
30th WUNCA Workshop Guideline (updated 12 ม.ค. 58)
การใชช้งาน Linux Mint รร่วมกกับ RADIUS server สสาหรกับหช้องบรริการคอมพริวเตอรร

Workshop Scenario:

รรูปภาพแสดงไดอะแกรมการเชชชื่อมตต่อเซซิรร์ฟเวอรร์ททชื่ใชช้ใน workshop

ดช้วยความขอบคคุณจากททมวซิทยากร
วซิบรูลยร์ วราสซิทธซิชชัย, วซิศซิษฐ โชตซิอคุทยางกรูร และ เอกภพ ถาวรจซิตร

มหาวซิทยาลชัยสงขลานครซินทรร์
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Section : 1 การเตรรียมเครรรื่อง (ผรูช้เรทยนเตรทยมไดช้เอง โดยขอยชม USB Handy Drive)
Task:

• 1.1 ตซิดตชัตั้ง โปรแกรม Oracle VM VirtualBox
ททชื่ USB Handy Drive เขช้าไปยชังไดเรกทอรทชชชื่อ wunca30linuxmint/1install
ดชับเบซิลคลซิกไฟลร์ VirtualBox-4.x.yy-zzzzz-Win.exe 
ดชับเบซิลคลซิกไฟลร์ Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.x.yy.vbox-extpack

• 1.2: ตซิดตชัตั้ง Virtual Machine บน Oracle VM VirtualBox
import VM ดชังนทตั้ ใหช้ไปททชื่ File > Import Appliance 
ททชื่ USB Handy Drive เขช้าไปยชังไดเรกทอรทชชชื่อ wunca30linuxmint/2import
ดชับเบซิลคลซิกไฟลร์ wunca30linuxmint.ova เพชชื่อ import
จะปรากฏขช้อมรูลของ VM จากนชัตั้นคลซิก Import ใหช้รอประมาณ 10 นาทท (ขนาดไฟลร์ 3.2 GB)
จะไดช้ผลลชัพธร์แสดงรายการ VM ททชื่ใชช้ใน workshop ทชัตั้งหมด

Note:
การใชช้งาน VM ใน Oracle VM Virtualbox สามารถตชัตั้งคต่า Network ไดช้หลายแบบ แตต่สสาหรชับ

ใน workshop นทตั้ เราจะตชัตั้งคต่า VM ตต่างๆ ใหช้เปป็น Network เพทยง 2 แบบ คชอ
1. Attached to: NAT แบบนทตั้ไมต่ตช้องเปปิด VM ชชชื่อ myrouter
2. Attached to: Internal Network Name: intnet แบบนทตั้ตช้องเปปิด VM ชชชื่อ myrouter ดช้วย

• 1.3: Copy ไฟลร์ .iso ไวช้ทสา workshop เรชชื่องการตซิดตชัตั้ง PSU12-Sritrang Server
ททชื่ USB Handy Drive เขช้าไปยชังไดเรกทอรทชชชื่อ wunca30linuxmint/3copy
คชัดลอกไฟลร์ชชชื่อ sysresccd-4.4.0-dvd-psu12-sritrang-server-autopartition-offline.iso (ขนาดไฟลร์ 
1.3 G) และ ไฟลร์ workshop-wunca30-linuxmint-guide.pdf ไปเกก็บไวช้ในฮารร์ดดซิสกร์ 
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Section 2: เรรียนรรช้การใชช้งาน Linux Mint เบรบื้องตช้น
Goal:
1. รรูช้จชักสต่วนประกอบของ desktop
2. รรูช้จชักการทสางานแบบ Graphical User Interface (GUI) และ Command-Line Interface (CLI)
3. รรูช้จชัก editor ทชัตั้ง 2 แบบ
4. รรูช้จชักการตซิดตชัตั้งโปรแกรมเพซิชื่ม
5. รรูช้จชักการปรชับแตต่งคต่าการใชช้งาน desktop ททชื่ตช้องการ
6. รรูช้จชักการเลชอก server ททชื่จะใชช้ในการอชัปเดต Linux Mint

