
თემა III: Windows-ის ობიექტებთან მუშაობა: ფანჯრის შიგთავსის გამოჩენის 
სხვადასხვა ხერხი; ობიექტების კოპირება, გადატანა, ახალი ობიექტის 
შექმნა; სასტარტო მენიუ და მისი ბრძანებები.  

 
 გავხსნათ ფანჯარა My Documents და გავააქტიუროთ მენიუს პუნქტი View. 
View-ს მეორე ჯგუფის ბრძანებები განკუთვნილია ფანჯარაში ფაილებისა და 
საქაღალდეების სხვადასხვა სახით გამოჩენისათვის. ბრძანება Tiles გამოაჩენს 
ფანჯრის ობიექტებს დიდი პიქტოგრამების სახით. ბრძანება Icons - პატარა 
პიქტოგრამების სახით. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
ბრძანება List - ჩამონათვალის სახით, ხოლო  სიმბოლოთი მონიშნული ბრძანება 
Details გამოაჩენს ერთ სვეტად ჩამოწერილ პიქტოგრამებს, რომელთაც მიწერილი 
აქვთ დეტალები: ზომა - მეხსიერებაში დაკავებული ადგილის მოცულობა, ტიპი - 
საქაღალდეა თუ ფაილი, შექმნის ან ბოლო მოდიფიკაციის თარიღი და დრო. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
თუ კი სრულდება ბრძანება Thumbnails, გრაფიკული ფაილების შიგთავსი ჩნდება 
ზედ პიქტოგრამაზე, რაც გვეხმარება მათ სწრაფად მოძიებაში. 
 

იგივე ბრძანებების შესრულება 
შეგვიძლია ინსტრუმენტების პანელის 
სპეციალური ღილაკის გამოყენებით: 

 
  
  

 
 

  
 

    ი.ხუციშვილი 23



 კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ღილაკი ინსტრუმენტების პანელზე არის ბოლო 

შესრულებული მოქმედების გაუქმების ღილაკი   (Undo). ბოლო მოქმედებაზე 
უარის თქმა აგრეთვე შეიძლება Edit მენიუს პუნქტის პირველივე ბრძანებით და ასევე, 
როგორც Undo ბრძანების სტრიქონში ვხედავთ, კლავიშების Ctrl+Z კომბინაციის 
საშუალებით.                                              

 
შემდეგი მნიშვნელოვანი ღილაკები Move To, Copy To  და  Delete 

ინსტრუმენტების პანელზე  გაერთიანებულია ერთ ჯგუფში   და 
გამოიყენება,  შესაბამისად, Windows-ის ობიექტების გადატანის, კოპირებისა და 
წაშლისთვის. 
 ობიექტის გადატანის დროს  იგი მოთავსება ახალ საქაღალდეში, ხოლო 
ძველში გაქრება. My Documents საქაღალდეში მოვნიშნოთ რომელიმე ობიექტი, 

დავაჭიროთ ღილაკს  (Move To) და გამოსულ დიალოგურ Move Items ფანჯარაში 
ავირჩიოთ დანიშნულების საქაღალდე, შემდეგ კი  
დავაჭიროთ ღილაკს Move. თუ გადატანა გადავიფიქრეთ,  
უნდა დავაჭიროთ ღილაკს Cancel. დიალოგურ ფანჯარაში 
ვხედავთ კიდევ ერთ ღილაკს Make New Folder - გახსენი 
ახალი საქაღალდე. იგი გამოიყენება მაშინ, როდესაც 
გადასატანი ობიექტი გვინდა მოვათავსოთ ახალ ჯერ არ 
არსებულ დირექტორიაში. 

