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Open Source: Smart Computer Lab

• การน าความรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ชนิดโอเพนซอร์สท่ีมีประสิทธิภาพมา
จดัการห้องบริการคอมพิวเตอร์ได้อยา่งชาญฉลาด 

• การใช้โปรแกรมท่ีเราพฒันาขึน้ ท าให้ลดเวลาในการท างาน และเกิด
ความสะดวกในการท างาน

• การแก้ปัญหางานซ า้ ๆ ของห้องบริการคอมพิวเตอร์ โดยเลือก
ซอฟต์แวร์หลาย ๆ ตวัมาใช้กบั Ubuntu server และ 
Windows client



การติดตั้ง Server ด้วยวธีิที่ง่ายมาก 2 วธีิ
• วิธีท่ี 1 ติดตัง้แบบ cloning จาก server ต้นฉบบัท่ีเสร็จแล้ว



การติดตั้ง Server ด้วยวธีิที่ง่ายมาก 2 วธีิ
• วิธีท่ี 2 ติดตัง้แบบ Installer ใช้ shell script ติดตัง้ซอฟต์แวร์
ทีละตวัจนเสร็จ



ชมวิดีโอ PSU12-SRITRANG_01_INSTALL.MP4 (ความยาว 1:58 นาที)



การโคลนน่ิงฮาร์ดดิสก์

• cloning แบบ ไม่ต้องเดนิ  ตัง้ให้เคร่ืองเปิดเองอตัโนมตัิ  แล้ว 
cloning จนเสร็จ แล้วเคร่ืองถกูปิดเองได้



ชมวิดีโอ PSU12-SRITRANG_02_CLONING.MP4 (ความยาว 5:40 นาที)



การควบคุมการเปิดหรือปิดเคร่ืองทุกเคร่ืองพร้อมกนั

• Wake on LAN 
– ชมวิดีโอตวัอยา่งท่ี LRC ม.อ. 



ชมวิดีโอ PSU12-SRITRANG_03_WOL.MP4 (ความยาว 2:09 นาที)



การควบคุมการเปิดหรือปิดเคร่ืองทุกเคร่ืองพร้อมกนั

• iTALC for Windows
– ชมวิดีโอตวัอยา่งท่ี คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. วข.ปัตตานี



ชมวิดีโอ PSU12-SRITRANG_04_ITALC.MP4 (ความยาว 56 วินาที)



Open Source: Smart Computer Lab ท าส่ิงเหล่านีไ้ด้

• หลงัจาก clone เสร็จแล้ว เม่ือเปิดเคร่ือง Windows จะเปลี่ยนช่ือ
เคร่ืองให้อตัโนมตัิ 

• การสง่ข้อความไปแจ้งเตือนผู้ รับบริการท่ีก าลงัใช้งาน

• การสง่ไฟล์และดงึไฟล์กลบัท่ีจะใช้ในการเรียนหรือการสอบเข้าท างาน
– ประสบการณ์ตวัอยา่ง การเก็บ file สอบ ของ LRC ม.อ., คณะเภสชั ม.อ.

• ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารด้วยรูปภาพในขณะเปิดเคร่ือง

• การเก็บข้อมลูช่ือผู้ใช้งานที่ได้ login เข้าใช้เคร่ือง



• รายงานสถิติการใชเ้คร่ือง



• รายงานสถิติการใชเ้คร่ือง



การน าเทคโนโลยีมาเพิม่ความสะดวก

• ใช้ Smart Phone ท่ีติดตัง้โปรแกรมประเภท SSH Client เชน่ 
– JuiceSSH for Android

– Serverauditor for iOS 

• เพื่อสัง่ควบคมุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องบริการได้





PSU Open Server



องคป์ระกอบของระบบ

ซอฟต์แวร์ทีอ่ยู่ใน server

• เราสร้าง Ubuntu server พร้อมด้วยซอฟต์แวร์จ านวนหนึง่

• เราใช้ shell scripts ในการสร้างชดุค าสัง่ในการ config บริการ
ตา่ง ๆ บน server

• เราใช้ค าสัง่ dialog ในการสร้างเมนเูพื่อไปเรียกใช้ shell scripts
ดงักลา่วอีกที



# bash mainmenu.sh

dialog



องคป์ระกอบของระบบ

 cloning packages

 apt-get -y install udpcast

 apt-get -y install partclone

• pxeboot via tftpd

 apt-get -y install tftpd-hpa tftp

 splash images

 apt-get -y install grub2-splashimages

ซอฟต์แวร์ทีอ่ยู่ใน server



องคป์ระกอบของระบบ

• dhcp server

 apt-get -y install isc-dhcp-server

• nfs

 apt-get -y install portmap nfs-kernel-server

• apache web server

 apt-get -y install apache2 

ซอฟต์แวร์ทีอ่ยู่ใน server



องคป์ระกอบของระบบ

• php

 apt-get -y install php

 apt-get -y install libapache2-mod-php

 utility packages

 apt-get -y install curl dialog expect whois
imagemagick unzip wakeonlan

ซอฟต์แวร์ทีอ่ยู่ใน server



องคป์ระกอบของระบบ

• PSU Installer Packages

 Install FreeRADIUS using PSU Installer psu-radius

 Install Windows user login log using PSU Installer 
psu-ticker 

ซอฟต์แวร์ทีอ่ยู่ใน server



องคป์ระกอบของระบบ

ซอฟต์แวร์ทีอ่ยู่ใน Windows

• โปรแกรม Cygwin for Windows เพื่อให้เคร่ือง Windows 
ถกูควบคมุจาก Server ได้

• โปรแกรม pGina for Windows เพื่อการใช้ User Name 
จาก RADIUS server ได้ 

• Windows User Profile Template ส าหรับการ Login 
ของ User ใหมจ่ะได้ไม่เสียเวลาบตู



