آموزش تصویری و گام به گام نصب ویندوز 7

اگش ثشای ًخؼتیي ثبس اػت وِ ٍیٌذٍص  ۷سا سٍی ػیؼتن خَد ًصت هی وٌیذ ثبیذ یه ػشی هَاسد سا هذ ًظش لشاس دّیذ وِ دس
صیش ثِ آى اؿبسُ خَاّذ ؿذ.
سیستم مورد نیاز برای نصب ویندوز هفت
 پشداصًذُ ای ( )CPUثب لذست دػت ون  ۱گیگبّشتض ( ۶۴ ٍ ۳۲ثیتی)  1گیگب ثبیت حبفظِ ػیؼتن( )RAM  16گیگبثبیت فضبی هَسد ًیبص ثشای رخیشُ دس ّبسد دیؼه وبست گشافیىی ثب لذست دػت ون  ۱۲۸هگبثبیت دسایَ ًَسی DVDنگارش  ۳۲بیتی یا  ۶۴بیتی را نصب کنم؟
دس ایي گبم تصوین ثب ؿوبػت وِ ثخَاّیذ وذام ػیؼتن(  ۳۲یب  ۶۴ثیتی )سا ًصت ًوبیذ .ثشخی اص دیؼه ّبی ًصت ٍ ساُ
اًذاصی ٍیٌذٍص  ۷ؿبهل ّش دٍ ًؼخِ  ۳۲ثیتی ٍ  ۶۴ثیتی اص ٍیٌذٍص  ۷اػت .دس ٍالغً ،ؼخِ  ۶۴ثیتی ٍیٌذٍص  ۷همذاس صیبدی اص
حبفظِ ػیؼتن (  )RAMسا ثِ عَس هَثشتش اص ػیؼتن ّبی  ۳۲ثیتی ثِ وبس هیگیشد .ثٌبثشایي اگش ػیؼتن ؿوب داسای  ۳گیگب
ثبیت حبفظِ سم هی ثبؿذ ًصت ًؼخِ  ۶۴ثیتی هیتَاًذ ثْتشیي اًتخبة ثبؿذ .ثیـتش ثشًبهِ ّبی عشاحی ؿذُ ثشای ًؼخِ
ّبی  ۳۲ثیتی دس ًؼخِ  ۶۴ثیتی ًیض ثِ دسػتی وبس هی وٌٌذ ٍ .اگش ثب ثشخی اص ًشم افضاسّب هـىل داؿتیذ هی تَاًیذ اص گضیٌِ
 XP Modeاػتفبدُ وٌیذ.
 ثشای هغبلؼِ ثیـتش ثِ اداهِ هغلت سجَع ًوبییذ...7
Windows
سٍؽ ًصت
دس ایي لؼوت ثب سٍؽ ًصت ٍ اػتفبدُ اص  Windows 7آؿٌب هیؿَیذ .دس اثتذا هیخَاّین سٍؽ ًصت ایي ًؼخِ اص ٍیٌذٍص سا
یبد ثگیشین .سٍؽ ًصت ایي ًؼخِ اص ٍیٌذٍص ًؼجت ثِ ًؼخِّبی لجلی آى ثؼیبس ػبدُ ٍ ساحت هیثبؿذ .دس اثتذا ثبیذ وبهپیَتش
خَد سا سٍؿي وشدُ ٍ  DVDهشثَط ثِ ًصت ػیؼتن ػبهل  Windows 7سا دس  DVD Driveخَد لشاس دّیذ .ثش سٍی
جؼجِ یب  Caseوبهپیَتش دٍ دووِ ٍجَد داسد وِ یىی دووِ سٍؿي وشدى ٍ دیگشی دووِ  Restartیب ساُ اًذاصی هجذد اػت.
صهبًی وِ وبهپیَتش خبهَؽ اػت ثب فـشدى دووِ ّ Restartیچ اتفبلی ًویافتذ ٍلی ثب فـشدى دووِ سٍؿي وشدى وبهپیَتش،
وبهپیَتش سٍؿي ؿذُ ٍ یه چشاؽ وِ هؼوَالً لشهض اػت سٍؿي هیؿَد.

