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1
1

MICROSOFT WORD

1.1

Шрифтове и параграфи

Преди да продължим, трябва да определим понятията за символ и абзац:
● Символ: всеки символ, който можете да въведете от клавиатурата или да го вмъкнете в
документ по друг начин
● Абзац: група от символи, думи, фрази, отделени от останалата част от документа

Забележка: Натискането на бутоните Shift и Enter едновременно ви позволява да отидете на нов
ред.

Вмъкване на символи, думи и фрази
Текстът се поставя на мястото, където се намира мигащият курсор, наречен точка на вмъкване.
Как да използвате клавиатурата:
● бутона Shift: позволява ви да използвате главни букви, както и символите в горния ляв
ъгъл на всеки клавиш на клавиатурата
● AltGr: позволява ви да използвате символи, като @, #, [,] които се намират в дясната или
горната част на клавиатурата (разположението на символите зависи от самата клавиатура)
● бутоните от F1 до F12: функционални клавиши за активиране на различни команди, в
зависимост от програмата, която използвате
Команди Undo и Redo
За да възстановите предишни промени направени по документа: от лентата с инструменти за
бърз достъп (Фигура 1) натиснете бутона Отказ (стрелка обратно на часовниковата стрелка).
Можете да отмените всички предишни действия, от отварянето на файла нататък.
За да възстановите действията, които сте решили да отмените в документа, можете да
използвате следната процедура: от лентата с инструменти за бъз достъп (фигура 1) натиснете
бутона Redo (стрелка, движеща се по посока на часовниковата стрелка).
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Figure 1: the Quick Access Toolbar

1.2

Форматиране на текст

Терминът форматиране на текст, означава промените, направени върху компонентите на файла на страницата, символите и параграфите, така че текстът да изглежда графично добре.

Настройка на характеристиките на символите
За да настроите свойствата на шрифта, отворете раздела Начало(Home) натиснете бутона на
групата Шрифт /Font/ (фигура 2) , намиращ се в долния десен ъгъл). Ще се отвори диалогов
прозорец Шрифт (Font).
Диалоговият прозорец (фигура 3) съдържа:
● Раздел Шрифт: съдържа команди за задаване на всички основни характеристики на
символите
● Раздел Допълнителни настройки: съдържа команди за задаване на повече (и по-малко
използвани) характеристики на символите
● Бутон Текстови ефекти: когато натиснете този бутон сеотваря диалогов прозорец, който
превръща символите в много сложни графични обекти

Фигура 2: Свойства на командите на шрифт
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Фигура 3: Опции за шрифт

Заележка: настройката на текста/символа може да бъде направена преди въвеждането им, или
след маркиране на текстовата част, която желаете да промените.
Най-полезният раздел е този, който определя основните настройки за шрифта (разделът Шрифт).
Той съдържа:
● Шрифт: списък с различни видове шрифт
● Стил на шрифта:Типографски ефекти, които се прилагат към знака (получер, курсив и
др.)
● Размер: размерът на текста в типографски точки
● Цвят на шрифта: може да изберете различен цвят на теста
● Стил на подчертаване:различни опции за подчертаване на текста
● Ефекти: различни естетически ефекти, които могат да се добавят на текста
Забележка: Полето за визуализация в долната част показва преглед на текста с всички направени
промени
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Задаване на настройки на текста
Основните настройки са:
● Подравняване на текста
o Подравняване на текста в ляво
o Подравняване на текста в центъра
o Подравняване на текста в дясно
o Двустранно подравняване
● Разстояние между редовете
● Отстъпи
● Разстояние
Подравняване на текста
За да подравните текста поставете курсора на мишката където и да е върху параграфа, който
желаете да подравните (в случай че искате да форматирате повече от един параграф,
маркирайте текста с помощта на мишката), след това отворете разледа Начало и натиснете
бутона, намиращ се в долния десен ъгъл на групата Абзац (фигура 4). Ще се отвори диалогов
прозорец.
Диалоговият прозорец Абзац(фигура 5) съдържа падащо меню, от което да изберете как да
подравните текста.
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Фигура 4: Групата „Абзац“ в раздела „Начало“

Фигура 5: диалогов прозорец Абзац
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Отстъп на теста
За определяне отстъпите съответно отляво и отдясно на абзаца до наборното поле на листа
маркирайте параграфа (или параграфите), след това отворете раздела Начало и натиснете
бутона, намиращ се в долния десен ъгъл на групата Абзац(фигура 4). Ще се появи диалогов
прозорец.
Диалоговият прозорец Абзац(фигура 5) съдържа раздел (наречен остъп), който дава
възможност да зададете стойността за всеки остъп.
Освен това, може да използвате курора (фигура 6) като преместите различните плъзгачи, за да
зададете съответните стойности.

Фигура 6: курсор за позициониране на съдържанието и задаване на отстъп

В дясната част на курсора са разположени следните команди:
● Триъгълник с върха надолу: чрез него се настройва отстъпа на първия ред от абзаца
● Триъгълник с върха нагоре: чрез него се настройва остъпа на следващите редове
● Правоъгълник: задава отстъпа от ляво и от дясно

В лявата част на курсора се намира само триъгълник с върха нагоре, чрез който се настройва
отстъпа от дясно

Разстояние между редовете
Разстоянието между редовете определя разстоянието между редовете. Маркирайте абзаца (или
абзаците), отворете раздела Начало и натиснете бутона, намиращ се в долния десен ъгъл в
групата Абзац(фигура 4). Ще се отвори диалогов прозорец.
Диалоговият прозорец Абзац(фигура 5) съдържа раздел (т.нар. разстояние), който ви позволява
да зададете стойността на разстоянието между редовете.
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Разстояние
Можете да настроите разстоянието, което се вмъква автоматично преди и след абзац. За целта
изберете абзаца (или абзаците), след това отворете раздела Начало и натиснете бутона в долния
десен ъгъл на групата Абзац(фигура 4). Ще се отвори диалогов прозорец.
Диалоговият прозорец Абзац(фигура 5) съдържа раздел (наречен Разстояние), който ви
позволява да зададете стойността на разстоянието преди и след всеки абзац.

1.3 Работа с текст
За да изберете част от думи, редове, параграфи или текст, можете да използвате мишката:
поставете мишката преди или след избрания текст, задръжте левия бутон натиснат и плъзнете
мишката върху избрания текст.

