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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
 

 10 یندوزآموزش نصب و
 به صورت گام به گام

ه به هر سیستمی برای اینکه بتونه کارش رو شروع بکن
از بهترین  10عامل نیاز داره. ویندوز یک سیستم

ی نیازهای شما محصوالت مایکروسافته که تقریبا همه
خیلی راحته اما  10کنه. نصب ویندوز رو برآورده می

ی کار فلش بوتیبل آشنایی یا نحوه BIOS اگه با فضای
نداشته باشین، ممکنه دردسر ساز باشه. در این مقاله 

رو آموزش بدیم، با  10حل نصب ویندوز خوایم مرامی
 .ما همراه باشین

 

https://netran.net/mag/آموزش-نصب-ویندوز-10/
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از بهترین  10عامل نیاز داره. ویندوز هر سیستمی برای اینکه بتونه کارش رو شروع بکنه به یک سیستم
خیلی  10کنه. نصب ویندوز ی نیازهای شما رو برآورده میوسافته که تقریبا همهمحصوالت مایکر

ی کار فلش بوتیبل آشنایی نداشته باشین، ممکنه دردسر ساز یا نحوه BIOS راحته اما اگه با فضای
 .رو آموزش بدیم، با ما همراه باشین 10خوایم مراحل نصب ویندوز باشه. در این مقاله می

 10نیازهای نصب ویندوز پیش

 1تصویر 

ای برای اجرا شدن به یک حداقل سیستمی نیاز داره. شما افزار یا هر چیز دیگهعامل، نرمهر سیستم
 :افزارهای زیر رو داشته باشینروی سیستمتون باید حداقل سخت 10برای نصب و اجرای ویندوز 

 CPU:  ترگیگاهرتزی یا سریع 1سی پی یو 
 RAM:1  بیتی 64نسخه  10گیگابایت ویندوز  2 بیتی، 32نسخه  10گیگابایت برای ویندوز 
 STORAGE:  گیگابایت فضای خالی در هاردتون داشته باشین 32حداقل. 
 GPU: گرافیکتون باید از DirectX 9 پشتیبانی کنه. 

 .به ترتیب رو بهتون یاد میدیم 10در ادامه مراحل نصب ویندوز 
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 Bootable ایجاد مدیای

 

 2تصویر 

 :وجود داره 10نحوه نصب ویندوز  دو

  با 10نصب ویندوز DVD 
  با فلش 10نصب ویندوز 

رو پرداخت کنین. کافیه فلش  DVD یمموری بهتره و دیگه نیازی نیست هزینه ویندوز با فلش نصب
دانلود شده رو  10کنین و ویندوز  Bootable یا ابزار نصب ویندوز مایکروسافت RUFUS افزاررو با نرم

 .کنین Bootable هم خیلی آسونه و حتی نیازی نیست که DVD روی اون بریزین. نصب با

 BIOS م کردنتنظی

بشه یا به اصطالح  Boot سیستم بشیم. برای این کار قبل از اینکه سیستم BIOS اول از همه باید وارد
 یا Del ،F2 ،F10، F12  باال بیاد، باید کلید مخصوصی رو در کیبورد فشار بدین. این کلیدها معموال

ESC  سیستم نوشته شدههستن. این کلید معموال در زیر صفحه مشکی قبل از باال اومدن. 

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%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-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7/
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این مرحله ممکنه خسته کننده بشه براتون ولی اگه کلید مورد نظر رو پیدا کنین، با چند بار فشار 
 .میشین BIOS دادن اون به راحتی وارد تنظیمات

 3تصویر 

ای داشته باشن. کلید دیگه BIOS تاپ ممکنه برای وارد شدن به تنظیماتهای لپبعضی از مدل
عنوان تاپتون رو سرچ کنین بهمدل لپ BIOS برای اینکه بفهمین اون دکمه کدومه در گوگل کلید

