ติดตัง้
้
PSU12-Sritrang Server ไมไ่ ด้ ตอ
้ ง disable RAID แลว้ ติดตังลงในฮาร
์ดดิสกต
์ ั วเดียวได้
Ubuntu server
- พบวา่ การอา้ งถึงชื่อ NIC ถูกเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนรุ่นของ Ubuntu server เมื่อติดตัง้ Ubuntu server เสร็จใชค
้ าํ
สั ง่ ifconfig เราจะเห็นไดว้ า่ NIC ของเราอา้ งถึงดว้ ยชื่ออะไร เชน
่ Ubuntu 12.04 ใช้ naming scheme [MAC]
่
NIC ใบแรกเป็ นชือ eth0 ถัดมา Ubuntu 14.04 เปลี่ยนไปใช้ naming scheme [biosdevname] แทน เชน
่ em1
่
่
ตอ่ มา Ubuntu 16.04 เปลียนไปใช้ naming scheme [ifnames] เชน
่ enp5s0 แตก
่ ย็ ั งมีวธิ ีให้เราแกไ้ ขเพือให้คง
compatible กับ shell script ตา่ ง ๆ ที่เราอา้ งถึง eth0 ไดเ้ หมือนเดิม
- พบวา่ Ubuntu 18.04 ไดเ้ ปลี่ยน network package ที่เกี่ยวกับ IP และ DNS resolver จากเดิมที่ใช้ package
้ ่ 16.04 ลงไป เปลี่ยนไปใช้ package ชื่อ netplan
ชื่อ ifupdown และ resolvconf ใน ubuntu server รุ่นตังแต
และ systemd-resolved อยา่ งไรก็ตามก็ยังคงให้เราถอยกลับไปใช้ package แบบเกา่ ได้
้ ในการทาํ PSU12-Sritrang server เราไดเ้ ขียน shell script ที่อา้ งอิงถึงคาํ วา่ “eth0” เอาไว้ เราจึงตอ
- ดังนัน
้ งมีการ
ปรับแตง่ /etc/default/grub (ไฟลพ
์ ารามิเตอร์ท่ีใชใ้ นขณะ boot OS) ให้ใช้ naming scheme แบบ [MAC] และใน
Ubuntu 18.04 ไดท
้ ดสอบปรับแตง่ ให้ใช้ package ifupdown และ resolvconf เพื่อให้ compatible กับ shell
่
script ทีมีอยู ่
Windows User Profile
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้ เป็ นปัญหาอยา่ งยิง่ สาํ หรับการเตรี ยมเครื่ องในห้องบริ การคอมพิวเตอร์
การ login แลว้ เขา้ สูก่ ารใชง้ าน Windows นัน
เพราะวา่ ผูใ้ ชต
้ อ
้ งการความเร็วในการเขา้ ใชง้ าน แต่ Windows 7 กับ Windows 10 มีวธิ ีการสร้าง user profile ให้กับ
new user ที่แตกตา่ งกัน และพบวา่ หากเราทาํ default profile ที่มีขนาดใหญเ่ กินไป จะทาํ ให้ Windows 7 และ
้ จึงเป็ นหน้าที่ของผูด
Windows 10 boot ชา้ มากนานเป็ น 2-3 นาที ดังนัน
้ ูแลในการสั งเกตวา่ ตอ
้ งทาํ default profile
่
้
้
กอ
่ นติดตังโปรแกรมใดเป็ นลาํ ดับสุดทา้ ย ซึงโปรแกรมนันมักจะทาํ ให้ขนาดของ default profile โตมาก ที่พบแลว้ คือ
้ การทาํ sysprep และ copy profile ดว้ ยโปรแกรม Enable Copy Profile จะทาํ ให้
Mozilla Firefox ดังนัน
default profile มีขนาดเล็กลงมาก
Windows Authentication
การใช้ pGina เวอร์ชั่น 3.1.8.0 ใชง้ าน authentication ได้ แตเ่ มื่อตอ
้ งการให้หลังจากที่ login ที่ Windows แลว้ ไม่
ตอ
้ ง Login ที่ Firewall อีก RADIUS Plugin จะตอ
