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 :ی خىارەوە دەبیيەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵً
 متێبەچۆًیەتی بەمارهێٌاًی ئەم  ◄
 ەبۆ بەمارهێٌاًی ویٌذۆی ڤیستاچ جۆرە هاردوێرێل پێىیست ◄
 طنەش دەماتێئۆپەرێتیي سیستەم چیە و چ خزهەتێل پ ◄

 

 سەرەتا ١-١
  و بەمارهێٌاًی متێبەپێنهاتەی ئەم 

بە  و ئەهاًیطەوە بەش بەضی تر پێل دێت خىارە چەًذ بەضێنی سەرەمی و لە ل متێبەئەم  –
 .زۆرتریي سىودی لێ وەربگیرێت ەمە بە ئاساًی و ێٌراوەجۆرێنی وا گىًج

لە  و لە سەرەتای هەر بەضێنذا بە مىرتی ئەو بابەتاًەی مە فێری دەبیي ًیطاى دەدرێت –
 .ریي خاڵەماًی بەضەمە دەخرێتە بەرچاومۆتایی بەضەمەضذا ئاوڕداًەوەیەمی خێرا و گرًگت

زۆربەی بەضەماى ڕاهێٌاًیاى تێذایە مە ڕاستەوخۆ بابەتەماى تاقی دەمرێٌەوەو باضتر فێری  –
 يدەبی
 

 تىومەڕی ًاو ئەم پەهێواماً
 زیاتر لەبارەی بەمارهێٌاًی پرۆگراهەماًەوە زاًیاری    

 اًجێل یاى جێبەجێنردًی مارێل  بۆ ئاساًتر گەیطتي بە ئاه ئاهۆژگاری تایبەتی     
 بۆ ئەًجاهذاًی مارێل  خێراتریي ڕێگا           
 لە هەًذێ هەًگاو مە چاوەڕواًی باضیاى لێ ًامرێت ئاگادارمردًەوە    

 
 .ویٌذۆی ڤیستای ئەلتیوەیت بەمارهێٌراوە متێبەدالەم 
 

 يپێىیست ڤیستا مارمردًی بۆ مە هاردوێراًەی ئەو
ي سیستەهەمە بە ضێىەیەمی جێگیر و تۆموە مار بنات پێىیستە بەالیەًی ەرێتیپبۆ ئەوەی ئۆ

مەهەوە ئەم هەرجاًەی خىارەوەی تێذابێت هەروەها ئەم هەرجاًە پطت دەبەستێت بە 
 .ڕێٌواییەماًی خاوەى سیستەهەمە  مە ئەویص هاینرۆسۆفتە

 
بەضە ڕەقەماى 

Hardware  ەوەبەالیەًی مەه  -پێىیستي ستاًذاردی مەبۆ ڤیستا 

ئەتڵۆى مە بەالیەًی -پرۆسێسەری ئیٌتێل پێٌتیۆم یاى ئەی ئێن دی سیستەهی مۆهپیىتەرەمە
-Intel-Pentium, AMD. هێگاهێرتز فریناًسەمەی بێت ٠٨٨مەهەوە 

Athlon  800 MHz 
 (بیت– ٤٦گیگابایت بۆ ڤێرژًی  ٥) هێگابایت  ٢١٥بەالیەًی مەهەوە  RAMڕام 

512 MB (2GB 64 Bit Version) 
   CD-ROM DVD-Driveدیڤیذی درایڤ  سی دی ڕۆم یاى وەگەڕخەر Driveدرایڤ 
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گیگابایتی بەتاڵی هەبێت  مە  ١٢گیگابایت و زیاتر لەگەڵ ًزینەی  ٥٨ Hard discهارد دیسل 
     > GB 20 . فۆرهات مرابێت NTFSبە 

 Graphicمارت گرافیل 
card مارتی ضاضە 

SVGA    هێرتز  ٨٢و فریناًسی زیاتر لە خاڵ   ٨٤٠*١٨٥٦بە ووردیی
  (Aero-Interface)پەًجەرەی چىارچێىە ئاوی  وە  بۆ ًیطاًذاًی 

 ٤٦پێىیستی بە  گرافیل مارتێل هەیە مە بە الیەًی مەهەوە 
بێ گىهاى لەماتی ووردیی زیاترو چەًذ  هێوۆریی هەبێتهێگابایت 

هێگابایت بەباش  ٥٢٤پەًجەرەیەك لە هەهاى ماتذا مراوە بي 
 زاًرێتدە

بۆ   Direct X 9جگە لەهە دەبێت گرافیل مارتەمە لەبار بێت بۆ 
وەمىو ئاسایی ئەوەی پەًجەرەی چىارچێىە ئاوی ًیطاى بذات ئەگیٌا 

  ڤیستای بەیسیل ًیطاى دەدرێت
ضاضەی ًیطاًذەر 

Monitor ی ڕەًگاوڕەًگ بە ووردیی پێىیست ١٨هۆًیتۆرێنی ضاضە  هۆًیتۆر 

 / Mausمیبۆرد / هاوس 
Keyboard 

 هاوس و میبۆردی ئاسایی مە بۆ ویٌذۆ گىًجاو بي

  
 

 ویندۆی ڤیستا چیە؟ ٢-١
 ئەرمەماًی ویٌذۆی ڤیستا 

 ماىویٌذۆی ڤیستا وەمىو ئۆپەرێتیي سیستەهێل مۆًترۆڵی پێنەوە مارمردًی دەزگا جیا جیا
Hardware  مارمردًی مۆهپیىتەرەمە پێىیستيمە بۆ  دەمات . 

لە ًێىاى پرۆگراهەماى لەالیەك و بەضە  وایە ك ئەڵقەیەمی گەیاًذىئۆپەرێتیي سیستەم وە
پرۆگراهەماًیص بۆی هەیە پرۆگراهێنی تێنست ًىوسیي  .لە الیەمی دینە Hardwareڕەقەماى 

 .بێت یاى خطتەیەمی ژهێریاری یاى پرۆگراهێنی وێٌەو ًەخطە مێطاى یاى یاریەمی مۆهپیىتەر
 

 ۆپەرێتیي سیستەهی ڤیستا بە ضێىەیەمی ئۆتۆهاتینی ئ يماتێ مۆهپیىتەرەمە دادەگیرسێٌی
دەست بەمارمردى دەمات و لەپطتەوە چاودێریی بەڕێىەچىوًی مردارەماى دەمات هەتا 

 . مۆهپیىتەرەمە دەمىژێٌرێتەوە
  ماتێل پرۆگراهێ دەمرێتەوە، ویٌذۆمە ڕام و ژهێرەرەمە دەخاتە خزهەتەوە تاوەمىو

 .بتىاًرێت بە پرۆگراهەمە مار بنرێت
 ًویٌذۆمە ئەرمی ئەوە دەگرێتە ئەستۆ مە  ،واًذا لەسەر مۆهپیىتەرەمەلەماتی مارمرد

 .هەهىو مردارەماى بەضێىەینی دروست لەسەر ضاضەمە ًیطاى بذرێت
  بۆ چاپ مردًی دۆمىهێٌتێل، ویٌذۆمە زاًیاریەماى دەدات بە پریٌتەرەمە و دۆمىهێٌتەمە

 .چاپ دەمرێت
  سەیڤی بنەیي ویٌذۆمە  (خزى)اهواى گەیاًذووە واًەوێ ئەو مارەی بەئەًجبوەختێ

 .زاًیاریەماى لەسەر هارددیسنەمە دەًىسێت
  ماتێل ئەو پرۆگراهەی مردبىوهاًەوە دایذەخەیي ویٌذۆمە ئەو ڕام و ژهێرەرەی مە

 .خستبىویە خزهەتەوە وەری دەگرێتەوە یاخىد بڵێیي ئازادیاى دەمات
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 ەمادا بنەیي بۆ ًوىًە وەمىو گۆڕیٌی بۆ ئەوەی گۆڕیٌی بە دڵی خۆهاى لە مۆهپیىتەر
و هی تر ئۆپەرێتیي سیستەهەمە پرۆگراهی تایبەت  Installڕەًگەماى، دابەزاًذًی پرۆگرام 

 .بەو ماراًە تەرخاى دەمات
 

 یەماًی ئۆپەرێتیي سیستەهێنی گرافینی تایبەتوەًذێت
مەی بە ژهارەیەمی بەمارهێٌاًە یارڕووم ویٌذۆی ڤیستا وەمىو ئۆپەرێتیي سیستەهێنی گرافینی 

. تەواوی هێٌیى و هێوا داڕضتىوە بە جۆرێل هێواماى ڕێٌوایی و ئاساًناری بۆ بەمارهێٌەر دەمەى
ئۆبجێنتیص بۆ ًوىًە دەضێ سەتڵی خۆڵ یاى . هەیە Objectئۆبجێنتێل طت هەر هێوایەمەوە لەپ

ت ئاڕاستەیی ەی ئۆبجێنلێرەدا واتە بەضێى. بێت مە سەیڤواى مردووە لفایلێپریٌتەرێل یاى 
 .تێنڕای سیستەهەمە لە چاوی بەمارهێٌەرەوە لە هێوا پێل دێت. ماردەمرێت

فەرهاًەماى بە یارهەتی ئاهڕازێنی ئیطارەت مە ئەویص هاوسە دەردەمرێت واتە بەمارهێٌەر 
 .پێىیست ًامات هەهىو فەرهاًەماى یەك لە دوای یەك بە میبۆرد دەربنات

 
 :لفایلێبۆ ًوىًە بۆ سڕیٌەوەی 

وەمىو  ۆپەرێتیي سیستەهی گرافیل ئاڕاستەییئ
 ویٌذۆی ڤیستا

ئۆپەرێتیي سیستەهی هێوا ئاڕاستەیی وەمىو 
 دۆس 

MS-DOS 

                                

 
دەخەیٌە سەر   ەمەتێنست فایلی بە هاوسەمە

 .هێوای سەتڵی خۆڵەمە

 ئەم فەرهاًە دەدەیي بە مۆهپیىتەرەمە
DEL C:\MY-TEXT\vista.txt  

 دادەگریي  Returnپاضاى دوگوەی 

 
   Multi userچەًذ بەمارهێٌەرێل هەڵتی یىسەر   Multi taskingهەڵتی تاسنیي 

چەًذ پرۆگراهێل لەهەهاى ماتذا بە هۆی هەڵتی تاسنیٌەوە ئۆپەرێتیي سیستەهەمە لە تىاًایذایە 
و لەهەهاى ماتذا بنەیي ( چاپ)مار پێ بنات واتە دەتىاًیي بۆ ًوىًە ًىسراوێل پریٌت 

 ویەمێل لە خۆ ئەگەر.ًاووًیطاًی مڕیارەماًواى ڕێل بخەیي و هەروەها ًاهەیەمیص بٌىسیي
لە ڕێی هەڵتی تاسنیٌەوە دەتىاًرێت بە تەًها دابخرێت بەبێ  ئەوا نەوێتبپرۆگراهاًە پەمی 

 .ئەوەی هەهىو سیستەهەمە ًاجێگیر ببێت
ویٌذۆی ڤیستادا زیاتر لە یەك مەس لە هەهاى  ەبە هۆی تىاًای هەڵتی یىسەرەوە دەتىاًرێت ل

نی گەورە پریٌت دەمات فایلێبنات بۆ ًوىًە لەماتێنذا مە یەمێنیاى  ویٌذۆمەماتذا مار لەسەر
 .ًاهەیەك بٌىسێت دەتىاًێت ئەوی تریاى
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 ویٌذۆی ڤیستا و ئیٌتەرًێت
بۆ  يپێىیست رًێتئیٌتە بۆ ویبذۆی ڤیستا هەهىو تەمٌیل و پرۆگراهەماًی لەخۆ گرتىوە مە

 E-Mailخستٌە بەردەستی بەمارهێٌەراى، بۆ ًوىًە دەتىاًیي ئیوەیڵ  پەیىەًذی مردى و زاًیاری
 . پۆستی ئەلەمترۆًی بٌێریي و وەربگریي هەروەها پەیىەًذی دەًگی و ڤیذیۆیی بنەیي

جگە لەوە چەًذیي پرۆگرام ڕەخسێٌراوە بۆ پەیىەًذی مردًی مۆهپیىتەرەماى لە تۆڕی 
 .ەًذیەماًذاپەیى

 

 سیستەم لە ویندۆی ڤیستادا Safety سەالمەتی ٣-١
 

 ماىفایلە سەالهەتییو  سەالهەتیگرًگیەماًی 
 سەالهەتیئەوەبىو مە یەمێل لە ئاهاًجە سەرەمیەماًی دروست مردى و پەرەپێذاًی ڤیستا 

safety ماى بەهێز بنرێتفایلە. 
ماًی هەر مەسێل بپارێزرێت و فایلەدەبێ لەبەر ئەوەی زیاتر لە یەك بەمارهێٌەر ڕەچاو مراوە 
 .هەهىو هەوڵێنی گۆڕیي و دەستناری مردًیاى ڕابگیرێت

 
 :ویٌذۆی ڤیستا لەم خااڵًەی خىارەوەدا خۆی دەبیٌێتەوە سەالهەتی

تۆهارمردًێنی 
 دڵٌیا

  Accountهەر بەمارهێٌەرێل بۆ ئەوەی بتىاًێت مار بنات دەبێ حسابێنی 
ا واتە بەمارهێٌەرەمە دوای داگیرساًذًی هەبێت لەًاو مۆهپیىتەرەمەد

ًهێٌیەمەی بذات ئەگەر  وضەمۆهپیىتەرەمە دەبێت ًاوی خۆی هەڵبژێرێت و 
( لێرەدا دەبێ بەڕێىەبەری سیستەهەمە حسابی بۆ مردبێتەوە)پێی درابێت 

 Loginئەم مردارە پێی دەڵێي خۆتۆهارمردًی چىوًەژوورەوە 
سٌىوردارمردًی 

 دەسەاڵت
خۆی ( بۆ ًوىًە تێنستێل یاى خطتەیەك)ل فایلێدروستنەرو خاوەًی هەر 

ەوە هەیە وە چ فایلدەتىاًێت بڕیار بذات مێ دەسەاڵتی بەسەر ئەو 
 .هافێنیطی لەسەری هەیە

فرە مردًی جبە
 ماىفایلە

فرە سەیڤیاى بنات تاوەمىو جل یاى فۆڵذەرێل دەتىاًێت بەفایلێخاوەًی 
 .یاًذا هەبێتتەًها خۆی دەسەاڵتی بەسەر

 .بێت NTFSفۆرهاتی هاردیسنەمەدا  ماتێل دەبێت مەبەضفرەمردى 
 .بەیارهەتیی تىاًای چاودێریەوە دەتىاًرێت بزاًرێت مێ وە مەی چی مردووە چاودێری
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 ئاوڕدانەوەیەك ٤-١
  

 ...هاًای چیە 
ئۆپەرێتیي 

 سیستەم
دەمات مە بۆ   Hardwareجیا جیاماى  امۆًترۆڵی پێنەوە مارمردًی دەزگ

ئۆپەرێتیي سیستەم وەك ئەڵقەیەمی . مارمردًی مۆهپیىتەرەمە پێىیستي
لە الیەمی  Hardware ڕەقەمااڵگەیاًذى وایە لە ًێىاى پرۆگراهەماى لەالیەك و 

 .دینە
ڕووتەختی 

بەمارهێٌەری 
 گرافینی

 .گوەو هێوای ئاضنرا و ئاساى دەمەیيوپەًجەرەو د بەلەسەر ضاضەمە مار
اًەماى هەرج ًیە تەًها لەڕێی میبۆردەوە دەربنرێي بەڵنى لەڕێی هاوسەوە فەره

 . دەردەمرێي
تىاًایەمی ویٌذۆی ڤیستایە مە زیاتر لە پرۆگراهێل لە هەهاى  Multitasking هەڵتی تاسنیي

 ماتذا ماردەمەى
لە  ڕێی هەڵتی  ئەوا یەمێل لە پرۆگراهەماى پەمی مەوتئەگەر هاتىو

ت بە تەًها دابخرێت بەبێ ئەوەی هەهىو سیستەهەمە تاسنیٌەوە دەتىاًرێ
 ًاجێگیر ببێت

ەوە زیاترلە یەك بەمارهێٌەر دەتىاًي لەسەر  Multi userبەهۆی تىاًای  هەڵتی یىسەر
نی گەورە پریٌت دەمات فایلێلەماتێنذا مە یەمێنیاى  ویٌذۆی ڤیستا ماربنەى،

 .ًاهەیەك بٌىسێت دەتىاًێت ئەوی تریاى
 

مارمردًی 
بجێنت ئا ئۆ

 ڕاستەیی

، پرۆگرام، درایڤ، هەر دەزگایەمی تر لە ڕێی هێوایەمەوە بەضێىەیەمی فایل
لەسەر ل بەهۆی تەًها ملینێنەوە فایلێهەر . دەردەمەوى( گرافینی)وێٌەیی 

 .هێوامەی دەمرێتەوە بێ ئەوەی فەرهاًەمە لە ڕێی میبۆردەوە دەربنرێت
یي بە هاوسەمە هێوای ًاهەمە بۆ ًوىًە بواًەوێ ًاهەیەك بسڕیٌەوە دەتىاً

 .بخەیٌە ًاو سەتڵی خۆڵەمەوە
       

 
 
 
 
 

              
 

 پێكەوە هاتن دەست پێكردنێكە

 پێكەوە مان پێشكەوتنێكە

 پێكەوە كاركردن سەركەوتنە

 

 هێنری فۆرد                                         
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 بناغەی تەكنیكی كاركردن ٢   
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
 (چىووەژوورەوە) داگیرساوذوی مۆمپیىتەر و خۆتۆمار مردن 
 سنتۆپێد 
 چۆن بە ماوس ماردەمەیه 
 مردوەوەو داخستىی پرۆگرام 
 گۆڕیىی ضێىەی پرۆگرامەمان بەپێی خىاستی خۆمان 
 مارمردن بە پێی ڕێىمایی ویزارد 
  (مۆتایی پێهێىاوی ویىذۆ)مىژاوذوەوەی مۆمپیىتەر 

 

 مەرجەمان 
 زاویاریی سەرەتایی مۆمپیىتەر 

 

 خۆتۆماركردن و داگیرساندنی كۆمپیوتەر ١-٢
  داگیرساوذوی مۆمپیىتەرەمە

بە داگیرساوذوی مۆمپیىتەرەمە ویىذۆی ڤیستا بە ضێىەیەمی ئۆتۆماتینی دەمەوێتە گەڕ و ئەم 
 :رێههەوگاواوە پیادە دەم

  ئامادەدەمرێه( پارچەمان)پاش داگیرساوذوی مۆمپیىتەرەمە هەمىو دەزگامان. 
  ضاراوەماوی سیستەمەمە مە بۆ جێبەجێنردوی فەرماوە بىچیىەییەمان  فایلەئىجا

 .پێىیسته لەڕێی ڕامەوە دەخىێىرێىەوە
  دوای ئەوە لۆگۆی ویىذۆی ڤیستا دەردەمەوێ و پرۆگرامی ئۆپەرێتیه سیستەمەمە دەست

ن مە بۆ فایالوەئەو )و درایڤەرەمان  (Services)ەمار دەمات وئىجا خزمەتەمان ب
 .دەخرێىە گەڕ( پەیىەست مردوی دەزگامان و مارمردویان بەضێىەیەمی دروست پێىیسته

  دەردەمەوێت چىووەژوورەوەدایەمەم وێىەی ویىذۆی ڤیستا لەگەڵ هێماماوی. 

 
 ێىەرالپەرەی دەستپێل بۆ هەڵبژاردوی بەماره

 بەمارهێىەراوی مۆمپیىتەرەمە

١ 
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پێص ئەوەی ڕووتەختی مارمردوی بەمارهێىەرەمە دەربنەوێت دەبێت بەمارهێىەرەمە خۆی 
 .دا ڕوودەداتچىووەژوورەوەئەمیص لەماتی  تۆماربنات

 
 
 
 

 یان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چىووەژوورەوەتێبیىی بۆ 
ڕەی الپە ی وهێىی، ئەواوضەئەگەر لەسەر مۆمپیىتەرەمە تەوها یەك بەمارهێىەر هەبىو بەبێ 

 .دەروامەوێت و یەمسەر دەچیتە واو مۆمپیىتەرەمەوە چىووەژوورەوەدەستپێل و
 OKی وهێىی بەهەڵە دەدرێت وىوسیىێل ئاگادارمان دەماتەوەو بە ملیل لەسەر وضەماتێل 

 .مەی پێطىوچىووەژوورەوەدەگەڕێیىەوە سەر 
 ا ویطان دەدرێتی وهێىیەمە پێطىەخت هەبىو، لێرەدوضەئەگەر تێبیىیی وەبیرهێىاوەوە بۆ 

 (بچیىەژوورەوە)ەوەدەتىاورێت لەڕێی بەمارهێىەرێنی ترەوە خۆتۆماربنرێت      بەهۆی دوگمەی 
 

  (Domain)خۆتۆمارمردن لە تۆڕێنی مۆمپیىتەردا 
ئەگەر مۆمپیىتەرەمەمان 
لەتۆڕێنی مۆمپیىتەردابىو 

 داچىووەژوورەوەلەماتی 
الپەرەی  لەجیاتی

یستا بەخێرهاتىەمەی ویىذۆی ڤ
تۆڕی چىووەژوورەوەی لۆگی ادی

 مە لێرەدا مۆمپیىتەرەمە دێت
 (لە بەڕێىەبەری سیستەمەمە وەری دەگریت)ی وهێىی        وضەدەبێ واوی بەمارهێىەر       و  

 .OKبێگىمان پاش ملیل لەسەر بتىاویت بچیتە ژوورەوە بذەیت بۆ ئەوەی 
 ەتىاویهی وهێىیذا هەڵەمان مرد، دوضەئەگەر لەماتی وىسیىی 

 .یەی دەماوەوی بیگۆڕیهوضەبە ملینی الی چەپی ماوسەمە بچیىە سەر ئەو  -١
 .دەتىاویه جێ وىسیىەمە بەالی ڕاست یان چەپذا بگۆڕیه   وەیان   بە دوگمەی تیطنەمان  -٢

لە الپەرەی دەستپێنذابە ماوسەمە ملیل لەسەر واوی 

خۆت
 
پاضان بنە خۆت ( وێىەمەی)یان هێما    

 مۆمپیىتەرەمە بەضێىەی تایبەت بەتۆ دەمەوێتە گەڕ

  ی وهێىی داورابىو، وضەئەگەر بۆ بەمارهێىەرەمە
وە مە ەمرێتەپەوجەرەیەمی تر د ئەوا

دەبێ ئاگاضمان       وهێىیەمەتی دەدەیتێ ضەو
و   بێت ی پیتەمانلە گەورەوبچىومیی وىوسیى

بەضێىەی خاڵ دەردەمەوێت بۆ  شوهێىیەمەوضە
 ئەوەی مەسی تر وەتىاوێت بیخىێىێتەوە

  بۆ تەواو مردوی ماری خۆتۆمارمردوەمە دوگمەی
ر ڕیتێرن دادەگریه یان ملیل لەسە

 تیطنەمەدەمەیه

٣ ٢ 
٤ 

٥ 

٢ 

٥ 

٣ 

٤ 

٢ 
١ 

٢ ١ 
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 هێمامەی الی ڕاست دەسڕیىەوە  Del بە دوگمەی  -٣
 .ەسڕیىەوەهێمای الی چەپ د هەروەها بە دوگمەی ڕاستنردوەوە -٤

 

 كتۆپنیگای یەكەمی دێس ٢-٢
 Desktop ڕووتەختی مارماردن

لەڕێی  بۆیە هەر دێسنتۆپ لە ویىذۆدا وەمىو مێزی مارمردوت وایە Desktopڕووتەختی مارمردن 
یان فۆڵذەرێل  فایلدەتىاویه خێرا پرۆگرامێل،  ی مە لەسەر دێسنتۆپ دایان دەوێیهوەئەو بەضاوە

  .بنەیىەوە

 
 ارمردنڕووتەختی م

 
ڕووتەختی 

مارمردن 
(Desktop) 

 .بریتیە لە ڕوومەضی پطتەوەی ضاضەمە Desktopڕووتەختی مارمردن 
هەمىو هێما و پەوجەرەی دیالۆگ و پەوجەرەی پرۆگرامەمان وە هەروەها 

 .دەمەووە سەر ڕووتەختی مارمردن و زاویاریەمان ضریتی تاسل
 سەتڵی خۆڵ

Recycle Bin 
دیارە وەمىو سەتڵی خۆڵ وایە لە ژووری هەروەمىو لەواوەمەیذا 

ل دەسڕیىەوە لەبەرچاو وون دەبێ تەوها فایلێمارمردوماوذا، ماتێل 
دەخرێتە واو سەتڵی خۆڵەمەوە واتە هێطتا لەسەر درایڤەمە ماوە بۆیە 

بەاڵم ئەگەر لە سەتڵی . هەمىو ماتێل بە ئاساوی بەدەست دەمەوێتەوە
ێ بەدەست رئیتر واتىاو ،اڵ مراتە سەتڵەمە بەتاسڕایەوە و ذاخۆڵەمەض

  1.بهێىرێتەوە
                                        

 ۆربەدەست بهێىرێتەوە ئەویص بە هەوڵێنی ز دەضێتتەوها بە پرۆگرامی تایبەتی  1
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دوگمەی 
دەستپێنردن 

START 

لەڕێی ئەم دوگمەیەوە مێىیىی دەست پێنردن دەمرێتەوە مە بە هۆیەوە 
و  هەمىو پرۆگرامەماوی مەلەسەر ویىذۆمە دابەزێىراون دەتىاورێت بنرێىەوە

 .ێهجگە لەوەش فەرماوە گروگەماوی ویىذۆش لێرەوە دەتىاورێت دەربنر
 ضریتی تاسل

Taskbar 
ضریتی تاسل هەمىو پرۆگرام و فۆڵذەرە مراوەمان لەخۆ دەگرێت هەروەها 

 .طاوذاوی ئەم پرۆگرام و فۆڵذەراوەڕێگایەمی خێرایە بۆ وی
 زماوەمانضریتی 

Language bar 
ئەم ضریتە ویطاوی دەدات مەبە چ زماوێل دەوىسرێت و مامە سەرەمیە 

ضێىەی وىسیه بە میبۆردەمە بگۆڕدرێت ئەگەر  هەروەها لێرەوە دەتىاورێت
  .زێىرابىوەزماوی دینە داب

 بەضی زاویاری
Notification 

Area 

 لەبەضی زاویاریذا مە دەمەوێتە الی ڕاستی ضریتی تاسنەوە ماتژمێر ویطان
دەدرێت هەروەها زاویاری و حاڵەتی هەوذێ پرۆگرام ویطان دەدرێت وەمىو 

 ... مپیىتەر، دەوگ، بۆ ومىوە چاپنردن، تۆڕی مۆ
 ڕویىذۆسایذبا
Windows 
Sidebar 

پرۆگرامە استی ضاضەمەوە ڕلەواو ویىذۆسایذباڕدا مە دەمەوێتە قەراغی الی 
... ، وێىەمان، ەمان بەدی دەمرێه وەمىو ماتژمێرێنی قەددیىارلچنۆب

 .زیادومەم بنەیه اندەتىاویه بە دڵی خۆمان لێی
ضریتی دەست 

 پێنردوی خێرا
Quick Lunch 

Toolbar 

لەڕێی ئەو هێمایاوەوەی مەلەم ضریتەدا داوراون دەتىاویه پرۆگرامەمان بە 
 .ملینێل بنەیىەوە

 

 كاركردن بە ماوس ٣-٢
 ماوس

ماوس لەسەر ضاضەمە هێمایەمی ویطاوذەرە مە 
مردن لەسەر خاڵی مێىیى و هێمای ( مرتە)بەملیل

ەتی پرۆگرامەمان ئەو مارەی مە بەمارهێىەر مەبەستی
بە ضێىەیەمی گطتی ماوس دوو . ورێتەبەئەوجام دەگەی

دوو دوگمەمە ملینی واتە مرتەی  دوگمەو  سنرۆڵێنی هەیە
وە الی ڕاست ملینی  Clickپێذەمرێت الی چەپ ملیل 

دوگمەی واوەڕاستیص پێی دەوترێ  .Right Clickڕاست 
سنرۆڵ خلۆمەیەمە دەتىاویت ملینی لەسەر بنەیت و 

 .تەوەهەروەها بیخىلێىی
هەوذێ مۆمپاویا ماوسیان پەرەپێذاوە دوگمەی زیاتریان بۆ داواوە وەمىو لە قەراغەمان و 

 .وەضیذا مە هەوذێ ماری تر بۆ بەمارهێىەر ئاسان دەماتەلەسەر
 

 دەرخستىی خاوەی زاویاری و ویطاوذان
مىرت  ىێنیوىسیىلەسەر دێسنتۆپ  ومىوەماتێل بە ماوسەمە دەچیىە سەر هێمایەك بۆ 

دەمەوێت مە ڕوووی دەماتەوە ئەو هێمایە سىودی چیە یان زاویاریەمی مىرت لەبارەیەوە دەر
 . دەدات

 
 

 ملینی
 ڕاست

 ملیل

 سنڕۆڵ
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 ملیل مردن
مەبەست لە دوگمەی الی چەپە وەمىو ملیل  ملیل مردن

 .كیان مێىیىیە OKمردن لەسەر دوگمەیەمی وەك 
هەریەك بەپێی تایبەتمەوذێتیەماوی خۆی بۆی هەیە 

 ردنمردن بێت یان ئەمتیڤ ملیل مردن تەوها ویطاوەم
 .مردوەوەی لیستی مێىیىیەك بێت یان

مە لەم مێىیىەدا  context menuلیستێل دەماتەوە مە پێی دەڵێه مۆوتێنست مێىیى  ملینی ڕاست
چەوذ فەرماوێنی تێذایە مە بە پێی ضىێىی ملینەمە دەگۆڕێت ئەماویص 

 .هتذ... وەمىو مۆپی مردن، سڕیىەوە، مردوەوەو، 
 
 

 ملیلدەبڵ 
دەبڵ ملیل واتە دووجار ملیل مردن لەسەر ملینی الی چەپ بەاڵم بەخێرایی واتە وەك ملینێل و 

 .بىەستیه ئىجا ملینێنی تر
بە دەبڵ ملینیص لەسەر هێمای پرۆگرامێل ئەوا ئەو پرۆگرامە دەمرێتەوە، لەواو پرۆگرامی 

 .وىسیىیطذا تینستی پێ ویطاوە دەمرێت
 

  DropDrug &ڕاینێطەوبەرەاڵی مە 
 .ێرا گەیطته بە ئەوجام سىودی لێ وەردەگیرێتۆخهىوەرێنی بەمارهێىاوی ماوسە مە ب

 
 البردن -١
 
 
 
 
 

 .هێما یان ئۆبجێنتەمە لە جێگا مۆوەمەی الدەچێت و لەو جێگا تازەیە جێگیر دەبێ مە ویستىماوە
 
 مۆپی مردن -٢
 
 
 
 
 
 
 
 

 واوەمەی پێطىو وەك دروست دەبێت و داێگائۆبجێنتەمە بەم ضێىەیە مۆپی دەمرێت واتە لە دوو ج
 .ردەمەوێتەد copyی مۆپی وضە لەگەڵ

 

 بەماوسەمە دەچیىە سەر ئەو هێمایەی مە دەماوەوێ الیبەریه 
 دوگمەی الی چەپ واتە ملیل دادەگریه بێ ئەوەی پەوجە البەریه 
  ضىێىەی مە دەماوەوێ و پەوجە الدەبەیهئەو هێمامە دەبەیىە 

 بۆردەمە دوگمەی میسەر لەCtrl دابگرە 
 بە ماوسەمە دەچیىە سەر ئەو ئۆبجێنتەی دەماوەوێ مۆپی بنەیه 
 دوگمەی الی چەپ واتە ملیل دادەگریه بێ ئەوەی پەوجە البەریه 
 لەگەڵیذا + ضىێىەی مە دەماوەوێ و  دەبیىیه هێمایەمی مۆ  ئەو ئۆبجێنتەمە دەبەیىە

 یص الدەبەیهCtrl مەی پەوجە لەسەر ماوس و ودوگ پاضاندەردەمەوێت 
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 ضێىەماوی ویطاوذەری ماوس
 .ماوس بەپێی پرۆگرام و وەزیفەی مارمردوەمەی ضێىەی جۆراوجۆر وەردەگرێت

 
 ویطاوذەری ماوسەمە بۆ ملیل مردن وەیان دەبڵ ملیل

گایەمی ترەوە وەمىو لیىل لە ئیىتەروێتذا لێرەدا ئەگەر ئۆبجێنتەمە پەیىەست بێت بە جێ 
 (ملیل)

ویىذۆی ڤیستا لەپطتەوە ماردەمات، دەتىاویه مارێنی تر بنەیه یان فەرماوێنی تری 
 بذەیىێ

دەبێ چاوەڕێ بیه هەتا ویطاوذەرەمە وەمىو تیطنی  ویىذۆی ڤیستا سەری قاڵەو ماردەمات
 لێ دێتەوە

 

 Start menu مێنیوی دەستپێكردن ٤-٢
وەمىو چەقی مارپێنردوی ویىذۆ وایە مە لەم ڕێگایەوە زۆربەی زۆری وەزیفە  ىی دەستپێنردنمێىی

 :گروگەمان و پرۆگرامەماویص دەخرێىە مار، وەمىو
 مردوەوەی پرۆگرام 
  لفایلێمردوەوەی 
 گۆڕیه و گىوجاوذوی سیستەمەمە 
  یان پرۆگرامذا  فایلگەڕان بەدوای 
 یارمەتی داوامردن 
 ە مىژاوذوەوەی مۆتایی پێهێىان وات

مۆمپیىتەرەمە وەیان گۆڕیىی 
 بەمارهێىەرەمەی

 
 مێىیىی دەستپێنردنئەمتیڤ مردوی 

 
 
 
 
 
 
 
 

وە لە هەوذێ  Altو   Ctrlوێىان دەمەوێتە الی چەپی میبۆردەمەوە لە    یىذۆودوگمەی 

 و     Altمیبۆردیطذا الی ڕاستیص هەیە مە دەمەوێتە وێىان 
لەخۆدەگرێت هەر خاڵی  مێىیىیەك بە ( فەرماوەمان)وی مێىیى خاڵەما مێىیىی دەستپێنردن

هێمایەك و وىسیىێل دەواسرێت، ئەگەر هێمای فۆڵذەرێل بەرچاو مەوت، ماوای وایە خاڵی تر 
 .دەردەمەون مردن وەیان فەرماوی تری لەواودایە مە بە ملیل

 

  ملیل لەسەر دوگمەیSTART  بنە لە
 ضریتی تاسنذا

و  Ctrlیان لە میبۆردەمەدا هەردوو دوگمەی 
Esc پێنەوە داگرە  

  دابگرە وەیان دوگمەی ویىذۆ
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 مێىیىی دەستپێنردنبەضەماوی 
 

 ە بە خێرایی دەتىاویه لەڕێیەوە گۆڕاوناری بنەیهوێىەی بەمارهێىەرەمە ویطان دەدات م ١
لەم لیستەیەدا سیستەمەمە خۆی هەوذێ پرۆگرامی وەمىو ئیىتەروێت ئێنسپلۆرەرو پرۆگرامی  ٢

 .ئیمەیڵ دادەوێت، لیستەمە دەتىاویه خۆضمان چۆن بماوەوێت ئاوا بیگىوجێىیه
ون بۆ ئەوەی هەمیطە خێرا لێرەدا ئەو پرۆگراماوەی مە زۆر بەماریان دەهێىیت دەردەمە ٣

 .لەبەردەستماوذا به و بیاونەیىەوە، واتە بەپێی پێىیستیەماوی بەمارهێىەر دەگىوجێت
پرۆگرامێنمان بە زۆری بەمارهێىا ئەوا لێرەدا دەردەمەوێت خۆ ئەگەر ماوەیەمی زۆر ئەو 

 .پرۆگرامەمان وەمردەوە ئەوا لەم لیستەداو ون دەبێت
واتە هەمىو پرۆگرامەمان واسراوە بەضی  All Programms خاڵەوە مە بەلەڕێی ئەم  ٤

هەمىو پرۆگرامەماوی سەر سیستەمە . دا ٣و٢پرۆگرامەمان ویطان دەدرێت لەضىێىی خاڵی 
 . لێرەوە دەتىاورێت بنرێىەوە مە لەضێىەی هێماماویان یان فۆڵذەر دەردەمەون

بۆیە لێرەوە بەضێىەیەمی  ئەم بەضە تایبەتە بە دۆمىمێىت و فۆڵذەری بەمارهێىەر، هەر ٥
خێرا ئەو بەضاوە دەمرێىەوە مە بەمارهێىەر سەیڤی مردوون یان وىسیىوی وەمىو وامەمان و 

 . وێىەو مۆسیقامان
 لەم بەضەدا ئەو دۆمىمێىتاوەی لەم دواییەدا مراووەتەوە وەمىو هێما دەردەمەون، جگە لەمە ٦

 ىەوذیەمان تۆڕ و پەی( واتە هەمىو درایڤەمان)بەضی مۆمپیىتەر 
لەڕێی خاڵەماوی ئەم بەضەی مێىیىەوە دەتىاویه ویىذۆمە بە ئارەزووی خۆمان بگىوجێىیه  ٧

بە چ پرۆگرامێل  ومىوەل بۆ فایلێهەروەها پرۆگرامە دیفۆڵتەماویص دیاری بنەیه واتە 
 .بنرێتەوە

 Help and Supportخاڵی مێىیىی یارمەتی و پطتگیریی ویىذۆ  ٨
پێطىیار دەمات مە  لیستێل ویىذۆمە ذاگەڕان، لەگەڵ وىسیىی یەمەم پیت بریتیە لە خاوەی ٩

 دەبێتە هۆی زۆر خێرا گەیطته بە ئاماوج 
مەوە سێگۆضەلێرەدا دەتىاویه مۆمپیىتەرەمە بنىژێىیىەوە، قفڵی بنەیه وەیان لە ڕێی  ١١

 .یان ویىذۆمە بخەوێىیه ڕیستارتی بنەیه، بەمارهێىەر بگۆڕیه
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 ىخاڵەماوی مێىی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیتەماوی یەمەمی  (٣)لەبەضی گەڕاوذال بنەیىەوە، فایلێبۆ ئەوەی خێرا پرۆگرام یان         
 واوەمەی دەدەیه و ئىجا ملیل لە هێمامەی دەمەیه

 
 

  بە دوگمەی لەسەر میبۆردەمە
   وەیان   تیطنەمان 

 دەدتىاویه فۆڵذەرەمان بنەیىەوە
خاڵێنی   وەیان   هەروەها 

و بە دوگمەی  مێىیى هەڵذەبژێریه

 پرۆگرامەمە دەمەیىەوە  
  (٣)ماتێل ملیل لەسەر Back 

دەگەڕێیىەوە سەر لیستی  دەمەیه
 پرۆگرامەمان

  بەبێ مردوەوەی هیچ پرۆگرامێل بەجێ بهێڵیه  مێىیىی دەستپێنردنئەگەر بماوەوێ
ە ملیل دەمەیه وەیان لە هەرجێیەمی دەرەوەی مێىیىەمیان  دادەگریه  Escدوگمەی 

  دادەگریه   دوگمەی 
 

ئەو پرۆگراماوەی تازە دابەزێىراون و هێطتا بەمارهێىەر وەینردووەتەوە بە ڕەوگی زەرد 
 .ویطاوەدەمرێه

 

  بە ملیل مردن لەسەر دوگمەیSTART 
یان  بنەرەوە مێىیىی دەستپێنردن

 دوگمەی 
  خاڵەی  وبچۆرە سەر ئەبەماوسەمە

ەوێ ئەمتیڤی بنەیت، دەبیىی دەت
 ڕەوگەمەی دەگۆڕێت

  بۆ دەرمردوی فەرماوەمە ملیل بنە
  (ملینی چەپ)

یان ئەگەر پرۆگرامەمان لە فۆڵذەردا بىون، 
رخستىی ەەرەمە بنە بۆ دذملیل لەسەر فۆڵ

 (١)واواخىەمەی 
  بە ملیل مردن لەسەر خاڵێنی

مێىیىەمە دەتىاویه پرۆگرامەمە 
 (٢) بنەیىەوە
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 و داخستنی پرۆگرام كردنەوە ٥-٢
 

 مردوەوەی پرۆگرام
 
 
 
 
 

یل لەسەر دوگمەی بنەیىەوە، مل Notpad وۆتپادبۆ ومىوە ئەگەر بماوەوێ پرۆگرامی وىسیه 
START   دەمەیه ئىجاAll Programs  پاضانAccessories  ملیل دەمەیهوۆتپاد لێرەدا . 

