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การติดตั้ง PSU-baby เพื่อใช้งานและพัฒนาต้นแบบ

 1. ท่ีด้านซ้ายของหน้าจอ มีไอคอนรูป   ใหเ้ปิดโปรแกรม ติดตั้ง RELEASE นี ้ แล้วรอจนได้
หน้าต่างช่ือ Install แสดงออกมา ได้หัวข้อ Welcome ออกมา

 2. เราสามารถเลือกภาษาท่ีใช้ในการติดต้ังได้ท้ังแบบภาษาไทยและองักฤษ
 2.1  การติดต้ังแบบภาษาไทย ให้ทำาดังนี้คอื

 2.1.1  ท่ีหน้าต่าง Install หัวข้อ Welcome ท่ีช่องด้านซ้าย ใหเ้ลื่อนลงไปเลอืกเป็น ภาษาไทย 
แล้วข้อความต่างๆจะถูกเปลี่ยนเปน็ภาษาไทย ข้อความว่า Install เปลี่ยนเป็น ติดตั้ง ข้อความว่า 
Welcome เปลีย่นเป็น ยินดีต้อนรับ ใหค้ลิกปุ่ม ถัดไป

 2.1.2  ได้ขั้นตอน กำาลังเตรียมที่จะติดตั้ง PSU-baby ไม่ต้องเลอืกอะไร ให้คลิกปุ่ม ถัดไป
 2.1.3  ได้ขั้นตอน จัดสรรพื้นที่ว่างบนไดรว์ ใหเ้ลือ่นไปเลือก ลบดิสก์และติดตั้ง PSU-baby หรอื 
ลบ Ubuntu 11.04 แล้วติดตั้งใหม่ แล้วแต่ข้อมูลเดิมใน hard disk การติดต้ังนี้จะทำาลายข้อมลู
เดิมใน hard disk ท้ังหมด และติดต้ังลนิุกซ์ PSU-baby แทน แล้วใหค้ลิกปุ่ม ถัดไป

 2.1.4  ได้ขั้นตอน ลบดสิก์และติดตั้ง PSU-baby หรอื ลบ Ubuntu 11.04 แล้วติดตั้งใหม่ แล้ว
แต่ข้อมลูเดิมใน hard disk ไม่ต้องเลือกอะไร ใหค้ลิกปุ่ม ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 2.1.5  ระบบจะเริ่มทำาการติดต้ัง และระหว่างการการติดต้ังจะมีหน้าต่างมาให้ป้อนข้อมลูอีก
 2.1.6  ได้ขั้นตอน คณุอยู่ที่ไหน? ใหย้ังคงต้ังค่าเป็น Bangkok แล้วให้คลิกปุ่ม ถัดไป
 2.1.7  ได้ขั้นตอน ผงัแป้นพิมพ์ ใหย้ังคงเลอืกเป็นไทยคอื เลือกผังแป้นพิมพ์ของคณุ: ใหเ้ป็น 
Thailand แล้วให้คลิกปุ่ม ถัดไป 

 2.1.8  ถึงตอนนี้ ก็พักผ่อนได้ เพราะต้องรอนานประมาณ 20 นาทีจึงจะเสร็จ  รอจนได้หน้าต่าง 
การติดตั้งสมบูรณ์ ให้คลิกเลือกทำางานปุ่ม เร่ิมระบบใหม่เดี๋ยวนี้

 2.1.9  ระบบจะเริ่มปิดตัวเอง เครื่องอา่นแผ่นซีดีจะดีดออกมาเองให้รีบหยิบแผน่ซีดีออก แล้วปล่อย
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานเปิดตัวเองต่อไป
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 2.2  การติดต้ังแบบภาษาอังกฤษ ให้ทำาดังนี้คอื
 2.2.1  ท่ีหน้าต่าง Install หัวข้อ Welcome ท่ีช่องด้านซ้าย ใหย้ังคงเลอืกเป็น English แล้วคลิก
ปุ่ม Forward

