Windows 7 เป็ นระบบปฏิบตั ก
ิ ารใหม่ของไมโครซอฟต์ ซึง่ จริงๆ แล้วหากจะดูระบบโดยรวม
ทั่วไปก็คอ
ื Windows Vista ทีน
่ ามาปรับปรุงดัดแปลง เพือ
่ ให้งา่ ยและรวดเร็วในการใช้งานมาก
้ และนาเอาปัญหาของ Windows Vista มาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขน
ขึน
ึ้ หากจะบอกว่า Windows
7 คือ Windows Vista รุน
่ ปรับปรุงอาจจะไม่ผด
ิ นัก การใช้งาน SmartClinic 4.0 กับ
Windows 7 จึงไม่มป
ี ญ
ั หาใดๆ มีเพียงการเซ็ตระบบหลังการติดตัง้ เพียงเล็กน้อย หลังจากนัน
้ ก็
สามารถใช้งานได้ปกติ นอกจากหากมีการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ เชื่อมต่อเช่น ลิน
้ ชัก
อัตโนมัติ เครือ่ งอ่านบาร์โค้ด เครือ
่ งพิมพ์ ฯลฯ ทีต
่ อ
้ งใช้ไดร์ฟเวอร์ทใี่ ช้สาหรับ Windows
Vista /7 โดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์ SmartClinic 4.0 ใช้ฐานข้อมูลเป็ น mySQL ซึง่ จะต้องการ
้ มาพร้อมกับการเปิ ดวินโดว์ในตอนเริ่มต้น แต่ Windows 7 จะมีการบล๊อกการโหลด
โหลดขึน
mySQL ทาให้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถจะเปิ ดใช้งานได้เนื่องจากระบบฐานข้อมูล mySQL ยังไม่
สามารถโหลดได้ วิธีการเซ็ตค่ามีดงั นี้
1. เลือกที่ C:\mysql\bin และเลือกไฟล์ชือ
่ winmysqladmin ดังรูป
2. คลิกขวาทีไ่ ฟล์ winmysqladmin เลือกที่ Properties ด้านล่างสุดของหน้าต่าง
3. เลือกทีแ
่ ฟ้ ม Compatibilty และไปที่ Privilege Level และเลือก Run this program as an administrator และทา
เช่นเดียวกันนี้กบ
ั ไฟล์ชือ
่ mysqld กด Ok

4.
5.
6.
7.
8.

เลือกที่ C:\SmartGroup\ SmartDrugstore \
จะพบไฟล์มีรูปไอคอน 1 ไฟล์ คือ SmartClinic4.exe
ให้ทา่ นทาตามขัน
้ ตอนเหมือนทากับไฟล์ winmysqladmin และ mysqld โดยเริม
่ ตัง้ แต่ขอ
้ ที่ 3 ถึงข้อที่ 5 ทัง้ 2 ไฟล์
เมือ่ เสร็จแล้ว ให้ทา่ น Restart Windows อีกครัง้
ระบบ mySQL Server จะสามารถโหลดได้ และสามารถใช้งาน SmartDrugstore ได้อย่างสมบูรณ์ บนวินโดว์ 7

Windows 8 ทัง้ 32 และ 64 บิต เป็ นระบบปฏิบตั ิการใหม่ของไมโครซอฟต์ ซึ่งจริงๆ แล้วหากจะดูระบบโดยรวมทั่วไปก็คือ Windows 7 ที่
นามาปรับปรุงดัดแปลง User Interface(UI) มาเพือ
่ ให้กบ
ั คอมพิวเตอร์แบบจอสัมผัสและอุปกรณ์
้ การใช้งาน SmartDrugstore 3.0.5
แบบพกพา เพือ่ ให้งา่ ยและรวดเร็วในการใช้งานมากขึน
Plus+ กับ Windows 8 จึงไม่มีปญ
ั หาใดๆ มีเพียงการเซ็ตระบบหลังการติดตัง้ เพียงเล็ กน้อย
หลังจากนัน
้ ก็สามารถใช้งานได้ปกติ นอกจากหากมีการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ เชือ
่ มต่อเช่น ลิน
้ ชัก
อัตโนมัติ เครือ
่ งอ่านบาร์โค้ด เครือ
่ งพิมพ์ ฯลฯ ทีต
่ อ
้ งใช้ไดร์ฟเวอร์ทใี่ ช้สาหรับ Windows 8
โดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore 3.0.5 Plus+ ใช้ฐานข้อมูลเป็ น mySQL ซึง่ จะ
้ มาพร้อมกับการเปิ ดวินโดว์ในตอนเริ่มต้น แต่ Windows 8 จะมีการบล๊อกการ
ต้องการโหลดขึน
โหลด mySQL ทาให้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถจะเปิ ดใช้งานได้เนือ
่ งจากระบบฐานข้อมูล mySQL ยัง
ไม่สามารถโหลดได้ วิธีการเซ็ตค่ามีดงั นี้
1.
เลือกที่ C:\mysql\bin และเลือกไฟล์ชือ
่ winmysqladmin ดังรูป
2. คลิกขวาทีไ่ ฟล์ winmysqladmin เลือกที่ Properties ด้านล่างสุดของหน้าต่าง
3. เลือกทีแ
่ ฟ้ ม Compatibilty และไปที่ Privilege Level และเลือก Run this program as an administrator และทา
เช่นเดียวกันนี้กบ
ั ไฟล์ชือ
่ mysqld กด Ok
4. เมือ่ เสร็จแล้ว ให้ทา่ น Restart Windows อีกครัง้
5. ระบบ mySQL Server จะสามารถโหลดได้ และสามารถใช้งาน SmartDrugstore ได้อย่างสมบูรณ์ บนวินโดว์ 8

หมายเหตุ
SmartDrugstore 3.0.5 Plus+ สามารถใช้งานได้บน Windows 8 และ Windows 7 ทัง้ 32 และ 64 บิต บางเวอร์ช่น
ั ของ
วินโดว์ 7 และ 8 ซอฟต์แวร์ไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้สมบูรณ์ เช่น เมนูการใช้งานจะแสดงเป็ น ???? ให้ทา่ นดาวน์โหลด
ฟอนต์เพิม
่ ติมเพือ
่ อัพเดทฟอนต์ให้กบ
ั เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ของท่าน เพือ
่ ให้ซอฟต์แวร์สามารถแสดงฟอนต์ได้ ลิงค์สาหรับดาวน์
โหลดฟอนต์เพิ่มเติม http://www.software.worldmedic.com/tech_support/download/font4w7.rar หรือ ศึกษาวิดีโอ
ช่วยสอนการนาเข้าฟอนต์ที่ http://www.software.worldmedic.com/tech_support/windows7/index.htm

