Chalet OS 16.04 เป็ นระบบปฎิบัติการ Linux ทีต่ อยอดมาจาก Ubuntu 16.04 โดยใช XFCE เป็ นเดสกท็อปในการใช
งาน โดยออกแบบเพื่อใชผูใชทหี ่ ันมาใชงาน Linux สามารถทีจ่ ะเรียนรู และงายตอการสรางความเขาใจในการใชงาน Linux

การ Install ระบบปฎิบัติการ Chalet OS 16.04

เมื่อกดป ุม Icon Install ทีอ่ ยูบนหนาเดสกท็อป ก็จะเขามาสูกระบวนการ Install ทีจ่ ะดําเนินการ Install ตามลําดับทีจ่ ัดเรียงไว
การ Install จะทําไดงาย ไมกขี ่ นั้ ตอนก็ทําใหไดระบบปฎิบัติการลีนุกซ ทีพ่ รอมใชงานแลว
เมื่อเขาสูกระบวนการนี ้ อันดับแรก คือเลือกการแสดงภาษาสําหรับ Chalet Desktop แนะนําวาควรเลือกเป็ น English กอน
เมื่อ Install คอยเปลีย่ นเป็ นภาษาไทย หรือภาษาอื่นทีต่ องการ กดป ุม Continue เพื่อไปลําดับถัดไป

Preparing to install ChaletOS จะเป็ นสวนเลือกในการ Install Package เพิม่ เติม ในตอน Install ระบบปฎิบัติการ จะเลือกหรือ
ไมเลือกก็ได
Download updates white installing ChaletOS เลือก Update ในชวงทีก่ ําลัง ทําการ Install ระบบปฎิบัติการ
Install Third-party Software for graphic and WI-FI hardware, Flash, MP3 and media สําหรับการ Install Plugin ตาง ๆ
ทันที ในตอน Install
แนะนําวา ไมเลือก สําหรับขัน้ ตอนนี ้ สามารถทีจ่ ะไปจัดการในตอน ทีเ่ ขาใชงานระบบปฎิบัติการแลว
กดป ุม Continue เพื่อไปลําดับถัดไป

Unmount partitions That are in use?
กดป ุม yes

Installalation type เลือกเพื่อกําหนด Partition ทีใ่ ชสําหรับการ Install ระบบปฎิบัติการ
ในสองสวนแรก จะเป็ นแบบใหโปรแกรมจัดการให สําหรับ สวน Something else จะเป็ นสวนทีต่ องกําหนดเอง แนะนํา
กําหนดเอง กดป ุม Continue

เขาสูกระบวนการจัดการพารติชนั่
จะเห็นวาสวนนี ้ มีสวนของการ
ลง Bootloader ดวย โดยลง MBR
ที ่ /dev/sda
ขัน้ ตอนการจัดการพารติชนั่
เลือกพารติชนั่ กดป ุม Change เพื่อ
เขาไปดําเนินการ

Edit partition สําหรับกําหนด Partition
Site เป็ นไปตาม Partition ทีเ่ ลือก
Use As สําหรับ File System
Write Previaus changes to disk
Formet the partition เลือกสํา หรับ Format หรือไม
continue?
Format
กดป ุม Continue
Mount point เลือกสําหรับการ install ระบบ กดป ุม OK

Installalation type หลังจาก ทีท่ ําการกําหนด Partition จะเห็นวา ในสวนของ partition ทีเ่ ลือก จะถูกกําหนด เอาไว ตามที ่
เลือก สําหรับ partition ของ Linux ทีใ่ ชงานนัน้ ตองสรางอยางนอย สอง partition คือสวนของการลงระบบ / และ Swap
partition โดยที ่ Swap partition ถามีอยูแลว ก็ไมตองทําการเลือก มันจะถูกใชงานโดยอัตโนมัติ
แตสวนใหญโปรแกรมจะแนะนํา สาม patition คือ partition สําหรับ install ระบบ "/" partition สําหรับ Swap และ
partition สําหรับ /home ก็แลวแตวาจะใชแบบใหน แตถาใหโปรแกรมจัดการ partition ให โดยเลือกป ุม สองสวนแรก
แทนทีจ่ ะ เลือกแบบ เลือก partition ก็จะใชแบบ สาม partition กดป ุม Install Now

Where are you? เป็ นการกําหนด เขตพื้นทีเ่ วลา Linux บางตัว ก็ตองเลือกเอง บางตัวก็เลือกใหเสร็จสรรพ สําหรับ Ubuntu
Family และจะทําการเลือกใหอัตโนมัติ กดป ุม Continue

Keyboard layout บางระบบ ก็จะเลือกใหโดยอัตโนมัติ บางระบบ ตองเลือกเอง และบางระบบ จะมีปัญหา ในการกําหนดบาง
สวนทีต่ องพิมพเขาไป ถาไมใชเป็ นภาษาอังกฤษ มันจะพิมพออกมาเป็ นภาษาทีเ่ ลือก แตสําหรับ ตระกูล Ubuntu ไมมีปัญหา
สามารถทีจ่ ะใชทไี ่ ดถูกเลือกไวไดเลย กดป ุม Continue

Who are you? กําหนด ชื่อผูใช และ ชื่อเครื่อง รวมทัง้ password สําหรับเขาใชงานทัง้ สวนของผูใช และ ผูดูแลระบบ
ปั จจุบัน ใช password รวมกัน
Your name ชื่อผูใช, Your computer's name ชื่อ เครื่องคอมฯ (host), Pick a username ชื่อทีจ่ ะใหปรากฎ
Choose a password กําหนด password, Conﬁrm your password ยืนยัน password
Log in automatically ล็อกอินอัตโนมัติ, Require my passord to log in เขาระบบโดยการ ล็อกอิน กดป ุม Continue

โปรแกรมจะทําการ Install ระบบลงไป
รอ

Installation Complete รีสตารท สิ รออะไรอยู กดป ุม Restart Now เลย ใหไว ๆ

หมายเหตุ สามารถใชประยุกต ไดกับตระกูล Ubuntu และ สําหรับ ลีนุกซ ตระกูลอื่น ๆ บาง สําหรับในบางขัน้ ตอน หลัก ๆ
สวนใหญ ในแตละตระกูล มีคือ
1. จัดการ Partition
2. จัดการดานภาษา และ เวลา
3. กําหนดขัน้ ตอนการเขาใชงาน

