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  معرفی واحد آموزش شرکت هیوا نوآوران داده گستر

زمینااه آ آمااوزش   انشااام واارو ه و     8آمدنااد و گااروه هیااوا را  اااکی، دادنااد   کااه در      جمعاای از متصااااان بااا  شربااه  شاابکه گاارد هاا         8811در سااا  

 فروش  شهیزات سصت افزارآ شبکه شروع به فعالیت کردند.

در طااای اساااا ساااالها  باااا دنباااا  کاااردن بهتااارسا متاااد آموزشااای دوره هااااآ ماسکروساااافت   جمعااای از بهتااارسا متصااااایا شااابکه را وارد          

 بازار کار کردند.

موسساااات ساااا  و ناااا امیااادآ را در میاااان کاااارآموزان مصت ااا  گساااترش    برخااای متاساااهانه نباااود ماااااورسنی باااا  شرباااه و دلساااوز و فنااای در  

 ااا کنااون   در خاااوش آمااوزش     11سااا  گتشااته ساز سااا     4باار هماایا اسااا  بااا  شربااه اآ درخاااان و موفاا  کااه شاارکت هیااوا در طاای           .داده اساات

آن شااد  ااا سیساات  کااارآ خااود را  وسااعه دهااد  ااا همااه آ هموطنااان  زسااز از داناا  شاابکه بااه ن ااو شاسسااته            دوره هاااآ شاابکه ماسکروسااافت داشااته باار   

 اآ بهره مند شوند .

خااادمت  ندمنااادان شااابکه دااارار  شاااروع شاااد و باااا حرفاااه اآ  ااارسا بساااته آ آموزشااای در اساااران در    29آماااوزش مشاااازآ هیاااوا در ساااا   

 منابع مصت هی گردآورآ و  هیه گردسده است . نمونه آ ماابه ندارد و ازبی شک بسته اآ که  .گرفت

 از جم ه :

 کتابهاآ رسمی ماسکروسافت 

 Trainsignalبسته هاآ آموزشی 

 CBTnuggetبسته هاآ آموزشی 

 testoutبسته هاآ آموزشی 

 اای  واارو ه آ هیااوا در     بااه  اانوه  شربااه آ  م اای     و بررساای  مااامی رفااع اشااکار ی کااه سااروسس هاااآ ماسکروسااافت در دساامت واااتیبانی داارار داده           

 و شام، متا کام،  مام مباحث به صورت فارسی به همراه وسدئو هاآ کام، همه مباحث می باشد. طی سالهاآ اخیر است

 در بسته آ آموزشی   کارگاه هاآ  صاای طرفداران وسژه اآ دارد.

 . کاربردآ بودن آن است ته آ مه  و حائز اهمیت در کارگاه هاآ آموزشی نک

خاااوش بااراآ ماادسران واحااد فناااورآ ادارات کااه بااا سااروسس هااا در گیاار هسااتند و متااد ویااارو گااامی مااودر در برطاار  کااردن نیاااز هاااآ فناای در                بااه 

 . حداد، زمان ممکا می باشد

بااه طااور کاماا، آماااده آ سااروسس دهاای      8829ساااست گااروه آموزشاای هیااوا در دساات  کمیاا، ماای باشااد و امیااد اساات در اواساا  آبااان ماااه           

  زسزان متصاص باشد .به شما 

مطالااو و اطن ااات آموزشاای کااه در دساامت کارگاااه داارار گرفتااه کااامن بااه صااورت خنصااه بااوده و در صااورت درخواساات فاساا، کاماا، و بااا                 

 جزئیات می  وانید از طرس  اسمی،  و سا   ها   ما  بگیرد .

د ماای  واننااد بااا مراجعااه بااه واحااد آمااوزش شاارکت        روش کااار بااراآ آن دسااته از  زسزاناای کااه داااد دباات نااام حاااورآ در کارگاااه را دارناا          

 هیوا مراح، دبت نام را  کمی، و در کنسهاآ حاورآ شرکت کنند.
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اسمی، بزنند و شماره  ما  خود را ه  درار   network.com-edu@hiva الکترونیکی  و آن دسته از  زسزانی که داد شرکت در کارگاه ها مشازآ را دارند به آدر 

براآ شما برنامه رسزآ می کنند و بسته هاآ آموزشی را ارسا  می نماسند و سپس  ما  گرفته و زمان بندآ آموزشی را در اختیار شما  هیوادهند . کارشناسان و مااورسا 