Task:
• 2.1 เปปิด (Start) VM ชชชื่อ Linuxmint-PC (ในขณะนทตั้ ยชังตชัตั้งคต่า Network Attached to: NAT อยรูต่)

เมชชื่อเจอหนช้า login ใหช้ใชช้ username: mint และ password: mint
• 2.2 ตรวจสอบคต่า IP Address ททชื่ไดช้ (คลซิกขวารรูป เลชอก Connection Information)
• 2.3 รชันโปรแกรมในแบบ GUI ตรวจสอบเมนรูตต่างๆ แลช้วเลชอกโปรแกรมดชังนทตั้

ในหมวด Office ชชชื่อโปรแกรม LibreOffice Writer
ในหมวด Internet ชชชื่อโปรแกรม Firefox Web Browser

• 2.4 ตชัตั้งคต่า key ททชื่ใชช้ในการเปลทชื่ยนภาษา
คลซิกขวาททชื่รรูป En เลชอก Keyboard Preferences > แทก็บ layouts > options
คลซิกททชื่ Switching to another layout > เลชอก Alt + Shift

• 2.5 รชันโปรแกรมในแบบ CLI ใหช้เลชอก Menu > Terminal 
ทดสอบรชันคสาสชัชื่ง free และ free -h และ free --help
พซิมพร์ exit กด Enter เพชชื่อปปิด Terminal

• 2.6 ใชช้ editor ในแบบ CLI 
ใหช้เลชอก Menu > Terminal > พซิมพร์ nano กด Enter

• 2.7 ใชช้ editor ในแบบ GUI 
ใหช้เลชอก Menu > Accessories > Text Editor

• 2.8 ตซิดตชัตั้งโปรแกรมเพซิชื่มเมชชื่อทสางานในแบบ GUI ใหช้เลชอก Menu > Software Manager
จะมทถามรหชัสผต่านเพชชื่อเปป็นการแสดงสซิทธซิในการ administration ระบบปฏซิบชัตซิการไดช้ ใน workshop ใสต่คสาวต่า 
mint
เชต่น ตซิดตชัตั้งโปรแกรมชชชื่อ tuxmath
ใสต่คสาคช้นหาวต่า tuxmath ในชต่อง search แลช้วกด Enter ไดช้รายการ tuxmath แลช้วคลซิก Install
ตรวจสอบวต่าโปรแกรม Tux Math ถรูกตซิดตชัตั้งไวช้ททชื่หมวด Education และทดลองใชช้

• 2.9 ตซิดตชัตั้งโปรแกรมเพซิชื่มเมชชื่อทสางานในแบบ CLI ใหช้เลชอก Menu > Terminal
เชต่น ตซิดตชัตั้งโปรแกรมชชชื่อ Vi Improved เพชชื่อใชช้เปป็น editor ในแบบ CLI
พซิมพร์ sudo apt-get install vim  กด Enter
ตรวจสอบวต่าโปรแกรม vim ถรูกตซิดตชัตั้งแลช้ว โดยการทดลองใชช้คสาสชัชื่ง vim 
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• 2.10 การขอเขช้าทสางานในสซิทธซิ administrator เมชชื่อทสางานในแบบ CLI (คสาเตรอน: ตช้องระมกัดระวกัง)
พซิมพร์คสาวต่า sudo su -  กด Enter
เชต่น ตซิดตชัตั้งโปรแกรมไดช้เลย (ต.ย.โปรแกรมชชชื่อ htop)
พซิมพร์คสาวต่า apt-get install htop  กด Enter 
เชต่น แกช้ไขไฟลร์ระบบสสาคชัญๆไดช้เลย
พซิมพร์คสาวต่า nano /etc/hosts  กด Enter 

• 2.11 การขอใชช้สซิทธซิ administrator เปป็นครชัตั้งๆ เมชชื่อทสางานในแบบ GUI (คสาเตรอน: ตช้องระมกัดระวกัง)
เชต่น เพชชื่อแกช้ไขไฟลร์ระบบ เชต่น /etc/hosts
คลซิกขวาททชื่ชชชื่อไฟลร์ แลช้วเลชอก Open as administrator

