
  فلش نصب کنیم؟ USB چگونه ویندوز را از روی

 

ٍ دارد کَ تزای تظیاری اس کارتزاى   USBًـة طیظتن عاهل ّیٌذّس اس طزیق َ ًـة اس رّی دیظک فؼزد یا حافظَ جاًثی، هشایای تظیاری ًظثت ت
َ کَ اس  ْ اپتیکال هحزّم ُظتٌذ، یک ضزّرت اطت. طزعت تاال ّ اطویٌاى اس کاهل تْدى فزایٌذ ًـة طیظتن عاهل اس هشایای تَ ّیژٍ آى دطت درای

 تایذ چَ کارُایی اًجام ػْد؟  USBایي رّع اطت؛ اها تزای ًـة ّیٌذّس اس رّی

هشایای ایي رّع تزای ًـة طیظتن عاهل اس جولَ  ػایذ تظیاری اس کارتزاى تجزتَ ًـة ّیٌذّس اس رّی حافظَ جاًثی را ًذاػتَ تاػٌذ، ّلی
فلغ کَ تَ هعٌای یک ّیٌذّس ُویؼَ   USBّ ُوچٌیي قاتلیت جاتجایی   CDطزعت تاال، اطویٌاى اس کاهل ػذى فزایٌذ ًـة، پزُیش اس هؼکالت

  !تزای ُویؼَ تَ فزاهْػی طپزدٍ ػْد  CDُوزاٍ اطت، ػایذ هٌجز تَ آى ػْد کَ ًـة ّیٌذّس اس رّی
 

ُایی کَ تَ دلیل کن کزدى ّسى، اس درایْ اپتیکال هحزّم ُظتٌذ، گشیٌَ دیگزی پیغ پای  تاپ تز ػذى حضْر لپ اس طْی دیگز، اکٌْى تا گظتزدٍ
 :گذارد تاقی ًوی  USBکارتزاى تزای ًـة طیظتن عاهل، جش اس راٍ اطتفادٍ اس

 

 USB: مقدمات برای نصب ویندوز از روی ۱

 سیز ًیاس دارین:تزای ػزّع تَ هْارد 

 4GBتا کوتزیي ظزفیت  USBحافظَ جاًثی 

 خْد را آهادٍ کٌٌذ. USBّیٌذّس  CDخْاٌُذ اس رّی  دیظک فؼزدٍ ّیٌذّس تزای کارتزاًی کَ هی

 اپتیکال درایْ ًذارًذ. ّیٌذّس، تزای آى دطتَ اس کارتزاًی کَ  CDگزفتَ ػذٍ اس  Imageّیٌذّس داًلْد ػذٍ یا  ISO فایل

ُا ّ اطالعات رّی آى یک ًظخَ پؼتیثاى تِیَ کٌیذ، سیزا تزای ًـة ّیٌذّس ًیاس تَ فزهت  تَ طیظتن، اس دادٍ USBاس اتـال  س تَ کار پض تزای آغا

 دارین: USBکزدى 



 

یا تا کلیک  اجزا ػْد،  Administratorدر حالت cmdرا تشًیذ تا  Ctrl + Shift + Enterُای  را تایپ کٌیذ ّ کلیذ cmdّیٌذّس،  Startطپض در هٌْی 

 را تزگشیٌیذ: Run as andministratorگشیٌَ  cmdرّی   راطت

 



ّ فعال کزدى  USBرا ّارد کٌیذ تا تزًاهَ پارتیؼي تٌذی دیظک تحت داص اجزا ػْد، سیزا تَ ػوا اجاسٍ فزهت  DISKPARTدطتْر  cmdتا اجزای 

ٍ ّ کلیذ  را list diskپارتیؼي را خْاُذ داد. پض اس آى دطتْر  َ حافظَ Enterتایپ کزد َ طیظتن ػوا  را فؼار دُیذ. در ایي حالت، ُو ُای هتـل ت

 را پیذا کٌیذ.  USBتْاًیذ ػوارٍ هزتْط تَ  ُا هی تا ػوارٍ ًوایغ دادٍ خْاٌُذ ػذ کَ تز اطاص ظزفیت آى

 (:8GB)هؼخؾ ػذٍ اطت ۶هْرد ًظز ها تا ػوارٍ  USBدر تـْیز سیز 

 

 ای سیز را تَ تزتیة ّارد کٌیذ:پض اس آى دطتْرُ

Select Disk #  تایذ ػوارٍ هزتْط تَ  #: کَ تَ جایUSB  خْد را کَ تا دطتْرlist disk ٍایذ، ّارد کٌیذ. پیذا کزد 

Clean ُای هْجْد تز  : ایي دطتْر تواهی پارتیؼيUSB کٌذ. اس جولَ طکتْرُای هخفی را پاک هی 

Create Partition Primary :  رّی  ایي دطتْر یک پارتیؼي اّلیَ تا پاراهتزُای پیغ فزفUSB کٌذ. ایجاد هی 

Select Partition 1 گشیٌذ. : ایي دطتْر پارتیؼي تاسٍ ایجاد ػذٍ را تزهی 

Active پارتیؼي طیظتوی هعتثز اطت. دُیذ کَ پارتیؼي ایجاد ّ اًتخاب ػذٍ،  : تا ایي دطتْر تَ طیظتن اطالع هی 

Format FS=NTFS  ایي دطتْر :USB  ػوا را تَ حالتNTFS کٌذ. تا تْجَ تَ ظزفیت  فزهت هیUSB آى دقایقی تَ طْل  ػوا، ػاتذ فزایٌذ فزهت

 تیٌجاهذ.

