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คู่มือขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมใหม่ สาหรับเครื่อง Thin Client
สาหรับ รุ่ น T5740 (CRIMES1 เครื่องสี บรอน) และ รุ่ น T520 ( CRIMES 2 เครื่องสี ดา)
(ล้ างเครื่องกรณีติดไวรัส หรื อ โปรแกรมเดิมชารุ ดเสี ยหาย)
-

ก่อนติดตั้ง Image ใหม่ แนะนาให้ผู้ใช้งานทาการปิดเครื่อง Thin Client พร้อมตัดการเชื่อมต่อระบบ Network (ดึงสาย LAN
ด้านหลังเครื่องออกก่อน)
หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานทาการเสียบ Flash Driver-Image เข้าที่ตัวเครื่อง Thin Client ที่ต้องการจะติดตั้งโปรแกรมใหม่เสร็จแล้ว
ให้ผู้ใช้งานทาการเปิดเครื่อง Thin Client (กดปุ่ม Power ) รอการทางานของโปรแกรมใน Flash Drive-Image

Thin รุ่น T5740 (CRIME1)
-

-

Thin รุ่น T520 (CRIME2)

รูปที่ 1
รอสักครู่ที่หน้าจอภาพจะขึ้นเมนูให้เลือกการทางานของโปรแกรม 3 หัวข้อ ดังรูปที่ 2 ด่านล่าง ดั้งนี้
1. Mini Windows Xp (CRIMES 1) โปรแกรมลบ Partition ใช้เฉพาะเครื่อง CRIMES 1 (T5740 สีบรอน)
2. Acronis 2011 (CRIMES) โปรแกรม Recovery (ลง Image ใหม่) ใช้ร่วมกันทั้งเครื่อง CRIMES 1 (T5740) และ CRIMES 2
(T520)
3. AOEM I Partition Assistant โปรแกรมลบ Partition ใช้เฉพาะเครื่อง CRIMES 2 (T520 สีดา)

รูปที 2
คู่มือนี้เราจะทาขั้นตอนข้อที่ 2 จากรูปที่ 2 ให้ผู้ใช้งานกดปุ่มลูกศรที่คีย์บอร์ด เลื่อนแถบสีขาวที่อยู่ในให้ในข้อที่ 1 ให้เลื่อนลงไปอยู่
ที่ ข้อ 2. Acronis 2011 (CRIMES) ให้มีแถบสีขาว แล้วทาการกดปุม่ Enter
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-

-

รอสักครูจ่ ะแสดงหน้าจอการทางานของโปรแกรม Acronis ตามรูปที่ 3 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้กดปุ่มลูกศรที่คีย์บอร์ดเลือนแถบสีน้าเงิน
หรือเลื่อนเมาส์ไปเลือกที่หัวข้อ Acronis True Image Home (Full version) ให้เป็นสีน้าเงินตามรูปที่ 3 ด้านขวา แล้วกดปุ่ม
Enter หรือกดคลิกเมาส์ ให้โปรแกรมทางาน

รูปที่ 3
รอสักครูจ่ ะแสดงหน้าจอการทางานของโปรแกรมดังรูปที่ 4 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้งานเลือนลูกศรเมาส์ไปคลิกเลือกที่หัวข้อรูป Recover
รอสักครูจ่ ะขึ้นหน้าจอดังรูปที่ 4 ด้านขวาให้ผู้ใช้งานลูกศรเมาส์ไปคลิกเลือกที่หัวข้อรูป Disk Recovery เสร็จแล้วรอการทางาน
ของโปรแกรม

รูปที่ 4
-

รอสักครูจ่ ะแสดงหน้าจอการทางานของโปรแกรมดังรูปที่ 5 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้งานเลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Browse เสร็จแล้ว
จะได้หน้าจอตามรูปที่ 5 ด้านขวาให้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ Removable Disk (F:) จะแสดง Folder Image ตามรูปด้านขวา

รูปที่ 5
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หมายเหตุ จากรูปที่ 5 ผู้ใช้จะต้องทาการเลือก Folder Image ให้ตรงกับเครื่องที่ต้องการลงใหม่ ถ้าเป็นเครื่อง CRIMES1 (T5740 สีบรอน)
ก็ทาตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปได้เลย แต่ถ้าเป็นเครื่อง CRIMES2 (T520 สีดา) ให้ไปทาตามขั้นตอนในหน้าที่ 5 และหน้าที่ 6 ต่อไป
** Folder ที่ชื่อ Recovery_CRIMES-1(T5740E)V_C ใช้สาหรับเครื่อง Thin รุ่น T5740 สีบรอน ของ CRIMES1 **
** Folder ที่ชื่อ Recovery_CRIMES-2(T520)V_C ใช้สาหรับเครื่อง Thin รุ่น T520 สีดา ของ CRIMES2 **
กรณีทตี่ ้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ในเครื่อง Thin รุ่น T5740e สีบรอน ของ CRIMES1 ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้

รูปที่ 6
-

จากรูปที่ 6 ด้านซ้ายให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปดับเบิลคลิกเลือกที่ Folder ที่ชื่อ Recovery_CRIMES-1(T5740E)V_C รอสักครู่
จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 6 ด้านขวา จากนั้นให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกทีไ่ ฟล์ที่ชื่อ Crimes1new.tib ให้เป็นแถบสีน้าเงินแล้ว
เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปมุ่ OK แล้วรอการทางานของโปรแกรม

