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سر آغاز

وین��دوز 10 (Windows 10) با اس��م س��رآغاز (Threshold) جدیدترین وآخرین نس��خه 
سیس��تم عامل از خانواده ویندوز شرکت مایکروسافت است و نسخه پس از ویندوز 8 بشمار 
می آید  که از آن به عنوان بزرگ ترین تحول در تاریخ سیس��تم های عامل مایکروس��افت یاد 
می کنند. این سیستم عامل برای رایانه شخصی، لپ تاپ، دستگاه های موبایل (تبلت و تلفن 
هوش��مند) و رایانه های شخصی یکپارچه، توسعه یافته است و هم اکنون میلیون ها کاربر در 

سراسر جهان از این سیستم عامل استفاده می کنند.

قطعا این محصول مایکروس��افت یکی از محبوب ترین نسخه های ویندوز خواهد بود که 
با ویژگی های منحصر به فرد خود قرار اس��ت مایکروس��افت را همچنان در سیس��تم عامل 
کامپیوت��ر در صدر نگه دارد. ویندوز 10 ویژگی ه��ای منحصر به فرد و بخش هایی دارد که 
ش��اید ناش��ناخته و یا کمتر به آن توجه شده باشد. در این کتاب سعي بر آن شده است که 

به  قابلیت ها و ویژگي هاي جدید و منحصر بفرد ویندوز 10 پرداخته شود.

امکانات جدید ویندوز 10

• منوی استارت ویندوز 10	

• کورتانا ویندوز 10	

• 	Microsoft Edge مرورگر ویندوز 10 یعنی

• زنجیره ویندوز 10 و چند دسکتاپی	

• فروشگاه ویندوز 10 و نرم افزارهای عمومی	

• 	Windows Hello

• 	Microsoft Passport
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همانند ویندوزهای دیگر، ویندوز 10 هم دارای نسخه های مختلفی است: 

• 	Windows 10 Home

• 	Windows 10 Mobile

• 	Windows 10 Pro

• 	Windows 10 Enterprise

• 	Windows 10 Education

• 	Windows 10 Mobile Enterprise

نسخه Windows 10 Home    برای مشتریان کامپیوترهای خانگی، تبلت و لپ تاپ های 
هیبریدی می باش��د. این نسخه دارای امکاناتی نظیر Cortana، مرورگر Edge، Continuum و 

سیستم شناسایی چهره Windows Hello و نرم افزارهای عمومی می باشد.

نسخه Windows 10 Mobile مخصوص گوشی های هوشمند طراحی شده است و نسخه 
Windows 10  Pro هم برای کس��ب و کارهای کوچک است که دارای تمامی امکانات نسخه 

Windows 10 Home می باشد.

داشتن فضای کافی برای نصب ویندوز 10

اگر قصد مهاجرت به ویندوز 10 را دارید، نصب سیس��تم عامل اولین قس��متی اس��ت 
که ممکن اس��ت در آن به مش��کل برخورد کنید. نصب یک سیستم عامل جدید به فضای 
خالی مشخصی روی درایو مورد نظرتان نیاز دارد تا بتواند اوال دانلود شود و ثانیا اجزای آن 

به درستی کار کند.

ب��رای ویندوز 10 فضای الزم 16 گیگابایت اس��ت که باید ب��ه این مقدار در درایو اصلی 
رایانه که سیستم عامل در آن قرار دارد آزاد باشد. این موضوع مثل نسخه های قبلی ویندوز 
اس��ت پس اگر سیس��تم عامل تان را آپگرید کرده اید نگراني براي می��زان فضاي مورد نیاز 
 This یا My Computer نخواهید داشت. برای این که از فضای خالی درایوها مطلع شوید به
PC بروید تمام درایوهاي سیستم در این قسمت فهرست شده اند. فضای مانده در هر زیر هر 



 ویندوز 10   ترفندها و قابلیت ها / 11

درایو مش��خص شده است. همچنین براي اطالع از جزییات درایو مورد نظر می توانید روی 
درایو کلیک راس��ت کرده و گزینه ی Properties را انتخاب کنید. )C معموال درایو سیستم 

است(.

بررسی توان رایانه برای اجرای ویندوز جدید

درس��ت مثل فضای مورد نیاز، رایانه ی شما باید توانایی اجرای ویندوز 10 را هم داشته 
باشد؛ یعنی باید حداقل سخت افزار مورد نیاز براي نصب ویندوز رادارا باشد. البته سخت افزار 

مورد نیاز ویندوز 10 به نسبت میانگین سخت افزارهای موجود در بازار پایین است.

اگر ویندوز 7 یا خانواده ویندوز 8 روی سیستم نصب باشد، این گروه از کاربران مشکل 
خاصی در زمینه حداقل سخت افزارهای مورد نیاز برای نصب ویندوز 10 نخواهند داشت. 

