
هَزش زباى ایراًیاىآهرجع   
 

 
 .) iso) اهَزش ًحَُ استفادُ از فایل ّای ایویج

 Virtual Clone Driveبا استفادُ از ًرم افسار 

 

WWW.IRLANGUAGE.COM 

 
استفادُ  Virtual Clone Driveبا هشکل هَاجِ شذُ ایذ، هی تَاًیذ از ًرم افسار  Daemon Toolsاستفادُ از ًرم افسار در صَرتی کِ در 

 ًواییذ. در ایي آهَزش، رٍش استفادُ از ایي ًرم افسار ٍ ساخت درایَ هجازی آهَزش دادُ شذُ است.

  

http://www.irlanguage.com/
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ایي ًرم افسار را هیتَاًیذ بِ صَرت رایگاى از ادرس زیر دریافت کٌیذ:اخریي ًسخِ   

http://www.slysoft.com/en/virtual-clonedrive.html 

ذارد.ایي ًرم افسار ًیازی بِ کرک کردى ً  

 بِ آهَزش تصَیری ًصب ایي برًاهِ تَجِ ًواییذ :

 تصَیر اٍل:

 

http://www.slysoft.com/en/virtual-clonedrive.html
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 تصَیر دٍم:

 ًکتِ:تیک توام گسیٌِ ّا را بسًیذ.

 

 تصَیر سَم:

ذٍز در اى ًصب شذُ استًکتِ:بْتر است هحل ًصب ًرم افسار , در درایَی باشذ کِ ٍیٌ  

هگابایت(2) ًرم افسار بسیار کن حجن است  
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 تصَیر چْارم:

 

 تصَیر پٌجن:

 

 هحیط اصلی برًاهِ

 ًکتِ: بْتریي حالت ًرم افسار , طبق تٌظیوات باال است

 

   تصاٍیر اهَزشی را دًبال کٌیذ:
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 تصَیر اٍل:

 ًکتِ:

ى ّا را بِ رٍش بَتیبل رایت کٌیذ ٍ یا از رٍش کن ّسیٌِ ساختي درایَ بایذ آ( یا iso.برای استفادُ از فایل ّای با فرهت ایویج)

 هجازی استفادُ کٌیذ

 .ى استقعیت درایَر هجازی ٍ استفادُ از آ: برای قرار دادى فایل ایویج در هَ  mountگسیٌِ 
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 تصَیر دٍم:

 ًکتِ:

یعٌی  بر رٍی قسوت اٍل ,هیشَد کِ شوا بایذ دادُ پس از چٌذ لحظِ , پٌجرُ ای ّواًٌذ زیر ًوایاى 

.اجرای ًرم افسار کلیک کٌیذ  
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 تصَیر سَم:

 ًکتِ:

را  آى زی ٍ فایل ایویج قرار دادُ شذُ دربا رفتي بِ قسوت هیس کار کاهپیَتر ّن هیتَاًیذ ایي درایَ هجا

 ّواًٌذ دیگر درایَر ّای کاهپیَتر خَد هشاّذُ ًوائیذ.
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 تصَیر چْارم:

هَرد ًظر ٍ ًصب برًاهِ هَرد ًظر خَد , برای خارج کردى فایل ایویج از  تبعذ از اًجام عولیا اًتْادر 

درٍى درایَ هجازی , بر رٍی درایَ هجازی از هیسکار کاهپیَتر راست کلیک کردُ ٍ طبق تصَیر عول 

 کٌیذ.
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 تصَیر پٌجن:

 ًکتِ:

 : برای خارج کردى فایل ایویج از درایَ هجازی بِ کار بردُ هیشَد.  unmoutگسیٌِ 

 

 هَفق ٍ پیرٍز باشیذ.

 


