שלום .אנו ב Lenovo®-פיתחנו את הפרסום הזה כדי לעזור לכם להתחיל בעבודה עם
מערכת ההפעלה  .Microsoft® Windows® 8.1בין אם אתם משתמשים חדשים
במחשב או מתחילים להשתמש ב ,Windows 8.1-אנו בטוחים שמידע זה יסייע לכם
עכשיו ובעתיד.

תחילת העבודה עם
Windows 8.1





תוכן








המסך "התחל"
שולחן העבודה
צ'ארמס
פעולות מגע ופקדי העכבר
עצות נוספות עבור Windows 8.1

המסך "התחל"
המסך "התחל" הוא ממשק מפושט הממוטב עבור פעולות מגע ,אך באותה מידה ניתן
להשתמש בו גם עם עכבר או התקני הצבעה אחרים .כל אריח במסך "התחל" משויך
ליישום ,אתר ,רשימת השמעה ,אדם או כל דבר אחר שחשוב לכם .חלק מהאריחים
מונפשים כדי להציג את המידע העדכני ביותר ,כגון עדכוני סטטוס או תחזיות מזג
אוויר.



*כדי לעבור אל המסך "יישומים" ,החליקו כלפי מעלה ממרכז המסך או לחצו על
החץ למטה
בסמוך לפינה הימנית התחתונה של המסך.
כדי לעבור אל שולחן העבודה ,הקישו או לחצו על אריח שולחן העבודה.
*כדי לחפש יישומים ,הגדרות וקבצים זמינים ,הקישו על סמל החיפוש בפינה
השמאלית העליונה של המסך.
*כדי לכבות את המחשב ,להפעיל אותו מחדש או להעביר אותו למצב חיסכון
בחשמל ,הקישו או לחצו על סמל מתג ההפעלה בפינה השמאלית העליונה
של המסך.
*כדי להגיע אל שורת המשימות ,העבירו את הסמן אל הקצה התחתון של
המסך והחליקו כלפי מטה כדי להציג את שורת המשימות.

שולחן העבודה

סרגל הכלים :רכיב זה ממוקם בתחתית המסך ,סמוך לקצה השמאלי.
הוא מכיל קיצורי דרך אל תכונות ,הגדרות וכלים מסוימים.
אזור שולחן העבודה :זהו החלק הגדול ביותר של המסך ,בו תוכלו
להוסיף סמלים כקיצורי דרך אל התוכניות שלכם ולארגן את הסמלים
כרצונכם .בנוסף ,תוכלו להתאים אישית את המראה של שולחן העבודה
שלכם.

צ'ארמס
הצ'ארמס מאפשרים לכם לנווט ברחבי  ,Windows 8.1לבצע חיפושים ,לגשת
להגדרות ,לשתף קבצים וכן הלאה .ניתן לפתוח את הצ'ארמס מהמסך "התחל",
משולחן העבודה ומכל סביבת עבודה אחרת.

המראה והתפקוד של שולחן העבודה של  Windows 8.1זהים לאלה של שולחן
העבודה בגרסאות קודמות של  .Windowsמשולחן העבודה ,תוכלו להפעיל תוכניות
של  ,Windowsלנהל קבצים ולגשת להגדרות לוח הבקרה .פעולות כגון חיפוש ומעבר
לתוכניות ויישומים ,שנמצאו בתפריט "התחל" של  Windows 7וגרסאות קודמות,
זמינות כעת דרך הצ'ארמס של  .Windows 8.1לפרטים ,עיינו בסעיף "צ'ארמס"
בהמשך מסמך זה.

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

במסך "התחל" ניתן לבצע את הפעולות הבאות:


כדי לפתוח את היישום או הפונקציה המשויכים ,לחצו על האריח.

שורת המשימות :רכיב זה ממוקם בתחתית המסך ,סמוך לפקד המסך
"התחל" של  .Windowsהוא מכיל קיצורי דרך אל מספר יישומים .ניתן
להוסיף לשורת המשימות קיצורי דרך נוספים .בנוסף ,מוצגים בשורת
המשימות סמלים עבור התוכניות הפתוחות.

מעבר אל המסך "התחל" או אל היישום האחרון שבו השתמשתם.

הגדרות
התאמה אישית של הגדרות המחשב.




הערות:
עקב הבדלים בין העדכונים השונים של  ,Windowsממשק המשתמש עשוי

להיראות שונה מעט מהאיורים.
התכונות המסומנות בכוכבית )*( אינן נתמכות במספר גרסאות ישנות יותר

של .Windows 8.1

התחל

אינטראקציה עם התקנים המחוברים למחשב.



פקד המסך "התחל" של  :Windowsפקד זה ממוקם בפינה הימנית
התחתונה של המסך .הקישו או לחצו על פקד זה כדי לעבור אל המסך
"התחל".

שיתוף של קבצים ,קישורי אינטרנט ופריטים נוספים עם אנשים אחרים.
רק האפליקציות של "חנות  "Windowsנתמכות באופן מלא .פתחו אפליקציה
של "חנות  ,"Windowsבחרו את הפריט שברצונכם לשתף ,פתחו את הצ'ארמס
ולאחר מכן הקישו או לחצו על שיתוף.

התקנים

כדי לפתוח את הצ'ארמס ,בצעו אחת מהפעולות הבאות:

שולחן העבודה מעמיד לרשותכם את הרכיבים הבאים:

שיתוף

עכבר :העבירו את הסמן אל הפינה השמאלית העליונה או התחתונה
של המסך.
מגע :החליקו את אצבעכם כלפי פנים מהקצה הימני של המסך.
מקלדת :הקישו על המקש עם סמל  + Windowsמקש .C

בקטעים הבאים מתוארות פונקציות החיפוש הנתמכות הן בשולחן העבודה והן במסך
"התחל" או ביישומים.