 .Asus N55 BIOS Key :مثال

مواجه میشین. البته این صفحه بسته  3شدین با یک صفحه شبیه عکس  BIOS حاال که وارد تنظیمات
 طور کلی این تنظیمات رو باید ببینین. در تنظیماتبه برند و مدل مادربرد ممکنه متفاوت باشه؛ ولی به

BIOS دنبال سربرگ Boot بگردین و واردش بشین. Boot ای مثلهای دیگهممکنه اسم Boot Order 
 .هم داشته باشه Boot Priority یا

 رو روی اون ریختیم رو در باالترین اولویت 10که ویندوز  Bootable ی بعد اینه که اون مدیایمرحله
Boot اولین اولویت رو باید رو نصب کنین 10خواین ویندوز قرار بدیم. مثال اگه با فلش مموری می ،

یا اسمی که شما روی  USB ،Flash Memory هایروی اون فلش مموری قرار بدین که معموال با اسم
قرار  CD-ROM کنین باید اولویت اول رواستفاده می DVD فلشتون گذاشتین هم دیده میشه. اگه از

 .بدین
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 4تصویر 

 .کنین Save رو عوض کردین، تنظیمات رو Boot خب حاال که اولویت

 

 5تصویر 
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 Press Any بعد سیستم خودش ریستارت میشه و اگه مراحل رو درست انجام بدین، سیستم پیغام
Key رو نمایش میده. یکی از کلیدهای کیبورد فشار بدین تا وارد مرحله نصب بشین. 

 : بررسی اولیه و تاریخ انتشار + ویدیو لو رفته 11ویندوز  :ی مرتبطمقاله

 10نصب ویندوز 

 6تصویر 

تونین کال ویندوز قبلی رو پاک کنین و ویندوز تونین ویندوز قبلیتون رو ارتقا بدین هم میشما هم می
کنین. اما روش اول یعنی ارتقا توصیه نمیشه؛ چون ممکنه مشکالت ویندوز قبلی به  جدید نصب 10

 .جدید منتقل بشه 10ویندوز 

هم گفته میشه که اول ویندوز قبلی رو پاک و بعد ویندوز جدید رو  Clean Install به روش دوم
 .کنیمکنه. ما در این آموزش از روش دوم استفاده مینصب می

https://netran.net/mag/windows-11-first-look/
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بوتیبل و انتخاب اون مدیا  DVD ی مراحل قبلی یعنی آماده کردن فلش مموری یامهبعد از انجام ه
چی رو درست انجام داده باشین، تصویر عنوان اولویت اول بوت، وارد بخش اصلی میشیم. اگه همهبه
 .بینین. این یعنی وارد مرحله بعد شدیمرو روی صفحه می 6

 10انتخاب زبان قبل از نصب ویندوز 

خواد که زبان و مشخصات دیگه مثل ساعت ، ویزارد از شما می10آموزش نصب ویندوز  مرحلهاولین 
های این مرحله به خودتون بستگی داره ولی پیشنهاد سیستم و واحد ارز اون رو انتخاب کنین. انتخاب

نظیم یا همون فارسی ت Persian و زمان و واحد ارز رو روی English (United States) میشه زبان رو
وارد  Next کنه. با کلیک روی گزینهطور اتوماتیک تغییر میکنین. با تغییر فیلد دوم، فیلد سوم هم به

 .مرحله بعد میشین

 7تصویر 
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 Install Now انتخاب

شروع  10راهنمای نصب ویندوز  کلیک کنین تا ویزارد یا Install Now یدر این مرحله باید روی گزینه
هم وجود داره که برای موقعیه که  Repair your computer ی دیگه به نامبه کار کنه. البته یک گزینه

 .ویندوزتون دچار مشکل شده. با اون گزینه کاری نداشته باشین و ادامه بدین

 8تصویر 

 10ی ویندوز انتخاب نسخه

داشته باشه این صفحه نمایش داده  10ی مختلف از ویندوز اگه فایل نصبی ویندوزتون چند تا نسخه
 .استبهترین نسخه  Windows 10 Pro یمیشه. برای مصارف عادی و معمولی نسخه
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رو  I don’t have a product key یسازی خواست، گزینهاگه در یکی از مراحل از شما کد فعال
 .رو انجام بدین 10اکتیو ویندوز  دا میتونینبزنین چون بع

