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1 آسان ویندوز، آموزش آساِن ویندوز

خیلی خوشحالم که راهنمای جامع قبل از نصب ویندوز 10 را تهیه کرده اید به این دلیل که توانستم بار دیگر با استفاده از ویندوز، 
خودم و اطالعاتی که به دست آورده ام را تبدیل به موجودی دیجیتال کنم، در محیط وب آزادانه پخش شوم و درون کامپیوتر، 

لپ تاپ و یا شاید موبایل شما باشم، درصورتی که معلوم نیست جسم فیزیکی من کجا است شاید دارم ورزش می کنم، تفریح می کنم، 
خوابم یا باخدای خود راز و نیاز می کنم! شایدم اصاًل جسم من در این دنیای مادی نباشد در این صورت برایم یک فاتحه بخوانید:(

 
اگر در حال مطالعه این فایل یعنی راهنمای جامع قبل از نصب ویندوز 10 هستید به این معنی است که از ویندوز10 احتمااًل زیاد 

شنیده اید و راغب هستید که این ویندوز را بر روی سیستم خود نصب کنید!

ویندوز 10 بستر بسیار عالی است که بتوانید ابزارهای الزم خود مانند آفیس، نرم افزارهای گرافیکی و یا نرم افزارهای مهندسی را 
روی آن نصب کنید و به کسب درآمد برسید و همچنین بازی های موردنظر خود را نصب کنید و در اوقات فراغت خود به سرگرمی 

بپردازید!

اما قبل از اینکه به شما بگویم برای نصب ویندوز 10 به چه سیستمی نیاز دارید و به چه مواردی برای نصب ویندوز 10 باید توجه 
کنیم، می خواهم کمی از ویژگی های ویندوز 10 برایتان صحبت کنم تا چرایی قوی برای نصب ویندوز 10 داشته باشید!

احتمااًل آالن که دارید این راهنما را مطالعه می کنید ویندوز 7 دارید یا شایدم ویندوز 10، از ویندوز خود به دالیل مختلفی مثل خوب 
کار نکردن یا ویروسی شدن خسته شده اید و یا می خواهید ویندوز خود را تغییر دهید تا از امکانات یک ویندوز تازه نصب شده استفاده 

کنید ولذتش را ببرید!
خوب منم برای همین این راهنمای جامع را برای شما تهیه کردم تا قبل از نصب ویندوز 10 این مراحل را طی کنید تا به راحتی 
بتوانید روی سیستم خودتان، خانواده و یا هرکسی که مایل بودید ویندوز نصب کنید، یا شایدم از طریق نصب ویندوز 10 کسب 

درآمد کنید!
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 زیرا هنوز هم خیلی از افراد هستند که نمی دانند ویندوز چگونه نصب می شود و یا بعضی ها هم اصاًل دوست ندارند با موارد فنی 
نصب ویندوز آشنا بشوند به همین دلیل من آسان ویندوز 10 را تولید کردم که بدون هیچ گونه کلیکی می توانید ویندوز 10 را نصب 

کنید.
برای تهیه این ویندوز می توانید بر روی عکس آن کلیک کنید:

و چون این فایل را تهیه کرده اید می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید تا 20 درصد تخفیف بگیرید!

                                                                   AsanWindows10RJ20                                                                                          

اگر هم دوست دارید با مسائل فنی نصب ویندوز آشنا شوید به صورت رایگان برایتان آموزش نصب ویندوز  10 را ضمیمه کرده ام 
که می توانید آن را از صفحه محصولی که این فایل را تهیه کرده اید دانلود کنید، ارزش این فایل 150 هزارتومان است به این دلیل 

که اگر شما بخواهید به خدمات کامپیوتری سیستم خود را بدهید تا ویندوز را برایتان نصب کنند از شما حداقل 150 هزارتومان 
دریافت می کنند و حدود 3 روز هم باید سیستم پیششان باشد، شاید سرشان شلوغ باشد یا اینکه کار و طوالنی می کنند تا شما فکر 
کنید دارند شق القمر می کنند در ضمن اگر این شخص آدم باخدایی باشد و از فایل ها و عکس های خانوادگی تان سو استفاده نکند 

درصورتی که نصب ویندوز کار بسیار ساده ای است و نهایت 30 دقیقه از شما زمان می برد!