รูปที่ 7
-

หลังจากคลิกปุม่ OK ในรูปที่ 6 รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตามรูปที่ 7 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกเลือกที่
Crimes1new 7/6/2560 12:49:44  ให้เป็นแถบสีเข้ม แล้วเลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกทีป่ ุ่ม Next > รอสักครู่จะแสดง
หน้าจอดังรูปที่ 7 ด้านขวา ให้ผู้ใช้ดูว่ามีจุดสีน้าเงินเข้มอยู่ที่คาสั่ง Recover whole disks and partitions ถ้าไม่มีอยู่ให้ผู้ใช้
เลื่อนเมาส์ไปคลิกให้เป็นสีน้าเงินเข้ม เสร็จแล้วให้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Next > แล้วรอการทางานของโปรแกรม
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รูปที่ 8
- รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 8 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ช่องสี่เหลีย่ ม หน้า Disk 1 หลังจากนั้นจะ
ปรากฏเครื่องหมายถูก  เกิดขึ้นในช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดตามรูปที่ 8 ด้านขวามือให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Next > แล้วรอ
การทางานของโปรแกรมต่อไป

รูปที่ 9
- รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 9 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Next > รอสักครูโ่ ปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ตามรูปที่ 9 ด้านขวา ให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อเป็นการยื่นยันให้โปรแกรมทาการล้างข้อมูลในเครื่องทั้งหมด

รูปที่ 10
- รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 10 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้เลือ่ นลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Proceed สักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูปที่ 10 ด้านขวา ให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ที่สเี่ หลีย่ มหน้าข้อความ  Shut down then Computer when ‘recovery’ is completed
เพื่อให้เครื่องปิดเองหลังจากโปรแกรมทางานเสร็จ(สังเกตแถบสีเขียวเพิ่มขึ้นจนเต็ม) เมื่อเครื่องดับแล้วให้ถอด Flash Driver ออก แล้ว
ทาการเปิดเครื่องใหม่ รอโปรแกรมติดตั้ง Windows ใหม่จนเสร็จประมาณ 10-15 นาที เครื่องจะเข้าหน้าจอ Windows ตามปกติ
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หมายเหตุ จากรูปที่ 5 ผู้ใช้จะต้องทาการเลือก Folder Image ให้ตรงกับเครื่องที่ต้องการลงใหม่
** Folder ที่ชื่อ Recovery_CRIMES-1(T5740E)V_C ใช้สาหรับเครื่อง Thin รุ่น T5740 สีบรอน ของ CRIMES1 **
** Folder ที่ชื่อ Recovery_CRIMES-2(T520)V_C ใช้สาหรับเครื่อง Thin รุ่น T520 สีดา ของ CRIMES2 **
กรณีทตี่ ้องการติดตั้งโปรแกรมใหม่ในเครื่อง Thin รุ่น T520 สีดา ของ CRIMES2 ให้ทาตามขั้นตอนต่อไปนี้

รูปที่ 6
-

จากรูปที่ 6 ด้านซ้ายให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปดับเบิลคลิกเลือกที่ Folder ที่ชื่อ Recovery_CRIMES-2(T520)V_C รอสักครู่
เมื่อปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 6 ด้านขวา จากนั้นให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ไฟล์ที่ชื่อ Crimes2V1.tib หรือ Crimes2V2.tib
ก็ได้ ให้เป็นแถบสีน้าเงินแล้ว เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม OK แล้วรอการทางานของโปรแกรม

รูปที่ 7
-

หลังจากคลิกปุม่ OK ในรูปที่ 6 รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตามรูปที่ 7 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกเลือกที่
CRIMES2V2 8/6/2560 2:31:35  ให้เป็นแถบสีเข้ม แล้วเลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Next > รอสักครู่จะแสดง
หน้าจอดังรูปที่ 7 ด้านขวา ให้ผู้ใช้ดูว่ามีจุดสีน้าเงินเข้มอยู่ที่คาสั่ง Recover whole disks and partitions ถ้าไม่มีอยู่ให้ผู้ใช้
เลื่อนเมาส์ไปคลิกให้เป็นสีน้าเงินเข้ม เสร็จแล้วให้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Next > แล้วรอการทางานของโปรแกรม

หน้า – 6/6

รูปที่ 8
- รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 8 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ช่องสี่เหลีย่ ม หน้า Disk 1 หลังจากนั้นจะ
ปรากฏเครื่องหมายถูก  เกิดขึ้นในช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดตามรูปที่ 8 ด้านขวามือให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Next > แล้วรอ
การทางานของโปรแกรมต่อไป

รูปที่ 9
- รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 9 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Next > รอสักครูโ่ ปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ตามรูปที่ 9 ด้านขวา ให้ผู้ใช้เลื่อนลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อเป็นการยื่นยันให้โปรแกรมทาการล้างข้อมูลในเครื่องทั้งหมด

รูปที่ 10
- รอสักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 10 ด้านซ้าย ให้ผู้ใช้เลือ่ นลูกศรเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Proceed สักครู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูปที่ 10 ด้านขวา ให้ผู้ใช้คลิกเมาส์ที่สเี่ หลีย่ มหน้าข้อความ  Shut down then Computer when ‘recovery’ is completed
เพื่อให้เครื่องปิดเองหลังจากโปรแกรมทางานเสร็จ(สังเกตแถบสีเขียวเพิ่มขึ้นจนเต็ม) เมื่อเครื่องดับแล้วให้ถอด Flash Driver ออก แล้ว
ทาการเปิดเครื่องใหม่ รอโปรแกรมติดตั้ง Windows ใหม่จนเสร็จประมาณ 10-15 นาที เครื่องจะเข้าหน้าจอ Windows ตามปกติ

