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ლექციების კურსი
ციური ნოზაძე,
გოგა საზანდრიშვილი

კომპიუტერის საფუძვლები

კომპიუტერის აგებულება, მისი ძირითადი ნაწილები.
კომპიუტერის შემადგენელი ნაწილები
პერსონალური კომპიუტერი შედგება შემდეგი
ძირითადი ნაწილებისაგან (ნახ.1):
1 - სისტემური ბლოკი;
2 – მონიტორი;
3 – კლავიატურა;
4 – ”თაგვი” (Mouse);
კომპიუტერს შეიძლება მიუერთდეს დამატებითი
მოწყობილობები:
 საბეჭდი მოწყობილობა ანუ
პრინტერი;
 სკანერი;
 მოდემი;
 და სხვა.

სისტემური ბლოკი და მისი შემადგენლობა

ნახ.1. პერსონალური კომპიუტერი
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სისტემური ბლოკის შემადგენლობა
სისტემური ბლოკის ძირითადი ნაწილები:
 პროცესორი – მოწყობილობა, რომელიც ასრულებს ყოველგვარ გამოთვლებს და ინფორმაციის
დამუშავებას;
 ოპერატიული მეხსიერება – მოწყობილობა, სადაც დროებით ინახება ის პროგრამები და
მონაცემები, რომლებთანაც კომპიუტერი დროის მოცემულ მომენტში უშუალოდ მუშაობს;
 მყარი მაგნიტური დისკი (ვინჩესტერი) – ინფორმაციის მუდმივად შესანახი მოწყობილობა;
 დისკეტიდან ინფორმაციის წამკითხავი მოწყობილობა;
 CD-ROM კომპაქტ დისკიდან ინფორმაციის წამკითხავი მოწყობილობა;
დისკების ლოგიკური სახელები აღინიშნება ლათინური ასოებით:
A: – დისკეტის წამკითხავი პირველი მოწყობილობა; B: – დისკეტის წამკითხავი მეორე
მოწყობილობა (თუ ასეთი არის საერთოდ);
C:, D:, E:,... – ვინჩესტერის ლოგიკური დისკებია;
თუ კი კომპიუტერს აქვს CD-ROM, მაშინ ბოლო ასო არის CD-ROM-ის აღმნიშვნელი.
3,5
–
დუიმიანი
დისკეტის წამკითხავი
მოწყობილობა
მყარი
ინდიკატორი

დისკის

"TURBO"
ინდიკატორი

რეჟიმის

CD-ROM - კომპაქტ დისკის (ანუ
ლაზერული დისკის) წამკითხავი
მოწყობილობა
პროცესორის
სიხშირის
ინდიკატორი
კვების ინდიკატორი

"TURBO"
რეჟიმის
გადამრთველი ღილაკი

კვების
ჩართვა/გამორთვის
ღილაკი
გადატვირთვის ღილაკი
ნახ.2. სისტემური ბლოკის წინა პანელი

კლავიატურა და თაგვი
კლავიატურა
კლავიატურა შედგება შემდეგი ჯგუფის კლავიშებისაგან (ნახ.3).
1. კლავიშების ძირითადი ჯგუფი
ციფრულ-ალფავიტური კლავიშები;
Enter – ბრძანების შეყვანის (ანუ გადაწყვეტილების დადასტურების) კლავიში;
Shift – დიდი ასოების შესაყვანად, ზედა რეგისტრის გასააქტიურებელი კლავიში;
Caps Lock – ზედა რეგისტრის დაფიქსირების კლავიში;
Ctrl, Alt – მმართველი კლავიშები, რომლების გამოიყენება სხვა კლავიშების დანიშნულების
შესაცვლელად;
Tab – ტაბულაციის კლავიშის დანიშნილებაა მიმთითებლის რამდენიმე პოზიციით მარჯვნივ
გადაადგილება; (მიმთითებელი - ეს არის მოციმციმე ნიშანი ეკრანზე, რომელიც მიუთითებს შემდეგი
სიმბოლოს შეყვანის ადგილს);
Backspace – სიმბოლოს წაშლა მიმთითებლის მარცხნივ;
 – მთავარი მენიუს გამოსაძახებელი კლავიში;
–კონტექსტური მენიუს გამოსაძახებელი კლავიში;
2 . მიმთითებლის მართვის კლავიშები
, , ,  – მიმთითებლის გადაადგილება შესაბამისად ზევით, ქვევით, მარცხნივ, მარჯვნივ;
PgUp, PgDn – ეკრანული გვერდი ზემოთ/ ქვემოთ;
Home, End – მიმთითებლის გადაადგილება შესაბამისად სტრიქონის დასაწყისში და ბოლოში;
Delete – სიმბოლოს წაშლა მიმთითებლის მარჯვნივ;
Insert – ჩამატება/გადაწერის რეჟიმების გადასართველი კლავიში.
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ნახ. 3
3. დამხმარე კლავიშები
დამხმარე კლავიატურაზე ციფრული კლავიშები ემთხვევა მიმთითებლის მმართველ კლავიშებს. ციფრულ
რეჟიმში ხდება ციფრების შეყვანა, მიმთითებლის მართვის რეჟიმში გადართვისას კი ამ კლავიშების
დანიშნულება ემთხვევა მიმთითებლის მართვის კლავიშების ფუნქციებს. ამ რეჟიმებს შორის გადართვა
ხდება Num Lock კლავიშით.
4. ფუნქციური კლავიშები
F1 – F12 – ამ კლავიშების დანიშნილებაა ხშირად განმეორებადი ბრძანებების გამოძახება. სხვადასხვა
პროგრამებში მათ სხვსდასხვა დანიშნულება აქვთ.
5. სპეციალური კლავიშები
Esс – ბრძანების გაუქმების კლავიში;
Print Scrn – ეკრანზე არსებული გამოსახულების ბეჭდვა პრინტერზე;
Pause (Break) – პროგრამის დროებით შეჩერება.

”თაგვი”
Windows-ში მუშაობა
პირველ რიგში გათვლილია ”თაგვი”-ს გამოყენებაზე, მართვის
ალტერნატიული საშუალებაა კლავიატურა. უმთავრესად ”თაგვის” მიმთითებელს ეკრანზე მარცხნივ
გადახრილი ისრის ფორმა აქვს, რომელიც ”თაგვის” მოძრაობისას ეკრანზე შესაბამისად
გადაადგილდება.
ძირითადი მოქმედებები ”თაგვის” გამოყენებით:
დაწკაპუნება (Click) – ხანმოკლე დაჭერა ”თაგვის”, როგორც წესი, მარცხენა ღილაკზე (თუ კი
აშკარად არ მიეთითება მარჯვენა);
ორჯერადი დაწკაპუნება (Double Click) –”თაგვის” ღილაკზე, პატარა ინტერვალით, ხანმოკლე
ორჯერადი დაწკაპუნება;
გადატანა (Drag) – დაფიქსირებული ობიექტის ”თაგვის” მარცხენა ღილაკით (დაწკაპუნებული
ღილაკი უნდა გვეჭიროს) გადაადგილება. ეს მოქმედება, ”თაგვის” მოძრაობის შესაბამისად, ეკრანზე
არჩეულ ობიექტს საჭირო ადგილზე გადაიტანს

მომხმარებლის სამუშაო გარემო
სამუშაო მაგიდა
Windows-ის ეკრანის (ნახ.4) ძირითადი ნაწილი უკავია სამუშაო მაგიდას (Desktop). მასზე განლაგებულია
საქაღალდეების, დისკების, პროგრამების და ა. შ. ობიექტების აღმნიშვნელი ნახატები - ეგრეთ წოდებული
ხატულები და მალსახმობები. ხატულა (Icon) პატარა ნახატია, რომელსაც ქვეშ წარწერა აქვს. ის როგორც
წესი დაკავშირებულია საქაღალდესთან ან ფაილთან. თუ მას
ნიშანი ახლავს, ეს ნიშნავს, რომ ის
მალსახმობია და არა ხატულა. მალსახმობი (Shortcut) - ეს არის მიმართვა კონკრეტულ ობიექტზე, რომელიც
მაგალითად მოთავსებულია არა მაინც და მაინც სამუშაო მაგიდაზე, არამედ სადღაც სხვაგან. ხატულის
წაშლით დისკიდან იშლება შესაბამისი ობიექტი, ხოლო მალსახმობის წაშლისას კი მხოლოდ მოცემული
ადგილიდან მასზე მიმართვის საშუალება იკარგება. ერთ ობიექტს შეიძლება ჰქონდეს რამოდენიმე
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მალსახმობი სხვადასხვა საქაღალდეებში. ხატულაზე ორჯერ დაწკაპუნებით იხსნება ამ ობიექტის
ფანჯარა. მალსახმობზე ორჯერ დაწკაპუნებით კი იხსნება იმ ობიექტის ფანჯარა, რომელზედაც აქვს ამ
მალსახმობს მიმართვა.
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Windows-ის ფანჯრები
ფანჯარა – ეკრანის მართკუთხა ნაწილია, რომელშიც სრულდება სხვადასხვა Windowsპროგრამები. ყველა პროგრამას თავისი ფანჯარა აქვს. ყველა ფანჯარას ერთნაირი შემადგენლობა და
სრტუქტურა აქვს.
ფანჯრის შემადგენელი ელემენტებია (ნახ.5):
1. სათაურის ზოლი (Titlebar) – ფანჯრის ზედა ხაზი, რომელშიც მითითებულია პროგრამის
სახელი ან ფანჯრის სახელი;
2. ფანჯრის დახვევის (ჩაკეცვის) ღილაკი (Minimize);
3. ფანჯრის მთელ ეკრანზე გასაშლელი ღილაკი (Maximize);
4. ფანჯრის დახურვის ღილაკი (Close);
5. სისტემური მენიუს ღილაკი – ხსნის ფანჯრის სისტემურ მენიუს;
6. მენიუს ზოლი (Menu Bar) – შეიცავს ფანჯრის მართვის ბრძანებებს;
7. ინსტრუმენტების პანელი (Toolbar)– შეიცავს ღილაკებს, რომლებიც იძახებენ ხშირად
გამოყენებად ბრძანებებს.
8. ცოცია (Scroll Bar) – საშუალებას გვაძლევს დავათვალიეროთ ფანჯრის შიგთავსი.
9. სამუშაო სივრცე – ეს არის ობიექტების (ტექსტები, ნახატები, ხატულები და სხვ.)
გასათავსებელი და მათთან სამუშაო სივრცე;
10. საინფორმაციო სტრიქონი (Status Bar) – აქ თავსდება მიმდინარე მდგომარეობის
ინდიკატორები;
11. ფანჯრის ჩარჩო.
ფანჯარას აქვს სამი მდგომარეობა:
 მთელ ეკრანზეა გაშლილი;
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 ეკრანის ნაწილზეა გაშლილი;
 ჩაკეცილია.
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ნახ.5

სამუშაო მაგიდის სპეციალური საქაღალდეები (კატალოგები)
ჩემი კომპიუტერი (My Computer) – სპეციალური საქაღალდე, რომელიც საშუალებას იძლევა
დავათვალიეროთ კომპიუტერის დისკების შიგთავსი, და შევასრულოთ სხვადასხვა ოპერაციები
ფაილებზე და საქაღალდეებზე ( როგორიცაა მაგალითად: პროგრამების გაშვება, ფაილების კოპირება,
გადატანა, წაშლა, ახალი საქაღალდეების შექმნა და ა. შ.).
ურნა (Recycle Bin) – სპეციალური საქაღალდე, რომელიც შეიცავს ყველა წაშლილი ფაილების
და საქაღალდეების სიას.
ჩემი დოკუმენტები (My Documents) – სისტემური საქაღალდე, რომელიც კონკრეტული
მომხმარებლის მიერ, სხვადასხვა პროგრამებით შექმნილი დოკუმენტების თავმოსაყრელად
გამოიყენება.
პორტფელი (Briefcase) – სისტემური საქაღალდე, რომელიც გამოიყენება იმ დოკუმენტების
კოპიების სინქრონიზაციისათვის, რომლებზეც სხვადასხვა კომპუტერიდან ხდება მიმართვა.
ქსელური გარემოცვა (My Network Places) – სპეციალური საქაღალდე, რომელიც გამოიყენება
ლოკალურ ქსელში მიერთებული კომპიუტერების დისკების შიგთავსის დასათვალიერებლად და
მათზე სხვადასხვა ოპერაციების შესასრულებლად.

