การติดตัง JHCIS ด้วยชุดติดตัง version 22 ต.ค. 55
1. Download ชุดติดตังที http://www.jhcis.net/
- สําหรับเครื องทีใช้เป็ นเครื อง Server ให้ดาวน์โหลดชุดติดตัง JHCIS 22 ต.ค. 55 Server
- สําหรับเครื องทีใช้เป็ นเครื อง Client สามารถดาวน์โหลดได้ท งั 2 ชุ ด (ในชุ ดติดตัง JHCIS Server
จะรวมโปรแกรม MySQL ด้วย ซึ งจะใช้พนื ทีในการติดตังเยอะ แต่ก็สามารถนํามาใช้เป็ น JHCIS Client ได้)

2. ทําการติดตัง JHCIS ด้วยชุ ดติดตัง JHCIS-Install version 22102012
!! กําหนดให้ทุกเครื องต้อง Turn Off Firewall !! เพืออนุญาตให้การติดตังโปรแกรม สามารถเข้าไป
แก้ไข File ใน SYSTEM ได้และให้เครื องอืน (Client) สามารถเข้าเชือมต่อ MySQL Server ได้
!! สําหรับ Window 7 , 8 ให้เข้าไปตังค่า Notify เป็ น Never Notify !! ที User Account Control
Settings (ตามรู ป)

- สําหรับเครื องทีมีโปรแกรม JHCIS แล้ว หากต้องการติดตังด้วยชุ ดติดตังใหม่ (22102012) ให้ทาํ
ตามขันตอนนี
a. ทําการ Back Up ข้อมูล JHCIS ใน MySQL
b. ทําการ Stop MySQL (หากไม่ Stop Service จะไม่สามารถลบโฟลเดอร์ JHCIS ได้)
c. ลบโฟลเดอร์ JHCIS ใน C:\Program Files (หรื อตามทีได้ติดตังไว้)
d. ทําการติดตัง JHCIS เวอร์ ชนั 22102012 (ตามข้อ 1.)
e. ทําการ Restore ข้อมูล JHCIS ใน MySQL
- สําหรับเครื องทียังไม่เคยติดตังโปรแกรม JHCIS ให้ทาํ การติดตัง JHCIS เวอร์ ชนั 22102012 ได้เลย
หมายเหตุ : 1. ในเวอร์ ชนนี
ั  ชุ ดติดตังจะติดตังโปรแกรม JHCIS, MySQL, ให้อตั โนมัติ ซึ งต่างจากเวอร์ ชนั
12102010 (เวอร์ ชนเก่
ั า) ทีต้องเลือกติดตังโปรแกรม MySQL, JHCIS-Server, JHCIS-Client เอง
2. ให้ติดตังที C:\Program Files\JHCIS ในกรณี ทีเครื องทีติดตังเป็ น 64 bit

3. ตรวจเช็คสถานะการทํางานของโปรแกรม MySQL
เข้าไปเช็ ค Service ของ MySQL ว่าแสดงสถานะเป็ น Started หรื อไม่ เข้าไปโดยคลิ กขวาที
My Computer > Manage > Services and Applications > Services > MySQL_JHCIS

หากสถานะแสดงว่า Stopped ให้คลิกขวาที MySQL_JHCIS แล้วเลือกคําสัง Start
หากสถานะแสดงว่า Started แล้ว แสดงว่า MySQL ทํางานแล้ว
หากสถานะแสดงว่า Starting ไม่เปลียนเป็ น Started แสดงว่า MySQL ค้าง ให้ Restart เครื องคอมฯ
แล้ว ลองเข้า ไปเช็ ค Service ของ MySQL_JHCIS ใหม่ อี ก รอบ ถ้า หากสถานะไม่ เ ปลี ยน ให้ ถ อน
MySQL_JHCIS ออกแล้วติดตังใหม่
สําหรับเครื องทีต้องสัง Start Service MySQL_JHCIS ทุกครังทีเปิ ดเครื องคอมฯ สามารถเข้าไป
กําหนดให้ MySQL Start Automatic ได้ โดยเข้าไปที Services > MySQL_JHCIS > คลิกขวาเลือก Properties
ไปที Startup type > เลือก "Automatic"

4. การกําหนดค่าการติดต่อฐานข้อมูลสําหรับโปรแกรม JHCIS
ให้เข้าไปที C:\Program Files\jhcis หาไฟล์ทีชื อว่า database.properties หากไม่มีไฟล์ให้เปิ ด
โปรแกรม JHCIS ขึนมา เข้าไปทีหน้า Config ของโปรแกรม JHCIS (คลิกที กําหนดค่าการติดต่อฐานข้อมูล)
**ในกรณี ทีกําหนดค่าการติดต่อฐานข้อมูล MySQL แนะนําให้เข้าไปทีไฟล์ database.properties
ดีกว่า เพราะหากเปิ ดหน้า Config ทีโปรแกรม JHCIS จะใช้เวลานาน**

