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В това ръководство 
Microsoft OneNote 2010 изглежда много по-различно от OneNote 2007 и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-
лесно. Четете нататък, за да научите основните части на новия интерфейс, да откриете безплатно обучение за OneNote 2010 и да се ориентирате 
къде да намерите функции като прозореца на задачите „Шаблони“ или диалоговия прозорец „Опции“, да разберете как да обменяте бележки 
с хора, които още нямат OneNote 2010, както и да научите как да получите достъп до разширените функции. 

© 2010 by Microsoft Corporation. 

Всички права запазени. 

Лента с инструменти за бърз достъп 
Командите, показани тук, се виждат винаги. Можете да 
добавяте любимите си команди към тази лента с инструменти. 

Показване на 
лентата 
Когато стартирате за 
първи път OneNote 2010, 
лентата е скрита, за да 
увеличи пространството 
за водене на бележки. 

Щракнете върху тази 
икона или натиснете 
CTRL+F1, за да покажете 
или скриете лентата по 
всяко време. 

Некласирани бележки  

Щракнете върху бутона в долната 
част на навигационната лента, за 
да отворите специален раздел, 
който съдържа бележки, събрани 
от други програми. 

Изгледът Backstage 
Щракнете върху раздела 
Файл, за да влезете в изгледа 
Backstage, откъдето можете 
да отваряте, създавате, спо-
деляте, печатате и управ-
лявате своите бележници. 

За да излезете от изгледа 

Backstage, щракнете върху 
кой да е раздел от лентата. 

Контекстни раздели на лентата 
Някои раздели се появяват на лентата само когато 
имате нужда от тях. Например, ако вмъкнете или 
изберете таблица, ще видите Инструменти за 
таблица, който включва допълнителен раздел за 
лентата на име Оформление. 

Групи на лентата 
Всеки раздел на лентата съдържа групи и всяка група съдържа 
набор от свързани команди. Тук групата Етикети съдържа команди 
за прилагане, промяна и търсене на етикети на бележки. 

Раздели на лентата 
Щракнете върху кой да е раздел от 
лентата, за да се покажат неговите 
бутони и команди. 

Създаване на нови секции  

Щракнете върху бутона Нова 
секция, за да добавите раздели 
за нови секции в текущия 
бележник. 

Незабавно търсене 
Намерете бързо в бележките си това, което ви 
трябва, като въведете фраза или ключова дума 
в полето „Търсене“. 
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Първи стъпки в OneNote 2010 

Ако дълго време сте използвали Microsoft OneNote, без съмнение ще 
се питате къде да намерите командите и бутоните от лентите 
с инструменти на OneNote 2007 в OneNote 2010. 

За да ви помогнем да научите OneNote 2010, предлагаме множество 
безплатни ресурси, включително курсове за обучение и справочници 
„От менютата към лентата“. За да намерите тези материали, 
щракнете върху раздела Файл в основния прозорец на програмата 
и после щракнете върху Помощ. След това под Поддръжка щракнете 
върху Първи стъпки. 

Къде са моите менюта и ленти 

с инструменти? 

В OneNote 2010 една широка ивица минава през горната част на 
прозореца на програмата. Това е лентата и тя замества старите 
менюта и ленти с инструменти. Всеки раздел на лентата съдържа 
различни бутони и команди, които са организирани в групи. 

Когато отворите OneNote 2010, се показва разделът Начало на 
лентата. Този раздел съдържа много от най-често използваните 
команди в OneNote. Например първото нещо, което ще видите 
в лявата част на раздела, е групата Клипборд с командите Постави, 
Изрежи и Копирай, както и Копиране на формати. 

В групата Основен текст до нея ще намерите команди за правене на 
текста получер или в курсив, след това е групата Стилове с командите за 
бързо прилагане на форматиране на текст към заглавия и основен текст. 

Лентата променя външния си вид според размера и разделителната 
способност на екрана на вашия компютър. На по-малките екрани 
някои групи от лентата може да показват само името на групата, без 
командите. в този случай просто щракнете върху малката стрелка 
в бутона на групата, за да разкриете командите. 

В уеб страницата, която се отваря, щракнете върху връзките към 
елементите, които ви интересуват. Особено интерактивният 
справочник „От менютата към лентата“ ще ви спести много време. 
Когато щракнете върху някоя команда на OneNote 2007, той ви 
показва точно къде се намира тя в OneNote 2010. 
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Неща, които може би ще потърсите 

Прегледайте таблицата по-долу, за да откриете някои от честите и познати неща, които може да търсите в OneNote 2010. Въпреки че този 
списък не е изчерпателен, той е едно добро начало. За да намерите пълния списък с командите на OneNote 2010 щракнете върху раздела 
Файл, щракнете върху Помощ, след което щракнете върху Начало. 

За да... 
Щракнете 
върху… 

>И след това потърсете в... 