Как да копираме и местим елементи
Word ни дава много възможности за копиране или преместване на текст или друга част от
документа. Най-полезните опции са командите Копиране, Изрязване и Поставяне
За да копирате или преместите част от текст (или друга част от даден документ) използвайте
стъпките:
СТЪПКА 1: Маркирайте текста, който желаете да копирате или преместите
СТЪПКА 2: Отворете раздела Начало и натиснете бутона Копирай или Изрежи (фигура 7)
СТЪПКА 3: Поставете курсора на мишката на мястото, където желаете да въведете избрания
вече текст
СТЪПКА 4: Натиснете Преместване (фигура 7)
Забележка 1: Копиране, Преместване: дублира текста
Изрежи, Преместване: мести текста
Забележка 2: копираното или изрязано съдържание се премества в поле на паметта, наречено
клипборд.
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фигура 7: полето Клипборд, раздел Начало

Изтриване на текст
Съществуват много начини за изтриване на текст. Най-често използваните за това команди са:
● КлавишаBackspace (фигура 8) от клавиатурата: с натискане на този клавиш може да
изтриете символ, намиращ се от лявата страна на курсора на мишката
● КлавишаDelkeyот клавиатурата: използвайте този клавиш, за да изтриете символ,
намиращ се от дясната страна на курсора на мишката
За да изтриете цял абзац или дума маркирайте текста, който желаете да изтриете и натиснете
клавиша Del от клавиатурата.

Фигура 8: клавиш Backspace (текста върху бутона може да бъде различен в зависимост от клавиатурата)

Намиране на определен текст в документа
В дългите текстове е много важно и полезно да разполагате с инструмент за автоматично
търсене на символ, дума, изречение, определен елемент от документа.
За да търсите определен текст в документа отворете раздела Начало и натиснете бутона Търсене
в групата Редактиране (фигура 9). Ще се появи панелът за навигация (фигура 10). Въведете
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текста, който желаете да намерите и натиснете върху лупата, или натиснете бутона Enter от
клавиатурата. Word ще ви покаже всички съвпадения в текста.

Фигура 9: Команда Търсене, раздел Начало

Фигура 10: панел за навигация

Заместване на думи или фрази
По същия начин, по който се активира автоматичното търсене, може да получите достъп и до
автоматичното заместване.
За да заместите дадена дума, фраза, символ с друг/а отворете раздела Начало и натиснете върху
бутона Заместване, намиращ се в групата Редактиране (фигура 11). Ще се появи диалогов
прозорец Търсене и Заместване (фигура 12). В полето Търсене въведете текста, който трябва да
бъде заместен, а в полето Заместване въведете текста, с който желаете да се замести. Натиснете
бутона Заместване, за да заместите само първото съвпадение, което ще намери Word. Ако
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желаете Word да замести нявсакъде, където думата, която вече сте въвели се появява, натиснете
Заместване на всички.

Фигура 11: бутона Заместване, раздел Начало

Фигура 12: диалогов прозорец Търсене и Заместване

1.3

Как да принтираме документ

За да принтирате документ, отворете менюто Файл и изберете Принтирай. След това ще се
отвори страница Принтиране (фигура 13).
Тази страница позволява да зададете всички опции за принтиране. Най-важните от тях са:
●

Принтер: тук може да изберете наличните принтери, които да
използвате

●
●
●
●
●

Страници за принтиране: тази опция ви дава възможност да изберете
кои страници да принтирате
Копия: брой копия, които да принтирате
Комплектовани: принтиране на множество комплектикопия.
Принтиране: Принтиране на документа
Свойства на принтера: когато изберете тази опция се отваря
прозорец с настройките на принтера. Този прозорец е различен в зависимост от марката и
модела на избрания от вас принтер.
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Фигура 13: Принтиране

1.4

Работа с обекти

Microsoft Word ви дава възможност също да използвате различни „обекти”: чертежи,
изображения, графики, органограми, електронни таблици и др.
Тези обекти могат да се вземат от твърдия диск на компютъра, от външни поддържащи
устройства, като например флашка и CD-ROM, и т.н.
Когато обектите включват чертежи, неподвижни и движещи се изображения, текст, звуци, аудио,
филми и др. се наричат мултимедия.
Съществуват два основни типа графики, които се използват при създаването наWordдокумент:
чертежи и изображения.
Чертежите включват форми, криви, линии, WordArt обекти и CLIPART изображения. Те се
генерират от Microsoft Word или вече са инсталирани в програмата. Изображенията от друга
страна, са графични обекти, създадени от други приложения, и включват изображения и снимки.

Как да вмъкнем графика
Отворете раздела Вмъкване (Insert) и натиснете бутона Фигури (Shapes). Ще се появи падащо
меню, което показва всички графики, които може да използватекато основни елементи, за
създаването на чертеж (фигура 14).

19 | Page

Фигура 14:падащо меню Фигури (Shapes), раздел Вмъкване (Insert)

Вмъкване на изображение от файл
За да вмъкнете изображение от външен файл, следвайте инструкциите по-долу:
СТЪПКА 1: Отворете раздела Вмъкване (Insert) и изберете команда Снимки (Pictures)
(фигура 14)
СКЪПКА2: Ще се отвори диалогов прозорец. Отворете папката, където се намира
изображението, което желаете да вмъкнете.
СТЪПКА 3: Изберете изображението, като натиснете върху него с мишката.
СТЪПКА 4: Натиснете бутона Вмъкване (Insert)

Фигура 15: Илюстрации в раздела Вмъкване

Изтриване или редактиране на изображение или чертеж
За да изтриете изображение или чертеж е необходимо да го маркирате/изберете, като
използвате мишката и след това натиснете клавиша Del, намиращ се на клавиатурата на вашия
компютър/лаптоп.
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За да промените размера на дадено изображение или чертеж щракнете върху него. Около
изображението или чертежа ще се появи правоъгълник с 8 кръга (дръжки), с помощта на които
може да се намали или увеличи размера на изображението, както и да промените формата му.

Фигура 16: дръжки за оразмеряване на изображение

1.5

Маркирани и номерирани списъци

Microsoft Word може автоматично да създава маркирани или номерирани списъци.
За да създадете маркиран списък във вашия документ отворете раздела Начало и натиснете
бутона Bullets, в групата Абзац(Paragraph) или натиснете първия бутон, който се намира в групата
Paragraph, както е показано на фигура 17. Ще се създаде маркиран списък по подразбиране.
За да създадете номериран списък в документ, отворете раздела Начало и натиснете бутона
Номериране (Numbered) в групата Абзац (Paragraph) или натиснете втория бутон, който се
намира в групата Paragraph, както е показано на фигура 17. Ще се създаде номериран списък.
в групата.

Фигура 17: Групата Paragraph, раздел Начало
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1.6

Работа на файл

Отваряне на съществуващ документ
За да отворите вече съществуващ документ изберете раздела Файл (File), намиращ се до раздела
Начало. Ще се отвори падащо меню. Изберете командата Отвори (Open). Ще се появи диалогов
прозорец. (фигура 18)
Този диалогов прозорец ви позволява да изберете файла, който желаете да отворите.

