يعاني الكثيرمن الاخوان من عملية الفورمات 
وكون اكثر المتسائلين من المبتدئين يصعب عليهم فهم بعض الجمل والمصطلحات 
لذلك ها نحن نقدم لزوارنا واعضائنا الكرام شرح تثبيت الويندوز اكس بي شرح تفصيلي مدعوم بالصور اتمنى ان يكون واضحا و مفهوم من قبل الجميع 
ولكن قبل ذلك لا تنسونا من الدعاء 

اتمنى التثبيت 

بسم الله نبدأ:
 أعــد تشغيل الجهــاز ثم إذا سمعت الصوت ( رنة ) إضغط على زر delete في اللوحة بنتيوم 3 

أما في بنتيوم 4 فأضغط على زر F2 الصورة في بنتيوم 3 كالتالي :-

بعدها تذهب إلى الخيار الثالث من الأعمدة التي على اليسار .. 

chipset featuers setup 

وطريقة التغيير في البيوس عن طريق الأسهم + إدخال ( enter) + ( pageup ) + 

( pagedown ) 

بعدها إجعل اٌلإقلاع الأول من القرص المدمج... ( CD-ROM ) 
first boot device .. cd-rom 

بعدهـــا 

أدخل قرص الويندوز XP وإضغط على 

esc + بعدهـــا + F10 + بعدهــــا + enter .. 

سيبدأ القراءة من القرص .. وستظهر لك الشاشة التالية:

ثم تظهر شاشة .. 

طبعا اضغط انتر للتنصيب وحرف R لعملية اصلاح الويندوز... 
* راح يعيد التشغيل تلقائيا 
* راح تجيك صفحه (زرقاء) welcome to setup WINDOWS SETUP 
* اضغط انتر للتنزيل الان 
* وحرف ® لعملية الاصلاح 
* و (F3) لالغاء التنزيل

بعد ذلك سيظهر لك الاتفاقيه : طبعا اضغط على F8
بعد ذلك ا راح يعطيك خيارات نظام الملفات وراح يعرضلك حجم البارتشن اللي راح تنزل عليه الــXP 

ملاحظه ... 

تاكد بان الحجم هو حجم الدرايف او البارتشن اللي انت تريد التنزيل عليه ....

هنا راح يعطيك الخيارات ... 

* تهيئة البارتشن لاستخدام نظام الملفات NTFS والفورمات راح يكون سريع.. 
* تهيئة البارتشن لاستخدام نظام الملفات FAT والفورمات او التهيئة راح تكون سريعه 
* تهيئة البارتشن لاستخدام نظام الملفات NTFS والفورمات راح يكون عادي 
* تهيئة البارتشن لاستخدام نظام الملفات FAT وراح يكون الفورمات عادي 

* والخيار الاخير انصحك باختياره اذا كنت قد عملت فورمات قبل ادخال السيدي .. 

واما اذا كنت لم تعمل فورمات للبارتشن اختار اي واحد يناسبك ( انصحك باختيار الرابع .. او الثاني) 

علما بان الــNTFS افضل من الــFAT ولكن في مجالات معينه مثل الشبكات .. 
ولكن عندما تنصب الويندوز على نظام الملفات NTFS فانك لم تستطع رؤيته ولا يمكنك عمل فورمات له إلا عن طريق strtup disk بعدهـــا تختار 
non-dos partition.... ,وتلغيه .. 
أو عن طريق برنامج بارتيشن ماجيك .. 

الشاهــــد ... 

اختر FAT وعمل فورمات عادي.. 

* وبعد الاختيار راح يسالك للتاكيد هل تريد عمل فورمات للدرايف؟ 
* اضغط حرف تغيير البارتشن او الدرايف تغيير البارتشن او الدرايف للموافقه 
* واذا تريد تغيير البارتشن او الدرايف اضغط ESC (عزيزي تاكد بان الدرايف هو المطلوب

وبعد الضغط على F راح يقول للمواصله اضغط انتر 
* وللرجوع ESC 
* و (F3) للخروج 
F 
* راح يقوم بعمل الفورمات وما عليك إلا الانتظار قليلاً ... مع كوب شاي وسندويتش من باب التسلية |257| 

وبعد الانتهاء من عملية الفورمات 

* راح يقوم بنسخ الملفات وانشاء فولدر او مجلد لبناء قاعدة البيانات (لتنزيل ملفات الويندوز)

راح يعيد التشغيل تلقائياً.. وبعد ما يعيد التشغيا كمل شغلك في كوب الشاي و:eek: هذا اذا بقي شيء |257| 

بعدهـــــــــــــا انتظر الى ان تظهر واجهة ويندوز

ثم يبدأ بالتنصييييب 

بعده 
راح يفتح اختيارات اللغه

ثم رقم المنتج ....

راح يعطيك اسم افتراضي ( غيرو لو تحب) 
ولا تدخل الباسوورد لو كنت لا تريد استخدامو لشبكه (هذا للبروفيشنال XP ) 
تستطيع عمل ذالك من الويندوز بعد التنصيب..

بعدهــــــا خيارات الوقت

راح يبدا الترحيب لويندوز .. 
* Next 
* هنا يطلب منك ادخال المستخدمين واعطاك خمسة اماكن لخمسة مستخدمين.. 
* بعد ادخال اسمك 
* Next 
* FINISH 
بالتالي انتهى التحميل وراح يدخل على الويندوز XP 
لا تنسونا من الدعاء
وما توفيقي الا بالله
أخوكم :ayman 3010

القمر
 