้ งสง่ accounting data ไปยัง Firewall (ที่ทาํ หน้าที่เป็ น Proxy
RADIUS) แตข่ อ
้ มูลใชไ้ มไ่ ด้ ตอ
้ งเปลี่ยนเป็ น pGina 3.2.4.1
ึ ษาที่ login ใชเ้ ครื่ อง Windows
การเก็บ user profile ของนักศก
้ ให้บริ การมานาน และมีเนื้ อที่ดิสกใ์ น drive C: น้อย ก็จะเกิดปัญหาดิสกเ์ ต็มได้ แตก
หากเครื่ อง Windows นัน
่ ช็ ว่ ยให้
user คนเดิม กลับมา login ที่เครื่ องแลว้ เขา้ ใชไ้ ดเ้ ร็วขึ้นเชน
่ กัน ใน pGina มี option คือ Remove account and
profile after logout when account does not exist prior to logon เพื่อแกป
้ ั ญหาดังกลา่ ว แตห
่ ลายหน่วยงานไม่
เลือกใช้ option นี้ จะเน้นไปที่ให้ boot เร็ว และลา้ งฮาร์ดดิสกแ
ทน
์
การ Control Windows
้ ม
่ ลงใน Windows จะทาํ ให้เรา control Windows เชน
เราตอ
่ shutdown
้ งใช้ Cygwin for Windows มาติดตังเพิ
้
้
น
Windows ไดน
อาจเป็
น
ป
ญหาในว
น
ข
า
งหน
า
ได
ห
ากผู
อย
า
งไรก็
ต
าม
ณ
เวลานี
(พฤษภาคม
พ
ฒ
นาหยุ
ด
ให
บ
ริ
ก
าร
ั ้
ั
้ ั
้ ้
้ ั
้
่
2561) ถึงแมว้ า่ Windows 10 จะมี Windows subsystem for linux ให้เราเปิ ดใชง้ าน และเราใช้ bash ได้ แตก
่ ็
เพื่อการทาํ งานเกี่ยวกับ linux command ไมส
่ ามารถทาํ เป็ น sshd server เปิ ดเป็ น service ของ Windows ได้
้ เมื่อให้บริ การมาสั กระยะก็สัง่
ปัญหาที่เคยเจออีกอยา่ งของ Cygwin คือ เครื่ อง Windows ที่ติดตัง้ Cygwin นัน
้ password expired หลังจาก
control ไมไ่ ด้ ก็พบคาํ ตอบวา่ user ชื่อ cyg_server ที่สร้างตอนติดตัง้ Cygwin นัน
้ เมื่อ user cyg_server ซึ่งเป็ น
ถึงคา่ maximum password aged = 42 (อยูใ่ นหัวขอ
้ Password Policy) ดังนัน
user ที่ใช้ start sshd จึงทาํ ให้ start sshd ไมส
้ าํ สั ง่ ssh เขา้ ไป
่ าํ เร็จ สง่ ผลให้ user บน ubuntu server ใชค
่ ลงใน script ชื่อ
Windows ไมไ่ ด้ จีงไมส
่ ามารถ control Windows ได้ ปัญหานี้ ไดร้ ั บการแกไ้ ขแลว้ โดยเพิม
่ maximum password aged = 0 เขา้ ไปดว้ ยก็เป็ นการบังคับทุก user ก็
cygwin-config-sshd.sh แตถ
่ า้ ใครไดเ้ พิม
คงไมเ่ จอปัญหานี้ เลย
นโยบายการใชง้ าน
เรื่ องนี้ ก็เป็ นปัญหาใหญท
่ ่ีสุด ผมถามผูด
้ ฉบับ Windows
้ ูแล แทบจะทุกคนคิดตรงกันวา่ อยา่ งไรก็ตามเราไมส
่ ามารถทาํ ตน
้
้
ยนการสอนที่ตอ่ เนื่ อง การอบรมที่อาจจะตอ
ชุดเดียวแลว้ ให้บริ การไดท
หรื อ การใชง้ าน
้ งมีการติดตังโปรแกรม
้ ั งการเรี
่
ธรรมดาเพือใชอ
้ ินเทอร์เน็ ตและทาํ รายงาน ก็ตอ
้ งยอมรับวา่ หากเปิ ดสิทธิให้เทียบเทา่ Administrator Group เมื่อ
ึ ษา login เราก็ตอ
นักศก
้ งเตรี ยม cloning ใหมบ
่ อ่ ย ๆ แตถ
่ า้ เป็ นการเรี ยนการสอนตอ่ เนื่ อง ก็ควรจะจัดห้องให้ชัดเจน แต่
หากห้องไมเ่ พียงพอก็ทาํ อะไรมากไมไ่ ด้