 
 داخستىی پرۆگرام یان مۆتایی پێ هێىان

پرۆگرامەمە  مەدالەسىوچی سەرەوەی الی ڕاستی پەوجەرە Xبەملیل مردن لەسەر ویطاوەی 
 .پێنەوە  Alt + F4دوو دوگمەی میبۆردەمە  داگرتىیدادەخرێت یان 

 

 شێوەكانی پەنجەرە ٦-٢
 

 پەوجەرە سىودی چیە لە ویىذۆدا؟
 .هەمىو زاویاریەمان دەخاتە بەردەست(  Window= پەوجەرە ) وتەختێنی گرافینیذا ویىذۆ ولە ڕ

بۆ ومىوە پرۆگرامێنی وىسیه، یان وێىە لە چىارچێىەی پەوجەرەیەمذا ویطان دەدرێت هەروەها 
 .ر لە پەوجەرەیەمذا ویطان دەدرێهواواخىی فۆڵذەرەماویص هە

ئەو پرسیاراوەی مە سیستەمەمە لە بەمارهێىەری دەمات بۆ ومىوە چ الپەرەیەك چاپ بنرێت لە 
  Dialog boxپەوجەرەیەمذا دەردەمەوێت پێی دەڵێه پەوجەرەی دیالۆگ 

 
 پەوجەرەی پرۆگرام -١

هەمىو پرۆگرامەماوی مە لەویىذۆی 
رەیەمی لە پەوجە ،نەڤیستادا ماردەم

تایبەتی خۆیاوذا دەمرێىەوە، واواخىی 
وجەرەمەش بە پێی پرۆگرامەمە ەپ

دەتىاویه زۆربەی پرۆگرامەمان . دەگۆڕێت
 .لەڕێی دوگمەی ستارتەوە بنەیىەوە

یان دەتىاویه بە دەبڵ ملیل لەسەر 
دۆمىمێىتێل مە بەو پرۆگرامە وىوسراوە 
پرۆگرامەمە بنەیىەوە و لەهەمان ماتذا 

ئامادە دەبێت بۆ دووبارە دۆمىمێىتەمە 
 .مارمردن تێیذا

 
 

 ەسەر دوگمەی ملیل لSTART ئىجا  دەمەیهAll Programs 
 ئەو پرۆگرامەی مە دەماوەوێ بە ملینێل دەینەیىەوە 

ئەگەر لەواو فۆڵذەردا بىو ئىجا ئەو پرۆگرامەی  یان   بە ملینێل فۆڵذەری پرۆگرامەمە دەمەیىەوە
 دەماوەوێ بە ملینێل دەینەیىەوە
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 پەوجەرەی فۆڵذەر -٢
، فۆڵذەر، درایڤ یان دەزگای فایللەپەوجەرەی فۆڵذەردا چەوذیه ئۆبجێنت دەردەمەوێت وەمىو 

 .بەستراو بە مۆمپیىتەرەمەوە، مە بە دەبڵ ملینێل لەسەر هێماماویان دەتىاورێت بنرێىەوە
بگۆردرێت واتە بگىوجێىرێت بۆیە مەرج ویە تەواو وەمىو ئەم  ضێىەی پەوجەرەی فۆڵذەر دەتىاورێت

 .ربنەوێتەوێىەیە د
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پەوجەرەی فۆڵذەر
 

 :هەریەمە بە پێی گىوجاوذوی خۆی پەوجەرەی فۆڵذەر لەم بەضاوە پێل دێت
 ،لێرەدا هێماماوی گەورەوبچىك مردوەوەو جێگۆڕیىی  یان ضریتی واوویطان تایتڵ باڕ

 .ەرەمە دەبیىرێت و لە هەوذێ پرۆگرامذا واوی دۆمىمێىتەمەش دەوىسرێتپەوج
  ضریتی ئەدرێس، وەمىو ئەدرێس وایە بۆ ئەو فۆڵذەرەی ئێستا ویطان دەدرێت واتە

بەهۆیەوە دەزاویه ئەو فۆڵذەرە لە مىێذا سەیڤ مراوە، هەروەها لێرەوە دەتىاویه بچیه بۆ 
 .فۆڵذەرەماوی تر

  و فۆڵذەردا فایلبە دوای خاوەی گەڕان، بۆ گەڕان. 
  و فۆڵذەرەمان فایلضریتی هێمامان، بۆ خێرا بەڕێىەبردن و تاووتىێ مردوی. 
  بەضی لیىنە پەسەوذمراوەمان، لێرەضذا ویىذۆ پاش ماوەیەك ئەو فۆڵذەراوەی سەردان

 .دادەوێت بۆ خێرا گەیطته پێیان …,Documents, picturesدەمرێه وەك 
 ەملیل مردن لەسەر فۆڵذەری مەبەست واواخىەمەی ویطان بەضی ئەم جێ و جێ مردن، ب

 .فۆڵذەرەوە ودەدرێت و دەچیىە واو ئە
  ،لەم بەضەدا زاویاری لەسەر بابەتی ویطاوە مراو دەردەمەوێتبەضی زاویاری 
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 پەوجەرەی دیالۆگ -٣
وەمىو لەواوەمەیەوە دەردەمەوێت، لەم پەوجەرەیەدا 

مەمەو دیالۆگێل واتە وتىوێژێل لەوێىان سیستە
ماتێل  ومىوەبەمارهێىەرەمەدا ڕوودەدات، بۆ 

 .بەمارهێىەر دەبێت بڕیارێل بذات
 
 

 كاركردن بە پەنجەرە ٧-٢
 

 تەمىینەماوی پەوجەرە بە ضێىەیەمی گطتی
یان گەورە  كومە پێىیست دەمات پەوجەرەمە بچىلەماتی مارمردوماوذا زۆر جار ڕێل دەمەوێت 

 وها پەوجەرەی دیالۆگ وەبێت مە گەورەییەمەی واگۆڕدرێتتە .بنەیىەوە یاخىد جێگەمەی بگۆڕیه
 

Maximize مردن تریهگەورە 
مراو بەگەورەیی و پڕاوپڕی ضاضەمە دەردەمەوێت و دەتىاویه هەمىو  Maximizeپەوجەرەیەمی 

وەمرابىو ئەوا چەوذیه ڕێگا   Maximizeضتێنی واو پەوجەرەمە ببیىیه، ئەگەر پەوجەرەیەك خۆی
 دویهەیە بۆ گەورەمر

 
 

      
 
 
 
 

Minimize بچىومتریه مردن 
 بە مراوەیی ئەگەر ویستمان پرۆگرامێل لەسەر ضاضەمە البچێت بەاڵم هەر لەبەردەستماوذا

ی دەمەیه واتە لەسەر ضاضەمە دیار وامێىێت تەوها لەسەر ضریتی  Minimizeبمێىێتەوە، ئەوا 
 لە جێگامەی خۆیذا دەمێىێتەوەتاسنەمە 

 ی پەوجەرە بەم ڕێگایاوەی خىارەوە دەبێتبچىومتریه مردو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بە دووبارە ملیل مردوەوە لەسەر پرۆگرامەمە لە ضریتی تاسنذا پەوجەرەمەی دەمرێتەوە

  ملیل مردن لەسەر دوگمەیMaximize 
 دەبڵ ملیل لەسەر تایتڵ باڕ 
  ملینی ڕاست لەسەر تایتڵ باڕ ئىجاMaximize 
 ەسەر پرۆگرامەمە لە ضریتی تاسنذا ئىجا ملینی ڕاست لMaximize  

  ملیل مردن لەسەر دوگمەیMinimize 
 ەر تایتڵ باڕ ئىجا ملینی ڕاست لەس

Minimize 
  ملینی ڕاست لەسەر پرۆگرامەمە لە ضریتی

یان یەك ملیل  Minimizeتاسنذا ئىجا 
 لەسەری ئەگەر پەوجەرەمە چاالك بىو
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 گەورەو بچىوك مردوەوەی پەوجەرە
زۆربەی پەوجەرەمان دەتىاورێت بەهۆی ڕامێطاوی قەراغەماوی 

 .پەوجەرەمەیەوە گەورەییەمەی بگۆڕدرێت
ەوجەرەیەی گەورەمراوەو پڕاوپڕی ضاضەمەیە دەبێ ملیل ئەو پ
بەضنردن  Restore مە دەوری بنرێت Maximizeهێمای لەسەر

ئىجا دەتىاورێت گەورەو  هێمامەی وەك دوو پەوجەرە وایە دەبیىێت
 .بچىوك بنرێتەوە

 
 
 
 
 
 
 
 

ێىە وەمىو بە گۆڕیىی گەورەیی پەوجەرەمە لە سىوچەماویەوە درێژی و پاویی پەوجەرەمە هاوض
 .یەك دەگۆڕێه

 
 گۆڕیىی ضىێىی پەوجەرە

دەتىاویه پەوجەرە بگىێزیىەوە ئەویص بە ملیل مردن لەسەر تایتڵ باڕ و ڕامێطاوی پەوجەرەمە 
 .ضىێىەی دەماوەوێت و پاضان پەوجە لەسەر ملینەمە الدەبەیه وبۆ ئە

 
 داخستىی پەوجەرە 

دەتىاویه پەوجەرە دابخەیه، یاخىد لە است ڕلە سەرەوە الی   بە ملیل مردن لەسەر هێمای 
 پێنەوە   Alt+F4میبۆردەمەوە هەمىو پەوجەرەیەمی چاالك دادەخەیه بە داگرتىی هەردوو دوگمەی 

 .Closeوەیان ملینی ڕاست لەسەر یەمێل لە تایتڵ باڕ یان پرۆگرامەمە لە ضریتی تاسنذا ئىجا 
 .یطەوە پەوجەرەمە دابخەیه File – Exitلە زۆربەی زۆری پرۆگرامەماویطذا دەتىاویه لەڕێی 

 
  سنرۆڵ باڕ

سنرۆڵ باڕ لە قەراغی پەوجەرەماوذا هەمیطە دەردەمەون ئەگەر واواخىی پەوجەرەمە زیاتر بىو 
لە گەورەیی پەوجەرەمە، واتە بەهۆی سنرۆڵ باڕەوە هەمىو واواخىی پەوجەرەمە دەتىاورێت 

 .ببیىرێت
 .،مەرجیص ویە هەردومیان پێنەوە دەربنەونهەروەها سنرۆڵ باڕی ئاسۆیی و ستىوی هەیە

واتە ئەگەر لە باری ئاسۆیی واواخىی پەوجەرەمە زیاتر بىو لە پاوی پەوجەرەمە ئەوا سنرۆڵ 
 .باڕی ئاسۆیی وەدەردەمەوێت، بە هەمان ضێىە سنرۆڵ باڕی ستىوییص

 :سىود وەرگرته لە سنرۆڵ باڕ بە چەوذ ضێىەیەك دەبێت
  و جىاڵوذوی ماوسەمە بێ ئەوەی  وەك لە وێىەمەدا دیارەملیل مردن لەسەر سنرۆڵەمە

 .ملینەمە بەرەاڵ بنەیه

  بە ماوسەمە دەچیىە سەر قەراغی پەوجەرەمە دەبیىیه ویطاوذەری ماوسەمە دەبێت
 بە تیطنێنی دووسەر

  مە دەگۆڕیه بە مەرجێل پەوجە لەسەر گەورەیی و بچىومی پەوجەرەبە ماوسەمە
 ملینەمە الوەبەیه
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  ملیل مردن لەسەر تیطنەماوی قەراغی
پەوجەرەمە وەمىو لە وێىەمەدا بە 

 سىور دەوردراوە
  ملیل مردن لەسەر بەتااڵیی وێىان

 سنرۆڵەمەو تیطنەمان
 

 
 
 
 
 

 
ماوسەمە خێراتر سىود لە سنرۆڵ  ئەگەر ماوسەمەت سنرۆڵی لەسەر بێت ئەوالێرەدا بە 

 .بە هۆی خىالوذوەوەی خىلۆمەی سنرۆڵەمەوە وەردەگریت
 

بگىازرێتەوە یان دابخرێت، واتە گەورەو بچىوك مردن  پەوجەرەی دیالۆگ دەتىاورێت تەوها  
 .وامرێت Maximize , Minimizeوە یان 

 
 ڕوخساری پەوجەرە مراوەمان لە ضریتی تاسنذا

ذۆ تىاوای مەڵتی تاسنیىی هەیە، دەتىاویه چەوذ پەوجەرەیەك بنەیىەوە لەبەر ئەوەی ویى
لەهەمان ماتذا، لە ضریتی تاسنیطذا هەمىو پەوجەرە مراوەمان دیار دەبه مە بۆ هەمىو 

 پەوجەرەیەك دوگمەیەك بەدی دەمرێت 

وىسیىێنی بچىوك  ماتێل بە ماوسەمە دەچیىە سەر دوگمەی یەمێل لە پەوجەرەمان ئەوا 
 ،یان زاویاریەمی مىرتمان دەداتێ لەبارەی ئەو پەوجەرەیەوە ی پەوجەرەمەواو مە ەمەوێتدەرد

چاالك مرابێت ئەوا وەمىو وێىەیەمی بچنۆلە  Windows-Aeroخۆ ئەگەر لە ویىذۆمەدا 
 .زاویاریەمە دەردەمەوێت

 
 ڕێنخستىی پەوجەرەمان

 مراون دەتىاورێت بە Minimizeپەوجەرە مراوەمان جگە لەواوەی 
سێ ضێىە ڕێل بخرێه ئەویص بە هۆی ملینی الی ڕاست لە جێیەمی 

 بەتاڵذا لەسەر ضریتی تاسل و هەڵبژاردوی یەمێل لەواوە
Cascade یەك لەپطت یەمترەوە 
Stacked لەسەریەك هەڵچىراو 

Side by Side لەتەویطت یەمتردا 
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 ی هەمىو پەوجەرەمان Minimizeدێسنتۆپ ویطاوذان وەیان 
 Show the Desktopاست بنە لە جێیەمی بەتاڵذا لەسەر ضریتی تاسل و ئىجا ملینی الی ڕ

، وەیان هێمای         D+  .لەسەر ضریتی تاسل هەڵبژێرە، یان        
 

لەسەر ضریتی تاسل وەیان ملینی  بنە بۆ گەڕاوەوەیان بۆ باری پێطىو ملیل لەسەر دوگمەماویان
 .هەڵبژێرە Shoe Open Windowsالی ڕاست لە جێیەمی بەتاڵی ضریتی تاسل و 

 
 

 جێ گۆڕمێ مردن لەوێىان پەوجەرە مراوەماوذا 
 

 لە ضریتی تاسنذا ملیل لەسەر دوگمەی پەوجەرەمە دەمەیه بەهۆی ضریتی تاسنەوە
پەوجەرەی دیار بە ملیل 

 چاالك مردن
ئەگەر پەوجەرەمە هەمىوی یان بەضێنی دیار بىو لەسەر 

 ەری چاالك دەبێتدێسنتۆپەمە ئەوا بە ملینێل لەس
دوا پەوجەرەی چاالك دووبارە 

 چاالك مردوەوە
 پێنەوە Alt    هۆی داگرتىی دوو دوگمەیبە 

جێگۆڕیه لە وێىان هەمىو 
 پەوجەرەماوذا

دادەگریه و بەدەست پیاواوی یەك لە دوای یەمی  Altدوگمەی 

یەك لەدوای یەك ویطان  دەتىاویه پەوجەرەمان  دوگمەی 
 بذەیه

دەردەمەوێت مە هێمای هەمىو پەوجەرەماوی تێذایە  لیستەیەك
 Altلەسەر هەر هێمایەك مەدەماوەوێت دەست لەسەر دوگمەی 

 الدەبەیه ئەوا ئەو پەوجەرەیە دەردەمەوێت
بەهۆی ضریتی دەست پێنردوی 

 Quick Lunch خێراوە
Toolbar 

دەمەیه لە ضریتی دەست پێنردوی  ملیل لەسەر هێمای
تەمەی وەمىو خاڵی پێطىومان بۆ خێرادا، دەبیىیه لیس

 دەردەمەوێت و ملیل لەسەر ئەو هێمایە دەمەیه مە دەماوەوێ
 

 بەگروپ مردوی پەوجەرە لەیەك چىوەمان
ئەگەر پەوجەرەمان زۆر مردبىەوە ئەوا ویىذۆمە خۆی ئەو پەوجەراوەی لەیەك دەچه دەیاوخاتە 

یەك دوگمەوەو ژمارەیەك لەسەری دادەوێت مە 
 .رە گروپ مراوەمان دەردەخاتژمارەی پەوجە

بە ملیل مردن لەسەر ئەو دوگمەیە هەمىو 
پەوجەرەمان وەك لیستەیەك دەردەمەون و دەتىاویه 

 .بە ملینێل بیاونەیىەوە
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 مێنیو و شریتی هێماكان ٨-٢
 

  Pulldown-Menuمێىیىی داخزاو 
هێىاوی پرۆگرامەمە پەوجەرەی زۆربەی پرۆگرامەمان لەسەرەوە ضریتێنی مێىیىی هەیە مە بەمار

هەمىو یەمێل لە خاڵەماوی ئەو مێىیىە لە مێىیىیەمی داخزاو پێل دێت . و گۆڕیىی ئاسان دەمەن
Pulldown menu  ئەماوەیص وەمىو لەواوەمەیاوەوە دیارە بە ملیل مردن لەسەریان مێىیىیەمی

 .تر دەمرێتەوە بۆ خىارەوە مە فەرماوە پێىیستەمان لەخۆ دەگرێت
 

 ی مێىیى بە ماوسچاالك مردو
چاالك مردوی مێىیىیەك بەهۆی ماوسەوە دەبێت، ئەویص بە 

 .ملیل مردن لەسەری
 
 

 چاالك مردوی مێىیى بە میبۆرد
لە  ومىوەبەهەمان ضێىەی ماوسەمە دەتىاویه بەهۆی میبۆردەمەوە مێىیىیەك چاالك بنەیه، بۆ 

 Ctrl+N، وەیاخىد رێتەوەۆ دەمئەو مێىیىیەی سەرەوەمان ب Fئىجا  Altوێىەمەی سەرەوەدا بەهۆی 
 .نی وىێمان بۆ دەمرێتەوەفایلێ

 
هەوذێ لەو مێىیىاوەی مە زۆر بەماردەهێىرێه دەتىاویه چاالمیان بنەیه بەیارمەتی دوگمەی 

Ctrl وەیان Alt . 
 

 تایبەتمەوذێتیەماوی مێىیى
دەداتێ ئەو  خاڵەماوی ئەم مێىیىە هەمیطە هێما یان ویطاوەیەمیان لەگەڵذایە مە زاویاریمان

 .خاڵە چ هەوگاوێنی بەدوادا دێت
 .ملیل مردوی ئەم مێىیىە پەوجەرەیەمی دیالۆگ دەماتەوە سێ خاڵ 

ئەم مێىیىە مێىیىی تری لەخىارەوەیە مە ئەگەر بە ماوسەمەبچیىە سەریان  سێگۆضە
  .ویطان دەدرێه

ك مردن و واچاالمذا وەمىو سىیچێل وایە مە لەوێىان چاالئەم خاڵەی مێىیى  ویطاوەی ڕاست
 بەمارهێىەر بىاری هەڵبژاردوی هەیە

 .دەمرێت زیاتر لە یەك مێىیى چاالك بنەیه
وەمىو سىیچێنی هەڵبژاردن وان بەاڵم تەوها دەضێت  هەوذێ خاڵی مێىیى خاڵ

  .یەك داوە هەڵببژێررێت
ا ئەم ىەمە خۆڵەمێطی بىو ماوای وایە لەم ماتەدیئەگەر وىسیىی مێى وىسیىی خۆڵەمێطی

 .مێىیىە واتىاورێت بەماربهێىرێت
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 بەمارهێىاوی ضریتی هێمامان
ەی مە ویطاوەمراوە ضریتی هێمامان دەگۆڕێت، ئەم هێمایاوەش مارئاساویەمە بۆ فایلبەپێی ئەو 

 .دەرمردوی فەرماوەمان خێرا
 
 
 

 :ێىەمەی سەرەوەدا ئەم هێمایاوە دەبیىیهولە  ومىوەبۆ 
Organize ەسەر ئەم مێىیىە لیستەیەك دەمرێتەوە مە خاڵی مێىیىی تر لەخۆ بەملیل مردن ل

 دەگرێت و یان فەرماوی تێذایە 
 Views  بەدوو ڕێگا، بەملیل  ضێىەی ویطاوذاوی واواخىی پەوجەرەمە دیاری دەماتئەم دوگمەیە

 .مردن لەسەری وەیان بە ملیل مردن لەسەر سێگۆضەمەو هەڵبژاردوی جۆرێنی ویطاوذان
Explore ردەمەوێت مە بە ەئەوا ئەم دوگمەیە دمرابىو  ویطاوەمرابىو رەدا ئەگەر فۆڵذەرێللێ

 .ملیل مردن لەسەری فۆڵذەرەمە دەمرێتەوە
mail-E راوە دەتىاورێت لەڕێی ئیمەیڵەوە دبە هۆی ئەم دوگمەیەوە ئەو بابەتەی هەڵبژێر
 .رێتدبىێر

Share بەمارهێىەری تردا، مە  وەمىو لە واوەمەیەوە تێ دەگەیه واتە بەش مردن لەگەڵ
 .بەهۆیەوە بەمارهێىەرێنی تریص ئەم فۆڵذەرە دەمەوێتە بەردەستی

Burn  و فۆڵذەراوە بۆ سەر دیسنێلفایل واتە مۆپی مردوی ئەو. 
 .ماوای دەست مەوتىی یارمەتیە      ?
 

 Context menu مۆوتێنست مێىیىلیستی پێنهات یان 
چىونە بەهۆی ملیل مردوی ماوسی الی ڕاستەوە ئەم  زۆرجار هەر ماوسی الی ڕاستی پێ دەڵێیه،

   مۆوتێنست مێىیىەوەمێىیىە دەردەمەوێت، هەروەها بەهۆی میبۆردەمەضەوە لەڕێی دوگمەی 
 .هەروەها بەپێی ئەو جێیەی ملینی الی ڕاستەمەی لەسەر دەمرێت لیستەی فەرماوەمان دەگۆڕێه

ەمات و گروگتریه فەرماوەماوی مە لەوێذا لەڕێی ئەم مێىیىەوە ویىذۆ زۆر مارئاساویمان بۆ د
 .دەگىوجێت دەخاتە خزمەتی بەمارهێىەرەوە

، دەبیىیه لیستەیەك راست لەجێیەمی بەتااڵیی لەسەر دێسنتۆپەمە بنە یملین ومىوەبۆ 
 . دەتىاویه ضێىەو ڕوخساری دێسنتۆپەمە بگۆڕیه بەهۆیەوەدەمرێتەوە مە 
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 ەنجەرەی دیالۆگكاركردن بە ویزارد و پ ٩-٢
 ؟اتپەوجەرەی دیالۆگ چ خزمەتێل پێطنەش دەم

هەرگیز پەوجەرەی دیالۆگ بە گاڵتە وەرمەگرە، چىونە هەمیطە وەمىو ئاڕاستەی ڕێگاوبان وایە 
دەتەوێ بۆ مىێ بڕۆیت یان چی لە دۆمىمێىتێل بنەیت واتە ویىذۆمە پێىیستی بە زاویاری هەیە 

 .یڤ بنرێت یان وا، واوی بىرێت چی وە هەروەهال سەێدۆمىمێىت ومىوەمە بیذرێتێ بۆ 
جگە لەماوە پەوجەرەی گەورەتری 
دیالۆگ هەیە مە زاویاری زیاتر 
لەخۆدەگرێت و دەتىاورێت 

 .بنرێت بىاردااوناری لە زۆر ڕگۆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەضەماوی پەوجەرەی دیالۆگ
وجەرەمە دەگۆڕێت و جۆرێنی بە ملیل مردن لەسەر یەمێل لە تۆمارگامان ضێىەی پە : tabتۆمارگا

هەمىو  OKتر لە زاویاری دەردەخات مە پاش گۆڕیىی ئەم زاویاریاوە بە ملیل مردن لەسەر 
  .گۆڕاوناریەماوی تۆمارگامان سەیڤ دەبێت

بە  دەتىاویه ومىوەبۆ ئەم خاوەیە چەوذ جۆرێنی هەیە  : input field, input boxخاوەی پێذان 
ەك هەڵبژێریه وەیان خۆمان ژمارەیەك بىىسیه جۆری ژمارەی ملیل مردن لەسەر سێگۆضەمان

 . تریان هەیە وىسیىێنی تیا دەوىسیت وەمىو گەڕان بە دوای بابەتێنذا
لێرەدا بەمارهێىەر بىاری تەوها یەك هەڵبژاردوی هەیە، ئەویص بە  : list boxخاوەی لیستە 

 .لیستەمەملیل مردن لەسەر لیستەمەو پاضان ملیل مردن لەسەر ئەو خاڵەی 
 .نرێتبلیستەش هەمیطە ضایاوی مەم و زیاد مردوە واتە دەتىاورێت خاڵی تازەی بۆ زیاد 

مێىیىەدا بەمارهێىەر دەتىاوێت لەوێىان لەم خاڵەی  : optionradio button ,خاڵی هەڵبژاردن 
 .چەوذ خالێنذا تەوهایەمێل هەڵبژێرێت

ر بىاری هەڵبژاردوی هەیە لەوێىان چەوذ لێرەضذا بەمارهێىە : checkbox چىارگۆضەی هەڵبژاردن
 .خاڵێنذا، بەاڵم دەتىاوێت هیچ هەڵىەبژێرێت، یان یەمێل یان زیاتر لەیەك خاڵ هەڵبژێرێت

 .دوگمەماویص فەرمان و گۆڕاوناریی جێگیر لەخۆدەگرن : buttonدوگمەمان 
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 گۆڕاوناریەماوی پەوجەرەی دیالۆگ لەڕێی میبۆردەوە
 دوگمەی میبۆرد ئەگەر بماوەوێ  –هەوگاو 

لەوێىان بەضەماوی پەوجەرەی دیالۆگذا ئەم 
  و  یان  وە  جێ و جێ بنەیه 

چىارگۆضەی هەڵبژاردوەمان چاالك و 
 blank  دوگمەی بەتاڵ  واچاالك بنەیه

 یان   جێ وجێ مردن لەوێىان خاڵی هەڵبژاردوذا
 OKواتە  دوگمەی  گۆڕاوناریەمان مۆتایی پێ بێىیه

 
 

  Wizardsدەمان ویزار
مردن ویىذۆمە یارمەتیذەر  printپرۆگرامێل یان چاپ  Installلەهەوذێ ماتذا وەمىو دابەزاوذوی 

وەیان ڕێپیطاوذەرێنمان دەخاتە خزمەتەوە مە بریتیە لە زوجیرەیەك پەوجەرەی دیالۆگ مە 
ەوگاوێنیص ەپرسێت و جێگیر دەمرێت، هەمىو هد هەوگاو بە هەوگاو گۆڕاوناریە گروگەماومان لێ

 .ڕوون مردوەوەی لەگەڵذایە تامى بەمارهێىەر الی ئاضنرا بێت چی دەمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ویزارد
 :دوگمەماوی ویزاردیص زیاتر بریتیه لە

Next واتە داهاتىو یان بەردەوام بە 
 بەهۆی ئەم هێمایەوە دەتىاویه بگەڕێیىەوە هەوگاوی پێطىوبۆ ڕاست مردوەوەو گۆڕیىی تر 

Cancel بیپچڕێىە یان وازی لێ بێىە 
End واتە تەواو یان ئەوجام 
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 كۆتایی هێنان بە ویندۆ یان كوژاندنەوە ١١-٢
 ویىذۆ مۆتایی پێ هێىان

تۆ دەتەوێت لە سیستەمە دەرچیت و  ومىوەبۆ چەوذ ڕێگایەك هەیە بۆ مۆتایی پێهێىاوی ویىذۆ، 
ىژێىیىەوە وەیاخىد بۆ ماوەیەمی ، یان دەماوەوێ تەواو بینبچێتە ژوورەوەبەمارهێىەرێنی تر 

 .مىرت بەجێی بهێڵیه وە هەروەها
 

 مۆمپیىتەر قفڵ مردن
ئەگەر بماوەوێ بۆ ماوەیەمی مىرت مۆمپیىتەرەمە بەجێ بهێڵیه و لەهەمان ماتذا خەڵنی 

 .بەمار دێىیه یەك لەم ڕێگایاوە ڕێگاپێىەدراو وەتىاوێت مۆمپیىتەرەمەمان بەمار بهێىێت ئەوا
 
 
 
 
 

دێت واتە بۆ بەمارهێىاوی مۆمپیىتەرەمە دەبێ خۆ تۆمار چىووەژوورەوە پەوجەرەی  یەمسەر
ضاضە دەردەمەوێت، مە بە جىاڵوذوی ماوس یان داگرتىی  پارێزەری screen saverپاضان . بنرێت

 .ردەمەوێتەوەەهەر دوگمەیەمی میبۆردەمە پەوجەرەمە د
پرۆگرامە مراوەمان مۆتایی پێ دەهێىێت و ماتێل مۆمپیىتەر مۆتایی پێ دەهێىیه، ویىذۆمە هەمىو 

گىمان بەروامە و دۆمىمێىتەماوی ێگۆڕاوناری و گىوجاوذوەماوی بەمارهێىەرەمە سەیڤ دەمات، ب
 دەپرسێت ئایا سەیڤی بنەیه یان والێمان مە گۆڕاویان تێذا مراوە لەڕێی پەوجەرەی دیالۆگەوە 

 
 بەمارهێىەر گۆڕیىی 

وە  Switch User بەهۆی ، ئەوابچێتە ژوورەوەتر خێرا بیەوێت  ئەگەر بەمارهێىەرێنی ومىوەبۆ 
دەتىاویه بە ئەوجامی بگەیەویه و لەهەمان ماتذا پرۆگرامەمان و دەوروبەرەمەی خۆمان 

 .دەچیىەوە ژوورەوەوافەوتێت ماتێ دیسان خۆمان 
 Switchمە پاضان سێگۆضەدەمەیه ئىجا  STARTئەمیص وەمىو لە وێىەمەدا دیارە ملیل لەسەر 

User وەمىو لە بەضی دوودا باسمان مردچىووەژوورەوە وجامذا دەچیىەوە سەر الپەڕەی ەلەئ. 
 
 
 
 

 
 
 
 

ئەگەر مۆمپیىتەرەمە لە تۆڕێنی مۆمپیىتەریذا بىو ئەوا لەسەر زاویاریەماوی بەمارهێىەر 
مار  سێرڤەیەك بااڵدەستە وڕێگا وادات دوو بەمارهێىەر لە یەك ماتذا لەسەر هەمان مۆمپیىتەر

 . بنەن
 

  دوگمەی دەست پێنردنSTART ملیل دەمەیه ئىجا هێمای قفڵەمە 

 .پێنەوە  Lو  یاخىد لە ڕێی میبۆردەمەوە بە داگرتىی هەردوو دوگمەی 
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 مۆتایی پێ هێىاوی مارمردن لەسەر ویىذۆی ڤیستا
 
 
 
 

، هەمىو زاویاریەماوی ڕام لەسەر هاردەمە لێرەدا ویىذۆمە دەچێتە باری بەفیڕۆوەداوی ووزەوە
مۆپی دەمات، ماتێ دووبارە ویىذۆمە دادەگیرسێىیىەوەو خۆتۆمار دەمەیه هەمىو پرۆگرام و 

 .ەردەستماندەوروبەرەمە وەك خۆی دێتەوە ب
 

 ڕیستارت و مىژاوذوەوەی مۆمپیىتەر
زۆربەی جار پاش دابەزاوذوی پرۆگرامی وىێ ویىذۆی ڤیستا پێىیستی بە ڕیستارتێل دەبێت بۆ 
ئەوەی ئەو پرۆگرامە وىێیە لەگەڵ ویىذۆمەدا بنەووەوە ئیص و خۆیان لەگەڵ گۆڕاوناریەماوذا 

وەوەی مۆمپیىتەرەمە بە ضێىەیەمی ئۆتۆماتینی لێرەدا مىژاوذوەوەو دووبارە داگیرساوذ. بگىوجێىه
وەمىو مىژاوذوەوەیەمی ئاسایی پرۆگرامەمان دادەخرێه و پرسیار لەبارەی دۆمىمێىتە دەبێت 

 .گۆڕاوەماوەوە دەمرێت سەیڤ بنرێه یان وا
ئەگەر بۆ ماوەیەمی زیاتر  ومىوەئەمیص بۆ ئەگەر بەتەواوی مۆمپیىتەرەمە بنىژێىیىەوە 

 ئەواوەبێت پێىیستمان پێی 
 
 
 
 
 

 
وە واتە بەوەی مارەبای لێ ببڕیت، لێرەدا ەمۆمپیىتەرەمەت لە مارەباوە مەمىژێىەر هەرگیز

 . هەمىو گۆڕان و گىوجاوەماوی ویىذۆ دەفەوتێه و بۆی هەیەبەضە ڕەقەماویص زیاویان لێ بنەوێت
 

 
  ەڕێی ل تهەروەها دەتىاوی( چىووەژوورەوە)لەالپەڕەی سەرەتای ویىذۆی ڤیستادا

  وە مۆمپیىتەرەمە بنىژێىیتەوە یان لەڕێی سێگۆضەمەوە  هێمای 
 .ەوگاوەماوی تر بىێیته
  ئەگەر لەماتی مارمردوماوذا ماوسەمە وەستا ولەمارمەوت ئەوا بەهۆی داگرتىی دوو

وەپەوجەرەیەمی دیالۆگمان بۆ دەمرێتەوە تابتىاویه مۆمپیىتەرەمە  Alt+F4دوگمەی 
ێرەدا پەوجەرە چاالمەماویص دادەخرێه، بۆیە دەبێ چەوذ بنىژێىیىەوە، بێگىمان ل

 .جارێل دوو دوگمەمە دابگریه
  ئەگەر مۆمپیىتەرەمەت لە تۆڕێنی مۆمپیىتەریذا بىو ئەوا لیستەیەمت بۆ

 .دەردەمەوەێت مە بىاری هەڵبژاردوی هەوگاوەماوت دەبێت
 

 

  ملیل لەسەر دوگمەی دەست پێنردنSTART بنە 

  بنە لەسەر هێمای ملیل  مێىیىی دەستپێنردوذالەبەضی خىارەوەی 

  ملیل لەسەر دوگمەی دەست پێنردنSTART بنە 

 پاضان  بنە  لەبەضی خىارەوەی لیستی تاسل ملیل لەسەر هێمایRestart یان 
Shut down    هەڵبژێرەبۆ مىژاوذوەوە . 
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 ئاوڕدانەوەیەك ١١-٢
 

 . . .ماوای چیە 
 یىە سەر هێمایەمی سەر ضاضەمەبە ماوسەمە دەچ ویطاوذان

 هێمایەك ویطان دەدەیه و ملینێنی مىرت دەمەیه لەسەر الی چەپی ماوس ملیل مردن
 هێمایەك ویطان دەدەیه و دووملینی خێرای الی چەپ دەمەیه دەبڵ ملیل

ڕاینێطەوبەرەاڵی 
 Drug & Drop مە

ی ملینی الی چەپ دەمەیه بەبێ ئەوەی بەرهێمایەك ویطان دەدەیه و 
بذەیه هێمامە ڕادەمێطیه بۆ ئەو جێیەی مە دەماوەوێ و ماوسەمە بەرەاڵ 

 دەمەیه
بەهۆی میبۆردەمە لەیان  STARTئەم مێىیىە لەڕێی ملیل لەسەر دوگمەی  مێىیىی دەستپێنردن

وە دەمرێتەوە، لێرەوە دەتىاویه پرۆگرامەمان و یان  دوگمەی
 دۆمىمێىتەماومان بنەیىەوە

 ەو پەوجەراوەن مە پرۆگرامە مراوەمان دەردەخەنئ پەوجەرەی پرۆگرام
 ماوەوەفایلەرچاودەخەن بە هەمىو فۆڵذەری ترو واواخىی فۆڵذەرەمان بە پەوجەرەی فۆڵذەر
ل لەوێىان مۆمپیىتەرو بەمارهێىەردا مە تێیذا ێپەوجەرەیەمە وەمىو دیالۆگ پەوجەرەی دیالۆگ

 .بەمارهێىەر دەبێت بڕیارێل بذات
وجەرەیەمی یەك لەدوای یەمی ڕێىیطاوذەرن هەوگاو بە هەوگاو چەوذ پە ویزارد

 .گۆڕاوناری دەمرێت لەگەڵ ڕوون مردوەوەدا
 
 

 ڕێگای تر ڕێگەچارە دەتەوێ
ویىذۆی ڤیستا 

 بنەیتەوە
--  مۆمپیىتەرەمەت داگیرسێىە

ئىجا  START – All Programs پرۆگرامێل بنەیتەوە
ەمە دادەگریت میبۆرد دوگمەی  پرۆگرامەمە ملیل دەمەیت

بەیارمەتی چىار تیطنەمە دەچیتە 
سەر ئەو پرۆگرامەی مە دەتەوێ و 

 دادەگریت دوگمەی 
مۆوتێنست مردوەوەی 

لیستی ) مێىیى
 (پێنهات

ملینی الی ڕاست لەو جێیەدا یان 
لەسەر ئەو هێمایەی مە دەتەوێ 

 دەمەیت

و دوگمەی  تهێمامە ویطاوە دەمەی

 تدادەگری 

لەوێىان 
ذا ئەم پەوجەرەماو

 جێ و جێ بنەیت

لەضریتی تاسنذا ملیل لەسەر 
 دوگمەی پرۆگرامەمە دەمەیت

 Alt  داگرتىی دوو دوگمەی  
 پێنەوە 

پەوجەرەمان ڕێل 
 بخەیت

ملینی الی ڕاست لەسەر ضریتی 
 تاسل و هەڵبژاردوی ضێىەیەك

 --

ملینی الی ڕاست لەسەر ضریتی  دێسنتۆپ دەربخەیت
 Show the Desktopتاسل و 

  +D  وەیان 
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 START  -  - Switch User   +L – Switch User بەمارهێىەر بگۆڕیت
مۆمپیىتەرەمە قفڵ 

 بنەیت
START  -    +L 

دەرچىووی 
 بەمارهێىەر

START  -  - Log off -- 

مۆتایی هێىان بە 
 ویىذۆ

START  -  -- 

 -- START  - Restart ڕیستارت
مىژاوذوەوەی 

 مۆمپیىتەر
START  - Shut Down -- 
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 ڕاهێنان ١٢-٢
 مارمردن لە ویىذۆی ڤیستادا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مارمردن لەگەڵ چەوذپەوجەرەیەمذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .مۆمپیىتەرەمەت داگیرسێىە تامى ویىذۆی ڤیستا بنەوێتە مار .4
درابىو بۆ ئەوەی پێت هێىیەمەت بذە ئەگەر ی ووضەو بەمارهێىەر بنە ملیل لە واوی  .0

 .بچیتە ژوورەوە 
 .تاسل بنەرەوەلیستی  .2
 – START - All Programs – Accessoriesەمە بنەرەوە لەڕێی ( حاسبە)ر ەژمێر .1

Calculator  . 
 .مۆمپیىتەرەمەت قفڵ بنەو مەمێ پطىو بذە .1

 .بنەرەوە Notpadلە مێىیىی دەستپێنردوذا بەهۆی خاوەی گەڕاوەوە پرۆگرامی  .4
لە خاوەی گەڕاوذا  بنەرەوە لەڕێی وىسیىی واوەمەیەوە Paintهەروەها پرۆگرامی وێىە  .0

 .Calculatorئىجا پرۆگرامی ژمێریار بە وىسیىی 
 .پەوجەراوەدا لەڕێی ضریتی تاسنەوە ئەم جێ و جێ بنە ملەوێىان ئە .2
بە  ئەم جارە بەهۆی میبۆردەمەوە لەوێىان پەوجەرەماوذا ئەم جێ و جێ بنە .1

 .  Altمارهێىاوی دوو دوگمەی ەب
دابىێ مە وەمەووە سەریەمتری بۆ ئەمە  ئەم سێ پەوجەرەیە لەسەر ڕووی ضاضەمە وا .1

 بچىومیان بگۆڕیت ویی دەتىاویت گەورە
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 ە جێگە بۆ سانەوەیەكئای خۆزگە ببای

 لەم ڕێگەیە دوورە سووڕ و پێچ دانەوەیەك

 سەد خۆزگە لەپاش نەمان وەكوو سەوزەگیا

 بكرایە لە گڵ هومێدی هەڵدانەوەیەك

 

 خیام                                                

 .گەورە بنە پڕاوپڕی ضاضەمە Notpadپەوجەرەمەی  .1
 .بنە Minimizeو  Paintبچۆ بۆ پرۆگرامی  .1
 .رەوەویطان بذەرە مراوەمە دووبا Minimizeپەوجەرە  .1
 .بنە بەجۆرێل مە دێسنتۆپ دەرمەوێت Minimizeهەمىو پەوجەرەمان  .1

تەوها ژمێریارەمە وەبێ هەمىویان  ،ویطان بذەهەمىو پەوجەرەمان وەمىو سەفتەمراو  .42
 .دابخە

 .Sleepمۆتایی بە ویىذۆمە بهێىە مە بچیتە دۆخی بەفیڕۆوەداوی ووزەوە  .44
 . وە ژوورەوەمۆمپیەتەرەمە بخەرەوە مار و بچۆرە .40
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 لە ویندۆی ڤیستادا Helpیارمەتی   ٣    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
 .داوای یارمەتی لە ویىذۆ دەكەیت چۆن ◄
 .وىسیىەی گەڕاویت بەدوایذا هەڵی دەبژێریت چۆن ئەو ◄

 

 پەنجەرەی یارمەتی ١-٣
 یارمەتی چ خزمەتێك پێطكەش دەكات؟

بەهۆیەوە دەتىاویه زاویاری لەبارەی پرۆگرام و و  یىذۆیەیارمەتی پرۆگرامێكی سەربەخۆی و
 .یههێىبەضەكاوی ویىذۆوە بەدەست ب

 
 كردوەوەی پەوجەرەی یارمەتی

 
 
 
 
 

 .الپەڕەی دەستپێكردوی یارمەتی و پطتگیری دەردەكەوێت كە جۆرەها یارمەتی لەخۆدەگرێت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . هێمای كلیك كردن لەسەربەی دەستپێكردوە ئەم الپەڕە دەتىاویه بێیىەوە هەمىو كاتێ  

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART بكە ئىجا Help and Support. 

