چگونه ویندوز را از روی  USBفلش نصب کنیم؟

ًـة طیظتن عاهل ّیٌذّس اس طزیق  USBیا حافظَ جاًثی ،هشایای تظیاری ًظثت تَ ًـة اس رّی دیظک فؼزدٍ دارد کَ تزای تظیاری اس کارتزاى
تَ ّیژٍ آى دطتَ کَ اس درایْ اپتیکال هحزّم ُظتٌذ ،یک ضزّرت اطت .طزعت تاال ّ اطویٌاى اس کاهل تْدى فزایٌذ ًـة طیظتن عاهل اس هشایای
ایي رّع اطت؛ اها تزای ًـة ّیٌذّس اس رّی  USBتایذ چَ کارُایی اًجام ػْد؟
ػایذ تظیاری اس کارتزاى تجزتَ ًـة ّیٌذّس اس رّی حافظَ جاًثی را ًذاػتَ تاػٌذّ ،لی هشایای ایي رّع تزای ًـة طیظتن عاهل اس جولَ
طزعت تاال ،اطویٌاى اس کاهل ػذى فزایٌذ ًـة ،پزُیش اس هؼکالت ُ ّ CDوچٌیي قاتلیت جاتجایی  USBفلغ کَ تَ هعٌای یک ّیٌذّس ُویؼَ
ُوزاٍ اطت ،ػایذ هٌجز تَ آى ػْد کَ ًـة ّیٌذّس اس رّی  CDتزای ُویؼَ تَ فزاهْػی طپزدٍ ػْد !
اس طْی دیگز ،اکٌْى تا گظتزدٍتز ػذى حضْر لپتاپ ُایی کَ تَ دلیل کن کزدى ّسى ،اس درایْ اپتیکال هحزّم ُظتٌذ ،گشیٌَ دیگزی پیغ پای
کارتزاى تزای ًـة طیظتن عاهل ،جش اس راٍ اطتفادٍ اس  USBتاقی ًویگذارد:

 :۱مقدمات برای نصب ویندوز از روی USB

تزای ػزّع تَ هْارد سیز ًیاس دارین:

حافظَ جاًثی  USBتا کوتزیي ظزفیت 4GB

دیظک فؼزدٍ ّیٌذّس تزای کارتزاًی کَ هیخْاٌُذ اس رّی ّ CDیٌذّس  USBخْد را آهادٍ کٌٌذ.

فایلّ ISOیٌذّس داًلْد ػذٍ یا  Imageگزفتَ ػذٍ اس ّ CDیٌذّس ،تزای آى دطتَ اس کارتزاًی کَ اپتیکال درایْ ًذارًذ.

تزای آغاس تَ کار پض اس اتـال  USBتَ طیظتن ،اس دادٍ ُا ّ اطالعات رّی آى یک ًظخَ پؼتیثاى تِیَ کٌیذ ،سیزا تزای ًـة ّیٌذّس ًیاس تَ فزهت
کزدى  USBدارین:

طپض در هٌْی ّ Startیٌذّس cmd ،را تایپ کٌیذ ّ کلیذ ُای  Ctrl + Shift + Enterرا تشًیذ تا  cmdدر حالت Administratorاجزا ػْد ،یا تا کلیک
راطت رّی  cmdگشیٌَ  Run as andministratorرا تزگشیٌیذ:

تا اجزای  cmdدطتْر  DISKPARTرا ّارد کٌیذ تا تزًاهَ پارتیؼي تٌذی دیظک تحت داص اجزا ػْد ،سیزا تَ ػوا اجاسٍ فزهت  ّ USBفعال کزدى
پارتیؼي را خْاُذ داد .پض اس آى دطتْر  list diskرا تایپ کزدٍ ّ کلیذ  Enterرا فؼار دُیذ .در ایي حالتُ ،وَ حافظَ ُای هتـل تَ طیظتن ػوا
تا ػوارٍ ًوایغ دادٍ خْاٌُذ ػذ کَ تز اطاص ظزفیت آى ُا هیتْاًیذ ػوارٍ هزتْط تَ  USBرا پیذا کٌیذ.

در تـْیز سیز  USBهْرد ًظز ها تا ػوارٍ  ۶هؼخؾ ػذٍ اطت(:)8GB

پض اس آى دطتْرُای سیز را تَ تزتیة ّارد کٌیذ:

 : Select Disk #کَ تَ جای  #تایذ ػوارٍ هزتْط تَ  USBخْد را کَ تا دطتْر  list diskپیذا کزدٍ ایذّ ،ارد کٌیذ.

 : Cleanایي دطتْر تواهی پارتیؼي ُای هْجْد تز  USBاس جولَ طکتْرُای هخفی را پاک هیکٌذ.

 : Create Partition Primaryایي دطتْر یک پارتیؼي اّلیَ تا پاراهتزُای پیغ فزف رّی  USBایجاد هیکٌذ.

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

 : Activeتا ایي دطتْر تَ طیظتن اطالع هیدُیذ کَ پارتیؼي ایجاد ّ اًتخاب ػذٍ ،پارتیؼي طیظتوی هعتثز اطت.

