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ﺳﻼم دوﺳـﺘﺎن  ،ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺘﻢ اول اﺑﺰارش رو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﻌـﺪ آﻣﻮزش ﺑـﺬارم ﮐﻪ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﺰار ﭘﺴﺖ رو ارﺳﺎل ﻧﻤﯿﮑﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷـﺪم
ﻫﻤﺶ رو ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺪم .اﺑﺰاری ﺑﺎ ﻧﺎم  Windows 10 media creation toolﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﭘﺪﯾﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و روی ﺑﻘﯿﻪ
آﭘﺪﯾﺖ را ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.ﺑﺎر ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را آﭘﺪﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮرده اﯾﺪ.
ﯾﺎ ﺳـﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺎ را ﻧﻤﯿﮕﯿﺮن ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از
آﭘﺪﯾﺖ ﮐﺮدن دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﺼـﺮف ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﺷـﻤﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮده و
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ  1ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای وﯾﻨـﺪوز  10ﺧﻮد ﯾﮏ آﭘـﺪﯾﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾـﺪ و آن را ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺘﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﻗﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ دارد ﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی و ﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ.ﺑﺮای ﺷﺮوع اول از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رو داﻧﻠﻮد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ :

ﺑﻌﺪ روی اﺑﺰار داﻧﻠﻮدی ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده

ﺑﻌﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ

ﺣﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اوﻟﯿﻪ رو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ

و در آﺧﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ

اﻣﯿﺪوارم ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻪ
اﺣﺴﺎن ﻣﻜﺮﻣﻲ
ﺳﻼم ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  isoاز وﯾﻨﺪوزﺗﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺪه و آﭘﺪﯾﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﺎدﻣﯽ اﺳﻼم
ﺑﻠﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ  dvdاز وﯾﻨﺪوز  10دارﯾـﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺼﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪه رو ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﺪ روی ﺑﻘﯿﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎ و
ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﺑﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ وﯾﻨﺪوزی رو ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﺠﺪد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

