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Што е десктоп
компјутер?
Компјутерите се со разни облици и големини. Овде ќе зборуваме за
десктоп компјутерите.
Еден од најчестите видови на компјутери е десктоп компјутерот (скратено
„десктоп”), исто така познат како личен компјутер или ‘PC’. Некои од важните
работи за десктоп компјутерите се:
• За да работат, им треба струја од приклучок во ѕидот.
• Тие обично се премногу тешки за носење, па се дизајнирани да бидат
сместени на едно место (на пример, на маса).
• Тие се контролираат со глувче и тастатура (keyboard).
• Десктопите работат со програми, исто така наречени апликации. Тие програми
му овозможуваат на десктоп компјутерот да извршува извесни задачи; на
пример, пребарување на интернет.

Делови на десктоп компјутерот
Десктопот има повеќе делови. Главни се:
• Кутијата на компјутерот, во која е
сместен „мозокот” на десктоп компјутерот.
Сите други делови на десктопот се
поврзани со кутијата.
• Екранот кој овозможува да видите што
се случува на компјутерот. Кај некои
десктопи екранот е вграден во кутијата на
Десктоп компјутерот има повеќе
компјутерот.
делови
• Тастатурата овозможува да пишувате
текст, бројки и симболи во компјутерот.
• Глувчето овозможува да покажете и да ги поместувате работите што ги
гледате на екранот.
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Што е десктоп компјутер?
Како да се вклучува и исклучува десктоп
компјутер
За да го вклучите или исклучите компјутерот, треба да го
притиснете копчето за струја (power button). Побарајте
копче со симбол на круг со линија во средината. Не
грижете се ако на компјутерот му треба една минута за да
проработи. Тоа е нормално.

Користење на тастатурата
Десктоп компјутерите, лаптопите и некои таблети
користат тастатура за пишување на текст. Запамтете...
• Повеќето тастатури имаат ист распоред на буквите. Тој

Ова е универзален
симбол за вклучување
на струјата

се вика QWERTY, според шест букви на тастатурата.
• Притиснете една буква за да ја напишете.
• Користете го долгото копче Space за да ги одделите зборовите.
• Притиснете го копчето Caps Lock за да пишувате само со големи букви.
Притиснете го пак за да се вратите на
мали букви.
• Може да го држите притиснато копчето
Shift додека отчукувате некоја буква, за
да ја направите голема.
Користете тастатура на десктоп
• Држете го притиснато копчето Shift за
да го отчукате вториот симбол напишан компјутери, лаптопи и некои таблети.

на горниот дел од некои копчиња, на
пример * и ?.
• Притиснете Enter ако сакате да почнете нов пасус.
• Притиснете Backspace за да ја избришете последната буква што сте ја
отчукале.
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Што е десктоп компјутер?
Користење на глувчето
Глувчето е тоа што се вика средство за покажување
(pointing device). Го користите за ги активирате работите
што ги гледате на екранот. На екранот глувчето се гледа
како мал показател (pointer) наречен покажувач (cursor).
Еве неколку совети за користење на глувчето.
• Движете го глувчето во насока во која сакате да оди
покажувачот.
• Кликнете со левото копче на глувчето за да го
активирате документот кој го посочувате.
• Кликнете на десното копче на глувчето за да ги видите
опциите во врска со документот кој го посочувате.
• Користете го тркалото во средината на глувчето за да го
движите документот нагоре и надолу.
• Кликнете двапати (double-click) со левото копче на
глувчето за да започнете некоја програма.

Ова е глувче

Не е тешко, нели? Кога ќе ги научите основните работи за глувчето и тастатурата,
вие сте спремни да ја почнете вашата компјутерска авантура!
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