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ໂດຍ: ຄະຈອນສກັ, ICT Advisor 

ວນັສຸກທີ່  31 ສງິຫາ 2012 

ສິ່ ງທີ່ ຄວນຮູກ່້ຽວກບັ ການປ່ຽນ ຫຼ ືອບັເກຣດ  
ວນິໂດສ ເອກັສພ ີ(Windows XP )  
ເປັນ ວນິໂດສ 7 (Windows 7) 

ເນືອ້ໃນບດົສະເໜ ີ

ກວດສອບ ຮາດແວ ຂອງຄອັມພວິເຕທ່ີານ ວ່າ ສາມາດ ຕດິຕັງ້ໄດ ້ຫຼ ືບໍ່  

ສະຫຼຸບ 

ມກີານ Backup & Restore 

ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ Custom Install 

ການປຽບທຽບ ລຸນ້ Microsoft Windows 7 Editions 
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ແນະນາໍໜາ້ຕ່າງຂອງ Windows 7  4 

• ຖາ້ຫາກທ່ານໃຊຄ້ອັມພວິເຕທີີ່ ຊືໃ້ນຊ່ວງ 3-4 ຜ່ານມາ, ທ່ານອາດສາມາດຕດິ
ຕັງ້ນໍາໃຊ ້ວນິໂດສ 7 ໄດ ້

• ເພື່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈ, ເຮາົສາມາດກວດເຊກັໂດຍການໃຊ ້Microsoft Windows 
7 Upgrade Advisor, ຊຶ່ ງສາມາດ ດາວໂລດໄດຈ້າກ: 
http://windows.microsoft.com/en-
US/windows/downloads/upgrade-advisor 

• Windows 7 ສາມາດທໍາການ ສະແກນຄອົມພວິເຕໄີດທ້ງັລະບບົ, ກວດ
ສອບຮາດແວ, ໂປຣແກມ, ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ. ຫຼງັຈາກ ທີ່  ສະແກນັ
ແລວ້, Upgrade Advisor ຈະສະແດງຜນົລາຍງານວ່າ ຄອັມພວິເຕຂີອງ
ທ່ານສາມາດ ຮອງຮບັ ວນິໂດສ 7 ໄດ ້ຫຼ ືບ່ໍ. ຖາ້ຫາກພໍບ້ນັຫາ, ມນັກໍ່
ສະແດງວທິທີີ່ ທ່ານ ສາມາດແກໄ້ຂ ເພື່ ອໃຫສ້າມາດໃຊ ້ວນິໂດສ 7 ໄດ.້ 

 

ກວດສອບ ຮາດແວ ຂອງຄອັມພວິເຕທ່ີານ ວ່າ 
ສາມາດ ຕດິຕັງ້ໄດ ້ຫຼ ືບ່ໍ  
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• ໜາ້ຕ່າງ Windows 7 Upgrade Advisor ແລະ Report 
 

 

 
 

ກວດສອບ ຮາດແວ ຂອງຄອັມພວິເຕທ່ີານ ວ່າ 
ສາມາດ ຕດິຕັງ້ໄດ ້ຫຼ ືບ່ໍ  
 

• ຕວົຢ່າງ ສະເປັກຂອງຄອັມພວິເຕທີີ່ ສາມາດຮອງຮບັ ວນິໂດສ 7 ໄດ:້ 
– 1 gigahertz (GHz) ຫຼ ືໄວກ່ວາ 32-bit (x86) ຫຼ ື64-bit (x64) processor  
– 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) ຫຼ ື2 GB RAM (64-bit)  
– 16 GB ເນືອ້ທີ່ ທີ່ ຍງັເຫອືຂອງ ຮາດດສີ (32-bit) ຫຼ ື20 GB (64-bit)  
– DirectX 9 ກາດສະແດງຜນົ ທີ່ ມ ີWDDM 1.0 ຫຼ ືສູງກ່ວາ ນັນ້ 

• ຄວາມຕອ້ງການ ເພີ່ ມເຕມີອາດຈະເປັນ: 
– ການເຊື່ ອມຕ່ໍ Internet  
– ອາດຕອ້ງການ ກາດສະແດງຜນົທີ່ ມຄີວາມຈາໍສູງຂືນ້ຢູ່ກບັ ຄວາມຕອ້ງການຂອງໂປຣແກມທີ່ ຈະ

