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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
  یزدان یوسفینویسنده: 

 

آموزش شخصی سازی 
 10منو استارت در ویندوز 

 منو سازی شخصی ران،امروز قصد داریم در مجله نت
بدیم.  رو به شما عزیزان آموزش 10در ویندوز  استارت
های ویندوز سازی منو استارت در همه نسخه شخصی

 .هم ادامه داره 10وجود داشته و این روند در ویندوز 
عامل شرکت مایکروسافت در این نسخه از سیستم

تری رو در اختیار کاربران قرار خودش، امکانات بیش
سازی منو استارت، شما میده. با استفاده از شخصی

تری دارید ها نیاز بیشیی که به اونهاتونید برنامهمی
رو در ابتدای منو قرار بدید تا برای استفاده، احتیاجی 

 .به جستجو کردن نداشته باشید

ها و یا رنگ منو تونید سایز آیکونعالوه بر این که می
ای هم هست که رو تغییر بدید، امکانات جالبی دیگه

 .اضافه شده 10به ویندوز 

 

https://netran.net/mag/windows-10-start-menu/
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رو به شما عزیزان آموزش  10در ویندوز  استارت منو سازی شخصی ران،امروز قصد داریم در مجله نت
 10های ویندوز وجود داشته و این روند در ویندوز سازی منو استارت در همه نسخه بدیم. شخصی
 .هم ادامه داره

تری رو در اختیار کاربران قرار عامل خودش، امکانات بیششرکت مایکروسافت در این نسخه از سیستم
تری ها نیاز بیشهایی که به اونتونید برنامهسازی منو استارت، شما میمیده. با استفاده از شخصی

 .جی به جستجو کردن نداشته باشیددارید رو در ابتدای منو قرار بدید تا برای استفاده، احتیا

 
 1تصویر 

ای هم ها و یا رنگ منو رو تغییر بدید، امکانات جالبی دیگهتونید سایز آیکونعالوه بر این که می
 .اضافه شده 10هست که به ویندوز 

با تمام این تفاسیر بعضی کاربران هستن که دوست ندارند از بسیاری از این امکانات استفاده کنند، 
همین دلیل ما این مقاله رو آماده کردیم تا شما با توجه به سلیقه خودتون بتونید از تمامی این  به

 .ران همراه باشیدها رو غیرفعال کنید. در ادامه با نتامکانات استفاده کرده و یا اون

که  تونید تغییرات بسیار جالبی رو روی ویندوزتون اعمال کنیدسازی منو استارت شما میدر شخصی
 .تر، جلوه زیباتری رو هم به ویندوز شما بدهتونه عالوه بر ایجاد رابط کاربری راحتمی
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تر ویندوز، تغییرات بسیار زیادی رو در پی های قبلنسبت به نسخه 10سازی در ویندوز این شخصی
 .طور خالصه به شرح زیر هستنداشته که به

 

 ی استارت(تغییرات در منو استارت )تبدیل منوی استارت به صفحه 
  10تغییر رنگ در منو استارت ویندوز 
 هاجابجایی برنامه 
 هاتغییر سایز آیکون 
 Pin  سنجاق کردن( و( Unpin کردن برنامه )ها در منو)برداشتن سنجاق 
 سازی در منو استارتپوشه 
 10منو استارت در ویندوز تر کردن بزرگ 
 هاهای خودکار در آیکونغیرفعال کردن بروزرسانی 
 هاحذف کردن قسمت کاشی 
 هاحذف کردن فهرست برنامه  

 
 10 ویندوز در استارت منو سازی شخصی مراحل

 استارت یصفحه به استارت منو تبدیل
 

 :نهادیی پیشهامقاله

  آموزش قفل گذاری روی ویندوز 10

 غیرفعال سازی نرمافزارهای استارت اپ

 آموزش نصب ویندوز 10

 آموزش اعتمادسازی فایلها در ویندوز 10

 

https://netran.net/mag/setting-up-a-password-on-windows-10/
https://netran.net/mag/disable-startup-software/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/add-exclusion-windows-security/
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ی باز رو بزنید. حاال در صفحه Settings یبرای انجام این فرایند باید وارد منوی استارت شده و گزینه
 Start یکلیک کرده و در ستون سمت چپ تصویر، گزینه Personalization group یشده روی گزینه
 .رو انتخاب کنید

 2تصویر 
رو فعال کنید تا منوی  Use start full Screen ی، کافیه که گزینهStart یبعد از وارد شدن به گزینه

 .خالصه میشه( 2ی استارت اعمال بشه )تمامی مراحلی که گفته شد در تصویر صورت صفحهشما به 

 استارت منو در رنگ تغییر
در قسمت منوی استارت بشید. در  Settings برای تغییر دادن رنگ منوی استارت، کافیه که شما وارد

