مرحبًا .لقد قمنا في شركة ® Lenovoبإعداد ھذا المنشور لمساعدتك على بدء العمل مع نظام التشغيل
 .Microsoft® Windows® 8.1سوا ًء كنت مستخدمًا جدي ًدا للكمبيوتر أو كنت حديث عھد بنظام
التشغيل  ،Windows 8.1فإننا واثقون من أنك ستجد ھذه المعلومات مفيدة اآلن وفي المستقبل.

المحتويات

بدء العمل مع نظام التشغيل
Windows 8.1







شاشة البدء
سطح المكتب
الرموز
إيماءات اللمس وعناصر تحكم الماوس
المزيد من التلميحات الخاصة بنظام التشغيل Windows 8.1

شاشة البدء
تعد شاشة البدء واجھة مبسطة تم تحسينھا لشاشات اللمس ،ولكن يمكن استخدامھا أيضًا مع الماوس
أو أي جھاز تأشير آخر .ويرتبط كل عنوان على شاشة البدء بتطبيق ،أو موقع ويب ،أو قائمة تشغيل،
أو شخص ،أو أي شيء آخر تعتبره مھمًا .تكون بعض العناوين متحركة ل ُتظھر لك أحدث المعلومات،
مثل تحديثات الحالة أو تنبؤات الطقس.






لالنتقال إلى سطح المكتب ،المس عنوان سطح المكتب أو انقر فوقه.
*للبحث عن التطبيقات واإلعدادات والملفات المتوفرة ،اضغط على رمز البحث أو انقر فوقه
في الركن العلوي األيمن من الشاشة.
*إليقاف تشغيل الكمبيوتر أو إعادة تشغيله أو ضبطه إلى أوضاع توفير الطاقة ،اضغط على
رمز الطاقة أو انقر فوقه في الركن العلوي األيمن من الشاشة.
*للوصول إلى شريط المھام ،حرّ ك المؤشر باتجاه الحافة اليسرى من الشاشة ومرّ ر لألسفل
إلظھار شريط المھام.

سطح المكتب
يتشابه سطح المكتب لنظام التشغيل  Windows 8.1في الشكل والوظيفة مع سطح المكتب في
إصدارات  Windowsالسابقة .يمكنك تشغيل برامج  Windowsالتقليدية ،وإدارة الملفات،
والوصول إلى إعدادات لوحة التحكم من سطح المكتب .تتوفر الوظائف التي كانت موجودة في القائمة
"ابدأ" في نظام التشغيل  Windows 7واإلصدارات السابقة ،مثل البحث واالنتقال إلى البرامج
واإلعدادات ،اآلن من خالل الرموز في نظام التشغيل  .Windows 8.1راجع "الرموز" الح ًقا في
ھذا المستند للحصول على التفاصيل.

شريط األدوات :يوجد ھذا المكون أسفل الشاشة بجوار الحافة اليمنى .يحتوي على
اختصارات لبعض األدوات ،والميزات ،واإلعدادات.
منطقة سطح المكتب :ھذه ھي أكبر منطقة في الشاشة وھي المكان الذي يمكنك فيه
إضافة رموز كاختصارات للبرامج الخاصة بك وترتيب الرموز وف ًقا لتفضيالتك.
يمكنك أيضًا تخصيص شكل سطح المكتب.

الرموز
تم ّكنك الرموز من التنقل عبر نظام التشغيل  ،Windows 8.1وتنفيذ عمليات البحث ،والوصول إلى
اإلعدادات ،ومشاركة الملفات ،وما إلى ذلك .يمكنك فتح الرموز من شاشة البدء ،أو سطح المكتب،
أو أي مساحة عمل أخرى.




يوفر سطح المكتب المكونات التالية:
مالحظات:
مالحظة :قد تبدو واجھة المستخدم مختلفة قليالً عما ھو مبين في الرسوم التوضيحية وذلك

بسبب االختالفات ضمن تحديثات .Windows
الميزات المميزة بعالمة النجمة )*( غير مدعومة في بعض إصدارات Windows 8.1

السابقة.

