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ВОВЕД ВО
КОМПЈУТЕРИ
ПРИРАЧНИК ЗА БРЗО
ИНФОРМИРАЊЕ

За многумина, компјутерите се многу сложени уреди. Оваа брошура има за цел
да ви помогне да ги разберете основните термини и да бидете поинформирани
при купувањето сопствен компјутер, без да ви требаат совети од експерти.

ТИПОВИ КОМПЈУТЕРИ
Десктоп-компјутери

За да работат, на десктоп-компјутерите им е
потребно електрично напојување. За разлика
од лаптоп-компјутерите кои најчесто содржат
сè во еден уред, десктоп-компјутерите имаат
одвоени составни делови. Нивниот екран е
(обично) одвоен од деловите за процесирање, а
тастатурата и глувчето се исто така самостојни.
Постојат и десктоп-компјутери „сè-во-едно“,
со процесор вграден во екранот. Неколку
клучни работи за десктоп-компјутерите:

1. Ако очекувате компјутерот секогаш
да ви стои на едно место, најдобро е
да набавите десктоп-компјутер.
2. Екранот и тастатурата на десктопкомпјутерот се многу поголеми отколку
на лаптоп-компјутер, а често се и
многу поудобни за подолго користење.
Кога купувате компјутер, треба да
размислувате и од ергономски аспект!
Десктоп-компјутер

Лаптоп-компјутери

Познати и како „преносни компјутери“, лаптопкомпјутерите се напојуваат со батерија и се
дизајнирани за преносливост. Како што сугерира
и нивното име, може да ги користите секаде - па и
во скут, на пример, додека гледате телевизија.
Неколку клучни точки за лаптоп-компјутерите:

1. Сите елементи што ви се потребни за користење
на лаптоп-компјутерот се вградени во неговото
куќиште. Тука спаѓаат екранот, тастатурата,
покажувачот, веб-камерата, звучниците и
деловите за процесирање.
2. Големината на екранот и тежината на лаптопот
се меѓу најважните нешта што треба да ги имате
предвид при купувањето лаптоп-компјутер (а
обично едното има врска со другото: поголемиот
екран значи и поголема тежина).
3. Лаптоп-компјутерите се најдобро решение ако
сакате да користите компјутер додека не сте дома
или ако сакате да го преместувате компјутерот
додека сте дома.
Лаптоп, или
преносен
компјутер

НЕШТА
ШТО МОЖЕ
ДА ГИ
ПРАВИТЕ НА
КОМПЈУТЕР
Да пишувате
писма
Да прелистувате
на интернет
Да управувате со
вашите финансии
Да играте игри
Да преземате и
гледате филмови
Да слушате
музика
Да контактирате
со пријателите и
семејството
Да споделувате
фото-албуми
Да купувате на
интернет
Да ги уредувате
сопствените
видеа и
фотографии
Macedonian
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Таблет-компјутер
Според своите својства, таблет-компјутерот е
всушност на границата меѓу мобилен телефон
и стандарден компјутер. Може да го сметаме
за многу голем мобилен телефон, или за мал
и лесен компјутер со екран на допир.

ОПЕРАТИВЕН СИСТЕМ И
АПЛИКАЦИИ

Таблет-компјутер

Физичките делови на компјутерот се познати
како хардвер. Другиот елемент на компјутерот
е познат како софтвер; тука спаѓаат програмите
(исто така наречени апликации) што се
извршуваат на компјутерот и му помагаат да ги
прави нештата што сакате да ги прави.
Најважниот софтвер на компјутерот е
оперативниот систем. Оперативниот систем
е софтверот што ги контролира основните
функции на компјутерот, како што е
пристапувањето до местото каде што се чуваат
датотеките, вклучувањето и исклучувањето на
програмите, вклучувањето и исклучувањето на
компјутерот, итн.
Денес, во компјутерите се користат неколку
оперативни системи и нивни различни верзии.
Најчесто се користат:
• Оперативниот систем Microsoft®
Windows®, кој е убедливо
најраспространетиот оперативен
систем на компјутерите, а се
испорачува заедно со компјутерите од голем
број различни производители.
• Оперативниот систем Apple Mac
OS, што се користи на компјутерите
произведени од Apple.
Апликациите работат во рамките на
оперативниот систем. Тие се програми наменети
за одредени задачи, како што се игри, табеларни
пресметки или уредување текст. Апликациите се
произведуваат за конкретен оперативен систем;
на пример, на компјутер со оперативен систем
Apple Mac не може да вклучите апликација за
компјутер со Windows®.

Најчесто користените апликации на Microsoft® се
достапни за употреба на оперативните системи
Windows® и Apple.

