
Организация на информацията под Windows – папки и файлове 

  

1    Дискови устройства 

Информацията в компютъра се съхранява върху диск (гъвкав или твърд). Дискът се върти, така 
че да може да се пише или чете от него чрез подходящо техническо средство за работа с 
носителя на информация. Устройството, което всъщност развърта диска, наричаме дисково 
устройство (disk drive). Най-често това устройство се означава с една буква от латиницата. За 
флопидисково устройство се използват буквите А и В. 

 Повечето от нещата се съхраняват на твърд диск, който обикновено се нарича диск С и има 
много по-големи възможности за съхраняване на информация. Той е инсталиран неподвижно 
вътре в компютъра и не се вижда. Възможно е да се инсталират и други устройства към 
компютъра, които също трябва да разполагат с логически наименования, по които системата да 
ги разпознава и да организира работата си с тях. Например, устройство за четене от компакт 
диск (CD-ROM устройство) може да включите към компютърната система и за нея то да е 
устройство D. 

 За да видите всички устройства, които са инсталирани на даден компютър, щракнете два пъти 
върху иконата My Computer от Desktop. Отваря се прозорец със същото име и в него са 
показани иконите на всички инсталирани устройства. 

  

2     Файлове (Files) 

Файлът представлява информация, която може да бъде някакъв документ, писмо, програма и 
всичко друго. Може да се запише върху произволен носител на информация или да се разположи 
в паметта на компютъра. Той се характеризира с: 

-   Име до 256 символа (лат. и кир.), без специални символи (!,*,”,”,/,?) 

-   Тип (разширение)до 3 символа – определя типа на файла (текст, графика и други) зависи от 
записаната в него информация, от нейното естество и предназначение за по- нататъшна 
експлоатация. Примери:  

*.TXT – обикновен текстов файл; 
*.DOC – документ на Word 
*.XLS – документ на Excel 
*.BMP, *.JPG, *.PCX, *.TIF, *.GIF – графични файлове 
*.AVI, *.MPG, *.VCD – видео филми 
*.MID, *.WAV, *.MP3 – звукови файлове 
*.HTM, *.HTML – документи за интернет 
*.EXE, *.COM, *.BAT – изпълними файлове (програми) 

-   Дължина дава представа за количеството информация, записана във файла и измервана в 
байтове. 

-   Път на достъп е обозначение на истинското местоположение на информацията върху 
носителя.  



  

3     Папки (Folders) 

Един твърд диск или компактдиск може да съхранява стотици, хиляди файлове с информация. 
Необходимо е те да са организирани по групи, за да можем лесно да ги откриваме и да работим с 
информацията записана на тях. Тези групи наричаме папки или директории Много от папките се 
създават автоматично при инсталация на нова програма и за това се грижат системата и 
инсталационната програма.  

  Ако отворите иконата на устройство С, ще се покаже прозорец с имената на папките и 
файловете, които са записани на магнитния носител, поставен в това устройство. Всяка една 
папка, освен файлове, може да съдържа и други папки, наречени нейни под папки. Организирани 
са на дървовиден йерархичен принцип. Адресът на файл, разположен върху даден носител на 
информация, включва логическото наименование на устройството, в което е поставен носителя и 
последователността от подчинени папки, описващи пътя на достъп до необходимата ни под 
папка. 

4   Действия с файлове и папки 

1. Създаване на нови папки 
 
І начин 
1. От менюто File избираме командата New и след това Folders 
2. Даваме име на новата папка и потвърждаваме чрез Enter или чрез щракване с левия 

бутон на мишката върху бялото поле на прозореца. 
 
 
ІІ начин 
1. десен бутон върху бялото поле на прозореца 
2. команда New 
3. Folder 
4. Даваме име на новата папка и потвърждаваме чрез Enter или чрез щракване с левия 

бутон на мишката върху бялото поле на прозореца. 
 
 

2. Изтриване на папки и документи 
 

І начин 
1. Маркираме обекта 
2. От менюто File избираме Delete 
3. Появява се прозорец, който иска да потвърдим изтриването 
 
ІІ начин 
1. Десен бутон върху обекта 
2. Избираме командата Delete 
 
ІІІ начин 
1. Маркираме обекта 
2. Delete от клавиатурата 



 
 
3. Преименуване на папки и документи 
 
І начин 
1. Маркираме обекта 
2. От менюто File избираме Rename 
3. Даваме ново име на папката и потвърждаваме 
 
ІІ начин 
1. Десен бутон върху обекта 
2. Избираме командата Rename 
 
ІІІ начин 
1. Маркираме обекта 
2. Изчакваме малко и щракаме върху името на обекта 

 
4. Изпразване на коша (Recycle Bin) 

 
1. Отваряме коша 
2. От меню File избираме командата Empty Recycle Bin 
3. Потвърждаваме изтриването с Yes/No 

 
5. Преместване на папки и файлове 
1. Маркираме папката или файла, който ще местим и чрез десния бутон на мишката 

изтегляме обекта върху мястото, където искаме да го оставим 
2. Освобождаваме бутона на мишката и се появява обектно меню 
3. Избираме командата Move here 
 
Преместването на папки и файлове  става и чрез: 
- монюто Edit-Cut и след това Edit-Paste 
- бутоните Cut и Paste от лентата с инструментите 
 
6. Копиране на папки и файлове 
4. Маркираме папката или файла, който ще копираме и чрез десния бутон на мишката 

изтегляме обекта върху мястото, където искаме да го копираме 
5. Освобождаваме бутона на мишката и се появява обектно меню 
6. Избираме командата Copy here 

 
Копирането на папки и файлове  става и чрез: 
- монюто Edit-Copy и след това Edit-Paste 
- бутоните Copy и Paste от лентата с инструментите 
- левия бутон на мишката + Ctrl 
 
7. Възстановяване на изтритите папки и документи. 
1. Отваряме коша (Recycle Bin) 
2. Маркираме обекта, който искаме да възстановим 
3. От менюто File избираме Restore или отваряме обектно меню от което също 

избираме Restore. 
 



8. Маркиране на папки и файлове 
 

І начин: Маркиране на всички папки и файлове в дадена папка 
1. Отваряме папката 
2. От меню Edit избираме командата Select All 
 
ІІ начин: Маркиране на последователни обекти 
1. Отваряме папката 
2. Маркираме първия обекта 
3. Натискаме клавиша Shift и го задържаме 
4. Маркираме последния обект 

 
ІІІ начин: Маркиране на произволно избрани обекти 
5. Отваряме папката 
6. Маркираме първия обекта 
7. Натискаме клавиша Ctrl и го задържаме 
8. Маркираме следващия обект и т.н., докато маркираме всички обекти, които искаме 

 