ობიექტის გადატანა შეიძლება მოვახდინოთ მენიუს 

    

საშუალებით. ამისათვის უნდა გავხსნათ ორი ფანჯარა - იმ საქაღალდისა, სადაც არის 
გადასატანი ობიექტი და დანიშნულების საქაღალდისა. მოვნიშნოთ გადასატანი 
ობიექტი, შევიდეთ მისი ფანჯრის Edit მენიუში და შევასრულოთ ბრძანება Cut  
(ამოჭრა), შემდეგ კი - დანიშნულების ფანჯრაში Edit მენიუს ბრძანება Paste (ჩასმა). 
 ამოჭრის ბრძანებას ასრულებს აგრეთვე კლავიშების კომბინაცია Ctrl+X, ხოლო 
ჩასმისას - Ctrl+V.  

შეგვიძლია გამოვიყენოთ მაუსიც:  
ა) ჩავავლოთ მონიშნულ ობიექტს მაუსის მარჯვენა ღილაკი, გადავათრიოთ 

იგი დანიშნულების ფანჯარაში და ავუშვათ ღილაკს ხელი. გამოდის 
შეტყობინების ფანჯარა, რომელშიც დავაჭერთ ბრძანებას Move Here. 
თუ გადატანა გადავიფიქრეთ, დავაჭერთ Cancel-ს.         

 
 ბ)  ჩავავლოთ მონიშნულ ობიექტს მაუსის მარცხენა ღილაკი, გადავათრიოთ 
იგი დანიშნულების ფანჯარაში და ავუშვათ ღილაკს ხელი. 
 ობიექტის კოპირების დროს  იგი დანიშნულების საქაღალდეში გაჩნდება და 
ძველ საქაღალდეშიც დარჩება. კოპირება შეიძლება მოვახდინოთ შემდეგი ხერხებით: 

- მოვნიშნოთ ობიექტი და დავაჭიროთ ინსტრუმენტების პანელის    (Copy To)   
ღილაკს.  დიალოგური Copy Items ფანჯრის  კატალოგების იერარქიიდან ავირჩიოთ 
დანიშნულების საქაღალდე (მოვნიშნოთ იგი) და დავაჭიროთ ღილაკს Copy. ობიექტი  
გადადის ახალ საქაღალდეში და ძველშიც რჩება.  
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- გავხსნათ ორი ფანჯარა: პირველი - იმ საქაღალდისა, სადაც მოთავსებულია 
გადასაკოპირებელი ობიექტი და მეორე - დანიშნულების საქაღალდისა. მოვნიშნოთ 
საჭირო ობიექტი, გავააქტიუროთ მისი ფანჯრის Edit მენიუ და შევასრულოთ 
ბრძანება Copy (კოპირება). შემდეგ შევასრულოთ დანიშნულების ფანჯრის Edit 
მენიუს ბრძანება Paste (ჩასმა). 
- მოვნიშნოთ გადასაკოპირებელი ობიექტი, ავიღოთ კლავიშების კომბინაცია  

Ctrl+C (კოპირება), გავააქტიუროთ დანიშნულების საქაღალდის ფანჯარა და ავიღოთ 
კლავიშების კომბინაცია Ctrl+V (ჩასმა).  
- ჩავავლოთ მონიშნულ ობიექტს მაუსის მარჯვენა ღილაკი, გადავათრიოთ იგი 

დანიშნულების ფანჯარაში და ავუშვათ ღილაკს ხელი. გამოსულ შეტყობინების 
ფანჯარაში შევასრულოთ ბრძანება Copy Here. თუ გადატანა გადავიფიქრეთ, 
დავაჭერთ Cancel-ს. 
- ჩავავლოთ მონიშნულ ობიექტს მაუსის მარცხენა ღილაკი, დავაჭიროთ კლავიშს  

Ctrl,  გადავათრიოთ ობიექტი დანიშნულების ფანჯარაში და ავუშვათ ღილაკს ხელი. 
მაუსის მოძრაობის დროს მას ”კუდზე” + ნიშანი ექნება, რაც კოპირების მაჩვენებელია.  
 ცალკე განვიხილოთ დისკიდან დისკეტაზე ან ფლეშზე კოპირების შემთხვევა. 
ამ დროს მონიშნული ობიექტის გადათრევისას სრულდება კოპირება (ანუ 
მონიშნული ობიექტი გადადის დისკეტაზე ან ფლეშზე და დისკზეც რჩება). თუ კი 
საჭიროა გადატანა (დისკეტაზე ან ფლეშზე ისე ჩაწერა, რომ დისკზე ობიექტი არ 
დარჩეს), უნდა მოვნიშნოთ ობიექტი, დავაჭიროთ კლავიშს Shift და ისე 
გადავათრიოთ იგი დისკეტაზე (ფლეშზე).  

