
 

 اپل های تاپ لپ روی بر ویندوز نصب آموزش (1)صفحه 

 

 

 نام ایزد یکتا که یادش آرام دلهاست

 ّتای  زتاج  لتح  تیطتسر  در ٍ MAC Book -  MAC Book PRO ّای زاج لح رٍی تر آهَزش ایي

ِ  ساخَرذ SATA ٍیٌذٍز تایذ XP ٍیٌذٍز ًصة صَرذ در! )زَجِ. هیثاضذ اجرا قاتل اخل زَلیذی  داضتس

 لح جذیذ سری در کِ اسر رکر تِ الزم( کٌیذ ًصة XP ٍیٌذٍز زَاًیذ ًوی صَرذ ایي غیر در تاضیذ

ِ  تایتذ  ٍ تاضذ ًوی ًصة قاتل XP ٍیٌذٍز 3122 ّای سری ٍ اخل ّای زاج  ًصتة  هجتازی  صتَرذ  تت

 .ضَد

 

 :است میسر زیر گام 4 در مکینتاش های رایانه روی بر ویندوز نصب

 Boot Camp Assistant ترًاهِ اجرای -2

 ٍیٌذٍز ترای خارزیطي یک ایجاد -3

 ٍیٌذٍز ًصة -4

 .ٍیٌذٍز رٍی تر Boot Camp اًذازُ راُ افسار ًرم ًصة -5

 

 Boot Camp Assistant ترًاهِ اجرای : اول گام

 . کٌذ هی کوک ٍیٌذٍز ترای جذیذ خارزیطي یک ایجاد جْر ضوا تِ Boot Camp افسار ًرم

 زوتاهی  ستد  .  ضتَیذ  عاهتل  سیستسن  ٍارد( Administrator) سیسسن هذیر کارتری حساب از -2

 .کٌیذ خارج فعال حالر از را کارتراى تقیِ ٍ تسسِ را تاز ّای ترًاهِ

ِ  را Boot Camp Assistant ترًاهِ -2 ِ  در کت  تتاز  دارد قترار  Application در Utilities خَضت

 Create or رٍی تتر )کٌیتذ  دًثتال  ضَد هی دادُ ًوایص صفحِ رٍی تر کِ را دسسَرالعولی ٍ ًوَدُ

Remove a Windows Partition کٌیذ کلیک) 

 اپل های تاپ لپ روی بر ویندوز نصب آموزش



 

 اپل های تاپ لپ روی بر ویندوز نصب آموزش (2)صفحه 

 

 :ویندوز برای پارتیشن یک ایجاد:دوم گام

 رٍی تتر  هکیٌستاش  عاهل سیسسن کِ خارزیطٌی تِ سیةآ کَچکسریي کردى ٍارد تذٍى زَاًیذ هی حال

 ًواییتذ  ایجتاد  ٍیٌتذٍز  تترای  جذیتذ  خارزیطتي  یک خَد داخلی سخر دیسک رٍی تر اسر، ًصة آى

 (اسر الزم گیگ XP 41 ٍیٌذٍز ترای ٍ گیگ 51 ٍیسسا ٍ 7 ٍیٌذٍز ترای حذاقل)

 .کٌذ هی زغییر حجن کٌٌذُ جذا ًقطِ کطیذى راسر ٍ چح تِ طریق از: ًکسِ

ِ  رٍی  طثتق  را ًظتر  هتَرد  خارزیطتي  Boot Camp حالتر  ایتي  در کٌیتذ  کلیتک  Partition دگوت

 .رسیذ ًخَاّذ سیثیآ ّیچ هکیٌساش خارزیطي تِ ٍ ضذ خَاّذ ایجاد ایذ کردُ کِ زٌظیوازی

 

 :ویندوز نصب سوم گام

 .ایذ ضذُ خارج ٍیٌذٍز ًصة تذٍى Boot Camp Assistant ترًاهِ از ضوا اگر -

- Boot Camp کٌیذ تاز را. 

 .کٌیذ کلیک را Start The Windows Installer گسیٌِ -

 .کٌیذ کلیک Continue گسیٌِ -

 .ًواییذ اباًسخ ضَد ًصة آى در ٍیٌذٍز خَاّیذ هی کِ کردیذ درسر کِ خارزیطٌی ٍ دیسک:  زَجِ

 .دّیذ قرار درایَ درٍى را Windows عاهل سیسٌن ًصة تِ هرتَط دیسک -

 .کٌیذ کلیک را Start Instalation گسیٌِ Boot Camp ترًاهِ در -

 از 7 ٍیٌتذٍز  ًصة ترای تایذ در ضوي اسر زاىدخَ تا Vista یا 7 یا XP ٍیٌذٍز ًصة تعذ تِ ایٌجا از

 .ضَد اسسفادُ هکیٌساش عاهل سیسسن ًسخِ آخریي

 



 

 اپل های تاپ لپ روی بر ویندوز نصب آموزش (3)صفحه 

 (است اجباری: )ویندوز برای Boot Camp افسار نرم نصب: چهارم گام

 .کٌیذ خارج درایَ از را ٍیٌذٍز عاهل سیسسن دیسک -2

 .دّیذ قرار درایَ درٍى را هکیٌساش عاهل سیسٌن دیسک -3

 .کٌیذ دًثال را را ضذُ دادُ ًوایص عول دسسَر -4

 اًتذاز  راُ زتا  کٌیتذ  دًثتال  را ضتذُ  دادُ ًوتایص  ای هحاٍرُ فرهْای رایاًِ هجذد اًذازی راُ از تعذ -5

 .ضَد ًصة ٍیٌذٍز عاهل سیسسن در کاهل طَر تِ افسار سخر

 

 کدد ربرا  برخدد  ویندد وز امدد   بدد ا هنگدد   Seven ویندد وز نصدد  از بعدد 

 رفدد  بددرا  ب یدد  کدد  شدد  خواهندد  مواجدد  ب شدد ر و دق قدد  2 تدد خ ر بدد 

 حدد  مشدد   تدد  شددود نصدد  Boot Camp نسدد   اخددری  ب یدد  مشدد  

 .شود

 

 .کن   اس ف ده و دانلود اپ  س یت از را ه  درایور خری آ هم ش  است به ر: ن   
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