دس ّ Mother Boardبی جذیذ گضیٌِای ثب ًبم ٍ Bootجَد داسد وِ هیتَاًیذ آى سا اًتخبة وٌیذ .ػپغ ثب فلؾّبی جْت
داس ثش سٍی گضیٌِ اٍل سفتِ ٍ ولیذ  Enterسا فـبس دّیذ .اص لیؼت ًوبیبى ؿذُ  CD-ROMسا اًتخبة وٌیذ .ثشخی اص
ّ Mother Boardب دس ایي لؼوت ًبم  CD-ROMؿوب سا ًـبى هیدٌّذ .هثالً اگش ؿوب اص هذل  ASUSاػتفبدُ هیوٌیذ
 CD-ROMؿوب اًتخبة ؿذُ اػت هیتَاًیذ ثب
ایي ًبم سا هـبّذُ خَاّیذ وشد .دس صَستی وِ دس گضیٌِّبی پبئیٌی ًبم
اػتفبدُ اص ولیذّبی “ ”+یب “ “-صفحِ ولیذ تشتیت لشاس گیشی آًْب سا تغییش دّیذ .تَجِ داؿتِ ثبؿیذ وِ ثشای ًصت ٍیٌذٍص
حتوبً ثبیذ  CD-ROMدس اٍلیي گضیٌِ لشاس گیشد.

پغ اص اػوبل ایي تغییشات ولیذ  F10سا فـبس دادُ ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ  Yتغییشات اػوبل ؿذُ سا رخیشُ وٌیذ.
اوٌَى وبهپیَتش سا سٍؿي وشدُ ٍ ً DVDصت  Windows 7سا دس  DVD Driveلشاس دادُاین.
ػیؼتن سا هجذداً  Restartوٌیذ ٍ پغ اص ًوبیبى ؿذى ولیذ  … Press any Keyیىی اص ولیذّبی صفحِ ولیذ سا فـبس
دّیذ تب ػیؼتن اص عشیك ػی دی  Bootؿَد .دس صَستی وِ دس صهبى هٌبػت ایي وبس سا اًجبم ًذّیذ ایي پیغبم حزف ؿذُ ٍ
وبهپیَتش اص سٍی ّبسد دیؼه یب ؿجىِ ثبال هیآیذ،
 Restartوٌیذ.
( Bootهیؿَد) ٍ ثشای دیذى دٍثبسُ ایي پیغبم ثبیذ وبهپیَتش سا
اوٌَى یه ولیذ اص صفحِ ولیذ سا فـبس دّیذ تب ثشًبهِ ًصت اص سٍی  DVDؿشٍع ثِ وبس وٌذ.

هالحضِ هیىٌیذ وِ ٍیٌذٍص ؿشٍع ثِ ثبسگزاسی اعالػبت ثشای ًصت ٍیٌذٍص هیىٌذ .هبًٌذ تصَیش صیش :

ثشًبهِ ًصت ؿشٍع ثِ وبس هی وٌذ ٍ ثبیذ هٌتظش ثبؿیذ ،تب صفحِ صیش ظبّش ؿَد.
دس ایي لؼوت ؿوب ثبیذ تٌظیوبت هشثَط ثِ صثبى ًصت ٍیٌذٍص؛ ٍ صثبى هحلی وـَس سا اًجبم دّیذ.
گضیٌِ اٍل  :وِ ثصَست پیـفشض اًگلیؼی هیجبؿذ سا اًتخبة ًوبییذ.
گضیٌِ دٍم  :صثبى هحلی وـَس سا ػؤال هی وٌذ هی تَاًیذ ثِ دلخَاُ ایشاى یب ّش وـَسی سا وِ دٍػت داسیذ اًتخبة وٌیذ.
گضیٌِ ػَم  :تٌظین صثبى وـَس هیجبؿذ ثصَست دلخَاُ فبسػی یب اًگلیؼی سا اًتخبة وٌیذ( .اگش هی خَاّیذ دس وٌبس صثبى
اًگلیؼی فبسػی سا ّن پـتیجبًی وٌذ سٍی  Persianتٌظین وٌیذ).
سٍی دووِ  Nextولیه وٌیذ.

