
คูมือในการติดต้ังโปรแกรมแผนท่ี 
เตรียมเคร่ืองใหพรอมกอนการติดตั้งโปรแกรมแผนท่ี 
1. ปดการทํางานของโปรแกรมปองกันไวรัส Anti-Virus กอนช่ัวคราวเพ่ือปองกันปญหาการติดต้ังโปรแกรมไมไดเน่ืองจากความ

ผิดพลาดของโปรแกรมปองกันไวรัสบางตัว หรือ อาจต้ังคาใหปดเฉพาะในสวนของ Heuristic virus detection ซึ่งเปนสวนที่ทําให
โปรแกรมปองกันไวรัสคาดเดาเอาเองวาโปรแกรมใดมีลักษณะการทํางานคลายการทํางานของไวรัส (แตไมใชไวรัสในฐานขอมูลที่
โปรแกรมมีอยู) ซึ่งมีโอกาสในการตรวจจับที่ผิดพลาดสูงถึง 50% โปรแกรมปองกันไวรัสบางตัวที่ดีหนอยอาจจะแจงถามผูใชงานกอน
เพ่ือใหเราสามารถบอกโปรแกรมไดวาเรากําลังติดต้ังโปรแกรมแผนที่ใหมอยู แตโปรแกรมปองกันไวรัสบางตัวจะไมถามผูใชงานเลย 
แตจะหามและทําการลบไฟลที่เรากําลังติดต้ังทิ้งไป ทําใหเกิดปญหาไฟลติดต้ังไดไมครบหรือไมสมบูรณตามมา 

2. ตรวจสอบ Control Panel -> Regional and Language Options เพ่ือต้ังคาการแสดงผลภาษาไทย ดังรูป 

 
 

     
 
 
 
 

 
1



3. ตรวจสอบ Control Panel -> Printers and Faxes เพ่ือต้ังคาการคํานวนมาตราสวนแผนที่ตามเครื่องพิมพ ดังรูป 

 
 

    

 
ถาเครื่องพิมพ Default Printer (สังเกตเครื่องหมายถูก สีดํา) น้ันเปน Network Printer (สังเกตรูปไอคอนมีรูปทออยูขางลาง) ใหเปลี่ยน 
Default Printer เปนไอคอนอื่นที่ไมใช Network Printer ตัวอยางดังรูป (ถาไมมีไอคอนอื่น ให Add Printer ใหมอะไรก็ไดที่เปน Local) 
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ตรวจสอบสิทธิของผูใชงานกอนการติดตั้งโปรแกรม 
ขั้นตอนในการลงโปรแกรมเพ่ือขอรับรหัส License Key ใหทําดังน้ีครับ 
1. ลงโปรแกรมจากแผน CD-ROM บนเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชงาน โดยใช Administrator หรือ Power User account (แนะนําใหลงใน

ไดรฟอื่นที่ไมใชไดรฟ C: เผ่ือในกรณีที่ทานจําเปนตองฟอรแมตไดรฟ C:) 
2. ปดเครื่อง แลว เปดใหมโดย Login เปน USER 
3. ใหแนใจวา User สามารถสรางไฟลใน root directory ของ drive ที่ลงโปรแกรมน้ันได เชน C:\ หรอื D:\ 

(วิธีทดสอบงายๆ คือ ใหสรางไฟลอะไรก็ไดลงที่ root directory ถาสามารถสรางได แสดงวารันโปรแกรมได) 
4. Run โปรแกรมแผนที่ขึ้นมา โปรแกรมจะสราง Registration ID ขึน้มาเอง และถามหารหัส License Key 
5. นํารหัส Registration ID ที่ไดในขั้นตอนท่ี 4 เอามากรอกลงในใบลงทะเบียน(เอกสารมีเปนไฟลอยูในแผน CD-ROM) และสงกลับ

มายังเราโดยทางอีเมล หรือ แฟกซ 02-3319258 
6. หลังจากที่เราบันทึกประวัติของทานเรียบรอยแลวทางเราจะสงรหัส License Key ใหทานตามท่ีระบุไวในใบลงทะเบียน (ถาตองการลง

โปรแกรมอีกเครื่องใหทําขั้นตอนที่ 1-6 อีกครัง แตไมเกินจํานวนสิทธิรหัส License Key ที่ทานมีเหลืออยู) 
7. เมื่อโปรแกรมใชงานไดแลว ใหจํา Login USER น้ันไว และหามใช Login อื่นที่ไมใช USER น้ันๆ ทําการเรียกโปรแกรมโดยเด็ดขาด!! 

เน่ืองจาก License Key จะถูกทําลายทันที 
เน่ืองจากระบบ Software License น้ันเปนระบบ per user ครับ น่ันหมายความวา User Account ที่ login เขามาใชในการกรอกรหัส License 
Key เทาน้ันที่มีสิทธิเรียกใชโปรแกรม ถามีใครพยายาม Login โดยใช User Account อื่นที่ไมใช User Account เดิมและเรียกโปรแกรมแผน
ที่ขึ้นมา โปรแกรมก็จะตรวจไมพบการลงทะเบียน ทําใหตองลงทะเบียนใหม ดังน้ันจึงตองเรียกใชงานโปรแกรมใน User Account เดิมที่
ลงทะเบียนเทาน้ันครับ หามเรียกโปรแกรมแผนที่จาก User Account อื่นโดยเด็ดขาดครับ 
 
