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 ... به صورت خودكار و اتوماتيكXPنصب ويندوز 

 بصورت XPدر اين بخش به شما روش نصب ويندوز  •

 به طوري كه در حين نصب ويندوز سوالي از كاربر  خودكار

 !!!پرسيده نشود حتي شماره سريال ويندوز

  

  

 

 

 

 

 : نماييد نمراجعه مسير زير به xp ندوزي در سی دی و-
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Support\tools\  

 کپي هارد درايوهاي از يكي روي بر را deploy.cabل  فاي-۲

 يا zip magic برنامه يقاز طر(سپس آنرا باز کرده . نماييد

winzip وزويند خود در يا xp باز كنيد كليك اگر بر روی فايل 

 کپی cab فايل اين از درون را setupmgr.exeو فايل  ) دميشو

 . كنيد از هارد کپی درايو يكکرده و درون 

. ميشود ای باز پنجره .كنيد كليك setupmgr.exe بر روی -۳

  : كنيد next انتخاب کرده و را زير ينهگزسپس . كنيد nextآنرا 

Create a new answer file  

 windows unattended گزينه که شويد مطمئن -۴

installation عالمت زده شده باشد سپس next كنيد . 

 اينجا درييد  را انتخاب نماخود وزويند نوع صفحه اين در -۵
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 . ميكنيم nextسپس . ميكنيم انتخاب را پروفيشونال xp وزيندو

 . كنيد next و نيد را عالمت بزFully automated گزينه -۶

 .ميشود دادهنمايش  Distribution Folder صفحه اينجا در -۷

 اي آکه ييدنما تعيين که ميشويد اين صفحه به شما اجازه داده در

 پوشه يا بسازد تانكامپيوتر بر روی را يعي توزپوشه يك اردويز

ی يلها فاسورس ای که شامل شبکه يو بر روی درارا يعيتوز

 . يد نمادايجا باشدمي  وزيندو

 

 وزيند نصب واجازه تنها به شما نه يعي توزپوشه يكساخت  ! نکته

 فيی اضايلها بلكه اجازه افزودن فاهدميد را cdبدون استفاده از 

 را شي سفارنصب يكبرای انجام ) ی قطعاترهايوهمانند درا(

 و داريد نصب خودکار را به دفعات زياد انجاماگر قصد . هدميد
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 ينه اين گزاز نيدتوامي  يددار رختيا مناسب را در اپوشه يا ريودرا

 . كنيد استفاده

 

  : ميكنيم next را انتخاب کرده سپس زير ينه اين آموزش گزدر ما

No, this answer file will be used to install from a 

CD  

را عالمت زده و  … I Accept به مربوط ينه در اين صفحه گز-۸

next ميكنيم . 

 

 متوجه دقت كمي با که ميكنيد حال شما صفحه ای را مشاهده -۹

 اين صفحه وجود دارند که شما در حين درون ييها ينهگز ميشويد

 به ها ينهگز تكميلشروع به . ميكنيد وردبرخ با آن وزويندنصب 

 . كنيددلخواه خود 
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در اين قسمت . يدبفشار را finish ينه بعد از اتمام کار گز-۱۰

 يلفا يك قالب در يد انجام داده اکه تنظيماتيی ذخيره برا مسيري

 که به صورت را يلفا نام ميبايستيشما . ميشود سيدهپر

UNATTEND.TXT انتخاب شده به WINNT.SIF و هيدد غييرت 

 . ييدی ذخيره نمافالپ يك بر روی نسخه يك

 . ييدنما را انتخاب EXIT ينه گزFILE از منوی -۱۱

 عملياتی انجام برا يلفا. يدا اکنون شما فايل اصلی را ساخته -۱۲

 يل ماتعمليا از شروع قبل اما ممکن است باشدمي  آماده نصب

 هيدممکن است بخوا. (يدازبيند يل فاتيا محتوبه هي نگاکه شيدبا

در صورت امکان با . ييدابيفز يل به فازينی اضافه تری را پارامترها

 مشورتهای الزم را SETUP MANAGER برنامه HELPبخش 
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 شده را در برنامه ساخته يل فاکار اينبرای .) هيدانجام د

NOTEPAD نيز را يگري دخطوط نيدتوامي شما . ييدنما باز 

 يسك دنصب تيشنپار تعيين مثل گريی دليتهافعای برا زنيابرحسب 

 جزئيات. ييدنما معيين NTFS به فايل سيستم يلتبد يا سخت

 يلهايفا داخل در نيدتوامي  کارها را اين به چگونگي انجام مربوط

اگر در . ييد نمامشاهده Deploy.CAB در داخل موجود كمكي

 کرده هذخير را يلفا ، يدی را اعمال کردتغيير هرگونه يلداخل فا

  يدببندو آنرا 

 را از ترمپيوسپس کا. يدی نماکپ يسكد بر روی فالپی را يل فا-۱۳

ی فالپ يو دراداخلی دی راه اندازی کرده و فالپی را در س يقطر

 را شده معيين تتنظيما به صورت خودکار وزيندو. هيدقرار د
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 . هدميدمورد استفاده قرار 

  

 


