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คูมือการใชงาน SUN รุน V 240 
 

Sun Fire[tm] V240 Server 

 

สวนประกอบเครื่อง 
 
 

 
 

 

 

 
ดานหนา  เปดฝาดานหนา 

 
 

 

 

 
ดานบน  ดานหลัง 
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รายละเอียดครื่องดานหนา 
 

 
 

 Hard disk drive 
เครื่องรุนนี้สามารถใส Hard disk ภายในไดถึง 4 ตามรูป 
 

 DVD-ROM drive 
DVD-ROM ชนิดบาง สําหรับอานแผน CD 
 

 On / Standby switch 
ใชสําหรับเปดไฟจายเขาเครื่อง ดูรายละเอียดหัวขอการเปด-ปดเครื่อง 
 

 System Keyswitch 
ใชเปดสวิทซใน Mode ตางๆ ดูรายละเอียดหัวขอการเปด-ปดเครื่อง 
 

 System Configuration card 
เครื่องอานบัตร 
 

 Front bezel 
ฝาดานหนาเครื่อง พับเปดออกและปด 
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รายละเอียดเครื่องดานหลงั 
 

 
 

 Power inlet 
เครื่องรุนนี้ power supply 2 ชุด ตามรูป 

 
 Net MGT 
เปน port network management ใชเปน console ผาน TCP/IP 

 
 Serial MGT 
เปน Port RS-232 ใชสําหรับตอเขา console ผานทาง serial cable  

 
 Network 0-3 
เครื่องรุนนี้มี Port LAN ให 4 Port 10/100/1000 Base T Ethernet 

 
 USB 
มี USB 2 Port รองรับได 2 แบบ 12 และ 15 Mbits/sec 

 
 SCSI 

SCSI on board Ultra 160 Multimode (SE/LVD) 
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ตําแหนงของไฟสถานะ 
 
 จะอยูที่ดานหนาเครื่องดานขวามือ จะมีไฟอยู 3 ตําแหนง ดังนี้ 
o Locator 
o Service required 
o Server active 
  
 ในสวนดานหนาที่ฝาหนาสามารถเปดพับออกมาได โดยจะมีบานพับติดอยูกับฝาหนา เวลาเปดใหดึงฝา
หนาลงตามลูกศรในรูป 

          
 
 

Indicator Color LED State Meaning 

On ไฟเขาเครื่องและระบบกําลังอยูในสถาวะทํางาน 
Activity Green 

Off ชุดจายไฟมีปญหา หรือระบบไมทํางาน 

On พบอุปกรณเสีย เรียกเจาหนาที่ 
Service Required Yellow 

Off ไมมีอุปกรณเสีย 

Locator White On Identifies the server from others in a rack. 
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สวิทซเปด-ปด 
 

 
 
การเปดเครื่อง Server 
 

1. ตอสายไฟเขาที่เตารับของเครื่อง Server 2 ชุด หลังจากนั้นเครื่องจะเขาสู Mode Standby โดยอัตโนมัติ 
2. กรณีที่มีอุปกรณที่ตอพวงกับเครื่อง Server ใหเปดไฟที่อุปกรณนั้นๆ กอน 
3. เปดฝาหนาออก 
4. ใหบิดกุญแจไปที่ตําแหนง Normal 
5. กดปุม  On/Standby  (สังเกต: จะมีเสียงเครื่องทํางาน) 
6. ปดพับฝาหนากลับที่เดิม 

 
 
ขอควรระวัง  - หามเคลื่อนยายเครื่อง Server เมื่อเครื่องอยูในสถาวะทํางานหรือจายไฟเขาเครื่อง เพราะจะทําให 
Hard disk เสียหาย ทุกครั้งที่จะเคลื่อนยาย Server ใหทําการปด Power เสมอ 
 
 
 
 

หนา 5 



การปดเครื่อง Server 
 

1. แจงเตือนผูใชในระบบกอนที่จะทําการปดระบบ 
2. ทําการ Backup system และขอมูล (Data) กรณีที่จําเปน 
3. ตรวจสอบตําแหนงของกุญแจวาอยูในตําแหนง Normal 
4. ทําการ login เขาระบบ เปน root   
5. ทําการ Stop Application (กรณีไมไดทํา auto stop ไว) 
6. ใชคําสั่งปดระบบ    

# sync;sync 
# init 5 

7. เปดฝาดานหนา (ดูจากรูป) 
8. บิดสวิทซไปที่ตําแหนง  standby 
9. ปดฝาดานหนากลับตําแหนงเดิม 

 
 

ขอควรจํา -  init 5  จะทําการปดระบบ Server พรอมทั้งตัดการจายไฟ 
               init 6  จะทําการปดระบบ Server พรอมทั้งเขาระบบใหม หรือ Reboot เครื่อง 
               init 0  จะทําการปดระบบ Server แลวเขาสู mode OK 
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การแกปญหาเบื้องตน 
 