Windows 8.1 Support Center @ Lenovo
support.lenovo.com/windows8.1

يمكنك القيام بما يلي على شاشة البدء:



لفتح التطبيق المرتبط أو الوظيفة المرتبطة ،المس العنوان أو انقر فوقه.
*للوصول إلى شاشة التطبيقات ،مرّ ر ألعلى من منتصف الشاشة ،أو انقر فوق السھم ألسفل
بالقرب من الركن السفلي األيسر من الشاشة.

شريط المھام :يوجد ھذا المكون أسفل الشاشة ،بجوار عنصر التحكم في شاشة البدء
لنظام التشغيل  .Windowsإنه يحتوي على اختصارات إلى بعض التطبيقات .يمكنك
ً
رموزا لبرامج
إضافة اختصارات إضافية لشريط المھام .ويعرض شريط المھام أيضًا
سطح المكتب المفتوحة.

انتقل إلى شاشة البدء أو التطبيق األخير الذي كنت تستخدمه.

األجھزة

لفتح الرموز ،قم بأحد اإلجراءات التالية:

عنصر التحكم في شاشة البدء لنظام التشغيل  :Windowsيوجد عنصر التحكم ھذا
في الركن السفلي األيسر من الشاشة .المس عنصر التحكم ھذا أو انقر فوقه لالنتقال إلى
شاشة البدء.

البدء

الماوس :حرّ ك المؤشر إلى الركن العلوي األيمن أو الركن السفلي األيمن من الشاشة.
اللمس :امسح للداخل من الحافة اليمنى للشاشة.
لوحة المفاتيح :اضغط على مفتاح شعار .C + Windows

كل من سطح المكتب وشاشة البدء أو التطبيقات.
توضح األقسام التالية وظائف التنقل المدعومة في ٍ

بحث
البحث عن التطبيقات ،واإلعدادات ،والملفات المتوفرة.

مشاركة
مشاركة الملفات ،وارتباطات الويب ،والعناصر األخرى مع اآلخرين .يقتصر الدعم الكامل على
تطبيقات متجر  .Windowsافتح تطبيق متجر  ،Windowsوحدد العنصر الذي ترغب في
مشاركته ،وافتح الرموز ،ثم المس أو انقر فوق مشاركة.

التفاعل مع األجھزة المتصلة بالكمبيوتر.

اإلعدادات
تخصيص إعدادات الكمبيوتر.

إيماءات اللمس وعناصر تحكم الماوس

التكبير

إغالق تطبيق

التبديل بين التطبيقات

كل من إيماءات اللمس وعناصر تحكم الماوس.
يدعم نظام التشغيل  Windows 8.1استخدام ٍ
فيما يلي بعض اإلجراءات األساسية التي يمكنك القيام بھا باستخدام شاشة لمس أو جھاز تأشير.

اللمس
حرّ ك إصبعين مع إبعادھما عن بعضھما.

اللمس
امسح للداخل من الحافة اليسرى.

مالحظات:
إيماءات اللمس مدعومة في أجھزة الكمبيوتر ذات شاشات اللمس فقط.

إيماءات اللمس وعناصر تحكم الماوس المميزة بعالمة النجمة )*( غير مدعومة في بعض

إصدارات  Windows 8.1السابقة.

الماوس
اضغط على المفتاح  Ctrlمع تمرير عجلة
الماوس للخلف.

الماوس
حرّ ك المؤشر إلى الركن العلوي األيسر من
الشاشة ،ثم انقر .استمر في النقر للتبديل بين
جميع التطبيقات المفتوحة.

فتح تطبيق أو إجراء تحديدات من تطبيق
اللمس
اضغط.

تدوير عنصر

اللمس
امسح للداخل والخارج من الحافة اليسرى.

اللمس
ضع إصبعين أو أكثر على أحد العناصر ثم دوّ ر
أصابعك.

