


MIK AZOK A FÁJLOK?

• A számítógépen lévő INFORMÁCIÓ tárolási egysége a FÁJL (file)

• A háttértárakon tárolt adatokat - például programokat, dokumentumokat, képeket, 

adatbázisokat stb. - fájloknak nevezzük

• Fájlok (más néven állományok) olyan adatok, amelyeket a számítógép a háttértárra írt

• Minden számítógéppel végzett munka kapcsolódik a háttértárakon lévő fájlokhoz, hiszen 

minden program és adat valamilyen háttértáron tárolódik.

• Munkánk során számos fájlt hozunk létre, ezért karbantartásuknak és használatuknak 

elsajátítása rendkívüli fontossággal bír.



HOGY NÉZ KI EGY FÁJL?

informatika.doc

fájlnév pont kiterjesztés

Minden fájlnak saját névvel kell rendelkeznie, melynek szabványos formája van



HOGY NÉZ KI A FÁJLOK NEVE?

NÉV

• Amikor egy alkalmazásból fájlt mentünk, az alkalmazás általában tőlünk kérdezi meg a 

fájl nevét. A név nekünk fontos, abból tudjuk, hogy mit mentettünk a fájlba.

KITERJESZTÉS

• A név végére az alkalmazás általában egy kiterjesztést illeszt ponttal elválasztva. A 

kiterjesztés a tárolt adat jellegére, típusára utal. A számítógép vagy a telefon és a 

hozzáértő számítógép-felhasználó ember a kiterjesztésből tudja, hogy milyen adat 

van a fájlban.

Minden fájlnak saját névvel kell rendelkeznie, melynek szabványos formája van



MILYEN LEHET? 

• Egy fájl tartalma a gép szempontjából kétféle lehet:

• Programfájl

• Adatfájl



PROGRAMFÁJL
• A programfájlok a számítógép számára közvetlenül értelmezhető utasításokat 

tartalmaznak, amelyek végrehajtását a memóriába való betöltés után a számítógép 

azonnal megkezdi.

• A programfájlok a .BAT, .COM vagy .EXE kiterjesztést kapják. A futtatható programot 

tartalmazó fájlokat a windowsban alkalmazásnak nevezzük.

• A mai modern operációs rendszerek a programok indításával kapcsolatos teendőket 

egyetlen egérkattintássá egyszerűsítették. A felhasználónak általában nem kell tudnia, 

hogy az indítani kívánt program melyik háttértáron, a mappaszerkezeten belül pedig hol 

és milyen néven található.



ADATFÁJL

• Minden olyan fájlt, ami nem programot tartalmaz, általánosan adatfájlnak nevezünk.

• Ezeknek számtalan fajtája létezik, teljes felsorolásuk lehetetlen, mivel az új 

programokkal együtt szinte naponta születnek újabb és újabb adattípusok.

• Mint átlagos felhasználónak, az adatállományoknak csak azon fajtáit szükséges 

ismernünk, amelyekkel mindennapi munkánk során dolgozunk.

• A különféle adatfájlokat más-más programmal hozhatjuk létre, vagy dolgozhatjuk fel.

(Pl.: a Word szövegszerkesztővel készült levelet nem lehet a rajzolóprogrammal módosítani.)



MIKET TÁROLUNK FÁJLOKBAN?

• KÉPET

• ZENÉT

• VIDEÓT

• SZÖVEGET

• TÁBLÁZATOT

• PREZENTÁCIÓT

• PROGRAMOT

• ANIMÁCIÓT

• ADATBÁZIST

. . . STB



HOL TÁROLHATJUK A FÁJLOKAT
• SZÁMÍTÓGÉP BELSŐ MEREVLEMEZE

• TELEFON / TABLET TÁRHELYE

• PENDRIVE

• KÜLSŐ HORDOZHATÓ MEREVLEMEZ

• MEMÓRIA KÁRTYA

• CD / DVD

• FELHŐ TÁRHELYEN



HOGYAN RENDSZEREZZÜK ŐKET

• Idővel a fájlok száma kezelhetetlen méretűvé nő, ezért érdemes őket csoportosítani.

