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آموزش ساخت USB Bootable
با سالم و خسته نباشید  ،با یکی دیگر از آموزش های  TMLکه بسیار کاربردی است رو با شما عزیزان همراه هستیم ،
خوب در این آموزش نحوه  Bootableکردن  USB Flashرو میخوام برای شما عزیزان توضیح بدم ،برای شروع به یک نرم
افزار کم حجم به نام  YUMI Multi Bootکه رایگان هم می باشد و تمامی نسخه های لینوکس و ویندوز و همچنین
 Rescue Diskهای  Kasperskyو  ...رو هم پشتیبانی می کند .شما می توانید این نرم افزار را از اینجا دانلود کنید
مراحل کار با این برنامه بسیار ساده و سریع است.
نیازمندی ها :
 -1برنامه YUMI MULTI-BOOT
 -2فایل  ISOاز سیستم عامل که می خواهید آن را بر روی فلش بریزید
 -3داشتن یک فلش  4یا  8گیگابایت
برنامه  YUMI MULTI BOOTرو اجرا کنید و سپس بر روی گزینه  I Agreeکلیک کنید

در این مرحله در قسمت  Select Drive Letter of your USB Deviceکلیک کرده و سپس فلش خود را از فهرست برای
آماده سازی کپی کردن اطالعات انتخاب کنید.
 -1انتخاب Drive Flash
 -2عالمت  We Will Fat32 Format Driveرو بگزارید برای اینکه  USB Driveشما فرمت شود.
 -3انتخاب نوع سیستم عاملی که می خواهید آن را نصب کنید.
 -4آدرس فایل  ISOآن سیستم عاملی که می خواهید نصب کنید.

سپس روی گزینه  Createکلیک کرده و به شما این پیغام را می دهد مبنی بر اینکه تمام پنجره های مدیریت فایل بسته
خواهد شد و سپس فلش شما فرمت می شود و همچنین نام فلش شما به  Multibootتغییر پیدا خواهد کرد.

پس روی گزینه  Yesکلیک کرده برای تایید این گزینه ها تا فلش شما  Bootableشود ،بعد منتظر می مانید تا داده های
فایل  ISOبه فلش شما منتقل شود.

سپس سوالی از شما پرسیده می شود مبنی بر اینکه آیا می خواهید سیستم فایل  ISOدیگری را هم به فلش خود
اضافه کنید ؟ درصورت تمایل روی گزینه  Yesو در صورت اتمام روی گزینه  Noکلیک کرده و در آخر روی گزینه Finish
کلیک کنید.

با تشکر فراوان از همراهی شما.

