
WINDOWS FELÉPÍTÉSE 
Asztal 
– Valóságos fájlrendszerek 
 – Sajátgép: az én gépen fájlrendszere (meghajtó, mappa, dokumentum) 
 – Hálózatok: hozzá közeli gépek fájlrendszere (megosztás, mappa, dokumentum) 
 – Internet: tőlem távoli gépek fájlrendszere (gép, mappa, dokumentum) 
– Virtuális fájlrendszerek 
 – Dokumentumok: felhasználó által létrehozott fájlok fájlrendszere 
 – Lomtár: felhasználó által ideiglenesen törölt fájlok fájlrendszere 

Tálca 
– Start menü: Windows minden programjának és szolgáltatásának elérhetősége 
– Gyorsindító sáv: Windows fontosabb programjainak elérhetősége 
– Futóprogramok sávja: felhasználó által elindított programok elérhetősége 
– Rendszerprogramok sávja: rendszer által elindított programok elérhetősége 

WINDOWS ABLAKOK FELÉPÍTÉSE 
Típusai 
– Programablak 
 – Feladata 
  – A számítógép univerzális használhatóságát ezek biztosítják 
  – Az adatok bevitelét, a műveletek végrehajtását és tárolását biztosítják 
 – Lehet: aktív/inaktív 
  – Aktív: a billentyűzetről érkező adatokat ez fogadja 
  – Inaktív: a háttérben működik, aktívvá tehető 
 – Váltás: futóprogramok sávja, kiválasztás, gyorsbillentyű (Alt+TAB) 
 – Bezárás: Fájl menü, ablakkezelő gomb (X), rendszermenü, gyorsbillentyű (Alt+F4) 
– Dokumentumablak 
 – Feladata: felhasználói dokumentumok megjelenítése, szerkesztése 
 – Lehet: egy/múlti dokumentumú (Ablak menüpont) 
 – Váltás: Ablak menü, kiválasztás, gyorsbillentyű (Ctrl+TAB) 
 – Bezárás: Fájl menü, ablakkezelő gomb (X), gyorsbillentyű (Ctrl+F4) 
– Párbeszédablak 
 – Feladata: egy szolgáltatás beállításainak megadását, a szolgáltatás végrehajtását biztosítja 

 



Programablak része 
– Ablakcím sávja 
 – Rendszermenü: ablak kezelését biztosító gombok 
 – Címsáv: program és dokumentum neve 
 – Ablakkezelő parancsgombok: kisméret, előző/teljes méret, bezárás 

– Menüsáv 
 – A program valamennyi szolgáltatásának elérhetőségét biztosítja 
 – Fájl: megnyitás, mentés, bezárás, nyomtatás, kilépés szolgáltatások 
 – Szerkesztés: vágólap műveletek, keresés/csere, visszavonás/mégis műveletek 
 – Nézet: program/dokumentumablak megjelenésének beállítása 
 – Súgó: program elektronikus kézikönyve 
– Eszközsáv 
 – A program fontosabb szolgáltatásainak elérhetőségét biztosítja 
 – Lehet: fix/beállítható 
  – Fix: programozó által beállított ikonok/szolgáltatások 
  – Beállítható: felhasználó által beállítható ikonok/szolgáltatások 
– Dokumentumablak 
– Állapotsor 
 – Fontosabb állapotok kijelzése/beállítása 
 – Kiválasztott menüpont rövid ismertetése, további lehetőségek 
– Gördítő sávok 
 – A dokumentum valamennyi részének elérhetőségét biztosítják 
 – Lehet: vízszintes/függőleges 
 – Gördítő elem mérete arányos a látható információ nagyságával 

 



Ablakvezérlő elemek 
– Dobozok 
 – Beviteli doboz: szöveg, szám, írásjel bevitele 
 – Listadoboz: előre felsorolt elemekből egy/több kiválasztása (Ctrl) 
 – Lenyíló doboz (combo): előre felsorolt elemekből egy kiválasztása (Ctrl) 
– Gombok 
 – Nyomógomb: adott szolgáltatás kiválasztása és végrehajtása 
 – Kiválasztó gomb: adott szolgáltatás ki/be kapcsolása 
 – Rádiógomb: több lehetőség közül egyetlen lehetőség kiválasztása 

 
 

EGÉR MŰVELETEK 
– Részei 
 – Gombok: vezérlési információk bevitele 
 – Útmérő gömb/lézersugár: navigációs információk bevitele 
 – Gördítő kerék: függőleges gördítés 
– Műveletei 
 – Navigálás: egér mozgatása 
 – Kiválasztás: bal gomb 1x lenyomása 
 – Végrehajtás: bal gomb 2x lenyomása 
 – Helyi menü: jobb gomb 1x lenyomása 
 – Vonszolás: bal gomb folyamatos nyomása + navigálás 
 


