
 ข้ันตอนการกำาหนดข้อมูลโรงเรยีน (Initial)
1.  เม่ือเปิดเคร่ือง eDLTV  คร้ังแรกหลงัจากติดตั้ง image  เสร็จ ระบบจะบูตและบงัคบัเข้าสูู

การข้ันตอนการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

2.  ให้เลือกข้อ 1    เพื่อกำาหนดข้อมูลตูางๆ ของโรงเรียนลงระบบ หากเลือกข้อ 2 ออกจาการ
    ระบบ ไมูทำาการบันทึกข้อมูลในข้ันตอนน้ี จะไมูสามารถใชง้านระบบ eDLTV  ได้ และไมูสามารถ

 ทำาการกำาหนดข้อมูลหรือปรับแก้ข้อมูลในภายหลงัได้ แม้จะล็อกอินเข้าสูรูะบบแล้วกต็าม

3.  เม่ือเลือกข้อ 1    เพื่อทำาการบันทึกข้อมูล ระบบจะให้ป้อนข้อมูลตูางๆ ของโรงเรียน เชูน 
ID, ชื่อโรงเรียน(ไมูเว้นชูองวูาง), ชื่อผู้ดูแลระบบ, เบอร์โทรศัพท์ผู้ดูแลระบบ, อีเมล์ผู้ดูแลระบบ, IP 
Address, Netmask, Gateway, DNS  โดยต้องป้อนข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษท้ังหมด (ข้อมูลตูางๆ 
น้ีทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ออกให้) **   ข้อมูลพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เท่านัน้ !!

B5

คู่มือการ  กำาหนดข้อมูลโรงเรียน (Initial)
____________________________________

  การประชุมทำาความเข้าใจแนวทางการดำาเนินงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 โครงการ “    เครือข่ายเผยแพร่ ถา่ยทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน” 

 ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี





4.  เม่ือป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงผลข้อมูลท่ีได้ทำาการป้อนไปข้ึนมาอีกคร้ัง



5. ระบบจะถามการยืนยนัข้อมูลอีกคร้ัง
-  เลือกข้อ 1    ข้อมูลถูกต้อง ข้ามไปยงั ข้อ 6.
-  เลือกข้อ 2   ตอ้งการแก้ไขข้อมูลอีกคร้ัง กลบัไปข้อ 3.
-  เลือกข้อ 3 ออกจากโปรแกรม

6. ยืนยันการบันทึกข้อมูล

7.   เม่ือบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะให้ป้อน Activation code ของแตลูะโรงเรียน(ได้จาก
 การใชโ้ปรแกรม genkey  ในเอกสาร B3) เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลของโรงเรียนวูาถกูต้องหรือไมู 

 หากไมูถกูต้องระบบ eDLTV  จะไมูสามารถใช้งานได้ **  โดยจะป้อนได้ไม่เกิน 3  ครัง้ !!

8.  ป้อนคูาของ Activation code
-  หากป้อน Activation code  ไมูถกูต้องจะปรากฏข้อความดงัข้อ 9
-  หากป้อน Activation code  ถกูต้องจะปรากฏข้อความดังข้อ 10



9.  แสดงข้อความวูา Activation code  ไมูถกูต้อง ทำาการป้อนใหมูอีกคร้ัง

10.  แสดงข้อความวูา Activation code ถกูต้อง

11.    เม่ือทำาการป้อนคูาตูางๆ เสร็จสิ้นแลว้ ระบบจะรีบูตใหมูอีกคร้ัง เป็นเสร็จสิ้นข้ันตอนการ
  บันทึกข้อมูลโรงเรียน เม่ือบูตจนถงึบรรทัดคำาสั่งล็อกอิน ระบบกพ็ร้อมใชง้าน



    12.  หากทำาการป้อน Activation code  ผิดเกนิ 3  คร้ัง  จะไมูสามารถใช้งานระบบ eDLTV 
   ได้ จะต้องทำาการลบไฟล์และแตกไฟล์ rot_out_pro.tar  ในสูวนของฮาร์ดดสิกพ์าติชั่น sda1 ใหมู 

 โดยไมูต้องทำาการ fdisk  และไมูต้องทำาในสูวนของพาร์ติชั่น sda2, sda3, sda4, sda5 จากน้ัน
 ทำาการติดตั้ง grub-install อีกคร้ัง(ตามคููมือในสูวนของการเตรียมฮาร์ดดิสกแ์ละติดตั้ง) แลว้จงึ

ทำาการบันทึกข้อมูลโรงเรียนน้ีอีกคร้ัง

13.  การล็อกอินสำาหรับจัดการข้อมูล หลงัตดิตั้งระบบเสร็จเรียบร้อย

 เม่ือใสู user  และ password   ลอ็กอินเสร็จแล้วระบบ จะเข้าสูู Desktop ดงัรูป

14.  เสยีบ external-HD  กบัเคร่ือง eDLTV  เซิร์ฟเวอร์ แล้วดับเบิ้ลคลิก๊ท่ีไอคอน 
Computer  บนหนา้ Desktop  จะปรากฎหนา้ตูางข้ึนมาให้คลิกขวาท่ี external-HD แล้วเลือก 
Mount Volume



 จะปรากฏไอคอนของ external-HD  ข้ึนท่ีหนา้ Desktop   ใหด้ับเบิ้ลคลิก๊ ไอคอน external-
HD  ท่ีหนา้ Desktop  จะมีหนา้ตูางแสดงข้อมูลท่ีอยููใน external-HD 

15.  ดับเบิ้ลคลิก๊ท่ีไอคอน Computer  บนหนา้ Desktop  แลว้ดับเบิ้ลไอคอน Filesystem 
-  ดับเบิ้ลคลิก๊ท่ีโฟร์เดอร์ var → www → edltv
- copy  โฟร์เดอร์ courses  ของ external-HD มาวางไว้ท่ีน่ี
-  เม่ือ copy   เสร็จแล้ว ถ้าต้องการถอด external-HD  ออก ให้ปิดหนา้ตูางโฟร์เดอร์ของ 

external-HD   กูอน แลว้คลกิขวาท่ีไอคอน external-HD  ท่ีอยููบน Desktop  แลว้เลือก Unmount 
Volume  รอจนไออคอนของ external-HD  หายไปแล้วจงึถอด external-HD  ออกได้

*  ห้ามถอด external-HD  โดยทีย่งัไม่ทำาการ Unmount  โดยเด็ดขาด !! เพราะ
 อาจทำาให้ข้อมูลทีอ่ยู่บน external-HD เสียหายได้

16.  ถา้ต้องการปิดเคร่ือง eDLTV  เซิร์ฟเวอร์ ทำาได้หลายวิธีดังน้ี
 วิธีท่ี  1    ไปท่ี Application → Accessories → Terminal
  พมิพ์ sudo  shutdown  -h  now  [enter]

 ใสู password : ****  [enter]

 วิธีท่ี  2    ไปท่ี Application → Accessories → Terminal
  พมิพ์ sudo  init  0 (ศูนย์)  [enter]

 ใสู password : ****  [enter]

 วิธีท่ี  3    กดปู่ม power  ท่ีเคร่ือง eDLTV  เซิร์ฟเวอร์ 1  คร้ังแล้วปลูอย (  ห้ามกดค้าง  !  )


