คูมือในการติดตั้งโปรแกรมแผนที่
เตรียมเครื่องใหพรอมกอนการติดตั้งโปรแกรมแผนที่
1. ปดการทํางานของโปรแกรมปองกันไวรัส Anti-Virus กอนชั่วคราวเพื่อปองกันปญหาการติดตั้งโปรแกรมไมไดเนื่องจากความ
ผิดพลาดของโปรแกรมปองกันไวรัสบางตัว หรือ อาจตั้งคาใหปดเฉพาะในสวนของ Heuristic virus detection ซึ่งเปนสวนที่ทําให
โปรแกรมปองกันไวรัสคาดเดาเอาเองวาโปรแกรมใดมีลักษณะการทํางานคลายการทํางานของไวรัส (แตไมใชไวรัสในฐานขอมูลที่
โปรแกรมมีอยู) ซึ่งมีโอกาสในการตรวจจับที่ผิดพลาดสูงถึง 50% โปรแกรมปองกันไวรัสบางตัวที่ดีหนอยอาจจะแจงถามผูใชงานกอน
เพื่อใหเราสามารถบอกโปรแกรมไดวาเรากําลังติดตั้งโปรแกรมแผนที่ใหมอยู แตโปรแกรมปองกันไวรัสบางตัวจะไมถามผูใชงานเลย
แตจะหามและทําการลบไฟลที่เรากําลังติดตั้งทิ้งไป ทําใหเกิดปญหาไฟลติดตั้งไดไมครบหรือไมสมบูรณตามมา
2. ตรวจสอบ Control Panel -> Regional and Language Options เพื่อตั้งคาการแสดงผลภาษาไทย ดังรูป
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3. ตรวจสอบ Control Panel -> Printers and Faxes เพื่อตั้งคาการคํานวนมาตราสวนแผนที่ตามเครื่องพิมพ ดังรูป

ถาเครื่องพิมพ Default Printer (สังเกตเครื่องหมายถูก สีดํา) นั้นเปน Network Printer (สังเกตรูปไอคอนมีรูปทออยูขางลาง) ใหเปลี่ยน
Default Printer เปนไอคอนอื่นที่ไมใช Network Printer ตัวอยางดังรูป (ถาไมมีไอคอนอื่น ให Add Printer ใหมอะไรก็ไดที่เปน Local)
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ตรวจสอบสิทธิของผูใชงานกอนการติดตั้งโปรแกรม
ขั้นตอนในการลงโปรแกรมเพื่อขอรับรหัส License Key ใหทําดังนี้ครับ
1. ลงโปรแกรมจากแผน CD-ROM บนเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชงาน โดยใช Administrator หรือ Power User account (แนะนําใหลงใน
ไดรฟอื่นที่ไมใชไดรฟ C: เผื่อในกรณีที่ทานจําเปนตองฟอรแมตไดรฟ C:)
2. ปดเครื่อง แลว เปดใหมโดย Login เปน USER
3. ใหแนใจวา User สามารถสรางไฟลใน root directory ของ drive ที่ลงโปรแกรมนั้นได เชน C:\ หรือ D:\
(วิธีทดสอบงายๆ คือ ใหสรางไฟลอะไรก็ไดลงที่ root directory ถาสามารถสรางได แสดงวารันโปรแกรมได)
4. Run โปรแกรมแผนที่ขึ้นมา โปรแกรมจะสราง Registration ID ขึน้ มาเอง และถามหารหัส License Key
5. นํารหัส Registration ID ที่ไดในขั้นตอนที่ 4 เอามากรอกลงในใบลงทะเบียน(เอกสารมีเปนไฟลอยูในแผน CD-ROM) และสงกลับ
มายังเราโดยทางอีเมล หรือ แฟกซ 02-3319258
6. หลังจากที่เราบันทึกประวัติของทานเรียบรอยแลวทางเราจะสงรหัส License Key ใหทานตามที่ระบุไวในใบลงทะเบียน (ถาตองการลง
โปรแกรมอีกเครื่องใหทําขั้นตอนที่ 1-6 อีกครัง แตไมเกินจํานวนสิทธิรหัส License Key ที่ทานมีเหลืออยู)
7. เมื่อโปรแกรมใชงานไดแลว ใหจํา Login USER นั้นไว และหามใช Login อื่นที่ไมใช USER นั้นๆ ทําการเรียกโปรแกรมโดยเด็ดขาด!!
เนื่องจาก License Key จะถูกทําลายทันที
เนื่องจากระบบ Software License นั้นเปนระบบ per user ครับ นั่นหมายความวา User Account ที่ login เขามาใชในการกรอกรหัส License
Key เทานั้นที่มีสิทธิเรียกใชโปรแกรม ถามีใครพยายาม Login โดยใช User Account อื่นที่ไมใช User Account เดิมและเรียกโปรแกรมแผน
ที่ขึ้นมา โปรแกรมก็จะตรวจไมพบการลงทะเบียน ทําใหตองลงทะเบียนใหม ดังนั้นจึงตองเรียกใชงานโปรแกรมใน User Account เดิมที่
ลงทะเบียนเทานั้นครับ หามเรียกโปรแกรมแผนที่จาก User Account อื่นโดยเด็ดขาดครับ
** ถาตองการตั้ง Password ไมใหคนอื่นใช ก็สามารถสราง User Account ขึ้นมาใหม แลวเรียกใชงานโปรแกรมใน User Account ใหมที่
สรางขึ้นเทานั้น และใหลบ Shortcut โปรแกรมออกจาก User Account อื่นๆ ลบออกใหหมดเพื่อไมให User ที่ไมไดรับอนุญาตมาเรียกใช
งานโปรแกรม เพื่อปองกันปญหาโปรแกรมถามหารหัสดังกลาวขางตน
สําหรับผูที่ใช Windows Vista หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลวใหทําดังนี้
1. คลิ๊กขวา (Right Click) ที่ไอคอน ShortCut ของโปรแกรมแผนที่บนหนา
Desktop แลวเลือกเมนู Property
2. ไปที่ Tab -> Compatibility -> Compatibility Mode ใหเลือกกาเครื่องหมาย
ถูกที่ชอง Run this program in compatibility mode for "Windows XP SP2"
3. ใหเลือกกาเครื่องหมายถูกที่ชอง Run this program as Administrator
4. กดปุม OK
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ตั้งคาเพิ่มเติมหลังจากการติดตัง้ โปรแกรม (ในกรณีที่โปรแกรมไมสามารถรันได)
1. ตรวจสอบ Control Panel -> BDE Administrator เพื่อตั้งคาฐานขอมูล ดังรูป