Session 2
- ติดตัง้ Ubuntu server พร้อมซอฟตแ์ วร์ท่ีใช้
้
ขันตอน
1. Boot ดว้ ย USB flash drive ที่มีโปรแกรมติดตัง้ PSU12-Sritrang
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2. หน้าจอแรกจะมีคาํ ถามเพื่อให้ตอบ Yes หรื อ No

ให้เลือก Yes เพื่อฟอร์แมตฮาร์ดดิสกแ
่ าน เสร็จแลว้ จะปิ ดเครื่ องให้
์ ละติดตัง้ ใชเ้ วลาไมน
3. นํา USB flash drive ออก แลว้ boot
4. Ubuntu login:
Login/password ที่ใชใ้ นการทาํ งาน มีดังนี้
ิ ธิเป็ น root ทาํ ทุกอยา่ งใน server ได้
mama/123456 เป็ น user ที่มีสท
้
papa/papa123 เป็ น user ธรรมดา มีเมนู สาํ หรับเรื่ อง cloning และ control PC เทา่ นัน
prnews/prnews เป็ น user ธรรมดา สาํ หรับ upload ไฟลร์ ู ปภาพขา่ วประชาสั มพันธ์
sendfile/sendfile เป็ น user ธรรมดา สาํ หรับใชพ
้ ้ ืนที่ /home/sendfile เป็ นที่พักไฟลท
์ ่ีจะสง่ ไป/รับคืนจาก
Windows
้ า่ server ครัง้ แรก (ในรู ปคือตัวอยา่ ง subnet 10.0.100.0/24)
5. ให้ login ดว้ ย mama และ ตังค

7

6. เมื่อ login ดว้ ย user mama ในครัง้ ตอ่ ไป ก็จะไดห
้ น้าตา่ ง dialog ที่พร้อมใชง้ าน

้ า่ DHCP server เพื่อให้บริ การ IP แบบ fixed MAC
- ตังค
้
ขันตอน
1. เลือกเมนู macmanageinzone

2. ตอ
้ งเลือกวา่ จะทาํ งานระบบใด ระหวา่ ง auto mode (1)(2)(3)(4) กับ manual mode (A)(B)(C)
auto mode คือ เราไมเ่ ขา้ ไปแกไ้ ขไฟล์ /etc/dhcpd/dhcpd.conf ตรง ๆ แตจ่ ะใส ่ MAC address อยา่ ง
เดียว สว่ น manual mode ก็แกไ้ ขไฟลแ์ ลว้ restart service dhcp server เอง

3. ทดสอบ boot เครื่ อง PC ที่ไดน
้ ํา MAC address ไปใสแ่ ลว้

และ
้ า่ แลว้ วา่ จะ boot แบบใด
รู ปซา้ ย คา่ default
รู ปขวา ตังค
้ า่ boot แบบใด เลือกจากเมนู papa (หรื อ login papa) จากนัน
้ เลือกเมนู BOOT-menu
4. การตังค
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แลว้ เลือกวา่ ในครัง้ ตอ่ ไปจะให้เครื่ องไหน boot อยา่ งไร

้ า่ รู ปภาพที่จะแสดงในขณะเปิ ดเครื่ อง (PR News)
- ตังค
้
ขันตอน
1. เลือกเมนู installprnewsforpsu12-sritrang เมื่อตอ
้ งการใช้ feature นี้

2. เลือกเมนู uninstallprnewsforpsu12-sritrang เมื่อตอ
้ งการกลับไปใชร้ ู ป default
- เปลี่ยนเป็ นภาพหน่วยงาน
ให้ใชแ
้ ฟ้มรู ปภาพแบบ jpg ขนาด 640x480 นําไปทับแฟ้มเดิม /var/lib/tftpboot/sysresccd/psu-12.jpg และ
/root/backuppxezone/penguinpom.jpg
เชน
้ าํ สั ง่ ดังนี้
่ /root/me.jpg ใชค
cp /root/me.jpg /var/lib/tftpboot/sysresccd/psu-12.jpg
cp /root/me.jpg /root/backuppxezone/penguinpom.jpg

- สั ง่ เปิ ดเครื่ องดว้ ย WakeOnLAN featured
้
ขันตอน
1. เลือกเมนู othermenu เพื่อไปยังเมนู ยอ่ ยอีกระดับ

2. เลือกเมนู Wake-on-LAN-normal
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Session 3
- ติดตัง้ Windows
้
ขันตอน
1. ใชค
้ าํ สั ง่ gparted ในแผน
่ SystemRescueCD เพื่อสร้าง partition
/dev/sda1
primary
NTFS (สาํ หรับ Windows drive C:)
/dev/sda2
extended
/dev/sda5
logical
NTFS (สาํ หรับ DATA drive D:)
้
้
2. ติดตัง Windows ลงใน partition /dev/sda1 ที่สร้างไวน
้ ัน
ิ ธิเทียบเทา่ Administrator
สมมติวา่ เราสร้าง local user ชื่อวา่ john ที่มีสท
3. ในการทาํ ตน
้ ฉบับ ควรจะปิ ด service ชื่อ Windows update กอ
่ น
4. เราจะติดตัง้ Windows พร้อม ๆ ไปกับการเตรี ยมทาํ default user profile