• 2.12 ตซิดตชัตั้ง SiPA Fonts เพซิชื่มจาก 
http://sourceforge.net/projects/thaiopensource/files/font/sipa-dip-font.zip/download
ใน VM ดาวนร์โหลดมาใสต่ไวช้ใหช้แลช้วในไดเรกทอรทชชชื่อ Downloads 
ใหช้ Extract file sipa-dip-font.zip ไปยชังไดเรกทอรท /usr/share/fonts/truetype/thai โดยใชช้สซิทธซิ 
administration

• 2.13 ปรชับแตต่งคต่าการใชช้งาน desktop ททชื่ตช้องการเพชชื่อทสาตช้นฉบชับททชื่จะโคลนนซิชื่ง ดชังนทตั้
(1) ใหช้เลชอก Menu > Administration > Login Window
แทก็บแรก Theme Style ใหช้เปลทชื่ยนจาก HTML เปป็น GDM (จะใชช้ Theme Style ชชชื่อ Linux Mint)
แทก็บสาม Options ใหช้เปลทชื่ยนเปป็น ไมต่ตซิติ๊ก Automatically select the last logged in user
(2) ใหช้เลชอก Menu > Preferences > Startup Applications
แทก็บแรก Startup Programs ใหช้เปลทชื่ยนเปป็น ไมต่ตซิติ๊ก mintWelcome
(3) ใหช้เลชอก Menu > Preferences > Screensaver
ใหช้เปลทชื่ยนเปป็น ไมต่ตซิติ๊ก Lock screen when screensaver is active
(4) ใหช้คลซิกขวาททชื่ Menu > เลชอก Preferences
แทก็บสคุดทช้าย System ใหช้เปลทชื่ยนเปป็น ไมต่ตซิติ๊ก Lock Screen
(5) ใหช้เลชอก Menu > Preferences > Appearance
แทก็บสอง Background ใหช้เปลทชื่ยนรรูปททชื่ตช้องการ
(6) ใหช้คชัดลอกไดเรกทอรท .config เกก็บไวช้เปป็นตช้นฉบชับททชื่ปรชับแตต่งแลช้ว
เลชอก Menu > Terminal > พซิมพร์ sudo cp -r /home/mint/.config /etc/skel/ กด Enter

• 2.14 คลซิกเลชอก Menu > Quit > เลรอก Restart เพชชื่อดรูผลลชัพธร์ของการปรชับแตต่ง
• 2.15 คลซิกเลชอก Menu > Quit > เลรอก Shutdown เพชชื่อปปิด VM ชชชื่อ Linuxmint-PC 

Document:
ศศึกษาเพซิชื่มเตซิมในเรชชื่องการใชช้งานอชชื่นๆ http://opensource.cc.psu.ac.th/Linuxmint
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Section 3: ตกับื้ง Internal network (net ภายใน Oracle VM VirtualBox) 
Goal:

• ตรวจสอบการตชัตั้งคต่า Network สสาหรชับ VM ใน workshop 
• เพชชื่อเตรทยม network สสาหรชับการเรทยนในชต่วงตต่อไป

Task:
• 3.1 ตรวจสอบคต่า Network ของ VM ชชชื่อ myrouter ซศึชื่งจะมท Adapter 2 อชัน จะไดช้คต่าดชังนทตั้

Adapter 1 Attached to: NAT 
Adapter 2 Attached to: Internal Network Name: intnet

• 3.2 ตชัตั้งคต่า Network Adapter 1 ของ VM ททชื่เหลชอทชัตั้ง 3 ตชัว
1. PSU12-Sritrang Server
2. Linuxmint-PC
3. Linuxmint-LABPC
ใหช้เปป็น Attached to: Internal Network Name: intnet

• 3.3 เปปิด (Start) VM ชชชื่อ myrouter เพชชื่อทสาหนช้าททชื่เปป็น router เชชชื่อม net สรูต่ภายนอก
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Section 4: ทสาความคคช้นเคยตกัวอยร่างขช้อมรล user name ใน ldap server
Goal:
1. รรูช้จชักคสาสชัชื่งแบบ CLI ในการแสดงขช้อมรูล ldap ทชัตั้งหมด และเลชอก user name ใน OU ททชื่ตช้องการไดช้
2. รรูช้จชักโปรแกรมในการแสดงขช้อมรูล ldap ผต่าน web browser

