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1. ОСНОВЕН ХАРДУЕР, СОФТУЕР И ВРЪЗКА 

1.1 Въведение в компютрите 
Управление на компютър (основен хардуер и софтуер) 
 
Компютрите днес са част от всекидневният ни живот. Технологиите стават все по-добри, по-
бързи и по-необходими в ежедневието ни. За щастие, през годините компютрите са станали по-
прости и в резултат на това те могат лесно да се използват от различни хора, независимо от 
технологичните им познания, образование и възраст. 
 
Този урок има за цел да ви помогне да започнете с компютърното си обучение, като следвате 
прости стъпки. Ще научите как да работите с компютри, независимо дали e настолен компютър 
или лаптоп и как да използвате периферни устройства и външни устройства. Ще бъдете обучени 
как да се свързвате с интернет и как да ползвате уеб браузъри. И накрая, ще научите за общите 
проблеми, които може да срещнете на този първичен етап от обучението си и предложения за 
това как да ги решите. 
 
Операционната система (OС) е системен софтуер, който управлява компютърните хардуерни и 
софтуерни ресурси и предоставя услуги за компютърни програми. Най-популярната операционна 
система е Microsoft Windows. В този урок ще използвамеоперационната система Windows и по-
специално Windows 10 за демонстрационни цели. 
Товавидеоможе да ви помогне да започнете с ползването на Windows 10 и да направите начални 
настройки в случай, че компютъра ви е нов.  

 
Фигура 1: Настолен компютър 

 
 

СТЪПКА 1:Настройте компютъра си.  
a. Ако планирате да използвате нов настолен компютър, има няколко стъпки, които трябва да 

следвате, преди да започнете. 

 Първо трябва да решите къде ще поставите неговите компоненти. За да използвате 
настолен компютър, имате нужда от четири компонента: 
- кутия, която трябва да бъде включена в източник на енергия 
- монитор 

https://www.youtube.com/watch?v=cPt0HLQ-G7I
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- клавиатура и 
- мишка. 

Още периферни устройства и аксесоари могат да бъдат добавени по-късно. 
 

Ако сте нов потребител и се нуждаете от по-подробна информация за това как да настроите 
компютъра, ви препоръчваме да изгледате този видеоклип. 
Също така, може да намерите информация на този линк. 

 

 
Фигура 2: Лаптоп 

 
b. Ако планирате да използвате лаптоп, имате по-малко неща за настройка. 

 В този случай мониторът, клавиатурата и мишката (тъчпад) вече са вградени в компютъра. 

 За да започнете работата с лаптопа, просто го включете в контакта, за да се уверите, че е 
зареден. 
Ако сте нов потребител на лаптоп, можете да намерите подробна информация за този 
линк. 
 

СТЪПКА 2: Създайте потребителски акаунт. 
a. Първият път, когато използвате компютъра си и след като го включите (ако не знаете как да 

включите компютъра си, кликнете върху този линк), ще бъдете помолени да създадете 
потребителски профил. Този профил ще пази вашите лични документи и файлове и личните 
ви настройки. Препоръчително е да използвате парола, за да защитите личните си данни, 
особено ако други лица използват вашия компютър илитой е на обществено място.  

 
b. Ако искате да добавите нов профил във вече настроен компютър, следвайте инструкциите в 

този линк. Препоръчваме ви първо да напреднете малко с обучението си, преди да се 
опитате да създадете потребителски акаунт. Винаги можете да се върнете по-късно. 
 

СТЪПКА 3: Запознайте се с работния плот. 
Вашият работен плот/десктоп е първото нещо, което се появява, когато влезете в профила си в 
компютъра и това е основната работна среда.Той съдържа икони и преки пътища до приложения 
и файлове. Обикновено тези приложения са предварително инсталирани на вашия компютър 
заедно с вашата операционна система. Работният плот ще изглежда и ще работи по различен 
начин в зависимост от операционната система, която използвате. 

https://www.youtube.com/watch?v=KdQeU5QTfYE
https://www.wikihow.com/Set-Up-a-New-Computer
https://www.wikihow.com/Use-Laptops
https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-turn-computer
https://www.howtogeek.com/226540/how-to-create-a-new-local-user-account-in-windows-10/
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Фигура 3: Работен плот 

 
В операционната система Windows работният плот ще изглежда като снимката по-горе. 
Характеризира го фон и черна линия в долната част на екрана, която се нарича лента за задачи 
(виж следващата фигура). 
 

 
Фигура 4: Лента за задачи 

Лентата за задачи е елемент, който има различни цели. Обикновено тя показва кои програми се 
изпълняват във вашия компютър, както и друга важна информация като дата, час, известия, 
връзка с интернет и т.н. Най-важната част от лентата на задачите е менюто "Старт". 
 

 
Фигура 5: "Старт" бутон 

 
Старт-менюто може да се намери в долния ляв ъгъл на монитора. Иконата Старт отваря менюто 
на инсталираните програми и настройки. В следващите параграфи ще научите как да откривате, 
отваряте и управлявате програми и приложения.  

 
 

СТЪПКА 4:Научете как се ползва мишка. 
За да взаимодействате с компютъра си, най-често трябва да използвате мишка и клавиатура. 
Препоръчително е да отделите известно време и да се запознаете с тези устройства, за да може 
лесно да взаимодействате с вашата операционна система, програми и файлове. 
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Фигура 6: Компютърна мишка 

 
Вашата мишка се използва за насочване и контрол и е необходима за голямо разнообразие от 
дейности. Трябва да се научите да работите с мишката, за да можете да използвате компютъра 
си. 

 
Фигура 7: Бутони на компютърна мишка 

 
Предната част на мишката има два бутона, които могат да се натискат, един отляво (1) и един 
отдясно (2) и едно малко колелце(3), което ви позволява да превъртате нагоре и надолу. Тези 
бутони се използват за отваряне на програми и менюта. В зависимост от програмата, която 
използвате в момента, натискането на левия или десния бутон, може да има различни опции. 
Трябва да използвате показалеца и средния пръст за бутоните. На дъното на мишката има 
сензор, който позволява на курсора да знае как да се движи по екрана, докато премествате 
мишката. 
Трябва да поставите мишката върху чиста, гладка повърхност. Това ще позволи на мишката да се 
движи леко и плавно. Съветваме ви да използвате подложка за мишка. 
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Фигура 8: Ползване на мишка 

 
Сега може да практикувате ползването на мишката. Преместването на мишката и кликването 
върху бутоните не изискват много натиск. Трябва да държите ръката си спокойна и да държите 
мишката на нивото на лактите. 
 
СТЪПКА 5: Включете мишката. 
За да използвате мишката, трябва да я включите в компютъра си. Мишката може да бъде с 
кабелили безжична. Оптична мишка се свързва с компютъра с кабел, докато безжична мишка се 
свързва с компютъра с USB конектор. 

 
Фигура 9: Кабелна компютърна мишка 

 

 
a. Кабелната мишка има кабел, който завършва с USB конектор, както виждате на картинката 

по-горе. 
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Фигура 10: Безжична компютърна мишка 

 
b. Безжичната мишка има малък USB конектор, който свързва мишката чрез Bluetooth. И в 

двата случая трябва да свържете мишката независимо дали с кабела или с малкия USB 
конектор. 