الماوس
حرّ ك المؤشر إلى الركن العلوي األيسر من
الشاشة ثم حرّ ك المؤشر ألسفل بطول الحافة
اليسرى.

الماوس
إذا كان التطبيق يدعم التدوير ،فانقر فوق رمز
التدوير.

تحريك كائن

عرض الرموز

عرض كل التطبيقات

اللمس
اسحب عنصرً ا إلى الموقع المطلوب.

اللمس
امسح للداخل من الحافة اليمنى.

اللمس
قم بالتمرير ألعلى من منتصف شاشة البدء.

الماوس
انقر فوق عنصر وانقر باستمرار فوقه واسحبه.

الماوس
حرّ ك المؤشر إلى الركن العلوي األيمن أو
الركن السفلي األيمن من الشاشة.

الماوس
الموجود بالقرب من
انقر فوق رمز السھم
الركن السفلي األيسر من شاشة البدء.

التمرير عبر العناصر
التصغير
اللمس
حرّ ك إصبعين مع تقريبھما من بعضھما.
الماوس
اضغط على المفتاح  Ctrlمع تمرير عجلة
الماوس لألمام.

الماوس
من الحافة العليا للشاشة ،انقر باستمرار،

ثم حرّ ك المؤشر إلى األسفل .ثم حرّ ر
الزر.
*حرّ ك المؤشر إلى أعلى الشاشة وانقر

فوق الزر إغالق في شريط العنوان.

مؤخرا
عرض التطبيقات المستخدمة
ً

مالحظة :ال تدعم بعض التطبيقات التدوير.

الماوس
انقر.

اللمس
قم بالتمرير ألسفل من الحافة العليا للشاشة إلى
األسفل.

عرض تطبيقات متعددة جن ًبا إلى جنب
اللمس
قم بالتمرير ألسفل من الحافة العليا للشاشة إلى
الجانب األيسر أو الجانب األيمن حتى رؤية
فاصل .ثم انتقل إلى شاشة البدء أو شاشة
التطبيقات والمس التطبيق المطلوب التالي.

المزيد من التلميحات الخاصة بنظام التشغيل Windows 8.1
لمزيد من اإلرشادات حول كيفية استخدام نظام التشغيل  ،Windows 8.1قم بأي مما يلي:




افتح تطبيق المساعدة+النصائح من شاشة البدء أو شاشة التطبيقات.
انتقل إلى  http://support.lenovo.com/windows8.1لزيارة مركز دعم
.Lenovo Windows 8.1
من شاشة التطبيقات ،المس أو انقر فوق التعليمات والدعم لفتح نظام معلومات
التعليمات والدعم في نظام التشغيل .Windows

اإلشعارات القانونية
تعد كل من  Lenovoو For Those Who Do.وشعار  Lenovoعالمات تجارية
لشركة  Lenovoفي الواليات المتحدة األمريكية أو دول أخرى أو كليھما.
ُتعد  ،Microsoftو ،Windowsو Internet Explorerعالمات تجارية لمجموعة
شركات .Microsoft
قد تكون أسماء الشركات أو المنتجات أو الخدمات األخرى عالمات تجارية أو عالمات
خدمة آلخرين.

الماوس
 .1من الحافة العليا للشاشة ،انقر مع
االستمرار ،ثم حرّ ك المؤشر ألسفل ثم إلى
اليسار أو اليمين .حرّ ر الزر عندما رؤية
فاصل.
 .2انتقل إلى شاشة البدء أو شاشة التطبيقات
وانقر فوق التطبيق المطلوب التالي.

تخصيص العناوين أو عرض خيارات التطبيقات
اللمس
مرّ ر.
الماوس
 قم بتدوير عجلة الماوس.
 حرّ ك المؤشر لعرض شريط .التمرير؛ ثم
استخدم شريط التمرير.

اللمس
امسح للداخل من الحافة العليا أو السفلى لشاشة
البدء أو التطبيقات.
الماوس
انقر بزر الماوس األيمن فوق مساحة فارغة
على الشاشة أو على عنوان.
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