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تاریخ انتشارNetherlands 2018 توسط عبدالکبیر آیا می خواھید ویندوز ۰۱ را بر روی دسکتاپ و یا لپ تاپ خود 

نصب کنید .این آموزش تصویری نصب ویندوز ۱۰ می باشد کھ بسیار شبیھ بھ نصب ویندوزھای قبلی میباشد  
من فقط برای اینکھ موقع نصب اعتماد بھ نفس بیشتری داشتھ باشید این آموزش تصویری را برای شما 

. تصمیم گرفتم یک آموزش ساده برای نصب نسخھ  ویندوز  ۰۱برای شما آماده کنم

 مرحلھ اول : شما می توانید نسخھ  ویندو راازسایت  www.kabirict.com  بطوررایگان دانلود کنید. 

برای استفاده از این سیستم عامل آن را بر روی دی وی دی رایت کنید یا بر روی یک فلش کھ قابلیت مرحلھ دوم :شما 

بوت شدن باشد کاپی نماھید وقتی کھ سیستم خود را بوت می کنید صفحھ شبیھ عکس زیر می بینید 

http://www.kabirict.com/
https://www.facebook.com/kabirict


این قسمت مربوط بھ انتخاب زبان است  درست مثل ویندوز ۷ و۸  کھ نیازی نیست چیزی را تغییر بتین فقط باالی دکمھ Next کلیک کنید 

دراین صفحھ  ھم تنھا روی  دکمھ Install کلیک کنید تا وارد مراحل نصب شوید.



ویندوزدرحال استارت شدن 

دراین مرحلھ بسیاراساس اگرازالیسنس اصلی ویندوزاستفاده میکنید اطالعات الیسنس خودرا درکادرمربوط وارد کرده

ودرصورتیکھ ازنسخھ کرک شده استفاده می کنید بدون واردکردن ھیچ اطالعات بروی

Skip کلیک نماھید  



در این صفحھ شما می تونید انتخاب کنید کھ آیا می خواید ویندوزخود را ارتقاء دھید  یا اینکھ یک نصب ویندوز جداگانھ 
جدید داشتھ باشید . روی گزینھ پاینی Custom : install Windows only کلیکنمائید 

در این مرحلھ باید تعیین بھ پارتیشن بندی پپردازید وبرای ھرپارتیشن جدید باید ګزینھ  New راانتخاب نماھید .کھ من دراین بخش 
یک ھارددیسک را بھ ۳ ھارددیسک مختلف وحجم ھای مختلف تقسیم مینمایم 

 Drive Options توجھ داشتھ باشید ... اگر سیستمتان پارتیشن بندی نشده باشد... در اینجا با گزینھ
 می توانید درایو ایجاد کنید توجھ کنید مثال برای ۷۰ گیگ در کادر مورد نظر باید عبارت  ۷۰۰۰۰ را وارد کنید... 



حجم ھاردیسک موردنظررا انتخاب نماھید کھ من دراینجا اولین دیسک خودرا ۷۰ جی بی انتخاب مینمایم وبعدا دکمھ   Applyکلیک کنید تا 
شود.  تنظیمات انجام

توجھ کنید مثال برای ۷۰ گیگ در کادر مورد نظر باید عبارت ۷۰۰۰۰ را وارد کنید.

بعدا" تنھا دکمھ  OK رافشارداده



بعد ازفشارآوردن باالی  OK دراینجا مشاھده اولین ھارددیسک خود میشویم ودرمرحلھ بعدی شروع بھ ساختن دومین 
ھارددیسک میپردازیم 

دراین قسمت بازھم طبق دستور اولی بخاطراضافھ ساختن ھرھارددیسک جدید باالی  New کلیک گردد تا 
بخاطرانتخاب حجم ھارددیسک دومی فعال گردد  



بازھم طبق دستور ھارددیسک اولی حجم موردنظر ھارددیسک دومی خود را انتخاب نماھید کھ من دراینجا دومین دیسک 
خودرا بطورمثال۱۵  گیگ انتخاب مینمایم وبعدا"بخاطرفعال شدن ھارددیسک دومی باالی دکمھ  Apply کلیک کنید تا تنظیمات 

انجام شود.  توجھ کنید مثال برای ۱۵ گیگ در کادر مورد نظر باید عبارت ۱۵۰۰۰ را وارد کنید... 