Assign  پض اس فزهت ػذى :USB ػْد کَ ّیٌذّس تا اختـاؽ دادى یک حزف تَ درایْ  ّارد کزدى ایي دطتْر هٌجز تَ آى هیUSB  کاهال  آى را

 هؼخؾ ػذ.Lػٌاطایی کٌذ. در آسهْى ها درایْ تخـیؾ دادٍ ػذٍ تا حزف 

Exit  تا ایي دطتْر اس اتشار :DISKPART ػْیذ. خارج هی 



 ػوا تایذ چیشی ػثیَ تَ ایي تاػذ: cmdدر پایاى ؿفحَ 

 

 ذاریذ.را ُوچٌاى تاس تگ cmdاطت؛ اها  کاهل تزای هزحلَ تعذی آهادٍ  ػوا  USBتا ایٌجا 

 Bootableبه یک درایو  USB: تبدیل  ۲

 تاػیذ. C:\windows\system32اطاطا تایذ در هظیز  DISKPARTپض اس خارج ػذى اس 

کٌٌذ، السم اطت پیغ اس اداهَ فایل هْرد ًظز را تَ ػکل یک درایْ هجاسی  تزای ایي هزحلَ اطتفادٍ هی ISOآى دطتَ اس کارتزاًی کَ اس فایل  

ٍ اس ًزم ٍ اطتفاد را دقیقا  ISOُای  دُذ کَ فایل اطت کَ تَ ػوا ایي اهکاى را هی Virtual Clone Driveافشار  تارگذاری کٌٌذ. تزای ایي کار تِتزیي را

 هجاسی تارگذاری کٌیذ. )لیٌک داًلْد ًزم افشار در پایاى هطلة ضویوَ ػذٍ اطت(. در یک درایْ CDهؼاتَ یک 

خْاُیذ رفت ّ  Cتَ هظیز اؿلی درایْ  ..cdّارد کٌیذ. تا دّ تار ّارد کزدى دطتْر  cmdتارگذاری ػذٍ را در  ISOیا فایل  CDدر پایاى، تایذ هظیز 

 .طپض دطتْر سیز را ّارد کٌیذ

H:\  کَ در ایٌجا(H  َدرایْ اپتیکال ػوا کCD  ّیٌذّس در آى قزار دارد یا درایْ هجاسی ػوا کَ فایلISO تاػذ ّ تایذ  در آى تارگذاری ػذٍ اطت، هی

H  تَ درایْ هْرد ًظز جایگشیي کٌیذ(. را تا حزف هٌتـة 

 ػْیذ. کَ تایذ دطتْر سیز را ّارد کٌیذ: هی Bootّارد پْػَ  CD Bootطپض تا ّارد کزدى دطتْر 

Bootsect.exe /nt60 L  کَ تایذ حزف :L  ْرا تا حزف هٌتـة ػذٍ تَ درایUSB  خْد تغییز دادٍ ّ جایگشیي کٌیذ. تا ایي کارUSB  ْػوا تَ یک درای

Bootable :تثذیل خْاُذ ػذ 



 

 

ػوا هطاتق تا ُویي ًظخَ تاػذ. در غیز ایي  ISOیا فایل  CDکٌیذ، تایذ  تیتی ّیٌذّس اطتفادٍ هی ۶۶یا  ۲۳ًکتَ هِن: اگز چٌاًچَ اس ًظخَ 

 عول ًخْاُذ کزد. Bootsectؿْرت، دطتْر 

 USBهای نصب ویندوز در داخل  : کپی فایل ۳

خْد کپی کٌیذ. تزای ایي  USBرّی   ISOیا CDُای ًـة ّیٌذّس را اس رّی  فایل  رطذ کَ تایذ تعذ اس گذراًذى ایي هزاحل، ًْتت تَ هزحلَ پایاًی هی

 cmdتْاًیذ اس دطتْر سیز در  کپی کٌیذ؛ اها تزای اطویٌاى ػوا هی USBرّی   ُا را دطتی فایل تْاًیذ  ًیظت ّ هی cmdًیاسی تَ اطتفادٍ اس کار 

 تزای ایي هٌظْر تِزٍ تگیزیذ:

XCOPY D:\*.* L:\ /E /F /H  کَ تٌِا تایذ حزف :D را تا حزف هٌتـة تَ درایْ اپتیکال یا درایْ هجاسیISO  حزف ّL  ْرا تا حزف هٌتـة تَ درای

USB .خْد جایگشیي کٌیذ 

را تَ  USBکَ تَ آطاًی قادر تَ ًـة ّیٌذّس اس رّی آى ُظتیذ. کافی اطت کَ  تثذیل ػذٍ  Bootableػوا تَ یک درایْ  USBپض اس ُوَ ایٌِا 

ٍ ّ تا تْت کزدى طیظتن اس رّی  تا طزعتی کَ تـْر آى را  USBـ ػاُذ ًـة ّیٌذّس اس رّی  BIOSـ تا تٌظیوات USBطیظتن هْرد ًظز هتـل کزد

 کٌیذ تاػیذ: ًوی



 

 

 Virtual Clone Driveلینک دانلود 

 

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1392/10/15/329165_422.zip

