
منتشر شد و تا   2015های مایکروسافت برای کامپیوترهای شخصیه که تو جوالی سال  آخرین نسخه از سیستم عامل   10ویندوز  
امروز آپدیت های بزرگی رو دریافت کرده تا هدف مایکروسافت برای تبدیل این نسخه به آخرین ورژن ویندوز محقق بشه . تو  

ترین تغییرات میتونم به تغییر رابط کاربری، اضافه  ت زیادی ایجاد شده که از مهم این نسخه به نسبت ویندوزهای قبلی تغییرا
 .شدن دستیار شخصی کورتانا، اکشن سنتر، مرورگر اج ، ویژگی کانتینیوم و … اشاره کنم

 10 ویندوز نصب نیازهای  پیش
وین کافیه. حداقل    10دوز  برای نصب  برای نصب  معمولی هم  قدرت  با  کامپیوتر  یک  و  نداریم  احتیاج  قدرتمندی  به سیستم 

 :به ترتیب زیره 10مشخصات الزم برای نصب ویندوز 

 یا سریعتر  (GHz) گیگاهرتز  1پردازنده:  •

 بیتی(  ۶۴گیگابایت ) 2بیتی( یا   ۳2گیگابایت ) 1رم:  •

 بیتی  ۶۴گیگابایت برای   20بیتی و   ۳2ت برای گیگابای 1۶فضای آزاد هارد دیسک:  •

 Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 driver : کارت گرافیک •

 

 10 ویندوز مدیای  سازی  آماده
ویندوزو نصب کنید یا از طریق فلش مموری. اگه   DVD باید مشخص کنید که میخواید با استفاده از  10برای نصب ویندوز  

رو دانلود کنید و روی فلش بریزید یا اصطالحا فلش رو بوتیبل کنید،   10سیستم دومی در دسترس دارید که باهاش فایل ویندوز  
استفاده    )فلش  کردن بوتیبل)   تریه بنابراین برای اجرای این روش میتونید از مقاله ی  استفاده از فلش راه حل بهتر و کم هزینه

 DVD ویندوز کنید. اما اگه به هیچ سیستمی دسترسی ندارید بهترین راه حل نصب ویندوز باکنید تا فلشتون رو آماده ی نصب  
 .حساب میشه که میتونید از فروشگاه های معتبر دیسک ویندوز رو بخرید و سیستم عاملو نصب کنید 

 
  BIOS تنظیم

ردید، باید از توی تنظیمات بایوس  خب حاال که تصمیم گرفتید ویندوز رو از روی دی وی دی یا فلش نصب کنید و آمادشون ک
تا سیستم موقع باال اومدن بتونه فرآیند نصب رو از روی اون   DVD سیستم، اولویت بوت سیستمو بزارید روی فلش مموری یا

 :مدیا اجرا کنه. برای اینکار چندین قدم الزمه که باید با دقت انجامش بدید 

  BIOS به ورود
  ،  Del ،  F2  ،  F10  ،  F12 های  دکمه  از  یکی  شدنش  روشن  از  بعد   بالفاصله  و  کنید   روشن   رو  کامپیوترتون  باید   مرحله  اولین  تو
 ESC  ورود   ی  دکمه  چون  بشه  تبدیل  کارتون  بخش  ترین  سخت  به  مرحله  این  ممکنه  بشید.  بایوس  محیط  وارد  تا  دارید   نگه  رو  

 .کنید  سرچ  گوگل تو بشه الزم   و بشه هم این از تر سخت ممکنه کارتون  باشید  هداشت  تاپ لپ  اگه میکنه، فرق مدل  به مدل
 

اونایی که میخوان با لپ تاپ وارد بایوس بشن کارشون یخورده سخت تره برای همین باید مدل لپ تاپتون رو با ترکیب زیر  
 + برند مدل  + Bios Key :تو گوگل سرچ کنید تا دکمه ی مربوط به ورود به بایوس رو بفهمید 

