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 XPآموزش نصب ويندوز 

 بايد cd ايندقت كنيد كه .  باشيد داشته xpويندوز cd بايد يك ابتدا

bootable كه ويندوز فعلي را تبديل به ويندوز ميخواهيداگر . باشد 

xp يا كنيد update نيازي به كنيد cd  نداريدبوت  .cd را ويندوز 

 هدخوا auto run اتوماتيك ويندوز و گذاشته cd romدرون 

 meيا ٩٨ فعلي خود را كه مثال ويندوزدقت كنيد كه اگر بخواهيد .شد

 my document مثال شما اطالعات كنيد update را ميباشد ٢٠٠٠يا

ولي اگر ويندوز .شد و برنامه هاي نصب شده شما حفظ خواهد شما

 نوعبهتر است ان را از اول فرمت و نصب كنيد كه اين .شما ايراد دارد

 .است داده شده توضيح اينجانصب در 
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خود به خود مرحله نصب . گذاشتيد را ويندوز cd از اين كه بعد

 كليك install windows xpروي گزينه . ويندوز شروع خواهد شد 

 . كنيد

 جديد ويندوز قسمت بعد از شما پرسيده ميشود كه ميخواهيد يك در

يندوز  در وكه در صورتي كنيد updateنصب كنيد يا ويندوز فعلي را 

 اين مرحله كنيد xpفعلي شما ايرادي ندارد و ميخواهيد ان را تبديل به 

  upgradeرا رد كنيد و دست نزنيد زيرا به طور خودكار 

recommandedويندوزولي چنانچه قصد داريد . شده استانتخاب 

 انتخاب را new instalationجديدي در درايوي ديگر نصب كنيد بايد 

 سيستم را كه هنگامي xpعد از نصب كامل ويندوز در اين صورت ب.كنيد

روشن ميكنيد دو منو ظاهر شده و از شما پرسيده خواهد شد كه 
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 ويندوز خواهيد ۲بدين ترتيب شما . كدام ويندوز شويدواردميخواهيد 

 .داشت

 سريال احتماال در اين مرحله بعد بايد سريال ويندوز را وارد كنيد در 

 cd key يا serial داخل فايلي به نام  cd  درون خوديا cdپشت كيس 

 . شدهنوشته readme يا

 كرده و در كليك advanced option قسمت بعد روي دكمه در 

 است كه شما ايناين براي .پنجره جديد گزينه دوم را تيك بزنيد

همچنين جهت .درايوي را كه ويندوز در ان ريخته شود را انتخاب كنيد

نه اول را تيك بزنيد تا تمامي فايلهاي ويندوز  كار ميتوانيد گزيتسريع

در .  كنيدكليك okبر روي . و از انجا نصب شوندشدهروي هارد ريخته 

 كنيد  انتخابfarsi زبان خود را انتخاب كنيد ان را ميتوانيدقسمت پايين 

 داريد از فارسي سازي مثلتصميماگر . (تا ابزار فارسي نصب شوند
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Anzan2 حال بر روي ). كنيد اين قسمت را دست نزنيداستفادهnext 

 .كنيد كليك

 اين مرحله از شما سوال ميشود ميخواهيد نصب ويندوز رو از در 

 به روز كنيد؟ چنانچه مايل باشيد ميتوانيد گزينه باال را انتخاب اينترنت

 از اينترنت ها updateاخرين  بزنيد در اين صورت را nextكرده و 

 وارد updateدانلود خواهد شدولي با انتخاب گزينه پاييني بدون 

به هر حال بعد از رد كردن اين قسمت فايلهاي .مرحله بعد مي شويد

 خواهد restart كپي يا دانلود خواهند شد و سيستم اتوماتيكضروري 

 .شد

 متنيعد از اين كه به  بمانيد تا ويندوز مراحل نصب را طي كند بمنتظر 

كه حاوي توضيحات مايكروسافت و نوعي قرارداد با شما ميباشد 

 .  كنيد تا تائيد شودكليك F8روي .رسيديد
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 خواهد قسمت بعد چنانچه شما قبال ويندوزي داشته باشيد از شما در 

. شد كه ميخواهيد روي همان ويندوز نصب شود يا انتخاب با شما باشد

دكمه روي همان ويندوز نصب كنيد و با زدن توانيدمي R دكمهبا زدن 

Esc پيشنهاد ما . انتخاب درايو ظاهر خواهد شدEscميباشد . 