اگر نصب ویندوز را کامل می دانید می توانید با من ارتباط برقرار کنید تا کسانی که نیاز به نصب ویندوز دارند شمارا معرفی کنم تا 
شاید شما هم از این طریق بتوانید در شهر خود درآمدزایی کنید.

https://asanwindows.ir
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خوب حاال چرا ما باید ویندوز 10 را نصب کنیم و چرا ویندوز 7 نه؟
ویندوز 7 خیلی خوِب من منکرش نیستم که نصبش نکنید اما بگذارید یک مسئله را با شما در میان بگذارم، تا به این لحظه که دارم 
این راهنما را می نویسم، شرکت مایکروسافت باالتر از 40 هزار مهندس برنامه نویس دارد و هرروز دارند بر روی ویندوز کار می کنند 
تا آن را توسعه دهند، حتمًا این مهندسان چیزی بیشتر از ما می دانند که میان برای ویندوز آپدیت می دهند تا آن را بهبود دهند، مثاًل 

ویژگی های زیادی به آن اضافه کند که ما راحت تر از ویندوز استفاده کنیم، یا برنامه های اضافی را از بین می برند، چگونه؟
 مثاًل باکم کردن تعداد خطوط برنامه نویسی شده در ویندوز، که حجم کمتری برای نصب الزم داشته و یا در مصرف انرژی مانند 

باتری لپ تاپ ها صرفه جویی بشود و کلی ویژگی های دیگر که در ادامه برایتان بازگو می کنم شاید جالب باشد برایتان که بدانید 
ویندوز 10 از 50 میلیون خط کد نویسی تشکیل شده است! 

رابط صوتی کورتانا
ویندوز 10 با خودش یک خانم به سیستم های ما آورد که به آن کورتانا می گویند و با گفتن هی کورتانا! این دستیار صوتی برای شما 

مانند غول چراغ جادو بر صفحه ویندوزتان ظاهر می شود و منتظر دستور گرفتن از اربابش است!

این دستیار صوتی می تواند برای شما کارهایی از قبل جستجو از اینترنت، تنظیم ساعت، تماس صوتی یا تصویری اگر نرم افزار 
مربوطه را نصب کرده باشید، نشان دادن موقعیت مکانی شما، پخش موزیک و کلی امکانات دیگر دارد که تمامی این دستورات در 

محیط وب وجود دارد، هرچند من در دوره آموزش پایه ویندوز تمامی این دستورات کاربردی را به دانشجوهایم به صورت آنالین 
آموزش داده ام، و چون شما این فایل یعنی راهنمای جامع قبل از نصب ویندوز 10 را تهیه کردید می توانید با تخفیف 20 درصدی 

این دوره را تهیه کنید.

PayeWindowsRJ20

اضافه شدن نوتیفیکشن بار به ویندوز 10
همان طور که شما گوشی موبایل دارید، اندروید و آیفونش فرقی ندارد، مهم این است که وقتی برای شما اعالن یا نوتیفیکشنی 
می آید به راحتی انگشتتان را از باال به پایین صفحه می کشید و نوتیفیکش را مشاهده می کنید، در ویندوز 10 نیز چنین قابلیتی 

اضافه شده و آیکون آن در کنار ساعت است و تمامی تنظیمات مانند وای فای، بلوتوث، موبایل هاتسپات، تنظیمات نور صفحه، حالت 
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پرواز، حالت پروژکت) انداختن تصویر بروی تلویزیون های هوشمند که قابلیت میرور اسکرین دارند( و...

