آهىزش کاهل و تصىیری نصب ویندوز ۰۱
آهْصػ کاهل ّ تصْیشی ًصة ّیٌذّص  ۰۱سا تَ ساحتی آى سا تش سّی لپ تاپ یا کاهپیْتش خْد

ًصة کٌیذ.

اهشّصٍ کاستشاى صیادی توایل داسًذ کَ ًغخَ ّیٌذّص  ۰۱سا تش سّی عیغتن خْد ًصة ّ اص آى اعتفادٍ کٌٌذً .صة ًغخَ
ّیٌذّص  ۰۱تش خالف ًغخَ ُای دیگش تغیاس ساحت تش هی تاؽذ ّ دیگش ًیاصی تَ فشهت کشدى ُاسد دیغک یا ًصة کاست ُای
دسایْس ّ یا ساٍ اًذاصی عخت افضاسی تشای کاهپیْتش یا لپ تاپ ًیغتّ .یٌذّص  ۰۱تَ عادگی ُوَ چیض سا تؾخیص هی دُذ ّ
خْد ُوَ کاسُا سا تَ تشتیة اًجام هی دُذ.

پیص نیازهای الزم برای نصب ویندوز ۰۱
تشای ًصة ّیٌذّص  ۰۱پیؼ ًیاصُایی الصم اعت کَ ؽاهل هْساد صیش

هی تاؽذ.

(GHz)۰



پشداصًذٍ ) (CPUیک گیگا ُشتض



سم ) (RAMیک گیگا تایتی تشای ًغخَ  ۲۳تیتی ّ  ۳گیگا تایتی تشای اعتفادٍ اص ًغخَ  ۴۶تیتی



 ۰۴گیگا تایت فضای خالی تش سّی ُاسد دیغک تشای ًصة ًغخَ  ۲۳تیتی ّ  ۳۱گیگا تایت تشای ًغخَ  ۴۶تیتی



کاست گشافیک تایذ تا ًغخَ  DirectX 9یا ًغخَ جذیذ هایکشّعافت عاصگاسی داؽتَ تاؽذ

. (Microsoft DirectX 9

)graphics device with WDDM 1.0 driver


فایل حاّی ّیٌذّص ً ّ ۰۱صة آى اص عشیك دی ّی دی یا فلؼ

هراحل نصب ویندوز ۰۱
تشای ًصة ّیٌذّص  ۰۱کافی اعت کَ هشاحل صیش سا تَ تشتیة دًثال کٌیذ تا آى سا تش سّی عیغتن خْد

ًصة کٌیذ.

هرحله اول :بىت ) (Bootکردن سیستن
دس ایي هشحلَ ؽوا تایذ تغتَ تَ سّػ ًصة ّیٌذّص  ۰۱اص عشیك فلؼ یا  CDتْت عیغتن خْد سا اًتخاب کٌیذ .دس ایي هشحلَ
ؽوا تایذ تْت عیغتن خْد سا هؾخص کٌیذ کَ تا تاال آهذى عیغتن عاهل اص چَ تخؾی تایذ اعتفادٍ ؽْد .تْت هی تْاًذ ؽاهل
حافظَ ُاسد دیغک ،حافظَ فلؼCD ،یا چیض دیگشی تاؽذ .دس ؽشّع ًصة ّیٌذّص ؽوا تایذ اتتذا یکی اص ایي گضیٌَ ُا سا دس
 BIOSعیغتن هؾخص

کٌیذ.

تشای اًجام ایي کاس اتتذا عیغتن خْد سا  Restartکٌیذ .عپظ ،تا تاال آهذى هؾخصات  ،BIOSکلیذ  Deleteدس صفحَ کلیذ خْد سا
چٌذ تاس فؾاس دُیذ .الثتَ دس تعضی اص هادستْسدُا اص کلیذُای  F12 ّ F2تشای اًجام ایي کاس اعتفادٍ هی ؽْد .کلیذ
عوْهی تشیي حالت اعت ّ تمشیثاً دس اکثش عیغتن ُا ایي کلیذ پاعخگْ

خْاُذ تْد.

Delete

حال ّاسد صفحَ ای ُواًٌذ تصْیش صیش هی ؽْیذ .ؽوا تایذ دس ایي صفحَ تش سّی گضیٌَ  Bootکلیک کٌیذ .عپظ
Device Priorityسا تا اعتفادٍ اص کلیذ ُای جِت دس صفحَ کلیذ خْد اًتخاب کشدٍ ّ دس ًِایت کلیذ  Enterسا فؾاس

گضیٌَ Boot

دُیذ.