Task:
• ในเครชชื่อง myrouter นทตั้ไดช้ใสต่ขช้อมรูลตชัวอยต่างไวช้ (ผรูช้เรทยนไมต่ตช้องสรช้าง เพราะสรช้างใหช้แลช้ว) ดชังนทตั้

สรช้าง ldap dc=example,dc=com ใน server ททชื่มท FQDN คชอ ldap.example.com (10.0.100.1) ดช้วยขช้อมรูล
dn: ou=groups,dc=example,dc=com
dn: ou=execs,ou=groups,dc=example,dc=com
dn: cn=nana,ou=execs,ou=groups,dc=example,dc=com
dn: ou=staffs,ou=groups,dc=example,dc=com
dn: cn=koko,ou=staffs,ou=groups,dc=example,dc=com
dn: cn=momo,ou=staffs,ou=groups,dc=example,dc=com
dn: ou=people,dc=example,dc=com
dn: cn=lala,ou=people,dc=example,dc=com
dn: cn=lulu,ou=people,dc=example,dc=com

• 4.1 ไปททชื่หนช้าตต่าง VM ชชชื่อ myrouter ททชื่เปปิดไวช้แลช้ว 
การ login เขช้าใชช้งาน ใหช้ใชช้ login: mama และ password: 123456

• 4.2 คสาสชัชื่งแบบ CLI ในการแสดงขช้อมรูล ldap ทชัตั้งหมด
ldapsearch -xLLL -b “dc=example,dc=com”

• 4.3 คสาสชัชื่งเลชอก user name ใน OU ททชื่ตช้องการไดช้
ldapsearch -xLLL -b “dc=example,dc=com” uid=lulu

• 4.4 เปปิด (Start) VM ชชชื่อ Linuxmint-PC 
เมชชื่อเจอหนช้า login ใหช้ใชช้ username: mint และ password: mint
ตรวจสอบคต่า IP Address ททชื่ไดช้ (คลซิกขวารรูป เลชอก Connection Information)

• 4.5 เขช้า Firefox Web Browser แลช้วพซิมพร์ URL ดชังนทตั้
http://ldap.example.com/phpldapadmin
ใหช้ใชช้ login DN: cn=admin,dc=example,dc=com และ password: 123456
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• 4.6 ผลลชัพธร์ จะไดช้หนช้าตต่างโปรแกรม phpLDAPadmin
ลองคลซิกปคุปุ่ม + เพชชื่อดรูขช้อมรูลททชื่ตช้องการ

Document:
ตชัวอยต่างการสรช้างขช้อมรูล user name ใน ldap server http://opensource.cc.psu.ac.th/ตซิด

ตชัตั้ง_ldap_และ_ldaps_server_ใชช้เปป็น_user_account
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Section 5: ทสาความคคช้นเคย PSU-Radius server
Goal:
1. รรูช้วต่าใน PSU12-Sritrang Server มท FreeRADIUS ททชื่ปรชับแตต่งแลช้วโดยใชช้ module exec เรทยกวต่า PSU-Radius 
2. รรูช้จชักคสาสชัชื่งแบบ CLI ในการทดสอบ user name กชับ FreeRADIUS
3. รรูช้วซิธทแกช้ไขไฟลร์ script ของ PSU-Radius ททชื่ใชช้ในการตชัตั้งคต่าเลชอกใชช้ server (imap-authen.sh)
4. รรูช้วซิธทอต่านขช้อมรูลใน log file 
5. รรูช้วซิธทแกช้ไขไฟลร์ script เมชชื่อเลชอกใชช้ ldaps server (check-ad-ldap.php)

Task:
• 5.1 เปปิด (Start) VM ชชชื่อ PSU12-Sritrang-Server 

หนช้า login ใหช้ใชช้ login: mama และ password: 123456 และเพชชื่อเขช้าสรูต่ Administrator ใสต่ password 
123456 อทกครชัตั้ง
กด Esc ออกจากเมนรู มาททชื่ prompt #

