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VirtualBox  بھ صفحھ www.kabirict.com   مراجعھ کنید

برای نصب ویندوز ۱۰ شما نیاز بھ یکی از نسخھ ھای ۳۲ یا ۶۴  بیتی ویندوز ۱۰ دارید. برای دانلود فایل  

 ISO ویندوز ۱۰می توانید  از سایت www.kabirict.com مراجعھ کنید و ویندوز ۱۰ را دانلود نمایید.

برای شروع نرم افزار VirtualBox را درکامپیوترخود انستال نموده وبعدأ پروگرام را بازنماھید  از منوی باال بر روی دکمھ 

آبی رنگNew  کلیک کنید. در پنجره باز شده نام سیستم عامل و سری ویندوز را مطابق تصویر باال تکمیل نمایید:

ت دراین مرحلھ نام ویندوزکھ نصب میگردد نوشتھ نماھید ودرپاھین نسخھ ویندوزخودراانتخاب نموده ۳۲ بیت یا ۶۴ بی
وبعدا باالی Next کلیک نماھید
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سپس میزان RAM اختصاصی بھ ماشین مجازی را مشخص کنید. کھ من در اینجا ۱ گیگ انتخاب نمودم.

در قسمت بعدی بر روی Create کلیک کنید.



در صفحھ بعدی بر روی Next کلیک کنید.

دراین مرحلھ ھارد دیسک مجازی را از نوع Dynamic انتخاب کنید



دراین مرحلھ میزان فضای اختصاصی بھ ماشین مجازی را مشخص کنید کھ بھ طور پیش فرض من تقریبآ ۱۰۰ گیگ انتخاب نمودم. چون در 
مرحلھ قبل ھارد دیسک مجازی را از نوع Dynamic انتخاب کردیم فقط بھ میزان مصرف، فضا استفاده می شود نھ بھ طور کامل و یکجا.

و در نھایت بر روی Create کلیک می کنیم تا ماشین مجازی مانند تصویر زیر ساختھ شود.

شروع نصب ویندوز۱۰
برای شروع نصب ویندوز ۱۰ بر روی Start کھ در تصویر باال بھ رنگ سبز است، کلیک می کنیم تا تصویر زیرنمایان شود.



در پنجره باز شده زیر باید مسیر DVD ویندوز ۱۰ و یا فایل ISO آن را مشخص کنیم. بر روی آیکن زرد رنگ
در تصویر باال کلیک می کنیم.

در پنجره باز شده باید مسیر DVD ویندوز ۱۰ و یا فایل ISO ویندوزراانتخاب نموده وباالی Open کلیک نماھید
طبق تصویرباال



پس از انتخاب فایل ISO یا درایو DVD مربوط بھ ویندوز ۱۰ ، بر روی Start کلیک کنید تا نصب ویندوز ۱۰ 
رسما آغاز شود.

وسرانجام ویندوزرا نصب نموده کھ من آموزش مکمل ویندوز ۱۰ را کتابی وویدویی تدریس نمو دم  



 VirtualBoxبعد ازنصب کامل  ویندوزبخاطراستفاده ازماشین مجازی  بروی دسکتاب کامپیوترباالی  
کلیک نموده  تا پروگرام مذکوربازشود

بعد ازبازشدن سیستم مجازی ھم اکنون زمان آن است کھ سیستم عامل دلخواه خود را ویندوز۱۰ مورداستفاده قراردھید 
وباالی Windows 10 32 bitکلیک نموده تا ویندوز مذکوربھ نمایش دربیاید طبق تصویر ذیل 

این ھم آموزش کھ چگونھ می توان در  VirtualBox  یک سیستم عامل نصب کرد 
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