 System and گزینه ی Control Panel برای اطالع از مشخصات رایانه ی خود در صفحه ی
Security را انتخاب کرده و سپس وارد System شوید.
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اما حداقل سخت افزارهای مورد نیاز براي نصب ویندوز 10 به شرح زیر است:

• پردازنده: 1 گیگاهرتزی(GHz) یا سریع تر	

• حافظه اصلی: 1 گیگابایت برای نسخه 32 بیتی و 2 گیگابایت برای سیستم عامل 64 	

بیتی

• فضای آزاد هارد دیسک : 16گیگابایت برای 32 بیتی و 20 گیگابایت برای 64 بیتی	

• کارت گرافی�ک: کارتی با توانایی پش��تیبانی از Microsoft DirectX 9 همراه با درایور 	

 WDDM

• حس�اب  مایکروسافت به همراه دسترس�ی به اینترنت: بدون داشتن حساب مایکروسافت 	

 AppStore نیز امکان نصب ویندوز وجود دارد اما براي استفاده از برنامه هایي نظیر
و یا Cortana   و ...  به حساب کاربري مایکروسافت و اینترنت نیاز است.

ارتقا پذیری یک دس��تگاه به عواملی فراتر از مشخصات سخت افزاری برمی گردد. برای 
نمونه در دسترس بودن درایور سازگار با ویندوز 10، همچنین ممکن است که برخی از نرم 
افزارهای مورد استفاده شما با ویندوز جدید سازگاری نداشته باشند پس پیشنهاد می شود 
که قبل از ارتقا، وب س��ایت توس��عه دهنده ن��رم افزارهای ضروری خ��ود را برای دریافت 

جدیدترین نسخه بررسی کنید.

علیرغ��م اینکه پس از فرآیند ارتقا برنامه ها، فایل ها و تنظیمات ش��ما حفظ می ش��ود، 
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اما این احتمال نیز وجود خواهد داش��ت که برخی از تنظیمات به درس��تی اعمال نشوند و 
یا برخی برنامه ها به درس��تی کار نکنند. توصیه می ش��ود که جدیدترین درایورهای سخت 
اف��زاری مخصوص وین��دوز 10 را پیش از آغاز فرآیند ارتقا دانل��ود و آماده کنید همچنین 
بهتر اس��ت قبل از ش��روع فرآیند نصب ویندوز از کلیه فایل هاي مهم نیز نس��خه پشتیبان 

)Backup ( تهیه شود.

براي نصب ویندوز 10، روشهاي متفاوتي وجود دارد از قبیل :

• نصب از طریق  DVD   و یا فلش دیسک 	

• نصب و بروزرساني ویندوز با استفاده از ابزار Media Creation Tool مایکروسافت 	

• 	windows update دریافت آپدیت از طریق

بهترین روش برای داشتن ویندوز10،  نصب آن از طریق فلش دیسک و سی دی نصب 
میباشد.

فعال سازی ویندوز 10

مایکروس��افت طبق وعده ای که داده بود به مدت یک س��ال ارتقا از ویندوزهای 7، 8 و 
8.1 به ویندوز 10 را برای کس��انی که نسخه ی اصلی ویندوز را در اختیار داشتند به رایگان 
میسر کرد. اگر شما پیش تر هر یک از این نسخه های ویندوز را خریده بودید یا رایانه تان به 
همراه ویندوز اصلی عرضه شده بود به  راحتی می توانستید به ویندوز 10 کوچ کنید. حتی با 
در اختیار داشتن کد فعال سازی مثال ویندوز 7، این امکان وجود داشت که کل دستگاه را 
فرمت کرده و یک نس��خه ویندوز 10 را نصب و با همان کد ویندوز 7، ویندوز جدیدتان را 
فعال کنید. در بسیاری موارد حتی کسانی که ویندوزهای کرک شده هم داشتند به راحتی 
توانس��تند دستگاه ش��ان را به ویندوز 10 اصلی ارتقا دهند. اما همه ی این ها تا 8 مرداد 95 
ممکن بود. بعد از این تاریخ یا باید دس��تگاهی که ویندوز 10 از قبل روی آن نصب ش��ده 

بخرید یا الیسنس خود ویندوز را تهیه کنید.

در ویندوز 10 قس��متی برای رفع مش��کالت فعال س��ازی وجود دارد. در Settings روی 
Update&Security کلی��ک کنید، به Activation رفته و Troubleshoot را انتخاب کنید. در 
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نظر داش��ته باش��ید گاهی بعد از اتصال به اینترنت و ورود به حساب مایکروسافت، مشکل 
فعال سازی ویندوز ]اصلی[ حل می شود.