 2.2.2  ได้ขั้นตอน Preparing to install Ubuntu ไม่ต้องเลือกอะไร ใหค้ลิกปุ่ม Forward
 2.2.3  ได้ขั้นตอน Allocate drive space ใหเ้ลอืก Erase disk and install PSU-baby หรอื 
Erase Ubuntu 11.04 and reinstall แล้วแต่ข้อมูลเดิมใน hard disk การติดต้ังนี้จะทำาลาย
ขอ้มูลเดิมใน hard disk ท้ังหมด และติดต้ังลินุกซ์ PSU-baby แทน) แล้วให้คลิกปุ่ม Forward

 2.2.4  ได้ขั้นตอน Erase disk and install PSU-baby หรอื Erase Ubuntu 11.04 and 
reinstall แล้วแต่ข้อมูลเดิมใน hard disk ไม่ต้องเลอืกอะไร ให้คลิกปุ่ม Install Now

 2.2.5  ระบบจะเริ่มทำาการติดต้ัง และระหว่างการการติดต้ังจะมีหน้าต่างมาให้ป้อนข้อมลูอีก
 2.2.6  ได้ขั้นตอน Where are you? ให้ยังคงต้ังค่าเปน็ Bangkok แล้วให้คลิกปุ่ม Forward
 2.2.7  ได้ขั้นตอน Keyboard layout ใหเ้ลือ่นเปลี่ยนไปคลิกเลือก Choose your keyboard 
layout: แล้วเลื่อนเปลี่ยนประเทศจาก USA ใหเ้ป็น Thailand แล้วคลิกปุ่ม Forward

 2.2.8  ถึงตอนนี้ ก็พักผ่อนได้ เพราะต้องรอนานประมาณ 20 นาทีจึงจะเสร็จ รอจนได้หน้าต่าง 
Installation complete ให้คลิกเลือกทำางานปุ่ม Restart Now 

 2.2.9  ระบบจะเริ่มปิดตัวเอง เครื่องอา่นแผ่นซีดีจะดีดออกมาเองให้รีบหยิบแผน่ซีดีออก แล้วปล่อย
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางานเปิดตัวเองต่อไป
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 3. รอจน PC บูทขึ้นมาใหม่ แลว้ทดสอบการใช้งาน แนะนำาให้ลบไอคอนรูป   บน desktop 
ท้ิงไป

 4. ลองเลน่เกมคิดเลข ดังนี้ ไปท่ีจุดเริ่มต้นเมนู ล่าง-ซา้ยสุด รูป  -> การศึกษา(Education) > 
TuxMath  รอจนได้เมนู ใหเ้ลือก Play Alone > Play Arcade Game > Space Cadet  วิธีเล่นเกม
แบบงา่ยๆคอื ตัวเลขจะหลน่ลงมาเรื่อยๆ ให้ปอ้นตัวเลขผลลัพธ์ของเครื่องหมาย ? แล้วกดแป้น Enter

 5. ปรับแต่งเพ่ิมเติมโปรแกรม ubuntu software center ดังนี้
ท่ีจุดเริ่มต้นเมนู ล่าง-ซา้ยสุด รูป  -> เคร่ืองมือระบบ > ศูนย์ซอฟต์แวร์ Ubuntu

 6. การสร้างต้นแบบแผ่น PSU-baby live CD ทำาดังนี้
ท่ีจุดเริ่มต้นเมนู ล่าง-ซา้ยสุด รูป  -> เคร่ืองมือระบบ > Remastersys Backup  ได้หน้าต่าง 
Remastersys Backup  แล้วให้คลิกปุ่ม OK  จะได้เมนูมาให้เลือก
ให้เลือกหัวข้อ Backup Backup Complete System Including User Data แล้วคลิกปุ่ม OK  แล้ว
ก็ให้รอๆๆ จนงานเสร็จ ช้าหรือเร็วขึ้นกับความเร็วของ disk  เมื่อเสร็จแล้วจะได้แฟ้มซีดีแบบ iso อยูท่ี่ 
/home/remastersys/remastersys/psu-baby-backup.iso 