• 5.2 ทดสอบดช้วยคสาสชัชื่ง radtest
(1) ทดสอบวต่า FreeRADIUS ตซิดตต่อกชับ Linux User ชชชื่อ mama ททชื่ PSU12-Sritrang Server ไดช้
radtest mama 123456 10.0.100.251 0 mytestkey
(2) ทดสอบวต่า FreeRADIUS ตซิดตต่อกชับ LDAP User ชชชื่อ lulu ไมต่ไดช้เพราะยชังไมต่ไดช้ตชัตั้งคต่าใชช้งาน
radtest lulu 123456 10.0.100.251 0 mytestkey

• 5.3 แกช้ไขไฟลร์ script ของ PSU-Radius ททชื่ใชช้ในการตชัตั้งคต่าเลชอกใชช้ server
เลชอก editor ชชชื่อ nano ใชช้คสาสชัชื่งดชังนทตั้
nano /etc/freeradius/imap-authen.sh 
เชต่น ตช้องการใชช้ ldaps server แตต่ไมต่ใชช้ PSU Passport
แกช้ไขจาก AUTHEN_AD_LDAP = “NO” ใหช้เปป็น AUTHEN_AD_LDAP = “YES”
แกช้ไขจาก AUTHEN_PSU_PASSPORT = “YES” ใหช้เปป็น AUTHEN_PSU_PASSPORT = “NO”

• 5.4 ทดสอบดช้วยคสาสชัชื่ง radtest ซสตั้าอทกครชัตั้ง จะตซิดตต่อกชับ ldap server ไดช้แลช้ว
radtest lulu 123456 10.0.100.251 0 mytestkey
radtest lala 123456 10.0.100.251 0 mytestkey
radtest koko 123456 10.0.100.251 0 mytestkey
radtest momo 123456 10.0.100.251 0 mytestkey

• 5.5 ตรวจสอบดรูวต่าเกก็บ log file ไวช้ททชื่นทชื่ /var/log/freeradius/myauthen
พซิมพร์ ls -l /var/log/freeradius/myauthen  กด Enter
พซิมพร์ tail /var/log/freeradius/myauthen/yyyymmdd  กด Enter โดยแทนททชื่ yyyy ดช้วยปปีค.ศ. mm 
ดช้วยเดชอน และ dd ดช้วยวชันททชื่
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• 5.6 ทสาความเขช้าใจแนวทางในการแกช้ไขไฟลร์ script เมชชื่อเลชอกใชช้ ldaps server
เลชอก editor ชชชื่อ nano ใชช้คสาสชัชื่งดชังนทตั้
nano /etc/freeradius/check-ad-ldap.php
เชต่น แกช้ไขใหช้เฉพาะ user ททชื่มทชชชื่ออยรูต่ใน ou=staffs,ou=groups,dc=example,dc=com เทต่านชัตั้นททชื่ authen ผต่าน
ใหช้แกช้ททชื่บรรทชัดททชื่ 38 เอา // หนช้า $searchdn ออก
และใหช้แกช้ททชื่บรรทชัดททชื่ 40 ใสต่ // ไวช้หนช้า $searchdn

• 5.7 ทดสอบดช้วยคสาสชัชื่ง radtest ซสตั้าอทกครชัตั้ง 
radtest lulu 123456 10.0.100.251 0 mytestkey
ผลลชัพธร์ lulu ไมต่ไดช้อยรูต่ใน ou=staffs จะไดช้ผลลชัพธร์ Access-Reject
radtest koko 123456 10.0.100.251 0 mytestkey
ผลลชัพธร์ koko อยรูต่ใน ou=staffs จะไดช้ผลลชัพธร์ Access-Accept

Document:
เรชชื่องราวของ PSU-Radius อยรูต่ททชื่ http://opensource.cc.psu.ac.th/ตซิดตชัตั้ง_psu-radius_บน_ubuntu
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Section 6: ตกับื้งคร่าใหช้การ login เขช้าใชช้งาน Linux Mint นกับื้นใชช้ user account จาก RADIUS server
Goal:
1. รรูช้วซิธทตซิดตชัตั้ง libpam-radius-auth: The PAM RADIUS authentication module
2. รรูช้ไฟลร์ททชื่เกทชื่ยวขช้องในการตชัตั้งคต่าเมชชื่อเลชอกใชช้ libpam-radius-auth
3. รรูช้การทสา report สถซิตซิการใชช้งานเครชชื่อง และรชับคสาแนะนสาวซิธทแกช้ไข report