 
  Asus N55 Bios Key به عنوان مثال

 

 .بعد از ورود با صفحه ای شبیه عکس زیر مواجه میشید که البته ممکنه کامال متفاوت با سیستم امروزی شما باشه

https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b4/


 

  ”Boot“تنظیمات   قسمت  به ورود
 Boot یا Order Boot مثل  ای  دیگه  های   اسم  با  قسمتو  این  معموال  ،بگردید  Boot اسم  با  منویی  دنبال  باید   مرحله  این  تو
 priority  کنید  می پیدا  هم. 
 

 



 بوت  اولویت  عنوان  به مدیا انتخاب
 Flash ی  گزینه  دارید   فلش  اگه  اما  بزارید  CDROM رو  بوت  برای  سیستم  اول  اولویت  باید   میکنید   استفاده   ویندوز DVD از  اگه

 Drive برای   رو  زدید   شما  که  ای  گزینه   اومدن   باال  موقع  سیستم   تا  کنید   انتخاب   باید   رو   شماست   فلش   نام   هم  که  ای  گزینه  یا  
 .باشه داشته  هایی تفاوت سیستمتون مادربورد  به توجه  با نهممک هم قسمت  این  کنه.  انتخاب اجرا

 

 

 بوت  تنظیمات  ذخیره
  ای  دکمه چه که شده نوشته صفحه پایین  معموال اینکار برای بشن، اعمال تا کنید  ذخیره رو تنظیمات باید  هم آخر ی مرحله تو
 .بشه سیو تنظیماتتون تا بزنید  رو
 

  ریستارت   اتوماتیک  بصورت  سیستم  ذخیره  از  بعد 
  سیستم   باشه  شده  انجام   درست  مراحل  اگه  و  میشه
  الزمه  که  میده  نمایش  رو Key” Any “Press پیغام 
  وارد   تا  بدید   فشار  کیبوردو  روی  های  دکمه  از  یکی

 .بشید  ویندوز نصب
  

 

 

 



 10 ویندوز نصب
 :دو تا راه حل داریم 10برای نصب ویندوز 

 10آپدیت ویندوز قدیمی تر به ویندوز  •

 Clean Install به روش  USB یا  DVD نصب ویندوز از روی •

به دلیل مشکالتی که ممکنه ویندوز قبلی شما داشته باشه خیلی   روش اول که همون آپگرید ویندوز به نسخه ی جدیدتره 
 Clean Install چون ممکنه مشکالت قبلی با تغییر ویندوز ار بین نرن، برای همینم پیشنهاد میکنم از روش  پیشنهاد نمیشه

استفاده کنید که باعث میشه ویندوز به صورت کامل عوض بشه . ما هم تو این آموزش از روش دوم استفاده میکنیم که کاربردی  
 .تره

و انتخاب بوت سیستم از روی اون مدیا ، وارد   DVD ردن فلش مموری بوتیبل یابعد از انجام همه ی مراحل باال یعنی آماده ک
بخش اصلی میشیم. اگر همه چیز درست انجام شده با تصویری مثل عکس زیر مواجه میشید که به این معنیه که اولین قدمو 

 .درست برداشتید 

 

 زبان  انتخاب مرحله
ک گزینه داره که اونم  این مرحله به تنظیمات زبان مربوط میشه . گزینه ی اول برای تغییر زبان نصب ویندوزه که معموال فقط ی 

 انگلیسیه بنابراین به فکر تغییرش نباشید. گزینه ی دوم هم مربوط به تنظیمات زمان و ارز سیستمه که این گزینه رو باید روی
Persian تنظیم کنید . با مشخص کردن Persian  کنه  تو این گزینه، به طور اتوماتیک فیلد سوم هم به زبان فارسی تغییر می

