การติดตั้ง SUT-MOTS
ขอควรทราบกอนการติดตั้ง
1. เครื่องที่จะติดตั้งตองมี RAM ไมนอยกวา 512 MB.
2. ตั้งแต SUT-MOTS 5502 เป+นตนไป จะสามารถติดตั้งไดเฉพาะบนเครื่องที่ CPU สามารถรันคําสั่งแบบ 64 บิตเทานั้น
3. สามารถติดตั้งได 3 วิธีคือ
• ติดตั้งดวยการบูตคอมพิวเตอร9ดวยแผน SUT-MOTS
• ติดตั้งดวยการบูตคอมพิวเตอร9ดวย USB Flash Drive ที่บรรจุ SUT-MOTS
• ติดตั้งผานทางเว็บ ดวยการบูตคอมพิวเตอร9ดวยแผน SUT-MOTS หรือ USB Flash Drive ที่บรรจุ SUTMOTS เป+นการเริ่มตน
4. เมื่อโปรแกรมติดตั้งทํางาน ผูใชจะสามารถเลือกไดสองภาษาคือ ไทยและอังกฤษ และสามารถเลือกการติดตั้งรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งคือ
• การติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ เป+นการติดตั้งสําหรับออกขอสอบและประเมินผลและยังเหมาะตอการฝRกอบรม
และทดลองใชงาน การติดตั้งแบบนี้ ผูใชไมจําเป(น ตองเตรียมฮาร9ดดิสก9เป+นพิเศษ เพียงจัดใหมีไดรว9หนึ่งที่เป+น NTFS ที่มีเนื้อที่วาง
10 GB ขึ้นไป เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ จะมีการสรางไดเร็กทอรี่ dsutubtx ในไดรว9ปลายทางที่ถูกเลือก แลวนําระบบบรรจุไวใน
นั้น ไดรว9ปลายทางอาจเป+น NTFS, ext3 หรือ ext4 การติดตั้งแบบนี้จะไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลเดิมที่มีอยูในไดรว9นั้น ซึ่งผูวิจัยได
เคยทําการทดลอง พบวาเครื่องโน็ตบุ^กใหมที่มี RAM 2GB สามารถติดตั้งแบบนี้เพื่อใชในการสอบจริงเมื่อมีจํานวนผูเขาสอบ 105
คน ไดอยางไมมีป_ญหาใดๆ
• การติดตั้งแบบเต็มไดรว) เหมาะตอการติดตั้งสําหรับใชในการสอบจริง หรือเมื่อตองการความเร็วสูงสุด การ
ติดตั้งแบบนี้ ผูใชจําเป(น ตองเตรียมฮาร9ดดิสก9เป+นพิเศษ โดยจัดเตรียมทําใหมีไดรว9หนึ่งที่มีเนื้อที่วางประมาณ 10-15 GB (ถาโตกวา
นี้ จะใชเวลาในการติดตั้งนานขึ้น) และให Format เป+นแบบ NTFS ไว เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ ไดรว9ปลายทางที่เตรียมไว จะถูก
ฟอร9แมตเป+น ext4 ขอมูลเดิมจะหายไปหมด แลวระบบจะถูกนําไปบรรจุไวในนั้น

1. การติดตั้ง
ใสแผนดีวีดีหรือ USB Flash Drive ที่บรรจุระบบ ในคอมพิวเตอร9แลวบูตคอมพิวเตอร9ผานอุปกรณ9นั้น ซึ่งบางครั้งอาจตอง
ไปกําหนดที่ BIOS จากนั้นจะเขาสูโปรแกรมคลายดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1

สําหรับผูที่ใชเครื่องโน็ตบุค ถาพบวาการติดตั้งระบบไมสําเร็จ มีการคางอยูบางที่ ก็ใหรีเซ็ตเครื่องใหม แลวเมื่อถึงหนาตาง
แรก ดังรูปที่ 1 ใหรีบพิมพ9คําวา puppy acpi=off noapic nolapic ตอจากคําวา boot: แลวกดปุpม Enter ดังดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2

เมื่อทุกอยางเรียบรอย จะเขาสูโปรแกรมติดตั้ง ซึ่งในขั้นตอนที่จะเขาสูโปรแกรมหลักที่อยูในโหมดกราฟrก จะมีการตรวจ
อุปกรณ9กราฟrกการ9ดและจอมอนิเตอร9 ซึ่งบางครั้งอาจใชเวลานาน 2-3 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตรวจหาชื่ออุปกรณ9และไดรเวอร9
สําหรับจอ เมื่อเขาสูหนาจอโปรแกรมติดตั้ง ดังดังแสดงในรูปที่ 3 และถาเป+นการติดตั้งดวยแผนดีวีดี แผนจะถูกเดงออกมา ใหปลอย
ไวเชนนั้น

