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В ТАЗИ ГЛАВА:

 » Запознаване с програмния прозорец 
на Excel 2019 и изгледа Backstage 

 » Избиране на команди от панделката

 » Персонализиране на лентата с 
инструменти за бърз достъп

 » Стартиране на Excel 2019

 » Сърфиране из работен лист и работна 
книга на Excel 2019

 » Свършване на работа с функцията 
Tell Me

Потребителският 
интерфейс на 
Excel 2019

Excel 2019, подобно на Excel 2016, 2013, 2010 и 2007 преди него, разчита на 
една единствена лента в горната част на работния лист, наречен панделка, 
която предлага повечето използвани команди почти под пръстите ви .

Прибавете към панделката раздела File и лентата с инструменти за бърз достъп 
– както и няколко други панела за задачи (Help, Clipboard, Clip Art и Research) – и 
получавате най-удобния начин да обработвате числа, да създавате и разпечатва-
те изпипани финансови отчети, като и да подреждате и представяте в диаграми 
вашите данни . Иначе казано, да правите всички чудесни неща, за които разчита-
те на Excel .

И най-хубавото от всичко, потребителският интерфейс на Excel 2019 включва 
всякакви видове графични елементи, които правят работата по електронни 
таблици много по-бърза и по-лесна . Преди всичко има преглед в реално време, 
показващ как ще изглеждат същинските данни на работния лист с определен 
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шрифт, форматиране на таблица и т .н . преди всъщност да изберете тези неща . 
Този преглед в реално време се простира и до новите команди за бърз анализ, 
препоръчани осеви таблици и препоръчани диаграми, за да ви даде възможност 
да виждате данните в различни формати преди да ги приложите .

Освен това, Excel 2019 поддържа изглед с оформление на страници, при който се 
показват мерни линийки и полета заедно с горни и долни колонтитули за всеки 
работен лист, както и плъзгач за мащабиране в долната част на екрана, който ви 
позволява да увеличавате и намалявате данните в електронната таблица момен-
тално . И накрая, Excel 2019 е пълен с изскачащи галерии, които правят формати-
рането на електронни таблици и диаграми истинско удоволствие, особено ако 
ги използвате в комбинация с преглед в реално време .

Потребителският интерфейс с панделка 
на Excel

Когато пуснете Excel 2019, се отваря стартов екран, подобен на показания на 
Фигура 1-1 . Тук можете да започнете нова празна работна книга, като щракнете 
на шаблона Blank workbook (Празна работна книга) или като изберете някой 
друг шаблон за основа на новата ви електронна таблица . В случай, че никой от 
показаните на стартовия екран шаблони не отговаря на нуждите ви, можете да 
потърсите шаблони онлайн . След като поработите с Excel известно време, на 
стартовия екран ще започне да излиза и списък с последно отваряни работни 
книги, така че да ги отваряте пак за по-нататъшно редактиране или печат .
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ФИГУРА 1-1 . Стартовият екран на Excel 2019 ви позволява да отворите нова 
работна книга или наскоро отваряна такава или пък да намерите шаблон, който 
да използвате като основа за нова работна книга .

Когато изберете шаблона за празна работна книга от стартовия екран на Excel 
2019, програмата отваря начален работен лист (наречен Sheet1) в нов файл на 
работна книга (наречен Book1) в програмен прозорец като този, показан на Фи-
гура 1-2 .
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ФИГУРА 1-2 . Програмният прозорец на Excel 2019, който се появява веднага 
след избиране на шаблона за празна работна книга на началния екран .