 

 
Фигура 11: USB портове и USB кабел 

 
USB конекторът трябва да се свърже към USB порта на компютъра. USB портовете са 
разположени в различни области на всеки компютър. Потърсете USB порта на компютъра си, 
това е малък правоъгълен порт, който има същия размер като вашия конектор. Можете да 
видите как изглеждат USB кабелът и портът на картинката по-горе. 
 
a. На настолните компютри обикновено има USB портове отпред и отзад на компютърната 

кутия, а понякога и от двете страни на монитора. 
 

b. Лаптопите имат USB портове от лявата и дясната страна на лаптопа. Лаптопите вече имат 
вградена мишка, така наречен тъчпад, но можете да свържете и мишка. На този линк, може 
да намерите подробна информация за начина на използване на тъчпада. 

 
И в двата случая поставете USB в порта и ако не пасва, опитайте да го обърнете от другата страна. 
Внимавайте, не натискайте  конектора прекалено силно, за да не го счупите. 

https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-use-the-touchpad-your-laptops-built-in-mouse/
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Включете компютъра си. След като включите мишката, софтуерът на мишката ще бъде 
инсталиран и ще получите известие, че устройството ви е готово за използване. Ако това не се 
случи автоматично, кликнете върху този линк, за да видите как да го направите ръчно. 
 

 
Фигура 12: Курсор на мишката  

 
След инсталацията трябва да видите курсор на екрана, който можете да контролиратечрез 
преместване на мишката. Ако мишката не работи, опитайте отново да включите USB или 
опитайте друг порт. Ако използвате безжична мишка, уверете се, че има батерии и че е 
включена. 
 
СТЪПКА 6: Упражняване на работа с мишка. 
Сега трябва да започнете да практикувате с мишката. 

 
Фигура 13: Упражняване на работа с мишка 

 
Левия бутон е основният бутон за десничари и съответно десния бутон за левичари. 
 
a. Единично кликване на основния бутон често избира елемент или отваря меню, докато 

двойното кликване обикновено отваря елементи, папки или програми..  
b. Кликването върху вторичния бутон в повечето случаи показва списък с неща, които можете 

да направите с избрания елемент. 
 

Конкретните неща, които можете да направите с кликване, зависят от това с каква програма 
работите в момента. Не се притеснявайте, в процеса на обучението си ще придобиете знания 
чрез опит. 

https://www.computerhope.com/issues/ch000448.htm
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Фигура 14: Процес на превъртане и плъзгане 

 
Също така, трябва да започнете да практикуватепревъртане и влачене на елементи с мишката. 
Превъртането е възможно чрез преместване на гореспоменатото колело, което се намира между 
бутоните. Можете да използвате колелото, за да превъртате нагоре и надолу страници или 
менюта. Ако искате да преместите елемент, поставете курсора върху него, натиснете и задръжте 
основния бутон и плъзнете елемента до желаното от вас място. 
 
СТЪПКА 7: Персонализирайте мишката (по избор). 

 

 
Фигура 15: Настройките на мишката 

 
И накрая, може да се наложи да персонализирате мишката, ако е необходимо. Може да искате 
да промените скоростта на движението на курсора, неговия размер или външен вид и кой да 
бъде основният и вторичен бутон. Можете да го направите от настройките на компютъра. 
 
Можете да намерите подробна информация за персонализиране на мишката на тозилинк. 
 
СТЪПКА 8: Научете основните неща за клавиатурата. 

https://www.wikihow.com/Change-Mouse-Settings
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Фигура 16: Компютърна клавиатура 

 

 Първо поставете клавиатурата пред вас така, че интервалът е точно пред вас, центриран с 
тялото ви. Това ще ви позволи лесно да използвате клавиатурата. 

 Не забравяйте да държите клавиатурата на нивото на лактите. Ръцете ви трябва да са 
позиционирани над клавишите. Опитвайте се да слагате китките си на бюрото си и да ги 
премествате, когато е необходимо. 

 Натискайте бутоните леко, не е необходим силен натискТрябва да се опитвате да държите 
ръцете си спокойни. 

 
Фигура 17: Основна позиция 

 

 За да започнете да използвате клавиатурата, намерете основна позиция. Тази позиция указва 
мястото, където пръстите ви започват, когато пишете, и където се връщат след натискане на 
бутоните. Повечето клавиатури имат повдигнати неравности по клавишите F (Ф/О) и J (Й/Т). 
Опитайте се да ги намерите сега. Картината по-горе показва правилната позиция. Трябва да 
поставите показалците си върху F и J, а другите три пръста съответно на клавишите наляво и 
надясно от тях. Вашите палци почиват на интервал клавиша. 
  

Клавиатурата ви има много различни клавиши, които позволяват много опции. Има буквено-
цифрови бутони, които ви позволяват да въвеждате текст или специални символи, както и 
специални функционални клавиши. 
 
a. Буквени клавиши. 
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Фигура 18: Буквени клавиши 

 
Тези бутони се използват за въвеждане на букви и са основните клавиши, използвани за 
въвеждане на текст. За да може да се регистрира символ, трябва само веднъж да натиснете 
съответния клавиш. 
 
b. Клавиши със символи (специални символи). 

 

 
Фигура 19: Специални символи 

 
В клавиатурата можете да намерите и символи (специални знаци). Много специални клавиши 
имат два знака. 
Като цяло, ако натиснете клавиш, знакът, който е в долната част на този клавиш, ще се 
регистрира и ще се покаже на монитора ви. Ако искате да въведете символа в горната част на 
клавиша, натиснете бутона Shift, задръжте го и натиснете избрания клавиш. Сега символът от 
горната част на бутона трябва да се появи на екрана.  
(Можете да намерите информация за бутона Shift в следващия параграф.) 
 
c. Клавиши “Shift” и “Caps Lock” 
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Фигура 20: Shift 

 

 Можете да използвате клавиша Shift заедно със символен бутон, за да регистрирате знака в 
горната част на клавиша. Натиснете Shift, задръжте го и след това натиснете бутона за 
специален знак, без да повдигате ръката си от бутона Shift. 

 Клавишът Shift се използва и за главни букви. Можете да пишете с главни букви, като 
натиснете и задържите клавиша Shift заедно с буквата, която искате да напишете. 

 
Фигура 21: Caps Lock  

 
Ако искате всички букви да бъдат главни, натиснете бутона Caps Lock, намиращ се в лявата 
страна на клавиатурата. Ако го направите, в повечето клавиатури ще се включи малка светлина. 
Това показва, че сте включили главни букви. За да го изключите отново, натиснете отново бутона 
Caps Lock. 
 
d. Клавиш “Enter”. 
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Фигура 22: Enter 

 
Клавишът Enter има различни функции в зависимост от програмата или приложението, което 
използвате по това време. Като цяло, когато продължите с обучението си, ще научите различните 
функции на клавиша Enter. Засега ще се съсредоточим върху това, което прави клавиша Enter, 
когато пишете текст. В този случай клавишът Enter се използва за смяна на ред или абзац. 
 
e. Клавиш “Backspace”/ Връщане назад 

 

 
Фигура 23: Клавиш Backspace  

 
Ако напишете нещо погрешно и искате да го изтриете, използвайте клавиша Backspace. Това ще 
изтрие знака вляво от курсора. Ако искате да изтриете само един символ, едно натискане е 
достатъчно. Ако задържите бутона Backspace повече, ще се изтрият повече символи. 
 
f. Клавиш “Delete”/ Изтриване . 
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Фигура 24: Delete 

 
Клавишът Delete има същата функционалност като бутона Backspace, но вместо да изтрива 
символа отляво, той изтрива символа отдясно на курсора. 
 
g. Клавиш “Tab”. 

