
The Perfect Solution of Internet Café

 

 

SmartCafe Z 

The Perfect Solution of Internet Café

 

The Perfect Solution of Internet Café 



1. การเตรียมการตดิตั �ง 

ก่อนจะทําการตดิตั �ง SmartCafe Z จําเป็นจะต้องทําการออกแบบก่อนวา่จะใช้งานเป็นอะไร 

- MultiWAN สาํหรับแยกเน็ตแยกเกมส์อยา่งเดยีว 

- SmartDisk สาํหรับทํา no-hdd เพียงอยา่งเดียว 

- MultiWAN + SmartDisk รวมกนัในเครื%องเดียว 

หลงัจากนั �น ก็ต้องมาจดัแบง่ทรัพยากรตา่ง ๆ โดยเฉพาะ HDD และ LAN 

ตวั MultiWAN จะใช้ HDD เพื%อเป็น OS เพียงอยา่งเดียว และก็จะใช้ LAN สาํหรับเชื%อมตอ่เครื%องลกูขา่ยในร้าน 

1 Port และใช้ LAN สาํหรับตอ่ Internet 1 Port ตอ่เน็ต 1 เส้น 

ตวั SmartDisk จะแบง่ HDD ออกเป็น 4 สว่น ได้แก่ OS, MASTER, Snapshot, COW สว่น LAN สาํหรับสง่

ข้อมลู SmartDisk ไปยงัเครื%องลกูแตล่ะเครื%อง ก็ทําการจดัแบง่ไว้ให้พอดีกบัเครื%องลกูขา่ยทั �งหมด 

 เมื%อทําการจดัแบง่ HDD และ LAN เรียบร้อยแล้ว ขั �นตอนตอ่ไป ก็คือการตดิตั �ง OS SmartCafe Z 

2. การติดตั �ง SmartCafe Z 

ในการติดตั �ง SmartCafe Z หากยงัไมชํ่านาญ หรือเพิ%งตดิตั �งเป็นครั �งแรก แนะนําให้ตอ่ HDD OS เพียงลกูเดียว 

และใส ่LAN Card เพียง 1 ช่องเทา่นั �น สว่น HDD ลกูอื%นๆ และ LAN Card ใบอื%น ๆ ให้ตอ่เพิ%มหลงัจากที%ติดตั �ง 

OS เรียบร้อยแล้ว 

การติดตั �ง เริ%มจากการบตูจาก DVD SmartCafe Z หรือจะทําเป็น USB Flash Drive แล้วทําการบตู ก็จะได้

หน้าตาอยา่งในรูป 



 

เลอืกภาษาเป็น English ก็จะปรากฏเมนตูิดตั �งถดัไป 

 

แนะนําให้ติดตั �งเป็นแบบ SmartCafe Z TURBO Mode 



 

หลงัจากเลอืกหวัข้อ SmartCafe Z TURBO Mode แล้ว โปรแกรมจะทําการตดิตั �งลง HDD OS เองโดย

อตัโนมตัิ ให้ทําการรออยา่งเดยีว (ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ขึ �นอยูก่บัสเปคของเครื%อง) 

 

เมื%อตดิตั �ง OS เรียบร้อยแล้วแผน่ DVDจะเด้งออกมาแล้วก็ขึ �นภาพตามในตวัอยา่ง ให้นํา DVD ออกแล้วเลอืก 

Continue   หลงัจากนั �น เครื%อง Server จะทําการ Reboot ครั �งแรก 



 

หลงัจากที% Reboot แล้วจะปรากฏหน้าจอตามภาพ ซึ%งจะเป็นขั �นตอนการตดิตั �งโปรแกรม SmartCafe Z และ

โปรแกรมเสริมตา่ง ๆ จะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ขึ �นอยูก่บัสเปคของเครื%อง รอจนกระทั �ง Server Reboot 

ครั �งที%สอง 

 

เมื%อ Reboot ครั �งที%สองแล้ว ก็จะได้หน้าจอตามภาพตวัอยา่ง เป็นอนัวา่ ติดตั �ง SmartCafe Z เสร็จเรียบร้อย

แล้ว 

ขั �นตอนตอ่ไป ก็ทําการ shutdown Server ด้วยการกดปุ่ ม Power 1 ครั �ง แล้วรอ Server Shutdown จนดบั

ไป เมื%อเครื%องดบัแล้ว ก็ทําการตอ่ HDD ที%เหลอื และ LAN ที%เหลอืให้ครบ และตอ่สายแลน Port แรกเปิดเครื%อง

