ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗوان در  VirtualBoxﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل ﻧﺻب ﮐرد

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر 2018

 Netherlandsﺗﻮﺳﻂ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺒﯿﺮ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد

 VirtualBoxﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫ  www.kabirict.comﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺨﮫ ھﺎی  ۳۲ﯾﺎ  ۶۴ﺑﯿﺘﯽ وﯾﻨﺪوز  ۱۰دارﯾﺪ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ
 ISOوﯾﻨﺪوز ۱۰ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ  www.kabirict.comﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ و وﯾﻨﺪوز  ۱۰را داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑرای ﺷروع ﻧرم اﻓزار  VirtualBoxرا درﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرﺧود اﻧﺳﺗﺎل ﻧﻣوده وﺑﻌدأ ﭘروﮔرام را ﺑﺎزﻧﻣﺎھﯾد از ﻣﻧوی ﺑﺎﻻ ﺑر روی دﮐﻣﮫ
آﺑﯽ رﻧﮓ Newﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .در ﭘﻧﺟره ﺑﺎز ﺷده ﻧﺎم ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل و ﺳری وﯾﻧدوز را ﻣطﺎﺑق ﺗﺻوﯾر ﺑﺎﻻ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد:

دراﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺎم وﯾﻧدوزﮐﮫ ﻧﺻب ﻣﯾﮕردد ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻣﺎھﯾد ودرﭘﺎھﯾن ﻧﺳﺧﮫ وﯾﻧدوزﺧودرااﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده  ۳۲ﺑﯾت ﯾﺎ  ۶۴ﺑﯾ ت
وﺑﻌدا ﺑﺎﻻی  Nextﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎھﯿﺪ

ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان  RAMاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﮫ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ  ۱ﮔﯿﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺮ روی  Createﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻔﺤﮫ ﺑﻌﺪی ﺑﺮ روی  Nextﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ھﺎرد دﯾﺴﮏ ﻣﺠﺎزی را از ﻧﻮع  Dynamicاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

دراﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺂ  ۱۰۰ﮔﯿﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم .ﭼﻮن در
ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻗﺒﻞ ھﺎرد دﯾﺴﮏ ﻣﺠﺎزی را از ﻧﻮع  Dynamicاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ،ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮑﺠﺎ.
و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی  Createﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد.

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

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ  DVDوﯾﻨﺪوز  ۱۰و ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ  ISOآن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ روی آﯾﮑﻦ زرد رﻧﮓ
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ  DVDوﯾﻨﺪوز  ۱۰و ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ  ISOوﯾﻨﺪوزرااﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده وﺑﺎﻻی  Openﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎھﯿﺪ
طﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺎﻻ

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ  ISOﯾﺎ دراﯾﻮ  DVDﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﯾﻨﺪوز  ، ۱۰ﺑﺮ روی  Startﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز ۱۰
رﺳﻤﺎ آﻏﺎز ﺷﻮد.

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

ﺑﻌﺪ ازﻧﺼﺐ ﮐﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوزﺑﺨﺎطﺮاﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮوی دﺳﮑﺘﺎب ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺑﺎﻻیVirtualBox
ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭘروﮔرام ﻣذﮐورﺑﺎزﺷود

ﺑﻌد ازﺑﺎزﺷدن ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺟﺎزی ھم اﮐﻧون زﻣﺎن آن اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣل دﻟﺧواه ﺧود را وﯾﻧدوز ۱۰ﻣورداﺳﺗﻔﺎده ﻗراردھﯾد
وﺑﺎﻻی Windows 10 32 bitﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣوده ﺗﺎ وﯾﻧدوز ﻣذﮐورﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش درﺑﯾﺎﯾد طﺑق ﺗﺻوﯾر ذﯾل

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