 .کلیک کنید تا وارد مرحله بعد بشید  next کافیه روی دکمه  و شما فقط



 

 
  now Install انتخاب

روی باید  مرحله  این  چاره  Install now تو  البته  که  کنیم  نداریم  کلیک  هم  ای  دیگه   �� ی 
وجود داره و زمانی ازش استفاده میکنیم که ویندوزمون مشکالتی   Repair your computer اون پایین یه گزینه ای به اسم

 .( رو بخونید 10براش پیش اومده باشه، اگه شما بعدا تو همچین وضعیتی گرفتار شدید میتونید مقاله ی )تعمیر ویندوز 
 

 

 ویندوز ی  نسخه انتخاب



ما شامل چندین نسخه بشه که تو این مرحله میتونید نسخه ای که میخواید نصب بشه رو انتخاب کنید. ممکنه فایل ویندوز ش
 .ویندوزه که تو این آموزش هم همین نسخه رو نصب میکنیم Pro پیشنهاد من نسخه ی

 

 قوانین  با موافقت
 I accept the license قوانین استفاده از ویندوز تو این مرحله نمایش داده میشه که برای موافقت با اون باید تیک گزینه

term رو بزنید و روی next د کلیک کنی. 

 

 نصب  نوع انتخاب



 :تا گزینه نمایش داده میشه  تو این مرحله دو
های قبلیتون رو  اگه روی سیستم شما ویندوز نصب باشه و شما بخواید فایل ها، تنظیمات و برنامه  :(Upgrade) گزینه اول

 .بدون تغییر نگه دارید، باید از این گزینه استفاده کنید 
ندوز فعلی رو کامال  این گزینه برای زمانیه که هیچ ویندوزی روی سیستم نداریم یا اینکه میخوایم وی :(Custom) گزینه دوم 

 .پاک کنیم و یه ویندوز جدید بریزیم
 .تو این آموزش من گزینه دوم رو زدم و بر اساس اون پیش میرم 

 

 

 
 10 ویندوز بندی پارتیشن

پارتیشن بندی هارد مثل تقسیم یه خونه به چندین بخش میمونه، اینجوری بهتر میشه از همه ی فضاها استفاده کرد. تو این 
مرحله میتونید هاردتون رو به پارتیشن های کوچک تر تقسیم کنید تا مدیریت فایل ها و دسترسی به اونها راحت تر باشه. این  

یی روی سیستم دارید باید تو این مرحله به شدت دقت کنید چون با یه اشتباه میتونید تمام نکته رو بگم که اگه از قبل فایل ها
فایل هاتون رو پاک کنید بنابراین توصیه میکنم حتما مقاله ی پارتیشن بندی ویندوز رو بخونید. برای شروع نصب ویندوز 

 .لیک کنید ک next میتونید پارتیشن موردنظر برای محل نصب رو انتخاب کنید و روی



 

 ویندوز  های  فایل کپی
دقیقه تا یک ساعت زمان ببره. بعد از تکمیل کپی فایل های ویندوز   5نصب ویندوز با توجه به مشخصات سیستمتون ممکنه از  

 .سیستم یه بار ریستارت میشه و وارد بخش دوم نصب ویندوز میشه

 



 ناحیه  انتخاب
به بخش بعدی   Yes باید کشوری که توش زندگی میکنید مشخص کنید. پس از انتخاب ایران با کلیک روی گزینه  تو این بخش

 .میریم

 

 10 ویندوز کیبورد اول  زبان انتخاب
 .این قسمت رو بدون تغییر بزارید بمونه چون نیاز داریم که زبان اول ویندوز انگلیسی باشه

 



 کیبورد  زبان دومین انتخاب
کلیک و تو   Add layout تو این مرحله باید زبان فارسی رو به عنوان زبان دوم کیبورد اضافه کنیم که برای اینکار کافیه روی

 .رو انتخاب کنیم Persian گزینهقسمت بعد 

 

