Merhaba. Lenovo® olarak Microsoft® Windows® 8.1 işletim sistemini
kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bu yayını geliştirdik. Yeni bir
bilgisayar kullanıcısıysanız ya da yalnızca Windows 8.1 işletim
sisteminde yeniyseniz, bu bilgileri şimdi ve daha sonra yararlı
bulacağınızdan eminiz.
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Start (Başlat) ekranı
Start (Başlat) ekranı, dokunmatik ekranlar için optimize edilmiş, ancak
fare ya da başka bir işaretleme aygıtıyla da eşit düzeyde kullanılabilen,
basitleştirilmiş bir arabirimdir. Start (Başlat) ekranındaki her bir kutucuk,
bir uygulama, Web sitesi, çalma listesi, kişi ya da önemli bulduğunuz
başka bir şeyle ilgilidir. Bazı kutucuklar durum güncellemeleri ya da
hava tahminleri gibi en yeni bilgileri size göstermek için canlı yapıdadır.

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

Start (Başlat) ekranında şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

Windows Start (Başlat) ekranı denetimi: Bu denetim,
ekranın sol alt köşesinde bulunur. Start (Başlat) ekranına
gitmek için bu denetime dokunun ya da tıklatın.

İlişkili uygulama ya da işlevi açmak için kutucuğa dokunun ya da
kutucuğu tıklatın.
*Apps (Uygulamalar) ekranına gitmek için ekranın ortasından
yukarı doğru parmağınızı kaydırın ya da ekranın sol alt köşesinin
yanındaki aşağı oku
tıklatın.
Masaüstüne gitmek için masaüstü kutucuğuna dokunun ya da
kutucuğu tıklatın.
*Kullanılabilir uygulamaları, ayarları ve dosyaları aramak için
ekranın sağ üst köşesindeki arama simgesine dokunun veya bu
simgeyi tıklatın.
*Bilgisayarınızı kapatmak, yeniden başlatmak veya güç tasarrufu
kiplerine ayarlamak için ekranın sağ üst köşesindeki güç
simgesine dokunun veya bu simgeyi tıklatın.
*Görev çubuğuna ulaşmak için işaretçiyi ekranın alt kenarına
getirin ve görev çubuğunu göstermek için aşağı kaydırın.

Görev Çubuğu: Bu bileşen, Windows Start (Başlat) ekranı
denetiminin yanında ekranın altında bulunur. Bazı
uygulamaların kısayollarını içerir. Görev çubuğuna başka
kısayollar da sabitleyebilirsiniz. Görev çubuğu açık masaüstü
programları simgelerini görüntüler.
Araç Çubuğu: Bu bileşen, sağ kenarının yanında ekranın
altında bulunur. Bazı araçlar, özellikler ve ayarların
kısayollarını içerir.
Masaüstü alanı: Bu, programlarınızın kısayolları olarak
simgeler ekleyebileceğiniz ve tercihinize göre simgeleri
düzenleyebileceğiniz, ekranın en büyük alanıdır. Ayrıca
masaüstünüzün görünümünü de özelleştirebilirsiniz.

Masaüstü

Düğmeler

Windows 8.1 masaüstü, görünüm ve işlev olarak önceki Windows
sürümlerine benzerdir. Masaüstünden bilinen Windows programlarını
çalıştırabilir, dosyaları yönetebilir ve Denetim Masası ayarlarına
erişebilirsiniz. Windows 7 ve daha önceki sürümlerin Start (Başlat)
menüsünde olan programlar ve ayarlarda arama ve gezinme gibi
işlevler artık Windows 8.1 işletim sisteminde düğmelerle sağlanır.
Ayrıntılar için belgenin ilerleyen kısımlarındaki “Düğmeler” bölümüne
bakın.

Düğmeler, Windows 8.1 işletim sisteminde gezinmenizi, aramalar
yapmanızı, ayarlara erişmenizi, dosya paylaşmanızı, vb. sağlar. Start
(Başlat) ekranından, masaüstünden ya da başka bir çalışma alanından
düğmeleri açabilirsiniz.

Kullanılabilir uygulamaları, ayarları ve dosyaları arayın.

Paylaş
Dosyaları, Web bağlantılarını ve başka öğeleri paylaşın. Eksiksiz destek,
Windows Store uygulamalarıyla sınırlıdır. Bir Windows Store
uygulamasını açın, paylaşmak istediğiniz öğeyi seçin, düğmeleri açın ve
Share (Paylaş) düğmesini tıklatın ya da dokunun.

Başlat
Start (Başlat) ekranına veya en son kullandığınız uygulamaya gidin.

Aygıtlar
Bilgisayarınıza takılı aygıtlarla etkileşim kurun.

Bilgisayar ayarlarınızı özelleştirin.




Masaüstü şu bileşenleri sağlar:

Ara

Ayarlar

Düğmeleri açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Notlar:

Windows güncellemelerindeki çeşitlilikler nedeniyle kullanıcı
arabirimi biraz farklı olabilir.

Yıldız (*) işaretli özellikler, Windows 8.1'in daha eski sürümlerinin
bazılarında desteklenmemektedir.

Aşağıdaki bölümlerde hem masaüstünde hem de Start (Başlat)
ekranında ya da uygulamalarda desteklenen gezinme işlevleri açıklanır.

Fare: İşaretçiyi ekranın sağ üst köşesine veya sağ alt köşesine
getirin.
Dokunma: Ekranın sap kenarından parmağınızı kaydırın.
Klavye: Windows logo tuşu + C tuşuna basın.