้ า่ Windows Default User Profile (Windows 10 Education)
- ตังค
้
ขันตอน
1. ในขณะติดตัง้ Windows จะมีกดคียเ์ พื่อทาํ sysprep แลว้ จะมีการ reboot Windows
้ า่ ตา่ ง ๆ ของ Windows รวมทังจะมี
้ ก็ตังค
้
การสร้าง user ที่มี
2. เมื่อกลับเขา้ สูก่ ารติดตัง้ Windows หลังจากนัน
่
สิทธิเทียบเทา่ Administrator (สมมติชือ john)
3. สร้างไฟล์ customize.xml และใชค
้ าํ สั ง่ sysprep
่จะบริ การตามที่ตอ
้
4. Login เป็ น john และ customized desktop และติดตังโปรแกรมที
้ งการทาํ
่
่
ิ ธิเทียบเทา่ Administrator (สมมติชือ jane) เพื่อใช้ Windows Enabler Copy
5. สร้าง user อีกชือที่มีสท
Profile (ให้ download จาก ftp.psu.ac.th/pub/microsoft)
6. Login เป็ น jane ใช้ Windows Enabler Copy Profile เลือก profile ของ john และคลิก CopyTo คีย ์
ขอ
้ จ็ ะเลือกได)้
้ ความลงในชอ่ งวา่ ง C:\Users\Default (หากเปิ ด show hidden files ไวก
7. และทาํ การ copy files แบบ manual เพื่อ copy files และ folders ยอ่ ยใน
C:\Users\john\AppData\Local\Microsoft\windows ไปใสใ่ น
C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\windows
8. และหากมี Chrome Browser ที่ customized ให้ copy C:\Users\john\AppData\Local\Google ไป
่ ใน C:\Users\Default\AppData\Local
เพิม
อา่ นรายละเอียดไดจ้ าก pdf นี้
http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/sysprepfile/windows10edu/Tum-Customize-Windows-10-Profile
.pdf

- ติดตัง้ Cygwin 64 bit สาํ หรับควบคุม Windows รุ่น 64 bit
้
ขันตอน
1. Login เป็ น john และเปิ ด browser ดาวน์โหลดไฟล์ http://cygwin.com/setup-x86_64.exe ไวใ้ น
โฟลเดอร์ Downloads
2. ออกไปที่ Windows CMD ให้ทาํ 2 คาํ สั ง่ ดังนี้
cd Downloads
setup-x86_64.exe -q -s http://cygwin.mirror.constant.com/ -P openssh,curl,wget,dialog,vim

้ า่ Cygwin เพื่อจัดการเรื่ องควบคุมเครื่ อง ทาํ ดังนี้
3. ตังค
เปิ ดโปรแกรม Cygwin แบบ Run as administrator และทาํ 2 คาํ สั ง่ นี้
wget -N http://ftp.psu.ac.th/pub/psu12-sritrang/cygwin/cygwin-config-sshd.sh
bash -o igncr cygwin-config-sshd.sh
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4. Reboot Windows
5. ตรวจสอบ Cygwin ทาํ งานได้ ให้ใชว้ ธิ ีน้ี
เปิ ดโปรแกรม Cygwin แบบ Run as administrator แลว้ พิมพค
์ าํ สั ง่ นี้
ssh john@127.0.0.1
จะตอ
้ งไดผ
้ ลลัพธค
์ ือ ถาม Yes/No และ ตอบ yes แลว้ ใส ่ password ของ john ได้
่
ง
แลว้ พิมพค
า
สั
exit
เพื่อออกจาก ssh
์ ํ