მთავარი და კონტექსტური მენიუ
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კონტექსტური მენიუ შეიცავს ობიექტის მართვის
ძირითად ბრძანებებს. რომელიმე ობიექტის
კონტექსტური მენიუს გამოსაძახებლად საჭიროა
ამ ობიექტზე ”თაგვის” მარჯვენა ღილაკის
დაწკაპუნება. მაგალითად, თუ პროგრამულ
პანელზე (Taskbar) მივიტანთ ”თაგვის” ისარს და
მარჯვენა ღილაკს დავაწკაპუნებთ, გამოჩნდება
პროგრამული პანელის კონტექსტური მენიუ
(ნახ.6), რომელიც შეიცავს, მიმდინარე დროში,
გააქტიურებული
პროგრამების
ფანჯრების
მართვის
ბრძანებებს.
ამ
მენიუს
შიგნით
ბრძანებები, როგორც წესი, ”თაგვის” მარცხენა
ღილაკზე დაწკაპუნებით ამოირჩევა.

ნახ. 6

Start ღილაკზე დაწკაპუნებით იხსნება მთავარი
(სასტარტო) მენიუ (Start Menu). თუ მენიუს
რომელიმე პუნქტი ისრით არის აღნიშნული,
მაშინ მასთან ”თაგვის” ისრის მიტანისას იხსნება
ქვემენიუ. პროგრამის გასაშვებად საჭიროა მის
სახელზე ერთჯერ დაწკაპუნება, რის შემდეგაც
გაიხსნება ამ პროგრამის ფანჯარა, ხოლო
პროგრამულ პანელზე (Taskbar) გაჩნდება ამ
პროგრამის
შესაბამისი
ღილაკი.
გააქტიურებული ერთი პროგრამიდან მეორეზე
გადასასვლელად
საკმარისია
პროგრამულ
პანელზე, სასურველი პროგრამის შესაბამის
ღილაკზე, დაწკაპუნება.
პროგრამული
პანელი
გამოიყენება
გააქტიურებული
საქაღალდეებისა
და
პროგრამების
დროებით
შესანახად,
მათ
გასაშვებად
და
ერთიდან
მეორეზე
გადასართველად.

პროგრამული პანელი (Taskbar)

Start ღილაკი

მთავარი მენიუ

ჩვეულებრივ,
ის
ეკრანის
ბოლოს
არის
განთავსებული. პროგრამულ პანელზე მდებარეობს
Start
ღილაკი,
გააქტიურებული
ფანჯრების
აღმნიშვნელი ღილაკები და ინდიკატორები.
როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ Start ღილაკზე
დაწკაპუნებით იხსნება მთავარი მენიუ.
გააქტიურებული
ფანჯრების
აღმნიშვნელ
ღილაკებზე დაწკაპუნებით კი იხსნება შესაბამისი
ფანჯრები. გააქტიურებული ერთი პროგრამიდან
მეორეზე გადასასვლელად საჭიროა პროგრამულ
პანელზე, სასურველი პროგრამის აღმნიშვნელ
ღილაკზე დაწკაპუნება ან Alt+Tab კლავიშების
კომბინაციის აკრეფა. Alt
კლავიშზე ხელის
აუშვებლად Tab კლავიშზე ყოველი მორიგი დაჭერა,
ეკრანის შუაგულში
გამოტანილ ფანჯარაზე,
შესაბამისად
გამოიტანს
გააქტიურებილი
ფანჯრების
აღმნიშვნელ
ღილაკებს.
საჭირო
ფანჯრის დაფიქსირების შემდეგ ავუშვათ Alt
კლავიში და სასურველი ფანჯარა გაიხსნება.
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საცნობარო სისტემა (Help)
საცნობარო სისტემა (Help) მომხმარებლის დასახმარებლად არის შექმნილი. ყველა გახსნილ ფანჯარას
თან ახლავს თავისი საცნობარო სისტემა, რომლის გამოძახება შეიძლება F1 კლავიშზე დაჭერით ან
მენიუს ზოლიდან Help-ზე დაწკაპუნებით. მაგალითისთვის განვიხილოთ უშუალოდ Windows-ის
საცნობარო სისტემა (Help). მისი გამოძახება შეიძლება რამოდენომე გზით:
 სამუშაო მაგიდიდან F1 კლავიშზე დაჭერით;
 ნებისმიერი ფანჯრიდან, Windows კლავიშის  და F1 კლავიშის ერთდოული აკრეფით;
 პროგრამული პანელიდან, ჯერ Start ღილაკზე და შემდეგ Help-ზე დაწკაპუნებით.

Serch - განყოფილებაში კლავიატურიდან უნდა აკრიფოთ ტერმინი ან თემა რომელიც
გაინტერესებთ. Pick a Help topic - განყოფილებიდან შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ სასურველი თემა და
მის შიგნით მოძებნოთ თქვენთვის საინტერესო საკითხი. Index რეჟიმში კი ანბანური წესითაა
დალაგებული საცნობარო მასალა, როცა ზუსტად იცით რას ეძებთ, ანბანური წესით მოძებნა უფრო
მოხერხებულია. საჭირო მასალის მოძიების შემდეგ, (შემდეგში მასზე ადვილად მიმართვის მიზნით)
შეგიძლიათ მისი დამახსოვრება, Add to Favorites ღილაკზე დაწკაპუნებით.

ფაილური სისტემა
მთელი ინფორმაცია (პროგრამები, დოკუმენტები, ცხრილები, ნახატები და სხვა) ინახება ფაილებში.
ფაილი - დასახელებული ადგილია დისკზე, რომელშიც ინახება ინფორმაცია. თითოეულ ფაილს აქვს
სახელი და გაფართოება. გაფართოება მიუთითებს ფაილის ტიპს. ფაილის სახელი შეიძლება
შეიცავდეს 255 სიმბოლოს, გაფართოება კი უმთავრესად - 3 სიმბოლს. გაფართოება სახელისაგან
წერტილით გამოიყოფა.
მაგალითად:
ხელშეკრულება.doc
ფაილის სახელში არ შეიძლება გამოყენებული იქნას შემდეგი სიმბოლოები:
*?\/|:<>"
სახელის წინ დგას ხოლმე ნახატი, რომელიც მიანიშნებს მის ტიპს. ფაილების გავრცელებული
ტიპებია:
ფაილები გაფართოებით com, exe, შეიცავენ პროგრამებს, რომლებიც სრულდება;
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ფაილები გაფართოებით
დოკუმენტებია;

doc

–

Microsoft

Word

რედაქტორის

მიერ

შექმნილი

ფაილები გაართოებით xls – ცხრილური პროცესორის Microsoft Excel-ის მიერ შექმნილი
ცხრილებია.
ფაილები გაფართოებით bmp – გრაფიკული რედაქტორის Paint-ის მიერ შექმნილი
ნახატებია.
საქაღალდე (კატალოგი) – ეს არის დასახელებული ადგილი დისკზე, რომელშიც ინახება
ფაილები. საქაღალდის სახელი შეიძლება შეიცავდეს 255 სიმბოლოს. თითოეული საქაღალდე
შეიძლება შეიცავდეს სხვა საქაღალდეებს, დოკუმენტებს, ცხრილებს, ნახატებს და ა.შ. საქაღალდეების
ერთობლიობა ადგენენ იერარქიულ ხეს. თუ საქაღალდე X შედის საქაღალდე Y-ში, მაშინ საქაღალდე
X-ს უწოდებენ Y საქაღალდეში ჩადებულ საქაღალდეს ან ქვესაქაღალდეს. საქაღალდის ხატულა
ყვითელი მართკუთხედია. მის გასახსნელად საჭიროა საქაღალდის ხატულაზე ორჯერ დაწკაპუნება.
ამის მერე გაიხსნება ფანჯარა, რომელშიც იქნება წარმოდგენილი ამ საქაღალდის შიგთავსი.
ადგილმდებარეობა(Path) – ეს არის თანმიმდევრობა ლიგიკური დისკის, საქაღალდის და შიგ
ჩალაგებული საქაღალდეების და ფაილის სახელებისა, რომლებიც ერთმანეთისაგან გამოყოფილია «\»
სიმბოლოთი. მაგალითად:
С:\My Documents\Training materials\pc_theory.doc
საქაღალდეს, რომელთანაც მოცემულ მომენტში მუშაობს მომხმარებელი გახსნილი
(მიმდინარე) საქაღალდე ეწოდება. თუ ფაილი გახსნილ საქაღალდეშია მოთავსებული, მაშინ ფაილის
ადგილმდებარეობის მითითება საჭირო აღარ არის.

ძირითადი ოპერაციები ფაილებზე და საქაღალდეებზე
ახალი ფაილის ან საქაღალდის შექმნა
ახალი ფაილის შესაქმნელად საჭიროა
”თაგვის”
ისარი
მიიყვანოთ,
კონტექსტური
მენიუს
New
პუნქტთან, რის შემდეგაც გაიხსნება
მენიუ, საიდანაც უნდა ამოირჩიოთ
შესაქმნელი
ფაილის
ტიპი
და
დააწკაპუნოთ. ამის მერე
ეკრანზე
გამოჩნდება
სასურველი
ფაილის
ხატულა, ხატულის ქვეშ შეგიძლიათ
მიაწეროთ ახალი ფაილის სახელი და
ამით ფაილის შექმნის პროცესი
დამთავრდება. საქაღალდის შექმნაც
ანალოგიურია,
უბრალოდ
ამ
შემთხვევაში,
ფაილის
ტიპის
ნაცვლად, მენიუდან
საქაღალდეს
(Folder) ამოირჩევთ.