تی و سا   هنی برگزار شده و در نهاست با آزمون گروه آموزشی هیوا دوره دبت نام شده با رضاست طرفیا  زسزان درار می دهند با ا مام هر دسمت برنامه ج سه رفع اشکا  اسنترن

 به ا مام می رسد .
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  winpeساخت 

 .شاسانی می کنهکمک ما امروز می خواهی  ساخت ابزارآ را به شما دوستان  زسز آموزش بدس  که بسیار مهید هست و در خی ی از موادع به 

 به  نوه اسنکه ساخت اسا ابزار ه  با خود شما خواهد بود 

 را مر هع می کنه   3partyسک بار اسا ابزار را می سازسد و همیاه استهاده می کنید و در خی ی از موارد نیاز شما به استهاده از نرم افزار هاآ 

 بسیار ورکاربردهو  نام داره  winpeاسا ابزار 

 دهاآ اسا ابزار :از کاربر

 وار یاا بندآ هارد خام   سا  غییر در وار یاا هاردآ که وار یاا بندآ شده  -8

ار سبک ممکنه شما بصواهید دب، از ناو وسندوز هارد خود را وار یاا بندآ کنید   می  وانید به جاآ استهاده از نرم افزارهاآ سنگیا از اسا ابز

 .استهاده کنید

ا سا اسنکه بر روآ هارد شما در حا  حاضر وسندوزآ وجود ندارد و شما داد دارسد در هارد خود فاس، هاسی را از طرس  شبکه کپی کنید   بااس  -9

  نظی  کنید و به اسا  ر یو از منابع شبکه استهاده کنید. IPابزار می  وانید به کارت شبکه خود در حالی که هیچ  سیست   ام ی ندارسد 

  imageسا اسنکه می  وانید وسندوز را برروآ هارد ناو کنید   نرم افزارهاسی که نیاز دارسد را ه  بر روآ سیست   ام، ناو کنید و بعد از آن  -8

 بگیرسد   و در وار یاا دسگرآ از هارد کپی کنید و زمانی که براآ سیست   ام، شما ماک، غیر داب، ح ی وی  آمد از اسا روش استهاده کنید

 را با  مام نرم افزار ها بر گردانید .  image ا 

نمی کند   اما شما دب، از ناو وسندوز و فرمت به فاس، هاسی   loadممکا است براآ شما وی  آمده باشد که وسندوز شما دچار ماک، شده و  -4

 می  واند به شما کمک کند.  winpeکه درون وار یاا نیاز دارسد   

 کند و شما دنبا  راه ح ی می گردسد که ماک، را برطر  کنید و ... loadداده که نمی  واند  errorشدن به شما  loadسا سیست  شما مودع  -5

.... 

 .اسا موارد بصای از  م کرد اسا ابزار ک  حش  است 

د کنید که به صورت راسگان در ساست دارسد   می  وانید اسا ابزار را از ساست ماسکروسافت به راحتی دان و  WAIKبراآ ساخت اسا ابزار شما نیاز به 

 است. 1.7Gماسکروسافت درار دارد   حشم  در حدود 

راست کنید سا در هارد ذخیره کنید و از  DVD بعد از دان ود می باسستی نرم افزار را بر روآ سیست   ام، خود ناو کنید . می  وانید بر روآ سک -8

 روآ هارد  م یات ناو را انشام دهید .
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 دوبار ک یک می کنی       start CDفاس، را باز کرده و بر روآ گزسنه آ  -9
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 ک یک می کنی  .   windows AIK setup   وسزارد ناو برنامه باز می شود و بر روآ -8
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 منتظر می شوس   ا مراح، ناو برنامه شروع شود   -4

 
 می کنی    nextوروسه ناو شروع می شود  -5
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6- I agree    را انتصاب می کنی 
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 مکان ذخیره سازآ برنامه را  عییا می کنی   -7

 
 می کنی    nextرا   confirmمرح ه  -1

 
 نرم افزار شروع به ناو می کند  -2
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 .می کنی    closeبعد از ناو  -81
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 .در  اوسر می بینید که برنامه به درستی ناو شده است -88

 
اطن ا ی در خاوش اسا برنامه را کسو کنید   از جم ه موارد استهاده از اسا   DOCSد و در ووشه می  وانید به مکان ذخیره سازآ برنامه بروس  -89

 …براآ ناو ا وما یک مراح، وسندوز و   anwer file  ساخت   winpeبرنامه ساخت 

 
  CMDه  اسشاد شد   که شام، دستور هاسی هست که در   command promptمااهده نمودسد که با ناو برنامه   88در  اوسر شماره   -88