• A MAPPÁK valamilyen szempont alapján összetartozó, fájlokat (és további mappákat)

tartalmazó gyűjtők.

• A számítógép háttértárán rengeteg, akár milliónyi fájl szokott lenni.

Ezek között úgy szokás rendet tartani, hogy azokat a fájlokat, amik valamiért 

összetartoznak, egy mappában (más néven könyvtárban) helyezzük el.



Mappa létrehozása helyi menüből

Windows operációs rendszernél:

• Keressük meg azt a helyet, ahova az 

új mappánkat létre szeretnénk hozni

• JOBB egérkattintás       

→ megnyílik a helyi menü

• „Új” menüpont  → kinyílik az almenü

• „Mappa” menüpont

→ BAL egérkattintás

• Létre is jött az üres mappa

→ nevet kell neki adni



MAPPÁK SZERKEZETE
• A fájlokat valahogyan rendszerezni kell, és erre a legjobb 

megoldást a hierarchikus könyvtárszerkezet biztosítja.

• A hierarchikus szerkezet azt jelenti, hogy a könyvtárak alá 

vagy fölérendeltségi viszonban állnak

→ tartalmazhatnak fájlokat és további alkönyvtárakat is

• A könyvtárszerkezet alapját a gyökérkönyvtár (root) adja. 

• A könyvtárak (mappák) fa struktúrát követnek.

Így a mappák közötti keresés lényegesen rövidebbé válik, 

mint lineáris elhelyezés esetén.

ROOT



Példa a könyvtárak (mappák) fa szerkezetetére



Egy mappaszerkezet a
Windows fájlkezelőjében

Egy mappaszerkezet fa szerkezete



ELÉRÉSI ÚTVONAL MEGADÁSA
A mappák és fájlok elérési útvonalát két módszerrel adhatjuk meg:

• Abszolút elérési útvonal:

• Mindig a gyökérkönyvtárból indulunk

• Relatív elérési útvonal:

• Mindig onnan indulunk ahol jelenleg állunk



ABSZOLÚT
ELÉRÉSI ÚTVONAL

• Az elérési út egy fájl vagy egy mappa helyét mutatja meg a hierarchikus 

fájlrendszerben. 

• Az abszolút elérési út mindig a gyökérkönyvtár leírásával kezdődik. Ez Windows 

esetén az adott meghajtó betűjele amit egy kettőspont (:) követ, utána pedig a mappák

nevét \ (vissza-per) jel választja el.

• A fenti mappaszerkezetben a “sertés” mappa elérési útvonala: 

D:\étlap\sültek\sertés (ahol D: a meghajtó betűjele)

D:\étlap\sültek\sertés



RELATÍV
ELÉRÉSI ÚTVONAL

• Az aktuális mappához képest relatívan határozzuk meg a fájl vagy mappa helyét 

helyét. → onnan indulunk ahol állunk

• A fenti mappaszerkezetben a “sertés” mappa relatív elérési útvonala az “étlap” 

mappához képest: sültek\sertés

sültek\sertés



Mappa ABSZOLÚT
helyének meghatározása

C:\Dokumentumok\Ületi\Pénzügyek

Meghajtó betűjele: „C”



Mappa RELATÍV
helyének meghatározása

Lakás\Számlák\2019 Február

Mappa ahol jelenleg állunk: 
„Személyes”



GYAKORI FÁJLKITERJESZTÉSEK

• TXT

• DOC

• PDF

• RTF

SZÖVEG

• JPG

• GIF

• PNG

• BMP

KÉP

• MP3

• WAV

• WMA

• MIDI

• FLAC

ZENE

• MP4

• AVI

• MPEG

• MKV

• MOV

VIDEO

• EXE

• COM

• BAT

PROGRAM

• XLS

• PPT

• HTML

• PHP

• CSS

EGYÉB



MIT KELL TUDNI A GYAKORIBB KÉPEK FÁJLTÍPUSAIRÓL?

