Primii pași pentru a învăța cum se utilizează un computer
Bine v-am găsit!
Mă numesc Alexandru Simion și voi incerca cu ajutorul blogului meu să vă învăț cum să folosiți un
computer.
Blogul este o pagină de internet, scrisă de mine, unde eu voi adauga diferite lecții care vă vor ajuta să
stapaniți un computer.
Pentru a putea să accesați aceste informații va trebui să dispuneți de un calculator conectat la internet.
Această scrisoare este menită să îi invețe pe cei care chiar nu au mai folosit niciodată un calculator cum
să ajungă la lecțiile prezentate în cadrul blogului. În cadrul lecțiilor voi prezenta mai în detaliu fiecare
operațiune, dar până atunci este important să știm cum putem accesa informația respectivă.
Pasul 1
Deschideți computerul
Computerul se deschide apăsând pe butonul de Power. Ca la un televizor, va trebui să apasați acest
buton aproximativ 1 secunda. Butoanele pot avea diferite forme și dimensiuni, exemplificate în imaginea
de mai jos. Ceea ce au in comun in 99% din cazuri este simbolul de Power care se gasește pe ele. Acest
simbol este comun tuturor produselor electronice.

După ce ați apăsat butonul de power trebuie să permiteți computerului să încarce sistemul său de
operare. Acest proces poate dura de la 30 de secunde până la cateva minute în funcție de performanțele
computerului deținut.
În perioada în care sistemul de operare se încarcă, pe ecranul monitorului va aparea o imagine
reprezentativă sistemului de operare de care dispuneți. Mai jos veți vedea exemple ale acestor imagini
pentru Windows XP și Windows 7. Nu contează dacă dețineți o variantă mai recenta de Windows
(8,9,10) deoarece aceste imagini vor fi similare.

Odată sistemul de operare încărcat veți ajunge direct pe desktop (treci direct la Pasul 2) sau vi se va cere
să introduceți un utilizator și o parolă pe care ar trebui să le aveți. Acestea va trebui să le introduceți cu
ajutorul tastaturii.

În cazul în care trebuie să introduceți un utilizator (username) și o parola (password), cu ajutorul mouseului veți misca săgeata alba a cursorului prima dată pe casuta albă unde scrie username, veți da un
singur click (o singură apăsare) pe butonul din stanga mouse-ului și veți introduce utilizatorul cu ajutorul
tastaturii. Odată acesta introdus, vom lua mouse-ul și vom muta din nou cursorul deasupra căsutei albe
unde trebuie să introducem password (parola). La fel ca și în cazul utilizatorului, trebuie să dăm un
singur click pe butonul din stânga mouse-ului pentru a putea introduce parola cu ajutorul tastaturii.
Deoarece parola este secretă, nu vom vedea caracterele pe care le vom introduce, ci vom vedea câte o
steluță pentru fiecare caracter introdus. ATENȚIE la introducerea parolei, deoarece un singur caracter
introdus greșit nu vă va permite accesarea computerului.

Pasul 2
Utilizarea mouse-ului din dotare
Mai jos aveți imaginea unui mouse clasic. Acesta deține în mod normal 2 butoane și o rotiță de scroll.
Butonul stânga este cel pe care îl veți folosi pentru a executa anumite comenzi, butonul dreapta este cel
care de obicei oferă accesul la un meniu special pentru fiecare obiect în parte, iar rotița de scroll este
cea cu ajutorul căreia navigați mai usor în susul și în josul unei pagini.

Mouse-ul este reprezentat pe ecranul computerului de o săgeată, în general albă, denumită cursor. În
imaginea de mai jos puteți vedea cum este aceasta reprezentată în mod normal.

Cu ajutorul mouse-ului veți da diferite comenzi computerului.

Butonul stanga mouse se foloseste cu ajutorul degetului arătător și are doua funcții, una de selectare și
a doua de efectuare a unei comenzi:
- Prima funcție, de selectare, se realizează mutând cursorul mouse-ului în dreptul obiectului pe care
dorim să îl selectăm. Exemplul de mai jos este pentru a selecta un browser (aplicația care ne permite să
folosim internetul).

În imagine veți putea vedea cursorul mouse-ului liber pe desktop (Fig1), cursorul mouse-ului deasupra
browserului Google Chrome (Fig 2), browser-ul selectat (Fig 3 - deși este posibil să nu se distingă perfect,
obiectul selectat are un fond albastru mai pronunțat decât în Fig 2 ) și browserul deselectat apăsând încă
o dată pe desktop (Fig 4). Procesul de selectare și deselectare se face cu ajutorul butonului stânga
mouse, prin apăsarea acestuia o singura dată. Pentru a selecta apasați o singură dată acest buton când
cursorul mouse-ului este deasupra obiectului respectiv, iar pentru a deselecta mutați cursorul mouseului pe o zonă liberă a desktop-ului și apasați tot o singură dată același buton.
A selecta nu înseamnă același lucru cu a lansa comanda respectivă de deschidere a browser-ului. Pentru
a putea face acest lucru trebuie să ne obișnuim cu una din cele mai importante comenzi în utilizarea
unui mouse: comanda dublu click. Dacă cu un singur click al butonului stânga mouse selectăm un obiect,
dând dublu click pe același obiect va avea ca și cosecință deschiderea fisierului respectiv sau aplicației
respective. Acesta este rezultatul dublu click pe browser-ul Google Chrome.