รูปที่ 3
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กอนการติดตั้งทุกครั้ง สิ่งแรกที่ควรทําคือ การตรวจสอบขอมูลที่อยูบนอุปกรณ9ติดตั้งกอนวาขอมูลทุกอยางยังถูกตองอยู
หรือไม หรืออุปกรณ9ที่บรรจุขอมูลกับอุปกรณ9อานขอมูลเขากันไดดีหรือไม ดวยการเลือกเมนู ตรวจสอบแผน ก็จะเขาสูหนาตางดัง
แสดงในรูปที่ 4 ถาเป+นเครื่องโนตบุ^กและติดตั้งโดยใหแผนดีวีดีใหดันแผนเขาไปดานในกอน จากนั้นใหเลือกคลิกที่ปุpมที่เหมาะสม
โดยทั่วไปจะเป+นปุpมแรก ที่หมายถึงอุปกรณ9ที่ใชบูตระบบในครั้งนี้นั่นเอง

รูปที่ 4

จากนั้นโปรแกรมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ก็จะทําการตรวจสอบขอมูลแตละไฟล9บนอุปกรณ9ที่เลือก วาขอมูลยัง
เหมือนเดิมอยูหรือไม ถาขอมูลเหมือนเดิมจะแสดงดวยสีเขียว ดังแสดงในรูปที่ 5 ไฟล9ที่มีขอมูลผิดพลาดจะแสดงดวยสีแดง ถา
พบวาขอมูลบางไฟล9ผิดพลาด ไมควรใชแผนนั้นตอไป แตทั้งนี้ตองระวังดวยวา ไฟล9ที่อยูบนแผนอาจจะดีก็ไดแตอุปกรณ9ดีวีดีไดรว9
หรือชองเสียบ USB อาจเสียก็ได หลังจากตรวจสอบเสร็จ ถาเป+นแผนดีวีดี จะถูกเดงออกมา ก็ใหปลอยไวเชนนั้น

รูปที่ 5

เมื่อการตรวจสอบขอมูลผานไปดวยดี ลําดับตอไป ใหคลิกที่เมนู ติดตั้งระบบ ก็จะเขาสูหนาตางดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6
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ซึ่งจะเห็นวาโปรแกรมทําการตรวจสอบพบวา CPU ของคอมพิวเตอร9เครื่องนี้ สามารถรันคําสั่ง 64 บิตได จากนั้นที่ดานลาง มี
ปุpมใหเลือกวาจะติดตั้งดวยขอมูลที่อยูบนอุปกรณ9ที่ใชบูตระบบ (ซึ่งเป+นสองปุpมแรก) หรือจะติดตั้งดวยขอมูลที่อยูบนเว็บไซต9ที่เราได
เตรียมไว (ขอใหศึกษาคูมือการติดตั้งระบบผานทางเว็บ) จากนั้นถาเป+นเครื่องโนตบุ^กและติดตั้งโดยใหแผนดีวีดี ใหดันแผนเขาไป
ดานในกอน สําหรับการติดตั้งครั้งนี้ ใหคลิกที่ปุpมแรกดานบน ซึ่งเลือก swap ขนาด 2GB (swap คือสวนที่ระบบใชในการทํา
Virtual Memory)
ตอจากนั้น จะเขาสูหนาตางตอไป ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งจะทําการตรวจสอบขอมูลบนอุปกรณ9ติดตั้ง วาเป+นเวอร9ชั่นใด จะใช
เนื้อที่เทาใด (สําหรับ SUT-MOTS รุนกอน 5502 ดานลางจะมีปุpมใหเลือกวาจะติดตั้งรุนที่เป+น 32 หรือ 64 บิต แตสําหรับรุน
หลังจากนั้น จะมีเพียงปุpมเดียวใหเลือก ถาไมมีปุpมปรากฏใหเลือก แสดงวา CPU ของเครื่องนี้ไมรองรับคําสั่ง 64 บิต ซึ่งไมสามารถ
ติดตั้งได) ใหคลิกที่ปุpม “ดําเนินการ ติดตั้งลินุก9 64 บิต”

รูปที่ 7

จากนั้นโปรแกรมจะทําการตรวจสอบหาเนื้อที่วาง เพื่อจะใหเลือกการติดตั้งดังแสดงในรูปที่ 8 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อที่ที่เหลือของ
แตละไดรว9 บางไดรว9จะมีปุpมใหเลือกติดตั้งแบบเต็มไดรว9อยางเดียว ทั้งนี้เพราะมีเนื้อที่วางไมพอสําหรับการติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ลง
ไปอีก สวยการติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ ทานจะตองเลือกวาจะติดตั้งขนาดเทาใด อาจเป+น 8GB, 9GB หรือ 10GB แตจากตัวอยาง
ดานลาง เราจะเลือกติดตั้งแบบเต็มไดรว9ลงบนที่ /media/sda7 ซึ่งจะเห็นวา มี popup เตือนวา ไดรว9นี้จะถูก Format และขอมูล
ถามีอยูจะหายไปหมด

