
 ตอนที่ 1
การเตรยีมฮาร์ดดิสก์และติดตัง้  ระบบ eDLTV server

1.  เปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ bios  ของคอมพิวเตอร์
2. ปรับ  คาูให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เลือก boot จาก  แผูน DVD  จากน้ันทำาการ save และ 

reboot
3.  ใสแูผูน Linux live Debian  ลงในไดร์ drive แลว้เลือก boot  จากแผูน Linux live 

Debian 
4.  เม่ือเข้าสู่ Boot menu ให้  เลือก Live  แลว้รอระบบ boot จนเสร็จ

 ภาพที่ 1

5. ให้  ระบบ boot  จนเข้าสู่หนา้จอกราฟฟิค (  ดงัภาพท่ี 2) 
    คลกิเลือกเ  มน่ Application → Accessories → Terminal



 ภาพที่ 2

6.  เม่ือปรากฏหนา้ตูาง command line ข้ึนมา

       -  ให้พิมพ์ sudo  su  -  [enter] (  เพื่อเปลี่ยนเป็น root) 

        7.   ทำาการ fdisk เพื่อตรวจสอบการแบงูพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์

       -   พิมพ์ fdisk  /dev/sda [enter]  เพื่อทำาการจัดพาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์
        -   ใหก้ดปู่ม m [enter]   เพื่อด่รายละเอียดคำาสั่งของปู่มตูางๆ กอูน

8. ตรวจ  สอบวูา   มีพาร์ติชั่นใดอยู่บ้าง หากมี partition  อยูแ่ล้ว  ใหล้บ partition ท่ีมีอยู่
ท้ังหมด
 -  กดปู่ม p [enter] ด่วูามีพาร์ติชั่นใดบ้าง

-   หากมี กดปู่ม d [enter]    เลือกเลขพาร์ติชั่น กด [enter]  แลว้ทำาการลบพาร์ติชั่นอ่ืนๆ ท่ีมี
อยู่จนหมด



9.  สำาหรับ eDLTV server  กำาหนดให้มี 5 partition  ดงัน้ัน ทำาการสร้าง partition ใหมู 
โดย  กดปู่ม n  ตามด้วยชนิด p(primary)  หรือ e(extend)  ตามด้วยตัวเลขพาร์ติชั่น ดงัน้ี

partition  ท่ี 1) -  กด n [enter]
-  กด p [enter]

                   -  กด 1 [enter]
                   - First cylinder :  กด [enter]
                   - Last cylinder :  พิมพ์ +20G [enter]

partition  ท่ี 2) -  กด n [enter]
-  กด p [enter]

                   -  กด 2 [enter]
                   - First cylinder :  กด [enter]
                   - Last cylinder :  พิมพ์ +4G [enter] 

partition  ท่ี 3) -  กด n [enter]
-  กด p [enter]

                   -  กด 3 [enter]
                   - First cylinder :  กด [enter]
                   - Last cylinder :  พิมพ์ +10G [enter] 

partition  ท่ี 4) -  กด n [enter]
-  กด e [enter]

                   - First cylinder :  กด [enter]
                   - Last cylinder :  กด [enter] (เลือกพื้นท่ีเหลือท้ังหมด)

partition  ท่ี 5) -  กด n [enter]
                   - First cylinder :  กด [enter]
                   - Last cylinder :  กด [enter] (เลือกพื้นท่ีเหลือท้ังหมด)

 กดปู่ม p [enter] จะเห็นพาร์ติชั่นท้ังหมดท่ีทำาการแบงูเอาไว้

10.  ทำาการเปลี่ยนชนิด partition  ท่ี 2 เพื่อกำาหนด  เป็น swap 
  * (   หากต้องการด่ชนิดท้ังหมดของฮาร์ดดิสก์ กดปู่มแอล l )
โดย
-  กดป่ม t   [enter]  (เปลี่ยนชนิดของฮาร์ดดิสก์)
-  กดป่ม 2  [enter]  (  เลือก partition  ท่ี 2)
-  พิมพ์ 82  [enter]  (type swap code)

 กดปู่ม p  [enter]  (  ตรวจสอบด่ partition  ท่ี 2 อีกคร้ังวูาเปลี่ยนคูา  เป็น 82 แลว้)

11.  เม่ือสร้าง partition  และกำาหนดคูาตูางๆ  ตามข้างต้นแล้ว  ทำาการบันทึก และออกจาก
 โปรแกรมจัดการ partition 

-  กดป่ม w  [enter]  (เพื่อทำาการบันทึกข้อม่ล)