ეს ფანჯარა გაიხსნება
Desktop-ზე ”თაგვის” მარჯვენა
ღილაკზე დაწკაპუნებით, ან ნებისმიერი საქაღალდის მენიუს
ზოლის File მენიუს New ბრძანებიდან.
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კოპირება და გადატანა
ფაილებისა და საქაღალდეების კოპირება ან გადატანა რამდენიმე გზით შეიძლება. განვიხილოთ
რამდენიმე მათგანი:
I ხერხი:
 გახსნილი საქაღალდიდან, მონიშნეთ საჭირო
 კოპირებისთვის,
დააწკაპუნეთ
ფაილები ან საქაღალდეები;
ღილაკი
(Copy) ინსტრუმენტების
პანელიდან;
 გახსენით საქაღალდე, რომელშიც
ფაილები უნდა დააკოპიროთ;
 საქაღალდეში,
სადაც
უნდა
ჩაიწეროს მითითებული ფაილები,
დააწკაპუნეთ ღილაკი
ინსტრუმენტების პანელიდან;

(Paste)

გადატანა კოპირების ანალოგიურად ხდება,
მხოლოდ გადატანისას გამოიყენება ღილაკი
(Cut), ნაცვლად

(Copy) ღილაკისა.

შენიშვნა: გადატანისას მონიშნული ობიექტები ამოიჭრება და მითითებულ ადგილზე გადაიწერება,
ხოლო კოპირებისას მონიშნული ობიექტები ადგილზეც დარჩება და მითითებულ ადგილზეც
გადაიწერება.
II ხერხი:
 მონიშნეთ ფაილები ან საქაღალდეები;
 კოპირებისათვის
ღილაკი
- ღილაკი

დააწკაპუნეთ

(Copy to); ხოლო გადატანისთვის
(Move to);

 დიალოგურ
ფანჯარაში
ამოირჩიეთ
საქაღალდე, რომელშიც ათავსებთ ფაილებს
და დააწკაპუნეთ ОК.

III ხერხი:
 მონიშნეთ ფაილები ან საქაღალდეები;
 ეკრანზე გამოაჩინეთ საქაღალდე, რომელშიც ფაილები გადაგაქვთ;
 მონიშნულ ფაილებს მოკიდეთ ”თაგვის” ისარი და გადაიტანეთ სასურველ საქაღალდეში.
თუ გინდათ შეასრულოთ არა გადატანა, არამედ კოპირება, (ე.ი. მონიშნული ფაილები არსებულ
საქაღალდეშიც დარჩეს და სასურველ საქაღალდეშიც გადავიდეს) მაშინ ”თაგვით” გადატანისას
აუცილებლად უნდა გეჭიროთ Ctrl კლავიშიც. კოპირებისას ”თაგვის” ისარს + ნიშანი გაუჩნდება,
ხოლო გადატანისას არა.

წაშლა
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ფაილების და საქაღალდეების წასაშლელად საჭიროა ჯერ მონიშნოთ ისინი და შემდეგ Delete კლავიშს
დააჭიროთ ან

ღილაკზე დააწკაპუნოთ.

Windows-ის ”მეგზური” – Windows Explorer
”Windows Explorer”-ს უპირატესად შემდეგი სახე აქვს:

მისი გააქტიურება შეიძლება, როგორც მთავარი (სასტარტო) მენიუდან, ასევე ნებისმიერი საქაღალდის
ფანჯრის მენიუდან (View ბრძანებიდან Explorer bar-ის და შემდეგ Explore-ის ამორჩევით, ან
გააქტიურებული საქაღალდის შემთხვევაში პირდაპირ ინსტრუმენტების პანელიდან Folders ღილაკზე
დაწკაპუნებით). როგორც ზემოთ მოყვანილ ნახატზე ჩანს, ფანჯრის მარცხენა მხარეზე გამოსახულია
საქაღალდეების იერარქიული ხე, ხოლო მარჯვენა მხარეში - გახსნილი (მიმდინარე) საქაღალდის
შიგთავსი. თითოეული ობიექტის სახელთან დგას ამ ობიექტის (დისკის, საქაღალდის ან ფაილის)
აღმნიშვნელი ნიშანი:
– დისკის წამკითხველი მოწყობილობის აღმნიშვნელი ნიშანი;
– ვინჩესტერის აღმნიშვნელი ნიშანი;
–CD-ROM დისკის წამკითხველი მოწყობილობის აღმნიშვნელი ნიშანი;
– საქაღალდის აღმნიშვნელი ნიშანი;
– გახსნილი (მიმდინარე) საქაღალდის აღმნიშვნელი ნიშანი;
–
საქაღალდე
შეიცავს
ქვესაქაღალდეებს,
რომლის
სტრუქტურა
შეიძლება
დავათვალიეროთ;
– საქაღალდე შეიცავს ქვესაქაღალდეებს, რომლის სტრუქტურაც წარმოდგენილია
ეკრანზე.
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,
ნიშნებზე დაწკაპუნებით შეიძლება საქაღალდეების სტრუქტურის ეკრანზე გამოჩენა და
დამალვა. საქაღალდის გასახსნელად საკმარისია მის აღმნიშვნელ ნიშანზე, ფანჯრის მარცხენა მაწილში
ერთხელ დაწკაპუნება, ან მარჯვენა ნაწილში - ორჯერ. მარჯვენა მხარეში საქაღალდეზე ორჯერ
დაწკაპუნებით მარჯვენა ნაწილში იხსნება ეს საქაღალდე, ხოლო მარცხენა ნაწილში ეკრანზე გამოდის
მისი სტრუქტურა.
ერთი დონით ზევით (ანუ იმ საქაღალდეში, რომელშიც ჩართულია მიმდინარე საქაღალდე)
გადასასვლელად ინსტრუმენტების პანელზე
ღილაკზე უნდა დააწკაპუნოთ ან Backspace
კლავიშს დააჭიროთ თითი. ერთი ან მეტი დონით ზევით, ან სხვა დისკზე გადასვლა ასევე შეიძლება
ინსტრუმენტების პანელის Address ველით საშუალებითაც. წინა საქაღალდეზე გადასვლა (ანუ იმაზე,
რომელიც მიმდინარე საქაღალდემდე იყო გახსნილი) შეიძლება

კლავიშით, უკან დაბრუნება კი –

კლავიშით. ჩაკეცილი სიები
შეიცავენ იმ საქაღალდეების სახელებს, რომლებიც იყო
მიმდინარე სეანსის დროს გახსნილი. ნებისმიერ მათგანზე გადასვლა შეიძლება ჩაკეცილი სიების
ველიდან საჭირო სახელის მითითებით.
ინსტრუმენტების პანელის (Toolbar) და საინფორმაციო სტრიქონის (Status Bar) ეკრანზე
გამოსატანად საჭიროა ჩაირთოს შესაბამისი რეჟიმები მენიუს ზოლის View ჩანართიდან. საქაღალდის
დათვალიერება შეიძლება სხვადასხვანაირად: ხატულების (Thumbnails, Tiles, Icons) სახით, სიის (List)
სახით, დეტალური (Details) სიის სახით. დათვალიერების ამ რეჟიმების არჩევა შეიძლება
ინსტრუმენტების პანელის
ჩაკეცილი სიიდან, ან მენიუს ზოლის View ჩანართიდან. ფაილების
სორტირება სახელის, ტიპის, ზომის და თარიღის მიხედვით კი შეიძლებაკონტექსტური მენიუს ან
მენიუს ზოლის View ჩანართის - “Arrange Icons by” ბრძანების გამოყენებით.
ფაილის სახელზე ორჯერ დაწკაპუნებით გაიხსნება პროგრამა, რომელიც ამ ფაილს ამუშავებს
და ამ პროგრამის ფანჯარაში გამოჩნდება თვითონ ეს ფაილი. მაგალითად
ფაილზე ორჯერ დაწკაპუნებისას ამუშავდება პროგრამა - Microsoft Word
ჩაიტვირთება ფაილი - ხელშეკრულება.doc

ხელშეკრულება.doc
და მის ფანჯარაში

ფაილების ძებნა
ფაილების მოსაძებნად
 დააწკაპუნეთ Start ღილაკი;
 აირჩიეთ პუნქტი Search (ძველ
ვერსიებში Find)
 აირჩიეთ პუნქტი For Files or
Folders…
 ”All or part the file name” ველში
შეიტანეთ
ფაილის
სახელი,
ან
ფრაგმენტი
საძიებელი
ფაილის
სახელიდან;
 ”A word or phrase in the file” ველში
შეიძლება შეიტანოთ იმ ტექსტის
ფრაგმენტი,
რომელსაც
შეიცავს
საძიებელი ფაილი;
 ”Look in” ველში უნდა ამოირჩიოთ
დისკი ან ის ობიექტი, სადაც ძიება
უნდა მოხდეს;
 დააწკაპუნეთ ღილაკი Search

ამავე ფანჯარაში შეიძლება ძიების დამატებითი
პარამეტრების
(ფაილის
შექმნის
ან
ბოლო
მოდიფიკაციის თარიღის, ტიპის, ზომის და ა.შ.)
მითითებაც.
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სამუშაო მაგიდაზე მალსახმობების შექმნა
სამუშაო მაგიდაზე მალსახმობის შესაქმნელად საჭიროა:
 დააწკაპუნოთ ”თაგვის” მარჯვენა ღილაკი სამუშაო მაგიდის ცარიელ სივრცეზე;
 კონტექსტურ მენიუში ამოირჩიოთ New ბრძანება, შემდეგ კი - Shortcut
 მალსახმობის შექმნის დიალოგურ ფანჯარაში კლავიატურიდან ჩაწეროთ იმ ობიექტის სრული
მისამართი, რომლის მალსახმობის შექმნასაც აპირებთ(ან ისარგებლოთ Browse ღილაკით და
მონიშნოთ საჭირო ობიექტი);

 დააწკაპუნოთ ღილაკი Next;
 შემდეგ დიალოგურ ფანჯარაში ჩაწეროთ უშუალოდ მალსახმობის სახელი და დააწკაპუნოთ
Finish ღილაკი.
ამით მალსახმობის შექმნის პროცესი დამთავრდება, სამუშაო მაგიდაზე გაჩნდება ახალი მალსახმობი,
მითითებილი სახელით.

ფაილების დაარქივება
დაარქივება - ეს არის საქაღალდეების, ფაილის ან ფაილების ჯგუფის შეკუმშვა, მათ მიერ დისკზე
დაკავებული ადგილის შესამცირებლად. ფაილების ინტერნეტით გადაგზავნისას ან მათი სარეზერვო
კოპიების შექმნისას მიზანშეწონილია ამ ფაილების ზომის შემცირება ანუ მათი დაარქივება. ფაილების
დასაარქივებლად გამოიყენება სპეციალური პროგრამები - არქივატორები. უმეტესად გავრცელებულია
არქივატორები, რომლებიც ფაილებს arj, zip, rar ფორმატში კუმშავენ.
MS DOS ოპერაციულ სისტემაში უპირატესად გამოიყენება პროგრამები: Arj.exe, Rar.exe/UNRar.exe
или PKZip.exe/PKUNZip.exe, ხოლო Windows 95/98/NT-თვის - WinArj, WinZip или WinRar.
ეს პროგრამები სხვა არქივატორების გამოყენების საშუალებასაც იძლევიან.
ასე რომ, თუ
კომპიუტერზე, რომელზეც შეკუმშული ფაილები იქნა გადატანილი, არ აღმოჩნდა შესაბამისი
არქივატორი, მათი გაშლა (გამოარქივება) სხვა არქივატორითაც შეიძლება.
პროგრამა - არქივატორის მახასიათებლები:


მუშაობის სისწრაფე;



სერვისი (არქივატორის ფუნქციების ნაკრები);



შეკუმშვის ხარისხი - საწყისი ფაილის ზომის შეკუნშული ფაილის ზომასთან შეფარდება.