ໃຊ ້
– ເກມບາງເກມ ອາດຕອ້ງການມ ີDirectX 10 ຫຼ ືໃຫ່ຍກ່ວາ ສໍາລບັປະສດິຕພິາບທີ່ ສູງຂືນ້ 
– ຕອ້ງການຫວົອ່ານ DVD/CD, USB flash drive  
– ຕອ້ງການ 1 GB ຂອງ RAM ແລະ ເນືອ້ທີ່ ເຫຼອື ຮາດດສີ ຂະໜາດ 15. 
– ເພງ ແລະ ສຽງອາດຕອ້ງການ ລໍາໂພງ 

 

ກວດສອບ ຮາດແວ ຂອງຄອັມພວິເຕທ່ີານ ວ່າ 
ສາມາດ ຕດິຕັງ້ໄດ ້ຫຼ ືບ່ໍ  
 

• ທ່ານບ່ໍ ສາມາດທີ່ ຈະຕດິຕັງ້ ວນິໂດສ 7 ທບັ ວນິໂດສ 7 ໂດຍການ ອບັ
ເກຣດເລຍີ ໂດຍທີ່ ຍງັຮກັສາ ການຕັງ້ຄ່າ ແລະ ໂປຣແກມຕ່າງ ໄໆວຄ້ເືກົ່ າເນື່ ອງ
ຈາກ ລະບບົປະຕບິດັການທງັສອງມ ີkernel itself, Registry, drivers 
ອື່ ນໆທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ. 

• ສະນັນ້ ທ່ານຕອ້ງໄດເ້ລອືກ Custom Install, ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໄດຕ້ດິ
ຕັງ້ວນິໂດໃໝ່ແທນໂຕເກົ່ າໃນ partition ທີ່ ທ່ານໄດເ້ລືອຶກ ແລະ ໃນກລໍະນີ
ຮາດດສີບ່ໍໄດຖ້ກືລງົ ວນິໂດສ ມາກ່ອນໃນກລໍະນຂີອງເຄື່ ອງທີ່ ຊືໃ້ໝ່. ຫຼ ື
ຄອັມພວິເຕຫີາກ ຕອ້ງການຕັງ້ເປັນ multiboot. 

• Microsoft ແນະນໍາວ່າ ວທິກີານທີ່ ຕັງ້ຂຶືນ້ນີເ້ປັນການເພີ່ ມປະສດິຕພິາບການ
ເຮດັວຽກ ຂອງຄອັມພວິເຕ ີແລະ ເພື່ ອໃຫຜູ້ໃ້ຊສ້າມາດສໍາຜດັກບັປະສບົການ
ຂອງ ວນິໂດສ 7ທີ່ ແທຈ້ງິ. 

 

ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ Custom Install 
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• ເພື່ ອໃຫທ່້ານສາມາດຮບັປະກນັວ່າຂໍມູ້ນຈະບ່ໍມກີານສູນເສຍ, ມນັເປັນເປັນສິ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນທີ່
ສຸດທີ່ ຕອ້ງມກີານ ແບກັອບັຂໍມູ້ນ ໃນກລໍະນທີີ່ ເກດີເຫດການບ່ໍຄາດຄດິ. ທ່ານກໍ່ ຍງັມຂໍີມູ້ນ
ສໍາຮອງທີ່ ສາມາດເອີນ້ໃຊຄ້ນືໄດຢ່້າງອຸ່ນໃຈ.  

 
• ວທິທີີ່ ງ່າຍທີ່ ສຸດກໍ່ ຄ ືກອບັປີ ຟາຍທີ່ ສໍາຄນັໄປໃສ່ CD/DVD, USB 
     ຫຼ ືexternal hard disk ກ່ອນການຕດິຕັງ້ ວນິໂດສ. 

