
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلف: مهندس رضا علیپور 

 تقدیم به عزیزانم در استان مازندران شهرستان آمل
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اي خامنه مماا لعظمیا هللا یتآ  تحضر میاگر ففیلسو و ممحتر نشمنددا سالمیا بنقالا معظم هبرر از سخنی  

﴾ارفَلوا ظلِّ هللاُا ادام﴿ ، ﴾لعالیا ظِلُّه مُدَّ﴿    

﴾ستا دتعبا دبتأ،تعلم ،تعلیم﴿  

 

نیاهمد رينو لعظمیا هللا یتآ حضر میاگر ففیلسو و ممحتر نشمنددا از نیسخ  

﴾ارفَلوا ظلِّ هللاُا ادام﴿ ، ﴾لعالیا ظِلُّه مُدَّ﴿   

ستا بتراَ او شمند ، ستاَ هبرر اي خامنه  

 

 

جوادي آملی لعظمیا هللا یتآ حضر میاگر ففیلسو و ممحتر نشمنددا از نیسخ  

﴾ارفَلوا ظلِّ هللاُا ادام﴿ ، ﴾لعالیا ظِلُّه مُدَّ﴿   

 اگر در میان افراد جامعه عاطفه و همدلی وجود نداشته باشد مانند همان سنگهاي بی مالت فرو می ریزند
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ي   تصویر رتصو به 7 وزیندو نصب زشموآ   

 

 

     
 

 

 

شهرستان آمل استان مازندران تقدیم به عزیزانم در  

  مؤلف : مهندس رضا علیپور



 

:عبارتند از 7 وزیندو نصب ايبر زنیا ردمو ارفزا سخت قلاحد  

رم -الف  

فضاي هارددیسک -ب  

کارت گرافیک  -ت  

سی پی یو -ث  

درایو نوري : دي وي دي  -ج  

جهت بروز رسانی ویندوز: شبکه  -ح  
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رم -الف   

بیتی  46گیگا بایت رم براي ویندوز 3بیتی و  23گیگا بایت رم براي ویندوز  1  

هارد دیسک -ب   

 

 

بیتی  46وزیندو ايبر گیگابایت  32و بیتی23  وزیندو ايبر سخت یسکد خالی يفضا گیگابایت14-ب

.نیاز می باشد  7براي نصب  ویندوز   
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کارت گرافیک -ت   

 

تم به  ) خلیدا حافظه  مگابایت  131 با    DirectX 9    از پشتیبانی  که ،  ستا چیپ یا فیکیاگر تکار 

 Aero   .  باشدل فعا ( 

گیگا بایت به باال استفاده 1از کارتهاي گرافیک ویندوز باید سرعت  ارتقاء براي که،باید توجه داشت 

 نمود.

سی پی یو -ث   
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گیگا هرتزي1تک هسته اي  حداقل پردازنده ي مورد استفاده عبارت است از پردازنده ي  

درایو نوری : دی وی دی رام -ج  

 

 

 

شبکه : برای به روز رسانی ویندوز -ح  
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 خالصه ی مطالب عبارتند از 

یک گیگا بایت          (RAM) حافظه 

گیگا هرتزي1: تک هسته اي   (CPU) پردازنده 

گیگا بایت فضاي خالی  14میزان :  (HDD) فضاي هارد 

)براي سرعت بیشتر اگیگا(   Directx9.0 مگابایت  با پشتیبانی 131:  میزان   (VGA) گرافیک 

: دي وي دي رام  (ODD) درایو نوري 

ویندوز: وجود یک مودم جهت اتصال به اینترنت براي به روز رسانی   (Network) شبکه 
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                                                                               7آغاز نصب ویندوز 

دازي ان  به راه کامپیوتر قادر  تا  نمود باید در قسمت ستاپ کامپیوتر کلمه ي کلیدي بوت را فعال   ابتدا

و بعد از باز شدن صفحه اي در  13یا اف   1اف   کلیدهايفشار دادن دي وي دي رام باشد ، یا به وسیله 

ید.شروع به کار نماا دي و ي دي رام روي کامپیوتر شما گزینه اي را انتخاب کنید تا کامپیوتر ب  

را  هشکل زیر نمایان می گردد  ددي وي دي را در درایو کامپیوتر قرار می دهیم و بعد از آن پیغامی مانن 

Esc ، در صورتی که فراموش کنید این کلید را فشار دهید کامپیوتر از روي   بفشارید هارد شما باید کلید  

یسک یا از روي شبکه باال می آید.دهار  

 توجه: باید توجه داشت انتخاب اینگونه گزینه ها با توجه به نوع مادربوردها متفاوت می باشد.
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 عنو و  نماز  ، نباز ضفر  پیش  واهد شد خو اجرا نصب برنامه آن از دهستفاا با که بانیز قسمتاین در 