ფაილის შეკუმშვის ხარისხი ხასიათდება Кс - კოეფიციენტით, რომელიც ასახავს შეკუმშული ფაილის
Vс მოცულობის საწყისი ფაილის Vо მოცულობასთან პროცენტულ დამოკიდებულებას:
Кс=Vс/Vо*100%
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პროგრამა WinZip არ შედის Windows-ის
(გარდა
Windows
XP
ვერსიისა)
საინსტალაციო პაკეტში. ამ არქივატორით
სარგებლობისათვის, აუცილებელია მისი
წინასწარ დაინსტალირება. კომპიუტერზე
WinZip-ის ინსტალაციისას ხდება ამ
არქივატორის ოპერაციულ სისტემასთან
შერწყმა, რის შედეგადაც ობიექტის
კონტექსტურ
მენიუში
ჩნდება
დამატებითი ბრძანებები, რომლებსაც თან
ახლავს
მოცემული
პროგრამისთვის
დამახასიათებელი ნიშნები.

ახალი არქივის შექმნა
ახალი არქივის შექმნა ან უკვე არსებულ არქივში ახალი ფაილების დამატება, პროგრამა WinZip-ის
საშუალებით, შეიძლება ორნაირად:
I ხერხი ახალი არქივის შექმნა - კონტექსტური მენიუს გამოყენებით (არქივატორის წინასწარ
ჩარტვირთვის გარეშე). მისი რეალიზაციისათვის საჭიროა შემდეგი მოქმედებების შესრულება:


დასაარქივებელი ფაილის (ფაილების) ან საქაღალდის მონიშვნა;



კონტექსტური მენიუს გააქტიურება და Add to Zip ბრძანების ამორჩევა. ამის მერე
გაიხსნება WinZip-ის ფანჯარა, მის ზემოთ კი გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა Add
(დამატება). ერთი ფაილის ან საქაღალდის დაარქივებისას მოხერხებულია Add to *.zip
ბრძანებით სარგებლობა, რომელიც თვითონ (აშკარად მითითების გარეშე) შეიცავს
არქივის სახელს. ეს ბრძანება საშუალებას იძლევა დაუყოვნებლივ შესრულდეს ოპერაცია WinZip პროგრამის და Add დიალოგური ფანჯრის გაუხსნელად.



Add დიალოგურ ფანჯარაში ადგილმდებარეობის (Path) და არქივის სახელის შეტანა.



Add ღილაკზე დაწკაპუნება.

II ხერხი ახალი არქივის შექმნა - წინასწარ არქივატორის ჩატვირთვით. მისი რეალიზაციისათვის
საჭიროა შემდეგი მოქმედებების შესრულება:


პროგრამა WinZip-ის ჩავტვირთვა



მენიუდან FILE>New Arhive
ღილაკზე დაწკაპუნება.



New Archive დიალოგურ ფანჯარაში, Create in: ველში იმ დისკის და საქაღალდის
მითითება, სადაც უნდა ჩაიწეროს შესაქმნელი არქივი.



ფაილის სახელის ველში შესაქმნელი არქივის სახელის შეყვანა და OK ღილაკზე

ბრძანების არჩევა, ან ინსტრუმენტების პანელზე New

დაწკაპუნება.


WinZip ფანჯარაში მენიუდან ACTIONS>Add
პანელზე Add ღილაკზე დაწკაპუნება.



Add დიალოგურ ფნჯარაში დასაარქივებელი ფაილების მონიშვნა, აუცილებელი
პარამეტრების შეყვანა და Add ღილაკზე დაწკაპუნება. მონიშნული ფაილები ჩალაგდება
არქივში, ხოლო პროგრამა WinZip-ის ფანჯარაში გამოჩნდება შემდეგი ინპორმაცია:
 დაარქივებული ფაილების სახელები (Name);
 შექმნის დრო და თარიღი (Data, Time);
 ფაილების საწყისი ზომა (Size);

ბრძანების არჩევა ან ინსტრუმენტების
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 ეკონომიის პროცენტი (Ratio), რომელიც ასახავს თითოეული ფაილის შეკუმშვის
ხარისხს (Кс);
 ფაილის ზომა შეკუმშულ მდგომარეობაში (Packed);
 პროგრამის ნიშნები, რომლებთანაც ასოცირდებიან საწყისი ფაილები;
 არქივში ჩალაგებული ფაილების ჯამური მოცულობა.
ოპერაციის დასასრულებლად უნდა შესრულდეს FILE>Close Archive ბრძანება.

ფაილების გამოარქივება
ფაილების გამოარქივებაც (არქივიდან ამოლაგება) შეიძლება ორნაირად.
I ხერხი - არქივატორის წინასწარ ჩატვირთვის გარეშე:


გახსნით საჭირო საქაღალდე და მონიშნეთ გამოსაარქივებელი ფაილები;



გამოიძახეთ კონტექსტური მენიუ და აირჩიეთ ბრძანება
დიალოგური ფანჯარა Extract



Extract to: ველში მიუთითეთ ის დისკი და საქაღალდე, სადაც უნდა ჩაიწეროს
გამოარქივებული ფაილები.



დააწკაპუნეთ ღილაკი Extract.

Extract

to… გაიხსნება

II ხერხი - არქივატორის წინასწარ ჩატვირთვა:


ჩატვირთეთ WinZip;



შეასრულეთ ბრძანება FILE>Open Archive;



გახსნით არქივების შემცველი საქაღალდე, ამოირჩიეთ იმ არქივის ფაილის სახელი,
რომლის გახსნასაც აპირებთ;



დააწკაპუნეთ ამორჩეული (გასახსნელი) არქივის ფაილის სახელზე, პროგრამის ფანჯარაში
გამოჩნდება იმ ფაილების სახელები, რომლებსაც ეს არქივი შეიცავს;



მონიშნეთ გამოსაარქივებელი ფაილები;



გახსენით მენიუდან
ACTIONS (Commands) და შეასრულეთ ბრძანება Extract ან
ინსტრუმენტების პანელზე დააწკაპუნეთ ღილაკზე Extract;



Extract-ის დიალოგურ ფანჯარაში მიუთითეთ ის დისკი და საქაღალდე, სადაც უნდა
ჩაიწეროს გამოარქივებული ფაილები. არქივიდან ყველა ფაილების გამოარქივების
შემთხვევაში უნდა გაააქტიუროთ All Files;



დააწკაპუნეთ Extract ღილაკი.

პროგრამა WinZip, არქივის გახსნის გარეშე, არქივში მოთავსებული ფაილების შესახებ ინფორმაციის
მიღების საშუალებასა იძლევა. ასევე, დაარქივებული ფაილების შინაარსის დათვალიერება შეიძლება
ფაილების გამოარქივების გარეშეც. ეს მნიშვნელოვანია, რადგანაც ყოველთვის ყველა არქივის
განსაკუთრებით ინტერნეტით მიღებული არქივების, მთლიანად გაშლა არაა ხოლმე მოხერხებული,

არქივის დათვალიერება
დაარქივებული ფაილის დასათვალიერებლად საჭიროა შემდეგი მოქმედებების შესრულება:


გაააქტიურეთ WinZip;



აირჩიეთ ბრძანება FILE>Open;



დიალოგურ ფანჯარაში Open Archive იპოვეთ და მონიშნეთ საჭირო არქივის ფაილი;



დააწკაპუნეთ Open ღილაკზე, პროგრამის ფანჯარაში გამოჩნდება იმ ფაილების სახელები,
რომლებსაც მონიშნული არქივი შეიცავს;



დასათვალიერებელი ფაილის სახელზე ორჯერ დააწკაპუნეთ. ფაილი გაიხსნება იმ
პროგრამის ფანჯარაში, რომელთანაც ის არის ასოცირებული;



თუ ფაილის დათვალიერება საჭიროა სხვა პროგრამით ან უცნობია
პროგრამა,
რომელთანაც ის არის ასოცილებულ, მაშინ უნდა შეასრულოთ ბრძანება ACTIONS>View.
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გაიხსნება დიალოგური ფანჯარა View, რომელშიც უნდა გაააქტუიროთ
გადამრთველი და აირჩიოთ შესაბამისი პროგრამა;


Viewer

დააწკაპუნოთ ღილაკი View.

ვირუსებისაგან თავდაცვის საშუალებები
უფასო ანტივირუსი AntiVir Personal Edition ვრცელდება http://www.free-av.com საიტიდან, მისი
ზომაა – 5 Mb. ის მუშაობს Windows 98/Me/NT/2000/XP-ში, და აგრეთვე Linux/FreeBSD/Solaris
ოპერაციულ სისტემებში. ყოველკვირეულად ხდება ანტივირუსული ბაზების განახლება. პროგრამას
აქვს on access, და on demand მოდულები (AntiVir Guard და AntiVir Scanner შესაბამისად).

პროგრამა იძლევა საშუალებას, რომ ფაილები შემოწმდეს კონტექსტური მენიუდან:

სასარგებლო რესურსები:
უფასო ანტივირუსი:
http://www.free-av.com
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ფაილების შემოწმება ონ-ლაინზე:
http://www.kaspersky.ru/remoteviruschk.html

Windows-ის დამხმარე პროგრამები (Accessories)
ბლოკნოტი (Notepad) – Windows-ის დამხმარე
პროგრამაა. ეს არის უმარტივესი ტექსტური
რედაქტორი,
ის
მუშაობისას
მოიხმარს
ოპერატიული მეხსიერების მცირე ნაწილს და აქვს
უმარტივესი ინტერფეისი.

Paint – უმარტივესი ინსტრუმენტია გამოსახულებების
რედაქტირებისა და *.bmp გაფართოების მქონე
ნახატების შესაქმნელად.

კალკულატორი (Calculator) – Windows-ის დამხმარე

პროგრამაა,
რომელიც
არითმეტიკული
გამოთვლებისათვის გამოიყენება. სტანდარტულ
კალკულატორს მუშაობის ორი ვარიანტი აქვს,
ჩვეულებრივი და გაფართოებული.