องคป์ระกอบของระบบ

ซอฟต์แวร์ทีอ่ยู่ใน Windows

• โปรแกรม iTALC for Windows 

– ผู้สอนควบคมุหน้าจอของผู้ เรียนในระหวา่งการสอนได้

– ใช้ในการตรวจสอบ (monitor) การใช้งาน



เทคนิคท่ีใช้

การ backup Windows ต้นฉบับ ก่อน cloning

• เทคนิคท่ีใช้คือ dd, sfdisk และ ntfsclone แล้วสง่ไปเก็บเป็น 
image ชนิด tar file (.gz)



เทคนิคท่ีใช้

การ cloning

• Unicast cloning เคร่ืองเดียว
– เทคนิคท่ีใช้คือ gunzip และ ntfsclone ลง harddisk

• Multicast cloning หลายเคร่ืองพร้อมกนั
– เทคนิคท่ีใช้คือ 

• ฝ่ัง server ใช้ udp-sender สง่

• ฝ่ัง client ใช้ udp-receiver รับ แล้ว gunzip และ ntfsclone ลง 
harddisk



เทคนิคท่ีใช้

การเปลีย่นช่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์อตัโนมตัิ

• เทคนิคท่ีใช้คือ script ท่ีติดตัง้ไว้ใน Windows จะไปดงึข้อมลูช่ือ 
Host ท่ีบนัทกึไว้ในไฟล์ dhcpd.conf ท่ี server

• ดงันัน้จะต้องมีการบนัทกึข้อมลูช่ือ Host และ ข้อมลู MAC 
address ทกุเคร่ือง



เทคนิคท่ีใช้

การเปลีย่นช่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์อตัโนมตัิ

• script ท่ีติดตัง้ไว้ใน Windows



เทคนิคท่ีใช้

การเปลีย่นช่ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์อตัโนมตัิ

• ช่ือเคร่ืองใน Windows ตามข้อมลูช่ือ host ใน dhcpd.conf



เทคนิคท่ีใช้

การควบคุมเคร่ืองฯในห้องบริการ

• เทคนิคท่ีใช้คือ น า ssh public key ของ server ไปใสไ่ว้ใน
Cygwin server ซึง่เป็น Linux emulator ในเคร่ือง 
Windows ต้นฉบบั ให้น า key ไปใสก่่อนการ cloning



เทคนิคท่ีใช้

การเกบ็บันทึกการใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์

• เทคนิคท่ีใช้คือ น า vbscript ไปใสใ่นเคร่ือง Windows ต้นฉบบั



เทคนิคท่ีใช้

การเกบ็บันทึกการใช้งานเคร่ืองคอมพวิเตอร์

• เทคนิคท่ีใช้คือ น า vbscript ไปใสใ่นเคร่ือง Windows ต้นฉบบั



เทคนิคท่ีใช้

การเกบ็บันทกึบัญชีผู้ใช้

• เทคนิคท่ีใช้คือ pGina for Windows + RADIUS plugin



บทสรุป

• แอดมินจะท างานได้ ต้องหาโปรแกรมในท้องตลาด freeware , 
hack , ซือ้ แตต้่องหาหลาย ๆ ตวัมาประกอบกนั แตข่องเรารวมให้
เบด็เสร็จ 

• program แบบเดียวกบัท่ีเรามี เค้าขายแตข่องเราฟรี 

• เราได้สง่เสริมการใช้ open source เราพฒันาเอง แก้ไข 
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา

• open source อ่ืน ๆ ท่ีคล้าย ๆ กนั มีโปรแกรมช่ือ fog น่าสนใจ 
ก าลงัศกึษา



อ่านเพ่ิมเติม

• PSU Open Server 

– URL http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-
server

• วิดีโอแนะน าการติดตัง้ PSU12-Sritrang Server บน 
YouTube

– Short URL https://goo.gl/SLheTL

http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server
https://goo.gl/SLheTL


ชมการสาธิตการใชง้าน

• VM ให้เช่ือมตอ่ผา่นสาย LAN ไป
ยงั port LAN ของ Access 
Point ท่ีน ามาเอง

• ให้ smart phone จบัสญัญาณ 
ZYXEL-WIPAT

• เปิดโปรแกรม ssh client แล้ว 
ssh เข้ามาท่ี server IP 

192.168.6.13

• ทดสอบสัง่ปิดเคร่ือง VM 
Windows ทัง้ 2 เคร่ือง