دراین مرحلھ طبق دستور اولی ودومی بازھم بخاطراظافھ ساختن ھارددیسک  سومی باالی دکمھ New  فشارداده  تا 
بخاطرانتخاب حجم ھارددیسک سومی فعال گردد   



دراین مرحلھ طبق دستورھارددیسک اولی ودومی حجم موردنظر ھارددیسک سومی خود را انتخاب نمائید  کھ من دراینجا سومین وآخرین ھارددیسک  
خودرا بطورمثال۲۰ گیگ انتخاب مینمایم وبعدا بخاطرفعال شدن ھاردیسک سومی باالی دکمھ  Applyکلیک کنید تا تنظیمات انجام شود.  

دراین مرحلھ شاھد آخرین وسومین ھارددیسک خود میباشیم



بعد ازتکمیل مراحل پارتیشن بندی کھ دراینجا  یک ھارددیسک خودرا بھ ۳ قسمت وبا حجم ھای مختلف تقسیم بندی نمودیم کھ عبارتند از
 :C - بخاطر نصب ویندوز جدید

 :D - بخاطرفایل ھای مھم بطورمثال عکس ویا فلم 
  :E -  بخاطر بکاپ مکمل ویندوز 

 بعد ازتکمیل تمام مراحل در این مرحلھ باید پارتیشن مناسب برای نصب ویندوز را مشخص کنید کھ دراین جا 
اولین پارتیشن  ھادردیسک سی بوده وبعد ازانتخاب پارتیشن مناسب بروی Next کلیک کنید 



 در این صفحھ مراحل مورد نظر بھ صورت خودکار طی خواھد شد و ویندوز ممکن است چند بار استارت شود ... در این حالت 
صفحھ ھای بوت شدن ویندوز را کھ طی کردیم دوباره تکرار می شود .. و برای بوت شدن در صفحھ ھای ابتدایی کلیدی را 

فشار ندھید و  بگذارید خودش مراحل را طی کند  مدت زمان نصب ویندوز بین ۲۰ الی ۲۵ دقیقھ بھ طول می انجامد. 

پس از نصب ویندوز سیستم یکبار Restart می شود. 



بعد از گذراندن تمام مراحل  ویندوز Restart میشود

ویندوزدرحال استارت برای اولین بار 



 پس از این مرحلھ باالی Use Express settings  کلیک نماھید

دراین مرحلھ بسیاراساس اگرازالیسنس اصلی ویندوزاستفاده میکنید اطالعات الیسنس خودرا درکادرمربوط وارد کرده

ودرصورتیکھ ازنسخھ کرک شده استفاده می کنید بدون واردکردن ھیچ اطالعات بروی
Do this later کلیک نماھید  



دراین مرحلھ گزینھ I own it را انتخاب نموده وباالی Next کلیک نماھید 

 در صورت کھ اکانت نداریم، یک اکانت جدید بسازیم

  دراین مرحلھ گزینھ Skip this step را انتخاب نموده تا درصفحھ بعدی بروید



ویندوز در حال استارت برای اولین بار

 دراین مرحلھ اسم کامپیوتر خود را تایپ نموده وباالی  Next کلیک نماھید



دراین مرحلھ چندین رنگ عوض میشود وبعضی توضیحات نمایش داده میشھ . این توضیحات میگھ کھ ویندوزفعال" چھ کار میکنھ.  

در نھایت شما با تصویر زیر کھ نشان از کامل بودن نصب ویندوز خواھد بود روبرو خواھید شد 



و این ھم تصویری از محیط ویندو۱۰ پس از نصب 
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