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Вступ

Ця книга являє собою практичний посібник, що містить
тільки необхідні відомості і гарантує мінімальні витрати часу для
освоєння Windows ХР. Вивчивши пропонований матеріал, ви змо1
жете вільно себе почувати за комп'ютером, що працює під керу1
ванням цієї операційної системи.

Як користатися цією книгою
Ви ніколи не мали справи з Windows? Не тільки з Windows ХР,

але і з жодною з попередніх версій цієї операційної системи? У та1
кому випадку варто прочитати книгу від початку до кінця.

У вас вже є досвід використання Windows? Тоді можна працю1
вати з книгою як з довідником — брати з неї потрібні відомості
вибірково. При цьому особливу увагу варто приділити розділу 4,
де розповідається, як додати інтерфейсу Windows ХР традиційного
вигляду. (Зробивши це, ви зможете використовувати Windows ХР,
як одну з попередніх версій Windows.)

Як знайти в книзі потрібну інформацію? Для цього призначений
зміст і предметний покажчик; вони допоможуть вам у пошуках не1
обхідного матеріалу. Крім того, короткий опис кожного розділу
можна знайти в підрозділі “Резюме”. (Такий підрозділ є в кінці
кожного розділу.)

Нові терміни, що вводяться в текст, виділяються курсивом, а назви
меню, команди меню чи будь1які настройки — іншим шрифтом.

Якщо для доступу до команди необхідно послідовно відкрити
декілька меню, ланцюжок цих меню може бути представлений
в тексті таким чином: Пуск Усі програми Ігри Косинка. Цей
запис указує, як одержати доступ до гри Косинка (для цього
потрібно відкрити меню Пуск, підміню Усі програми, потім
підміню Ігри і, нарешті, вибрати команду Косинка).

Якщо вам буде запропоновано ввести з клавіатури деяку ко1
манду, текст для введення в книзі буде виділений так: defrag.
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Коли йдеться про якусь клавішу на клавіатурі (або сполучення
клавіш), ця клавіша в тексті наводиться в кутових дужках: <Enter>
(чи <Ctrl+F2>).

Як організована книга
Це не просто ще одна комп'ютерна книга, а стислий курс, що

містить тільки найнеобхідніші відомості для користувачів, яким
постійно бракує часу. При цьому передбачається, що матеріал бу1
де вивчатись за комп'ютером, щоб читач відразу міг виконати всі
описувані дії.

Матеріал книги, пов'язаний з практичними діями (натискан1
ням клавіш, маніпулюванням мишею тощо), подається у вигляді
покрокових інструкцій (докладно описаних і пронумерованих
послідовностей дій). Книга містить 18 розділів, кожний з який
включає кілька підрозділів, присвячених конкретним питанням
Windows ХР.

Розділ 1 навчить вас вмикати і вимикати комп'ютер, а також
завантажувати Windows і завершувати її роботу належним чи1
ном. Крім того, тут відбудеться перше (коротке) знайомство чи1
тача з Windows ХР.

Розділи 2–4 познайомлять читача з інтерфейсом Windows ХР.
Ви навчитесь працювати з вікнами, а також узнаєте, що таке ро1
бочий стіл, панель завдань і меню Пуск. Крім того, ви довідаєтесь,
як надати інтерфейсу Windows ХР вигляду, до якого звикли кори1
стувачі попередніх версій Windows.

У розділах 5–8 читач познайомиться з організацією файлової
системи Windows. Ви довідаєтесь, що таке диск, папка і файл,
а також навчитесь маніпулювати папками і файлами. Крім того,
вивчивши викладений тут матеріал, ви зможете здійснювати по1
шук файлів і папок на дисках вашого комп'ютера.

У розділах 9–10 ви довідаєтесь про різні способи запуску про1
грам. Ви також познайомитесь з процедурами створення, збере1
ження, відкриття і друку файлів. Крім того, тут ви навчитесь
копіювати, вирізати, вставляти фрагменти файлів і довідаєтесь,
що таке буфер обміну.

Розділи 11–15 познайомлять вас із програмами, що входять
у комплект постачання Windows ХР, і методами роботи з ними.
Мова йде про текстовий редактор Блокнот, текстовий процесор
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WordPad, графічний редактор Paint, Web1броузер Internet Explorer
і програвач Windows Media.

Нарешті, з розділів 16–18 ви довідаєтесь, як настроїти комп'ю1
тер, що працює під керуванням Windows ХР, для використання
декількома користувачами. Крім того, тут ви довідаєтесь, як на1
лаштувати зовнішні пристрої, які дозволяють користувачу “спіл1
куватися” із своїм комп’ютером. Мова йде про настроювання ек1
рана, миші і клавіатури.

Піктограми
Для того щоб читачам було простіше орієнтуватися в книзі, її

текст супроводжується піктограмами. Ці піктограми звертають вашу
увагу на  ті місця в книзі, що здаються автору найбільш важливими.

Так позначені абзаци, де розповідається про швидкі
й ефективні прийоми, які допоможуть заощадити ваш
дорогоцінний час.

Це попередження про проблеми, що можуть виникнути
при виконанні описуваної дії.

Як українізувати Windows ХР
Працюючи над цією книгою, автор використав для українізації

інтерфейсу Windows ХР пакет Windows Ukrainian Interface Pack для
російської версії Microsoft Windows XP Professional, який міститься
у файлі LIPSETUP.MSI. Знайти вказаний файл можна в Internet.
(Більш докладно про пошук інформації в Internet — у розділі 14.)
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