
 XPآموزش نصب ویندوز 

ابتدا رایانه را روشن کنید و سی . بکند می خواهید نصب ویندوز ایکس پی را یادبگیرید این آموزش به شما کمک زیادي میتواند در صورتی که
  .میشود نمایش داده... پیغامهاي اولیه سیستم مبنی بر آزمایش حافظه و . داخل آن بگذارید را در XP دي ویندوز

  

 .)در این حالت باعث میشود سیستم شما به وسیله سی دي باال بیاید. (یک دکمه را فشار دهید این پیغام نمایش داده شد وقتی

  

  .وقتی عملیات یاال آمدن از روي سی دي آغاز شد پیغام زیر نمایش داده میشود

  

  .به بارگذاري می کند و درایورهاي الزمه را باگذاري می کند پس از مدتی تاخیر صفحه آبی زیر نمایش داده میشود و برنامه نصب ویندوز شروع
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  نمایش داده میشود در پایان صفحه زیر

  

 .میشود را یزنید پس از آن صفحه زیر نمایش داده Enter دکمه شما باید در این صفحه

 

  .را بزنید سپس صفحه زیر نمایش داده خواهد شد F8 در صفحه باید کلید
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  مشخصات پارتیشن هاي سیستم شما نمایش داده خواهد شدبخش  در این

  
  

بخش میتوانید پارتیشن ها را  برروي سیستم شما نصب شده باشد پارتیشن هاي قبلی نمایش داده خواهد شد و شما در این اگر قبال ویندوز
 یا قسمت پارتیشن بندي نشدهپارتیشنهایی که از قبل وجود داشته و  حذف و یا اضافه کنید درغیر این صورت باید یکی از

(Unpartitioned Space) را انتخاب کنید و کلید Enter را بزنید. 

  
  

اگر قبال روي پارتیشن انتخاب شده ویندوز وجود داشته باشد یک گزینه مبنی . در این صفحه از شما روش فرمت کردن پارتیشن سوال میشود
  .را انتخاب کنید NTFSو یا  FATیکی از فرمتهاي . هم نمایش داده میشود بر بدون تغییر ماندن فرمت
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FAT :هد بود و امکانات امنیتی نداردقابل استفاده به وسیله فالپی هاي داس خوا.  
NTFS :به وسیله دیسکت هاي داس قابل استفاده نیست و امکانات امنیتی خاصی دارد. 

 Enterگیگابایت الزم است ابتدا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید و سپس دکمه  4ویندوز ایکس پی به میزان فضاي زیادي نیاز دارد و حداقل 
  .را بزنید

  .فحه کپی کردن اطالعات از روس سی دي بر روي دیسک نمایش داده میشوددر این زمان ص

  
  

 .مجددا راه اندازي می گردد و در انتها سیستم
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 .مجددا ویندوز براي اولین بار به صورت گرافیکی شروع به اجرا میکند ،اه اندازيرپس از 
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 .دستگاه ها را نصب میکند اطالعات و فایلها را ادامه میدهد و برنامه نصب کپی کردن

  
  

 Customize برروي دکمه قسمت میتوانید زبان سیستم را تعیین کنید و با زدن نمایش داده میشود شما در این پس از مدنی پنجره زیر
ه در پنجر باید شده فارسی را انتخاب کنید توجه شود در ابتدا فارسی در لیست نیست و شما ابتدا میتوانید از لیست زبانهاي نمایش داده

 install files for Complex script and right-to-left languages (including Thai)نمایش داده شده تیک مربوط به
 .را بزنید
 .بزنید Next برروي دکمه سپس
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 .و سازمان خود را وارد کنید در این قسمت نام خود
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 .و یا برروي خود سی دي نوشته شده است را وارد کنید در این قسمت سریال ویندوز که برروي جلد سی دي

  

  .در این قسمت نام کامپیوتر و اسم رمز مدیریتی را وارد کنید

  

با مدیر شبکه سازمان خود  کامپیوتر شما باید در کل شبکه سازمان منحصربفرد باشد براي انتخاب یک نام منحصربفرد نام انتخابی براي
 .هماهنگی کنید

 .به یادتان بماند زیرا در صورت فراموش شدن دچار مشکل خواهید شد دیریتی را طوري انتخاب کنید کهاسم رمز م
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خود را  IP-Addressمیتوانید  Customدر صورت داشتن کارت شبکه نوع تنظیمات کارت شبکه از شما سوال میشود در صورت انتخاب 
 .وارد کنید

  

 .میرساند مراحل را به انجام نرم افزار نصب آخرین
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 .سیستم مجددا راه اندازي خواهد شد

  

پس از صفحه ورود به ویندوز . بزنید تا اینکار انجام نشود Skipپس از آن ویندوز سعی میکند به اینترنت وصل شود شما در این قسمت برروي 
  به صورت زیر نمایش داده میشود

  
  

.   
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