Фигура 18: диалогов прозорец за отваряне на съществуващ файл

Запазване на документ
Запазване на файл за първи път
За да запазите файл за първи път след създаването му отидете на Файл (File) и изберете
командата Запази (Save) или Запази като (Save as). Ще се появи прозорец за запазване.
Този прозорец ви позволява да въведете следната информация за файла, който желаете да
запазите:
● Име на файла: името под което ще се запази файла
● Папка: в коя папка да се запази файла
● Вид на файла: тази опция ви дава възможност да изберете формат, в който да запазите
файла (това е много важно, в случай че файла трябва да се отваря с друга програма, освен
с Word)
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Фигура 19: прозорез Запазване като

Запазване на промени направени в документа
За да запазите направените от вас промени, отворете менюто Файл (File) и изберете командата
Запазване (Save).
Запазване на документа в различен от Word формат
Ако искате да запазите документ във формат, различен от този на Word, отворете менюто Файл
(File )и изберете командата Запази като (Save as). Ще се отвори диалогов прозорец за запазване,
от където може да изберете в какъв формат искате да запазите файла. (фигура 19)
Отворете падащото меню, което показва Word document и изберете новия формат на документа.
Word ви предлага няколко варианта:

● .docx- оригиналния файлов формат на Microsoft Word
● .pdf - формат на файл, който позволява само четене, без редактиране. Използва се за
разпространение на копия на документи

Затваряне на документ
За да затворите документ, отидете на менюто Файл (File) и изберете Затвори (Close). Ако са
правени някакви промени по документа след като последно е бил запазен, ще се появи диалогов
прозорец, който ще ви попита дали искате да запазите последните промени.
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1.7

Как да използвате функцията Помощ

Microsoft Word съдържа интерактивен наръчник, който ви дава възможност да научите как да
използвате програмата или да проверите някоя процедура по лесен начин.
За да използвате този наръчник е необходимо да въведете въпрос и полето за въпроси Question
Box, намиращо се в лентата с инструменти (фигура 20). Ще се появи падащо меню с
възможни отговори на вашия въпрос (фигура 21). Изберете една от възможните операции,
предложена ви от Word или отворете целия интерактивен наръчник, като изберете опцията Get
Help, намираща се в долната част на менюто.

Фигура 20: полето за въпроси Question Box многофункционалната лента

Фигура 21: падащо меню с отговори на въпрос в OnlineHelp

2

MICROSOFT EXCEL

Microsoft Excel е електронна таблица. Това е приложение, което ви позволява да въвеждате
данни и да използвате потенциала на компютъра. Също така то дава възможност да използвате
функции, които ви позволяват да преглеждате съдържащата се информация и да я обработвате
чрез изчисления и графики.
Работното пространство на електронната таблица е разделено на редове и колони. Пресичането
на ред и колона се нарича клетка.

Всеки ред е означен с число (1, 2 и т.н.), всяка колона е означена с буква (А, B и т.н.), а всяка
клетка с буква и число (A1, B2 и т.н.).
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1.1

Как да избираме клетки

За да изберете една клетка, просто кликнете върху клетката, за да я активирате. За да изберете
няколко клетки (група от съседни клетки), трябва да кликнете върху началната клетка и да
плъзнете курсора, като задържите левия бутон на мишката.

1.2

Как се избират редове и колони

За да изберете ред или колона, кликнете върху координатата на реда или колоната (номера или
буквата). Кликнете върху началния ред (колона) и плъзнете курсора, за да изберете група от
редове (колони).
За да изберете целия лист, кликнете върху горния ляв квадрат в пресечната точка на заглавията
на редовете със заглавията на колоните (Фигура 22).

Фигура 22: Избиране на всичко

1.3

Лента за формули

Непосредствено под лентата ще намерите полето за име (което на фигура 23 показва "А1",
координатите на активната клетка) и лентата за формули (която на фигура 23 показва "example" съдържанието на активната клетка).

Фигура 23: Многофункционална лента и лента за формули
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1.4

Типове данни

В клетката можете да въвеждате два вида данни: стойност (число или текст) или формула
(последователност от стойности, препратки на клетки, функции и математически оператори,
които генерират нова стойност).
За да въведете данни в клетка, кликнете върху клетката, в която искате да пишете - тя ще стане
активната клетка (съдържанието на активната клетка се показва и също може да се редактира от
лентата за формули), въведете желаната стойност или формула и натиснете клавиша Enter.

1.5

Как да настроите формата на данните

За да зададете формат на съдържанието на избрана клетка или група от клетки, отворете
раздела Начало, след това падащото меню Формат на числата и изберете желания формат
(Фигура 24 и Фигура 25).
Също така е възможно да зададете по-специфични формати, като използвате диалоговия
прозорец Форматиране на клетки (Фигура 26). За да отворите диалоговия прозорец
Форматиране на клетки, отворете падащото меню Формат на числата и изберете Още
числови формати (последния елемент на Фигура 25).

Фигура 24: Падащо меню Формат на числата в раздела Начало
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Фигура 25: Падащо меню Формат на числата
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Фигура 26: Диалоговият прозорец Форматиране на клетки

Бележка: По подразбиране всяка стойност попада в категорията Общи, която не дава
специфични характеристики за форматиране. В някои случаи обаче Excel автоматично
разпознава някои формати (напр. дати).

1.6

Някои типични проблеми с въвеждането на данни

Ако данните, въведени в клетка, са “по-дълги” в сравнение с ширината на клетката, могат да
възникнат следните ситуации:
•
•

Данните са цифрови: На тяхно място ще видите числото в експоненциална нотация или,
ако клетката е тясна, поредица от диез символи (####);
Данните са текстови: те ще продължат в следващата клетка, ако е празна; в противен
случай ще бъдат изрязани.

И в двата случая просто увеличете колоната, за да се появи оригиналния текст.
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1.7

Командите Отмени и Върни (Undo и Redo)

Excel използва същите команди като Word за отмяна или връщане; моля вижте Word раздела
Командите Отмени и Върни.

1.8

Как да вмъкнете и изтриете редове и колони

За да вмъкнете редове или колони, изберете реда или колоната, след който искате да вмъкнете,
като кликнете на номера на реда или на буквата на колоната. След това отворете раздела Начало
и натиснете командата Вмъкни в групата Клетки. (Фигура 27).
За да изтриете редове или колони, изберете реда или колоната, който искате да премахнете,
като като кликнете на номера на реда или на буквата на колоната. След това отворете раздела
Начало и натиснете командата Изтрий в групата Клетки (Фигура 27).

