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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

آموزش بوت کردن 
 یدر مادربرد ها 10 یندوزو 

 مختلف

شما معموال کامپیوترتون رو از روی هارد درایو 
اصلی که سیستم عامل روش نصبه، بوت 

کنید. اما گاهی برای کارهایی مثل ریکاوری یا می
تست سیستم عامل جدید، الزم میشه ویندوز رو 

یا فلش مموری بوت کنید. ما در  CD ،DVDاز روی 
در مادربرد های  10این مقاله بوت کردن ویندوز 

شاید صفحه ی مختلف رو به شما توضیح میدیم. 
( سیستم شما کمی متفاوت باشه، Biosبایوس )

 اما روش کار تقریبا یکیه.

 .ران همراه باشیدی نتا مجلهب

 

https://netran.net/mag/?p=4528
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 10حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب ویندوز 

 
، باید از سازگاری این سیستم عامل با سخت افزار کامپیوتر یا لپ 10قبل از شروع نصب ویندوز 
حداقل به چنین  10ی مایکروسافت، برای نصب ویندوز طبق گفتهتاپ تون مطمئن بشید. 

 سیستمی احتیاج دارید:

 گیگاهرتز 1( با فرکانس CPUپردازنده )

بیتی ویندوز  64ی نسخهگیگابایتی برای  2بیتی و رم  32ی نسخهگیگابایت برای  1رم با ظرفیت 
10 

گیگابایت  60گیگابایت فضای خالی روی هارد )که برای عملکرد بهتر ویندوز توصیه میشه  32
 باشه(

 Directx 9کارت گرافیک سازگار با 

 پیکسل 600در  800نمایشگری با رزولوشن 
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چگونگی فهمیدن مشخصات کامپیوتر در  یدونید، مقالهاگه مشخصات سیستم تون رو نمی
کنه به این اطالعات بهتون کمک می z-CPU ش نرم افزارویندوز، مک و لینوکس + آموز 

 .دست پیدا کنید

 10 و شروع بوت ویندوز پیدا کردن کلید طالیی

 
استارت کنید. بعد از روشن شدن کامپیوتر، برای دسترسی به بایوس، باید کامپیوترتون رو ری

 ی تنظیمات بشید.بزنید تا وارد صفحه ،که روی صفحه نوشته شدهرو باید کلیدی 

 

https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/
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< یا ترکیبی DEL< ،>F2< ،>F1< ،>ESCکنه و ممکنه >این کلید در مادربرد های مختلف فرق می
تون نکرد و این کلیدها کاری از پیش نبردن، اگه سیستم راهنمایی باشه. Ctrl+Alt+Escapeمثل 

سرچ کنید تا کلید مناسب برای ورود به تنظیمات  رو «bios key»در کنار اسم مادربردتون عبارت 
اگه جست و جو نتیجه نداد، پایین همین مقاله اسم مادربردتون رو  بایوس رو پیدا کنید.

 .تون کنیمتا راهنمایی بنویسید

 

 استفاده می کنن UEFIاز  BIOSکامپیوترهایی که به جای 

 
 ، برای شروع، این کارها رو انجام بدید:نصب شده UEFIجای بایوس، اگه روی کامپیوتر شما به

 سیستم رو روشن کنید تا ویندوز باال بیاد.



 مختلف یدر مادربرد ها 10 ندوزیآموزش بوت کردن و 
 

 

5 

 

 
 UEFIاستارت کنید. در این حالت سیستم وارد زمان سیستم رو ریرو نگه دارید و هم Shiftکلید 

 میشه.

 
 UEFI روی در این صفحه .رو انتخاب کنید Advanced Optionsو  Troubleshootبه ترتیب 

Firmware Settings .کلیک کنید 

 UEFI. یشناجرا م یندوزهستن که قبل از بوت شدن و  ییها Firmwareهردو  UEFIو  یوسبا
نرم افزار نسبت به  ین. اکنهیم یبانیپشت یشتریب یوهایاتره و از هارد در نسبتا مدرن

بهتره که  BIOSاز  یحدبه UEFIداره. عملکرد  ترییکیگراف یتره و فضاو امن تریعسر  یوس،با
 کنه. یوسبا یگزیناون رو کامال جا رهقصد دا ینتلا

 بوت ی نهیگز کردن دایپ

 رو پیدا و انتخاب کنید. Bootی ، باید گزینه UEFIچه در محیط بایوس باشید، چه 
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در محیط بایوس برای حرکت در منوها باید از کلیدهای جهت استفاده کنید و برای انتخاب 

دارن، به شما امکان   UEFIهای جدیدتر که سیستمی اینتر رو بزنید. یک گزینه، دکمه
 استفاده از موس رو میدن.

