ขั้นตอนการตั้งเวลาเพื่อใชงาน File transfer
Windows
Overview
1. Install และเปดใชงาน Ubuntu app
2. Set Passwordless โดยใช ssh-keygen
3. เปดการทํางานคําสั่งตั้งเวลา
4. เตรียม Script สําหรับโอนไฟล
5. ตั้งเวลารันงาน โดยใชคําสั่ง at
Requirement
1. Ubuntu app
2. NSTDA VPN or NSTDA Network
3. TARA user account

1. Install และเปดใชงาน Ubuntu app
1. Download Ubuntu ผานทาง Microsoft store

2. Search Ubuntu app โดยกดที่แวนขยายมุมลางซาย และพิมพ “Ubuntu”

3. เปดใชงาน Ubuntu app ในโหมด Admin โดยทําการคลิ๊กขวาที่ Ubuntu และเลือก Run as administrator

2. Set Passwordless โดยใช ssh-keygen
ดําเนินการทํา Passwordless เพื่อที่เวลาโอนขอมูลจะไมมีการถาม Password ในขณะที่ตั้งเวลา ผานทาง ssh-keygen เพราะหากไมทําจะไม
สามารถโอนไฟลได โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ทําการสราง Key สําหรับ SSH เขาระบบ TARA โดยใชคําสั่ง
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "@tara.nstda.or.th"

2. ไมตองระบุขอมูลในขอที่ขึ้นมาถาม โดยที่สามารถกด Enter ผานในสวนที่ขึ้นมา ตามรูป
Enter file in which to save the key (/home/best/.ssh/id_rsa): <ไมตองระบุขอมูล>
Enter passphrase (empty for no passphrase): <ไมตองระบุขอมูล>
Enter same passphrase again: <ไมตองระบุขอมูล>

3.

เมื่อผานขอที่ 2 จะทําการสราง Key ขึ้นมาแบบดังรูป
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "@tara.nstda.or.th"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/best/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/best/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/best/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:yilC3rKweLNBiupcOgavyewERZK17PntdFc1MXIPI0Y @tara.nstda.or.th
The key's randomart image is:
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4. ตรวจสอบวามีการสรางไฟล id_rsa.pub ที่เปน Key หรือไม โดยใชคําสั่ง
$ ls -l .ssh/
total 8
-rw------- 1 test test 3243 May 21 17:39 id_rsa
-rw-r--r-- 1 test test 743 May 21 17:39 id_rsa.pub

5. ทําการ Copy Key ไปยังระบบ TARA โดยใชคําสั่ง
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "@tara.nstda.or.th"

$ ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub test@tara.nstda.or.th
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed:
".ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s),
to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you
are prompted now it is to install the new keys
Password: <ระบุ Password

ของระบบ TARA>

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:
'tsuwan@tara.nstda.or.th'"

"ssh

and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

6. ทดสอบ SSH เขาระบบ TARA หาก SSH เขาระบบไดโดยที่ไมตองใส Password แสดงวาสําเร็จ

3. เปดการทํางานของ ‘at’ command
1. หากใชงานครั้งแรกใชคําสั่งขางลางนี้ บน Ubuntu app เพื่อติดตั้งและเปดใหสามารถใชโปรแกรมตั้งเวลา หากเคยติดตั้งแลว ขามไป
ขอ 2
$ sudo apt-get install atd
$ sudo systemctl enable atd

2. ทําการเปด Service ของคําสั่ง at โดยใชคําสั่ง (ตองใชคําสั่งนี้ทุกครั้งในการจะเริ่มตนใชงาน at)
$ sudo /etc/init.d/atd start

หากขึ้นตามดานลางแสดงวา คําสั่งพรอมใชงาน
$ sudo /etc/init.d/atd start
* Starting deferred execution scheduler atd

[ OK ]

4. เตรียม Script สําหรับโอนขอมูล (ทําสองแบบ โฟลเดอรและไฟล)
1. เริ่มจากการเตรียม Script เพื่อใชสําหรับโอนขอมูล ตัวอยางเชน
1.1 กรณีที่ตองการ Upload ไปยัง TARA ระบุไฟล
$ vi upload.sh

ภายใน Script ใสคําสั่งที่ตองการโอนขอมูลขึ้นระบบ TARA ลงไปดังนี้
#!/bin/bash
scp /path-on-laptop/yourfile.txt yourusername@tara.nstda.or.th:

เมื่อใสคําสั่งเสร็จเรียบรอย กด :wq เพื่อทําการบันทึกคําสั่ง
ถาจะตองเขาไปยัง Path drive C บนเครื่องคอมพิวเตอร ผานทาง Ubuntu app สามารถเขาไปที่ /mnt/c ตามตัวอยาง
#!/bin/bash
scp –r /mnt/c/Users/test/Desktop/yourfile yourusername@tara.nstda.or.th:

1.2 กรณีที่ตองการ Download ขอมูลจาก TARA ระบุไฟล
$ vi download.sh

ภายใน Script ใสคําสั่งที่ตองการโอนขอมูลขึ้นระบบ TARA ลงไปดังนี้
#!/bin/bash
scp yourusername@tara.nstda.or.th:~/path-on-server/yourfile.txt path-onlaptop/yourfile.txt

เมื่อใสคําสั่งเสร็จเรียบรอย กด :wq เพื่อทําการบันทึกคําสั่ง

1.3 กรณีที่ตองการ Upload ไปยัง TARA ทั้ง Path
$ vi upload.sh

ภายใน Script ใสคําสั่งที่ตองการโอนขอมูลขึ้นระบบ TARA ลงไปดังนี้
#!/bin/bash
scp –r /path-on-laptop yourusername@tara.nstda.or.th:

เมื่อใสคําสั่งเสร็จเรียบรอย กด :wq เพื่อทําการบันทึกคําสั่ง
**หมายเหตุ หากไมระบุ Path บนระบบ TARA (หลัง : ) ไฟลจะถูกโอนไปไวที่ Path /home/user
ถาจะตองการโอนขอมูล จาก Path drive C บนเครื่องคอมพิวเตอรของทาน ผานทาง Ubuntu app สามารถเขาไปที่ /mnt/c
ตามตัวอยาง
#!/bin/bash
scp –r /mnt/c/Users/test/Desktop yourusername@tara.nstda.or.th:

1.4 กรณีที่ตองการ Download ขอมูลจาก TARA ทั้ง Path
$ vi download.sh

ภายใน Script ใสคําสั่งที่ตองการโอนขอมูลจากระบบ TARA มาที่เครื่องตัวเอง ดังนี้
#!/bin/bash
scp –r yourusername@tara.nstda.or.th:~/path-on-server /path-on-laptop

เมื่อใสคําสั่งเสร็จเรียบรอย กด :wq เพื่อทําการบันทึกคําสั่ง
1.3 ทดสอบ Script กอนวาสามารถทํางานไดจริงหรือไม โดยใชคําสั่ง
$ sh upload.sh

หากสําเร็จจะขึ้นตัวอยาง ดังรูป
$ sh upload.sh

yourfile.txt
00:00

100% 8362

5. ตั้งเวลารันงาน โดยใชคําสั่ง at
1. ตั้งเวลาที่ตองการจะ Upload หรือ Download ขอมูล ตัวอยางคือ ตองการทําการ Upload ขอมูล เวลา 9 โมงเชา
$ at –f upload.sh 9:00 AM

ดังตัวอยาง
$ sudo /etc/init.d/atd start
* Starting deferred execution scheduler atd

9:00 AM
30 at Fri May 22 09:00:00 2020

$ at -f upload.sh
job

[ OK ]

420.6KB/s

อีกตัวอยาง ทําการระบุวันและเวลาอยางละเอียด เพื่อทําการตั้งเวลา วันที่ 21 เดือน 10 ป 2020 เวลา 14.30
$ sudo /etc/init.d/atd start
* Starting deferred execution scheduler atd
$ at -f test.sh 2:30 PM 10/21/2020
job 31 at Wed Oct 21 14:30:00 2020

2. ตรวจสอบดูวามีงานของที่สั่งอยูใ น schedule หรือไม โดยใชคําสั่ง
$ atq

$ atq
1
2

Fri May 22 09:00:00 2020 a test
Wed Oct 21 14:30:00 2020 a test

3. เมื่อถึงกําหนดเวลาที่ไดทําการตั้งไว จะทําการสั่งคําสั่งสําหรับการโอนไฟลโดยอัตโนมัติ
4. หากตองการลบหรือยกเลิก Job ใชคําสั่ง
$ atrm <jobID>

$ atrm 1
$ atq
2 Wed Oct 21 14:30:00 2020 a test

อานขอมูลเพิ่มเติม
at command:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/at.1posix.html
ssh-keygen:
http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/ssh-keygen.1.html

[ OK ]

