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 Основни 
 
Меню Start   <   > 
My Computer  <  > + <E> 
Създаване на  <Ctrl> + <Shift> 
нова папка + <N> 
Мащабиране  <  > + <+> 
Connect to projector  <  > + <P> 
Flip 3D (пространствено 
прелистване) <  > + <Tab> 

 
 

Toolbar 
Показва бутони 
и менюта за 
общите 
команди. 
 
Navigation Pane 
Осигурява бърза 
навигация между 
папките и файловете. 
Достъп до любими 
места, библиотеки, 
компютри в мрежата 
и др. 
 

Address bar 
Показва местоположението 
на отворената папка. 

Title bar 
Натиснете, задръжте и влачете 
за да преместите прозореца. 

Search box 
Въведете ключови 
думи за търсене в 
папката. 

Details pane 
Извежда детайлите 
за маркираните  
файлове. 

• Търсене на файлове и папки в 
компютъра: Щракнете по бутона Start или 
натиснете < > и въведете ключови думи. 
Резултатите от търсенето ще се покажат в менюто. 

• Търсене на файлове и папки в 
библиотека: Отворете библиотеката или 
папката която ще претърсвате. Щракнете в 
Search box в горния десен ъгъл на прозореца и 
въведете ключови думи за файла, който търсите. 

• Филтриране на резултатите от 
търсенето: Изберете филтър от списъка. 

• Добавяне на папка в библиотека: 
Отворете библиотеката и щракнете по връзката 
location. Щракнете по бутона Add. Изберете 
папката и натиснете Include folder. 

• Създаване на нова библиотека: Отворете  
Computer и изберете Libraries в Navigation pane. 
Щракнете по бутона New library в toolbar. 
Въведете името на библиотеката и натиснете 
<Enter>. Щракнете два пъти по библиотеката и 
изберете папките, които ще съдържа. 

• Промяна на начина на показване на 
файловете: Отворете списъка Change 
your view  в toolbar и изберете изглед. 

• Промяна на вида на прозорец: 
Щракнете по бутона Organize в toolbar, 
посочете Layout, и изберете layout option. 

• Създаване на папка: Щракнете по бутона 
New Folder в toolbar. Напишете името на 
папката и натиснете <Enter>. 

• Използване на Адресното поле за 
навигация: В Адресното поле щракнете 
върху папката, която искате да отворите. Ако 
щракнете по стрелката можете да видите и 
отворите нейните подпапки.  

• Предварителен преглед на файлове:  
Щракнете по бутона  Preview Pane в 
toolbar или натиснете <Alt> + <P>. Изберете 
файла, който искате да прегледате. 

• За да видите атрибутите на файл 
или папка : Изберете файла или папката и 
вижте атрибутите им в Details pane. 

Windows Explorer Клавишни комбинации 

Операции с прозорци 
 
Надничане в десктопа  <  > + <Space> 
Покажи/скрии десктопа  <  > + <D> 
Минимизира всички  
прозорци <  > + <M> 
Минимизира  <  > +<Home> 
останалите прозорци 
Максимизиране  <  > + <↑> 
Минимизиране/Restore  <  > + <↓> 
Преместване в ляво  <  > + <←> 
Преместване в дясно <  > + <→> 
Показване/скриване  
на панела Preview  <Alt> + <P> 
Извежда всички 
мини-програми отгоре <  > + <G> 
 

Taskbar 
 
Превъртане между  
иконите  <  > + <T> 
Отваряне на нов  
прозорец  <Shift> + click 
Показване на програма  <  > + <1-9> 
(номера съответства на реда на добавяне) 

 

Windows Taskbar 
Window preview: 
Посочете иконата 
на програмата в 
taskbar. Щракнете 
по preview thumbnail 
за да видите 
прозореца. 

Бутон Show 
Desktop: 

Посочете тук за да 
направите 

отворените прозорци 
прозрачни, щракнете 

за да ги 
минимизирате. 

Бутон Start : 
Отваря менюто Start 

Икони на програми: Отварят се със щракане. 
Със задържане и влачене се пренареждат. 

Notification area: Област за съобщения. Показва 
Action Center, часовник и други =системни икони. 
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• За да видите екрана на Windows с Aero Peek: Посочете 

бутона Show Desktop в десния край на taskbar или натиснете  
< > + <Space>. 

• За да видите отворените прозорци: Посочете иконата на 
програмата в taskbar. Щракнете върху миниатюрата. 

• За да минимизирате другите прозорци:  
Натиснете <  > + <Home>. 

• За да подредите прозорците един до друг: Задрежте и 
влачете заглавната ивица на единия прозорец в дясната страна на 
екрана, а на другия в лявата страна на екрана. 
Или натиснете <  > + <→> и <  > + <←>. 

• За да максимизирате отворен прозорец: Задрежте и 
влачете заглавната ивица(Title bar) на прозореца в горната част на 
екрана, или щракнете два пъти в заглавната ивица.  
Или натиснете <  > + <↑>. 