 .ویاهرض نمی  وانی  اجرا کنی    به دلی، اسنکه اسا دستورات در سیست   ام، به صورت وی  فرض وجود ندارند 
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 :می شوس   WINPEوارد مراح، ساخت 

را وارد می کنی  و در انتها مسیرآ که براآ ذخیره کردن اسا  copype x86است .   دستور   winpeاولیا دستور براآ اسشاد فاس،   -8

  winpeه  می  وانید   x86را وارد کنید   اما با   amd64می  وانید   x86فاس، درنظر گرفته اس  را وارد می کنی    شما به جاآ 

 بیتی کار می کند .  64بسازسد که بر روآ وردازنده هاآ 

Copype X86 C:\hiva-winpe 

 

 
 در مسیرآ که در نظر گرفته بودس  ساخته شد .  hiva-winpeمی بینی  که ووسه  -9
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کنید و  غیرا ی را در   mountه  اسشاد شده است   شما می  وانید اسا فاس، را  winpe.wimدر  اوسر دب ی دسدسد که فاس ی به نام  -8

کردن ه  ص بت  mountکنید سدر آموزش هاآ بعدآ در مورد آن اسشاد کنید و سا از روشی که ما به شما ویانهاد می کنی  استهاده 

وجود دارد کپی   hiva-winpeکه در   ISOرا از مسیرآ که مااهده می کنید کپی می کنی  و در ووشه  imagexمی کنی   . فاس، 

 .می کنی 

 
 .را در مسیر شک، زسر کپی می کنی    winpe.wimو در نهاست فاس،  -4

Copy Winpe.wim C:\hiva-winpe\iso\sources\boot.wim 
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 .می کنی    iso.با وسوند  imageرا  بدس، به   isoو در نهاست با دستورآ که در  اوسر مااهده می کنید ووشه  -5

oscdimg –n –betfsboot.com C:\hiva-winpe\iso C:\hiva-winpe.iso 

 

 

 
سا هارد دسسکی که   flashکنید و سا در   cd  writeساخته شد   شما می  وانید اسا فاس، را در سک  isoمی بینید که فاس،  -6

bootable  .شده کپی کنید و از آن استهاده کنید 
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 .درار دادس    boot  from CDراست کردس  و  نظیمات سیست  را برروآ  cdما اسا فاس، را بر روآ  -7

 
 .شدن می شوس   loadمنتظر  -1

 
 .سبک است که فق  داراآ خ  فرمان است   windowsسک خ  فرمان است   به  بار ی سک   winpeمی بینی  که  -2
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 انشام دهی  را به شما  زسزان ناان می دهی      winpeدر اسا مرح ه چند  ا کارآ که می  وانی  با  -81

 diskpatاستهاده از دستور 

 .کارهاآ زسادآ می  وان با اسا خ  فرمان انشام داد   ازجم ه وار یاا بندآ هارد 

Diskpart 

 
 .براآ مااهده اسنکه چند هارد دسسک دارس  از دستور زسر استهاده می کنی    -88

Select disk 
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 .سک هارد دارس    آن را انتصاب می کنی    -89

Select disk 0 

 
88-  List volume  ی  چند دراسو دارس  چون ما معمور سه دراسو به  نوان می کنی   ا ببینsystem reserve   دارس  که در

computer explorer    آن را نمی  وانی  ببینی    بنابراسا ردسvolume    ها در اسا دسمت ممکا است با آنچه که در ونشره

 کامپیو ر می بینید  هاوت کند .

List volume 
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  diskpartاز   exitهمان دراسو وسندوز است   می  وانی  اسا وار یاا را فرمت کنی  و ... . با دستور   Dراسو در  اوسر دب ی دسدس  د -84

 .خارج می شوس  

Exit 

 

 
 .را مااهده می کنی    volumeم توسات اسا   Dirمی شوس  و با   Dوارد دراسو  -85

Dir 
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بیتی باشد وارد  64نمی کند اگر وسندوز شما  bootخود را به هر دلی ی از دست داده و  bootableفرض بگیرسد وسندوز شما داب یت  -86

 .را می نوسسد   syswow64   system32بیتی باشد به جاآ  89مسیر زسر می شودس  اگر 

Cd windows\syswow64 

 
 کردن دستور زسر را وارد کنید . bootableبراآ  -87

bcdboot d:\windows 
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