ใหมเ่พื%อทําการเข้าหน้าจอ Webmin 

 



3. เริ%มทําการ config ผา่น webmin 

สามารถเข้าสูห่น้า Webmin ได้โดยเข้า https://192.168.200.250:10000/ 

 

เลอืก Continue to this website   เพื%อทําการ Login เข้าสู ่Webmin 

 

ทําการ Login ด้วย user : smartcafe   pass : admin@cafe 



 

ก็จะได้หน้าจอตามภาพตวัอยา่ง   

สิ%งแรกที%ต้องทําหลงัจากเข้า Webmin ได้แล้วก็คือ การเปลี%ยน password user smartcafe และการตั �ง 

password สาํหรับ user  root 

โดยเลอืกที% Menu ด้านซ้ายมือ  System � Change Password � smartcafe 

 

ใส ่password ใหม ่สองครั �งให้เหมือนกนั แล้วก็กดปุ่ ม Change ก็เป็นอนัเรียบร้อย 

สาํหรับ user root ก็ทําแบบเดียวกนั 



เมื%อเปลี%ยน Password เรียบร้อยแล้ว ขั �นตอนตอ่ไปก็คือ การตรวจสอบ HDD และ LAN ให้ถกูต้องและครบถ้วน 

ให้เข้าไปที%เมน ู Others � Custom Commands ก็จะได้เมนตูา่ง ๆ ตามรูปตวัอยา่ง 

 

ขั �นตอนการตรวจสอบ LAN โดยจะต้องทําการตรวจสอบวา่ LAN Port ไหน เป็น eth0, eth1, eth2 โดยการตอ่

สายแลนตาม Port แล้วเลอืกเมน ู2 ตรวจเช็คการเชื%อมตอ่สายแลน เพื%อระบวุา่ Port ไหนเป็น eth อะไร 

 

เมื%อได้ลาํดบัของ eth เรียบร้อยแล้ว ขั �นตอนตอ่ไปก็จะเป็นการตรวจเช็คลาํดบัของ HDD ลกูตา่ง ๆ เพื%อที%จะ

นํามา config 



 

โดยจะต้องทําการตรวจเช็ควา่ HDD ลกูไหน เป็น /dev/sda , /dev/sdb , /dev/sdc ตามลาํดบั 

เมื%อทําการตรวจเช็คครบเรียบร้อยแล้ว ขั �นตอนตอ่ไป ก็จะเป็นการ config ระบบ MultiWAN เพื%อทําการตอ่เน็ต

ก่อน 

4. การ Config ระบบ MultiWAN 

WAN หรือ Internet ที%ใช้เชื%อมตอ่ จะมีด้วยกนั 3 รูปแบบ 

แบบที% 1 pppoe จะมีรูปแบบการ config ดงันี � 

 

 

 

 



WAN1_TYPE=pppoe 

WAN1_INTERFACE=eth1 

WAN1_PPPOE_USERNAME=user1@internet 

WAN1_PPPOE_PASSWORD=pass1 

WAN1_PPPOE_MTU=1492 

WAN1_WEIGHT=1 

 

แบบที% 2 static จะมีรูปแบบการ config ดงันี � 

WAN1_TYPE=static 

WAN1_INTERFACE=eth1 

WAN1_STATIC_IP_ADDRESS=192.168.100.100 

WAN1_STATIC_NETMASK=255.255.255.0 

WAN1_STATIC_GATEWAY=192.168.100.1 

WAN1_STATIC_DNS1=192.168.100.1 

WAN1_STATIC_DNS2=8.8.8.8 

WAN1_WEIGHT=1 

 

แบบที% 3 dhcp จะมีรูปแบบการ config ดงันี � 

WAN1_TYPE=dhcp 

WAN1_INTERFACE=eth1 

WAN1_WEIGHT=1 

 

ตวั SmartCafe Z จะรองรับสงูสดุ 8 WAN โดยกําหนดได้จาก config WAN1 – WAN8 

โดยปรับแตง่ config ของแตล่ะ WAN ให้ตรงกบั Internet ที%ใช้งาน 

 

โดยใช้เมนใูน Webmin หวัข้อที% 3 ปรับแตง่ config.ini 



 

เมื%อแก้ไข config.ini เสร็จแล้วก็ทําการ Save เลอืก เมน ู4 สร้าง config สาํหรับ Server เสร็จแล้วก็ reboot  