• Пространствено прелистване на отворените 
прозорци (Flip 3D): Натиснете <  > + <Tab>, като Tab 
натискате многократно за да прелиствате отворените прозорци. 

 
 

 Персонализиране 

• Промяна на изгледа на Десктопа и на системните 
звуци: Щракнете с десен бутон върху десктопа и изберете 
Personalize. От диалоговия прозорец изберете подходящите 
настройки: 

• Themes – Променя менютата, иконите, фона и звуците според 
избраната тема 

• Desktop Background – Можете да избирате от вградените 
цветове и картини или да използвате собствени. За да направите 
слайд шоу изберете повече от една картина. 

• Window Color – Променя цвета и прозрачността на прозорците. 
• Sounds – Променя звуците при изпълнение на различни операции. 
• Screen Savers – Настройка на програмите за защита на екрана. 
• Desktop Icons – Показва или скрива важни икони на Десктопа 

(например Computer и Network). 
• Mouse Pointers – Променя вида на показалеца на мишката.  

 
     

 Поддръжка на системата 

• Дефрагментиране на твърдия диск: Отворете програмата 
Computer (натиснете бутона Start и изберете Computer), 
щракнете с десен бутон върху диска, който искате да 
дефрагментирате и изберете Properties от менюто. Отворете  
страницатаTools и щракнете по бутона Defragment now. 

• Освобождаване на място на трърдия диск с Disk 
Cleanup: Отворете програмата Computer, щракнете с десен бутон 
върху твърдия диск, изберете Properties от менюто и щракнете по 
Disk Cleanup на страницата General. 

• Деинсталиране на програма: Натиснете бутона Start и 
изберете Control Panel. Под Programs щракнете по връзката 
Uninstall a program. Изберете програмата за деинсталиране и 
щракнете по бутона Uninstall в toolbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Jump Lists съдържат бързи препратки към файловете и командите, 

които програмата използва най-често. Елементите които се появяват 
в един  jump list зависят от избраната програма. Например Internet 
Explorer показва най-често посещаваните страници, Microsoft Word 
показва най-често отваряните документи. 

• Показване на Jump List: Щракнете с десен бутон върху икона 
от taskbar. Или щракнете по стрелката до иконата на програмата в 
менюто Start. 

• Добавяне на програма към Taskbar: Отворете програмата, 
щракнете с десен бутон върху иконата й в  taskbar и изберете Pin 
this program to taskbar от jump list. 

• Добавяне на елемент към Jump List: Изведете jump list на 
програмата. Щракнете с десен бутон по елемента за добавяне и 
изберете Pin to this list. Или посочете елемента в jump list и 
щракнете по бутона Pin to this list. 

• Премахване на елемент от Jump List: Изведете jump list на 
програмата. Щракнете с десен бутон по елемента за премахване и 
изберете Remove from this list от менюто. 

 

  Мини-програми (Gadgets) 
 
• Добавяне на мини-програма на Десктопа: Щракнете с 

десен бутон върху десктопа и изберете Gadgets от менюто. 
Щракнете два пъти върху програмата, която искате да добавите. 

• За да видите мини-програмите: Натиснете <  > + <G>. 
Мини-програмите се появяват над отворените прозорци. 

• За да премахнете мини-програма от Десктопа: 
Посочете програмата и натиснете появилия се бутон Close. 

• Инсталиране на нови мини-програми: Щракнете с десен 
бутон върху Десктопа  и изберете Gadgets. Щракнете върху Get 
more gadgets online в долния край на прозореца, минете на 
страницата Desktop gadgets и щракнете по бутона Download на 
програмата, която искате да добавите. 

• Разглеждане и промяна на настройките: Посочете мини-
програмата, щракнете по бутона Options, вижте и променете 
настройките на програмата. 

 

  HomeGroup 

• Добавяне на Homegroup: Преди да започнете убедете се че 
знаете паролата на групата.. Щракнете по бутона  Start и изберете 
Control Panel. Изберете Network and Internet. Щракнете по 
връзката HomeGroup и изберете Join Now. Следвайте 
инструкциите на програмата-помощник.  

• Създаване на Homegroup: Щракнете по бутона  Start и 
изберете Control Panel. Изберете Network and Internet. 
Щракнете по връзката HomeGroup и изберете Create a 
homegroup. Следвайте инструкциите на програмата-помощник. 

Aero Peek прави 
отворените прозорци 
прозрачни, така че да 
можете да видите  
иконите и мини-
програмите 
на десктопа. 

  Работа с прозорци Jump Lists 

 
 

Секцията Pinned 
съдържа 
добавените 
от потребителя 
програми. 

Щракнете с десен бутон 
върху икона от taskbar… 

Секцията 
Frequent 
показва 
файловете 
и командите, 
които се 
използват  
най-често 

…за да видите jump  
list за програмата. 