دس ایي هشحلِ ثب فـشدى دووِ ٍ Install nowاسد هشحلِ ثؼذی هی ؿَیذ .

دس ایي لؼوت ثبیذ ًؼخِای اص ػیؼتن ػبهل  Windows 7وِ هی خَاّین ًصت وٌین سا اًتخبة ًوبئیذً .ؼخِ Ultimate
ؿبهل توبهی ٍیظگیْبی هَجَد دس ٍیٌذٍص اػت .دس ایي ًشم افضاس آهَصؿی ایي ًؼخِ سا هیخَاّین ًصت وٌینً .ؼخِ
 Ultimateثشاػبع دٍ هؼوبسی  x86 (32ثیتی) ٍ 64( x64ثیتی) لبثل ًصت اػت .ػجبست  32ثیتی ٍ  64ثیتی اؿبسُ ثِ
هؼوبسی پشداصؿگش ( )CPUوبهپیَتش ؿوب داسد .هضیت ًؼخِ  64ثیتی دس ػشػت ثیـتش آى ٍ تَاًبیی اػتفبدُ اص حبفظِ ثیـتش
اػت .دس ًؼخِ  32ثیتی فمظ دٍ گیگ اص حبفظِ ًصت ؿذُ دس وبهپیَتش ؿوب لبثل دػتشع خَاّذ ثَد .دس ایي ًشمافضاس
آهَصؿی ًؼخِ  64ثیتی سا هیخَاّین ًصت وٌین.

سٍی گضیٌِ  Windows 7 Ultimate X64ولیه وٌیذ.
سٍی دووِ  Nextولیه وٌیذ.

دس ایي لؼوت لَاًیي ًحَُ اػتفبدُ اص ًَ Windows 7ؿتِ ؿذُ اػت.
سٍی گضیٌِ license terms I accept theوِ ًـبى دٌّذُ خَاًذى ٍ لجَل داؿتي ایي لَاًیي اػت ولیه وٌیذ.
سٍی دووِ  Nextولیه وٌیذ.

تؼییي سٍؽ ًصت Windows 7
اوٌَى ثبیذ ًَع سٍؽ ًصت سا تؼییي وٌیذ .دس صَستیىِ هی خَاّیذ ًؼخِ لجلی ٍیٌذٍص وِ دس وبهپیَتش ؿوب ًصت ؿذُ اػت ثِ

 Windows 7استمبء پیذا وٌذ گضیٌِ اٍل سا اًتخبة ًوبئیذ .ایي گضیٌِ فمظ صهبًی دس دػتشع ّؼت وِ یه ًؼخِ اص ٍیٌذٍص
دس وبهپیَتش ؿوب ًصت ؿذُ ثبؿذ.
ثب اًتخبة گضیٌِ دٍم یه ًؼخِ جذیذ اص ٍیٌذٍص ثش سٍی وبهپیَتش ؿوب ًصت هیؿَد.
تَجِ  :دس صَستیىِ هیخَاّیذ دٍ ًؼخِ اص ٍیٌذٍص هثالً  7 ٍ Vistaسا دس وٌبس یىذیگش داؿتِ ثبؿیذ ثبیذ ایي گضیٌِ سا اًتخبة
وٌیذ.
دس ّش دٍ حبلت فَق ّیچ فبیلی اص سٍی وبهپیَتش ؿوب پبن ًویؿَد ٍلی پیـٌْبد هیؿَد وِ اص فبیلْبی خَد پـتیجبى تْیِ
وٌیذ.
سٍی گضیٌِ  )Custom (advancedولیه وٌیذ.