نصب خودکار درایورهای سخت افزاری
اگر نمی دانید درایور چیست، درواقع یک نرم افزار رابط است، رابطی بین سخت افزارهای سیستم شما و ویندوز 10! در ویندوز 7 شما 
باید تک تک تمامی این درایورها را نصب کنید، اما در ویندوز 10 اکثر سخت افزارها به صورت پیش فرض نصب می شوند و اگر نصب 

هم نشوند نگرانی ندارد به راحتی شما می توانید بعد از نصب ویندوز 10 به اینترنت متصل شوید و ویندوز را آپدیت کنید، با آپدیت 
کردن ویندوز، تمامی درایورهای سخت افزاری شما به روز می شود و می توانید از تمامی سخت افزارهای خود مانند بلوتوث یا کارت 

گرافیک یا کارت صدا به راحتی و با نهایت امکانات استفاده کنید.
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اضافه شدن استور به ویندوز 10
همان گونه که گوشی موبایل شما اگر اندروید دارید گوگل استور و یا اگر آیفون دارید اپل استور دارید که بتوانید به راحتی 

نرم افزارهای رایگان و پولی را نصب کنید، به ویندوز 10 نیز، استور ویندوز اضافه شده که می توانید بسیاری از بازی ها یا نرم افزارها را 
به صورت رایگان نصب کنید مانند اینستاگرام داخل ویندوز!

تمامی امکانات باال که برای شما بازگو کردم قسمت کمی از ویژگی های محبوب ویندوز 10 است، که بعد از نصب ویندوز 10 
می توانید از آن استفاده کنید و لذتش را ببرید.

حال بریم سراغ اینکه آیا ویندوز 10 روی کامپیوتر یا لپ تاپ من نصب می شود؟
اصاًل چه سیستمی موردنیاز است که ویندوز 10 را بتوانیم روی آن نصب کنیم؟

ویندوز 7 از سال 2009 آمد و ویندوز 8 بعدازآن در سال 2012 رونمایی شد، ویندوز 8 ویندوز خوبی بود اما مشکالت زیادی داشت و 
یک سال بعدازآن یعنی سال 2013 ویندوز 8.1 به بازار آمد و امکانات خیلی جالبی داشت و من خودم عاشقش شده بودم، چون هم 

محیط خوشگل تری نصب به ویندوز 7 داشت و هم خیلی سریع تر از ویندوز 7 بود!

2 سال بعدازآن، برنامه نویسان مایکروسافت ویندوز 10 را رونمایی کردند که در زمان خودش تا به آالن شاهکار به حساب می آید و 
تا به آالن روی همین شماره مانده و فقط از طریق آپدیت کردن ورژن ویندوز تغییر می کند،
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 اگر ویندوز 10 دارید این مراحل را طی کنید تا ورژن ویندوز خود را مشاهده کنید:

winver دکمه استارت را بفشارید و در داخل کادر جستجو بنویسید

ورژن ویندوز خود را به راحتی مشاهده می کنید آالن که دارم برایتان این راهنما را تهیه می کنم خودم این کار را انجام دادم و ورژن 
ویندوزم 20H2 است که آخرین آپدیت و از تمامی امکانات به راحتی دارم استفاده می کنم خدایا شکرت!

چرا تاریخچه ویندوز را برای شما گفتم؟ مگر اینجا کالس تاریخ است؟
مطمئن باشید در تمامی آموزش هایم مطلبی را به شما می گویم در ادامه از آن استفاده خواهیم کرد و وقت باارزش شمارا بیهوده تلف 

نخواهم کرد این را به شما قول می دهم!

پس آقای کریم قصاب برای چه تاریخ ویندوز را به ما گفتی؟
 همان طور که گفتم ویندوز 10 از سال 2015 آمد یعنی 5 سال پیش، پس اگر دستگاه شما عمرش کمتر از 5 سال است به راحتی 

می توانید ویندوز 10 را نصب کنید و لذتش را ببرید!

