
การตดิตั�ง Ubuntu

เริ�มจาก Boot เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยแผน่ซีดี เริ�มจาก Boot เครื�องไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยแผน่ซีดี 
ubuntu ที�เตรียมไว้



หน้าตา่ง Language ให้เลือก English
เลือกภาษาที�ใช้แสดงในขั 6นตอนการติดตั 6ง



หน้าตา่ง Ubuntu ให้เลือก install Ubuntu Server



หน้าตา่ง Language ให้เลือก English
เลือกภาษาที�ต้องการติดตั 6ง



Choose language  ให้เลือกเป็น other 
เลือกประเทศ



หวัข้อ "Choose a country, territory or area:“ เลือก -- Asia -- เลือก Thailand 
เลือก Thailand



หวัข้อ "Detect keyboard layout?“ เลือก <No>
เลือกไมต่รวจสอบ Keyboard layout



หวัข้อ "The origin of the keyboard:“ เลือก Thailand
เลือก Keyboard Thailand



หวัข้อ "Keyboard layout:" เลือก Thailand
เลือก Keyboard layout : Thailand



หวัข้อ "Method for toggling between national and Latin mode:" เลือก Alt+Shift
กําหนดแป้นสลบัภาษา



ระบบจะตรวจสอบ CD-ROM



ระบบจะ Load องค์ประกอบของระบบ



หวัข้อ Network autoconfiguration failed
ตรวจสอบไมพ่บ DHCP Server อยูใ่นเน็ตเวิร์ค เลือก Continue



หวัข้อ Network configuration method
เลือก "Do not configure the network at this time

เลือกวิธีกําหนดระบบเครือขา่ยของเครื�อง



หวัข้อ Hostname :
กําหนดชื�อเครื�อง

ป้อน ป้อน serverserver



หากมีหวัข้อ "Configure the clock"  ... Asia/Bangkok ...
Is this timezone correct? ให้เลือก <Yes>



หวัข้อ Partition method :
เลือก Guide - use entire disk



หวัข้อ "Select disk to partition:" 
เลือกฮาร์ดดิสก์ที�ต้องการสร้างพาร์ติชนั



หวัข้อ "Write the change to disk?"  เลือก <Yes>
ระบบติดดั 6งก็จะคํานวณขนาดพาร์ติชั�นให้



เริ�มสร้างพาร์ติชนั แล้วติดตั 6งระบบหลกัของ Ubuntu



หวัข้อ Is the system cloak set to UTC เลือก <Yes>



หวัข้อ "Full name for the new user:“ ป้อนชื�อเตม็ของผู้ ใช้ใหม่

ป้อน ป้อน Test Test UbuntuUbuntu



หวัข้อ "Username for your account:“
ป้อน username ที�จะใช้ Login ระบบ

ป้อน ป้อน testtest



  หวัข้อ "Choose a password for the new user:" 
ป้อนรหสัผ่าน

ป้อนตัวเลข ป้อนตัวเลข 123456789 123456789 ให้ใช้แป้นพิมพ์แถวบน ไม่ควรใช้แป้นตวัเลขด้านขวา



หวัข้อ "Re-enter password to verify:“
ป้อนรหสัผ่านเดิมซํ 6าอีกครั 6ง

ป้อนตัวเลข ป้อนตัวเลข 123456789 123456789 ซํ !าอีกครั!งซํ !าอีกครั!ง



หากมีกรอบคําเตือน "Use weak password?" 
ให้เลือก <Yes>

หวัข้อ  "Encrypt your home directory?“
ให้เลือก <No>ให้เลือก <No>



ติดตั 6งระบบพื 6นฐาน



หวัข้อ HTTP proxy information (blank for none) :
เลือก Continue

ถ้าในเน็ตเวิร์คอยูห่ลงั proxy และเป็น proxy authentication ก็ให้ระบ ุรายละเอียด
ของ proxy ลงไป เช่น http://sysadmin:password@192.168.2.254:8080



ระบบกําหนดคา่ของ Service apt



หน้าจอ 
"How do you want to manage upgrades on this system?"

ให้เลือก "No automatic updates"



หวัข้อ "Choose software to install:“
เลือก OpenSSH server, LAMP server

สามารถเลือกใหมไ่ด้ในภายหลงัด้วยคําสั�ง tasksel



ระบบ LAMP server ให้ระบรุหสัผ่าน root ของ mysql-server



ใสร่หสัผ่านอีกครั 6ง



ระบบเริ�มติดตั 6ง



กรอบ "Install the GRUB boot loader to the master boot record?
เลือก <Yes>



ระบบติดตั 6ง GRUB boot loader



ระบบกําหนด users และ password



กรอบ "Installation complete"  ซีดีจะถกูดนัออกมา
แสดงวา่การติดตั 6งเสร็จแล้ว ให้หยิบแผ่นซีดีออกจากถาด

เลือก <Continue>



เมื�อเครื�องถกูรีบทูขึ 6นมาใหม่
ให้ login ด้วย users ที�กําหนดในขั 6นตอนการติดตั 6ง คือ
test แล้วกดแป้น Enter

