ویندوز  ۷نام برترین  ،محبوب ترین و انعطاف پذیرین ویندوز ارائه شدددا از یددوی مایارویددابا م باشددد  ،ویندوز  ۷که بعد از
شاسا مایارویابا از ارائه ویستا عرضه شدا توانسا انتظارات کاربران را به صورت کامل بر آوردا کند  ،اگر چه بعد از ویندوز ۷
مایارویابا ویندوز  ۸را هم ارائه داد اما یهم ویندوز  ۸در بازار ناچیز بود و به نوع شاسا مایارویابا از ویستا دوبارا تارار شد
 ،در این پ سا برای شما آموزش کامل و ت صویری ویندوز  ۷را را برای شما آمادا کردا ایم  ،برای م شاهدا آموزش به ادامه مطلب
مراجعه کنید.

پیش نیازهایی که قبل از نصب ویندوز  ۷به آن نیاز دارید ( مهم ):
برای نصددب ویندوز  ۷باید بوت دادن به یدد دی یا دی وی دی یا بلش را بلد باشددید  ،اگر نم دانید این آموزش را باوانید >-
آموزش بوت دادن به  CD , DVDیا فلش دیسک جهت نصب ویندوز
شما باید دی وی دی نصب ویندوز  ۷را داشته باشید اگر ندارید از لینک روبرو دانلود کنید >– دانلود ویندوز Windows 7 ۷
Ultimate
خوب هم اکنون به آموزش نصب ویندوز  ۷می پردازیم:
 – ۱دی وی دی ویندوز  ۷را داخل دی وی دی رام قرار دهید  ،بعد از بوت شدددن تویدد دی وی دی با عاس د مانند زیر مواجه
خواهید شد که باید تا پر شدن گراف صبر کنید.

 – ۲بعد از رد شدن از مرحله باال با عاس زیر مواجه م شوید .بدون دیا زدن به هیچ قسمت روی  Nextکلیک م کنید.

 – ۳در مرحله یوم شما با تصویری مانند زیر مواجه م شوید که باید روی  Install Nowکلیک نمایید.

 – ۴در مرحله بعد شما باید قوانین مایارویابا را تایید کردا و یپس روی  Nextکلیک کنید.

 – ۵در مرحله بعد شما باید نوع نصب ویندوز را انتااب کنید اگر قصد آپگرید ویندوز خود را دارید از گزینه اول (  Upgradeاصال
پی شنهاد نم شود ) ا یتفادا کنید و اگر م خواهید ویندوز شما به صورت کامل و به ا صطالح از صفر ن صب شود گزینه دوم
( )Custom (Advancedپیشنهاد م شود .را انتااب کنید .پیشنهاد پاتوق یو به شما انتااب گزینه دوم م باشد .مانند عاس
زیر گزینه ) Custom (Advancedرا انتااب کنید.

 – ۶در مرحله بعدی باید درایوی که ق صد ن صب ویندوز  ۷را دارید انتااب کنید  ،در عاس زیر ما ویندوز را روی هارد خام که یک
درایو دارا نصب م کنید ول برای شما احتماال  ۶-۳درایو داشته باشید بهترا نصب توی درایو  Cانجام شود  ،برای نصب ویندوز ۷
باید ابتدا درایوی که قصد نصب ویندوز را دارید برما کنید برای برما شما باید درایو را انتااب کنید و یپس Drive options
)(advanceکلیک کردا و یپس روی  Formatکلیک نمایید  .در عاس زیر ) Drive options (advanceرا با کادر مشاص
کردا ایم .بعد انجام کارهای قید شدا روی  Nextکلیک کنید.

 – ۷در مرحله  ۷ن صب ویندوز  ، ۷شما شاهد شروع ن صب ویندوز روی یی ستم خود م با شید  ،الزم نی سا کاری انجام دهید
ویندوز  ۷به صورت خودکار شروع به نصب م کند.

 – ۸با توجه به م شا صات یاا ابزاری شما گذر از مرحله باال بین  ۷تا  ۴۰دقیق طول م ک شد یپس یی ستم شما به صورت
خودکار ریستارت م شود قبل از ریستارت شدن با صفحه ای مانند عاس زیر مواجه م شوید.

 – ۹بعد از ری ستارت یی ستم پی شنهاد م شود  ،تنظیمات بوت را به حالا اول برگردانید  ،یعن بوت که به دی وی دی رام دادا
بودید دوبارا به هارد دادا شود تا مراحل نصب از هارد پیگیری شود  ،بعد از باال آمدن ویندوز به شال زیر ظاهر م شود کم صبر
کنید.

- ۱۰بعد از رد شدددن از مرحله باال شددما با محیط مانند عاس زیر مواجه م شددوید .در قسددما  Type a User Nameیک
نام تعیین کنید( مثل ایم کوچک خودتان ) و در قسما  Type Computer Nameیک نام برای کامپیوتر خود تعیین کنید (
مثال نام خانوادگ خودتان ) و یپس روی  Nextکلیک کنید.

 – ۱۱در مرحله بعدی شما یک پسورد برای ویندوز خود تعیین کنید در کادر اول  Type Passwordپسورد خودتان را بنویسید
 ،در کادر دوم  Repeat Passwordپسورد انتااب شدا را تارار کنید و در  Type Password Hintم توانید کلمه یا هرچیز
دیگری را بنویسید تا در صورت براموش پسورد به شما در یادآوری پسورد کمک کند .اگر م خواهید ویندوز بدون پسورد باشد ،
کادرها را خال گذاشته و روی  Nextکلیک کنید.

- ۱۲در این مرحله شما باید گزینه اول  Use recommended settingsرا مانند عاس زیر انتااب کنید.

 – ۱۳در این مرحله شما باید منطقه زمان خودتان را پیدا کنید  ،شما باید در ق سما  Time Zoneشهر  Tehranرا انتااب و
یپس روی  Nextکلیک کنید عاس زیر

 – ۱۴در این مرحله شما باید محل که ویندوز شما ن صب م شود را انتااب کنید اگر ویندوز روی یی ستم خانگ م با شد و یا
لپ تاپ که در خانه ایتفادا م کنید گزینه اول  Home Networkرا انتااب کنید  ،اگر ویندوز روی ییستم یا لپ تاپ که به
اینترنا محل کار شما وصل م شود را نصب م کنید گزینه دوم یا  Work Networkرا انتااب کنید و اگر ویندوز به اینترنا
محل های عموم نظیر برودگاا  ،بیماریددتان و در کل ماان های عموم وصددل م شددود گزینه یددوم یا  Public Networkرا
انتااب کنید.

 – ۱۵خوب با مشاهدا عاس زیر نصب ویندوز  ۷شما به پایان م رید .بعد از کامل شدن نصب ویندوز  ۷ییستم شما ریستارت
م شود.

 – ۱۶تبریاات صمیمانه ما را پذیرا با شید ! ویندوز  ۷شما با موبقیا ن صب شد  ،شاید مراحل ن صب کگم طوالن با شد ول
همانطور که مشاهدا کردید در اکثر باش ها بق با یک کلیک به مرحله بعدی م روید.