ВИДЛИВИТЕ ДЕЛОВИ
НА КОМПЈУТЕРОТ
Ако купите десктоп-компјутер, ќе го добиете со
повеќе различни делови што треба меѓусебно
да ги поврзете за да работи компјутерот. Кај
лаптопот или таблет-компјутерот, сите делови
се вградени во една единица.
Главни делови на компјутерот:
Куќиштето на компјутерот
Наречено и „кутија“ или едноставно „компјутер“
(бидејќи го содржи „мозокот“ на компјутерот),
куќиштето на компјутерот ги содржи сите делови
за процесирање, како што се процесорот,
меморијата и тврдиот диск. На куќиштето се
поврзуваат сите други уреди.
Мониторот
Мониторот е екранот на компјутерот. Исто како
кај телевизорите, големината на мониторите
обично се искажува во инчи или во сантиметри
(см), со кои се претставува должината на
дијагоналата меѓу спротивните агли.

Тастатурата и оптичкиот погон
Тастатурата ги содржи копчињата за пишување
писма, е-пораки и веб-адреси.
Оптичкиот погон се користи за пуштање CD, DVD
и Blu-ray дискови. Понекогаш, оптичките дискови
содржат и софтвер.

БИДЕТЕ БЕЗБЕДНИ НА ИНТЕРНЕТ
Интернетот носи и одредени опасности. За секој нов корисник на интернет е важно да знае како да биде
безбеден на интернет. Важни работи што треба да ги запомните:
•
•
•

Не отворајте прилози во е-пораки ако не знаете дали
се безбедни.
Не давајте им ги вашите лични информации на
непознати лица, преку е-пошта или на веб-локации.
Луѓето можат лажно да се претставуваат преку
е-пошта. Во некоја е-порака можеби се вели дека
пораката е пратена од вашата банка, но можеби некој
всушност се обидува да ве ограби. Ако сте загрижени,
јавете се во вашата банка.

Глувчето
Глувчето се користи за движење на покажувачот
на екранот. Покажувачот се користи за
избирање на елементите на екранот - на
пример, за избирање икона или за вклучување
апликација. Покажувачот може да го движите со
поместување на глувчето во насоката во којашто
сакате да се движи покажувачот.
Со лаптоп-компјутерите не се испорачува
глувче. Тие вообичаено имаат подлога за лизгање
- веднаш под тастатурата, па со прстот лизгате по
подлогата за да го насочувате покажувачот.
Таблет-компјутерите имаат екран на допир:
ако сакате да „покажете“ на нешто, само допрете
го екранот на тоа место.

ВНАТРЕШНИТЕ ДЕЛОВИ НА
КОМПЈУТЕРОТ
Внатрешните делови на компјутерот се како
деловите во моторот на автомобилот - не ги
гледате без да го отворите, а сепак се многу важни.
Кога купувате компјутер, навистина е корисно
да имате основни познавања за деловите во
компјутерот.
Процесор
Процесорот, познат и како CPU (централна
единица за процесирање) е главниот двигател на
компјутерот -Има стотици различни модели на
процесори и сите работат со различни брзини.

•
•
•
•

Не инсталирајте програми преземени од извори
на коишто не им верувате.
Бидете многу внимателни кому му ги давате
информациите од вашата кредитна картичка.
Инсталирајте софтвер за безбедност на интернет
за да ги заштитите вашиот персонален компјутер
и вашите датотеки.
Бидете секогаш претпазливи!

Побрз процесор значи дека игрите и видеата
работат понепречено, а компјутерот работи
побрзо.
Меморија
На процесорот на компјутерот му треба одреден
работен простор за неговите пресметки. Во
меморијата на компјутерот се чуваат апликациите
што работат во моментот.
Меморијата се мери во гигабајти (GB); еден
гигабајт е еднаков на милијарда знаци или букви.
Поголема меморија значи дека може да
извршувате повеќе апликации одеднаш, а
префрлувањето меѓу апликациите ќе биде побрзо
и полесно.
Дискови и складирање
Меморијата ги содржи податоците што ги
користите во моментот (видете погоре), додека
внатрешниот диск служи за долгорочно
складирање на податоците. Таму се складираат
вашите фотографии, музика и документи, дури и
кога не ги користите.
Исто како меморијата, се мери во гигабајти
- или терабајти (TB); еден терабајт е еднаков на
1.000 гигабајти.
Вмрежување
Компјутерското вмрежување му овозможува на
компјутерот да се поврзува на интернет, како
и да се поврзува со други компјутери. Постојат
два типа вмрежување на компјутерите: жично и
безжично.
Жичните мрежи, познати и како LAN
(вмрежување во локална мрежа) користат кабел
„Ethernet“ за поврзување со други уреди.
Безжичните мрежи, познати и како WiFi,
користат радиобранови за поврзување со други
уреди: повеќето компјутери се испорачуваат со
802.11n или 802.11ac WiFi (802.11 е техничкото име
за стандардите за WiFi). 802.11ac е поновиот
и побрз стандард.
Батерија
Лаптоп-компјутерите и таблет-компјутерите
имаат внатрешна батерија, а спецификациите
на батеријата укажуваат колку долго се очекува
батеријата да трае од едно до друго полнење.