ป้อน Password ดวัย password ที�กําหนดในขั 6นตอนการติดตั 6ง คือป้อน Password ดวัย password ที�กําหนดในขั 6นตอนการติดตั 6ง คือ
123456789 แล้วกดแป้น Enter

ก็จะเข้าไปทํางานในระบบได้ โดยมี prompt เป็น
test@ubuntu~$





Linux Kernel

• Kernel เป็นสว่นที%ทําหน้าที%ควบคมุการทํางานในระดบั
ลา่งคือสว่นที%เป็น Hardware ทั 1งหมด รวมถึงการจดัสรร
ทรัพยากรด้วยทรัพยากรด้วย

KernelHardware



Linux Shell

• เป็นตวัเชื%อมระหวา่งผู้ใช้งานกบัสว่นของ kernel เมื%อ
เทียบกบั dos แล้วก็คือ command.com โดย shell จะ
ทําหน้าที%รับคําสั%งจากผู้ใช้มาตีความหมาย

Kernel

ทําหน้าที%รับคําสั%งจากผู้ใช้มาตีความหมาย

KernelHardware



หลักการทาํงานของ Linux
• อปุกรณ์ทกุอยา่ง Linux จะมองเป็นไฟล์

• Config ของระบบและของโปรแกรมตา่งๆ ก็จะมองเป็น
ไฟล์ไฟล์

• ข้อมลูทกุอยา่งมีลกัษณะ Case Sensitive



โครงสร้าง File ใน Linux

/ Root Partition
/bin เก็บ Binary File ในการ Run คําสั%งต่างๆ

/boot เก็บไฟล์สําคญัในการ Boot ระบบ

/dev เก็บข้อมลูอปุกรณ์ตา่งๆ/dev เก็บข้อมลูอปุกรณ์ตา่งๆ

/mnt เก็บข้อมลูอปุกรณ์ที% Mount ไว้

/etc เก็บ Config ของ Application ต่างๆ

/home เก็บข้อมลูของ User แตล่ะคน

/lib เก็บ Libraries Files ตา่งๆ ของระบบ

/root เก็บข้อมลูของ Root

/var เก็บ System Log, Application log, เก็บ Mail ฯลฯ



การรู้จัก Hardware ของ Linux

/dev/fd0 ฟลอปปีไดรฟ์ตวัแรก (ไดรฟ์ A:)

/dev/fd1 ฟลอปปีไดรฟ์ตวัที%สอง (ไดรฟ์ B:)

/dev/hda Primary Master/dev/hda Primary Master

/dev/hdb Primary Slave

/dev/hdc Secondary Master

/dev/hdd Secondary Slave

/dev/hda1/ พาร์ตชินัที% 1 ของฮาร์ดสิก์ตวัแรกชนิด IDE



การรู้จัก Hardware ของ Linux (ต่อ)

/dev/hdb3/ พาร์ตชินัที% 3 ของฮาร์ดสิก์ตวัที%สองชนิด IDE

/dev/cdrom CD-ROM Drive

/dev/sda/ SCSI Primary Master/dev/sda/ SCSI Primary Master

/dev/sdb/ SCSI Primary Slave

/dev/sdc/ SCSI Secondary master

/dev/sdd/ SCSI Secondary Slave



การ Login Ubuntu
จากการติดตั 1ง Ubuntu server จะไมม่ีขั 1นตอนกําหนดรหสัผ่านสําหรับ root ซึ%ง
ระบบต้องการให้ล๊อกอินด้วยผู้ใช้อื%นที%ไมใ่ช่ root เมื%อจะใช้สทิธิของ root ก็ให้ใช้
คําสั%ง sudo แทน

Shell $ สําหรับบคุคลทั%วไปที% Login เข้ามาShell $ สําหรับบคุคลทั%วไปที% Login เข้ามา

Shell # สําหรับผู้ Login เป็น Root ซึ%งเป็นผู้ดแูลระบบ



การ Login Ubuntu



การ Login Ubuntu
ป้อน user ==> test  แล้วกดแป้น Enter

ป้อน password ==> 123456789  แล้วกดแป้น Enter

การเข้าใช้งานระบบ (login) ต้องใส ่Username และ Password ซึ%งขณะที%การเข้าใช้งานระบบ (login) ต้องใส ่Username และ Password ซึ%งขณะที%
เราพมิพ์ password จะไม่เห็นข้อความ



การ Login Ubuntu



การปิดเครืCองอย่างถูกวธิีการปิดเครืCองอย่างถูกวธิี
การ การ restartrestart

$ sudo init 6

หรือ $ sudo shutdown –r nowหรือ $ sudo shutdown –r now

หรือ $ sudo shutdown –r +5 (เครื%องจะ restart ในอีก 5 นาที)

หรือ $ sudo reboot

แล้วใสพ่าสเวิร์ด



การปิดเครืCองอย่างถูกวธิีการปิดเครืCองอย่างถูกวธิี
การ การ shutdownshutdown

$ sudo init 0 

หรือ $ sudo shutdown –h nowหรือ $ sudo shutdown –h now

แล้วใสพ่าสเวิร์ด

**ไมค่วรปิดเครื%องโดยไมท่ําการ Shutdown **