 
 

ມກີານ Backup & Restore 
 
 
 

• ໜາ້ຕ່າງແມ່ນດດັແປງມາຈາກວນິໂດສ 
ວສີຕາ 

• ມໜີາ້ຕ່າງທີ່ ລຽບງ່າຍ ເຮດັໃຫຜູ້ໃ້ຊ ້
ສາມາດ ປະສບົການ ການນໍາໃຊ ້ວນິ
ໂດສ 7 ທີ່ ສະອາດຕາ  

ແນະນາໍໜາ້ຕ່າງຂອງ Windows 7 
ໜາ້ຕ່າງ Desktop  
 

• ມກີານປັບປຸງຫຼາຍ ນບັແຕ່ ວນິໂດສ 
95, ແລະ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄ ືApple 
Mac OX Dock 

• ສະໜບັສະໜນູ ການໃຊ ້shortcut 
ເຮດັໃຫຜູ້ໃ້ຊ ້ໃຊລ້ະບບົ ວນິໂດສໄດໄ້ວ
ຂືນ້. 

• ຈາໍກດັການໃຊ ້ໄອຄອັນທີ່ ຫຼາຍໂພດ 
 

ແນະນາໍໜາ້ຕ່າງຂອງ Windows 7 
ໜາ້ຕ່າງ Windows Taskbar  
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• ມກີານປັບປຸງຫຼາຍ ນບັແຕ່ ວນິໂດສ 
95, ແລະ ມລີກັສະນະຄາ້ຍຄ ືApple 
Mac OX Dock 

• ສະໜບັສະໜນູ ການໃຊ ້shortcut 
ເຮດັໃຫຜູ້ໃ້ຊ ້ໃຊລ້ະບບົ ວນິໂດສໄດໄ້ວ
ຂືນ້. 

• ຈາໍກດັການໃຊ ້ໄອຄອັນທີ່ ຫຼາຍໂພດ 
 

ແນະນາໍໜາ້ຕ່າງຂອງ Windows 7 
ໜາ້ຕ່າງ Windows Taskbar  
 

• Aero snap 
• ສາມາດສະແດງ ການເຮດັວຽກຂອງ

ຫຼາຍໆ ໂປຣເຊສ ໂດຍການກດົປຸ່ມ:  
• Windows key + ລູກສອນ ຊາ້ຍ/

ຂວາ 
 

ແນະນາໍໜາ້ຕ່າງຂອງ Windows 7 
ໜາ້ຕ່າງ Aero Flip 
 

• Aero snap flip 3D 
• ສາມາດສະແດງ ການເຮດັວຽກຂອງ

ຫຼາຍໆ ໂປຣເຊສ ໂດຍການກດົປຸ່ມ:  
• Windows + Tab 

ແນະນາໍໜາ້ຕ່າງຂອງ Windows 7 
ໜາ້ຕ່າງ Aero Flip 3D 
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• Aero flip 
• ສາມາດສະແດງ ການເຮດັວຽກຂອງຫຼາຍໆ ໂປຣເຊສ ໂດຍການກດົປຸ່ມ:  
• Alt+ Tab 

ແນະນາໍໜາ້ຕ່າງຂອງ Windows 7 
ໜາ້ຕ່າງ Aero Flip 3D 
 

 
 

ການປຽບທຽບ ລຸນ້  
Microsoft Windows 7 Editions 
 
 
 
 
 

 
 

ການປຽບທຽບ ລຸນ້  
Microsoft Windows 7 Editions 
 
 
 
 
 

• Window 7 Home: ສະໜບັສະໜນູການໃຊວ້ຽກພືນ້ຖານທົ່ ວໄປຊັ່ ນ: ການ
ແບກັອບັ, ການຕັງ້ເຄອືຄ່າຍໃນບາ້ນ ຫອ້ງການອື່ ນໆ. ມ ີແອບັພຣິເຄເຊນິ ທີ່ ນໍາ
ໃຊ ້ໃນວນິໂດທີ່ ຜູໃ້ຊເ້ຄຍີເຫນັໃນ ວນິໂດສ ເອກັພ ີຫຼ ືວສິຕາ. 

