
 دليل البدء السريع
 يبدو Microsoft Visio 2013 مختلفاً عن اإلصدارات السابقة، لذلك أنشأنا هذا الدليل لمساعدتك

على تقليل الفترة الالزمة لتعلم استخدامه.

القوالب المحدثة
 تساعدك القوالب على بدء نوع الرسم الذي تريده. ويمكنك العثور عليها ضمن عالمة التبويب ملف.

 وتكون أكثر القوالب شيوعاً مصنفة حسب لون كل فئة، ويمكنك البحث عن القالب الذي تريده 
في حال لم تجده.

تخصيص الشكل والتصميم
امنح رسمك شكالً متناسقاً باستخدام الُنسق واأللوان المتطابقة. 

ويمكنك العثور عليها ضمن عالمة التبويب تصميم.

إضافة تعليقات
 أضف التعليقات إلى شكل، أو رّد على تعليقات 

 اآلخرين. وانقر فوق مؤشر التعليقات على
الرسم، أو استخدم عالمة التبويب مراجعة.

شريط أدوات الوصول السريع
تكون األوامر الموجودة هنا مرئية دائماً. 
انقر بزر الماوس األيمن فوق أمر على 

الشريط إلضافته هنا.

إظهار الشريط أو إخفاؤه
 انقر فوق عالمة تبويب لفتح الشريط، 

أو ثبته بحيث يكون مرئياً دائماً.

استخدام عناصر تحكم اللمس
 إذا كان لديك جهاز يعمل باللمس مثل 

 كمبيوتر لوحي، فيمكنك مراجعة 
الرسم وتحريره باستخدام إيماءات اللمس. 

أضف األشكال وحركها، واستخدم التصغير 
والتكبير/التصغير، وأضف التعليقات 

والنص.

البحث عن األشكال
هل يتعذر عليك العثور على شكل؟ انقر 

فوق بحث في النافذة أشكال.

تأثيرات الشكل
امنح األشكال تأثيرات مثل الظالل، أو 

التدرجات، أو االستدارات الثالثية األبعاد.

األشكال المتخصصة
تأتي القوالب مزودة باالستنسل، وهي 
مجموعات من األشكال المتخصصة. 

ويمكنك إضافة مزيد من قوالب االستنسل 
لمزيد من خيارات األشكال.



 ابدأ عملك 
بسرعة

يأتي Visio مزوداً بعشرات القوالب لتبدأ العمل بسرعة على أي نوع رسومات تقريباً، من مخططات المؤسسة إلى 
الرسوم التخطيطية للشبكة وصوالً إلى مخططات الطوابق والرسوم التخطيطية لشبكة األسالك ومهام سير العمل 

والمزيد.

 منح رسمك 
 شكل احترافي

يمكنك منح رسمك شكالً احترافياً وجذاباً ببضع نقرات فقط. استخدم نسقاً لتطبيق مجموعة متناسقة من األلوان، أو 
خصصه مع أحد متغيرات األلوان. ويمكنك العثور على معارض لكل منهما على عالمة التبويب تصميم. 

مرر المؤشر فوق كل خيار معرض للحصول على معاينة مباشرة للشكل الذي سيبدو عليه رسمك.

يتضمن كل قالب أشكاالً ذات صلة بنوع الرسم في مجموعات متخصصة تسمى قوالب االستنسل. تتضمن النافذة 
أشكال، إلى جانب الرسم، أكثر قوالب االستنسل واألشكال شيوعاً لنوع الرسم التخطيطي الذي تقوم بإنشائه.

للبدء، اسحب األشكال من النافذة أشكال إلى الرسم.

يمكنك أيضاً إضافة مزيد من التأثيرات المرئية إلى األشكال. يتيح لك Visio اآلن منح األشكال التأثيرات نفسها، مثل 
ألوان التعبئة، أو التدرجات، أو الظالل أو التأثيرات الثالثية األبعاد التي يمكنك إضافتها في برامج Office األخرى. 

استخدم المجموعة أنماط األشكال على عالمة التبويب الصفحة الرئيسية.



 العناصر التي ربما تبحث عنها
. Visio استخدم القائمة أدناه للعثور على بعض أكثر األدوات واألوامر شيوعاً في

ثم ابحث فيانقر فوق...من أجل...