დისკეტაზე (ფლეშზე) კოპირება შევასრულოთ სხვა გზით: მოვნიშნოთ 
ობიექტი, შევიდეთ ფანჯრის File მენიუში და შევასრულოთ Send To ბრძანების 
ქვეპუნქტი 31/2 Floppy A - დისკეტაზე კოპირებისათვის ან Send To ბრძანების 
ქვეპუნქტი Removable Disk - ფლეშზე კოპირებისათვის. 
 კოპირება და გადატანა შეიძლება შესრულდეს აგრეთვე ობიექტის 
კონტექსტური მენიუს გამოყენებით. ამ ხერხებს გავეცნობით პუნქტში სავარჯიშოები.  
 ახალი საქაღალდის შესაქმნელად ვიქცევით შემდეგნაირად: დანიშნულების 
ფანჯრის თავისუფალ ადგილას მაუსის მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპუნებით ვიძახებთ 
ფანჯარის კონტექსტურ მენიუს და გადავდივართ მის ბრძანებაზე New. New-ს 
გააჩნია ქვემენიუ. გადავდივართ ამ ქვემენიუს პირველივე ბრძანებაზე Folder და 
ვასრულებთ მას. ფანჯარაში გაჩნდება საქაღალდის შესაბამისი პიქტოგრამა, რომლის 
New Folder დასახელებას გვთავაზობს Windows-ი. ამავე მომენტში, სანამ ტექსტი 
”New Folder” მონიშნულია, შეგვიძლია შევცვალოთ დასახელება სასურველზე, თუ 
ავკრეფთ მას კლავიატურიდან.  
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 არსებობს ახალი საქაღალდის შექმნის სხვა გზაც: ფანჯრის მენიუ File-ში 
შევასრულოთ ბრძანება New/Folder.   

 
 ახალი ფაილის შექმნა შეგვიძლია: 
- ფანჯრის კონტექსტური მენიუდან, მაგალითად, შემდეგი ბრძანებების   

New/New Microsoft Word Document ან New/Bitmap Image შესრულებით. პირველ 
შემთხვევაში შეიქმნება ტექსტური ფაილი, მეორეში - ნახატი. 

 
- ფანჯრის File მენიუდან, მაგალითად, ბრძანებით File/New/ Text Document  

შეიქმნება მარტივი ტექსტური ფაილი, ხოლო  ბრძანებით File/New/ New Microsoft 
PowerPoint Presentation შეიქმნება პრეზენტაციის ფაილი. 

 
 იარლიყის შექმნის რამდენიმე გზა არსებობს: 
- მოვნიშნოთ ობიექტი, რომლის იარლიყი გვჭირდება, ჩავავლოთ მას მაუსის 
მარჯვენა ღილაკი და  გადავათრიოთ დანიშნულების ფანჯარაში. შემდეგ ავუშვათ 
ღილაკს ხელი და შეტყობინების ფანჯარაში ავირჩიოთ ბრძანება Create Shortcuts Here. 
- დანიშნულების ფანჯარაში ბრძანებით File/New/ Shortcut 
- დანიშნულების ფანჯრის კონტექსტური მენიუს ბრძანებით New/ Shortcut 

ბოლო ორ შემთხვევაში გამოდის დიალოგური ფანჯარა Create Shortcut.  მის 
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Type the location of the item ველში 
კლავიატურიდან ჩავწეროთ იმ ობიექტის 
სრული მისამართი, რომლის იარლიყსაც 
ვქმნით.  
თუ მისამართი ზუსტად არ ვიცით, შეგვიძლია 
ვისარგებლოთ ღილაკით Browse…. ეკრანზე 
გამოვა დიალოგური ფანჯარა Browse For 
Folder, რომელშიც მოვნიშნავთ საჭირო 
ობიექტს და დავაჭერთ OK ღილაკს. 