Отворите, създадете, споделите, конвертирате, експортирате, 
изпратите или отпечатате бележки 

  
Изгледа Backstage (щракнете върху връзките 
в лявата част на този изглед) 

Приложите форматиране на текст или приложите и търсите 
етикети на бележки 

  Групите Основен текст, Стилове и Етикети 

Вмъкнете таблици, картини, връзки, файлове, аудио и видео 
или уравнения 

  
Групите Таблици, Изображения, Връзки, 
Файлове, Записване и Символи 

Изпратите страница в имейл, споделите нови или съществуващи 
бележници 

  Групите Имейл и Споделен бележник 

Начертаете или изтриете скици, ръкописен текст или фигури, 
да персонализирате пера, да създавате място за писане на 
страница, да въртите обекти или да конвертирате ръкопис в текст 

  
Групите Инструменти, Вмъкване на фигури, 
Редактиране и Конвертиране 

Проверите правописа, да направите изследване, да преведете 
текст или да водите свързани бележки 

  Групите Правописна проверка, Език и Бележки 

Увеличите мястото на екрана, да покажете или скриете 
линийките и заглавията на страниците, да зададете размер на 
страниците и полетата, да промените мащаба на страницата или 
да създадете нови странични бележки 

  
Групите Изгледи, Настройка на страниците, 
Мащабиране и Прозорец 
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Къде е „Съветник за нов бележник“? 

В OneNote можете да работите с повече от просто един бележник. 
в OneNote 2010 функцията „Съветник за нов бележник“ от OneNote 2007 
е заменена с прост интерфейс, който се намира в изгледа Backstage. 

За да започнете, щракнете върху раздела Файл, за да отворите 
изгледа Backstage, и след това щракнете върху Създай. 

Първо изберете къде искате да съхранявате новия бележник, след 
което въведете описателно име (например, „Седмични отчети на 
състоянието“ или „Група за проучване понеделник вечер“). Изборът 
на смислено име за бележника е особено важен, ако ще го споделяте 
с други хора. След това изберете или потвърдете къде в избраното 
място да се съхранява новият бележник, след което щракнете върху 
Създай бележник. 

Какво е станало с „Инструменти | Опции“? 

Търсите програмните настройки на OneNote, които ви позволяват да 
контролирате неща като мястото на показване на разделите на 
страници, дали контейнерите за бележки да се показват, къде 
OneNote да записва архивните копия и как да се прилагат паролите? 

Щракнете върху раздела Файл и после щракнете върху Опции. Това 
отваря диалоговия прозорец Опции за OneNote, откъдето можете да 
персонализирате своите настройки и предпочитания за OneNote. 

Някои настройки в диалоговия прозорец Опции за OneNote са 
приложими само за OneNote. Други предпочитания обаче (например 
цветовата схема) ще важат за всички други програми от Microsoft 
Office 2010, които сте инсталирали. 
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Дръжте любимите си команди наблизо 

Лентата с инструменти за бърз 
достъп в горния ляв ъгъл на 
прозореца на програмата 
OneNote предлага преки пътища 
към командите, които ще 
използвате често. 

Като добавяте бутони към тази 
лента с инструменти, можете да 
държите всичките си любими 
команди видими и достъпни по 

всяко време, дори когато превключвате между разделите на лентата. 

Щракнете върху падащата стрелка до лентата с инструменти за бърз 
достъп, за да включите или изключите някоя от командите, изброени 
в контекстното меню. Ако командата, която искате да добавите, не се 
вижда в списъка, превключете на раздела на лентата, където се 
вижда бутонът, и след това там щракнете с десния бутон върху него. 
в контекстното меню, което се появява, щракнете върху Добави към 
лентата с инструменти за бърз достъп. 

Създаване на ваши собствени раздели 

или групи на лентата 

Можете да персонализирате командите 
на лентата, като поставите бутони 
в групите на лентата там, където искате 
да се появяват, или като създадете 
раздели по избор според желанията си. 

Щракнете с десния бутон върху коя да 
е група на лентата и след това щракнете 
върху Персонализиране на лентата. 
в диалоговия прозорец Опции за 
OneNote можете да добавяте команди 
към своите раздели или групи. 

Не всички команди на предишния 
OneNote се появяват на лентата, но те 

все още са достъпни. Ако сред тях има такива, които са ви нужни, 
просто ги добавете към лентата или към лентата с инструменти за 
бърз достъп. 

В диалоговия прозорец 
Опции за OneNote, 
в списъка Избирай 
команди от щракнете 
върху Команди извън лентата. След това намерете желаната 
команда и я добавете към раздела или групата по избор на лентата. 

Ако направите грешка, няма страшно. Можете да използвате бутона 
Начално състояние, ако искате да върнете настройките по 
подразбиране (фабричните настройки) на лентата. 
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Представяне на клавишните подсказвания 

OneNote 2010 предоставя клавишни комбинации за лентата, 
наречени клавишни подсказвания, така че да можете лесно да 
изпълнявате задачи, без да използвате мишката. 

За да накарате клавишните подсказвания да се появят на лентата, 
натиснете клавиша ALT. 

След това, за да превключите на раздел от лентата, като използвате 
клавиатурата, натиснете клавиша на буквата, показана под този раздел. 
в показания по-горе пример натискате Ъ, за да отворите раздела 
Вмъкване, Я – за да отворите раздела Споделяне, Р – за да отворите 
раздела Рисуване, и т. н. 