 انتخاب درايو ظاهرمي قسمت زده باشيد اين قسمت يعني  راEsc اگر 

 دكمه زدنميتوانيد درايو مورد نظر را انتخاب كنيد همچنين با . شود

Dجديد يا تبديل به درايوبعدا تبديل به  درايو را پاك كنيد تا  ميتوانيد 

  رابزنيدL بزنيد دوباره دكمه را Dبعد از اين كه . دو يا چند درايو كنيد

ميتوانيد درايو پاك شده را انتخاب و با زدن دكمه.شدهحال درايو پاك 

Cوقتي ان را ميسازيد ميتوانيد هجم ان را تايين . بسازيددوباره را  ان

بايد هجم . درايو را تبديل به دو درايو كنيدهيدميخوامثال اگر .كنيد 

حال دو درايو جديد خواهيد .كنيد Enter كرده و ۲فعلي را تبديل به 
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 يا تقسيم هجم درايو ميتوانيد از كردنالبته براي عوض .داشت

Partition Magic كنيد كه اموزش ان در بخش اموزش استفاده هم 

  را Fdisk بايد خودشن هاي يا اين كه براي ساخت پارتي.گذاشته شده

به حر حال .  شده استدادهبلد باشيد كه ان هم در قسمت اموزش ياد 

 .شويدبا انتخاب درايو مورد نظر خود ميتوانيد وارد قسمت بعد 

 يا FAT اينجا ميتوانيد انتخاب كنيد كه فرمت درايو شما چه باشد در 

NTFSگزينهبهتر است . و انتخاب كنيدببينيد اينجا اين دو را در  تفاوت 

 نوشته شده را انتخاب نكنيد زيرا فرمت  Quickهايي كه جلوي ان كلمه 

بعد از اين كه مراحل را رد كرديد ويندوز . استكامل مناسب تر 

 مورد نياز را كپي فايلهايا را اغاز كرده و سپس فرمت انتخابي شم

 . شدخواهد restartسپس سيستم . ميكند
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 از شروع مجدد سيستم منتظر بمانيد تا مرحل نصب اتوماتيك بعد 

  در اينجا زبان. برود تا اينكه شما با پنجره اي مواجه خواهيد شدپيش

 را انتخاب چنانچه در قسمت چهارم شما فارسي .ميكنيدخود را انتخاب 

 را عربي detailsفقط در قسمت . كرده ايد اين قسمت را دست نزنيد 

remove  البته اين كار بستگي به نوع كيبورد شما دارد ولي در (كنيد

 ايراد جزئي بر طرف خواهد شد به هر چنداكثر كيبوردها با اين كار 

  نيست و ايراداتي در حروف ي پ ژكامل xpحال فارسي سازي ويندوز 

 ويندوز ميتوانيد از يك كردنگ احتماال خواهيد داشت براي فارسي 

 . كنيدnext و زده okرو دكمه ) فارسي ساز استفاده كنيد

از اينجا به بعد براي هر دو حالت نصب از روي ويندوز و نصب از 

bootمشترك ميباشد . 
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مثال .داريد اين جا نام خود و نام كمپاني يا شركت يا هرچه دوست در 

home 

 فرض اينجا نام كامپيوتر خود را مينويسيد كه نامي به عنوان پيش در 

در قسمت پايين ميتوانيد پسور مديريت كامپيوتر را .نوشته ميشود

 كسي نميتواند به جاي شما وارد شود زيرا شما ترتيبوارد كنيد به اين 

 حتي براي استفاده كننده هاي ميتوانيدمديريت كامپيوتر را داريد و 

 شما نتواند فايلها كوچكيگر هم قواعدي خواص تايين كنيد مثال برادر د

 .را پاك كند

روي منوي پايين . قسمت براي تنظيمات اتصال به اينترنت استاين 

 What Area Codeدر قسمت . اول زده و ايران را انتخاب كنيدروي

 dial nomber در قسمت      ۰۲۱ را ميزنيد مثال براي تهران استان
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 تون يا پالس را  و در پايين هم نوع ارتباط تلفني خود. ننويسيدزيچي

 .كنيد next و كنيدانتخاب 

 اگر در  time zoneجلوي . اينجا ساعت محلي را انتخاب ميكنيددر 

 nextو بر روي . را انتخاب كنيد GMT+03:30 Tehranايران هستيد 

ه پايان ميرساند ويندوز نصب را ادامه داده و سر انجام ب. ميكنيد كليك

 . شدخواهد restartو سيستم 

 از شروع مجدد ويندوز از شما سواالتي خواهد شد شما تمام بعد 

 هايي كه از شما ميخواهد ويندوز را توسط اينترنت رجيستر كنيد گزينه

زيرا هنوز معلوم ) بايد گزينه هاي پايين را انتخاب كنيد(كنيدرا كنسل 

  ميكند يا نه ؟كارنيست مودم شما به درستي 



 

 10 

 كنيد كه شما براي معرفي user ۵ در اخر از شما خواسته ميشود سپس

حال شما وارد ويندوز . بزنيدرا finishاولي نام خود را وارد كرده و 

 .ايدجديد شده 

 

