Windows 7 Installation ထည့္သြင္းနည္း

ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ Aားတာနဲ႔
မိမိသိထားတဲ့Aေၾကာင္းAရာေလးေတြကိုလိုAပ္မည့္ပုဂၢိဳလ္ေတြAတြက္ ၀င္းဒိုး 7
Aင္စေတာထည့္သြင္းနည္းေလးေရးလိုက္Aံုးမယ္။ Windows 7 Installation
ထည့္သြင္းနည္းက Aဂၤလိပ္လို
ေရးထားတဲ့ဆိုက္ေတြAမ်ားၾကီးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေမပယ့္
ျမန္မာလိုသိပ္မေတြ႕ေသးတာနဲ႔ေရးလိုက္Aံုးမယ္ေလ။ ျမန္မာလိုေရးျပီး
သားဆိုက္ေတြလည္းရွိမွာပါ။ က်ေနာ္မေတြ႕တာလဲျဖစ္မယ္။ ဘာျဖစ္ေလ
ေရးသားခ်င္းစတိုင္လ္သာမတူေနမွာသေဘာ
တရားကေတာ့ Aတူတူပါပဲ။ ဒီေနရာမွာ Aင္စေတာထည့္သြင္းေနစU္ ပါေတးရွင္းပိုင္းပံုေလးပါ
Aေသးစိတ္ထည့္သြင္း
ေဖၚျပေပးသြားမွာျဖစ္တယ္္။ သိျပီးသား ပုဂၢိဳလ္မ်ားAတြက္မထူးေပမယ့္
မသိေသးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားAတြက္ေတာ့Aတိုင္း
တာတစ္ခုထိေတာ့ Aက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
Windows 7 Installation ထည့္သြင္းနည္းကိုသိရင္ Window Vista Installation

ထည့္သြင္းနည္းပါသိသြားတာေပါ့။
တကယ္ေတာ့၀င္ဒိုးAင္စေတာလုပ္တယ္ဆိုတာ တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ေနက်မဟုတ္ေတာ့
Aေတာ္ခက္တယ္လို႔ထင္ၾကပါတယ္။
AဓိကAခ်က္က လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပါပဲ။
တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမွာAခက္Aခဲရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ Uပမာ…Boot
Set up တက္ဖို႔ ႏွိပ္ရမည့္ ကီးဘုတ္ေပၚက ကီးေတြဟာ
စက္ရဲ႕Aမ်ိဳးAစားလိုက္တစ္လံုးနဲ႔တစ္လံုးမတူပါဘူး။
Aမ်ားစုက F2, Delete ကီးေတြႏွိပ္ရပါတယ္။ HP Compaq စက္ေတြမွာ Aမ်ားAားျဖင့္ F10,
ႏွိပ္ျပီး သူ႔ရဲ႕
Boot Priority ကိုရွာျပီး first boot device ကို ၀င္ခ်ိန္းရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ A
ၾကမ္းဖ်င္းAေနနဲ႔
ေျပာတာပါ။ AဓိကAားျဖင့္ Boot Set up ၀င္ဖို႔ရန္ ႏွိပ္ရမည့္ကီးကိုသိခ်င္ရင္ မိမိ
စက္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း ေပၚလာတဲ့
screen မွာညြန္ျပေလ့ရွိပါတယ္။
Aဲဒါကိုၾကည့္ျပီး Boot Set up ကို ၀င္ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕စက္ေတြမွာ
မိမိစက္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းေပၚလာတဲ့ screen မွာ
ဘယ္ကီးႏွိပ္ရမလဲဆိုတာ ေတြ႕ဖို႔Aင္မတန္မ်က္စိလည္စရာေကာင္းပါတယ္။ Aဲလိုဆိုရင္
စက္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း ဒါမွမဟုတ္
Restart ထပ္ခါလုပ္ျပီး F2, Delete, F10, စသည္ တစ္ခုခ်င္းလိုက္စမ္းၾကည့္ပါ။ တစ္ခုခုေတာ့
Boot Set
up menu ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ကဲ…ဒါဆို ( CD/DVD Drive နဲ႔ Aင္စေတာထည့္သြင္းနည္းကို ) စၾကရေAာင္….
၀င္းဒိုး 7 DVD ေခြကို ကြန္ပ်ဴတာ CD/DVD Drive ထဲသို႔ ထည့္လုိက္ပါ။
ျပီးေတာ့ စက္ကို Restart ခ်ပါ။ စက္ျပန္တက္လာတာနဲ႔ မိမိစက္မွာ Boot Set up ၀င္ရမည့္
Aထက္
ပါကီးတစ္ခုခုကိုႏွိပ္ထားပါ။
Boot Sep up menuကို ၀င္လိုက္။ First Boot Device မွာ CD Room ကို ေရြးပါ။ ျပီးေတာ့
F10 ကို ႏွိပ္ျပီး Enter ေခါက္။ (ဒီေနရာမွာလည္း တစ္ခ်ိဳ႕စက္က Y/N တို႔ေပၚလာတတ္ပါတယ္
AေျခAေန
ၾကည့္ျပီး save ဖို႔ Y ကိုသာႏွိပ္)

