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 !شناخت سخت افزار قدرتمند تین کالینت

 .پیشنهاد می کنیم ابتدا با سخت افزار قدرتمندتین کالینت آشنا شوید کالینت تین ویندوز نصب جهت

 .ها ازنظر سرعت و میزان پردازش عملکرد بسیار مهم و کاربردی، در محیط های اداری دارندتین کالینت

 .این مینی کامپیوتر های کوچک جهت استفاده از سیستم عامل های متفاوت پشتیبانی می شوند

توان بر روی تین های لینوکس و یونیکس را میهای ویندوز مایکروسافت، توزیععاملتمهم چنین انواع سیس 

 .ها نصب و اجرا نمودکالینت 

 .آن ها از ورژن های مختلف ویندوز پشتبانی می کنند

 .البته بهتر است برای نصب ویندوز روی آن ها از قبل باید یک نسخه از این سیستم عامل را تهیه کرده باشید

 .بر روی تین کالینت در ادامه مطالعه کنید 10راحتی می توانید طریق نصب آخرین نسخه سیستم عامل ویندوز به 

 !راهنمایی جامع و کامل جهت نصب ویندوز تین کالینت

 .قابلیت های جدیدی را با آن ارائه می کند 10شرکت مایکروسافت با رو نمایی از ویندوز 

 .یار باالیی که دارند.در محیط های اداری بسیار به صرفه هستندتین کالینت ها باسرعت پردازش بس 

 .راه اندازیشان بسیار ساده و همانند کامپیوتر های رومیزی است

 .بسیار ظریف هستند، پس آن ها را دور از ضربه های ناگهانی و … قرار دهید

 .انواع مختلفی از تین کالینت ها در بازار است

 .که هرکدامشان بسته به نیاز کاربران قابل استفاده هستند core I5 و  core I3  و J1900 که ازجمله 
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 نصب به صورت فلش دیسک  •

 ویندوز DVD/CD نصب ازطریق •

 .است USB ندارند بهترین روش نصب از طریق DVDباتوجه به اینکه تین کالینت ها درایور

 .و فن باعث کمتر شدن مصرف انرژی و نگهداری اسان می شود DVD البته نداشتن درایور

 ISO خود را با فایل USB برای اینکه بتوانید روی تین کالینت ها از این روش ویندوز نصب کنید.باید فلش یا

 .یندوز بوت کنیدو

 .است.که من چند نمونه از این نرم افزار هارا در زیر معرفی میکنم USBنرم افزار های مختلفی برای بوت

• Easy2boot 

• YUMI 

• Rufus 

نرم افزار گزینه اول که سیستم عامل های مختلف را پشتیبانی کرده و میتوان با یک بار بوت به طور دائم از آن 

 .استفاده کرد 

تین کالینت در حالتی که خاموش است.   USB درون فلش آن را داخل یکی از پورت های ISO ت فایلبعد از بو

 .قرار داده و آن را را روشن می کنیم

 کیبورد را چند بار فشار میدهیم.)البته در بعضی تین کالینت ها متفاوت است.( f11 و همزمان دکمه

 .شده متفاوت باشدسته به نوع فلش استفادهممکن است تصویر بوت ب 
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 .ایدافزاری که فلش را بوت کردهبا انتخاب گزینه بوت از طریق فلش سیستم آن را خوانده و بسته به نوع نرم

 .شودخواند و بعد وارد محیط نصب ویندوز روی تین کالینت می ویندوز را روی تین کالینت می ISO فایل

 .شویدرست خوانده باشد وارد محیطی همانند شکل زیر میاگر تین کالینت فایل را د

 .شویمزنیم و وارد محیط صفحه بعد می را می next های موردنظر گزینهبا انتخاب زبان

 .شویمزنیم. بامطالعه متن الیسنس و تائید آن وارد مرحله بعد می را می Istall now گزینه

 .شویممی بعد مرحله  وارد Custom گزینه انتخاب با

برای نصب ویندوز روی تین   Hard disk در این مرحله باید پارتیشن مناسب را بر اساس میزان فضای موجود 

 .کالینت مشخص کنید

 .گیگ هست 10تا  ۸فضای موردنیاز ویندوز حداقل بین 

 .را زده تا فرایند نصب آغاز شود next زینهبا انتخاب فضاهای مناسب گ 

 .شویمدر حال حاضر وارد محیط نصب می 

 .شویممی seting پس از پایان نصب وارد مرحله

 .فرض اعمال شود کنیم تا تنظیمات پیش کلیک می Use express setting روی

 .کلیک کنید costomise ل کنید رویکه تمایل دارید تنظیمات را دستی اعمادرصورتی

 .اگر اکانت مایکروسافت دارید ادامه مراحل را بازدن اکانت خودپیش ببرید
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 .دینک  مراحل را رد skip اگر اکانت مایکروسافت ندارید بازدن

 .نماییدمی ایجاد  را آن برای عبور  رمز  و خود  سیستم نام مرحله این در

 کرد.  استفاده آن از  توانمی  و شدهنصب کالینت تین روی موردنظر ویندوز دلخواه تنظیمات و مراحل اتمام با

 .کرد   ستفادها توانمی  آن هایقابلیت تمام از باشد فعال  ویندوز کهدرصورتی

 .کنیدمی مشاهده شدهنصب کالینت تین روی که را 10 ویندوز واقعی محیط زیر تصویر  در

 .کنید Active تر آن را بار آپدیت و از همه مهمبعد از نصب ویندوز روی تین کالینت آن را یک

تواند بسیار موردتوجه دیگران فاده از آن در محیط کاری میبا توجه به محبوبیت تین کالینت در بین مردم، است

 .قرار گیرد

 !در نهایت

در اخر در صورتی که شما دارای شرکتی با تعداد کارکنان زیاد هستید به راحتی می توانید نصب ویندوز تین  

 .کالینت ها به عهده ما بگذارید

در کنار   رایگان  ای مشاوره شرکت دانش بنیان رها با سالها تجربه در این زمینه در این سفر شگفت انگیز با 

 .شماست

 .دهید انجام باید که است ارهاییک  دادن انجام در نظم داشتن موفقیت، های کلید  از تریسی:یکی برایان
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