خوب حاال سیستم ما یکم عمر طوالنی تری دارد این ویندوز 10 روش نصب نمی شود؟ او ال که تبریک می گویم که از وسایل 
تکنولوژی خود خوب محافظت می کنید و بیشتر از 5 سال آن را سالم نگه داشته اید و دومی اینکه برایتان آرزو می کنم بیشتر از این 
دستگاهی که دارید استفاده کنید و خبر خوبی که دارم این است که برنامه نویسان مایکروسافت به فکر ما و سیستم های قدیمی ما 

هم بودند و سعی کردند که بروی سیستم های قدیمی نیز این سیستم عامل محبوب نصب شود.

در ادامه مشخصات دقیق و راهکار پیدا کردن مشخصات سخت افزاری را برایتان می نویسم که ویندوز بروی چه سیستم هایی 
قابل نصب است تا خیالتان راحت شود.

اما قبلش باید یک نکته را بدانیم  که ویندوز 32 بیت یا ویندوز 64 بیت چیست!
در آموزش پایه ویندوز کمی این مسئله را موشکافی کردم اما در اینجا می خواهم خیلی ساده به شما بگویم، اگر سیستمان خیلی 

قدیمی است در حدی که رم شما کمتر از یک گیگابایت است باید ویندوز 32 بیت را نصب کنید ولی اگر رم باالی 2 گیگ دارید و 
سیستمان برای خودش غولی است می توانید نسخه 64 بیت را نصب کنید  وجالبیش این است که این نسخه از ویندوز تا رم 128 

گیابایت را ساپورت می کند واو!
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آقای کریم قصاب اگر من اشتباهی نسخه موردنظر را نصب کنم چه می شود؟
در ابتدای امر فکر کنید که اتفاقی نمی افتد ویندوز باال می آید و می توانید استفاده کنید این درسته، اما اگر مشکلی نداشت من این 

فایل را برای شما تهیه نمی کردم!
مشکل پیدا می کنی جون دل! می دانی چرا؟ فرض کنیم سیستم شما یک گیگ رم دارد و نسخه 64 بیت را نصب می کنید، در این 
حالت باید تمامی نرم افزارهای موردنیاز و درایورها را با نسخه 64 بیت نصب کنید، و سیستم ضعیف شما، بنده خدا زیر بار فشارها 
به قول معروف زپرتش در می ره و نمی توانید با سیستم خود، کارکنید و بعد می گوید آه، ویندوز 10 چه ویندوز سنگین و مسخره ای 

است!

یا فرض کنیم ویندوز قوی دارید مثاًل از 4 گیگ بیشتر و نسخه 32 بیت را نصب می کنید، آالن چه اتفاقی میافته؟ اره درسته باید 
درایورهای 32 بیت را نصب کنید ولی یک مشکل دیگر هم به وجود می آید، چه مشکلی؟

ویندوز 32 بیت فقط تا 4 گیگ رم را ساپورت می کنه و بیشتر از آن به شما اجازه استفاده نمی ده! یعنی چی؟
یعنی این همه خرج کردیم یک سیستم قوی گرفتیم که در استفاده از نرم افزارها راحت باشیم و سرعت باالیی را تجربه کنیم اما با 

نصب نسخه 32 بیت این لذت را از خود می گیریم!
نتیجه چی شد؟ اگر سیستم ضعیف دارید نسخه 32 بیت و اگر قوی دارید 64 بیت نصب کنید.

حاال بریم سراغ مشخصات دقیق که نسخه 32 بیت و نسخه 64 بیت به چه سخت افزاری نیاز دارد:
برای اجرای ویندوز 10، کامپیوتر شما حداقل باید پردازنده ای با سرعت 1 گیگاهرتز یا بیشتر داشته باشد. ازلحاظ رم نیز 1 گیگابایت 

برای ویندوز 10 نسخه 32 بیتی و 2 گیگابایت رم برای ویندوز 10 نسخه 64 بیتی الزم است.

نسخه 32 بیتی ویندوز 10 تا 16 گیگابایت فضا برای نصب نیاز دارد درحالی که نسخه 64 بیتی ویندوز 10، حدود 20 گیگابایت فضا 
خالی بر روی هارد می طلبد. گرافیک موردنیاز ویندوز 10 نیز Directx 9 با درایور WDDM 1.0 است.