تؼییي پبستیـي
اوٌَى ثبیذ پبستیـٌی اص ّبسد دیؼه وِ دس آى ٍیٌذٍص ًصت هیؿَد سا اًتخبة وٌیذ .دس ایي هثبل ػِ پبستیـي ٍجَد داسد .دس
صَستیىِ چٌذیي پبستیـي داؿتِ ثبؿیذ هیتَاًیذ پبستیـي هَسد ًظش خَد سا اًتخبة وٌیذ.
تَجِ  :دس صَستیىِ هیخَاّیذ دٍ ًؼخِ اص ٍیٌذٍص هثالً  7 ٍ Vistaسا دس وٌبس یىذیگش داؿتِ ثبؿیذ ثبیذ پبستیـٌی سا اًتخبة
وٌیذ وِ دس آى ٍیٌذٍص ًصت ًـذُ ثبؿذ .دس صَستیىِ پبستیـٌی سا اًتخبة وٌیذ وِ دس آى ٍیٌذٍص ًصت ؿذُ ثبؿذ توبهی
فبیلْبی هشثَط ثِ ًؼخِ لجلی ٍیٌذٍص دس ؿبخِ  windows.oldرخیشُ ؿذُ ٍ ًؼخِ جذیذ ًصت هیؿَد ٍ دیگش دس صهبى
سٍؿي وشدى وبهپیَتش اهىبى اًتخبة ًؼخِ لجلی ٍیٌذٍص سا ًخَاّیذ داؿت.
سٍی گضیٌِ  )Drive options(advancedولیه وٌیذ.

دس ایي لؼوت یه ػشی گضیٌِ جْت ایجبد ،حزف ،ادغبم ٍ فشهت وشدى پبستیـي ّب ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت .دس صَستیىِ
ثخَاّیذ اعالػبت یه پبستیـي سا پبن وٌیذ اثتذا ثش سٍی پبستیـي هَسد ًظش اص لیؼت ثبال ولیه وشدُ ٍ ػپغ سٍی گضیٌِ
 Formatولیه وٌیذ .تَجِ وٌیذ وِ ثب فشهت وشدى یه پبستیـي توبهی اعالػبت هَجَد دس آى پبن ؿذُ ٍ دیگش لبثل
 Deleteپبستیـي اًتخبة ؿذُ حزف
دػتشع ًیؼت .ثب ولیه ثش سٍی گضیٌِ
هی ؿَد ٍ ثب ولیه ثش سٍی دووِ  Newیه پبستیـي جذیذ هی تَاًیذ ایجبد وٌیذ .تَجِ وٌیذ وِ دس صَستیىِ یه پبستیـٌی
سا حزف وٌیذ توبهی اعالػبت هَجَد ثش سٍی آى پبن هی ؿَد!
دس صَستیىِ ثب هفبّین فشهت ٍ پبستیـي وِ دس ثخـْبی ثؼذی ایي ًشم افضاس آهَصؿی تذسیغ خَاّذ ؿذ آؿٌب ًیؼتیذ ثْتش
اػت وِ ثب ایي گضیٌِ ّب وبس ًىٌیذ.
سٍی دووِ  Nextولیه وٌیذ.

صجش وٌیذ تب هشاحل ًصت ٍیٌذٍص عی ؿَد...

پغ اص ًصت وبهپیَتش ثصَست اتَهبتیه سیؼتبست هی ؿَد ٍ ػپغ ؿوب ثب ایي تصَیش صیش سٍثشٍ هی ؿَیذ .

