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Operációs rendszer I. KissS 

Windows Asztal részei. 

Az operációs rendszer elindulása után jelenik 

meg képernyőnkön az asztal. 

Ez a felhasználó megszokott munkakörnyezete, 

itt találhatjuk a Parancs ikonokat, a Start Menü-t, a 

Tálca-t és a programok indításakor ide nyílnak a 

programablakok. 

Parancs ikonok 

A programok, dokumentumok, mappák, fájlok 

egyaránt ikonok formájában láthatóak, ezekre 

kattintva megfelelő módon az egér segítségével 

elindíthatjuk azokat.  

Start Menü  

Kilistázza a számítógépre telepített 

programokat. 

Megmutatja a leggyakrabban használt programokat egyedi statisztika alapján. 

Segítségével könnyedén elérhetjük a „Dokumentumok”, „Sajátgép” „Hálózati helyek” rendszer-

mappákat, valamint további eszközöket, mint a „Vezérlőpult”-ot mely segítségével a számítógép beállításait 

módosíthatjuk.  

Ugyanitt tudjuk többek között (szabályosan) kikapcsolni vagy újraindítani a számítógépet, felhasználót 

váltani illetve kijelentkezni a rendszerből a Kijelentkezés és Kikapcsolás funkcióknál.  

Tálca: Itt látható az összes a felhasználó által indított és éppen futó program.  

Gyorsindítás  

Az Asztalon elhelyezett ikonokhoz hasonlítható, ezek a kisebb ikonok ugyanazt a funkciót töltik be. 

Kevesebb helyet foglalnak a kijelzőn és a jobb oldalán lévő kettős nyíl segítségével további elemek is 

megmutatkozhatnak. Hasznos, ha egy alkalmazás teljes méretben látható, és nem akarjuk eltüntetni egy 

pillanatra sem, azonban szeretnénk elindítani egy másik programot. A gyorsindítás funkció a rendszer alap-

beállításai szerint ki van kapcsolva, bekapcsolásához kattintsunk a Tálca egy üres területére jobb 

egérgombbal, majd a megjelenő listán legfelül válasszuk ki az „Eszköztárak” funkciót, ezt követve az 

kinyílik, majd kattintsunk a „Gyorsindítás” menüpontra. Ezzel ki/bekapcsolható a funkció.  

Futó programok  

A felhasználó által indított programok listája egymás mellett, kis téglalapokon. (A Start Menü, és a 

Gyorsindítástól közvetlen jobbra található)  

Az egérrel való kattintással választhatunk a futó programok között, hogy éppen melyiket lássuk, azaz 

melyik legyen leg elől. Egyszerűen rá kell kattintani a kívánt program téglalapjára ahhoz, hogy őt lássuk, ha 

ismét rákattintunk, akkor eltűnik és az előtte használt ablak lesz az előtérben. Lehetőség van 

gyorsbillentyűvel is váltani, ehhez tartsa nyomva a bal oldali ALT gombot, majd nyomja meg a TAB (Caps 

Lock fölötti) gombot. Az ALT gomb mindvégig lenyomott állapotban van, ahányszor megnyomjuk a TAB 

gombot annyiszor halad tovább a felugró listában a kijelölés az elemeken, amelyik fölött elengedjük a TAB 

billentyűt az a program lesz aktív és kerül előtérbe.  

Nyelvi eszköztár  

A számítógép nyelvi beállításait lehet módosítani az apró eszköz segítségével. Kattintásra megmutat egy 

listát, ahol a felhasználó megváltoztathatja a beviteli nyelvet, amivel éppen ír.  

Értesítési terület  

Az értesítési terület az óra, és a tőle balra elhelyezkedő elemek egészen a balra néző kis nyílig. A nyílra 

kattintva további elemek is megjelenhetnek. Némely futó program egyaránt megjelenik a Tálcán és az 

Értesítési területen, illetve akár egyik, akár másik helyen jelenik meg.  

A Sajátgép: A Windows rendszer az angol abc betűjeleit használja a meghajtók eléréséhez és 

címzéséhez. Itt merevlemezes-, cserélhető-, és hálózati meghajtókkal találkozhatunk. Tekintse meg az alábbi 

képet, majd a kép alatt elhelyezkedő jelmagyarázatot! 

Parancs ikonok 

Tálca 

Háttérkép 

Start Menü 

Gyorsindítás 



 

 

2. oldal 

 

Operációs rendszer I. KissS 

Programok indítása: 

 Az asztalon lévő parancsikonra a bal egérgombbal duplán kattintva. 