 F1و   دوگمەی    یان  

 .بكە لەسەر ضریتی هێماكان لە پەوجەرەی فۆڵذەردا كلیك لەسەر هێمای وەیان 
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 واوەڕۆك 
                                                                                                                                                                                                    لە واوەڕۆكذا سەردێڕی بابەتەكان ڕێكخراون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یەكذاوضەگەڕان بەدوای 
 .یەدا بگەڕێیه كە دەماوەوێوضەلەڕێی خاوەی گەڕاوەوە دەتىاویه بەدوای ئەو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بكە   ەهێمای ئەم كلیك لەسەر. 
  ١ ومىوەكلیك لەسەر بەضێك بكە بۆ 

باسی بابەتێك بە ویطاوەی پرسیارەكەدا 
 ٢دەواسیىەوە وەكىو 

واتە بابەتی تری  بەاڵم هێمای 
 .لەخىارەوەیە

 ٢ ومىوەەسەر بابەتێك بكە بۆ ل كلیك  
وەیان بەضەكاوی تری بابەتێك 

 ٣بكەرەوە وەكىو 
 

ویطاوی دەدات كە ئێمە ئێستا  ٤بەضی 
 .لەكىێذایه

  كە بىىوسەوضەلەخاوەی گەڕاوذا. 
  كلیك لە هێما زەڕەبیىەكە بكە

لەالی ڕاستی خاوەكەدا یان 

دابگرە دەبیىیت ئەو  دوگمەی 
و بابەتاوەی كە پەیىەوذیان بە

 . دەكەونیەوە هەیە دەروضە
  لەلیستەكەدا كلیك لەسەر

 ٢خاڵی  ومىوەبابەتێكیان بكە بۆ 
بابەتە  وبۆ ئەوەی باس لەسەر ئە

 .ویطان بذرێت
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 گرامی یارمەتیۆداخستىی پر
 
 
 
 
 
 
 

 دا تێكستی یارمەتی لەگەڵكردن مامەڵە ٢-٣
 

 ێكستی یارمەتیذاجىواڵن لەواو ت
  ...دەتەوێت 

بچیتەوە سەر الپەرەی 
 دەستپێكردن

 .بكە  كلیك لەسەر هێمای 

ئەم جێ وجێ بكەیت لەوێىان 
دەتىاویه بچیىە سەر  و  بەهۆی هێمای تیطكەكاوەوە  تێكستەكاوی یارمەتیذا

 .الپەڕەكاوی داهاتىو وەیان گەڕاوەوە بۆ الپەڕەكاوی پێطىو
یاتر لەواو تێكستەكەدا ز

 بگەڕێیت
 .١ است بكەڕكلیك لە لیىكەكاوی بەضی الی 

بچیتە سەر بابەتی تری 
 هاوضێىە

واو تێكستەكەدا كلیك لەسەر لیىكە ڕەوگ ضیىەكان بكە ەل
 .٢ دەبیىیت ڕوون كردوەوەیەك دەردەكەوێت

  بكەلەسەر پەوجەرەی پرۆگرامی یارمەتیەكە كلیك لەسەر هێمای داخسته. 

 closeىیىەكەوەلە مێ (باڕتایتڵ)بكە لەسەر ضریتی واوویطان وەیان كلیك لەسەر هێمای 
 .كلیك بكە داخسته
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 :ی ئیىتەروێتذاوضەبەدوای  گەڕان ومىوەبۆ 
 network كاتێك كلیك لەسەر وضەی

وسراوە دەكەیه كە بەسەوز وى
تێكستێكی زیادە لە چىارچێىەیەكی 
زەردا دەردەكەوێت كە وضەكە ڕوون 

دەتىاویه بە داگرتىی  دەكاتەوە،
لە  كردن یان كلیك Esc دوگمەی 

 .بەریه الیجێیەكی تر 
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 ی تێكستە ضاراوەكانویطاوذاو
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 لە یارمەتیەوە ەرماوێك یان ئەوجامذاوی فكردوەوەی پەوجەرەیەكی دیالۆگ 
 
 
 

كە  قەڵەوەكە بكەكستەكەدا كلیك لەسەر وىسیىە ێلەت
 سێگۆضەیەكی لەبەردەمذایە

یان كلیكی لەسەر بكەرەوە بۆ ئەوەی جارێكی تر 
 .بیطاریتەوە

 كلیك لەسەر ئەو لیىكە بكە كە تیطكێكی لەبەردەمذایە    لێرەوە پەوجەرەیەكی تر
لەبەضی    ٢وەك خاڵی  .بەجێ دەكاتێەمان ڕاستەوخۆ بۆ جفەرماو ودەكرێتەوە كە ئە

 دا ٣-٣
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 (وىسیىەكە)ۆڕیىی گەورەوبچىوكی تێكستەكە گ
 
 
 

 ذا ی یارمەتیگەڕان لەواو خىدی تێكستێك
ئەگەر تێكستێكی گەورەت هەبێت زۆر جار پێىیستە 

 .یەی تێذایە كە تۆ مەبەستتەوضەخێرا بزاویت ئەو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (لە ئیىتەروێتذا)گەڕاوی ئۆوالیه 
گەر بماوەوێ الپەڕەكاوی مایكرۆسۆفتیص بگەڕێیه لە ئیىتەروێتذا ئەوا دەبێت هەروەها ئە

Windows-Online-Help چاالك بكەیه. 
 
 
 
 

 یارمەتیی تایبەتی ٣-٣

 ()لەالی بەكارهێىەری ترلە یارمەتی بگەڕێ
، دەتىاویه یارمەتی لە مایكرۆسۆفتەوە یان ئەگەر كۆمپیىتەرەكەمان بە ئیىتەروێتەوە بەسترابىو

 .بەكارهێىەرێكی ترەوە وەربگریه
 
 
 
 
 
 

  كلیك لەسەر دوگمەیOptions  ئىجا بكەText Size پاضان گەورەو بچىوكیەكە هەڵبژێرە 

  كلیك لەسەر دوگمەیOptions  بكە ئىجاFind (on this page)…  پاضان پەوجەرەی
 .گەڕاوەكە دەكرێتەوە

  یەی بذەرێ كە بەدوایذا دەگەڕێیتوضەئەو. 
 یبچىوك وكە بەتەواوی بگەڕێیه یان بەضێكی، یان گەورەوضەویه بۆ الێرەدا دەتى 

 .بكات ڕەچاو ەكەوىوسیى
 تر دەگەڕێیه بە كلیك كردن لەسەر زیاNext  وەیان دەگەڕێیىەوە بەهۆیPrevious. 
 دۆزراوەكان ویطاوە دەكرێه بەضیه وضە. 
  دەتىاویه پەوجەرەكە دابخەیه  بە هێمای 

  كلیك لەسەر هێمایAsk بكە. 
 لە الپەڕەكاوی مایكرۆسۆفت یان فۆرومەكاوذا بە دوای زاویاریذا  ئەگەر لە ئیىتەروێتذا

دەكەیه ئەوا ویىذۆئێكسپلۆرەر دەكرێتەوەو  ١ ێیه، كلیك لەسەر یەكێك لە لیىكەكانبگەڕ
 .یارمەتیی پێىیست پێطكەش دەكات

  كلیك لەسەر دوگمەیOptions  بكە ئىجاSetting  پاضانInclude Windows Online 
Help and Support when you search for helpدەكەیه و ئىجا  چاالكOK دادەگریه. 
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دەتىاویه لە پەوجەرەكاوی داهاتىودا هاوكارێكمان یان كارمەوذێك  ٢لەڕێی لیىكەكاوەوە  
باوگهێطت بكەیه بەسەر كۆمپیىتەرەكەماوذا بااڵدەست بێت و گۆڕاوكاری بكات هەروەها 

و زاویاریمان دەست  وەاڵمو پرسیار و لە پەوجەرەیەكی تردا لەگەڵیذا چات بكەیت 
 .بكەوێت

 
 چاپ كردوی تێكستی یارمەتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تێكستی یارمەتیەكەی كە دەتەوێ چاپPrint ی بكەیت ویطاوە بكە. 

  بكە كلیك لە هێمای. 
 ەرەكە هەمىو الپ تىاویتەی دیالۆگی چاپ كردوەكە دەكرێتەوە لەوێذا دەپاضان پەوجەر

 .چاپ بكەیت یان تەوها تێكستە ویطاوەكراوەكە
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 ئاوڕدانەوەیەك ٤-٣
 ڕێگای تر ڕێگەچارە ...دەتەوێ

 Help andئىجا  START ی یارمەتیی ڤیستا بكەیتداوا
Support 

 F1و   

ەی ڕبگەڕێیتەوە الپە
 دەستپێكردوی یارمەتی

 -- 

 --  ویطاوذاوی واوەڕۆك
ویطان  تێكستێكی یارمەتی

 بذەیت
بكە  كلیك لەسەر هێمای 

ئىجا كلیك لەسەر ویطاوەی 
 پرسیارەكە

-- 

ئەم جێ وجێ بكەیت لەوێىان 
 و   تێكستەكاوی یارمەتیذا

 --

تێكستێكی یارمەتی چاپ 
 بكەیت

ماوسی الی ڕاست لەسەر 
بابەتی یارمەتیەكە و لە 

 printێىیىدا كۆوتێكست م
 

 Alt+F4 بكە  كلیك لەسەر  یارمەتی كۆتایی پێ بهێىیت
كە لەخاوەی وضەپێذاوی  یەكذا بگەڕێیتوضەبەدوای 

 گەڕاوذا
-- 

 

 ڕاهێنان ٥-٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 زولفی دووتایی تەرازوو مەسەلی دڵ كێشت

 ڕوح دەكێشن بە دووسەر ئەم بەسەرێ ئەو بەسەرێ

 نالی                                                                           

 .پرۆگرامی یارمەتی بكەرەوە .4
 .بگەڕێ context menuبەهۆی خاوەی گەڕاوەوە بۆ زاویاری لەبارەی  .4
 .بابەتەكاوی تری هاوضێىەش ویطان بذە .8
 .ماوس یبچۆ بۆ بابەتی بەكارهێىاو .0
 .تێكستێك چاپ بكە .4
 .كۆتایی بە یارمەتی بهێىە .6
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 ئاشنابوون بەفایل و فۆڵدەر  ٤    
 >ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو 

 دێسكتۆپدروست كردوی فایلێك لەسەر  ◄
 دروست كردوی فۆڵذەر و فایل خستىەواوی ◄
 گۆڕیىی واوی فایل و فۆڵذەر ◄
 و بابەتەكاوی دێسكتۆپڕێكخستىی  ◄
 

 

 دێسكتۆپفایل دروست كردن لەسەر  ١-٤
 دۆكىمێىت چیه؟فایل و 

كۆكراوەی كۆمەڵێ داتان وەیان زاویاریه كە بەضێىەیەكی ڕێكخراوەیی پەیىەسته  فایل
سەیڤ  storage deviceلەژێر واوێكذا لەسەر هەڵگری داتاكان  و پێكەوە وەكىو یەكەیەك

 . كراون
پێطیان ... ئەو فایالوەی كە بە پرۆگرامێك دروست دەكرێه وەكى تێكستێك، وێىە، خطتە، 

دەوترێت دۆكىمێىت و ئەم دۆكىمێىتاوە بە هێمای پرۆگرامەكە دەواسرێىەوە هەر بۆیە بە دەبڵ 
كلیك لەسەر ئەم دۆكىمێىتاوە ئەو پرۆگرامە دەكرێتەوە كە پێی وىوسراوەو دۆكىمێىتەكە ویطان 

 .دەدرێت
كارێك لەسەر  فایلی پرۆگرامەكانیان  Executable Files فایلە ئێكزەكیىتەبڵەكان

واویان ببەیه چىوكە بە دەبڵ كلیك  فایلە جێبەجێكەرەكانىتەرەكە دەكەن، دەتىاویه بە كۆمپی
 .كردن لەسەریان پرۆگرامێك دەكرێتەوە

لەسەر هارددیسكەكە فایل هەن بۆ كاركردوی پرۆگرامەكان پێىیسته، جگە لە فایلی سیستەمەكە 
 .خۆی، كە بۆ كاركردوی سیستەمەكە پێىیسته

 
 دروست كردوی فایل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلیكی الی راست لە
جێیەكی بەتاڵی 

 .ەكە بكەدێسكتۆپ
  پاضانNew  ئىجائەو

فایلەی دەتەوێت دروستی 
 Text ومىوەبكەیت بۆ 

Document . 
لەم بەضەدا هەمىو فایلەكاوی كە 
لەتىاوادا هەیە لەژێر ویىذۆكەدا 

دروست بكرێه لیست دەكرێه واتە 
بە پێی ئەو پرۆگراماوەی 

 .ێىراونزەداب
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لێرەدا ویىذۆ هێمایەك كە ویطاوەی پرۆگرامەكەیە لەو جێیەدا دروست دەكات و لە بىەڕەتذا واوی 
 .واتەدۆكىمێىتێكی تێكستی وىێ New Text Documentدەوێت 

 
 
 

هەمیطە باضتر وایە واوی گىوجاو بەكاربهێىیه وە زۆر درێژ وەبێت چىوكە سەرمان لێ تێك دەدات 
 .یص وەكىو سێ خاڵ دەردەكەونپدێسكتۆو لەسەر 

 
 كردوەوە یان داخستىی فایلێك

  
 
 
 
 

دەكەیه یان هەردوو   كلیك لەسەر ویطاوەی ( فایلەكە بە پرۆگرامەكەیەوە)بۆ داخستىیطیان 
 .پێكەوە دادەگریه F4و  Altدوگمەی 

 

 فۆڵدەر  ٢-٤
 فۆڵذەر چیە؟

فۆڵذەر لە . پیىتەرەكە ڕێك دەخەنكە فایل و دۆكىمێىت لەسەر كۆم Directoryفۆڵذەر پێڕسته 

دۆكىمێىتی تێذا  ئۆفیسذاوەردەگرێت و لە ضێىەی بۆكسفایلێكذایە كە لە  بىەڕەتذا هێمای
هەڵذەگیرێت، ئەو فۆڵذەراوەی كە سیستەمەكە خۆی دروستی دەكات ڕەوگی سەوزیان هەیە وەكىو 

Music, Pictures, … ی فۆڵذەرەكە دەدەنكە وێىەیەكیان پێىەیە بیرۆكەیەك لەسەر واواخى. 

         
هەر فۆڵذەرێك دەضێ فۆڵذەری تری لەواودا بێت و ئەویص فۆڵذەری تر وە هەروەها، ئەمەش زۆر 

 .ساڵ ئىجا ماوگەكان ومىوەسىودی لێ دەبیىرێت بۆ ڕێكخستىی بابەتەكان بۆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خۆمان واوێكی تری لێ دەوێیه. 
  دوگمەیReturn بەتااڵیی دەكەیه دادەگریه یان كلیكێك لە جێیەكی. 

 ەسەر هێمای فایلەكە دەكەیهدەبڵ كلیك ل. 
 .دەبیىیه فایلەكە بە پرۆگرامەكەیەوە دەكرێتەوە Openاست ئىجا ڕیان ماوسی الی 

  هەروەها دەتىاویه بە ماوسی الی ڕاست ئىجاEdit  هەڵبژێریه بۆ كاركردن لە
 دۆكىمێىتەكەدا
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 دێسكتۆپدروست كردوی فۆڵذەر لەسەر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  است لەجێیەكی ڕكلیكی الی
ەكە بكە دێسكتۆپبەتااڵییذا لەسەر 

كەدەتەوێ فۆڵذەرەكەی  یەیێجلەو
 .لێ دروست بكەیت

   دا بچۆرە سەر كۆوتێكست مێىیىلە
New  

  كە مێىیىی دووەم كرایەوە بچۆرە
 .و كلیك بكە Folderسەر 

  ویىذۆ فۆڵذەرێك دروست دەكات و
و ویطاوەی  New Folderواوی دەوێت 

 .دەكات
  فۆڵذەرەكە واوێكی بذەرێ ودوگمەی

Return دابگرە 
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 كردوەوە و داخستىی فۆڵذەر
 
 
 
 
 
 

 .Alt+F4است دەكەیه یان ڕلە سەرەوە الی  بۆ داخستىی فۆڵذەرەكەش كلیك لەسەر 
 

 فۆڵذەر لەواو فۆڵذەردا
بۆ ڕێكخستىی فایل و زاویاریەكان بەضێىەیەكی گىوجاو هەروەها كە بە ئاساویص بذۆزرێتەوە 

ذەرەكان بە ضێىەی پلە پلە و بە گىێرەی پێىیستی خۆمان دروست وەكىو لەپێطذا باسمان كرد فۆڵ
 .دەكەیه

  
 
 
 
 
 
 

 دروست كردوی فایل لەواو فۆڵذەردا
 
 
 
 
 
 

 جىاڵوذوی فایلەكان بۆ واو فۆڵذەر
 
 
 
 
 
 
 
 

ئىجا لەواو فۆڵذەركەدا دیسان ماوسی الی  Cut یان لەسەر هێمای فایلەكە ماوسی الی ڕاست 
 . Copyراست و 

 

 هدەبڵ كلیك لەسەر فۆڵذەرەكە دەكەی. 
 .Openوەیان كلیكی الی ڕاست لەسەر هێمای فۆڵذەرەكە و ئىجا 

پەوجەرەی فۆڵذەرەكە دەكرێتەوە و هەمىو فایل و فۆڵذەری ترو دیڤایسەكان ویطان دەدرێت كە 
 .لەواویذان و ئەگەر بەتاڵیص بێت ئەوا هیچ ویطان وادرێت

 

 كە دەتەوێ فۆڵذەری تری تێذا دروست بكەیت ە بكەرەوەئەو فۆڵذەر. 
  كلیك لەسەرOrganize  ئىجا بكە لە ضریتی هێماكاوذاNew Folder هەڵبژێرە. 

 پاضان  Newوەیان لەواو فۆڵذەرەكەدا لە جێیەكی بەتااڵییذا كلیكی الی ڕاست بكە ئىجا 
Folder ضىێىەدا فۆڵذەرێك دروست دەبێت بە واوە بىەڕەتیەكەیەوە وسەرەوجام لە. 
  واوێكی گىوجاوی بذەرێ و دوگمەیReturn داگرە. 

 

 ئەو فۆڵذەری كە دەتەوێ فایلی تێذا دروست بكەیت بكەرەوە. 
  كلیكی الی راست لەجێیەكی بەتااڵییذا لەواو فۆڵذەرەكەدا بكە ئىجاNew  پاضان جۆرێك

 لەو فایلەی كەدەتەوێ هەڵذەبژێریت 

  داگرە واوێكی گىوجاوی بذەرێ و دوگمەی. 
 

 لەكە بكە بێ ئەوەی كلیك لەسەر هێمای فای
 .پەوجە البەریت

  دەبیىیتفایلەكە ڕاكێطە واو فۆڵذەرەكەوە و 
لەم  كە ڕەوگی دەگۆڕێت وەهێمای فۆڵذەر

كاتەدا تێكستێكی زاویاری دەردەكەوێت كە 
 .كرداری جىاڵوذوەكە ڕوون دەكاتەوە

  ماوسەكە بەرەاڵبكە 
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 مامەڵە كردن لەگەڵ ناوی فایل و فۆڵدەردا ٣-٤
 

 گۆڕیىی واو
 

گۆڕیىی هەمىو 
 واوەكە 

  لەسەر واوی فایلەكە یان فۆڵذەرەكە دوو جار
 دابگرە F2یاخىد ( وەك دەبڵ كلیك)كلیك بكە 

 هەمىو واوەكە ویطاوە دەكرێت 
 واوە تازەكە بىىوسە 

 

گۆڕیىی چەوذ 
 پیتێك لە واوەكە

 كىو خاڵی پێطىو لە كە واوەكە ویطاوە كرا وە
جیاتی ئەوەی هەمىو واوەكە بگۆڕیه كلیك لەو 
ضىێىەدا دەكەیه كە پیتەكاوی دەگۆڕیه و 

 وىوسیىەكە تەواو دەكەیه
 پیتەكاوی الی چاپی ماوسەكەوە بە دوگمەی 

 دەسڕیىەوە
   delپیتەكاوی الی راستی ماوسەكەش بە دوگمەی 

 دەسڕیىەوە

 

بەضێك لە واوەكە 
 ویطاوە بكەیت و

 بیگۆڕیت

  كلیك لەسەر سەرەتای یان كۆتایی واوەكە بكە
ە ڕوون كرایەوە، كلیكەكە ووەكىو لەپێطە

بەرمەدەو ماوسەكە ڕاكێطە بۆ ئەوسەر تا ئەو 
 .جێیەی مەبەستە

 واوەكە بگۆڕە واتە واوێكی تر بەسەریذا بىىسە. 
و یەكێك لە  گمەیووەیان بە بەكارهێىاوی د

 .تیطكەكان
تا  ەر تێكستی واوەكە بكەوەیان دەبڵ كلیك لەس

 ویطاوەبكرێت یكێبەض

 

دادەگریت یان كلیك لەجێیەكی بەتااڵیی  دوگمەی  كۆتایی واوگۆڕیه
 دەكەیت

 

 
 

Undo (پاضگەزبىووەوە) گێڕاوەوەی دواهەوگاو 
گۆڕیىی واو،  ومىوەگۆڕاوكاریەكت كرد وەكىو بۆ یان هەر جێیەكی تر  دێسكتۆپلەسەر ئەگەر 

 .یىە وەك خۆی لێ بكەیتەوەدەتىاویت ئەو گۆڕ
   
 
 
 

وگاوەكە سڕیىەوە هەئەگەر دوا ومىوەكراوە ڕستەكەش دەگۆڕێت بۆ  كە گۆڕاوكاریەكەیئەو بەپێی 
 .هەڵبژێریه Undo Deleteبێت ئەوا دەبێ 

 ڕاستەوخۆ دوای ئەی هەوگاوە كلیكی الی ڕاست بكە لە جێیەكی بەتااڵییذا . 
  ئىجاUndo Rename هەڵبژێرە. 

 .دابگرە Zو  Ctrlیاخىد دوو دوگمەی 
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 دێسكتۆپساز كردنی فایل و فۆڵدەرەكانی سەر  ٤-٤
 جىاڵوذوی فایل و فۆڵذەر

 .بەهەمىو الیەكذا بە ئازادی بجىڵێىرێه دێسكتۆپلەسەر هێمای فایل و فۆڵذەرەكان دەتىاورێت 
 
 
 
 
 
 

پێص ئەوەی ئەگەر لەكاتی ڕاكێطاوی فایل وەیان فۆڵذەركەدا پەضیمان بىیتەوە لە جىاڵوذوەكە 
 .ئەوا كارەكە دەپچڕێىێت دابگرە Escگمەی ودماوسەكە بەرەاڵبكەیت 

 
 چەوذ تێبیىیەك لەسەر جىاڵوذن

ك بجىڵێىرێت، بەهۆی ضێىەی ماوسەكەوە لەكاتی جىاڵوذوەكەدا واتىاورێت هەمىو ئۆبجێكتێ
 >هەوگاوەكەمان چ جۆرێكە لە جىاڵوذندەتىاویه بزاویه 

 

ئاماوجی جىاڵوذوەكە دەكەوێتە سەر درایڤێكی تر و ویىذۆكە لەوێ كۆپیەك  +  
 .دروست دەكات

بڕ جێگا قەد. دروست دەكرێت( قەدبڕێك) Short Cutلەو جێگەیەدا ضۆرت كەتێك   
بۆ فایل یان فۆڵذەرەكە دەگرێت و ڕێگا كىرتكەرەوەیەكە بۆ گەیطته بەو فایل یان 

 .لەجێی خۆی دەمێىێت ش هەرفۆڵذەرە و ئەسڵیەكە
ئەگەر  ومىوەوەكىو باسمان كرد هەمىو ئۆبجێكتێك واتىاورێت بجىڵێىرێت بۆ 

ك لەوێ بماوەوێ سەتڵی خۆڵەكە بخەیىە فۆڵذەرێكی ترەوە ئەوا ویىذۆكە قەدبڕێ
 .دروست دەكات

جێیەی ئێستا، كە ماوسەكە بەر  وئۆبجێكتەكە واتىاورێت بجىڵێىرێت بۆ ئە    
 .دەدەیت ئۆبجێكتەكە هەر لەجێی خۆیذا دەمێىێتەوە

 
 دێسكتۆپڕێكخستىی هێماكان لەسەر 

زۆر كار بكەیت پاش ماوەیەك هێماكان ئەوەوذە زۆر دەبه كە بەئاساوی  دێسكتۆپئەگەر لەسەر 
ت وادۆزیتەوە، بۆیە وا باضە بەڕێك و پێكی ڕیزیان بكەیه و ئەو بابەتاوەی لەیەك دەچه ض

 .بخرێىە واو فۆلذەرێكەوە
 
 
 
 
 
 
 

  ەكە كلیك لەسەر هێمای فایل یان فۆڵذەرێك بكە دێسكتۆپلەسەر 
  بەبێ ئەوەی پەوجە لەسەر ماوسەكە البەریت هێماكە ڕاكێطە بۆ جێگا تازەكەی بۆ

 .بۆ واو فۆڵذەرێك و ئىجا ماوسەكە بەرەاڵبكە ومىوە
ەوە، ڕەوگی فۆڵذەرەكە دەگۆڕێت و ویطاوەیەكی تیطك كاتێك هێماكە دەخەیتە واو فۆڵذەرێك

 .ردەكەوێت پاضان فایل یان فۆلذەرەكە دەچێتە جێگا تازەكەیدە

  لەجێیەكی بەتااڵییذا لەسەر
 .ەكە كلیكی الی ڕاست بكەدێسكتۆپ

  لەمێىیىەكەداSort By  هەڵبژێرە
دەتەوێ ڕێكیان  پاضان بەچ جۆرێك

 .بخەیت كلیك لەسەر ئەوە دەكەیت
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 داواوی چەوذ فایلێك لەواو فۆڵذەرێكذا
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ئەگەر فایلەكان لەپاڵ یەكذا بىون خێراتریه ڕێگا بۆ ویطاوەكردویان كلیك بەدەوریاوذا
 .هەر وەك چىارچێىەیەك دروست بكەیه بەدەوریاوذا ە البەریتبكە بێ ئەوەی پەوج

  خۆ ئەگەر لەیەكەوە دوور بىون ئەوا كلیكیان لەسەر دەكەیت یەك لەدوای یەك لەگەڵ
 .داCtrl داگرتىی دوگمەی 

 
 
 
 
 

  هەمىو كارەكاوی وەك ویطاوەكردن و ڕێكخسته و جىاڵوذن هەروەك فایل بۆ پەوجەرەی
 .فۆڵذەریص دەبێت

 وذوذا لە پەوجەرەی فۆڵذەردا ژمارەی هێما اڵكۆپی كردن یان سڕیىەوە یان جى لەكاتی
 . ندەردەكەوویطاوەكراوەكان بە بچىوكی 

 
 البردوی ویطاوەكردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هەمىو ویطاوەكردوەكە 
 البەریت

 .بكە دا لەسەر هەمان ڕووتەخت كلیك لەجێیەكی بەتااڵیی

لەسەر چەوذ ئۆبجێكتێك 
 ویطاوەكردوەكە البەریت

ئۆبجێكتاوە دەكەیت كە  ویك لەسەر ئەو كل دادەگریت Ctrlدوگمەی 
 .دەتەوێ ویطاوەكردویان لەسەر البەریت

 ئەو فایالوەی لەیەك دەچه  بۆ ئەوەی
بیاوخەیتە واو فۆڵذەرێكەوە جارێ لەو 
جێیەدا فۆڵذەرێكی تازە دروست بكەو 

 .واوی بىێ
  ئەو فایالوەی كە دەتەوێ بیاوجىڵێىیت

 .ویطاوەیان بكە

  بەماوسەكە بچۆرە سەر یەكێك لە هێماویطاوەكراوەكان و ڕایكێطە سەر هێمای
 .فۆڵذەرەكە

 هەر كە ڕەوگی فۆڵذەرەكە گۆڕا ماوسەكە بەرەاڵ بكە. 
 .بەم جۆرە فایلەكان دەچىە واو فۆڵذەركەوە
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 ئاوڕدانەوەیەك ٥-٤
 ڕێگەچارە ...دەتەوێ

 پاضان فایلەكە هەڵذەبژێریت Newماوسی الی ڕاست ئىجا  فایلێك دروست بكەیت
 Open ئىجا ی الی ڕاستدەبڵ كلیك لەسەر هێماكەی یان ماوس فایلێك بكەیتەوە

فایلێك یان پرۆگرامێك 
 دابخەیت

 پێكەوە دادەگریت F4و  Altیان   كلیك لەسەر 

فۆڵذەرێك دروست 
 بكەیت

 یان Folderپاضان  Newماوسی الی ڕاست ئىجا 
 New Folderئىجا  Organizeلە پەوجەری فۆڵذەرەكەدا دوگمەی 

واوی فایلێك یان 
 فۆڵذەرێك بگۆڕیت

 ەر تێكستی واوەكەی كلیك دەكەیت و واوەكەی دەگۆڕیتجار لەس دوو

فایلێك یان فۆڵذەرێك 
 بجىڵێىیت

ئەوەی پەوجە البەریت  ێكلیك لەسەر هێماكەی دەكەیت و ب
 ڕایذەكێطیت و لەجێ تازەكەیذا ماوسەكە بەرەاڵ دەكەیت 

 Sort Byماوسی الی ڕاست ئىجا  هێماكان ڕێك بخەیت
وذا كلیك دەكەیه وەك چىارچێىەیەك دروست كەیه یان بەدەوریا هێماكان ویطاوەبكەیت

 .دادەگریه یص Ctrlیەكەیەكە كلیك لەسەریان دەكەیه و 
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 ڕاهێنان ٦-٤

 بەڕێىەبردوی زاویاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕێكخستىی زاویاری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 بیرۆكەیەك بەردەوام دووبارەكردنەوەی

 دەبێتە باوەڕ

 شان قەناعەتپا

 نیكۆاڵوس ئێنكڵمان                                                                                  

 .ەكە فۆڵذەرێكی وىێ دروست بكەدێسكتۆپلەسەر  .5
 .ڕاهێىانواوی بىێ  .5
 .ضارەكاوی كىردستانواوەكەی بگۆڕە بە  .5
 .هەولێرەكە فایلێكی تێكست دروست بكە و واوی بىێ دێسكتۆپلەسەر  .6
 .دهۆكو  سلێماویو  كەركىكفایلی تری تێكست دروست بكەو واویان بىێ  سێ .7
 .ە و بیاوخەرە واو فۆڵذەری ضارەكاوی كىردستاوەوەفایلی تێكستەكان ویطاوە بك .8
 .فۆڵذەرەكە بكەرەوە تا فایلی تێكستەكان ویطان بذەیت .9
 .پەوجەرەی فۆڵذەرەكە دابخە .:

 .ركەوێتەد دێسكتۆپهەمىو پەوجەرە كراوەكان دابخە با  .5
 .كۆمپاویافۆڵذەرێكی وىێ لەسەر دسكتۆپەكە دروست بكە و واوی بىێ  .5
 .ەكەدێسكتۆپو هەمىو فایلەكاوی بخەرە سەر  ستان بكەرەوەفۆڵذەری ضارەكاوی كىرد .5
 .بخە بەپێی واوەكاویان ڕێك دێسكتۆپهەمىو هێماكاوی سەر  .6
 .بىون ویطاوەیان بكە ضارەكاوی كىردستاوذائەو فایلی تێكستاوەی لە  .7
 . كۆمپاویاوەفایلە ویطاوەكراوەكان بخەرە واو فۆڵذەری  .8
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 نۆتپادروست كردنی فایل بە د ٥    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خباڵو
 .دۆكىمێىتێك دروست دەكەیت چۆن ◄
 .وىوسیىی تێكست و دەستكبری كردوی ◄
 .سەیڤ كردوی دۆكىمێىت، چبپ كردن و داخستىی ◄

 :مەرجەكبن 
 تىاوبی كبركردن بە مێىیى و پەوجەرەكبن. 