Visio المجموعات جديد، وفتح، وحفظ، وحفظ باسم، وطباعة، ومشاركة، وتصدير، وخيارات.ملفإنشاء رسم أو فتحه، والحفظ، أو الطباعة، أو النشر، أو تحسين كيفية عمل

المجموعات خط، وفقرة، وأنماط األشكال، وترتيب.الصفحة الرئيسيةإضافة نص أو تحريره، ومنح نمط لشكل، ومحاذاة األشكال وترتيبها

المجموعات رسومات توضيحية، وأجزاء الرسم التخطيطي، ونص.إدراجإضافة صورة، أو رسم CAD، أو مربع نص، أو حاوية، أو موصل

المجموعات نُسق وأشكال مختلفة والخلفيات.تصميمتطبيق نظام ألوان احترافي على رسم، وإضافة خلفية

المجموعتان تدقيق وتعليقات.مراجعةالتدقيق اإلمالئي، وإضافة التعليقات أو الرد عليها

المجموعتان إظهار وأدوات مساعدة بصرية.عرضتشغيل خطوط الشبكة وخطوط اإلرشاد، ونافذة "بيانات الشكل"



العمل على رسم تخطيطي كفريق
إذا تم حفظ الرسم إلى SharePoint، فسيكون بإمكان العديد من أعضاء الفريق استخدامه في الوقت نفسه. يمكنك 
رؤية األشخاص اآلخرين الذين يعملون على أجزاء مختلفة من الرسم التخطيطي، وسيحصل الجميع على إعالمات 

حول التغييرات التي قام اآلخرون بإجرائها. 

وإذا تمت مشاركة الرسم على SharePoint أو Office 365، فيمكن لآلخرين عرضه والتعليق عليه عبر 
مستعرض ويب، حتى لو لم يكن Visio مثبتاً لديهم.

 مشاركة اإلدخال والمالحظات 
في التعليقات

حّسن Visio اآلن إضافة التعليقات، فقد سمح لك بإضافتها والرد عليها في Visio أو عبر اإلنترنت باستخدام 
.Visio Services

استخدام Visio إلظهار البيانات
قم بتوصيل أي أشكال في الرسم التخطيطي ببيانات الوقت الحقيقي لجعل فحص البيانات المعقدة وفهمها أسهل. 

،SQL Server أو ،Access أو ،Excel ويمكنك االرتباط بمصادر بيانات الشركة الشائعة، مثل 
أو SharePoint، ويمكنك الحصول على تحديث بيانات الشكل تلقائياً كلما تغّيرت بيانات المصدر.

يمكنك عندئٍذ جعل البيانات قابلة للفهم فوراً بواسطة األلوان، واأليقونات، والرموز، والرسومات المرفقة بالشكل.

 Lync إذا ما كان  Visio يمكنك معرفة متى يكون أصحاب التعليق متصلين، وإعداد محادثة مراسلة معهم في
2013 مثبتاً لديك.

يتم أيضاً تحديث الرسومات تلقائياً كلما تغّيرت البيانات. يساعد ذلك على تحديد النقوش في البيانات في لمحة.



 كيفية العمل مع أشخاص 
 Visio 2013 ليس لديهم 

إليك بعض األمور التي يجب أخذها في االعتبار عند مشاركة الملفات أو تبادلها مع األشخاص الذين 
. Visio يستخدمون إصداراً أقدم من

Visio 2013 ماذا علّي أن أفعل؟ماذا يحدث؟في

 تقوم بفتح مستند 
 تم إنشاؤه باستخدام 

.Visio 2010

يفتح الملف في "وضع التوافق"، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل ميزات Visio 2013، األمر 
الذي قد يسبب حدوث مشاكل في اإلصدارات السابقة.

 إذا كنت تظن أنه لن يتم عرض الملف باستخدام اإلصدارات األقدم، فاحفظه كرسم
Visio 2013. أو، يمكنك تحويله إلى التنسيق الجديد عبر النقر فوق ملف < معلومات < 

تحويل. إذا لم يتوفر هذا األمر، فلن تحتاج إلى تحويل الملف.

 تقوم بحفظ المستند 
.Visio 2013 كملف

لن تواجه مشاكل تتعلق بالتوافق عند فتح الملف أو حفظه. لن يتمكن األشخاص الذين 
يستخدمون إصدارات أقدم من Visio من فتح الملف، وذلك ألن تنسيق الملف المستخدم في 

Visio 2013 غير متوافق مع Visio 2010 أو اإلصدارات السابقة.

إذا كان األشخاص سيقومون بفتح الرسم باستخدام إصدار أقدم من Visio، فاحفظه كنوع 
الملف السابق. انقر فوق ملف <  حفظ باسم. ثم، اختر الموقع الذي تريد حفظ الملف فيه، ثم 

 .Visio 2003-2010 في القائمة حفظ بنوع، اختر رسم

 تقوم بحفظ المستند 
.Visio 2010 كملف

عند حفظ الرسم بتنسيق أقدم، يظهر "مدقق التوافق" ويظهر لك قائمة بالمشاكل المحتملة. 
يشير ذلك عادًة إلى ميزات Visio 2013 في الرسم غير الموجودة أو التي لن تعمل في 

اإلصدارات السابقة.

يشرح مدقق التوافق التغييرات التي سيتم إجراؤها على الرسم عند حفظه بتنسيق الملف 
 Visio األقدم. ألغ الخيار "حفظ باسم" إذا لم تكن تريد إجراء هذه التغييرات. وإال، سيقوم

2013 بإجراء التغييرات تلقائياً وسترى الرسم الذي تمت مراجعته عند اكتمال الحفظ.