ခဏၾကာ Press Any Key…….ဆိုျပီးေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ခ်က္ခ်င္း Enter ကိုေခါက္ပါ
မေနာက္က်
ေေစနဲ႔ (ေနာက္က်တာနဲ႔ ၀င္းဒုိးေဟာင္းတက္လာမယ္)

Aဆင့္ (၁)
ပထမAဆင့္ေတြ႕ရမယ့္ပံုက ၀င္းဒိုးဖိုင္ေတြစတင္စစ္ေဆးျပီး
ထည့္သြင္းမႈကိုလုပ္ေဆာင္တ့ပ
ဲ ံုျဖစ္ပါတယ္။
ထိုင္ၾကည့္ရံုပါပဲ။ေAာက္ကပံုAတိုင္း...

Aဆင့္ (၂)
၀င္းဒိုး 7 Starting sreen ပံုေပၚလာတာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါလဲ ထိုင္ၾကည့္ရံုပါပဲ။
ေAာက္ကပံုAတိုင္း…

Aဆင့္ (၃)
မိနစ္Aနည္းငယ္Aၾကာ ၀င္ဒိုးAင္စေတာျပဳလုပ္မည့္ language စသည္ ေရြးခ်ယ္ရန္ ၀င္းဒိုး
Prompt ေပၚလာမည္။ ရွိတ့A
ဲ တိုင္းထားျပီး Next ကိုႏွိပ္။

ေAာက္ကပံုAတိုင္း..

Aဆင့္ (၄)
ေနာက္ျပီး Aင္စေတာထည့္သြင္းဖို႔ Install Screen ေပၚလာလိမ့္မယ္။ Install ကိုသာ ႏွိပ္ပါ။
(ေAာက္က Repair your window ဆိုတာ မိမိက Recovery cd, System Restore Image,
Window cd ေတြကို Restore ျပန္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ Aဲဒီ Repair your window
ဆိုတာကို ႏွိပ္ရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ မလိုပါဘူး။ Install ကိုသာ ႏွိပ္ပါ။
ေAာက္ကပံုAတိုင္း…

Aဆင့္ (၅)
Accept the license terms, Screen ပါပဲ။ accept ကို တစ္ျခစ္ျပီး Next ကိုသာဆက္ႏွိပ္။
ေA ာက္ကပံု

Aဆင့္ (၆)
ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ၀င္းဒိုးAင္စေတာထည့္သြင္းမည့္ Aမ်ိဳးAစားကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ပါပဲ။
Upgrade နဲ႔ Custom
ႏွစ္ခုတြင္ Custom ကိုသာေရြးပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ HDD
Aသစ္ကိုပါေတးရွင္းခဲမ
ြ ွာျဖစ္သည့္Aတြက္
Custom ကိုသာေရြးျပီးႏွိပ္ပါ။
ေAာက္ကပံု…

Aဆင့္ (၇)
ဒီAဆင့္မွာ ဘယ္ေနရာတြင္၀င္းဒိုးAင္စေတာလုပ္မလဲဆိုတဲ့ Screen ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
Aခုျပ
ေနတဲ့ပံုက GB 40 ရွိတ့ဲ HDD တစ္လံုေပါ့။ Unallocated Space ျပေသာAားျဖင့္
ပါေတးရွင္းမပိုင္းခ်င္ဘူးဆိုရင္ Next ကို ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ Installation

စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ သိထားရမွာက Aကယ္၍ ၀င္းဒိုးတင္ထားတဲ့ HDD တစ္လံုးဆိုရင္ C/ D Drive
ေတြကို
(a)partition 1
(2)partition 2
(3)partition 3 စသည္ ဆိုျပီး ေပၚေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ AဲလိုAေနAထားမ်ိဳးမွာ (2)partition 2
(3)partition 3 ပါေတးရွင္းAသစ္ျပန္ပိုင္းခ်င္ရင္ select တစ္ခုစီေပးျပီး Delete, New,
Format AစU္Aတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္တယ္။
Aခုက GB 40 ရွိတ့ဲ Unallocated Space HDD ဆိုေတာ့ delete လုပ္စရာလိုမည္မဟုတ္ပါ။
ဒါဆို ေAာက္ကပံုမွာပါရွိတ့ဲ Drive option (advance) ဆိုတာကို ႏွွိပ္။