В програмния прозорец на Excel, където се намира този работен лист на работ-
ната книга, съдържа следните компоненти:

 » Бутон File (Файл), щракването върху който отваря изгледа Backstage 
– меню, съдържащо всички свързани с документа и файла команди, 
включително Info (Информация), New (Нов), Open (Отвори 
- избрано по подразбиране, когато пускате Excel), Save (Запиши), 
Save As (Запиши като), Print (Печат), Share (Споделяне), Export 
(Експортиране), Publish (Публикуване) и Close (Затвори). Освен 
това, в дъното има опция Account (акаунт) с информация за 
потребителски продукти, както и елемент Options (Опции), който 
ви позволява да променяте много от настройките по подразбиране 
на Excel. Забележете, че можете да натиснете Esc, за да излезете от 
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изгледа Backstage и да се върнете към нормалния изглед на работ-
ния лист.

 » Персонализираща се лента с инструменти за бърз достъп с бутони, 
върху които можете да щракате, за да извършвате обичайни задачи, 
като да записвате работата си ръчно и да отменяте и правите отново 
редакции. Тази лента с инструменти се намира отляво и започва с 
бутона Save (Запиши) на нов работен лист. Деактивираният бутон 
AutoSave (автоматично записване) веднага вляво се активира 
автоматично, след като ръчно запишете файл на работна книга в 
облак на OneDrive или сайт на SharePoint.

 » Панделка, състояща се от редица раздели – от Home (Начало) до 
Help (Помощ). Разделите на панделката съдържат основата на Excel.

 » лента за формули, на която се показва адресът на текущата клетка, 
както и съдържанието на клетката.

 » Област на работния лист, която съдържа клетките на работния 
лист, обозначени от заглавки на колони под формата на букви 
отгоре и заглавки на редове под формата на числа по левия край; 
раздели за превключване към нов работен лист; хоризонтална лента 
за превъртане за местене наляво и надясно в листа; както и верти-
кална лента за превъртане за местене нагоре и надолу.

 » лента със състоянието, която ви държи информирани за текущия 
режим на програмата и всякакви специални клавиши, които 
натискате. Тя ви позволява да избирате нови изгледи за работните 
листа и да променяте мащаба им.

„Зад кулисите”
Непосредствено вляво от раздела Home на панделката, точно под бутона за 
автоматично записване и лентата с инструменти за бърз достъп, ще намерите 
бутона File .

Когато изберете File (Файл), се отваря изгледът Backstage (букв . „Зад кулисите”) . 
Този изглед съдържа меню, подобно на показаното на Фигура 1-3 . Когато отво-
рите изгледа Backstage с избрана опция Info (Alt+FI), Excel показва бърза статис-
тика на файла на работната книга, която е отворена и активна в програмата .
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ФИГУРА 1-3 . Отворете изгледа Backstage, за да видите бърза информация 
относно текущия файл, да стигнете до всички свързани с файла команди и да 
модифицирате опциите на програмата .

Този информационен панел е разделен на два панела . Панелът отляво съдържа 
големи бутони, които ви позволяват да модифицирате състоянието на защита на 
работната книга, да проверявате документа преди публикуване, да управлявате 
неговите версии и да определяте кои работни листове във файла да се показ-
ват, когато работната книга на Excel се разглежда в браузър . Панелът отдясно 
съдържа списък с полета, описващи в детайли различни свойства документа на 
работната книга, някои от които можете да променяте (като Title [Заглавие], Tags 
[Етикети], Categories [Категории], Author [Автор] и Last Modified By [Последно 
модифициран от]) и много, които не можете (като Size [Размер], Last Modified 
[Последно модифициран], Created [Създаден] и т .н) .

Под опцията Info (Информация) ще намерите командите (New, Open, Save, Save 
As, Save as Adobe PDF, Print, Share, Export, Publish и Close), които обикновено 
ви трябват при работата с работни книги на Excel . В долната част разделът File 
(Файл) съдържа опция Account (Акаунт), избирането на която извежда панела 
Account на изгледа Backstage . В този панел е дадена информация за потреби-
теля, връзката и акаунта в Microsoft Office . Под менюто в Account ще намерите 
опции за даване на обратна връзка към Microsoft относно Excel 2019, както и 
опции, които можете да избирате, за да променяте многобройните настройки по 
подразбиране на програмата .


