Vinduer
Alle programmer, hjemmesider, mails, billeder, m.m., dvs. stort set alt vises i vinduer på skærmen. Et
vindue kan udfylde hele skærmen – så siger man, at vinduet er maksimeret.
Computeren kan godt have flere vinduer åbne samtidig.
I dette tilfælde er der 5 åbne vinduer på skærmen:

På proceslinjen nederst på skærmen kan man se, hvilke vinduer, der er på skærmen.
Når man klikker på et vindue, rykker det frem og bliver det forreste vindue.
Øverst i højre hjørne er der 3 knapper:
Klikker man på den røde knap med krydset, lukker man vinduet, så det forsvinder både fra skærmen og fra
proceslinjen.
Klikker man på knappen til venstre, minimerer man vinduet, så det forsvinder fra skærmen, men det kan
åbnes igen ved at klikke på vinduets knap nede på proceslinjen.
Et klik på knappen i midten gør vinduet mindre end maksimal størrelse – det vender jeg tilbage til.

Rullebarrer:
Nogle vinduer er så store, at de ikke kan vises i deres helhed på skærmen. Vinduet er simpelt hen for stort
til skærmen, noget af vinduet er uden for skærmen til siderne eller under skærmen
Her er et vindue med et billede, som rager uden for skærmen til alle sider:

I sådanne tilfælde kan man rulle (scrolle) billedet op og ned og fra side til side ved at klikke på disse
knapper.
Man kan også tage fat i disse rullebarrer og trække dem op og ned eller fra side til side.

Mindre vinduer:
Hvis vinduet ikke fylder hele skærmen (er maksimeret),
ser knapperne i øverste højre hjørne således ud:
Et tryk på den midterste knap vil maksimere vinduet.
Når et vindue ikke er maksimeret, kan man flytte rundt med vinduet ved at tage fat i vinduets titellinje
øverst i vinduet:

Man kan også ændre vinduets størrelse ved at flytte markøren hen til vinduets kant, så markøren bliver til
en dobbeltpil.

Derefter holder man venstre
museknap nede og gør vinduet
bredere eller smallere
ved at trække i vinduets kant.

Man kan også gøre vinduet højere
eller lavere på samme måde.
Ved at trække i et af hjørnerne
kan man ændre bredde og
højde samtidig.

