
Търсене на  файлове и папки 

 

Операционната система е  съставена от  десетки хиляди  различни файлове,  които 

са записани на точно определени места и  си взаимодействат  за изграждане на 

работната среда.  

Програмите инсталирани на компютъра,  също включват голям брой свързани 

помежду си файлове,  които взаимодействат с  файлове  на  операционната 

система.  А с  помощта на  тези програми ежедневно се  създават все нови и  нови 

файлове –  документи, таблици,  презентации,  бази от  данни,  изображения и  др.  

Така броят на  файловете  на  всеки компютър расте лавинообразно и  начинът на  

тяхната организация е  от  изключително значение.  

Ако всички файлове са разпределени по подходящ начин в  папки и  подпапки,  

достъпът до тях  лесно може да се  осъществи чрез  специализирана  програма,  

като Windows Explorer  

 

1 .  Търсене на  файлове 

 а)  специални средства за  намиране на  файл(когато е  забравено мястото,  

където е  записан този файл)  Например,  в  Windows XP това става с  командата  

Search (търсене)   

б)  критерии за  търсене на  файлове,  а  те  са свързани с  основните 

характеристики на  файловете:  

 име на файла;  

 тип на  файла;  

 дата и  час  на  създаване или последна модификация.  

в)  забележка 1:  допълнително могат  да  се окажат мястото на  

съхраняване,  размер на файла и  ключови думи от  съдържанието му.  

г )  забележка 2:  търсенето като действие се налага ,  защото след 

определен период от  време не се  помнят имената на  файловете,  с  коя 

програма са  създадени или мястото ,  където са  записани.  Затова,  тези 

символи от  имената се знаят ,  се  заместват  с  глобалните знаци „? ”  и  

„* ”  

 знакът „? ”  замества само един произволен символ,  точно в  същата 

позиция,  в  която е  записан;  

 знакът „* ”  замества произволна група от символи.  

д)  пример1:ако се  зададе  за  търсене    

Protokol_?_2009.doc ,могат  да  бъдат намерени файлове  

Protokol_1_2009.doc  

Protokol_2_2009.doc,   

Protokol_9_2009.doc ,  но  ако съществува    

Protokol_10_2009.doc   той не  може  да  бъде намерен.  

 

е)  пример  2:  ако се  зададе за  търсене   

Protokol_*_2009.doc могат  да  се  намерят файловете  

Protokol_01_2009.doc,   

Protokol_10_2009.doc,   

Protokol_13_2009.doc 

2 .  Характеристики на файл 

За да разгледате характиристиките на файл натиснете десен бутон/Proper t ies .  

Основните характеристики на  файл са:  



 име на файла  

 Type of  f i le :  тип на файл  

 Open wi th: програма с която файла се отваря по подразбиране, т .е .  

програмата с  която е асоцииран този тип файл;   

 Locat ion:  местоположение на  файла във файловата система;   

 Size:  размер на файла;   

 Size  on d isk:   

 Created:  дата  на  създаване;   

 Modi f ied:  дата  на  последна модификация;   

 Accessed:  дата  на  последен достъп до файла;   

 Att r ibutes:  атрибути на  файла.   

 

3 .  Асоцииране на  файлове 

Един от начините за отваряне на файл е да щракнем двукратно върху името му в 

Windows Explorer или върху иконата му, разположена в работното поле.  

Операционната система решава с коя приложна програма да го отвори. За тази 

програма казваме, че асоциирана (свързана) с този тип файлове. Ако искаме да 

отворим файла с друга програма, то тогава щракваме с десен бутон върху името 

на файла и от контекстното меню избираме Open with . В отворилия се списък са 

показани програмите,  с  които може да се  отвори файлът.  



 

За да асоциираме друга програма с определен тип е необходимо да направим 

следното: 

1 .  десен бутон/Proper t i es  

2 .  бутона Change…  

3 .  от отворения прозорец Open Wi th  избираме програмата,  която да бъде 

асоциирана с  типа,  ОК  

4 .  потвърждаваме смяната с  бутона Apply ,  OK.   

3.  Търсене на  файлове и  папки (командата Search)  

За да работим ефективно с файловата система е необходимо да подреждаме 

файловете в папки и подпапки. Така достъпът до тях лесно може да се 

осъществи чрез специализирана програма, като Windows Explorer . Но тъй като с 

времето броят на файловете на всеки компютър лавинообразно расте, понякога е 

трудно да се открие нужния ни файл. Тогава се използват специални средства 

за  намирането му.  

Най-лесният начин е да се използва вградения инструмент на ОС. Всяка ОС 

предлага някакъв механизъм за търсене на файлове и папки във файловата 

система. В ОС Windows такъв механизъм е реализиран чрез командата Search.  

Настройките на търсенето преминава през няколко диалогови панела,  

разположени в лявата част на прозореца Search Resul ts , в които се задават 

критериите на  търсенето.  

Търсенето може да започне от:  

 бутона Star t /Search;  

 от прозореца на  отворен фолдер,  бутона Search.   

Най-напред потребителят трябва да уточни целите на търсенето, тъй като 

програмата има по-широко предназначение – може да търси не само папки и 

файлове на конкретния компютър, но и в локалната мрежа. Възможно е търсене 

на: 



        

а)  файлове с  изображения,  звукови и  видеозаписи –  P ic tures ,  music ,  or  v ideo 

В панела за търсене на изображения, звукови и видеозаписи може да се посочи 

за коя от трите категории става въпрос или комбинация от тях чрез поставяне 

на отметка. Посочване на името на файла или на част от него (в полето Al l or  

par t  o f  the  f i le  name: )  може значително да улесни търсенето.  

б) текстови документи, елктронни таблици и др. – Documents (word processing,  

spreadsheet ,  e tc . )  

Във панела за търсене на текстови документи, елктронни таблици и други,  

потребителят може да посочи кога за последен път е бил редактиран файла –  

преди не повече от година, месец, седмица или може да посочи, че няма 

информация.  



      

в)  произволни файлове и  папки –  Al l  f i les  and fo lders 

В панела за търсене на файлове и папки, потребителят може да посочи дума или 

фраза, които се срещат във файла (A word or phrase in the f i le ) , както и да 

се уточни мястото във файловата система, където да се извърши търсенето 

(Look in) .  

Във всеки от панелите има възможност за задаване на допълнителни критерии за 

търсене като: последна промяна (основен критерии при търсене на документи) ,  

размер на файла и  т . н.  

г )  глобални символи 

При формиране на  критерии могат  да  се  използват  глобалните символи ?  и  * .  

 знакът “? ”  замества само един произволен символ,  точно в  позицията в  

която се  намира;   



 знакът “ * ”  замества произволна група от символи.  Например:  * .mр3,  

* .doc  

д)  логически оператори 

При търсене на информация могат да се използват логически оператори. Те 

свързват изрази в  комбинации,  основани на логиката:  

1.  AND (и)  –  намира файлове,  съдържащи всички въведени думи;   

2.  OR (или)  –  намира файловете,  съдържащи някоя от  въдедените думи;   

3.  NOT (отрицание)  –  не съдържат посочената дума;   

4.  кавички –  намира файлове,  съдържащи точна фраза;   

5.  знак  за  по-голямо (>)  –  намаира файлове по цифров критерий – дата ,  

големина.  Например:  >20 MB,  >30.01 .2010;  

6.  знак  за  по-малко (<)  –  намаира файлове по цифров критерий –  дата,  

големина.  Например:  <20 MB,  <30.01 .2010.   

 