Task:
• 6.1 เปปิด (Start) VM ชชชื่อ Linuxmint-PC 

หนช้า login ใหช้ใชช้ username: mint และ password: mint
• 6.2 เปปิด Terminal  เลชอก Menu > Terminal
• 6.3 พซิมพร์ wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/psu-

installer/pamradiuslinuxclient/installpamradiuslinuxclient.sh กด Enter
• 6.4 ใชช้คสาสชัชื่ง bash installpamradiuslinuxclient.sh <IP radius server> <secret> ดชังนทตั้

พซิมพร์ bash installpamradiuslinuxclient.sh 10.0.100.251 mytestkey กด Enter
• 6.5 เปปิดดรูไฟลร์ททชื่เกทชื่ยวขช้อง 

less /etc/pam_radius_auth.conf และกด q เลซิกดรู
less /etc/pam.d/common-auth และกด q เลซิกดรู
less /etc/pam.d/pam-useradd.sh และกด q เลซิกดรู

• 6.6 ใหช้ restart linux mint
• 6.7 ใหช้ทดสอบ login ดช้วย user account ชชชื่อ koko ของ ldap server ททชื่ตชัตั้งคต่าไวช้ในขชัตั้นตอนททชื่แลช้ว
• 6.8 การทสา report สถซิตซิการใชช้งานเครชชื่อง

ททชื่ PSU12-Sritrang Server ใหช้เขช้าไปทสารายการ Gen Report ดชังนทตั้
พซิมพร์ bash mainmenu.sh กด Enter
เลชอก reporttickergenall เพชชื่อสรช้าง report
ททชื่ Linuxmint-PC เขช้า Browser และใสต่ URL: http://10.0.100.251

• 6.9 แนะนสาวซิธทแกช้ไข report
…......................................................................................................................................................................... 
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................

Document:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-pam-to-configure-authentication-

on-an-ubuntu-12-04-vps
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Section 7: ตริดตกับื้ง PSU12-Sritrang Server 
Goal:
1. รรูช้วซิธทการตซิดตชัตั้ง PSU12-Sritrang Server แบบใชช้แผต่น DVD-ROM สสาหรชับตซิดตชัตั้ง แตต่ใน workshop ททชื่ใชช้ VM จะ

ถรูกแทนททชื่ดช้วยไฟลร์ .iso
2. รรูช้วซิธทการตชัตั้งคต่าเรซิชื่มตช้นททชื่จสาเปป็น 

Task:
• 7.1 ตชัตั้งคต่า VM ใหช้บรูตดช้วยไฟลร์ .iso ดชังนทตั้

ททชื่ VM ชชชื่อ PSU12-Sritrang-Server > คลซิกททชื่ Settings > Storage
คลซิกททชื่                            แลช้วคลซิกททชื่รรูปแผต่นซทดทททชื่อยรูต่ทางขวา เลชอก Choose a file
เลชอกไฟลร์ชชชื่อ sysresccd-4.4.0-dvd-psu12-sritrang-server-autopartition-offline.iso คลซิก OK

• 7.2 ตซิดตชัตั้งโปรแกรม
ททชื่ VM ชชชื่อ PSU12-Sritrang-Server > คลซิก Start 
เลชอก Yes เมชชื่อตซิดตชัตั้งเสรก็จ VM จะถรูกปปิดโดยอชัตโนมชัตซิ

• 7.3 ถอดไฟลร์ .iso ออก
ททชื่ VM ชชชื่อ PSU12-Sritrang-Server > คลซิกททชื่ Settings > Storage
คลซิกททชื่รรูปแผต่นซทดทททชื่อยรูต่ทางขวา เลชอก Remove disk from virtual drive