    

Browse For Folder ფანჯარა დაიხურება, ხოლო 
Create Shortcut ფანჯარის ტექსტურ ველში 
ავტომატურად ჩაიწერება მონიშნული 
ობიექტის სრული მისამართი. ამავე დროს 
გააქტიურდება Next ღილაკი. დავაწკაპუნოთ 
მასზე. მიიღება მეორე საფეხურის დიალოგური 
ფანჯარა Select a Title for the Program. მის Type a 
name for this shortcut ველში უნდა ჩავწეროთ ის 
ტექსტი, რომელიც გახდება იარლიყის წანაწერი. 

 

ბოლოს დავაწკაპუნოთ Finish ღილაკზე. ამით 
იარლიყის შექმნა დამთავრდება. 
 Select a Title for the Program დიალოგური 
ფანჯრის <Back ღილაკზე დაჭერით შეგვიძლია 
დიალოგის წინა საფეხურზე დაბრუნება. 

ამოცანების პანელზე მოთავსებულ Start ღილაკზე დაწკაპუნებით შევდივართ 
ე.წ. მთავარ ან სასტარტო მენიუში. იგივე მოქმედება აქვს კლავიშების კომბინაციას 
Ctrl+Esc.  

სასტარტო მენიუ დაყოფილია სამ ნაწილად. ზედა ნაწილში მოთავსებულია 
მომხმარებლის (და არა Windows-ის) მიერ შეტანილი ხშირად ხმარებადი ფაილები, 
საქაღალდეები და პროგრამები. ამ ნაწილში Windows-ის ობიექტის მოთავსება ხდება 
ობიექტის გადათრევით Start ღილაკზე. 

შუა ნაწილში გაერთიანებულია სასტარტო მენიუს პუნქტები: Programs, 
Documents, Settings, Search, Help and Support, Run.  

Programs ჯგუფში გაერთიანებულია ყველა ის პროგრამა, რომელიც ჩაწერილია 
კომპიუტერში (ამბობენ, ინსტალირებულია Windows-ში). აქედან შეიძლება 
კომპიუტერში არსებული ძირითადი პროგრამების გაშვება, რაც ხორციელდება 
შესაბამისი პროგრამის სახელზე დაწკაპუნებით.  Programs ჯგუფში შესაძლებელია 
პროგრამების დამატებაც და ამოგდებაც.  

Start მენიუს Documents ქვემენიუში ინახება ბოლო 15 დოკუმენტის სახელი, 
რომელთანაც მომხმარებელი მუშაობდა. თუ ამ სიაში მოთავსებული რომელიმე 
დოკუმენტის სახელზე დავაწკაპუნებთ, გაიშვება შესაბამისი პროგრამა და 
ჩაიტვირთება ეს დოკუმენტი. თუ სიაში მოთავსებული დოკუმენტებისაგან 
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განსხვავებულს გამოვიძახებთ ან ახალს შევქმნით, სიიდან ამოვარდება ყველაზე 
ძველი დოკუმენტი და ჩაჯდება ახალი. Documents ქვემენიუს გასუფთავება შეიძლება 
ამოცანების პანელის კონტექსტური მენიუდან ბრძანებით Properties/Start 
Menu/Customize.../ Clear. ხოლო ბრძანებებით Properties/Start Menu/Customize.../Add... 
და Properties/Start Menu/Customize.../Remove… სასტარტო მენიუში შეიძლება 
შესაბამისად დავამატოთ ან ამოვაგდოთ რომელიმე ობიექტი. 

გადავიდეთ Start მენიუს Settings პუნქტის Control Panel ქვემენიუში და 
დავაწკაპუნოთ მასზე. ეკრანზე გამოვა ფანჯარა Control Panel.  

