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 xpدر ويندوز  منو هاي فارسي

 

 با منوی XPقبل از شروع توجه داشته باشيد که تغييرات زير مختص ويندوز 

اده ايد  تغيير دClassicپيش فرض است و چنانچه منوی خود را به حالت 

حتما بايد دوباره به حالت پيش فرض باز گرديد تا بتوانيد از نتيجه موارد 

 .مطرح شده در زير استفاده کنيد

 از امکانات فارسی بخصوص در زمينه نوشتن XP و ٢٠٠٠با پشتيبانی ويندوز 

 کمتر شاهد عرضه ويندوزهای دست کاری شده Unicodeمتن فارسی با 

 شدنشون Crackکاری به ( ه های نسبتا سالم هستيم و همه از همين نسخ

 .استفاده ميکنند!) نداشته باشيم

 را مطابق آنچه در مقاله مربوطه XPامکان فارسی نويسی ويندوز اگر شما 
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اعالنها توضيح داديم فعال کرده باشيد ميتوايد به راحتی خيلی از شمايلها و 

 .ويندوز را به فارسی تبديل کنيد

 و نوشتن يک متن F2بسياری از شمايلها به راحتی با انتخاب آنها و زدن کليد 

 My Computer ،My: فارسی درون آن به فارسی تبديل ميشوند مانند 

Documents ،My Network Places 

   

 هم ميتوان استفاده کرد که راه پيچيده Registryبرای تغيير اين مقادير از 

تری است ولی گزينه مناسبی برای برنامه نويسان است و همچنين اين امکان 

رای آن را برای شما فراهم ميکند تا تغييرات را در يک فايل قرار دهيد و با اج

 .تمام تغييرات به يکباره به سيستم اعمال شود
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 Start و گزينه های موجود در Recycle Binتغيير بعضی از شمايلها نظير 

Menu به اين راحتی نيست و بايد حتماً از Registryاين کار انجام شود  : 

...Run 

١- regedit را در خط فرمان اجرا کنيد )Start<Run( 

 :  پيدا کنيدHKEY_CLASSES_ROOT\CLSID  کليد زير را از-٢

}٢٥٥٩a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}  

 تغيير دهيد...  را به يک مقدار فارسی مثالً اجراLocalizedString مقدار -٣
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 Start حاال برای اينکه وقتی با نشانگر ماوس بر روی گزينه اجرا در منوی -٤

 را به يک مقدار InfoTipميرويد يک متن توضيحی نمايش داده شود مقدار 

 : قارسی قرار دهيد

٥- Rgistry Editorاگر تغييری انجام .  را ببنديد و نتيجه را مشاهده کنيد

  کنيد Login و Log offنشده بود يک بار 

Serarch  

١- regedit را در خط فرمان اجرا کنيد )Start<Run( 

 :  پيدا کنيدHKEY_CLASSES_ROOT\CLSID کليد زير را از -٢

}٢٥٥٩a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}  

ميتوانيد .  با تغيير متن عيناً تکرار کنيدRun... را در مرحله ٥ و ٤، ٣مراحل 

 برای انتخاب متن از شکل باالی صفحه کمک بگيريد 
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Help and Support  

١- regedit را در خط فرمان اجرا کنيد )Start<Run( 

 :  پيدا کنيدHKEY_CLASSES_ROOT\CLSID کليد زير را از -٢

}٢٥٥٩a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}  

ميتوانيد .  با تغيير متن عيناً تکرار کنيدRun... را در مرحله ٥ و ٤، ٣مراحل 

 برای انتخاب متن از شکل زير کمک بگيريد 

 کردن بر روی تصوير زير Clickهمچنين ميتوانيد برای انجام سه مرحله با 

با .  استRegistryفايل فشرده شده ای را دريافت کنيد که حاوی دو فايل 

اجرای يکی تغييرات باال به سيستم شما اعمال ميشود و با ديگری به حالت اول 

 : باز ميگردد
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حاال که با تغيير دادن منو به فارسی تا حدی آشنا شديد ميتوانيد از جدول 

 : ديل کنيدزير استفاده کنيد تا گزينه های ديگری را هم به فارسی تب

  {208D2C60-3AEA-1069-A2D7-

08002B30309D} 

My Network 

Places 

{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-

08002B30309D} 
My Computer

{645FF040-5081-101B-9F08-

00AA002F954E} 
Recycle Bin 

{2227A280-3AEA-1069-A2DE-

08002B30309D} 

Printers and 

Faxes 

{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-

00c04f60b9f0} 

Internet 

Explorer 

{85BBD920-42A0-1069-A2E4-

08002B30309D} 
Briefcase 

{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-

0C5020524153} 
Admin Tools 

 