Фигура 27: Раздел Начало

1.9

Променете ширината на колоните или височината на редовете

За да разширите или стесните колона, поставете курсора вдясно от буквата на колоната (на
границата със съседната колона - Фигура 28), задръжте левия бутон на мишката и преместете
мишката наляво, за да стесните колоната или надясно, за да я разширите.
За да повишите или понижите ред, позиционирайте курсора под цифрата на реда (на границата
със съседния ред), задръжте левия бутон на мишката и преместете мишката нагоре, за да
намалите височината на реда, или надолу, за да я повишите.

Фигура 28: Показалец на мишката между колони E и F за промяна на ширината
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1.10 Как да копирате или премествате елементи
Excel използва същите команди като Word за копиране или преместване на елементи. Моля
вижте Word раздела Как да копирате или премествате елементи.
Бележка: Excel показва анимирана пунктирана граница около изрязаните или копираните клетки.
За да премахнете пунктираната граница, натиснете клавиша Esc на клавиатурата.

1.11 Как да изтриете съдържанието на клетката
За да изчистите само съдържанието на избрана клетка или група клетки, изберете клетката или
клетките и натиснете клавиша Delete на клавиатурата.
За да изчистите съдържанието и форматите на избрана клетка или група клетки, изберете
клетката или клетките, отворете раздела Начало и натиснете командата Изчисти. Тя ще отвори
падащо меню, което ви позволява да изберете кой тип съдържание да изтриете (Фигура 29).

Фигура 29: командата Изчисти в раздела Начало

1.12 Как да управлявате листове
Когато създавате нова папка на Excel, тя се създава с работен лист, наречен Лист1. Възможно е
да се добавят, премахват или преименуват листове.
За да промените на името на работен лист, щракнете с десен бутон върху името на листа и от
контекстното меню, което се отваря, изберете Преименуване (Фигура 30).

За да изтриете работен лист, кликнете с десния бутон на мишката върху името на листа и от
контекстното меню, което се отваря, изберете Изтрий (Фигура 30).
За да добавите работен лист, просто кликнете върху знака “+” от дясната страна на листовете.
За да промените активния работен лист, просто кликнете върху името на листа, който искате да
активирате.
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Фигура 30: Контекстно меню с опции за управление на листа

1.13 Как да форматирате съдържанието на клетките
След като вмъкнете данните в електронната таблица, можете да форматирате клетките, за да ги
направите по-четливи или да подобрите тяхното отпечатване.
Можете да приложите един и същи формат на няколко клетки наведнъж, без да се налага да го
прилагате на всяка една клетка. Просто изберете групата от клетки, преди да приложите
форматирането.

Формат на знаците в клетката
За да форматирате символи, използвани в клетка (или група от избрани клетки), кликнете върху
клетката или групата от клетки, отворете раздела Начало и изберете желаните формати от
групата Шрифт (Фигура 31).

Фигура 31: Групата Шрифт в раздела Начало
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Променете подравняването и ориентацията на текста
За да промените подравняването или ориентацията на текста в клетка или група от избрани
клетки, кликнете върху клетката или групата клетки, отворете раздела Начало и изберете
желаните формати от групата Подравняване (Фигура 32).

Фигура 32: Група Подравняване в раздела Начало

Как да добавите цвят на запълване към клетките
За да форматирате фона на клетка или група от избрани клетки, кликнете върху клетката или
групата клетки, отворете раздела Начало и натиснете командата Цвят на запълване в групата
Шрифт (Фигура 33). След което изберете желания цвят от падащо меню.

Фигура 33: Командата Цвят на запълване в раздела Начало
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1.14 Как да правим изчисления
Въвеждане на прости формули в клетка
Можете да вмъкнете формула в клетка, като просто я въведете в клетката: първо трябва да
въведете символа “=” и след това трябва да напишете израза за изчисляване.
Изчислението се извършва от ляво на дясно. Първо се изчисляват умножението и делението,
след това прибавянето и изваждането. Може, ако е необходимо, да се използват скоби.

Пример: = 3 * (45 + 17)
Можете също да използвате препратки към клетки, които съдържат данни
Пример: = A1 * (B2 + C2)
Бележка: Клетката ще покаже резултата от изчислението. Формулата ще остане видима в лентата
за формули.

Как да вмъкнете функции
За да вмъкнете функции в Excel, кликнете върху командата Вмъкване на функция

в лентата за

формули (Фигура 34). Ще се появи диалоговият прозорец Вмъкване на функция (Фигура 35).
Изберете категорията, към която принадлежи функцията или потърсете функцията, като въведете
кратко описание. След това изберете функцията, която ще се използва (пример: SUM), и
натиснете бутона OК, за да потвърдите избора и отворите диалоговия прозорец Аргументи на
функцията (Фигура 36).
В диалоговия прозорец Аргументи на функцията въведете аргументите на функцията (типът и
броят на аргументите зависят от избраната от вас функция), след което натиснете бутона OК, за
да потвърдите операцията.
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Фигура 34: Вмъкване на функция в лентата за формули

Фигура 35: Диалогов прозорец Вмъкване на функция
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Фигура 36: Диалогов прозорец Аргументи на функцията

Примери с функцията SUM
=SUM(3; 2) е равно на 5
=SUM(A1; A2) е равно на сумата от стойностите в клетките A1 и A2

Често срещани съобщения за грешки при формули
Полезно е да знаете най-често срещаните съобщения за грешки, които Excel ни показва след
вмъкване на функция:
•
•
•
•
•
•

#DIV/0!
Функцията показва деление на 0
#ND липсва необходима стойност за изчислението
#NAME? Името на функцията е неправилно
#NUM!
Невалиден тип число за функция
#REF!
Функцията съдържа неправилна препратка
#VALUE! Невалидна стойност, например текст вместо число

1.15 Как да отпечатате документ
Excel използва същите команди като Word за отпечатване на документ. Моля вижте Word
раздела Как да отпечатате документ.
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1.16 Как да използвате функцията Помощ
Excel използва същите команди като Word за достъп до функцията Помощ. Моля вижте Word
раздела Как да използвате функцията Помощ.

1.17 Управление на файлове
Как да отворите съществуващ документ
Excel използва същите команди като Word за отваряне на файл. Моля вижте Word раздела Как
да отворите съществуващ документ.

Как да запазите документ
Запишете файл за първи път
Excel използва същите команди като Word за записване на файл. Моля вижте Word раздела
Запишете файл за първи път.
Запазване на промените във файл
За да запишете промените, запазвайки текущия документ в предишното копие, отворете менюто
Файл и изберете Запиши.
Запазете във формат, различен от Excel
За да запазите документ във формат, различен от Excel, отворете менюто Файл и изберете
команда Запиши като. Ще се появи прозорецът Запиши като (Фигура 37).
Отворете падащото меню, което съдържа Работна книга на Excel и изберете новия файлов
формат. Най-използваните формати са:
● .xlsx оригиналния файлов формат на Microsoft Excel
● .pdf формат само за четене, използван за разпространение на копия на документи
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Фигура 37: Прозорецът Запиши като

Как да затворите документ
За да затворите отворения документ, отворете менюто Файл и изберете Затвори. Ако файлът е
бил модифициран след последното записване, ще се появи прозорец, който ще пита дали искате
да запишете последните промени.