 

این گزینه یا زیر منوی بوت قرار ترتیب بوت رو انتخاب کنید تا اولویت سیستم رو تغییر بدید. 
 .Boot Orderداره یا در بخش 

 
 

بوت شدن به  یشما برا یوتررو که کامپ ییهادستگاه یبکه ترت یهبوت فهرست یتاولو 
 یتدر اولو  یونسبت به هارد درا ی. مثال اگه فلش ممورکنهیمشخص م یره،شون مسراغ

 ی. اما اگه رویاداون باال ب یقاز طر  کنهیشما اول تالش م یستمقرار داشته باشه، س یباالتر
از  کنهیتالش م یستموجود نداشته باشه، س اییگهعامل د یستمس یا یندوزدستگاه، و  ینا

 .یادباال ب یوهارد درا یرو
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 تخاب اولویت بوت ویندوزان

 
 اینتر رو بزنید تا اون رو تغییر بدید، یا غیرفعال کنید. خواید رو انتخاب کنید وای که میگزینه

ها رو در اولویت قرار بدید یا از اولویت خارج تونید دستگاهمی –با استفاده از کلیدهای + و 
 کنید.

 یوتراون رو قبل از خاموش کردن کامپ یدفلش، با یقبوت از طر  یکه برا یدتوجه داشته باش
فهرست ظاهر  یندر ا یاحتمال وجود داره که فلش ممور ینوگرنه ا ید؛وصل کن یستمبه س

 نشه.
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از طریق دی وی دی یا فلش مموری  10بعد از اینکه سیستم رو طوری تنظیم کردید که ویندوز 

ی و گزینهبرید  Save & Exitکار به منوی برای این  باال بیاد، حاال باید تغییرات رو ثبت کنید.
Save Changes and Reset  یاSave Changes and Exit کنید تا سیستم  رو انتخاب

 استارت بشه.ری

 یجادکه ا ییراتیچون تمام تغ ید؛رو نزن discard changes and exit یینهتون باشه گز حواس
 !گردهیبه حالت اول برم یدکرد

 10بوت در ویندوز  تغییر موقت اولویت
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اگه قصد دارید فقط یک بار اولویت بوت رو در ویندوز تغییر بدید، نیازی به انجام کارهای قبلی 
رو موقتا عوض  10تونید اولویت بوت ویندوز نیست. شما با توضیحاتی که در ادامه میاد می

 گرده.قبلی برمیکنید. با این کار بعد از خاموش و روشن شدن کامپیوتر، سیستم به حالت 

 

 دارن(  Boot Menu ) که منوی بوت یکامپیوترهای 

 
های در اولویت، بعضی کامپیوترها، منوی بوت رو ترتیب چیدن دستگاهبرای کم کردن دردسر به

برای ورود به این منو، بعد از روشن شدن سیستم و قبل از ورود به محیط ویندوز، طراحی کردن. 
تونید دستگاهی رو رو بزنید. با استفاده از این منو، هربار که خواستید می <F12>< یا F11کلید >
انتخاب کنید؛ بدون اینکه نیازی به تغییر دادن  ،خواید بوت از طریق اون انجام بشهکه می

 باشه.اولویت بوت وجود داشته 
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 منوی بوت در کامپیوترهای جدیدتر

 
کنن )یعنی اکثر کامپیوترها یا لپ تاپ هایی که ویندوز استفاده می UEFIهایی که از سیستم

این اجازه رو به شما میدن که دستگاه بوت رو از منوی مربوط به  روشون نصب شده( 10یا  8
 خودش انتخاب کنید.

رو نگه دارید و سیستم رو  Shiftبرای انجام این کار، وقتی در محیط ویندوز هستید کلید 
 کنه.ید. در این حالت، سیستم شما رو به منوی بوت هدایت میاستارت کنری

تونید از هایی که میرو انتخاب کنید تا فهرست دستگاه Use a deviceی در این صفحه گزینه
 اد.رو بوت کنید به نمایش دربی 10دوز ها وینطریق اون
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 :ی بیشتربرای مطالعه

 10آموزش ریست کردن ویندوز 

 در ویندوز USB های برطرف کردن ارور شناسایی نشدن پورتراه

 در ویندوز چیست؟ + آموزش ورود به سیف مود Safe Mode حالت
 

 حرف آخر

. با توجه یستن یاحرفه یمختص کاربرها DVD یافلش  یاز رو 10 یندوزگرفتن بوت کردن و  یاد
رو از  یندوزکه و  یریدبگ یاد یده، باعامل وجود دار  یستمس یاحتمال خراب  یشههم ینکهبه ا
 یمقاله سع ینکارتون عقب نمونه. ما در ا ی،تا در مواقع ضرور یدهم اجرا کن یگهد یهاراه

. اما اگه هنوز هم یمبد یحشکل ممکن توض ینتر سادهرو به 10 یندوزکردن و  تبو یمکرد
تا  یدبذار  یونرو با ما در موجود داره که براتون گنگه، در بخش کامنت اون  یمراحل  یاها بخش

 .یمکن ییشما رو راهنما

https://netran.net/mag/reset-windows-10/
https://netran.net/mag/fix-the-error-of-not-recognizing-the-usb-port/
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