 Az asztalon lévő parancsikonra a bal egérgombbal egyszer kattintva kijelölés majd a billentyűzeten 

az ENTER gomb lenyomásával. 

 Az asztalon lévő parancsikonra jobb egérgombbal egyszer kattintva az előugró menüből Megnyitás 

paranccsal. 

 a Tálcán lévő gyorsindítás ikonra bal egérgombbal egyszer kattintva. 

 Start menü Programok almenüjéből a kívánt program ikonjára bal egérgombbal egyszer kattintva. 

 Billentyűzet Windows gombjával megnyitni a Start menüt, iránybillentyűkkel Programok almenüből 

a kívánt programot kiválasztani, kijelölés majd az ENTER gomb lenyomásával. 

Programok leállítása: 

 Program ablak jobb felső sarkában lévő Bezárás gombra bal egérgombbal egyszer kattintva (piros 

négyzetben lévő x). 

 Fájl menü Kilépés paranccsal. 

 a Tálcán Futó programra jobb egérgombbal egyszer kattintva az előugró menüből Bezárás 

paranccsal. 

 Alt F4 billentyűparanccsal. 

 Program ablak címsorára jobb egérgombbal egyszer kattintva az előugró menüből Bezárás 

paranccsal. 

 Az ESC gombbal visszalépkedünk a Főmenübe, majd ott az EXIT vagy a QUIT parancsok 

valamelyikével (DOS). 

Az ablakok felépítése 
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Az aktív ablak 

A képernyőn egyszerre több ablak is lehet, ezek 

mindegyike egy-egy programot vagy dokumentumot 

mutat, melyek közül azonban egyszerre csak eggyel 

tudunk dolgozni. Azt az ablakot, amelyet éppen 

használunk, aktív ablaknak nevezzük. A nem aktív 

ablakok keretét és címsorát halványabban jeleníti meg a 

számítógép, persze ezt csak akkor érzékeljük, ha az 

aktív ablakot nem teljes méretben jelenítettük meg a 

képernyőn, mert különben eltakarja a többit.  

 

 

 

Fontosabb billentyűk elnevezései, helyük a billentyűzeten 

„Fontosabb billentyűk” funkciói.  

Ebben a tanévben csak ezeket használjuk az alfanumerikus blokk billentyűin kívül. 

ENTER: ( ) parancslezáró billentyű, leütése után kezdi el a feldolgozást a számítógép. A 

szövegszerkesztőben új bekezdést kezdünk vele. 

SPACE: (az egyetlen jelöletlen billentyű) szóközbillentyű, a szövegben egy karakternyi helyet hagy ki. 

Mindig csak egyet alkalmazunk. 

ESC: (ejtsd: eszkép) kilépés, visszalépés a főmenü irányába. 

DEL, DELETE: törlő gomb. A kurzor helyén álló jelet törli. Törlés során nem hoz létre üres közt, hanem a 

kurzorpozíciótól jobbra lévő szöveget egy hellyel balra lépteti. 

BACKSPACE: () törlő gomb. A kurzor előtt álló jelet törli, a mögötte álló szöveget egy hellyel balra 

lépteti. 

SHIFT: () ideiglenes váltóbillentyű, az abc kis- és nagybetűi között vált illetve a billentyűk felső jeleit 

alkalmazhatjuk a segítségével.  

CTRL: (kontrol gomb) más billentyűkkel együtt speciális funkciókra képes, a vezérlés (control) szóra utal. 

Vezérlő parancsok kiadásánál használt módosító billentyű. 

ALT GR: grafikus Alt. Más billentyűkkel együtt speciális funkciókra képes, az alternatív szóra utal. Az 

alapjelentést módosító parancskiadásnál használjuk, billentyűk jobboldali jeleinek illetve a nemzeti 

karakterek megjelenítésében van szerepe. 

NUM LOCK: a numerikus billentyűzetet kapcsoló billentyű. Bekapcsolt állapotát egy világító dióda jelzi. 

Kurzornyilak: () a programokon belül használva a mutatott irányba mozdítják el a kurzort. 

Windows gomb: Ha a te billentyűzeteden van (Windows) emblémával jelölt gomb, a Start menüt ennek 

lenyomásával is elérheted. Amennyiben nincs a billentyűzeten ilyen gomb, használhatod a CTRL+ESC 

billentyűkombinációt is. 