 

 دۆكومێنتێكدروست كردنی  ١-٥
 چی یە؟ Notepad وۆتپبد
فۆرمبتی ) ANSIسبكبرتریه پرۆگرامی وىسیىی تێكستە، كە تێكست بە ضێىەی فۆرمبتی  وۆتپبد
 File وەكىو پبضكۆی فبیل txt.سەیڤ دەكرێت واتە وبوی فبیلەكە ئىجب  txt.*دەوىسێت و بە ( تێكست

Extension  تۆمبركردوی تێبیىی یبن وىسیىی  ئەم پرۆگرامە لە بەكبرهێىبوەكبوی .هەڵذەگرێت
 .یەكىرتەوبمە

 
ئەگەر تێكستێكی فۆرمبتكراو و یبن بەضێىەیەكی هىوەریمبن بىێت ئەوا ببضترە پرۆگرامی 

Wordpad ی ڤیستب یبخىد پرۆگرامێكی وىسیىی پرۆفێطىبڵ بەكبر بهێىیه. 
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 ەوە STARTگمەی ولەڕێی د وۆتپبدكردوەوەی 
 

   
 
 
 

دەوىسیه و دەبڵ كلیك لەسەر هێمبی وۆتپبدەكە دەكەیه  Notepadیبن لەخبوەی گەڕاوذا 
 .لەسەرەوە

 
 دروست كردوی دۆكىمێىتێكی تێكست

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەروەهب دەتىاویه دۆكىمێىتێكی تێكست دروست بكەیه ئەویص لەڕێی
START-All Programs-Accessories-Notepad 

می وۆتپبدەكە دەكرێتەوە كە پەوجەرەیەكی بەتبڵ لەخۆدەگرێت و بەضێىەیەكی كبتەدا پرۆگرالەم 
 .توبوێكی تری بىێی تدەكەیت دەتىاوی ێت، كبتێ سەیڤیری لێ دەو Untitledەتی وبوی ڕبىە

 

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە لە ضریتی
  All Programsتبسكذا ئىجب 

 سەر  بچۆرە Accessoriesپبضبن Notepad 

 یبن لەوبو فۆڵذەرێكذا بكە ەكەدێسكتۆپ ەسەرل ەتباڵییذاب ەجێیەكیراست ل یال یكیكل 
  دا بچۆرەسەر ێىیىم ۆوتێكستكلەNew  ئىجبText Document. 
 بجێكتەكە وبو بىێئۆ. 
 بۆ كردوەوەی پرۆگرامەكە دەبڵ كلیك لەسەر هێمبی تێكستەكە بكە. 
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 و ڕاست كردنەوەی( دەق)نوسینی تێكست  ٢-٥
 وىسیىی دەق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Word Wrap تێبیىی لەسەر دێڕضكبن 
 Wordئىجب  Formatكەوێت ببضتر وایە دێڕضكبن ئەكتیڤ بكەیه، دەر كە لەببرتربۆ ئەوەی دەقە

Wrap. 
  یەك لەدێڕێكذا جێی وەبێتەوە بەضێىەیەكی ئۆتۆمبتیكی دەچێتە دێڕی تبزەوەوضەكبتێك. 
  ئەگەر خۆت بتەوێت بچیتە دێڕی تبزەوە یبن دێڕێكی بەتبڵ بەجێ بهێڵیت دوگمەی

Return دادەگریت. 
 دێڕەكبن خۆیبن  یىی دەقێك پەوجەرەكە گەورە یبن بچىوك بكەیتەوەئەگەر دوای وىس

 .دەگىوجێىه
 

 Cursorكۆوترۆڵ كردوی جێىیطبوذەر 
 جىوڵەی جێىیطبوذەرەكە دوگمەكبن

  وەیبن   است یبن چەپ وەیبن دێڕێك بۆ سەرەوە یبن خىارەوەڕهێمبیەك بەالی 
Home  یبنEnd سەرەتب یبن كۆتبیی دێڕ 

Page Up یبنPage 
Down  بۆ سەرەوە یبن بۆ خىارەوە( بەقەدەرضبضەكە)پەڕەپەڕە 

Ctrl   یبن  استڕبۆ الی چەپ یبن بۆ الی  وضەیەك 
Ctrl+Home  یبن

Ctrl+End 
 سەرەتب یبن كۆتبیی دەقەكە

 
وذوی سكرۆڵەكە اڵبەجى. بەكلیك كردن لە جێیەكی دەقەكە، جێىیطبوذەرەكەش دەچێتە ئەوێ 

 .دەردەكەونقەكە پبرچەكبوی تری دە
 

 وىسیىێكتێئبخىیىی 
 
 
 
 

  بەهۆی كیبۆردەكەوە ئەو دەقەی دەمبوەوێ دەیىىسیه، كبتێك هێمبیەك یبن پیتێك
دەوىسیه لە ضىێىی وىسیىەكەدا هێڵێكی ستىوی دادەگیرسێ و دەكىژێتەوە پێی دەوترێ 

 .پبڵ بەو هێڵەوە دەوێو وىسیىەكەمبن  Cursorجێىیطبوذەر 
 ڕاست دەكەیىەوە ەكبن بە دوگمەی  ڵلەكبتی وىسیىذا هە. 
  چەوذ درێژیص بێت مەگەر وب دەبێ پرۆگرامەكە بە یەك دێڕ هەردەوىسێ لە بىەڕەتذا

بیگۆڕیه، خۆ دەضتىاویه خۆمبن بچیىە دێڕی تبزەوە، واتە دێڕضكبن دا  Formatلەژێر 
 .Returnسەری دێڕ بە داگرتىی دوگمەی 

 

 ضىێىەوە كە وىسیىی پێىە دەلكێىی وجێىیطبوذەرەكە بخەرە ئە. 
 هەر دەمێىێتەوە و پبڵی  دەست دەكەیت بەوىسیه و وىسیىی دوای جێىیطبوذەرەكە

   .پێىەدەورێ
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 ویطبوەكردوی پبرچەدەقێك
 كیبۆرد مبوس
  كلیك لەسەرەتب یبن كۆتبیی دەقەكە

 .بكە
  بەمبوسەكە بەسەر دەقەكەدا بڕۆ بێ

 .ئەوەی پەوجە البەریت
 مبوسەكە بەرەاڵبكە. 

 

  جێىیطبوذەرەكە بخەرە سەرەتب یبن
 .كۆتبیی دەقەكەوە

 دابگرە  دوگمەی. 
 بوذەرەكە بخەرە كۆتبیی یبن جێىیط

 .سەرەتبی دەقەكەوە
  بەرەاڵبكە دوگمەی. 

 
بە داگرتىی ( مبوس، كیبۆرد)جێىیطبوذەرەوە بەهۆی داگرتىی یەكێك لە كۆوترۆڵ كەرەكبوی 

 . وەیبن كلیك كردن لەهەر جێیەك بێت ویطبوەكردن الدەچێت     دوگمەی
 

 وەبكەیت ئەویص بە داگرتىی هەردوو هەمىو دەقەكە دەتىاویت بە خێراتریه ڕێگب ویطب
 .Ctrl+Aدوگمەی 

  خێرا ویطبوە دەكەیت بە دەبڵ كلیك كردن لەسەری وضەیەك. 
 

 سڕیىەوەی بەضێك لەدەق

 
بۆ داپۆضیىی بەضێك لە دەقێك بە دەقێكی تر، ئەو بەضە ویطبوەدەكەیه و دەست دەكەیه بە 

 (دەسڕیىەوە)واتە دەقەكەی پێطىو دادەپۆضیه وىسیه 
 

 (وىسیه بێت یبن سڕیىەوە)وەوەی هەوگبوێك اگێڕ
 .دەتىاویه بەكبربهێىیه Ctrl+Zفەرمبن  دواهەمیطە بۆ گێڕاوەوەی 

تەوهب هێمبكە  Ctrl+Zئەگەر پبرچە دەقێك بسڕیتەوە و پبضبن یەك هێمب بسڕیتەوە ئەوا 
 .دەگێڕێتەوە، چىوكە ئەوە دوا فەرمبن بىوە

 
 
 

استی ڕسڕیىەوەی هێمبی الی 
 جێىیطبوذەرەكە

 دابگرە Delدوگمەی 

سڕیىەوەی هێمبی الی چەپی 
 جێىیطبوذەرەكە

 دادەگریت دوگمەی 

 .دادەگریت یبن   Delدوگمەی  سڕیىەوەی دەقە ویطبوەكراوەكە
سڕیىەوەی دێڕەكبوی پبش 

 جێىیطبوذەرەكە
Ctrl+Del 

سڕیىەوەی دێڕەكبوی پێص 
 جێىیطبوذەرەكە

Ctrl+ 
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 سەیڤ كردنی دۆكومێنتێك ٣-٥
 كردوی دەقێك سەیڤ

 
 

لەم كبتەدا ئەو دەقە لەسەر هبرددیسكەكە سەیڤ دەبێت واتە تۆمبر دەكرێت، دەقی پێطىوتر 
 . لەژێر هەمبن وبودا دادەپۆضرێت واتە دوا دەق دەمێىێتەوە لە هەمبن ضىێىذا

دروست كردبێت ئەوا ویىذۆكە وبوێك پێطىیبر دەكبت و لەوێ  دێسكتۆپئەگەر فبیلەكەت لەسەر 
 . دەكبت سەیڤی

 
 سەیڤ كردوی دەقێك بە وبوێكی ترەوە 

گۆڕاوكبریەك لە دۆكىمێىتێكذا دەكەیت بەاڵم دەتەوێ ڤێرژوەكەی پێطىوضت هەر بمێىێ، لێرەدا 
 .دۆكىمێىتەكە بە وبوێكی ترەوە سەیڤ دەكەیت

 
 
 
 
 
 
 

كۆوەكەدا سەیڤ دەبێت، مەگەر  ەضىێى بەضێىەیەكی بىەڕەتی فبیلە تبزەكەش لەهەمبن 
 .Browse Foldersبەكلیك كردن لەسەر  ضىێىەكەی بگۆڕیت خۆت

 
 سەیڤ كردوی دەقێك لە ضىێىێكی تردا

بۆ ئەوەی لە فەوتبن  ومىوەزۆر جبر لەجێی خۆیبیەتی فبیلێك لە ضىێىێكی تردا سەیڤ بكەیت، بۆ 
 .بیپبرێزیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلیك لە خبڵی مێىیىFile  ئىجبSave  بكە یبنCtrl+S دابگرە. 
 

  لەژێر خبڵی مێىیىیFile  دا
Save As هەڵبژێرە. 

  لە خبوەیFile name دا 
 .وبوی دۆكىمێىتەكە بىىسە

  كلیك لەسەر دوگمەیSave 
 .بكە

  كلیك لەسەرBrowse 
Folders بكە. 

  لە ضریتی هێمبكبوذا كلیك
 .بكە New Folder لەسەر 

یبن مبوسی الی ڕاست لە جێیەكی 
یی لە پەوجەرەی دیبلۆگەكەدا اڵبەتب
 Folderپبضبن  Nweئىجب  و بكە

 .هەڵبژێرە
 و بىێفۆڵذەرەكە وب. 
  كلیك لەسەر دوگمەیSave 

 . دوگمەی بكە یبن
 .دابگرە
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 چاپ كردن و داخستنی دۆكومێنتێك ٤-٥
 

 چبپ كردوی دۆكىمێىت
 
 

  
 .ێكی بىەڕەتی دەوبسێ و ئەویص هەڵذەبژێرێت Printerویىذۆكە هەمیطە چبپكەر 

 
 داخستىی دۆكىمێىتەكەو وۆتپبد

 .پەوجەرەی وۆتپبدیص هەروەك هەمىو پەوجەرەیەكی تری ویىذۆ دەتىاورێت دابخرێت لەڕێی
 
 
 
 

 نۆتپاد بەكارهێنانێكیچەند  ٥-٥
 

  گەڕان لە دەقێكی وۆتپبددا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی وضەجبرێكی تر دوا  F3ئەگەر پەوجەرەی گەڕاوەكەت داخست، ئەوا بە داگرتىی دوگمەی  
 .كە دۆزرابۆوە ویطبن دەدرێتەوە

        
 
 
 

  كلیك لە خبڵی مێىیىFile  ئىجبPrint  بكە یبنCtrl+P دابگرە. 
  ئىجب كلیك لەسەر دوگمەیPrint بكە. 

 

  بكە وەیبن   كلیك لەسەر هێمبیAlt+F4 

  كلیك لەخبڵی مێىیىEdit  بكە ئىجبFind. 
  Ctrl+Fیبن 
  یە دەوىسیت كە بەدوایذا دەگەڕێیتەوضلەخبوەكەدا ئەو 
  دەتىاویت دیبری بكەیت بەرەوخىار یبن بەرەوژوور بگەڕێت وەیبن گەورەو بچىوك

 ڕەچبو بكرێت یبن وب كەوضەوىسیىی 
  كلیك لەFind Next بكە 
  بەدووببرە كلیك كردوەوە لەسەرFind Next ی داهبتىو دەدۆزێتەوەوضە 
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 دۆزیىەوە و لەبری داوبن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تر یهەوذێ بەكبرهێىبو

 
پەوجەرەیە ویە بەڵكى بۆ  وبۆ ئەئەو گۆڕاوكبریبوەی لە دێڕضكێه و فۆوتەكبوذا دەكرێت، تەوهب 

 .كە دەكرێىەوە ەهەمىو فبیلە تبزەكبویط

  Fontبكە ئىجب  Formatكلیك لە خبڵی مێىیى   فۆوتەكبن
 ەدا ئەو فۆوتەی دەمبوەوێ هەڵی دەبژێریه لەپەوجەرەی دیبلۆگەك

 دەكەیه OKو
 سەرپەڕە و پێپەڕە
Header, Footer 

  كلیك لەسەر خبڵی مێىیىFile  بكە ئىجبPage Setup ،
دووخبوە  ذاكە لەبەضی خىارەوەی پەوجەرەیەكی دیبلۆگ دەكرێتەوە

هەن كە زاویبری تێذا دەوىسرێت وەكىو ژمبرەی الپەڕەكەو وبوی 
وهب لەگەڵ ەكە دەروبكەون تەم زاویبریبوە لەسەر ضبضفبیلەكە، ئە

 .چبپ كردوذا وەبێت
ێذا بێت، لەوێذا دەتىاویه كبت و بەروار داغڵ ىجێىیطبوذەرەكە لەهەرك بەروار و كبت

 بكەیه
  كلیك لەسەر خبڵی مێىیىEdit  بكە و ئىجبTime/Date  وەیبن

 دادەگریه F5دوگمەی 
دروست كردوی 

 فبیلێكی وىێ
 ەر خبڵی مێىیى كلیك لەسFile  بكە ئىجبNew  وەیبنCtrl+N 

 .Ctrl+Oوەیبن  Openبكە ئىجب  Fileكلیك لەسەر خبڵی مێىیى   كردوەوەی فبیلێك
  پەوجەرەیەكی دیبلۆگ دەكرێتەوە كە فبیلەكبوی تێذایەو بە دەبڵ

 كلیك فبیلێك دەكەیىەوە

  كلیك لەخبڵی مێىیىEdit  بكە
 .Replaceئىجب 

 Ctrl+Hوەیبن 
  دەوىسیه یە وضەلەسەرەوە ئەو

دەگەڕێیه بەدوایذا پبضبن ئەو كە 
یەی كە جێی دەگرێتەوە وضە

 .دەوىسیه

  كلیك لەFind Next بكە 
  كە دۆزرایەوە ئەم ڕێگبیبوەمبن لەبەردەستذایەوضەئەگەر: 

  بە كلیك لەسەرReplace  یەی كە دۆزراوەتەوە جێی دەگیرێتەوە بە وضەئەو
 .كەی دووەموضە

  بە كلیك لەسەرReplace All  ەوەو ىكبوی وبو دەقەكە دەدۆزرێوضەهەمىو
 .دەگیرێتەوە بنجێی

  بە كلیك كردن لەسەرFind Next ی داهبتىو دەدۆزرێتەوە بە بێ ئەوەی وضە
 .گۆڕاوكبریەك ڕوو بذات
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 ئاوڕدانەوەیەك ٦-٥
 ڕێگبی تر چبرەڕێگە ...دەتەوێ

دۆكىمێىتێكی تێكست دروست 
 بكەیت

Start - All Programs – 
Accessories - Notepad 

ئىجب  Newمبوسی الی راست 
Text Document 

 Openمبوسی الی راست  سەر هێمبكەیدەبڵ كلیك لە فبیلێك بكەیتەوە
دوا هەوگبو دووببرە 

 بكەیتەوە
Edit – Undo Ctrl + Z 

 File – Save دەقێك سەیڤ بكەیت
File – Save As 

Ctrl + S 

 File - Print Ctrl + P دەقێك چبپ بكەیت
 Alt + F4یبن   File – Exit دۆكىمێىتێك دابخەیت

 Edit – Find Ctrl + F یەكذا بگەڕێیتوضەبەدوای 
یەكی تر وضەیەك لەبری وضە

 دابىێیت
Edit – Replace Ctrl + H 

 -- Format – Font فۆوتەكبن بگۆڕیت
--  File – Page Setup گۆڕیىی سەرپەرە و پێپەرە

 Edit - Time/Date F5 تیبوىسیىی بەروار و كبت
لە وۆتپبتذا فبیلێكی تر 

 دروست بكەیت
File – New Ctrl + N 

پبتذا فبیلێكی تر لە وۆت
 بكەیتەوە

File – Open Ctrl + O 
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 ڕاهێنان ٧-٥
 دروست كردوی دۆكىمێىتێكی تێكستی سبكبر و چبپ كردوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 چراخ داجارێ بۆ وەخاومدا

 نیە وەبان هەردوو چاومدابپا

 مەواچە موژەت تێشتەرەن جە خار

 ئەندامم مدەرۆ ئازار  بای گەڵ

 بێسارانی                                           

 گیانە لەپرخەی خەوی خاومدا

 پێ بنێ وەبان هەردوو چاومدا

 مەڵێ برژانگت تیژە وەك چقڵ

 ئەچەقێتە پێی نازكی وەك گوڵ

 وەرگێڕانی پیرەمێرد                                           

 .ەكە دۆكىمێىتێكی تێكست دروست بكە و وبوی بىێدێسكتۆپلەسەر  .6
 .و دەقێكی كىرتی تیب بىىسەفبیلەكە بكەرەوە  .6
 .دێڕضكێه ئەكتیڤ بكە .6
 .دا بەرواری ئەمڕۆ داغڵ بكە و فبیلەكە سەیڤ بكەەلە كۆتبیی دەقەك .6
 .استی بكەرەوەڕكەمێك گۆڕان لە دەقەكەدا بكە و ئەگەر هەڵەت كرد  .6
 .فۆوتێكی تر هەڵبژێرە و بب دێڕی یەكەم گەورەتر بێت .5
 .فبیلەكە بە وبوێكی ترەوە سەیڤ بكە .5
 .كە چبپ بكە و وۆتپبد دابخەدەقە .5
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 كاركردن بە پەوجەرەی فۆڵذەر  ٦     
 
 
 

 ی خىارەوە دەبیي:ەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵً
 .ئاضٌابىوى بە درایڤەكاى ◄
 جن و جۆڵ لە پەًجەرەی فۆڵذەردا. ◄
 .گۆڕیٌی ڕوخساری ًاواخٌی پەًجەرە ◄
 .ڕێكخستي و سەفتە كردًی هێواكاى لە پەًجەرەی فۆڵذەردا ◄

 هەرجەكاى: 
  بە هێٌیى و پەًجەرەكاى.تىاًای كاركردى 
 .دروست كردًی فایل و فۆڵذەر و كاركردى لەسەریاى 

 

 كاوی درایڤ و فۆڵذەر و فایلبىاغە ١-٦
 درایڤ و فۆڵذەر و فایل چیي؟

 درایڤی خۆجێیی
 یاى

 هارددیسك

زاًیاری كاردەكات، ئەو زاًیاریاًەش دەبێ لە جێیەكذا هەبي كۆهپیىتەربە 
بریتیە لە  Driveدرایڤ   .Deviceزگایەك وەیا هەڵگیرابي لەسەر جۆرە دە

كە ( …,CD, DVD, USBًاوەًذێكی دەرەكی وەكىو)وەیاى  هارددیسكێك
 بەضێىە و فۆرهاتێك زاًیاری هەڵذەگرى.

، ك لەالیەى سیستەهەكەوە بە پیتێك دەست ًیطاى دەكرێتەزگایەهەهىو د
ئەگەر ە بۆ ًوىًوەردەگرى  Dوە  Cبەضێىەیەكی ئاسایی هارد دیسكەكاى پیتی 

 دوو هارددیسكواى هەبێت.
وە هەروەها، لەًاو  ئٌجا درایڤەكاًی تریص پیتەكاًی دوای ئەهاى وەردەگرى

بۆ هەر درایڤێك لە سیستەهەكەدا  My Computerفۆڵذەری كۆهپیىتەردا 
 ئۆبجێكتێك ًیطاى دەدرێت

    
 تۆڕدرایڤ

Network drive 
، بەهەهاى ضێىە ە بەسترابىوئەگەر كۆهپیىتەرەكەت بە تۆڕێكی كۆهپیىتەرەو

درایڤی تر دەردەكەوى كە لەڕاستیذا  My Computerلە فۆڵذەری كۆهپیىتەردا 
 .داتاكاى لەسەر كۆهپیىتەری ترى و ئازاد كراوى

 
ڕێك  و كرێتدەێی فۆڵذەر و فۆڵذەری خىارترەوە بەش بەش ڕهەهىو درایڤێك لە )پێڕست( فۆڵذەر

ە بەدوای یەكذا دێي بە پێی پێىیستی رێت، ژهارەی ئەو فۆڵذەراًەی كدەخ
 دەگۆڕێت.

فۆڵذەریص بە هێواكەیذا دەًاسرێتەوە لەهەهاى كاتذا فۆڵذەری 
و سەتڵی خۆڵ هێوای جیاوازی خۆیاى هەیە  دێسكتۆپوەكىو 

 ذا باسواى كرد.ەهدوو فەسڵیوەكىو لە
لەسەر هارددیسكەكە دوو جۆر فایل هەى، جۆرێكیاى پێىیستە بۆ پێكەوە  فایل

 جاى و دروست كاركردًی سیستەهەكە و پرۆگراهەكاى. گىً
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جۆرەكەی تریاى ئەو فایالًەى كە بەكارهێٌەر دروستیاى دەكات، وەكىو 

      دۆكىهێٌت و وێٌە و ...
 قەبارەی فایل و فۆڵذەر و درایڤ

فایل و فۆڵذەر یاى هەر درایڤێك یاخىد بۆ ًوىوًە كارتێكی هێوۆری قەبارەیەكی دیاری كراوی 
یە، زاًیٌی قەبارەش گرًگە بۆ ًوىوًە فایلێك ئەگەر بزاًیت زۆر گەورەیە ئەوا ًاردًی بە هە

ئیوایڵ ئاساى ًابێ و لەواًیە هەر ًەًێردرێت، هەروەها زاًیٌی قەبارەی درایڤ یاى كارتی 
 هێوۆری گرًگە تا بزاًیت چەًذ و چی تیا سەیڤ بكەیت.

ًاوە  ژهارە ًزیكەییەكەی كىرتە ًاو
 یًزیكەییەكە

 ژهارەكە لە ڕاستیذا

كیلۆبایت 
Kilobyte 

K  یاىKB 1000 210یاى  1024 هەزار 

هێگابایت 
Megabyte 

M  یاىMB 1000000 220یاى  1047576 هیلیۆى 

گێگابایت 
Gigabyte 

G یاى GB  1000000000 230یاى  1073741824 هلیار 

تێرابایت 
Terabyte 

T  یاى TB  1000000000000 240یاى  1099511627776 بلیۆى 

 
 سىودی چیە؟ Pathڕێڕەو 

یاى فۆڵذەرەكە لە كىێذا  واتە پێواى دەڵێ فایل اتًیطاى دەدضىێٌی فۆڵذەرو فایلەكاى  ڕێڕەو
داًراوە پلە بە پلە لەپێطذا واتە لەسەرەوە پیتی هارددیسكەكە ئٌجا ئەو فۆڵذەراًەی لە 

هێڵێكی كەوتىو بەالی چەپذا واتە  ەخىاریەوە دێي، هەهىو پلەیەكیص یاخىد هەهىو فۆڵذەرێكیص ب
 جیادەكرێتەوە لە پلەكاًی سەرو و خىاروی خۆی. \ دوگوەی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕێڕەو
 D:\كۆهپاًیا\كڕیي\پەڕاوگەی برایاىواتە وێٌەكەی سەرەوە بەم ضێىەیە دەبێت: 
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 ڕێساكاًی ًاوًاًی فایل و فۆڵذەر
  هێوا درێژ بي. ٥٥٥ًاوی فایل و فۆڵذەر دەضێي هەتا 
 م هێوایاًە ڕێگەپێذراوى:ئە 

 Special character هێواتایبەتیەكاى ژهارەكاى پیتەكاى
A-Z هەروەها a-z  

 واتە هەهىو پیتەكاى
0 - 9  

 هەهىو ژهارەكاى
هەهىو هێوا تایبەتیەكاى بە كۆها و بالًك )بەتاڵ( 

 یطەوە
 / \جگە لەم هێوایاًە كە ڕێگەیاى پێ ًادرێت:   " | > < ؟ * : 

 ًوىًەە گەورە یاى بە بچىوك بٌىسرێي بۆ ڤیستا هیچ جیاوازیەكی ًیە، بۆ پیتەكاى ب 
COMPANY  وcompany .هەهاى ًاوى بۆ فۆڵذەرێك 

 .بالًك )بەتاڵ( لەسەرەتا یاى لە كۆتایی ًاودا ئۆتۆهاتیكی الدەبرێت 
 MAC-OSیاى  UNIXبۆ گۆڕیٌەوەو كۆپی كردًی فایل لەگەڵ ئۆپەرێتیي سیستەهی تردا وەك 

 ٨، هەروەها درێژیی ًاوەكە لە يو هێوا تایبەتیەكاى بەكار ًەهێٌرێ )بالًك(وایە بەتاڵ باضتر
 هێوا تێٌەپەڕێت و گەورەو بچىوك ًىسیي ڕەچاو بكرێت.

 چیە؟ File extensionپاضكۆی فایل 
هەهیطە پاضكۆیەكی لەگەڵذایە كە بە خاڵێك لەًاوەكە جیا كراوەتەوە لە ویٌذۆدا ًاوی فایلەكاى 

استەوە تا دەگاتە خاڵێك ئەوە ڕاستی ًاوەكەدا واتە لەالی ڕلەالی 
پاضكۆكەیە، پاضكۆكاًیص پەیىەستي بە پرۆگراهەكاًەوە كە 

 :ًوىًەدروستیاى دەكەى، بۆ 
.bmp Bitmap فایلی وێٌە 

.txt دۆكىهێٌتی تێكست 

.exe  فایلی پرۆگرامExecutable File 
.pdf فایلی ئەدۆبە بۆ دۆكىهێٌت 

  
 ی پاضكۆی فایلەكاىًیطاًذاً

، ئەهەش بەباش ًازاًرێت چىًكە بۆی يەتی پاضكۆی فایلەكاى ًیطاى ًادرێڕبە ضێىەیەكی بٌە
كلیك بكەیت و ڤایرۆسی تێذا بێت، لەبەر ئەوە پاضكۆی فایلەكاى بەم  exe.هەیە فایلێكی 

 :ًیطاى دەدەیي ضێىەیەی خىارەوە
 
 
 
 
 
 
 

تەًها ًاوی فایلەكە ًیطاًە دەبێت واتە  Selectهەهیطە كە فایلێك ًیطاًە دەكەیت 
خاڵەكەو پاضكۆكەی وەك خۆیاى دەهێٌٌەوە هەگەر خۆت ئەواًیص پاضاى ًیطاًە بكەیت ئەهەش 

بێ گۆڕیٌی پاضكۆكەی و ئیتر بەو پرۆگراهەی پێطىو  كارئاساًیەكە بۆ خێرا گۆڕیٌی ًاوی فایل
 .ًاخىێٌرێتەوە

 

 كلیك لەسەر دوگوەی  لە پەًجەرەی فۆڵذەرێكذا لەسەر ضریتی هێواكاىOrganize 
  Folder and Search Optionsئٌجا بكە 

   كلیك لەسەر تۆهارگایtab  یView  ئٌجا چىارگۆضەی هەڵبژاردًی بكەHide 
extensions for known file types بكە ًاچاالك 

  كلیك لەOK بكە      
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 بەكارهێىاوەكاوی فۆڵذەر ٢-٦
 ەرەیەكی فۆڵذەركردًەوەی پەًج

 
 
 

 وەیاخىد
 
 
 
 
 
 

 
 My Computerفۆڵذەری 

 
 بەضەكاًی پەًجەرەی فۆڵذەر

ی ئەو ڕێڕەوئەو فۆڵذەرەی كەتێیذایي ًیطاى دەدرێت واتە لێرەدا ًاوًیطاًی  ضریتی ئەدرێس
 ردەخات كە ئێستا لەًاویذایيەفۆڵذەرەهاى بۆ د

 ێیيڕفۆڵذەردا بگەلەم خاًەیەدا دەتىاًیي بەدوای فایل و  خاًەی گەڕاى
لەڕێی دوگوەكاًی سەر ئەم ضریتەوە زۆر كاری گرًگ جێبەجێ دەكرێت و  ضریتی هێواكاى

 ئەو فۆڵذەرەی دەتەوێ بیكەیتەوە دەبڵ كلیكی لەسەر بكە 

 دادەگریي دوگوەی تیطكەكاى ًیطاًەی دەكەیي و دوگوەی بە وەیاى 

  فۆڵذەریComputer  دەكەیٌەوە بە ڕێگەیەكی خێرا ئەویص بە داگرتٌی دوو دوگوەی

ەهاى و هەهىو فایلەكاًی سەر كۆهپیىتەرەك بگەیٌە لێرەوە دەتىاًیي  Eو  
 بیاًكەیٌەوە 
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 دوگوەكاى بە پێی ئەو فایلەی ًیطاًەی دەكەیي دەگۆڕێي
 لێرەدا ًاواخٌی ئەو فۆڵذەرەی ًیطاًە كراوە ًیطاى دەدرێت ًاواخي

بەضی ئەم جێ و 
 جێ كردى

خێرایی لەجێیەكەوە بۆ جێیەكی تر بچیت لەم بەضەدا دەتىاًرێت زۆر بە
 واتە لە درایڤێكەوە بۆ درایڤێكی تر وەیاى لە فۆڵذەرێكەوە بۆ فۆڵذەرێكی تر

  سەرەوەیذا لیستەی لیٌكەپەسەًذەكاًی لەبەضیFavorite Links 
 تێذایە 

  فۆڵذەركاىلیستی Folders  پێكهاتەی درایڤ و فۆڵذەرەكاى
ًیطاى دەدرێت و ًاواخٌیص لەخۆدەگرێت و لێرەدا تەًها فۆڵذەر 

 وەكىو فایل لە بەضی ًاواخٌذا 
ئەو هێوایەی كە ًیطاًە كراوە لێرەدا زاًیاری لەبارەیەوە ًیطاى دەدرێت  بەضی زاًیاری

 سەیڤ كراو و بەضی بەبەتاڵ هاو لەسەر دیسكەكە.وەكىو گەورەیی و 
 بەكارهێٌەر و فۆڵذەری گطتیفۆڵذەری 

لەژێر فۆڵذەری هەر بەكارهێٌەرێك فۆڵذەرێك دروست دەكات  بەضێىەیەكی بٌەڕەتی ویٌذۆ بۆ
C:\Users  و ًاوی بەكارهێٌەرەكەش هەڵذەگرێت و تایبەتە بەو بەكارهێٌەرە.دا 

ئەو فۆڵذەراًەی لەخىار ئەم فۆڵذەرە تایبەتەوە دێي لەالیەى زۆربەی پرۆگراهەكاًەوە پێطٌیار 
 دەكرێت بۆ سەیڤ كردًی فایلەكاى.

واتە  هافیاى هەیە Administratorرە تەًها بەكارهێٌەرەكە خۆی و بەڕێىەبەرلەسەر ئەم فۆڵذە
هەگەر هافی  هافی ًىسیي و گۆڕیي، جگە لەهاى بەكارهێٌەرەكاًی تر لێرە هافیاى ًیە

 .پێذرابێتبەڕێىەبردًیاى 
بۆیە ئەگەر فایلێك سەیڤ بكەیت كە هەهىو بەكارهێٌەرەكاًی سەر كۆهپیىتەرەكە بتىاًي هافیاى 

 .سەیڤی دەكەیت Publicسەری هەبێت ئەوا لەژێر گطتیذا لە
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 فۆڵذەری بەكارهێٌەر و فۆڵذەری گطتی

 
 دەستواى پێیاى بگات ئەم فۆڵذەراًە لە چەًذیي ضىێٌذا بەرچاو دەخرێي بۆ ئەوەی خێرا

 لە ضریتی ئەدرێسذا كاتێك ئەو فۆڵذەرە دەكرێتەوە 
  هەروەها وەك فۆڵذەرێكی ژێر  تۆپدێسكلەلیستی فۆڵذەرەكاًذا وەك فۆڵذەرێكی ژێر

C:\Users  
  لە ژێر لیٌكە پەسەًذ كراوەكاًذا 
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 كردوەوەی درایڤ و فۆڵذەر و فایل ٣-٦
 گەیطتي بە فایل لەڕێی درایڤ و فۆڵذەرەوە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بىو ئەوا بە دەبڵ كلیك دەتىاًیت بیكەیتەوە. دێسكتۆپخۆ ئەگەر فۆڵذەرەكە لەسەر 
 

اى لە فۆڵذەرێكذا البردبێت هەًذێك جار ڕێك دەكەوێت كە ًاواخٌی فایلێكو ًوىًەئەگەر بۆ 
یاى بە كلیك كردى  F5فۆڵذەرەكە هێطتا ضێىەیەكی پێطىو ًیطاى دەدات، لێرەدا دەتىاًیي بە 

 فۆڵذەرەكە تازەبكەیٌەوە و ضێىەی ئێستای ًیطاى بذات.  لەسەر هێوای 
 

بەتاڵ بێت و  DVD یاى  CDلەكاتێكذا درایڤی 
لەسەر بكەیي ئەوا پەًجەرەیەكی  كلیكی

 DVDیاى   CDبۆ دەكرێتەوە كەلۆگواى ەیاد
 Cancelبخەیٌە ًاو درایڤەكەوە بە كلیك لەسەر 
 دەگەڕێیٌەوە سەر پەًجەرەی فۆڵذەرەكە.

 
 چەسپاًذًی پرۆگراهە بٌەڕەتیەكاى بۆ كردًەوەی فایل

ك بیكاتەوە ئەوا كاتێ دەهاًەوێ فایلێك بكەیٌەوە، ویٌذۆكە ًازاًێت بە چ پرۆگراهێ
 پەًجەرەیەكی دیالۆگ دەكرێتەوە بۆ ئەم هەبەستە.

 
 

 
 
 

  كلیك لەسەر دوگوەیSTART  بكە ئٌجاComputer و  دوگوەی  ردوووەیاى هەE  
 بكەیتەوە Computerتا فۆڵذەری پێكەوە دابگرە 

 لە فۆڵذەری كۆهپیىتەردا كلیك لەسەر ئەو درایڤە بكە كە هەبەستتە 
 كلیك بكە Open ێٌیىه ۆًتێكستكوەیاى هاوسی الی ڕاست لەسەر هێوای درایڤەكەو 

 ەبڵ كلیك لەسەر كاتێك ًاواخٌی درایڤەكە بە فۆڵذەرو فایلەكاًیەوە ًیطاى دەدرێت د
 ئەو فۆڵذەرە بكە كە دەتەوێ بیكەیتەوە

  هەر بەم جۆرە ئەو فۆڵذەراًەی خىار ئەهیطەوە دەكەیتەوە تا دەگەیتە ئەو فایلەی كە
 دەتەوێت

  فایلەكە دەكەیتەوە بە دەبڵ كلیك یاى هاوسی الی ڕاست ئٌجاOpen 
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چاالك بكە و  ٦لە ئیٌتەرًێتذا بگەڕێیت بە دوای پرۆگراهێكذا خاڵی هەڵبژاردًی وەیاى بۆ ئەوەی 
 بكە.  OKكلیك لەسەر 

 
 گۆڕیٌی پرۆگراهە بٌەڕەتیەكاى بۆ كردًەوەی فایل

وێٌەكاى بە  ًوىًەبژێراو بۆ كردًەوەی فایلێك هەهىو كاتێك بگۆڕیت. بۆ دەتىاًیت پرۆگراهی هەڵ
بە  ًوىًەبۆ  bmp.دەكرێٌەوە خۆ ئەگەر بتەوێ فایلی  Windows Photo Galleryدەبڵ كلیك بە 

 بكرێتەوە ئەوا: Paintپرۆگراهی 
 
  
 
 
 
 
 
 

ڕێگایەكی تر ئەویص كلیكی        
 ێٌیىه ۆًتێكستكالی راست ئٌجا 

Properties  پاضاى تۆهارگای
General – Open with – Change 

لێرەەداك ۆهپیىتەرەكە لەهەهىو 
جێیەك ئەو فایلە پەیىەست دەكات 

 بەو فۆرهاتەوە.
 
 
 
 

  

   بكە و كلیك لەسەر  چاالك ١خاڵی هەڵبژاردًیOK .بكە 
 ەی دیالۆگی لە پەًجەرOpen with  ئەو پرۆگراهە ًیطاًە  ٥دا و لەخاًەی لیستەكەدا

 بكە كە دەتەوێ فایلەكەی پێ بكرێتەوە.
 بكە بۆ  ٣كلیك لەسەر دوگوەی  ئەو پرۆگراهەی دەتەوێ لە لیستەكەدا ًەبىو ئەگەر

 ئەوەی لە كۆهپیىتەرەكەدا بەدوای پرۆگراهەكەدا بگەڕێیت.
 بە ضێىەیەكی بٌەڕەتی هەهیطە بەو پرۆگراهە دەكرێٌەوە.پاضاى فایلەكاًی لەو فۆرهاتە 

  ئەگەر بتەوێ هەهىو جارێك پرسیارت لێ بكرێت ئەو فایالًە بە چ پرۆگراهێك
 ًاچاالك بكە. ٤بكرێٌەوە ئەوا خاڵی هەڵبژاردًی 

  دا دەتىاًی وەسفێكی جۆری فایلەكە بٌىسیت ٥ئەگەر پێىیستی كرد لەخاًەی پێذاًی 
 بەضی زاًیاریذا دەردەكەوێت.ئەهەش لە پاضاى لە 

  كلیك لەسەرOK  .بكە  

  كلیك لەسەرStart – Default Programs  بكە پاضاى لە پەًجەرەی دیالۆگەكەدا
 بكە.  Associate a file type or protocol with a programكلیك لەسەر 

 كلیك لەسەرًیطاًە بكە و  ١ لە لیستەكەدا پاضكۆی فایلەكە Change program… ٥ 
 .بكە

وەكى  Open withێٌیىه ۆًتێكستكوەیاى كلیكی الی ڕاست لەسەر فایلێك بكە و ئٌجا 
پەًجەرەكە  Closeدەكەیت بە  OKخاڵەكاًی پێطىو پرۆگراهێك هەڵذەبژێریت ە كلیك لەسەر 

 دادەخەیت.
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 لەڕێی شریتی ئەدرێسەوە لەواو فۆڵذەرەكاوذا بگەڕێ ٤-٦
 ضریتی ئەدرێس بۆ هاتىوچۆ لەًاو فۆڵذەرەكاًذا

ەوە دەتىاًیي بەخێرایی لەفۆڵذەرێكەوە بۆ ریتی ئەدرێسضلە پەًجەرەی فۆڵذەردا و لە ڕێی 
ئەویص بەهۆی كلیك كردى لەسەر تیطكەكە ئٌجا ئەو فۆڵذەرەی كە  فۆڵذەرێكی تر بچیي

  دەهاًەوێت.
 