- ติดตัง้ VB Script เพื่อเก็บ login/logout records
้
ขันตอน
1. เปิ ดโปรแกรม Cygwin แบบ Run as administrator ให้ทาํ 2 คาํ สั ง่ นี้ สาํ หรับ Windows 64bit

wget -N http://ftp.psu.ac.th/pub/psu12-sritrang/changecomputername/installchangecomputernametaskwindows1064bit.sh

bash -o igncr installchangecomputernametaskwindows1064bit.sh
2. ตอนนี้ จะเขา้ สูก่ ารติดตัง้ VB script ใน Task Scheduler
ให้ click ที่ Task Scheduler Library
ชอ่ งตรงกลางจะมีคาํ วา่ changecomputernametask ให้ click ขวา เลือก Properties
ให้เลือก Run whether user is logged on or not และ Run with highest privileges
ชอ่ ง Configure for: ให้เลือก Windows 10 แลว้ click OK
จะมีถาม Password ของ user Administrator หรื อ user ที่ใช้ ให้ใสแ่ ลว้ คลิก OK
ตอ
้ ง click ปิ ด program Task Scheduler ดว้ ยตนเอง
้ Windows จะ
กลับไปที่หน้าตา่ ง cygwin จะมีคาํ ถามวา่ "Press Enter to continue" ให้กด Enter จากนัน
ถูก reboot automatic

้ า่ ชื่อ user ใน Windows ที่ใชต
- ตังค
้ ิดตัง้ Cygwin
้
ขันตอน
1. เลือกเมนู windowsconfig

2. ถา้ ใช้ user ชื่อ john ก็ใสช่ ่ือ john แทนคาํ วา่ Administrator
3. กด Esc หลายครัง้ ออกสู ่ prompt # แลว้ พิมพ์ bash mainmenu.sh กด Enter

้ า่ การใช้ SSH public/private key
- ตังค
้
ขันตอน
1. เลือกเมนู sshkeygenforserver เพื่อสร้าง SSH public/private key

2. เลือกเมนู sshkeysendtoclient เพื่อสง่ SSH public key ไปยังเครื่ องตน
้ ฉบับ เมนู น้ี จะสง่ key ไปเก็บใน
ไดเรกทอรี ช่ือ .ssh ของ user ที่ใชต
้ ิดตัง้ Cygwin
3. ทดสอบการ control โดยเขา้ เมนู othermenu

4. แลว้ เลือกเมนู sendmessage เพื่อสง่ ขอ
้ ความ (ผลลัพธข์ อ
้ ความไปปรากฏที่เครื่ อง Windows)
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้ า่ รู ปภาพที่จะเป็ น Desktop Wallpaper
- ตังค
้
ขันตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คลิกปุ่ม Windows Start
พิมพ์ gpedit.msc เพื่อเปิ ดหน้าตา่ ง "Local Group Policy Editor"
เลือก User Configuration > Administrative Templates > Desktop > Desktop
ดับเบิลคลิก "Desktop Wallpaper" (อยูท
่ างขวา)
เลือก Enabled
คน
้ งการ
้ หาไฟลร์ ู ปภาพที่ตอ

Session 4
- ติดตัง้ pGina สาํ หรับ login เขา้ Windows ดว้ ย external users
้
ขันตอน
1. ดาวน์โหลดไฟล์ http://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/pGinaSetup-3.2.4.1.exe
้ า่ pGina ให้ใช้ RADIUS server
2. ตังค
เปิ ดโปรแกรม pGina, คลิกแท็บ Plugin Selection ดูท่ีบรรทัด RADIUS Plugin คลิกเพื่อเลือกที่ชอ่ ง
Authentication และ Notification > คลิก Configure > ใสข่ อ
้ มูล
เชน
่ จะใช้ RADIUS server ที่มีใน PSU12-Sritrang server ก็ใส ่ server IP และใส ่ shared secret
้ า่ อีกมากมาย อา่ นเพิม
่ เติม https://sysadmin.psu.ac.th/?s=pgina
เป็ นตน
้ ยังมีการตังค
3. ทดสอบ login ดว้ ย user ที่มีใน RADIUS server คา่ default คือ ใช้ user จาก ubuntu server ได้ คือ
mama, papa, prnews และ sendfile