 

 
Фигура 25: Tab 

 
Клавишът Tab се използва за създаване на интервали между абзаци. 
 
h. Клавиши “Arrow”/ Стрелки 
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Фигура 26: Клавиши със стрелки 

 

 За навигация през символи и линии използвайте клавишите със стрелки, разположени от 
дясната страна на клавиатурата. Можете да отидете нагоре, надолу, наляво или надясно. 
Можете също да използвате мишката, за да навигирате в текста. Просто кликнете върху 
мястото, където искате да се движи курсорът. 

 Клавишите със стрелки могат да се използват и за навигация при използване на програми 

или приложения. 

i. Клавиши “Page up” и “Page Down”. 
 

 

 
Фигура 27: Page Up 
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Фигура 28: Page Down 

 
Бутоните Page Up (или PgUp) и Page Down (или PgDn) се използват за по-бързо придвижване в 
дадена страница. Вместо да превъртате с мишката, можете да натиснете бутона Page Down и да 
се придвижите надолу по екрана по дължина на страницата. Същото важи и за бутона „Page Up“. 
Ако го натиснете, можете да се качите по дължина на страницата на екрана. 
 
j. Клавиш “NumLock” и цифрова клавиатура. 

 

 
Фигура 29: Num Lock 

 
Цифровата клавиатура е от дясната страна на клавиатурата. Използва се за въвеждане на числа и 
извършване на изчисления. Ако използвате лаптоп, може да няма цифров панел. 

 Натиснете клавиша NumLock, за да активирате или деактивирате цифровата клавиатура. 

 Натискането на цифровите бутони позволява номерът да се регистрира и да се появи на 
екрана. 
 

k. Клавиш “Start”/ Старт. 
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Фигура 30: Клавиш Старт 

 
Ако натиснете клавиша Windows Start (този със символа Windows), можете да отворите менюто 
Start (Старт). В зависимост от клавиатурата, бутонът Windows може да се намери вляво или 
вдясно от интервала. 
 
l. Клавиш “Esc”. 

 
Фигура 31: Esc клавиш 

 

 Съкратено от Escape, Esc е клавиш, намерен в горния ляв ъгъл на компютърна клавиатура и 
позволява на потребителя да прекрати или отмени операция. Например, ако натиснете 
бутона старт и искате да го затворите, можете да натиснете Esc. 

 Бутонът Esc се използва и за превключване на изглед на цял екран в приложения. 

 Друг пример е, ако уеб страница в интернет се зарежда бавно, можете да натиснете бутона 
Esc, за да спрете зареждането й. На снимката можете да видите къде е бутонът Esc и как 
изглежда. 

 
СТЪПКА 9: Включете клавиатурата (само за настолен компютър). 
За да използвате клавиатурата, трябва да я включите в компютъра си. Клавиатурата може да 
бъде кабелна или безжична. Кабелната клавиатура е свързана с компютъра с кабел, докато 
безжична клавиатура се свързва към компютъра с USB конектор. 
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Фигура 32: Жична клавиатура 

 
Днес почти всички кабелни клавиатури използват USB кабели за свързване към компютъра. По-
старите клавиатури могат да се свържат с вашия компютър с помощта на PS/2 кабел. На тези 
връзки (връзка1, връзка2), може да намерите информация как се свързват двата типа 
клавиатури. Ако планирате да използвате безжична клавиатура, тя може да се свърже с 
компютъра чрез Bluetooth, радиочестотна или инфрачервена технология. Този линк ще ви 
помогне да свържете безжична клавиатура. 
Включете компютъра си и след като включите клавиатурата, софтуерът на клавиатурата ще бъде 
инсталиран и ще получите известие, че устройството ви е готово за използване. 

 
Лаптопите имат вече включени клавиатури, поради което не са необходими допълнителни 
действия. 
 
СТЪПКА 10: Практикувайте писане. 
Вече можете да практикувате писане, като отворите Notepad. Notepad е десктоп приложение, 
което е инсталирано във всички Windows компютри и се използва за писане на документи.  
 
Notepad можете да намерите, като щракнете върху менюто "Старт" и превъртите наличните 
програми. 
• Първо натиснете бутона “Start”, за да отворите каталог на наличните програми, приложения и 
папки, които се показват по азбучен ред. 
• Превъртете надолу до буквата “W”, намерете папката “Windows Accessories” и кликнете върху 
нея. 
 

 

https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm#usb
https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm#ps2
https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm
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Фигура 33: Windows Accessories в Менюто „Старт“ 

 

 Това ще отвори подпапка, както е показано на следващата снимка. Намерете “Notepad” и 
кликнете върху него. С натискане на “Notepad” ще се отвори нов прозорец, който ще 
изглежда като този на следващата снимка. 
 

 
Фигура 34: Notepad 
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Можете също да отворите „Notepad“ чрез търсене в наличните програми и приложения. За да 
направите това, следвайте стъпката: 

 Натиснете бутона Старт, но сега вместо да превъртате, започнете да пишете думата 
“Notepad”. Въвеждайки думата, компютъра ви започва да търси в наличните програми. 
Търсенето е динамично и автоматично, което означава, че с всяка буква, която пишете, 
компютърът търси отново без намеса. Така, преди да напишете цялата дума, „Notepad“ се 
появява като резултат от търсенето. В червената област в долната част на картината можете 
да видите това, което сте написали. 
 

 
Фигура 35: Търсене на „Notepad“ в Старт Менюто 

 
• Отново щракнете върху “Notepad”, за да го отворите. 
 
Сега е време да практикувате писане с Notepad: 
a. Опитайте да напишете малък абзац, като започнете от началната позиция и движите пръстите 

си до близките бутони. Запазете собственото си темпо и се опитайте да запомните къде се 
намира всеки клавиш. Практиката е много важна! Не забравяйте да държите китките си 
повдигнати и да си почивате, когато се почувствате уморени. 

b. Можете да въведете името си, адреса си и телефонния си номер. Можете да напишете малък 
абзац. 
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c. Не забравяйте използването на клавишите, описани в предишния параграф. Ако не сте 
сигурни, върнете се към предишния параграф и прочетете отново функционалността на всеки 
клавиш. 

d. Когато сте готови, натиснете бутона, който изглежда като „X“ в горния десен ъгъл на 
прозореца „Notepad“. В съобщението, което се показва, кликнете върху „Не запазвайте“. 
 

Следният видеоклип може да ви помогне да научите как да пишете. 
 
СТЪПКА 11: Практикувайте работа с калкулатора. 
Отворете "Калкулатор" за да използвате цифровата клавиатура и да практикувате смятане. 
“Калкулаторът” е приложение, което е инсталирано във всички Windows компютри и се използва 
за изпълнение на прости или дори научни изчисления. 
 
Можете да намерите "Калкулатор", като щракнете върху менюто "Старт" и превъртите през 
наличните програми. 
• Както и преди, натиснете бутона “Start”, за да отворите каталог на наличните програми, като 
приложения и папки, които се показват по азбучен ред. 
• Превъртете надолу до буквата “К”, намерете “Калкулатор” и кликнете върху него. 
• Можете също да потърсите, както бе указано по-горе, но този път напишете “Калкулатор”. 

 
Фигура 36: Калкулатор в менюто “Старт“ 

https://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0GIQ
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Кликването върху „Калкулатор“ще отвори приложението, което ще изглежда като следната 
снимка. 