ლოკალური ქსელები
ქსელი - ეს არის კომპიუტერების ჯგუფი, რომლებიც როგორც ერთმანეთთან, ასევე სხვა
მოწყობილობებთან (პრინტერი, სკანერი და ა. შ.) არიან მიერთებული, ყველა ამ ქსელში
გაერთიანებული მოწყობილობების ურთიერთქმედების უზრუნველსაყოფად. ნებისმიერი ქსელის
დანიშნულებაა საკუთარი კომპიუტერის გარეთ არსებული რესურსების გამოყენება. ქსელურ
რესურსად ითვლება ის რესურსი, რომელიც მიერთებულია ლოკალურ ქსელთან ან გლობალურ
ქსელშია ჩართული. ქსელური გარემოცვა ეწოდება იმ კომპიუტერების ერთობლიობას, რომლებიც,
კონკრეტული მომხმარებლის კომპიუტერთან ერთად, ერთ ლოკალურ ქსელში არიან გაერთიანებული.
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ქსელური გარემოცვის (My Network Places)
ფანჯარა იძლევა იმ ქსელის რესურსებზე
(კომპიუტერებზე, ფაილებზე, საქაღალდეებზე.
პრინტერებზე და სხვ.) მიმართვის საშუალებას,
რომელშიც კონკრეტული კომპიუტერი არის
ჩართული. ”My Network Places” ფანჯრის ხატულა
სამუშაო მაგიდაზეა მოთავსებული. მასზე ორჯერ
დაწკაპუნებით გაიხსნება ”My Network Places”-ის
ფანჯარა,
საიდანაც
შეიძლება
ქსელის
რესურსებზე
მიმართვა.
ხელმისაწვდომია
მხოლოდ ის რესურსი, რომელიც კომპიუტერის
მფლობელის მიერ არის გაზიარებული, Sharing
ბრძანებით.

MS Word უნივერსალური ტექსტური პროცესორი
ტექსტის აკრეფა. სიმბოლოების და სიტყვების წაშლა.
იმისთვის რომ ტექსტი შეიყვანოთ Word 2000-ის ფანჯარაში, ის უბრალოდ უნდა აკრიფოთ
კლავიატურიდან.
ტექსტური რედაქტორის ფანჯარაში ციმციმებს მიმთითებელი - ეს არის ტექსტის შეყვანის წერტილი.
ახალი სიმბოლო რომელსაც თქვენ აკრეფთ კლავიატურაზე გამოჩნდება მიმთითებლის შემდეგ.
ამასთან ერთად, თითოეულ ჯერზე მიმთითებელი გადაინაცვლებს მარჯვნივ.
სიმბოლო, რომელიც საჭირო არაა, შეიძლება წავშალოთ ორნაირად: Backspace-კლავიშზე დაჭერით,
თუ წასაშლელი სიმბოლო მიმთითებლიდან მარცხნივაა; და Del-კლავიშზე დაჭერით თუ სიმბოლო
მიმთითებლიდან მარჯვნივაა.
მთლიანი სიტყვის წაშლაც ასევე ორი მეთოდით შეიძლება: Ctrl +Backspace თუ წასაშლელი სიტყვა
მიმთითებლიდან მარცხნივაა , Ctrl+Del თუ სიტყვა მიმთითებლიდან მარჯვნივაა.
Enter-ს დააჭირეთ მხოლოდ აბზაცის ბოლოს, სტრიქონების ბოლოს ამის გაკეთება საჭირო არაა.
ტექსტის რედაქტირებისას სამუშაო ველში მიმთითებლის გადაადგილება შესაძლებელია მარჯვენა,
მარცხენა, ზედა, ქვედა ისრების, Home და End კლავიშებით.
Ctrl+მარცხენა გადააქვს მიმთითებელი სიტყვის ბოლოს, Ctrl+მარჯვენა გადააქვს მიმთითებელი
სიტყვის დასაწყისში, Ctrl+ Home გადააქვს მიმთითებელი დოკუმენტის დასაწყისში, Ctrl+ End
გადააქვს მიმთითებელი დოკუმენტის ბოლოს.
მიმთითებლის გადაადგილება სამუშაო ველზე შესაძლებელია ასევე ”თაგვის” გამოყენებით. ამისთვის
საჭიროა ”თაგვის” მაჩვენებელი გააჩეროთ იმ ადგილას, სადაც გსურთ დასვათ მიმთითებელი და
ერთხელ დააწკაპუნოთ ”თაგვის” მარცხენა ღილაკზე.
თუ თქვენ დაუშვით შეცდომა, შეასრულეთ ბრძანება შესწორება/გაუქმება (Edit/Undo) ან Word 2000-ის
ინსტრუმენტთა პანელზე დააწკაპუნეთ ღილაკზე გაუქმება

(Undo)

. გაუქმებული ოპერაციის

აღდგენას შეძლებთ მენიუდან შესწორება/გამეორების (Edit/Redo) ბრძანებით, ან გამეორება (Redo)
ღილაკით. პრაქტიკულად შესაძლებელია გააუქმოთ და დააბრუნოთ რედაქტირებისას შესრულებული
ნებისმიერი რაოდენობის ოპერაცია.

აბზაცების შექმნა და წაშლა
ერთი აბზაცის ორად გასაყოფად საჭიროა მიმთითებლის გაჩერება იმ ადგილას, სადაც პირველი
აბზაცი უნდა დასრულდეს და Enter კლავიშზე დაჭერა.
თუ თქვენ შემთხვევით ჩასვით ზედმეტი ცარიელი ხაზი, მისი წაშლა შეიძლება ამ ხაზში
მიმთითებლის ჩასმით და Del კლავიშზე დაჭერით ან მიმთითებლის შემდეგი ხაზის დასაწყისში
გაჩერებით და Backspace კლავიშზე დაჭერით.
ერთი აბზაცის მომდევნოსთან გააერთიანება შესაძლებელია, მიმთითებლის პირველი აბზაცის ბოლოს
გაჩერებით და Del კლავიშზე დაჭერით ან მიმთითებლის მომდევნო აბზაცის დასაწყისში გაჩერებით
და Backspace კლავიშზე დაჭერით.
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ტექსტის ფრაგმენტის მონიშვნა და წაშლა
თუ საჭიროა რამდენიმე სიტყვის ან სტრიქონის წაშლა, უმჯობესია ერთბაშად მონიშნოთ ისინი და
მერე ერთად წაშალოთ.
ტექსტის ფრაგმენტის მონიშვნისთვის გააჩერეთ მიმთითებელი მის დასაწყისში, დააფიქსირეთ
SHIFTღილაკი (დაწკაპუნებული ღილაკი უნდა გეჭიროთ) და დააწკაპუნეთ ”თაგვის” მარცხენა
ღილაკით ფრაგმენტის ბოლოს. მიმთითებელი გაიყოლებს ”შეფერვას” მთელს ფრაგმენტზე.
თუ საჭიროა შეიცვალოს ტექსტის ნაწილი, მონიშნეთ ის და პირდაპირ დაიწყეთ ახლის აკრეფა.

ტექსტის ფრაგმენტების მონიშვნის ხერხები
ტექსტური რედაქტორი Word 2000 გთავაზობთ ტექსტის ფრაგმენტების მონიშვნის რამდენიმე ხერხს:
 სიტყვაზე ”თაგვის” ორმაგი დაწკაპუნება მონიშნავს ამ სიტყვას;
 სტრიქონის მარცხნივ ”თაგვის” (ამ დროს თაგვის ისარი სტრიქონისკენაა გადახრილი)
დაწკაპუნება მონიშნავს ამ სტრიქონს;
 აბზაცის მარცხნივ ”თაგვის” (ამ დროს თაგვის ისარი აბზაცისკენაა გადახრილი) ორმაგი
დაწკაპუნება მონიშნავს ამ აბზაცს;
 წინადადების ნებისმიერ პოზიციაზე ”თაგვის” დაწკაპუნება, დაფიქსირებულ Ctrl კლავიშსთან
ერთად მონიშნავს მიმდინარე წინადადებას;
 ტექსტიდან მარცხნივ ”თაგვის” დაწკაპუნება (ამ დროს თაგვის ისარი ტექსტისკენაა
გადახრილი), დაფიქსირებულ Ctrl კლავიშსთან ერთად მონიშნავს მთლიან ტექსტს.

ტექსტის ნაწილის გადატანა და კოპირება
ტექსტის ნაწილის ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასატანად საჭიროა:
1. ტექსტის ფრაგმენტის მონიშვნა;
2. შესწორება/ამოჭრა (Edit/Cut) ბრძანების შესრულება ან Word 2000-ის ინსტრუმენტთა პანელზე
3.

- ამოჭრა (Cut)
ღილაკზე დაწკაპუნება;
მიმთითებლის მოთავსება იქ სადაც გადასატანი ტექსტი უნდა ჩაისვას;

4.

შესწორება/ჩასმა (Edit/Paste) ბრძანების შესრულება, ან

3.

პანელზე - კოპირება (Copy)
ღილაკზე დაწკაპუნება;
მიმთითებლის მოთავსება იქ სადაც გადასატანი ტექსტი უნდა ჩაისვას;

4.

შესწორება/ჩასმა (Edit/Paste) ბრძანების შესრულება, ან

ჩასმა (Paste)
ღილაკზე
დაწკაპუნება.
ტექსტის ნაწილის ერთი ადგილიდან მეორეზე დასაკოპირებლად კი საჭიროა:
1. ტექსტის ფრაგმენტის მონიშვნა;
2. შესწორება/კოპირება (Edit/Copy) ბრძანების შესრულება ან Word 2000-ის ინსტრუმენტთა

ჩასმა (Paste)

ღილაკზე

დაწკაპუნება.

დოკუმენტის შენახვა
შექმნილი დოკუმენტის შესანახად საჭიროა Word 2000-ის მენიუდან File/Save ბრძანების შესრულება
ან Word 2000-ის ინსტრუმენტების პანეტზე Save
ღილაკზე დაწკაპუნება.
ფაილის ახალი სახელით ჩაწერისას, შესაბამისად File/Save As ვარიანტის არჩევისას, ეკრანზე
გამოჩნდება დოკუმენტის შენახვის - Save As ფანჯარა, სადაც შესაბამის ველებში უნდა ჩაიწეროს
ფაილის სახელი და ტიპი, ასევე მიეთითოს ადგილმდებარეობა, სადაც ფაილი უნდა ჩაიწეროს. ამის
შემდეგ Save ღილაკზე დაწკაპუნებით ფაილი შეინახება მითითებულ საქაღალდეში, შესაბამისი
სახელით და გაფართოებით. ფაილის დამახსოვრებისას შეიძლება ახალი საქაღალდის შექმნაც.
ამისათვის დოკუმენტის შენახვის - Save As ფანჯრის ინსტრუმენტების პანელზე უნდა დააწკაპუნოთ
Create New Folder ღილაკი და შექმნათ ახალი საქაღალდე.
თუ კი დოკუმენტს სახელი უკვე აქვს, მაშინ ის File/Save ბრძანების შესრულების ან Save - ღილაკზე
დაწკაპუნების შემდეგ ავტომატურად შეინახება იგივე სახელით.

ფაილის გახსნა Word 2000-ის საშუალებით
Word 2000-ის ფანჯარაში უკვე არსებული (დისკზე შენახული) ფაილის გახსნის რამდენიმე საშუალება
არსებობს. თუ საჭირო დოკუმენტი ცოტა ხნის წინ რედაქტირდებოდა, მაშინ ამ დოკუმენტის გახსნის
ყველაზე მარტივი გზაა File ბრძანების ჩამოსაშლელ ფანჯარაში, ბოლო დროს დარეგისტრირებული
დოკუმენტების სიიდან, სასურველი ფაილის ამორჩევა. თუ File სიაში საჭირო დოკუმენტი არ
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აღმოჩნდა, მაშინ File/Open ბრძანებით ან ინსტრუმენტების პანელზე Open
დაწკაპუნებით გახსნით საჭირო ფაილს.