 
 ضریتی ئەدرێس و چىوى لە فۆڵذەرێكەوە بۆ فۆڵذەرێكی تر

 
ڕووی لەخىارەوەیە  كە  ی ئەدرێسەكەوەهەروەها دەتىاًیي لەڕێی تیطكەكەی الی راستی ضریت

لە هاردێكەوە بۆ هاردێكی تر بچیي یاى ڕاستەوخۆ بچیٌە ئیٌتەرًێتەوە بۆ ئەو لیٌكاًەی كە 
  ًیطاى دەدرێي.

 
 تەواوكردًی ئۆتۆهاتیكیی ئەدرێسەكاى

ڕێگایەكی تری خێرا بۆ گەیطتي بە فۆڵذەرێك یاى زۆر جار فایلێك ئەویص بە ًىسیٌی پیتی 
 لە ضریتی ئەدرێسذا  یەكەهی فۆڵذەرە خىازراوەكە

      
                                              

 
 
  
 
 
 
 
 

  ئەگەر بتەوێ پلەیەك بچیتە سەرەوە ئەوا دوو خاڵ دەًىسیت لە ضریتی ئەدرێسەكەدا
 هەروەها بە ًىسیٌی الرەهێڵێكی پێچەواًە دەگەڕێیتەوە ڕەگی پێڕستی درایڤەكە.

 ە هەًذێ بەضی ویٌذۆكەش بگەیت وەكى جگەلەوەش لێرەوە دەتىاًیت بControl panel, 
Recycle Bin, … 

 

  كلیك لەسەر ضریتی ئەدرێس بكە
 دەبیٌیي ًیطاًە دەكرێ 

  كاتێ پیتی یەكەهی ووضەكە
دەًىسیي ویٌذۆكە خۆی لیستێك 

پێطٌیار دەكات كە بە هاوس یاى 
لەڕێی كیبۆردەكەوە لێیاى 

، ئەم لیستەش ئەو ذەبژێریتهەڵ
ضىێٌاًەى كە لەم دواییەدا 

 .سەرداًت كردووى
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 جن و جۆڵ كردى بەهۆی هێوای تیطكەكاًەوە
 
 
 
 
 
 
 

بەهۆی كلیك كردى لەسەر تیطكە بچىوكەكەی الی ڕاستی دوو هێوای 
تیطكەكاًەوە، لیستێك دەكرێتەوە كە ویٌذۆكە بۆ ئەو فۆڵذەراًەی 

ردووە، دەتىاًیي بەكلیك كردى كە سەرداًواى كردووى دروستی ك
لەسەر هەر فۆڵذەرێكیاى بچیٌە ئەوێ هەروەها لەڕێی 

دەچیٌە سەر فۆڵذەرەكەو    ،كیبۆردەكەضەوە بە تیطكەكاًی 

  .دادەگریي  Okواتە  دوگوەی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بكە وەیاى دوو دوگوەی  هێوای  كلیك لەسەرAlt   و  دابگرە بۆ ئەوەی
 پێطىو بگەڕێیتەوە بۆ فۆڵذەری

  بكە وەیاى دوو دوگوەی  كلیك لەسەر هێوایAlt   و چیتە دابگرە بۆ ئەوەی ب
 فۆڵذەری داهاتىوەوە
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 بەشی ئەم جێ وجێ كردن و جێگۆڕكێكردن لەوێوان فۆڵذەرەكاوذا  ٥-٦
 

خێراگەیطتي بە فایل و  Favorite Linksلیٌكە پەسەًذكراوەكاًەوە  لەڕێی بەضی
 فۆڵذەر

بەضی لیٌكە لە پەًجەرەی فۆڵذەردا لەبەضی سەرەوەی بەضی ئەم جێ و جێ كردًذا 
پەسەًذكراوەكاى دەبیٌرێت كە بەضێىەیەكی بٌەڕەتی لیٌك بۆ فۆڵذەرە گرًگەكاًی بەكارهێٌەر 

 ى دەگەیي.لەخۆ دەگرێت كە بە كلیكێك خێرا پێیا
 .دەردەكەوێتلەم دواییەدا گۆڕدراوى كە لێرەدا ئەو فایالًەی هەروەها 

 
دەتىاًیي ئەم لیستە بە پێی ویستی خۆهاى بگىًجێٌیي بە سڕیٌەوە یاخىد بە زیاد كردًی  

فۆڵذەری تر ئەویص بە ڕاكێطاًی ئەو فۆڵذەرەی دەهاًەوێت زیادی بكەیي بە هاوس بۆ ًاو 
 .دەتىاًیي ًاوەكاى بگۆڕیي وەیاى ڕێكیاى بخەیيلیستەكە، جگە لەهاًە 

 ەتیەكاى بهێٌیٌەوە ئەویص بەم ضێىەیە:ڕئەگەر هاتىو ئەم لیستە بەتاڵ بىو دەتىاًیي لیٌكە بٌە
 Restore Default favoriteكلیكی الی ڕاست لە جێیەكی بەتااڵیی لە لیستەكەدا بكە و ئٌجا 

Links .كلیك بكە  
 

 ی لیستەی فۆڵذەرەكاىكردًەوە و داخستٌی پلەكاً
لەبەردەهذا ًەبىو ئەوا فۆڵذەری تری لە لیستی فۆڵذەرەكاًذا هەر فۆڵذەرێك هیچ هێوایەكی 

سپیی لەبەردەهذا بىو واتە فۆڵذەری  خۆ ئەگەر هێوای ًىكەڕهێكی لەخىارەوە واتە لەًاودا ًیە، 
تەوە و بە دووبارە تر هەیە لەًاویذا و لەلیستەكەدا لەخىاریەوە بە كلیك كردى لەسەری دەكرێ

 كلیك كردًەوە لەسەری دادەخرێتەوە.
 هەر فۆڵذەرێكیص كرایەوە هێواكەی بەردەهی دەبێت بە ًىكەڕهێكی ڕەش.

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیستەی فۆڵذەر
 



 ویٌذۆی ڤیستا فێربىوًی
 

 
  77   

٦ 

 پەوجەرەی فۆڵذەر و شێوەكاوی ویشاوذاوی ٦-٦
 

 ێطبیٌیپرخستي و ضاردًەوەی بەضەكاًی ئەم جێ و جێ كردى و زاًیاری و دە
 

هەًذێ جار ئەگەر ًاواخٌی فۆڵذەرێك فایل و فۆڵذەری زۆری تێذا بێت بۆ ًیطاًذاًی باضتر 
 دەتىاًیي بەضەكاًی وەك بەضی ئەم جێ و جێ كردى و زاًیاری بطاریٌەوە 

 
 
 
 
 

بە هاوسەكە دەتىاًیت ئەم بەضاًە گەورەو بچىوك بكەیتەوە، لیطتەی فۆڵذەرەكاًیص  
 وەدیاربخەیت و بیطاریتەوە.   و  كاًی دەتىاًیت لەڕێی هێوا

  

 
 ًیطاًذاًی بەضەكاًی پەًجەرەی فۆڵذەر

 
 

 Viewsگۆڕیٌی ضێىەی ًیطاًذاًی هێواكاًی ًاو فۆڵذەرێك 
دەتىاًیي بە چەًذیي ضێىە هێواكاًی ًاو پەًجەرەیەكی فۆڵذەر بگۆڕیي و گەورەو بچىوكیطیاى 

 بكەیٌەوە
 

  كلیك لەسەر دوگوەیOrganize  بكە لە پەًجەرەی
 .Layoutفۆڵذەردا ئٌجا 

  ئەو بەضە هەڵبژێرە كە دەتەوێ وەدیاربخرێ یاى
 .بطاردرێتەوە



 كاركردى بە پەًجەرەی فۆڵذەر  

 
78    

٦ 

 
 
 

 وەیاى
 
 
 
 
 

 ًیطاًذاى:جۆرەكاًی ضێىەی 
Extra Large, 

Large, 
Medium 

زۆر گەورە و 
گەورە وهام 

 ًاوەًذی

ئەم ضێىە ًیطاًذاًە زیاتر لەبارە بۆ 
فۆڵذەری وێٌە و الپەڕەی ئیٌتەرًێت چىًكە 

 پێص وەخت ًاواخٌەكەیاى دەبیٌیي

Small Icons 
 ئایكۆًی بچىوك

لێرەدا هێواكاى 
بەضێىەیەكی ئاسۆیی 
وەك هێوای بچىوك 

 دەردەكەوىبچىوك 
List هەروەك لەًاوەكەیذا دیارە هێواكاى وەك لیستەیەك  لیستە

دەردەكەوى، ئەگەرفایلەكاى زۆر بىوى ئەوا وەك زیاتر 
 لە چەًذ ستىوًێك ًیطاى دەدرێت.

ئەم ضێىەیە لەبارە بۆ ئەو فۆڵذەراًەی كە فایلی زۆر 
 لەخۆ دەگرى

Details 
 وردەكاری

لێرەدا وەك لیستە هێواكاى 
ى دەدرێي بەاڵم لەگەڵ طایً

زاًیاریی زیاتردا وەك ًاو، 
 قەبارەو بەروار، ... 

Tiles ئەم ضێىە ًیطاًذاًە وەك ضێىە هام ًاوەًذیەكە وایە پارچە 
جگەلەوە لەپاڵ هێواكەدا ًاوی فایلەكە و هەًذێ 
زاًیاری تر وەك فۆرهاتی فایلەكە و قەبارە، .. ًیطاى 

  دەدرێت
 
 ًجەرەی فۆڵذەرێك دەیكەیي وەك ڕێكخستي و ضێىەی ًیطاًذاى، ئەو گىًجاًذًاًەی بۆ پە

هەهیطە هەروا دەهێٌێتەوە بۆ ئەو فۆڵذەرە ئەگەر جارێكی تریص كردهاًەوە هەر بەو 
 ًجاًذبىوهاىىجۆرە دەهێٌێتەوە كە دواجار گ

 بۆ خێرا دۆزیٌەوەی فایلێك دەتىاًیت پیتی یەكەهی ًاوەكەی دابگریت 

  ،كلیك لەسەر هێوای تیطكەی بۆ گۆڕیٌی ضێىەی ًیطاًذاى
 و ضێىەیەكیاى هەڵبژێرە بكە  Viewsدوگوەی 

  كلیكی الی ڕاست لە جێیەكی بەتااڵیی پەًجەرەی
بچۆرە سەر  ەكەداهێٌیى كۆًتێكست فۆڵذەرەكەدا بكە و لە

Views  و ضێىەكە هەڵبژێرە، ئەو ضێىەیەی ئێستاش كە ًیطاى
 دەدرێت خاڵێكی لەبەردەهذایە وەك وێٌەكەی تەًیطت  
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 ذەرگووجاوذوی واواخىی فۆڵ ٧-٦
 گىًجاًذًی ستىوًەكاى

ستىوًەكاى زاًیاری لەسەر فایلەكاى  Detailsلەپەًجەرەی فۆڵذەرداو لەًیطاًذاًی ووردەكاریذا 
دەدەى، ئەم ستىوًاًە دەتىاًیي ڕیزكردًیاى، پاًییاى، ژهارەیاى بگۆڕیي، بەاڵم ًاوی فایلەكاى هەر 

 دەهێٌێتەوە.
 

  ئەگەر بواًەوێ ...
لەًیطاًذاًی 

 Details وردەكاریذا
گىًجاوتریي پاًیی 
ستىوًەكاى وەدەست 

 بهێٌیي

 دەبڵ كلیك لەسەر قەراغی الی ڕاستی ستىوًەكە بكە 
 

بەو هۆیەوە ستىوًەكە خۆی بەپێی درێژتریي ًاو لە لیستەكەدا 
 دەگىًجێٌێت

ستىوًەكاى پاش و 
 پێص بخەیت

  كلیك لە بەضی سەرەوەی ستىوًەكە بكە و بە هاوسەكە ڕایكێطە
 ەی كە دەتەوێتبۆ ئەو جێی

ستىوًەكاى زیادوكەم 
بكەیت واتە 

و  ًیطاًذاى
 ضاردًەوەیاى

  كلیكی الی ڕاست لەسەر بەضی سەرەوەی
  ستىوًەكە بكە.

  دا ئەو ستىوًەی كەەێٌیىه ۆًتێكستكلە
دەتەوێ هەڵی بژێرە وەیاى ئەوەی كە 

 ًاتەوێ الی دەبەیت

 
 ی ستىوًی زیاترًیطاًذاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كلیكی الی ڕاست لەسەر بەضی سەرەوەی
كلیك  ەكەداهێٌیىكۆًتێكست لە  ىوًەكە بكەست

 بكە. Moreلە خاڵی هێٌیىی 
  ستىوًەی لە پەًجەرەی دیالۆگەكەدا ئەو

دەتەوێ دەركەوێت چاالك و ئەوەی ًاتەوێ 
 .ًاچاالكی دەكەیت

  دەتىاًیت ستىوًەكاى چۆى دەتەوێت ئاوا
 Move Upڕیزیاى بكەیت بەهۆی دوو دوگوەی 

ًەكراو بۆ واتە ستىوًی ًیطا Move Downو 
 سەرەوە یاى بۆ خىارەوە بەریت.

  دەتىاًیت هەر لێرەدا پاًیی ستىوًەكەش
دیاری بكەیت كەلە خاًەكەی خىارەوەدا 

 دەیٌىسیت.
  بە كلیك كردى لەسەرOK پەًجەرەكە دابخە 
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 بە ئازادی هێواكاى وە و داًاًیباڵوكردًە
فایل و فۆڵذەرەكاى بە دووریەكی یەكساى لەیەكەوە ڕێكذەخرێي،  بٌەڕەتی هێوایبەضێىەیەكی 

 Auto Arrangeبتەوێ داًێیت، دەبێت  كە هێوایەك لەهەر جێیەكی فۆڵذەرەكەدا ویستتئەگەر 
بكەیت بەاڵم لە ضێىەًیطاًذاًی لیستە و وردەكاریذا هێواكاى بە ضێىەیەكی ئۆتۆهاتیكی  ًاچاالك

 ڕێك دەخرێي.
 
 
 
 
 

دەتىاًیت هێواكاى لەسەر هێڵێك ڕێكی یەكتر دابٌێیت ئەویص بە چاالك كردًی خاڵی هێٌیىی 
Align to Grid. 

 
 

 ڕێكخسته و بەگروپ كردن و فلتەركردوی هێماكان ٨-٦
 

 واكاى لە پەًجەرەی فۆڵذەرداڕێكخستٌی هێ
 لەهەهىو ضێىەًیطاًذاًەكاًذا دەتىاًیت هێواكاى ڕێك بخەیت لەڕێی كلیك كردى لەسەر

لەضێىەًیطاًذاًی وردەكاریذا كلیك  ًوىًە، بۆ پەًجەرەی فۆڵذەربەضی سەرەوەی  ستىوًەكاًی
ێك دەكەیت ئەوا بەپێی ًاوەكاى ڕێك دەخرێت و ئەو ستىوًە هێوای تیطك Nameلەسەر 

وەردەگرێت كە بە دووبارە كلیك كردًەوە لەسەری ئاڕاستەی تیطكەكە دەگۆڕێت واتە بە 
 .پێچەواًەوە ڕێك دەخرێت

هەهاى هەًگاو بٌێیت واتە كلیكی الی ڕاست لە  وەەێٌیىه ۆًتێكستكهەروەها دەتىاًیت لەڕێی 
 تەوێ.ئەو ضێىەیەی دە پاضاى Sort By جێیەكی بەتااڵیی ًاواخٌی فۆڵذەرەكەدا ئٌجا 

 
 بەگروپ كردًی هێواكاى

زۆر جار باضترە كە ًاواخٌی فۆڵذەرەكاى بە گروپ ًیطاى بذەیت بۆ ئەوەی ئاساًتر لەیەكتر 
 جیابكرێٌەوەو ئەو فایلەی دەتەوێ خێراتر بیذۆزیتەوە

كلیك لەسەر هێوای تیطكەكەی بەضی سەرەوەی 
ئەو ستىوًە بكە كە بەپێی ئەو دەتەوێ 

 Groupبەگروپیاى بكەیت ئٌجا كلیك لەسەر 

 ًوىًەبۆ  بەگروپ كردى
Name ًاو A-G, H-M 
Type جۆر File Folder, JPEG-

Picture 
Size 100-10 قەبارە KB 

Date modified 
 بەرواری گۆڕیي

Today 

  كلیكی الی ڕاست لە جێیەكی بەتااڵیی ًاواخٌی فۆڵذەرەكەدا
 .بكە Viewsبكە و لە هێٌیىی ئۆبجێكتەكەدا كلیك لەسەر 

  خاڵی هێٌیىیAuto Arrange بكە ًاچاالك  
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 دەكەیت.
  بە كلیك كردى لەسەر بەضی سەرەوەی ستىوًەكە ئاڕاستەی بەگروپ كردًەكە پێچەواًە

 دەبێتەوە.
 روپ كردًەكە البەریت لەڕێی كلیك كردى لەسەر هێوای تیطكەكەی بەضی دەتىاًیت بە گ

یاى كلیكی الی ڕاست لە جێیەكی بەتااڵیی ًاو  .Sortسەرەوەی ستىوًەكە و هەڵبژاردًی 
 هەڵبژێرە. (None) پاضاى  Group byفۆڵذەرەكە و ئٌجا 

 
 سەفتەكردًی هێواكاى

پێكەوە  لەباری سەفتەكردًذا ئەو فایالًەی كە لەیەك دەچي
 دەپێچرێٌەوە یاى سەفتە دەكرێي بەپێی ضێىەی سەفتەكردًەكە.

سەفتەفایلێك وەك یەك فایل هەڵسىكەوتی لەگەڵذا دەكرێت وەك 
 كۆپی كرد ًیاى سڕیٌەوەو ...

 
 

 
 
 

بۆ ئەوەی سەفتەكردًەكە البەریت، جۆرێك لە ڕێكخستي 
Sort  تهەڵذەبژێری یاى فلتەركردى بەگروپكردى یاى. 

 
 

 ردًی هێواكاىفلتەرك
گەڕاى بەدوای فایلێك و دۆزیٌەوەی كارێكی  ئەوا ی زۆری تێذابێت،و فۆڵذەر ئەگەر فۆڵذەرێك فایل

ضێىەیەی كە دەتەوێت ئەو كارە و بە ًاواخٌەكەئاساى ًابێت بۆیە فلتەركردى واتە پااڵوتٌی 
یەكی دیاری كراودا تەًها ئەو فایالًە ًیطاى بذەیت كە لە هاوەدەتىاًیت  ًوىًەبۆ  ئاساى دەكات.

 گۆڕدراوى.
 
 
 
 
 

 هێواكاى وەك گروپێك ًیطاى دەدرێي.
 

  كاتێك فلتەرێك چاالك دەكەیت، ئەو فایالًەی
 كە لەو بىارەدا ًیي دەضاردرێٌەوە.

  لەبەضی سەرەوەی ستىوًەكەدا دەًاسیٌەوە.  فلتەری چاالككراو بە هێوای 
  ئەوا كلیك لەسەر هێوای ئەگەر بتەوێ فلتەرێك البەریت واتە ًاچالكی بكەیت 

 دەكەیت واتە ئەو هێوایە الدەبەیت.

  كلیك لەسەر هێوای تیطكەكەی بەضی سەرەوەی
 ئەو ستىوًە بكە كە بەپێی ئەو دەتەوێ

 سەفتەیاى بكەیت.
 پاضاى ضێىەی سەفتەكردًەكە هەڵذەبژێریت 
  یاى هاوسی الی ڕاست ئٌجاStack by 

 بەضی  كلیك لەسەر هێوای تیطكەكەی
و فلتەرەكە  بكە ەرواری بستىوً سەرەوەی 
 هەڵبژێرە.

 پاضاى ضێىەی سەفتەكردًەكە هەڵذەبژێریت 
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 ئاوڕداوەوەیەك ٩-٦
 

 هاًای چیە . . .
 هەڵگری زاًیاریە كە بە جۆرێك لە جۆرەكاى لەسەری سەیڤ دەكرێت درایڤ
بە درایڤەكەضەوە كە ئەو فایلەی لێىە هەهىو فۆڵذەرەكاًە یەك لەدوای یەك  ڕێڕەو

 وی ئەو جێیەی لێی سەیڤ كراوە.هاتىوە واتە ئەدرێسی تەوا
كە لەڕێیەوە دەزاًرێت ئەو فایلە بە  ًیطاًەیەكە لەالی ڕاستی ًاوی فەیلەكەدا ضكۆی فایلاپ

 چ پرۆگراهێك دەكرێتەوە، هەهیطە بە خاڵێك لە ًاوی فایلەكە جیا دەكرێتەوە
 

 . . . دەتەوێ
 My Computerفۆڵذەری 
 بكەیتەوە

Start – Computer ٌی دوو دوگوەیداگرت وەیاى  E   

فۆڵذەرێك، درایڤێك یاى 
 فایلێك بكەیتەوە

لە بەضی ئەم  یاىدەبڵ كلیك لەسەر درایڤەكە یاى فۆڵذەر و فایلەكە، 
 جێ و جێ كردًذا كلیك لەسەر فۆڵذەرەكە بكە.

بچیتە فۆڵذەرێكی 
 سەرووترەوە

 كلیك لەسەر فۆڵذەرەكە بكە لە ضریتی ئەدرێسذا

بچیتە فۆڵذەرێكی 
 رەوەخىارت

 لە ضریتی ئەدرێسذاو فۆڵذەركە هەڵبژێرە  كلیك لەسەرهێوای 

فۆڵذەری  گەڕێیتەوەبۆب
 بچیتەیاى  پێطىو

 داهاتىوفۆڵذەری 

 Alt    و  Alt  یاى     و    

 خێرا بگەیتە فۆڵذەرێك
 كە لەوەوپێص كرابێتەوە

 لەبەضی الی ڕاستی ضریتی ئەدرێسذابكە  كلیك لەسەر هێوای 

بەكارهێٌەر فۆڵذەری 
 خێرا بكەیتەوە

بكە لە ژێر لیٌكە پەسەًذكراوەكاًذا  ًاوەكەی یكلیك لەسەر فۆڵذەر
 لە بەضی ئەم جێ و جێ كردًذا

Layout  بگۆڕیت لە
 پەًجەرەی فۆڵذەردا

 Layoutئٌجا   Organizeضریتی هێواكاى 

ًیطاًذاًی هێواكاى 
 بگۆڕیت

 Viewsضریتی هێواكاى ئٌجا دوگوەی 

كلیك  یاىSort B y واتە هاوسی الی راست ئٌجا  ێٌیىه ۆًتێكستك بخەیتهێواكاى ڕێك 
 لەسەر بەضی سەرەوەی ستىوًەكە بكە.

ًیطاًذاًی پەًجەرەیەك 
 تازە بكەیتەوە

 F5لە ضریتی ئەدرێسذا یاى  هێوای 
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 ڕاهێىان ١١-٦
 جن و جۆڵ كردى لەًاو فۆڵذەرەكاًذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 وارەت شپرزەیی منە وگ

 ملوانكەكەت ئارەزووم و

 تەیری سەر بلووز هۆنراوەم.

 ەڵواسراوم وهبەگوێچكەتا 

 بە گەردنتەوە لەرەم دێ و

 لەسەر سینەت هەڵفڕیوم.

 شێركۆ بێكەس                                         
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 .My Computer لەڕێی ضریتی ئەدرێسەوە بگەڕێرەوە فۆڵذەری .9

 پەًجەری فۆڵذەرەكە دابخە. .10
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 و فۆڵدەر فایل بەڕێوەبردنی  ٧    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خباڵو
 .و ویطبوەی دەكەیت دروست دەكەیت فۆڵذەرێك یبنفبیل  چۆن ◄
 .فۆڵذەرێك كۆپی دەكەیت یبن دەیجىڵێىیت یبنفبیل  چۆن ◄
 .دروست كردوی قەدبڕ ◄
 .ڵفۆڵذەر و كبركردن بە سەتڵی خۆ یبنسڕیىەوەی فبیل  ◄
 .سەیڤ كردوی چەوذ فبیلێك لە فۆڵذەرێكی كەپس كراودا ◄

 :مەرجەكبن 
 سەرەتبكبوی درایڤ و فبیل و فۆڵذەر. 
  و پەوجەرەی فۆڵذەر دێسكتۆپكبركردن بە. 

 
 

 دروست كردنی فایل و فۆڵدەر ١-٧
  لە فۆڵذەرێكذا فۆڵذەرێكی تر یبن فبیلێك دروست كردن

ئەو فبیلەش چ دۆكىمێىت بێت چ وێىە چ دەوگ وەیبن زاویبری هەمیطە لەفبیلذا هەڵذەگیرێت 
 .هەریەكەو بە فۆرمبتی خۆی ڤیذیۆ، ئەمبوە هەمىویبن جۆری فبیله

دیبرە فبیلیص ئەگەر بەضێىەیەكی بەرباڵو هەمىوی لەسەر درایڤەكە سەیڤ بكرێت وبڕێك و پێكی 
ەیىەوذیبن بەیەكەوە و ضپرزەیی بۆ بەكبرهێىەر دروست دەكبت، بۆیە داوبوی ئەو فبیالوەی كە پ

هەیە لە فۆڵذەرێكذاو وبووبوی فۆڵذەركە بە وبوێك كە جۆرە وەسفێك بێت بۆ فبیلەكبن ڕێك و 
پێكیەك دەبەخطێ بە كۆمپیىتەرەكەو كبركردن و 

 .دۆزیىەوەی فبیلەكبن ئبسبن دەكبت
بۆ كبرئبسبویی ژمێریبری دۆكىمێىتی هەر  ومىوەبۆ 

ئەو مبوگەی لێ مبوگێك دەخەیىە فۆڵذەرێكەوە و وبوی 
،  فۆڵذەری مبوگەكبویص دەخەیىە فۆڵذەرێكی دەوێیه

 .ترەوە وبوی سبڵەكەی لێ دەوێیه
 
 
 
 

 وەیبن
 
 
 

بێگىمبن لەم فۆڵذەرەضذا دەتىاویت فۆڵذەرێكی تر وەیبن فبیلێك دروست بكەیت ئەویص بە كلیكی 
 .ئىجب فۆڵذەرێك یبن فبیلێك كە بمبوەوێت Newالی ڕاست و 

 
 

  كلیك لەسەر ئەو فۆڵذەرە بكە كە دەتەوێ كبری تێذا بكەیت لە بەضی ئەم جێ و جێ
لێرە دا فۆڵذەرێكی تر دروست بكە ئەویص بە  Documentsفۆڵذەری  ومىوەكردوذا بۆ 

 New Folderئىجب  Organizeهێمبكبن لە  ضریتیلەسەر كلیك كردن 

  ی ێىیىم ۆوتێكستكلەوبو ئەو فۆڵذەرەی كە مەبەستتە كلیكی الی ڕاست بكە وNew 
  هەڵبژێرە و وبوێك لە فۆڵذەرەكە بىێ Folderئىجب 
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 تبیبەتمەوذیی فبیل و فۆڵذەرویطبوذاوی 
تبیبەتمەوذێتی وەسفێكی فبیل یبن فۆڵذەرەكە دەكبت وەك 
لەكىێذا سەیڤ كراوە، كەی دروست كراوە بە چ پرۆگرامێك 

 .و چەوذیه زاویبری تر( بۆ فبیلەكبن)دەكرێتەوە 
 
 
 
 
 
 
 

بەپێی جۆری فبیلەكە بۆی هەیە پەوجەرەی تبیبەتمەوذێتی 
 .بی هەبێتزیبتر لە كبرتێكی تۆمبرگ

 
 تبیبەتمەوذێتی فبیلێك                                                                                            

 فایل وفۆڵدەر Select یان هەڵبژاردنی نیشانەكردنی ٢-٧
 سىودەكبوی ویطبوەكردن

ەوە كۆپی بكەیه یبن پێك( چەوذ وێىەیەك ومىوەبۆ )زۆر جبر ڕێك دەكەوێت چەوذ هێمبیەك 
، لەجیبتی ئەوەی بۆ هەر فبیل یبن فۆڵذەرێك هەمبن كبر یبن بیبوسڕیىەوە Moveبیبوجىڵێىیه 

  .دووببرە بكەیىەوە دێیه هەمىویبن ویطبوە دەكەیه و كبرەكە ئەوجبم دەدەیه
واتە  ویطبوەكردویص بە كلیكێكی ئبسبیی دەبێت و هەمیطە لە چىارچێىەی پەوجەرەیەكذا

 .ضىێىذا لەهەمبن
 ویطبوەكردن بە كێطبوی چىارچێىەیەك بەدەوری هێمبكبوذا

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ویطبوەكردوی چەوذ هێمبیەك لێرەو لەوێ

 
 
 
 
 

 ن كلیكی الی ڕاست لەسەر هێمبی فبیل یب
 لیستی پێكهبتەكەدافۆڵذەرەكە بكەو لە 

Properties هەڵبژێرە. 
دەبڵ كلیك لەسەر هێمبكە دابگرەو  Altوەیبن دوگمەی 

 .بكە ئەوا پەوجەرەی دیبلۆگی تبیبەتمەوذێتی دەكرێتەوە
  بۆ داخستىی پەوجەرەكە كلیك لەسەرOK بكە. 

 ییذا كلیك بكە بێ ئەوەی اڵلەجێیەكی بەتب
 .الببەیت پەوجە لەسەر كلیكەكە

  بە مبوسەكە چىارچێىەیەك بكێطە بەدەوری
ئەو هێمبیبوەدا كە دەتەوێ ویطبوەیبن 

بكەیت، دەبیىیت دەكەووە چىارگۆضەیەكی 
 .ضیىەوە

 پەوجە لەسەر كلیكەكە البەرە. 

 بە كلیكێك یەكەم هێمب ویطبوە بكە. 
  دوگمەیCtrl  پەوجەی لەسەر المەبە داگرەو. 
 ەسەر پبضبن یەك لەدوای یەك كلیك ل

هێمبكبوی تریص بكە كە دەتەوێ ویطبوەیبن 
 .بكەیت لەو پەوجەرەیەدا
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 وای یەكیەك لەد( ئۆبجێكتێكی)ویطبوەكردوی چەوذ هێمبیەكی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .    دادەگریهA وCtrl بۆ ویطبوەكردوی هەمىو ئۆبجێكتەكبن لە فۆڵذەرێكذا هەردوو دوگمەی  
 

 البردوی ویطبوەكردن

 

 كۆپی كردن و جواڵندنی فایل و فۆڵدەر ٣-٧
 ڕایكێطەو بەری دە Drag & Dropكۆپی كردوی ئبسبن بە 

خۆ ئەگەر  ،زۆر بە ئبسبوی بە ڕاكێطبن دەتىاویت فبیل و فۆڵذەر بجىڵێىیت یبن كۆپی بكەیت
بۆ جێگبیەك  م ڕاكێطبوەكەاڵبەڤێكی تر بىو ئەوا دەبێ بە كۆپی كردن یڕاكێطبوەكە بۆ سەر درا

مەگەر لەهەمبن كبتذا واتە لە كبتی  Moveدەبێ بە جىاڵوذن  كردارەكە لەسەر هەمبن درایڤ
 .تب دەبێتە كۆپی كردن دابگریت  Ctrlڕاكێطبوەكەدا دوگمەی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وێىەیەكت هەیە و دەتەوێ  ومىوەكردن بەتبیبەتی لەو كبتبوەدایە كە بۆ  سىودی كۆپی
هەوذێ دەستكبری بكەیت، یبن دۆكىمێىتێكت هەیە دەتەوێ هەوذێ گۆڕاوی تێذا بكەیت و لە 

 .كۆپیەكە هەرچیەكی لێ بێت كێطە ویە دیبرە ،سەرەوجبمی ئەو گۆڕیه و دەستكبریە دڵىیب ویت

البردوی هەمىو 
 ویطبوەكراوەكبن

 ییذا بكە یبن دوگمەی اڵكلیك لەجێیەكی بەتبF5 دابگرە. 

البردوی هەوذێك لە 
 ویطبوەكراوەكبن

  كبتذا دوگمەی كلیك بكەو لەهەمبن Ctrlیەك لەدوای یەك  دابگرە
 .لەسەر هەمىو هێمبكبوی كە دەتەوێ ویسبوەكردویبن البەریت

 بە كلیكێك یەكەم هێمب ویطبوە بكە. 

  دابگرەو كلیك لەسەر دوا هێمب  دوگمەی
 .بكە كە دەتەوێ ویطبوەی بكەیت

 وەیبن
 بە كلیكێك یەكەم هێمب ویطبوە بكە. 

  دابگرەو بە تیطكی ئبڕاستەكبن  دوگمەی
  تر ویطبوە بكەهێمبكبوی. 

  ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە فبیل یبن
 .فۆڵذەرەكەی تێذایە كەكۆپی دەكرێت

  فبیل یبن فۆڵذەرەكە ویطبوە بكە و
 .دابگرە Ctrlدوگمەی 

  كلیك لەسەر فبیل یبن فۆڵذەرە
ویطبوەكراوەكە بكە و ڕایكێطە بۆ ئەو 

 جێیەی مەبەستتە

  دەبێلەم كبتەدا وىسیىێكی بچىوك هبوڕێی ڕاكێطبوەكە. 
  مبوسەكە بەرەڵاڵ بكە ئىجب پەوجە لەسەر دوگمەیCtrl البەرە. 
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 Clipboardكلیپ بۆردەوە  كۆپی كردن یبن جىاڵوذن بە هۆی
كلیپ بۆرد وەك عەمببرێكی كبتی وایە لەكبتی كۆپی كردن یبن جىاڵوذوی فبیلەكبوذا سىودی لێ 

، بۆ ئەم وەردەگیرێت ئەو فبیالوەش لەوێذا دەمێىىەوە تب یەكێكی تر جێیبن دەگرێتەوە
 :مەبەستەش چەوذ ڕێگبیەك هەیە

 استڕواتە مبوسی الی  ێىیىم ۆوتێكستك. 
 دوگمەی Organize لەسەر ضریتی هێمبكبن لە پەوجەرەی فۆڵذەردا. 
 لەڕێی كیبۆردەوە. 

 
 جىاڵوذن كردن یبنو كۆپی  ێىیىم ۆوتێكستك
  
 
 
 
 
 

 ەوە Organizeوذن بەهۆی دوگمەی اڵكۆپی و جى
 
 
 
 
 
 
 
 

 كۆپی و جىاڵوذن بەهۆی كیبۆردەوە
 .پێكەوە دادەگریه Cو  Ctrlبۆ كۆپی كردن هەردوو دوگمەی 

 .پێكەوە دادەگریه Xو  Ctrlوذن واتە بڕیه هەردوو دوگمەی اڵبۆ جى
پێكەوە  Vو  Ctrlتێئبخىیه هەردوو دوگمەی  Pasteبۆ داوبوی لەجێگەكەی تردا واتە لەجیبتی 

 .دادەگریه
یبن جىاڵوذن هەمیطە دەگێڕدرێتەوە واتە وەك خۆی لێذەكرێتەوە  كرداری كۆپی كردن

دا، یبخىد ێىیىم ۆوتێكستكدا یبن لە  Organizeگمەی لەژێر دو Undoلەڕێگەی هەڵبژاردوی 
 .پێكەوە Zو  Ctrlبەهۆی كیبۆردەكەوە ئەویص بەداگرتىی دوو دوگمەی 

 
 
 
 
 

  است بكەڕبەكلیكێك فبیل یبن فۆڵذەرەكە ویطبوە بكە و ئىجب كلیكی الی. 
  ئەو كبرەی كە مەبەستتە هەڵی بژێرەCopy  یبن Cut. 
 ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە فبیل یبن فۆڵذەرەكەی بۆ دەبەیت. 
 است بكە و ئىجب ڕی الی لەوبو ئەو فۆڵذەرەدا كلیكPaste هەڵبژێرە.  

 لە پەوجەرەی فۆڵذەردا بەكلیكێك فبیل یبن فۆڵذەرەكە ویطبوە بكە. 
  كلیك لەسەر دوگمەیOrganize بكە لەسەر ضریتی هێمبكبن. 
  ئەو كبرەی كە مەبەستتە هەڵی بژێرەCopy  یبن Cut. 
 ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە فبیل یبن فۆڵذەرەكەی بۆ دەبەیت. 
 كلیكی الی راست بكە و ئىجب  و جێیەدا كە مەبەستتەەلPaste وەیبن  هەڵبژێرە

 Pasteبكە و  Organize لەپەوجەرەی فۆڵذەرەكەیذا دیسبوەوە كلیك لەسەر 
 . هەڵبژێرە 
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 Send Toبەكبرهێىبوی فەرمبوی 
ئەم فەرمبوەش وەك لەوبوەكەیذا 
 دیبرە وبردن واتە جۆرە كۆپی كردوێكە 

 .كە فبیلێكی پێ دەوێریتە جێیەكی تر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پی كردن و جىاڵوذوی خێرا لە ڕێی بەضی ئەم جێ و جێ كردوەوەكۆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مبوسەكە لەسەر ( خىارترەوە)الوەكیەوە فۆڵذەرێكی ئەگەر ویستت فبیلەكبن بخەیتە
 .فۆڵذەرە سەرەكیەكە ڕابگرە تب دەكرێتەوەو بیخەرە فۆڵذەرەكەی خىاریەوە

 ێىراوەكە ژمبرەیەك دەردەكەوێت ئەویص لەكبتی كۆپی كردن و جىاڵوذوذا لەسەر هێمب جىڵ
 .ژمبرەی فبیلە جىڵێىراوەكبن ویطبن دەدات

 
 مبوبكبوی ویطبوەكبوی مبوسەكە لەكبتی كۆپی كردن و جىاڵوذوذا

 .كۆپی كردن، بەضێىەیەكی بىەڕەتی لەدرایڤێكەوە بۆ درایڤێكی تر 

 .جىاڵوذن، بە ضێىەیەكی بىەڕەتی ئەگەر لەسەر هەمبن درایڤ به 

 .كۆپی و جىاڵوذن بۆ ئەو جێیە وببێت 
 

  كلیكی الی ڕاست لەسەر
 .فبیلەكە بكە

 دا لیستی پێكهبتەكەلەSend 
To  هەڵبژێرە و پبضبن

 .فۆڵذەری پێىیست كلیك بكە

 فبیالوەی دەتەوێ  ئەو
 .بیبوجىڵێىیت ویطبوەیبن بكە

  بەمبوسەكە ڕایبوكێطە بۆ
 .سەر ئەو فۆڵذەرەی دەتەوێ

  دەبیىیت فبیلەكبن دەجىڵێه
بۆ ئەو جێیەو وىسیىێكیص لەو 

كبتەدا ئەوەمبن بۆ ڕوون 
 .دەكبتەوە

  ئەگەر ویستت كۆپیبن بكەیت
لەكبتی  Ctrlئەوا دوگمەی 

ڕاكێطبوەكەدا دادەگریت تب 
 .ەت ئەوجبم دەدەیتكبرەك
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  ڕاكێطبن بۆ فۆڵذەرێكی سەر درایڤێكی تر دەبێت بە كۆپی كردن، بۆ فۆڵذەری سەر هەمبن
 .درایڤ دەبێت بە جىاڵوذن

  بۆئەوەی جىاڵوذن بكەیت بە كۆپی كردن دوگمەیCtrl دابگرە. 