•  ສະໜບັສະໜນູ 32/64-bit 
•  ຕອ້ງການຢ່າງໜອ້ຍ: 1GHz Processor, 1GB RAM, 16 HDD, 
     ກາດສະແດງຜນົ Direct X 9.0  
 
 

 



ພະແນກ ວິ ທະຍາສາດ-ເຕັກນິ ກ 8/31/2012 

Copy Right©2012-ກົມແຜນທີ່ ແຫ່ງຊາດ 6 

 
 

ການປຽບທຽບ ລຸນ້  
Microsoft Windows 7 Editions 
 
 
 
 
 

• Window 7 Professional: ສະໜບັສະໜນູການເຣດັວຽກຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ ໄດ,້ ທຸລະກດິຂະໜາດ
ນອ້ຍ ຫຼ ືການໃຊໃ້ນການພກົພາ. ມກີານເຊື່ ອມຕ່ໍກບັ ພຣນີເຕ ີແລະ ເຄອືຄ່າຍໄລສ້າຍໄດງ່້າຍໂດຍ
ທີ່  ວນິໂດສ ມກີານຈື່ ຄ່າໄວ.້  

• ສະໜບັສະໜນູ 32/64-bit 
• ສະໜບັສະໜນູໂປຮແກມທີ່ ໃຊໃ້ນ ວນິໂດສ ເອກັພ ີໂດຍໃຊ ້Windows XP mode. 
• ສະໜບັສະໜນູ Back up & Restore 
• ສະໜບັສະໜນູການ Back up and Restore ແລະ access offline files 
• ຕອ້ງການຢ່າງໜອ້ຍ: 1GHz Processor, 1GB RAM, 16 HDD, 
     ກາດສະແດງຜນົ Direct X 9.0  

 

 
 

ການປຽບທຽບ ລຸນ້  
Microsoft Windows 7 Editions 
 
 
 
 
 

• Window 7 Ultimate:  ເປັນເວເຊນິທີ່ ມຄີວາມສາມາດສູງສຸດ, ໄດຮ້ວບຮວມເອາົ features 
ຕ່າງໆຂອງ Home Premium ແລະ Professional. ສະໜບັສະໜນູ 35 ພາສາ, ການປົກ
ປອ້ງຟາຍໂດບໃຊ ້BitLocker software. 

• ມ ີFeatures ສໍາລບັຜູໃ້ຊທ້ີ່ ຊໍານຊໍິານານທີ່ ຕອ້ງການທຸກໆຢ່າງ. 
• ສະໜບັສະໜນູ 32/64-bit. 
• ຕອ້ງການຢ່າງໜອ້ຍ: 1GHz Processor, 1GB RAM, 16 HDD, 
     ກາດສະແດງຜນົ Direct X 9.0 
• ມລີາຄາທີ່ ແພງທີ່ ສຸດ  

 
 
 

ສະຫຼຸບ 
• Microsoft Windows ມສ່ີວນແບ່ງທາງດາ້ນ ການຕະຫຼາດຂອງລະບບົປະຕບິດັການແມ່ນ 

90% ທີ່ ໃຊມ້ທງັໝດົໃນໂລກ. 
• ຈດຸດ:ີ ສະໜບັສະໜນູ hardware/software ສ່ວນຫຼາຍ, ເປັນລະບບົປະຕບິດັການທີ່ ໄວ 

ແລະ ມສີະຖຽນລະພາບ, ເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັຫຼາຍເນື່ ອງຈາກມຄີນົໃຊຫຼ້າຍ, ມກີານ support ຈາກ 
Microsoft, ງ່າຍໃນການນໍາໃຊ ້ແລະ ຕດິຕັງ້, ມໜີາ້ຕ່າງທີ່ ໃຊງ້ານງ່າຍ, ແລະ ສະໜບັສະໜນູ
ທງັ 32/64-bit. 

• ຈດຸອ່ອນ:ເປັນເປົາ້ໝາຍຫຼກັໃນການໂຈມຕຂີອງ ໄວລສັ,  
     ແຮກັເກ,ີ ເນື່ ອງຈາກ ມສ່ີວນແບ່ງທາງຕະຫຼາດ/ຜູໃ້ຊຫຼ້າຍ. 
• Microsoft ຜູກຂາດທາງດາ້ນ ການແຂ່ງຂນັ. 
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