ღილაკზე

ორთოგრაფიული შემოწმება
Word 2000-ის საინფორმაციო სტრიქონი (Status Bar) შეიცავს ორთოგრაფიული შემოწმების
ინდიკატორს (Spelling and Grammar Status). თუ თქვენ შეცდომით აკრიფეთ სიტყვა, მაშინ შემოწმების
ინდიკატორი გადაიხაზება, შეცდომით აკრეფილ სიტყვას კი ქვეშ წითელი, კლაკნილი ხაზი
გაუჩნდება. თუ ხაზგასმულ სიტყვაზე ”თაგვის” მარჯვენა ღილაკით დავაწკაპუნებთ გამოჩნდება
ორთოგრაფიული შემოწმების კონტექსტური მენიუ. როგორც წესი ის გვთავაზობს ამ სიტყვის სწორ
ვარიანტებს. თუ სიტყვა სწორად არის დაწერილი, მაგრამ ის მაინც ხაზგასმულია, ეს იმას ნიშნავს რომ
ეს სიტყვა გამოტოვებულია Word 2000-ის ლექსიკონში. შეიძლება ამ სიტყვის დამატება ლექსიკონში
კონტექსტური მენიუს Add to Dictionary ბრძანებით, ან Ignore All ბრძანებით მთელ ტექსტში
მოცემული სიტყვის შემოწმების გაუქმება. თუ სიტყვა აკრეფილია არასწორად, მაგრამ მისი შეცვლის
ვარიანტები არ არსებობს, მაშინ ის ხელით უნდა დარედაქტირდეს.

დოკუმენტების ბეჭდვამდე დათვალიერება და მათი ბეჭდვა
File/Print Preview ბრძანების საშუალებით ან Print Preview
ღილაკზე დაწკაპუნებით, შეიძლება
დაბეჭდვამდე ეკრანზე დაათვალიეროთ, თუ როგორ გამოიყურება დასაბეჭდი მასალა ქაღალდზე.
წინასწარი დათვალიერების რეჟიმიდან გამოსასვლელად საკმარისია Esc ღილაკზე თითის დაჭერა ან
ინსტრუმენტების პანელზე Close ღილაკზე დაწკაპუნება. მთელი დოკუმენტის დასაბეჭდად ყველაზე
ადვილია Word 2000-ის ინსტრუმენტების პანელის Print

ღილაკზე დაწკაპუნება.

დოკუმენტისათვის შრიფტების ამორჩევა
შრიფტის

სახეობის

და

ზომის

ამოსარჩევად

მოხერხებულია

ინსტრუმენტების

პანელის

Font
და Font Size
ჩამოსაშლელი სიებით და Bold, Italic, Underline
ღილაკებით სარგებლობა.
სიტყვის შრიფტის პარამეტრების შესაცვლელად საჭიროა ჯერ მიმთითებლის მასთან დაყენება და
მერე პარამეტრების არჩევა. თუ შრიფტის პარამეტრები აკრეფილი ტექსტის ფრაგმენტშია
გამოსაცვლელი, მაშინ ჯერ ამ ფრაგმენტის მონიშვნაა საჭირო და მერე პარამეტრების მითითება.

რეგისტრის გამოცვლა ტექსტისათვის
ხშირად დგება უკვე აკრეფილი ტექსტისთვის რეგისტრის გამოცვლის საჭიროება. ამისათვის
მონიშნეთ ტექსტი და აირჩიეთ Word 2000-ის მენიუს Format/Change Case ბრძანება. ამ ბრძანების
შესრულების შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა - Change Case, რომელიც იძლევა
საშუალებას, ჩამოთვლილი სიიდან გააკეთოთ არჩევანი:






როგორც წინადადებებშია
ქვედა რეგისტრი (პატარა ასოები)
ზედა რეგისტრი (დიდი ასოები)
როგორც სათაურებშია
შეიცვალოს რეგისტრი

სიების (ჩამონათვალის) გაფორმება
სიების გაფორმებისას სარგებლობენ ნუმერაციით ან მარკერებით.
გადანომრილი სიის შესაქმნელად საჭიროა სიის ყველა პუნქტის მონიშვნა და ინსტრუმენტების
პანელის Numbering
ღილაკზე დაწკაპუნება.
ბურთულებიანი სიის შესაქმნელად საჭიროა სიის ყველა პუნქტის მონიშვნა და ინსტრუმენტების
პანელის Bullets

ღილაკზე დაწკაპუნება.
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ბურთულებიანი სიების ავტომატური გაფორმება
თუ თქვენ გადაწყვიტეთ ბურთულებიანი სიის შექმნა, მაშინ ახალი აბზაცი უნდა დაიწყოთ “'”, “-”, “*”
ან მსგავსი სიმბოლოთი და ჰარით(Space Bar). შემდეგი აბზაცის შექმნისას ორივე აბზაცი
ავტომატურად დაფორმატდება, როგორც ბურთულებიანი სია. სიის შეტანის პროცესის
დასამთავრებლად აუცილებელია Enter კლავიშზე ორჯერ თითის დაჭერა.
სიის მარკერის მოსაშლელად საჭიროა მიმთითებლის დაყენება წასაშლელ მარკერთან და შემდეგ
Backspace-ზე თითის დაჭერა.

გადანომრილი სიების ავტომატური გაფორმება
თუ აუცილებელია გადანომრილი სიის შექმნა, მაშინ ახალი აბზაცი უნდა დაიწყოთ ისეთი ნომრით,
როგორიცაა: “1.”, “1.1.” ან “А.” (ინგლისური ასო) და ჰარი (Space Bar). ნომერს აუცილებლად წერტილი
უნდა ჰქონდეს მიწერილი. შემდეგი აბზაცის შექმნისას ორივე აბზაცი ავტომატურად დაფორმატდება,
როგორც გადანომრილი სია. ამ სიის დასამთავრებლად აუცილებელია Enter კლავიშზე ორჯერ თითის
დაჭერა. ზედიზედ Enter-ზე ორჯერ თითის დაჭერით გადამონრილი სიის შეტანა დამთავრდება.

აბზაცის გაფორმება
ხანდახან საჭიროა აბზაცის ისეთი პარამეტრების შეცვლა, როგორიცაა ტექსტის გათანაბრება.
მაგალითად ლოგიკურია დოკუმენტში სათაურის
ცენტრში მოთავსება, ხოლო ხელმოწერის მარჯვენა კიდეში.
მიმდინარე აბზაცის ან მონიშნული აბზაცების მარცხენა კიდის, ცენტრის, მარჯვენა კიდის, ან
სტრიქონის მთელი სიგანის მიხედვით გასასწორებლად გამოიყენება ინსტრუმენტების პანელის
შესაბამისი ღილაკები: სწორება მარცხნივ (Align Left)
(Align Right)

, დაცენტრება (Center)

, ტექსტის გაშლა სტრიქონის მთელ სიგანეზე (Justify)

, სწორება მარჯვნივ

.

აბზაცის ველის სიგანის შეცვლა
მიმდინარე აბზაცის ან მონიშნული აბზაცების საწყისი ველის სიგანის შესაცვლელად,
ინსტრუმენტების პანელზე არის სპეციალური ღილაკები: აბზაცის ველის შემცირება (Decrease Indent)
და აბზაცის ველის გაზრდა (Increase Indent)

.

იგივენაირად მოქმედებს აბზაცის ნებისმიერი ხაზის დასაწყისში Tab და Backspace კლავიშები.

სათაურების გაფორმება
როგორც წესი, ტექსტი, რომელსაც თქვენ შეგყავთ კლავიატურიდან, თუ სხვა მითითება არ იქნა
მიცემული, ჩვეულებრივ სტილში (Normal) –Times New Roman შტიფტით იკრიფება.

სტილი (Style)
-ის ჩამოსაშლელი სიიდან, თუ სხვა მითითება არ იქნა
მიცემული, შესაძლებელია აბზაცებისათვის ჩვეულებრივი (Normal) სტილით სარგებლობა, ხოლო
პირველი, მეორე და მესამე დონის სათაურებისათვის კი - სათაურების (Heading 1), (Heading 2) და
(Heading 3) სტილებით.
სტილი - Style დოკუმენტის ერთგვაროვანი გაფორმების საშუალებას იძლევა.

სათაურების ავტომატური გაფორმება
Word 2000 აქვს საშუალება ავტომატურად გააფორმოს სათაურები (Heading 1) სტილით. პირველი
დონის სათაურების სტილით ავტომატურად სარგებლობისათვის საჭიროა მენიუდან Tools/Option
ბრძანების შესრულება, და AutoFormat As you type-ჩანართში Built-in heading styles-ს გააქტიურება.
სათაურის ავტომატურად დასაფორმატებლად, მის წინ ერთი ცარიელი ხაზი მაინც უნდა იყოს.

ცხრილების შექმნა MS Word
ცხრილის შექმნა შეიძლება ცხრილის ჩასმის (Insert Table)
ღილაკის საშუალებით. ამ ღილაკზე
დაწკაპუნებისას გაიხსნება ცხრილი, რომელშიც საჭიროა
სტრიქონის და სვეტის უჯრების
აუცილებელი რაოდენობის მონიშვნა და ქვედა მარჯვენა უჯრაზე დაწკაპუნება.
ნებისმიერი განზომილების ცხრილი შეიძლება შეიქმნას მენიუს Table/Insert/Table ბრძანებითაც. მისი
შესრულების შემდეგ იხსნება დიალოგური ფანჯარა Insert Table, სადაც შეიძლება ნებისმიერი
რაოდენობის სვეტების (Number of columns) და სტრიქონების (Number of rows) მითითება.
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ცხრილების რედაქტირება
ცხრილის უჯრებში თანმიმდევრობით გადასაადგილებლად ისარგებლეთ Tab კლავიშით. უკან
დასაბრუნებლად - Shift+Tab -ით.

ცხრილის ელემენტების მონიშვნა





სტრიქონის მარცხნივ თაგვით დაწკაპუნება მონიშნავს ამ სტრიქონს. სვეტის ზევით
დაწკაპუნება, როცა ისარი შავი ქვევით დახრილი ისრის ფორმას იღებს, მონიშნავს ამ სვეტს.
ერთბაშად რამდენიმე სტრიქონის ან სვეტის მოსანიშნად საკმარისია სტრიქონის მარცხნივ (ან
სვეტის ზევით) ”თაგვის” ღილაკზე დაწკაპუნება და დაფიქსირებული ღილაკით საჭირო
რაოდენობის სტრიქონების ან სვეტების მონიშვნა.
იმისათვის, რომ მოინიშნოს მეზობლად განლაგებული უჯრების რაღაც დიაპაზონი, საჭიროა
ამ დიაპაზონის ნებისმიერ განაპირა უჯრაზე დაწკაპუნება და დაფიქსირებული ღილაკით
მონიშვნის გავრცელება საპირისპირო განაპირა უჯრამდე.