 9تصویر 

 .های اون هم قبال صحبت کردیمو نسخه 10انواع ویندوز  راجع به

 موافقت با شرایط و قوانین

رو قبول و از قوانین  10خواد که شرایط استفاده از ویندوز از شما می 10در این مرحله از نصب، ویندوز 
روشن میشه  Next یگزینه I Accept the license term مایکروسافت پیروی کنین. با زدن تیک گزینه

 .تونین روی اون کلیک کنینو می

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/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
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 10تصویر 

 انتخاب نوع نصب

خواین ویندوزتون رو ارتقا بدین طور که قبال گفتیم باید انتخاب کنین که میمونخب در این مرحله ه
خواین ویندوز رو کامال پاک کنین و ویندوز ها رو نگه دارین، یا اینکه میهای قبلی و فایلو برنامه

یا همون پاک کردن قبلی و نصب جدید رو  Custom جدید نصب کنین. ما در این آموزش گزینه
 .کنیممیانتخاب 

 .خیلی آسونه 10نترسید چون طریقه نصب ویندوز  advanced از اسمش که نوشته
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 11تصویر 

 10بندی ویندوز پارتیشن

بندی هارد مثل تقسیم یک خونه به چند بخشه. این موضوع به خودتون بستگی داره که پارتیشن
ها و اطالعات روی یک درایو ذخیره بشن یا در چند درایو مختلف. همچنین در این ی فایلمثال همه

نین که ویندوز روی کدوم درایو نصب بشه و اگه اون درایو فضای کافی برای کمرحله شما انتخاب می
 .نداشته باشه، به شما اجازه میده که اون درایو رو فرمت کنین 10نصب ویندوز 

آپ بگیرین و در های اون درایو یک بکبرای اینکه نصب ویندوزتون بی نقص باشه، بهتره از فایل
 .این مرحله فرمتش کنین

 .رو بزنین تا وارد مرحله بعد بشین Next بعد از اینکه درایو مورد نظر رو انتخاب کردین، گزینه
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 12تصویر 

 Copying Windows files های ویندوزکپی شدن فایل

ساعت طول  1دیقه تا  5افزارهای سیستمتون ممکنه از نصب ویندوز بسته به مشخصات و سخت

صورت کامل کپی شد، سیستم ریستارت میشه و وارد بخش های ویندوز بهبکشه. بعد از اینکه فایل

 .دوم میشین
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 13تصویر 

 انتخاب ناحیه

و بزنین هم جاهای دیگه، در این بخش ویندوز محل زندگی شما رو خواسته که میتونین هم ایران ر
 .تونین بعدا تغییرش بدینکه خیلی تفاوتی نداره و می

 

 14تصویر 
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 :مقاالت مرتبط
 10غیرفعال کردن آنتی ویروس ویندوز 

 کردن فایروال ویندوزغیرفعال

 10انتخاب زبان اول و دوم کیبورد ویندوز 

قرار بگیره چون  US ی بعدی کیبورد اصلی و اول ویندوز رو باید تنظیم کنین که باید رویدر مرحله
 .زبان انگلیسی برای مراحل بعدی نیازه

 15تصویر 

 کنین که میتونینپرسه که از کدوم زبان به عنوان زبان دوم استفاده میمرحله بعد ویندوز از شما می
Persian (iran) رو انتخاب کنین. 

https://netran.net/mag/deactive-antivirus/
https://netran.net/mag/deactive-firewall/
https://netran.net/mag/deactive-firewall/
https://netran.net/mag/deactive-firewall/
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 16تصویر 

داره که ویندوز بعد از انتخاب این زبان، نوع قالبش رو  10های متفاوتی در ویندوز زبان فارسی قالب