اکٌْى صفحَ ای ُواًٌذ تصْیش صیش سا هؾاُذٍ خْاُیذ کشد .اتتذا گضیٌَ  1st Boot Deviceسا اًتخاب کٌیذ .تَ دلیل ایٌکَ تْت
ؽذى عیغتن سا اص عشیك عی دی دسایْ اًجام هی دُیذ اص داخل لیغت تاص ؽذٍ گضیٌَ  CDROMسا اًتخاب کشدٍ ّ عپظ کلیذ
Enterصفحَ کلیذ خْد فؾاس دُیذ .تْجَ داؽتَ تاؽیذ کَ اگش ساٍ اًذاصی ( )Bootسا اص عشیك فلؼ اًجام هی ؽْد تایذ  USBیا ًام
فلؼ سا

اًتخاب کٌیذ.

تشای تْت ؽذى اص عشیك فلؼ تایذ لثل اص ایٌکَ تَ هحیظ ّ BIOSاسد ؽْیذ ،فلؼ خْد سا دس دسگاٍ ّ USBاسد کشدٍ تاؽیذ تا
عیغتن آى سا ؽٌاعایی کٌذ .دس غیش ایي صْست تایذ اص تایْط خاسج ؽْیذ ّ تعذ اص لشاسدادى حافظَ فلؼ  USBهشاحل فْق سا
اص اّل اًجام

دُیذ.

اکٌْى کَ یکی اص س ّػ ُا سا تشای تْت کشدى عیغتن اًتخاب کشدیذ ،تشای رخیشٍ تغییشات کلیذ  F10سا دس صفحَ کلیذ خْد
فؾاس دُیذ ّ عپظ تش سّی  Yesیا  Okکلیک کٌیذ تا تٌغیوات ایجاد ؽذٍ رخیشٍ ؽْد .دس ایي هشحلَ عیغتن ( Restartخاهْػ ّ
سّؽي)خْاُذ ؽذ ّ ّاسد هشحلَ دیگش تشای ًصة

هی ؽْد.

هرحله دوم :ضروع نصب ویندوز ۰۱
تعذ اص  Restartؽذى عیغتن ّ اجشا ؽذى آى ،تا صفحَ ای ُواًٌذ صفحَ صیش سّتشّ خْاُیذ ؽذ کَ دس ایي هشحلَ یکی اص دکوَ
ُای صفحَ کلیذ ّ یا کلیذ  Enterسا فؾاس

هرحله

دُیذ.

سىم:

پظ اص گزؽت چٌذ ثاًیَ پٌجشٍ  Windows Setupتاص خْاُذ ؽذ .دس ایي هشحلَ تایذ تَ تشتیة صتاى ،هْلعیت هکاًی ّ صتاى صفحَ
کلیذ سا اًتخاب کٌیذ .عپظ ،تشای ّاسد ؽذى تَ هشحلَ تعذ تش سّی گضیٌَ  Nextکلیک کٌیذ

.
هرحله چهارم:

اکٌْى تصْیش صیش سا هؾاُذٍ خْاُیذ کشد .دس ایي هشحلَ تشای اداهَ هشاحل ًصة ّیٌذّص  ۰۱تش سّی  Install nowکلیک

کٌیذ.

هرحله پنجن:

دس ایي هشحلَ تغتَ تَ ًْع ّیٌذّص اهکاى داسد عشیال ًاهثش عؤال ؽْد .اگش ؽواسٍ عشیال ّیٌذّص سا دس اختیاس داسیذ آى سا
ّاسد کٌیذ ،دس صْستی کَ آى سا دس اختیاس ًذاسیذ گضیٌَ  Do it laterسا
هرحله

اًتخاب کٌیذ.

ضطن:

دس ایي تخؼ لْاًیي هشتْط تَ اعتفادٍ اص ّیٌذّص  ۰۱کَ تْعظ ؽشکت هایکشّعافت تٌغین ؽذٍ اعت سا هؾاُذٍ خْاُیذ کشد .تایذ
گضیٌَ  I accept the license termsتَ هٌظْس خْاًذى ّ پزیشفتي ایي لْاًیي تیک داس کٌیذ .عپظ ،تش سّی گضیٌَ  Nextکلیک کٌیذ

.

هرحله

هفتن:

دس ایي هشحلَ دّ گضیٌَ تشای اًتخاب ًْع ًصة ّیٌذّص ّ ۰۱جْد داسد .دس صْستی کَ لصذ تَ سّص سعاًی ّ استما ّیٌذّص سا
داسیذ گضیٌَ  ّ Upgradeدس صْستی کَ لصذ ًصة ّیٌذّص  ۰۱سا دس یکی اص داسیُْای عیغتن داسیذ گضیٌَ  Customسا اًتخاب
کٌیذ .کَ دس ایي جا گضیٌَ دّم سا اًتخاب هی کٌین چشاکَ لصذ داسین ّیٌذّص  ۰۱سا تش سّی عیغتن خْد

ًصة کٌین.