სტრიქონების და სვეტების დამატება და წაშლა
თუ საჭიროა ცხრილის ბოლოს ერთი სტრიქონის დამატება, ამისათვის საკმარისია, მიმთითებლის
სულ ბოლო უჯრაში დაყენება და Tab კლავიშზე თითის დაჭერა.
ცხრილის შიგნით ნებისმიერი რაოდენობის სტრიქონების დასამატებლად შეასრულეთ შემდეგი
ბრძანებები:
1. მონიშნეთ არსებულ ცხრილში იმდენი სტრიქონი, რამდენის ჩამატებაც გინდათ;
2. ახალი სტრიქონების, მონიშნული სტრიქონების ზევით დასამატებლად, შეასრულეთ ბრძანება
Table/Insert/Rows Above;
3. ახალი სტრიქონების,
მონიშნული სტრიქონების ქვევით დასამატებლად, შეასრულეთ
ბრძანება Table/Insert/Rows Below;
ცხრილის შიგნით ნებისმიერი რაოდენობის სვეტების დასამატებლად შეასრულეთ შემდეგი
ბრძანებები:
1. მონიშნეთ არსებულ ცხრილში იმდენი სვეტი, რამდენის ჩამატებაც გინდათ;
2. ახალი სვეტების, მონიშნული სვეტების მარცხნივ დასამატებლად, შეასრულეთ ბრძანება
Table/Insert/Columns to the Left;
3. ახალი სვეტების, მონიშნული სვეტების მარჯვნივ დასამატებლად, შეასრულეთ ბრძანება
Table/Insert/Columns to the Right.
არასაჭირო სტრიქონების და სვეტების წასაშლელად გამოიყენება ბრძანებები Table/Delete/Rows და
Table/Delete/Columns. ამ ბრძანებებით წაიშლება მონიშნული სტრიქონები და სვეტები. თუ
სტრიქონები (ან სვეტები) არაა მონიშნული, მაშინ ის ტსრიქონი (ან სვეტი) წაიშლება, რომლის
უჯრაშიც დგას მიმთითებელი.

ტექსტის მიმართ ცხრილის მდებარეობის გასწორება
ცხრილის ტექსტის მიმართ სასურველ მდგომარეობაში განსათავსებლად საჭიროა მიმთითებელი
მოათავსოთ ცხრილის სივრცეში, და შეასრულოთ ბრძანება Table/Table Properties. Table properties დიალოგურ ფანჯრის Table ჩანართში, Alignment განყოფილებაში კი საჭირო მდგომარეობა (მარცხენა
(Left), მარჯვენა (Right) ან ცენტრი (Center)) მიუთითოთ.

სტრიქონის სიმაღლის და სვეტის სიგანის შეცვლა
სტრიქონის სიმაღლის შესაცვლელად საჭიროა მიმთითებლის სასურველ სრტიქონში დაყენება, ამ
სტრიქონის ზედა ან ქვედა ჰორინზონტალურ საზღვარზე ”თაგვის” მარკერის მიტანა, ისე რომ
მარკერმა ორმხრივად მიმართული ისრის ფორმა მიიღოს, ”თაგვის” ღილაკზე დაწკაპუნება და ამ
პოზიციაში დაფიქსირებული ღილაკით ”თაგვის” ორმხრივი ისრის დაგაადგილება ისე, რომ
სტრიქონის სიმაღლე გაიზარდოს.
ცხრილის ყველა სტრიქონისათვის ერთნაირი სიმაღლის მისაცემად საჭიროა მისი მონიშვნა და
ცხრილებისა და საზღვრების (Tables and borders) ინსტრუმენტების პანელზე Distribute Rows
Evenly
ღილაკზე დაწკაპუნება.
მთელი სვეტის სიგანის შესაცვლელად საჭიროა მიმთითებლის ცხრილის სივრცეში მოთავსება,
(გადამოწმება იმისა, რომ ცხრილში არ იყოს მონიშნული უჯრები. უჯრის მონიშვნა მარტო ერთი
უჯრის სიგანის შეცვლისას არის საჭირო, მთელი სვეტის სიგანის შეცვლისას კი მონიშვნა ზედმეტია),
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”თაგვის” მარკერის საჭირო სვეტის საზღვართან მიტანა, ისე რომ მარკერმა ორმხრივად მიმართული
ისრის ფორმა მიიღოს, ”თაგვის” ღილაკზე დაწკაპუნება და ამ პოზიციაში დაფიქსირებული ღილაკით
”თაგვის” ორმხრივი ისრის დაგაადგილება ისე, რომ სვეტის სიმაღლე შეიცვალოს.
ცხრილის ყველა სვეტისთვის ერთნაირი სიგანის მისაცემად საჭიროა ამ ცხრილის (ან იმ სვეტების,
რომელთათვისაც მიეთითება ერთნაირი სიგანე ) მონიშვნა და ცხრილისა და საზღვრების (Tables and
borders) ინსტრუმენტების პანელზე Distribute Columns Evenly

ღილაკზე დაწკაპუნება.

უჯრების გაერთიანება
რამოდენიმე უჯრის გასაერთიანებლად საჭიროა ამ უჯრების მონიშვნა და Table/Merge Cells
ბრძანების შესრულება.

უჯრებისა და ველების მოჩარჩოება
უჯრების და ველების (ანუ უჯრების დიაპაზონის) საზღვრების გარეგნული სახის შესაცვლელად
შეასრულეთ შემდეგი ბრძანებები:
1. მონიშნეთ ცხრილის ერთი ან რამდენიმე უჯრა, რომელთა საზვრების შეცვლასაც აპირებთ.
2. ცხრილებისა და საზღვრების (Tables and borders) ინსტრუმენტების პანელზე Line Style
და Line Weight

ჩამოსაშლელი სიების და Border

Color
და
Borders
ღილაკების
მეშვეობით,
საზღვრებისათვის, აირჩიეთ საჭირო პარამეტრები.

მონიშნული

ფრაგმენტის

უჯრების შეფერადება
ცხრილების გაფორმებისას მნიშვნელოვანი ელემენტების გამოყოფა შეიძლება არა მარტო საზღვრების
მეშვეობით, არამედ ამ უჯრების შეფერადებითაც. ამისათვის შეასრულეთ შემდეგი ბრძანებები:
1. მონიშნეთ ერთი ან რამდენიმე უჯრა, რომელთა შეფერადებაც გადაწყვიტეთ.
2. ცხრილებისა და საზღვრების (Tables and borders) ინსტრუმენტების პანელზე დააწკაპუნეთ
Shading Color

ღილაკის ისარზე და ამოირჩიეთ ფერი მონიშნული უჯრებისათვის.

ცხრილების ავტომატური ფორმატირება
ცხრილისათვის ფორმატირების მზა შაბლონის გამოსაყენებლად:
1. განათავსეთ მიმთითებელი შექმნილი ცხრილის სივრცეზე და ცხრილებისა და საზღვრების
(Tables and borders) ინსტრუმენტების პანელზე, Table AutoFormat
ღილკზე დააწკაპუნეთ
ან მენიუდან Table/Table AutoFormat ბრძანება შეასრულეთ. გაიხსნება Table AutoFormat-ის
დიალოგური ფანჯარა.
2. Formats სიიდან ამოირჩიეთ ერთ-ერთი ვარიანტი, ამ ვარიანტების ნახვა შეგიძლიათ Preview
ველიდან.
3. თუ ეს აუცილებელია, შეგიძლიათ შეცვალოთ პარამეტრები Formats to apply და Apply special
formats to ველებში.

სასარგებლო რჩევები



ცხრილებთან მოხერხებული მუშაობისათვის უპრიანია Tables and Borders ინსტრუმენტების
პანელით სარგებლობა.
ცხრილის მთლიანად წაშლის მარტივი გზა ასეთია: მონიშნეთ მთელი ცხრილი აბზაცის
ბოლოს აღმნიშვნელ სიმბოლოსთან ერთად, რომელიც ცხრილის ბოლოს თან ერთვის.
მონიშნული ცხრილი Delete ან Backspace კლავიშზე დაჭერისთანავე მთლიანად გაქრება.

ტექსტის მოძებნა
ტექსტის მოსაძებნად ისარგებლეთ მენიუს Edit/Find ბრძანებით. მისი შესრულების შემდეგ გაიხსნება
Find and Replace დიალოგური ფანჯარა. საჭირო ტექსტის მოსაძებნად, Find what ველში აკრიფეთ ეს
ტექსტი და Find next ღილაკზე დააწკაპუნეთ.
ძიების სპეციალური პარამეტრები
შეიძლება ძებნის მოწყობა ძიების სპეციალური პარამეტრების მეშვეობით. ამისათვის საჭიროა Find
and Replace დიალოგური ფანჯარაში More ღილაკზე დაწკაპუნება. დიალოგური ფანჯარაში
გამოჩნდება Search options განყოფილება.
ან განყოფილებაში შეიძლება შემდეგი პარამეტრების არჩევა:
 Match case - ეს პარამეტრი ითვალისწინებს საძიებელი სიტყვასთან დიდი და პატარა ასოების
სრულ შესატყვისობას. მაგალითად, თუ ვეძებთ სიტყვას “Start”, ნაპოვნი იქნება მხოლოდ
“Start”, და არა “START” ან “start ”.
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Find whole words only – ეს პარამერტი ტექსტში ეძებს, საძიებელი სიტყვის შესაბამის მხოლოდ
მთლიან სიტყვებს. მაგალითად ამ პარამეტრით “ Start ” სიტყვის ძიებისას ნაპოვნი იქნება
მხოლოდ “ Start ” და არა “ Starter ” ან “ startability ” და ა. შ.
Use wildcards – საძიებელ ტექსტში «*» и «?» ნიშნებით სარგებლობის საშუალებას იძლევა.
«*» ნიშანი აღნიშნავს ნებისმიეი სიმბოლოების თანმიმდევრობას, «?» სიმბოლო - კი ერთ
უცნობ სიმბოლოს. მაგალითად, “c?t” შაბლონის მიხედვით მოიძენბება სიტყვები:“cat”, “cot”,
“cut”; ხოლო “c*t” შაბლონით კი “cat”-იც, “cot”-იც, “cut-იც” და სხვა სიტყვებიც, როგორიცაა
“catapult”,”chart”,”chat”,”cement” და ა. შ.

ტექსტის შეცვლა
მენიუს Edit/Replace ბრძანება დოკუმენტში არა მარტო ტექსტის პოვნის, არამედ მისი შეცვლის
საშუალებასაც იძლევა. ეს ბრძანება Find and Replace დიალოგურ ფანჯარაში გახსნის Replace
ჩანართს, ტექსტის შესაცვლელად საჭიროა;
1. Find what ველში შესაცვლელი ტექსტის შეტანა;
2. Replace with ველში კი ახალი ტექსტის შეტანა;
3. თუ აუცილებელია, ძიების პარამეტრების დამატება, მაშინ More ღილაკზე დაწკაპუნება და
შესაბამისი პარამეტრების არჩევა
4. საძიებელი სიტყვის მოსაძებნად და მის მოსანიშნად Find next ღილაკზე დაწკაპუნება. ამის
მერე კი შემდეგი მოქმედებების შესრულებაა საჭირო:
 ნაპოვნი, მონიშნული ტექსტის შესაცვლელად და შემდეგის ძიებაზე გადასასვლელად
Replace ღილაკზე დაწკაპუნება;
 ნაპოვნი, მონიშნული ტექსტის შეუცვლელად დასატოვებლად და შემდეგის ძიებაზე
გადასასვლელად Find next ღილაკზე დაწკაპუნება;
 საძიებელი ტექსტის მთელ დოკუმენტში შესაცვლელად Replace all ღილაკზე
დაწკაპუნება.