 
აქედან ხდება  Windows-ის მოწყობა: მაგალითად, შრიფტების დამატება-წაშლა, 

ახალი პრინტერის დაყენება, პროგრამების დამატება-წაშლა და სხვა. 
Search პუნქტის საშუალებით ხდება სხვადასხვა ობიექტის ძებნა: 

 
Start /Search/ For Files or Folders... ბრძანების შესრულებით მივიღებთ ფანჯარას 

Search Results 

 
 ამ ფანჯარაში შეგვიძლია დავაყენოთ ძიების სხვადასხვა კრიტერიუმები: 
სახელის, ტიპის, ზომის, ბოლო ცვლილების თარიღისა და შიგთავსის მიხედვით. 
როგორც კი  საძიებო ობიექტის სახელი გამოჩნდება ფანჯრის Name არეში (ანუ ის 
მოიძებნა), შეგვიძლია შევწყვიტოთ ძებნა Stop ღილაკზე დაჭერით.  
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 Search Results ფანჯრის მიღება შეიძლება აგრეთვე კლავიატურიდან F3 
კლავიშის აკრეფით. ფანჯრის მარცხენა ნაწილში მოთავსებულ Search Companion 
დიალოგურ ჩანართში შეიძლება ავირჩიოთ ისრებით მონიშნული ძიების 
კრიტერიუმები, მაგალითად  . დავაწკაპუნოთ მასზე, მივიღებთ 
დიალოგის შემდეგ ჩანართს:   
 

 

ტექსტურ ველში All or part of the name უნდა აიკრიფოს 
საძიებელი ფაილის სრული სახელი ან შესაბამისი ნიღაბი. 
მაგალითად, amo*.doc აკრეფის შემთხვევაში გვერდით ფანჯარაში 
იქნება ჩამოთვლილი ყველა .doc გაფართოების ფაილი, რომლის 
სახელიც იწყება amo-თი. სიმბოლო * ცვლის ფაილის სახელის 
რამდენიმე ასოს. Look in ველში შეგვიძლია მოვნიშნოთ 
საძიებელი არე: ყველა დისკი, მხოლოდ C: დისკი, Desktop-ი, 
კონკრეტული საქაღალდე და სხვა. თუ ვიცით რომელიმე სიტყვა 
ან ფრაზა, რომელსაც შეიცავს საძიებელი ფაილი, იგი უნდა 
მივუთითოთ A word or phrase in the file: ველში.  

შემდეგ კი დავაჭიროთ ღილაკს Search. სიმბოლო * შეიძლევა ჩავწეროთ გაფართოების 
ნაცვლადაც. მაშინ მოიძებნება ყველა საქაღალდე და ფაილი, რომლის სახელი იწყება 
amo-თი, ხოლო ფაილის შემთხვევაში მოიძებნება სხვადასხვა გაფართოების ასეთი 
ფაილები. 

 
როგორც ვხედავთ, მოძებნილ ობიექტებთან ჩანს მათი დეტალებიც: მისამართი, 
დაკავებული მეხსიერების მოცულობა, ტიპი, ბოლო მოდიფიკაციის თარიღი და დრო. 
სასურველი ობიექტის გააქტიურება შეიძლება ამავე ფანჯრიდან. ამისათვის უნდა 
მოვნიშნოთ მოძებნილი ობიექტი Search Results ფანჯარაში და შევასრულოთ ორმაგი 
მარცხენა დაწკაპუნება. 
 თუ ფაილის სახელი არ გვახსოვს, შეგვიძლია მოვძებნოთ იგი შექმნის თარიღის 
მითითებით: დავაჭიროთ სტრიქონზე When was it modified?  
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გაიხსნება შესაბამისი დიალოგური ჩანართი, რომელშიც 
შესაძლებელია მაუსის დაწკაპუნებით მოვნიშნოთ ჩვენთვის 
სასურველი ძიების რეჟიმი: ფაილი დამუშავდა ბოლო კვირის, 
ბოლო თვის, ბოლო წლის განმავლობაში. Specify Date რეჟიმის 
მონიშვნის დროს კი შეიძლება მოვძებნოთ ფაილი მისი 
მოდიფიკაციის თარიღის ცვლილების დიაპაზონის მითითებით 
ველებში from (საიდან) და to (სადამდე).  