 .تنظیم کنین Persian پرسه. این قالب رو روی همونهم از شما می

 اتصال به شبکه

فای یا کابل( تا اتصالتون به خواد که به یک شبکه وصل بشین )وایدر این قسمت ویندوز از شما می

 I don’t have یا Skip for now یتونین رد کنین و گزینهاینترنت برقرار بشه. این مرحله رو می

internet رو بزنین. 
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 17تصویر 

 تنظیمات اکانت مایکروسافت

خواد یک اکانت مایکروسافت رو ، ویزارد ازتون می 10ویندوز در این مرحله از آموزش نصب ویندوز 

بینین. این کار الزامی نیست به ویندوزتون وصل کنین. این اتصال یکسری مزایا داره که در تصویر می

ی. با تموم شدن ردش کنین و برین مرحله بعد Continue with limited setup یتونین با گزینهو می

خواین اکانت این مرحله سیستم ریستارت میشه و وارد بخش بعد میشین. البته اگه می

ترین در ویندوز به آسان Microsoft فعال سازی اکانت یمایکروستافتتون رو فعال کنین، به مقاله

 .بزنین سر روش

https://netran.net/mag/microsoft-account/
https://netran.net/mag/microsoft-account/
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 18تصویر 

 تنظیم نام و پسورد اکانت

تونین هر چیزی در این مرحله شما باید یک نام کاربری برای اکانت ویندوزتون انتخاب کنین که می
 .رو امنتخاب کنین

 

 19تصویر 
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خواد که یک پسورد یا رمز عبور برای اکانت بعد از اینکه نام رو انتخاب کردین ویندوز ازتون می
 Next تونین این فیلد رو خالی بذارین ون میسیستمتون تنظیم کنین. البته اگه نیازی به پسورد نداری

 .رو بزنین

 20تصویر 

 های شخصی و خصوصیتنظیم کردن سرویس

ها رو فعال یا غیر فعال تونین اونهای ویندوز نشون داده میشه که شما میدر این قسمت، سرویس
ها رو ها فعاله و حتی بعد از نصب ویندوز هم میتونین اونی گزینهطور پیش فرض همهکنین. به

 .ها رو غیر فعال کنینی گزینهر بدین. معموال بهتره همهتغیی
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 21تصویر 

 :اند ازها عبارتبعضی از این گزینه

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

 گزینه Diagnostics: به … رسال اطالعاتی از جمله اطالعات مرورگر، موارد تایپ شده وا
 .ها و محصوالت این شرکتمنظور بهبود سرویسمایکروسافت به

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

 گزینه Speech Recognition:  که مربوط به تشخیص صداست و فعال کردنش به کورتانا
)دستیار مجازی ویندوز( و استور مایکروسافت اجازه میده که صدای شما رو جهت دریافت 

 .دستورات دریافت کنن
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 گزینه Tailored Expriences:  این گزینه هم اجازه و دسترسی ارسال اطالعات به مایکروسافت
 .هت بهبود محصوالتش رو میدهج

کلیک کنین تا نصب ویندوز تموم بشه. بعد  Accept ها رو تنظیم کردین، روی گزینهبعد از اینکه گزینه
 10ی تنظیمات رو اعمال کرد مثل تصویر زیر، شما وارد صفحه ی ویندوز از چند دقیقه که ویندوز همه

 .میشین

 حرف آخر

در حال حاضر جزو بهترین  10آموزش دادیم. ویندوز رو  10نصب ویندوز  در این مقاله
های موجود محسوب میشه و نصب نسبتا آسونی داره. در حین نصب سیستمتون رو عاملسیستم

 .ها مختل بشه و ایجاد مشکل کنهی فایلخاموش نکنین و از برق نکشین چون ممکنه همه

آموزش بتونه کمکتون کنه. اگه سوالی راجع  مرسی که تا اینجا همراه نتران بودین و امیدواریم که این
 .دارین از ما بپرسین 10به نصب ویندوز 

 