სასარგებლო რჩევა
იმისათვის რომ, ტექსტური ფრაგმენტი, რომელიც დოკუმენტში ბევრჯერ გხვდებათ, სწრაფად
წაშალოთ, ისარგებლეთ ტექსტის შეცვლის Edit/Replace ბრძანებით. Find what ველში ჩაწერეთ
წასაშლელი ტექსტი, Replace with - კი ცარიელი დატოვეთ.

სპეციალური სიმბოლოები.
ხანდახან საჭიროა დოკუმენტში რომელიმე უცხო ენის ასოების ან ისეთი სიმბოლოების დამატება,
რომლებიც კლავიატურაზე არ არის. ამისათვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ მენიუს Insert/Symbol
ბრძანებით. ამ ბრძანებით გხსნილი Symbol დიალოგური ფანჯრის Symbols ჩანართის შრიფტების
(Font) სიიდან ამოირჩიეთ თქვენთვის საჭირო შრიფტი, შემდეგ მონიშნეთ შესაბამისი სიმბოლო და ამ
სიმბოლოზე ორჯერ დააწკაპუნეთ. ეს სიმბოლო დოკუმენტში, იმ ადგილზე ჩაიწერება, სადაც
მიმთითებელი იდგა.
განუყოფელი დეფისის ჩასასმელად სიტყვაში (მაგალითად, ერთ-ერთი) უნდა ისარგებლოთ
Ctrl+Shift+«-»(მინუსის ნიშანი) კლავიშების კომბინაციით.
განუყოფელი ჰარის (Space bar) ჩასასმელად სიტყვაში (მაგალითად 20 %, Excel 97)
უნდა
ისარგებლოთ Ctrl+Shift+[ჰარი] კლავიშების კომბინაციით.
დოკუმენტში გრძელი («—», em dash) ან მოკლე («–», en dash) ტირის ჩასასმელად, ჩართეთ Num
Lock და ციფრულ კლავიატურაზე აკრიფეთ შესაბამისად კოდი 0151 ან 0150, დაფიქსირებულ Alt
კლავიშთან ერთად. Alt კლავიშზე თითის აშვებისთანავე განოჩნდება შესაბამისი სიმბოლო.

გვერდების ნუმერაცია
დოკუმენტის გვერდების გადასანომრად, საჭიროა:
1. მენიუს Insert/Page Numbers ბრძანების არჩევა, რომელიც თავის მხრივ გახსნის გვერდების
დანომვრის - Page Numbers დიალოგურ ფანჯარას.
2. Position ჩამოსაშლელი სიიდან ფურცლის ზედა მხარის - Top of page (Header), ან ფურცლის
ქვედა მხარის - Bottom of page (Footer) ამორჩევა;
3. Alignment ჩამოსაშლელი სიიდან კი ფურცლის ნომრის სასურველი მდებარეობის არჩევა:
სწორება მარცხნივ - Left, დაცენტრება - Center ან სწორება მარჯვნივ - Right. ასევე შეიძლება
შიგნით - Inside ან გარეთ - Outside ვარიანტების ამორჩევაც, ეს იმ შემთხვევაში, როცა
ფურცლები ორმხრივად იბეჭდება.
ჩვეულებრივ, თუ სხვა რამე არ მიუთითეთ, ფურცლის ნომრები არაბული ციფრებით იწერება (1,2,3 და
ა.შ.). ფურცლის ნომრების ფორმატის შეცვლა შეიძლება Page Number Format დიალოგური
ფანჯრიდან, რომელიც გვერდების გადანომვრის - Page Numbers დიალოგური ფანჯარაში Format
ღილაკზე დაწკაპუნებით გამოიძახება.
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ზედა (Header) და ქვედა (Footer) კოლონტიტულების შექმნა და რედაქტირება.
ახალი Header ან Footer-ის ტექსტში ჩასასმელად, ან უკვე არსებულის დასარედაქტილებლად,
საჭიროა შემდეგი ბრძანებების შესრულება:
1. თუ დოკუმენტი დაყოფილია პარაგრაფებად, საჭიროა მიმთითებლის იმ პარაგრაფში დაყენება,
რომელიც საჭიროებს Header ან Footer-ს.
2. View/Header and Footer ბრძანების არჩევა. Word-ი გადაირთვება Header/Footer-ის
რედაქტირების რეჟიმში და ეკრანზე გამოჩნება პუნქტირით შემოსაზღვრული ჩარჩო,
რომელშიც უნდა ჩაიწეროს (ან დარედაქტირდეს) მიმდინარე გვერდის Header ან Footer. ასევე
ეკრანზე გამოჩნდება Header/Footer-ის ინსტრუმენტების პანელი Header and Footer და
დოკუმენტის ტექსტი გაფერმკრთალდება.
 Header-დან Footer-ზე გადასანაცვლებლად ან პირიქით საკმარისია Header/Footer-ის


ინსტრუმენტების პანელზე Switch between header and footer
ღილაკზე დაწკაპუნება.
მომდევნო ან წინა პარაგრაფის Header / Footer-ზე გადასასვლელად საჭიროა, შესაბამისად

Show next
ან - Show previous
ღილაკზე დაწკაპუნება.
3. Header ან Footer-ის ჩვეულებრივი ტექსტი, Word-ში გათვალისწინებული რედაქტირების და
ფორმატირების სტანდარტული წესებით იკრიფება.
4. Header ან Footer-ში გვერდის ნომრის, დოკუმენტში ფურცლების რაოდენობის, ავტოტექსტის
ელემენტების, თარიღის და დროის ჩასმა შეიძლება Header/Footer-ის ინსტრუმენტების
პანელის შესაბამისი ღილაკებით საშუალებით.
5. რედაქტირების დასამთავრებლად საჭიროა Header/Footer-ის ინსტრუმენტების პანელზე
ღილაკზე დაწკაპუნება.

ნახატები
ნახატის ან ფოტოს ჩასასმელად საჭიროა:
1. დოკუმენტში, სურათის ჩასასმელ ადგილზე. მიმთითებლის დაყენება,
2. მენიუს Insert/Picture/From File ბრძანების ამორჩევა,
3. Insert Picture დიალოგურ ფანჯარაში სურათის ამორჩევა და Insert ღილაკზე დაწკაპუნება.

ტექსტის შემოტარება ობიექტზე
ობიექტზე ტექსტის შემოსატარებლად საჭიროა:
1. მოინიშნოს ობიექტი, რომლის ირგვლივაც უნდა განთავსდეს ტექსტი,
2. აირჩეს ბრძანება Format/Object. ობიექტის არჩევის შემდეგ Format- მენიუში Object პუნქტის
ნაცვლად გამოჩნდება შესაბამისი პუნქტი.
3. გაიხსნება შესაბამისი ობიექტის ფორმატირების ფანჯარა, სადაც უნდა აირჩეს Layout ჩანართი.
Wrapping Style განყოფილებაში უნდა მიეთითოს ობიექტზე ტექსტის შემოტარების სტილი:
ერთ ხაზზე ტექსტთან (In line with text), ჩარჩოს ირგვლივ (Square), კონტურის მიხედვით
(Tight), ტექსტის უკან (Behind text), ტექსტის ზევიდან (In front of text).
4. განყოფილებაში Horizontal alignment კი უნდა მიეთითოს ერთ-ერთი შემდეგიდან: მარცხნივ
(Left), ცენტრის მიხედვით (Center), მარჯვნივ (Right), სხვანაირად (Other).

სიების გაფორმება
სიის შესაქმნელად საკმარისია იმ აბზაცების მონიშნვნა, რომლებიც სიის ელემენტები უნდა იყვნენ, და
შემდეგ ფორმატირების ინსტრუმენტების პანელზე Numbering
ან Bullets
ღილაკზე
დაწკაპუნება. სიის ნუმერაციის ან ბურთულების ფორმატის შესაცვლელად საჭიროა:
1. სიის იმ აბზაცების მონიშვნა, რომელთა ნუმერაციის ან ბურთულების ფორმატი შესაცვლელია.
2. მენიუს Format/Bullets and Numbering ბრძანების არჩევით გაიხსნება სიების დიალოგური
ფანჯარა - Bullets and Numbering.
3. ამ ფანჯარაში უნდა აირჩეს
ჩანართი, რომელიც სიის სასურველ ტიპს შეესაბამება ბურთულებიანი (Bulleted) ან დანომრილი (Numbered).
4. აირჩეს სიის ის ფორმატი, რომელიც გამოყენებული იქნება
სიის მონიშნული
ელემენტებისათვის.
5. თუ შემოთავაზებული ფორმატებისაგან განსხვავებული ფორმატის არჩევაა საჭირო, მაშინ
Customize ღილაკზე დაწკაპუნებით ეკრანზე გამოჩენილ დიალოგურ ფანჯარაში უნდა
მოეთითოს ფორმატირების შესაბამისი პარამეტრები.

მრავალდონიანი სიები
მრავალდონიანი სიის შესაქმნელად საჭიროა:
1. ტექსტის ფრაგმენტი დაიყოს იმ აბზაცებად, რომლებიც შემდგომში სიის ელემენტები იქნებიან;
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2. ინსტრუმენტების პანელის Decrease Indent და Increase Indent ღილაკის საშუალებით უნდა
შეიცვალოს იმ აბზაცების ველები (ანუ დააშორება მარჯვენა კიდიდან), რომლებიც უფრო
დაბალ ან უფრო მაღალ იერარქიულ დონეზე უნდა განთავსდნენ;
3. მენიუს Format/Bullets and Numbering ბრძანების საშუალებით უნდა გაიხსნას სიების
დიალოგური ფანჯარა - Bullets and Numbering, და აირჩეს ჩანართი Outline Numbered;
4. აირჩეს სიის შესაბამისი ფორმატი.
მრავალდონიანი სიის ფორმატის შესაცვლელად საჭიროა:
1. მოინიშნოს სიის ის ელემენტი, რომლის შეცვლაც აუცილებელია;
2. მენიუს Format/Bullets and Numbering ბრძანების საშუალებით უნდა გაიხსნას სიების
დიალოგური ფანჯარა - Bullets and Numbering, და აირჩეს ჩანართი Outline Numbered,
3. სიის შესაცვლელი ფორმატის არჩევა და Customize ღილაკზე დაწკაპუნება.
4. ფანჯარაში (რომელიც ეკრანზე Customize ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ გამოჩნდება) Level
ველში უნდა აირჩეს შესაცვლელი სათაურების (სიის ელემენტების) დონე, და მიეთითოს
ფორმატირების საჭირო პარამეტრები.

სქოლიოს (Footnote) დამატება
დოკუმენტში Footnote-ის ჩასასმელად საჭიროა მენიუდან Insert/Reference/Footnote ბრძანების არჩევა,
რის შემდეგაც ეკრანზე გამოჩნდება დიალოგური ფანჯარა Footnote and Endnote. შესაბამისი
პარამეტრების არჩევის და საჭირო ტექსტების აკრეფის შემდეგ, Insert ღილაკზე დაწკაპუნებით,
სასურველი Footnote ჩაისმება დოკუმენტში.