)Driver( نصب درایورها

پ��س از نصب ویندوز بر روی ل��پ تاپ یا PC یکی از دغدغه ه��ای اصلی کاربران نصب 
درایور ها یا همان راه انداز ها هس��تند اما در واقع اگر ش��یوه نصب درایور ها را بدانید نصب 
درایور ها چیزی جز چند کلیک س��اده نیس��ت، امروزه اکثر سیس��تم عامل ها به خصوص 
ویندوز 7، 8 ، 10 و لینوکس اکثر داریور های سیس��تم را بصورت خودکار شناسایی و نصب 
می نمایند اما توصیه می کنیم برای هر بهتر کار کردن سیستم یکبار دیگر تمام درایور ها را 

بصورت دستی نصب نمایید.

برای نصب درایور ها در لپ تاپ ها توصیه می کنیم درایورهای ارائه شده از طرف سازنده 
را نصب نمایید، بطور مثال اگر پردازش��گر گرافیکی ش��ما از کمپانی انویدیا است بهتر است 
به جای مراجعه به وبسایت انویدیا به وبسایت رسمی سازنده لپ تاپ مراجه نمایید چرا که 
گاهی اوقات س��ازندگان لپ تاپ در برخی از قسمت های درایور های تغییراتی را برای بهبود 

عملکرد قطعه اعمال می کنند.

نکته مهمی که در نصب درایور ها وجود دارد همخوانی کامل درایور ها با سیس��تم عامل 
و ورژن سیس��تم عامل اس��ت )32 یا 64 بیتی(. برای اطالع از نس��خه سیستم عامل نصب 
شده بر روی دستگاه خود می توانید با راست کلیک بر روی  This PC ( یا My Computer در 
ویندوز پایین تر( و انتخاب گزینه Properties مشخصات سیستم عامل نصب شد را مشاهده 

نمایید.

برای مشاهده وضعیت درایور ها اعم از نصب شده ها یا درایور های غیر فعال می توانید با 
راست کلیک بر روی My Computer و انتخاب گزینه Manage از ستون سمت چپ گزینه 
Device Manger را انتخ��اب نمایید. در این بخش درایور های نصب نش��ده و یا غیر فعال با 

عالمت ضربدر قرمز رنگ و درایور هایی که نیاز به نصب درایور دارند و یا ناقص نصب شده 
اند و با مثلث زرد رنگ مشخص می شوند.
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براي نصب درایورهاي دس��تگاه روش��هاي مختلفي وجود دارد که در ذیل به اختصار به 
توضیح آنها مي پردازیم:

روش اول: درایور های همراه دستگاه

اولی��ن و البت��ه بهترین و بی دردس��ر ترین روش برای نصب درای��ور ها، نصب از طریق 
DVD های همراه محصوالت اس��ت. امروزه اکثر ش��رکت های س��ازنده لپ تاپ ها و قطعات 

س��خت افزاری بهمراه محصوالت خود یک دیس��ک حاوی درایور ها هم به کاربر می دهند. 
در قطعات س��خت افزاری سیس��تم های خانگی معموال همراه هر قطعه یک دیسک حاوی 
درایور ه��ای آن قطعه عرضه می ش��ود بعنوان مثال هم��راه گرافیک یک DVD حامل درایور 

کارت گرافیک مربوطه و همراه مادربرد یک DVD حاوی راه انداز های مادربرد وجود دارد.

ام��ا در لپ تاپ ها DVD موج��ود در جعبه محصول حاوی تم��ام درایور های بخش های 
مختلف س��خت افزاری اعم از مادربرد، گرافیک، بلوتوث، وای فای و… اس��ت. برای نصب 
درایور ها ابتدا توجه نمایید که نس��خه درایور ها با سیستم عامل دستگاه همخوانی کامل را 
داشته باشد و برای نصب درایور ها هم در برخی موارد با توجه به کمپانی سازنده نیاز است 
تا کاربر به صورت دستی تک تک درایور ها را نصب نماید و در سایر موراد با کلیک بر روی 

DVD وارد محیط اتوران شده و تمام درایور ها بصورت خودکار نصب می شود.

البته در برخی لپ تاپ ها که به صورت پیش فرض با ویندوز اورجینال عرضه می شوند 
س��ازندگان درایور های مربوطه را در یکی از پارتیش��ن های هارد دیسک کپی می کنند که 

توصیه می کنیم حتما یک بکاپ از ویندوز اورجینال و درایور ها تهیه نمایید.

روش دوم: مراجعه به وبسایت و دانلود درایور ها

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که در جعبه محصول DVD درایور ها را نیافتید یا 
نسخه درایور های همراه محصول با سیستم عامل شما همخوانی ندارد بهترین کار مراجعه 
به وبس��ایت س��ازنده و دانلود درایور ها اس��ت. همچنین با این کار می توانید آخرین نسخه 

درایور ها منتشر شده می توانید دسترسی پیدا کنید.

بیش��تر تولید کنندگان در قسمت Support وبسایت خود عالوه بر قرار دادن درایور های 