اوٌَى ثبیذ هٌتظش ثوبًیذ تب فبیلْبی ًصت وپی ؿذُ ٍ ًصت ؿًَذ .پغ اص وپی ٍ ًصت صفحِ صیش سا هـبّذُ هی وٌیذ دس ایي
هشحلِ توبهی فبیلْب وپی ؿذُ ٍ ػیؼتن ػبهل  Windows 7هیخَاّذ وبهپیَتش سا  Restartوٌذ.

ثِ دلیل ایٌىِ ٌَّص ً DVDصت  Windows 7داخل  DVD Driveهیثبؿذ پیغبم سٍثشٍ ظبّش ؿذُ اػت .تَجِ وٌیذ وِ
دس ایي لؼوت ًجبیذ ّیچ دووِای سا فـبس دّیذ دس صَستیىِ ولیذی اص صفحِ ولیذ سا فـبس دّیذ ثشًبهِ ًصت اص اثتذا اجشا
هیؿَد .ثؼذ اص هذت صهبًی ایي پیغبم سد هیؿَد.
دس اداهِ ثشًبهِ ًصت ثِ عَس خَدوبس سًٍذ ًصت سا تىویل هی وٌذ .ثؼذ اص هذتی ثشًبهِ ًصت دٍثبسُ وبهپیَتش ؿوب سا restart
هیوٌذ.

تؼییي وذ وبسثشی
دس ایي لؼوت ؿوب ثبیذ یه وذ وبسثشی ثشای ٍسٍد ثِ ٍیٌذٍص تؼییي وٌیذ.
 eniacسا تبیپ وٌیذ.
ثشای هثبل ػجبست
ثصَست خَدوبس ًبم ایي وبهپیَتش  eniac-pcتؼییي ؿذُ اػت .دس فصلْبی ثؼذ سٍؽ تغییش ًبم وبهپیَتش سا ًیض ثشسػی خَاّین
وشد.
سٍی دووِ  Nextولیه وٌیذ.

دس صَستیىِ ػیؼتن ػبهل  Windows 7سا اص ؿشوت هبیىشٍػبفت خشیذاسی وشدُ ثبؿیذ یه ؿوبسُ ػشیبل ًیض ثِ ؿوب دادُ
 30سٍص هیتَاًیذ اص ایي ًشم افضاس
هیؿَد آى ؿوبسُ ػشیبل سا ثبیذ دس ایي لؼوت ٍاسد ًوبئیذ .دس غیش ایي صَست ؿوب فمظ
اػتفبدُ وٌیذ.
دس صَستیىِ اص ًؼخِ اصلی اػتفبدُ ًویوٌیذ سٍؿْبی هختلفی ثشای وشن ٍیٌذٍص (عجك فبیل ساٌّوب) ٍجَد داسد وِ ثب تَجِ
 DVDخشیذاسی ؿذُ ثبیذ الذام ًوبئیذ.
ثِ
سٍی دووِ  Nextولیه وٌیذ.

دس ایي لؼوت ػِ گضیٌِ ظبّش ؿذُ اػت .ثب اًتخبة گضیٌِ اٍل وِ تَػظ ؿشوت هبیىشٍػبفت پیـٌْبد ؿذُ اػت
ّUpdateبی هْن ثش سٍی
ّ Updateبی جذیذ ٍیٌذٍص ثش سٍی وبهپیَتش ؿوب ًصت هیؿَد ثب اًتخبة گضیٌِ دٍم فمظ

وبهپیَتش ؿوب ًصت هیؿَد .دس ّش دٍ حبلت فَق اعالػبتی اص وبهپیَتش ؿوب ثشای ؿشوت هبیىشٍػبفت اسػبل هیؿَد تب دس
تَلیذ ثْتش ٍیٌذٍص ٍ هـىالت پیؾ آهذُ ثب هبیىشٍػبفت ّوىبسی وٌیذ.
ثب اًتخبة گضیٌِ آخش ّ updateب ًصت ًویؿًَذ .هٌظَس اص  Updateفبیلْبیی اػت وِ اص ػبیت هبیىشٍػبفت داًلَد هیؿًَذ
تب ٍیٌذٍص ؿوب ثْتش ٍ ثب اهٌیت ثیـتش وبس وٌذ.
ثش سٍی گضیٌِ اٍل ولیه وٌیذ.