 فارسی  زبان قالب انتخاب
رو انتخاب   Persian برای زبان فارسی قالب های متفاوتی وجود داره که البته برای ما کاربردی نداره، همون گزینه ی اول یعنی 

 .کلیک میکنیم Add Layout و روی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شبکه  به اتصال 
که بعدا هم میشه این تنظیمات رو  (، با توجه به اینتو این قسمت ویندوز میخواد که به یه شبکه وصل بشید )وای فای/کابل

 .که تو گوشه سمت چپ قرار گرفته این مرحله رو رد کنیم Skip for now تونید با کلیک روی دکمهانجام داد، می

 
 مایکروسافت  اکانت تنظیمات

روسافت ازتون میخواد که سیستم رو به اکانت مایکروسافتی خودتون وصل کنید تا به ویژگی هایی که تو  تو این بخش مایک
 Continue with limited setup تصویر میبیتید دسترسی پیدا کنید. این کار ضرورتی نداره و میتونید با کلیک روی دکمه

 .یشه و بعد از باال اومدن وارد بخش بعدی تنظیمات میشید برید مرحله ی بعدی. بعد از این مرحله سیستم یه دفعه ریست م

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اکانت  نام تنظیم
 .تو این مرحله شما باید یک نام کاربری برای اکانتتون انتخاب کنید که میتونه هرچیزی باشه و تفاوتی نداره

 

 عبور رمز انتخاب
اگه میخواید روی ویندوز رمز بزارید تا جلوی دسترسی بقیه رو بگیرید فقط کافیه رمزتون رو تو این قسمت وارد کنید. اگر هم  

 .نیازی به رمز ندارید میتونید این بخش رو خالی بزارید و برید مرحله بعدی

 

 

 

 

 

 

 



 ها   سرویس کردن مشخص
شه که شما بسته به نوع استفادتون میتونید اونارو فعال یا غیرفعال کنید، های ویندوز نشون داده میتو این قسمت سرویس 

ها فعاله اما هم تو این مرحله و هم بعد از نصب ویندوز میتونید این سرویس هارو غیرفعال کنید. فرض همه گزینه به طور پیش 
 �� یکنممن که خودم همیشه همرو غیرفعال م

ده محل دقیق شما را تشخیص بدن و ازش برای  های مایکروسافت اجازه می این سرویس به اپ  :location گزینه •
 .نمایش اطالعات فیلترشده بر اساس محل جغرافیایی شما استفاده کنن

به منظور    ارسال اطالعاتی از جمله اطالعات مرورگر، موارد تایپ شده و … به مایکروسافت :Diagnostics گزینه •
 .ها و محصوالت این شرکتبهبود سرویس 

سازی افزارهای مورد استفاده شما برای اکانت شما شخصی نمایش تبلیغاتی که بر اساس نرم  :ads Relevant گزینه •
 .شدس

این گزینه مربوط به تشخیص صداس و فعال کردنش به کورتانا )دستیار مجازی  :Speech Recognition گزینه •
 .ده که صدای شما را جهت دریافت دستورات دریافت کننویندوز( و استور مایکروسافت اجازه می 

مایکر :Tailored Expriences گزینه • به  اطالعات  ارسال  دسترسی  و  اجازه  هم  گزینه  بهبود  این  جهت  وسافت 
 .محصوالتش رو میده

 

 
  



نصب ویندوز شما به اتمام میرسه و بعد از چنددقیقه که ویندوز همه  Accept با غیرفعال کردن گزینه های دلخواه و کلیک روی
 .میشید  10ی تنظیمات رو اعمال کرد)تصویر زیر(، شما وارد صفحه ی ویندوز 

 

 .فاده کنید استفاده کنید تا بدون دردسر از ویندوز است  (10 ویندوز کردن  اکتیو) هم میتونید از مقاله ی 10برای فعالسازی ویندوز 
 

https://netran.net/mag/%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/