2. ใหเปลี่ยน NET DIR จาก “C:\” ใหชี้ไปที่ Folder ของโปรแกรมแผนที่ เชน “D:\Program Files\Bangkok Guide\BG-Fleet”
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3. ปดหนาตาง แลวโปรแกรมจะถามวาจะใหบันทึกการตั้งคาหรือไม ใหกดปุม Save เพื่อบันทึกการตั้งคานี้ไว
4

ในกรณีที่โปรแกรมไมสามารถแสดงเมนูภาษาไทยได ใหตงั้ คาเพิ่มเติมดังรูป

เปลี่ยน Font เปน Tahoma หรือ Font ภาษาไทยอื่นตามตองการ
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ในกรณีที่โปรแกรมไมสามารถเรียกใชงานได หลังจากที่เคยใชงานไดเปนปกติ
ถาโปรแกรมไมสามารถรันได เนื่องจากไฟลฐานขอมูลเสียหายจากไฟฟาดับ หรือ เครื่องคอมพิวเตอรแฮงค โดยมิไดปดโปรแกรมอยาง
สมบูรณ ใหใชโปรแกรม RollBack.exe ทําการแกไขกูขอมูลคืนมา ดังรูป

ใหเลือกขอมูลของวันที่ตองการยอนหลัง (วันที่ที่ยังสามารถเรียกใชงานโปรแกรมไดปกติ) แลวกดปุม Roll Back database files
ถายังไมสามารถแกปญหาไดอีกใหกดปุม Delete all database files
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ข้อควรรูส้ ำหรับระบบสำรองข้อมูล (DATA BACKUP) ของโปรแกรม
1. โปรแกรมจะทำการบันทึก (save) และสำรองข้อมูล (backup) อัตโนมัตทิ กุ ครัง้ เมือ่ ปิดโปรแกรมปกติ
2. ข้อมูลทีส่ ำรองเอาไว้จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มชือ่ BACKUP ซึง่ อยูใ่ น Directory เดียวกับโปรแกรม เช่น C:\Program Files\Bangkok
Guide\E-MAP Explorer
3. ไฟล์ขอ้ มูลทีส่ ำรองเอาไว้จะถูกบีบอัดเป็น zip format และตัง้ ชือ่ ตามวัน-เดือน-ปี ย้อนหลัง 7 วัน อัตโนมัติ นัน่ หมายความว่า
ถ้าท่านใช้โปรแกรมทุกวัน เมือ่ เกิดปัญหาขึน้ ท่านสามารถเรียกข้อมูลคืนได้ 7 วันย้อนหลัง (เลือกวันไหนก็ได้) โดยใช้โปรแกรม
Rollback.exe ดังรูป

วิธใี ช้ :
ให้เลือกข้อมูลของวันทีต่ อ้ งการย้อนหลัง แล้วกดปุม่ Roll Back database files
ถ้ายังไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้อกี ให้กดปุม่ Delete all database files
4. ในกรณีตอ้ งการย้ายเครือ่ ง หรือ นำข้อมูลไป copy ลงในเครือ่ งอืน่ ให้มขี อ้ มูลเหมือนกัน ให้กอ๊ ปปีโ้ ฟล์เดอร์ BACKUP
ทัง้ โฟล์เดอร์ ไปยังเครือ่ งทีต่ อ้ งการ ใน Directory เดียวกับโปรแกรม เช่น C:\Program Files\Bangkok Guide\E-MAP Explorer
เสร็จแล้วใช้โปรแกรม Rollback.exe ดึงข้อมูลวันทีล่ า่ สุดออกมา (ทำตามขัน้ ตอนในข้อ 3)
5. ในกรณทีท่ า่ นไม่มเี ครือ่ งสำรองไฟ UPS ถ้าท่านเพิม่ ข้อมูลลงไปในโปรแกรม แล้วกลัวข้อมูลจะหายเมือ่ ไฟฟ้าดับ ท่านก็สามารถ
สัง่ โปรแกรมให้สำรองข้อมูลทันทีตามต้องการได้ โดยคลิก๊ เมนู BackUp all databases now ดังรูป
** ข้อสังเกต ** โปรแกรมจะทำการบันทึก (save) และสำรองข้อมูล (backup) อัตโนมัตทิ กุ ครัง้ เมือ่ ปิดโปรแกรมปกติ
ดังนัน้ ท่านไม่จำเป็นต้องคลิก๊ เมนู BackUp all databases now ทุกครัง้ ก่อนปิดโปรแกรม
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