Start/ Run ბრძანების დანიშნულებაა, ისევე, როგორც Start/Programs და 
Start/Documents ბრძანებებისა, პროგრამების, საქაღალდეებისა და დოკუმენტების 
სწრაფი გაშვება. Open ტექსტურ ველში უნდა ავკრიფოთ გასაშვები ობიექტის სრული 
მისამართი ან გამოვიყენოთ Browse ღილაკი Open ველში სრული მისამართის 
ავტომატურად ჩასასმელად. 

     
როდესაც მისამართი ჩაწერილია, გააქტიურდება ღილაკი OK, რომელზე 
დაწკაპუნებით გაიშვება სასურველი ობიექტი.   
 
 
სავარჯიშოები: 

 გახსენით რომელიმე საქაღალდე, მაგალითად, Lokal Disk (C:) და გამოაჩინეთ 
ობიექტები მის ფანჯარაში სხვადასხვა სახით. იგივე მოქმედებები ჩაატარეთ 
ინსტრუმენტების პანელის შესაბამისი ღილაკის გამოყენებით 

 გახსენით ორი საქაღალდე. მონიშნეთ ერთ-ერთში ობიექტი და გადაიტანეთ 
იგი მეორეში ყველა თქვენთვის ცნობილი ხერხით. 

 დავამატოთ Windows-ის ობიექტის სხვა ადგილას გადატანის კიდევ ერთი 
ხერხი: მოვნიშნოთ გადასატანი ობიექტი, გამოვიძახოთ მისი კონტექსტური მენიუ, 
მივიდეთ ბრძანებასთან Cut და დავაწკაპუნოთ მასზე. მონიშნული ობიექტი გახდება 
მკრთალი. დანიშნულების ფანჯრაში გამოვიტანოთ ფანჯრის კონტექსტური მენიუ,  
გადავიდეთ Paste ბრძანებაზე და გავააქტიუროთ იგი. მივაქციოთ ყურადღება, რა 
მოხდება ორივე ფანჯარაში. 

 გახსენით ორი საქაღალდე. მონიშნეთ ერთ-ერთში ობიექტი და გადააკოპირეთ 
იგი მეორეში ყველა თქვენთვის ცნობილი ხერხით. 

 გავეცნოთ Windows-ის ობიექტის კოპირების კიდევ ერთი ხერხს: გამოვიძახოთ 
გადასაკოპირებელი ობიექტის კონტექსტური მენიუ და შევასრულოთ მისი ბრძანება 
Copy. დანიშნულების ფანჯრაში გამოვიტანოთ მისი კონტექსტური მენიუ, 
გადავიდეთ Paste ბრძანებაზე და შევასრულოთ. მივაქციოთ ყურადღება, რა მოხდება 
ორივე ფანჯარაში. 
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 გამოიყენეთ ბოლო მოქმედების გაუქმების ყველა თქვენთვის ცნობილი ხერხი. 

 გადაიტანეთ და გადააკოპირეთ თითო ობიექტი ნებისმიერი საქაღალდიდან 
(მაგალითად, Desktop-იდან) ფლეშზე. 

 Desktop-ზე შექმენით ახალი საქაღალდე, დაარქვით მას სახელი. 

 ახალ საქაღალდეში შექმენით მარტივი ტექსტური დოკუმენტი, ნახატი და 
კიდევ ერთი საქაღალდე. თითოეულ ახალ ობიექტს დაარქვით სახელი. 

 My Documents დირექტორიაში აირჩიეთ რომელიმე ფაილი და შექმენით მისი 
იარლიყი Desktop-ზე ყველა თქვენთვის ცნობილი გზით.  