2

MICROSOFT POWERPOINT

Microsoft Office PowerPoint е програма за презентации. Тя се използва главно за презентиране на
проекти, идеи и съдържание, които могат да включват текст, изображения, графики, филми,
аудио. Всичко това може да се представи с анимации на високо ниво.

2.1

Как да създадете презентация

Презентацията е набор от елементи, наречени слайдове. Всеки слайд може да съдържа текст,
изображения, филми и друг вид мултимедийно съдържание.
За да създадете слайдшоу, просто добавете слайдове/страници към презентацията, върху която
работите. За да добавите слайд, отворете раздела Начало и изберете желаното оформление от
падащото меню (Фигура 38). Новият слайд ще бъде добавен към презентацията.
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Фигура 38: Командата Нов слайд в раздела Начало

Как да добавите текст към слайд
Слайдовете съдържат области, наречени текстови полета, които могат да съдържат текст. За
да добавите текст, просто кликнете в желаното текстово поле и напишете текста.

Как да добавите мултимедийно съдържание към слайд
За да добавите мултимедийно съдържание, отворете раздела Вмъкване и изберете желания вид
съдържание от групите Изображения, Илюстрации (Фигура 39) или Мултимедия (Фигура 40).

Фигура 39: Групите Изображения и Илюстрации в раздела Вмъкване
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Фигура 40: Групата Мултимедия в раздела Вмъкване

2.2

Как да създадете фотоалбум

PowerPoint може да създаде фотоалбум, съдържащ ваши собствени снимки.
За да създадете фотоалбум отворете раздела Вмъкване и изберете Фотоалбум (Фигура 41). Ще
се появи диалоговият прозорец Фотоалбум (Фигура 42). Натиснете бутона Файл/Диск, за да
отворите диалоговия прозорец за избор на файл. Изберете желаните снимки и потвърдете. След
това натиснете бутона Създай и фотоалбумът ще бъде автоматично генериран.

Фигура 41: Командата Фотоалбум в раздела Вмъкване
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Фигура 42: Диалоговият прозорец Фотоалбум

2.3

Как да покажете презентация

PowerPoint може да покаже слайдовете по няколко начина. Основните начини са: редактор и
слайдшоу. Редактор е изгледът, използван за създаване и редактиране на презентация.
Слайдшоу е изгледът, използван за прожектиране на презентацията.
За да стартирате слайдшоу, отворете раздела Слайдшоу и изберете От началото (Фигура 43).

Фигура 43: Командата От началото в раздела Слайдшоу
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2.4

Командите Отмени и Върни (Undo и Redo)

PowerPoint използва същите команди като Word за отмяна или възстановяване на команди.
Моля вижте Word раздела Командите Отмени и Върни.

2.5

Как да копирате или премествате елементи

PowerPoint използва същите команди като Word за копиране или преместване на елементи.
Моля вижте Word раздела Как да копирате или премествате елементи.

2.6

Как да отпечатате документ

PowerPoint използва същите команди като Word за отпечатване на документ. Моля вижте Word
раздела Как да отпечатате документ.

2.7

Как да използвате функцията Помощ

PowerPoint използва същите команди като Word за достъп до функцията Помощ. Моля вижте
Word раздела Как да използвате функцията Помощ.

2.8

Управление на файлове

Как да отворите съществуващ документ
PowerPoint използва същите команди като Word за отваряне на файл. Моля вижте Word раздела
Как да отворите съществуващ документ.

Как да запазите документ
Запишете файл за първи път
PowerPoint използва същите команди като Word за записване на файл. Моля вижте Word
раздела Запишете файл за първи път.
Запазване на промените във файл
За да запишете промените, запазвайки текущия документ в предишното копие, отворете менюто
Файл и изберете Запиши.
Запазете във формат, различен от PowerPoint
За да запишете документ във формат, различен от PowerPoint, отворете менюто Файл и изберете
командата Запиши като. Ще се появи прозорецът Запиши като (Фигура 44).
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Отворете падащото меню, което съдържа Презентация на PowerPoint, и изберете новия файлов
формат. Най-използваните формати са:
● .pptx оригиналния файлов формат на Microsoft PowerPoint
● .pdf формат само за четене, използван за разпространение на копия на документи

Фигура 44: Прозорецът Запиши като

Как да затворите документ
За да затворите отворения документ, отворете менюто Файл и изберете Затвори. Ако файлът е
бил модифициран след последното записване, ще се появи прозорец, който ще пита дали искате
да запишете последните промени.

3

СНИМКИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ

3.1

Редактиране на снимки (приложение Снимки на Microsoft)

За да редактирате снимки, има голям брой програми, от които може да изберете (например
Adobe Photoshop, The gimp и др.). Тези програми са много добри за редактиране и управление на
изображения, но не са лесни за научаване и затова са по-подходящи за професионалисти. За
изпълнение на обичайни ежедневни задачи, има приложение, включено в Windows 10, наречено
Снимки. Ако не е инсталирано на вашия компютър, то е достъпно безплатно в магазина на
Microsoft, който можете да намерите в главното меню на Windows. Ето как да го отворите:
СТЪПКА1: Кликнете с левия бутон върху иконата за търсене

в долния ляв ъгъл на екрана.

СТЪПКА2: Напишете: снимки
СТЪПКА3: Кликнете с левия бутон върху Снимки
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Фигура 45: Приложение Снимки на Microsoft

Алтернативен начин да видите изображение директно с това приложение:
СТЪПКА1: Кликнете с десния бутон върху изображението, което искате да редактирате
СТЪПКА2: Kликнете с левия бутон на мишката върху Отвори с
СТЪПКА3: Кликнете с левия бутон върху Снимки
Бележка: Ако Снимки е зададена като програма по подразбиране за управление на
изображения, достатъчно е да кликнете два пъти върху изображението.