รูปที่ 8
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หลังจากเลือกติดตั้งแบบเต็มไดรว9ลงใน /media/sda7 แลว จากนั้นจะเขาสูหนาตางดังแสดงในรูปที่ 9 เพื่อถามวาจะให
ติดตั้งบูตโหลดเดอร9 ซึ่งคือเมนูใหเลือกตอนคอมพิวเตอร9บูตขึ้นมา วาจะเขาวินโดวส9หรือจะเขาลินุกซ9 ไวที่ใด โดยปกติใหเลือกเมนู
แรก แตบางครั้งถาเราติดตั้งบน USB ฮาร9ดดิสก9 ก็จะมีปุpมใหเลือกเพิ่มขึ้นมาอีก

รูปที่ 9

จากนั้น การติด ตั้งก็จะเริ่ มขึ้น จนเสร็จ ดังแสดงในรู ปที่ 10 จนเมื่อการติดตั้ งเสร็ จสิ้น แผนดีวีดี จะถูกดั นออกมาอั ตโนมั ติ
ทายที่สุด ที่หนาจอ จะแสดงคาของเวลาที่ใชในการติดตั้งทั้งหมด

รูปที่ 10
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โปรแกรมติดตั้งนี้ นอกจะใชสําหรับการตรวจสอบแผนและติดตั้งระบบแลว ยังใชอีกหลายกรณีดังตอไปนี้
เมนู ถอนระบบออก ใชสําหรับลบระบบออกเมื่อไมตองการใชอีกตอไป ซึ่งจะทําใหมีเนื้อที่ในฮาร9ดดิสก9เพิ่มขึ้น (รูปที่ 11)

รูปที่ 11

เมนู เคลียร)บูตโหลดเดอร) จะใชเมื่อไมตองการใหบูตโหลดเดอร9แสดงเมนูเลือกเขาวินโดวส9หรือลินุกซ9ตอไป ซึ่งจะทําใหเขา
สูวินโดวส9ทันทีนั่นเอง (รูปที่ 12)

รูปที่ 12

เมนู รีเซ็ตบูตโหลดเดอร) จะใชเมื่อบูตโหลดเดอร9เสียหาย คือเมนูเลือกเขาวินโดวส9หรือลินุกซ9เสียหาย มีแตเท็กซ9โหมดขึ้นที่จอ
เขาระบบไหนก็ไมได ใหใชปุpมนี้แกไข (รูปที่ 13)

รูปที่ 13

เมนู ทําลินุกซ)ซีดี SUTLinux ทุกเวอร9ชั่น รวมทั้ง SUT-MOTS ตางก็มีคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาตอยอดไดโดยงาย โดยเมื่อ
ติดตั้งลงในเครื่องแลว ผูใชสามารถทําการปรับแตงหรือแกไขตามที่ตองการ จากนั้นใหใชเมนู ทําลินุกซ)ซีดี เพื่อทําสิ่งที่แกไขไวให
เป+น ดิสทริบิวชันใหม ซึ่งเป+นของผูใชเอง (รูปที่ 14)

รูปที่ 14

เมื่อการติดตั้งเสร็จแลว ใหทําการรีบูตคอมพิวเตอร9เพื่อเขาสูระบบตอไป เมื่อเครื่องบูตใหม ถาในเครื่องนี้มีวินโดวส9ลงอยู คา
ปริยายสําหรับเมนูเขาระบบอัตโนมัติ จะตั้งไวที่ วินโดวส9 ถาตองการเขาระบบสอบออนไลน9ใหเลือกเมนูที่ 2 สําหรับการเขาแบบ
กราฟrก หรือเลือกเมนูที่ 3 สําหรับการเขาแบบเท็กซ9โหมด ดังแสดงในรูปที่ 15 และถาตองการเปลี่ยนคาบูตเขาระบบแบบปริยายนี้
ใหเขาไปแกไขขอมูลในไฟล9 /boot/grub/grub.cfg ในลินุกซ9
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หนาตางตัวบูตระบบดานลางนี้ เมนูจะคางรอประมาณ 10 วินาที ถาไมเปลี่ยนการเลือกเมนู จะเขาวินโดวส)อัตโนมัติ

รูปที่ 15

หลังจากทีเลือกบูตเขา SUT-MOTS ดวยเมนูที่สองแลว รอสักครู (ถาเป+นการเขาระบบครั้งแรกจะใชเวลามากกวาครั้งตอๆ
ไปเล็กนอย ทั้งนี้สําหรับการตรวจสอบฮาร9ดแวร9ตางๆ) จากนั้นจะเขาสูหนาตางล็อกอินดังแสดงในรูปที่ 16 ที่หนาตางนี้ ทานตอง
ล็อกอินดวยผูใช sut และรหัสผาน a แลวเมื่ออยูในระบบ ถาตองการเปลี่ยนคีย9บอร9ดจากอังกฤษเป+นไทยหรือจากไทยเป+นอังกฤษ
ใหกดปุpม Shift+Alt

รูปที่ 16
____________________________________________________________

ดาวน9โหลดไดที่ http://linux.sut.ac.th
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