 გაააქტიურეთ სასტარტო მენიუ ყველა თქვენთვის ცნობილი ხერხით. 
დახურეთ იგი კლავიატურის ღილაკების დახმარებით. სასტარტო მენიუში შესვლის  
კიდევ ერთი ხერხია: კლავიატურაზე დააჭირეთ ნახატიან Windows ღილაკს, 
რომელიც მოთავსებულია მარცხენა Ctrl-სა და  Alt-ს შორის. იგივე კლავიშზე 
ხელმეორედ დაჭერით სასტარტო მენიუ იხურება.  

 სასტარტო მენიუდან გაუშვით შესრულებაზე პროგრამები Microsoft Word, 
Microsoft Excel. დახურეთ გახსნილი დოკუმენტები კლავიატურის ღილაკების 
გამოყენებით.  

 სასტარტო მენიუდან გაუშვით შესრულენაზე  კომპიუტერში ბოლო 15 
დამუშავებული დოკუმენტიდან ერთ-ერთი. 

 მოძებნეთ კომპიუტერში ყველა ის ფაილი: რომლის სახელი იწყება B ასოთი; 
რომლის გაფართოებაა .txt; რომლის სახელი ბოლოვდება t ასოთი, ხოლო 
გაფართოებაა .doc; რომელიც დამუშავებულია ბოლო კვირის მანძილზე; რომლის 
დამუშავების თარიღი მოთავსებულია 5/3/2007-დან  20/3/2007-მდე; რომლის 
გაფართოებაა .doc  და რომელიც შეიცავს სიტყვას Windows. 

 სასტარტო მენიუს Run პუნქტიდან სწრაფად გამოიძახეთ Lokal Disk (C:), My 
Documents, Desktop. 

 

მიმდინარე ტესტირება: 

1. როგორი სახით უნდა გამოვაჩინოთ ფანჯარაში ობიექტები, რათა შეიძლებოდეს 
მათი მოდიფიკაციის ბოლო თარიღისა და დროის დანახვა? 

2. რომელი ბრძანებით მოხდება შეცდომით შესრულებული მოქმედების 
ანულირება? 

3. რას ნიშნავს ფანჯარაში ობიექტების გამოჩენის სახე List, Icons? 
4. რას ნიშნავს და რისთვის გამოიყენება ფანჯარაში ობიექტების გამოჩენის სახე 

Thumbnails? 
5. ფანჯრის მენიუს რომელ პუნქტშია მოთავსებული ფანჯარაში ფაილებისა და 

საქაღალდეების სხვადასხვა სახით გამოსაჩენად განკუთვნილი ბრძანებები?  
6.  ფანჯარაში ობიექტების სხვადასხვა სახით გამოსაჩენად კიდევ რა საშუალება 

არსებობს? 
7. ბოლო შესრულებული მოქმედების  გაუქმების რა საშუალებები იცით? 
8. რას ემსახურება ინსტრუმენტების პანელის ღილაკი  Move To? 
9. რისთვის გამოიყენება ინსტრუმენტების პანელის ღილაკი  Copy To? 
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10. რისთვის გამოიყენება ინსტრუმენტების პანელის ღილაკი  Delete? 
11. რას ნიშნავს ობიექტის გადატანა ერთი საქაღალდიდან მეორეში? 
12. რას ნიშნავს ობიექტის კოპირება ერთი საქაღალდიდან მეორეში? 
13. რას ნიშნავს ობიექტის წაშლა საქაღალდიდან?  
14. სად მოთავსდება ობიექტი ინსტრუმენტების პანელის Delete ღილაკზე დაჭერის 

შემთხვევაში? 
15. როგორ მოვახდინოთ  ობიექტის გადატანა ერთი საქაღალდიდან მეორეში მაუსის 

მარჯვენა ღილაკის გამოყენებით? 
16. როგორ მოვახდინოთ  ობიექტის გადატანა ერთი საქაღალდიდან მეორეში მაუსის 

მარცხენა ღილაკის გამოყენებით? 
17. როგორ მოვახდინოთ  ობიექტის კოპირება ერთი საქაღალდიდან მეორეში მაუსის 

მარჯვენა ღილაკის გამოყენებით? 
 
