
ข้ันตอนการติดต้ัง และใชงาน NHSO Secure SmartCard Agent.

Version 1.0.x สำหรับ Production Zone (ปจจุบัน v.1.0.5)

Version 0.0.x สำหรับ Test Zone (ปจจุบัน v.0.0.9)

ความตองการ

- ระบบปฏิบัติการ Windows (64-bit ) 7 ข้ึนไป

โครงสรางไฟล

หลังจาก download software ติดตั้งโปรแกรมและ extract files ไปยัง Folder ท่ีตองการ เชน

C:\NHSOSecureSmartCardAgent ภายใน Folder จะมีโครงสรางไฟลดงนี้

โดยจะมีไฟลท่ีสามารถ executable ไดคือ

- install.bat ไฟลสำหรับติดตั้ง agent

- restart.bat ไฟลสำหรับรีสตารท agent

- uninstall.bat ไฟลสำหรับถอนการติดต้ัง agent

*ตองการสิทธ์ิ Administrator เพ่ือ execute ไฟล (Run as Administrator)

ไฟล config

- userconfig.properties ไฟลสำหรับต้ังคา TOKEN สำหรับเครื่อง KIOSK เพื่อใชในการ Authentication กับบริการของสปสช. (ระบบ New Authen)



ข้ันตอนการติดต้ัง

กอนการติดต้ัง version ใหม ใหทำการ uninstall agent เดิมออกกอน และลบ folder เดิม กอนทำการ extract files ตัวใหมลงมา

**สำหรับหนวยบริการท่ีตองการต้ังคา proxy ใหอานรายละเอียดท่ีหัวขอ “การต้ังคา proxy” กอนเริ่มติดต้ัง agent.

1. เพ่ิม TOKEN กอน install

หลังจากหนวยบริการไดรับ TOKEN จากสปสช. แลวใหทำการ copy TOKEN น้ันไปวางในไฟล userconfig.properties โดยใช text editor เปดไฟลขึ้นมาและ

ทำการแกไข property nhso.service.token=<<YOUR_TOKEN>> โดย <<YOUR_TOKEN>> คือ TOKEN ของหนวยบริการ เชน

xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx เม่ือ copy ไปวางไวจะไดดังน้ี

เดิม

set property

หลังจากน้ันทำการ save ทับไฟลเดิม (กรณีท่ีไมมี TOKEN จะไมสามารถเรียกใชงาน api ที่เชื่อมตอกับ สปสช. ได)

2. ติดต้ัง Agent

คล๊ิกท่ีไฟล install.bat หลังจากน้ันจะมี Command line interface ปรากฏข้ึน รอจนติดต้ังสำเร็จและ ถาไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น จะสามารถตรวจสอบไดจาก

Windows Services และพบ service name = NHSOSecureSmartCardAgent ไดติดตั้งแลว



วิธีทดสอบทำไดโดยการเปด browsers แลวเขาไปท่ี http://localhost:8189 จะปรากฎหนาจอ response ดังรูป

http://localhost:8189


3. ถอนการติดต้ัง Agent

คล๊ิกท่ีไฟล uninstall.bat หลังจากน้ันจะมี Command line interface ปรากฏขึ้น รอจนการถอนการติดต้ังสำเร็จ ถาไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น service id =

secureagent จะหายไปจาก Windows Service

4. รีสตารท Agent

กรณีท่ีตองการรีสตารท Agent หรือ ไดรับ TOKEN ใหมแลวตองการ update config คลิ๊กที่ไฟล restart.bat หลังจากนั้นจะมี Command line interface

ปรากฏข้ึน รอจนรีสตารทสำเร็จ ถาไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น agent จะทำการ reload config property (ไฟล userconfig.properties และ

NHSOSecureSmartCardAgent.xml) ใหมและ start service ขึ้นมา



การต้ังคา proxy

สำหรับหนวยบริการท่ีตองการต้ังคา proxy สามารถทำไดโดยแกไข config file ช่ือ NHSOSecureSmartCardAgent.xml เปดไฟลน้ีขึ้นมาดวยโปรแกรม text

editor ใดก็ได

ขอมูลในไฟลจะมี configuration ดังน้ี



ทำการ uncomment บรรทัดท่ี 15-18 ออกและกำหนดคา proxy-server และ port เปนคาท่ีถูกตอง

กรณีท่ี Proxy Server require Authentication

ทำการ uncomment บรรทัดท่ี 21-24 ออกเพ่ิมเติมและกำหนดคา proxyHost และ proxyPort เปนคาที่ถูกตอง

หลังจากตั้งคาเรียบรอย สามารถดำเนินการติดตั้งตาม step ขางตนตอไป

**คำแนะนำสำหรับการแกไข NHSOSecureSmartCardAgent.xml

ปญหาจากการแกไขไฟลไมถูกตอง อาจทำให agent ไมสามารถ start ขึ้นได หรือได config properties ท่ีไมถูกตอง เชน การ uncomment ท่ีไมถูกตองทำให

เกิด unwell formed (XML) หรือการเพ่ิม config เขาไปเองโดยพละการ.



การแกปญหาเบ้ืองตน

1. กรณีท่ีเคร่ือง KIOSK ไมไดติดต้ังระบบปฏิบัติการ หรือ Software ตามความตองการของระบบอาจทำใหเกิดขอผิดพลาดท่ีคาดไมถึงได เชน ติดต้ัง ระบบ

ปฏิบัติการ Windows (32-bit ) หรือ Window XP ., ติดต้ัง JRE ท่ีมี version มากกวา 1.8 เชน JRE 11 เปนตน

2. หากตรวจสอบแลวไมไดเกิดปญหาจากขางตน ใหสงขอมูล Logger ของโปรแกรมท่ีอยูใน folder \logs เพ่ือสงใหทีมงานตรวจสอบ.

3. execute file โดยไมใชสิทธ์ิ Administrator

แกไขโดย click ขวาท่ีไฟลแลวเลือก Run as Administrator

4. ไมได config Authentication TOKEN

แกไขโดย เพ่ิม TOKEN ท่ี config file แลวทำการ restart service อีกคร้ัง (Run as Administrator)

5. ไมสามารถ uninstall agent ได

แกไขโดย ตรวจสอบวามี program ใดเปดใชงาน folder ท่ีติดต้ัง agent อยูหรือไม เชน text editor , Command line interface, Power Shell

เปนตน ใหทำการปดโปรแกรมดังกลาวไปกอนแลวลองอีกคร้ัง

กรณีท่ีไมสามารถแกไขดวยวิธีการขางตน ใหทำการ Kill process ของ agent โดยจะตอง kill process ท่ี run บน port 8189 และ 50204

คนหา process id ท่ี run port 8189 ดวยคำส่ัง

netstat -ano | findstr :8189

คนหา process id ท่ี run port 50204 ดวยคำส่ัง

netstat -ano | findstr :50204



Kill process ดวย PID (column สุดทาย) จากตัวอยาง PID = 9321 ดวยคำส่ัง

taskkill /F /PID $PID