12.  ทำาการ format partition ท่ีได้สร้างไว้  และแตกไฟล์ image ของ  ระบบ eDLTV 
server  ลงแตลูะ partition โดย  ใช้คำาสั่ง ดงัน้ี

-  พิมพ์  /live/image/live/deb_partition_manage.sh  [enter]

  (  รอระบบทำาการ format  และแตก image file server  โดยจะใช้เวลาประมาณ 10-15 
นาที)

13.  ทำาการ change root   ตดิตั้ง grub-install  และ update-grub เพื่อให้ระบบสามารถ 
boot ได้ ดังน้ี

-   พิมพ์ chroot  /mnt  [enter]
-   พิมพ์ grub-install  /dev/sda  [enter] 
-   พิมพ์ update-grub  [enter]

14.  เม่ือติดตั้ง grub-install  และ update-grub  แล้ว เป็นการเสร็จสิ้นข้ันตอนการติดตั้ง
ระบบ

-   พิมพ์ exit  [enter]
-   พิมพ์ shutdown -h now  [enter] 

  (  ระบบจะทำาการ shutdown  แล้วนำาแผูน Linux live debian ออก  จาก drive)

15.   ทำาการเปิดเคร่ืองใหมู รอระบบ boot จนถงึ  ข้ันตอน login  ให้ทำาการ login โดยพิมพ์ 
user  และ password ดงัน้ี

user : edltv
password : edltv2012 

 เม่ือทำาการ login  แลว้ จะเข้าสู่หนา้จอกราฟฟิกโดยอัตโนมัติ

*  กรณีระหว่างบูตครัง้แรกแล้ว mysql-server  failed   ให้อ่านข้อที่ 22
** password  ดังกล่าวสามารถไปเปลีย่นหลังจากติดตัง้ระบบเสร็จแล้วได้

16.  สำาหรับ partition  ท่ี 5  เน่ืองจากไมูสามารถทำาการ format  ได้จากแผูน Linux live 
DVD   จำาเป็นต้องใช้คำาสั่ง format harddisk  โดยทำาเพยีงครัง้เดยีว !!  เพราะ เน้ือหาของ 
eDLTV  ทัง้หมดจะอยู่ที่ partition น้ี  แล้วไม่ต้องทำาการ format partition  น้ีอีก แม้

 หากกรณีทีท่ำาการติดตัง้ระบบใหม่อีกครัง้

-  เปิด terminal โดยคลกิเลือกเ  มน่ Application → Accessories → Terminal

- ใช้  คำาสั่ง format โดย   พมิพ์ sudo  mkfs.xfs  /dev/sda5  [enter]

-  ทำาการ mount partition  ท่ี 5  หลงัจาก format 

    พิมพ์ sudo mount  /dev/sda5  /opt/courses  [enter]



17.  ทำาการ copy เว็บไซต์ของ eDLTV/eDLRU (ท่ียงัไมูมีเน้ือหา)  จากแผูน DVD  แผูนท่ี 2 
–  ใสแูผูน DVD  eDLTV web  เข้าไปท่ีเคร่ือง eDLTV server
–  ดับเบิ้ลคลิก๊ไอคอน eDLTV_web บนเดสท็อป
–  ดับเบิ้ลคลกิไฟล์ zip  ในแผูน DVD 
–    ลากโฟล์เดอร์ระบบท่ีต้องการติดตั้ง ลงบนเดสท็อป
–  เปิด terminal แลว้พิมพ์คำาสั่ง

a) หากต้องการ  ระบบ eDLRU/eDLTV ท้ังหมด
  พมิพ์คำาสั่ง sudo mv  edlru primary secondary vocation  /var/www/   [enter]

b) หากต้องการ  ระบบ eDLRU 
  พมิพ์คำาสั่ง sudo mv  edlru  /var/www/   [enter] 

c) หากต้องการ  ระบบ eDLTV ประถมศึกษา
  พมิพ์คำาสั่ง sudo mv  primary  /var/www/   [enter] 

d) หากต้องการระบบ eDLTV มัธยม  ศึกษา
  พมิพ์คำาสั่ง sudo mv  secondary  /var/www/   [enter] 

e) หากต้องการ  ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชพี
  พมิพ์คำาสั่ง sudo mv  vocation  /var/www/   [enter] 

18.  ทำาการเปลี่ยน permission  ใหแ้กูเว็บไซต์ของ eDLTV/eDLRU (ท่ียงัไมูมีเน้ือหา) และ
 ทำา symlink  ไปยงั partition  ท่ี 5  ท่ีจัดเก็บเน้ือหาของระบบ eDLTV/eDLRU