 
 

 
Фигура 37: Калкулатор 

 
a. Можете да използвате клавишите, които имат номера в горната част на клавиатурата, както и 

клавишите със специални знаци, които имат желания символ. Не забравяйте, че за да 
напишете знак, който е в горната част на даден клавиш, трябва да натиснете бутона Shift 
заедно с клавиша. 

b. Можете да използвате мишката за натискане на бутоните "на екрана". 
 

СТЪПКА 12: Научете основните клавишни комбинации. 
 
Има много клавишни комбинации, които помагат да се правят нещата по-бързо и по-лесно. На 
този етап от обучението, ще ви покажем как да промените езика на въвеждане. 
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Фигура 38: Смяна на езика с комбинация на клавиши 

 
За да промените езика на въвеждане, когато пишете, задръжте бутона Alt и след това натиснете 
бутона Shift. По същия начин можете да промените езика отново. 
 
СТЪПКА 13: Стартирайте предварително инсталирани приложения. 
 
Обикновено компютрите имат някои предварително инсталирани приложения и програми. В 
Windows можете да ги намерите, като щракнете върху менюто "Старт". Сега можете да 
преглеждате програмите си.  
В по-късен етап, ще научите как да използвате тези приложения и програми. Вече знаете как да 
използвате Notepad и Калкулатора.  
Windows приложенията и програмите се характеризират с лента в горната част на прозореца, 
която обикновено съдържа информация за програмата. В десния ъгъл има три бутона, които 
имат различни функции. На следната фигура можете да видите тези три бутона. 
 

 

 
Фигура 39: Три бутона за управление на приложенията 

 
a. Започвайки отляво, първият бутон минимизира прозореца на файла, приложението или 

програмата. Това означава, че прозореца „изчезва“, но програмата остава отворена. 
Можете да я покажете отново, като кликнете върху неговата икона в лентата на задачите. 

 

 
Фигура 40: Бутон за минимизиране на приложения 

 
b. Вторият бутон намалява или увеличава прозореца на файла, програмата или 

приложението. Прозорец на работещо приложение може да се показва на целия екран 
или само в малка част от екрана. Това зависи от това дали искате да използвате само едно 
приложение или да използвате много приложения едновременно. На долната фигура 
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бутона вляво е този, който прави прозореца да се появи на цял екран, докато този вдясно 
е този, който го прави да се появява на част от екрана. 

 

 
Фигура 41: Бутони за увеличаване и намаляване на прозореца 

 
c. Накрая, бутонът, който изглежда като „X“, затваря приложението. Обикновено в този 

момент ще бъдете попитани дали искате да запазите работата, която сте извършили. 
 

 
Фигура 42: Бутон за затваряне на приложението 

 
 
СТЪПКА 14: Инсталиране на програми. 
Не всички програми, които искате да използвате, са инсталирани на компютъра ви. 
Потребителите често трябва да инсталират програми сами. Обикновено програмите идват с ясни 
инструкции за инсталиране. 

 
Фигура 43: Microsoft Office 

 
За демонстрационни цели предоставяме линк с подробни инструкции за инсталиране на 
Microsoft Office. 
 
Microsoft Office 365 е услуга, която предоставя на потребителите на Windows приложения за 
работа. Той съдържа приложения като Excel и PowerPoint, които ви помагат да създавате 
документи, таблици и презентации. Имайте предвид, че много компютри с Windows имат вече 
инсталиран Office. Съветваме ви да напреднете в обучението си, преди да се опитате да 
инсталирате програмата.  
 
 

1.2 Влизане в интернет 
 

Свържете се с интернет чрез Wi-Fi или Ethernet 
 

https://www.wikihow.com/Install-Microsoft-Office
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Фигура 44: интернет 
 
Свързването с интернет може да бъде наистина объркващо за някой, който не е запознат с него. 
Въпреки това, като се има предвид колко важен е интернета в днешно време, задължително е да 
знаете как да го ползвате по сигурен и безопасен начин.  
 
В следващите глави ще научите за видовете интернет връзки и как можете да се свържете с тях. 
Ще научите как да достигате до сайтове и да извършвате търсене в интернет. Най-накрая ще 
научите заантивирусната програма, която помага да сърфирате безопасно в интернет. 
 
СТЪПКА 1: Настройване на рутера. 
Първо трябва да настроите рутера. Тозилинкпредоставя подробна информация как да настроите 
рутера си. 
 
СТЪПКА 2: Свържете се към интернет. 
Можете да се свържете към интернет по два начина, чрез Wi-Fi или чрез Ethernet кабел. Ще 
опишем двата типа връзки в следващите параграфи. Имайте предвид, че някои устройства, 
особено преносимите устройства, могат да се свързват към интернет само безжично. 
За информация как да се свържете с интернет можете да посетите тозилинк. 
 
a. Свързване чрез Ethernet 
За да се свържете към интернет чрез Ethernet, трябва да свържете компютъра и рутера с Ethernet 
кабел (виж фигурата). 
 

 
Фигура 45: Ethernet кабел 

https://www.wikihow.com/Set-up-a-Router
https://www.wikihow.com/Connect-to-the-Internet
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Свържете единия край на кабела към рутера, а другия - към съответното гнездо на компютъра. 
 
Ако се свързвате с Ethernet за първи път, кликнете върху този линк, който съдържа подробна 
информация за това как да го настроите. 
 

 

 Ако ползвате настолен компютър, забележете, че повечето настолни компютри имат Ethernet 
гнездо на задната страна на кутията. 

 Повечето лаптопи имат вход за Ethernet от едната страна на клавиатурата. Също така, някои 
лаптопи нямат Ethernet вход, така че ще трябва да вземете подходящите адаптери, като USB-
към-Ethernet адаптер. Можете да намерите подробна информация на този линк. 

 
Ако забележите, че устройството ви не може да се свърже с интернет, може да се наложи да 
изключите Wi-Fi, за да може Ethernet връзката да работи. Ще научите как да го направите в 
следващия параграф. 
 
Ако все още не можете да се свържете, уверете се, че кабелът ви не е дефектен и че е свързан 
правилно в двата края, за да се свържете успешно. 
 
И накрая, може да има проблем с рутера, затова го рестартирайте и опитайте отново. 
 
а. Свържете се с интернет чрез Wi-Fi 
 

 Първо, уверете се, че имате включена Wi-Fi връзка на вашето устройство. За 
компютрите, които имат инсталиран Windows 10 можете да го направите, като 
щракнете върху бутона Известия в десния ъгъл на лентата със задачи. 

 

 
Фигура 46: Бутон за известия в лента със задачи  

 

 След това натиснете бутона „Мрежа“. Можете да видите бутона на следващата фигура. 
 

 
Фигура 47: Бутон „Мрежа“ (Network) 

 

 В прозореца, който се показва, кликнете върху „Настройки за мрежа и интернет“.  

https://www.wikihow.com/Set-up-Ethernet
https://www.wikihow.tech/Connect-an-Ethernet-Cable-to-a-Laptop
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Фигура 48: Настройки за мрежа и интернет (Network and Internet settings) 

 

 На новата страница, която се отваря, щракнете върху “Wi-Fi” в менюто вляво. От там 
можете да включите Wi-Fi. 

 

 
Фигура 49: Настройки за WiFi  

 

 След това натиснете бутона „Мрежа“ както преди и изберете вашата мрежа от наличния 
списък. Повечето мрежи днес имат парола, за да предотвратят използването им от 
неоторизирани лица. Ако вашата мрежа е защитена, въведете паролата (която трябва да 
ви бъде предоставена от доставчика или собственика на мрежата), за да се свържете. 
Товавидео показва как може да се свържете с WiFi.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=swpliG-ZMmI
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Фигура 50: WiFi връзка 

 
 

Обикновено повечето устройства се свързват незабавно с мрежата. Ако обаче сте извън обхвата 
или връзката е твърде слаба, устройството ви може да не се свърже с Wi-Fi и трябва да се 
свържете чрез Ethernet кабел. 
 

