Macedonian

Употреба на компјутер
Еве неколку совети што ќе ви помогнат да почнете да користите
компјутер.

Делови на компјутер или лаптоп
Десктоп компјутер
Десктоп
• Тастатурата (keyboard) ви овозможува да пишувате
компјутер
информации на екранот.
• Со кликнување на глувчето, можете да одбирате работи на
екранот.
• Мониторот (екранот) ви овозможува да видите што се случува.
• Звукот доаѓа од звучниците (speakers). Некогаш тие се
вградени во компјутерот, а некогаш се одделно.
• Кутијата на компјутерот е местото каде е сместен
„мозокот” на компјутерот.
Лаптоп
• Touchpad или Trackpad го прави истото што и глувчето
на десктоп компјутерот. Touchpad може да го користите
да пребарувате и избирате нешта на екранот.
• Звучниците се вградени во лаптопот.

Лаптоп
компјутер

Вклучување и исклучување на компјутерот
Десктоп компјутер
• Може да треба да ги вклучите и екранот (мониторот) и кутијата на
компјутерот.
• На кутијата побарајте го копчето за вклучување (power button). Потоа
побарајте го копчето за вклучување на екранот.
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Лаптоп
• На лаптопите има само едно копче за вклучување.
Често тоа е поставено над тастатурата.
Копче за вклучување
На компјутерот му треба време да проработи, па
затоа почекајте минута или две. Пред да почнете
да работите на вашиот компјутер, треба да ја внесете вашата
лозинка (password). Кога ќе завршите со работењето на компјутер,
запаметете дека треба да го исклучите правилно - не со притискање
на копчето за вклучување, туку со „кликнување” на командата shut
down на екранот.

Менување на параметрите
(settings) на компјутерот
Осветленост и контраст
На десктоп компјутерите, копчињата за
осветленост и контраст се обично на екранот.
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Подесување на големината на фонтот
На десктоп компјутерите,
копчињата за осветленост
(буквите) и на резолуцијата на екранот
и контраст се обично на
1. Кликнете на копчето Windows на вашиот
екранот.
десктоп.
2. Потоа кликнете на Settings.
3. Кликнете на System, а потоа на Display.
4. За да ја смените големината на фонтот (буквите), кликнете на
Custom Scaling.
5. За да ја смените резолуцијата на екранот, кликнете на Resolution.
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Користење на програми и работа со
документи
Фотографиите, писмата, музиката и многу други нешта во вашиот
компјутер се нарекуваат документи (files). Најдобро е вашите документи
да ги сместите во папки (folders) на кои внимателно им се дадени
имиња, за да биде лесно да се најдат.
Како да се направи папка
1. Кликнете на копчето Windows на вашиот десктоп.
2. Кликнете на Documents и потоа на New Folder.
3. На папката може да ѝ дадете кое сакате име, на пример „слики од
летување”. Кликнете во квадратчето под сликата на новата папка и
врз New folder напишете го името што сте го одбрале.

Компјутерска безбедност
Конечно, важно е да бидете безбедни кога го употребувате
вашиот компјутер.
• Користете удобен стол.
• Тастатурата и екранот поставете ги право пред вас, за да
не морате да се свртувате.
Обезбедете да ви е
• Држете ги каблите уредно, за да не се спрепнете на
удобно во уреден
работен простор
нив.
• Напитоците држете ги настрана од компјутерот.
Истурањето може да биде опасно.
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