
 การติดต้ัง  VidyoDesktop for Ubuntu 10.10  
ความตอ้งการเบ้ืองตน้

1. PC CPU  อยา่งน้อย 1.5 GHz
2. ไฟลส์ ำาหรับติดตัง้

2.1. OS-32 bit
http://ftp.psu.ac.th/pub/vidyo/VidyoDesktopInstaller-ubuntu-TAG_VD_2_1_0_00310.deb

2.2. OS-64 bit
http://ftp.psu.ac.th/pub/vidyo/VidyoDesktopInstaller-ubuntu64-TAG_VD_2_1_0_00310.deb

การติดตัง้

1.   ณ ตำาแหน่งท่ี Download ไฟลใ์ช้ค ำาส่ัง
sudo dpkg -i VidyoDesktopInstaller-ubuntu-TAG_VD_2_1_0_00310.deb  สำาหรับ OS-32 bit
หรือ

sudo dpkg -i VidyoDesktopInstaller-ubuntu64-TAG_VD_2_1_0_00310.deb  สำาหรับ OS-64 bit

ใสร่หัสผา่นของผู้ดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์นัน้ให้ถูกตอ้ง

[sudo] password for yourself: 

2.   โปรแกรมจะติดตัง้เองโดยอัตโนมัติ โดยแสดงข้อความสถานะการติดตัง้ข้างลา่ง (  ตัวอยา่งส ำาหรับ OS-64 bit)

(Reading database ... 165603 files and directories currently installed.) 
Preparing to replace vidyodesktop 2.1.0-00310 (using VidyoDesktopInstaller-ubuntu64-
TAG_VD_2_1_0_00310.deb) ... 
The effective user ID is 0 
The real user ID is 0 
Effective and real user ID are both root, need to walk process hierarchy to find ancestral real user ID. 
Attempting to change back to first non-root user ID in process chain... 
First non-root user ID in process chain is 1000, with effective user ID of 1000. 
Group ID is 1000, with effective group ID of 1000. 
got match for HOME, value of /home/msongkra! 
got match for USER, value of msongkra! 
Success. 
The effective user ID is 1000 
The real user ID is 1000 
/opt/vidyo/VidyoDesktop/VidyoDesktopInstallHelper (null) 
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main(): argv[0] = /opt/vidyo/VidyoDesktop/VidyoDesktopInstallHelper 
Unpacking replacement vidyodesktop ... 
Setting up vidyodesktop (2.1.0-00310) ... 
The effective user ID is 0 
The real user ID is 0 
Effective and real user ID are both root, need to walk process hierarchy to find ancestral real user ID. 
Attempting to change back to first non-root user ID in process chain... 
First non-root user ID in process chain is 1000, with effective user ID of 1000. 
Group ID is 1000, with effective group ID of 1000. 
got match for HOME, value of /home/msongkra! 
got match for USER, value of msongkra! 
Success. 
The effective user ID is 1000 
The real user ID is 1000 
/opt/vidyo/VidyoDesktop/VidyoDesktopInstallHelper (null) 
main(): argv[0] = /opt/vidyo/VidyoDesktop/VidyoDesktopInstallHelper 
The effective user ID is 0 
The real user ID is 0 
Effective and real user ID are both root, need to walk process hierarchy to find ancestral real user ID. 
Attempting to change back to first non-root user ID in process chain... 
First non-root user ID in process chain is 1000, with effective user ID of 1000. 
Group ID is 1000, with effective group ID of 1000. 
got match for HOME, value of /home/msongkra! 
got match for USER, value of msongkra! 
Success. 
The effective user ID is 1000 
The real user ID is 1000 
/usr/bin/VidyoDesktop (null) (null) 
still in parent process, child process has id of 4336 
now in child process 
Processing triggers for desktop-file-utils ... 
Processing triggers for python-gmenu ... 
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.en_US.utf8.cache... 
Processing triggers for python-support ... 

 การติดตัง้เรียบร้อย เม่ือปรากฎข้อความบรรทัดลา่สุดข้างบน
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3.  ให้คลิกเลือกไอคอนโปรแกรม VidyoDesktop  ในกลุม่ของ Internet ตามรูปข้างลา่ง
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4.  ให้แน่ใจวา่มีไอคอนของโปรแกรม VidyoDesktop  ปรากฎในแถบแสดงท่ีของด้านบนจอภาพตามรูปขา้งลา่ง แลว้

 ให้ copy link สำาหรับเข้าห้องทดสอบภาพ Demo  ตาม URL ข้างลา่ง

http://vdo.psu.ac.th/flex.html?roomdirect.html&key=Rg2IREzfB1PY

แลว้ใสช่ื่อนามสกุลผูใ้ช้งานตามตัวอยา่ง

 กดปุ่ม Join  เพ่ือเร่ิมให้โปรแกรมเร่ิมติดตอ่มายัง VidyoConferencing Server ท่ีอาคารศูนยค์อมพิวเตอร์ 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์
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5.  หากมีความเร็วเครือขา่ยมายังศูนยค์อมพิวเตอร์อยา่งน้อย 1 Mbps  จะตดิตอ่ได้ดังภาพตัวอยา่ง ซ่ึงแสดงวา่กำาลังรับ

 ข้อมูลภาพและเสียง 130.7 KB/s (1 Mb/s) สว่นรูปไมโครโฟนขีดหา้มสแีดงแสดงวา่ระบบประชุมกำาลังปิดเสยีงจาก
  ไมโครโฟนบนเคร่ืองของทา่น ทัง้น้ีเพ่ือไมใ่ห้เกิดการรบกวนทางเสียงหากผูอ่ื้นกำาลังใชป้ระชุมอยูก่อ่นแลว้ เจา้หน้าท่ีผู้

ควบคุมระบบห้องประชุมจะเปิดไมโครโฟนของทา่นภายหลังเพ่ือทดสอบวา่ระบบไมโครโฟนของทา่นจะรบกวนการ

ประชุมหรือไม่

 หากมีข้อสงสัยในการใชง้านโปรดติดตอ่ songkrant.m@psu.ac.th

 ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาชว่ยทดสอบใช้งานครับ

  สงกรานต์ มุณีแนม 14  ตุลาคม 2554
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