  دابگرە بۆ ئەوەی كۆپی كردن بكەیت بە جىاڵوذن دوگمەی. 
 یبن فۆڵذەرێك بۆ جێگبیەك دەجىڵێىیت یبن كۆپی دەكەیت و لەو جێیەدا  كبتێك فبیل

فبیلێك یبن فۆڵذەرێك بەو وبوەوە هەبێت، ئەو كبتە دەبێ وەاڵمی پرسیبری دڵىیبییەكە 
 پێىی و ئەو دادەپۆضیت؟ەبذەیتەوە ئبیب بەسەر ئەو فبیل یبن فۆڵذەرەدا دەیس

  كۆوترۆڵ پەوبڵ وبتىاورێت كۆپی یبن ئۆبجێكتی تبیبەتیی وەك درایڤ یبن پریىتەر یبن
بجىڵێىرێه، ئەگەر هەوڵیطی بۆ بذەیت سیستەمەكە پرسیبر دەكبت ئبخۆ قەدبڕێك لەو 

 .جێیە دروست بكرێت
 
 

 DVDوەیان  CDكۆپی كردنی فایل لەسەر  ٤-٧
 

 CD/DVDكۆپی كردوی فبیل و فۆڵذەر بۆ سەر 
ئەوتۆی ویە لەگەڵ كۆپی كردن بۆ جیبوازیەكی  CD/DVDكۆپی كردوی فبیل و فۆڵذەر بۆ سەر 

 CD/DVDسەر درایڤ، بە مەرجێك درایڤێك بۆ ئەم مەبەستە هەبێت كە بتىاوێت لەسەر 
 .بەكبر بهێىیت Windows Media Playerبىىسێت، وە بۆ دروست كردوی سی دی  دەوگ دەتىاویت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ەوا پەوجەرەیەكی دیبلۆگ دەكرێتەوە لەوێىەكەی سەرەوەدا ئەگەر خبڵی یەكەم هەڵبژێریه ئ
 .زاویبریمبن لەسەر كرداری كۆپی كردوەكە دەداتێ

 CD  یبنDVD بەتبڵ بخەرە درایڤەكەوە. 
  لەپەوجەرەی فۆڵذەرەكەدا ئەو فبیل و

فۆڵذەراوەی دەتەوێت كۆپیبن بكەیت ویطبوە 
 .بكە Burnبكە و كلیك لەسەر دوگمەی 

 Clipboardوەیبن فبیل و فۆڵذەرەكبن كۆپی بكە وبو 
  CD/DVDئىجب دەیخەیتە وبو درایڤی 

 
 بۆ سەر هێمبی ۆڵذەرەكبن ڕاكێطە وەیبن فبیل و ف

، لێرەدا ویىذۆكە درایڤەكە ضی دەكبتەوە و درایڤەكە
 Burn a Disc پەوجەرەیەكی دیبلۆگ دەكرێتەوە

 :ژێریتبوە هەڵاڵلێرەدا دەتىاویت یەك لەم خب
 Live File System  دیسكەكە داوبخرێت واتە

دەتىاویت فبیل و فۆڵذەری تری هەمىو كبت 
بەاڵم  USB Driveوەك لەسەر سەیڤ بكەیت 

 و  DVD Playerئەم فۆرمبتە لە دەزگبی 
 .Multi-Sessionهەوذێ ئۆپەرێتیه سیستەمیطذا وبخىێىرێتەوە ئەمەش پێی دەڵێه          
 Mastered  دیسكەكە دادەخرێت واتە وبتىاویت فبیل و فۆڵذەری تری تێذا سەیڤ بكەیت

 .ىرێتەوەئەم فۆرمبتەش لەالیەن هەمىو دەزگبیەكەوە دەخىێ
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 Short Cutقەدبڕ  ٥-٧
 قەدبڕ چی یە؟

هەروەك لەوبوەكەیذا دیبرە ڕێگبكىرتكردوەوەیەكە بۆ گەیطته بە فبیل یبن فۆڵذەر یبن پرۆگرامێك 
 .بەبێ ئەوەی بچیه لە ضىێىی سەیڤ كردوەكەیذا بیكەیىەوە

هەیە لەگەڵ  یتە قەدبڕ لیىكێكە بۆ سەر ضىێىی فبیلەكە و هەمبن هێمبی وەك ئەسڵیەكەكەوا
 .كە بە دەبڵ كلیك دەكرێتەوە تیطكێكی خىار

 
 سىودەكبوی قەدبڕ

 فبیلە ئەسڵیەكە هەر لە جێی خۆی دەمێىێتەوە بەبێ ئەوەی بیجىڵێىیت. 
  و جێگەی زۆر داگیر وبكبتقەدبڕ قەببرەی فبیلەكەی زۆر بچىكە. 
 بتێك لەسەر قەدبڕێك كبر دەكەیت هەمىو گۆڕاوەكبن ڕاستەوخۆ لەسەر ئەسڵیەكە دەبه ك

 .وەك وەك كۆپی ببێتە هۆی ضپرزەیی
  ئەگەر پێىیستت بە قەدبڕەكە وەمب دەتىاویت بیسڕیتەوە بەبێ هیچ كبریگەریەك لەسەر

 .ئەسڵیەكە
  خێرا گەیطته بەو بەكبربهێىیت ئەوا بۆ  یبن پرۆگرامێك ڕۆژاوە فبیلێك ومىوەئەگەر بۆ

 .دروست دەكەیت دێسكتۆپقەدبڕێك لەسەر  یبن پرۆگرامە فبیلە
  ئەگەر بتەوێ ئەو فبیالوەی كە بۆ مەبەستێك پەیىەوذیبن بەیەكەوە هەیە لەفۆڵذەرێكذا

 .دابىێیت بەبێ ئەوەی كۆپیەكبویبن بێىیت قەدبڕەكبویبن لەوێذا دادەوێیت
 

 دروست كردنی قەدبڕ ٦-٧
 بە ڕاكێطبوی مبوس دروست كردوی قەدبڕ

زۆر بە ئبسبوی و خێرا بە ڕاكێطبوی هێمبی فبیلەكە بە مبوس بۆ ئەو جێیەی مەبەستتە دەتىاویت 
 قەدبڕ دروست بكەیت

 
 
 
 

       
هەروەهب دەتىاویت قەدبڕ دروست بكەیت ئەویص  

بە كلیك كردن لەسەر هێمبكە بێ ئەوەی پەوجە البەریت 
پێكەوە   و  Ctrlی و لەهەمبن كبتذا هەردوو دوگمە

دابگرەو هێمبكە ببە بۆ ئەو ضىێىەی كە دەتەوێت لەم 
كبتەضذا تێكستێكی زاویبری بچىوك لەگەڵ هێمبكەدا 

 كەقەدبڕێك لەوێ پێمبن دەڵێت دەردەكەوێت كە
 . دروست دەبێت 

 
 
 

 هێمبكە  كلیكی الی ڕاست لەسەر هێمبكە دەكەیت و بێ ئەوەی پەوجە بەربذەیت
 .دێسكتۆپ ومىوەڕادەكێطیت بۆ ئەو جێگبیەی كە دەتەوێت بۆ 

 ەكەدامێىیى كۆوتێكستلە Create Shortcuts Here هەڵبژێرە. 
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 دروست كردوی قەدبڕ بەهۆی كلیپ بۆردەوە
بردێت، بەهەمبن ضێىە بۆ دروست كردوی كلیپ بۆرد هەروەك چۆن بۆ كۆپی كردن و جىاڵوذن بەك

 قەدبڕیص دەتىاورێت سىودی لێ وەربگیرێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 دروست كردوی قەدبڕێك بەهۆی مێىیىەوە و گىاستىەوەی بەهۆی كلیپ بۆردەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دروست كردوی قەدبڕ بۆ پرۆگرام 
 
 
 
 
 
 

 وەیبن
 
 
 
 

یص وەكرێت چىوكە بۆی هەیە كە ببضتر وایە پرۆگرام لەجێی خۆی وەجىڵێىرێت یبن كۆپ 
 .بەدروستی كبر وەكبت

 
 .كبتێك وبوی قەدبڕێك یبن فۆڵذەرە ئەسڵیەكە دەگۆڕیت، قەدبڕەكە هەر كبری خۆی دەكبت 

 .ردا دەمێىىەوەبكبتێك فۆڵذەرێك دەجىڵێىیت بەضێىەیەكی گطتی قەدبڕەكبویطی هەر لەك
 

 كلیكی الی ڕاست لەسەر هێمبكە دەكەیت. 
  ەكەدا لیستی پێكهبتلەCopy یبن هەردوو  ەهەڵبژێر

 .دابگرە Cو  Ctrlدوگمەی 
  است لەضىێىی مەبەستذا بكەڕكلیكی الی. 
  خبڵی لیستی پێكهبتەكەدا لەPaste Shortcut 

 هەڵبژێرە

 كلیكی الی ڕاست لەسەر هێمبكە دەكەیت. 
  لیستی پێكهبتەكەدا لەCreate Shortcut  هەڵبژێرە یبن لەپەوجەرەی فۆڵذەردا

 .Create Shortcutبكە ئىجب  Fileسەر لەضریتی هێمبكبوذا كلیك لە
  قەدبڕەكە دەبڕیه واتە دەیجىڵێىیه بەداگرتىی دوو دوگمەیCtrl  وX و  واتە بڕیه

لەو  واتە تێئبخىیه Vو Ctrlئىجب داگرتىی دوو دوگمەی  هەڵگرتىی لەوبو كلیپ بۆرددا
 .ضىێىەدا كە مەبەستمبوە

 .كە مەبەستمبوە یبخىد قەدبڕەكە بە مبوسەكە ڕادەكێطیىە ئەو ضىێىەی

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە ئىجب بگەڕێ بۆ ئەو پرۆگرامەی كە مەبەستە یبن
بكەو فۆڵذەری پرۆگرامەكە بكەرەوە و بەمبوسەكە بچۆرە  All Programsكلیك لەسەر 

 .سەر پرۆگرامەكە
  دوگمەیCtrl  ومىوەدابگرەو هێمبی پرۆگرامەكە ڕاكێطە بۆ ئەو جێیەی كە مەبەستە بۆ 

 . ێسكتۆپد

   ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە فبیلی پرۆگرامەكەی تێذایە و دوای داگرتىی دوو دوگمەیCtrl 
 هێمبی پرۆگرامەكە ڕاكێطە بۆ ئەو جێیەی كە مەبەستە  و 
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 تبیبەتمەوذێتیەكبوی قەدبڕ
 .ێ لەببرەیبوەوەەوتبیبەتمەوذێتیبن هەیە كە زاویبریمبن دەد قەدبڕیص فبیله لەبەرئەوە

تبیبەتمەوذێتیی هەمىو فبیل یبن فۆڵذەرێكیص ویطبن دەدرێت لەڕێی كلیكی الی ڕاست ئىجب 
Properties  

 
  لەكبرتی تۆمبرگبیShortcut  دا لەژێر

Target ضىێىی فبیلە ئەسڵیەكە ویطبن  دا
 .ڕێڕەوەكەیواتە  دەدرێت

 ی لە خبوەی ئەو تێكستەComment  دا
دەوىسرێت، كبتێك بە مبوسەكە دەچیىە 

 .سەر ئەو قەدبڕە دەردەكەوێت
  لەخبوەیRun  ضێىەی دا دەتىاویت

كردوەوەی پەوجەرەكە دیبری بكەیت بۆ 
 .ەكە داوبپۆضێتدێسكتۆپ Minimize ومىوە

  بۆ كردوەوەی ضىێىی فبیلە ئەسڵیەكە
 Open Fileدەتىاویت كلیك لەسەر دوگمەی 

Location بكەیت. 
  زاویبری زیبتر لەببرەی قەببرە و

فۆرمبتەكەیەوە دەتىاویت لەژێر كبرتی 
General دا بەدەست بێىیت. 

  جگە لەوە لەGeneral  دا دەتىاویت وبوی
یەكەم لە قەدبڕەكە بگۆڕیت لەسەرەوە 

 .خبوەدا
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 Recycle Bin (سەتڵی خۆڵ)سڕینەوە  ٧-٧
 سەتڵی خۆڵ چی یە؟

لە كۆمپیىتەریطذا سەتڵی خۆڵ  سەتڵی خۆڵ هەیە وەك لەمبڵەوە یبن ئۆفیسی كبركردوذاهەر
ئەو فبیل و فۆڵذەراوەی پێىیست ویه و دەسڕێىەوە، دێىە وبو ئەم فۆڵذەرەوە واتە هێطتب  فۆڵذەرێكە

 .لەسەر درایڤەكە الوەبراون و بەگىێرەی پێىیست دەتىاورێت دووببرە بگێڕدرێىەوە بۆ بەكبرهێىبن
 
یبن لەكبرتێكەوە دەسڕێىەوە  CD, USB ومىوەئەو فبیالوەی كە لە هەڵگری داتبیەكەوە بۆ  

 .وبچىە وبو سەتڵی خۆڵەوە بەڵكى دەم و دەست دەسڕێىەوە و هێىبوەوەیبن كبرێكی ئبسبن وببێت
 

 كرداری سڕیىەوە
 
 
 

 یبن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دەسڕێتەوە بێ ئەوەی فبیلەكە یەكسەر دابگریت  لەكبتی سڕیىەوەدا ئەگەر دوگمەی
 .بچێتە سەتڵی خۆڵەوە

 لەكبتی سڕیىەوەی فۆڵذەرێكذا وبواخىەكەضی دەسڕێتەوە. 
  قەدبڕیص وەك فبیل دەضێت بسڕێتەوە بەاڵم فبیلە ئەسڵیەكە هەر دەمێىێت واتە تەوهب

 .قەدبڕەكە دەسڕێتەوە
  هەركبت فبیل یبن فۆڵذەرێك سڕایەوە وێىەی سەتڵی خۆڵەكەش

 .دەگۆڕێت
        

 پبضگەزبىووەوە لە كرداری سڕیىەوە
 :هەمیطە دەتىاویت لە دوا فەرمبن پبضگەز ببیتەوە ئەویص بەهۆی

  پێكەوە داگرتىی دوو دوگمەیCtrl  وZ. 
  كلیكی الی راست ئىجبUndo. 
  دوگمەیOrganize  لەسەر ضریتی هێمبكبن ئىجبUndo. 

 

  ئەو فبیل یبن فۆڵذەرەی دەتەوێت بیسڕیتەوە ڕایكێطە وبو سەتڵی خۆڵەكەوە لەسەر
 .یبن لە لیستی فۆڵذەرەكبوذا دێسكتۆپ

 دابگرە ل یبن فۆڵذەرەكە كە دەتەوێت بیسڕیتەوە ویطبوە بكە و دوگمەی فبی 
 وەیبن
  است لەسەر هێمبكە بكە و ڕكلیكی الیDelete هەڵبژێرە. 
 وەیبن
  لە پەوجەرەی فۆڵذەردا پبش ویطبوەكردوی هێمبكە ئىجب مێىیىیOrganize  پبضبن

Delete  
 بت ئبیب تۆ دڵىیبیت؟ ئەویص هەمیطە بۆ كرداری سڕیىەوە سیستەمەكە پرسیبرت لێذەك

 . وەاڵمی دەدرێتەوە Yesبە بەڵێ 
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 دووببرەهێىبوەوەی فبیل و فۆڵذەر لەسەتڵی خۆڵەكەوە
  
 
 
 
 
 
 
 

بەهێىبوەوەی فۆڵذەرێك هەمىو وبواخىەكەضی دەگەڕێتەوە وە وبضتىاورێت تەوهب بەضێك لە 
 .وبواخىەكەی بگێڕدرێتەوە

 
 

 بەتبڵ كردوی سەتڵی خۆڵ
 

وەوەی بەتبڵ كرد
 ئۆتۆمبتیكی

 Cی قەببرەی درایڤی سیستەمەكە  ٠١%بەضێىەیەكی بىەڕەتی ویىذۆكە 
قەببرەیە دەبەزێىرێت ئەوا  تەرخبن دەكبت بۆ سەتڵی خۆڵ وە كبتێك ئەو

ئەگەر فبیل و . فبیلە كۆوەكبوی وبو سەتلەكە دەسڕێتەوە بۆ هەتبهەتبیی
فۆڵذەر زۆر گەورە به پبش پرسیبركردن یەكسەر دەسڕێىەوە بێ ئەوەی 

 .بچىە سەتڵی خۆڵەوە
بەتبڵ كردوەوە 

لەالیەن 
 بەكبرهێىەرەوە

 ەر دوگمەی سەتڵی خۆڵ دەتىاویت بەتبڵ بكەیت بە كلیك كردن لەس
Empty the Recycle Bin  ئەمەش دەبێت لەڕێی پەوجەرەیەكی دیبلۆگەوە

 .دڵىیب بكرێت Yesبە كلیك كردن لەسەر 
 
 
 
 
 

دەتىاویت چەوذ فبیلێكیص بۆ هەتبهەتب بسڕیتەوە بەویطبوەكردویبن و 
یبن مبوسی الی ڕاست ئىجب  Deleteئىجب  Organizeلەڕێی خبڵی مێىیىی 

Delete 
وەوەی بەتبڵ كرد

بەزۆر لەالیەن 
 ویىذۆكەوە

هەركبت پرۆگرامێك یبن كرداری كۆپی كردوێك پێىیستی بە جێگب هەبىو 
 لەسەر درایڤەكە ئەوا ویىذۆكە پێطىیبر دەكبت سەتڵی خۆڵ بەتبڵ بكەیت

 
 
 
 
 

  دەبڵ كلیك لەسەر سەتڵی خۆڵەكە بكە بۆ كردوەوەی یبن كلیك لەسەر فۆڵذەری سەتڵی
 .خۆڵەكە بكە لە لیستەی فۆڵذەرەكبوذا

  پێىیسته ویطبوەیبن بكەدووببرە ئەو فبیالوەی كە. 
  دەتەوێت كە و فۆڵذەرەییبن وبو ئە دێسكتۆپبەمبوسەكە ڕایبوكێطە سەر. 

بكە تبكى فبیل و فۆڵذەرەكبن بچىەوە جێی  Restore all itemsوەیبن كلیك لەسەر دوگمەی 
 .پێطىوی خۆیبن
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 راوداپەستێوسەیڤ كردنی فایل لە فۆڵدەری  ٨-٧
 

 ZIPراو بە پەستێىكبركردن بە فۆڵذەری 
 وبە وەك كەپس كردوێك فبیل و فؤلذەر بە فۆرمبتێكی تر سەیڤ دەكرێه ەوەپەستبوذوبەهۆی 
 .بە ئی مبیڵ ومىوەبۆ ئبسبوتر دەبێت جێگب كەم دەگرن و بۆ وبردویص  هۆیەوە

 .هیچ كبریگەریەكی ویە لەسەر بڕو جۆری زاویبریەكەی وبو فبیلەكە پەستبوذویص
 

 راوپەستێىدروست كردوی فبیلی 
 
 
 
 
 

ە دەچیتە سەر فبیلێكی پەستێىراو تێكستێك زاویبریمبن لەسەر قەببرەكەی كبتێك بەمبوسەك
 .دەداتێ
 
بپەستێىیت ئەویص بە مبوسی الی ڕاست ئىجب  دەتىاویت چەوذ فبیل و فۆڵذەرێك خێرا 

ئەو فۆڵذەرە پەستێىراوەی كە دروست  Compressed (zipped) Folderپبضبن  Send Toمێىیىی 
 . ڵذەگرێتدەبێت وبوی یەكەم فبیل هە

 
 زیبد كردوی فبیل و فۆڵذەر بۆ وبو فبیلێكی پەستێىراو 

فبیل  ئەویص بەڕاكێطبوی فبیلی پەستێىراو دەتىاویت هەمیطە فبیل و فۆڵذەری تری بخەیتە وبو
 .یبن فۆڵذەرەكە بۆ سەر هێمبی فبیلە پەستێىراوەكە

 
 فبیلێكی پەستێىراو و هەڵىەضبوذوی كردوەوە

سىود وەرگرته لەو م بۆ بەكبرهێىبن و اڵۆڵذەری پەستێىراو دەبیىرێت بەبە دەبڵ كلیك وبواخىی ف
 فبیالوە دەبێت ئەم فۆڵذەرە هەڵبىەضێىرێت

 
 
 
 
 
 
 

 دەتىاویت ضێىەی ویطبوذان بگۆڕیت و زاویبری زیبتر بەدەست بهێىیت. 
 ضێىە ویطبوذاوی پبرچە و هێمبی بچىوك تب گەورە ویطبن وبدرێت. 
 ا وبتىاویت فبیل یبن فۆڵذەری وىێ دروست بكەیت بەڵكى هی ی پەستێىراودرلەوبو فۆڵذە

 .ۆ زیبد دەكرێتبدروست كراوی 

 یبن فۆڵذرەكە بكە كە فبیلێكی  دێسكتۆپیی اڵلەجێیەكی بەتب استڕی الی كلیك
 Compressedپبضبن  Newلیستی پێكهبتذا  لە ئىجب پەستێىراوی تێذا دروست دەكەیت

(zipped) Folder    دەبیىیت هێمبی فۆڵذەرێك و دەتىاویت وبوێكی لێ بىێیت هەڵبژێرە
 .دروست دەبێت كە زوجیرێكی پێىەیە

  دابگرە فۆڵذەرەكە وبوێكی لێ بىێ و دوگمەی. 
 

 دەتەوێه ڕایبوكێطە دەرەوە بۆ ئەو  ی كەفۆڵذەرە پەستێىراوەكە بكەرەوە و ئەو فبیالوە
 .لەكبن خۆیبن لەو جێیە دەكرێىەوەجێیەی مەبەستتە، فبی

 وەیبن
  بۆ ئەوەی هەمىو وبواخىەكەی دەربكەیت دەتىاویت لە فۆڵذەرەكەدا كلیك لەسەر

Extract all files  بكە یبن كلیكی الی راست لەسەر فۆڵذەرە پەستێىراوەكە وExtract 
All  لەڕێی دوگمەیBrowse وە جێگبكەی بۆ دەستىیطبن دەكەیت. 
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 ئاوڕدانەوەیەك ٩-٧
 

 ڕێگبی تر ڕێگەچبرە ...دەتەوێ
فۆڵذەرێكی تبزە 

 دروست بكەیت
كلیكی الی ڕاست لە جێیەكی 

 Folderئىجب  Newبەتباڵییذا 
 Organizeلە پەوجەرەی فۆڵذەردا 

 New-Folderئىجب 
بیبەتمەوذێتیی ت

 فبیلێك ویطبن بذەیت
كلیكی الی ڕاست ئىجب 

Properties 
داگرەو دەبڵ كلیك  Altدوگمەی 

 لەسەر هێمبكە بكە
چەوذ ئۆبجێكتێك 

 ویطبوە بكەیت
كلیك لەسەر هێمبكبن بكەو 

 دابگرە Ctrlلەهەمبن كبتذا 
بە كلیك چىارچێىەیەك 

 بەدەوریبوذا بكێطە
ڕایذەكێطیتە جێگە  بە مبوسەكە ئۆبجێكتێك بجىڵێىیت

 تبزەكە
 Ctrl+Xهێمبكە ویطبوە دەكەیت و 

 Ctrl+Vئىجب لەجێگب تبزەكەدا
ئۆبجێكتێك كۆپی 

 بكەیت
دادەگریت و بە  Ctrlدوگمەی 

مبوسەكە ڕایذەكێطیتە جێگە 
 تبزەكە

 Ctrl+Cهێمبكە ویطبوە دەكەیت و 
 Ctrl+Vئىجب لەجێگب تبزەكەدا

 CD/DVDداتب لەسەر 
 كۆپی بكەیت

فبیل و فۆڵذەرەكبن ڕاكێطە سەر 
 كۆپی كردوەكە CD/DVDهێمبی 

 

قەدبڕێك دروست 
 بكەیت

هێمبكە بە مبوسی الی ڕاست 
ڕاكێطە جێگب تبزەكە ئىجب 

Create Shortcuts Here 

دابگرەو بە  +Ctrlدوو دوگمەی 
 كلیك هێمبكە ڕاكێطە جێگب تبزەكە

هێمبكە ڕاكێطە وبو سەتڵی  ئۆبجێكتێك بسڕیتەوە
 ەكەوەخۆڵ

 دوگمەی 

ئۆبجێكتی سڕاوە چەوذ
 بهێىیتەوە

لەسەتڵی خۆڵەكەدا فبیلەكە 
 Restore theویطبوە بكە ئىجب 
selected items 

هێمبكە ڕاكێطە دەرەوەی سەتڵی 
 خۆڵەكە

فۆڵذەرێكی پەستێىراو 
 دروست بكەیت

كلیكی الی ڕاست لە جێیەكی 
ئىجب  Newبەتباڵییذا 

Compressed (zipped) 
Folder 

ل و فؤلذەرەكبن ویطبوە بكە و فبی
 ئىجب Send Toمبوسی الی ڕاست 

Compressed (zipped) Folder 

فۆڵذەرێكی پەستێىراو 
 هەڵبىەضێىیتەوە

فبیل و فۆڵذەرەكبن ڕاكێطە 
 دەرەوەی فۆڵذەرەكەوە
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 ڕاهێنان ١١-٧
 

 بەكبرهێىبوی قەدبڕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىراوبەكبرهێىبوی فۆڵذەری پەستێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ەكە دروست بكە وبوی بىێ وەزارەتەكبن، هەروەهب لەوبو دێسكتۆپر فۆڵذەرێك لەسە .9
 .فۆڵذەرەكەدا فبیلێكی تێكستیص هەر بەو وبوەوە دروست بكە

 .ەكەدێسكتۆپفبیلی تێكستەكە كۆپی بكەرە سەر  .9
 .دێسكتۆپدروست بكە لەسەر ( فبیلی وبو فۆڵذەرەكە)قەدبڕێك بۆ فبیلە ئەسڵیەكە  .9
 .ەوذ وەزارەتێكی تێذا بىىسەقەدبڕەكە بكەرەوە ئىجب وبوی چ .8
 .وەاڵم بذەرەوە Yesقەدبڕەكە دابخەو پرسیبرەكە بە  .8
 بۆچی بەتبڵە؟. ەكە بكەرەوەدێسكتۆپفبیلە كۆپیەكەی سەر  .8
 .وبوی وەزارەتەكبوی تێذایە. فبیلی وبو فۆڵذەرەكە بكەرەوە .8
 .هەمىو پەوجەرەكبن دابخە .4

 .و وبوی بىێ زاویبری ەپەستێىراو دروست بك Zipفۆڵذەرێكی بە  دێسكتۆپلەسەر  .9
 .دیبرە كۆپیەكەی دەچێتە ئەوێ فۆڵذەری وەزارەتەكبن بخەرە وبو زاویبریەوە .9
 .فۆڵذەری وەزارەتەكبن بسڕەرەوە .9
 .ەكەش بسڕەرەوەدێسكتۆپقەدبڕی سەر  .8
است لەسەر ڕ قەدبڕەكە لە سەتڵی خۆڵەكەوە بهێىەرەوە ئەویص بە مبوسی الی .8

 .Undo Deleteو  دێسكتۆپ
و فبیلی  رەتەكبن لەوبو فۆڵذەرە پەستێىراوەوكەدا بهێىە دەرەوەفۆڵذەری وەزا .8

 .تێكستەكەی وبوی بسڕەرەوە
 .سەتڵی خۆڵەكە بكەرەوە، فبیلی تێكستەكە بهێىەرەوە .8
 .سەتڵی خۆڵەكە بەتبڵ بكە .4
 .هەمىو پەوجەرەكبن دابخە .8
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 بەهار بوو فەسڵی زستانم، ئەگەر یارم لەگەڵ بایە

 كی بەهار نایەێدرۆیە گەر گوتوویانە بەخونچ

 لەبارانێ مەپرسە تا هەور بگرێ بەری ڕۆژێ

 دەبێ بگریم هەتا ڕووی تۆ لەژێر چارشێوی ڕەش دایە

 و ڕووبەندی ڕەشت ئاخر هەناسەم الدەدا چارشێو

 هەور هەرچەندە پڕ بێ كوا حەریفی قودرەتی بایە؟

 هێمن                                                             
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 گەڕان لە ویندۆدا  ٨    
 
 
 

 ی خىارەوە دەبیي:ەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵً
 .فایل یاى فۆڵذەرێك خێرا دەدۆزیتەوە چۆى ◄
 .ًێك سەیڤ دەكەیتاچۆى گەڕ ◄
 .دەكەیت Indexچۆى فۆڵذەر پێٌىێي  ◄

 هەرجەكاى: 
 بەڕێىەبردًی فایل و فۆڵذەر. 

 
 

 گەڕان بەدوای فایل و فۆڵدەردا ١-٨
 ێرا لە پەًجەرەی فۆڵذەرداگەڕاًی خ

لەگەڵ پێطكەوتٌی تەكٌۆلۆجیادا هەهیطە هارددیسك گەورەتر و هەرزاًتر دەبێت ئەهەش 
ئەهیص  هۆكارێكە بۆ ئەوەی بەكارهێٌەر زاًیاری زیاتر و زیاتر لەسەر هاردەكاًیاى سەیڤ بكەى

و پێكی جێیاى بۆ  خۆ ئەگەر بە ڕێك خۆی دەبێتە هۆی ئاڵۆزی لەدۆزیٌەوەی فایل و فۆڵذەرەكاًذا
 تەرخاى ًەكرێت، ئەوا كارەكە ئالۆزتر دەبێر.

بۆ چارەسەری ئەهاًەش گەڕاى لە ویٌذۆدا یارهەتی 
لە  ًوىًەبۆ چەًذیي ڕێگا هەیە دەرە، بۆ گەڕاًیص 

پەًجەرەی فۆڵذەردا لەبەضی سەرەوە الی ڕاست خاًەی 
Search بەگەڕاى دەكات و ئەو  ویٌذۆ یەكسەر لەو جێیەدا دەستًاوەكە  كە بەًىسیٌی هەیە

 فایل و فۆڵذەراًە لیست دەكات كە ئەو ًاوە لەخۆدەگرى.
 

  Indexگەڕاى لەفۆڵذەری پێٌىێي كراودا 
 چی یە؟ Indexپێٌىێي 

گرًگەكاًی ًاو  وضەلیستێك هەیە ًاوی  Indexوەك چۆى زۆربەی كتێبەكاى لەكۆتاییذا پێٌىێي 
یەك وضەبەخێرایی دەتىاًیت  بەوهۆیەوە ،ەیاًی تێذا ًىسراواًئەو كتێبەو ژهارەی الپەڕەك

لەجیاتی ئەوەی هەهىو هاردەكە بذۆزیتەوە، لە كۆهپیىتەریطذا بۆ كرداری گەڕاى پێٌىێي هەیە. 
 ت ویٌذۆكە تەًها لە پێٌىێٌەكەدا دەگەڕێت و دۆزیٌەوە خێراتر دەكات.یبگەڕێ

 
  ًىوسەرەكەی سەیڤ لە پێٌىێٌذا ًاوی فایل و هەًذێ زاًیاری تر وەكى بەرواری گۆڕیي و

 .يدەكرێ
  بەضێىەیەكی بٌەڕەتی فۆڵذەرە تایبەتی و گطتی یەكاًی بەكارهێٌەر پێٌىێي دەكرێي بە

هەهىو فۆڵذەرەكاًی ًاو ئەواًیطەوە واتە كاتێ لەًاو ئەو فۆڵذەراًەدا فۆڵذەری تر دروست 
 دەكەیت ئەواًیص پێٌىێي دەكرێي.
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 گەڕاى لە ویٌذۆدا
 
 
 
 
 
 
 
 

دەست دەكەیت بە ًىسیٌی ًاوەكە ویٌذۆكە دەست دەكات بە بەراوورد كردًی لەو كاتەوە تۆ 
 پیتەكاًی تۆ لەگەڵ پێٌىێٌەكەیذا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گەڕان لە ویندۆدا

 
 ڕێكخستي و جیاكردًەوەی ئەًجاهی گەڕاًەكاى

 ئەًجاهی گەڕاى بەضێىەیەكی بٌەڕەتی بەضێىەًیطاًذاًی وردەكاری دەردەكەوێت.
 
 
 
 
 
 
 
 

ل و فۆڵذەرە دۆزراوەكاى فۆڵذەرێك دروست دەبێت كە ًاواخٌەكەی ئەًجاهی گەڕاًەكەیە و بۆ فای
 هەهىو فایل یاى فۆڵذەرێك دەتىاًرێت بكرێتەوە.

  كلیك لەسەر دوگوەیSTART  بكە ئٌجاSearch  و  یاى دوودوگوەیF  پێكەوە
رێتەوە كە خاًەی گەڕاى لیستی دۆزراوەكاًی تێذا ًیطاى پەًجەرەیەك دەك دابگرە.

 دەدرێت.
  یەكی تر وضە"وەزارەتەكاى" یاى هەر  ًوىًەیەك بٌىوسە بۆ وضەلەخاًەی گەڕاًەكەدا

 .Musicوەكى 
 لەگەڵ ژهارەی دۆزراوەكاى دەبیٌی لیستێك ًیطاى دەدرێت بەو ًاوەوە كە بۆی گەڕاویت. 
  

  بكە بۆ ڕێكخستٌی دۆزراوەكاى بەپێی ویستی خۆت.كلیك لەبەضی سەرەوەی ستىوًەكە 
 وەیاى 

دا دەتىاًیت ئەو جۆرە فایالًە  Advanced Searchلەسەروو ضریتی هێواكاًەوە لەبەضی     
 ًیطاى بذەیت كە هەبەستە وەكىو دۆكىهێٌت، وێٌە، ...

 وەیاى
 لیستەكە بەهۆی گرۆپ كردى و فلتەركردًەوە دەپاڵێىیت.   
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 Advanced Search یان پەرەسەندوو گەڕانی پێشكەوتوو ٢-٨
 ORو  AND  (Operator)گەڕاى و سىود وەرگرتي لە كردەگەری 

ە هەرجێك دادەًێیت، ئەوا كردەگەری كاتێك لەگەڕاًەكەدا زیاتر ل
AND "یاخىد "و OR یاى" بەكاردەهێٌرێت". 
AND .واتە دۆزراوەكاى دەبێت هەهىو هەرجەكاًیاى تێذابێت 
OR  واتە دۆزراوەكاى یەكێك لە هەرجەكاًیاى تێذابێت دەبێت خۆ

 ئەگەر هەردوو هەرجەكەضیاى تێذابىو ئەویص هەر دەبێت.
ێٌاًی لە ژیاًی ڕۆژاًەدا جیاوازە "یاى" و بەكاره ORهاًای  

لە  ًوىًەبۆ لە بەكارهێٌاًیذا لە بىاری ئای تی دا 
چێطتخاًەیەكذا دەڵێیت ًاًن بۆ بێٌە یاى سەهىوى واتە تۆ بە 
یەكێكیاى ڕازی دەبیت. بەاڵم لە ئای تی دا هەردووكیاى ئەگەر 

 هێٌێت.یهەبي دە
، ًاوی چی یە؟ كەی ەوە وەردەگرێتویٌذۆ زاًیاری لە تایبەتوەًذێتی فایل یاى فۆڵذەرەك

 .؟ كەی گۆڕاوە؟ قەبارەكەی چەًذە؟ وە هەروەهاەدروستكراو
 

 گەڕاى بەپێی بەروار و قەبارە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گەڕانی پێشكەوتوو

  دەتىاًیت لەڕێی خاًەیLocation .ەوە ئەو جێیە هەڵبژێریت كە تێیذا بگەڕێت 
  ضاراوەكاًیص بگەڕێیت ئەوا چىارگۆضەی ئەگەر بتەوێ فایلەكاًی سیستەم و فایلە

 چاالك دەكەیت.  Include non-indexed, hidden, and system filesهەڵبژاردًی 
  ئەگەر ًیطاًەیەك یاى ًىوسەرەكەیت زاًی دەتىاًیت لەخاًەكاًیTags  وAuthors  دا

 بیٌىسیت.

 لە پەًجەرەی گەڕاًەكەدا كلیك لەسەر  لە گەڕاًی پێطكەوتىو بۆ سىود وەرگرتي
Advanced Search ئەگەر ًاوی فایلەكەت زاًی دەتىاًیت ًاوەكەی لە خاًەی بكە ،

Name دا بٌىسیت. 
  لە خاًەیDate بەرواری دروست كردى یاى گۆڕیٌی فایلەكە  ی كەدا دەتىاًیت جگە لەوە

 بەروارە بێت یاى پێص یاى دوای ئەو بەروارە. وەك ئەو بۆ ًوىًە بەروارێكهەڵبژێریت، 
  بۆ داًاًی هەرجی قەبارەشSize  ،كە بە كیلۆبایت دادەًرێت وەك بەروار یەكساى

 كەهتر یاى زیاتر لەو قەبارەیەی كە لەخاًەكەی الی ڕاستیذا دەیٌىسیي.
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 بەكارهێنانەوەی گەڕانە سەیڤ كراوەكان ٣-٨
 سەیڤ كردًی گەڕاًێك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گونجاندنی پێنوێن ٤-٨
 پێٌىێي كردًی فۆڵذەری زیاتر

گەڕاى لە فۆڵذەرێكی پێٌىێي ًەكراودا خاوتر دەبێت و كاتێك بۆ یەكەم جار لە فۆڵذەرێكذا 
 دەگەڕێیت، ویٌذۆكە لێت دەپرسێت ئاخۆ ئەم فۆڵذەرە پێٌىێي بكات؟ 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كە كە پێىیستي چىًكە پێٌىێٌی زۆر گەورەش دەبێتە هۆی تەًها ئەو فۆڵذەراًە پێٌىێي ب 
 خاو كردًەوەی كرداری گەڕاى.

 .پەًجەرەی گەڕاى بكەرەوە و بگەڕێ بەدوای فایل یاى فۆڵذەرێكذا 
 ی كلیك لەسەر دوگوەSave Search  بكە دەتىاًیت ًاوێكی لێ بٌێیت و لەو جێیەی

 دەتەوێ سەیڤی بكەیت.

  هەهیطە گەڕاًە سەیڤ كراوەكاى لەبەضی لیٌكە پەسەًذكراوەكاًەوە دەتىاًرێت
 بكرێٌەوە و ئەًجاهی گەڕاًەكەش لە ًاواخٌی پەًجەرەكەدا ًیطاى دەدەى.

 ى فۆڵذەرێكذا.پەًجەرەی گەڕاى بكەرەوە و بگەڕێ بەدوای فایل یا 
  لەبەضی سەرەوەی ًاواخٌی پەًجەرەكەدا زاًیاریەك دەردەكەوێت، كلیك لەسەرClick 

to add to index  بكە پاضاى لەو هێٌیىەدا كە دەكرێتەوە كلیك لەسەرAdd to Index... 
 بكە. Add to Indexبكە ئٌجالە پەًجەرە دیالۆگەكەدا كلیك لەسەر دوگوەی 

 بەڕێىەبەرت هەبێت.  بۆئەم كردارە دەبێ هافی
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 هاهەڵەكردى لەگەڵ لیستی پێٌىێٌەكاًذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دا ئەو فۆڵذەراًە لیست دەكرێي كە  Summery of selected locationsلەبەضی خىارەوەدا لەژێر 
 پێٌىێي كراوى.

