در صورتی که به هر دلیلی امکان استفاده از  DVDویندوز برای نصب در حالت  UEFIو  GPTبرای
شما میسر نیست ،شما می توانید به راحتی توسط فلش مموری خود اقدام به نصب ویندوز کنید.
ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  DVDدارد.

اﯾن آﻣوزش ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد از اﯾن روش اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد وﯾﺎ ﺑﺎﯾوس BIOS
ﮐﻣﭘﯾوﺗرﺷﻣﺎ از  UEFIﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧد.
آﻣوزش ﻧﺻب وﯾﻧدوز در ﺣﺎﻟت  UEFIو  GPTﺑرای ﮐﻣﭘﯾوﺗر و ﻟپ ﺗﺎپ

چه چیزی الزم داریم ؟
 .1یک عدد فلش مموری  4گیگابایت به باال
 .2داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار Rufusﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ از  1ﻣﮕﺎﺑﺎی ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ازوب ﺳﺎﯾﺖ
 www.kabirict.comداﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎھﯿﺪ.
این آموزش بر اساس نسخه  2.18که لینک آن در باال قرار گرفته است نوشته شده است.

شیوه انجام کار :
 .1نرم افزار Rufus

را باز کنید (نسخه ) 2.18

 .2به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید :



در بخش  Deviceفلش مموری مورد نظر را انتخاب کنید.
در بخش  Format Optionsبا استفاده از کلید

یک فایل ایمیج  ISOاز ویندوزی که

.ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
در ﺑﺨﺶ  Partition scheme and target system type ﮔﺰﯾﻨﻪ GPT partition scheme for
 UEFI computerرا انتخاب کنید.
 در ﺑﺨﺶ  File systemﮔﺰﯾﻨﻪ FAT32
 در ﺑﺨﺶ  Cluster sizeﮔﺰﯾﻨﻪ  Defaultرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﺑﺨﺶ  Format Optionsﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Quick formatرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
 در ﺑﺨﺶ  Format Optionsﺗﯿﮏ ﮐﺰﯾﻨﻪ  Create extended label and icon filesرا ﺑﺰﻧﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﻮدﯾﺪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Start. 3ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﯾﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.طﺒﻖ

 .4ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺎت ﻓﺮﻣﺖ را اﻧﺠﺎم
دھﯿﺪ.ﺑﺎﻻی اوﮐﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻓﻠﺶ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﮔﺮدد.
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺮدن ﮐﻠﯿﻪ اطﻼﻋﺎت داﺧﻞ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮری ﺣﺬف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

 .5منتظر شوید که عملیات فرمت و کپی کردن فایل های ویندوز انجام شود.

 .6در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت  READYرا در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﺪﯾﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

شما میتوانید باالی  Closeکلیک کرده تا پروگرام مذکور خاموش شود

بعد ازاین شما می توانید با کمپیوتر هایکه از بایوس  UEFIو  GPTپشتیبانی میکند به همین
ساده گی ویندوز نصب کنید

