
Рубрики... 

          Валери Иванов 

 В началото - част 1  Този шарен монитор - част 2 
Как да използвате Рубриката? Използване на мишката 
Ако не познавате компютъра… Основни обекти на работния екран  
За потребителите на MS Windows 3.1x  Постоянни елементи на прозорците 
MS Windows'9x като операционна система Незадължителни елементи 
Задачите на операционната система Диалоговите прозорци 

 Как ще управлявам ? - част 3  Общи конвенции - част 4 
Изход и прекратяване на работа с MS Windows’9x Меню Start 
Режими на работа Стартиране и прекратяване на програми 
Управление на прозорците Използване на Clipboard 
Работа с команди и комбинации Работа с две и повече програми 

 Информация или хаос - част 5  Настройки на системата - част 6 
Търсене на програми и документи  Устройства и системни настройки с Control Panel  
Работа с програмата Windows Explorer Инсталиране на нова програма или устройство 
Използване на  програмите за помощ Управление на печата и използваните шрифтове 
Програми с общо предназначение  Индивидуални настройки 

 Допълнителни възможности - част 7 
Стандарти за обмен на информация Работа с MS DOS команди и програми 
Работа в мрежа Техники и общи клавишни комбинации 
и... в Интернет  Индекс на съкращения и понятия  

 

 

Статиите от рубриката MS Windows’9x са предназначени за ползване като помагало с учебна цел от начинаещи потребители. Те съдържат 
описания, пояснения, анимации и примерни задания, които лесно и бързо ще ви помогнат да се почувствате сигурни и ... доволни. Рубриката 
може да бъде неочаквано полезна и за по-напреднали потребители. 

Всички имена на запазени марки са използвани в документите с главна буква. Останалите имена и данни в примерите са измислени, ако не 
е указано изрично друго. Използваните имена и термини, не бива да се тълкуват като засягащи правата на запазените марки.  

Документите или части от тях не могат да бъдат пренасяни (електронно или механично), размножавани и използвани по какъвто и да било начин и с каквато и 
да е било цел, без изричното писмено съгласие на автора. 

"Валери Иванов - Смарт" ЕТ  
София 1000, ул. Любен Каравелов 17, тел. 872 761, e-mail:valeri_ivanov@hotmail.com  

Рубриката се разпространява от Центъра за професионално обучение СМАРТ - София 
София 1184, бул.Цариградско шосе № 113, тел. (02) 716817, e-mail: info@cpecs.com 

Относно предлаганите рубрики посетете страницата за тях 
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