 نصب ويندوز از بوت 

 داشته باشيد بوت cd اين كه ويندوز را از اول نصب كنيد بايد يك براي

 نگه داريد و وارد را deleteرا روشن ميكنيد كليد هنگامي كه سيستم 

 جديد در همان باال هاي mother boardاكثر .شويد setupتنظيمات 

 دارند كه شما با زدن كليد هاي چپ و راست ميتوانيد  راbootمنوي 

بايد روي ان . كنيدانتخاب cdrom ان شويد و بوت اول خود را وارد

enter  زده و cdrom رويسپس . كنيد انتخاب را exit و رفته save 

and exit شبيه به اين را بياد انتخاب كنيد كه تنظيمات شما را چيزي   يا 
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 در سيستم بوت cd سيستم اگر كردنحال هنگام روشن .زخيره كند

 شد و هنگامي بوت  cdبعد از اين كه .كنيدباشد ميتوانيد از ان استفاده 

 اي را بزنيد تا وارد دكمه .......... press any keyكه گفته ميشود 

 . شويدويندوزمراحل نصب 

 متني بمانيد تا ويندوز مراحل نصب را طي كند بعد از اين كه به منتظر 

كه حاوي توضيحات مايكروسافت و نوعي قرارداد با شما ميباشد 

 .  كنيد تا تائيد شودكليك F8روي .رسيديد

 خواهده باشيد از شما  قسمت بعد چنانچه شما قبال ويندوزي داشتدر 

. شد كه ميخواهيد روي همان ويندوز نصب شود يا انتخاب با شما باشد

دكمه روي همان ويندوز نصب كنيد و با زدن ميتوانيد R دكمهبا زدن 

Esc پيشنهاد ما . انتخاب درايو ظاهر خواهد شدEscميباشد . 
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رمي  انتخاب درايو ظاهقسمت زده باشيد اين قسمت يعني  راEsc اگر 

 دكمه زدنميتوانيد درايو مورد نظر را انتخاب كنيد همچنين با . شود

Dجديد يا تبديل به درايو درايو را پاك كنيد تا بعدا تبديل به  ميتوانيد 

  رابزنيدL بزنيد دوباره دكمه را Dبعد از اين كه . دو يا چند درايو كنيد

و با زدن دكمهميتوانيد درايو پاك شده را انتخاب .شدهحال درايو پاك 

Cوقتي ان را ميسازيد ميتوانيد هجم ان را تايين . بسازيددوباره را  ان

بايد هجم . درايو را تبديل به دو درايو كنيدميخواهيدمثال اگر .كنيد 

حال دو درايو جديد خواهيد .كنيد Enter كرده و ۲فعلي را تبديل به 

يد از  يا تقسيم هجم درايو ميتوانكردنالبته براي عوض .داشت

Partition Magic كنيد كه اموزش ان در بخش اموزش استفاده هم 

  راFdisk بايد خوديا اين كه براي ساخت پارتيشن هاي .گذاشته شده

به حر حال .  استشدهبلد باشيد كه ان هم در بخش اموزش ياد داده 

 .شويدبا انتخاب درايو مورد نظر خود ميتوانيد وارد قسمت بعد 
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 يا FATانيد انتخاب كنيد كه فرمت درايو شما چه باشد  اينجا ميتودر 

NTFSگزينهبهتر است . و انتخاب كنيدببينيد اينجا اين دو را در  تفاوت 

 انتخاب نكنيد زيرا فرمت  نوشته شده را Quickهايي كه جلوي ان كلمه 

بعد از اين كه مراحل را رد كرديد ويندوز . استكامل مناسب تر 

 مورد نياز را كپي فايلهايفرمت انتخابي شما را اغاز كرده و سپس 

 . شدخواهد restartسپس سيستم . ميكند

 كنيد تا ويندوز مراحل صبر كامال شد restart از اين كه سيتم بعد 

 كدي رسيديد اگر به پنجره وارد كردن كد ويندوز نصب را ادامه دهد

 قرار cd key يا serialكه در كيس ويندوز يا در فايلي متني با نام 

 شما ممكن است در اين تنظيماتاين پنجره بستگي به .دارد وارد كنيد

 .قسمت يا در قسمتهاي بعد ظاهر شود
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 فارسيان تايپ براي اين كه امك. خود را انتخاب ميكنيد   اينجا زباندر 

 را language و تب كرده  كليكcustomizeداشته باشيد روي 

 بزنيد تا را apply و بزنيدانتخاب كنيد سپس هر دو تيك را عالمت 

 كليك add روي details قسمتفايلهاي مربوط نصب شوند بعد در 

 . كنيدnext و زده okرو دكمه . كرده و فارسي را اضافه كنيد

 

 

 