 

 
 Indexگىًجاًذًی پێٌىێي 

 
 
 

  پەًجەرەی گەڕاى بكەرەوە و بگەڕێ بەدوای فایل یاى فۆڵذەرێكذا یاى گەڕاًێكی سەیڤ
 كراو بكەرەوە.

  كلیك لەسەر دوگوەیSearch Tools  ئٌجا هێٌیىی بكەModify Index Locations... 
 هەڵبژێرە.

  پەًجەرەیەك دەكرێتەوە بەًاویIndexing Options دوگوەی  لەوێذا كلیك لەسەر
Modify بكە. 

  پەًجەرەیەكی دیالۆگ دەكرێتەوە بەًاویIndex Locations  لێرەدا كلیك لەسەر
 بكە. Show all locationsدوگوەی 

 وە كلیك لەسەر دوگوەی ەلێرەدا ویٌذۆكە پێىیستی بە ڕێپێذاًەو بە هافی بەڕێىەبەر
Continue .بكە 

 باضتر وایە ئەو فۆڵذەراًە بي كە ئەو فۆڵذەراًە هەڵبژێرە كە پێىیستي پێٌىێي بكرێت ،
  .بكە OKپاضاى كلیك لەسەر  زۆر كاریاى تێذا دەكەیت
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 ئاوڕدانەوەیەك ٥-٨
 . . . ئەگەر ویستت

بەدوای فایل یاى 
 فۆڵذەرێكذا بگەڕێیت

START- Search  و  یاى دوودوگوەیF پێكەوە 

ئەًجاهی گەڕاًێك 
 سەیڤ بكەیت

 Save Searchدوای گەڕاًەكە دوگوەی 

گەڕاًێكی سەیڤ كراو 
 بكەیتەوە

 ئٌجا ئەو گەڕاًەی هەبەستتە  Searchesفۆڵذەری 

ێٌىێي ێك پفۆڵذەر
 بكەیت

لەو فۆڵذەرەدا بگەڕێ و كلیك لە ضریتی زاًیاریەكە بكە بۆ بە پێٌىێي 
 كردًی

 
 

 ڕاهێنان ٦-٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 ،كەم دەزانن خەڵكانێكیتەنها 

 یت،كە دەبێ چەند بزان 

 بۆ ئەوەی بزانیت،

 كە چەند كەم دەزانیت.

 ڤێرنەر هایزنبێرگ                                        

لە فۆڵذەرە تایبەتیەكەتذا بەدوای هەهىو فایلەكاًذا بگەڕێ بە ًىسیٌی * لە خاًەی  .0
 گەڕاًذا.

بە سىود وەرگرتي لە گەڕاًی پێطكەوتىو دۆكىهێٌتەكاًی كە لە دوێٌێ وە دروست  .1
 كراوى ًیطاى بذە.

 دەست پێ دەكەى. Waterلە پەًجەرەی گەڕاًذا بگەڕێ بە دوای ئەو وێٌاًەدا كە بە  .2
 وێٌەكاى بە پێی قەبارەیاى ڕێك بخە. .3
 گەڕاًەكە سەیڤ بكە. .4
 بكەرەوە وگەڕاًی وێٌەكاى دووبارە بكەرەوە. Searchesفۆڵذەری  .5



   چاپ كردن لە ویىذۆدا  

 
606    

٩ 

 چاپ كردن لە ویندۆدا  ٩    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
 .Printچاپ كردن  ◄
 .وبەكارهێىاوی Printersفۆڵذەری  ◄
 .پریىتەر Install وەیا واساوذوی دابەزاوذوی ◄

 :مەرجەكان 
 بەڕێىەبردوی فایل و فۆڵذەر. 

 

 Print چاپ كردن ١-٩
 چاپ كردن لە ویىذۆدا 

پاضان پرۆگرامەكان دەتىاوه چاپی بكەن  پێىیستی بە پرۆگرامە بۆ كردوەوەی دۆكىمێىتەكانویىذۆ 
وە بە هەرجۆرێك و لەڕێی هەر پرۆگرامێكەوە بێت لەكاتی چاپ كردوەكەدا هێمایەكی پریىتەر لە 

زاویاریمان لەسەر كرداری چاپ كردوەكە كە بەضی زاویاری دا لەسەر ضریتی تاسك دەردەكەوێت 
 .دەداتێ

 :هەیە ەكڕێگایبۆ چاپ كردویص چەوذ 
 چاپ كردن لەواو پرۆگرامەكەوە( ١

هەیە كەبە داگرتىی دوو  Printدا خاڵی مێىیىی  Fileزۆربەی هەرە زۆری پرۆگرامەكان لە مێىیىی 
 .هەمان كردار ئەوجام دەدەیت Pو  Ctrlدوگمەی 

 
 چاپ كردن لە پەوجەرەی فۆڵذەرەوە( ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وی وێىە پەوجەرەیەكی دیالۆگی تر دەكرێتەوە كە تایبەتە بە چاپ كردوی وێىە بۆ چاپ كرد 

 . بۆ بڕیاردان و هەڵبژاردوی جۆری چاپ و كاغەزەكەی
 

  ئەو فۆڵذەرە بكەرەوە كە
فایلەكەی تێذایە بۆ چاپ كردن 

 Printپاضان كلیك لەسەر دوگمەی 
 .بكە لەسەر ضریتی هێماكان

است ڕلەسەر فایلەكە كلیكی الی وەیان 
 هەڵبژێرە Printبكە و 
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 ڕایكێطەوبەرەڵاڵی كە Drag&Dropچاپ كردن بە ( ٣
 فۆڵذەری پریىتەر

زیاد بكەیت  هەیە كە تێیذا دەتىاویت پریىتەری تازە یویىذۆ فۆڵذەرێكی تایبەت بە پریىتەرەكاو
سڕیىەوەش سىودی هەیە كاتێك . و پریىتەری بىەڕەتی هەڵبژێریت، هەروەها پریىتەر بسڕیتەوە

 .پریىتەرێكی كۆومان وەماوە یان بەكاری واهێىیه
 .جگەلەماوە دەتىاویت كاری پریىتەر كۆوترۆڵ بكەیت وەك ڕاگرتىی چاپ كردوێك

 كردوەوەی فۆڵذەری پریىتەر
 
 
 

 .بەكاربهێىیت فۆڵذەرە ئەمیت بۆ چاپ كردن دەتىاو
 
 
 

 اپ كردن دەست پێ دەكاتچویىذۆكە پرۆگرامی پەیىەست بەو فایلەوە دەكاتەوەو كرداری 
 

 دروست كردوی قەدبڕێك بۆ پریىتەر
بۆ ئەوەی دۆكىمێىتەكان خێرا چاپ بكەیت، 
دەتىاویت قەدبڕێك بۆ پریىتەرەكەت دروست 

كە بكەیت ئەویص بە ڕاكێطاوی ئەو پریىتەرەی 
بۆسەر  لەفۆڵذەری پریىتەرەوە مەبەستتە
 .دێسكتۆپ

 
 

 گىوجاوذوی كرداری چاپ كردن
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
ضێىەی ئەم پەوجەرەیەش بەپێی  

  .پریىتەر و مۆدێلەكاوی دەگۆڕێت
       

 

 فۆڵذەری Printer بكەرەوە. 
 ئەو فایلەی دەتەوێ چاپی بكەیت ڕایكێطە بۆ سەر یەكێك لە پریىتەرەكان.  

  كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە ئىجاControl Panel  و كلیك لەسەرPrinter  بكە 
 هەڵذەبژێریه Printersەوىسیه و د Printerی وضەو لە گەڕاوذا  STARTوەیان 

  فۆڵذەریPrinter  بكەرەوە و
پریىتەرێك ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی 

هێماكاوذا كلیك لەسەر دوگمەی 
Select printing preferences بكە 

وەیان كلیكی الی ڕاست لەسەر پریىتەرەكە 
 هەڵبژێرە Printing Preferences بكەو
  لێرەدا دەتىاویت جۆری چاپ

و الپەڕەكە و قەبارەكەی كردوەكە
 هەڵبژێریت
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 پرینتەر ەكانیتایبەتمەندێتی ٢-٩
 تی پریىتەرگۆڕیىی تایبەتمەوذێ

 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
     

 
 
 

 هەڵبژاردوی پریىتەرێك وەك پریىتەری بىەڕەتی
مەبەست لە پریىتەری بىەڕەتی ئەوەیە هەركاتێك چاپ دەكەیت ویىذۆكە ئەو پریىتەرە 

 هەبىو  دائەگەر زیاتر لە پریىتەرێك لەسیستەمەكە كەهەڵذەبژێرێت، ئەمەش كارئاساویە
      

 
 
 
 

 البردن یان سڕیىەوەی پریىتەر
 
 
 
 
 
 
 

 تاووتوێ كردنی كرداری چاپ كردن ٣-٩
 چاپ كردوی چەوذ دۆكىمێىتێك 

 رێت بۆ پریىتەر بەڵكى لەڕێگایەكی ترەوەدلە كرداری چاپ كردوذا دۆكىمێىتەكە راستەوخۆ واوێر
ىتێك چاپ لەخاوەی پریىتەرەكەدا ڕیز دەكرێت خۆ ئەگەر زیاتر لە دۆكىمێوەك فایلێكی كاتی 

   .بۆ چاپ  queueبكرێت ئەوا هەمىویان یەك لەدوای یەك ڕیز دەكرێه 
             

  فۆڵذەریPrinter  بكەرەوە و پریىتەرێك
ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی هێماكاوذا كلیك 

 Set printer propertiesلەسەر دوگمەی 
 بكە

وەیان كلیكی الی ڕاست لەسەر پریىتەرەكە بكەو 
Properties هەڵبژێرە 

  هەوذێ گۆڕاوی تر بەپێی لێرەدا دەتىاویت
رەكە ئەوجام بذەیت و گروگتریىیان پریىتە

Sharing  بەضكردوە كە بەهۆیەوە
بەكارهێىەراوی تر لە تۆڕی 

كۆمپیىتەریەكەدا پریىتەرەكەی تۆ 
 .بەكاردەهێىه

  فۆڵذەریPrinter  بكەرەوە و پریىتەرێك ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی هێماكاوذا كلیك
 بكە Set as defaultلەسەر دوگمەی 

 هەڵبژێرە Set as Default Printerست لەسەر پریىتەرەكە بكەو وەیان كلیكی الی ڕا

  فۆڵذەریPrinter  بكەرەوە و پریىتەرێك ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی هێماكاوذا كلیك
 بكە Delete this printerلەسەر دوگمەی 

 هەڵبژێرە Deleteوەیان كلیكی الی ڕاست لەسەر پریىتەرەكە بكەو 
 .لەسەر كیبۆردەكە دابگرە Deleteەرەكە دوگمەی یاخىد پاش ویطاوەكردوی پریىت
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 ڕیز یان سەرەواتە  queueكردوەوەی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ذاكرداری چاپ كردو مامەڵەكردن لەگەڵ
 

 . . . ئەگەر ویستت
چاپ كردوێك 

 ڕابگریت
 ڕیزی چاپ كردوەكە بكەرەوە 
  لە خاڵی مێىیىەكەداDocument ئىجا Pauseهەڵبژێرە . 

 .هەڵبژێرە Pauseو  لەڕیزەكەدا است لەسەر دۆكىمێىتەكەڕوەیان كلیكی الی 
  .دەكەوێتەوە گەڕ Restartئىجا Documentچاپی ڕاگیراو بە هەڵبژاردوی 

چاپ كردوێك 
 بسڕیتەوە

 ڕیزی چاپ كردوەكە بكەرەوە 
  لە خاڵی مێىیىەكەداDocument ئىجا Cancel هەڵبژێرە. 

 لە كیبۆردەكەدا دابگرە  Deleteیاخىد دوگمەی 
 .هەڵبژێرە Cancelو  لەڕیزەكەدا است لەسەر دۆكىمێىتەكەڕوەیان كلیكی الی 

پریىتەرێك 
 بىەستێىیت

  فۆڵذەریPrinter بكەرەوە. 
  پریىتەرێك ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی هێماكاوذا كلیك لەسەر

 .سەر پریىتەرێك بكەبكە یان دەبڵ كلیك لە Pause printingدوگمەی 
هەمىو چاپ 

كردوەكان 
 بسڕیتەوە

 ڕیزی چاپ كردوەكە بكەرەوە 
  لە خاڵی مێىیىەكەداPrinter  ئىجالەڕیزەكەدا Cancel All 

Documents هەڵبژێرە . 
است لەسەر پریىتەرەكە بكە و ڕوەیان لە فۆڵذەری پریىتەرەكاوذا كلیكی الی 

Cancel All Documents هەڵبژێرە. 
            
            

 

  فۆڵذەریPrinter بكەرەوە. 
  پریىتەرێك ویطاوە بكە ئىجا لەضریتی هێماكاوذا كلیك لەسەر دوگمەیSee what's 

printing بكە یان دەبڵ كلیك لەسەر پریىتەرێك بكە. 
 .هەڵبژێرە Openوەیان كلیكی الی ڕاست لەسەر پریىتەرەكە بكەو 

 .ەبڵ كلیك لەسەر هێمای پریىتەرەكە بكە لە بەضی زاویاریذا لەسەر ضریتی تاسكدیاخىد 
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 Printer Installation پرینتەر یان دابەزاندنی ناساندنی ٤-٩
 پریىتەر( زیادكردوی) واساوذنهەوگاوەكاوی 

 یارمەتیت دەدات هەوگاو بە هەوگاو یان زیاد كردوی پریىتەرێك ویزارد هەیە كە واساوذنبۆ 
            
            
            
            
            
            
            
            

     
پریىتەر  واساوذویلەڤیستادا كرداری 

دەتىاورێت بەضێىەیەكی ئۆتۆماتیكی ئەوجام 
بذرێت كاتێ پریىتەرەكە بە كۆمپیىتەرەكەوە 
دەبەسترێت ویىذۆكە خۆی بۆ درایڤەر دەگەڕێ و 

   .زۆربەی كات دەیذۆزێتەوە
      
      
                                 

  لەضریتی تاسكذا كلیك لەسەر دوگمەیSTART  بكە ئىجاControl Panel  و كلیك
 بكە  Printerلەسەر 

 هەڵذەبژێریه Printersدەوىسیه و  Printerی وضەو لە گەڕاوذا  STARTوەیان 
 سەر دوگمەی لە ضریتی هێماكاوذا كلیك لەAdd a printer بكە. 
  هەوگاو بە هەوگاو ضىێه ویزاردەكە بكەوە ئەگەر پێىیست بىو بە هۆی هێمای

 .تیطكەكەوە لەبەضی الی چەپی سەرەوەدا دەگەڕێیتەوە هەوگاوی پێطىو
 

 .دیارە بۆ ئەم كارە دەبێت مافی بەڕێىەبردوت هەبێت
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 Networkپریىتەرێكی تۆڕی  واساوذوی
بەپێی جۆری پریىتەرەكە دەگۆڕێت، ئەگەر كۆمپیىتەرەكەت لە  Installation واساوذنكرداری 

تۆڕێكذا بىو بە مەرجێك پریىتەری تێذابێت ئەوا دەتىاویت سىود لەو پریىتەرە وەربگریت وەك 
 .پریىتەرێكی تۆڕی

 
 
 
 
 
 
 

 

 انەوەیەكئاوڕد ٥-٩
 ڕێگای تر ڕێگەچارە ...دەتەوێ

فۆڵذەری پریىتەر 
 بكەیتەوە

 ەسەرل یكتاسكذا كل ەضریتیل
ئىجا  ەبك START ەیدوگم

Control Panel ەسەرل یكو كل 
Printer ەبك 

START  ی وضەو لە گەڕاوذا
Printer  دەوىسیه وPrinters 

 هەڵذەبژێریه

دۆكىمێىتێك لە 
پرۆگرامەكەیەوە چاپ 

 بكەیت

File  ئىجاprint دوگمەی  دووCtrl  وP  پێكەوە
 دادەگریت

دۆكىمێىتێك ڕاستەوخۆ 
 چاپ بكەیت

ماوسی الی ڕاست لەسەر 
 Printدۆكىمێىتەكە ئىجا 

دۆكىمێىتەكە ڕاكێطە سەر هێمای 
 پریىتەرەكە

گۆڕاوكاری لە كرداری 
 چاپ كردوەكەدا بكەیت

پریىتەرەكە ویطاوە بكە و ئىجا 
Properties 

 Set printerئىجا  Printerفۆڵذەری 
properties 

دبڕ بۆ پریىتەرێك ەق
 دروست بكەیت

هێمای پریىتەرەكە ڕاكێطە 
 .یان جێیەكی تر دێسكتۆپسەر 

ماوسی الی راست لەسەر هێمای 
 Create Shortcutپریىتەرەكەو 

 Set asئىجا كلیكی الی ڕاستپریىتەرەكە ویطاوە بكە و ئىجا پریىتەرێك بكەیتە 

  لە هەوگاوی زیاد كردوی پریىتەرداAdd a network, wireless or Bluetooth 
printer هەڵذەبژێریت. 

  پاضان ویىذۆكە بۆ پریىتەر دەگەڕێت، ئەگەر وەیذۆزیەوە دەتىاویت كلیك لەسەرThe 
printer that I want isn't listed بكە. 

 لەپەوجەرەی داهاتىودا دەتىاویت خۆت بۆ پریىتەرەكە بگەڕێیت. 
 

 .استیذا ئەمە كاری بەڕێىەبەری تۆڕەكەیەڕلە 
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 Set as default  Default Printer بىەڕەتی
چاپ  (ڕیزی)سەرەی

 queueكردن بكەیتەوە 
 Seeئىجا  Printerفۆڵذەری 

what's printing 
لەسەر  كلیكی الی ڕاست

 Openئىجا  پریىتەرەكە
 ئىجا Documentخاڵی مێىیىی  چاپ كردوێك ڕابگریت

Pause 
است لەسەر ڕكلیكی الی 

 Pauseدۆكىمێىتەكە لەڕیزەكەدا و 
 ئىجا Documentخاڵی مێىیىی  كردوێك بسڕیتەوە چاپ

Cancel 
است لەسەر ڕكلیكی الی 

 Cancelدۆكىمێىتەكە لەڕیزەكەدا و 
 Printerخاڵی مێىیىی  پریىتەرەكە بىەستێىیت

 Cancel All لەڕیزەكەدا ئىجا
Documents 

لە فۆڵذەری پریىتەرەكاوذا كلیكی 
است لەسەر پریىتەرەكە بكە و ڕالی 

Cancel All Documents 
 Add aلەفۆڵذەری پریىتەردا پریىتەرێك دابەزێىیت

printer 
 

 

 ڕاهێنان ٦-٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

 بەگەوجی خەڵكانی تر پێ مەكەنە

 ئەوە شانسێكە بۆ تۆ

 وینستۆن چەرچڵ                                         

 
 

 .دروست بكە دێسكتۆپك بۆ پریىتەرەكەت لەسەر ەدبڕێق .6
ەكە دوو فایلی تێكست دروست بكەو هەردوكیان بكەرەوەو وىسیىێكی دێسكتۆپسەر لە .1

 .كىرتیان تێذا بىىوسە، سەیڤیان بكەو دایان بخە
 .پریىتەرەكە بكەرەوەو پریىتەركە ڕاگرە queueڕیز  .3
 .خەەكان بكەرەوەو چاپی بكە پاضان دایبتیەكێك لە دۆكىمێى .4
 .دۆكىمێىتەكەی تر ڕاكێطە بۆ سەر پریىتەرەكە .5
 .یەك لە كرداری چاپ كردوەكان بسڕەرەوە .6
 . پریىتەرەكە بخەرەوە گەڕ بۆ ئەوەی دۆكىمێىتەكەی تر چاپ بكرێت .7
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  و فۆڵدەر دێسكتۆپگونجاندنی شێوەی  ٠١    
 
 

 

 :ی خىارەوە دەبیهەلەم بەضەدا فێری ئەم خااڵو
 دەگىوجێىیت دێسنتۆپضێىەی  چۆن. 
  پەردەپارێزScreensaver و گىوجاوذوی. 
 چۆن ضێىەی فۆڵذەر دەگىوجێىیت. 
 چۆن مێىیىی دەست پێنردن و ضریتی تاسل دەگىوجێىیت. 

 
 :مەرجەمان 

  دای فۆڵذەرپەوجەرە ەمردن لەگەڵمامەڵتىاوای. 

 

 دێسكتۆپگونجاندنی  ٠-٠١
 Personalizationلە پەوجەرەی تایبەتنردوذا  دێسنتۆپی گىوجاوذوی ضێىە

و پەوجەرەمان لەم پەوجەرەیەدا دەتىاورێت  دێسنتۆپزۆربەی گىوجاوذوە گروگەماوی ضێىەی 
 .هئەوجام بذرێ

 
 
 
 

 .هەڵبژێرە Personalizeئىجا  دێسنتۆپبەتااڵییذا لەسەر  یان ملینی الی ڕاست لە جێیەمی       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیل لەسەر دوگمەی مSTART  بنە لەسەر ضریتی تاسل ئىجا دوگمەیControl Panel 
  پاضان ملیل لەسەر لیىنیAppearance and Personalization  بنە ئىجا ملیل لەسەر

Personalization بنە 
   بذە Personalizationی وضە Searchبنەئىجا لەخاوەی  STARTیان ملیل لەسەر دوگمەی 
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 ڕەوگی پەوجەرەمان و دەرمەوتىیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Open classic appearanceماتێل لەبەضی خىارەوەی پەوجەرەمەدا ملیل لەسەر خاڵی 
properties for more color options می تر دەمرێتەوە دەمەیت پەوجەرەیەAppearance 

Setting  لێرەدا ئێستا خاڵیWindos Aero ئەمەش وادەمات مە پەوجەرەمان بتىاوه  هەڵبژێراوە
 .ڕەوگی ڕوون یان ئاوی وەربگرن

 
 Windows Vista Basicدا خاڵی  Color schemeلەم پەوجەرەیەدا ئەگەر لەژێر 

 Windows Aeroگەر جارێنی تر هەڵبژێریت، ئەو پەوجەرەیەی پێطىو وابیىیتەوە مە
هەڵبژێریتەوە واتە پەوجەرەمان چىارچێىەماویان ڕووویەمەی وامێىێ، لە ڕاستیذا ئەمە باضترە 

 .چىونە فطار لەسەر سیستەمەمە مەمتر دەبێتەوە
 

 لە پەوجەرەی تایبەتنردوذا Personalization  ملیل لەسەرWindow Color and 
Appearance بنە. 

  لێرەدا دەتىاویت ڕەوگی چىارچێىەی پەوجەرەمان بگۆڕیت و بە ئەمتیڤ مردوی خاڵی
 .دەبه ( ضفاف)چىارچێىەی پەوجەرەمان ڕوون  Enable transparencyهەڵبژاردوی 

  لەڕێی زیادومەمنەرەوەمەیColor intensity وە چڕیی ڕەوگەمە زیاد و مەم دەمەیت. 
  بە ملیل مردن لە خاڵیShow color mixer  دەتىاویت ڕەوگەمان بە ویستی خۆت تێنەڵ

 .بنەیت و ڕەوگی تر دروست بنەیت
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ملیل لەسەر   Personalization لە پەوجەرەی تایبەتنردوذاهەربۆیە پاش ئەم گۆڕیىە ماتێل 
Window Color and Appearance  دەمەیت پەوجەرەیAppearance Setting دەمرێتەوە. 

 .لێرەضذا چەوذ گۆڕاوێنی تر دەضێت ئەوجام بذرێت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دێسنتۆپگىوجاوذوی بامگراووذی 
 
 
 
 
 
 

 
 

لەماتی هەڵبژاردوی وێىەماوذا لە بەضی خىارەوەدا دەتىاویت ضێىەی ویطاوذاوی وێىەمە دیاری 
 :بنەیت

Fit to Screen واتە وێىەمە پڕاوپڕی ضاضەمە ویطان بذە. 
Tile واتە پارچەپارچە لەپاڵ یەمذا ویطان بذە. 

Center  ەمەدا ویطان بذەدێسنتۆپوێىەمە لەواوەڕاستی. 
 

 .بۆی هەیە سیستەمەمە خاوتر بناتەوە( چەوذ مێگابایتێل)وێىەی قەبارە زۆر گەورە 
 .مەمە Quality جىان ویطان وادرێت چىونە جۆرایەتی ( چەوذ بایتێل)وێىەی زۆر بچىومیص        

هەر وێىەیەك لەواو مۆمپیىتەرەمەتذا دەتىاویت بەخێرایی بینەیت بە بامگراووذ ئەویص بە        
 .Set as desktop bakgroundملینی الی ڕاست لەسەر وێىەمە و هەڵبژاردوی خاڵی 

 لە پەوجەرەی تایبەتنردوذا Personalization ملیل لەسەر Desktop Background 
  .بنە

  ویىذۆمە چەوذ وێىەیەك پێطىیار دەمات، بە ملیل مردن لەسەریان دەبه بە وێىەی
یان دەتىاویت خۆت وێىەیەمی تر هەڵبژێریت بە ملیل مردن لەسەر  بامگراووذەمە

Browse... دەگەڕێیت لە چ فۆڵذەرێنذا وێىەمەی تێذایە ملینی دەمەیت و ئىجا OK. 
  لە لیستیLocation  لە خاڵی ومىوەدا دەتىاویت وێىەی تر بذۆزیتەوە و یان بۆ Solid 

Colors دا یەك ڕەوگ هەلبژێریت بۆ بامگراووذ. 

 ایبەتنردوذالە پەوجەرەی ت 
Personalization  ملیل لەسەرWindow 

Color and Appearance بنە. 
  لەخاوەیColor scheme  دا دەتىاویت

 .ضێىەی دەرمەوتىی پەوجەرەمان بگۆڕیت
  بە ملیل مردن لەسەر دوگمەیEffects 

دەتىاویت ضێىەویطاوذاوی وىسیىەماوی 
یان سێبەری مێىیىەمان بگۆڕیت   دێسنتۆپ

بذەیت مە لەماتی ڕامێطاوی وەیان بڕیار
 پەوجەرەیەمذا واواخىەمەی ویطان بذرێت

 .  وەیان وا
  بە ملیل مردن لەسەر دوگمەی

Advanced  دەتىاویت گۆڕاوناری تر لە
ڕەوگی پەوجەرەمان و قەبارە و ڕەوگی 

 .وىوسیىەمان بنەیت
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 ێزەردەپارپ Screensaver یگىوجاوذو
سىودی پەردەپارێز لەوەدایە مە ماتێل مۆمپیىتەرەمەت بۆ ماوەیەك بەجێ دەهێڵیت 
پەوجەرەماوت لەالیەن مەساوی ترەوە وابیىرێت جگە لەوە ئەگەر مۆویتۆرێل بۆ ماوەیەمی زۆر 

 .هەر وێىەیەك ویطان بذات دەبێتە هۆی خراپ بىووی و ضێىە سێبەرێنی وێىەمە بەجێ دەمێىێت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بۆ البردوی  On resume, display log on screenبەچاالك مردوی خاڵی هەڵبژاردوی  
 .ێىیی ویىذۆمە بذەیتهی ووضەپەردەپارێزەمە دەبێت 

 وە چەوذیه گۆڕاوناری تر دەمەیت لەبىاری سەرف مردوی Change power settingsلەڕێی        
 .ذامىژاوذوەوەی مۆویتۆر و هارددیسن ووزەو

 لە پەوجەرەی تایبەتنردوذا 
Personalization  ملیل لەسەرScreen 

Saver بنە. 
  لەلیستەیScreen saver  دا

ەبژێریت و لەخاوەی پەردەپارێزێل هەڵذ
Wait  دا دیاری دەمەیت دوای چەوذ

 .خىلەك بنرێتەوە
  هەوذێ لە پەردەپارێزەمان دەتىاویت

وە  Settingsلەڕێی دوگمەی 
 .بیاوگىوجێىیت

  بەهۆی دوگمەیPreview  وە دەتىاویت
  .بزاویت چۆن دەردەمەوێت
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 دێسنتۆپو مەم و زیاد مردوی هێماماوی سەر  گىوجاوذن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دێسنتۆپسەیڤ مردوی ڕەوگ و ڕووی 

ەمەت بەو دێسنتۆپدەتىاویت ڕەوگ و ڕووی 
 .ضێىەیەی خۆت دیزایىت مردووە سەیڤ بنەیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لە پەوجەرەی تایبەتنردوذا 
Personalization  لە الی چەپذا ملیل

 .بنە Change desktop iconsلەسەر
لەسەرەتادا تەوها هێمای سەتڵی خۆڵ لەسەر 

 .دەردەمەوێت دێسنتۆپ
 بژاردوەمان بە چاالك مردوی خاڵی هەڵ

لەبەضی سەرەوەدا دەتىاویت هێماماوی 
 .ەیتویطان بذ دێسنتۆپتریص لەسەر 

  لەبەضی خىارەوەدا دەتىاویت
بگۆڕیت ( هێمابچىومەمان)ئاینۆوەمەن 

بە ملیل مردن لەسەر دوگمەی 
Change Icon  و ئاینۆوێنی تر

 .هەڵبژێریت
  بە ملیل مردن لەسەر دوگمەی

Restore Defaults  هەمىو ماتێل
پێطىویان لێ ئاینۆوەمان وەك 

 .تەوەدەمەی
  هەروەك هەمىو گۆڕیىێل ملیل لەسەر

OK دەمەیت . 

 لە پەوجەرەی تایبەتنردوذا 
Personalization ملیل لەسەرTheme 

 .بنە
  لەژێر خاڵیTheme  دا لەلیستەمەدا

دەتىاویت دیزایىی تر هەڵبژێریت یان 
ئەو دیزایىەی خۆت دروستت مردووە 

 یڤیطی بنەیتهەڵبژێریت و سە
  ملیل لەسەرOK دەمەیت . 
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 STARTمێنیوی دەستپێكردن گونجاندنی   ٢-٠١
 دەستپێنردنمێىیىی زیاد مردوی پرۆگرام بۆ 

 .مێىیىی دەستپێنردویص ڕێگایەمە بۆ خێرا گەیطته بە پرۆگرامەمان دێسنتۆپجگە لە
 .دەتەوێتئەویص بە ملیل مردن لەسەر هێمای ئەو پرۆگرامەی مە 

 .هەمىو ماتێل دەتىاویت بە پێی پێىیستیی خۆت لیستەمە زیادومەم بنەیتهەروەها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پێیان  طە دەمێىىەوە وەك چۆن بەدەرزی هەڵىاسرابهبەضی سەرەوەی لیستەمە هەمی
 .بەضی خىارەوەش ئەو پرۆگراماوەن مە زۆر بەماردەهێىرێه  Pinned items دەڵێه

 هەر هێمایەك لەم لیستەیەدا قەدبڕە. 
 بخرێىە فۆڵذەرەماوی الی راستی مێىیىەمەوە وەك لیىل هێمامان دەتىاورێت. 
 ان بیاوسڕیتەوە واتە الیان بەریتلیستەمە دەتىاویت واوەماویان بگۆڕیت ی. 

 
 گىوجاوذوی خاڵەماوی مێىیىی دەستپێنردن

 .دەتىاویت هێماماوی واو مێىیىی دەستپێنردن و ضێىەی دەرمەوتىیان بگۆڕیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دا دەتىاویت ئەو پرۆگراماوە دیاری بنەیت مە لەوێ ویطان  Show on Start menuلەژێر خاڵی 
 .وە ژمارە پرۆگرامەماوی لیستەمە دیاری بنەیت Start menu sizeو بەهۆی  دەدرێه

 :بۆ ویطاوذاوی فۆڵذەرەمان سێ ضێىە هەیە

  ئەو فۆڵذەرە بنەرەوە مە پرۆگرام یان
فایلەمەی تێذایە و هێمامەی ڕامێطە بۆ سەر 

 . STARTدوگمەی 
  مێىیىی دەست پێنردن دەمرێتەوە بە ماوسەمە

 .هێمامە لە بەضی سەرەوەدا بەرەاڵبنە
 یان
 START  ئىجاAll Programs  پاضان ئەو

مە مەبەستە و ڕاینێطە  پرۆگرامە هەڵبژێرە
دەبیىی  STARTیان  All Programsبۆ سەر 

لیستەمە دەمرێتەوەو دەتىاویت ماوسەمە لەو 
 .جێیەدا مە دەتەوێت بەرەاڵ بنەیت

ملینی الی ڕاست لەسەر هێمای پرۆگرامەمە لە یاخىد 
 .Pin to Start Menuو دێسنتۆپلیستەمە یان 

  ملینی الی ڕاست لەسەر دوگمەیSTART ضریتی تاسل بنەو  یانProperties هەڵبژێرە 
 Taskbar andدا لەخىارەوە الی چەپ ملیل لەسەر  Personalizationیان لە فۆڵذەری 

Start Menu بنە. 
  لەمارتی تۆمارگایStart Menu  دا لەبەضی Privacy دەتىاویت بڕیار بذەیت لیستی  دا

 بنرێه و دەربنەون یان وا ئەو فایل و پرۆگراماوەی لەم دوایەدا مراووەتەوە سەیڤ 
  ملیل لەسەرCustomize بنە بۆ ئەوجامذاوی گۆڕاوناریی زیاتر. 
  بۆ گێڕاوەوەی هەمىو گۆڕاوەمان وەك پێطىو دەتىاویت ملیل لەسەرUse Default 

Settings بنە. 
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Display as a link - واتە بەملیل مردن لەسەری فۆڵذەرەمە دەمرێتەوە. 
Display as a menu -  واتە بەملیل مردن لەسەری لەڕێی تیطنێنەوە بابەتەماوی واو

 .یستەیەكوەك ل هفۆڵذەرەمە یىطان دەدرێ
Don't display this item - واتە ئەم بابەتە ویطان مەدە. 

 

 خستنەگەڕی پرۆگرام لەگەڵ داگیرساندنی ویندۆكەدا ٣-٠١
 Startupفەرماوی 

هەرماتێل ویستت پرۆگرام یان دۆمىمێىتێل بە ضێىەیەمی 
لەگەڵ داگیرساوذوی مۆمپیىتەرەمەدا ( ئۆتۆماتینی)خۆیی 

 .وەردەگریت Startupفۆڵذەری بنرێتەوە ئەوا سىود لە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هەوذێ جار پرۆگرامێل لێرەضذا ویە بەاڵم لەگەڵ داگیرساوذوی مۆمپیىتەرەمەدا دەمەوێتە 
گەڕ ، ئەوەش لە جێیەمی تردا مامەڵەی لەگەڵ دەمرێت مە لەم بەضەی ئەم پەرتىومەدا باس 

 .وامرێت
 .ەوگ ئامادەبىووی مۆمپیىتەرەمەدا دەبێتە هۆی در Startupداواوی پرۆگرامی زۆر لە 

  ملیل لەSTART  بنە پاضانAll Programs 
 .بۆ بیىیىی واواخىەمەی Startupئىجا فۆڵذەری 

 رام یان دۆمىمێىتەی دەتەوێ خۆی ئەو پرۆگ
ذەمێطیتە واو ئەم فۆڵذەرەوە یڕا ،بنەوێتە گەڕ

 .یان مۆپی دەمەیىە واوی
  ئەگەر بتەوێ پرۆگرام یان دۆمىمێىتێنیص

دا البەریت، دەتىاویت  Startupلەفۆڵذەری 
 .لەوێ بیسڕیتەوە

بۆ ئەوجامذاوی ئەم ماراوە لێرەدا مافی بەڕێىەبردوت 
 .پێىیستە
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 گونجاندنەكانی شریتی تاسك ٤-٠١
 گۆڕیىی ضىێه و قەبارەی ضریتی تاسل

 
 
 
 
 
 

 ویطاوذاوی هێماماوی سەر ضریتی تاسل
ضریتی تاسل هێمای تر ویطان بذەیت، ئەویص بۆ زاویاری و بەمارهێىاوی زیاتر دەتىاویت لەسەر 

، هەر هێمایەك Toolbarsئىجا  لەسەر ضریتی تاسلبە ملینی الی ڕاست لە جێیەمی بەتااڵیی 
 .چاالك بنەیت ئەوا لەسەر ضریتی تاسل پەیذا دەبێت

 
 :Language barزماوەمان 

ئەم هێمایە گروگە بۆ هەڵبژاردوی زماوەمان و وىوسیىەماوی تری میبۆرد، هەروەها لێرەوە 
 .دەتىاویت گۆڕاوناری لە زمان و میبۆردەمەدا بنەیت

 
 :  Quick Launchپێنردوی خێرا ضریتی دەست

 ئەم ضریتە بەضێىەیەمی بىەڕەتی پێل دێت لە چىار هێما مە چىار فەرمان لەخۆدەگرێت
 .ویطاوذەدات دێسنتۆپمە  Show desktopلەالی چەپەوە یەمەمیان 

 .ێیتڵلەوێىان پەوجەرەماوذا دەجى Switch between windosدووەم 
 .ە واتە مردوەوەی ئیىتەروێتسێیەم هێمای ئیىتەروێت ئێنسپلۆرەی

مە لێرەوە ئەو پرۆگرامە  Windows media playerچىارەم هێمای 
 .دەمرێتەوە
  ملینی الی ڕاست لە جێیەمی بەتااڵیی ئەم ضریتە بنە

لێرەدا دەتىاویت هێمامان بەگەورەیی یان  View ئىجا
 .بچىومی ویطان بذەیت

 Open Folder فۆڵذەری ئەم ضریتە دەماتەوە. 
 Show Text وسێتىهەر هێمایەك واوەمەضی لەگەڵذا دەو. 
 Show Title  واوی ضریتەمەQuick Launch سێتولەگەڵ واوی هێماماویطذا دەوى. 
 Close Toolbar  ئەم ضریتە دادەخات، گەر ویستت دەبێ لەڕێیProperties  وە

  .یبژێریتەوەڵهە
ی تریص زیاد بنەیت دەتىاویت هەربەڕامێطان بە ماوسەمە بۆ پاڵ ئەم هێمایاوە هێما

 .بەتایبەتی ئەو پرۆگرام و فۆڵذەراوەی مە زۆرجار دەیاونەیتەوە
 
 
 
 
 

 است لەسەر ضریتی تاسل بنەو خاڵی ڕ ملینی الیLock the Taskbar واچاالك بنە. 
 ملیل لەسەر جێیەمی بەتاڵی ضریتی تاسل بنەو ڕاینێطە بۆ یەمێل لەالماوی ضاضەمە. 
  بۆ گەورەمردوی ضریتەمە بەماوسەمە بچۆرە سەر قەراغی سەرەوەی ضریتەمە تا ضێىەی

ماوسەمە ببەیت بۆ سەرەوە بۆ ماوسەمە دەبێتە تیطنێنی دووسەر ئىجا دەتىاویت 
 .گەورەمردوی ضریتەمە
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 :Addressئەدرێس 
هەروەك ئەدرێسەمەی بەضی سەرەوەی فۆڵذەر دەتىاویت 

 .بچیتە فۆڵذەری ترەوە یان بچیتە ئیىتەروێتەوە
 
 

Windows Media Player: 
لێرەوە دەتىاویت مارەماوی وەك مۆسیقا پێص و  ئەم هێمایە ویىذۆ میذیا پلەیەر دەوىێىێت مە

 .پاش یان زیادومەم و داگیرساوذن و مىژاوذوەوە ئەوجام بذەیت
 

 : Linksلیىنەمان
 .هەمان لیىنەماوی ئیىتەروێت ئێنسپلۆرەی تێذایە مە لەوێ لەژێر لیىنذا دەردەمەون

 
Tablet PC Input Panel: 

تایبەت بە یەك لە ) ىوسیه بە ماوس یان قەڵەموی پەوجەرەیەك بۆ وویطاوذاسىودی هەیە بۆ 
 .(جۆرەماوی الپتۆپ

 
 :دێسنتۆپ

وەك لیىنێل دەردەمەون مە بە ملیل  دێسنتۆپبەزیادمردوی ئەم ضریتە هەمىو هێماماوی سەر 
 .مردن لەسەریان دەمرێىەوە

 
هەربەضێل لەم بەضاوە ئەگەر هێماماوی زۆر بىون ئەوا هەوذێنیان دەضارێىەوە مەگەر 

جگە لەمە دەتىاویت ضىێىیطیان بەماوسەمە بگۆڕیت بۆ ئەم . ماوسەمە جێگامەیان پاوتر بنەیتبە
 .الو ئەو الی یەمتری
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 Properties ضریتی تاسل گۆڕیىی تایبەتمەوذێتیەماوی
 

                
 
 
 
 

لەم مارتی تۆمارگایەدا دەتىاویت چەوذ گۆڕاوێنی 
 .نەیتگروگ لەسەر ضریتی تاسل ب

 
Lock the taskbar ضریتی تاسل قفڵ دەمات واتە دەستناری وامرێت. 