Dacă nu ați mai lucrat până acum cu un computer, comanda de dublu click poate parea un pic
complicata. Singura modalitate de a ajunge să o folosiți fără probleme este exercițiul. Drept urmare,
miscați cursorul mouse-ului într-o zonă liberă a desktop-ului și practicați până considerați că ați deprins
mișcarea. Țineți cont de faptul ca această comandă este una rapidă, trebuind să pastrați cursorul mouseului nemișcat, deasupra obiectului pe care vă doriți să îl deschideți, pe durata ambelor click-uri. Cele 2
click-uri trebuiesc efectuate cât puteți de repede, într-un interval de timp mai mic de 1 secundă, altfel,
computerul va interpreta comanda ca un singur click, selectând obiectul respectiv și nu deschizând-ul.
Butonul dreapta mouse este butonul care permite accesul la un meniu special pentru fiecare obiect
selectat. Nu vom insista prea mult aici pe acest buton ci doar vom prezenta o alternativă la mișcarea de
dublu click pe care poate că nu ați deprins-o încă.
Mutați cursorul deasupra obiectului ce doriți să îl deschideți, efectuați un singur click dreapta cu ajutorul
degetului mijlociu, meniul special al acelui obiect va aparea, având ca primă opțiune comanda open.
Astfel, în timp ce acel meniu special este deschis mutați săgeata cursorului deasupra comenzii Open și
apasați o singură dată pe butonul click stanga mouse. Et voila! Aveți o alternativa la comanda dublu
click!

Utilizarea browser-ului
Acum că am învățat cum se deschide o aplicație, va trebui să deschidem un browser pentru a putea
accesa internetul. Pe Desktop veți avea mai multe imagini micuțe care sunt de fapt scurtături catre
anumite programe sau fișiere. Aceste imagini micuțe se numesc "Icons" în Engleza, de aici și diminutivul
folosit la noi "iconițe".

Identificăm una din urmatoarele iconițe pe desktop și dăm dublu click pe aceasta.

O fereastră a browserului ales se va deschide. În cazul nostru o fereastră de Google Chrome. În această
fereastră ne interesează pe moment doar cateva secțiuni :
Bara de adrese, butoanele de înainte și înapoi și sectiunea de minimizare, maximizare și închidere a unei
pagini. Aceste zone sunt identificate în imaginea de mai jos.

În bara de adrese vom scrie: "www.cumfolosescuncomputer.com", introducând partea dintre ghilimele
exact asa cum se vede, legat, fără spații între cuvinte. În bară trebuie să apară doar această adresă și
nimic altceva. Odată această adresă introdusă exact, va trebui să apăsăm butonul Enter.

De obicei este scris pe el "Enter" sau are o sageată simbolica desenată pe el. (

).

Pentru a naviga pe paginile blogului trebuie să țineți cont de urmatoarele reguli care sunt valabile în
momentul în care navigați pe orice pagină de Internet:
- Pentru a mișca pagina în sus și în jos este suficient să folosiți rotița de scroll de pe mouse (fără a apăsa
pe aceasta, doar mișcând-o în sus și în jos).
Pentru a accesa diferite secțiuni de pe blog sau diferite articole trebuie să mișcați cursorul mouse-ului
deasupra unui titlu sau unei secțiuni care vă interesează (de obicei acestea sunt scrise cu litere mai mari,
scrisul este îngroșat sau subliniat) și să dati un singur click stânga mouse pe textul respectiv după ce
săgețica cursorului s-a transformat într-o mânuță. Aceste tip de text (îngroșat sau subliniat deasupra
căruia apare mânuța ) se numeste link (legătură). Un site web este alcatuit din zeci, sute sau mii de linkuri care fac legătura între informațile de pe o pagină cu cele de pe cealaltă. În imaginile de mai jos puteți
vedea schimbarea cursorului în mânuță în momentul în care există un link câtre o altă pagină.

Dacă ați urmarit instrucțiunile cu exactitate, acum ar trebui să fi ajuns pe prima pagină a blogului meu,
pagină unde vom continua să învățăm cele mai importante și utile lucruri pe care le putem face cu un
computer. Odată ajunși aici, am să vă rog ca dupa ce citiți informațiile utile de pe prima pagină, să
parcurgeți pas cu pas blogul, începând cu primul articol către care veți fi direcționați la finalul acesteia.
În cadrul articolelor veți întâlni filmulețe care vă vor explica mai bine ceea ce aveți de făcut. Filmulețele
arată ca o imagine obișnuită, doar că pe centru au un buton de play. Pentru a porni video dați un singur
click pe acest buton, iar pentru a pune pauză, mai dați odată click pe imagine.
Vă multumesc pentru răbdarea acordată și ne vedem pe blog!