18. როგორ მოვახდინოთ  ობიექტის კოპირება ერთი საქაღალდიდან მეორეში მაუსის 

მარცხენა ღილაკის გამოყენებით? 
19. რას ემსახურება ბრძანებები Edit/ Cut, Edit/ Copy და Edit/ Paste? 
20. როგორ მოვახდინოთ ობიექტის გადატანა ერთი საქაღალდიდან მეორეში 

კლავიატურის კლავიშების გამოყენებით? 
21. როგორ მოვახდინოთ ობიექტის კოპირება ერთი საქაღალდიდან მეორეში 

კლავიატურის კლავიშების გამოყენებით? 
22. როგორ მოვახდინოთ ობიექტის წაშლა საქაღალდიდან კლავიატურის 

გამოყენებით? 
23. რისთვის გამოიყენება  Ctrl+C კლავიშების კომბინაცია? 
24. რისთვის გამოიყენება  Ctrl+Z კლავიშების კომბინაცია? 
25. რისთვის გამოიყენება  Ctrl+X კლავიშების კომბინაცია? 
26. რისთვის გამოიყენება  Ctrl+V კლავიშების კომბინაცია? 
27. როგორ მოვახდინოთ ობიექტის კოპირება მისი კონტექსტური მენიუს 

საშუალებით? 
28. როგორ მოვახდინოთ ობიექტის გადატანა მისი კონტექსტური მენიუს 

გამოყენებით? 
29. როგორ მოვახდინოთ ობიექტის წაშლა მისი კონტექსტური მენიუს საშუალებით? 
30. როგორ შევქმნათ ფანჯარაში ახალი საქაღალდე ფანჯრის მენიუს გამოყენებით? 
31. როგორ შევქმნათ ახალი საქაღალდე ფანჯარაში მისი კონტექსტური მენიუს 

გამოყენებით? 
32. ფანჯარაში ახალი ფაილის შექმნის რამდენი ხერხი იცით? 
33. როგორ შევქმნათ ობიექტის იარლიყი მაუსის მარჯვენა ღილაკის საშუალებით? 
34. როგორ შევქმნათ ობიექტის იარლიყი მისი კონტექსტური მენიუდან? 
35. რა შემთხვევაში გამოიძახება დიალოგური ფანჯარა Create Shortcut? 
36. როგორ შევქმნათ ობიექტის იარლიყი ფანჯრის მენიუდან? 
37. როგორ შევქმნათ ობიექტის იარლიყი ფანჯრის კონტექსტური მენიუდან? 
38. რისთვის გამოიყენება ღილაკი Browse? 
39. სასტარტო მენიუს გახსნის რამდენი ხერხი იცით? 
40. რამდენ ნაწილადაა დაყოფილი სასტარტო მენიუ? 
41. რა არის მოთავსებული სასტარტო მენიუს ზედა ნაწილში? 
42. რა არის გაერთიანებული სასტარტო მენიუს Programs პუნქტში? 
43. რა ინახება Start მენიუს Documents პუნქტის ქვემენიუში? 
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44. როგორ გავასუფთავოთ Documents პუნქტის ქვემენიუ? 
45. რისთვის გამოიყენება Start მენიუს Settings პუნქტის Control Panel ქვემენიუ? 
46. რისთვის გამოიყენება Start მენიუს Search პუნქტი? 
47. როგორ მოვძებნოთ .jpg გაფართოების ყველა ფაილი? 
48. როგორ მოვძებნოთ ბოლო თვეში დამუშავებული ყველა ფაილი? 
49. რისთვის გამოიყენება Start მენიუს Run პუნქტი? 
50. რისთვის გამოიყენება Start მენიუს Turn Off Computer  პუნქტი? 
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