Антивирусни програми 
 
СТЪПКА 1: Научете какво е антивирусен софтуер. 
 

 
Фигура 51: Антивирусен софтуер 

 
 

Антивирусен софтуер е програма или набор от програми, използвани за защита на компютъра ви 
от злонамерен софтуер. Терминът злонамерен софтуер се отнася за всички видове злонамерен 
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софтуер като вируси, червеи, троянски коне, рекламен софтуер и др. Злонамерен софтуер, като 
вирус примерно, може да бъде програмиран да причини повреда на устройството ви, да попречи 
на достъп до данни или да поеме контрола над компютъра ви. 
 
В днешно време наличието на антивирусен софтуер е от решаващо значение, защото 
компютрите без него ще бъдат „заразени“ в рамките на няколко минути от свързването с 
интернет. Антивирусната програма ще запази компютъра ви защитен. 
В зависимост от вида на антивирусната програма, която използвате, функционалността може да 
се различава, но всички антивирусни програми изпълняват някои основни функции като 
сканиране на файлове или познаване на злонамерено съдържание и премахване. Днес повечето 
антивирусни програми могат да предоставят данни за „здравето“ на компютъра ви. 
 
За повече информация, моля, проверете модула „Безопасност“, раздел 2.2, стр.9-10 
 
СТЪПКА 2: Научете повече за Windows Defender. 
Като потребител на Microsoft Windows можете да използвате вградения Windows Defender, 
антивирусен софтуер, който вече е инсталиран на всички компютри с Windows. 
За повече информация, моля, проверете модул „Безопасност“, раздел 3.4, стр. 19-21 
 

Използване науеб браузър 
   
СТЪПКА 1: Инсталирайте Google Chrome. 

 
Фигура 52: Google уеб браузър 

 
За да се свържете с интернет, трябва да имате браузър. В този урок ще използваме Google 
Chrome за демонстрационни цели. 
 
Ако Google Chrome не е инсталиран на компютъра ви, следвайте тези инструкции, за да го 
изтеглите и инсталирате! 
 
Веднъж инсталиран, можете да го намерите в менюто "Старт". 
 

https://m.wikihow.com/Download-and-Install-Google-Chrome
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СТЪПКА 2: Посетете уеб страница. 
a. Отворете Google Chrome, като го потърсите в менюто „Старт“ и кликнете върху него. 

 
Фигура 53: адресната лента на Google Chrome  

 
b. След това отидете в адресната лента (червената зона, посочена на горната фигура) и 

напишете seniorsgodigital.eu, за да влезете в уебсайта на проекта 
c. Когато сте готови, натиснете клавиша Enter.  
d. След това ще бъдете пренасочени към уебсайта на проекта. 

 

 
Фигура 54: Уеб страница на Seniors Go Digital  
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СТЪПКА 3: Търсене в Google. 
В случай, че не знаете точния адрес на уебсайта, който искате да посетите, или просто искате да 
търсите информация независимо от уебсайта, можете да въведете дума или фраза, от която се 
интересувате, вместо да въвеждате адреса. 
 
Например, ако искате да търсите информация за продукт, можете да въведете името на 
продукта и да натиснете Enter. Google ще търси в мрежата и ще предостави списък със 
сайтове, които са свързани с фразата или думата, която сте въвели. 
 
Следните съвети ще ви помогнат да извършите търсене: 
 
СЪВЕТ 1: Започнете с основните неща. 
Независимо от това, което търсите, започнете с просто търсене, като „къде е най-близката 
болница?”. Винаги можете да добавите описателни думи по-късно, ако е необходимо. 
Може да е добра идея да добавите местоположение към търсенето си. Например “болница в 
Атина”. 
 
СЪВЕТ 2: Изберете думи внимателно и бъдете конкретни. 
Когато избирате фразата или думата, която ще напишете, опитайте се да е проста и в същото 
време да бъдат конкретни. Например вместо „каква е температурата в Атина“ напишете 
„прогноза за времето Атина“. 
 
СЪВЕТ 3: Не се притеснявайте за малките неща. 
Използването на главни букви на думите и правописни грешки не засягат търсенето. 
 

1.3 Научете как да използвате периферни устройства 
 

Принтер 
Принтерът е машина, която свързвате към компютъра, за да отпечатвате създадени от вас 
файлове, като електронни таблици, изображения и документи. Също така повечето принтери 
могат да бъдат използвани като фотокопирни машини и скенери. 
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Фигура 55: Принтер 

  
СТЪПКА 1: Свържете принтера към компютъра. 
За да отпечатате документи, първо трябва да свържете принтера с компютъра. Всеки принтер 
изисква различна настройка. Въпреки това, трябва да се следват общи стъпки, независимо от 
принтера, който използвате. 
 
В този линк можете да намерите подробна информация. 
 
СТЪПКА 2: Отпечатайте документ.  
За да включите принтера, натиснете бутона за включване. След това го свържете с компютъра 
чрез USB кабел. Уверете се, че компютърът също е включен. Отидете до файла или 
изображението, които искате да отпечатате, натиснете клавиша “Ctrl” заедно с буквата “P”. 
 
В зависимост от вида на документа, който се опитвате да отпечатате, екранът ще изглежда по 
следния начин. Можете да изберете принтера, който искате да използвате, да изберете брой 
копия и да зададете други параметри, например ориентацията на принтера, ако печатът ще бъде 
двустранен и т.н. 

https://www.wikihow.com/Connect-a-Printer-to-Your-Computer
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Фигура 56: Отпечатване на документ 

 

Скенер 
 
Ако имате документ на хартия и искате да го имате в дигитален вид на вашия компютър, трябва 
да го сканирате използвайки скенер. 
 

 
Фигура 57: Скенер 

 
СТЪПКА 1: Свържете скенера към компютъра. 
За да сканирате документи, трябва първо да свържете скенера към компютъра. Всеки скенер 
изисква различна настройка. Въпреки това, трябва да се следват общи стъпки, независимо от 
скенера, който използвате. 
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На този линк можете да намерите подробна информация. 
 
СТЪПКА 2: Сканирайте документ. 
Първо, трябва да се уверите, че скенерът ви е включен. За да сканирате документ, поставете го 
на скенера с лицето надолу. 
 
На този линк можете да намерите подробна информация за това как да сканирате документи. 
 

Външни устройства 

Външно устройство е просто хард диск или устройство, което е свързано с компютър отвън, а не 
отвътре. Външните устройства функционират като вътрешни дискове и се използват, за да 
осигурят повече място за съхранение. Освен това те са преносими и по този начин могат да се 
използват за прехвърляне на файлове и данни между устройства. 

 
Фигура 58: Външно устройство 

 
Външните устройства осигуряват много място за съхранение. Също така можете да ги включите 
към други компютри и лесно да споделяте файлове. 
 
СТЪПКА 1: Свържете външен твърд диск. 
За да използвате външното устройство, първо трябва да го свържете към компютъра си. 
Процесът е лесен. Хард дисковете обикновено се доставят с двоен USB кабел. Просто включете 
единия край къмвъншното устройство, а другия към свободен USB порт на компютъра. 
 
На повечето компютри отнема няколко минути, преди да се появи съдържанието на външното 
устройство.  
За повече информация вижте тази връзка. 
 