 : Format FS=NTFSایي دطتْر  USBػوا را تَ حالت  NTFSفزهت هیکٌذ .تا تْجَ تَ ظزفیت  USBػوا ،ػاتذ فزایٌذ فزهت آى دقایقی تَ طْل
تیٌجاهذ.

 : Assignپض اس فزهت ػذى ّ USBارد کزدى ایي دطتْر هٌجز تَ آى هی ػْد کَ ّیٌذّس تا اختـاؽ دادى یک حزف تَ درایْ  USBآى را کاهال
ػٌاطایی کٌذ .در آسهْى ها درایْ تخـیؾ دادٍ ػذٍ تا حزف  Lهؼخؾ ػذ.

 : Exitتا ایي دطتْر اس اتشار  DISKPARTخارج هیػْیذ.

در پایاى ؿفحَ  cmdػوا تایذ چیشی ػثیَ تَ ایي تاػذ:

تا ایٌجا  USBػوا کاهل تزای هزحلَ تعذی آهادٍ اطت؛ اها cmdرا ُوچٌاى تاس تگذاریذ.

 : ۲تبدیل  USBبه یک درایو Bootable

پض اس خارج ػذى اس  DISKPARTاطاطا تایذ در هظیز  C:\windows\system32تاػیذ.

آى دطتَ اس کارتزاًی کَ اس فایل  ISOتزای ایي هزحلَ اطتفادٍ هی کٌٌذ ،السم اطت پیغ اس اداهَ فایل هْرد ًظز را تَ ػکل یک درایْ هجاسی
تارگذاری کٌٌذ .تزای ایي کار تِتزیي راٍ اطتفادٍ اس ًزم افشار  Virtual Clone Driveاطت کَ تَ ػوا ایي اهکاى را هیدُذ کَ فایل ُای  ISOرا دقیقا
هؼاتَ یک  CDدر یک درایْ هجاسی تارگذاری کٌیذ( .لیٌک داًلْد ًزم افشار در پایاى هطلة ضویوَ ػذٍ اطت).

در پایاى ،تایذ هظیز  CDیا فایل  ISOتارگذاری ػذٍ را در ّ cmdارد کٌیذ .تا دّ تار ّارد کزدى دطتْر  cd..تَ هظیز اؿلی درایْ  Cخْاُیذ رفت ّ
طپض دطتْر سیز را ّارد کٌیذ .

\( H:کَ در ایٌجا  Hدرایْ اپتیکال ػوا کَ ّ CDیٌذّس در آى قزار دارد یا درایْ هجاسی ػوا کَ فایل  ISOدر آى تارگذاری ػذٍ اطت ،هیتاػذ ّ تایذ
 Hرا تا حزف هٌتـة تَ درایْ هْرد ًظز جایگشیي کٌیذ).

طپض تا ّارد کزدى دطتْر ّ CD Bootارد پْػَ  Bootهی ػْیذ .کَ تایذ دطتْر سیز را ّارد کٌیذ:

 : Bootsect.exe /nt60 Lکَ تایذ حزف  Lرا تا حزف هٌتـة ػذٍ تَ درایْ  USBخْد تغییز دادٍ ّ جایگشیي کٌیذ .تا ایي کار  USBػوا تَ یک درایْ
 Bootableتثذیل خْاُذ ػذ:

ًکتَ هِن :اگز چٌاًچَ اس ًظخَ  ۲۳یا  ۶۶تیتی ّیٌذّس اطتفادٍ هیکٌیذ ،تایذ  CDیا فایل  ISOػوا هطاتق تا ُویي ًظخَ تاػذ .در غیز ایي
ؿْرت ،دطتْر  Bootsectعول ًخْاُذ کزد.

 : ۳کپی فایل های نصب ویندوز در داخل USB

تعذ اس گذراًذى ایي هزاحلًْ ،تت تَ هزحلَ پایاًی هیرطذ کَ تایذ فایل ُای ًـة ّیٌذّس را اس رّی  CDیا ISOرّی  USBخْد کپی کٌیذ .تزای ایي
کار ًیاسی تَ اطتفادٍ اس ً cmdیظت ّ هیتْاًیذ دطتی فایل ُا را رّی  USBکپی کٌیذ؛ اها تزای اطویٌاى ػوا هیتْاًیذ اس دطتْر سیز در cmd
تزای ایي هٌظْر تِزٍ تگیزیذ:

 : XCOPY D:\*.* L:\ /E /F /Hکَ تٌِا تایذ حزف  Dرا تا حزف هٌتـة تَ درایْ اپتیکال یا درایْ هجاسی ّ ISOحزف  Lرا تا حزف هٌتـة تَ درایْ
 USBخْد جایگشیي کٌیذ.

پض اس ُوَ ایٌِا  USBػوا تَ یک درایْ  Bootableتثذیل ػذٍ کَ تَ آطاًی قادر تَ ًـة ّیٌذّس اس رّی آى ُظتیذ .کافی اطت کَ  USBرا تَ
طیظتن هْرد ًظز هتـل کزدٍ ّ تا تْت کزدى طیظتن اس رّی USBـ تا تٌظیوات  BIOSـ ػاُذ ًـة ّیٌذّس اس رّی  USBتا طزعتی کَ تـْر آى را
ًویکٌیذ تاػیذ:

Virtual Clone Drive لینک دانلود