След като превключите на раздел от лентата по този начин, на екрана се 
появяват всички клавишни подсказвания за този раздел. След това 
можете да завършите последователността, като натиснете последния 
клавиш за командата, която искате да използвате. 

За да се върнете назад с едно ниво, докато сте в последователност, 
натиснете клавиша ESC. Ако направите това няколко пъти поред, ще 
излезете от режима на клавишни подсказвания. 

Много клавишни комбинации на OneNote 2007 все още работят 
в OneNote 2010. Например, CTRL+F все още активира прозореца 
„Търсене“, а ALT+SHIFT+стрелка надясно все още прави отстъп надясно 
на избрания текст. 

За списък с клавишните комбинации на OneNote 2010 натиснете F1, 
докато сте в OneNote, и след това търсете по думите „клавишни 
комбинации“ в „Помощ за OneNote“. 

Какво стана със „Сесии за споделяне на 

живо“? 

Функцията „Сесия за споделяне на живо“, която бе въведена в OneNote 2007, 
е прекратена за сметка на множеството нови услуги и подобрения 
в споделените бележници в OneNote 2010. 

Докато сесиите за споделяне на живо изискваха да се занимавате с IP 
адреси, временни пароли и определени часове за водене на бележки, 
OneNote 2010 ви позволява да споделяте и използвате бележниците си 
по-лесно и практически от всяко място – дори от стандартен уеб 
браузър. 

За споделените бележници OneNote 2010 въвежда възможността да 
редактирате споделени бележки офлайн и да ги синхронизирате по-
късно, да осветявате непрочетени бележки, да показвате информация 
за автора, да търсите по автор, да показвате и управлявате хронология 
на версиите на страници и да използвате кошчето за възстановяване на 
изтрити бележки. 

За да започнете да използвате тези функции, щракнете върху раздела 
Споделяне на лентата. 
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Как да работите с хора, които все още нямат OneNote 2010 
Бележниците на OneNote 2010 използват нов файлов формат за съхраняване на информация. Ако хората, с които работите, използват различни 
версии на OneNote, не се притеснявайте – в OneNote 2010 все още можете да отваряте и редактирате по-стари бележници и да споделяте 
файловете си с хора, които още нямат OneNote 2010. 

В OneNote 2010... Какво се случва? Какво трябва да направя? 

Отваряте бележник, създаден с 
OneNote 2007.  

В програмния прозорец на OneNote 2010 ще видите думите [Режим на съвместимост] 
в заглавната лента. 

 

 

Това ви подсказва, че въпреки че сте в OneNote 2010, технически все още работите 
в предишния файлов формат, и че няма да можете да използвате новите функции на 
OneNote 2010, като математически уравнения, водене на свързани бележки, подстраници 
на много нива, създаване на версии и кошчето, докато не конвертирате файла във 
файловия формат на OneNote 2010.  

За да излезете от режима на съвместимост и да конвертирате 
файла на 2007 в новия формат на OneNote 2010, щракнете 
върху раздела Файл и след това щракнете върху Информация. 
Натиснете бутона Настройки за бележника, който искате 
да конвертирате, след което щракнете върху Свойства. 
в диалоговия прозорец Свойства на бележник, който се отваря, 
щракнете върху бутона Конвертирай в 2010. 

Преди да конвертирате стар бележник, запитайте се дали няма 
да ви се налага все още да работите съвместно с хора, които 
продължават да използват OneNote 2007, или бележникът вече 
е споделен с другите. Ако отговорът е "да", може да поискате 
да продължите да работите в режим на съвместимост.  

Създавате нов бележник в новия 
формат на OneNote 2010 или 
конвертирате стар бележник към 
новия формат на OneNote 2010.  

Ако някой използва програмата OneNote 2007, за да отвори бележник, записан в новия 
формат на OneNote 2010, съобщение за грешка ще му каже, че бележникът е създаден 
с по-нова версия на OneNote. Този потребител няма да може да разгледа или редактира 
бележника.  

Можете или да конвертирате бележника в по-стария формат 
на OneNote 2007, преди да го изпратите или споделите, или да 
препоръчате на своите колеги да надстроят до OneNote 2010.  

Ако по някаква причина вашите колеги не могат да надстроят 
до OneNote 2010, те могат да изтеглят безплатна пробна версия 
на OneNote 2010. Това им позволява да редактират бележници 
на OneNote 2010 за ограничен период от време и да 
преглеждат всички файлове на OneNote за неограничено 
време. Пробни версии на всички програми от Office 2010 се 
предлагат в Office.com.  

Записвате своя документ като файл 
на OneNote 2007.  

Ако някой използва OneNote 2007, за да отвори бележник, записан във формата на 
OneNote 2007 с програмата OneNote 2010, бележникът ще се отвори нормално – не 
е необходимо допълнително конвертиране.  

Няма нужда да правите нищо специално. 

Ако обаче продължите да работите в по-стария формат 
на OneNote 2007, имайте предвид, че новите функции на 
OneNote 2010, като математически уравнения, водене на 
свързани бележки, подстраници на много нива, създаване 
на версии и кошчето, ще бъдат недостъпни. 


