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A Windows 7 használata

A WordPad nem rendelkezik önálló fájlformátummal. Elkészített mun-
kánkat elmenthetjük Rich Text, Word, OpenOffice vagy egyszerű szöveges do-
kumentumként. 

A programot a Start menü Minden program, Kellékek csoportjából indíthat-
juk el. A Kezdőlap szalagon megtaláljuk a szövegszerkesztő programoknál 
megszokott alapvető karakterformázási és bekezdésformázási műveleteket, be-
szúrhatunk különböző objektumokat. A Nézet szalagon beállíthatjuk a nagyítás 
mértékét, a vonalzó és az állapotsor tulajdonságait. (Ezeket a funkciókat részle-
tesebben a szövegszerkesztéssel foglalkozó fejezetben fogjuk tárgyalni.) 

A hagyományos menürendszerben megszoktuk, hogy a gyorsbillentyűk hasz-
nálatánál az Alt gomb megnyomásakor a menüben, a használható gombok alatt 
egy vonal jelenik meg. Az ábrán jól látható, 
hogy az új rendszerben az Alt billentyű meg-
nyomásakor a funkciókhoz tartozó betűk 
megjelennek a képernyőn, így segítve a köny-
nyebb kiválasztást. 

A Paint rajzolóprogram használataA Paint rajzolóprogram használata
Paint segítségével egyszerű, bittérképes ábrákat készíthetünk vagy javítha-

tunk. A program az Office 2007-ben bevezetett szalagos menürendszerrel ren-
delkezik. Indítsuk el a programot a tanult módon! A Kezdőlap szalag választási 
lehetőségeit az alábbi ábra szemlélteti. A Paint gomb segítségével érhetjük el a 
hagyományos fájl funkciókat (fájl megnyitás, mentés, nyomtatás stb.), valamint itt 
állíthatjuk be a Tulajdonságok menüpontban a kép jellemzőit (mértékegység, 
színek, képméretek). A színek beállításánál fontos szabály, hogy az 1. szín mindig 
az előtér színét, a 2. szín a háttár színét jelenti. 

Paint gomb Gyorselérési eszköztár

A Paint megújult menürendszere sok új szolgáltatást tartalmaz. Próbáljuk ki az ecsettel való Próbáljuk ki az ecsettel való 
rajzolás lehetőségeit!rajzolás lehetőségeit!
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A legfontosabb funkciókat egy példán keresztül mutatjuk be. A házikó alsó ré-
széhez válasszuk ki a Téglalap elemet. Kattintsunk egérrel a téglalap bal felső sar-
kának helyére, majd (a bal gomb nyomva tartása mellett) húzzuk az egeret a tég-
lalap jobb alsó sarkáig. Ugyanígy rajzoljuk meg az ajtót és a Lekerekített téglalap 
alakzattal az ablakot. A tetőhöz használjuk a Háromszög alakzatot, majd ezt köve-

A legfontosabb eszközök a következők:
Ceruza ( ): szabadkézi vonal rajzolása a megadott vonalvastagsággal.
Kitöltés színnel ( ): alakzat kitöltése előtérszínnel. Ha az alakzat belsejében a
jobb egérgombbal kattintunk, akkor háttérszínnel tölti ki a program.
Szöveg ( ): szöveg beszúrása a képre.
Radír ( ): a kép egy részét törli, majd helyettesíti a háttérszínnel.
Színválasztó ( ): szín választása a kép színeiből.
Nagyítás ( ): a nagyítás módosítása a kép egy részén.

A Nézet szalagon beállíthatjuk a nagyítás mértékét, láthatóvá tehetjük a vonalzót, az állapot-
sort és a rácsvonalakat. Hogyan segíthetik a rácsvonalak a rajzkészítést?Hogyan segíthetik a rácsvonalak a rajzkészítést?