سازی برای شما ی شخصیکلیک کنید تا صفحه Personalization group یاین قسمت روی گزینه
 .باز بشه

تونه تمام صفحه باشه اما اگه روی سیستم یا کنین، میاستفاده می 10اگه روی تبلت از ویندوز 
ی منو رو هتونید اون رو از حالت تمام صفحه خارج کنید و اندازکنید میتاپ استفاده میلپ

.تغییر بدید  
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ی بعد، در یر انتخاب کنید. در مرحلهرو در منوی سمت چپ تصو Color یر این قسمت باید گزینهد
بندی خودتون رو فعال کنید تا بتونید رنگ Start, taskbar, and action center یگزینه انتهای صفحه
 .رو اعمال کنید

 
 3تصویر 

های موجود انتخاب کرده تا تغییر رنگ منوی استارت حاال کافیه که رنگ مورد نظرتون رو از بین رنگ
 .ا با موفقیت انجام بشهدر ویندوز شم

 10 ویندوز در هابرنامه جابجایی
ای رو باید انجام بدید. برای انجام این شما کار بسیار ساده 10ها در ویندوز برای جابجا کردن برنامه

 .داریدکار کافیه که روی برنامه مورد نظرتون کلیک کنید و چند ثانیه نگه 

 
 4تصویر 
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افیه که برنامه رو به هرجایی که دوست دارید منتقل کرده و رها کنید. ی قبل کبعد از انجام مرحله
 .داریدفقط به یاد داشته باشید که شما باید کلیک موس رو از ابتدا تا انتهای فرایند جابجایی، نگه 

 10 ویندوز در هاآیکون سایز تغییر
های موجوده. برای این کار ، تغییر سایز در آیکون10سازی ویندوز یکی از امکانات جالب در شخصی

 .کافیه که برنامه موردنظر رو در منو استارت پیدا کرده و روی اون راست کلیک کنید

رو انتخاب کنید تا سایز موردنظر به شما نشون داده بشن. در بخش  Resize یی بعد گزینهدر مرحله
 .دلخواه انتخاب کنیدرو به  Small و  Large ،Wide ،Mediumتونید سایزهایبازشده شما می

 5تصویر 
قرار بدید چراکه اکثر  Large و Wide ها رو در حالتدر این قسمت ممکنه که شما نتونید همه برنامه

 .شنطراحی و ساخته می Medium و Small فرض در سایزصورت پیشها بهبرنامه

صورت  ار بگیرند چرا که بهتونند در همه سایزها قرهایی که در خود ویندوز نصب هستند، میبرنامه
 .کنندفرض روی ویندوز قرار دارند و به همین علت مشکلی رو در این زمینه ایجاد نمیپیش

Pin و Unpin 10 ویندوز منو در هابرنامه کردن 
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یک برنامه در منوی استارت، کافیه که وارد منوی استارت شده و برنامه  (Pin) برای سنجاق کردن
 Pin to Start ینید. بعد از این کار، کافیه که روی برنامه راست کلیک کرده و گزینهموردنظر رو پیدا ک

 .رو انتخاب کنید تا برنامه موردنظر شما در منو استارت سنجاق بشه

6تصویر 

 7تصویر 
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                        Unpin ی، روی اون راست کلیک کرده و گزینه(Unpin) برای خارج کردن یک برنامه از حالت سنجاق
from Start  رو انتخاب کنید تا برنامه موردنظر از حالت سنجاق بودن خارج بشه. 

 استارت منو در پوشه ساختن
های مرتبط رو در یک پوشه قرار داده و کنه تا برنامهساختن پوشه در منوی استارت به شما کمک می

 .رو در منوی خودتون ایجاد کنیدیک نظم کلی 

، ابتدا باید روی برنامه موردنظر کلیک کرده و چند ثانیه انگشت 10برای ساختن پوشه در منوی ویندوز 
 .داریمخودمون رو نگه 

خوایم باهم دیگه توی یک پوشه ای که میای که روی اون کلیک کردیم رو روی برنامهحاال باید برنامه
های نیم تا پوشه جدیدی برای ما ایجاد بشه. اگه توجه داشته باشید کاربران گوشیقرار بگیرند، رها ک

 .کنندبندی میهای خودشون رو پوشهموبایل هم به این صورت برنامه

 استارت منو کردن تربزرگ
 یخودتون بشید و گزینه 10در منو ویندوز  Settings برای انجام این فرایند شما باید ابتدا وارد بخش

Personalization  رو انتخاب کنید. 