้
- เรี ยนรู้ การ cloning มีขันตอน
backup และ restore
้
ขันตอน
backup คือ การเก็บรวบรวม MBR, Partition Table และ ไฟลท
์ ุกไฟลใ์ น Windows นําไปแปลงเป็ น zip
้ ่ อให้ดังนี้
file ชนิ ดบีบอัด (gz) เก็บไวท
้ ่ี /var/www/cloning แยกเก็บตาม zone ที่มี โดยตังชื
zone1-sda.mbr คือ เก็บ MBR
zone1-sda.part คือ เก็บ Partition Table
zone1-sda1-N.gz คือ เก็บ ทุกไฟลใ์ น partition ที่ 1 อักษร N คือ NTFS
zone1-sda5-N.gz คือ เก็บ ทุกไฟลใ์ น partition ที่ 5 อักษร N คือ NTFS
zone1-sda6-E.gz คือ เก็บ ทุกไฟลใ์ น partition ที่ 6 อักษร E คือ EXT4
zone1-sda7-F.gz คือ เก็บ ทุกไฟลใ์ น partition ที่ 6 อักษร F คือ FAT32
้
ขันตอน
restore คือ ในทางกลับกันของ backup คือ นําไฟลเ์ ขียนกลับลง partition โดยมีวธิ ีในการ restore (ที่เราจะ
เรี ยกกันวา่ cloning) 2 แบบ คือ unicast และ multicast
Unicast คือ การรับสง่ ระหวา่ ง PC 2 เครื่ องดว้ ย UDP packet นั่นคือ server กับ windows 1 เครื่ อง แต่
เราก็สามารถสั ง่ cloning แบบ unicast พร้อม ๆ กันทุกเครื่ องได้ แต่ server ก็จะตอ
้ งเปิ ด session ไปยังแตล่ ะ client
่ มากที่ server
ซึ่งก็จะมีภาระเพิม
Multicast คือ การรับสง่ ระหวา่ ง เครื่ องที่สง่ 1 เครื่ อง กับ เครื่ องที่รับหลาย ๆ เครื่ อง พร้อม ๆ กัน โดยใช้
้ server จะสง่ packet ประกาศออกไป client ที่ตอ
network class D ในการทาํ งาน การสง่ multicast นัน
้ งการเขา้
่
ก
า
หนด
ม
ร่วมก็สง่ คาํ สั ง่ กลับมายัง server โปรแกรมของเราจะไมม
ก
ารรอจนครบจ
า
นวนที
แต
จ
ะใช
ว
ธ
ิ
ก
ดปุ
Enter
ที่
ี
ี
้
่
่
่
ํ
ํ
server เพื่อเริ่ มตน
้ กระบวนการสง่ ขอ
้ มูลเมื่อนับเองวา่ จาํ นวนครบแลว้
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- ทาํ backup ตน
้ ฉบับ Windows ที่พร้อมให้บริ การ
้
ขันตอน
1. เขา้ เมนู papa, ใสร่ หัสผา่ น, เลือก zone
2. เลือกเมนู SELECT-BOOT-unicast-zone

3. เลือก IP ที่เป็ นเครื่ องตน
้ ฉบับ Windows
่
4. ไปเปิ ดเครื องตน
้ น้าตา่ งนี้
้ ฉบับ Windows จะ boot จนกระทั่งไดห

5. เลือกเมนู backup แลว้ กด Enter หลาย ๆ ครัง้ จนได้ prompt
6. พิมพค
์ าํ วา่ bash backup.sh และกด Enter

7. จะมีถามรหัสผา่ นของ user papa ใสใ่ ห้ถูกตอ
้ ง แลว้ ไดห
้ น้าตา่ งนี้

8. เลือกวา่ จะ backup อะไร โดยพิมพเ์ ลข/อักษรหน้ารายการ แลว้ กด Enter

Session 5
- ทาํ cloning 1 เครื่ อง เพื่อให้ได้ Windows เครื่ องที่สอง
้
ขันตอน
1. เขา้ เมนู papa, ใสร่ หัสผา่ น, เลือก zone
2. เลือกเมนู SELECT-BOOT-unicast-zone

3. เลือก IP ที่เป็ นเครื่ องที่จะถูก cloning
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4. ไปเปิ ดเครื่ องตน
้ น้าตา่ งนี้
้ ฉบับ Windows จะ boot จนกระทั่งไดห

5. เลือกเมนู restore
6. เลือกวา่ จะ clone อะไรบา้ ง MBR, Partition Table, Partition 1, Partition 2

- ทาํ cloning พร้อมกันหลายเครื่ อง
้
ขันตอน
1. เขา้ เมนู papa, ใสร่ หัสผา่ น, เลือก zone
2. เลือกเมนู ทีละเมนู ตามลาํ ดับ เริ่ มตน
้ เลือก INITIALIZE-multicast-zone

เป็ นการกาํ หนดวา่ จะเอา partition ใดบา้ งในการ clone ครัง้ นี้

3. ถัดไป เลือก SELECT-BOOT-multicast-zone
เลือกรายการ PC ที่ตอ
้ งการ ดูจาก IP และ ชื่อเครื่ อง

4. ถัดไป เลือก MULTICAST-menu-zone

5. เลือกโดยการพิมพเ์ ลขหน้ารายการ และกด Enter
6. รอให้ client ตอบรับกลับมาครบ แลว้ กด Enter เพื่อเริ่ มสง่ ขอ
้ มูล
14

