
Internet Explorer 11

SNo За да направите това
Натиснете тази комбинация

вInternet Explorer 11
Натиснете тази комбинация

встандартния Internet Explorer

Топ клавишни комбинации

1 Добавяне на текущия сайт към предпочитаните Ctrl+D Crtl+D

2 Затваряне на раздел Ctrl+W Ctrl+W

3 Преход към вашата начална страница (Не е налична) Alt+Home

4 Изтриване на хронологията на преглеждане (Не е налична) Ctrl+Shift+Delete

5 Получаване на помощна информация и поддръжка F1 F1

6 Отваряне на хронологията на браузъра (Не е налична) Ctrl+H

7 Отваряне на нов раздел Ctrl+T Ctrl+T

8 Отваряне на нов раздел за сърфиране InPrivate Ctrl+Shift+P Ctrl+Shift+P

9 Печат на текущата страница Ctrl+P Ctrl+P

10 Обновяване на страница F5 F5

11 Превключване между разделите Ctrl+Tab Ctrl+Tab

12
Показване на командите на приложението (адресна
лента, често използвани сайтове и др.)

Alt+D (Не е налична)

13 Преглед на изтеглените файлове Ctrl+J Ctrl+J

Търсене

1 Отваряне на заявка за търсене в адресната лента Ctrl+E Ctrl+E

2 Отваряне на заявка за търсене в нов раздел (не е налична) Клавишите Alt+Enter

3
Отваряне на адресната лента (за преглед на
хронологията, предпочитаните и търсачките)

Ctrl+стрелка надолу Ctrl+стрелка надолу

4 Търсене с помощта на копиран текст Ctrl+Shift+L Ctrl+Shift+L

Мащабиране

1 Увеличаване (+10%) Ctrl+знак плюс Ctrl+знак плюс

2 Намаляване (- 10%) Ctrl+знак минус Ctrl+знак минус

3 Мащаб 100% Ctrl+0 Ctrl+0

Клавишни комбинации за стандартния Internet Explorer

Тези клавишни комбинации работят само в стандартния браузър.

SNo За да направите това Натиснете това

Адресна лента
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1 Добавяне на www. в началото и .com в края на текста, въведен в адресната лента Ctrl+Enter

2 Показване на списък с въведени от вас адреси F4

3 Преместване на курсора в адресната лента наляво към следващото прекъсване в изречението Ctrl+стрелка наляво

4 Преместване на курсора в адресната лента надясно към следващото прекъсване в изречението Ctrl+стрелка надясно

5 Преместване назад в списъка със съвпадения „Автодовършване“ Стрелка надолу

6 Преместване напред в списъка със съвпадения „Автодовършване“ Стрелка нагоре

7 Избиране на текста в адресната лента Alt+D

Сърфиране

1 Активиране на избрана връзка Enter

2 Показване на контекстно меню за връзка Shift+F10

3 Търсене на определен елемент в тази страница Ctrl+F

4 Преход към вашата начална страница Alt+Home

5 Преминаване на следващата страница Alt+стрелка надясно

6 Преминаване на предишната страница
Backspace или Alt+стрелка
наляво

7
Придвижване назад през елементите на дадена уеб страница (работи само ако преглеждането по
раздели е изключено)

Ctrl+Shift+Tab

8
Придвижване през елементите на дадена уеб страница (работи само ако преглеждането по раздели е
изключено)

Ctrl+Tab или F6

9 Преминаване в началото на документ Home

10 Преминаване в края на документ End

11 Отваряне на нов документ в Internet Explorer Ctrl+O

12 Отваряне на нов прозорец Ctrl+N

13 Записване на текущата страница Ctrl+S

14 Превъртане към началото на документ Стрелка нагоре

15 Превъртане към края на документ Стрелка надолу

16 Прекратяване на зареждането на страница Esc

17 Превключване между изглед на цял екран и обикновен изглед F11

18 Започване на клавишно сърфиране F7

Клипборд

1 Копиране на избраните елементи в клипборда Ctrl+C

2 Изрязване на избраните елементи и копирането им в клипборда Ctrl+X

3 Поставяне на избрани елементи от клипборда Ctrl+V

4 Избиране на всички обекти на текущата уеб страница Ctrl+A

Предпочитани, хронология и информационни канали

1 Добавяне на сайт към предпочитани Ctrl+D



2
Преместване на избран елемент нагоре в списъка с предпочитани (в диалоговия прозорец за
организиране на предпочитаните)

Alt+стрелка нагоре

3
Преместване на избрана страница надолу в списъка с предпочитани (в диалоговия прозорец за
организиране на предпочитаните)

Alt+стрелка надолу

4 Отваряне на менюто за добавяне към предпочитаните Alt+Z

5 Отваряне на менюто „Предпочитани“ от лентата с менюта Alt+A

6 Отваряне на диалоговия прозорец „Организиране на „Предпочитани““ Ctrl+B

7 Закачване на центъра за предпочитани и показване на хронологията Ctrl+Shift+H

8 Преглед на предпочитаните Ctrl+I и Alt+C

9 Преглед на информационни канали Ctrl+G

10 Преглед на хронологията Ctrl+H

Лента с менюта

1 Отваряне на менюто „Файл“ Alt+F

2 Отваряне на менюто „Редактиране“ Alt+E

3 Отваряне на менюто „Изглед“ Alt+V

4 Отваряне на менюто „Предпочитани“ Alt+A

5 Отваряне на „Инструменти“ Alt+T

6 Отваряне на менюто „Помощ“ Alt+H

Лента за известия

1 Преместване на фокуса в лентата за известия Alt+N

2 Щракване върху лентата за известия Интервал

Раздели

1 Затваряне на раздел Ctrl+W

2 Затваряне на раздели във фонов режим Ctrl+F4

3 Отваряне на връзки в нов раздел във фонов режим Ctrl+щракване

4 Отваряне на връзка в нов раздел на преден план Ctrl+Shift+щракване

5 Дублиране на раздела Ctrl+K

6 Отваряне на нов раздел Ctrl+T

7 Повторно отваряне на последно затворения раздел Ctrl+Shift+T

8 Превключване между разделите Ctrl+Tab или Ctrl+Shift+Tab

9 Превключване на последния раздел Ctrl+9

10 Превключване към конкретен пореден раздел
Ctrl+n (където „n“ е число
между 1 и 8)

За други формати, посетете : www.downloadexcelfiles.com

Оригинален източник : windows.microsoft.com/bg-bg/internet-explorer/ie-keyboard-shortcuts#ie=ie-11

http://www.downloadexcelfiles.com/
http://windows.microsoft.com/bg-bg/internet-explorer/ie-keyboard-shortcuts#ie=ie-11
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