و مانیتوری با رزولوشن 1024 در 600 پیکسل نیز به راحتی از عهده نمایش ویندوز 10 برمی آید.

چطور می توانم مشخصات سیستم خود را پیدا کنیم؟
برای پیدا کردن مشخصات سیستم دو روش وجود دارد! یا ویندوز شما کار می کند و سالم است یا ویندوز کار نمی کند که در این 

صورت صفحه مشکی یا آبی می بینید، در غیر این 2 مورد بود به من در اینستاگرام آسان ویندوز دایرکت دهید و جایزه خود را 
  دریافت کنید

اگر ویندوز شما روشن است می توانید با دستور msinfo32  مشخصات خود را متوجه شوید.چگونه؟ 
msinfo32 را بفشارید تا پنجره ران باز شود و درونش بنویسید  R کافی است کلید ترکیبی ویندوز به همراه

https://asanwindows.ir
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آقای کریم قصاب سیستم من روشن نمی شود چطوری متوجه شوم؟
 اگر دستگاهت روشن نمی شود مشکل سخت افزاری دارد اول باید این مشکل را حل کنی و بعد ویندوز را نصب کنی، اما اگر 

دستگاهت روشن می شود و به اصطالح ویندوزت باال نمی آید می توانی قبل از اینکه ویندوزت بوت بشود یا لوگو ویندوز پدیدار بشود، 
مشخصات سیستمت را ببینی!

اگر مشخصات سیستم هنگام روشن شدن برای شما نمایش داده نمی شود می توانید به قسمت بایوس سیستم خود رفته و مشخصات 
خود را مشاهده کنید!

بایوس دیگر چه صیغه ای است؟ صیغه نیست! عقد دائم است، یعنی چی؟ 
سیستم شما چه ویندوز نصب داشته باشد چه نداشته باشد یا ویندوز شما خراب باشد، بی شک بایوس را دارد. یک صفحه آبی است 

که تنظیمات سخت افزاری سیستم شما درون آن ذخیره می شود و حتی می توانید تنظیمات را به صورت دستی تغییر دهید مانند تنظیم 
ساعت سیستم یا ترتیب بوت که برای نصب ویندوز به این قسمت نیاز دارید. دیدی؟ عقد دائم است :(

چطوری می توانم وارد بایوسم شوم؟

https://asanwindows.ir
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معمواًل هنگام روشن شدن سیستم، در پایین صفحه به شما راهنمایی می شود مثاًل

Bios key = F2 

که باید این دکمه را تندتند فشار بدهید تا وارد بایوس شوید، به دلیل اینکه لپ تاپ ها یا کامپیوتر مختلف کلید بایوس مختلفی دارند 
نمی شود دقیق گفت که دکمه بایوس دقیقًا F2 است یا F12 برای همین در پایین فهرستی از کلیدهای بایوس را برایتان آورده ام که 

می توانید از آن استفاده کنید.
اگر در این لیست کلید بایوس شما نبود و یا عمل نکرد کافِی در گوگل نام لپ تاپ خود را بنویسید و در انتهای آن بنویسید بایوس 

کی! مثاًل لپ تاپ من لنوو است و این طوری سرچ می کنم:

bios key Lenovo z510

https://asanwindows.ir
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آقای کریم قصاب راه ساده تری نیست مشخصات دستگاهم را متوجه شوم؟ ویندوزم بوت نمی شود !
می شود جون دل چرا نشود! کافِی مدل لپ تاپت را در گوگل  بنویسی و در انتهای آن بنویسی سیستم ریکوایرمنتز تا مشخصات آن 

را ببینی و متوجه بشوی که چه نسخه ای را نصب کنی! مثاًل

system requirements Lenovo z510

اما درهرصورت باید بتوانی به بایوس خود وارد شوی چون برای نصب ویندوز به آن احتیاج داری!