هرحله

هطتن:

دس ایي جا لغوت تٌذی ( )Partitionداسیُْا ًؾاى دادٍ خْاُذ ؽذ .دس ایي هشحلَ تایذ دسایْ هشتْعَ تَ ًصة ّیٌذّص  ۰۱سا
اًتخاب کٌیذ .پظ اص اًتخاب دسایْ تش سّی گضیٌَ  ّ Formatدس ًِایت گضیٌَ  Nextکلیک

کٌیذ.

تَ ایي ًکتَ تْجَ داؽتَ تاؽیذ کَ تا فشهت کشدى یک دسایْ توام اعالعات داخل آى حزف خْاُذ ؽذ .پظ دلت داؽتَ تاؽیذ ُواى
دسایْی سا اًتخاب کٌیذ کَ لثال ّیٌذّص دس آى ًصة

ؽذٍ تْد.

هرحله نهن:

اکٌْى تایذ هٌتغش تواًیذ تا عولیات ًصة ّیٌذّص  ۰۱کاهل ؽْد .دس ایي هشحلَ اهکاى داسد عیغتن ؽوا چٌذیي تاس  Restartؽْد
کَ ایي تشای ًصة ایي ًغخَ اص عیغتن عاهل ضشّسی

اعت.

هرحله دهن:

پظ اص اتوام ًصة صفحَ  Settingظاُش خْاُذ ؽذ .دس ایي هشحلَ تایذ تٌظیوات دلخْاٍ سا تشای عیغتن عاهل اًتخاب کٌیذ.
تِتشیي حالت تشای ایي تخؼ اعتفادٍ اص حالت پیؼ فشض هی تاؽذ .تٌاتشایي تش سّی گضیٌَ  Use Express Settingsکَ دس اًتِای
صفحَ لشاس داسد

کلیک کٌیذ.

اکٌْى صفحَ ّسّد تَ اکاًت هایکشّعافت ًؾاى دادٍ خْاُذ ؽذ هی تْاًیذ تا ّاسد کشدى ایویل ّ سهضی کَ دس هایکشّعافت
داسیذّ ،اسد حغاب کاستشی خْد ؽْیذ ّ اص اهکاًات تیؾتشی کَ دس اختیاس ؽوا لشاسدادٍ ؽذٍ اعت اعتفادٍ کٌیذ .دس صْستی کَ
حغاب کاستشی ًذاؽتَ تاؽیذ هی تْاًیذ دس ُویي هشحلَ تش سّی گضیٌَ  Create a new accountکلیک کشدٍ ّ آى سا
پظ اص اتوام کاس تش سّی گضیٌَ  Nextکلیک کٌیذ تا

ایجاد کٌیذ.

ّاسد هشحلَ تعذ ؽْیذ.

اگش حالت ّسّد تَ اکاًت سا اًتخاب کشدٍ تاؽیذ تا تصْیش صیش سّتشّ خْاُیذ ؽذ .دس ایي هشحلَ هی تْاًیذ ُوگام عاصی سا
تشای تٌظیوات ّیٌذّص اًتخاب کٌیذ .تا اًتخاب گضیٌَ اّل تٌظیواتی سا کَ اص لثل تش سّی ّیٌذّص خْد داؽتیذ تا ّیٌذّص ۰۱
ُوگام عاصی هی ؽْد ّ دیگش ًیاصی تَ ًصة هجذد ایي تٌظیوات ًذاسیذ .تا اًتخاب حالت ً set this up as a new pc insteadیض تَ
هشحلَ صیش ُذایت خْاُیذ

ؽذ.

هرحله

آخر:

دس ایي هشحلَ ًیض تش سّی گضیٌَ  Nextکلیک کٌیذ .تعذ اص چٌذ دلیمَ هشاحل ًصة ّیٌذّص تَ اتوام خْاُذ سعیذ .دس ایي حالت
صفحَ هاًیتْس ؽوا تَ سًگ ُای هختلف تاسگزاسی ( )Loadخْاُذ ؽذ ّ ّیژگی ُای ّیٌذّص  ۰۱دس آى ًوایؼ دادٍ هی

دس ًِایت ًصة ّیٌذّص  ۰۱تَ اتوام خْاُذ سعیذ ّ ؽوا صفحَ دعکتاپ سا هؾاُذٍ

خْاُیذ کشد.

ؽْد.