 ینا در کلید صفحه زيسا سیرفا. دشو می تعیین هستیم آن نصب لحا در که وزيیندو در کلید صفحه

.دشو نمی منجاا مرحله  
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کنید  کلیک Next کمهد روي  

 

 

کلیک کنید   Install now روي دکمه    
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Windows 7 .کنید نصب هیداخومی که، کنید بنتخاا را  عامل سیستم از اي نسخه باید قسمت ینادر    

 

 
نسخه ستاوزیندو دردموجو یژگیهايو تمامی شامل Ultimate نسخه  Ultimate بیتی46و  23 نسخه 

 توانایی استفاده از حافظه   و سرعت  بیتی در   46کامپیوتر قابل نصب است ، مزیت نسخه  در بیتی46و  23

است. آنبیشتر   
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 ودبو هداخوسسترد قابل شما کامپیوتر در هشد نصب  حافظه از  گیگابایت  سه  تا فقط بیتی 23 نسخه در

ینا کههستند بیتی  23يمبنابر  دشو می نصب سیستم  رويبر کههایی برنامه بیتی  23 نسخه  در  همچنین  

و همگانی هستند. به راحتی در دسترسها  برنامه   

بیتی شما  46ولی در نسخه دشو می نصب نیز 7وزیندو در کههایی برنامه  که گفتانتو می آن جمله از و

.بیتی باشند 46باید حتما برنامه هایی نصب نمایید که نسخه   

گزینه  روي و سپس بر  (بیتی 23 نسخه نصب) کلید کنید   Windows 7 Ultimate X86 گزینه روي    

  Next .کلید کنید 

 

Windows 7 نوشته شده است. از دهستفاا هنحو نیناقو قسمت ینا در    

،ستا نیناقو ینا شتندا لقبو و ننداخو دهنده ننشا که  I accept the license terms روي گزینه

.کنید کلیک  

کلید کنید .  Next بر روي گزینه سپس   

Windows 7 نصب روش تعیین  

 

شما  قبال   کامپیوتردر که  وزیندو  قبلی نسخه اهیدخو می تیکهرصو در ،   کنید تعیین را نصب روش عنو باید نکنوا  

XP) .را انتخاب کنیداول  گزینه ي ازویندوزکند اپید ءتقاار Windows 7 ارتقاء پیدا کند(  به ستا هشد نصب شما   

فقط زمانی در دسترس است که شما این ویندوز را در کامپیوتر خود نصب نموده باشید.این گزینه    

.دشو می نصب شما کامپیوتر روي بر وزیندو از جدید نسخه یک دوم گزینه بنتخاا با  

ویستا و سون را درکنار یکدیگر داشته باشید  مثالوزیندو از نسخه دو هیداخو می تیکهرصو در:  توجه   
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.کنید بنتخاا را گزینه ینا باید  

 

از فایلهاي کهدشو می پیشنهاد لیو دشو نمی کپا شما کامپیوتر روي ازفایلی هیچ قفو حالت دو در هر  

 خود یک پشتیبان تهیه نمایید.

 

 
  

 روي گزینه ي(Custom advanced) کلیک فرمایید .
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تیشنرپا تعیین  

 تیشنرپا یک لمثا ینا در.  کنید بنتخاا را دشو می نصب وزیندو آن در که یسکد هارد  از تیشنیرپا باید نکنوا

.کنید بنتخاا را دخو نظر ردمو تیشنرپا نیداتو می باشید شتهدا تیشنرپا چندین تیکهرصو در،  دارد دجوو فقط  

ذخیره   windows.old شاخه در وزیندو قبلی نسخه به طمربو فایلهاي تمامی باشد هشد نصب وزیندو آن در که   

 شده و نسخه قبلی ویندوز را نخواهید داشت.
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(Drive options advanced)کلیدکنید. روي گزینه ي   

 

 
ه شدهداد نمایش ها  تیشنرپا دنکر فرمت و مغااد ف،حذ د،یجااجهت گزینه يسر یک قسمت ینا در  

  باال لیست از نظر ردمو تیشنرپا روي بر ابتدا کنید کپا را تیشنرپا یک اطالعاتهیدابخو تیکهرصو در

کردن یک پارتیشن  فرمت با که کنید توجهکلیک کنید،   Format گزینه روي سپس و دهکر کلیک  

ل دسترسی نیست .بپاک شده و دیگر قا آنتمامی اطالعات موجود در   

کی New کمهد روي بر کلیک با و،  پارتیشن بندي انتخاب شده حذف می شود  Delete گزینه روي بر کلیک   با  

 حذف کنید ، تمامی  را  پارتیشنی  باشید که در صورتی که یک  داشته  توجه ، جدید می توانید ایجاد کنید پارتیشن 

 اطالعات موجود  بر روي آن پاک می شود .
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کلیک فرمایید.   Next روي دکمه ي   

