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Práce s oknem, nastavení
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Operační systém Windows

Práce s oknem



Druhy oken

1. Okno programu - zobrazen dokument nebo program

2. Dialogové okno - do něj uživatel zadává informace 
(nápověda apod.), informace o stavu systému …

Window = okno



Části okna



Funkce části okna

Záhlaví - zobrazuje název dokumentu, programu, složky

Tlačítka Minimalizovat, Maximalizovat a Zavřít - okno 
se skrývá, zvětšuje na celou obrazovku a zavírá

Posuvník - umožňuje posouvat obsah okna, aby se 
zobrazily informace, které právě nejsou vidět

Ohraničení a rohy - lze přetahovat ukazatelem myši a 
tak měnit velikost okna.



Přesunutí okna
Nastavíme ukazatel myši na záhlaví okna. Stisknutím
levého tlačítka a pohybem myši přetahujeme okno na
požadované místo. Pak tlačítko myši uvolníme.



Uspořádání oken

Okna můžeme na ploše uspořádat jakkoliv chceme.
Windows nám umožňuje automaticky uspořádat okna
třemi možnostmi.

Okna na sebe, okna … nad sebe, okna … vedle sebe

Ukazatel myši přesuneme na hlavní panel a klikneme
pravým tlačítkem myši. Zobrazí se nám možnosti k
automatickému uspořádání oken.



Změna velikosti okna
Tlačítko Maximalizovat - kliknutím se okno zvětší na
celou obrazovku. Stejný efekt docílíme tím, že dvakrát
klikneme na záhlaví okna. Vyzkoušej si.

Tlačítko Obnovit - kliknutím obnovíme původní
velikost okna. Stejný efekt docílíme tím, že dvakrát
klikneme na záhlaví okna. Vyzkoušej si.

Změna velikosti okna - Obnovíme původní velikost
okna a pak ukazatel myši posuneme na roh či okraj okna.

Ukazatel myši se musí

změnit na dvojitou šipku.

Tahem a přidržením levého 

tlačítka myši měníme velikost okna. 

Vyzkoušej si.



Minimalizace a obnovení oken

Klikneme-li v hlavním panelu na tlačítko aktivního okna,
okno se minimalizuje. Okno se neztratí ani se nezavře,
pouze zmizí z plochy tzv. „spadne“ do hlavního panelu.

Po opětovném kliknutí na tlačítko v hlavním panelu, se
okno obnoví. Okno minimalizujeme nebo obnovujeme i
kliknutím na tlačítko minimalizovat v pravém horním
rohu okna.



Zavření okna

Nechceme-li již s oknem pracovat, můžeme jej zavřít.
Dojde k odstranění z hlavního panelu i plochy.

Okno zavřeme kliknutím na tlačítko Zavřít .

Vyzkoušej si.



Přepínání mezi okny

Při otevření více oken se snižuje přehlednost při práci s
nimi. Každé okno má v hlavním panelu své tlačítko.
Pokud se okno zobrazí před ostatní okna, říkáme, že je
aktivní. Při uspořádání oken vedle sebe nebo nad sebe
mohou být na ploše vidět i okna neaktivní.

V takovém případě poznáme aktivní okno poznáme
podle jeho záhlaví. Aktivní okno má záhlaví stejně jasné
jako hlavní panel. Neaktivní okno má záhlaví méně
jasné. To je důležité vědět, abychom věděli se kterým
oknem zrovna pracujeme. Všimněte si tlačítek u okna
aktivního a neaktivního v hlavním panelu. Je zde taky
různý odstín aktivního a neaktivního okna.



Dialogové okno

Toto okno nám pokládá otázky, dává nám vybrat
možnosti nebo provést úkol nebo poskytuje informace.
Dialogové okno se často zobrazí, když program nebo
systém Windows potřebuje reakci uživatele, aby mohl
pokračovat.

Všimněte si, že některá dialogová okna nelze
maximalizovat ani minimalizovat.



Cvičení
Popiš základní části okna.
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