• 7.4 การตชัตั้งคต่าเรซิชื่มตช้นททชื่จสาเปป็น คชอ Server IP, DNS server และ Gateway IP
ททชื่ VM ชชชื่อ PSU12-Sritrang-Server > คลซิก Start
login mama password 123456 เพชชื่อเขช้าสรูต่ Administrator ใสต่ password 123456 อทกครชัตั้ง 
พซิมพร์ bash easy-config.sh 10.0.100.251 10.0.100.1 10.0.100.1 10.0.100.1 กด Enter
PSU12-Sritrang Server จะ restart โดยอชัตโนมชัตซิ

Document:
http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server > เลชอก 1.2 PSU12-Sritrang (ubuntu 14.04) > การตซิด

ตชัตั้งและใชช้งาน PSU12-Sritrang

P. 11 / 12



Section 8: การทสา Cloning กกับ ตช้นฉบกับ Linux Mint ทรีรื่เตรรียมไวช้เสรร็จแลช้ว
Goal:
1. เรทยนรรูช้วซิธทการ Backup 
2. เรทยนรรูช้วซิธทการ Restore แบบ Unicast 

Task:
• 8.1 จดขช้อมรูล MAC Address เพชชื่อนสาไปใสต่ใน dhcpd.conf

Linuxmint-PC MAC = _______________________
Linuxmint-LABPC MAC = _______________________

• 8.2 นสาขช้อมรูล MAC Address ไปใสต่ใน dhcpd.conf ดชังนทตั้
ททชื่ VM ชชชื่อ PSU12-Sritrang-Server 
หากหยคุดอยรูต่ททชื่ prompt # ใหช้พซิมพร์ bash mainmenu.sh กด Enter
เลชอก macmanageinzone
ทสาขชัตั้นตอนยต่อย For 1st time editing (auto mode) ขช้อ (1) ถศึง ขช้อ (3)
ในขชัตั้นตอนยต่อย (3) จะเขช้าใชช้งานดช้วย user papa มท password papa123 เพชชื่อเขช้าไปตชัตั้งคต่า BOOT-menu
เลชอก [0 Sysresccd+CLONING] เพชชื่อใหช้แสดงรายการเขช้าสรูต่การโคลนนซิชื่งไดช้
หนช้าถชัดไปเลชอกทคุก mac address ททชื่ตช้องการโคลนนซิชื่ง

• 8.3 ทสาขชัตั้นตอน backup เครชชื่อง Linuxmint-PC ไปเกก็บไวช้บน PSU12-Sritrang Server
ตชัตั้งคต่าใหช้ client boot from network คลซิกททชื่ Settings > System > Boot order ใหช้เลรรื่อนรายการ 
Network กร่อน Hard disk
เปปิด VM (Start) ชชชื่อ Linuxmint-PC 
เลชอก [Sysresccd + Cloning (Backup+Restore)]
เลชอกรายการ Backup
พซิมพร์ bash backup.sh และ Enter 
เมชชื่อมทเมนรูสสาหรชับ Backup ใหช้เลชอก กด Y Enter > กด 1 Enter
ปปิด VM ชชชื่อ Linuxmint-PC 

• 8.4 ทสาขชัตั้นตอน restore แบบ unicast ลงใน Linuxmint-LABPC เครชชื่องเดทยว
ตชัตั้งคต่าใหช้ client boot from network คลซิกททชื่ Settings > System > Boot order ใหช้เลรรื่อนรายการ 
Network กร่อน Hard disk 
เปปิด VM (Start) ชชชื่อ Linuxmint-LABPC 
เลชอก [Sysresccd + Cloning (Backup+Restore)]
เลชอกรายการ Restore
เมชชื่อมทเมนรูสสาหรชับ Restore ใหช้เลชอก กด Y Enter > กด 1 Enter

• 8.5 ตรวจสอบผลการ restore
รทสตารร์ท VM ชชชื่อ Linuxmint-LABPC เลชอก Local Disk Boot

Document:
http://opensource.cc.psu.ac.th/PSU-Open-server > เลชอก 1.2 PSU12-Sritrang (ubuntu 14.04) > การ

โคลนนซิงดช้วย PSU12-Sritrang
- - สวชัสดท - -
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