ПОРТИ
На задниот дел од компјутерот вообичаено се
наоѓаат голем број разни приклучоци и порти
што се користат за поврзување на надворешните
уреди со компјутерот. Тие се познати и како I/Oпорти, а различни порти се користат за различни
уреди.
Во најважните порти спаѓаат:
HDMI и приказ
Денес, кај повеќето компјутери се користи
HDMI за поврзување со компјутерскиот
монитор - истиот кабел што го користите за
поврзување уреди со вашиот телевизор со
рамен екран. Сепак, некои компјутери имаат
поинакви порти за приказ наместо HDMI и
можат да се поврзуваат само со монитори што
го поддржуваат типот на порта што го има
компјутерот. Во овие други порти спаѓаат:
VGA, DVI и DisplayPort.

USB-портите ви
овозможуваат да поврзувате
уреди како што се тврд диск
или печатач со компјутерот.

USB
Повеќето од надворешните уреди што ги
поврзувате со компјутерот може да се приклучат
на една од USB-портите на компјутерот.
Овде спаѓаат глувче, тастатура, флеш-диск,
надворешни тврди дискови, печатачи, скенери,

звучници и речиси сите други „периферни
уреди“ што се поврзуваат со компјутерот.
Вмрежување (LAN)
Повеќето десктоп-компјутери и голем број
лаптоп-компјутери имаат порта за жично
вмрежување. Тоа е портата во којашто го
приклучувате кабелот што се поврзува со
рутерот за интернет. (Рутерот ви го обезбедува
интернет-провајдерот кога се пријавувате
за користење интернет-услуга; овој уред ве
поврзува на интернет).
Читач за мемориски картички
Некои компјутери имаат вграден читач за
мемориски картички. Тоа се истите картички што
се користат во дигиталните фотоапарати. Ставете
мемориска картичка во отворот и компјутерот
ќе може да ги земе фотографиите или другите
податоци складирани на картичката.
Звук
За повеќето звучници и слушалки, компјутерот
има влез за звук од 3,5 mm - исто како кај вашиот
стерео-систем. Звучниците се приклучуваат
директно во тој влез.

Програмата „Технолошки вешти постари лица“ на Telstra е наменета за сопственици на картички „Seniors Card“ во Нов Јужен Велс,
Викторија и Квинсленд.
За повеќе информации: : www.telstra.com.au/telstra-seniors/
ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
Информациите содржани во оваа публикација, како и сите придружни материјали, се наменети исклучиво за образовни и информативни цели. Публикацијата и придружните
материјали не претставуваат промоција, поддршка или одобрување на споменатите или прикажаните производи или услуги во публикацијата и во придружните материјали.
Публикацијата и придружните материјали се дизајнирани да се користат само како првична информација. Не е предвидено да бидат детален прирачник или да важат во сите
ситуации.
Вложивме големи напори за да обезбедиме информациите наведени во оваа публикација и во придружните материјали да бидат точни во моментот на изработката.
Сепак, авторите, производителите и презентерите на оваа публикација и придружните материјали (релевантните лица)* не даваат гаранции во однос на прецизноста,
веродостојноста, целосноста или актуелноста на информациите во оваа публикација и во придружните материјали.
Информациите и советите во оваа публикација и во придружните материјали се дадени само под претпоставка дека читателите ќе бидат одговорни да направат сопствено
проценување на работите наведени овде и дека ќе ги проверат сите релевантни тврдења, изјави и информации.
* Релевантните лица:
• ги исклучуваат, до максималниот степен дозволен со закон, сите категорични или подразбирливи гаранции во однос на сите информации во оваа публикација и во
придружните материјали;
• немаат обврска да ги ажурираат информациите во оваа публикација и во придружните материјали или да коригираат неточни информации во публикацијата и во
придружните материјали што би можеле да станат очигледни во иднина; и
• го задржуваат правото, по сопствена дискреција, да ги бришат, менуваат или преместуваат публикацијата (и сите придружни материјали) и содржините во нив
(вклучително и условите во ова оградување од одговорност) во секое време и без претходно известување.
* 	Релевантни лица се сите поединци, компании, партнери или владини оддели вклучени во изработката на публикацијата, како и нивните вработени, службеници и
застапници.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТЕН ЗНАК
Сите имиња на производи или веб-локации наведени во оваа информативна публикација може да се регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на трети лица
во Австралија и/или во други земји.
Google и Gmail се заштитени знаци на Google Inc. Microsoft, Windows и Outlook се регистрирани заштитени знаци или заштитени знаци на Microsoft Corporation во САД
и Австралија. Yahoo! ® е регистриран заштитен знак на Yahoo! Inc. Информациите за заштитените знаци на трети лица во овој материјал не означуваат здружување или
партнерство со нив, ниту пак означуваат одобрување, поддршка или спонзорство на овој материјал од страна на тие трети лица.
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ И ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ
Copyright© Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556) and the Victorian Department of Health & Human Services. Сите права се задржани. Материјалот е заштитен со
авторски права во согласност со законите на Австралија и, преку меѓународни спогодби, во согласност со законите на други земји. Ниеден дел од овие материјали не смее да
се објавува, дистрибуира, умножува, копира, складира или емитува во каков и да било облик или со какво и да било средство - електронски, механички, како снимка или на
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