ถ้าทําการ config ถกูต้องหลงัจาก reboot มาก็จะสามารถใช้งาน Internet ได้ 

 

5. การ Config ระบบ SmartDisk 

จะแบง่เป็น 2 สว่น ก็คือ การ config กําหนด ip lan กบัการ config คา่ตา่งๆของเครื%องลกู 

สว่นแรกกําหนด IP ให้กบั LAN สามารถทําได้ดงันี � 

 

LAN1_INTERFACE=eth1 

LAN1_IP_ADDRESS=192.168.200.221 

LAN1_NETMASK=255.255.255.0 

 

LAN2_INTERFACE=eth2 

LAN2_IP_ADDRESS=192.168.200.222 

LAN2_NETMASK=255.255.255.0 

 



LAN3_INTERFACE=eth3 

LAN3_IP_ADDRESS=192.168.200.223 

LAN3_NETMASK=255.255.255.0 

 

สามารถกําหนดได้ตั �งแต ่LAN1 – LAN4 

 

สว่นที%สองคือ กําหนดคา่ config ตา่ง  ๆ ของเครื%องลกู 

โดยจะมีรูปแบบดงันี � 

 

Client1,SmartDisk-

01,08:00:27:76:CD:51,192.168.200.101,eth3,/master/os.img,/master/games.img,/master/game

s2.img,/master/movies.img,/cow 

 

1 บรรทดั ก็คือ 1 เครื%อง Client จะประกอบไปด้วย 

Client1   หมายเลขของ Client 

SmartDisk-01  ชื%อเครื%อง 

08:00:27:76:CD:51 หมายเลข MAC ประจําเครื%อง 

192.168.200.101  หมายเลข IP ประจําเครื%อง 

Eth3   Port LAN ที%ใช้งาน 

/master/os.img  IMAGE ตวัที% 1 

/master/games.img IMAGE ตวัที% 2 

/master/games2.img IMAGE ตวัที% 3 

/master/movies.img IMAGE ตวัที% 4 

/cow   ตําแหนง่ที%ใช้ในการเก็บ COW 

 

IMAGE สามารถกําหนดสงูสดุได้ 4 IMAGE ตอ่ 1 Client 

 

6. การ Config ระบบ AutoSyncGames 

จะแบง่ออกเป็น 2 สว่นด้วยกนัคอื 

สว่นที% 1 เป็นสว่นของการกําหนด user/pass และ host ที%ใช้ในการ sync 

SYNCHOST=sync.ipinw.biz 

SYNCUSER=test 

SYNCPASS=xxxpass 

SYNCBWLIMIT=10000 



 

สว่นที%สอง จะเป็นการกําหนดชื%อเกมส์ และ Folder ที%ใช้ในการ Sync 

:12TailsOnline:    ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/12TailsOnline/: 

:3kOnline:    ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/3kOnline/: 

:400 Online:    ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/400 Online/: 

:8inw:     ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/8inw/: 

:ACEonline:    ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/ACEonline/: 

:AIKA:     ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/AIKA/: 

:Arcana Advanced:         ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/Arcana Advanced/: 

:Asura Online:    ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/Asura Online/: 

:Atlantica Online:   ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/Atlantica Online/: 

:Audition:    ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/Audition/: 

:A.V.A:     ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/A.V.A/: 

:BatteryOnline:    ==>  :/cygdrive/d/GamesOnline/BatteryOnline/: 

… 

 

จนครบหมดทกุเกมส์  ก็เป็นอนัเรียบร้อยในสว่นของ config 

7. การใช้งานระบบ MultiWAN 

- การตรวจสอบการวิ%งของข้อมลู 

- การตรวจสอบ Logfile ตา่ง ๆ 

- การล้างแคชไฟล์ (clearproxy.sh) 

- การทดสอบ bypass proxy 

- การปรับแตง่เงื%อนไขแยกเกมส์ (markrules.sh) 

- การปรับแตง่เงื%อนไขแยกเส้นเน็ต 

8. การใช้งานระบบ SmartDisk 

- การอพัเดท MASTER 

หรือที%เรียกกนัวา่ ปลด lock เพื%อลงโปรแกรมเพิ%ม ก่อนอื%นจะต้องเลอืกเครื%องต้นฉบบัที%จะทําการตดิตั �งโปรแกรม

