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ره  ⇒ Setting ⇒ control Panel  Start  �� ر��ن ����control panel .م��را ��ز �� �  

  ����) . را ا����ب و دو ��ر ���� �� ���م (دا�ل  add new hardwareدر ا�ن ��
ره �ز��� 


ره ای ��ز �� �ود �ز��� ��next .د��را ���� �  


و �ردن &ط!�ت �رای �#ب از �� ���ر"�د �ز��� �!د از �"

ره ای ��ز �ده �� �رای ��next .د��را ���� �  

  "�س ��
ره ای ��ز �� �ود �� دارای دو �ز��� �� ���د: 

ت "�ت ا�زاری را ���"��� �رده و �رای �#ب از �� �� �� �واھد "�"�م &ط!� �yes (recommended)ز��� اول �� 

�واھد �� ا����ب ���م. �� �رای ادا�� ��ر �ز��� دوم �!�� &�ل از *� �ردن �ود��ن ا����ب �� ���م را ا����ب ��  ��

  ���م.

  �را�ش �رم ا�زار �#ب ���م را ا����ب ���م.��
ره ای ��ز �ده �� از �� �� �واھد &ط!� ای �� �� �واھ�م 


ره ھ� را �ز��� �و
� : ھ�.�م �#ب �رم ا�زار ��/ن ا"ت ��
ره ھ�ی د�.ری ھم ظ�ھر �ود �� ���م آن ��no  ب و��را ا��

next ره
  �ر"�م. �ورد �ظر �� ���م �� �� ��

 را از ���ن �ز��� ھ� ا����ب �� display adapters*ون �� �� �واھ�م ��رت �را��� را �#ب ���م در ا�ن ��
ره �ز��� 

  را ���� �� ���م. �next��م و 

��ش �ر�23ی �دل  manufacturesدر �ر��1 �!د ��
ره ای ��ز �ده  �� دو &"�ت در "�ت *پ ا�ن ��
ره �!�� &"�ت 

  �را��� در و��دوز و در "�ت را"ت ا�واع آن �دل �� ���د.��رت 

  ل ���د.در #ورت ��ودن �دل ��رت �ورد �ظر در ��ن �د�27ی ��ش �رض �� #ورت ز�ر �5

  را ا����ب ���د. �hare diskز���  Rom  .CDدرا�ور در  ��Cd �ذا��ن 
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ره ای ��ز �ده �� ��م ��install from disk  ��ز�� ��browse  ���� ب �رده و��را �رای ��دا �ردن �"�ر �رم ا�زار ا��

  �� ���م.

   open"�س ��
ره ای ��ز �ده �� ��م 

درا�وی �� �رم ا�زار �#ب ��رت �را��� در آن �و
ود ا"ت را ا����ب �رده و �!د در  ، drivesدر ا�ن ��
ره  در �ز��� 

�� و ز�ر���� را ا����ب �رده و  ��folders:ی ا�ن ��
ره ��ok .م��را �� ز  

  ���ل : 

�واھ�م ��رت �را���  ��tnt  م. اول��#ب ��را cd  درrom  .cd .ده ��ش �� رو�م�د �را1ل �;�� ��و �� ���ذا�  �� ��

�� �ورد  foldersدرا�و �ورد �ظر را ا����ب �رده و در &"�ت  �driverر"�م. �!د �� ا����ب �ز���  �ورد �ظر�ر��1 ��

 ���� �� ���م، ���� ھ�ی د�.ری ��ز �ده �� در آ��2 ���� ر��� و دا�ل �� vga�ظر را ا����ب �� ���م. �ر روی ��

nvidia .م��ب �� ���  را ا��

  را ا����ب و دا�ل ���� ���د. win9xmeا"ت �ز���  me�دوز �� از �وع �<=ً *ون و�

ا����ب �رده و �روع �� �#ب �دن �� را  ok&رار �� ��رد �� �� ا����ب آن و زدن ���د  �file name!د ����� در &"�ت 

  ��د.
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 ��	 : �����  !�"��  

ده ���د و &ط!�ت آن "�7م ���د ا��دا ���#�ت ��رت �را��/� *�د 17ظ� در #;�1 ا�ر را���� ��� �� در"�� �و���ژ �

 Cpuظ�ھر �ده "�س ا�ر ا"��/ر دا�ل ��س و#ل ���د #دای �� �وق �و��ه را �� ��و�م و �!د از آن در #;�1 "ر5ت 

  و �Aره ... را در #;�1 �� ����د.و �وع ��در�رد 

ا�
�م �� �ود و �!د در #;�1 ای ���#�ت "�"�م را ���ھده �� ���د  rom . Cd�س از آن �5ل ���"��� ھ�رد د"� و 

  و در ���2ت "�"�م ��5ل ا
را �ده و �� �وا��د ���رل را در د"ت �.�ر�د.

 �#$�%&
� '"( )(*	 "�  

و  ا�ر �!د از رو�ن �دن �����و�ر ھ�B 5/س ا7!��� را ���ھده �/رد�د �!�� �ر روی #;�1 �����ور �#و�ری ظ�ھر ��د

  ھ�B #دای را ھم از ا"��/ر دا�ل �����و�ر ����د�د ���د �واردی را �� �رح �� دھ�م را �رر"� ���د.

  اول ���م �����2 و "���2ی �رق و �و���ور را *� �رده. -١

�راب ���د �س ��ز���� �
دد �/��د. cpuرا در �1ل �ود �وب 
� �زده ����د �� ا��/�  ��Cpu/ن ا"ت  -٢ 

 ��cpuس �� ��در�رد ��5ث ا�ن ا�ر �� �ود و در �!�3 او&�ت ��ظ�م ��ودن "ر5ت ��در�رد ��  ��ھ� او&�ت ��ن "��� -٣

 ��5ث �� �ود �� �����و�ر راه ا�دازی ��ود.

ا"ت �/� از ��ر��2ی �� �#ب �رده ای �راب ���د �� ھ��ن �5ت ���م ��ر��2 �� 
ز ��رت �را��� را در آورده ��/ن  -۴

د ا�ر ا�/�ل ر�I �د �����و�ر را ���وش �رده و �/� �/� ��ر��2 را 
� زده �� ��رت �راب و �����و�ر را راه ا�دازی ���

�ص �ود.�� 

ر"ت در �!�3 �وارد �5ت رو�ن ��دن �ر ا<ر �راب �ودن ���L� Iذ�� ا"ت و �� ���/�ور و��7ژ �ر�وط �� ��در�رد د -۵

�ورده ���د �س ��ز���� ���د� 

  �در�رد ���د �س �!د از �وارد ذ�ر �ده ��در�رد د�.ری را �#ب ���د.�/� د�.ر از د:�ل �راب �ودن ���وس �
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 �+�
, -./&RAM 

���دن "� �وق ��MطI �ر�وط ��/ل در ��1ظ� رم �� ���د. در ا�ن �ر��1 �رد رم را در"ت ��/ن ا"ت �ر روی ��در�رد 

� از �ظر "ر5ت "�ز��ر ����د ا���7 ا�ن 
� �زده ����د و ��ھ� او&�ت ��/ن ا"ت �� ر�� �� �� ��ر �رده ا�د �� ��در�رد ��

  �ورد �م ا�;�ق �� ا��د.
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