Aဆင့္ (၈)
ထိုေနာက္ function bottom Aမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ပါေတးရွင္းAသစ္ပိုင္းမွာျဖစ္သည့္
Aတြက္ New ကိုဆက္ႏွိပ္ပါ။ ေAာက္ကပံုAတိုင္း…

Aဆင့္ (၉)
ေနာက္ screen တစ္ခုမွာ size ေဘာက္စ္Aတြင္းမွာ မိမိပိုင္းခ်င္တဲ့ပါေတးရွင္းကို MB
AေရAတြက္
ရိုက္ထည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ GB နဲ႔ MB AေရAတြက္ဆိုတာက 1GB ဆို MB
1000။ GB 20 ဆိုရင္
MB 20000 ေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းခ်င္လဲ မိမိေပၚမူတည္ပါတယ္။
ပိုင္းခ်င္တ့ပ
ဲ ါေတးရွင္းAေရAတြက္ကို
ကိုယ့္မွာရွိတ့ဲ ဟတ္ဒစ္ MBနဲ႔ စား လိုက္ေပါ့။ Uပမာ…MB 40000 ကို 2 နဲ႔စား
လိုက္ရင္ ၂၀၀၀၀ ဆီီ ျဖစ္သာြ းမယ္ေလ။ ကဲ…ဒါဆို size Aကြက္ထဲမွာ မိမိထည့္မယ့္ HDD ရဲ႕
MB ကိုရိုက္ထည့္။
ျပီေတာ့ apply ကိုႏွိပ္။

Aဆင့္ (၁၀)

ထိုေနာက္ Window Features မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ၀င္းဒိုးက System file
Aတြက္ additional partition တစ္ခု ဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း Massage box
တစ္ခုေပၚလာမယ္။ Aဲဒါက
Window 7 Reserved partition လို႔လဲေခၚပါတယ္။ MB 100 ေလာက္ရိွပါတယ္။ OK ကိုႏွိပ္။

Aဆင့္ (၁၁)
Aခု ေAာက္ပါပံုAတိုင္း ပိုင္းျပီးသားပါေတးရွင္း (၃) ခုရွိတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
(၁) Disk partition 1, reserved partition
(2) Disk partition 2, primary partition
(3) Disk partition 3, unallocated partition
ဒီေနရာမွာ Aဓိကသိထားရာမွာက ၀င္းဒိုးတင္ရမည့္ ပါေတးရွင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ Disk partition
2, primary partition မွာ ၀င္းဒိုးတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Disk partition 2, primary partition
၀င္းဒိုး
ထည့္သြင္းရမွာျဖစ္သည့္Aတြက္ Disk partition 2, primary partition ေရြးျပီး Format
ကိုႏွိပ္ပါ။
Data ေတြ ပ်က္ဆီးႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးမက္ေစ့ဂ်္ေဘာက္စ္ျပားေပၚလာမည္။ OK ႏွိပ္။

ေနာက္ျပီး (3) Disk partition 3, unallocated partition ကိုလည္း ဒီေနရာမွာ Format
တစ္ခါတည္းခ်င္ရင္ Disk partition 3, unallocated partition ကိုေရြးျပီး Format ကိုႏွိပ္ပါ။
မက္ေစ့ဂ်္ေဘာက္စ္ျပားေပၚလာရင္ OK ကိုသာႏွိပ္။
Aားလံုးျပီးလွ်င္ ၀င္းဒိုးကို Disk partition 2, primary partition မွာတင္မွာျဖစ္သည့္Aတြက္
Disk partition 2, primary partition ကို ျပန္ေရြးျပီး Next ကိုဆက္ႏွိပ္ပါ။

Aဆင့္ (၁၂)
Next ကိုႏွိပ္ျပီးတာနဲ႔ ၀င္းဒိုး 7 ထည့္သြင္းမႈကို စတင္ပါလိမ့္မယ္။ ၀င္းဒိုး DVD ကေန HDD
ထဲကို ၀င္းဒိုး မီဒီယာဖိုင္စတင္ထည့္သြင္းမႈကိုစတင္ေနပါျပီ….ဒီAခ်ိန္ကျပီး
ဘာမွလုပ္စရာမလိုေတာ့ပဲေAးေဆးAနားယူလို႔ရျပီ။