** ถาตองการต้ัง Password ไมใหคนอื่นใช ก็สามารถสราง User Account ขึ้นมาใหม แลวเรียกใชงานโปรแกรมใน User Account ใหมที่
สรางขึ้นเทาน้ัน และใหลบ Shortcut โปรแกรมออกจาก User Account อื่นๆ ลบออกใหหมดเพ่ือไมให User ที่ไมไดรับอนุญาตมาเรียกใช
งานโปรแกรม เพ่ือปองกันปญหาโปรแกรมถามหารหัสดังกลาวขางตน 
 
 
สําหรับผูที่ใช Windows Vista หลังจากติดต้ังโปรแกรมเสร็จแลวใหทําดังน้ี 
1. คล๊ิกขวา (Right Click) ที่ไอคอน ShortCut ของโปรแกรมแผนท่ีบนหนา 
Desktop แลวเลือกเมนู Property 
2. ไปที่ Tab -> Compatibility -> Compatibility Mode ใหเลือกกาเครื่องหมาย
ถูกที่ชอง Run this program in compatibility mode for "Windows XP SP2" 
3. ใหเลือกกาเครื่องหมายถูกท่ีชอง Run this program as Administrator 
4. กดปุม OK  
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ตั้งคาเพิ่มเติมหลังจากการตดิตัง้โปรแกรม (ในกรณีท่ีโปรแกรมไมสามารถรันได) 
1. ตรวจสอบ Control Panel -> BDE Administrator เพ่ือต้ังคาฐานขอมูล ดังรูป 

 
 

2. ใหเปลี่ยน NET DIR จาก “C:\” ใหช้ีไปที่ Folder ของโปรแกรมแผนที่ เชน “D:\Program Files\Bangkok Guide\BG-Fleet” 
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3. ปดหนาตาง แลวโปรแกรมจะถามวาจะใหบันทึกการต้ังคาหรือไม ใหกดปุม Save เพ่ือบันทึกการต้ังคาน้ีไว 
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ในกรณีท่ีโปรแกรมไมสามารถแสดงเมนูภาษาไทยได ใหตัง้คาเพิ่มเติมดงัรูป 

 
 

        
 
 

เปลี่ยน Font เปน Tahoma หรือ Font ภาษาไทยอื่นตามตองการ  
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ในกรณีท่ีโปรแกรมไมสามารถเรียกใชงานได หลังจากท่ีเคยใชงานไดเปนปกต ิ
ถาโปรแกรมไมสามารถรันได เน่ืองจากไฟลฐานขอมูลเสียหายจากไฟฟาดับ 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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  บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จำกัด ( BANGKOK GUIDE ) ศูนย์รวมเทคโนโลยีแผนท่ีและข้อมูล
1276,1278 ซ.อ่อนนุช 34/1 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์. (66)0-2311-1439, 0-2311-6840, 0-2331-7287 โทรสาร. (66)0-2331-9258 50

ข้อควรรู้สำหรับระบบสำรองข้อมูล (DATA BACKUP) ของโปรแกรม
1. โปรแกรมจะทำการบันทึก (save) และสำรองข้อมูล (backup) อัตโนมัติทุกคร้ัง เม่ือปิดโปรแกรมปกติ
2. ข้อมูลท่ีสำรองเอาไว้จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มช่ือ BACKUP ซ่ึงอยู่ใน Directory เดียวกับโปรแกรม เช่น C:\Program Files\Bangkok

Guide\E-MAP Explorer
3. ไฟล์ข้อมูลท่ีสำรองเอาไว้จะถูกบีบอัดเป็น zip format และต้ังชือ่ตามวัน-เดือน-ปี ย้อนหลัง 7 วัน อัตโนมัติ น่ันหมายความว่า

ถ้าท่านใช้โปรแกรมทุกวัน เม่ือเกิดปัญหาข้ึน ท่านสามารถเรียกข้อมูลคืนได้ 7 วันย้อนหลัง (เลือกวันไหนก็ได้) โดยใช้โปรแกรม
Rollback.exe ดังรูป

วิธีใช้ :
ให้เลือกข้อมูลของวันท่ีต้องการย้อนหลัง แล้วกดปุ่ม Roll Back database files
ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกให้กดปุ่ม Delete all database files

4. ในกรณีต้องการย้ายเคร่ือง หรือ นำข้อมูลไป copy ลงในเคร่ืองอ่ืนให้มีข้อมูลเหมือนกัน ให้ก๊อปป้ีโฟล์เดอร์ BACKUP
ท้ังโฟล์เดอร์ ไปยังเคร่ืองท่ีต้องการ ใน Directory เดียวกับโปรแกรม เช่น C:\Program Files\Bangkok Guide\E-MAP Explorer
เสร็จแล้วใช้โปรแกรม Rollback.exe ดึงข้อมูลวันท่ีล่าสุดออกมา (ทำตามข้ันตอนในข้อ 3)

5. ในกรณท่ีท่านไม่มีเคร่ืองสำรองไฟ UPS ถ้าท่านเพ่ิมข้อมูลลงไปในโปรแกรม แล้วกลัวข้อมูลจะหายเม่ือไฟฟ้าดับ ท่านก็สามารถ
ส่ังโปรแกรมให้สำรองข้อมูลทันทีตามต้องการได้ โดยคล๊ิกเมนู BackUp all databases now ดังรูป

** ข้อสังเกต ** โปรแกรมจะทำการบันทึก (save) และสำรองข้อมูล (backup) อัตโนมัติทุกคร้ัง เม่ือปิดโปรแกรมปกติ
ดังน้ันท่านไม่จำเป็นต้องคล๊ิกเมนู BackUp all databases now ทุกคร้ังก่อนปิดโปรแกรม