.JPG

.GIF

.PNG

.BMP

 A JPEG (joint photographic experts group) csoport által szabványosított tömörített grafikai formátum.

Digitális fényképek és webes grafikák tárolására használt általános fájlformátum. Veszteséges tömörítést használ.

 8 bites színmélységű 256 színű képfájl. Veszteségmentes tömörítési eljárással készül. 

A gif fájl már mozgóképet is tárolhat. Lehet akár teljesen áttetsző háttere is. 

 Támogatja a 8 bites átlátszó csatornákat, amellyel halványított átlátszóságot képes megjeleníteni, amíg a gif fájl 

csak teljesen átlátszó képpontokat tud tárolni. Veszteségmentes tömörítést használ.

 Tömörítetlen (vagy veszteségmentes tömörítésű) bittérkép formátum.



MELYIK PROGRAMOKHOZ TARTOZNAK A KITERJESZTÉSEK?

.DOC .DOCX

.XLS .XLSX

.PPT  .PPTX

MICROSOFT WORD

MICROSOFT EXCEL

MICROSOFT POWERPOINT

WWW.KITERJESZTES.HU

További fájltípusok kiterjesztéseinek adatbázisa:

https://kiterjesztes.hu/


MŰVELETEK FÁJLOKKAL ÉS MAPPÁKKAL
• LÉTREHOZÁS

• ÁTNEVEZÉS 

• MÁSOLÁS

• ÁTHELYZÉS

• TÖRLÉS (DELETE)

• VÉGLEGES TÖRLÉS (SHIFT + DELETE)
Ez mit jelent ?

→ LOMTÁR



LOMTÁR SZEREPE

• A Windows alapértelmezés szerint a lomtárba
helyezi azokat a fájlokat, amelyeket törlünk

• Ez azért hasznos, mert lehetőségünk van a törölt fájlok és mappák lomtárból 
történő visszaállítására

• A lomtár tartalmát az asztalra kihelyezett Lomtár ikonra duplán kattintva 
tekinthetjük meg.

• A lomtárban levő elemeket visszaállíthatjuk vagy véglegesen törölhetjük
→ Lomtár ürítése



MI A KÜLÖNBSÉG A MAPPÁK ÉS A FÁJLOK KÖZÖTT?

MAPPÁK

• NINCS SAJÁT MÉRETÜK

• NINCS KITERJESZTÉSÜK

•A SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSÉT ÉS A FELHASZNÁLÓ MUNKÁJÁT GYORSÍTJÁK

FÁJLOK

•VAN SAJÁT MÉRETÜK

•VAN KITERJESZTÉSÜK, AMELY AZONOSÍTJA A FÁJL TÍPUSÁT



FÁJL VAGY CSAK 
PARANCSIKON?

MI AZ A PARANCSIKON?



FÁJL VAGY CSAK PARANCSIKON?

FÁJL

• Van mérete és kiterjesztése

• Ikon tartozik hozzá →megmutatja a fájl típusát vagy előnézetét

PARANCSIKON

• Csak egy hivatkozás, ami a fájlra mutat

• Nincsen mérete



TUDNIVALÓ A PARANCSIKONOKRÓL
• A parancsikon nem egyenlő a fájllal, és annak hiányában nem is működik.

• A parancsikont bárhol el lehet helyezni a rendszerben, az mindig a fix 
helyen lévő fájlra fog mutatni.

• Ha törlöd a parancsikont akkor a fájl megmarad és továbbra is használható
(csak fel kell keresni az eredeti helyén).

• Ha törlöd a fájlt, a rá mutató parancsikon megmarad, de nem fog működni 
→ nem tud mire hivatkozni, hiszen a fájl már nem létezik.



HOGYAN ISMERJÜK FEL A PARANCSIKONOKAT?