Aဆင့္ (၁၃)

ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Operation System Aတြက္ လုိAပ္တဲ့ Update
ေတြလုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါလဲ ဘာမွလုပ္စရာမလိုပါဘူး။ ၾကည့္ေနရံုပါပဲ။

Aဆင့္ (၁၄)
ျပီးေတာ့ ဒီAဆင့္မွာ ကြန္ပ်ဴတာက Automatic Reboot A လိုလို Restart ခ်ပါလိမ့္မယ္။
ျပန္တက္ ရင္ Press any key …..ဆိုတာကို ဘာမွမႏွိပ္ပါနဲ႔။ ႏွိပ္မိရင္
A စကေနျပန္စေပေတာ့။
ဒီA တိုင္းပဲၾကည့္ေနပါ….

A ဆင့္ (၁၅)
A ခ်ိန္နည္းနည္းၾကာျပီး ၀င္းဒိုးက Reboot ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္ျပီး A လိုလို Restart
ခ်ပါလိမ့္မယ္။
A ဆင့္ (၁၆)
ေA ာက္ပါပံုA တိုင္း ၀င္းဒိုး screen တက္လာမွာျဖစ္ျပီး ထိုေနာက္ username and the

computer's name ရိုက္ထည့္ဖို႔ screen ထပ္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ User name,
Computer name တို႔ကို ရိုက္
ထည့္လိုက္ျပီး Next ကိုဆက္ႏွိပ္

Aဆင့္ (၁၇)
မိမိကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ password ထားခ်င္ရင္ ရိုက္ထည့္ေပါ့။ မထားခ်င္ရင္ ဘာမွမရိုက္ပဲ Next
ကိုပဲႏိွပ္။

Aဆင့္ (၁၈)
၀င္းဒိုး CD Key ကိုထည့္ရမယ္။ မိမိ ၀င္းဒိုး စီဒီက Genuine ျဖစ္ရင္ေတာ့ ကီးထည့္ေပါ့။
ေကာ္ပီ ၀င္းဒိုးဆိုရင္ ဘာမွမရိုက္ထည့္ပါနဲ႔ automatically active when I m online
ေလးေထာင့္ကက
ြ ္
ေလးကို တစ္ျခစ္ထားကို ျဖဳတ္ျပီး Next ကိုဆက္ႏွိပ္။

Aဆင့္ (၁၉)
ေနာက္တစ္ဆင့္က use recommended setting ကိုသာေရြးျပီး ႏွိပ္ပါ။

Aဆင့္ (၂၀)
ဒါကေတာ့ Date, time zone ေတြကို ေရြးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေနထိုင္ရာႏိုင္ငံရဲ႕ေနရာ၊
Aခ်ိန္ေတြကို ေရြးျပီး Next ေပါ့။

Aဆင့္ (၂၁)
ေနာက္တစ္ဆင့္က မိမိAသံုးျပဳတဲ့Aင္တာနက္ location ကုိေရြးဖို႔။ တစ္ခုခုကိုေရြးလိုက္ပါ။
က်ေနာ္က Home Network ကို ေရြးလိုက္တယ္။

Aဆင့္ (၂၂)
ကဲ…Aားလံုးျပီးပါျပီခင္ဗ်ာ….ေAာက္ကပံုေတြကေတာ့ ၀င္းဒိုးရဲ႕ေနာက္ဆံုးထည့္သြင္းမႈနဲ႔
၀င္းဒိုး
7 Desktop ပံုေတြ စတင္ေပၚလာပါျပီ ၀င္းဒိုး 7 Aင္စေတာထည့္သြင္းမႈေတြဒီမွာတင္
AားလံုးAျပီး
သုိ႔တိုင္ ေရာက္ခ့ပ
ဲ ါျပီ။ ။

(၀င္းဒိုး စီဒီေခြကိုထုတ္ျပီး Driver CD ထည့္ျပီးေတာ့ ေမာင္းေပးေတာ့၊ မ၇ွရင္
Aင္တာနက္မွာရွာျပီး
ေဒါင္းလုဒ္၊ Aင္စေတာေပါ့။)
မွတ္ခ်က္...တစ္စံုတစ္ခုမွားယြင္းမႈရွိခဲ့ေသာ္ က်ေနာ့ရဲ႕
ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္သာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
Aားလံုးေပ်ာ္ရြင္ပါေစ….
ေစာလင္းနက္စ္