.دبو هداخودقیقه  11تا12بین نماز ینا.شوند نصبو هشد کپی،نصب فایلهاي تا بمانید منتظر باید نکنوا  

در این  و ،کپی شده  لهافای تمامی مرحله ینا در کنید می  مشاهده  را  یرز  صفحه نصب و کپی از پس 

Restartکند. را کامپیوتر می خواهد  Windows 7 عامل سیستم   

 

 

Press DVD Drive   متصویرپیغا لین)او    باشد می خلدا Windows 7نصبDVD هنوز ینکها لیلد به  

( توجه کنید که در این قسمت نباید هیچ  دشو می ظاهر     any key to boot from CD or DVD         

اجرا ابتدا از نصب برنامه دهید رفشا را  کلید  صفحه  از  يکلید تیکهرصو در دهید رفشا را اي کمهد    

 را نصبندرو رکادخوطوربه نصب برنامه مهادا در دشو می رد مپیغا ینا مانیز تمد از بعد دشو می

. کند می   تکمیل  Restart را شما کامپیوتر رهبادو نصب برنامه مدتی از بعد کند میانجام   

يبررکا منا تعیین  

.کنید تعیین وزیندو به ورود ايبر يبررکا منا یک باید شما قسمت ینا در  
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را تایپ کنید .  tdic براي مثال    

کلیک فرمایید  Next و بعدا روي گزینه ي تعیین می شود   tdic-pc ترکامپیو ینا منا رکادخو رتبصو      

 
با که دارد دجوو وزیندو ککر ايبر مختلفی ياھشرو کنید نمی دهستفاا صلیا نسخه از تیکهرصو در

نمایید. امقدا باید هشد اريخرید  DVD توجه به   

    .زیر  را بردارید ینه گزعبارت  تیک یرز صفحه در کنید دهستفاا برنامه کاکر از نیدابتو که ینا ايبر

Automatically active Windows when I'm online 

کنید  کلیک Next کمهد روي  
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.ستا هشد ظاهر گزینه سه قسمت ینا در  

روي جدید ویندوز بر هاي  Update میشود پیشنهاد سافتومایکر شرکت توسط کهاول گزینهبنتخاا با   

. کامپیوتر شما نصب می شود    
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هاي مهم بر روي کامپیوتر شما نصب می شود ، باید توجه داشت         Update با انتخاب گزینه ي  دوم 

  تولیداز کامپیوتر شما براي شرکت مایکرو سافت ارسال میشود تا در دو حالت فوق اطالعاتی رهرکه د

فایلهايگزینه ي انتهایی  بنتخاا با کنید  همکاری سافتومایکر با همدآ پیش تمشکال و وزیندو بهتر  

.دشون نمی نصبها   update 

update با و بهتر شما وزیندو تا شوند می دنلودا سافتومایکر سایت از که ستافایلهایی ها   منظور از 

.کند رکا بیشتر منیتا با   

.کنید کلیک اول گزینه روي بر لطفا  
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نماز تنظیم    

 شما ساعت تا کنید بنتخاا نیداتو می را یددار ارقر آن در که اي منطقه نصب از مرحله ینا در

د.شو تنظیمشهر  آن سساابر  

کنید کلیک  Time zone هشوند زبا لیست روي  

کلیک کنید  Tehran بر روي گزینه ي   

.کنیدتنظیم را ساعت و یخرتا نیداتو می هپنجر ینا پایین در    

.کنید کلیک  Next کمهدلطفا بر روي   
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از بعضی  نماز  ینا  در  که  ستا  ممکن  ستا  دهستفاا  دهماآ  و  هشد نصب   windows 7   نکنوا 

طتباار و  باشند  هنشد  شناسایی  وزیندو  توسط  شما  کامپیوتر  روي بر  هشد  نصب  هایارفزا  سخت  

 و عامل سیستم بین بطرا ارفزا منر باید نماز ینا در دنشو دیجاا ارفزا سخت  و  عامل سیستم بین ستیدر

 تیکهرصو  در  ستا  دموجو   تقطعا   کثرا   درایو   افزار  نرم   7 در ویندوز  نصب شود ارفزا  سخت

 وزیندو  عامل  سیستم به  یا  کنید دهستفاا   هشد  اريخرید ارفزا  سخت  دي سی از  باید  دنبو  دموجو

نظر را دانلود نماید. ردمو ریودرا ینترنتا به سترسید با دشخو که بگویید  

windows 7 
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:منابع اخذ شده   

داخل وخارج ازکشوردانشگاهاي برق و کامپیوتر محترم اساتید   

تهران الدین طوسیربا تشکر از اساتید محترم دانشگاه خواجه نص  

 سا یت هاي اینترنتی برق و کامپیوتر داخل وخارج ازکشور
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