Session 6
- คาํ สั ง่ สาํ หรับควบคุม Windows ที่จาํ เป็ นตอ
้ งใช้
ในเมนู othermenu มีคาํ สั ง่ สาํ หรับใชก
้ ั บ Windows ดังนี้

Shutdown เพื่อ สั ง่ ปิ ดเครื่ อง ทาํ ดังนี้ เลือก client 1 , 2 , 3 ... หรื อ all client แลว้ ใส ่ เวลาเป็ นวินาที
Restart เพื่อ สั ง่ reboot เครื่ องใหม่ ทาํ ดังนี้ เลือก client 1 , 2 , 3 ... หรื อ all client แลว้ ใสเ่ วลาเป็ นวินาที
Sendmessage เพื่อ สง่ message ให้ client ทาํ ดังนี้ เลือก client 1 , 2 , 3 ... หรื อ all client แลว้ ใสข่ อ
้ ความที่
ตอ
้ งการสง่ (ที่ client จะมี popup window แสดงขอ
้ ความประมาณ 10 วินาที และจะปิ ดเอง automatic ถา้ ตอ
้ งการปิ ด
เอง click close ไดเ้ ลย)
Sendfile เพื่อ สง่ file จาก server ไป Windows
- เลือก file ที่ตอ
้ ่ ุมลูกศร ขึ้นลง ซา้ ยขวา ถา้ ตอ
้ งการ ใชป
้ งการ file ใด ให้กด Spacebar แลว้ กด Enter
- ระบุ drive ปลายทาง (drive c = /cygdrive/c, drive d = /cygdrive/d) แลว้ ตามดว้ ย folder เชน
่
/cygdrive/c/Users/Administrator/Desktop
- case sensitive ไมม
่ ั วเล็กก็ได้
่ ีปัญหา ตัวใหญต
่
Getfile เพือ รับ file จาก Windows ไป server
Sendkey เพื่อ สง่ key ให้ client อีกรอบ เป็ นการแกป
้ sshkeygen แลว้ กดปุ่ม Y ที่คาํ ถาม
้ ั ญหากรณี ท่ีเราไปเลือกขอ
overwrite (y/n)
่ ลด เวลาการ boot ของ แตล่ ะ menu (คา่ default = 10 วินาที)
Changemenutimeout เ พื่อ เพิม
Changewindowstimedate เพื่อแกป
้ ั ญหา Windows เวลาไมต
่ รง ทาํ ให้เก็บ log ผิดพลาดได้
่
Stopdns เพือ ปิ ด dns (domain name server) ไมใ่ ห้ใชง้ าน Internet ชั ่วคราวของ client
Startdns เพื่อ เปิ ด dns (domain name server) ให้ client ใชง้ าน Internet ไดต
้ ามปกติ

- ดูรายงาน login/logout records
ขอ
้ มูลการทาํ รายงานการเขา้ ใชเ้ ครื่ อง PC
- ตาํ แหน่งที่เก็บไฟลข์ อ
้ มูล /var/www/ticker
- สามารถนําขอ
้ มูลในไดเรกทอรี /var/www/ticker/datalog นําไปทาํ เป็ นสถิติการเขา้ ใชง้ านได้
- เขียน shell script และปรับแตง่ ชื่อคณะที่มีอยูจ่ ริ ง แลว้ รัน shell script จะเป็ นสถิติการเขา้ ใชง้ าน
- ดูตัวอยา่ งไฟล์ /root/scripts/report*
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- ไดจ้ ั ดทาํ รายงานไว้ เขา้ เบราวเ์ ซอร์แลว้ ใส ่ URL เป็ น IP Address ของเครื่ อง PSU12-Sritrang

Session 7
้ า่ FreeRADIUS ใน server สาํ หรับ external users
- การตังค
้
ขันตอน
1. เลือกเมนู freeradiusmanagement