חיפוש
חיפוש יישומים ,הגדרות וקבצים זמינים.

התקרבות

פעולות מגע ופקדי העכבר

מעבר בין יישומים

 Windows 8.1תומך בפעולות מגע ובפקדי העכבר .להלן הפעולות הבסיסיות שניתן
לבצע באמצעות מסך מגע או התקן הצבעה.

מגע
הרחיקו שתי אצבעות זו מזו.

הערות:
פעולות המגע נתמכות רק במחשבים המצוידים במסך מגע.

פעולות המגע ופקדי העכבר המסומנים בכוכבית )*( אינם נתמכים במספר

גרסאות ישנות יותר של .Windows 8.1

עכבר
הקישו על  Ctrlתוך סיבוב גלגל העכבר
לאחור.

פתיחת יישום או ביצוע בחירה מתוך יישום
מגע
הקישו.
עכבר
לחצו.

מגע
החליקו את אצבעכם מהקצה השמאלי
כלפי פנים.

מגע
החליקו כלפי מטה מהקצה העליון של
המסך ,עד לקצה התחתון.

עכבר
העבירו את הסמן אל הפינה הימנית
העליונה של המסך ולאחר מכן לחצו.
המשיכו ללחוץ כדי לעבור בין כל
היישומים הפתוחים.

עכבר
בקצה העליון של המסך ,לחצו,

החזיקו והזיזו את הסמן אל
תחתית המסך .לאחר מכן,
שחררו את הלחצן.
*העבירו את הסמן אל הקצה

העליון של המסך ולחצו על הלחצן
סגור בשורת הכותרת.

סיבוב פריט
הערה :חלק מהיישומים לא תומכים בסיבוב.
מגע
הניחו שתי אצבעות או יותר על פריט
ולאחר מכן סובבו את אצבעותיכם.

הצגת היישומים שבהם השתמשתם לאחרונה
מגע
החליקו את אצבעכם כלפי פנים וכלפי
חוץ מהקצה השמאלי.

עכבר
אם היישום תומך בסיבוב ,לחצו על סמל
הסיבוב.

העברת אובייקט

סגירת יישום

עכבר
העבירו את הסמן אל הפינה הימנית
העליונה של המסך ,ולאחר מכן הזיזו
אותו כלפי מטה לאורך צדו הימני של
המסך.

הצגת הצ'ארמס
מגע
גררו פריט אל המיקום הרצוי.

מגע
החליקו את אצבעכם מהקצה הימני כלפי
פנים.

עכבר
לחצו ,החזיקו וגררו פריט.

עכבר
העבירו את הסמן אל הפינה השמאלית
העליונה או התחתונה של המסך.

הצגת כל היישומים
מגע
החליקו כלפי מעלה ממרכז המסך
"התחל".
עכבר
לחצו על סמל החץ
סמוך לפינה
הימנית התחתונה של המסך "התחל".

הצגת יישומים מרובים ,זה לצד זה
מגע
החליקו כלפי מטה מהקצה העליון של
המסך לעבר הצד הימני או השמאלי,
עד שיופיע קו מפריד .לאחר מכן ,עברו
אל המסך "התחל" או "יישומים" והקישו
על היישום הרצוי הבא.

עצות נוספות עבור Windows 8.1
לקבלת הנחיות נוספות לשימוש ב ,Windows 8.1-בצעו אחת את מהפעולות
הבאות:




פתחו את היישום עזרה  +עצות מהמסך "התחל" או מהמסך "יישומים".
בקרו בכתובת  http://support.lenovo.com/windows8.1כדי לבקר
במרכז התמיכה של  Lenovoעבור .Windows 8.1
במסך "יישומים" ,הקישו או לחצו על עזרה ותמיכה כדי לפתוח את מערכת
העזרה והתמיכה של .Windows

הודעות משפטיות
 ,Lenovoהכיתוב  For Those Who Do.והסמל של  Lenovoהם סימנים מסחריים
של  Lenovoבארצות הברית ו/או במדינות אחרות.
 Windows ,Microsoftו Internet Explorer-הם סימנים מסחריים של חברות
בבעלותה של .Microsoft
שמות חברות ,מוצרים או שירותים נוספים עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני
שירות של גורמים אחרים.

עכבר
 .1בקצה העליון של המסך ,לחצו,
החזיקו והזיזו את הסמן כלפי מטה,
ולאחר מכן ימינה או שמאלה.
כשיופיע קו מפריד ,שחררו את
הלחצן.
 .2עברו אל המסך "התחל" או
"יישומים" ולחצו על היישום הרצוי
הבא.

גלילה בין פריטים
התרחקות
מגע
קרבו שתי אצבעות זו לזו.
עכבר
הקישו על  Ctrlתוך סיבוב גלגל העכבר
לפנים.

מגע
החליקו.
עכבר
 סובבו את גלגל העכבר.
 הזיזו את הסמן כדי להציג את פס
הגלילה ,ולאחר מכן השתמשו בפס
הגלילה.

התאמה אישית של אריחים או הצגת אפשרויות של יישומים
מגע
החליקו כלפי פנים מהקצה העליון או
התחתון של המסך "התחל" או היישום.
עכבר
לחצו באמצעות לחצן העכבר הימני על
אזור ריק במסך ,או על אריח.
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