خوب بیایم یک نتیجه گیری کنیم!
لپ تاپ من بعد از 2015 است و رم باالی 4 گیگ دارم، چه ویندوزی برای سیستم من مناسب است؟

رم باالی 4 کیگ بهتره که از نسخه 64 بیت ویندوز 10 استفاده کنی!

لپ تاپ یا کامپیوتر قبل از 2015 است و رم حدود 2 گیگ دارم، چه ویندوزی برای سیستم من مناسب است؟
می توانی ویندوز 10 نصب کنی، حتی 64 بیت، اما برای اینکه به سیستمت زیاد فشار نیآید 32 بیت بهت پیشنهاد می کنم و اگر آدمی 
اهل ریسک هستی می توانی دو نسخه را تست بگیری هرکدام بهتر بود با همان بری جلو! اگر آدم ریسک پذیری هستی و این کار را 

انجام دادی حتمًا به من از نتایج کارت خبره بده، مطمئن باش از نتایجی که به دست میاوری استقبال خواهم کرد!
برای تهیه ویندوز 10 به صورت 32 بیت و یا 64 بیت می توانی روی عکس زیر کلیک کنی ، می توانی به صورت پستی یا دانلودی 

ویندوز 10 محبوبت را همین االن آنالین سفارش بدهید!

https://asanwindows.ir
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سوپرایز! چون این راهنما را دریافت کردید می توانید ویندوز 10 را با تخفیف 20 درصدی تهیه کنید، فقط کافیست کد تخفیف زیر را 
در قسمت سفارش محصول واردکنید:

Windows10J20

آقای کریم قصاب سیستمم خیلی قدیمی است چی کارکنم؟
قصه نخور! فعاًل می تونی ویندوز 7 نصب کنی و از آن استفاده کنی ویندوز خوبیه، اما سعی کن از همین ویندوزت درآمد کسب کنی 
که بتوانی یک سیستم خوب و یا غول بخری که بتوانی به مردم خدمت کنی و کسب درامد کنی تا بتوانی یک سیستم خوب بخری! 

مثل خود من :(
برای تهیه ویندوز 7 به صورت 32 بیت و یا 64 بیت می توانی روی عکس زیر کلیک کنی ، می توانی به صورت پستی یا دانلودی 

ویندوز 7 محبوبت را همین االن آنالین سفارش بدهید!

بازهم سوپرایز! چون این راهنما را دریافت کردید می توانید ویندوز 7 را با تخفیف 20 درصدی تهیه کنید، فقط کافیست کد تخفیف 
زیر را در قسمت سفارش محصول واردکنید:

Windows7RJ20

https://asanwindows.ir
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در پایان می خواهم بگویم که این فایل نتایج به دست آمده از نصب تعدادی بسیار زیادی ویندوز است که به صورت حضوری یا 
غیرحضوری نصب کردم و خبر خوب این است که به دلیل پیشرفت تکنولوژی ممکن است این راهنما آپدیت بشود، پس اگر این 

فایل هرطوری به دست تو رسید ممکنه آپدیتش بیاد!

این فایل راهنام هزینه  زیادی نداره می توانی به صفحه محصولش بیایی و آن را خریداری کنی، هم آپدیتش را دریافت می کنی و هم 

کلی تخفیفات دیگر! چون من عاشق تخفیف دادنم و هم با خرید این فایل به آسان ویندوز کمک کردی و هم به مردم دیکر چون 
آسان ویندوز با هر خرید 10 درصد را به کیف پول خودت بر می گردونه که می توانی محصوالت دیگر را تهیه کنی و هم 10 درصد 

بقیه را صرف کارهای خیر می کنه و تو هم می توانی در انجام این کار خیر سهیم باشی!

دیدی چقدر جالب! با خریدت هم روی خودت سرمایه گذاری کردی، هم ویندوز جدید داری، هم باعث می شوی آسان ویندوز کیفیت 
محصوالتش را باال ببره و هم در کار خیر سهیم شدی و روی آخرتت هم سرمایه گذاری!

از ته قلبم همتون را دوست دارم و برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم، موفق باشید.

محمد کریم قصاب
فروردین 1400
v1
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