Auto-hide the taskbar  ضریتی تاسل دیار وامێىێت، ماتێل ماوسەمە دەبەیتە سەر ضىێىەمەی
 .دەردەمەوێت و مە ماوسەمەت البرد وون دەبێتەوە

  یان لەگەڵ مێىیىەمەدا دەردەمەوێت بەداگرتىی دوگمەی 
Keep the taskbar on 

top of the windows 
 .هەمیطە ضریتی تاسل دیار دەبێت و پەوجەرەی چاالمیص دایىاپۆضه

Group similar taskbar 
buttons 

پەوجەرە لەیەمچىوەمان دەماتە گروپێل بۆ ئەوەی جێگا مەمتر داگیر 
 .بنەن

Show Quick Launch ضریتی دەست پێنردوی خێرا ویطان بذرێت یان وا. 
Show window 

previews 
(thumbnails) 

هەڵبژاردبێت ئەوا  Windows Aeroدا  Color Schemeئەگەر لە 
دەتىاویت ئەم پەوجەرە گچنەیەی پێطبیىیه ویطان بذەیت یان وا واتە 
ماتێل بە ماوسەمە دەچیتە سەر فۆڵذەرێل پەوجەرەیەمی بچىوك 

 .وێىەمەی ویطان دەدات
 

 Notification Areaگىوجاوذوی بەضی زاویاریەمان 
 
 
 
 
 
 
 

ئاینۆوە  Hide inactive iconsبە چاالك مردوی خاڵی 
یان بە ملیل واچاالمامەمان دەضارێىەوە و مە چاالك بىووەوە 

دەردەمەووەوە، دەتىاویت خۆت بڕیاریص لەسەر تیطنەمە 
 .Customize بذەیت ئایا ئاینۆوێل دەربنەوێت یان وا بەهۆی

، ئەواویص بریتیه یستەمەمەن مە بە چاالك مردویان دەردەمەونبەضی خىارەوە ئاینۆوەماوی س
 .لە ماتژمێر، دەوگ، تۆڕی مۆمپیىتەر و مارەبای مۆمپیىتەرەمە

 لەسەر جێیەمی بەتاڵی  ی الی ڕاستملین
ملیل  Properties ضریتی تاسل بنەو

 .بنە
دا ملیل  Personalizationیان لەپەوجەرەی 

 .بنە Taskbar and Start Menuلەسەر 

  ملینی الی ڕاست لەسەر جێیەمی بەتاڵی ضریتی
 .ملیل بنە Propertiesتاسل بنەو 

دا ملیل لەسەر  Personalizationیان لەپەوجەرەی 
Taskbar and Start Menu بنە. 

  ملیل لەسەر مارتی تۆمارگایNotification Area  
 .دەبیىیت ئاینۆوی پرۆگرامەمان لەخۆ دەگرێت .بنە
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 Windows Sidebar ی ویندۆگونجاندنەكانی الشریت ٥-٠١
 ویطاوذاوی الضریتی ویىذۆ

مە لەسەرەتادا  ذایەدێسنتۆپبەضێىەیەمی بىەڕەتی لەبەضی الی ڕاستی ویىذۆسایذباڕ الضریتێنە 
 بەضەماوی ئەم الضریتەش لەڕاستیذا پرۆگرامی بچىومه مە .نماتژمێر و تابلۆمان لەخۆدەگر

هەریەك خزمەتێل پێطنەش دەمەن و زۆریان بەردەوام  وە Gadgetپێیان دەوترێت گادجێت 
 .پێىیستیان بە ئیىتەروێتە بۆ تازەمردوەوەی زاویاریەماویان

ێنە بۆیە ئەگەر دیار وەبىو واتە وەمراوەتەوە و دەتىاویت بەملیل سایذباڕی ویىذۆش خۆی پرۆگرام
 .بینەیتەوە All Programs – Accessories – Windows Sidebarئىجا  STARTمردن لەسەر 
 . . . ئەگەر ویستت

الضریتی ویىذۆ 
 هەمیطە دەرمەوێت

  لەضریتی زاویاریذا لەسەر ضریتی تاسل ملینی الی ڕاست لەسەر

 Sidebar is always onو خاڵی  Propertiesىجا بنە ئ هێمای
top of other windows چاالك بنە 

لەضریتی ویىذۆ 
 دابخەیت

  لەضریتی زاویاریذا لەسەر ضریتی تاسل ملینی الی ڕاست لەسەر

 Exitبنە ئىجا  هێمای
 Closeاست لەجێیەمی بەتااڵیی الضریتەمە ئىجا ڕوەیان ملینی الی 

Sidebar هەڵبژێرە. 
ریتی ویىذۆ خۆی الض

لەگەڵ داگیرساوذوی 
 ویىذۆدا وەمرێتەوە

  لەضریتی زاویاریذا لەسەر ضریتی تاسل ملینی الی ڕاست لەسەر

 Start Sidebar whenو خاڵی  Propertiesبنە ئىجا  هێمای
Windows starts چاالك بنەوا. 

الضریتی ویىذۆ 
 بنەوێتە الی چەپەوە

 ملینی الی ڕاست لەسەر  لەضریتی زاویاریذا لەسەر ضریتی تاسل

 Display Sidebar onو لەژێر  Propertiesبنە ئىجا  هێمای
this side of screen  خاڵیLeft  هەڵبژێرە، ئەگەر زیاتر لە

مۆویتۆرێل بە مۆمپیىتەرەمەوە بەسترابىو دەتىاویت بڕیار بذەیت 
 .لە مام مۆویتۆریاوذا دەربنەوێت

 
 Gadgetsێتەمانگادجگىوجاوذوی 

ێتەماویص هەروەك هەر پرۆگرامێنی دینەی ویىذۆ دەتىاویت گادج
 بیگىوجێىیت  تبە پێی پێىیستی خۆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ومىوەلە گادجێتەمان بۆ  ێلبەماوسەمە بچۆرە سەر یەم 
 .بنە  ماتژمێرەمە و ملیل لەسەر هێمای  

  لەژێر ماتژمێرەمەدا لە یەمەوە بۆ هەضت دەتىاویت جۆری
 .ماتژمێرەمان بگۆڕیت

  لەخاوەیClock name  دا دەتىاویت ماتژمێرەمە واو
 Timeبىێیت دوایی لەواوەڕاستیذا دەردەمەوێت، لەخاوەی 

zone دا دەتىاویت ضىێه بەپێی ماتی جیهاوی هەڵبژێریت. 
 ەمەش ویطان بذەیت بە لەخىارەوەضذا دەتىاویت چرمەژمێر

 .Show the second handچاالك مردوی 
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 دێسنتۆپ، وەیان بۆ سەر گادجێتەمان هەر بەماوس دەتىاویت جێگاماویان بگۆڕیت 
 .ڕایاونێطیت

  ئەگەر پێىیستت بە گادجێتێل وەبىو دەتىاویت بە ملیل مردن لەسەر ویطاوەیx 
 .دایبخەیت

 
 زیادمردوی گادجێت

 .بەردەوام گادجێتی وىێ دروست دەمرێت مە دەتىاوه جۆرەها خزمەت پێطنەش بنەن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ملیل  Show detailsدەتىاویت مەمێل زاویاری لەسەر هەر گادجێتێل ویطان بذەیت ئەگەر خاڵی 
 .بنەیت

ر و خاو مردوەوەی هێڵی گادجێتی زۆر دەبێتە هۆی درەوگ بەگەڕمەوتىی مۆمپیىتە   
ئیىتەروێتیص چىونە وەك باسمان مرد زۆربەیان بەردەوام پەیىەوذی بە ئیىتەروێتەوە 

 .دەمەن بۆ تازەمردوەوەی زاویاریەماویان، بۆیە ئەواوەی زۆر پێىیستت ویه بەماریان مەهێىە
 
 
 
 
 
 

 بنە ئىجا  لەضریتی زاویاریذا لەسەر ضریتی تاسل ملینی الی ڕاست لەسەر هێمای
Add Gadgets  

دەردەمەوێت + ماتێ هێمای  Sidebarیان بەماوسەمە بچۆرە بەضی سەرەوەی الضریتەمە 
 .ملینی لەسەر بنە

 ی بنەیت ڕاینێطە واو الضریتەمەوە یان دەبڵ ملیل بنە ێتەی دەتەوێ زیادجئەو گاد
 .لەسەری

  بە ملیل مردن لەسەGet more gadgets online  دەتىاویت لە ئیىتەروێتەوە گادجێتی
 .زیاتر پەیذا بنەیت
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 گۆڕینی ڕوخساری فۆڵدەرەكان ٦-٠١
 ویطاوذاوەماوی فۆڵذەر و واواخىەمەی

 
 
 
 

 
 
 

 یگطت General ەل یتیەبر یەمەم ۆمارگایت یمارت
 :ویطاوذان و مردوەوەی فۆڵذەر دیاری دەمرێت

 Tasks  ئەرمەمان دەتىاویت بەضی ئەم جێ و
 .جێنردن ویطان بذەیت یان وا

 Browse folders  خاڵی یەمەم هەر فۆڵذەرێل مە
دەینەیتەوە لەهەمان جێذا دەمرێتەوە بەاڵم خاڵی 

ڵذەرێل دەمەیتەوە دووەم ماتێ فۆ
 .لەپەوجەرەیەمی تردا دەمرێتەوە

 Click items as follows  دیاری دەمەیت ئایا
فایل یان فۆڵذەر بە دەبڵ ملیل بنرێتەوە یان 

 .وەمىو لە ئیىتەروێتذا بە یەك ملیل
 Restore Defaultsبە ملیل مردن لەسەر دوگمەی 

 .لێ دەمەیتەوە سەرەتاگۆڕاوناریەمان وەك 
 

 :Viewارگای دووەم بریتیە لە مارتی تۆم
 دا دەتىاویت زۆر گۆڕاوناری و گىوجاوذن ئەوجام بذەیت Advanced Settingsلەبەضی 

 Hidden files and foldersلەژێر خاڵی  ومىوەبۆ 
دەتىاویت دیاری بنەیت ئایا فایل و فۆڵذەرە 

 .ضاراوەماویص ویطان بذرێه یان وا
 Hide extensions for knownخالێنی تری گروگ 

file types  باضترە واچاالمی بنەیت بۆ ئەوەی پاضنۆی
 .فایلەمان هەمیطە ویطان بذرێت لەگەڵ واوەماویاوذا

 
بۆ هەمىو فۆڵذەرەمان گۆڕاوناریەمان دەتىاویت  

بەماربهێىیت ئەویص بە ملیل مردن لەسەر دوگمەی 
Apply to Folders  و دڵىیامردوی مارەمە بەYes. 

 
 
 
 

  ملیل لەسەر دوگمەیSTART  بنە لەسەر ضریتی تاسل ئىجا دوگمەیControl Panel 
  پاضان ملیل لەسەر لیىنیAppearance and Personalization  بنە ئىجا ملیل لەسەر

Folder Options بنە. 
 Folder and Searchبنە ئىجا  Organizeوەیان هەر فۆڵذەرێل بنەرەوە و ملیل لەسەر 

Options  
 .Folder Optionsئىجا هەڵبژێرە  Toolsوەیان لە هەر فۆڵذەرێنذا مێىیىی 
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 ۆڵ و تایبەتمەندێتیەكانیسەتڵی خ ٧-٠١
 دیاری مردوی گەورەیی قەبارەی سەتڵەمە

خۆڵەوە ئەمیص ماتێل دێت پڕ دەبێت، هەمیطە فایل و فۆڵذەر مە دەسڕێىەوە، دەچىەواو سەتڵی 
دیارە ئەگەر قەبارەمەضی گەورە بێت و پڕ بێت لە فایل و فۆڵذەری وەخىازراو ئەوا لە زیادە جێگا 

 .دەمات لەسەر هارددیسنەمە داگیر
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ڕاوەس ۆڵذەریو ف یلفا ەوائ ەڵبژێریته  … Don't move files tot he ەمدوو ڵیخا ەگەرئ

 .ەتاییه ەتاه ۆب ەسڕێىەوەد یەمسەر ەڵنىب ەتڵەمەوەواو س یەوەوا
 

 
واچاالك  Display delete confirmation dialog لەخىارەوەدا ئەگەر خاڵی هەڵبژاردوی  

 ىیایت لە سڕیىەوەی؟ڵاپرسێت ئایا دهەرچیەك بسڕیتەوە ویىذۆمە لێت وبنەیت ئەوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ملینی الی ڕاست لەسەر سەتڵی خۆڵەمە
 .هەڵبژێرە Propertiesجا بنە ئى

  لەبەضی سەرەوە ملیل لەسەر درایڤێل
 .دەمەیت ئەگەر زیاتر لە درایڤێل هەبىو

  لەخاوەیMaximum size  دا قەبارەی
 .سەتڵەمە دەگۆڕیت



 و فۆڵذەر دێسنتۆپگىوجاوذوی ضێىەی   
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 ئاوڕدانەوەیەك ٨-٠١
 . . . ئەگەر ویستت

ڕەوگی چىارچێىەی 
 پەوجەرەمان بگۆڕیت

START – Control Panel لە پەوجەرەی تایبەتنردوذا 
Personalization  ملیل لەسەرWindow Color and 

Appearance بنە. 
وێىەیەمی تر بۆ بامگراووذ 

 هەڵبژێریت
 Personalizeذا ئىجا دێسنتۆپملینی ڕاست لەجێیەمی بەتااڵیی 

 وە  Control Panelیان لەڕێی  Desktop Background پاضان
personalaizetion. 

 Personalizeذا ئىجا دێسنتۆپملینی ڕاست لەجێیەمی بەتااڵیی  پەردەپارێزێل دابىێیت
 Screen saverپاضان 

 دێسنتۆپهێماماوی سەر 
 بگىوجێىیت

 Personalizeذا ئىجا دێسنتۆپملینی ڕاست لەجێیەمی بەتااڵیی 
 Change desktop iconsپاضان 

ئۆبجێنتێل بۆ مێىیىی 
 دەستپێنردن زیاد بنەیت

 و ئەو جێیەی دەتەوێ STARTەمێطیت بۆسەر ذبە ماوسەمە ڕای

خاڵێل لە مێىیىی 
 دەستپێنردوذا البەریت

 Remover from this listوسی الی ڕاست لەسەری ئىجا ما

پرۆگرامێل لەگەڵ 
داگیرساوذوی ویىذۆدا 

 بنرێتەوە

وە لە ژێر  Startupبە ماوسەمە ڕایذەمێطیتە واو فۆڵذەری 
START – All Programs 

ضریتی هێمایەك بۆ ضریتی 
 تاسل زیاد بنەیت

 .Toolbarsماوسی الی ڕاست لەسەر ضریتی تاسل ئىجا 

گەورەو بچىومی هێماماوی 
 ضریتی تاسل بگۆڕیت

 Viewماوسی الی ڕاست لەسەر ضریتی دەست پێنردوی خێرا ئىجا 

ضێىەی ویطاوذاوی ضریتی 
 تاسل بگۆڕیت

 Propertiesماوسی الی ڕاست لەسەر ضریتی تاسل ئىجا 

 Windowsالضریتی ویىذۆ 
Sidebar ویطان بذەیت 

START  ئىجاAll Programs – Accessories – Windows 
Sidebar 

بەماوسەمە بچۆرە سەر یەك لە گادجێتەمان و ملیل لەسەر  گادجێتێل بگۆڕیت
 .بنە  هێمای  

لەضریتی زاویاریذا لەسەر ضریتی تاسل ملینی الی ڕاست لەسەر  گادجێتێل زیاد بنەیت

  Add Gadgetsبنە ئىجا  هێمای
 Sidebarیان بەماوسەمە بچۆرە بەضی سەرەوەی الضریتەمە 

 دەردەمەوێت ملینی لەسەر بنە+ ماتێ هێمای 
ڕوخساری فۆڵذەرێل 

 بگىوجێىیت
 Folderئىجا  ەبن Organize ەسەرل یلو مل ەرەوەبن ۆڵذەرێلف

and Search Options 
تایبەتمەوذێتی سەتڵی خۆڵ 

 بگۆڕیت
 Propertiesماوسی الی ڕاست لەسەر سەتڵی خۆڵەمە ئىجا 

 



 ویىذۆی ڤیستا ێربىوویف
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 ڕاهێنان ٩-٠١
 وجێىەبگى دێسنتۆپ

 
 
 
 
 
 
 

 مێىیىی دەست پێنردن و دەست پێنردوی خێرا
 
 
 
 
 
 
              
 

 زانین بەتەنها بەس نیە

 دەبێ بەكاری بهێنیت

 ویستن بەتەنها بەس نیە

 دەبێ بیكەیت

 گۆتە                             

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

 سەرچاوەكان
 :بۆ نوسینی ئەم كتێبە سوود لەم سەرچاوانە وەرگیراوە

 .الپەڕەكانی ئینتەرنێت بە ئەڵمانی و ئینگلیزی و عەرەبی و كوردی -

- Windows Vista  Bible ,  Alan Simpson 

 .ئەزمونی چەند ساڵەم لە بواری ئای تی دا -

 
 

 .وێىەیەمی تر بنە بە بامگراووذ .1
ەراغەماویان تیژ به و ڕەوگی قضێىەی چىارچێىەی پەوجەرەمان وا بگۆڕە مە  .2

 .سەرەوەیان ضیه بێت
 .وەسەیڤ بنە بەواوی خۆتە دێسنتۆپدیزایىی ئێستای  .3
 .هەڵبژێرەوە Windows-Aeroدیزایىی  .4
 .پەردەپارێزێل دروست بنە مە واوی خۆت لەسەر ضاضەمە دەربخات .5

 .فۆڵذەرێل بخەرە مێىیىی دەستپێنردوەوە و جێگامەی بگۆڕە .1
 .Pinned itemsژمێریار بخەرە بەضی سەرەوەی مێىیىی دەست پێنردوەوە  پرۆگرامی .2
 .مارێنی وا بنە ویىذۆ میذیا پلەیەر لەگەڵ ویىذۆمەدا بنرێتەوە .3
 .پرۆگرامی وۆتپاد بخەرە ضریتی دەست پێنردوی خێراوە .4



@ðÜb@ðäbØòìa‹Ùqbš@ò−ŒRPQP 
òìóä†‹Øìþi@ì@tbš@ì@ðìíäóàbäˆûŠ@“ @ðmóîaŠóiòíŽîŠói 

‹ŽïÜìóè@ñòìóä†‹Øìþi@ðmóîaŠóiòíŽîŠói@@
ˆ kŽïnØ@ñìbä Šóìíä@ñìbä póibi …‹ä òŠóqý 

TSY óïÙïnØa‹q@ðîŠó ŒaíŽï’@ðØóîòìóåïÜüÙŽïÜ@ñ†ŠíØ@ðØûš@ðÔò†@ðmóïî‹Éï’ ’ü‚@ŠóàíÈ@æáŽïèìbå òìóåïÜüÙŽïÜ RPPP SXT 

TTP ðäaíu@•óÜ@ìónóu@ñò†ŠòìŠóq ðèb÷@ðÔbi ð’ŒŠòì@ðÕ’óà VPPP QRT 

TTQ a†óÜóàüØ@póà‚@óÜ@oäaŒ@ì@ñjå’ûŠ Šìíäóà@bäbïÝ @bäíà ðmóîýóàüØ RPPP QRX 

TTR âïz§a@À@óå ó»‹m@Zñ†bibÙäŒ@ßþu ñŠòìò†bî RPPP RQV 

TTS ŠbnÜa@È@óïÔa‹È@ç‡à„î ð−aÔ@†aüÐ ðîìì‰Žïà RPPP QRP 

TTT ðÜŒýa@‹éåÜa@óáïä‹m Þï»@Þï÷íä ‹Éï’ QPPP VT 

TTU óäbÐó÷@ðäbnäòŠ@çbî@çbnäòŠ@ñóäbÐó÷ xaŠó@þÜì‡ióÈ çbàûŠ RPPP QVP 

TTV òìò‡åîb÷@óÜ@ÚŽïàbîóq ñŽîìóy@†aèói ðäììŠò† RPPP QVP 

TTW óåŽîì‡·@ãü‚@ñŒaíŽï’@ói ì@Zbå’b÷ŠóàíÈ@ ðäììŠò† ñŠbî† TX 

TTX @óäþï’@ðäóèŠóÐI@ñ†ŠíØ–ðäòŠóÐ@I@H@ðäòŠóÐ–ñ†ŠíØ@H ýóà@ðºa‹i ÂäóèŠóÐ XPPP WXT 

TTY çbnò†óiŠbØ@ðÜóîa‹Žîí  ÞïÈbáï÷@ÞïÜó§ì‡jÈ îb÷ RPPP QTT 

TUP „îŠbnÜa@È@æî‡ÝÜ@óïÈbá§a@óïuíÜíÙîbÜa †@N‡á«@oØí’@óïjèì aŠünØ†@ñóàbä@@UPPP UVT 

TUQ òìóä†‹Øìþi@ì@tbš@ì@ðìíäóàbäˆûŠ@“ @ðmóîaŠóiòíŽîŠói@ðäbØòìa‹Ùqbš@ñŠójŽîŠ b÷@ZñŠìíä@‡ïubà bïÐa‹ üÝjïi M QVP 

TUR ŽñŠóî@‡ïèbu Ša‡àaŒ@†íá« ômóîýóàüØ QUPP QRP 

TUS õ†ŠíØ@ôîjå’ûŠ@ôä‡äóòŠóq ôîóØbØ@‘bîóè õjå’ûŠ RPPP QXT 

TUT ïà‹@Žði ï’ðäþîó @çþ ‹Éï’ QPPP XX 

TUU ñ†b¿óy@çì‡Èó@üi@†óàó«@†íÉóà@ñóàbä b÷@Z†íÉóà@†óàó« ðbï RPPP RPP 

TUV ÚîŒíà@ðäbéïu@üi@ÚŽïäbàaŠ ðäbƒŽï’@Òîbä ñŠóäíè RPPP QTT 

TUW @a‡jÈçaŠü õ†ŠíÙÜa@‹É“Üa@‡î‡¤@óØ‹¨@a‡÷aŠ@ ŠbjáÌ@ßbáØ ðiò†ó÷@ñòìóåïÜüÙŽïÜ SPPP SWP 

TUX ری و ته پیشهفزیۆن له ی ته  شاشه   م له رهه کانی به کنیکه گ Šìíäóà@ÞïÈbáï÷@ûŒ‹i äaŒ WPPP VTP 

TUY çbØóïïÅï  îóè@†aŒ‹Žï’ “  SPPP RXP 

TVP a†@Žôå‚òŠ@æŽï‹q@†@ç‹ØŠè çbí÷@æ« óå‚òŠ SPPP SRX 

TVQ çbéïu@ðäbmýì@ñbïÐa‹ íu@ñbî‡ïqüÝÙåï÷@ómŠíØ@OŠóiãóØóî@ð  ìMb÷@Z†ó¼ó÷@âîŠóØ ÂäóèŠóÐ UPPP TVT 

TVR çbéïu@ðäbmýì@ñbïÐa‹ íu@ñbî‡ïqüÝÙåï÷@ómŠíØ@Oãòìì†@ð Šói ìMb÷@Z†ó¼ó÷@âîŠóØ ÂäóèŠóÐ UPPP TTX 

TVS óïÑä@óïÈbánua@óaŠ†@lbj“Üa@ôÝÈ@bèŠbqeì@ßbÑäýa@óïÝáÈ çbáïÝ@‡á«@|mbÐ óïbï@óaŠ† TPPP UTT 

TVT ŽîŠ@ŽïnØñ†ŠíØ@ðäbà ë@Þïïäa†@NâïØ ðäaìóäbàŒ RPPP QPT 

TVU @ð Šói@ÒîŠbÈó¾ímò÷a†U@ð’ói@Šóäíè@ñì‰Žïà@Q Óbu@ìò‹í‚ ñŠóäíè @ÃŠói@ŠaíšSPPPPŠbåî†@ TPX 

TVV @ð Šói@ÒîŠbÈó¾ímò÷a†V@ð’ói@Šóäíè@ñì‰Žïà@R Óbu@ìò‹í‚ ñŠóäíè @ÃŠói@ŠaíšSPPPPŠbåî†@ SSV 

TVW @ÒîŠbÈó¾ímò÷a†@ð ŠóiW@ð’ói@Šóäíè@ñì‰Žïà@S Óbu@ìò‹í‚ ñŠóäíè @ÃŠói@ŠaíšSPPPPŠbåî†@ SXX 

TVX @ð Šói@ÒîŠbÈó¾ímò÷a†X@ð’ói@Šóäíè@ñì‰Žïà@T Óbu@ìò‹í‚ ñŠóäíè @ÃŠói@ŠaíšSPPPPŠbåî†@ STP 

TVY Œìó@ñìbš@ÚŽïmìíu ñŠò‡“q@kîŠóÌ ðiò†ó÷@ðäa‹Žï Šòì SPPP SQR 

TWP b“Ýï÷ ðÑïóà@Ša‡î† ûŠçbà RPPP SPT 

TWQ ñŒbäò†@ñ@Žõ‹  †@Nçbibi@üØ‹Žï’ ðäaìóäbàŒ UPPP RQT 

TWR ça‡îóà@ñ‹Žïà õŠüò†‹ @ßbàóu çbna† QUPP QSV 

TWS Šìì†@ðØóîò‹Žïnó÷@ñóÙì‹m ì@Nµàó÷@†óàó«@@b çbàûŠ TPPP TQV 

TWT ‹Ðb¾a ßíŠ@ÞïÈba@ŠaÜ† óï——ÕÜa@óÈíáª QPPP TX 

TWU çaì‰Žïu å’‡á«@ü ‹É’ QPPP XW 

TWV ‹àbÍ¾a@lby‹Üa@À@ç†bÜaة  ßþu@çbmíi ‹É’ QPPP QPT 

TWW@@ôØŒbäìím@@ôåîŽïibi@bió@@‹É’@@QPPP@@QRX@@
TWX@@bÐóÜó÷@çaíƒï÷@õóÜóàüØ@@çaí’@‹Øói@íió÷@@“  RPPP@@QSV@@
TWY@@ñ‡îí@ñŒaíƒŽîíä@ðäaÈb’@@†@NÓìì‹Èóà@ßbàóØ@@‹Éï’@@QPPP@@XP@@
TXP@@†‹Žïäóä@ôØóîóàbäìaŠ@@â−@†aŒb÷@@Ûûš@óÜóàüØ@@RPPP@@QTT@@
TXQ@@a‹mbè@óÜ@ðîa‹rïà@ôåïîb÷@õòìbbq@@ì@Nô−ŒŠói@çbèŠíi@„Žï’@@ça‹Žï Šòì@@RPPP@@QRP@@
TXR@@óï¾bÉÜa@óÐbz—Üa@bïuíÜíí@@†@Nôåî†bi@çaíšŠ@@óÐbz–@@XPPP@@QWR@@
TXS@@@õ‹ŽïÐü’@õŠóäíè@@ì@NÏbi†@ßþu@@õŠbØ‹ŽïÐ@@UPPP@@QRP@@
TXT@@ßbàìbä@õŠbÙäaíu@üi@µåš@ßí @ôäbåŽïéàóèŠói@@†@Nâuóä@èbm@@ßí @õò†ŠòìŠóq@@XPPP@@QVX@@
TXU@@‹ b÷@ðäbØòŠaìbè@@bèóm@†óàó«@þîóÜ@@òìóåïÜüÙŽïÜ@@QPPP@@YV@@
TXV@@çìì@ìóïïäbn†ŠíØ@ðÙŽîŠaìóè@‹Žîí  b÷đ@Zñ†Šó @‡ïàóy@@ðäa‡îóà@ðØóîòìóåïÜüÙŽïÜ@@RPPP@@RTP@@
TXW@@íØ@bî@ðÄb ò‡ŽîŒ@bØû‹î†ça†Š@@†@NŽôäbáèòŠò‡Äb÷@Žôåï ŒóÜ@@ça‹Žï Šòì@@RPPP@@QUR@@
TXX ò‹àíÈ@ì@xóy@ðéÕïÐ@ñóÈíìóà@@çNÛ@ZîÈ@ê þà@æ¼‹Üa‡jÈ@ ïîb÷@@VPPP VPP 



TXY õ†ŠíØ@õónŠ@ôäóîý@Žõ‡äóè@ì@ônŽî‡äói@ôäbàŽîŠ@@†@Nõ†bèŠóÐ@þÜì‡ióÈ@ò‡ïub@@çbàŽîŠ@@SPPP RQV 

TYP@@@óÜ@µîb÷@ì@póÜìò†@ìòìómóä@ðäb‚@ñ†ó¼ó÷@ñŠèIQVUPMQWPWHa†@@†@NþÜì‡ióÈ@ñ‹Øí’@ðáèóÐ@@ðiò†ó÷@ñóå‚òŠ@@TPPP@@TPX@@
TYQ@@ãýóØ@ônäaŒ@@†@NôàaŠìóè@âîŠóØ@ó¼@@óÐóÜóÐ@@UPPP@@UPT@@
TYR ônìŠ‡äóm@ôubm@@†@N¶óØóäbä@ib@çbàaŠ@@ôÙ“îq@@UPPP@@UYR@@
TYS óbåi@płì Šój−òŠ@Ž¶ý@ŽñŠóàó÷ ‹Éï’ QPPP XX 

TYT ¾aã‡ÕÜa@ò‹Ø@À@óïbýa@paŠbé †@N‡c@kyb—Üa‡jÈ ôšbîŠ VPPP QTP 

TYU pbïbaì@öõ†bjà@ã‡ÕÜa@ò‹Ø †@N‡c@kyb—Üa‡jÈ ôšbîŠ XPPP RQV 

TYV a‡‚bi@ðÜó‚bi@óÜ òŠòìb÷@æ« ‹Éï’ QUPP QRP 

TYW ó’ìì@óäaŠbi@@Óbu@çóóy@@ôiò†ó÷@õŠbmì@@SPPP@@TRT@@
TYX@@ôbä@çìì†Šó @@ôÝÈ@kîŠóÌ@@ôn“ @@RPPP@@QWT@@
TYY ÚïÐa‹m@õóåîˆ@@õŠ†@µ¥@Šýb@@üšìímbè@ôàónï@@RPPP@@QXR@@
UPP@@@†b½g@À@bïäbî‹i@Šì†ì@óî†ŠíÙÜa@pbšbÑnäfia@†b½a@À@ëŠì†ì@ðuŠb©a@ÞàbÉÜa

@óïäbrÜaì@¶ìýa@çaŒŠbi@šbÑnägQYSQMQYTUbuˆí¹@ @@@
í«@çbárÈ@Öî‡–@@@óaŠ†@@TPPP@@RTP@@

UPQ@@@ì@ôŠbÐ@õbéäbna†Š†@ÃíÜbî†çbØ‡Ø@õ†‹Ø@@qó†íá«@çb“‚@@óaŠ†@@RPPP@@RRT 

UPR@@@Šü’@óÜ@ÚŽïÜí @@ì@Níäó÷@ðÑäóàŠòðäaí’@@@çbàûŠ@@RPPP@@QYR@@
UPS@@çìíàŒó÷@ìŠb‚ììŠ@@ôäbnŽîíØ@ÞïÈbáï÷@@õŠóäíè@@UPPP QUR@@
UPT@@õ†ŠíØ@ôäbàŒ@ôäbØóäò†@õìbä@@ìbå’ü‚@”î†üÈ@‹Øb’@@ÂäóèŠóÐ@@QPPP@@TP@@
UPU@@a‡äbn†ŠíØ@óÜ@çbàŒ@ì@ômóîaìómóä@@õŠìíØbi@@ôn“ @@RPPP@@YV@@
UPV@@bÙîÜ@õŒü@@Šìíq@‡á«@ß†bÈ@@Šbmì@@SPPP@@RUV@@
UPW@@ðàóèŠói@ì@çbîˆ@ŠòíŽîŒ@@†@NÞîŒbÐ@†óàó«@@òìóåïÜüÙŽïÜ@@TPPP@@QXT@@
UPX ñŠa‡Ü†@îˆ ñŠ†óÔ@†óàó« ñŠóäíè RPPP QQR 

UPY ðäò†@æŽîàb÷@ì@Âäò† Š†bÕÜì‡ióÈ@⁄Üì‡ióÈ@ÂäóÜóš ñŠóäíè UPPP QRP 

UQP@@AYDINLIKTA YOK OLMAK@@HÜSAM HASRET@@ÖYKÜLER@@RPPP@@QRP@@
UQQ@@çbØóï÷a‡äóà@óøïib @µàó÷@æáŽïèôäaí’@@òìóåïÜüÙŽïÜ RPPP XP 

UQR@@óäbØóäbàŒ@ì@æî†@õbàóåi@bnÄb÷@õóÐóÜóÐ ôšŠí@ßíòŠ@âïèaï÷ òìóåïÜüÙŽïÜ UPPP@@TRR@@
UQR çaŠò‡äóèóÜ@†ŠíØ@ðàòìì†@ñòìóä@ñòŠaŒí  óäbÔbm@†b“Ü† äóm@@RPPP YV 

UQS bàóåï@bm@òìò‹ÑóÜ Šíq@ðÜóÈ@aŒòŠ ñbàóåï RPPP QRP 

UQT ð’aìa†@ñ†ó¼ó÷@aŒà@ðäaíî† ð’aìa†@ñ†ó¼ó÷@aŒà ‹Éï’ SPPP SUR 
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 :خىێىەری ئازیس 
  ئەوا كاتێك ئەم كتێبەت گرت بەدەستەوە،

 دەتەوێ فێری كۆمپیىتەر ببیت یان
 كۆمپیىتەر فێر بىویت و دەتەوێ زیاتر بساویت یان
 .هاوڕێی كتێبیت یان

 
 لەهەمىو حاڵەتەكاوذا  

 زۆر خۆضحاڵیه كە تىاویمان ئەم كتێبە بخەیىە بەردەست و چاوتان
 .هیىایەی خسمەتێكی  ئێىەی  خۆضەویست بكەیهبەو 

كۆمپاویایەكی ئەڵماویە لەبىاری ئای تی دا كە  كۆمپاویای كاریسۆفت
خسمەتگىزاریەكاوی لە سێ بەضی سەرەكیذا خۆی دەبیىێتەوە ئەواویص 

وە ڕاوێژكاری  Software Developmentپەرەپێذاوی سۆفتىێر 
Consulting  لەگەڵ بەڕێىەبردوی پرۆسەكاوی بیسویسBusiness 

Process Management . كۆمپاویای كاریسۆفت پێك هاتىوە لە
كەساوی ضارەزا و پسپۆڕ جگە لە خىێىذوی بااڵ لە عێراق، لە ئەڵماویاش لە 
بىاری ئای تی دا خىێىذوویاوە و زاوستی خۆیان لە چەوذیه بىاری جیا جیای 

ەتەوە و بەردەوام بڕواوامەی زۆر گروگیان ئای تی دا قىوڵتر كردوو
بەدەست هێىاوە كە هەوذێكیان لە ڕۆژهەاڵتی واوەڕاستذا كەم وێىە و 

ئەماوە وەك تیۆری و لە بىاری ئەزمىووی كاركردویطذا، . دەگمەوه
خاوەوی وسیكەی وۆ ساڵی كاركردوه لە چەوذ كۆمپاویایەكی ئەڵماویذا كە 

 مەزوتریه كۆمپاویای جیهان  ه و بەهەوذێكیان كۆمپاویای وێىوەتەوەیی
كاركردن لەم كۆمپاویایەدا لەسەر تازەتریه بىەمای كاركردن و . دەواسرێه

خسمەتگىزاریەكاوی ئای تیه بە چۆوایەتی یەك لەئاستێكی زۆر بەرزدا وەك 
 دەووترێت

(Quality Made in Germany ) 
جۆرێك تەویىە كۆمپاویای كاریسۆفت تان و پۆی بىارەكاوی ئای تیی بە 

وە لەهەوذێ بىاریطذا ئەوەوذە قىوڵ بىەتەوە وەك . وەك تۆڕێكی پتەو
بڵێیت تۆڕەكەی بە قىڵیص لە هەوذێ الیەوی تری ئای تیذا تەویىە و 

 .بەهەمىو دووریەكاوذا پەلی كىتاوە
ئەگەر دەتاوەوێ كۆمپاویا و دام و دەزگاكاوتان بچىە ئاستێكی جیهاویەوە، 

لە خسمەتی ئێىەدایە هەر لە ڕاوێژكاریەوە تا پالن كۆمپاویای كاریسۆفت 
داوان و دیسایه بەرەو جێبەجێكردوێكی سەركەوتىواوە لەكاتی دیاریكراودا و 

 .بە كىالیتیەكی زۆر بەرز
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