Архивиране: най-добри практики
Управлението на снимки е лесно и забавно, но понякога трябва да се върнете към оригиналната
версия на изображението. Това не е възможно, ако сте направили промени в оригиналното
изображение. Затова най-добре е да правите резервно копие на файла, който искате да
редактирате. Това означава да създадете копие на оригиналния файл, преди да започнете
процеса на редактиране.
Има два бутона за Записване в приложението Снимки:
● Запиши (ще презапише текущия файл)
● Записване на копие (приложението отваря диалоговия прозорец Запиши като, за да
запишете копие на файла в избрано от вас място)

43 | Page

Режим на преглед: Увеличаване и завъртане
При отваряне на изображение със Снимки се показва следния прозорец:

Фигура 46: Изображение, отворено с Microsoft Снимки

За да видите други изображения от същата папка, не е необходимо да затваряте текущото и
отваряте следващото изображение. Вместо това можете да изберете една от алтернативите подолу:
● Превъртете с колелото на мишката нагоре или надолу, за да видите предишното или
следващото изображение.
● Използвайте стрелките на клавиатурата "надясно" или "наляво".
● Използвайте стрелките в прозореца на приложението, близо до дясната или лявата
граница (ще се покаже стрелка, когато курсора на мишката се премести най-вляво или
най-вдясно).
Когато преглеждате изображение, можете да извършвате:
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● Мащабиране: кликнете върху иконата на лупа с плюс

в горната част на екрана. Ще се

появи плъзгач. Премествайки го хоризонтално можете да увеличите или намалите
мащаба.
● Завъртане: Кликнете върху стрелката, която е по посока на часовниковата стрелка
(вдясно от лупата с плюс). Всяко кликване ще завъртя изображението на 90 градуса.
Бележка: Мащабирането и завъртането на изображения по този начин няма да повлияе на
файла, а само на неговия изглед.

Режим Преглед: Запазване на копие с променени размери
Ако имате снимка и искате да я използвате (или да я споделите) в друг размер, е лесно да
промените размерите ѝ. Когато изображението се преглежда:
СТЪПКА 1:

Кликнете с левия бутон на трите точки в горния десен ъгъл на приложението

Снимки.
СТЪПКА 2:

В менюто изберете Преоразмери с левия бутон на мишката.
В центъра ще се появи прозорец:

Фигура 47: Диалогов прозорец Преоразмеряване на изображение

Сега можете да изберете новия размер според конкретната цел. Приложението Снимки предлага
различни размери, свързани с конкретни задачи и цели. Ако текущото изображение е с по-малък
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размер от дадена опция, опцията (размера) ще бъде деактивирана. Причината за това е, че
преоразмеряването само ще намали качеството на оригиналното изображение.
Наличните опции са:
● (S) – Small, 0,25 Мегапиксела. За снимки на профили и умалени снимки.
● (M) – Medium, 2 Мегапиксела. За имейли и съобщения
● (L) – Large, 4 Мегапиксела. За преглед на монитор
Когато кликнете върху някоя от опциите, ще се отвори диалогов прозорец Запиши като, за да
запишете преоразмереното копие.

Режим Преглед: Извличане на информация за изображенията и преименуване на
файлове
Директно вътре в програмата, когато преглеждате изображения:
СТЪПКА1: Кликнете с левия бутон на трите точки (. . .) в горния десен ъгъл.
СТЪПКА2: В менюто изберете Информация за файла, като щракнете с левия бутон на
мишката върху него.
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Фигура 48: Диалогов прозорец Информация за файла

Диалоговият прозорец Информация за файла ще се появи вляво, показващ данните на
изображението. Можете да преименувате файла, като редактирате текущото име на файла в
полето Име на файла. Когато кликнете върху Затвори, диалоговият прозорец ще бъде затворен.
Този метод за преименуване на файлове може да бъде полезен за организиране на
изображения.

Режим на редактиране
Има няколко възможни опции за редактиране на изображение с приложението на Microsoft
Снимки.
Можете да редактирате изображението директно, като използвате контекстното меню.
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СТЪПКА1: Кликнете с десния бутон на мишката върху изображението, което искате да
редактирате.
Изберете с левия бутон на мишката опцията Редактиране със "Снимки".
Когато изображението се преглежда чрез приложението на Microsoft Снимки
СТЪПКА1: Кликнете с левия бутон на мишката върху бутона Редактиране и създаване.
СТЪПКА2: Кликнете с ляв бутон върху Редактиране.
Изображението ще се отвори в режим на редактиране и ще имате достъп до инструментите за
редактиране вдясно от изображението.

Фигура 49: Изображение, отворено в режим на редактиране, с инструменти, показани вдясно
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Режим на редактиране: Изрязване и завъртане
В режим на редактиране можете да изрежете и завъртите изображението за постоянно:
СТЪПКА 1: Кликнете с левия бутон върху бутона Изрязване и завъртане.

Фигура 50: Инструменти за изрязване и завъртане

Тук можете да намерите следните инструменти за редактиране:
● Пропорция: позволява да изберете от предварително зададени опции (4:3, 16:9, квадрат,
портрет).
● Обърни: Обърнете изображението отдясно наляво.
● Завъртане: Както се вижда в режим на преглед, всяко кликване завърта изображението
на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка.
Между изображението и инструментите може да има вертикална пунктирана лента с кръгъл
курсор. Когато го плъзнете нагоре и надолу, можете да наклоните изображението от +45° до -45°.
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Прозрачният или „ярък” правоъгълник с кръгли бели ъгли се нарича „изрязан правоъгълник”. Той
показва преглед на размера на изрязаното изображение. Когато щракнете върху Готово, частта
от изображението извън правоъгълника, която е засенчена, ще бъде изрязана.

Можете също така да прoмените размера на този правоъгълник по време на изрязване на
изображението. Когато кликнете върху ъглите, задържите и влачите курсора, "яркият"
правоъгълник ще бъде преоразмерен до желания от вас размер. Когато щракнете върху Готово,
затъмнената част от изображението ще бъде изрязана.
Ако направите грешка, просто кликнете върху Нулиране, за да отмените промените и
възстановите изображението.
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Фигура 51: Изрязване на завъртяно изображение

Размерът на „изрязания правоъгълник“ е ограничен от размера на оригиналното изображение.
Това означава, че не можете да изрежете извън изображението. Ако имате достатъчно място,
можете да премествате изображението в правоъгълника, като кликвате с левия бутон върху него
и след това го плъзгате до желаното от вас място.
Когато кликнете върху Готово, приложението Снимки ще се върне в режим редактиране. След
това можете да изпълните командата Запиши или Записване на копие на редактираното
изображение. Също може да отмените всички промени чрез бутон Отмени всички и да се
върнете към оригиналното изображение.
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Режим на редактиране: Подобряване и филтриране
Изображение може да бъде подобрено чрез коригиране на няколко параметъра, като светлина,
цвят, яснота и винетиране. Филтри са предварително зададени нива на тези параметри, запазени
с име, което лесно може да бъде запомнено и да бъде приложено на различни снимки, за да се
получат същите ефекти.
Подобряване е автоматичен филтър, който балансира параметрите на текущото изображение.
Затова различните изображения получават различни подобрения, които правят изображението
да изглежда "по-добре".
Подобряване на изображението в режим на редактиране:
СТЪПКА 1: Кликнете върху Подобряване на вашата снимка.
СТЪПКА 2: Настройте автоматичния филтър, като преместите линията отляво надясно:
наличните стойности са от 0 до 100.

