آﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر اﻓﺗﺎده اﯾد ﮐﮫ ﭼطور ﻣﯽ ﺷود وﯾﻧدوز را از روی ﻓﻠش ﻣﻣوری ﻧﺻب ﮐﻧﯾم و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺳﯽ دی ﻧﺑﺎﺷد؟
وﯾﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرﺷﻣﺎ ﻓﺎﻗط ﺳﯽ دی راﯾت ﺑﺎﺷد ﻣن در اﯾن آﻣوزش وﯾدوﯾﯽ ﺑوﺗﯾﺑل ﮐردن ﻓﻠش ﻣﻣوری را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ آﻣوزش ﺧواھﯾم داد ﺗﺎ
 - ۱ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻓﻠش ﺧود را ﻗﺎﺑل ﺑوت ﮐرده و وﯾﻧدوز ﺧود را از روی آن رﯾﺧﺗﮫ و ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
ﺣﺎﻓظﮫ ﻓﻠش ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر وﺻل ﮐﻧﯾد و ﻣطﺎﻟب ﻣوﺟود درآن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﯾد ،ﭼون ﺑﺎﯾد ﻓرﻣت ﺷود
 -۲روی ﺳﺗﺎرت ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗررﻓﺗﮫ درﻗﺳﻣت ﺟﺳﺗﺟو  CMDﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﻻی  CMDراﺳت ﻣوس ﮐﻠﯾﮏ ﮐرده و ﺑﺎﻻی
ﮔزﯾﻧﮫ  Run as Administratorﻓﺷﺎرﺑدھﯾد طﺑق ﺗﺻوﯾرذﯾل

وﯾﻧدوز۱۰

وﯾﻧدوز۷

درﺻﻔﺣﮫ  DISKPART Command promptﺗﺎﯾپ ﻧﻣوده واﻧﺗرﻓﺷﺎرﺑدھﯾد

DISKPART+ENTER

ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺣروف ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ ﺑرزگ ﻧﯾﺳت.

ﺑﻌد از زدن ﮐﻠﯾد Enterﺻﻔﺣﮫ ی دﯾﮕری ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در اﯾن ﻗﺳﻣت  List Diskﺗﺎﯾپ ﻣﯽ ﮐرده و  Enterﻓﺷﺎ رداده
ﺗﺎ ﻟﯾﺳت دراﯾو ھﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم طﺑق ﺗﺻوﯾر

 Disk ۷را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾم.
اﯾن ﻗﺳﻣت ﺑﺎﯾد دﯾﺳﮑﯽ را ﮐﮫ ھﻣﺎن  USB Flashﻣﺎ اﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﻣﺎ در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﯾد ِ
 SELECT DISK 7ﺗﺎﯾپ ﻧﻣوده و Enter

ﺣﺎل در اداﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﻓﻠش را ﭘﺎک ﮐﻧﯾم  ،ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺗور زﯾر اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم CLEAN :ﺗﺎﯾپ ﻧﻣوده و ﺑﻌدأ Enter
اﯾن دﺳﺗور ھﻣﮫ ﭘﺎرﺗﯾﺷن ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ را از روی ﻓﻠش ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﮑﺗور ھﺎی ﻣﺧﻔﯽ ھم ﻣﯽ ﺷود

ﺑﻌد ازﻣرﺣﻠﮫ ﮐﺎﻣل ﭘﺎک ﺷدن ﻓﻠش طﺑق دﺳﺗور ﺑﺎﻻ  CREATE PARTITION PRIMARYﺗﺎﯾپ ﻧﻣوه وﺑﻌد Enter

دراداﻣﮫ  SELECT PARTITION 1ﺗﺎﯾپ ﻧﻣوده وﺑﻌدا Enter

طﺑق ﺗﺻوﯾرﺑﺎﻻ

دراﯾﻧﺟﺎ ﭘﺎرﺗﯾﺷن ﯾﮏ دراﯾور وﯾﻧدوزﻣﯾﺑﺎﺷد ﺑﺧﺎطراﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﻌدا ﺗﻣﺎم ﻓﺎﯾل ھﺎی ﮐﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻓﻠش ﻗﺎﺑل ﺑوت
ظرورت اﺳت ازدراﯾو ﺳﯽ ﮐﺎﭘﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد

ﺑرای ﻓﻌﺎل ﮐردن اﯾن  Partitionاز دﺳﺗور ﺗﺻوﯾرﺑﺎﻻ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
 Activeﺗﺎﯾپ ﻧﻣوده وﺑﻌداEnter

دراداﻣﮫ ھم ﺑﺎﯾد اﯾن Partitionرا ﻓرﻣت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور از دﺳﺗور ﺗﺻوﯾرﺑﺎﻻ ﺑﺎﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم
 FORMAT FS=FAT32ﺗﺎﯾپ ﻧﻣوده وﺳﭘس  Enterراﻓﺷﺎر داده وﻣﻧﺗظرﻣﯾﻣﺎﻧﯾم ﺗﺎ ﭘروﺳﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﮔردد
 ۲۰اﻟﯽ  ۳۰دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯾﮑﺷد

دراﺧﯾر  ASSIGNﺗﺎﯾپ ﻧﻣوده وﺳﭘس  ENTERطﺑق ﺗﺻوﯾرﺑﺎﻻ
اﯾن دﺳﺗور ﺑﮫ ﻓﻠش ﯾﮑﯽ از ﺣروف اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ را ﮐﮫ در دﺳﺗرس اﺳت اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ دھد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺣرف
 Lراﺑﮫ ﻓﻠش ﻣﺎاﺧﺗﺻﺎص داد

دی وی دی وﯾﻧدوز را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﯾﮫ ﻣوردﻧظر ﮐﺎﭘﯽ ﮐرده ﺑﻌدا ﺗﻣﺎم ﻓﺎﯾل ھﺎی وﯾﻧدوز را درﻓﻠش ﺧود
ﻗرارﺑدھﯾد طﺑق ﺗﺻوﯾرﺑﺎﻻ
درﺻورﺗﯾﮑﮫ وﯾﻧدوزﻣﺎ ﻓﺎﯾل  ISOﺑﺎﺷد اول ﺑﺎﯾد ازﻓﺎﯾل ISOﺗوﺳط ﺳوﻓت وﯾر  PowerISOﺧﺎرج ﻧﻣﺎھﯾم ﮐﮫ  PowerISOرا ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ازوﯾب ﺳﺎﯾت ﻣن  www.kabirict.comﺑطورراﯾﮕﺎن ﺑﺎ ﺳ﷼ ﻧﻣﺑر داﯾﻣﯽ داﻧﻠود ﻧﻣﺎھﯾد