Dokunmatik hareketler ve fare denetimleri

Yakınlaştır

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Windows 8.1, hem dokunma hareketlerini hem de fare denetimlerinin
kullanımını destekler. Aşağıda, dokunmatik ekranı ya da işaretçi aygıtı
kullanarak yapabileceğiniz basit işlemler sağlanır.

Dokunma
İki parmağınızı birbirinden
uzaklaştırın.

Notlar:

Dokunma hareketleri yalnızca dokunmatik ekran bilgisayarlarda
desteklenir.

Dokunma hareketleri ve yıldız (*) işaretli fare denetimleri Windows
8.1'in daha eski sürümlerinin bazılarında desteklenmemektedir.

Fare
Fare tekerleğini geriye doğru
kaydırırken Ctrl tuşuna basın.

Bir uygulamayı açma ya da uygulamadan seçim yapma
Dokunma
Dokunun.
Fare
Tıklatın.

Bir öğeyi döndürme
Not: Bazı uygulamalar döndürme işlevini desteklemez.
Dokunma
İki veya daha fazla parmağınızı
bir öğenin üzerine koyun ve daha
sonra parmaklarınızı döndürün.
Fare
Uygulama döndürmeyi
destekliyorsa, döndürme
simgesini tıklatın.

Fare
İşaretçiyi ekranın sağ alt ya da
sağ üst köşesine getirin.

Fare
Bir öğeyi tıklatın, tutun ve
sürükleyin.

Dokunma
Kaydırın.
Dokunma
İki parmağınızı birbirine
yaklaştırın.
Fare
Fare tekerleğini ileriye doğru
kaydırırken Ctrl tuşuna basın.

Fare
İşaretçiyi ekranın sol en üst
köşesine getirin ve ardından
ekranın sol kenarından aşağı
doğru hareket ettirin.

Dokunma
Start (Başlat) ekranının
ortasından yukarı doğru kaydırın.
Fare
Start (Başlat) ekranının
sol alt
köşesinin yanındaki ok simgesini
tıklatın.

Kutucukları ya da görünen uygulama seçeneklerini
özelleştirme

Öğeler arasında gezinme
Uzaklaştır

Dokunma
Sol kenardan içeri ve dışarı doğru
itin.

Tüm uygulamaları görüntüleyin
Dokunma
Sağ kenardan içeri doğru itin.

Dokunma
Öğeyi istediğiniz yere sürükleyin.

Fare
İşaretçiyi ekranın sol üst köşesine
getirin ve tıklatın. Tüm açık
uygulamalar arasında gezinmek
için tıklatmayı sürdürün.

Son kullanılan uygulamaları görüntüleme

Düğmeleri görüntüleme

Bir nesneyi taşıma

Dokunma
Sol kenardan içeri doğru itin.

Fare
 Fare tekerleğini döndürün.
 Kaydırma çubuğunu
görüntülemek için işaretçiyi
hareket ettirin; ardından
kaydırma çubuğunu kullanın.

Dokunma
Start (Başlat) ekranının ya da
uygulamanın alt ya da üst
kenarından içeri itin.

Bir uygulamayı kapatma
Dokunma
Ekranın üst kenarından altına
doğru aşağıya kaydırın.
Fare

Ekranın üst kenarından
işaretçiyi basılı tutup alt
tarafa getirin. Daha sonra
düğmeyi serbest bırakın.

*İşaretçiyi ekranın üst
tarafına getirin ve başlık
çubuğundaki Close (Kapat)
düğmesini tıklatın.

Birden fazla uygulamayı yan yana görüntüleme
Dokunma
Ekranın üst kenarından sol ya da
sağ tarafa doğru bir ayırıcı görene
kadar aşağı doğru kaydırın. Daha
sonra Start (Başlat) ya da Apps
(Uygulamalar) ekranına gidin ve
sonraki istenen uygulamaya
dokunun.

Windows 8.1 ile ilgili diğer ipuçları
Windows 8.1 işletim sisteminin kullanımına ilişkin daha fazla yönerge
için şunlardan birini yapın:




Start (Başlat) ya da Apps (Uygulamalar) ekranından Help+Tips
(Yardım+İpuçları) uygulamasını açın.
Lenovo Windows 8.1 Support Center sayfasını ziyaret etmek için
http://support.lenovo.com/windows8.1 adresine gidin.
Apps (Uygulamalar) ekranından Windows Yardım ve Destek bilgi
sistemini açmak için Help and Support (Yardım ve Destek)
öğesine dokunun ya da tıklatın.

Yasal bildirimler
Lenovo, For Those Who Do. ve Lenovo logosu, Lenovo'nun ABD'de
ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
Microsoft, Windows ve Internet Explorer, Microsoft şirketler grubunun
ticari markalarıdır.
Diğer şirket, ürün ya da hizmet adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya
da hizmet markaları olabilir.

Fare
1. Ekranın üst kenarından
işaretçiyi tıklatıp tutun ve sol
ya da sağa doğru aşağı
getirin. Bir ayırıcı
gördüğünüzde düğmeyi
serbest bırakın.
2. Start (Başlat) ya da Apps
(Uygulamalar) ekranına gidin
ve sonraki istenen uygulamayı
tıklatın.

Fare
Bir ekran ya da kutucuktaki boş
alanı sağ tıklatın.
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