Фигура 52: Подобряване на вашата снимка

В режим на редактиране можете да приложите филтър върху изображение, който да изберете от
десния панел. Нивото на регулиране (интензивност на филтъра) се показва като хоризонтална
лента и има цифрова стойност от 0 до 100. Плъзнете хоризонталната лента напред-назад, за да
прегледате резултата.

Настройка: Светлина, цвят, яснота и винетиране
В случай, че не ви харесват предварително зададените филтри, възможно е ръчно да настроите
наличните параметри:
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● Светлина: Промяна на осветеността на изображението.
● Цвят: Промяна на интензитета на цветовете.
● Яснота: Променете отчетливостта на изображението, от замъглено до ясно.
● Винетиране: Нанесете сянка върху ъглите, за да получите светлинен ефект в центъра на
изображението.
Преместете нивата на лентата, за да прегледате резултатите. Наличната стойност е от -100 до
100.

Настройка: Червени очи
Ефектът на червените очи се получава, когато при заснемането на човек или животно се използва
фотографска светкавица много близо до обектива на камерата (както при повечето компактни
фотоапарати) при ниска осветеност. (Уикипедия, 2018)
За да използвате инструмента Червени очи, просто кликнете върху червените зеници. За
съжаление подобрението не е много прецизно, но в комбинация с инструмента Подобряване
резултатът е доста добър.

Фигура 53: Ефект червени очи (Wikipedia 2018)
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Фигура 54: Корекция на ефекта червени очи

Настройка: Коригиране на място
Коригиране на място е прост инструмент за редактиране, който можете да използвате, за да
премахнете несъвършенства в изображението.
СТЪПКА 1: Изберете Коригиране на място.
СТЪПКА 2: Кликнете един път (или повече, ако е необходимо) върху несъвършенството
(мястото, което искате да коригирате).
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Фигура 55: Снимка с бенка отляво

Фигура 56: Снимка без бенка, отстранена чрез инструмента "Коригиране на място"
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3.2

Редактиране на видеоклипове (Приложение Снимки на Microsoft)

Създайте нов видеоклип с музика
Моето лично предложение за лесно използване на този инструмент: създайте нова папка
предварително и копирайте всички видеоклипове и снимки, които искате да включите във
видеоклипа, преди да започнете с създаването / редактирането на видеоклипа. За този пример
създадох подпапка „Моето първо видео“ в папката „Картини“ на Windows.
СТЪПКА 1: Отворете приложението Снимки на Microsoft
СТЪПКА 2: Кликнете с левия бутон върху Папки и потърсете и отворете папката, която сте
създали. В моя случай щраквам върху „Снимки“ и след това върху „Моят първи
видеоклип“
СТЪПКА 3: Кликнете върху Създаване и след това изберете Персонализиран видеоклип с
музика.

Фигура 57: Въведете името на видеоклипа (напр. „SeniorsGoDigitalSampleVideo“), след което натиснете „OK“
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Фигура 58: Основен прозорец на инструмента "Създаване на видеоклип с музика"

Библиотека на проекта
Библиотека на проекта е раздел с всички медийни файлове, които ще се използват във
видеоклипа ви. Подготвяйки папката предварително, както бе предложено, библиотеката трябва
да съдържа всички файлове, необходими за филма. В този случай папката се нарича “Моят първи
видеоклип” и съдържа 2 изображения.
За да добавите допълнителни файлове в библиотеката, изпълнете следните стъпки:
СТЪПКА 1: Кликнете върху Добави, след това изберете От този компютър
СТЪПКА 2: Прегледайте папките, за да изберете един или повече файлове, като задържите
натиснат клавиш CTRL от клавиатурата.
СТЪПКА 3: Кликнете върху Отвори.
СТЪПКА 4: Повторете стъпки 1 и 2, за да добавите още изображения и видеоклипове.
За да премахнете файлове от библиотеката:
СТЪПКА 1: Кликнете с десния бутон върху елемента и след това кликнете върху Премахване.
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Табло с истории
Таблото с истории е последователността от файлове, които ще се възпроизвеждат по време на
видеоклипа. Когато подготвяте папката предварително, както бе предложено, таблото с истории
се попълва с всички файлове от папката. В този случай папката е “Моят първи видеоклип”,
съдържаща 2 изображения.
Когато добавяте елемент в Библиотеката, елементите няма да се поставят автоматично в
таблото с истории.
За да добавите елемент към таблото с истории, следвайте тази стъпка:
СТЪПКА 1: Плъзнете елемента от Библиотеката до желаното място в таблото с истории
За да премахнете елемент:
СТЪПКА 1: Преместете курсора към елемента в таблото с истории и след това кликнете
върху „X“, за да го премахнете от историята
Бележка: Можете да добавите едно и също изображение повече от един път в таблото с истории.

Визуализация на видеоклипа
Вдясно от Библиотеката на проекта ще намерите визуализацията на видеото. Под
визуализацията можете да намерите в този ред:
● Бутон Изпълни / Пауза
● Време на текущо гледане
● Времева лента на видеото (може да се плъзга напред и назад с кръглия курсор)
● Общо време на видеоклипа
● Превключване на цял екран
По време на изпълнението на видеото, кръглият курсор върви напред по времевата лента. По
същото време в таблото с истории се показват активните елементи. Когато изберете елемент от
таблото с истории, курсорът се придвижва към началното време, когато се появява избраният
елемент.

Табло с истории: Продължителност, преоразмеряване, текст, движение
Всеки елемент от таблото с истории може да се редактира:
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● Продължителност: колко дълго (в секунди) се показва даден елемент. Предлага се само за
изображения.
● Преоразмеряване: Каква част от изображение/видео се показва във видеото. По
подразбиране функцията за преоразмеряване намалява изображенията, за да се вмъкнат
в размера на рамката, като се добавят черни "правоъгълници" (от двете страни на
елемента). Също така е възможно да се премахнат тези "правоъгълници" или да се
изрежат самите изображения.
● Текст: Позволява ви да вмъкнете анимиран текст (със същата продължителност като тази
на елемента).
● Движение: Позволява да добавите видео ефект към избрания елемент (със същата
продължителност като тази на елемента).
Не можете да удължите продължителността на даден видео елемент. Но можете да използвате
инструмента Скриване на части, за да изрежете/намалите дължината на този видео елемент.