СТЪПКА 2: Използвайте външен хард диск. 
След като хард дискът се свърже с компютъра, можете да започнете да премествате файлове от и 
на устройството. 
 
Това видео показва как да се свържете и използвате външен хард диск. 

https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-install-a-scanner/
https://www.wikihow.com/Scan-Documents
https://www.computerhope.com/issues/ch001876.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tZqlyyTCcIc


 

37 | P a g e  
 

 

Уеб камери   
 
Уеб камера е видеокамера, която предава картина в реално време чрез компютър. Видеото 
може да бъде запазено, прегледано или изпратено по интернет или електронна поща. 

 
 

Фигура 59: Уеб камера 
 

 Лаптопите обикновено имат вградени уеб камери, докато настолните компютри обикновено 
не. 

 Външните камери обикновено се свързват с компютъра с USB кабел. 
 

СТЪПКА 1: Свържете и настройте уеб камерата. 
За да използвате уеб камерата, първо трябва да я свържете с компютъра си и да направите 
необходимата настройка. Процесът обикновено е лесен. Повечето уеб камери се доставят с USB 
кабел. Просто го включете в свободен USB порт на вашия компютър. Обикновено драйверът на 
уеб камерата се инсталира автоматично и камерата ще бъде готова за употреба в рамките на 
минути. 
Свързването и настройката зависи от конкретната уеб камера, която планирате да използвате. 
Това видео показва как да настроите камерата си за първи път.  
 
СТЪПКА 2: Използвайте уеб камерата. 
Най-популярната употреба на уеб камери е за видео разговори. Други популярни начини на 
употреба включват наблюдение на сигурността, компютърно зрение, видео предаване и 
записване на социални клипове. 
 
Следният видеоклип предоставя информация за използването на уеб камера. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dHHOiAdDWrA
https://www.youtube.com/watch?v=ryoKpCgtwQo
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Тонколони/Слушалки 
 

 
Фигура 60: Тонколони 

 
Тонколоната е устройство, което свързваме към компютъра, за да има звук. Може да бъде 
свързана чрез USB порт или 3.5 мм жак (обикновено този със светло зелен цвят). 
  
СТЪПКА 1: Свържете и използвайте тонколони. 
Следните видеоклипове предоставят стъпка по стъпка ръководство как да свържете тонколони 
към компютъра, независимо дали е настолен или лаптоп. Обърнете внимание, че лаптопите имат 
вградени тонколони. 
Видео 1Видео 2 
 
След като свържете тонколоните, драйверите на устройството ще се инсталират автоматично и 
скоро ще можете да ги използвате. На следващата фигура можете да видите къде можете да 
регулирате силата на звука на колоните. 
 

 

 
Фигура 61: Силата на звука 

 
Като щракнете върху стрелката в лентата на задачите и изберете иконата на звука от менюто, 
което ще се появи, ще намерите управлението на звука. 
 

 
Фигура 62: Стрелка в лента на задачите 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V-kE091cizg
https://www.youtube.com/watch?v=V-kE091cizg
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Фигура 63: Иконата за управление на звука 

 
Друг начин как може да чувате звук от компютъра е чрез използването на слушалки, които 
поставяте директно на главата. 

 
Фигура 64: Слушалки 

 

 
СТЪПКА 1: Свържете и използвайте слушалки. 
Слушалките, също като тонколоните, се свързват към компютъра чрез 3.5мм жак или USB порт. 
Тази връзка предоставя инструкции за свързване и използване на слушалки. 
 

1.4 Други устройства 
 
Смартфони 

 

 
Фигура 65: Смартфон 

 
Смартфонът е мобилен телефон с много функции. Типичният смартфон има сензорен дисплей с 
висока резолюция, Wi-Fi връзка, уеб браузър и възможност за инсталиране на софтуерни 

https://www.wikihow.com/Connect-a-Headset-to-PC
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приложения. По-голямата част от тези устройства работят на някоя от тези популярни мобилни 
операционни системи: Android, Symbian, iOS, BlackBerry OS и Windows Mobile. 
 

 На този линк можете да намерите информация за това как да използвате телефон с Android. 

 На този линк можете да намерите информация как да използвате Iphone. 
 

 
Таблети 

 

 
Фигура 66: Таблет 

 
Таблетът е безжичен персонален компютър със сензорен екран, който е по-малък от настолен 
компютър, но по-голям от смартфон. Таблетите днес имат безжичен интернет и разнообразни 
софтуерни приложения, включително уеб браузъри и игри. 
 

 На този линк можете да намерите информация за това как да използвате Android таблет. 

 На този линк можете да намерите информация за това как да използвате iOS таблет, наричан 
ipad. 

 
 

2. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С КОМПЮТРИТЕ 

2.1 Решаване на проблеми 
 
Основни съвети и техники за решаване на проблеми, свързани с компютрите 
 

 Отстраняване на проблеми 
Знаете ли какво да правите, когато имате проблем с компютъра си? Има много основни 
техники за отстраняване на неизправности, които можете да използвате. В тази глава ще 
говорим за някои прости неща, които да опитате за отстраняване на неизправности/повреди. 

 
• Общи съвети 
Има няколко различни неща, които могат да доведат до неправилно функциониране на 
компютъра. Без значение какво е причината за проблема, отстраняването на проблеми е 

https://www.wikihow.tech/Use-an-Android-Phone
https://www.wikihow.com/Use-an-iPhone
https://www.wikihow.com/Use-an-Android-Tablet
https://www.macworld.co.uk/how-to/ipad/how-use-ipad-3671323/


 

41 | P a g e  
 

свързано с проби и грешки. В някои случаи може да се наложи да използвате много различни 
подходи към проблема и да намерите решение. Някои проблеми могат да бъдат по-лесни за 
отстраняване, отколкото изглеждат. За начало се опитайте да използвате следните съвети. 

 
СЪВЕТ 1:Запишете стъпките, които сте следвали.  
 

 
Фигура 67: Записване на стъпките 

 
След като започнете отстраняването на неизправности, може да искате да запишете стъпките, 
които сте предприели. По този начин ще знаете точно какво сте направили и можете да 
избегнете повтарянето на предишни грешки. Ако в крайна сметка поискате помощ от други 
хора, ще им бъде по-лесно, ако ги информирате за действията, които сте предприели, и 
всичко, което сте опитали. 
 
СЪВЕТ 2:Правете бележки на съобщенията за грешки. 
 

 
Фигура 68: Правете бележки на съобщенията за грешки 

 
Ако компютърът ви дава съобщение за грешка, уверете се, че сте го записали. Може да 
използвате тази информация, за да разберете дали същата грешка се е появила и при други 
случаи.  
СЪВЕТ 3: Проверете кабелите. 

 
Фигура 69: Проверете кабелите 

 
Ако имате проблеми с конкретен компютърен хардуер, трябва да проверите дали всички 
кабели са правилно свързани. 
 
СЪВЕТ 4:Рестартирайте компютъра. 
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Фигура 70: Рестартирайте компютъра 

 
Когато всичко друго се провали, рестартирайте компютъра. 

 
СЪВЕТ 5: Използвайте процеса на елиминиране. 

 
Фигура 71: Използвайте процеса на елиминиране 

 
Ако имате проблеми с компютъра си, можете да разберете какво не е наред, като използвате 
процеса на елиминиране. Първо направете списък на нещата, които смятате, че могат да 
причинят проблема, и след това ги изпробвайте, за да отстраните тези, които не причиняват 
проблем. По този начин можете да идентифицирате източника на проблема и ще бъде по-
лесно да намерите решение. 
 