- สําหรับเครื อง JHCIS Server ให้กาํ หนดค่า ดังนี
a. DATABASE / ชือฐานข้อมูล : jhcis_07003 << ชือฐานข้อมูลทีใช้
b. PORT / พอร์ ต : 3333
c. SERVER / เครื องแม่ข่าย : localhost
d. USERNAME / ชือผูใ้ ช้ : root
e. PASSWORD / รหัสผ่าน : 123456
- สําหรับเครื อง JHCIS Client ให้กาํ หนดค่า ดังนี
a. DATABASE / ชือฐานข้อมูล : jhcis_07003 << ชือฐานข้อมูลทีใช้ตาม Server
b. PORT / พอร์ ต : 3333
c. SERVER / เครื องแม่ข่าย : 192.168.4.181 << IP เครื อง JHCIS Server
d. USERNAME / ชือผูใ้ ช้ : root
e. PASSWORD / รหัสผ่าน : 123456
หมายเหตุ : ขันตอนการเช็คชื อฐานข้อมูลทีใช้ และ IP เครื อง JHCIS Server ดูได้ทีหน้าสุ ดท้ายของคู่มือชุดนี

!!! หากเครื อง Client ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม JHCIS ได้
เนืองจากโปรแกรมแจ้งเตือนว่า "ชือผูใ้ ช้ / รหัสผ่าน ไม่ถูกต้อง"
หรื อขึน Error เกียวกับการติดต่อ MySQL ให้ดูวธิ ีแก้ไขในข้อ 5. (หน้าถัดไป) !!!

5. วิธีแก้ไขปั ญหาการติดต่อฐานข้อมูล MySQL ไม่ได้ ให้ทาํ ตามขันตอน ดังนี

!! ให้ทาํ ทีเครื อง JHCIS Server (ทีติดตัง MySQL Server) !!
a. เช็คสถานะ MySQL ต้องขึนว่า Started
b. เข้าโปรแกรม MySQL Query Browser (ไปที C:\Program Files\jhcis\MySQL GUI Tools\... หรื อ
Start > All Programs > JHCIS >MySQL Query Browser) จะมีหน้าต่างขึนมา ให้ใส่ Password แล้วคลิก OK

ใส่ Password

c. จะมีหน้าต่างโปรแกรมขึนมา

พิมพ์คาํ สั งตรงนี

ให้พิมพ์คาํ สังตามนี
(1)

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456' ;
# เป็ นคําสังกําหนดสิ ทธิ การเข้าใช้งานผ่าน User "root" โดยใช้รหัสผ่านคือ '123456'

ลองตรวจเช็ค Password ของ root ดูว่าตรงกับ *6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9
(รหัส '123456') และสิ ทธิ5 ในการเข้าถึง MySQL Server ของ User '%' เปลียนเป็ นตัวอักษร 'Y' หรื อไม่ โดยใช้

คําสัง (3) หากรหัสไม่ตรงกับทีกําหนดและสิ ทธิ5 ไม่เปลียนเป็ น 'Y' ให้ใช้คาํ สัง (4) > (5) > (1) แล้วเช็ค
รหัสผ่านด้วยคําสัง (3) อีกครัง แต่หากรหัสตรงกันแล้ว ให้ลองเข้าโปรแกรม JHCIS ทีเครื อง Client ดูว่า
สามารถติดตังกับ MySQL Server ทีเครื อง Server ได้หรื อไม่
ในคําสัง (1) 'root'@'%' หากใน MySQL ยังไม่ได้สร้าง User '%' ขึนมา คําสังนีจะ Error ดังนันจึง
ต้องสร้าง User '%' ขึนมาก่อน ด้วยคําสัง (2)

(2)

GRANT SELECT ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
# เป็ นคําสังสร้าง User

(3)

SELECT * FROM mysql.user ;
# เป็ นคําสังแสดงข้อมูล User ทังหมด เช่น Host, User, Password , ...

(4)

UPDATE mysql.user set password=PASSWORD("123456") WHERE user='root' ;
# เป็ นคําสังอัพเดท(กําหนด) Password ให้กบั root

(5)

FLUSH PRIVILEGES ;
# เป็ นคําสัง Restart Privileges ของ MySQL
d. เข้าโปรแกรม JHCIS ทีเครื อง Client ทดสอบว่าสามารถเข้าโปรแกรมโดยเชื อมต่อกับ MySQL

Server ได้หรื อไม่ หากไม่ได้หรื อเกิดปั ญหาขึนมา กรุ ณาแจ้งข่าวที JHCIS Fanpage หรื อ Webboard JHCIS

ขันตอนการเช็ คชื อฐานข้ อมูลทีใ ช้
ให้เข้าไปที MySQL > Catalogs หรื อชือฐานข้อมูลทีได้ Restore ไป

ขันตอนการเช็ ค IP เครือง Server (ในกรณีทไี ม่ ได้ Fix IP เครืองไว้ )
ทําทีเครื อง Serverให้เข้าไปหน้า Command line (เข้า Run > cmd) > พิมพ์ ipconfig (ดังรู ป)