رو روشن  Use Start full Screen یکلیک کرده و کلید گزینه Start یی بازشده روی گزینهدر صفحه
منظور تبدیل منوی  برای شما نمایش داده بشه )در قسمت باال به صورت تمام صفحهکنید تا منو به 

تر کردن منوی دادیم اما در این قسمت هدف ما، بزرگی استارت این کار رو انجام استارت به صفحه
 .استارت هست(

 
 8تصویر 

 .کنیم Pin تونیم فولدرها رو هم به منوی استارتها، میعالوه بر برنامه
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ها در منوی استارت صورت تر برنامهمنظور نمایش بیشتر کردن منو استارت، بهقدم بعدی در بزرگ
رو  Personalization یدر منو بشید و گزینه Settings گیره. برای این کار هم باید وارد بخشمی

 .کنیدانتخاب 

رو در حالت روشن قرار  Show more tiles ی بازشده کلیدرو بزنین و در صفحه Start یحاال گزینه
 صورت تمام صفحهتری در اختیار دارید که به، شما منوی استارت بزرگبدید. با انجام این دو مرحله

 .هست

 هاآیکون در خودکار هایبروزرسانی کردن غیرفعال
هاست که های خودکار در آیکونوجود داره، بروزرسانی 10مشکالتی که در ویندوز ترین یکی از بزرگ

 .مشاهده هستند های منو قابلدر قسمت کاشی

های آزاردهنده، کافیه که روی کاشی موردنظر راست کلیک کنید و برای جلوگیری از این بروزرسانی
 .صورت خودکار انجام نشوند ها بهرسانیرو انتخاب کنید تا دیگه بروز Turn live tile off یگزینه

 9تصویر 
زود نسخه جدید براشون میاد کنه )چون زودبهکه اعصاب شما رو آروم میانجام این کار عالوه بر این

 .تونه تاثیر مثبتی داشته باشهتون هم میو واقعا روی مخ آدم راه میرن(، در مصرف حجم اینترنت

 استارت منو سازی شخصی جهت هاکاشی کردن حذف
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خوان این ها در منوی استارت خودشون نداشته و میای به نمایش کاشیبعضی از کاربران عالقه
 .قسمت رو از منو استارت حذف کنند

 Personalization یشده و گزینه Settings برای اعمال این تغییر، باید ابتدا از منو استارت وارد بخش
 .رو انتخاب کنید

 Show app list in the Start menu یبشین و گزینه Start یچپ تصویر وارد گزینه حاال در قسمت
 .فرض فعال هست(صورت پیشبه رو فعال کنید )معموال این گزینه

 
 10تصویر 

هایی که نیاز ندارید( راست کلیک کرده و ها )کاشیی بعدی کافیه که شما روی همه کاشیدر مرحله
 .ها حذف شوندرو انتخاب کنید تا از قسمت کاشی Unpin group from Start یگزینه

 
 11تصویر 
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 استارت منو در هابرنامه فهرست کردن حذف
 Personalization یدر منو استارت بشین و گزینه Settings برای انجام این تغییرات شما باید وارد

 Show app list in the یگزینهدر سمت چپ تصویر شده و  Start رو انتخاب کنید. حاال وارد بخش
Start menu  رو غیرفعال کنید. 

تونید برای تغییر هاتون رو در منو استارت حذف کردید و میبا انجام این مراحل شما فهرست برنامه
 .سایز منو فعلی، موس خودتون رو به گوشه منو برده و سایز اون رو تغییر بدید

 
 12تصویر 

طور که ها در منو استارت( بود و همونقبلی )حذف کردن کاشی این قسمت کامال برعکس قسمت
ها و فهرست تونید از هر دو فهرست )فهرست برنامهمی 10متوجه شدید، شما در منو استارت ویندوز 

 .زمان استفاده کرده و یا تنها از یک فهرست در منو خودتون استفاده کنیدطور هم ها( بهکاشی

 آخر حرف
ای هست که شرکت مایکروسافت در اختیار کاربران استارت یک کار بسیار سلیقهسازی منو شخصی
 .قرار داده

امکانات جالبی که در باال توضیح داده شد رو روی کامپیوتر  دتونیا استفاده از این قابلیت میشما ب
 .ی خودتون ایجاد کنیدروی صفحهتاپ( خودتون اعمال کنید و نمای زیباتری )لپ

ها قرار داده تا بتونن ها رو برای راحتی مخاطبطور کلی شرکت مایکروسافت این قابلیتبه 
 .سازی، از حالت یکنواختی هم در بیارنعامل خودشون رو عالوه بر بهینهسیستم
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رو برای شما  10در ویندوز  استارت منو سازی شخصی هایدر این مقاله سعی کردیم همه بخش
ران همراه بودین. اگه سوال یا انتها ممنونم که تا آخر این مبحث با مجله نت عزیزان بررسی کنیم. در

نظری در مورد مقاله داشته باشین برامون کامنت بذارید و به سواالت شما من یا همکارانم در اسرع 
 .دیموقت پاسخ می

 