Най-често срещаните компютърни проблеми и предлаганите решения 
 

Лесни решения на често срещани компютърни проблеми 
 

В повечето случаи проблемите могат да бъдат отстранявани чрез прости техники за отстраняване 
на неизправности, като рестартиране на програмата или приложението. Важно е първо да 
опитате простите решения, преди да опитате нещо по-трудно. Ако все още не можете да 
разрешите проблема, можете да опитате други техники за отстраняване на неизправности или да 
поискате помощ. 

 
ПРОБЛЕМ: Бутонът за включване не стартира компютъра. 
 

 
Фигура 72: Бутон за включване 

 
РЕШЕНИЯ: 
a. Ако компютърът не се стартира, започнете с проверка дали захранващият кабел е включен в 

гърба на кутията и в контакта. 
b. Уверете се, че контакта работи. За да го проверите, можете да опитате да включите мобилния 

си телефон и да проверите дали се зарежда. 
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c. Ако използвате лаптоп, батерията може да не е заредена. Включете адаптера и след това 
опитайте отново да включите лаптопа. 
 

ПРОБЛЕМ:Мишката или клавиатурата не работят. 
 

 
Фигура 73: Мишката или клавиатурата не работят. 

 
РЕШЕНИЯ: 
a. Ако използвате мишка с кабел или клавиатура, уверете се, че е свързана правилно с 

компютъра. 
b. Ако мишката или клавиатурата, която използвате, е безжична, уверете се, че е включена и 

напълно заредена. 
c. Също така трябва да се уверите, че устройството е инсталирано правилно. 

 
ПРОБЛЕМ:Екранът е черен. 

 

 
Фигура 74: Екранът е черен 

 
РЕШЕНИЯ: 
a. Ако компютърът ви е включен, но екранът ви е черен, това означава, че компютърът може да 

е в режим на заспиване. Кликнете с мишката или натиснете който и да е бутон на 
клавиатурата, за да го събудите. 

b. Също така се уверете, че мониторът и компютърът са свързани правилно и са включени. 
 

ПРОБЛЕМ:Няма звук. 
 

 
Фигура 75: Няма звук 

 
РЕШЕНИЯ: 
a. Проверете нивото на звука. Щракнете върху бутона за звука в долния десен ъгъл на екрана, 

за да се уверите, че звукът е включен и увеличен. 
b. Също така не забравяйте да проверите кабелите, за да се уверите, че колоните са свързани 

към правилния порт и са включени. 
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c. Включете слушалките си, за да разберете дали можете да чувате звука през тях. 
 

ПРОБЛЕМ:Приложението работи бавно. 
 

 
Фигура 76: Приложението работи бавно. 

 
РЕШЕНИЯ: 
a. Първо, опитайте да затворите и отворите отново приложението. 
b. Също така можете да опитате да актуализирате приложението, като щракнете върху менюто 

Помощ и потърсите опцията „Проверка за актуализации“. 
 

ПРОБЛЕМ:Приложението спира да отговаря. 
 

 
Фигура 77: Приложението спира да отговаря (диспечер на задачите) 

 
РЕШЕНИЯ: 
Понякога приложението може да „замръзне“. Ако това се случи, няма да можете да затворите 
прозореца на приложението или да щракнете върху някой бутон в приложението. 
За да поправите това, принудително затворете приложението, като натиснете едновременно 
бутоните Ctrl + Alt + Delete на клавиатурата, за да отворите диспечера на задачите. Там можете 
да изберете неотговарящото приложение и да кликнете върху „Завършване на задачата“, за да 
го затворите. 
 
ПРОБЛЕМ:Всички програми и приложения работят бавно. 

 

 
Фигура 78: Всички програми и приложения работят бавно. 
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РЕШЕНИЯ: 
a. Можете да опитате да стартирате сканиране за вируси. Възможно е да има програма за 

злонамерен софтуер, която да работи във фонов режим и по този начин да забавя системата.  
b. Също така устройството ви може да няма свободно място. Може да изтриете някои ненужни 

файлове или програми. 
 

ПРОБЛЕМ:Компютърът не отговаря. 
 

 
Фигура 79: Компютърът спира да работи (бутон за включване) 

 
РЕШЕНИЯ: 
a. За да изключите компютъра, натиснете и задръжте бутона за включване. Бутонът за 

включване е големият бутон, обикновено разположен в предната част на кутията, най-често 
обозначен със символа за захранване. Натиснете и задръжте бутона за около 5 секунди, за да 
принудите компютъра да се изключи. 

b. Ако компютърът все още не се изключва, извадете захранващия кабел от електрическия 
контакт. 

c. Ако използвате лаптоп, опитайте да извадите батерията, за да изключите компютъра. 
Бележка:  
Решението с изваждане на захранващия кабел на компютъра, за да се изключи, трябва да се 
избягва и да се опитва само като последна мярка, след като всички останали предложения не 
успеят. 

 

 
 
 



 

46 | P a g e  
 

 

REFERENCES 
 
 https://www.computerhope.com/issues/ch001688.htm 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system 

 https://www.youtube.com/watch?v=cPt0HLQ-G7I 

 https://www.youtube.com/watch?v=KdQeU5QTfYE 

 https://www.wikihow.com/Set-Up-a-New-Computer 

 https://www.wikihow.com/Use-Laptops 

 https://www.howtogeek.com/226540/how-to-create-a-new-local-user-account-in-windows-10/ 

 https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-turn-computer 

 https://www.nidirect.gov.uk/articles/keyboard-and-mouse-basics 

 https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-use-mouse 

 https://www.wikihow.com/Use-a-Computer-Mouse 

 https://www.computerhope.com/issues/ch001693.htm 

 https://www.computerhope.com/issues/ch000448.htm 

 https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-use-the-touchpad-your-laptops-built-in-mouse/ 

 https://www.wikihow.com/Connect-a-Wireless-Mouse 

 https://www.wikihow.com/Change-Mouse-Settings 

 https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-use-computer-
keyboard 

 https://www.wikihow.com/Use-a-Computer-Keyboard 

 https://www.computerhope.com/issues/ch001689.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/l/letter.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/s/shiftkey.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/c/capslock.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/e/enterkey.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/b/backspac.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/d/delete.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/a/arrowkey.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/p/pgupkey.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/p/pgdnkey.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/n/numlock.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/k/key.htm 

 https://www.computerhope.com/jargon/e/esc.htm 

 https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm 

 https://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-connect-your-keyboard-and-mouse-to-your-pc/ 

 https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm#usb 

 https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm#ps2 

 https://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0GIQ 

 https://www.computerhope.com/shortcut.htm 

 https://www.techopedia.com/definition/20737/microsoft-office 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office 