–  พิมพ์  sudo  /opt/change_permit.sh  [enter]
–  พิมพ์  sudo  /opt/symlink.sh  [enter]

19.  ทำาการ copy  เน้ือหาของระบบ eDLTV/eDLRU  จาก external harddisk 2TB ท่ี
 มหาวิทยาลยัได้รับไปเม่ือคร้ังประช่มในเดือนกรกฎาคม 2555  กร่ณาเชื่อมตูอ external 

harddisk  ด้วย USB port 
 ข้ันตอนน้ีจะใช้เวลานานเน่ืองจากสำาเนาเน้ือหาของแตลูะระบบใช้เวลาประมาณ 30  นาที - 15 

ชั่วโมง

19.a  กรณีต้องการ copy  ระบบ eDLRU 
 เข้าสู่โฟลเดอร์บน extenal harddisk  ท่ีจัดเก็บเน้ือหาของ eDLRU

  -  พิมพ์ cd /media/<<external harddisk>>/eDL-RU/htdocs/edlru/  [enter]
  -  พิมพ์ cp -r courses  /opt/courses/edltv/edlru/  [enter]
  -  พิมพ์ cp -r prathom/courses  /opt/courses/edltv/edlru/prathom/  [enter]
    (edlru    ประมาณ 40  GB               ใช้เวลาโดยประมาณ 20 – 30 นาที)

19.b  กรณีต้องการ copy  ระบบ eDLTV  มัธยมศึกษา
 เข้าสู่โฟลเดอร์บน extenal harddisk  ท่ีจัดเก็บเน้ือหาของ eDLTV  มัธยมศึกษา

  -  พิมพ์ cd /media/<<external harddisk>>/eDLTV-
Secondary/htdocs/secondary/  [enter]
  -  พิมพ์ cp -r  courses  /opt/courses/edltv/secondary/  [enter]
    ( eDLTV     มัธยมศึกษา ประมาณ 600  GB            ใช้เวลาโดยประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง)



19.c  กรณีต้องการ copy  ระบบ eDLTV  ประถมศึกษา
 เข้าสู่โฟลเดอร์บน extenal harddisk  ท่ีจัดเก็บเน้ือหาของ eDLTV  ประถมศึกษา

  -  พิมพ์ cd /media/<<external harddisk>>/eDLTV-Primary/htdocs/primary/ 
[enter]
  -  พิมพ์ cp -r  courses  /opt/courses/edltv/primary/  [enter]
    ( eDLTV     ประถมศึกษา ประมาณ 1.1 TB            ใช้เวลาโดยประมาณ 7 - 8 ชั่วโมง)

19.d  กรณีต้องการ copy  ระบบ eDLTV  เพื่อพัฒนาอาชีพ
 เข้าสู่โฟลเดอร์บน extenal harddisk  ท่ีจัดเก็บเน้ือหาของ eDLTV   เพื่อพัฒนาอาชีพ

  -  พิมพ์ cd /media/<<external harddisk>>/eDLTV-
Vocation/htdocs/vocation/  [enter]
  -  พิมพ์ cp -r  courses  /opt/courses/edltv/vocation/  [enter]
    ( eDLTV     ประถมศึกษา ประมาณ 190 GB            ใช้เวลาโดยประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง)

20.  หลงัจาก copy  เน้ือหาของระบบ eDLTV/eDLRU  เรียบร้อยแล้ว ตอ้งให้ทำาการเปลี่ยน
สิทธิ ์ของไฟล์เน้ือหา    ท้ังหมดอีกคร้ัง เพื่อให้ผ่้ใชส้ามารถเรียกดส่ื่อตูางๆ ได้

–  พิมพ์  sudo  /opt/change_permit.sh  [enter]

21.  ถา้ต้องการปิดเคร่ือง eDLTV  เซิร์ฟเวอร์ ทำาได้หลายวิธีดังน้ี
 วิธีท่ี  1    ไปท่ี System → Shutdown แล้วคลิก  ปู่ม Shutdown

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

 ใสู password : edltv2012  [enter]

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

22.  สำาหรับกรณีท่ีบ่ตเคร่ืองคร้ังแรกแลว้ service  mysql-server    failed...
–  ทำาการ log in  เข้าระบบ eDLTV
–  เปิด terminal command
–   พิมพ์ sudo  apt-get  remove  mysql-server*   [enter]
–   พิมพ์ y  [enter]
–  ใสแูผูน DVD Image  eDLTV Server เข้าไป
–   พิมพ์ cd  /media/cdrom0/live/  [enter]
–   พิมพ์ sudo  dpkg  -i  mysql-server*.deb  [enter]