2. จะไดห
้ น้าตา่ ง เพื่อแกไ้ ขคอนฟิ กได้

3. แตล่ ะเมนู
editclientsconf เพื่อ เขา้ ไปดู หรื อ แกไ้ ขคา่ shared secret ที่จะใชก
้ ั บ pGina
้ า่ วา่ จะให้ FreeRADIUS ใช้ user database จากที่ใดบา้ ง
editimap-authen เพื่อ ตังค
่
้ า่ วา่ จะให้อนุ ญาตทุก user ที่ใสร่ หัสผา่ นถูกตอ
editmy-authen เพือ ตังค
้ งแลว้ หรื อไม่
่
่
editpreblacklist เพือ ใส ่ username ทีจะไมใ่ ห้ใชง้ าน
editviplist เพื่อ ไมต
้ งตรวจสอบ username เหลา่ นี้ ในเรื่ องอื่น ๆ อีก ให้ผา่ นไดเ้ ลย
่ อ
้ า่ AD ที่จะใชง้ าน แทนคา่ default ที่ให้ไว้
editcheck-ad-ldap เพื่อตังค
่
restartradiusserver เพือในกรณี สงสั ย จึงตอ
้ ง restart radius server
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Session 8
- ฝึ กปฏิบัติทบทวน/สรุ ปความรู้ ท่ีไดร้ ั บ

- ประเมินผลการอบรม
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ภาคผนวก
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Tum-Customize-Windows-10-Profile-ฉบับยอ่
้
ขันตอน
1.
2.
3.
4.

้
ติดตัง้ Windows 10 จากแผน
่ ดว้ ยขันตอนตามปกติ
่
เมือถึงหน้าตา่ งเลือก Region ให้กดปุ่ม Ctrl + Shift + F3
เครื่ องก็จะ Reboot 1 ครัง้
หลังจาก Reboot แลว้ ก็จะมีหน้าตา่ ง System Preparation Tool ขึ้น
มาให้กด Cancel
้
้ ให้ทาํ การติดตังโปรแกรมท
5. หลังจากนัน
ั ่วไป ที่ตอ
้ งการทาํ Profile ให้
้
งค
า
อะไรมาก
เรี ยบร้อย โดยอาจจะยังไมต
อ
งต
่ ้ ั ่
้ ให้เปิ ด Notepad แลว้ พิมพต
6. หลังจากนัน
์ ามดา้ นลา่ ง

เซฟเป็ นไฟล์ customize.xml ลงใน Drive d:
แลว้ แก้ wim:D:/sources สว่ นของ D:/sources ให้ D เป็ นชื่อ Drive ที่ใสแ่ ผน
่ ติดตัง้ Windows
่
้
(แตเ่ พือความสะดวก ให้ download ไฟล์ customize.xml มาใช้ ทาํ ดังนี
กดปุ่ม Windows+E
คียค์ าํ วา่ ftp://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/sysprepfile/windows10edu/ กดปุ่ม Enter
ให้ดาวน์โหลดไฟล์ customize.xml ไปไวใ้ นไดรฟ์ d:\ )
้ เปิ ด Command Prompt ดว้ ยสิทธิ์ Administrator จะทาํ คาํ สั ง่ เพื่อปิ ด WMP Network
7. หลังจากนัน
้ อาจจะทาํ ให้ Sysprep จะลม
Sharing Service ไมเ่ ชน
่ นัน
้ เหลวได้ ดังนี้
คลิกปุ่ม Start คียค์ าํ วา่ cmd แลว้ คลิกขวา Command Prompt เพื่อเปิ ดแบบ Run as Administrator
ทาํ คาํ สั ง่
net stop wmpnetworksvc
8. และ ทาํ คาํ สั ง่
%windir%\system32\sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /reboot
/unattend:d:\customize.xml

้ Sysprep จะเริ่ มทาํ งานและเมื่อเสร็จจะ Restart Windows กลับสูก่ ระบวนการติดตัง้ Windows
9. หลังจากนัน
ตามปกติอีกครัง้ หนึ่ ง
้
10. เมื่อติดตัง้ Windows ตามกระบวนทั่วไปแลว้ เสร็จเมื่อเขา้ สู ่ Windows จะพบโปรแกรมตา่ งๆที่เราไดต
้ ิดตังตอน
้ ใ่ น sysprep เชน
้ ่ มเปลี่ยนภาษา
เริ่ มทาํ Sysprep ไวแ
่ การตังปุ
้ ตบ
่ างคา่ จะไมส
่ ามารถจัดการไดเ้ สร็จตังแต
ทาํ การปรับแตง่ ตามตอ
้ งการ
่ เติมดว้ ยการใช้ Windows Enable
11. ตอ่ ไปจะเป็ นการ Copy Profile ที่ไดท
้ าํ การปรับแตง่ เพิม
download ไดจ้ าก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/Enable_Copy_Profile_Windows7/
และรันเรี ยกใชง้ านดว้ ยสิทธิ์ Administrator คลิ้กขวาเลือก Run as administrator (ดูตอ่ เว็บขา้ งลา่ ง)
References:
http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/sysprepfile/windows10edu/Tum-Customize-Windows-10-Profile.pdf
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