ก่อน (จากเครื%องลกูทั �งหมด) และจะต้องปิดเครื%องก่อน แล้วก็ใสห่มายเลขเครื%องใน Webmin หวัข้อ 15 

UPDATE MASTER 

 

ในรูปตวัอยา่ง ใช้เครื%องหมายเลข 17 ในการอพัเดท  แล้วก็กดปุ่ ม 15. UPDATE MASTER 



เมื%อขึ �นวา่ 

 

ก็สามารถเปิดเครื%องหมายเลข 17 เพื%อทําการอพัเดท ตา่ง ๆ จนเสร็จเรียบร้อย แล้วก็ปิดเครื%อง ก่อนจะทําขั �นตอน 

SAVE UPDATE ตอ่ไป 

- การกําหนดชื%อให้กบั Snapshot (SAVE UPDATE) 

เมื%อทําการอพัเดทตา่ง ๆ เสร็จเรียบร้อย แล้วก็ปิดเครื%องต้นฉบบัแล้ว ก็ให้เลอืกหวัข้อ 16 ใน Webmin 

 

โดยทั%วไป จะใช้วนัที%และเวลา โดยไมม่ีเครื%องหมายพิเศษ (สามารถใช้ _ ได้) แล้วก็กดปุ่ ม 16. เพื%อทําการเซฟ  

 

 

แตถ้่าหากระหวา่งอพัเดทอยูน่ั%น เกิดมีปัญหาจอฟ้า หรือไฟดบั หรือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที%ทําให้การอพัเดท error ก็

สามารถทําการยกเลกิการอพัเดทในครั �งนั �น ด้วยการใส ่MarkName เป็น 0 

 



ก็อพัเดทครั �งนั �นก็จะถกูยกเลกิ 

 

- การตรวจสอบรายชื%อ Snapshot 

เราสามารถตรวจสอบรายชื%อ snapshot ได้จากคําสั%ง  ls –l /snapshot จาก Webmin ในหวัข้อ 

Command Shell ซึ%งจะได้ผลดงันี � 

 

แตล่ะ MASTER ก็จะมี Snapshot ที%ได้ทําการอพัเดทไว้ 

- การรวม MASTER กบั Snapshot 

ก่อนการรวม MASTER กบั Snapshot นั �น ต้องทราบก่อนวา่ Snapshot มีไว้กรณีต้องการย้อนกลบัไปยงั

เวลาตอนเซฟ Snapshot นั �นไว้ การรวม MASTER กบั Snapshot จะทําให้ไมส่ามารถย้อนกลบัไปยงั 

Snapshot ที%เคยสร้างไว้ได้ ดงันั �น เราจะทําการรวม MASTER กบั Snapshot ตอ่เมื%อ  

1. Snapshot มีเยอะเกินไป 

2. ข้อมลูใน Snapshot มีขนาดโตมากเกินไป 

3. ตรวจสอบ Snapshot ที%ใช้งานอยูปั่จจบุนั สมบรูณ์สามารถใช้งานได้ปกต ิ

การรวม MASTER กบั Snapshot ขั �นตอนมีดงันี � 



 

ให้ทําการระบชืุ%อ IMAGE ลงไป (ตามที% config ไว้ใน config.ini) แล้วกดปุ่ ม โปรแกรมก็จะทําการรวม 

MASTER กบั Snapshot ตา่ง ๆ ของ IMAGE ดงักลา่วเข้าด้วยกนั 

 

ก็เป็นอนัเรียบร้อย (ความเร็วขึ �นอยูก่บัสเปคของเครื%องและก็ขนาดของ Snapshot) 

- การย้อนกลบั (Rollback) ไปยงั Snapshot ที%เคยเซฟไว้ 

- การใช้งานหลาย IMAGE 

9. การใช้งานระบบ AutoSyncGames 

- ตรวจสอบการทํางานของ AutoSyncGames 

10. การอพัเดท SmartCafe Z script 

สามารถอพัเดทสคริปได้โดยการใส ่user/pass ที%ได้รับตอนสั%งซื �อใน config.ini ซึ%งจะขึ �นต้นด้วย Z1204 

 

UPDATE_USER=Z120402555A 

UPDATE_PASS=1a2b3c 

UPDATE_AUTO=no 

 

เมื%อมีอพัเดท ก็สามารถเข้าไปใน Webmin หวัข้อที% 18 

 

ถ้า user/pass ถกูต้อง การอพัเดทก็จะขึ �นตามรูปตวัอยา่ง 



 