 https://www.wikihow.com/Install-Microsoft-Office 

 https://www.wikihow.com/Set-up-a-Router 

https://www.computerhope.com/issues/ch001688.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://www.youtube.com/watch?v=cPt0HLQ-G7I
https://www.youtube.com/watch?v=KdQeU5QTfYE
https://www.wikihow.com/Set-Up-a-New-Computer
https://www.wikihow.com/Use-Laptops
https://www.howtogeek.com/226540/how-to-create-a-new-local-user-account-in-windows-10/
https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-turn-computer
https://www.nidirect.gov.uk/articles/keyboard-and-mouse-basics
https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-use-mouse
https://www.wikihow.com/Use-a-Computer-Mouse
https://www.computerhope.com/issues/ch001693.htm
https://www.computerhope.com/issues/ch000448.htm
https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-use-the-touchpad-your-laptops-built-in-mouse/
https://www.wikihow.com/Connect-a-Wireless-Mouse
https://www.wikihow.com/Change-Mouse-Settings
https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-use-computer-keyboard
https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics/using-computer/how-use-computer-keyboard
https://www.wikihow.com/Use-a-Computer-Keyboard
https://www.computerhope.com/issues/ch001689.htm
https://www.computerhope.com/jargon/l/letter.htm
https://www.computerhope.com/jargon/s/shiftkey.htm
https://www.computerhope.com/jargon/c/capslock.htm
https://www.computerhope.com/jargon/e/enterkey.htm
https://www.computerhope.com/jargon/b/backspac.htm
https://www.computerhope.com/jargon/d/delete.htm
https://www.computerhope.com/jargon/a/arrowkey.htm
https://www.computerhope.com/jargon/p/pgupkey.htm
https://www.computerhope.com/jargon/p/pgdnkey.htm
https://www.computerhope.com/jargon/n/numlock.htm
https://www.computerhope.com/jargon/k/key.htm
https://www.computerhope.com/jargon/e/esc.htm
https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm
https://www.dummies.com/computers/pcs/how-to-connect-your-keyboard-and-mouse-to-your-pc/
https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm#usb
https://www.computerhope.com/issues/ch000449.htm#ps2
https://www.youtube.com/watch?v=vXsutlz0GIQ
https://www.computerhope.com/shortcut.htm
https://www.techopedia.com/definition/20737/microsoft-office
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://www.wikihow.com/Install-Microsoft-Office
https://www.wikihow.com/Set-up-a-Router


 

47 | P a g e  
 

 https://www.wikihow.com/Connect-to-the-Internet 

 https://www.wikihow.com/Set-up-Ethernet 

 https://www.wikihow.tech/Connect-an-Ethernet-Cable-to-a-Laptop 

 https://www.digitalunite.com/technology-guides/using-internet/connecting-internet/how-connect-wifi 

 https://iihelp.iinet.net.au/Connecting_to_a_WiFi_Network 

 https://www.youtube.com/watch?v=swpliG-ZMmI 

 https://searchsecurity.techtarget.com/definition/antivirus-software 

 https://www.techopedia.com/definition/5416/anti-virus-software 

 https://www.microsoft.com/el-gr/windows/comprehensive-security 

 https://m.wikihow.com/Download-and-Install-Google-Chrome 

 https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en 

 https://www.computerhope.com/jargon/p/printer.htm 

 https://www.wikihow.com/Connect-a-Printer-to-Your-Computer 

 https://www.digitalunite.com/technology-guides/creating-documents/how-use-microsoft-word/how-print-
document 

 https://www.computerhope.com/jargon/o/optiscan.htm 

 https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-install-a-scanner/ 

 https://www.wikihow.com/Scan-Documents 

 https://www.lifewire.com/what-is-an-external-drive-2625867 

 https://www.techopedia.com/definition/2940/external-hard-drive 

 https://www.youtube.com/watch?v=tZqlyyTCcIc 

 https://www.techopedia.com/definition/5333/webcam 

 https://money.howstuffworks.com/how-to-connect-webcam-to-computer.htm 

 https://www.youtube.com/watch?v=dHHOiAdDWrA 

 https://www.youtube.com/watch?v=ryoKpCgtwQo 

 https://www.computerhope.com/jargon/s/speaker.htm 

 https://www.youtube.com/watch?v=V-kE091cizg 

 https://www.youtube.com/watch?v=WdfIp9OAbEg 

 https://www.computerhope.com/jargon/h/headphon.htm 

 https://www.techopedia.com/definition/7551/headphones 

 https://www.wikihow.com/Connect-a-Headset-to-PC 

 https://www.techopedia.com/definition/2977/smartphone 

 https://www.wikihow.tech/Use-an-Android-Phone 

 https://www.wikihow.com/Use-an-iPhone 

 https://www.techopedia.com/definition/2353/tablet 

 https://www.lifewire.com/what-is-a-tablet-4157433 

 https://www.wikihow.com/Use-an-Android-Tablet 

 https://www.macworld.co.uk/how-to/ipad/how-use-ipad-3671323/ 

 https://www.pcworld.com/article/2047667/how-to-solve-the-10-most-common-tech-support-problems-
yourself.html 

 https://www.toptenreviews.com/software/articles/5-common-computer-problems-solutions/ 

 http://www.ba-bamail.com/content.aspx?emailid=15244 

 https://www.hongkiat.com/blog/pc-hardware-problems-solutions/ 
 

https://www.wikihow.com/Connect-to-the-Internet
https://www.wikihow.com/Set-up-Ethernet
https://www.wikihow.tech/Connect-an-Ethernet-Cable-to-a-Laptop
https://www.digitalunite.com/technology-guides/using-internet/connecting-internet/how-connect-wifi
https://iihelp.iinet.net.au/Connecting_to_a_WiFi_Network
https://www.youtube.com/watch?v=swpliG-ZMmI
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/antivirus-software
https://www.techopedia.com/definition/5416/anti-virus-software
https://www.microsoft.com/el-gr/windows/comprehensive-security
https://m.wikihow.com/Download-and-Install-Google-Chrome
https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=en
https://www.computerhope.com/jargon/p/printer.htm
https://www.wikihow.com/Connect-a-Printer-to-Your-Computer
https://www.digitalunite.com/technology-guides/creating-documents/how-use-microsoft-word/how-print-document
https://www.digitalunite.com/technology-guides/creating-documents/how-use-microsoft-word/how-print-document
https://www.computerhope.com/jargon/o/optiscan.htm
https://www.dummies.com/computers/for-seniors-how-to-install-a-scanner/
https://www.wikihow.com/Scan-Documents
https://www.lifewire.com/what-is-an-external-drive-2625867
https://www.techopedia.com/definition/2940/external-hard-drive
https://www.youtube.com/watch?v=tZqlyyTCcIc
https://www.techopedia.com/definition/5333/webcam
https://money.howstuffworks.com/how-to-connect-webcam-to-computer.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dHHOiAdDWrA
https://www.youtube.com/watch?v=ryoKpCgtwQo
https://www.computerhope.com/jargon/s/speaker.htm
https://www.youtube.com/watch?v=V-kE091cizg
https://www.youtube.com/watch?v=WdfIp9OAbEg
https://www.computerhope.com/jargon/h/headphon.htm
https://www.techopedia.com/definition/7551/headphones
https://www.wikihow.com/Connect-a-Headset-to-PC
https://www.techopedia.com/definition/2977/smartphone
https://www.wikihow.tech/Use-an-Android-Phone
https://www.wikihow.com/Use-an-iPhone
https://www.techopedia.com/definition/2353/tablet
https://www.lifewire.com/what-is-a-tablet-4157433
https://www.wikihow.com/Use-an-Android-Tablet
https://www.macworld.co.uk/how-to/ipad/how-use-ipad-3671323/
https://www.pcworld.com/article/2047667/how-to-solve-the-10-most-common-tech-support-problems-yourself.html
https://www.pcworld.com/article/2047667/how-to-solve-the-10-most-common-tech-support-problems-yourself.html
https://www.toptenreviews.com/software/articles/5-common-computer-problems-solutions/
http://www.ba-bamail.com/content.aspx?emailid=15244
https://www.hongkiat.com/blog/pc-hardware-problems-solutions/