تٌظین صهبى
دس ایي هشحلِ اص ًصت هٌغمِای وِ دس آى لشاس داسیذ سا هی تَاًیذ اًتخبة وٌیذ تب ػبػت ؿوب ثشاػبع آى ؿْش تٌظین ؿَد.
 Timeولیه وٌیذ.
zone
سٍی لیؼت ثبص ؿًَذُ
 Tehranولیه وٌیذ.
سٍی گضیٌِ
دس پبییي ایي پٌجشُ هیتَاًیذ تبسیخ ٍ ػبػت سا تٌظین وٌیذ.
سٍی دووِ  Nextولیه وٌیذ.

دس ایي لؼوت ػِ گضیٌِ هشثَط ثِ ؿجىِای وِ ّن اوٌَى ثِ آى هتصل ّؼتیذ ،هَجَد اػت .ثب ایي تٌظیوبت اعالػبت هَجَد
دس وبهپیَتش ؿوب ثب ػغَح هختلف اهٌیتی تٌظین هیؿَد .ایي ػِ گضیٌِ اص ثبال ثِ پبییي ؿجىِ هَجَد دس خبًِ ،هحل وبس ٍ
اهبوي ػوَهی هیثبؿذ.
سٍی گضیٌِ  Work networkولیه وٌیذ.

صجش وٌیذ تب تٌظیوبت اػوبل ؿَد...

تبریک میگوییم! شما موفق به نصب ویندوز  7شدید.

ٍیٌذٍص ؿوب ثِ ّویي ساحتی ًصت ؿذ .ثشای هغوئي ؿذى اص اوتیَ ٍیٌذٍص  7عجك تصَیش صیش ػول وٌیذ.
ثشای هـبّذُ فؼبل ثَدى ٍیٌذٍصتبى سٍی آیىي  Computerساػت ولیه وشدُ ٍ گضیٌِ  Propertiesسا اًتخبة وٌیذ .دس
پٌجشُ ثبص ؿذُ ثب دیذى ٍاطُ ّبی “ٍ”Windows is activatedیٌذٍص ؿوب فؼبل ؿذُ اػت.

تجشیه ٍیٌذٍص ؿوب اوتیَ اػت.

در غیر اینصورت برای فعال کردن ویندوز دو روش وجود دارد :
سٍؽ اٍل  :ثب اػتفبدُ اص ساٌّوبی داخل ٍ DVDیٌذٍص . 7
سٍؽ دٍم  :هیتَاًٌذ ًشم افضاس  activeوشدى ٍیٌذٍص سا ثب جؼتجَی ٍاطُ ّبی ”داًلَد ًشم افضاس فؼبل ػبصی ٍیٌذٍص  ″۷دس
هَتَسجؼتجَی گَگل دسیبفت وشدُ ٍ ٍیٌذٍصتبى سا فؼبل وٌیذ.
ًىتِ ضشٍسی  :لغفبً لجل اص ّشوبسی پغ اص ًصت ٍیٌذٍص  ، 7گضیٌِ  windows Updateسا اص هؼیش صیش غیش فؼبل ًوبییذ ؛ تب
ٍیٌذٍص جْت آپذیت ثب ایٌتشًت استجبط ًذاؿتِ ثبؿذ.

Change settings >>- Windows Update >>- Control Panel

دس لؼوت  ، Important Updatesآیىَى ضربدر قرمس رنگ ( )Check for Updates Neverاًتخبة وٌیذ ٍ
ولیِ تیه ّبی داخل هشثغ ّب سا ثشداسیذ؛ ٍ ًْبیتبً سٍی  Nextولیه وٌیذ.