 

กรณีที่เครื่องมีปญหาเกิดขึ้น ใหสังเกตที่สถานะของไฟ  วาตรงกับเงื่อนไขไหน แลวทําการบันทึกไว ใหลอง
ทําการปดระบบเครื่อง Server ใหม แลวดูผลวาอาการนั้นหายไปหรือไม ถาเปนอาการเดิม แตยังสามารถ login เขา
ระบบไดใหทําดังนี้ 

 
กรณีท่ีมีไฟ  Error แตยังสามารถเขาระบบได 
1. ทําการ login เขาระบบ โดยใช user root 
2. เขาไปที่ folder ตามนี้ 

# cd /opt/SUNWexplo/bin 
3. ใชคําสั่ง explorer โดย run คําสั่งตามขางลาง 

# ./explorer 
หลังจาก run คําสั่ง จะมี Warning เกิดขึ้น ก็ไมเปนไร รอจนกระทั่งขึ้น #  ก็เสร็จสิ้นคําสั่ง 

4. ใหเขาไปที่ folder ตามนี้ 
# cd /opt/SUNWexplo/output 

5. ตรวจสอบไฟลที่ไดใต folder นี้ จะไดไฟลรูปแบบตามตัวอยางขางลางนี้ 
# ls 

explorer.hostid.hostname-YYYY.MM.DD.HH.MM.tar.gz 
 

host id : หมายเลขประจําเครื่อง 
host name : ช่ือเครื่อง 
YYYY : ป ค.ศ. 
MM : เดือน 
DD : วันที่ 
HH : ช่ัวโมง 
MM : นาที 
tar : นามสกุลประเภท tar 
gz : นามสกุลประเภท gz  เปนการบีบอัดไฟลชนิดหนึ่ง 
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6. ใหโอนไฟลไปที่เครื่องที่สามารถสง e-mail ได 
ตัวอยาง - ใช PC เก็บไฟลจากเครื่อง Server  SUN ดวยคําสั่ง ftp ดังนี้ 
6.1 คลิกที่ start -> run พิมพ  ftp xx.xx.xx.xx 

xx.xx.xx.xx  = เบอร IP ของ Server Sun 
6.2 จะมีขอความใหใส  user ใสเปน root  และพิมพรหัสผาน 

Connected to XX.XX.XX.XX. 
220 hostname FTP server ready. 
User (XX.XX.XX.XX(none)): root                     พิมพช่ือ root 
331 Password required for root. 
Password: * * * * *                        พิมพรหัสผาน 
230 User root logged in. 
ftp> 

6.3 ไปที่ folder  /opt/SUNWexplo/output 
ftp>  cd /opt/SUNWexplo/output 
250 CWD command successful. 
ftp>  binary 
ftp>  hash 

6.4 ยายตําแหนงไปที่ Drive C: 
ftp> lcd c:\ 
Local directory now C:\. 

6.5 get file นามสกุล  gz  
ftp>  mget *.gz 
จะมีช่ือขึ้นมาใหตอบ  y  

6.6 ออกจาก FTP 
ftp>  bye 

6.7 ตรวจสอบไฟลที่ไดใน Drive C: 
6.8 ใหสง e-mail มาที่ sunsupport@mfec.co.th แลว แนบไฟล explorer…..tar.gz 

 
กรณีมีไฟ Error และไมสามารถเขาระบบได 
1. ทําการบันทึกสถานะของไฟที่เปนสีสมไว 
2. ทําการปดระบบใหม และเปดระบบอีกครั้ง สังเกตสถานะของไฟ 
3. ถายังมีอาการเดิม ใหแจงหนวยบริการ เพื่อดําเนินการตอไป 
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กรณีไฟดับ และเคร่ืองไมไดทําการ Shutdown ท่ีถูกตอง 
 
1. ที่หนาจอจะไมขึ้นหนา  Login ที่เปน GUI 

 
2. เครื่องจะขึ้นใหใส  root password  เพื่อทําการแกไข File system ที่เสียหาย เนื่องจากไฟดับแลว

ไมได shutdown เครื่องอยางถูกตอง 
3. ใหทําการจดบันทึกบรรทัดที่เครื่องแจงเตือนใหทําการซอม File system ไว โดยสงัเกตจากขอความ 

fsck  
4. ทําการ run คําสั่ง fsck ตามที่เครื่องแจงไวทั้งหมด 
5. กด Ctrl + D เพื่อเขา  Level 3 
6. รอจนหนาจอขึ้นให Login ที่เปน GUI อีกครั้ง 
7. ทําการ Login เขาระบบ และตรวจสอบ Application วาทํางานไดถูกตองหรือไม 

 
 

หนา 9 


	สารบัญ.pdf
	คู่มือการใช้งาน SUN รุ่น V 240.pdf
	Sun Fire[tm] V240 Server 