Фигура 59: Скриване на части: инструмент за изрязване на видео чрез избор на начална и крайна точка
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Как да добавите текст към таблото с истории

Фигура 60: Табло с истории - добавяне на текст

СТЪПКА 1: Изберете елемент от таблото с истории.
СТЪПКА 2: Кликнете върху иконата Текст.
СТЪПКА 3: Въведете вашия текст в полето, намиращо се в горната дясна част на екрана.
СТЪПКА 4: Изберете стил на текста от съществуващите стилове в десния панел.
СТЪПКА 5: Изберете оформление на текста; намира се в долната част на десния панел.
По време на тези стъпки можете да преглеждате и променяте избора си, докато останете
доволни от резултата.
СТЪПКА 6: Кликнете върху Готово.
Как да добавите видео ефект към елемент от таблото с истории

Фигура 61: Табло с истории - добавяне на видео ефект към елемент

СТЪПКА 1: Изберете елемент от таблото с истории.
СТЪПКА 2: Кликнете върху иконата Движение.
СТЪПКА 3: Изберете видео ефект от съществуващите възможности в десния панел.
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По време на тези стъпки можете да преглеждате и променяте избора си няколко пъти, докато ви
хареса.
СТЪПКА 4: Кликнете върху Готово.
Как да добавите музика към видео

Фигура 62: Добавяне на музика към видеоклипа

За да добавите музика към видеоклипа си:
СТЪПКА 1: Кликнете върху иконата Добавяне на препоръчана музика в главния прозорец.
СТЪПКА 2: Изберете един от препоръчаните музикални елементи. (Той се приспособява към
дължината на видеоклипа ви.)
СТЪПКА 3: Кликнете върху иконата Пускане на визуализацията

вляво от името на

елемента, за да чуете част от него.
СТЪПКА 4: Изберете Синхронизиране на видеоклипа с ритъма на музиката.
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СТЪПКА 5: Задайте сила на звука на музиката.
СТЪПКА 6: Кликнете върху Готово.
Бележка: Опцията „Тази музика се адаптира към дължината на видеоклипа ви“ е достъпна само с
препоръчана аудио извадка. Ако възнамерявате да използвате друга музика за видеоклипа си,
ви е необходим аудио файл с подобна дължина като пълната дължина на видеоклипа ви.
Бележка: Опцията „Синхронизиране на видеоклипа с ритъма на музиката“ може автоматично да
променя продължителността на елементите, за да синхронизира музикалния ритъм чрез
променяне на елементи от таблото с истории.
Запазване на видеоклип: Експортиране
Когато всичко е готово, е време да експортирате създаденото видео. Следвайте тези стъпки:

Фигура 63: Експортиране на видео

СТЪПКА 1: Кликнете върху иконата Експортиране на видео файл, който може да се
споделя.
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СТЪПКА 2: Изберете правилния размер според целта, с която ще използвате видеоклипа:
● S - Най-бързо задеждане, най-добър за имейл и малки екрани.
● M - Най-добър за споделяне онлайн.
● L – Най-продължително качване, най-добър за големи екрани.
СТЪПКА 3: Изчакайте докато компютърът обработи видеото. Когато е готово, ще се отвори
прозорец с визуализация на видеото. Тук можете да щракнете върху Преглед във
файлов мениджър, за да отворите папката, в която файлът е бил запазен.

Как да изрежете част от видеоклипа
СТЪПКА 1: Кликнете с десния бутон върху видеоклип. В контекстното меню изберете
Отвори с.
СТЪПКА 2: Кликнете с левия бутон върху Снимки.
СТЪПКА 3: Кликнете върху Редактиране и създаване и изберете Изрежи.

Фигура 64: Изрязване на видео
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СТЪПКА 4: В лентата за времетраене на видеоклипа изберете областта на изрязване, като
плъзнете белите кръгли селектори, които са на лентата, за да изрежете ненужните
части.
СТЪПКА 5: Пуснете видеото, за да проверите резултата.
СТЪПКА 6: Кликнете върху Запиши копие.
Инструментът за изрязване ще запази нов файл в същата папка, добавяйки суфикс "_trim" към
името на файла.

Как да изрежете вътрешна част от видеото
В случай, че искате да изрежете част в средата на видео, трябва да използвате малък „трик“.
Следвайте тези стъпки като използвате инструмента за създаване:
СТЪПКА 1: Кликнете с десния бутон върху видеоклипа и след това върху Отвори с от
менюто.
СТЪПКА 2: Кликнете с левия бутон върху Снимки.
СТЪПКА 3: Кликнете върху Редактиране и създаване и след това изберете Създаване на
видеоклип с текст.
СТЪПКА 4: Дайте име за видеоклипа (напр. „Отрязан видеоклип“)
СТЪПКА 5: Плъзнете видеоклипа два пъти от библиотеката на проекта към таблото с
истории, за да имате две копия на едно и също видео.
СТЪПКА 6: Изберете първото видео на таблото с истории и след това кликнете върху
Изрежи.
СТЪПКА 7: Изрежете втората част на видеоклипа, като регулирате / движите само десния
курсор. По този начин вие запазвате началната част на видеоклипа. Кликнете върху
Готово.
СТЪПКА 8: Изберете второто видео от таблото с истории и след това кликнете върху Изрежи.
СТЪПКА 9: Изрежете първата част на видеото, като регулирате / движите само на левия
курсор. По този начин запазвате последната част от видеоклипа. След това кликнете
върху Готово.
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СТЪПКА 10: Проверете резултата като прегледате видеото. Кликнете върху Експортиране на
видеофайл, който може да се споделя и изберете желания размер.

Фигура 65: Изрязване на централна част от видеоклип, като се използва два пъти един и същ файл
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Как да обедините няколко видеоклипа в едно
За да слеете два или повече видеоклипа, могат да се използват началните стъпки, описани в
Създаване на видео с музика. Първо създадайте папка с видеоклиповете, които искате да
обедините. В този пример е създадена подпапка в папката "Картини", наречена "Видеоклипове
за сливане".
СТЪПКА 1: Отворете приложението на Microsoft Снимки
СТЪПКА 2: Кликнете с левия бутон върху Папки, потърсете папката, която сте създали, и я
отворете. В моя случай кликвам върху „Картини“, след това върху „Видеоклипове за
сливане“
СТЪПКА 3: Кликнете върху Създаване, след което изберете Персонализиран видеоклип с
музика.
СТЪПКА 4: Въведете името на видеоклипа (напр. „SeniorsGoDigitalMergedVideo“), след което
кликнете върху OK.
СТЪПКА 5: Проверете резултата като го прегледате. Кликнете върху Експортиране на
видеофайл, който може да се споделя и изберете желания размер.
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Фигура 66: Обединяване на няколко видеоклипа в един

Бележка: По време на тази операция можете да изрязвате части от всеки видеоклип.
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